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A pénzügyminiszter 
szenzációs hivatalos jelentése 

Magyarország pénzügyi helyzetéről
A Hétfői Napló elsőnek közli a jelentést — Julius óta 26.3 millió 
aranykoronával több az állam bevétele, mint amennyit a költségvetés 
előirányzott — Fölöslegekkel dolgozik a posta és a MÁV is — A 
Nemzeti Bank ma bocsátja ki nagy tömegben a pengő és váltópénzeket

A pénzügyi ellenőrzés megszün
tetése óta

fokozott jelentőségük van azok
nak a jelentéseknek, amelyeket 
Búd János pénzügyminiszter ad 

ki
„Magyarország pénzügyi helyzeté
ről'1. Ezek a jelentések valósággal 
jogutódai a főbiztos sárga füzetei- 

***lékítowmként
világosít ást a szanálási akció eL 
haladásáról.

Búd János pénzügyminiszter leg
újabb zöld füzete karácsonyra 

készült el és a Hétfői Napló ab
ban a helyzetben van, hogy azt 

elsőnek közölheti.
Ez a füzet a „magyar királyi pénz
ügyminiszter V, Jelentését" tartal
mazza „Magyarország pénzügyi 
helyzetéről 1926 november 1-étől 
ltrz6 november "30-áig^

A pénzügyminiszter V; jelentése 
mindenekelőtt az államháztartás 
deeeipber havi költségvetését is
merteti.

A decemberi előirányzat és mér- , 
’ ■ lege

összehasonlítva az 1925. évi decem- 
bpri előirányzattal, a következő
képpen alakul:

JfíWtó aranykoronákban: 
1926 dec. 1925 dec.

51.5 . ■
58.6

,«■ TJÜK

kiadás 
volt.

tékenyen emelkedett. A 
90.800,062.500 papírkorona 
Többlet tehát: 94,262.500.

A MÁV
adatai szerint a forgalom 
évivel szemben jelentékenyen 
kedett. Eredmény:

Bevétel 889.865,000.000
Kiadás 316.891,725.000

többlet állott elő
A Nemzeti Bank

adatai szerint a tényleges ügyfor
galom novemberben 35 3 millió pen
gővel csökkent, amivel szemben

a girokövetelések és az azonnal 
lejáró tartozások tétele 46.6 

millió pengővel emelkedett.
A jelentésnek ez a részé közli, hogy 

a Nemzeti Bank december 27-
, ón^ vagyis ma délelőtt hozza^ |4

tékeny bevételi többlet jelent
kezett.

az elmúlt hónapban adókból 
16.4 millió aranykorona volt a 

többletbevétel.
A pénzügyminiszter jelentésének 

ez a része
éles támadásoknak fog alapjául

tekintettel a magángazdáé^... 
romlott helyzetére és azokra az ígé
retekre, amelyeket a kormány az 
adóbehajtások módjának enyhíté
sére vonatkozólag tett.

A jelentés második fejezete össze
foglalva ismerteti az 1926 július 
1.—1ÍJ26 október. 30-iki bevételi, ered 
ményeket. Az 1296—27. évi költség
vetés erre az Időre

32 millió pengd hiányt Irány- 
'' ' zott' eló,

az állami bevételek' azonban a je
lentés szerintolyan ■ „kedvezően" 
alaSuJtak, hogy ,

26.3 ’.mfliió óarany korona bové-
■ teli többlet 

állott elő. Ég az adat is méltán 
fogja kihívni Áu lepétéscbb kritikát1 
nipénzügyi ádmintt'fimcióvar sitim
ben. Kétsésftelsn , .ugyanis, higy. 
Uyen óriási.,eltérés., áz előirfnyzat 

kiji^lár esi k

‘kövétkezhelelt- be.' 
&áhbi.< fejezetéi a 
Ölnsou álíásfejlemer- 
;i“' adatokatí®tartat^'

légi kölcsönből még 
JÉ «ser . —
áll rendelkezési

Ik. fejezet 
Of _ 
Kvelfsi emii 

ébn S0.M.M.0M go
iéi a fnúlt évi niú

, 33.110,422 900. papírkori—

-..Í'KTS

a múlt 
emel-

forgalomba a pengőérméket és 
váltópénzeket

A jelentés utolsó fejezeteiből a 
következő adatokat emeljük ki:

A csődök és kényszeregyességek 
száma októberben 118 volt de

cemberben 92.

A munkanélküliség adatai az el-

tatnak
Januárban 30.056 volt a munka
nélküliek száma, amely november
ben 20.150-re csökkent. Az elmúlt 
évben tehát egyharmaddval csök
kent a munkanélküliség.

A pénzügyminiszter novemberi 
jelentésének e- feltűnést keltő ada
tairól még sokat fognák vitázó! a 
politikusok és a közgazdászok.

(R..K. dr.)

Doumcrgue köfctársasági ejnök rendeletet írt alá, mely ;yalamennyl 

mez.**

my-.

f

$3.3
56.1

Kiadás
Bevétél

Eszerint
a: decemberi előirányzat 3,3 mik 
lió aranykorona bevételi több

[1 jelentőségű

n píobléma

letet mutat. ;/ .jj í 
Mdt a pénzügyminiszter’ a kart 
csonyl forgalommal tóagyaráz. 
Maid az elmúlt év e^B hat bónáp; 
jának bevételi eredményét ismer
tetve megállapítja, hogy ■’
ezév első felében' 8.5 millió aranyé,.

korona volt a bevételi többlet 
, ai&itU évi 2.3 rtinió plusszal 

_ ■ i ‘1 szembeit. -
Az állam! bevételek' részletezése so- 
rán kiderül, hogy •

valamennyi adónemben jel

Megkegyelmeztek a landaui 
német elítélteknek

i . Párizs, dec. 26.
Boumergue köktársáBági elnök rendeletét írt alá, mely ^valamennyi 

a lafldaui'haditörvényszék által elitéit német vádlottnak megkegyel-

; ji/ijf|nrLClflFlT - A y ■ ‘^^ * * ^ *1 * 1 a **** * *** * A

A mlniszl^kiplt nyilatkozat^ 
a kiráíykérdésről

.! - /> ,!S» <*’. / ■
•Gróf Bethlen. Istyánymlaisztorelnök a I ‘ « királyit,!rd’s.

béoet Aeue í'reie Prét.e karácsonyi,,száf l 'njrej.1nmel é. lelki nyugalmunk téllé, 
mában nyilatkozott az új országgjhlé, meg<;rzéBével. várnunk kell, amíg bjllu- 
javö.felpdajalról. Az áj feladató!;.között nnk k aJ előfeltételek, amelyek teke- 
szerep.! — átondja’ nyilatkoajtabán a irai,fe, /,oí!/
mtaiwterolpak -r.aa egyesületi, a gyűlt*- 1
kérésié*á’ aajtéjjiit újabb rendőri Magyarország ebben a kérdésben M 
zóie ,a»«küdtaiék visszaállítása, a-, káét -| bad akaratát nyilváníthatja.
UazeMU reformja,‘ás aggkori .Hát* _.... , nemzet

; 1 erejébon'.íAz a npuiect, amely erőit ügy 
- tudta egy cél'felé koncentrálni, ahogy az. 

' »auluároit; -saztendőbén a -pénzügyi 
gaz-jogágl újjáépítés felé, top'bfd íö'f 

| Icnelmt'ptíSföJ'tn *ém <90 .Mérni 
I eyyeMli htlyes ’tlf rút

- ------- t —n— , .. 
ltfnzttÉÖtó-■ reform,fá, ‘ a'É aggkari ellátási, 
«tb. Vé^tí ezeket mondja (a miniszter? Rendületlenül bízom^ 

magyar közéletben "azonban még tudtg, egy óéi’felé koneeul 
Árainak rnfct megoldásra váró problémák utolsó barom ,

3.000. papirkoroqta Jé. jelentőségű kérdések. 4a t. gaf^ujg, újjáépítés ti
IW( OM«a*.__ r A.forgálöm időt nzönbdn még nem érlelte meg-azo
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Megalakult 
az új szerb Kormány

Tlx miniszter radikális, négy 
Radlce-pftrtl, kőt tárcát a sslovén 

néppártnak tartanak fenn
Iielgrád, december 25.

(Avala.) Az új kormány csto 11 óra
kor alakult mog 6s nyomban lelőtte az 
esküt a király kozóbo. Osszetátolo a kö
vetkező: Miminiszterelnök: Uzonovics. 
Külügyminiszter: Perien Nikó. Közokta
tásügyi mlnszter: Trifunovlcs Misa. 
Közegészségügyi miniszter: Milctice 
Szluvkó. Igazságüg/imnisztur: Vujicsics 
MII órád. Erdő- bányaügyi, valamint 
ideiglenes népjóléti miniszter: Szimomo- 
vics Milán. Beliig fi miniszter: Makszimo- 
vles Bója. TörvényegységesitÜ és ideig
lenes földmivelésügyi miniszter: Jova- 
novics Vasza. Pénzügyminiszter: Mar
koviét* Bogdán. Mindezek a miniszterek 
a radikális párt tagjai.

Agrárrreformilgyi miniszter! Rádiós 
Pál. Posta- és távirdaügyl miniszter: 
SupCrina. Kereskedílom- és ipar ügyi mi
niszter: Krajács. Közmunkaügyi minisz
ter: Kosrttlcs Ágoston. Ezek a miniszte
rei. a Radlcs-pdrt tagjai

Hadügyi és tengerészeti miniszter: 
Mlloszavlycvics tábornok. Az ideiglene
sen betöltött két tárcát a szlovén nép
pártnak tartják fenn,

itöWetet kíséreltek 
meí Dlaz ellen

Managoa, dec. 26.
Több ember törsaűrásokltal mrs- 

iilto annak a járműnek kocsisár, 
amelyen Din* elnök útaaott. Az el- 

‘nők maga sértetlen maradt. ____

Pengőerszény
egy darab bagaua bőrből

fekete és barna szinben
I. nagyság K SS.oöo
II. . K 69.000
III. , K 75.000

Egyéb pengéerazényokben órl&tl vélaiztéK

Budapest, Vlt., Király uooa 47 
Eladás nagyban és kicsinyben 
Vidékre utánvéttel szállítunk

alándékkosárka
tetszés szerinti 
összeállításban

banAn-behozatal

„Mintajárás lesz a gödöllői, aho 
Endre László a főszolgabíró” 
- mondja Endre Zsigmond képviselő

Egy érdekek
A karácsonyi ünnepek alkui iná

val a politikusok, Ünnepi cikkükben 
és nyilatkozatokban, hpz'ák nyilvú- 
nossúgra munkaprogramjukat. A 
Hétfői Napló munkatársa érdekes
nek tartotta megszólaltatni

ENDRE ZSIGMOND
képviselőt is, akit több cgységespárti 
jelölttel szemben fin, n lapokban oly 
sokat szerepelt vitéz Endre László, 
főszolgabíró egyhaugnlaur választa
tott. inog Gödöllőn- képviselőnek.

Endre Zsigmond ünnepi nyilatko
zatában a többi között a következő
ket mondja:

— Sehol sem volt mó-r alkalmam 
tapasztalni, hogy különböző kérdé
sekben és akciókban oly egyöntetű 
felfogás érvényesüljön, mint Gö
döllőn. Legyen az bárminő meg
mozdulás, uinte egy emberként so
rakozik fel mindenki a cél érdeké
ben.

Gödöllőről indult ki a levente
mozgalom. itt csúcsosodott ki a ma
gyar vidék kulturális törekvése is.

— Gödöllőnek egyre növekszik a 
jelentősége és rövidesen gyöngye 
lesz a Csonkaországnak, Most, ami
kor a legtöbb klimatikus gyógyhe
uj- .a tr jt tf j xr a ~g a -*tr o tr n ,í*‘ " —t" r r - 

Verebóly professzor ma délután újból 
megvizsgálja Windischgratz herceget 

Karácsonyi hangulat a Park-szanatörlumAan
A tágasnak egyáltalán nem nevezhető 

szanatóriumi szobában szürkeruhás sá- 
padtarcú férfi ül egy fotöj szélén, kézé? 
bon köuyv. József főherceg háborús em
lékiratai.

A földszinti 61-es számú szanatóriumi 
szobában teljes a karácsonyi hangulat: 
kis asztalkán szépon feldíszített kará
csonyfa, körülötte apró csomagok s a 
fenyőgallyak között egy érdekes ritka 
karácsonyi tárgy: jászolban nyugvó ze
nélő kis Jézus.

Windlschgrtttz Lajos herceg kará
csonyi ajándéka a zenélő Józuska és 
a többi, finom csomagolású holmi. 
Rokonaitól, ismerőseitől kapta eze

két karácsonyi ajándékul.
Windisohgriitz, akinek arca már nem 

oly megviselt, mint volt szanatóriumba- 
kerüléso első napján teljesen elzárkózik

A borbélysegéd életveszélyes 
kalandja a biibitrizura miatt 

Mikor a borbély együtt vacsorázik a pongyolás 
h áziasszonnyal

Vígjátéki bonyodalmakba beillő tra
gikomikus ügy tárgyalását kozdi meg 
holnap a törvényszék. Az ügy szenvedő 
hő&o egy pesti figaró, akinek majdnem 
az életébe korült a legújabb női hajvi
selet: a bubi és az ondolálús.

Kroon Gyula utazó, vidéki útját köz
bejött okok miatt félbeszakítva, vissza
tért a fővárosba. Este nyolc óra tájban 
érkezett a lakására. Mikor benyitott a 
lakásba, az eléje táruló látványra meg

ÉRETT h’VUGATINOIAI BANÁN 
A LEGJOBB TÁPLÁLÉK BP.TELEFOH: 982-8f

karácsonyi nyilatkozat
lyünket elvesztettük, eminens köte
lesség a megmaradt terület számba- 
jöhető gyógyhelyeit istápolui s így 

szükségesnek tartom Gödöllő
nek klimatikus gyógyhellyé 
való nyilvánítását, ahol állami 
támogatással sürgősen fel kell 
építeni a fürdővel egybekötött 
szállodai üzemet és szanatóriu

mot,
annál is inkább, 'mert

Gödöllő lesz a Re ckef el le.-alap
ból létesítendő mintajárás közép

pontja.
Endre Zsigmond dr. elmondotta, 

még, hogy korszakalkotó a minta
járás verve és vitéz Endre László 
főszolgabíró egy szebb és jobb jövő 
felé vezeti járásának s a patinái* 
múltú Gödöllőnek népét.

Ilyen körülmények között megér
jük, hogy valóban minta járás lesz 
Gödöllőből, ahol a leventéknek Vá- 
zsonyi Vilmos merénylője volt az 
oktatója: Talán a lapokban tör
tén'.' meghurcoltatásért kárpótlásul 
rendezik be Gödöllőn a Rockefeller- 
alap terhére a mintajárás köz
pontját?

mindenki elől, eddig csupán felesége és 
gyermekei látogatták meg s

védője Liláin Ferenc dr., aki a kará
csonyi szentestét is Windischgrütz- 

nél töltötte el.
s a karácsonyi ünnepnapokon, szomba
ton és vasárnap is látogatást tett a her
cegnél a Park-szanatóriumban. Ulain 
úrákhofíszat időzik naponta a hercegnél, 
aki vele közli minden 'kívánságát,

Wliidischgratz Lajosnó hercegné 
pénteken látogatta meg utoljára fér
jét, amikor ajándékot vitt számára 

azután elutazott,

az ünnepeket nem töltötte a fővárosban.
A herceget ma, hétfőn délután fogja 

újból meglátogatni és megvizsgálni a 
szanatóriumban Verebély professzor.

döbben ve hőkölt hátra. A felesége igéző 
pongyolában ült az asztalnál, vele szem
ben pedig 

egy csinos fiatalember foglalt helyet.
Mindketten jókedvűen diskurálva va

csoráztak és észre som vették a belépő 
férjet

Kroon Gyula nagy meglepetésében 
szó nélkül 

a fiatalemberre támadt,

aki vódekozni próbált, mire a két férfi 
között csakhamar elkeseredett tusa fej
lődött ki. Az asszony az ijedségből hir
telen felocsúdva szét akarta válasz
tani a verekedők ot és megpróbálta 
férjének megmagyarázni a helyzetet, de 
az nem héderített rá.

Már vagy öt perco tartott a két férfi 
között az elkeseredett harc. Ugy lát
szott. hogy a fiatalember fog győződé’ 
meskedni a férj fölött, mikor

Kroon felkapott az asztalról egy 
evökést és az esti látogató vállába 

szúrta.
A fiatalember vértől borítva, aléltaí 

zuhant a padlóra. Pár pere múlva or
vos került elő, aki bokötözto a súlyosan 
sérült fiatalembert.

Ekkor aztán végre idő jutott a kima- 
gyarázáshoz. Az asszony előadta, 
hogy estélyre készült és megkért© a 
házban levő borbélyüzlet segédjét, A/ss 
Józsefet, hogy este, zárás után jöjjön fel 
és fésülje meg. A segéd fel Is jött, meg
csinálta a frizurát és mivel ép al.vor 
szervírozták a vacsorát, az asszony

megkínálta a borbélysegédet.
Ez volt a magyarázata a pongyolának 
és a bizalmas kettesnek.

Kiss József az eset után napokig 
nyomta az ágyat. Felépülése után súlyos 
testi sértésért beperelte a féltékeny 
utazót, aki holnap felel a törvényszék 
előtt a borbélysogédet ért kellemetlen 
kalandért.

Konyha- és elösxobabutorok mo
dern kivitekben. 

Állandó nagy raktára 
Budapast, Thököly út 17. 

SZOLID ÁRAKI 
FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSEK)

CSILLÁROK BESZERE2?EfuK
Kitti INA PöDnaaifiZ4Y-orM ji. ItlóHiiSU RESZLETFIZEfÉSHE IS.

— A Bel városi Takarékpénztár Rt. Székely 
Ferenc udvari tanácsos elnöklete alatt 
rendkívüli Közgyűlési tartott, amelyen elhu
llj rozták, hogy uz intézet alaptőkéjét, amely 
jelenleg hárommillió pengő, 60.000 darab 
egyenként 50 pengő névértékű új részvény 
kibocsátásával 6,000.000 pengőro emelik feí. 
Minden egyes újonnnn kibocsátandó 50 pengő 
névértékű részvény kibocsátási árfolyamát 
62’? pengőben állapították meg, ami a ma 
még forgalomban lövő 1000 korona névér
tékű részvények után — 89.06214 koronának 
felel meg. Az új részvényük az 1927. üzlet
évtől kezdve részesednek osztalékban. Az 
újonnan klbócáátaudó részvényekből 80.000 
darabot a régi részvényeseknek ajánlanak 
fel. olyképpen, hogy minden két darab régi 
részvény alapján egy új részvényre gyako
rolhatnak elővételi jogot. Az elővételi jog 
1920 dccembor 27-től 1927 január 10-ig gya
korolható az intézet pénztáránál. A további 
80.000 darab új részvényt á közgyűlést01 
nyert felhatalmazás alapján az igazgntósúy: 
szabad kézből értékesíti. E részvényeknek 
értékesítésére az igazgatóság az Intézet kü) 
földi üzletbarátaival már olőzotesen m< ■ 
állapodott.
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veres gyilkossá Füzesabonyban
_ . — — _.
Egy köte'tedS föídmlvet megzavarta ■ gazdák 

értekezletet s tezzuria az egyik gazdat, 
aki a helyszínen meghalt
Eger, dee. 26.

Füzesabonyban karácsony szent 
estéjén

véres gyilkosság történt.
A füzesabonyi szövetkezeti kocs
mában a gazdák értekezletre ültek 
össze, hogy megbeszéljék az elől- 
járósági választások ügyét. Éppen 
Antal András 44 éves füzesabonyi 
ismert 
állított 
János 
műves, 
akit verekedés miatt már több 
büntettek meg, belekötött a 
nokló Antal András gazdába s 
többszöri figyelmeztetés ellenére 
zavarta a gazdák megbeszélését. 
Antal végül is türelmét vesztve, 
figyelmeztette a kötekedő , föld
művest, hogy maradjon békében, 
mert még valaki felüti az állát. 
Erre a megjegyzésre a földműves

gazda beszélt, amidőn _be- 
a kocsmahelyiségbe

34 éves füzesabonyi
A kötekedő természetű

Biró 
föld- 
Biró, 
ízben 

szó

odaugrott Antal András gazdához® 
a zsebében előkészített nyitott 
zsebkés pengéjét teljes erővel 
Antal András mellébe szúrta.

Antal András vértől borítottan 
nyomban összeseit. A vértől meg- 
ittasodott földműves erre — még 
mielőtt megakadályozhatták volna 
- kését újból

kétszer markolatig a földön
fekvő Antal András mellébe 

döfte.

llzenkéíezep liter 
hamisított tejet kobozott 

el karácsony napján 
a rendőrség

Sorozatos tej-razziák a hamisítón étién
A _______ ................ ...........

állandóan foglalkoztatja a főváros 
régi és sokat tárgyalt „betegsége11 
a tejhamisítók ügye, ami fokozott 
mértékben került előtérbe most, a 
karácsonyi ünnepek alatt. A két
napos ünnepen ugyanis régi tapasz
talat szerint a többi élelmiszerrel 
együtt többszörösére emelkedik a 
lakosság tejszükséglete, amit a 

’ 1 tejeskofák úgy

központi vegyészeti intézetet felé jönnek. A hajnali szürkületben 
egymás után

száz tejeskocsi futott a rendőr
gyűrűbe

és egyetlen kocsi sem akadt amo 
lyiken hamisítatlan tejet találtak 
volna, Sebők dr. fővegyész vizsgá
lata után

. i- i , . i ... . j lakosság tejszBírd ezután el akart menekülni de lelkiismeretlen rejesKorag úgy 
a gazdák lefogtak, foldretepertek használnak ki. hogy a szokottnál is 
s mar-mar meglincseltek, amikor . ..................... -

j- i - -ia J MtjrwKüou vizeziü a tejei.
r“ A..^t-ágok ezért ebben az észten

ségre.
Antal András, aki három óriási 

sebből vérzett, társainak karjaiban
a helyszínen meghalt.

nagyobb mértékben vizezik a tejet.

Pilinszky Zsigmond 
operaénekes gyermekrablásért 

feljelentette elvált feleségét 
Az asszony állítólag meg akar szökni gyermekeivel

Pilinszky Zsigmondnak. a Magyar 
Királyi Opera jónevű művészének 
közismert és gyakran pertraktált 
családi ügye ismét foglalkoztatja a 
közvéleményt. Pilinszky hosszabb 
idő óta elváltán él feleségétől. Edvi- -------- _
Illés Erzsébettől, aki a Horthy Mik- lányt, Edvi-Illés Erzsébet ekkor

• • ’ " ’ r- váratlanul

bezárta előttük az ajtót s kijelen
tette, hogy nem engedi vissza 
egyik gyermeket sem az urához. 
Ebből természetesen nagy bot

rány keletkezett, a hangos szóval- 
.__ ________________  . _ tásra a folyosóra gyülekeztek a ház
gyermekeiket hetenklnt egyszer köl-, lakói, de az anya szilárdan kitar- 
csönösen látogatóba engedik e.gy- tott amellett, hogy nem respektálja

’ az árvaszék véghatározatát s nem 
adja vissza egyik gyermeket sem az 
apjának.

Pilinszky Tibor erre visszasietett 
fivéréhez, akinek elmondotta a tör
ténteket.

A művész azonnal a főkapitány
ságra ment Ó3 rendőri beavatkozást 
kért kisleánya érdekében, me t at
tól fél, hogy volt felesége beváltja 
régi fenyegetését s ,

megszökik a gyermekekkel. i
__________ ____ _ —-............. , A rendőrség most igyekszik bé-■ 

kor engedi az apához Erzsikét, ha két teremteni a kuszáit családi ügy-I 
előbb Veronikát odahozzák. Pilin-. ben. Kolozs Jenő, i

lelepleztek egy gyermekrontő szénkereskeMt i
Merényletet akart e'kfivetnl egy ügyvéd kisleánya ellen

lós út 14. szám alatt lakik. A há
zaspárnak két kis leánygyermeke 
van, akik közül az idősebbet, Erzsé
betet az anyának, a fiatalabbat, a 
4 és féléves Veronikát , az apának 
gondozására bizta az árvaszék.

A válás után Pilinszky és volt fe
lesége megegyeztek abban, hogy

máshoz. A megegyezést egyideig 
mindketten betartották, de később ■ 
Edvi-Illée Erzsébet többször magá
nál tartotta a kis Veronikát és csak1 
rendőri beavatkozás után adta visz- 
sza a gyermeket az apjának.

A karácsony előtti péntek délután 
Pilinszky Zsigmond elküldte nővé
rét, Pilinszky Mariskát és a szoba
lányt volt feleségéhez, hogy hozzák 
el a kis Erzsikét, akit a Karácsony 
alkalmából meg akart ajándékozni.:

A művész volt felesé re a hírvi
vőknek kijelentette, hogy csak ak-1

Egy közismert budapesti ügyvéd fel
jelentést tett a rendőrségen Csizmadia 
József Erkel ucca lS.szám alatt lakó, 
zsén- és fakereskedő ellen, aki

erkölcstelen merényletet kísérelt meg 
több, a környéken lakó kislány ellen.

Az ügyvéd Csizmadia pinceüzlctébe 
küldte szénért 12 éves kisleányát, akit 
a botegeshajlamú kereskedő ölelgetni 
kezdett s

le akart teverni a földre.

promfermnzt matatja be 
január 6 An, Mihály István 
kacagtató magyar játékát

A naiusagoK ezen eDoen az esz'.cn 
a csen r- ^őben széleskörű intézkedést foga-

1 natosítottak a visszaélések meg 
akadályozására. Karácsony első 
napján, a kora hajnali órákban 
Sebők Lajos rendőrfelügyelő és 
Simonek István dr. fővegyész veze
tésével polgári ruhába öltöz zo

ötven rendőr vonult fel
a soroksári országút elejére, amer-. mere 
ről a soroksári tejcskofák Budapest | fogja.

a rendőrség 11.470 liter hami
sított tejet kobozott el.

Ezzel egyidőben a pesterzsébeti 
vonatállomáson is razziát tartot
tak, ahol , 1165 liter tejet foglaltak 
le. A karácsonyi razziának tehát

12.635 liter
hamisított tej volt az eredménye. 
A váratlanul nagy eredménnyel 
végződött razziát a központi vegyé
szeti intézet vezetőségének kérel
mére a rendőrség rendszeresíteni

szky erre öccsét Pilinszky Tibort 
küldte el Veronikával volt feleségé
hez s velük ment a szobalány is. 
Amikor a fiatalember és a szoba
lány a gyermeket átadták az anyjá
nak és kérték cserébe a másik kis-

Megsemmisítették a főváros 1927. évre 
szóló választói névjegyzékét 

Súlyos mllllárdokat dobnak ki az új választói 
névjegyzékek összeállítására

December 30-ikán választja meg a fő
város közgyűlése az új központi választ
mányt, még pedig nem a régi, egyszerű 
módszer szerint, hanem lajstromon Jelö
léssel, az arányos képviseleti rendszer 
szerint, éppen úgy, ahogy az országgyű
lési képviselőket, vagy a törvényható
sági bizottság tagjait választják.

Minden párt 24 jelöltet nevez meg a 
benyújtott lajstromon. Minden lajstro
mot 30 törvényhatósági bizottsági tag 
köteles ajánlani, különben érvénytelen.

A központi választmány újjáalakítása 
nemcsak egyszerű adminisztrációs, ha
nem következményeiben is rendkívül 
fontos aktus. A választói névjegyzéke
ket tudvalévőén évről-évre a központi 
választmány állítja össze s ezért ennek 
a bizottságnak működésétől függ, hogy 
ki kerül be, vagy ki marad ki a válasz
tók sorából. Az elmúlt években láttuk, 
milyen nagy horderejű ez a hatalom, 
amikor egyedül Wolffék kezében volt a 
központi választmány. A Wolff-uralom 

I első évébon
I 420.000-ről 240.600-re csökkent a buda

pesti választók száma

i s most, hogy a demokratikus pártok 
• ismét egyenlő erővel foglalnak helyet a 
választmányban, ogyszerre

i 418.000-re emelkedett

' a választójoggal rendelkező fővárosi 
, polgárságnak száma. Ezidőszcrint a 24- 

A megrémült gyermek kétségbeesetten 1 választmányban 9 Wolff.párti, 7 
védekezett és sikerült is kiszabadulnia a ‘’txiL.íl’íí;
pincéből. Otthon

elmondta borzalmas kalandját a szü
leinek

s ekkor kiderült, hogy az ügyvéd másik 
másik 10 éves kisleánya néhány nap 
előtt

I
listát támogatni. Dyen formán a de
mokraták és a szocialisták az eddigi 12 
tagsága hely helyett

szintén így járt,
amikor szenet akart rendelni a szomszéd 
kereskedő pincéjében. Érdeklődésére 
megtudta azt is, hogy a környéken több 
kislányt a gyermokrontó ember hasonló 
módon akart hatalmába keríteni. A kör-J Vre i ‘uuuuil unnii HULnuuuua itciiicm. a sor-

I nyék gyermeklánykái már hosszabb idő Keszpenzaroan óta messzire elkerülték a szenespincét
s a szülők eddig nem jöttek nyomára, 
hogy mi az oka a kislányok félelmének.

A rendőrség a feljelentés nyomán el
járást indít Csizmadia József ellen.

| párti foglalt helyet. A választmány 
I megalakítása úgy történt, hogy a pár- 
| tok számarányukhoz mérten jelöltek 
i tagokat a választmányba s azokat a 

közgyűlés egyhangúan negválaeztotta. 
j Most azonban nem egyhangú választás 
lesz, hanem a pártok összemért ereje 
fogja eldönteni, hogy hány taggal lesz
nek képviselve a központi választmány
ban.

Négy lajstromra lehet majd szavazni, 
mert külön jelöltlistát nyújtanak be a 
demokraták, a szociálisták, a Ripka- 
pártiak és Wolffók. Szavazati joguk 
van a tisztviselőknek is, akik természe
tesen a Wolff-pártot és a Ripka-pártot 
támogatják. A liborálisok csoportja 
szintén a kormánypárt melló áll. A 128 
tagú demokratikus blokkból logfeljabb 
110 fogja a demokrata éa a szocialista

csak 8, szerencsés esetben még egy 
l-lk

töredék tagsági helyhez jutnának, míg 
a Ripka-párt

legalább 5, a Wolff-párt legalább lé 
mandátumot

fog kapni a központi választmányban. 
A választól névjegyzék összeállítása te
hát minden körülmények között Bipkáéfc 
é, Wolffók kezébe lóg jutni

■ újra megkezdődik a szavazók irtása 
a helyükbe az ébredd fiatalemberek 

felvétele.

Az 1027. évi névjegyzéket különben — 
amely december 15-lkéu elkészült —

megsemmisítik
és a belügyminiszter rendeletére január 
1-én már az új központi választmány 
irányításával megkezdik a Woltték 
szájalze szerinti választási lista össze
állítását. A főpolgármesteri hivatal 
erre a munkára 1500 embert fog e héten 
felvenni., akik háaról-Mzra járva fon
ják összeírni a választókat. A nagy mun
kával a főváros május végéig akar el
készülni. A névjegyzék 1927-28. óvro 
fog szólani. Az idén készült névjegyzék 
több mint rn milliárdba került, ami 
most kidobott pénz. A január 1-ín meg
kezdődd összeírd.

legalább 6-7 milliárdba kerül,

dehát ezért Wolfféknak nőm fáj a fejük, 
mert a súlyos mllllárdokat majd befize
tik adóban a kihagyott választók.

Kalap-Oiihon
Rákóczi út 11

A csodadoklor
Kalap, 

nyakkendő 
és pouplin Ing occasio



u Budapest, 1926 december 27.

Kohaincsemp^szÉs miatt letartóztatták 
Barna Béla orvostanhallgatói

Szigorú rendelet kászül a kábítószer terjesztői ellen
A mosonyiuccai toloncháznak tegnap 

Óta új lakója van: egy nyurga, sápadt 
fiatalember, Barna Béla 24 éves orvos
tanhallgató, akit a kokaiumÚLuor jutta
tott a toloncliázba.

A főkapitánysúg detektívjel mióta Bu
dapesten Is rohamosan terjed a kokain 
szenvedély, állandóan megfigyelés alatt 
tartják azokat a környékeket, ahol a 
kokainárusok megfordulnak. Főként azo
kat az uccákat ellenőrzik, ahol kéteshírű 
nők laknak, akik közül a legtöbb ko
kainista verbuválódik. Ilyen ellenőrző 
kőrútján Saflics Nándor detektivnek fel
tűnt egy elegánsan öltözött fiatalember, 
aki sokat forgolódott a József körút 
mellékueeálban. Néhány napig tartó 
megfigyelés után megállapította, hogy

a gyanús fiatalember kokalnárusítás- 
sál foglalkozik.

Most már fokozottabban szemmel tar
totta és karácsony éjszakáján sikerült 
is a fiatalembert lelepleznie. Éppen a 
Usokonay uccában teljesített megfigyelő 
szolgálatot, mikor egyik sarkon ugyan
ekkor ellenkező irányból egy elegánsan 
bundás, kokott kinézésű nő érkezett. A 
(taokonay ucca sarkán találkoztak. Egy 
pillanatig sem álltak meg, hanem köz
vetlen közel, egymást súrolva elhalad
tak egymás mellett. Az élesszemű detek
tív figyelmét azonban nőm kerülte ki, 
hogy miközben elhaladtak egymás mel
lett.

a kezük összeért
ífs a fiatalember egy kis csomagott csúsz
tatott a nő kezébe, aki viszont néhány 
bankjegyet adott út neki. Ebben a pilla
natban

Saftlcs detektív melléjük lépett fa 
Igazolásra szólította őket,

Jnajd utasította mind a kettőt, hogy a 
náluk levő kokaint adják át. A nő kézi
táskájából elő is került egy kis papír
csomagba burkolt kokain, a fiatalember 
—• aki Barna Béla orvostanhalIgatóként 
Igazolta magát — azonban tiltakozott a 
gyanúsítás ellen és sértődötten mondotta 

— Kwrtasson ki felügyelő úr, ha nem 
/hiszi — és mint motozáskor szokták, ma
gasra emelte a két karját.

A detektív meg is motozta, de a zse
bében semmit som talált, azonban észre
vette, hogy a magasra emelt kézen levő 
kesztyű belső fele erősen kidudorodik. 
Erélyes felszólítására Barna levetette a 
kesztyűt és ekkor kiderült, hogy

a kesztyűben nagymennyiségű ko
kaint rejtegetett.

A leleplezett kokainárust és a nőt elő
állították a főkapitányságra. Barna Béla 
kihallgatása során kiderült, hogy a fia
talembert a budapesti kokainisták vilá
gában jó ismerik és a rendőrséget is 
foglalkoztatta már. Barna egy makói 
városi tanácsnok fia, Budapesten az or
vosi fakultás hallgatója volt, nemrégl- 
ben azonban kokalnisták közé keveredett, 
úgyhogy családja zárt ideggyógyinté
zetbe szállította, ahonnan azután

kalandos módon az intézet magas 
kert falán át megszökött

Hozzátartozói igyekeztok jobb útra té
ríteni, de minden kísérlet hiábavaló volt. 
Az idén már nőm is iratkozott be az 
egyotoinre és hogy szenvedélye kielégí
tésére szükséges pénzt megkeresse, ko

kainárusítúsal foglalkozott. A főkapi
tányságon mivel foglalkozása nem volt 
Stéhly Lajos rendőrkapitánynál történt 
kihallgatása után

letartóztatták fa átvitték a tolonc- 
házba,

ahol Nagy Károly főkapltányhelyettes 
dönt további sorsáról.

Barna Béla letartóztatásával egyidő- 
ben a rendőrség nagyszabású akciót in
dít a kábítószer kereskedők és csempé
szek ellen. Az eddigi gyakorlat ugyanis 
nem nyújtott kellő védelmet a kábítószor 
szenvedély terjedése ellen. A gyakorlat 
ugyanis a volt, hogy

az árusítást csak k’hágásnak minő-

Százötven feljelentést tettek 
a rendőrségen a kuruzsló 

fogtechnikusok ellen
Speciális fekete táblát kapnak az államilag vizsgázott fogászok

A fogászok és a fogtechnikusok között 
hosszú óvek óta dúló harc még foko
zottabb erővel tört ki most, hogy Szé
kely László fogtechnikust, aki hozzáér
tés nélkül halál osvégü műtétet végzett 
egyik páciensén,

2 évi fogházbüntetéssel sújtotta a bí
róság.

Ez ügyben kérdést intéztünk az Álla-; 
rnilag Vizsgázott Fogászok Országos Sző- ' 
vétségének ügyvezető-elnökéhez. Alpár; 
Manóhoz, aki a fogászok harcáról és a ; 
közel jövőben bekövetkező preventív in- j 
tézkcdésekről a következőket mondotta: i

—• Az utóbbi időben rengeteg panasz . 
érkezett a szövetségünkhöz, hogy

a fogtechnikusok súlyos és csak ne- j 
hezen helyrehozható szercncsétlensé- | 

geket okoztak 
jogosulatlan eljárásukkal. Ez ügyben | 
körülbelül 150 bűnvádi feljelentést tel-, 
tünk kuruzslás ds súlyos testi sértés ci- i

Rendkívüli közgyűlést hívnak 
össze a demokraták 

a lakásépítés ügyében
A pénzügyminiszter állítólag ellenzi a bankok ajánlatát

Budapest szükséglakásokban barakok- 
bán és tömegszállásokban meghúzódó 
lakosainak ezrei sóhajtották fel remény
teljesen séboldogan, mikor kitudódott a 
hír, hogy a Kereskedelmi Bank és a 
Pesti Hazai Első Takarékpénztár épít
kezni akar. Nemcsak a nagyközönség 
körében ,do a hivatalos fórumoknál is 
szimpátiával fogadták az ország két ve
zető pénzintézetének

a lakásprobléma megoldására Irá
nyuló praktikus tervét.

Meg volt minden jogos reménység arra, 
hogy sokéves tervezgetés után a lakás
építés problémája végro egy komoly 
terv keresztülvitele útján rövidesen 
megoldást nyer, mikor az összes remé
nyeket felborította egy nem várt aka
dály: &

Hitelbank pénzkölcsön ajánlata.

Bitették,
vagy ha a tettenért árusnak nem volt 
lakása és foglalkozása, akkor, munka
kerülés címén toloncházba utalták. In
nen azonban nemsokára kikerültek és 
látva, hogy

ilyen olcsón úszták meg a dolgot 
tovább folytatták kártékony munkájukat. 
Most azután a rendőrség a belügymi
nisztériummal együttesen

a rendelettervezetet dolgoz ki
kúbítószerszenvedéllyel kapcsolatban. A 
rendelettervezet alapján a kábítószer ter
jesztése nem egyszerű kihágás lenne, 
hanem

egészségrontás büntette, amit a tör
vény szigorúan büntet.

A rendelet valószínűleg rövidesen tető 
alá kerül és a súlyos büntetések elveszik 
a kokain- és morfiumcsempészek kedvét 
a kábítószerek terjesztésétől.

Sági Pál

mén a főkapitányságon, amelyekben még 
ma is folyik a nyomozás.

—■ A nagyközönség nincs tisztában az
zal, hogy mi a különbség a fogász és a 
technikus között és nem tudja, hogy az 
utóbbinak csupán a fogász és a fogorvos 
által megrendelt müfogakat, hidakat 
szabad elkészíteni és egyéb technikai 
munkálatokkal szabad csak foglalkoznia 
de nincs meg a jogosultsága arra, hogy 
bármilyen fogorvosi munkái elvégezze
nek.

— Hogy a jövőben — amíg az ország
gyűlés le nem tárgyalja az új közegész
ségügyi törvényt — elejét vegyük a ha
sonló anomáliáknak, a szövetség tagjai 
részére egységes a népjóléti miniszter 
által jóváhagyott táblát csináltat. A 
négyszögletes tábla fekete alapján arany
betűkkel, tüntetjük fel a fogász nevét és 
a következő szövegű köriratot: A népjó
léti minisztérium 150.000 számú rendeleté 
és vizsgája alapján.

I Nem ismerjük a Hitelbank ajánlatának 
l részleteit, ép ezért nem akarunk kritikát 
i gyakorolni felette, de le koll szögeznünk, 
' ennek a propozícióuak szomorú követ- 
1 kezményét azt, hogy a Kereskedelmi 
i Bank és a Pesti Huzai reális tervének 

sürgős megvalósítását a hírek szerint 
| —reméljük azonban, hogy csak rövid 
| időre— megakasztotta. Azt hisszük nem 
] kell közhelyekké csépelt érveket hang- 
• súlyoznunk annak bizonyítására, hogy 
1 a főváros lakosságúnak mennyire első- 

rangú szociális és higiénikus szükséglete
a lakásépítkezések haladéktalanul 

sürgős megkezdése.
Ép ezért nem tudunk eléggé csodálkozni 
azon, hogy a főváros illetékes faktorai

akik előbb maguk adták meg az Úgy 
gyorstempóját

a tizenkettedik órában a már kitűzött;

csütörtöki
közgyűlés napirendjéről le akarják 

venni
a bankok lakásépítési ajánlatát indoko
latlan halasztásnak még azzal sem lehet 
elfogadható magyarázatát adni, hogy a 
pénzügyminiszter állítólag* kijelentette 
hogy a bankok építési ajánlatát elfo
gadó közgyűlési határozatot nem fogja 
jóváhagyni..

A demokratikus pártok vezetősége át
érezve az ügy halaszthatatlanul sürgős 
voltát elhatározta, hogy ha a bankok 
javaslatát tényleg leveszik a csütörtöki 
közgyűlés napirendjéről,

rendkívüli közgyűlést fog összehívni, 
hogy azon dűlőre juttassa végre az egész 
kérdést. Információnk szerint a főv.ros 
többi pártjai is hozzájárulnak a demo
kratikus blokk tervéhez, mert kivétel 
nélkül mind belátják azt, hogy a fővá
ros eminens érdeke a lakásépítkezések 
megkezdése.

A Hétfői Naplónak sikerült a Kereske
delmi Bank és a Pesti Hazai által közö
sen építendő házak homlokrajzát meg
szerezni, pmit mai számunkban bo is 
mutatunk olvasóinknak.

Stümttr tsitlj a Caritcn súlMan I

KÓCÓ IiAJDS ES FIA
hírneves zenekara

Szilveszterkor
a Carlton szálló termeiben 

hangversenyez.

Társaságok részére Külön termek:

jelszava;
Koronában jól vásároltunk, 
pengőben még jobban 
fogunk vdsdroint

Kiéin Antal
divatáruhúzátan

Király ucca 53
(Akácfa ucca sarok)

Gm&ER 

varr&&6p 
motorral és wródSnnysl 

e i.gha.inaoabb 
karácsonyi ajándék.
Clngw varrí $4p .-ászv.tórs.
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.. Karácsony éjszaka 
kifosztották a Rákóczi úti 
„Gyémántház** kirakatát

Több gyémántgyűrűt vittek el a betörök
Karácsony éjszaka, amikor elcsen-' üzletének kirakatát, amelyben a be- 

törők csupán néhány darab érték
telen tárgyat hagytak hátra.

Az ékszerész azonnal bejelentette, 
az esetet u főkapitányságnak, ahon
nan detektívek szálltak ki a hely
színre és megindították a nyomo
zást, melynek során megállapították, 
hogy a kirakatfosztogatást nagyi 
gyakorlattal biró betörők követtek; 
el, akik álkulccsal nyi'.ották fel s 
fosztották ki az üzlet kirakatát és 
azután minden

legcsekélyebb nyom hátra
hagyása nélkül elmenekültök.
A rendőrségnek éppen azért egye

lőm a leghalványabb nyom sem 
áll rendelkezésére, amelyekből kö
vetkeztetni lehetne a tettesek kilé
tére, akik a

vakmerőségnek óh elszántság
nak szinte példátlan esetét 

produkálták akkor, amikor a rend
őrök által túlzsúfolt Rákóczi úton. 
egy ékszerüzlet kirakatának klfosz- Arról van szó ugyanis, hogy 
fására vetemedtek.

desedett a város forgalma és min
denki otthonában tölthette el az ün
nep estét, a város máskor leg
élénkebb útvonalán

a Rákóczi út 51. számú házban 
lévő „Gyémánt ház“ ékszerüzlet 
kirakatát ismeretlen tettesek 
álkulccsal felnyitották és annak 

tartalmát,
több darab briliáns- és gyémánt- , 
gyűrűt, rengeteg arany- és ezüst 
értéktárgyat, több mint nyolcezer, 
pengő — 100 millió korona — ér
tékben

csak más
sz atrajá- 
a házmes-

ellopták.
'A kirakatfosztogatást 

nap reggel vették ész-e 
rók, akik figyelmeztették 
tért, hogy az ékszerüzlet kirakata 
nyitva van.

A helyszínre hívott tulajdonos, 
TlÜcrmann Sebestyén ékszerész, 
Inyomban a legnagyobb megdöbbe
néssel állapította meg, hogy az elő
ző éjszaka teljesen kifosztották

Vivóbapok és magasra^gú 
tisztviselő botrányos afférja

Kölcsönös pofozkodás a donzsuan vívóbajnok 
és a férj között

Karácsony este az Erzsébet királynő vonta a merész ifjút, aki a felháborodott 
úti villamos végállomásnál egyik fiatal 
vlvóbajnokunk felpofozott egy magas
rangú köztisztviselőt.

Hót óra lehetőit, mikor a zsúfoltan 
érkező villamosról, csomagokkal, egy 
csinos fiatal asszony — Pestújhelyen 
lakó magasrangú köztisztviselő felesége 
— is leszállt. Nyomban utána egy széles 
vállú, borotvúltarcú 
le a 
szép 

fiatalember lépett ■ 
vilamosról és csatlakozva a siető | 
asszonykához

megszólította.
uriasszony haragosan utasította | 
tolakodót, majd izgatottságtól re- '

férj arcába nevotett. Ez a viselkedés ki
hozta nyugalmából a higgadt, békés ter
mészetű tisztviselőt és

arcul ütötte a kraké’cr-modorú dón- 
zsuant.

A pofonért az ifjú, aki közismert vívó
ba inok, azonnal elégtételt vett. Felpo
fozta és

Az
ol a _______ _ —»......... - - - - - . - - ■ ----- - . . . _ - ----------- --- vxv.
mogvo mondotta cl az esetet várakozó lesz és egy percig sem kétséges, hogy a j egy különös és bonyolult ügyben,1lay József, a Gyógynövény israzira-
fél’jének fplíWiAcrn Kn/’cíilnt6Av> m.— ..1 — 1------ > r.l.t-1- i * . . . .. ... —-

A magusrnngú köztisztviselő a felesé- I fogják több helyen összevarrni az or- 
gét ért sérelemért azonnal folelősségre ■ vosok.

Ma délután 3 órakor temetik 
Kozák Gábor cigányprímást
Háromszáztagú cigányzenekar kiséri uloísó útjára

banda prímása lőtt és két kánya 
szólják. Az idősebb leány Súrközy 
ismert cigúnyzcnésznck, Kozák-bandája 
tagjának felesége, a miisik pedig, aki 
mindössze tizenötéves, operai balíettán- 
cosnö.

«yá- 
Bóla

Mozi helyárak I

A főváros széles köreiben mély rész
véttől értesültek brassói Kozák Gábor 
cjlgány prímás haláláról. Kozák, aki 
számos, felejthetetlen emlékű éjszakán 
mulattntta bandájával Budapest előkelő 
társaságait s aki három éven át volt
kedvence Balatonfüred fürdőközönségé- Kozákot nemcsak Magyarországon is- 
nek, most, fiatalon, ÍZ esztendős korában merték jól, hanem külföldön is. Az cl- 
hirtelen meghalt.

A karácsonyi szentestét megelőző éj
jelen, egy óra után, amikor a Spolarits- 
kávéházban n cigányzenekar játékát be
fejezte, Kozák, a banda feje, félreült 
egy asztalhoz s a kávébázhan tartózkodó 
Kiss Ferenccel, a Nemzeti Színház tag
jával sakkjátszmába kezdett. Játék köz
ben főfájásról panaszkodott. Félórai já
ték után Kiss Ferenc helyett, a zenekar 
egyik tagja folytatta a sakkozást Ko
zákkal a színművész csak nézte tovább 
a játékot. Éjjeli két óra volt. Kozák 
hogyha annyira fáj a feje, hagyja abba 
a játékot. 
egyszerre fejéhez kap, felkidlltott s, a 
sakkasztal ......................”
rogyott a földre. Élesztgetni próbálták. 
Sikertelenül. A-láí--í- Z
Rókus kórházba szállították, ahol a má
sodik emelet 31-ca számú kórterembe he
lyezték el. Az orvosi vizsgálat agyvér
zést állapított, meg. Kozák másnap esti 
IM mt óráig eszméletlen állapotban fe
küdt a kórházi ágyon s akkor, anélkül, 
’>ogy eszméletét visszanyerte volna, meg- 
'•alt.

A hírneves oigúnyprlmást feleségo, 
fia, Kozák József, — aki most a Kozák 

hunyt román király, aki előtt évekkel 
ezelőtt játszott Kozák, éremmel tüntette

Szilveszterkor 2 előadás
esto léi 8 és 11 órakor

Uraim, csak e^músutdn
Kjjoii két érő volt. Kozák

Móric!mellől, eszméletét vesztve le-

Autótaxin nyomban a Ne izgasd magad
Szilveszterkor jövök! fjafolÓ Lloyd.

öt ki. Kozák muzsikált József főherceg 
előtt is, legutóbb podg az Országos Ka
szinóban reudezolt ©stélyon Albrecht 
kir. herceg gyönyörködött játékában.

Brassói Kozák Gábor temetéséről a 
Cigányzenészek Egyesülete gondoskodik. 
Mint értesülünk, a temetés ma, hétfőn 
délután három órakor lesz a kerepest

úíi köztemető halottashdzából. Kozákot, 
a nagy cigányzenészfejedolomnek kijáró 
végtlsztosséggel kísérik utolsó útjára. 
A díszes temetésen háromszáz főnyi ze- 

| nekar fogja húzni azokat a nótákat, 
l amelyeket a híres prímás a legjobban 
' fizeretott. A tomotésen előreláthatólag 
nagyszámú közönség fog megjelenni.

Titkos kormánypárti 
megállapodás a fajvédőkkel 

— az új mandátumokról 
Andrássy Gyula gróf nem lép föl, Lendvai és Zsilinszky 

mandátumot kan, Eckhardt Indexen marad------------- -----JfSf — — .
A karácsonyi ünnepek szélcsöndje 

ollenéro megindult a harc a kettős man
dátumok körül — egyelőro a kulisszák 
mögött. Eddlgeló

döntés nem történt egyik kerület sor
sáról sem,

csupán előzetos, bizalmas tanácskozá
sokból lehet a várható eredményekre kö
vetkeztetni. így például teljesen beava
tott helyről szereztük azt a értesülésün
ket, hogy

Erdélyi Aladár paksi mandátumát 
tartja meg és a lemondott ceglédi 
mandátum előreláthatóan Ixjudvai 

íetvű’i kezére kerül
Lendvai 

István, Erdélyi Aladár lemondása ese
tén újra felveszi a harcot ezúttal- a kor
mányhatóságok segédcsapatainak 
hatos támogatásával.

Ellenzéki körökben úgy tudják, hogy
a kormánypárt vezetősége és u faj
védők között titkos megállapodás jött 
létre a felszabaduló mandátumok el

intézése tekintetében.
Bethlen miniszterelnök — hír szerint — 
hajlandó arra, hogy egyes kerületeket 
a fajvódőjolölteknek hivatalos kormány-1 kerületekben ........... . ...... ...........
párti ellenjelölt állítása nélkül enged- | hozni nem fognak: az lesz a képviselő,

Lendvai István, akinek a kormánypár
ton érdeméül tudják be személyeskedő 
csatározásait, amelyeket a szociáldemok
ratákkal folytatott.

így jut
Endre Is, 

gedj

A fajvédők ___ _______
van indexen.

Nincs döntés Vass József mandátu
mairól sem. Egyelőre csak annyi bizo
nyos, hogy Vass miniszter eredeti szán
dékától eltérően a veszprémi mandátu
mot tartja meg, mert a kormány attól 
tart, hogy

Veszprémben Ralnprecht Antal a 
siker reményével vehetné fel a harcot
A kibukíatott ellenzéki jelöltek közül 

a tapasztaltak alapján egyik sem gon
dol arra, hogy újra küzdelembe bocsát
kozzék. Erre az álláspontra helyezkedett

Andrássy Gyula gróf
is, aki a karácsonyi ünnepek alatt bizal
masai előtt azt a kijelentést tette, hogy 

az időszaki választásokon nem lép föl
Ilyen körülmények között a megiirosedő 

u választások meglepetést

mandátumhoz Zsilinszky 
akinek Pékár Gyula áten- 
a derecske! kerületet.
közül csak Eckhardt Tibor

hát

ién át. Ilyen körűiét a ceglédi is, ahol . akinek a személyében hivatalos megál- 
ilycu alapon mandátumhoz juthat' lapodás jön létre.

Harc egy Lenke úti gyár körül 
—- rendőri beavatkozással 

Motozás — revolverek után
összebokszolta

a feleségo inzultusáért folháborodott
férjet.

Értesülésünk szerint az esetnek, a lo-1 A főkapitánysúg sérülési osztó- eljárás sorún azonban különös dől- 
vagiasság szabályai szerint folytatása i lyán különös nyomozást folytatnak ; gok kerültek a rendőrség elé. Sza-

feloségo becsületéért megpofozott férjet ’ amelyben feljelentőként egy előkelő j 
. kk v-i __ __ gyárjgaZgat<$> feljelentettként pedig

I ugyanannak a gyárnak másik igaz-;
i gatója szerepel.
I A Lenke út 65. szám alatt levő; 
Gyógynövény, Likőr- cs sósborszesz- 
üzem részvénytársaság belső életé
ben már régebben harc keletkezett I 
a gyár tulajdonosai és Hegedűs De
zső a gyár volt igazgatója és rész- 

i vényese között. Az üzleti természetű 
! ügy a polgári biróság elé került, 
azonban még mielőtt ott dönthettek ( 
volna, karácsonykor

’ " ■ russ u tniuiiiin, n. 'lSS
a gyártelepen zajon jelenetek ’ Ágoston ^es Farkas Béla, munkások 

amelynek tisztázása a rendőr-égre
i tartozik. A telepen történteket a fe- 
1 lek különböző módon adják elő, az

tója feljelentést tett Hegedűs Dezső 
igazgató és öt társa ellen többrend
beli bűncselekmény miatt. A felje
lentésben előadja, hogy a gyár 
Lenke út G5. szám alatt levő telepén 
megjelent Hegedűs Dezső és hatod- 
magúval

az irodakulcsok átadására 
akarta kényszeríteni

a vállalni üzem igazgatóját. Fehér, 
Józsefet. A panasz szerint Székely 
István liszt viselő, Gábner János 
rak tárnok, Vass Joaohim, Kiss

segédkeztek Hegedűsnek, 
üzemigazgató megtagadta 
esők átadását és telefonon 
tette Szalag Józsefet, aki 
perc múlva megérkezett a 
lepre.

Fehér 
a kai
éi tosí- 

néhány 
gryárte-

J} Fővárosi Optireitszinházban /

Három rendőrt
hozott, akik azután az egész társa
ságot bekísérték az I. kerületi kapi
tányságra, ahol Szalay kívánsá
gára megmotozták a munkásokat, 
mert az volt a gyanúja, hogy

revolvert rejtegetnek maguknál.

A kerülőt! kapitányságról rövid 
kihallgatás után mi: d nyájukat el
bocsátották, A jelentést azokban át- 
toí'é’- a főkapitányságra, niiol Szru- 
bián Rezső tanácsos, a sérülési osz
tály helyettes vezetője megindította 
a nyomozást ez ügyben, amelynek 
még igen érdekes fordul;.tai lesz
nek.

jPrfío 'tctrlultittaí 
tKJ mindenkin*! drágábban veszek, fis éksze

rekért a le’Mbbet fizetem, mindeme nU ék 
szer alkalmi áron kanható Monsorft cfftsxcn- 
Uztet, Hltöerdlhor 3, (<dkóczi-ut mellett.■
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HÍREK
— A pengő premierje. Ma szenzációs 

premier zajlik le Budapesten és az egész 
országban. Premier, amelyen nem bo- 
hóskadáshoz öltözött táneoskomikusok
nak, fényes, toaletté* primadonnáknak 
tapsol a közönség, A mai premiert a 
boltokban, bankokban és a pesti polgá
ritok többé-kevésbbé lapos zsebében ját
szódik le. A boltok és bankok könyvei
nek rubrikái megkeskenyednek, egy 
atomó nulla elmarad és a pesti polgár, 
mikor a kávéházi feketét tálcára dobja 
a piccolűnak szánt tízfillért ráér morfon
dírozni azon, hogy csak a boldog béke 
délibábja játszik-e vele furcsa játékot, 
vagy a valóság:,s jólét köszöntött rá a 
pengő bankjegyek zizegésében és a pengő 
pénzek csörrcnésébcn.Finanszick és nem- 
zctgazdászok is törhetik a fejüket rajta, 
egy azonban bizonyos: a pengő értéktáb
lázat készítői a premier műsoréval bi
zonyosan kerestek a pengőn — pár ko
ronát. A premier tehát meglesz és re
méljük tapsolni is fogunk.

Strogoff Mihály —
Iván Mosjoukine január 30.
— Véres éjszakai szurkálás a Lánya! 

uccában. Tegnap este a Lányai uccában 
véres szurkálás történt. A késő esti 
órákban Stróhmaycr Ferenc 2*1 éves 
napszámos egyedül ment hazafele a kö
zelben levő lakására. Vele szembe jött 
egy tíztagú társaság, amely csupa fia
talemberből állt, akik láthatólag ittas 
állapotban voltak, és hangosan énekel
tek. Strohmayer a zajos társaság elől 
átment az ucca túlsó oldalára. Amikor 
ezt a fiatalemberek észrevették szidal
mazni kezdték, majd körbefogták és sú
lyosan inzultálták. Strohmayernek mi
előtt alkalma lett volna vÁ<iek»zn'. a tár
ssat ág egyik tagja hátába szúrt egy 
ké. t és amikor véresen elterült a föl
dön, valamennyien elmenekültek. Az ör- 
Bzemes rendőr csak órák múlva találta 
meg az eszméletlenül fekvő Strohma- 
yert, akit a mentők a Telepi uccai kór
házba szállítottak. A rendőrség megin
dította a nyomozást az éjszakai szurká
lás ügyében.

Strogoff Mihály - 
Iván Mosjoukine január 30.
— A cigánylány szerető miatt 

véresre verte a feleségét Nagy Fe
renc, Tisza Kálmán tér 26. szám 
alatt lakó krupier szerelmes volt 
egy cigánylányba s megcsalta vele 
a feleségét. Az asszony emiatt sú
lyos szemrehányásokat tett hűtlen 
urának, akinek nem tetszettek a 
feleség kifakadásai. Tegnap a csa
ládi szóváltás verekedéssé fajult 
és Nagy Ferenc egy bottal véresre 
verte a feleségét, akit a mentők 
súlyos sebével a Rókusba szállítot
tak. Nagyné verekedő férjét súlyos 
testi sértés címén feljelentette a 
rendőrségen.

Strogoff Mihály — 
Iván Mosjoukine január 30.

—- A konjunktúra története. Radnóti 
József, a kitűnő újságíró „Mi volt ittt* 
címmel megírta a konjunktúra történe
tét Hegedűs Lóránt bukásától Popovics 
Sándor eljöveteléig. Valósággal drámai 
lüktetés hatja át ezt a nagyszerű köz
gazdaság! tanulmányt, amely nemcsak 
kronóligai áttekintést nyújt, hanem föl
fedi a rejtett rugókat is, amelyek a kon
junktúra gépezetét lendítették. Hézag
pótló szukkönyv, komoly tanulmány, de 
egyben érdekes olvasmány is Radnóti 
József kitűnő munkája, (rtk.)

Strogoff Mihály —
Iván Mosjoukine január 30.
— A karácsonyfa alatt mérgezte meg 

magút. Pénteken karácsony estéjén a 
feldíszített karácsonyfa mellett Szat
mári Sándor váfos| altiszt Erzsébet ki
rályné út 49. szám alatti lakásán össze
veszett a föl őségével és súlyosan bántal
mazta az asszonyt, aki erre elkeseredett
ségében szuhlimátoldattal megmérgezte 
magát. Az előhívott mentők Szatmáry- 
nónál gyomormosást alkalmaztak és sú
lyos állapotban a llókus kórházba szál
lították.

Strogoff Mihály —
Iván Mosjoukine január 30.
— Gázolt az autó cs tovább ro

bogott. Lchócky István R) éves 
tanulót a Telepy uccában egy arra- 
robogó autó elütötte és megálló* 
nélkül tovább robogott. A szerei 
csétlen fiút, aki súlyos sérüléseké 
szenvedett, a mentők a Rókus kór 
házba szállították. A rendőrség a 
gázoló sofför kilétének a megálla
pítására megindította a nyomozást.

Strogoff Mihály -
Iván Mosjoukine január 30.

Kondor Bornál voif népbiztos, a TöreKwés Rí. 
mét igazgatójának le esése vasárnap 

óiszaRagázzalmogfflárgoztemagátésmeghalt
Vasárnap éjjol egy órakor* értesítették 

a főkapitányságot, hogy a Dohány ucca 
77 szám alatti lakásán Kondor Bernútné, 
az egyik nagy fővárosi szövetkezet ve
zérigazgatójának, volt népbiztosnak a 
felesége

öngyilkos lett és meghalt
A hír vétele után azonnal rendőri bi

zottság ment ki a Dohány ucca 77. szám 
alá, ahol megállapították, hogy Kondor 
Bernátné

a lakásban nyitva hagyta a gázcsa
pot s a kiömlő gázzal vetett véget 

életének.
Kondor Bernét a kommün idején élénk 
szerepet vitt s

népbiztos! állást vállalt.
A kommun bukása után, 1921-ben Bécs- Az öngyilkosság okát kutatja a rend
ben emigrált feleségével együtt, hosz- • őrség.

— Autójával nekihajtott a sorom
pónak. Tegnap este Székely Fe
renc gépkocsivezető a Bp. 18—027. 
számú autójával nekihajtott • a Ke
repesi úti ceglédi vasúti átjáró la
eresztett sorompójának. A követ
kező pillanatban az autó félig ösz- 
szetörve felborult. A kocsi eleje tel
jesen megrongálódott, a szélvédő 
ablak összetört és szertehulló szi
lánkjai súlyosan megsebesítették 
Székelyt. Pillanatok alatt tebbszáz 
,’űnyi tömeg gyűlt össze a szeren
csétlenség színhelyén, ahova csak
hamar megérkeztek a mentők is, 
akik a megsebesült soffőrt a Mun
kás kórházba szállították. A rend- 

jőri bizottság a helyszínen megindí
totta a nyomozást, mely alkalom
lommal a sofför azt vallotta, hogy 
a sorompó — állítólag — nem volt 
szabályszerűen kivilágítva. N 
rendőrség az eljárást folytatja.

Strogoff Mihály —
Iván Mosjoukine január 30.
— Pesthy Pú! az árvák körében. Kará

csony délutánján folyt le a Protestáns 
Országos Árvaházban a karácsonyfa
ünnepély, amelyon az árvaházi ogyesü- 
let elnöke, Pesthy Pál igazságügymi
niszter is megjelent. Százhúsz árva, köz
tük ötven hadiárva között osztottak szét 
az ajándékokat, Közöttük a kormányzó 
nejének, az igazságügyminisztériumnak, 

1 a Magyar Nemzeti Banknak és a Tehe
nek ajándékát is.

Strogoff Mihály —
Iván Mosjoukine január 30.
— Eltűnések. A főkapitányság eltűnési 

osztályán bejelentették, hogy Szulvceky Sán- 
dorné kazánkováes felesége. — aki azzal uta
zott zott el a fővárosból, hogy Miskolcon a 
B-llstás tisztviselőknek gyii.it — eltűnt és 
sem Miskolcon, sem pedig Budapesten tar
tózkodó férjénél nem jelentkezett. Mintán 
valószínűleg nagyobb összeg volt nála, a 
rendőrség erélyes nyomozást indított az el
tűnt felkutatása érdekében, mert nincs ki
zárva, hogy Szulveckyné bűnténv áldozata 
lőtt. — özvegy Csapok Ágostonná, Elemér 
ucca 32 szám, — Özv. Szabó Adámné Lónyay 
ucca 43. szám alatti lakásáról, — Csernyik 
Bélánó Práter ucca 32. számú lakásáról — 
eltűnt. A rendőrség az eltűnteket keresi.

Strogoff Mihály — 
Iván Mosjoukine január 30.

és szombaton
Hétfőn, szerdán, pénteken Kedden, csütörtökön

és vasárnap

Nem 
nősülök!

•JÖN A NAGYÁGYÚ

ELSULYEDT FIOTTA

szabb Ideig tartózkodott osztrák főváros
ban és Badcnben. Később felesége vissza
tért Budapestre másfél év múlva az igaz- 
ságügyminiszter engedélyével

Kondor is hazajött.
Barátai és ismerősei tudták, hogy Kon
dor és felesége között

még Béesben megbomlott a harmónia 
s egy alkalommal az asszony

ott is hagyta férjét.
rövid idő múlva ismét kibékültek, do

de a békés családi élet nemsokáig 
tartott közöttük.

Kondor itt Budapesten vezérigazgatója 
lett a Törekvés Takarékpénztárnak és 
ismét szerepet akart vállalni a politikai 
életben.

— Hozzávágta az égő petróleum
lámpát. Hasler Ferenc 81 éves gép
lakatos összeveszett Kiss János 
szobatársával. Veszekedés közben 
Hasler felkapta az asztalon álló 
égő petróleumlámpát és barátjához 
vágta. A lámpa összetört, az égő 
petróleum végigfolyt a szerencsét
len emberen és a következő pilla
natban mint egy égő fáklya lobo
gott Kiss János ruhája. Nagy si
koltozására a szomszédok berohan
tak, akiknek hosszas küzdelem után 
sikerült eloltani Kiss ruháját. A 
mentők Kisst súlyos égési sebekkel 
a Rókus kórházba szállították, fel
épüléséhez kevés a remény. Hasiért 
a rendőrség őrizetbe vette.

Strogoff Mihály ~-
Iván Mosjoukine január 30.
— Hnszoneg / kéménytűz volt kará

csonykor. A fővárosban karácsony két 
napján nem volt pihenésük a tűzoltók
nak. 21 kémény tűz volt a város külön
böző részein és pedig a Kun ucca 12, 
Bczcródy u. 10, Kaas Ivor u. 16. Erdélyi 
u. 12, Aggteleki u. 16, Lázár u. 11, Ha
vas u. 4, Úri u. 25, Conti u. 12, Mária u. 
46, Maros u. 22, Ferenc körút 33, Szegfű 
n. 6, Stáhly u. 7, Kazinczy u. 55, József 

| körút 45. Nagymező u. 40, Károly körút 
19, Kecskeméti u. 1 és Állomás u. 9. szám 
alatt. A Gát ucca 20. szám .alatt pir.ce
tűz volt. A tűzoltók mindenütt rövid idő 
alatt gátat vetettek a tűznek.

Strogoff Mihály —
Iván Mosjoukine január 30.
— Karácsonyi ünnepek öngvllkcMl. Has- 

berger Hona 1!) éves szövőnő Pesterzsébeten 
az Aroksor 12. szám alatt levő lakásán ön
gyilkossági szándékból lugkőoldnttal meg
mérgezte magát- — Mrovcsák Jakabné 56 
éves háztartásbeli asszony Maláta ucea 10. 
frámu házban levő lakásán lngkfloldatot 
ivott. — Borsos Sarolta 18 éves háztartásbeli 
alkalmazott Maláta ucea 17. számú szolgá
lati helyén lugkŐoJdnttul megmérgezte ma
gát: — Szatmáry Sóndorné 31 éves asszony, 
az Erzsébet királyné út 47. számn lakásán 
hipermangánt ivott. — Homonnny Lajos 22 
éves ínagónhivntalnok Eskü út 3. számú In- 
kásún — állítólag véletlen — nagymennyi- 
égfi jódtlnkturát ivott. -- Mészáros Mihály 

32 éves napszámos Sashalmon a Damjanich 
ucca 5. számú lakásán konyhakéssel mellbe- 
szúrta magát. A mentők az öngyilkosjelöl- 
teket a Rókus kórházba szállították. Mészá
ros rövid szenvedés n'táu a kórházban meg
halt

Strogoff Mihály —
Iván Mosjoukine január 32.
— Időjárás. A Meteorológiai In

tézet vasárnapi jelentése szerint 
továbbra is hideg időjárás való
színű.

Strogoff Mihály —
Iván Mosjoukine január 30.
— Parcsamy Henrik balatonfüredi plé

bános meghalt. Balatonfüreden, a kará
csonyi ünnepek áhitatos hangulatát tra
gikus esemény zavarta meg. Pénteken 
este, a karácsonyi szentestén, amidőn a 
balatonfüredi szanatórium vendégei a 
karácsonyfa köré gyülekeztek Purcsamy 
Henrik bencéstanár, a balatonfüredi sza
natórium apátplébánosa szivszélhüdés 
következtében hirtelen meghalt A ha
lálhír Balatonfüreden mély megdöbbe
nést keltett. A halottat a szanatórium 
kápolnájában ravatalozták fel e a rész
vét impozáns megnyilatkozása mellett 
vasárnap délután öt órakor Tihanyba 
szállították. A tihanyi apátság temető
jében hétfőn délelőtt tíz órakor kísérik 
utolsó útjára az elhunyt apátplébánost.

Strogoff Mihály —
Iván Mosjoukine január 30.
Strogoff Mihály -
Iván Mosjoukine január 30.

— 2000 ebédet, 500 libaszívet, 10.000 
kiló kenyeret és még sok jót osztott ki 
Róbert bácsi karácsonykor a szegények 
között. Karácsony két napján megható 
jelenetek játszódtak lo a Kálvin téren, 
ahol szokásához híven Róbert bácsi ven
dégül látta a nagyváros szegényeit. Az 
ünnepre való tekintettel a minden napi
nál sokkal bőségesebb é3 finomabb ebé
det főzött a szegények jóltevője, Róbert 
bácsi. Szombaton 1100, vasárnap 900 menü 
fogyott el a Kálvin téri ingyen kony
hán. Ebéd után az összegyűlt szeretet- 
adományokból 3 mé termi-zsa kolbászt, 
10.000 kiló kenyeret, 500 libaszívet, 100 
mákos és diós kalácsot és sok ruhát és 
cukrot tartalmazó csomagot osztott ki 
Róbert bácsi a hálálkodók tömegének.

Strogoff Mihály —
Iván Mosjoukine január 30.
— Veszekedés közben megszúrta magát 

egy ittas nanszámos. Pénteken este Már
ton József 39 éves napszámos ittas álla- 
ptoban összeveszett a feleségével és fel
kapva egy kést és rdtámadt az asz- 
szonyra, aki védekezett és igyekezett a 
veszede'emből kiszabadulni. Márton a 
késsel üldözni kezdte a feleségét, de el
vesztette egyensúlyát, megbotlott és sa
ját mellébe szúrta a kést. A mentők 
első segélynyújtása után az Örömes 
rendőr az ittas napszámost előállította 
az V. kér kapitányságra, ahol megindí
tották ellene az eljárást.

Strogoff Mihály —-
Iván Mosjoukine január 30.
Strogoff Mihály —
Iván Mosjoukine január 30.
— Házasság. Po lák István eljegyezte 

Fischer Klárit Budapesten.
Strogoff Mihály -
Iván Mosjoukine január 30.
— Háry János. Ezzel a címmel vicc

lap jelent meg, melyet Pculini Béla 
szerkeszt. Az élénk, végesvégig kacag
tató hetilap ára 2090 korona.

Strogoff Mihály —
Iván Mosjoukine január 30.
— Oltott meszet ivott a rendőrségen. 

Polarcczky Jánosnó 32 éves asszonyt lo
pás gyanújával a VIII. kerületi kapi
tányságra vitték és kihallgatása után 
őrizetbe vették. Az asszony a cellában 
oltott mésszel megmérgezte magát. A 
gyorsan kihívott mentők gyomormosást 
alkalmaztak nála.

Strogoff Mihály —
Iván Mosjoukine jauuár 30.
— Nyitva felejtette n gá-zcaapnt. Verteik 

Teréz 18 éves háztartásbeli alkalmazott az 
Akácfa ucca 57. számú szolgálati helyén pán
tok este nyitvafelejtetto a gázcsapot és a ki- 
tódnló gáztól súlyos mérgezést szenvedett. 
Másnap reggel uláltak rá. amikor a konyhá
ban eszméletlenül feküdt. A Rókusbán 
ápolják.

Strogoff Mihály -
Iván Mos.ionklno január 39.

— A pengőilletékok. Január 1 én az illeté
kek terén is a pengősznmítús lép életbe. Az 
orrevonntkozó rendelőtöket már közölte is a 
hivatalos lap. Az ni valutára való áttéréssol 
kapcsolatosan új kiadásban jc.lcnt meg dr. 
Pongrácz Jenő ügyvéd, ismert Illetékügy! 
Útmutatója. A könyv, amelynek terjedelmű 
120 oldal, 2 pengőért minden könyvkereske 
(lésben kapható.

Strogoff Mihály —
Iván Mosjoukine január 30.
- Két kis gyermek véletlenül ltigkőoldr 

tót ivott. Sirák Ilona 2 éves kislány szüle' 
nek Pesterzsébeten levő lakásán és — Szolt 
István két és féléves kisfiú szüleinek Vá< 
út 170 e. szám nlaff l lakú«án vélotlcnséb 
lugkőoldatot ivott. A mentők a két kis gye 
mehet a Szent István kórházba sző Ilit ott 
A rendőrség a szülők ellen megindított- 
eljárást.

Strogoff Mihály —
Iván Mosjoukine január 86 
Sfrogoff Mihály —
Iván Mosjoukine január 30.
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Karácsony szombatján este hét 

Krakor a kormányzóság telefonált 
• Magyar Színházba, hogy a kor
mányzó családja meg szeretné 
nézni a „Játék a kastélyban" elő
adását. A direkciónál nagy izgal
mat váltott ki a hír, mert a 
házban, amelynek karácsony 
jegyeit már hetekkel azelőtt 
ták

szín-

nem volt páholy 
a kormányzó családja részére. Az 
Igazgatóság mindenképpen eleget 
kívánt tenni a magas helyről jövő 
és megtisztelő kívánalomnak, kere
sett, kutatott a lehetőség után, 
hogy valamelyik megfelelő páholyt 
rendelkezésére bocsáthassa a kor
mányzó úr őfőinéltóságának. A 
nézőtéren csakhamar híre terjedt 
a dolognak, amely pár perc alatt 
megoldásra is talált, mert az egyik 
páholy tulajdonosa, Szarnék neve- 1 
zetű úr sietve feajánlotta páholyát 
a kormányzó családja részére.

A Városi Színház és Vígh Manci 
közötti affért, amely abból kelet
kezett, hogy a Városi Színház egyik 
igazgatója gorombán rászólt a pri
madonnára, a választott bíróság 
ítélete intézte el. A választott bíró
ság bűnösnek mondta ki a Városi 
Színházat is és Vígh Mancit is, aki 
meggondolatlanul otthagyta előadás 
előtt a színházat és közel kétezer 
néző türelmét tette próbára. A Vá
rosi Színház és primadonnája közti 
affér a szerződés felbontása után 
szombat este új állomásához érke
zett, amikor a retinens primadonna 

megjelent a színházban 
és eljátszotta

az Asszonykám szubrett szerepét 
/Vígh Manci és a Városi Színház 
tehát kibékültek egymással, aminek 
a színházban úgy látszik mindenki 
örült, csak az a kedves és tehet
séges színésznő nem, akinek nagy-; 
sietve átadták Vígh Manci szere- ' 
pút. Felkerestük öltözőjében Vígh 
Mancit ,aki így mondta el a a ki
békülés és újraszorződés történetét:

— A választott bíróság nekem 
adott igazat, hiszen mindenben el- i 
ismerte vádjaimat, a Városi Szín- , 
ház igazgatósága ellen. Feltett szán
dékom volt, hogy itt többet nem 
játszom. Az Asszonykára .szerzői 
azonban olyan megható módon ra
gaszkodtak személyemhez és úgy 
egyengették az igazgatóság és az 
én utamat egymás felé, hogy lehe
tetlen volt ellenállnom. Két mon
datra volt tehát szükség, hogy 
újra elfoglaljam itt a helyemet, az 
egyik mondat elhangzott az igaz
gatóság részéről, a másik mondatot 
én mondtam. Örülök, hogy így ala
kult a helyzet és mondanom se keli, 
hogy most már nem akarok mást, 
csuk békét . . . békét.

Bcöthjj Ltlscló. nki cokiit v»ír n szer
dán bemutatóra koriilö darabtól, ojy 
pillnnallg sínes tótlenül, ha űjabb da
rabolt ós szlnószorők mogszerzósórój van 

egylkvisiátókát' kötötte le, nmlnok egy
előre csak a elme van meg. Ez a cím

M. Mr. xálogháx
már sokat rejtett. Beöthy Pirandolloval 
Is megállapodott Itt tartózkodása alatt 
három új azlnniőve előadása dolgában. 
V darabok még nincsenek itt, de tösze- 
IplSje már van

Gombaxeögi Frida
-zomélyében, aki az Idán újra visszatér 
a Belvárosi Színház színpadára. I

SZÍNHÁZ MOZI
Saját elveimet hirdetem a szín
padról — mondja Varsányi Irén, 

aki elmondja, hogyan neveli 
lei ka leányát és mi a véleménye 
az ultramodern leánytypusról

mondja Varsányi Irén,

I
Démonnak maszkírozott bakfls ült mel

lettem a nézőtéren. A mamája még íla- 
lalabbnak szeretett volna látszani. Előt
tem, mögöttem karikásszemű, púder és 
ruzsréteg alatt is fáradtaroú, alsó és felső 
dekoltázsukban idegekre utazó leányok, 
asszonyok és öregasszonyok. Figyelnek a 
színpadra és helyeslő, megelégedett, ön
elégült mosollyal statisztálnak Gaal 
Francinak, aki ebben a pillanatban a 
szerző jóvoltából az önálló, könnyelmű 
és a kényes határokat is alig ismorő*fia
tal leányok koktéját szavalja a színpa
don. A színésznő szavai nyomán (úgy 
érzem) nézőtéri szomszédaim lelkében 
pecsétet kapott a paspartu, amellyel ed
dig félve kalandoztak tilos területeken, 
amikor egyszerre beszélni kezd Varsányi 
Irén....

A „Nem nősülök1* című Szenes vígjá
téknak ha nem lenne niás érdeme, csak 
az, hogy szerepet adott Varsányi Irén
nek, már ezért is megérdemelné a sikert 
Noha Varsányi Irén elég kellemetlen 
szerepre vállalkozott Szenes darabjában. 
A nézőtér exteriőr-démonjait, zsurkis- 
asszonyait és fiatal öregasszonyait lec
kézteti meg a színpadról ez a osllingclő- 
haugú csupa szív művésznő. És csodála
tos, hogy nagy moráldiktlója végén ele
mentáris erővel zúg fel a taps és egészen 
világosan láttam, amikor szomszédnőm 
Varsányi csengő-bongó leckéje nyomán 
pirulva törülte 1© magáról a ruzsálarcot. 
Nem volt szüksége ez este pirosítóra.

Varsányi Irént tehát nagyon megtap
solták, pedig Gaal Francival ellentétből? 
azt hirdette, hogy a leányok csak leá
nyok maradjanak a szó 1900-as értei
ben, Megtapsolták azon a nézőtéren, ahoi 
alig ült egy-egy leány, aki így nevelő
dik és mama, aki így nevel. A charles- 
ton és a black botiam görcseiben és mel
lékcéljaiban, követelményeiben és mil
iőjében rángatódzó leány és mama lelkek 
ponitenciaképpen szomjasan itták Var
sányi Irén feddő szavait...

— Mikor először elolvastam Sze- 
, nos Béla darabját, felsikoltottam 
1 örömömben — mondta mosolyogva 
Varsányi Irén, akit felkerestünk 
öltözőjében. Csodálkoztam magam
ban, vájjon honnan tudja ez a Sze
nes, hogy pontosan és szóról-ezóra 
hogyan nevelem Terka leányomat? 
Mintha az én elveim, gondolataim 
és megjegyzéseimet stenografálta 
volna le a Nem nősülön szerzője. 
Éppen ezért nyugodtan mondhatom, 
hogy ez alkalommal a szerep és a 
színésznő megtalálták egymást,

I Saját elveimet hirdetem a szín- 
| pádról
és mikor az első felvonásban fed-

oo-vit víffidtékát kötötte le, aminek egy- bol bólogatok, Terkamat a legkon-

|

I

A Király Színházban még az ün
nepek 1 “ ' ............ - - -
Vincze 
lenesen

zervatívabban nevelem. Természe
tesen a leáúygyermeknevelés első
sorban a gyermektől függ. Tizen
hatéves Torkúmmal e tekintetben 
is szerencsés vagyok, (ezt büszkén 
mondom), mert sikerült a legjobb 
barátnőkké válnunk. Boldog vagyok 
tehát és a boldog anya szíve ka
limpál bennem.

Csengőén felkacag.
—- Hát nem lehetek boldog, mikor 

Torkúmnál van már a spáizkulcs! 
Tudja mi az a spáizkulcs, amit 
most már nem nekem kell keresni? 
Hatalmat a háztartás felett. Ez 
mindent megmond. Elsősorban erre 
neveltem a leányomat — mondhat
nám Szenes Béla elvei alapján. Ter
mészetesen ez nem zárja ki, hogy 
társasági életet ne éljen. Zsúrozik, 
táncol, sportol, de nem festi az 
arcát és nem cigarettázik ée nem 
öltözik úgy, mintha a Folies Ber- 
geres görlje lenne...

Nevetve folytatja.
— De ne hogy azt írja, hogy 

hosszúszakátlú Ripp módjára ágá
lok itt az úgynevezett ultramodern 
leányélet ellen, a világért sem. Én ! 
nagyon sokat érthetőnek találok, I 
csak nem stílusosnak és nem erköl
csösnek.

Egy ultramodern leány a pre
mier után vitatkozó levelet írt 

nekem,
melyben saját elveit igyekszik rám
tukmálni. Levélben magamhoz ké
rettem. — Negyedórái beszélgetés 
után megígérte, hogy sohasem ciga
rettázik, Pedig ezt én nem is tiltom 
meg családi körben (saját leányom
nak igen!) De kérem, tegnap kint 
voltam a jégen. Egy kisleány jött 
ki a kapun, sereg fiatalembertől 
körülvéve. A kisleány az uccán ci
garettára gyújtott. Már nem bírt 
magával . . . uem tudta, hogy mit 
csináljon. Úgy szerettem volna oda
menni és jobbról és balról is arcon 
ütni. Pedig hát én sem vagyok 
ósdi, de tiltakozni szerettem volna, 
hogy ilyen ízléstelenséggel csúfítsa 
el magát egy helyes kisleány.

— Természetesen nem akarok én 
senkinek sem leckét adni. Csak 
szeretném, ha mi nők összetarta
nánk és nem kérnénk olyan tulaj
donságokat kölcsön a férfiaktól, 
ami azoknak is rosszul áll . . .

Kedvesen, mosolyogva, szelíden mondjn 
ezeket Varsányi Irén. És én úgy érzem 
mire dorgáló keze eljutna nz uccán ciga
rettázó rúzsos fruska arcéhoz, a piron- 
gatús lágy anyáskodó simogatássá válna.

Stób Zoltán.

Az újesztendő
olsö eseménye:

Douglas FairbanKs
szereplése

A Yankee-Király.

alatt is próbálták Szilágyi
operettjét, amelynek ideig-

Levelesláda
óimét adták. A próbák már jól ha
ladnak és a Király Színház az elő
jelek után ítélve újabb nagy slá
gere állomásához érkezik el. Útban 
van Amerikából hazafelé a Király 
Színház másik gazdája Szirmai 
Albert zeneszerző, aki nem véletle
nül érkezik egyidőben Pestre Ben 
Blumenthállal, a Fővárosi Operett- 

. Szir- 
hogy

színház főbérlő gazdájával, 
mainak ugyanis az a terve, 
Lázár Ödönnel együtt

öt évre bérbeveszik 
a Fővárosi Operettszínházat. 
sülősünk szerint Faludi Sándor, az 
Operettszínház jelenlegi albérlője, 
aki még egy hónapig ura az Ope- 
rettszínháznak, hasonló ajánlatot 
tett Bilimen thal pesti megbízottjá
nak, mert egy hónapi játszás után, 
már.

Két igazgató harcol Nydry Al
bert báró daljátékáért, amelyet

Toldi szerelmeiből
írt színpadra. Lázár Ödön, a Király 
Színház és Sebestyén Géza a Városi 
Színház részére akarja megszerezni 
ezt a daljátékot, amelynek már fő
szereplője is vau. Nyáry Albert 
báró egyetlen kikötése ugyanis 
hogy Toldi alakját Kiss Fereno 
játsza a színpadon.

A margitszigeti művész-színész koló
niának ilyen népszerű tagja az a

kis színésznő
aki a körúti kabarékban még nem tu
dott olyan jelentőségre szert tenni, mint 
a privát életben. Ez a bájos, ifjú hölgy, 
aki amollett hogy szép, ezidőszerinf 
rendkívül jó anyagi viszonyok közölt 
él a Margitszigeti Nagyszállóban. 
Álandó lovagjai a bankár, a földbir
tokos, az alanyi költő és a színigazgató 
egymáson túllicitálnak, ha arról uu 
szó, liogy a kis színésznőt valami ked
ves dologgal lepjék mog. A napokban 
a színigazgató ütötto ki az adoutjút.

— Ila Gaál Franci isten ments, egy na
pig beteg lesz, te veszed át a szerepét 
— mondta a színigazgató, hogy meny
nyire komolyan, azt csak ő maga tudja.

Más se kellett a kis színésznőnek. Reg
gel, délben, este és éjjel állandóan a 
Noszty-flú és a „Nem nősülök" szerep
könyvét tanulmányozza és a napnak 
minden percében ezért imádkozik — 
Istenkém csak egy napra!

Az alagi költő, a földbirtokos és a 
bankár pedig szívdobogva várják azt. 
a percet, amikor a szín Igazgató az ígé
retét nem váltja be.

Szilveszter éjszakára legjobban a szí
nészek készülődnek, akik között igen 
sok van olyan, akik tizenöt-húszszor is 
fellépnek ezen a éjjelen. Mondani sem 
kell, hogy ez

a pendliző#
szanálja a kabarészlnészek legnagyobb 
részét, különösen most, mikor a színhá
zak kicsit mostohán bánnak színészeik
kel. A pendüzés torán ebben a pillanat
ban Radó Sándor vezet, aki t.izonklleno 
szerződést kötött. Ugyanannyi föllépést 
kötött Szcntlványl Kálmán, Borosának 

j oddlg 11, Dénesnek 12. Békeffynck 1G, 
I Somogyi Nusinak és Gallai Nándornak 
' 12, Kövárynak 9, Rózsahegyi Kálmán

nak 8, Relle Gabriellának 6, Kökény Ilo
nának 10 fellépése van biztosítva.

Érte-

Budapest legújabb mozija a Fórum 
is erősön készül a Szilveszterestre. Olyan 
műsort állított össze, amely szinte egye
dülálló. Rózsahegyi. Békeffy, Sarkadi, 
Somogyi Nusl, Góllal, Pethes Sándor, 
Dénes Gyuri, Solti Herinin, Rátkai, 

i Z. Molnár, Kökény stb. fogják a Fórum 
I éjszakai vendégeit szórakoztatni

MOLNÁR FERENCZ

Játék a kastélyban
Hótfö, szorda, péntek osto fél 8 órakor és péntek éjjel 11 órakor

Szilveszteri éjleli elUattás
MAGYAR SZÍNHÁZ
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& 131. kér. TVE r
nyerte a vlxipőtó féli kupát I

Ngyrzámn közönség jelenlétében, a leg
szebb siker jegyében zajlott le a Magyar 
Us:ó Egyesület hagyományos karácsonyi 
úszóversejiye. A szép eredményekben bővel
kedő versenyt tréfás uszószrtmok tették vál
tozatossá. A versenyen dőlt el a téli vizi- 
poló kupa sorsa, amelyet a III. kér. IVE 
nyert meg a MAC előtt. Főbb eredmények:

Hölgy-gyoraúHzú9. Gü méter: 1. Mi-ttya- 
Mvszkyué Ullrich llus 49.4 mp.. Kraszner 
Vilma (MUE), 3. Dénes Irén (NSC). - Mell- j 
úszás 1(W méter, I. osztályú: 1. Lestyún,. 
(Csabai AK) lp 21 inp. -- Hölgy hát úszás, 
ion méter: 1. Szőke Kató (MUE), 1 p 35.8mp. j
2. Vermes Magún (FTC). 3. Steiner Lilly 
(NSC) — 8/40 méteres 1. ősziéivé gyorsstn- 
féta: 1. MAC lp. l»9.4 aip.. 2. NSU 8. ill’E. , 
A III. kér TVE diszkvoliíikálv.-. Hátúr./fts, 
100 méter, I. osztályú: 1. Ullrich János (Csa
ba! AK) 1 p. 15.6 mp; 2. üalikó (NSC) - 
Junior hölgyhútúszás: 1. Vrúbel Kató (NSC)
1 perc; 2. Kovácsi Bözsi (KISOSz). — I. osz
tályú gyoraúszús. 60 inótcr: 1. Bőnk (III. 
kor. TVE) 30.8 mp. 2. Periaky (NSC). 3. Dö- 
mölürffy (MUE). — Szeniorok veresenye, 80 
méter. 35 éves felül: 1. Beleznay (MAFC) 
51.8 mp; — 3X40 méteres vegyes-staféta: 1. 
MAC 1 i». 19,4 inp; 2. NSC: 3. Csabai AK. — 
III. osztályú gyorsúszás. 400 méter: 1. Per- 
lakv (NSC) C p 04.4 mp. 2. Nlkora (BBTE),
3. Furkas (Pl'C). — 3X40 méteres hölgy ve
gyes staféta: 1. MUE 1 p 424 mv; 2. NSC. — 
Tréfás ruhusxás. 40 méter: 1. Dömötörffy 
(MIJE). Hölgyek részére: 1. Komáromy Bő 
zsi (MUE)/

Vlalpolö Téli Kupa: KISOSz dél-MUE. 
10:5 (6:1). - III. kér. TVE-MAC S:3 (0:2). 
A Téli Kupa végei .‘dinényc: 1- III. kér.'I VE 
6 pont. 2. MAC 4 pont, 3. KISOSz dél 2 pont,
4. MUE.

Füzesséry-vándordíj: 1. MUE 23 pont, 2. 
NSC 7 pont. 3. FTC 2 pont.

A MUE vúlasztínáuyúnak dija 1. NSC 11 
pont, 2. MAC 9 pont.

SPORT
Svájci fiú úszta át elsőnek 

a Szajnát karácsonykor 
Vajda második, Szubota ötödik tett

Zwahlen (Svájc) nyerte, aki mögött 
másodiknak Vajda úszott be, míg 

Szubota Ötöidlk lett.

Szajna átúszás karúcsonyesti slart-Á _________________________ _ ....
járói megjelentek a Párizsban élő ma
gyar úszók közül Vajda és Szubota. A 
versenyt ezúttal

N Síávla kettős veresége 
Budapesten

Két értékes magyar győzelmet kozott a kará
csony - Újpest ItO-ra, a Ferencváros 2:1-re 

győzte le a Mres prágai együttest

Ferencváros—Vasas 4:! (111). A kot csnmit 
lendületes játékstílusa iiouipl* küzdelem kö
retében jutott kirejobóHre. Az első fllWS 
oCTenlé erők játékát mutatta, némi Vasas- 
fölénnyel, mii a Ferencváros csak a máso- 
dik félidőben melegedett bele n játékba. A 
vezetéshez a Kiéin által vétett öngól juttatta 
a ferencvárosiakat. Sz.tocovics lövése Kiéin 
testétől pattant n hálóba. A félidő vége felé 
Tr.kács büntetési területen belül hendszet 
vét. u megítélt tizenegyest. Rottler értéke
síti góllá. Helycsere után a Vasasok ellen
állása fokozatosan megtörik és n Vasasok 
hálójában előbb Sándor, majd Dán két lö
vése akad meg. Ezután a Vasasok újra 
lábrakapnak ós Hrnneckcr beadásából Reni- 
mer pompás gólt ér el. A bíró a zöld-fehé
rek részéről Fuhrmant, a Vasasok részéről 
pedig Királyt őa Szentmiklóssyt kiállította.

A lendttletteljcsen támadó Vasas-csatár- 
sor győzelmet csikart ki Újpesttől.

Vasas—Újpest 3:1 (1:1). A Vasasok teljes 
erejükkel feküdtek belő a szombati nemzet
közi mérkőzéstől fáradt Újpest elleni küzde
lembe. Az. első félidőt a Vasasok 1:0 arány
ban zárják. A rohamozó Vasasok u kapu 
előtt bámulatosan biztosak és Brunecker 
góljával szerzik meg u vezetést. A II. fél
időben Újpest sorozatos támadásaival Indul. 
Rottler büntetési területen belül elkövetett 
hendsze tizenegyest hoz Újpestnek ós Lutz 
IIT. védhetetlen lövését Wimmer nem tudja 
védeni. A kiegyenlítés után a Vasasok ha
talmas erővel küzdenek a győzelemért, ame
lyet Jcllinek két góljával szerez meg.

A Nemzetlek kiengedték kezükből a már 
megnyert mérkőzést.

Nemzeti—III. kér. TVAC 2:2 (2:0). A Nem
zetiek egy teljes félidőn keresz.aiil szoron
gatták a III. kerületieket. A fölényes játék 
Snitz és Rúrnay II. két góljában jut kifeje
zésre. Szünet után az első percekben lát
ható már, hogy a Nemzetiek nem bírják a 
III. kerületiek által diktált tempót és az 
újlaki csapat Lennert és Skvarek 1—1 gól
jával kiegyenlít.

A Vasasok vezetnek a Téli Kupában.

A Téli Kupa küzdelmeinek állása a kará
csonyi mérkőzések után így alakul: 1. Va- 

■ sas 4 pont (9:7), 2. Ferencváros 2 pont (4:2), 
| 3. kispest 2 pont (3:2), 4. IIT. kér. TVAC 2 
I pont (3:3), 5. Budai ..83*' 1 pont (3:4), 6.
I Nemzeti 1 pont (4:6), 7. Újpest 0 pont (1:3).

egyenlő erők j 
fölénnyel, mig 
dik félidőben i

zelmet jelentő gólját P. Szabó szerezte 
meg Jeszmás leadásából. Ezután már a 
pompás Fogl-gátra volt bízva az ered
mény megtartása. Ez teljes mértékben 
sikerült is. A bíró a prágai csapatból 
Swobodát kiállította.

Ferencváros—Slavia 2:1 (8:0).
Heves iramban indul a két csapat 

nemzetközi küzdelme. Az első félidő 
nagyrészében a Slavia támadott a tak
tikával és okos erőbeosztással dolgozó 
Ferencvárosiak ellen. Gólhelyzetek 
mindkét részről adódnak, a nagyszerű 
védelmek előtt azonban sorra összeom
lanak a támadó-akciók. A prágai csa
pat már az első félidőben több változ
tatást eszközöl csapatán, míg a Ferenc
városiaknál Dánt Sándor váltja fel.

Helycsere után az addig erejével ta
karékoskodó Ferencváros sorozatos ro
hamokat intéz ellenfele kapuja ellem. 
Ennek ellenére a Slavia jut vezetéshez 
a 19-ik percben Putz révén, akinek gól
jára már a 26-ik percben Steczonlts vá
laszol. A döntő gólért megindult küz
delemben a Ferencváros kerekedik felül 
és Sándornak a 38-ik percbem lőtt gól- 

........  _ | jával megérdemelten dönti ei saját 
mérkőzés egyetlen és egyben győ- vára a mérkőzést.

A téli kupamérkőzések rendezősége ér
tékes nemzetközi eseménnyel bővítette 
ki a téli kupamérkőzések karácsonyi 
programját. A nagyhírű prágai együt
tes budapesti vendégjátéka mindkét 
napon 4—5000 főnyi közönséget vonzott 
ki az üllőiúti pályára és így a rendező 
proflegycsületok nemcsak az anyagi 
számításaikat találták meg, de

R műjégpálya első nemietfiűzi 
korong fiottki-mérkíi lései 

magyar vereséggel végződtek
A kanadai Dempsey vei megerősített 

WEV kettős győzelmet aratott.
A karácsonyi ünnepekre beköszöntőit 

pompás teli időjárás n korcsolyázók ezreit 
vonszolta ki a nagy jégre és a műjégpálya 
íieéloB jegén olt láttuk a főváros előkelő tár- 
sndalniámik színejavát. A BKE vezetősége | 
nagyszerű nemzetközi sporteseményről is i 
gondoskodót: karácsonyra, amidőn ismét 
viszontláthattuk a Wiener Eislnnfvercin 
megerősített jeles tartalékegyüttesét. Nagy 
érdeklődés előzte meg a műjégpálya korong- 
hokki-prerniérjét, amelynek keretében bemu
tatkozóit Budapest közönségének a kiváló 
kanadai játékos: Dempsey.

örömmel szúmolhutunk be arról, hogy a 
lezajlóit két mérkőzésen játékosaink nagy 
stílusjavulásról tettek tanúságot és minden 
remény megvan ahhoz, hogy a műjégpálya 
lédcsitéso folytán meghosszabbított szezón 
meghozza a magyar jútékosgúrdn további 
nemzetközi sikereit.

A közönség csodálattal szemlélte a bécsiek 
du különösen n kanadai játékos ördöugős 
technikájúi, de nem fukarkodott a tetszéssel 
a magyarok pompás akcióival szemben sem. 
A karácsonyi jéghokki eseményekről az 
nlobbinkban számolunk be:

Csapatösszeállítások:
WEV kombinált: Max—Dempsey, Weisz— 

Scll. Gebei—Rheiudl. - (Cserejátékos: 
Wondrn.)

BKE I.: Ordódy—Oláh, Barna—Krempels 
Páter. Lator. Minder Sándor.

Szombaton:
WEV komb.-BKE 1. 8:1 (2:8).

Bíró: Minder Frigyes. A magyar csapat 
kitűnő támadónkciókkal tudta ellensúlyozni 
n bécsiek fölényét. A bécsiek góljait Roll. 
Dempsey (2) éa Rheindl (2) ütötték míg n 
BKE egyetlen gólja Krempels Péter ütésé
ből eredt. Szomorú epizódja volt a mérkő
zésnek, hogy Minder Sándor Weissal történt 
összefutása következtében az orrcsonlját 
törte.

két értékes magyar győzelem Is em
lékezetessé teszi a karácsony futhall- 

eseményelt.

Újpest—Slftvla 1:0 (1:0).
Újpest, csapatának, a világhírű prágai 

együttessel történt szombati összecsapása 
páratlanul élvezetes küzdelmet eredmé
nyezett. A mérkőzés a kitűnő újpesti 
legénység jól megérdelinelt győzelmével 
végződött és a gyökeim! babérokra az 
újpestiek lelkes játékkal rá is szolgáltak.

Bár a cseliok technikai felsőbbrendű
ségét aligha lehet elvitatni, azonban az 
eredményes játékra való törekvés, a 
helyzetek pillanatnyi felismerése és 
azoknak gondolkozásnélküli, gyors ki
aknázása, határozottan Újpest javára 
billentette a mérleget.

A
♦ ö

J7 Pasasod legyőzték 
a Téli Kupa 

mérkőzései során

ja-

X Megkezdték a boxolóbajnokuág küzdel
meit. Vasárnap oste kezdték meg a boxoló- 
bajnokság küzdelmeinek u lebonyolítását a 
regi képviselőházban. Eredmények: Lúg- 
sujy: Kubinyi (NSC) győz Tomosics (MTK) 
ellen. - Gyémánt (Spárta) győz Potzner el 
len. - Széles (FTC) győz Werner (TTC) el- 
10nL~^eAh^lys.lily: Gelb ÍNS°) ^yöz Barna- 
sevitz (KAC) ellen. — Hochmann (TTC) gvőz 
Krondorfer (NSC) ellcu. — Bodai (TTC) 
győz. Maszlovits (B. Vasutas) ellen. — Kény, 
nyűsuly: Papp (B. Vasutas) győz Fried- 
mann (NSC) ellen. A versenyt ma este 8 
órakor folytatják.

XA PrA»al futball karácsonya. Sparto- 
DFC 6:5 (3:2). — Victoría Ziskov—Vrosovics 

* ^.A,Huu?árXa eldöntetlenül végzett Por
tugáliában. A Hungária karácsony szombat
ján a portugál Bemflca ellen játszott, amely
ikei 1:1 arányú eldöntetlent csinált. A gólt 
Braun lőtte.

x Az amatör-futballbajnokság karácsonyi 
eseménye, hogy az FTC 1:1 arányú döntet- 
j®«jt ? Husiparosokkal szemben. Az
NS^i^?lU4,..,T,’®föL«8aPota 1:°-ro »yflzte 1® 
a fölfelé toró 83 FC-t.

RllIflFftlf LányinálOsJSBOÍ OmI 1"'rn saf0k Bejárat az 
Akácfa uccai oldalon 

Vidékre aaaksvevU .nemagolás Jótállással

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PÁL, PAP,,,
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

•sfinyap, pokróc, Oggtfny, így- és 
asztalterítők, gyennekkoeslk, nyugatikéit, 
leinyszob*-, előszoba- és aertibutorok, ernyők 
és satrak minden kiwItalban kaph-tók 

GICHNER JÁNOS 
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20.

Nagy katalógust 4000 K ellenében pontén kflldúk

Kispest— /Budai „33“ 3.-2 — Ferencváros—Vasas 
4:2 — Vasas-Újpest 3ti — Nemzeti — 111. kér.

TVE 2:2
A kemény, hideg időjárás ellenére 

mintegy 10.00(1 főnyi közönség gyönyör
ködött a Slavia vendégjátékával mo; 
erősített Téli Kupa-inérkőzésjnkt' . 
nagy hideg hatalmas feladat, elé .•'Ir
totta a játékosokat, akik a karácsonyi 
mérkőzéseken tudásuk legjavát vitték a 
küzdelembe.

A szenzáció erejével hatott, hogy Új
pest kénytelen volt vesztesként távozni

vorlt indult a Túli Kupa mai küzdelmeibe a 
Budai 83-nsok csapata. Bár a vezető gólt az 
első félidőben a kispestiek érték el, a budai 
csapat fölényes játékávnl uralta n mezőnyt. 
Hogy a meccset minimális gólkülönbséggel 
ennek ellenére is elveszítette, azt egyedül 
fegyelmezetlen magaviseletü hátvédjének. 
Oláh Györgynek köszönheti. A tíz emberrel 
látszó budai csapat ezután visszaesett és 
végeredményben vesztesként kényszerült a 
pályát elhagyni. A vezető gólt Kispest rúgta 
FÜrstnor révén, majd n 38-asok Kaltenecker 
góljával egalizálnak. A második félidő ele-

Szőnyegek
Bútorszövetek 
Padló'filzek 
Kárpltos‘kellékek 

mólyen leszállított árban

Back és Berff
IV., Hajó ueea 12—14 Telefon 7S-13

a küzdelemből. Montaégúre szolgál, hogy Jón még a budaiak támadtak, Oláh kiállt- 
mtadon erőjét a Slavia ellőni játékra t.í.a.ntén.a .fólínybo került. klspeBtlek Cwn. 
koncentrálta.

A fegyelmezetlen hátvéd garázda visel
kedése két pontjába terűit a Budai llar- 

minchárinasoknak.
Kispest-Budai 83-asok 8:2 (1:1). Mint fa-

•les két góljával nyerik meg a meccset, míg 
Krammer gólja cenk szépíthet az eredmé
nyen.

íianlöB is? 
résxSetre sí” 
boti, havi törlesztésre

Uránia Szaküzlal, Rákóczl.ut 17.

Kiki Kiki Kiki Klki Kiki Kiki
Kiki
Klki
Klki
Klki

Norma Taimadge
TIH.I III ■ vlltghirO vlgjtttka nwa

Klki
Kiki

Royal-Apoilo C o r i o Klki
Klki

A zsiványklrály 
január 1-én vonul be a Royal Orfeumba 

WJSAGÜZEM Bt Bndapeit, Vili, Bíkk Sxilárd ueo« >.

A most benyújtóit 

biztosítási 
törvényjavaslat 

szükségessé teszi a 

biztosítási 
köívények 

íelülvizsg latat; amit diímcntosen ellát a 

GARANCIA BANK rt.
niztositasi osztálya

Budapest, V. Harmincad ucca 3

Szerkesztésért felel;
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja:
A „Rétföl Lapok" líjságvállalat,

ÜwmTezetiSi Puskái litván.


