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MANN HUGÓ

Bános János képviselő ellen a rendőrség
iasárnan megindította az eljárást, meri
zsidd diákoknak egyelemi felvétele körül
elkövetett visszaélésekkel vádolják
------
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Uasírnan a MkairitáavsáSM megkezdték a panaszosok Mtaagatftstt,
akik azzal uáüosjáK uartos Jánost, Mgg mzt oen fai tutik mimorus
clausus-Ugyek eiiniézésire. sí® a
összegekkel nem számit el.
A rendőrség az ügyészség utasítására megindltona a ngomozást
A tanuklhallgatdsok MWMfetAra níán dönt a fOliggeszsdg, ftagg a
menteimi lég MttiMSsztását kán-e a MnesseiöMzíöi
Vasárnap reggel a budapesti királyi ügyészség
ötasilására a főkapitányság bűnügyi osztályán
egy rendkívül kinos és kellemetlen ügyben in
dult nyomozás, amelynek központjában Bartos
János volt kormánybiztos-főispán, jelenleg
a
pftesai kerület országgyűlési képviselője áll.
Néhány héttel ezelőtt politikai körökben nagy
feltűnést kellett, bőgj’ Bartos János levélben

bejelentette a Keresztény Gazdasági Párt elnö
kének, hogy kilép a pártból Ebből az alkalom
ból felelevenítették annak a botránynak emlé
két, amely a bérkocsi-engedélyek kicserélésével

kapcsolatban zajlott le Bartos János személye
körül. Annakidején ugyanis, mikor a bérkocsi
engedélyeket autótaxi rendszabályokra cserél
ték át, nagy tülekedés indult a rendszámokért.
Néhány bérkocsis Bartoshoz fordult
és
tőle
kért támogatást. Ezek az emberek kíilqnféle cí
meken kisebb-nagyobb összegeket fizettek le,
a rendszámot azonban nem kapták meg,
sőt
pénzüket sem tudták visszaszerezni. Ezekből
az ügyekből kifolyólag több polgári per indult
Bartos János képviselő ellen.
Most azonban, függetlenül a polgári perektől,
kinos
és
következményeiben előreláthatallan
alTér központjába kerüli a pacsai kerület kö
vete. Arról van szó, hogy
megbízói közül egy bérkocsis a rendőrség
hez fordult, azonkívül ugyancsak a rend
őrség utján akarja tisztázni dolgát három
zsidóvallása ember, akik előadásuk
sze
rint költségek fejében letétként pénzt ad
tak át Bartos Jánosnak, mert megígérte,
hogy
bejuttatja
gyermekeikéi
az
egye
temre.

Bartha Gyula tanácsos, az intellektuális osztály
vezetője beidézte az érdekelteket. Ma délelőtt
kihallgatták Rubinstcin Adolfnct. A kihallgatá
sokról természetesen semmi hir sem szivárgott

ki. Rubinstcinné szerint már augusztusban meg
jelent a lakásán két elölte ismeretten ur. Kö
zölték vele, hogy tudomásuk szerint

szeretné leányát
beíratni
az
orvosegye
temre, a numerus ciausus miatt azonabu
akadályok merültek fel.

Azt tanácsolták neki, hogy forduljon támoga
tásért Bartos János országgyűlési képviselőhöz.
Rubinsteinné egy Selymes Bertalan nevű is
merősével együtt,
akinek
szintén orvosi pá
lyára készülő leánya van, a Hungária Bankban

felkeresték Bartos Jánost és kérték, hogy tá kérték pénzüket, de a kaucióként átadott Ősemogassa őket törekvésűkben. Kijelentették azt szeghez máig sem jutottak hozzá. Hasonló
is, hogy tudomásuk szerint az utánjárás költ természetű esete volt Freund Samunak. Németh
ségekkel jár és ezért
fejenként
nyolc-nyolc
millióban állapodtak meg. Azonnal áí is adtak

nyugta ellenében fejenként 320 ptngöt.

A nyugta szerint Bartos János kaucióként
vette út tőlük a pénzt egy ügylet elintézé
sére, amely ha nrin sikerül, a pénzt vissza
adja. Az iratot Bartos ceruzával sajétkrziilcg irta alá.

Selymes és Rubinsteinné lányát nem vették fel
az egyetemre és u két medika most külföldön
tanul. Mikor látták, hogy a felvétel a numerus
ciausus szabályai miatt nem lehetséges, vissza-

Négy tiszt és 35 tengerész
borzalmas halála
az Óceánon
A Pánid Ing nevű torpedőrombo’ó nekifutott
az S. IV. tengeralattjáró naszádnak — A naszád
elsülyedt — Egyetlen embert sem sikerült
megmenteni

Provincetown (Maasachussets) dec. 17.
(Reuter.) A Paulding nevű amerikai topezlóromboló Woodend magasságában neki
futott az S. IV. tengeralattjáró naszádnak, amely elsülyedt.
Az összeütközés délután
dr. Svhachtitz János ügyvéd és két ügyfele,
3 óra 37 perckor történt. Szemtanuk kijelentik, hogy a Paulding éppen be akart futni a
Rablnstcin Adolfné magánzónő, Lázár-utca
kikötőbe, amikor hirtelen felbukkant c ölte a tengeralattjáró. A Pauldiugnck már nem
7. szám alatti lakón és Selymes Bertalan,
volt ideje, hogy irányt változtasson. A tengeralattjáró naszád áronnál a viz fölszinc alá
Avar alca 4. szám alatt
lakó
nyugdíjas
bukott. Azt hiszik, hogy a törzse sérült meg. A négy tisztből és 35 tengerészből álló sze
bankigazgató
mélyzetnek sorsúiról még nincs hir. Kísérletet tesznek arra, hogy a tengeralattjárót ki
nevében és Írásban panaszt emelt Bartos János emeljék.
ellen, aki ügyfelei szerint egy ügylet elintézé
Washington, dec. 18.
Négy beadvány alapján indult meg a rendőr
ségi eljárás, amelyet a legnagyobb titoktartás
sal folytatlak le Megjelent a főkapitányságon

sére vállalkozott, erre előre leletként 320—320
pengői vett ál tőlük, azzal, hogy ha a dolgot
nem sikerül elintézni, a pénzt visszaadja.
Az
ügjlel nem sikerüli, a pénzt azonban máig sem
tudták visszakapni. Ezt a beadványt még kettő
követte.
Az egyiket Német András bérkocsis, a má
sikat Frcund Samu a Főherceg Sándor u.
5. szám alatt lakó zongorugyáros adta be
hasonló ügyben.

A rendőrségen természetesen nem indilbatlák
meg a nyomozást, mert a képviselőket men
telmi jog védi. A bizalmasan kezeit iratokat
ezért sürgősen átküldték a királyi ügyészségre,
amely a főügyészségen keresztül hivnlvn van
állást foglalni a mentelmi jog esetleges felfüg
gesztésére irányuló kérelem eíőlerjcszléscro. Két
nappal

ezelőtt

az ügyészség

n főkapitányságra
királyi ügyészség nem

megérkezett

álirala. A

döntött a mentelmi jogra vonatkozólag, hanem
utasította a rendőrséget, hogy folytassa le
az eljárást,
hallgassa ki a panaszosokat és tanukat. Ebből
Arra lel.cl követPeztelnl, hogy
nz
ügyészség

esak

akar
irat

nr. esel pontos bűnügyi kivizsgálása után
állüslfoglnlni. A főkapitányságon az át
alapján meg is
kezdték
a
vizsgálatot.

(Reuter.) A tengerészeti minisztérium értesülése szerint az elsülyedt S. IV. tenger
alattjáró naszád legénységének egy tagját sem mentették meg.

A nagyváradi zsidóság vadirata
az ékszerramé kannák, a romöoiásüan
segédkező aiízoiiűk és a lekeieiisiat
késziíő görög papnöuendékek ellen
UiabD hiteles adatok Nagyvárad römnapiaröl
Nagyvárad, december

(A Hétlöl Napló

tudósító jót ál)

18.

A nagy
várad) lomúndulús újabb megdöbbentő rész
letei kerüllek ma naovilágra.
A nagyváradi
orthodox hitközség
jegyzőkönyvet
készíteti,
amelyben mindeddig teljesen ismeretlen adnlok vannak
a nagyváradi zavargásokról.
A
jegyzőkönyv megállapítja, hogy a regali diák
hordókat a nagyváradi görög papnövelde és

tanitóképzőinlézcl

hallgatói vezették

és

irányi-

tollák. Ok állították össze azt a

íckd'.o
amelyre felvették
polgárokat.

a

listai

váradi

kereskedőket és

A feketelistán szerepel tübbck közölt Ador
ján Emil dr. a nagyv.rndl ügyvédi ka
mara
elnöke,
Erdős
Zsigmond
gyáros,

András pedig aulótasi rendszám megszerzése
körül kért támogatást és adott át pénzt Barlosnak.
A főkapitányságon még folynak a kihallga
tások. A rendőrség természetesen kellő óva*
»<■>«• f>-i?r>| kezeli a kórHőst és a legnagyobb köf
rül tekintéssel állapítják meg hogy nem egyt
szerű polgári bíróság elé tartozó ügyről van-é
szó. A kihallgatások után az iratok megint a
királyi ügyészségre kerülnek és itt hoznak ez
ügyben döntést, amely. elé élénk érdeklődéssel
tekint a politikai világ
Sági Pál.

Kecskeméti Lipót főrabbi, Fuchs orthodox
főrabbi, Karácsonyi János dr püspök, dr.
Kövess Gusztáv ügyvéd és kivétel nélkül
minden zsidó kereskedő.
A rombolást a Royal-száUö terraszáról irányí
tották és innen indultak el különböző csopor
tok a papnövelde és tanítóképző hallgatóinak
irányításával a kereskedők üzleteihez és a ma
gánlakásokhoz.
Mindenki tudta, hogy a román
diákokat a

Royal szálló terraszáról irányítják és olt kap
ják a címeket, hol kell rombolni. Vunescu ren
dőrprefektus megjelent a Royal szálló terraszán, ott a diákok vállukra emelték és körül
hordozták a teremben.
A romboló diákok

elpusziltonék a Marmaroscti Bank
nelysségait is
Most kiderült, hogy mi volt a diákok harag
jának az oka. Ez a bank éveken ál nagyobb
segélyt utalt ki diákjóléti célokra. Két évvel
ezelőtt, amikor szintén,
bár
kisebb méretű
diákzavargások voltak, a bank beszüntette
a
diákjóléti intézmények
támogatását,
mire
a
diákság vezetői megfenyegették a bankot.

— Ráfizet még a bank igazgatósága a segé
lyek megvonására I
A bankot tényleg szét is rombolták.

Stern László nagyváradi kereskedő leánya
egy román főhadnagyhoz ment feleségül. A za
vargások napján a főhadnagy
két
szakasz
csendőr élén ügyelt fel a rendre. A zavargó
diákok a kordon előtt megtámadlak két úriasszonyt, akikben
a főhadnagy felesége

rokonait Ismerte fel.

Segítségükre sietett, de a diákok lerónlolták
lováról és inzultállák. A főhadnagy mögött pe
dig ott állt a két szakasz csendőr és röhögue

nézték, amint a diákok

Bántalmazta* Mhadnagyuk?.!
A román állapotokra jellemző Albu ezredes
esete. Az ezredes, mint ahogy azt több váradi
kereskedő vallotta, a rombolások napján kür
tösöket ültetett auló’ábn, akikkel lejárta
a
várost s figyelmeztette a kereskedőket, hogy
zárják be üzleteiket, mert a diákok mindent
elpusztítanak.

Albu ezredes aulóHf egy diákcsoport meg
támadd,
amire kirántotta kardját s az egyik diáknak
az arcát megsebesítene A lüb! iek frcRi'cdlrk
és elfutottak. Az ezredes ellen logtalan knrd.
husználat elmén fegyelmi eljárási ind.toltuk.

2______________________________ _
A

nagyváradi ékszerüzletek kirablása miatt .

muráin lázadás tar. ki
a város helyőrségi csapatai között. Mikor
ugyanis n diákok szétromboltál, nz ékszerüzle
teket, az árul az utcára dobálták.

A katonák felszedték az ékszereket.
A tisztik azonban elvették tőlük s maguknak
tartották meg. A lég. nység emiatt
löltazadl s
követelte, hogy adjuk visszu nekik, mini mond
ták, a zsákul..nyhoz, a szabad prédához /oguk
van s azt tőlük a lisztek el nem vehetik. A le
génység viselkedése oly fenyegető volt, hogy az
egyik ezredet nz utcáról be kelleti
vonultatni
a kosz rnyába.
A nagyváradi lüzollóföparancsnok ma jelen
tésl terjesztett a hadbírósághoz, amelyben mén
t< R li nmg.l nz alól a vád alól, hogy a tűzol
tók rombolt k szél n Teleki-utcai zsidó iemplo
mot és a rombolásban
segédkeztek
volna,
l
Több szemtanú állította, hogy a templom ne
héz tölgyfnknpujál a tűzoltók csákánnyal zúz
ták be s a templom
felszerelését,, butorzntát,

padlózatát

köpönyegeket, Ihór. kai

kongott az ürességtől.
Az érdeklődés teljes hiánya jellemezte czl
a
kongresszusi, amit maga Gömbös Gyula is meg
állapított felszólalásában.
beszédet

Gömbös

Gyula

mon

Zsilinszky Endre volt nemzetgyűlési kép
viselő. a MOVE országos elnöke bejeién
tette nz elnöki tisztségről való lemondását.

Zsilinszky Endre n MOVE elnökségéről
lemondását azzal indokolta meg, hogy

Hadik János gróf
visszatér a FAKSz
élére?

való

Hadik János gróf vúllnlja-c a Fuksz elnök
ségét?
Vasárnap délelőtt illetékes kormánykörök és
a Faksz-ban érdekellek közöli tanácskozások
folytak abbnn uz irányban, miként kellene Ha
dik János grófot rávenni mm. bogy visszatér
jen n Faksz élére. Hír szerint maga Bethlen
István gróf miniszterelnök személyesen inter
veniál Hadik János grófnál a Faksz elnökségé
nek vállalása érdekében.

Még csak

LUKACS GYÖRGY

v. b. t. t., a

nemzeti kisebbségi kérdések ügyét
boncolgatta s szóvátclte az
Erdélyben
történi

eseményeket.

__

Ami a mi sérelmünkre Nagyváradon,

Aradon, Brassóban, Kolozsvárott s Erdély egyéb
helyein történi, órománia szine-java, jövő re
ménye, Románia felsöiskolai ifjúsága részűről,
előre megállapított
terv
szerint, a hatóságok
passzív rezisztenciája mellett, az hihetetlen mó
don betetézi az eddigi visszaéléseket. Mindez

í

Gfi

rskoczí-ui s. szám alatt

A rarumaradt hatalmas raktárt

soha nem issezeíi otcsű áron
árusitius. ilyen alkalom soha
ióüw item teszi

jegyzőkönyvi köszönetéi szavaztatott meg a tá
vozó elnöknek,
aki
(rdemdus működést fej

Utódjául Borbély Matzky Emil országgyű
lési képviselőt választották meg közfelki
áltással.

emlékünnepe

Ezután betöltötték az igazgatótanácsi tagságo
kat Az igazgatótanács tagjai közölt a kővet
A Képzőművészek Uj Társasága (KÚT) va
kező érdekesebb nevek szerepelnek: Bakó sárnap délelőtt az Akndémia zsúfolásig meg
László, a Nemzeti Szinház tagja, Gömbös Gyű- lelt fclolva«>ólermében hódolt elhunyt elnöke,
I la, Gömbös Gyuláné, Eckhardt Tibor. Raffay Rippl-Rónal József emlékének Skcrlecz
Iván
Sándor evangélikus püspök, Gálócsy Árpád.
báró elnöki megnyílója ulán Simonyi
Mária
Babics Mihálynak erre az alkalomra irt nagy
szabású költeményét, ,3 festő halálá"-l s Ady
Endrének Rippl-Rónnihoz
irl
,3
szivárvány
halála" cimü megrenditö versét mondta el a
publikum zugó ovációja mellett. Ezután Kernstock Károly festőművész mondotta el emlék

nem más, mint

világraszóló hatalmas propaganda Románia
ellen s a magyar Igazság mellett,
mert ez belli szerint való megállapítása annak,
hogy nemsak a
magyarság,
hanem
az egész

emberiesség ellen köveitek el soha helyre nem
hozható bűntettet azok, akik a fejlett nyugat’
európai kultúrát , — amelynek letéteményesei
az erdélyi nagyvárosok is, — tudatosan, alantas
színvonalra, barbár balkáni kuturnivóra akar
ják lesülyeszteni.
Lukács György beszéde további során rámu
tatod arra, hogy

a magyar kérdés ma már vllágkérdéssé lett
s megdőlt a trianoni békeszerződésnek bázisa,
amely azon alapult, hogy Magyarország volt a
világháború felidéző'e. Azokból n nemrég nap
világra került okmányokból, amelyek bebizo
nyították. hogy Tisza István gróf nz osztráknpgyar monarchia közös minisztereinek érte-

kezlelén .kifajofellen a
hogy nem

last, kiderül,
a háborút.

vezetett, ahol érdeklődésünkre a cég főnöke
a következőket mondotta:
— Cégünk mindent elkövetett, hogy a
gyenge őszi szezont jó karácsonyi vásár
váltsa fel. Annak ellcpére, hogy a börúrak
emelkedtek és a munkabér is magasabb lelt
— nem drágítottuk a cipők árát, hanem a
régi olcsó árakon adjuk változatlanul. Hu
szonöt-harminc pengőért már kitűnő minő
ségű cipőt tudunk adni a vásárlóknak. Ami
pedig az üzletmenetet illeti — nem panasz
kodhatunk — egy-két hete megindult kissé
az üzlet.
Egyik nagy Rákóczi-uti

Saját éidekében kérjük, a nagy
torlódás elkerülése végeit, bevá
sárlásait már most eszközölje,
aloggyozodnat tmiistcn eless srankron

Rippl-Rőniii

Kvrnslork

Karoly

Rózsa

Meghamisított
postatakarékpénztári
könyvre kölcsönt vett
íel egy ügynök
A rendőrség körözi a hamisítót
Plichta Géza budapesti szövet ügynök né
hány hét lel ezelőtt 2000 pengőt kért kölcsön
Székesfehérvárott
Horváth Miklós és Haló
József ottani kereskedőtől. A kölcsön fedezetéül
egy a budapesti 02. számit postaílók áltál kiállított, 30UO pengőre szóló taka
rékkönyvet adott út.

lyctt levelet küldött hitelezőinek, amelyben
közölte velük, hogy a fedezetül adott taka
rékkönyv teljesen értéktelen hamisítvány.
Horvdthék n meglepő beismerés után
a
rendőrségre vitték a takarékkönyvet. A szak
értői vizsgálat során kiderült, hogy Plichta
eredetileg 2 pengőt helyezett el takarékban.

Karácsonyra vásároljunk

íSliHWINUl

SSCHWINOT

virágkereskedés

3SCHWINDT
GSCHWINDT
8SCHWINDT

womaicspáriatonít.

gjOmilcskonzeneket.

fözelékkonzerveket,

Pénteken először

Lengyel Menyhért színdarabja

A postáskisasszony
varsányi Irén. GombaszOgl Frida. Gall Franciska, Gazsi Mariska, Kiss
Ferenc, somiay. Bájnál, szarámy^mai^ Gárdonyi, makiary. Haiméssy

Kaphatók minden tóvárosi és vidéki

tllszer- és cscmcgckcrcskedflshen!

Dr.KI>lOaCSYw.iwwt
-----

Mersz-e

fek-ll.

meghatóan
igaz
megemlékezése ulán
Miklós, a KÚT igazgatója tartott előadást.

a kettős számot valami vegylszcrrel el
ezidcig nem nagyon élénkült meg a forga
tüntette és háromezret irt helyébe.
lom. Igaz ugyan, hogy az ékszer és hasonló
A hamisítvány ügyében a székesfehérvári
cikkek vásárlását a közönség az utolsó na
pokra halasztja. Eddig inkább csak érdeklő rendőrség megindította a nyomozást, elren
delte Plichta körözését és átiratot küldött a
dök jelentkeztek nagyszámban.
budapesti főkapitányságra, amelyben kéri az
A belvárosi
ügy budapesti vonatkozásainak kivizsgá
divatáru
lását
kereskedő közölte, hogy 20 és 25 százalék
kal csökkentette az árait, hogy a karácsonyi
vásár minél jobban sikerüljön.
De feltűnően kirívó drágulásról is szá
molhatunk be.
Az élővirág ára jóformán egyik napról a
másikra száz százalékkal emelkedett. Meg
kérdeztük egy Andrássy úti

tulajdonosnőjét, hogy mi teszi indokolttá
••zt a nagyarányú drágulást.
— Főképen a hirtelen beállóit hideg
okozta az áremelkedést. Hozzájárul ehhez,
hogy most van tetőpontján a szezon, köze
lednek a karácsonyi ünnepek és a kereslet
ékszerüzletbe
megerősödött.
•
Most vun a főszezonja a játéküzleteknek.
nyitottunk be. A kirakatok roskadoztak a
\ jó gyermekek számára most vásárolják a
rengeteg talmi és valódi ékszerektől. Sokan
■/ülök a karácsonyfa alá valót.
bámulták a közszemlére lett pompás éksze
Az egyik nagy
reket, de az üzletben annál kevesebben vol
Játékbazár
tak.
— Hát kérem, — mondja az ékszerész — tulajdonosa
munkatársunknak a köveiké

VÍGSZÍNHÁZ

beszédét

háború ellen foglalt ál Mikor a kölcsön határideje lejárt, felszólí
a magyar nemzet akarta tották a fizetésre. Plichta azonban pénz he-

Séta vasárnap délelőtt a városon végig

cipőáruházba

Budapest legnagyobb

látogatunk el.
és
karácsonyfáravalő
—
Szaloncukrot
csokoládé díszeket vásárolnak. Főképpen
szaloncukrot,
mert az olcsó — egy kilogram 2 pengő. Az üzle’ hál* Istennek megy,
a karácsonyi vásár beváltotta
hozzáfűzött
reményeinket.

tett ki.

Jó a karácsonyi vásár a pesti üzletekben

Első utunk egy körúti

és

MOVE
véli-szolgálni
tehát, amidőn
A ...
. _ érdekeit
............
... ................
az elnöki tisztségről leköszön Gömbös Gyula

Lukács Györay nagy beszéde
az Országos Köztniivelödésl Tanács közgyűlésén

Vasárnap — a közelgő karácsonyi ünne
pekre való tekintettel — a kereskedők déli
tizenkét óráig tarthatták nyitva üzleteiket.
Végigsétáltunk a városon és kérdést intéz
tünk egyes cégekhez, vájjon a karácsonyi
vásár bevállolla-e a hozzáfűzött reményeket.

hü

személye* antagnnlzmusban van Klebels
berg Kunó gróf kultuszminiszterrel, aki az
fi személye mialt nehézségeket glirdit a
MOVE sportszervezeteinek működése elé.

világkérdéssé lett“

netében súlyos zavarokat idézett elő a párta
menti összeférhelctlen..égi
bizottság
döntése,
amelynek eredményeként Ráday Gedeon gróf
Csizmadia András lemondtak az elnöki, illetve
alelnöki állásról. Tntnásy József, a Koksz ha
Vasárnap délelőtt Pest vármegye székházávonként ezer pengővel dotált ügyvezető igaz nak
közgyűlését
az
dísztermében tarlutla
w . ..
gatója piég nem döntött, hogy képviselői man Országos Közművelődési Tunács. A közgyűlései,
ülésen
dátumát Inilja-c meg, vagy az. igazgatói állást. megjelent Rákosi Jenő, Wlattal cs Gyula búró, a
Ezek ti Ián az érdekellek körében
közigazgiilósagi bíróság elnöke, llerczeg Ferenc,
Ravusz László püspök, Ayorasztó Tivadar al
teljes tanácstalanság uralkodik
ispán, Czakó Elemér és Pogány Frigyes állam
•hban a tekintetben, hogy Kit kell a Faksz titkárok, Sebess Dénes ny. államtitkár és Czaélére állítani. Minthogy itt súlyos milliárdok- balay Kálmán, a Közmunkák Tanácsúnak el
ról és az egész országra kiteriedő nagyjelen nökhelyettese.
tőségű szid-kérdésekről van szó, n légillelékeNémethy Károly v. b. I. I. elnöki megnyitó
•elib helyeken mozgalmat in lilollak abbnn az beszéde és Nagy örpád vallás- és közoktatás
Irányban, hogy
ügyi államtitkár felszólalása után

Hadik János gróf, mint n legkitűnőbb szak
ember általános
megelégedésre
dolgozott
a
Faksz elnöki pozíciójúban, politikai okukból
kénytelen volt azonbnn lemondani.
A történlek után kétséges, hogy

—■

zőkel mondotta:
— Természetesen
megélénkült a forgal
munk. Főképen az olcsóbb fajta játékoknak
van
nagy keletjük. A karácsonyfadíszeket
vásárolják már most is sokan. Mi is lénye
gesen leszállítottuk az árainkat, úgyhogy a
szegényebb szülők is meglephetik gyerme
keiket karácsonyi ajándékkal.
Végül egy
cukrosboltba

magyar kérdés ma már

A Falusi Khlakásépltési Szövetkezet ügyme

a Faksz élére Hűlik János grófot hívják
vissza

-■

Vasárnap délután 5 órakor a MOVE Podmaniczky-ulcai azékliózában
országos kongreszszus volt. Az első három padsorban összesen
mintegy tő -30 kiküldött ült. Oldali és a terein
közepetáján fin- és leánycserkészcsapatok fog
lallak helyet. A terem igy is

mert nem sikerült n
lángra
gyújtani, ima
raktak az összehnlmo

Zott but< rol rn ezeket mcggyujlotiiik s igy si
került a templom félszer léséi is elhamvasztani

—

•t

Borbély Matzky Emil a Move uj országos elnöke

próbálták mcggyiijtani s
nehéz tölgytabulomkal

Budapest, 1827 december Ift

Zsilinszky Endre
lemondott a Move elnökségéről
Klebelsberg miatt

A megnyitó
dől la. majd

■ iQzoitúk ego famirtua

HÉTFŐI NAPLÓ

B rendet 10-4 és 7-8-ig
érfiéinfi'heteeeknek

Mary? HHROLD LLOYD

KIRÁLY SZÍNHÁZ

meglett a gálya!

CSÜTÖRTÖKTŐL A BECSI MOZIBAN

HÉTFŐI NAPLÓ

jJodapeat, 1927 december 19.
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botrány keletkezett. Budaváry a karzat felé
fordulva folytatta beszédét:
— Szívesen látom, hogy szociáldemokra
ták jöttek ide közibénk. Nem is mondom,
hogy dobják ki őket, sőt ha valaki ki akarná
őket most dobni, én akadályoznám meg!
Még azt is szívesen látnám, hogy maga Pcidl
és Rothenstein jelenne meg közöttünk, leg
alább tanulnának tőlünk hazafias kötelesség
dó birtokok az állam által eredeti vételáron tudást.
visszavásárlandók.
Magyarországon
5000
Alig mondta ki Budaváry ezeket a szava
holdnál nagyobb földbirtokkal ne rendelkez kat,
zék senki sem.
a feketelngcs „sns“-ok megjelentek a
wddó pedig egyáltalán ne lehessen sem
karzaton s egymásután eltávolították on
földbirtokos, sem földbérlő.
nan a közbeszóló szociáldemokratákat.
Ezekre a kijelentésekre ismét hangos köz Ez az aktus természetesen általános, per
beszólások hangzottak el a karzaton:
cekig tartó izzó hangulatban folyt le.

Budavár? László vasárnap délután programbeszédet tartott
a régi képviselőháziján
Vasárnap délután a régi léDvselőhá*1, ••
tartotta nagygyűlését a
Magyar Nemzeti
Párt. A gyűlés alkalmából zsúfolásig megtelt
a régi képviselőház ülésterme és karzata. A
szónoki emelvényt
húsz feketelngcs, darutollas, ÉME-jclvényes „sas“ állta körül,
akik közül többen fokost szorongattak ke
zükben. Dr. Tasnády-Kovács József elnöki
megnyitóbeszéde után
Budaváry László
ismertette a vezetése alatt álló párt pro
gramját.
— Ez a párt — úgymond — a komin üu
utáni időkben alakult a dolgozó keresztény
nép védelmében s fontosságát csakhamar fel
is ismerték a becsapott, keresztény tömegek.
Lassan, de megindult pártunkhoz a csatla
kozás, amikor a hiszékeny nép vállán hata
lomra jutott vezérek lejtőre vitték a becsa
pott nemzetet.
— Mi —úgymond —

ralm&-sarkoi
keli viselni.

n kérdést újból megbeszélje. A tanácskozás
Budaváry László beszéde után Próhle Vil iránt igen nagy érdeklődés nyilvánult meg
— A zsidók is állampolgárok! Erdély
mos egyetemi tanár a Magyar Nemzeti Párt és azon
ben megmutatták a zsidók, bőgj’ jó haza
oktatásügyi programjáról tartott előadást,
fiak!
az összes bajtársi egyesületek dele
majd felolvasták n testületek névsorát, me
Cuza és hordái garázdálkodtak Erdély
gáltjai résztvettek.
lyek
bejelentették csatlakozásukat a Magyar
ben!
A vezértanácsi táborozáson általános fel
A közbekiáltásokra a teremben parázs Nemzeti Párthoz.
tűnést keltett, hogy felállt vitéz Bánsági
i M||M m, ||||MMH
|||
■
György dr. a Turul fővezére és bejelentette,
hogy a fővezérség a szenátus döntéséből,
amely a fővezérségnek a fegyveres kihívásra
vonatkozó határozatát elutasította, levonja a
konzekvenciát és

Pesthy Pál igazságügyminiszter
a karácsonyi amnesztiáról

A karácsonyi ünnepek közeledtével sok
PESTHY PÁL
szó esik politikai körökben arról a kérdés igazságügyminiszterrel, aki a következőket
ről, hogy az ilyenkor szokásos amnesztiá jelentette ki:
ban az államfő kiket fog részesíteni. Híre
— Mint a parlamentben elmondott
— A szociáldemokraták magatartására jár, hogy az idei karácsonyi amnesztia na
gyobb
méretű lesz, mint az eddigiek. Egye beszédemben hangoztattam,
csak annyit mondok el most, hogy amidőn
nincs szó általános amnesztiáról.
a szociáldemokrata vasmunkások ollhoná- sek tudni vélik, hogy
bán egy trianoni jelvényt viselő
munkás
a frankügy elítéltjei Is amnesztiát kap
— A beérkezett kegyelmi kérvényeket
megjeleni, a szocialista munkások rátámadnak karácsonyra
az igazságügvminisztérium felterjesztette
lak, letépték jelvényét 3 elverték társukat.
kormányzó ur őfőméltóságához, aki
Ilyenek a szocialisták, akik Istent és hazát és igy Nádosy Imre már most kiszabadul a
héten meghozza döntését. Minden
megtagadnak.
a haltai fegy házból, noha csak 1928 má e
Budavárynak kijelentésére
jusában volna föltételesen szabadlábra he egyes eset külön elbírálás tárgya. Ezút
lyezhető. Ebben az esőiben — az idevonat tal még csak annyit jelenthetek ki, hogy
hangos közbekiáltások hallatszottak a
kozó hírek szerint — természetesen azok az az idén előreléthátóan nagyobb lesz a
karzatról a tömeg soraiban elhelyezke
elitéllek
is amnesztiában
részesülnének, megkegvelmezettek száma, mint tavaly
dett szociáldemokraták részéről
akik a frankügyből kifolyólag rájuk jog volt.
Zs a közbekiáltások nyomán
erősen kiszabott fogházbüntetést még nem
A döntés december 24-én, szombaton
hangos botrány
kezdték meg.
délben kerül nyilvánosságra,
tört ki az egész teremben. Sokan helyeikről
A Hétfői Napló
munkatársa ebben az
felállva kiáltoztak a karzat felé:
ügyben beszélt
úgy mint eddig is történt.
— KI kell dobni a sorainkba befurako
dott vörös gazembereket!
Pár percnyi szünet után folytathatta csak
Budaváry beszédét, amelyben a Magyar
Nemzeti Párt egyik programpontjaként han
goztatta, hogy
meg kell szüntetni a zsidó
sajtó káros működését, csak a keresztény
nemzeti alapon álló lapok megjelenését sza
bad megengedni,
zászlót bontunk az áruló magyarokkal,
a megfertőzött diszké rész tényekkel, a
szociáldemokratákkal
s a zsidósággal
szemben.

Lemondott a Turul szövetség
íővezérsége

numerus cluusust kell behozni az állami
élet minden vonatkozásában,
ki kell mondani, hogy a minisztériumokban
s egyéb állami hivatalokban szabadkőműve
sek és zsidók hivatalt nem viselhetnek s
egyben minden eszközzel küzdeni kell a te
rületi integritás helyreállításáért.
Általános tetszés közben fejtegette tovább
Budaváry a párt programját, mely szerint
a Magyar Nemzeti Párt követeli, hogy a zsi

Könnyen akarszjárni kelni ?

testületileg lemond.
A bejelentést nagy konstcrnáciőval fogad
ták a megjelentek, majd izgalmas vita in
dult meg, melynek során a bajtársi egyesü
letek bizalmat szavaztak a fővezérségnek és

a lemondást nem fogadták el.

Három autó összeütközött
a Soroksári-Hton
Különös karambol törlént vasárnap este a
Soroksári-ut 186. számú ház elölt. Az úttesten
kél autó robogott egymással szemben s mikor
a Í86. számú ház elé érlek, az egyik autó meg

csúszott 8
a szembejövő autónak zuhant

Az összeütközés
következtében a két
autó
benzintartálya összetört és az ablakaik csöröm
pölve hullottak a földre. Még ki sem szállottak
az autók sofőrjei, mikor az egyik mellékutcából
gyors iramban egy autó kanyarodott be a Soroksári-ulra, amely
a síkos úttesten szintén

megcsúszott és
belefutott a másik két autóba.

Az összeütközés következtében ez az autó is
összetört. A hármas összeütközésnek két sebe
sültje is van, Bartók József soffőr és az egyik
autó utasa, Kaszás Jőzsefné 78 éves asszony,
akik kisebb zuzódási sérüléseket szenvedtek. A
sérülteket a mentők vették ápolás alá.

A bajtársi egyesületek nem fogadták el
a lemondást
A Turul bajtársi szövetség szombaton a diákságtól, a fővezérség határozatát
késő esti órákban vezértanácsi táborozást bán a
tartott, amelyen a romániai zavargások
szövetség szenátusa, mely egyetemi taná
ügyében elfoglalandó álláspontot vitatták
rokból áll, elvetette.
meg. A Turul korábbi határozata szerint
Ez tette szükségessé, hogy a vezértanács
fegyveres elégtételt akart kérni a román

I

Az 1927. évi Kenfi nemzet
közi zenei klállíiAson a
legmagasabb kitüntetés
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Karácsonyi
ajándéK
a világszerte legjobisnah elismer!
eredeti

„HIS Sfflastsr’s woíce“
gi’ímwfton.
Legnevesebb művészok'. Legtökéletesebb
fölvételek!

The firamophona Komp. LM.
magyarországi vezérképvlselőségo
Budapest, IV. Kér.. KrL'.ot flr 3. szám
Kérjen árjegyzéket!

niidnpent, íi>27 december tft
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HÍREK
— Igen hideg Idő várható. A Metró
Jógiai Intézet vasárnap az időjárásról a
következő prognózist adta ki : Továbbra
is élénk északi szelekkel változékony,
igen hideg idő várható, helgenkint hava
zással, hófúvással.

„Még sok centralét kell építenünk**
A főváros szombaton széjjelküldte a Tál botügyben elkészíteti ellaboralumát, amelyben ki
fejtette álláspontját a villamos cenlrálé fel

— Klebelsberg kultuszminiszter beteg.
Klebelsberg Kunó gró kultuszminiszter kül állításává! kapcsolatban. Az előterjesztés sze
rint
a
főváros a bónhidai
ccntrálélól csak
földi útjában erősen meghűlt, úgyhogy ha áramol kiván igénybe venni és annak létesí
zalérte után már nem is jelenhetett meg a tésében nem akar aktív részt venni
parlamentben. Klebelsberg Kunó gról kul
Kérdést intéztünk a Tálból-üggyel kapcso
tuszminiszter
vasárnap ágyban feküdt és latban
éppen ezért nem jelenhetett meg a Pestvár
EREKY KÁROLY
megye szék házában tartott gyűlésen sem. A
kultuszminiszternek könnyű lefolyású
in ny. miniszter, föv. bizottsági taghoz, aki a fő

fluenzája van

.

— Kedden, Január 10-ig elnapolják a HáznL
kedden déli egy órakor ínrtja
ebben az évben utolsó ülését. Ezt megelőzően
pontban 10 ómkor n felsöház Iáit ülést, ninely

A képviselöház

a

kópviselöházbnn legutóbb megszavazott tör
vényjavaslatokat tárgyalja le.
Eredetileg ja
nuár elejéig napolták el a felsőház ülésezését,
minthogy azonban a törvényhozásnak intéz
kednie kell
a
valorizációs perek felfüggeszté
sére vonatkozó deccmlxr 31 -i terminus kito
lásáról, a felső házat még ebben az évben össze
kellett hívni. A képviselőház ülése formális
lesz, amennyiben a napirenden csak a felsőház
üzenetének átvétele szerepel — ezeknek a tör
vényjavaslatoknak ..végszerkezelbcn"
való el
fogadása tárgyúban.
A képviselőházat január
10-ig napolják cl.

pest fővárosára nézve káros, úgy állást fog
lalnék amellett, hogy a centrálé másutt
épüljön. Meggyőződésem azonban hogy egy
általán nem hátrányos a fővárosra nézve,
hogy az elektromos centrálé Bánhidán épül
fel s nem Budapesten.
következőkben

—

nyitója után Thurner Mihály dr., Sopron szab,
kir. város polgármestere mondotta el ünnepi

tás mindössze 60 kilowatt, mig nyugatcuró- városra nézve nz a hátrány, amelyet a szerződés
pában tízszer annyi: 600 kilowatt Nekünk jelent.
tehát a bánhidaln kívül
—- Szerintem a centrálél minden idegen tőke
s támogatás nélkül megépíthette volna az Elek
tízszer annyit kel) építenünk.
tromos müvek is, melynek hitele és konszoliEnnek a centrálé-épitkezésnek
első lánc dállsága elég erős egy ily centrálé létesítésé
szeme lesz az, amely most Bánhidán
fog hez. Nem kell mást említenem, csak azt, hogy
épülni. Nekem, mint műszaki szakembernek ha az angol tranzakció nélkül épülne meg ez
a cenlrálé, úgy annak óriási összegre rugó gép
berendezését is a magyar ipar készíthetné. Mi
után azonban ez nem fog megtörténni, a Talbol-szerződés után 30 éven keresztül a tőkére

évi rendes közgyűléséi a

eső haszonrészesedést mind a magyar állam
nak, illetve Budapest fővárosának, és a közön
ségnek kell viselnie.

Elsűrendű déli menü
2 pengő

Este
ífllinlr Tibor muzsikál-Tánc
— Elfogott könyvtolvaj. Az Általános Könyv
bejelentette
a ‘
főkapitányj • •
K'...... u
nagymezöutcai
raktárából igen
elloptuk.
/. rendőri nyomozás

....
kereskedelmi Rt.

ságon, hogy
___
könyvét
sok

vették.

kilakoltatást.
udvarra,

az

A szegényes bútorokat lehordták
ahol
azokat a sűrűn hulló hó

nyomban fehér lepellel borította be. Varga Ist
ván,
a
felesége
és
tizenhélhónapos
gyere

kük

pedig a kapualjába kerüllek és ott lépclödlck azon,
vájjon a 10 fokos hidegben hol
fogják tölteni az éjszakái? Egy ismerősük meg

könyörült injluk és hajlékot adott nekik, ne
hogy az udvar közepén a bútoraik mellett le
gyenek kénytelenek az éjszakát eltölteni.
•
fis holnap?!

•

Miniszter Ur, bírósági urakl
Azt mondják,
hogy télviz idején nem dobhatják ki a szegény
embert kicsinyke
odújából...
Vagy ez csak
afféle szólás-mondás?!

Ötvenezer pengős csalásért
feljelentette egy pesti bankár
volt társát
A panasz szerint a bankár jogtalanul eladta társának
berlini házát
Rendkívül érdekes intellektuális bűnügy
ben indított vasárnap nyomozást a buda
pesti főkapitányság. Az ügy előzményei még
arra az időre nyúlnak vissza, amikor a kül
földiek, főleg a budapesti kis- és nagytőkések
valósággal megrohanták a berlini ingatlan
piacot s a rohamosan értéktelenedő német
márkákért házsorokat vásároltak
össze a
német fővárosban.
Taufer Emil és Rosenfeld Adolf buda
pesti bankárok, a Baross-tér 14. szám alatt
lévő Keleti Bankház tulajdonosai a márka
zuhanásának idején ugyancsak elhatározták,
hogy
Berlinben házakat vásárolnak.
Rosenfeld nevére vették a házakat. Később
Taufer kilépett a cégből és részesedése fejé
ben
Rosenfeld Tuuferre ruhásta

Hadviselt Mérnökök,

— Kigyulladt egy vasúti kocsi a Kelet!
náiyaudvnron. Vasárnap esle nagy riadalom
támadt a Keleti pályaudvaron, ahol egyik
szerelvénynek
a kocsijából magas lángok
csaptak ki. A pályaudvar személyzete nyom
ban hozzálátott az oltáshoz, majd értesítet
ték a tűzoltókat is, akik az égő kocsit —
amelyben
szerencsére senki sem tartózko
dót! — eloltották. A kocsinak egy része el
hamvadt.
— 25 év Afrika vadjai között
Közel 25 év

sége. Czegh'dy Endre

kalandjait,

különös

izgalmas

tapasztalatait

gyűjtötte egybe Kitlcnberger /fáimén könyvé
ben, amely
Vadász és gyiljtöuton Kclet-Áfrlkában címen most jelent meg. A könyv tartal
máról szükségtelen hosszasan beszélni, elkép
zelhető, hogy egy élesszemQ és a világ isme
retlen tájait bebolyongó
utazó aki emellett
még magyar is, élményei
mindenki számúra
lenyűgöző olvasmányt jelentenek.
De külön
meg kel) említeni a könyv illusztrációit, azt a
200 fotográfiát, amelyet a szerző maga vett fej
egy-egy óvatlan
pillanatban, meglepve a ve
szélyes vadállatokat, s amely kitünően érzékel
teti a Kongó-vidéki őserdők csodálatos szép
ségeit s érdekes típusokat mulat he különböző
néger férfiakból és nőkből. A könyv lypografiai
kiállítása, elegáns kötése Is olyan, hogy a ha
talmas albumalaku kötetet a kiadó FrwnklitvTáraulat legszebb teljesítményei közé sorozza.

— Makacs öngyilkos.
Rákóczi-ut

és

Vasárnap

Erzsébet-körut

sarkán

délután

a

eszmélet

lenül esett össze
Varga Istvánná 35 éves asi*
szony.
Az előhívott
mentők
beszállították a
Rókus-kórházba,
ahol
megállapították, hogy
luminóllal mérgezte meg magái. Azonnal gyo
mormosási
alkalmaztak, amely után nz aszszonyt elbocsátották n kórházból. Néhány órá
val később
Vargáné a Lánchidról a Dunába
akarta vetni
magát, de az őrszemei rendőr
megakadályozta
tervének
keresztülvitelében s
mivel öngyilkossági szándékáról nem akart le
mondani.
előállította a főkapitányságra, ahol
saját érdekében .őrizetbe vették.

— M. Kir. Osztálysorajáték. A 3. osztály
húzása, holnap, kedden, kezdődik. Figyel
mébe ajánljuk a résztvevőknek, hogy a meg
újítási betét i/t 20 P, ’/, 10 P, % 5 P és az
előirt 30 fillér költség a húzás elől! meg
fizetendő, elleneseiben a nyereményre való
igény, valamint a sorsjeggyel összefüggő
minden jog megszűnik.

Szent Margitsziget
Szanatórium
Napi ellátás J-ttöri étkezéssel 80 pengőtől

A

és

Műszaki Tisztek Nemzeti Szövet
elnöki jelentése s az évi
jelentés előterjesztése után a közgyűlés
meg
választotta
nz uj
elnökség
és
választmány
t«R Iáit.
__________________
Építészek

Dohány-utca 42—44

eredményre vezeteti s vasárnap előállították a
főkapitányságra Mikus János kereskedösegédet,
aki a vállalat
raktárában
volt
alkalmazva.
Mikus beismerte, hogy nyolcvannégy könyvet
a
raktárból,
vallomása
után őrizetbe
elvitt

ingatlant: a NordMrep és Richter strassen
lévő bérpalotákat. Az ingatlan átruházás meg
is történt Budapesten közjegyző előtt. Ami
kor azonban ezt Berlinben a telekkönyvben
is keresztül akarták vinni, kiderült, hogy a
dőkig. Majd Gyula diák „A soproni túszok"
tnárka zuhanása alatt,
az
úgynevezett
címmel remek drámai jelenetet mutatott be.
Befejezésül az egybegyült közönség elénekelte
„schwarzkaufok“idején vett ingatlanok át
a Hymnuszl.
ruházása rendkívül nehézségekkel és költsé
— Az Újpest! Közművelődési Sör Jubi
gekkel jár. Taufer erre ideiglenesen elállóit
leuma. Vasárnap fennállásának ötvenedik
az átruházástól.
évfordulóját ünnepelte díszközgyűlés kere
A házak Rosenfeld nevén maradtak.
tében az Újpesti Közművelődési Kör. A kör,
Körülbelül egy hónapnál ezelőtt Taufer
mely báró Szterényi Józsefet örökös tiszte
legnagyobb meglepetéssel arról értesült, hogy
letbeli tagjává választotta, elhatározta, hogy
Rosenfeld az ő tudta és beleegyezése nél
a Magyar Tudományos Akadémia utján ezer
kül eladta az egyik házat, inig a má
pengős pályatétell tűz ki „A helyi egyesületek
síkra 12.000 aranvmárka kölcsönt veti
hatása Magyarország közművelődésének fej
fel.
lesztésére" cimü legjobban sikerűit pálya
A megrémült háztulajdonos erre a buda
munkára.
— A Hadviselt MérnOkök Nemzeti Szövetsé
pesti fökapilónysághoz fordul! s ügyvédje,
gének közgyűlése. Vasárnap délelőtt a Magyar a cég által vásárolt két nagyértékű berlini dr. Róth Béla utján csalás büntette cimén
Mérnök és Építész Egylet székházéban tartotta
beszédét. Gergely Endre ny. m. kir. csendőr
százados történeti részteleket Ismertetett Sop
ron város történetéből, n honfoglalástól kezdő

nyomozást.

mon

dotta Magyar Miklós — Budapestre nézve föl
tétlenül károsnak tartom. A Talbot-szcrződés
kimutathatóan hátrányos a fővárosra nézve s a
— Magyarországon nagyon sok elektromos Talbotékkal
való megól’apodásnak csupán egy
centrálél kell még építeni, amig a nyugat mentsége lehel, hogv politikumbál volt kény
európai nívót elérjük; lévén nálunk éven- telen a főváros alávetni magát a Talbot-szcrzőkint és lakosonkinl a villanyáramfogyasz désnek s más oldalról rcjcompcnzúlódik a fő

Tizfokos hidegben a kapualjában

Soprtmmcgyelck ünnepélyes dhzQtésc a
Magyar Tudományos Akadémián, ünnepélyes
keretek között ünnepelte meg a Sopronmcgyel
Kör Sopron város
várossá
emelésének 050
éves évfordulóját és n népsznvnzás emlékezetét.
A diszülésen az előkelő közönség soraiban meg
jelentek:
Hermann Miksa kereskedelemügyi
miniszter és vitéz Simon Elemér, Sopron vár
megye főispánja is. Dr. Petrik Aladár, a Sopronmegyel Kör ügyvezető elnöke elnöki meg

4 rendőrség ma rltlelStl 1 tegnap rrte
'•(/ési terep tanul hallgatott kt ar érdekel
bűnügyben a elrendelte a lepetflerebbkirű

ismertette állás

pontját a Twlbol-szerződés ügyében :
— A Tálból-szerződés megkötését

Tizenhélhónapos oyerekke- együtt Kilakoltattak
egy családot a Dohány-utcában

—

I

Bemutatta a rendőrségen a hiteles kör
iemről okiratot, amely szerint s házuk az «
tulajdonát képezik, ufiy hopy szerinte ltosen
teld kétszer adta el a berlini házakat : epy.
szer neki, egyszer pedig az ö tudta és bele
egyezése nélkül másoknak.
I
Taufer 50.000 pengős rablás miatt lelt I
feljelentést.

város világítási bizottságának is tagja és aki
kérdéseinkre a következő nyilatkozatot adta;

teljesen mindegy,
hogy hol épül az első elektromos centrálé s
tisztán üzleti harc a
szénbányavállalalo'
—• Karácsonyi ünnep a tőzsdén. Vasárnap között az, hogy Bánhidán vagy másutt épül
'délelőtt a tőzsdén a bankok vezetői kará jön az föl. Ha meggyőződtem volna arról
csonyfa-ünnepségei rendeztek, amelyen na- hogy a Bánhidán épitendő centrálé Budagyol/bszabású ünnepély
kcrctélrcn kétezer
gyermeket ruháztak föl. Az ünnepségen a
fővárost Ripka Ferenc főpolgármester,
a
kormányt dr. Dréhr Imre népjóléti államtit
kár képviselte.
— Elmaradt a debreceni egyetemi Ifjúság
tiltakozó gyűlése. Debrecenből jelentik:
A
debreceni egyetemi hallgató^ bajtársi szö
vetsége itt vasárnap délelőtt gyűlést akarl
tartani, hogy tiltakozzanak a román diákok
pusztításai ellen. A gyűlést elhalasztották,
1927 december 17. Történet a főváros mély
mert a vezetőség értesítést kapott, hogy a ségeiből nyolc nappal karácsony előtt.
Jövő héten minden egyetem ifjúsága az il
•
lető város polgárságával együtt közős tilta
Varga János több mint tiz év óta lakott Ist
kozó gyűlést fog tartani és a debreceni diák ván fiával a Dohány-utca 71. számú ház egyik
ság nem akart az országos gyűlések pro szoba-konyhás lakásában. Varga István három
gramjának elébe vágni.
évvel ezelőtt megi.’sült és feleségét is a lakásba
— Megalakult a Magyar Férfiak Szent hozta. Nyáron nz apa is megnősült. Nösülúsél
korona Szövetségének gyöngyösi szervezete. bejelentette a háztulajdonosnak és egyidejűleg
Mint Gyöngyösről jelentik, vasárnap délelőtt kérte, hogy a lakás főbérletét Írja át fia nevére.
n gyöngyösi Katolikus Legényegylet helyisé A kérés teljesítését a háztulajdonos megtagadta
gében megalakult a Magyar Férfiak Szent és [elmondta Vargáéknak a lakást. Megindult
n pereskedés. A biróság a háztulajdonos érvelé
korona Szövetségének gyöngyösi szervezete.
sét’ fogadtlf el és arra kötélézte Varga Istvánt,
Az alakuló ülésen gróf Károlyi József or hogy hagyja el a lakást.
szággyűlési képviselő, a Magyar Férfiak
Szombaton délben aztán
hatósági
emberek
Szentkorona Szövelségének célját ismertette jelentek meg a kis lakásban és megkezdték a
s rövid beszédet mondott gróf Apponyi
György is. Az alakuló gyűlés után a Hungá
ria.szálló termében a legitimista férfiak a
közös ebéd során számos pohárköszönlöben
éltették Ollót s a Szövetség vezetőit.

Mtm,

MIKLÓS

MAGYAR
kérdésünkre a

feljeknlést tett volt
Rosenfeld Adolf ellen.

bOnvidl

Ereky Károly nyilatkozata
a Talbot-ügyről

Nagyszállódéban
szobák 8 pengőtől decembor bő t7-én, U-én
éa 31-ón este ssfget 1 esi ely .Tánc, Jazz bánd
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Csilléry Andrást
megválasztották az
Orvosszövetség elnökévé
Az Országos Orvosszövetség vasárnapi kongresszusa
Csliléry András az orvosok szociális helyzetének
megjavításáról

S

Erhardt kapitány vasárnap
Jelentkezett a rendőrségen
Berlin, december 18.

(Á Hétfői Napló tudósitójától.)
rendőrség

tegnap Berlinben

A
berlini
és más német vá

rosokban házkutatást tartott Erhardt kapitány
nak, a Stahlhelm szövetség vezetőjének több hí
vénél. Feljelentés érkezeti ugyanis, hogy

• betiltott Wiklng-szövetség titkos
zetként tovább Is működik

szerve

A házkutatások során öt emberi őrizetbe vet
tek. Erhardt kapitányról ugv tudtak, hogy is
meretlen helyen tartózkodik

megköszönte az orvostársadalom bizalmát,
Erhardt vasárnap megjelent a berlini rendmajd kifejtette, hogy mik az orvosi rend
őrfönökségen
közös érdekei. „A Szövetség legfőbb fel
és maga kérte, hogy hallgassák ki. órákon át
adata, — mondotta —, hogy az orvostár
tartó kihallgatása során tagadta, hogy ő tudna
sadalom szociális kérdéseivel foglalkozzék a betiltott szervezet működéséről Kihallgatása
és minden lehetőt meglegyen az orvosok után eltávozott a rendőrségről és ezzel egy idő
anyagi és erkölcsi boldogulása érdekében." ben szabadlábra helyezték az őrizetbe vett em
ígéretet tett, hogy minden erejével az orvo bereket.
hatolt a terembe.
A kongresszust Tanárky Árpád dr. fő sok szociális helyzetének javításán fog dol
titkár nyitotta meg. Meleg szavakkal emlé gozni.
—- Sportirodaiom. Alsóborsai
Csorba
Ernő
kezett meg a Szövetség elhunyt elnökéről
Csillérv beszédét szűnni nem akaró taps ..Zenés szabadgyakorlatok** című munkájúban
tartalmas gyűjteményt állított össze a zenés
Székely Ágoston dr. egyetemi tanárról Ja sál fogadta a kongresszus.
Ezután Rarlavasolta, hogy a kongresszus közfelkiáltással Szabó József dr. a betegpénztári orvosok gyakorlatokról A szerző az egész anyagot há
válassza meg az igazgató-tanács javaslata ügyét és a minisztériummal folytatott ta rom csoportra osztotta: 1. kezdő. 2. haladó és
3 képzett tornászok részére. Csorba tanár ki
alapján a következő tisztikart:
nácskozásokat ismertette. Megnyugtatta az

Impozáns keretek között tartotta meg az
Országúi Orvosszúvctség a kongresszusát. A
NŐNE Szentkirályi utcai székházának nagy
terme vasárnap délelőtt tiz órakor zsúfo
lásig meglelt orvosokkal s oly nagy volt az
érdeklődés, hogy a fővárosból és vidékről
összescrcglett tagok nagy része be nem jut-

Elnök: Csi’léry András dr. v. miniszter;
Másodelnök: Alapi Henrik dr. egyetemi
magántanár.
Vidéki alclnök: Szigeti Gyula Sándor dr..
Főtitkár: Tanárig Árpád dr.,
Nyugdijintézeti
elnök:
Schadedleehner
Károly.
Nyugdíjintézet! titkár: Szabó Géza dr.
A kongresszus meleg ünneplésben része
sítette Csillérg András elnököt, akinek két
ségkívül
jelentős
érdemeit
jutalmazták
megválasztásával.
A választás egyhangú
volt.
< Csilléry András székfoglaló beszédében

Vasárnap országos hófúvás miatt csak nagy
késéssel közlekedtek a vonatok
A vasárnapi kemény téli időjárás s az or
Pécsett ma olyan hideg időjárás volt, ami
szágos hófúvás következtében a vidék szá lyenre még a legöregebb pécsi emberek sem
mos helyén
emlékeznek. Vármcgyeszerte
a vonatok elakadtak,

húromóral késéssel
érkezett meg. A vonat útközben nyílt pályán
az egy méter magas hó következtében el
akadt s hosszú időn ál vesztegelni volt kény
telen. A Nagykanizsáról érkező gyorsvonat
fiO percnyi késéssel futóit be s ugyancsak el
késve érkeztek meg a máshonnan jövő vo
natok is.
A keleti pályaudvarra
érkező
vonatok
legtöbbje ugyancsak kisebb-nagyobb késéssel
érkezeit meg.
A nyugati pályaudvarra érkező vonatok
közül a prágai személyvonal egyórai késést
Mcnvcdctt.
A vidéken előforduló hófúvásokkal kap
csolatban

Pécsről
a következőket jelenti tudósítónk :

hófúvás

volt, ami a vonatokat késleltette. A gyéké
nyesi gyors Kétórás késéssel érkezett Kapos
várra. Somogy vármegyében is óriási hóvihar dühöngött. Baranyábnn telefon- és vil
lany póznákat döntött ki a nngyerejü hóvihar.
A hideg az eszéki és jugoszláviai telefonfor
galomban sok zavart okozott. A fagy követ
keztében

a Duna zajlik.
Tudósitőnk

Egerből
a következőket jelenti:
Heves vármegyében a nagy hóesés követ
keztében akadályok fordullak elő a vasúti
távíró- és telefonforgalomban. Egerről csak
Budapesttel lehetett telefonon érintkezni.
Eger és Miskolc, Eger és Hatvan, valamint
Eger és Gyöngyös közölt a telefonforgalom
megszakadt. A Füzesabony és Tiszafüred kö
zötti vonalon a vasút hófúvás következtében
elakadt és elakadlak az Eger és Füzesabony,
valamint a többi
hevesvármegyei szárny
vonalakon közlekedő vonalok is.

Eckhardt Tibor elmondja, miért
mondott le az EME elnökségéről
Vasárnap délután beszélgettünk Eckhardt Ti
borral. akitől megkérdeztük, hogy milyen okoból tartotta szükségesnek az EME elnökségéről
való lemondását.

MEINL

Eekhardl Tibor
a következőket mondotta
katársának:

a Hétfői Napló mun

— Lemondásomnak nincsenek politikai okai.
Ar Ébredő Magyarok Egyesülete nem politikai
testület és igy lemondásom oka nem is lehet
politikai természetű. Egyszerűen azért mond
tam le. mert már meguntam a dolgot. Négy éve
viselem az ÉME elnökségének nehéz terhét,
próbálja meg más ...
A beszélgetés során nyilvánvalóvá váll, hogy

Eckhardt Tibor titkolja
elkedvellonségének
okait. Kétségkívül arról van szó, hogy ai ÉME
vezetőségében éles harcok folynak.
Még
ma
sem intéződlek el például Lendvai István, Prónay Pál és Kádár Lehel kilépésének bonyodal
mai. A beavatottak szerint átcsoportosulás ké
szül az ÉME-bcn: Lendvaiék visszanyerik régi

befolyásukat, aminek elleniben viszont nagyobb
kiválások fognak bekövetkezni
Kz ÉME clnökválaszlő kongresszusát — hir
szerint — január elsején tartják meg. Jelöllek

akadnak bőven...

A Jelöltek között
nyady Ferenc gróf,

ajMMosárka
tetszés szerinti
ttsszeállitíísban

prímássá való kineveztetése alkalmából. A
budavári koronázó templomban a meghívott
polgári és katonai hatóságok jelenlétében
ünnepi nagymise volt, amelyet dr. Nemes
Antal püspök celebrált.
— Vasárnap felavatták a szarvast középfoka
gazdasági iskolák Vasárnap délelőtt díszei kül
sőségek kőzett gvatta fel Mayer János földmivolésügyi miniszter az Első Középfokú Gaz
daság! Tanintézetet Szarvason. Az ünnepségre
a miniszteren kivül leulaztak Szarvasra Schandl
Károly di., Mayer Károly és Tóth Jenő állam
titkárok, Somssich László gróf, az OMGE el
nöke, Bellczey Géza és Molnár János felsőházi
Ingok, továbbá örffy
Imre,
Erdélyi Aladár,
Meskó Zoltán, Tóth Pál és sokorőpáikai Szabó
István országgyűlési képviselők. A sznrvasi ál
lomásról csilingelő szánon hajtatott a miniszter
az ünnepélyes közgyűlésre, amelyen ő mondta
az avató beszédet

— A Tébe

karácsonyi

gyermekfelruhá-

zási ünnepsége. A Tnkarékok és Bankok
Egyesülete úgy mint más esztendőkben, az
idén is több mint 2000 gyermeket látott el
a karácsonyi ünnepek közeledtével ruhával,
tűnő munkája a „Kókai magyar sportkönyv- cipővel és fehérneművel. Az ünnepségen olt
lára“ 2. számát képezi. A gyakorlat-anyag he- 'álluk a kormány képviseletében Dréhr Imre
orvosokat, hogv
lves
összeállítása
változatossága a legjobb államtitkárt. Ripka Ferenc főpolgármestert,
a betegpénztár csaknem az összes or
ajánlólevél
a
középfokú iskolákhoz, leventea főváros tanácsa részéről l.ibcr Endre ta
vosokat újból alkalmazni fogja.
és tornaegylelekhez
nácsnokot. A vendégeket a TÉBE nevében
— A zsidó
hitközség
ellenzéki
pártjának
dr. Hegedűs Lóránt volt pénzügyminiszter
A munkásbixtositó teljes autonómiát kap. A
gyűlése. A zsidó hitközség ellenzéki pórija va
jövőben fix jellegű Illetményeket kapnak az sárnap délelőtt nagygyűlést hirdetett a régi fogadta. Dréhr államtitkár rövid ünnepi beorvosok.
képviselöhá/Im. amelyen azonban igen kevesen -zéde nyitotta meg az ünnepséget, azután a
Több felszólalás után Csilléry András és vetlek részt. Frűnkel Gyula dr. elnöki meg Tőzsde előcsarnokának két oldalán felállí
Gcrlóczy Zsigmond indítványára a kon nyílója után Hegedűs József dr. a pénzügyi tott kiosztó-helyeken megkezdődött a kará
gresszus táviratilag
mondott
köszönetét ellenőrzés szükségességére mulatóit rá és csonyi ajándékok és ruhanemüek szétosztása.
— Síremléket álljl Eger egri Nagy Jánosnak.
Vass József népjóléti miniszternek, Dréhr számszék felállítását sürgette. Blauner Mór dr
határozati javaslatot
terjesztett elő, melyben Mint Egerből jelentik,
Eger város képviselő
Imre és Schnllz Károly államtitkároknak a bekebelezési intézmény megszüntetését és a
test íitete közgyűlésén elhatározta, hogy
Eger
mert oly szeretettel karolták fel az orvosok pénzügyek fokozottabb ellenőrzését követelte. város az egri választókerület két nemzetg- ülé
ügyét.
Zala Zsigmond és Boinilzer Pál dr. felszólalása sén át volt, elhunyt képviselőiének egri h’agy
után a gyűlés véget ért.

5bb helyütt
a táviró- és telefonvezetékek Is megron
gálódtak.
A budapesti pályaudvarokra befutó vonatok
jórésze kisebb-naggobb késéssel érkezett meg.
1 A Déli vasul pályaudvarára érkező vona
tok közül a Székesfehérvárról érkező sze
mélyvonat

— Hálaadó Istentlaztelet a hercegprímás
kinevezése alkalmiból. Az esztergomi főegyházmogyci hatóság rendelete folytán va
sárnap minden templomban hálaadó szent
misét mondottak Seród,y Jusztinján herceg

a legérdekesebb név Hu
akinek megválasztását legi
timista körökben szorgalmazzák, mint ahogy —
hir szerint — Eckhardt Tibor
lemondásának
igAzi oki is a legitimisták nagyarányú mozgo
lódásában keresendő.
Arról ran szó ugyanis,
hogy a legitimisták az ÉMÉ-I ki akarják ra-

Eadni a szabadkiratyválasztó
Eckhardt Tibor
efolyáMi
alól.
Innen magyarázható a legiti
mista Lendvai—Kádár—Prónay
lépése is.

csoport

vissza

János kanonoknak emlékére síremléket állíttat.
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Faludi Sándor elmondja
a Fedák-affér igazi okát

szerződtetést ajánlatomat

SZÍNHÁZI NAPLÓ

és örömmel fog szín

vendégszerepelni. Az affért nem is
Fedák Sárinak, hanem egy harmadik személy
nek tulajdonítom, akirál egyelőre nem óhajtok
nyilatkozni.
— Színházi törvényszék elé nem viszem az
ügyet. Teljesen szabad kezet adok a művésznő
házamban

Fedák Sári túlzott temperamentuma
A művésznő kifizeti
a miatta károsult segédszinészek karácsonyi gázsiját
Fedák Sárinak a Páros csillag primadonná
—■ Kétségtelen, hogy Fedáknak nagy művészi
jának
umcrclea
átférje
tartja forrongásban sikere voll n darabban és csak túlzott tempe
még ma is a színházi világot. A lapok beszá ramentumával nyilatkozott
odú,
hogy én a
moltuk
arról a
hangos nézeteltéréstől, ami „Páros csillag' sikerét derékban törtem kelté.
Fedák Sári és Fuludi Sándor, a Fővárosi Bárki színésznő lelt volna a Páros csillag pri
ok relts/mház igazgatója közölt támadt abból madonnája, nem érezte
volna
magát meg
kifolyóan, hogy a „Páros csillagot" Faludi hir bántva, ha a huszonötödik előadás ulán
uj
telen levette a Fővárosi Operettszinház játék premiert adok színházamban. Elvégre én vá
hogy rni!
remijéről. Ezt a gyors műsorváltozást Fedák gyök a színigazgató cs én tudom
kell lennem.
Sári
személyes Inzultusnak vette

az exponált igazgató eddig hallgatott és nem
kívánt véleményt mondani az ügyben.
Vasár

nap este a Hétfői Naplónak a következő nyilat
kozatot lelte:
— Ha ennek az úgynevezett afférnak mé

nem

lehel

olyan drága porté

kát olyun olcsó áron udm, mint ahogy én azt
Dicgkikérellem. Ez voll n „Páros csillag" baja,
amely elment volna száz előadásig is — amit én
szereltem volna legjobban - ha a Fedák Sári
egyenes kiválts-g-ra és a magam intenciójára
is nem szerveztem volna körűje
olyan szín

játszó gárdát, amely a szinház
óriási deficitet eredményezett
szabad

nem jelent

színházi bukást

az,

zönség szemébe. A Terézkőruti Színpadot és a
Royal Orfeumot is esténként megtölti a közön
látszik,
nem spórol az ünne

mert nem kívánhatja azt, hogy miatta ezek
kisexisztcnciák károsodjanak.
(*•

T
A B« JLá
K A 1W
El m

egy

főnyereményt csinál.
hanem én a mMgum részéről a közönség felvevő
képességére számítva, igenis minden hónapban

bemutatót fogok adni.

likvidáltak azt1 n barátságát, amely már
szinte legendássá vált színházi körökben.
primadonna ezzel a ténnyel is jelzi, hogy
vissza akar vonulni egyelőre a közszerepléslöl és ki akarja várni azt a szerepet, amely
majd visszaadja neki megingóban levő szín
házi pozíciójának szilárdságát.

decsmaer 22

oroszlín

Hollywood dédelgetett sztárja:
a magyar Várkonyl Mihály
Uj Hímjét láthatja csütörtöktől kezdve az Ufa
és
... az Omnia vásznán az a közönség. A magyar
sztár ragyogó pályájának uj állomását jelenti
ez a film, amit

Trlpolisl fogoly

Tripoliszi fogoly
szerelmi

nös

történet

érdekességet

exotikus miliőjében egy forró
bonyolódik, amelynek külö
ad, hogy Várkonyi Mihály-

nek partnere

Jetta Gondol,
a legizgatóbb szépségű fllmhősnő, akinek nem
csak színjátszó képessége, de hire is vélekedik
Glória Svansonéval. A Tripoliszi fogoly rende
zése alkalmat adott Holliwood
uj
arrivéinek
arra,
hogy
teljes mértékben uj oldalról csil
logtassák művészetüket, amire már régen es
küdött a magyar közönség.

FINOM KIS CSALÁD
bemutató: pénteken

december

23-én

e s t e 9 órakor

FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ

HaR«csonvi

Ma étfő
Kedd

hete:

Carmen „B“ bérlet

már ennyiért Is élvezheti az
Telelőm T. 214-22 Uj S25ÍF1 tlá.Z VI„ Révay ncea 18.

Olsohewska Máriával

karácsonyi műsorát

Karácsoni mindkdt napján délután III 4 diakor a teljes esti műsor mérsékelt Marákkal

Szerda

Mignon „A“ bérlet
Mesék az Írógépről

Péntek

SO fillér nem pénz
<

Mesék az Írógépről

Csütörtök

Hollmann mesét
„B“ bérlet

Elvarázsolt király
kisasszony (Overmekelőadás)

noka, Spcc tengernagy ellenséges hadihajókkal
megszállt Csendes-óceánon keresztül német vi
zekre akarja vinni hajóját. Ezzel kimondta az
Emden halálos Ítéletéi,
amely
hajó azonban

Vasárnap
d. u.

Mesék az Írógépről

nem volt könnyű falat az ellenség számára.

Vasárnap

Borosa Amerikában

ausztráliai cirkáló legyőzi a kis német hajót,
de távirat érkezik az angol királytól, hogy az

C8k’

(Fedák Sárii

Hétfő
d. u

Borosa Amerikában

Héttő
este

Mesék az Írógépről

(Fedák Sári

Legdrágább hely 6 pengő

amely azonban sok hányalás után jutott eh
hez a biztos stációjához. A daljátéknak, amely

nek Pelráss Sári játssza a főszerepét, nem ke
vesebb, mint négy Cigánykirálga volt, tudniil
lik Pilinszky Géza, Kertész, Gábor
és
Varga
Imre után most Fenyves Sándor, egy fiatal vi
déki bonvivanl kapta meg Uray Dezső Cigány
királyának romantikus szerepét. Nagyon való
színű. hogy most már Fenyves Sándor marad
a Cigánvkiróly.

Íme, ez kell 1 Ez, amit a Bslvárosi Szinház
a ..Nászéjszaka" cimü operettjével adott. Ez
n 100 százalékos muzsika, 100 százalékos
humor, 100 százalékos ötlet (a fordító Mofnár Jenő érdeme) 100 százalékos csattogó,
pattogó versek (ifj. Békefíy István számlá
ja javára)

pompás, jó színészek
mint Hantiig Hanna, Délig Ferenc, Gázon
Gyula és Berkg Lili biztosítják a darab jö
vőjét és útlevelet szereznek a siker hosszú
útjához.
Néhány rövid hír : január 4-én a Zeneakadé
mia nagytermében
külföldi
útjáról hazatérve
tartja első hangversenyét Karczag Böske, a ne
ves zongoraművésznő, aki nemrégiben az angol
követség bécsi estélyén Németh Máriával, Piccaverrel és Andal Piroskával együtt hangverse
nyezett. Karczag Böske zongoraestjének másik
érdekessége, hogy ezen Vágó Béla, a Magyar
Szinház kitűnő tagja Ady-verseket fog szavalni.
— A Váicsl Színház szerződtette drámai éne
kesnői szerepkörre Stranszky Arankát, aki ed
dig külföldi színpadokon szerepelt. — A Royal
Orfeum január elején mutatja be óriási készült
séggel Zerkovitz Béla és Szilágyi László uj
operettjét

Tu
catszámra süllyeszti el az ellenséges hajókat,
hogy áttörje
magát.
Végre egy Sidney nevű

Balról a harmadik

címmel, amelynek főszerepeit
Somogyi Nusi,
Emden hős tisztjeltől nem szabad elvenni a Szepess Ilona, Dénes Oszkár, Gallag Nándor és
kardot.
Rolkő József játsszák.
A Fővárosi Operettszinház éjjel-nappal dol
Az „Emden" a németek nagy nemzeti filmje,
amivel a filmipar emléket állított a német hadi
tengerészetnek.
Ennek a filmnek
főszerepeit
nem színészek, hanem az Emden
hős tisztjei és matrózai játsszák.

A drámai fordulatokban, idegizgatóan fensé
ges és megkapó jelenetekben bővelkedő
filmet

Royal Apolló szerencsés kézzel karácsonyi
műsorrá prolongálta.

a

sscil B. da MUla Brodukcló:

Telelőm

J.

411-68

I

minden

newvorki

budapesti

rályok Királyát.

kábel

vacsorautáni

Falady

nyezte.

NAGY ENDRE
SALAMON BÉLA
RAJNA ALICE

berkeiben

„Kína of
Ktngs 3 kópiája színes részekkel egyetemben a
Majestic lözősön ma Budapestre itnak Indult.
De Mille-Pictures". Egy pár hét múlva tehát
vetkező

kezdetű

városi Operettszinház

mert — nincs elég kópia Európában. A mozik
persze fclzudullak, hiszen amellett, hogy nem
elégíthetik ki a türelmetlen közönséget, a Ro
yal Apolló igazgatósága a kőpinhiány hírét rek
lámjában is felhasználta. A Művész-film most
véget vetett n mozisok közötti belső háború
ságnak. A nagyközönséget is érdekelni fogja,
hogy Ismételt kóhelezés credményekép ma a kö

oraaor
orenor

kilencórai

szinház jellegét, amelyről
Sándor igaz
gató a következőket mondta :
— Hiába, az ember haladjon azon az utón,
amit megkezdett. Visszatérünk a komédiához,
a kacagtatáshoz és á kilencórai kezdethez
és

A Királyok Királya körül. A Royal Apolló-beli
most
befejezett
hat
heli
Roadshow
után
ugyanis a film nem juthatott el a többi moziba,

Ünnepi díszelőadások!
IXJ-PONiT ÉS ARIMAND BAKU,
ROTÁL ORFEUMBAN.

kisiklás után
visszakapja a

visszakanyarodunk arra az útra,, amely a Fő
renalssancc-ját eredmé

EMBER KÜZDJ!

oecamixr 2t-en (haracsonv alsó napiam 2 aioadas
nscemtiar 28-an (Haracsonv másod napiam 2 eioadas
^7ÍlvPC7lPri
’ “ •••• aioadas uzdata pont
8
ulIIIuOLIuII
. „ sml| ,|Ma4í kezdete pon ' .12

gozik, hogy pénteken be tudja mutatni a fran
vigjátékujdonságát,
amelyet
„Finom kis
cimmel fordított Stella Adorján. Ezzel
a Fővárosi Operettszinház egy kis

cia

életbenmaradt család"

Háborúság támadt ■ filmszakma

Telelőn i J. *11-88

December 30-ika a végleges dátum a Cigány
király bemutatójához. Teljes zenekari készült
séggel folynak már a próbák a Városi Szín
házban Uray Dezső

Az Emden, a hősök hajójának
történetét az egész világ
ismeri. Ez a német
hadihajó a világháború kitörésekor a kínai vi
zeken állomásozott, amikor a hajó hős parancs

Szombat
d. u.

szerelik a primnAzok számára,
akik
inlimifásíiit lesni,
donnák magánéletének
ime a nagy szenzáció. A kedves, gr-lierlis,
bűbájos primadonna, — akinek csak a kö
zelmúltban voll átférje egyik színházunkkal
— és hosszú időkön át hűséges előkelő lo
vagja

Cigánykirályából

elmen mulat he két előkelő filmszínházunk. A

a uArosi színház

ség, amely, úgy
pekre.

a

Titkos - Gótluté - Göin - Kertész

hu

darab egyfolytában
huszonötszór megy.
Például a „Templom egere" huszonötödik elő
adása utáu móris uj bemutatói hoz a Vigszin
ház és még sem mondja senki, hogy ez a két
ségtelen siker bukást jelent. A
színháznál
mindig dolgozni kell és nem szabad várni min
dennap, hogv valamelyik darabbal

tapsban nem marad alul Boti Ferenc és Türk
Berta sem, akinek békebeli bakanótáfának ferenejózsefl
vonatkozása könnyeket csal a kö

a segédszinészek gázsiját erre a két napra
saját zsebéből fogja fizetni,

inzultusnak

ba én leveszem a in (borról azt a darabot,
amire betek óta ráfizetek.
Utóvégre

.ház
.
.
_—i. —
ii, e| fcnránagyszámú
segéd«zinészének
vette
csonyi keresetét. Ezt a kérdési Fedők Sári lovaglas módon elintézte amennyiben kijelen

A

pénztárában

személyes

a már-már fogalommá váló „Katicabogár" cimü
életképet. Ez a két nagyogó emberábrázoló mű
vész esténként nagy sikert arat. De sikerben és

közös megegyezéssel

— Tehát nem szabad haragudni Fedák Sári

nak és nem
vennie azt,

ötvenedszer látszották

délutánjain nem a Fővárosi
Opcrclts2inházban, hanem a Városi Színházban
lén fel Ezzel azonban a Fővárosi Operctlszin-

16C neuBtes, 45 kthiuás, 21 nylltszlnl taps
a magyar SZÍNHÁZ nagy vígjaién siKerenöi

lyére nézünk — mondta Faludi Sándor — azt
látjuk, hogy ma a kétségtelenül rossz színházi
konjunktúrában

Fedák Sári értesülésünk szerint ma hivatalo
san bejelentette a Fővárosi Opereltszinháznak,

hogy karácsony

telte, hogy

De ennek ellenére, meg vagyok győződve ar
ról, hogy ha a szil.házamban egy neki való
szerep lesz, az első harag elmúltával Fedők
Sári bizonyosan nem fogja
vissza
utasítani

FALUDI SÁNDOR

amely
kíméletlenül
nézőterén, a kabaré
kat
megkímélte.
Az
Uj Színház jó házak
mellett tartotta előadásait. Ugyanígy a Komé
dia is, ahol Holt Sándor és Rátkay Márton

nek, hogy hol játszik.

— Én. nki ráfizettem a Páros csillagra,
nyugodtnlibnn
viselem a dolgokat,
min!
Fedák Sári, aki csak keresett rajta.

és úgy a színházban, mini a nyilvánosság előtt
élesen kifakadt a színház vezetősége ellen.

A színházi fekete
hét,
pusztitott a szinházaink

TERÉZKŐRUTI SZÍNPAD
I

érkéz-tt:

mozi megkapja a maga Ki

1

NAGYSIKERŰ NlOSORáBAHI

A rendőrség vasárnap lefoglalta
a Terményforgalmi R. I. könyveit

Vajda Zoltán dr.
meg mérgezte magát
Duhaharasztin, a Kossuth Lajos-utca 11.
sjámu házban levő lakásán tegnap verőnél lal megipérgezte magát Vajda Zoltán dr. ügy
véd. Hozzátartozói eszméletlen
állapotban
akadtak rá. A vármegyei mentők autón
Budapestre hozták és a
Rókus-kórhnzban
helyezték el. Állapota súlyos.

— Eltűnt egyetemi hallgató. Dr. Székely
hídi József egyetemi tanár bejelentette a
rendőrségen, hogy 23 éves József nevű fia,
egyetemi hallgató két nappal ezelőtt eltűnt
szüleinek Kinizsi-utca 5. szám alatti lakásá
ról 8 a hátrahagyott levelekben azt irta, hogy
öngyilkosságot követ el. A rendőrségen Riszticx Lázár dr. rendőrtunácsos indította meg
a nyomozást.
— Az Andrássy utl Színház karácsonya. A leg
szebb és legniulatsAgosabb műsor ma k tségkívül az Andrássy üli Színházban van. Kará
csony mindkét napján 2—2 előadásban kerül
szinre ez a remek műsor Lábass Juci, Mcdgyaszay Vilma, Sarkadi Aladár. Dolly Ferenc, Pe
thes Sándor vendégjátékával Jegyekről süigösen kell gondoskodni, (T. 295—98)

— Izgalmas lclkészválasztás Sezcgcdcn. Vasár
nap választotta meg uj
lelkészét
a
szegedi
evangélikus
egyházközség. A
jelöltek
közül

Tátray

Károlynak volt legtöbb híve, de a vá
lasztás elötl uz elnök bejelentette, hogy Tátray
visszalépett.
Izgalmas,
tumultuózus
jelenetek
következtek ezután, melynek során Tátray hívei
kivonultak
a
szavazőhelyiségböl.
Lelkésszé
Kutas Kálmánt választották meg. A választást a
Tó/ray-párl meg
fogja
pelicionálni és
erről
Ruffai Sándor püspöknek értesítést küldtek.
— Megszűnik a Gábor ékszerész üzlet. Gábor
Vilmos közismert ékszerüzlete, a RAkóczi-ul 6.
szám alalt e hó végén megszűnik. Ez a fényes
és régi üzlet is áldozatául esik a háziúr kapzsi
ságának. Nem bírta el a lehetetlen házbéreme
lést és gazdája kénytelen beszüntetni
üzletét,
ahol még néhány napig hihetetlen olcsó áron a
legpompásabb ékszereket és elsőrangú
órákat

tehet vásárolni.

— A pécsi Ipartestület kilépett az IPOSz-ból.
Mint Pécsről jelentik, a pécsi ipartestület va
sárnap tartott rendes közgyűlésén Ruzsinszny
Béla indítványára kimondotta, hogy kilép az

IPOSz-ból s az Országos Kézműves Ipar Testü
letbe lép be.
— A Bank, Radnóti József lapjának uj száma
ttcnzáclós.
—- A La Fontaine Társaság matinéja. A La
Fontaine Társaság vasárnap délelőtt a Zene
művészeti
Főiskola
kamaratermében
francia
matinét rendezett.
Az ünnepi matinén CsenJános dr. elnökölt. Weigerth Aladár zon
goraművész mesteri
játéka után
Monostory
Margit
La
Fontaine
meséket,
Mcdgyaszay
Vilma régi'francia chansonokat'adott elő.

gery

— Eltűntek. Bodis Emánuclné, 41 éves himtőnő Konti utca 44. sz. — Szalay Rózsi 13 éves
tanuló szüleinek Rákóczi ut 61. számú házban
lévő lakásáról eltűnt Az eltűntek felkutatására
k főkapitányságon megindult a nyomozás.
— Sorozatos tolvujtás a Gépgyárban. A Herkulesmüvek Rt. gépgyára bej el un lel le
a
fő
kapitányságon,
hogy
Figyelő-utca 14—16. sz.
telepéről ismeretlen tettesek elloptak 300 m

dróthuzalt, eyy gőzgép fémcsapágyat, egy léc
körfűrészt, egy esztergapadot, egy körfűrész
fémcsapágyat és egy vtzállásmutatót. Az isme
retlen tettesek kézrekcriléséne a rendőrség meg
indította a nyomozást

—- A Kossuth-szobor pályázó művészei el
keseredésükben összetörték a szobormlutákat.
Ezzel a szenzációval és egész sereg más érde

kes kérdéssel foglalkozik a
első

Pest

most megjelenő

száma.

— Regényes körülmények között eltűnt
egy kisdiák. A szegedi rendőrségnek beje
lentették, hogy Fekete János 12 éves diák
szombat este elment a Rókus-tóra korcso
lyázni, és azóta nem tért huza. Egyesek azt
állítják, hogy a tó jege beszakadt alatta és
a ftu a víz alá merült. Barátai szerint elvesz
tette korcsolyáját és ezért nem mert haza
első száma.
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Vasárnap
délelőtt
a
főkapitányságon
Bartha Gyula dr. rendőrtanácsos intézkedő
sére Kölössy Béla dr. rendőrfogalrnazó kisajállt a Tükör utca 4. szám alatti Központi
Jelzálogbank épületében lévő Terményforgalmt Rt. helyiségébe és a vállalat könyveit?
hivatalos Írásait bűnjelként lefoglalta s in
tézkedett, hogy azokat nyomban a buda
pesti királyi ügyészségre szállítsák be.
Ismeretes az a nagy közgazdasági
bot
rány, amely a Pyramis Magyar Földbirtoko
sok és Földbérlők keresk. rt. csődbe jutásá
val országszerte megdöbbenést keltett.
A Pyramis csődje volt a sok katasztrófát
átélt háború utáni gazdasági élet legna'•vobb összeomlása.
Közel

Most a Pyramis alvállalatainak ügye
soron.
A kir. ügyészség megkeresésére dr.
tnlfy Manó kir. vizsgálóbíró

A Chicago Tribüné szenzációs
cikke a román helyzetről
Párls, december 18.

van

An-

elrendelte a Terményforgalmi Rt. köny
veinek bűnjelként való lefoglalását.

A Chicago Tribüné párisi kiadása ma Nagy
váradról tudősiást közöl, amely szerint Titulescu külügyminiszter komo.yan fenyegelődzik'
a lemondással s a külföldön, különösen Ame
rikában
u
Kellcr-esclböl
kifolyóan
támadt
rossz benyomás a kormány helyzetét aláásta.
A lap tudósítója előtt román tisztek, sőt a ka
binet tagjai is ugy nyilatkoztak, hogy

A Terményforgalmi Rt.
a
Pyramisnak
csupán névleges alvállalata volt, amelynek
részvényeit nem bocsáj tolta ki a Pyramis
igazgatóiból alakult igazgatóság. Még 1025
nővén herében tartott közgyűlésén — kap
csolatban a Pyramis összeomlásával — a
rerményforgalmi Rt. is kimondotta a fel
számolást.
A felszámolói tisztet dr. Lévy
Béla és dr. Basch Lóránt budapesti ügyvé
dek vállalták el.
Most, hogy a Pyramisnak Sváb Gyula-féle
100 milliárdos passzívával
szindikátusa elleni bűnvádi eljárása során
ment csődbe a vállalat maga alá temetvén nyomatékos gyanú merült fel hogy egyes
sok kis és nagy exisztenciát. A Pyramis igazgatósági tagok, különösen az ügyvezető
Schreckcr
János.
csődje nyomán a budapesti kir. ügyészség «ég tagjai Szász Ernő.
két év óta folytat nagy apparátussal nyomo Strausz Árpád követtek el különböző mani
zást annak a felderítése végett, kiket és mily pulációkat, ép ez a körülmény indította a
mértékben terhel a vállalat ősszeomlássáért. rendőrséget arra a fontos lépésre, amelyet
a hitelezők
és kisrészvényesek érzékeny a hétfői napon már valószínűleg jelentős
megkárosításáért
büntetőjogi
felelősség. fordulat fog követni.

zsébet

Breuer Dezső kihallgatásakor az.t a meglepő
védekezést adta elő, hogy a bizomány tárukat
eladta ugyan, de azokért azonnal más árut vá
sárolt, amely ma is egy bécsi cégnél van be
raktározva. Ezeknek éltéke

Végül is
feljelentést tettek ■ főkapitányságon
Breuer ellen.
A budapesti rendőrség megkereste a bécsi ható
ságokat, ahonnan azután meglepő válasz ér
kezett.
Breucrt, akit Budapesten jónevü, megbízható
texiilkereskedőnek ismerlek, Bécsben hónapok
kal előbb egy nagyszabású dollár és kölvényhamisilásban vett részt s ezért a bécsi törvény

szék 6 hónapra Ítélte, amely elől megszökött
az osztrák fővárosból. Mikor júniusban Bécsbe

érkezett, felismerte
egy
detektív, bevitto nz
államügyészségre, ahonnan azonnal átszállítot
ták a törvényszékre

8 rögtön meg kellett kezdenie büntetésé
nek kitöltését.

tetemesen felülmúlja azt az összeget,

amelyet a budapesti
rajta, ö rendesen el

kereskedők

akart
mányi áruk értékével, de

követelnek

számolni a bizo

az üzletet már nem bonyolíthatta le, mert
Bécsben letartóztatták.
A bíróság erre megkereste a bécsi céget, amely

igazolta Breuer állításait.
Ilyen viharos előzmények után került
Kő
szegi bíró elé Breuer
Dezső
többszázmilliós
textilüzleléböl támadt bűnügy. A törvényszék
az enyhítő körülményekre való tekintettel

két hónapi fogházzal bűntette Breuer De
zsőt.

azonban nyomuk veszett és nem adtak élet
jelt magukról. Kétségbeesett szüleik attól
tartanak, hogy a fiuk valakinek fclbujtására
elkalandoztak hazulról. Az eltűnt fiuk fel
kutatására megindult a nyomozás.

ELSŐRENDŰ SPORT-tS
finom-haris
Haüy-valasz

fennállásának

— Agyon’őtte magát egy malorutulajdonos
íla. Símdorfalváról bejelentették a szegedi
rendőrségnek, hogy Schivartz Samu jómódú
malomtulajdonos Andor nevű 22 éves fia
agyonlőtte magát. Egyes verziók szerint a
fiatalember szerelmi bánatában, mások sze
rint azért lelt öngyilkos, mert a malom át
alakítása körül a tervei nem sikerüllek.*
— A Mnryar Vasúti Forgalmi Részvénytársaság Igaz
gatósága elhatározta, hogy az alaptőkének az 192c évi
április hó 2S-án megtartott rendes közgyűlése állal
5 00n.(K)0 pengőről 6,000.000 pengőre elhatározott feleme
lését a közgyűlés által ndott felhatalmazás alapján végre
hajtja. Az újonnan kibocsátandó részvények teljes egé
szükben a régi részvényeseknek njánllatnak fel 5:1 arány
ban, darabonként 32 pengős árfolyamon Az elővételi jog
1P2S. évi január 3-ig bezárólag Budapesten a Wiener
Bnnkvcrein magyarországi fióktelepénél (Budapest. V„
Nádor-utca 4,). vagy Wicnbcn a Wiener Bankvcreinnél
(I.. Schotlengasse 6.) gyakorolható.
Árufclvétcl

megszűntetése

ELŐÍRÁSOS KORCSOLYA
CIP.OK-VADASZ-SPORTS TURISTA-CIPŐK

Guernwk cipő a6-3ow»

iakkcDan és szurka

fariameni Kauená?
V., Vilmos cs&szár-ut 24
(Arany JAnovuica sarok)

c hó 20-án, kedden délben

ÜEGMILIK.
Este legelsőrangu konyha

M írókart« R.-T.
(Sternberg X. J.)

VII., Dob ucca 31. sz.
K a ' > n .■ > x <i. •
■ oh
i»
Régi keleti srönvegekért és antik
bútoroké t nagy órai fizetUnk

hajózásnál

— öngyilkosság. Lempercr Herm'na 30 éves könyv,
kötőnő üteg-utca 21. szám alatti lakásán lugkőoldallal
megmérgezte magát. A mentők súlyos állapotban a Ró
kus kórházba szállították. Teltének oka ismcre'lon.
— Hls Masters's Volce beszélőgépek minden újszerű
nek hirdetett gramofont nessze tulszárnyalóan bámu
latba ejtik a lidlgatót. Saját érdekében fáradjon el
Krislóf-lér 3. sz. alá, a világhírű Gramofon cég európai
nívójú sztlónjába.

| Előzetes jelentés!

tlkalim vetelekh'M etedn. perzsa t szmyrna
szőnyegek, valamim antik bútoroz
’ olcsóbban mint bárhol

a

A Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási
Rt., nz Első Dunagözhajózási Társaság, a Ba
jor Lloyd Hajózási Rt. és a Délnémet Dunagőzhajózási
Társaság
igazgatóságaitól
vett
értesítés szerint, a hirtelen beállott hideg idő
járás miatt, az árufelvélelt az összes állomá
sokon, azonnali hatállyal megszüntették.

— A patakba vetette magát, meri elárve
rezik kúriáját.
Mint Pápáról jelentik, öz
vegy Szabó Józsefné nyáregyházai lakos a
közeli patak vizébe vetette magát. Holttestét
a patakból vasárnap kifogták. Tettét azért
követte el, mert eladósodása folytán családi
kúriájára tömeges végrehajtásokat és árve
réseket tűztek ki.

negyed

elnökének, Hegedűs Istvánnak jól sikerült arc
képét is, a Hcgcdüs-család jelenlétében, llosvag
Lajos dr. professzor, a Népakadémia elnöke
megnyitó beszéde után Petrides Jenő főtitkár
terjesztette elő jelentését, amelyben az Erzsé-,
bet Népakadémia
25
éves
működéséről
és
eredményéről számolt be.

—

A büntetést azonban a vizsgálati fogsággal ki
töltöttnek vette és nyomban
szabadlábra he
lyezte őt. Az Ítélet jogerős.

—- Titokzatos módon eltűnt két fiatal kor cserkészegyenruhában, kerékpáron el
cserkészfia. A csongrádi rendőrség megke indultak Szolnok felé, ettől a perctöt kezdve
resésére országos nyomozás indult két ti
tokzatos módon eltűnt fiatal fiú felkutatá
sára. Rónai Lajos és Tóth Dániel 13 éves
csongrádi
tanulók, néhány nappal ezelőtt
azzal távoztak hazulról, hogy biciklin Szol
nokra mennek. Szemtanuk látták őket, ami

Népakadémia

százados jubileumát az Uránia Színházban. Ez
alkalommal leplezték le a Népakadémia első

ott több budapesti cégtől átvett többszázmillió értékű bizományi áruit értékesítse.
Breuer
azonban nem
jött vissza és a cégek is hiába vártak Breuerre, akitől a tőbbszázmilliós értékű bizományi
Aruk értékcsiléséről sem kaptak semmiféle hirt.

veszélyben érzi.

keztek meg Bécsbe.

A budapesti rendőrség a válasz kézhez vétele
után kérte a bécsi hatóságokat, hogy ha Breuer
büntetése letelik, ne bocsássák szabadon, ha
nem helyezzék kiadatási fogságba. Breucrt ok
tóberben tényleg át is szállították Budapestre
a Markó-utcai fogházba.

el,

nem okoznának nehézséget
Bratianu Víntilának szemére hányják, hogy
képtelen külföldi kölcsönt szerezni,
mert nem
akarja elismerni Románia külföldi
kötelezett
ségeit. Többek
közt a
Baldwtn
Locomolivo
Works és más
amerikai
házakkal
szemben,
azonkívül az olapipart, Románia legfőbb gazda
sági forrását
tönkretette a nacionalizálással és
az állami ellenőrzéssel. Bratianu Vintila bűne az
Is, hogy a
mezőgazdaság
visszafejlődött s a
román paraszt
amerikai és jugoszláv
lisztből
készült kenyeret kénvlelen fogyasztani. Erdély
és Bessznrábiában azelőtt gazdag termő területei
elpusztullak és a tudósiló tulajdon tapasztalatai
alapján
állíthatja, hogy a
lakosság amellett,
hogy szörnyű éhséget eszenved, ma
életét is

— Az Erzsébet Népakadémia huszonötéves
jubileuma. Vasárnap délelőtt ünnepelte az Er

K budapesti bfintetőlörvényszéken Kőszegi
cgyesbiró neir. mindennapi érdekességü bűn
ügyet tárgyalt szombaton délben. Az ügy előz
ményei a következők :
Breuer Dezső textilkereskedő még júniusban
kiment Bécsbe, hogy

múlottak

Idd kér

— Hófúvás Bécsben. Bécsből jelentik: Ma
reggel 8—10 Celsius fokosx hidegben kezdődő
hófúvás
egész
nap
tartott és a közlekedést
rendkívül megnehezítette. A közúti vasul és a
városi vasul csak ugy tudta a forgalmat méntartani, hogy napközben
többször kellett hó
ekékkel megtisztítani a sinekcl.
A Westbaha
vonalain az Arlhegyen át és a Németország fe
löl jövő vonatok
két-háromőrai
késéssel ér

Egy többszáz milliós textil
üzlet bonyodalmai bűnvádi
feljelentéssel, kötvény- és
dollárhamisitással

Hónapok

Károly herceg visszatérése csak
dése.

Jogászok pedig megállapítják, hogy a dinasz
tikus házilörvény nem integráns része az al
kotmánynak,
Károlynak sem fia, sem öccse

bút tócino.WlMfiAtólHtf

í
rálasszon már most?A leelöleqezeft árútkarácsonyig fenntartjuk.
Ameg nem felelő árut, az ünnepek után'fiészséggel becserélj ült,
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HlotoiWélM1' motorcsónak es avlallka
December 20-án megnyitják a Budapest
bécsi műutat
Az
automobilizmus
első
és
legfontosabb
kelléke a jó ut: mondják és Írják az ö konti
nens szakértői és
a világ minden táján mar

lésre fordítanak.
pesti makadámút

Hozzáláttak a

Bécs—buda

megépítéséhez,

amelyet
a
magyar automobilislák nagy örömére — e hó
esztendőkkel ezelőtt hozzákezdtek a müutak 20-án már áladnak a forgalomnak. Az eszter
építéséhez. Minden ország pénzügyi kormány gomi M Kir ÁHamt Útépítő Hivatal külön át
zata belátta, ha a vasútnak külön pályatestet iratban értesítette a K. M. A. C.-ot.
Örömmel
üdvözöljük Magyarország legfonto
kell építeni, úgy nz autó is megérdemel leg
sabb nutóutjának megnyitását és egyben kérjük
alább egy jó és gondozott országutat.
Magyarország Illetékes tényezői — sajnos — az illetékeseket, hogy a munkálatokat ne te
meglehetősen későn koncedálták ezt a tényt, kintsék befejezettnek, hanem igyekezzenek a
és
különösen
de, — ismerjük cl — amikor rájöttek a mulasz többi útvonalakat is kiépíttetni
balkáni állapotban lévő útjait
tásra,
Igyekeztek
valahogyan
pótolni
a Fejérmegye
hiányt. Elsősorban is megszavazták a legújabb megjavittatni és használhatóvá tenni.
KJ.
autóadót.

Pneumalik Árusiló
R.-T.
Telefon: T. 134—78
Andr&asy-ut 27.

Főlerakat:

Untat Pneumalic és Arufelszerelési Szakiizlel
Telefon' 983—63

Andrússy-ut 40.
1028. évi magyar Automobil és .Motorkerék
pár Versenynaptár. 1928 jnnuár vagy február
hónapban KMAC téli motorkerékpár versenye;
április 7—8-—9-én motorkerékpár megbízható
sági versenye; május 13-án a Dunántúli Auto
2O-án
mobil és Motor Club tura-ulja, május ""
'~
KMAC V. Tomist Trophy; május 27. és 28-án
KMAC IL futár-versenye; junius 7-én a „Bükk
it Mátravidéki Automobil Club" Miskolc—Deb
receni tura-ulja; junius tő—17-én KMAC III.
tura-ulja; junius 29-én KMAC III. Guggerhegylversenye; szeptember 9-én KMAC III. János
hegyi-versenye; szeptember 30-án
KMAC IX.
Svábhegyi versenye.

RALSÖK
CORVIN

BUTOIU™

Részletre olcsón! Dohány-u 39
A közalkalmazottak bevásárlás, forrása.
Az 1927—28. évi megbízhatósági téli motor
kerékpár tura-ulja. A Királyi Magyar Automo
bil Club motoikerékpár osztálya 1927—28. év
trión motorkerékpárok részére megbízhatósági
urát rendez. A túra kizárólag havas utón ve
zethet. A túra útvonala: Filalorigúllól, Budaka
lász,
Lupamajor, Pomáz (ellenőrző állomás),
Csobánka, Pilisvörösvár
(ellenőrző
állomás),
Piiisszentiván, Solymár, Pesthidcgkul,
Hideg
kúti ut Nagykovácsi utón, a nagy réttel szem
ben torkoló erdei utón ót (Dcl.nár kesergő)
a
Szép Juhászáéhoz (ellenőrző állomás), Tündér
hegyi utón és Jánoshegyi szerpentinen
át
a
Jánoshegyi Erber vendéglőnél levő célig. Maxi
mális sebesség 40 kilométer.

KÉR KINCS
Telefon Teréz 256 - 76

zongoratermeiben
hrneves
zongorát
-ir„íju zongorák Ali nian
nók legolcsóbban kaphat á)
Részletre is - Javttás
hangolás

Jugoslavija — Bástya 4:3 (2:1)
Belgrád, december

első gólt a szerbek érik el a 13. percben. Jók-

18.

simovits a ' ibásan kifutó Acht mellett szerzi
(A Hétfői Napló tudósítójának tele/onjelen- meg a vezetőgólt. A 24. percben a szerb csatá
tése.) A Ferencváros és Újpest csapatainak si rok kornerl erőszakolnak ki. A kapu előtt tá
keres belgrádi kirándulása
után
a
szegedi
Bástya kereste fel otthonában az SHS király madt kavarodásban Acht Ismét kifut és a pUlanatnylra fedezetlenül hagyott Dobráevits a
ság egyre fejlődő elitcsapatait. A Bástya szom
hirtelen támadt résen keresztül a második gólt
bati első mérkőzését a Beogradski ellen 3:1
juttatja Acht kapujába. Újrakezdés utón a ma
arányú győzelemmel abszolválta és a szege
diek vasárnapi győzelmes debüje után bizako
dással tekintettünk a Jugoslavija ellen leját
szandó vasárnapi mérkőzése elé is. Ámde az
események nem váltották be reményeinket :

A Bástya a szerbek javára 2:1 arányban
végződött félidő után 4:3 arányú vereséget
szenvedett a Jugoslavija csapatától.
kodó Kruzic szerb biró százszázalékban sike
rült munkájának az eredménye, de osztozik a
felelősségben a magyar csapat egyrésze, külö

nösen az eddig megbízhatónak mutatkozó Acht
kapus, akinek számlájára két gól Írandó.
A havas, jeges pályán lejátszott mérkőzés a
belgrádi csapat fölényének jegyében indult Az

Pesterzsébet a játékidő utolsó
előtti percében szerzett győzel
mével a IL profiliga éléte kerüli

Dermesztő hidegben, havas pályán,
közönség előtt folyt le vasárnap a második pro
filiga mull hétről elhalasztóit derbymérközése,
amely izgnlmas küzdelem után a mérkőzés 44.
[•ércében Pesterzsébet javára dőlt eL A szerdán
túrára induló pesterzsébeti csapat igy az első
helyre került. A bajnoki tabella eleje vasárnap

mo'orkérék pórt

■ff E El M áfa ffM C*

Kruzic szerb futballbiró segítségével
a Bástya elvesztette második belgrádi
mérkőzését

gyar

fedezetsor támadásba

dobja

a

csatársort

percben Varga éles, lapos lövése utat
talál a jugoszláv kapuba.

és a 34

Magyar támadással indul a második félidő
és már az első percben benn van a Bástya ki
egyenlítő gólja. A tiszta helyzetbe került Solti
akcióját éles lövéssel fejezi be. A lövést a
kapuléc fogja fel és a visszapattanó labdát a
villámgyorsan startoló Ábrahám belövi. A szer
bek kerülnek ezután offerrhába és a 6. perc
ben fíanojcvits lövését Acht nem tudja védeni.
A

10. percben a magyar csapat

tizenegyeshez

jut, amelyet Höss értékesít góllá. A 20. perc
ben a magyar védelem komért vét, ára a biró
általános meglepetésre tizenegyest Ítél, amely
révén

Lubovits

beállítja a végeredményt.

Végeredmény:
1 EOtvOs Zoltán, 2. Erdélyt
holtversenyben.

>. Kauaer és Wintner

A kezdők 1000 méteres versenyén
rekord Gerő Feiene győzött 1 p. 54.4 mp-es idővel Krieger, Vita
és Hennings előtt.

SPORT HŰTŐ RT.. Bndrassv-ut 37. T. 26Ó-G4

A ,.Kétliteresek Asztaltársasága" szerdán, deeember
21-én tartja meg a karácsonyi vacsoráját a KMAC
téljhelyiségébcn. Ez alkalommal a résztvevők egy-egy
számot kapnak és vacsora után osziják ki az autós
cégektől kapott reklámtárgyakból összcáltiiotl karácsonyi
csomagot. l.csz pezsgő. cluarctla-tárcai töltőtől) és egyéb
kedves ajándék.

S I' O 1< T

Az elszenvedett vereség elsősorban a pártos-

Vezérkénviselet:

VI, Trrőz-kUrut 43b

Budapest, 1927 december 19.

HÉTFŐI NAPLÖ

ADMIRAL
az eiökaio uitag taiaiaozenaive
A házi jazz-band mellett

Bécs kedvelt zongorahun?ori6tája
Magyar-utca 5.

Telefon: J. 454—49.

este igy fest:

1. Pesterzsébet 18 pont (35—13).
2. Rákospalota 17 pont (39—11),
3. Somogy 17 pont (33—13),
4. Turul 16 pont (25-8)
A vasárnap lejátszott három fagyos mérkőzésről
alábbiakban számolunk be:
Pesterzsébet—Turul 1:0 fOd)).

u

Közel 8000 főnyi közönség előtt zajlott le a
második liga derbimérközése. A győztes csapat
védelmében Bereczky és Rottler remekeltek, a
halfsorban Kovács I .volt a legjobb. Kalmár
sérülten játszott. A csatársor legjobb embere
U-Eancsik volt. A Turu’ban a védelem imponáluan játszott, a halfsorban Blum és Pálfy vol
tak jók. A csatársorból Cteczovils és Fischert
emeljük ki.
Az első félidőben á Turul JátsHk fölényben,
de a csatárok számos gólhelyzetet hagynak ki
használatlanul. A második félidőben a helyzet
megváltozik és Pesterzsébet nyomul fel. Táma
dási-támadás ulán vezetnek, de a csatárok lövé
seit balszerencse kiséri, másrészt Spindler nagy
bravúrral véd. A 44. perc meghozza a győztes
gólt Pesterzsébetnek. Komerböl kifolyólag ka
varodás támad a kapu felszabadul ugyan, de
a labdát Weszter gyorsan
visszaküldi,
Lg ka

Vitéz Uhlyarik Jenő dr. meg
védte a Nagy Béla-emlékverseny
vándordíját
A Nagy Béla-memoriái vasárnapi
küzdelmei
szokatlanul gyönge mezőnyt gyűjtöttek egybe a
plansra. Az emlékverseny győztese — mint u
előrelátható volt —

vitéz Uhlyarlk Jenő dr. a mait évi győztes
lett, aki hat győzelemmel áll az eredmény
lista élén.
2. Bogén (Tiszti VC) 6 gy., S. Gönczy
4. Szigeti
(MTK)______
3 gy, 5. Szichy
.. _____
István VC) 3 gy, 6. Doros dr. (RÁC) 3
Stark (NVC) 3 gy, 8. Tihanyi (BEAC) 1
lemmel.

gy.,
4 w

Vasárnapi sporthírek
X- A Magyar Hoíkey Club kBagyOléa^. A legréstiob
hcMdzássál foglalkozó egvesClct. a Magyar llockey
ClűB vasárban tartotta tneg rendes évi közgyűlését,
ifi. Pözel István dr. elnól.lésével az Országos Ka’zinőban. A népes ülés. amelyen többek között ifi. Horthy
Miklós is megjelent. A szokásos jelentések elfogadáM
után a kővetkező tisztikart választották meg: Elnök:
ifj Pözel István dr. Igazgató: Várady Attila. Főtitkár:
Szente Gyula. Titkár: Révav József gróf. Gazda: Gaá|
Ad;d'&íW3JiaS:uőiX,’tó JM”*
J4n“
X Ml lesz ma? A hétfői sporteredmények homlok
terében a Téli Kupáért lejátszandó III. kér. TVE-MTK
vizipőló-mérkőzése áll. A két nagvszerö rovöttea este

fogja és kapásból továbbítja Kovács If.-nek, aki 7^órakor^méri^ssz^erdét^a^RudaMisro<lábam^^|^
bár nyomják, behelyezi a kapuba.

Budapest ügetőversenyek

Ékszerészek—Terézváros 1:0 (1:0).
Az Ékszerészek megérdemelten vitték haza a két pon
I. fuüyn: 1. Pogány (3) Renkő. 2. Melle (8) Marék. 8.
tot. Terézváros nagyon gyönge játékot produkált. A Juhar
(1)4 reá) Fltyo. F m.: Vétek 1034. Olasz 10:27.
győztes gól az első félidő utolsó percében esett, Vlttori
lövéséből.
Kossuth—Soroksár 3:1 (2:0).
A havas pályán bizonytalanul mozgott mind a két
csapat. A Kossuth volt mindkét félidőben fölényben és Maszár. F. m.: Avanti I.. Pántlika 10:25 16. 31. Olasz
7n- ~
’• o,,,é«Z
Katinka. 2. Horpaes
igy megérdemelten jutott a két pont birtoká,’». A gólokat 10(2) Maszár, 3. Oigona (pari) Cassolini F. m : Vidor.
Németh, Blau II. és Kardhordó, illetve Kovácsi IIL Gaesina,
Shlmmy. 10:46. 23, 16. Olasz 10:45. — V. futamlőtték.
1. Pllger—Kritikus (10) Gersli. 2. Ciprns-Véleilen Sí
A 33FC amatőrcsapata a harmadik helyre ke Steln, 3 Gusti—Werndorf (pari) HoíTman F m.: Misa
Franciska—Patyolat. Alabaster—Vihar. 10:57, 21, 22.
rült vasárnap,
amikor a sereghajtó BEAC-ot 6:2 arányban legyőzte.
I’öntetlcnül végzett az FTC a BTC-vei (1:1), továbbá a
MAC a BRSC-val (2:2). Az MTK 4.3-rt verte a Kelen
földi FC-t.

AZ ÉVAD SLAGERE

BKE - Cottage Eislaufverein
(Bécs) 5:1 (3:0, 4:1)
Multheti sikeréve! kissé elkényeztetett bennünket a
BKE egyre javuló korongbokki-együttese úgy hogv- a
Colinge Eislaufverein fölött aratott vasárnapi győzelmét
már vártuk. A Minder Frigyes kitűnő bíráskodása mellett
lejátszott mérkőzés a magyar csapat fölényének jegyé
ben játszódott le. Az etső játékidő .3 percében Weiner
Íles ütésével szerzi meg a vezető-gólt, a 10. percében,
lévay ütötte a második, majd a 13, percben Minder a
harmadik gólt. A játék második harmadában a bécsiek
támadnak. Ennek ellenére a 6. percben Révai révén jut
ujobb gólhoz a BKE. Az osztrákok ezután fokozzák ■
temi-ót. ennek eredménye a 11. percben Mark kétes gólja
(Szemtanuk szerint oldalról futott a hálóba). A harmadik
játékidő mezőnyjátékkal telt el és Lator dr. az utolsó
percben állította be a végeredményt
Eötvös Zoltán győzőit 1500 méteren Is.
«*lben tynyolilotta te a BKE vasárnap délelőtt
*5C?.niíltcr~
Próbáversenyét. amelyből ismét Eötvös
Zoltán került ki győztesként Részletes eredmény;
1 pár: Bihari 2 p. 5.3.3 mp. 2 Piakor 2 p 56.4 mp.
2 pár; Fötvös,2 p 40.3 mp.. 2. Kauser 2 p. 50 2 mp.
? Pír:
\
> 2- Méró 2 P. 58 4 mn.
I. pár- Erdélvt 2 p. 47.2 mp, 2. Wtntner 2 p 50.2 mn

PNEU

HAMEDA
SÁLI
a világ legjobb arab táncosnál a

TABARINBAN
Ma záróra

órakor
A szerkesztésért és kiadásén felel:
Dr. ELEK HUGÓ
Kiadja:
A ..Hétfői i.oiok Uisáavállabrt
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