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Borzalmasan összEÉgelf Szende Ferenc 
az Operaitól kivált művésze

Az Arany János utcai müvészlakásban Szilveszter éjszakáján meggyulladt a karácsonyfa 
A lángbaborult szobából a gyermekek kimenekültek, Szende Ferenc súlyos égési 

sebeket szenvedett: kétséges, hogy felléphet-e többé az Operaházban
b Könnyen végzetessé tálható ezeren* 
erőtlenség érte Szilveszter éjszakáján 
Szende Ferenc operaénekest, a Magyar 
Királyi Operabáz művészét.
; Pénteken este nagyobb társaság gyűlt 
össze szilveszteri mulatságra Szende 
Foreno Arany János ucca 27. számú 
házban levő lakásán. A társaság a sza- 
Iónban, a művész két kis gyermeke 
nevolőnójo társaságában a szomszédos 
ebédlőben tartózkodott Éjféltájban a 
gyermekek kívánságára Szende Verenc- 
né meggyujtóttá az ebédlőben álló ka- 

úrácsonyfa egyik csillagszóróját, majd 
&najd visszatért a szalonba. Néhány pil
lanat múlva a wtomszédos mzalónban 
filő társaság égő fa sistergésére lett 
figyelmes. Ugyanokkor Szénái Ferenc 
két gyermeke a a nevolőnő

hangos sikoltozással kirohant az 
ebédlőből.

A társaság tagjai s a házigazda rémül
ten szaladtak bo az ebédlőbe és meg
döbbentő látvány tárult eléjük.
' Az ablak mellett álló mennyezetig 

érő, hatalmas karácsonyfa egyetlen 
il égő lángoszlop volt a már az ablak- 

függönyöket s a vastag perzsa
drapériákat nyaldosták a lángok.

Egy pillanatig ijedten tehetetlenül áll
tak az égő karácsonyfa közelében. 
Szende Ferenc azonban nem vesztette 
ol a lélekjelenlétét és

odarohant az égő karácsonyfához, 
hogy a lángokban álló függönyöket le
tépje és megakadályozza a tűz elhara- 
pódzdsát.

A tűz azonban plUanatról-pillanatra 
rohamosan terjedt, a függönyök, dra
périák leégtek s a lángnyelvek már a 
közelben álló bútordarabokat s az ablak 
fakereteit nyaldosták.

A szoba menyezeto kÖTÜl mindjobban 
felcsaptak a lángok, az ablaküvegek 
hatalmas csörömpöléssel felpattantak és

tüzet fogott az uccára néző ablak 
redőnyzete is.

A szobát megtöltő sűrű füst most az 
ablakon keresztül az uccára tódult ki, 
ahol csakhamar összecsődültek a Járó
kelők. t „

Szende Ferenc lakásában a pánik 
mindnagyobbá vált. A művész gyerme
kei kétségbeesésükben a folyosóra ro
hantak és segítségért kiáltoztak. Közbon 
telefonáltak a tűzoltóságért is. Ezalatt 
az idő alatt pedig Szende Ferenc sza
kadatlanul küzködött a lángokban álló 
karácsonyfával. Amint azonban a sűrű 
füsttel teli szobában foglalatoskodott, 
megtántorodott eszméletét vesztette és 
összerogyott a fa tövében.

A rohamosan terjedő tűz most 
Szende Ferenchez ért, tüzet fogott 
a ruhája és a művész súlyos égési 

sebeket szenvedett.

Szerencsére néhány pillanat alatt áju
lásából magához tért, s elvánszorgott a 
tűz közeléből a küszöbön újra összeesett.

Az óriási pánik közepette megérkeztek 
a tűzoltók, akiknek hosszas munka 
után sikerült a tüzet’lokalizálni. Szende 
Ferencet pedig az előhívott mentők ré
szesítették első segélyben. Csakhamar 
megérkezett a család háziorvosa is. aki 
megállapította, hogy
. Szende Ferenc másodfoka égési se

beket szenvedett: fejő, arca, keze 
teljesen összeégett.

Súlyos ellentétek 
Klebelsberg ét Mayer között 

a kultusztárca és a földmlvelésügyi 
minlgtérlum költgégvetégének dotálása miatt

A minisztériumokban serényen 
folyik a költségvetés összeállításá
nak munkája. A kormány ugyanis 
nagy súlyt helyez arra, hogy a 
költségvetés minél előbb tető alá 
kerüljön, mert a népszövetség már
cius ülésén már kérni fogja — 
éppen ak ölteégvotés tervezete 
alapján, — hogy a népszövetségi 
kölcsön még fel nem használt teljes 
összegét beruházási célokra fordít
hassa. A költségvetés keretei már 
teljesen elkészültek, sőt az egyes 
tárcák költségvetését külön-külön 
le is tárgyalták Búd János pénz
ügyminiszterrel a xeszortmlnisz- 
terek. Ma már csak három tárca 
költségvetésének feldolgozása van 
hátra: a kultuszminisztériumé, a 
földmiv elésügyi minisztériumé és 
a miniszterelnökségé. Az idevonat
kozó tárgyalások tekintetében nagy 
nehézségeket okoz az

az ellentét, amely Klebelsberg 
Kanó gróf kultuszminiszter és 
Mayer János iöldmívelésügyi 

miniszter között merült fel.
Mayer János ugyanis erősen pa
naszkodik, hoky a kultusztárcát 
klebelsberg Kunó gróf kultusz
miniszter felfokozott igényei miatt 
a költségvetésben tuldotálták a 
földmiveléBügyl minisztérium ro
vására. Klebelsberg Kunó gróf 
ugyanis

túlságosan nagy összegeket akar 
igénybevenni az egyetemek fej
lesztésére, amit Mayer János 

Szende Ferencet lakásán nyomban ápo
lás alá vették s betegágyánál orvosi 
konzíliumot hívtak össze. Az orvosi 
konzultálás megállapította, hogy

állapota súlyos és aggasztó,

ez azonban nem akadályozhatja őt meg 
abban, hogy felgyógyulása után szín
padra léphessen. Teljes felgyógyulásáig 
azonban ami több hétig fog tartani, 
kénytelen lesz

operai fellépéseiről lemondani.

iöldmívelésügyi miniszter élesen 
ellenez, mert neki viszont nem 
jut elég pénz a tervezett nép
házak és kultúrházak megvaló

sításához.

Általában a kormánypártban Is 
hangok hallatszanak az ellen, hogy 
a költségvetési kiadási tételek er.ö-

Széchenyi Emil gróf vasárnap 
.Bethlennel tárgyalt a főnemesek 

felsőházi tagválasztásáról 
Kibuktatják-e Andrássyékat a fel.őházből

A politikai élet ezldőszerint a 
felsőházi tagválasztás eredménye 
iránti érdeklődésben, illetve az 
egyes testületek választási előké
születeinek • munkájában merül ki. 
A felsőház 243 tagja közül 151 ta
got ezen a héten választanak meg.

E választások közül a leguugyőbb 
érdeklődés a szombati választást 
előzi meg, amikor is a születési és 
cenzusjogon választó főnemesek vá
lasztják meg felsőházi képviseletü
ket

E választás előreláthatóan rend
kívül Izgalmas lesz, mert a kor
mány hívei Andrássy Gyula 
grófot és általában a túlzó legi
timista főurakat ki akarják szo

rítani a fclsőbázból is. 

Vasárnap csto a Nürnbergi mesterdal
nokokban szerepét már más is játszotta.

Szende Ferenc lakásán lefolyt tüz- 
vizsgálat megállapította, hogy a tüzet 
meggyujtott csillagszóróból kipattanó 
szikra okozta.

Hozzávetőleges becslés szerint a tűz 
által a lakásban okozott kár

kétszázmillió korona.
Az elhamvadt bútorokon és beréndözést 
tárgyakon kívül ugyanis nagy menny i- 
ségü ezüst- és arany dísztárgy s egyéb 
értékek a tűz martalékává lettek.

sen megnövekedtek a tavalyiak
hoz képest annak ellenére, hogy a 
kormányzat az adók leszállítását 
Ígéri. A kormánypárt vezető tagjai 
köréből szereztük azt az értesülé
sünket, hogy az ilyen irányú fel
fogásnak már az első pártértekez
leten kifejezést fognak adni.

A Klebelsberg Kunó gróf és 
Mayer János között felmerült el
lentétet előbb Búd János pénzügy
miniszter próbálta kiküszöbölni, 
minthogy azonban végleges meg
állapodásra nem tudott jutni ve
lük. a kérdés elintézését maga 
Bethlen István gróf miniszterel
nök yeszi a kezébe.

Ez a tendencia nyilvánul meg ab
ban a tényben Is, hogy* a jelöltek 
névsorának összeállítását Széche
nyi Emil grófra, Bethlen István 
gróf személyes hívére bízták.

Politikai körökben úgy tudják, 
hogy u főnemes felsőházi tagjelöl
tek végleges listája már elkészült, 
és pedig vasárnap délelőtt. Vasár
nap délelőtt 11 órakor ugyanis

Széchenyi Emil gróf niegjelont 
a miniszterelnökségi palotában 
és Bethlen István gróf minisz
terelnökkel hosszas, több mint 
másfél órán át tartó tanácsko

zást folytatott.
Széchenyi Emil gróf a tanácskozás 
befejezése után mindenféle felvllá- 
goeftás elől elzárkózott.

Ara 9 flUér (1OOO K)
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Kifosztották 
a törökszentmiklósi 

katholihus templomot 
ElvitléK ox öiiias kegy tárgyaltai 

A kettős ünnepnap alkalmával 
vakmerő botíírén történt Török- 
Kzentmlklóson, Ismeretlen tettesek 
éjszaka behatollak a kalholikus 
templom sekrestyéjébe, ahol 

feltúrták őn teljesen kirabolták 
a szekrényeket, 'majd a temp
lom oltáráról ellopták a keyy- 

tárgyakat
Ós nyomtalanul eltűntek’.

Másnap regiről a temp'nmszolga 
rémülten állapította meg a betö
rést Azonnal jelenlét fo nz esetet 
n káplánnak. Rövid idő múlva n 
zsondőrök is megjelentek a hely
színen és megindították a nyomo
zást. melynek során megállapítot
ták, hogy a betörést minden vflló- 
sziniibég szerint két .30 év körüli 
fiatalember követte el, eleik napok 
óta a környéken és a községben 
Csavarogtuk.

A tŐrökazontnilklósf csendőrnég 
táviratban értesítette az esetről a 
budapesti főkapitánysiígnt, ahol 
'megindították az ügyben n nyomo
zási, mert n betörök minden való
színűség szerint « fővárosban akafr 
jók értékesíteni az ellopott temp
lomi kényszereket.

anger varrógép rcgiv.tára,
VlL, Rákóczi út 68.Vili., Baross uoca 86- 8F|

Za i o a c é dul d 6 a t 
mindenkinél dríjAbban vwtk. r> ékítse* lekért a legtöbbet tizei.-m idennetnü éka1

*ron kapható flor“<f| é2 9, (KAkóciMit mellett. 7]

Testvórsyllkosság 
a szegedi tanyán

Családi perpatvar közben Szilveszter éjjel baltával és 
késsel leütötte bátyját két gazdálkodó

Szeged, január 2.
Szilveszter éjszakáján nz egyik 

szegedi alsótanyán véres családi 
tragédia játszódott le. Krisztán Já
nos alsótanyfil lakos, Átokháza 85!. 
számú1 tanyájára meghívta Szil
veszter éjszakájára két testvér- 
öccsét, • Krisztán Pált, és Istvánt. 
Éjiéi utánig a legjobb hangulatban 
volt együtt a három testvér. Ké
sőbb azonban Krisztán Pál és Ist
ván a sok borozgatástól mámorosán 
összeszólalkoztak és a vita rövi
desen hangos veszekedéssé fajult. 
A vendéglátó Krisztán János, aki
nél az előző napon disznótor volt, 
közbevetette magát és igyekezett 
lecsendcsíteui az egymással szem
benálló két testvért. A békxtós 
azonban nem sikerült, Pál és István

egymásnak rohantak és fojto
gatni kezdték egymást.

Krisztán János közébük ugrott és

„Két hét alatt 
kipusztitiuk a papír koronát" — 
mondja Szabóky pénzügyi államtitkár

Minthogy a pengő — és váltópénzek 
forgidumbidio7/ataláuak első napjaiban 
a váltás körül noery zavarok merüllek 
lel. vaj-.rhap délelőtt a póuzíigy minisz
tériumban üzabúky Alajos államtitkár
nál intern tanácskozás volt. A tanács
kozáson megállapították, hogy uc c-teő 
napokban felmerült zavarok non a 
szükséges mennyiségű váltópénz hiányá
ban, hanem kizárólag azért következtek 
be, mert a közönség az új váltópénzeket 
elraktározza. Ez uz elraktározás csak 
időleges jellegű, nyilvánvaló ugyanis, 
hogy a közönség azonnal tovább adja 
aprópénzéi, mihelyt belátja, hogy váltó
pénz mindf'ntítt elegendő mennyiségben 
kapható. A pénzügyminisztériumban 
egyébként kiadták az utasítást, hogy 
minden bankot nagymennyiségű apró
pénzzel kell ellátni.

A vidék szempontjából Szabóiig Ala

Öt menyasszony hozományát kicsaíta, 
azután öngyilkos lett egy fiatalember

A kékszakái erotikus
Szombaton reggel Pestszentlő

rincin, nz állami telepi Ínkásán 
Kerekes Rezső hirdetési ügynök 
luminftllel mcgrr.érgcz.te magát. Az 
öngyilkos fiatalember betegágya 
mellett, végzetes tettének elköveté
se éta, öt »iő sir is perlekedik.

Mind az öt nő Kerekes Rezső el
jegyzett menyasszonya, akik az 
életunt ifjú betegágya mellett is
merték meg egymást.

A perlekedés soráu tudódott ki 
az, hogy Kerekes Rezső mindegyik 
menyasszonyától előleget vett fel 
hozományára. Valamennyit azzal a 
mesével bírta rá a pénzadásra, 
hogy

.Intim Pista" címen olyan ero
tikus lapot fog indítani,

mint amilyen Becsben a BctlaHer

Legsetbb Legjobb Legolcsóbb

PflPu, PAP™ PflP, .K
Kárpitosán!, vas-, 
és rézbutorgyára

. gyermekkocsik, rfyagszékok*

GICHNER JÁNOS
BUDAPEST, VIU ERZSÉBET KÖRÚT 20
Nagy katalógust 4000E ellenüben poatAnk&lWBb 

testével igyekezett szétválasztani a 
verekedőket. Ekkor az egyik flvér

éles kést, a másik hatalmas bal
tát ragadott

kezébe, amelyeket nz előző napi 
disznóölésnél használtak s ép ott 
hevertek n szobában. Az éles szer
számokkal

mindketten bátyjukra támadtak
s olyan súlyos sebeket ejtettek 
rajta n fejszével és a nagy disznó- 
ölőkéssol, hogy a szerencsétlen em
ber

azonnal összeesett
és pár percnyi kínlódás után

a helyszínen kiszenvedett
A véres esetről a szomszédok 

nyomban értesítették a szegedi 
rendőrséget, amely a két testvér
gyilkost letartóztatta.

jos államtitkárnál több kormáaiypártú 
képviselő is érdeklődött az új váltópén
zek forgalombahoza falának részletei 
liánt.

Szabóky Alajos, pénzügyi állam
titkár

az érdeklődő képviselőknek kijelentette, 
hogy minden zavar a legrövidebb időn 
belül elmúlik, mórt — mint mondotta —

„két hét alatt klpusztltjuk a papír- 
koronát",

A pénzügymlnlsztériaml szakértők »zc- 
rint a kisebb pnpfrkiM-aua címleteik leg
feljebb két-három hétig maradnak meg 
a kezünvég közelien s február elsejétől 
fogva legfeljebb 100.000, 500.000 cs
1,000.000 koronás címletek maradnak 
még forgalomban — rövid időre.

lap alapítási meséje
,Bn, te, ő -je volt es ehhez a nagy

szerű üzlethez még néhány millióra 
van szüksége. A mennyasszonyok, 
akik

mind Idősebb nők
az elegáns, jó megjelenésű vőle
génynek örömmel kölcsönöztök a 
hozományukból, hogy ezáltal is 
biztosítsák házassági Ígéretét Apró 
részletekben Kerekes felvette 
ugyan a nők hozományát, de es
küvő és az „Intim Pista" megjele
nése is egyre késett. Végre a meny
asszonyok

erélyesen követelni kezdték, 
hogy tegyen eleget Ígéreteinek. Ke
rekes valamennyinek kijelentette, 
hogy január 1-én tényleg megin
dítja lapját és az év első heteiben

A most benyújtott 

biztosítási 
törvényjavaslat 

szükségessé teszi a 

biztosítási 
kötvények 

telltviuzilatit, .rali dllmenlMU ,IUU • 

EARANCIABANKn.
Biztosítási osztálya

Budapest, v. Harmincad ucca a 

megtartja esküvőjét.
A menyasszonyok kíváncsian vár, 

ták leendő férjük erotikus lapját 
és mivel uz árusítóknál újév nap
ján nem vásárolhattak „Intim Pis- 
tá“-t, Kerekes lakására siettek, ahol 
legnagyobb megdöbbenéssel érte
sültek vőlegényük öngyilkosságá
ról ős csak Itt jöttek rá arra nz 
(Ingyilkosságnál is szomorúbb va, 
lóságra, hogy

összesen öt menyasszony siratja 
az előlegezett hozományát.

Megfenyegettek 
és kiraboltak egy budai 

trafikosnőt
* betörők ■ rablás után aj 
lakattal lasárták ■ trafikot

Szilveszter este özvegy Benedek 
Zslgmondné bezárta Bercsényi út 
10. szám alatt levő trafikját és haza
ment. Otthon a következő tartalmú 
levél várta:

Felhívást
A levél vétele után azonnal küld- 

jön 150 pengőt a Horthy Miklós út 
31. számú házban lakó dr. Szabó 
János miniszteri tanácsos, a leg
főbb állami számvevőszék osztály
vezetője lakására, mert ellenkező 
esetben úgy önt, mint egész család
ját kiirtjuk.

A megrémült asszony azonnal fel
kereste fiát Benedek Géza rendőr, 
felügyelőt a mosonyiuccal lakta, 
tiyában, aki azután ismeretlen tét- 
tes ellen megtetto a feljelentést.

Másnap özvegy Benedek Zsig
mondiét újnbb meglepetés érte, 
Trafikját ismeretlen tettesek

feltörték
és onnan készpénzt, sorsjegyeket, 
valamint nagymennyiségű dohány-< 
árut J

elvittek.
Érdekes, hogy- a betörők munkájuk, 
hun annyira elővigyázatosak vol
tak, hogy

a letört lakatot egy másikkal 
pótolták,

líogy a betörést minél később ve. 
gyék észre. Az éjjeli körútját végző.

vagyonőr
nem is tapasztalt semmi gyanúsat 
és a betörők lakatját, mlut rend- 
benlévőt >

lebélyegezte.
A rendőrség ez ügyben megindf. 

tóttá a nyomozást. Megállapítást 
nyert, hogy a zsarolók visszaéltek 
dr. Szabó János miniszteri tanácsos 
nevével. A betörés tetteseit pedig 
keresi a rendőrség.

MEINL

ajándékkosárka 
tetszés szerinti 
összeállításban

részletre---------nflTílD készpénzárban U U 1 U11 feS
Corvin • Bútor csarnok
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Letartóztattak Sopronban 
ess? közismert ügyvédet 

Különböző visszaéléseket követett el

sop- 
egy 
Pa

naszt tett ellene egy soproni órásmester 
is, akitől az ügyvéd különböző ravasz 
fondorlattal 250 millió koronát csalt ki. 
Dr. Kopstein megkárosította dr. Uleln 
Antal párizsi köveUégi titkárt is, aki
től pillanatnyi pénzzavarára hivutkozva 
kétezer frankot kért kölcsön, amit az
tán A^nakodott megtéríteni.

A soproni ügyvédi kamara a lefolyta
tott eljárás alapján beigazoltunk látta 
a vádakat és dr. Kopstein Aladár

ügyvédi gyakorlatát felfüggesztette.
Ezzel egyidejűleg a felmerült panaszok 
ügyében a rendőrség is lfolytatta a nyo
mozást. melynek eredményeképpen az 
ügyvédet letartóztatták éa még a mai 
nap folyamán átkieértók az ügyészség 
fogházába.

Az Erzsébet»hid kartáján 
találták meg rokonai az eltűnt 

Breuer Katót
Az életunt lányt a halálugrás előtt mentette meg egyik rokona

A véletlen különös játéka mentette 
meg vasárnap reggel egy halálraszánt 
fiatal leány életét. A főkapitányság el
tűnési osztályán bejclentották, hogy 
Breuer Kató 16 óves háztartásbeli leány 
eltűnt és közölte hozzátartozóival, hogy 
öngyilkos lesz. 
Hozzátartozói bejelentésére Riszties Lá
zár dr. tanácsos, az eltűnési osztály vc- 
zotőjo megindította a vizsgálatot, amely
nek során azonban nem sikerült nyo
mára jutni az eltűnt urileánynak, aki 
később különös módon mégis — megke
rült.

Vasárnap a kora reggeli órákban az 
Erzsébet hídon át Budára igyekezett 
egy társaság, amely csupa székes fehér
vári lakosból állt, akik vendégségben 
voltak Budapesten. Mikor a híd köze-

póro értek a társaság egyik tagja ré
mülten látta, hoigy

egy fiatul leány felkapaszkodik a 
híd karfájára,

és a vízbe akarja vetni magát. Ijedt 
sikoltására a társaság tagjai szaladni 
kezdtek az öngyilkosjelölt felé. Egy szé
kesfehérvári kereskedő ért leghamarább 
oda, megragadta a leányt leemelte a 
karfáról és ebben a pillanatban meg
döbbenve «

felismerte az öngyikosjeiöltben kö- 
zeli rokonát, az eltűnt Breuer Katót. .

A fiatul leány zokogva elmondotta el
tűnésének történetét a rokonának, aki 
lebeszélte szándékáról és azonnal haza
utazott volo Székesfehérváron lakó roko
naihoz. , ;

Sopron, január 2.
Sopron társadalmi köreiben általános 

nagy f&lfünést keltett, hogy a rendőrség 
.vasárnap reggel

letartóztatta dr. Kopstein Aladár 
ügyvédet

Dr. Kopstein Aladár előkelő soproni 
é&aládból származik és mint jómódú, 
keresett ügyvéd volt ismeretes. Letar
tóztatását a soproni ügyvédi kamara 
fegyelmi eljárása előzte meg.

Az ügyvéd ellen ugyanis több fel
jelentés érkezett

'Az egyik szerint dr. Kopstein egy 
róni gazda nevét ráhamisította 
hétmillió koronáról szóló váltóra.

Dulakodás közben összetört 
égő lámpa halálra égette 

embert
borult az ágy, amelyben jaj vésze
kéivé fetrengett a magával tehetet
len ittas ember.

Percről-percre mindjobban erős- 
bödött a tűz és a férfi az égő 
máglyán borzalmas kínokat 

szenvedett eL

Az asszony segélykiáltására a 
házbeliek rohantuk elő és néhány 
vakmerő férfinak sikerült köny- 
nyebb égési sebek árán a részeg 
embert szorongatott helyzetéből ki
menteni, aki ekkorára már súlyos 
égési sebeket szenvedett. Az új
pesti mentők a gróf Károlyi kór
házba szállították, ahol

rövid szenvedés után sérülé
seibe belehalt.

az ittas
Tegnap éjszaka Klapka Gyula 

'41 éves gépmester jókedvűen, ittas 
állapotban tért haza Rákospalotán 
a Klapka György ucca 89. szám 
alatti lakására. A felesége dühösen 
rátámadt Klapkára, aki nem rea
gált felesége inzultusaira és szó 
nélkül befeküdt ágyába. Az asz- 
szony azonban tovább is szitkozó
dott, mire azután heves szóváltás 
támadt közöttük. Veszekedés köz
ben Klapkává felkapta az asztalon 
álló borospalackot és azt az ura 
felé dobta. Ki elhajított borosüveg 

leütötte az ágy teleti függő égő 
petróleumlámpást, amely össze
tört és égő tartalma az agyra 

folyt.
rj következő pillanatban lángba

Szilvesztert verstedás 

eo körúti fcáóházban 

Diva’íárukeresksciő és ttanxhivatainok aííérja a 
gyanús világoskék lavél miatt

_ -1 Oszakáján parié* verrike-1 nál helyezte el ezeket a reklámcédulá-volt az egyik előkelőiket, a divatárus asztalénál azonban 
desszínhelyevoll az gy .................................................

Kompromisszumos megoldás 
a fővárosi lakásépítkezés ügyében 
d főváros kisvállalkozóknak is ad megbízást ezer kislakás 

építésére
'A fővárosi lakásépítkezés körül tá

madt bonyodalmakat — mint beavatott 
várospolitikai körökből értesülünk

kompromisszumos megegyezés 
útján oldják meg. A közgyűlés szerdán 
a pártok 
után

elfogadja

szónokainak meghallgatása

a bankok építkezési 
ajánlatait,

építkezési magánvállalkozókegyben az
és a kisiparosok munkaigényeinek ki
elégítése céljából

a főváros saját rezsijében meg
kezdi annak az ezer kislakásnak a 

felépítését,

amelyekre vonatkozóan a törvényható
sági bizottság már előzetesen ilyeu 
irányban határozatot hozott. A főváros, 
ennek az ezer kislakásnak a felépítését 
tőko hiányában kénytelen volt haló-, 
gatni, legutóbb pedig az illetékesek 
arra az álláspontra helyezkedtek, hogy 
csak a bankok építkezésének befejezése 
után kerül majd sor a főváros saját 
építkezésére.

Ezzel a kompromisszumos megoldással 
előreláthatóan letompul a vita éle és a1 
szerdai közgyűlésen meg lehet hozni a 
végleges döntést. E szerint tavasszal a 
főváros 1000, a bankok 3400 kislakás épí
tését kezdik meg.

Ges fizJj-Lu-vájo w.v — —-
körúti kávóház. Javában wmsrett a 
jaíz-baad, pezsgősüvegek durrantak., 
de minden rengésen és durrogáson túl- 
harsant két csattanÓ3 pofon, amo.--- 
D Lajos, ismert fővárosi divuláriiház 
tulajdonos mért le egy fiatal bankhiva- 
talnoknak. aki egy világoskék papim 
irt levelet nyomott a felosege kezébe, 
amelyre feltűnőbb gyanú okkínt még a 
Bizalmas szó is rá volt írva.

Mikor a kereskedő látta, hogy a kissé 
már elázott banklfjú milyen sremérmot- 
lan bátorsággal siet a szomszéd asztaltól 
a felesége felé és nyújtja át a levelet 
elöntötte a vér, felugrott és

1 — 'Szemtelen csirkefogó, most 
tunitiakl

visszafelé sült cl az ártatlannak szánt 
szilveszteri tréfa.

fi rtog ^lamssKalaua szolgálat hözhn 
megihMa az elSmií

Szilveszteri epilógus
Nem mindennapi épületes eset

nek voltak szemtanúi azok az uta
sok, akik újév első napján, a kora 
délelőtti órákban a Múzeum kör
úton haladó egyik 27-es jelzésű vil
lamoson utaztak.

a 27-as villamoson

akinek 
u an V —•  - pofont
WvezetVeirííilz'tudták leszedni a ke
reskedőt a szercnes.’tlen ltjáról, aki szét 
tépett gallérral állt az asztalok kozott, 
a vendégek nagy gandlumára. Csakha
mar megjelent a rendőr is, aki tenjo- 
lásra szólította tel a Imrcos feleket. Ek
kor derült ki, hogy az affér tévedésből 
Keletkezett, az ifjúnak nem voltak tola- 
kodé szándékai, csak egy ártatlan tró- 
fát akart elkövetni. A most csütörtö
kön megjelenő új magyar ülmn'-k, „el 
e.-o<fodofctor“-nak lwélalakú reklámov 
dulákat készíttetett a filmgyár, amelyto 
a címszereplő Ritkán Márton ojánlóso- 
rokat írt Bizalmasan add tovább jelzés
iéi. A bankhivatalnok már több asztal-

kiáltással rohant rá az ifjúra, 
arcán egymásután két hatalmas

flffl

Galambos I. János 1322-es számi 
21 éves villamoskalauz szilveszter
éjszakai hangulatában, víg nótázás 
közben osztotta egy ideig a jegyet. 
De azután megunta a robogó vil
lamoson a charlestontánc-szerü bi
zonytalan ingadozást, maga is he
lyet foglalt és a boldog utasok
nak kijelentette:

— Egyszer van egy eszlendőlieti 
Szilveszter. Egyszer, van jókedvem. 
Hagy utazzanak a pasasérok egy- 
szer ingyen is.

Ennek az idiliküs állapotnak' 
Varga István 259. számú zordtekin- 
tetü ellenőr vetett véget, aki nem 
honorálta a fiatal kalauz jókedvét 
és nagylelkűségét, hangosan rátá
madt Galambosra és felszólította 
őt, hogy szálljon le a villamosról. 
A közönség természetesen a ka
lauznak fogta pártját, aki vonako
dott az ellenőr parancsainak eleget 
tenni. Szó-szót követett, a vita he
vében a 27-es kocsi mögött 
egész villamos kocsipark 
zott fel, amikor Galambos 
kedés hevében

egyszer jobbról egyszer 
közvetlen felettes 

Varga István ellen
őrt.

rendőr erre nyombait 
kalauzt a főkapitány-

arculütctte 
hatóságát:

múlj 
sorako- 

a vcsze-

balról

Januárban Isméi kiárusítjuk 
b felgyülomlett 

Hibás paplanokat 
SÁNDOR M. FERENC 

*,mSo"^nosh.S * ’

BOLDOG UJ ESZTENDŐ!
DIANA SÓ5BORSZE5Z 
ÉS MINÉL TÖBB PENGŐ!

Az őrszemes 
előállította a 
ságra, ahol hatóság elleni erőszak 
címen megindították ellene az. el
járást.

éééééééééé óóóóéó ? bébbóóóóéóéé

SlHtólI IX".

részletre K?
heti, bari tftleut&re

Uránia Szaküxlet, ttákócxl.ut 17.
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HÍREK 
Öngyilkos lett az u| 
Szent János korház

Vasárnap a késő esti órákban 
rlr. Uaichlcr Sándor, az áj 
Szent János kórház segédorvosa a 
hűvösvölgyi villamos végállomás
nál nagymennyiségű morfiummal 
megmérgrezte magát. Az előhívott 
jnontők haldokolva szállították be 
az áj Szent János kórházba. Hozzá
tartozóinak feltevése szerint a fia
lni orvos azért akart. megválni az 
élettől, mert kórházi alkalmaztatás 
Kának ideje lejárt és attól félt, hogy 
állás nélkül marad.

— Újévi üdvözlés a kormányzó
nál. A kormányzó előtt az áj esz
tendő alkalmából ma délben meg
jelent a diplomáciai kar, hogyszc- 
í’cncsekívánatait kifejezésre jut
tassa

— Újévi üdvözlések Bethlennél. 
Szombaton’, ájév alkalmából Jlcth- 
len István gróf miniszterelnöknél 
hivatalps politikai üdvözlések nem 
voltak. A minisztere biok, aki öt év 
óta ezúttal töltötte először, a fővá
rosban az újévet, szembehelyezke
dett azzal a régi szokással, amely 
szerint a pártok vezetői és így a 
kormány elnöke is, az új esztendő 
beköszöntése alkalmából politikai 
nyilatkozatot tesznek. Jón az újévi 
üdvözlések egészen személyes ter
mészetűek voltak.

— Buda pest mámoros Szilveszter éj
szakája. Szilveszter várakozáson felül 
Hlkerült. Annyi ember uoo.ún, kúvéliúzak- 
bán, éttermekben 1911 Szllvesztero óta 
nem volt, mint most. Hozzávetőleges 
beeilés szerint ütvén milliárdot költött 
cl Oudapest Szilveszter éjszakáján, 
amely éjszaka számos helyütt bizony 
vsak újév napján délben ért véget. A 
jixllvános helyek, kaszinók, éttermek, 
kávéházuk záróráig nyitva voltak, min
denfelé víg hangulatban búcsúztak az 
emberek az ó-esztendőtől és köszöntötték 
‘1927-et. Palackszámra állt az asztalo
kon a bor és a pezsgő, nem egy helyen 
veder számra törték össze mulatozás 
közben a peugőspoharakat. A leglátvá
nyosabb Szilveszter a Newyork-káréház- 
lton folyt le, amilyenhez hasonló Játvá- 
aiyosság talán egész Európában nem 
volL Szilveszter estétől újév délelőtt jó- 
nek tíz órájáig özönlöttek az emberek a 
Newyorkba. Mintegy ötezer ember fór- 
dúlt meg a népszerű kdvéházban, mely
nek kapuja előtt rendőrkordont vontak 
és azon át csak harmincas turnusokban 
bocsátották lm a közönséget. Hcrnieil- 
nes nők és frnkkos férfiak valóságos 
közelharcot vívlak egy-egy székért a 
Newyorkban, nifynek éj fői utó ni 3 
óráig tarló puzur műsorában többek 
között llelle habi, Vselty Józsa, Solti 
llernüu, Somló József, n két Latabár s 
Nagy Endre, ttaskó Baba, Gárdonyi Vilma, 
Délim Oszkár léptek fel. A pompás han
gulat és fényoa kiszolgálás közepette 
Ht»k embernek nem jutott ülőhely. 
Petsvhauer Atilla vivóbajnok és Nagy 
Jenő azinész azonban ezt n kérdést is 
megoldotta: «j étterem lépcsőjén ülve 
fogyás dőlték el a bor helylevest, amely
ből sok ezret tálultnk fel újév hajnalán 
n N’ewyarkhnn. Végül Is, amikor már 
minden hely meglelt, kiadták a jelszót: 
„He a bérbe!"

Kalap-Otthon
Rákóczi út 11

Kalap, 
nyak/tendö 

és pouplln ing occasto

Tekintse. mag remek 
pengő kirakatunkét!

Tíz tagból álló slslőtársaságof 
betemetett a hólavina

Nyolc kirándulót holtan húzlak ki a hó alól
Bregenz, január 2.

Tegnap déli 12 órakor a I-’aziel- 
völgyben, Zürs mellett hólavina 
gördült le, amely 10 tagból álló 
síelő-csoportot utóiért, A kirándu
lók között hét angol — ezek közül 
két nő — és két berlini volt, a tiroli 
Strolz vezető kalauzolása mellett. 
Három másodperecül később egy

—• Agyvérzést kapott egy ismert 
fővárosi ügyvéd. Dr. Peri Soma, 
ismert fővárosi ügyvéd, aki régeb
ben nagy szerepet játszott n fővá
ros politikai és társadalmi életében 
vasárnap délután a Mester uccuban 
hirtelen rosszul lett. Végső erejé
nek megfeszítésével bevánszorgott 
a Mester uccu 4—6. számú házba, 
ahol Német Lajos házfelügyelő el
helyezte a lakásán. Az ügyvéd ek
kor már elvesztette eszméletét. Ki
hívták a mentőket, akik agyvérzést 
állapítottak meg. Peri dr.-t beszál
lították a Liget szanatóriumba, ahol 
az orvosok azonnal ápolás alá vet
ték a súlyos állapotban levő ügy
védet. Peri dr. állapota —- u. szana
tóriumból a késő éjjeli órákban 
szerzett értesülés szerint — válsá
gos.

— Ismét megmásztak a Turul 
madarat. Vasárnap délután hatal
mas tömeg toborzódott össze cs 
nézte, amint egy fiatalember a Fe
renc József híd pesti hídfőjén kú
szott felfelé és csakhamar a Turul 
madáron termett. A vakmerő turis
tát felszólították a rendőrök, hogy 
jöjjön le, de az nem engedelmeske
dett. Kihívták a tűzoltókat, akik 
tolólétrán felmásztak a fiatalember 
után és hosszas tusa után lehozták 
magukkal. Előállították a főkapi
tányságra, ahol Gábor János fog- 
lalkozÚBnélküli lakatosnak mon
dotta magát. Azért mászott a Turul 
madárra, mert öngyilkos akart, 
lenni. Mivel tervéről nem mondott 
le, őrizetbe vették.

— Részegek, ha találkoznak — Szil
veszterkor. Szilveszter éjszakáján a 
Teleki téren összcszólalkozxjft Cserei 
JÓ7.aef földinívce ittas állapotban. Ta
más István nevű barátjával. Veszek o- 
déa közben Cserei bicskát rántott elő és 
többször niellbeszúrta Tamási. A szür
külő barátot letartóztatták. A második 
Kzurkálús ogy rákospalotai vendéglőben 
történt, ahol ismeretlen emberek meg
késelték Juhász József gyári munkást, 
azután elmenekültök. Simon József al
tisztet pedig egy rózsauccal vendéglő
ben szódásüveggel verték i’ejbo isme
retlen ílataloinberók. A húrom sebesül
töt a mentők Ilókuh kórházba vitték, az 
elmenekült támadókat pedig keTosi a 
rendőrség.

— Időjárás. A Meteorológiai In
tézet jelentése szerint az időjárás
ban egyelőre semminemű lényeges 
változás nem valószínű.

— Hetvenhét öngyilkosság Szilvesz
terkor. Szilveszter éjszaka és újév nap
ján a fővárosban feltűnő sok öngyil
kosság történt, úgyhogy a mentők har
minchat óra alatt hetvenhét esetben 
nyújtottak első segélyt.

Eltűnt egy IskoláBfln nevelőinek 
lakásáról. Papp Istvánná bejelentette a 
főkapitányság eltűnési osztályán, hogy 
n Péterffy Sándor ucea 39. szám alatti 
lakásáról eltűnt Trautmann János 11 
eves nevelt fia, aki minden valószínűség 
szerint olcsavargott, mert az utóbbi 
időben sokat foglalkozott kalandos ter
vekkel. A rendőrség keresi az eltűnt 
Out.

A Bécsi Mozi és Uranln Színház e heti nogy 
műsora:

■Jfa 
érdekftizltC 
isxa!mák és a 

humor loykioá. 
lobb remekül 

nagy lavina betemette az egész 
csoportot.

Lehr berlini síelőt,. aki kezét ki 
tudta dugni a hógörgetegből és egy 
angol nőt élve megmentettek.

A többi nyolc kiránduló
életét vesztette,

Dohányukat holtan már ki is ásták.

’ — Párizsi követünk az elnöknél. 
' Korányi Frigyes báró követ az új-
■ év alkalmából Apor Gábor báró 
j követség! tanácsossal megjelent az 
; Elysée-palotában a párizsi diplo
máciai testülettől az elnök üdvöz
lésére. Délután Korányi báró és 
felesége a követség palotájában fo
gadást adtak, amelyen a Párizsi 
Magyar, Egyesület, a magyar uj- 
ságírók, írók és művészek, a ma-

I gyár diákegyesületek és a magyar 
I kolónia tagjai jelentek meg, hogy 
i újévi üdvözletüket tolmácsolják.
I — A mentők gyűjtése. Az idén Szil
veszterkor a mentők nem rendeztek 

i gyűjtést a főváros nyilvános helyein, 
| csupán gyiij tőiveket köröztettek Buda- 
1 pest házaiban. Vasárnap este érdeklőd
tünk a Mentőegyesületnél, milyen ered
ménye volt gyűjtésűknek. A válasz el
szomorító volt. Egyelőre még kevés 
házban fejezték bo a gyűjtést, azonban 
annyi máris megállapítható volt, hogy 
legtöbb helyütt nagyon kis mértékben 

\ adakozott a közönség. A mentők, akik a 
I főváros összes lakossága testi épségének 
[ védelme érdekében szakadatlanul, éjjel 
lés nappal teljesitik hivatásukat, több 
jszeretetet és áldozatkészséget kívánhat
nak inog Budapest lakosaitól.

■ — Eltemették Hérics-Tóth dr. fő
ügyészhelyettest. Vasárnap délután 
folyt le a kerepesiúti temetőben 
Hérics-Tőth Lajos dr. főügyész
helyettes temetése. A temetésen a 
részvét nagy mértékben nyilvánult 
meg: a bírói és ügyészi kar legtöbb 
tagja elkísérte utolsó útjára az el
hunyt főügyészhelyettest.

! —- Nagy tűz a Pasaréti úton. Va- 
Isárnap este értesítették a tűzoltó
ikat, hogy a Pasaréti út 12. számú 
I házban az elektromos transzformá- 
Itoy kigyulladt. Az I. és II. kerületi 
jtűzőraég vonult ki a helyszínre, de 
ja,tüzet csak akkor sikerült lokali- 
l’zálui, amikor a központi áramfej- 
jlesztő telepen az áramkört kikap- 
| — Újévi üdvözlések az Erzsébet- 
j városi Körben. Az újév alkalmából 
jaz Erzsébetvárosi Kör tagjai meleg 
1 ünneplésben részesítették Ehrlich 
•G. Gusztávot, a kör elnökét, aki az 
I üdvözlésért megindultan mondott 
köszönetét. Az ünnepélyes aktuson 
a hetedik kerület többszáz polgára 
részt vett.

— Húrom kerékpáros rendőr üldözött 
egy „lábnélktili" álrokkantat. Tegnap 
csto a Rákóczi ut járókelőinek figyelmét 
egy katonuruhába öltözött fiatalember 
vonta mngára, aki a földön ült, mintha 
mindkét lába hiányozna és adományo
kat gyűjtött Az őrszemes rendőrnek 
nek feltűnt a fiatalember, és igazolásra 
szólította fel. A „két láb nélküli“ rok
kant erre, a közönség legnagyobb cso
dálkozására, fölugrott és a Rákóozi utón 
a keloti pályaudvar irányúba futni kez
dett. A rendőr utána iramodott, hogy 
elfogja, majd segitségóro sietett három 
kerékpáros rondőr is, akiknek aztán a 

1 Munkás uccában sikerült a monokülű 
l fiatalembert elfogni. Az álrokkant ok- 
• kor n rendőrökre támadt, akiknek csak 
hosszabb tusa után sikerült őt úrtalmat- 

llnnnú tenni és megkötözve a főkapi
tányságra előállítani.

A nai? Cloiín Imson-lllm 
ASSZONY AKAROK LENNI! 

A híres hehe Banlels-íilm: 
A STRAND TÜNDÉR
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HsHtrirnk wnginűi
OfilEOá SJ3Eb ueca sarok. Beírat v.. "* W1M Akácfa uccit oldatot

1 Vidékre naksavrU .••magol** jótáilúissa.

Kondor Bernttné halála
A Hétfői Napló múltbeli számában 

megemlékezett a Kondor Bern út vezér
igazgató feleségének tragikus haláláról. 
Azóta ismerőseinek őszinte részvéte és 
hozzátartozóinak mélysúirea fájdalma 
mellett örök nyugalomra helyezték ti 
megboldogult uriasszonyt, aki azért állt 
a halál önkéntesei közó karácsony este, 
mert a. hat évvel ezelőtt elvesztőit hőn 
szeretett gyermeke pótolhatatlan űrt tá
masztott lelkében és a szent estéu: az 
öröm éa a boldogság ünnepén, amikor 
oz a fájdalom még fokozottabb mérték
ben lépett fel, a halálban keresett meg- 
enyhtilést. Ez volt közvetlen indító oka 
a szerencsétlenségnek és nem az a kö
rülmény, amelyet multhcti cikkemueu 
megemlítettem.

A téves nyomozás alapján megírt 
közlemény technikai okók folytán ke
rült oly formában a Hétfői Naplóba, 
amelyet újságírói önóraet&m által dik- 
táltau helyreigazítani tartok szükséges
nek. Első tudósításomat ugyanis, amelyot 
jóhiszeműen adtam le lapomnak, mi
ként utólag sajnálattal kellett megálla
pítanom — tendenciózusan rosszindulatú 
információk alapján írtam meg.

Amikor azonban a helyszínen meg jó
ién lom és személyesen informálódtam, 
a valóságnak megfelelő helyesbítést a 
telefónzavar miatt, a késő éjjeli órákban 
hibámon 'kívül mai nem tudtam lapom
nak 'leadni. így történt azután, hogy a 
Hétfői Naplóban az első (éves tudósítá
som jelent meg.

Készséggel teszeg t"l:át újságírói és 
emberi kötelességemnek eleget, amikor 
fenti helyesbítéssel kapcsolatban meg
állapítom azt 'is, hogy Kondor Bcrnát 
vezérigazgató a szociáldemokrata párt 
tekintélyes tagja múlt-heti tudósításom
mal ellentétben nagy és fontos szolgá
latokat teljesített, amelyekkel a vörös 
rémuralomnak áldatlan garázdálkodását 
alapjában rendítette meg és siettette 
annak pusztulását. K.

— Hatszoros gyilkosság. Ismeret
len tettesek Blaudschius község'ben 
meggyilkoltak* egy hattagú csalá
dot. A rablók ez esti sötétségben 
behatoltak a lakásba és vadász
fegyverrel agyonlőtték a 72 éves 
Schimotonis földművest és felesé
gét, négy gyermeküknek pedig a 
torkát vágták cl. A gyilkosok az
után felgyújtották a házat és el
menekültek. Az elősictő szomszé
dok a lángokból már csak a holt
testeket tudták kimenteni.

— Hirtelen meghalt Veszprém 
vármegye uy. alispánja. Barútosi 
Bibó Károly dr., Veszprém vár
megye ny. alispánja, a veszprémi 
református egyházmegye tanács* 
bírája, január olsején fiO éves korú
ban Veszprémben vasárnap várat
lanul elhunyt.

— A Hernies Miiíryar Általános Váltóiizlet 
Rt. közgyűlése nz 1925—20. iizlelévro (l umlt 
évivel egyenlő) 12i»0 K osztaléknak 1927 jn 
nuúr 3-tól kezdődő kifizetését, továbbá az 
1,680.000 pengő nlantőkéuck 84.000 darab 20 
pengő névértékű, az 1920-27. óvj osztalék 
felére jogosait uj részvény kiboenátúsu ál
lal 3360.000 pengőre való felemelését hatá
rozta el. Az összes íjj részvények darabon
ként 80 pengő befizetése ellenében a régi 
részvényeseknek ujánltnfnak fe| oly módon, 
bőgj’ minden összevont régi részvényre 
egy n.i‘ részvény .int. Az intézet kimutatott 
saját tőkéi e művelet lebonyolítása után a 
4.SOO.OOJI pengő! meg fogják haladni.

— Választott mér egy alkalmas íilóvl 
ajándékot felesége vagy leánya rcszére.1 
Egy Singer-varrógép a legkedveltebb és 
leghasznocabb újévi ajándék. Kizárólag ná
lunk kapható: Singer varrógép részvény- 
társaság. IV., Semmelweis ucea 14.
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A rendőrség házkutatást tartott 
a Járadékbiztosító Andrássy úti palo 
iájában, ahol egy ruhakosárnyi eltűnt 
akta került elő az iróasztalflókokból és 

a cégvezető kabátzsebéből
A szabadlábra helyezőit Kállay Bála feljelentésére széles

körű nyomozást indítóit a rendőrség
Szilveszter napján egy hónapok óta i 

húzódó nagyszabású bűnügy jutott uj 
fordulathoz, amelynek előreláthatóan 
messzemenő következményei lesznek.

A Magyar Élet- és Jríradékbiztosiló 
Intézet körül történt események annak
idején nagy port vertek fel. Múlt év ju- i 
idusában Gerti Lipót, az intézet egyik 
igazgatója leugrott az Andrássy út 8. 
SJÓmti ház negyedik emeletéről és 
szörnyethalt. Az öngyilkosság után kü 
lönféle hírek keltek szárnyra az intézet 
ügyével kapcsolatban és csakhamar meg
lepő dolgok kerültek napfényre. Több 
feljelentés érkezett a rendőrségre, hogy 
a vállalat vezetői súlyos visszaéléseket 
követtek el az ügyfelek váltóival.
A nyomozás során váltóhamisítás el
mén letartóztatták Kállay Béia vezér
igazgatót és az intézet több főtisztvise
lőjét Kállay, aki a legismertebb biztosí
tási szakértők egyike, mindvégig han
goztatta ártatlanságát. Előadta, hogy j

a hamisításra ő senkinek sem adott 
utasítást.

A tanúkihallgatások után Erdélyi 
Róbert cégvezető súlyos terhelő vallo
mást tett Kállay ellen, akit lo is tartóz
tattak. Hónapokon át turtott a vizsgá
lat, amely ideiglenesen azzal végződött, 
hogy Kállay Kólát, mivel ártatlansága • 
mellett, sok adat merüli fel. szabadlábra 
helyezték, cs szabadlábra került a többi ' 
letartóztatott is. Ezalatt azonban érdé- | 
kés dolgok történtek a Magyar Élet- és 
Járadékbiztosító Intézet körül, amely - ' 
nck szanálását a biztositó intézetek fel
ügyeleti hatósága, a pénzügyminisz
térium XVIII. ügyosztálya ellenőrsésé- 
vel, megkezdték. A pénzügyminisztérium 
Ifrírczy Boldizsárt rendelte ki a szaná
lás akció vezetésére. A tárgyalások so
rán dr. Salusínszky Gyula ügyvéd, aki
nek Kállay letartóztatása előtt megbí
zást adott részjegyei bizalmi kezelé
sére, érintkezésbe lépett a hamburgi 
MutscJicnbacher-konszernncl, amely haj
landónak is mutatkozott nagyobb érde
keltség átvételével szanálni az intézetet. 
Kállay azonban a fogházban vissza
vonta a bizalmi kezelésre vonatkozó 
megbízást, majd mikor értesült, hogy 
december 6-án az intézet közgyűlést 
tart, levelet küldött gróf Széchenyi Vik
tornak, a vállalat elnökének. A levél
ben hivatkozott arra, hogy az aJ*.' -za- 
bályok szerint

a rézsjegytulajdonosok esak szemé
lyesen gyakorolhatják szavazati 

jogukat,
és kérte, hogy a közgyűlést halasszák 
cl, míg ő is részt vehet azon. Ugyan
ilyen tartalmú levelet küldött a közgyű
lésen elnöklő Hadvűnszky József báró
nak is, azonkívül az ügyészséget arra 
kérte, hogya közgyűlésen fogházőr kísé
retében megjelenhessen, az ügysézség 
azonban ezt a kérését elutasította.

A közgyűlést azután Kállay tilta
kozása ellenére is megtartották

óa megállapodtak a hamburgi pénzcso
port képviseletében megjelent Tetőin 
nevű igazgatóval, hogy

a Matschenblleher-konszern egy- 
millió aranymárkával szanálja az 

intézetet.
Kállay Bélát a közgyűlés után három 

hét múlva szabadlábra helyezték és ek
kor védői, Kroő Izor dr. és Wcisz Ödön 
dr. utján érdeklődni kezdett, hogy a 
tulajdonában lévő részjegytöbbség nevé
ben szavaztak-e erryáltalábau, és ha 
igen,

ki gyakorolta a szavazati jogét.
Kállay kiszabadulása után másirányu 

meglepő dologra is jött rá. A vezér
igazgató bizalmas utón arról értesült, 
hogy letartóztatása alatt

elkallódtak olyan akták, amelyek 
ártatlanságát bizonyították.

A vezérigazgató erro feljelentést tett a 
vizsgálóbíró előtt, aki a gyanuokok 
alapján elrendelte a házkutatást és a 
személyi motozást *z intézet helyisége, 
illetve mindazok ellen, akik az aktael- 
tünósi ügyben gyanusirhatók. Pénteken 
érkezett a főkapitányságra a vizsgáló
bíró végzése, amelynek alapján azonnal 

A főkapitányság intellektuális 
i osztályán vasárnap reggel a fövá- 
.ros közgazdasági köreiben általá- 
, nos feltűnést keltő ügyben fejezték 
Ibe a nyomozást, melynek az volt az 
i eredménye, hogy egy gabonakeres-

| tokát. A detektívek azután szigora ház
kutatást tartottak. Átvizsgálták az ösz-

. azea irodahelyiségeket és a negyedik 
| emelten Epsfein és Fledlcr igazgatók 
szobájában is több olyan iratot talál
tuk. amelyek Kállay szerint feltétlenül 
szükségesek az ő szerepének tisztázá
sára. A házkutatás befejezéso után 

megmotozták Erdélyi Róbertét is, 
akinek csehében egy Kállay szá
mára óriási fontossággal bíró üzleti 

jelentést találtak.
A detektívek ezután összeszedték az 

ökkzi’s iratokat, amelyek
egy egész rnhakosarat moRtö .tőitek,

• és a. kosarat lepecsételve a főkapitány
ságra szállították. A munka ezzel még 

I nem ért véget. A rendőri bizottság dr. 
Wcisz Ödönnel és Kállay Bélával együtt

1 autón kiment Rákospalotára és 
házkutatást tartottak Erdélyi Róbert- 

nek Imre uceal lakásán, 
itt azonban nem találtak iratokat. A 
házkutatásról, valamint a tanúkihallga
tásokról felvett jegyzőkönyveket 
József rendőrtanácsos elé terjesztették. 
Az akták most már dr. Lengyel Ernő 
vizsgálóbíróhoz kerülnek és 
hogy

rövidesen jelentős fordulat
zik be

rendőri bizottság szállt ki. A déli órák-1 
bán Fábiúu és Szalai detektívek I 
és egy rendőrfogalmazó vezetésével 
Kállay Béla és Weisz Ödön dr. kíséreté-' 
ben megjelentek a Magyar Élet- és Já
radékbiztosító Intézet Andrássy ut 8. 
számú házban levő helyiségében. A má
sodik emeleti irodában csak Erdélyi 
Róbert cégvezetőt és Szöbgyén Ferenc 
altisztet találták. A detektívek kérdé
sére az altiszt kijelentette, hogy tudo
mása szerint

Erdélyi cégvezető több ízben bent
járt Ká’Iaynak a hivatalból nyíló 
magánlakásában, ahonnan különféle 

aktákat vett magához.
Erdélyi nem is tagadta ezt, azonban 

azt állította, hogy jóhiszeműen jajt el, 
és felettesei utasítására vitte el az ira-1 az ügyben.

valószínű,

követke-

Sági l’ál

A. főkapitányságon letartóztatták 
Hajdú Zsigfiiondoi az ismerlnevü 

fővárosa gabonabizományost
kedeJmi vállalat igazgatóját letar
tóztatták.

Hajdú Zsigmond ismert-nevű tagja 
volt a tőzsdének. A terményssakina 
egyik legjobb ismerőjének tartották 
cs újabban szó volt arról, hogy a 

tőzsdetanácBosl díszes állásra 1« 
meg fogják választani. A rendkívül 
ambiciózus tőzsdetag évekkel ez
előtt a Nádor ucca Ü8. alatt meg
alakította u Hajdú Zsigmond ga
bona- és tcrméngbizományl rész
vény társasé goi. A kitünően pros
peráló vállalat az utóbbi időben a 
gazdasági válság következtében 
fizetési nehézségek közó került és 
beavatott helyen már arról beszél
tek, hogy

Hajdú Zsigmond részvénytársa
sága csődbe kerül.

Nemrégiben azután több vidéki vál
lalat és pénzintézet követelései kö
rül differenciák támadtak, amelye
ket bűnvádi útra tereltek. A fő
kapitányságra egymásután több 
feljelentés érkezett Hajdú ellen.

A panaszosok körött szerepel 
Kálmán István országgyűlési 
képviselő, néhány vidéki válla
lat és egy temesvári pénzintézet.

A feljelentők milliárdos csalással 
és sikkasztással vádolták Hajdú 
Zsigmondot.

A főkapitányságon öld Antal dr. 
rendőrfogalmazó vezette a vizsgá
latot. Több Ízben kihallgatta Haj
dút, aki azzal védekezett, hogy tu
lajdonképpen nem bűnügyről van 
szó, hanem türelmetlen üzletfelei 
polgári bírósúg elé tartozó követe
léséről. A nyomozás során azonban 
olyan adatok merültek fel. amelyek 
alapján szükségesnek látszott. a 
bűnvádi eljárás lefolytatása. Hajdú 
Zsigmondot előállították a Margit 
körút 26. számú házban levő laká
sáról és

öhl Antal fogalmazó kihirdette 
előtte az előzetes letartóztatás

ról szóló végzést.
Hajdút azután átkísérték az ügyész
ségre, ahol majd a vizsgálóbíró 
dönt további sorsáról.

Elárverezik 
a Szent György Otlhonf 

Kiiencvenkét millió korona 
ftKiöériartozc# miatt 

árverésiét a háztulajdonos
Január lizrennyolcadikúai árverés lesz 

az Andrássj’ úti Saslehaer palotában. 
Elárverezik a palota elsőomelcti helyi
ségeiben levő ismert pesti clubul, u 
Szent György Otthont. A háziár házból'- 
tertoztfa miatt kérto az árverés elrende
lését a ólul, berendezéseire. amit a bí
róság cJ is rendelt s január tizennyol
cadikén foganatosít.

Eszel az aktussal ismét egy híressé 
vált, nagystílűén indult, do csakhamar 
kúrtyabarlanggá süllyedt kaszinó ajtaja 
zárul be véglegesen. A nagy síppal-dob
bal, cécóval, hatalmas programmal 
megindult khibocska, amelybe az első 
„vállalkozók" u ;ió üzlet reményében 
igen tekintélyoa összeget invesztállak, 
a kártya — konjunktúra kedvezőtlenre 
fordulásának egyik újabb áldozataként 
január tizennyolcad lkán tehát - ki- 
Icncvenkét millió húzbértartozással ter
helten — befejezi kulturális élőiét.

a

Akácai út 74

újévi szerencseklBönaíDlt 
és esyben olvasóközönségünk 

figyelmébe ajánljuk lapunk 
mai számában

8. oldalon megjelent

hirdetését is, mely úgy gaz
dasági mint a pengőárak le- 
kerekítése folytán pénzügyi 
szempontból is méltán általá
nos érdeklődésre számíthat.
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SZÍNHÁZI/J-ji 
ftUUUXWOS
Az újév első bemutatója szombat 

tste a Royal Orfeumban zajlott le, 
amelynek főattrakciója természete
sen a Harmath—ZerkcnűtZ'Operett a

Zslványklrály

volt. Harmath Imre rendkívül öt
letes. szellemes és ez operettátlaffon 
jóval felülálló nívójú szövegét pom
pásan koronázta nz a Zerkcvitz- 
muzsika, amely hosszú évek óta 
még sohasem tévesztette el a hatá
sát. Az operettet a két # vendég
művésszel, Somogyi Nusival es 
Jétss Ferenccel gazdagította a ren
dezés, amely fényes kiállítást# és 
más vonzó és rugyogó külsőségét 
sem sajnált az előadástól. Szokolay 
OUynuk ezúttal rendkívül hálás 
szerep, így nagy siker jutott osz
tályrészéül, de inog kell emlékezni 
az operett többi szereplőiről, így 
lyányt Dezsőről, (aki mint rendező 
is excellált), Rasofszky Juciról, Sí
posa Erzsiről, Andai Béláról es 
Felhő Rózsiról. A varieté részben 
Dénes Oszkárnak volt feltűnő nagy 
bijfvre, majd Solti Hermint, Sárossy 
Mihályt és a „The Kidlay’s“l ame
rikai excentrikusokat tapsoltak 
sokat.

Faludi Jenő, a Magyar, Szín
ház Igazgatója Szilveszterre haza
jött Párizsból, ahova Molnár Fe
renc miatt utazott el. Faludi párizsi 
kirándulása teljes sikerrel járt, 
inért sikerült megszerezni

Molnár uj vígjátékát
amelynek címe még nincs és amely 
még egyelőre vázlatban fekszik a 
kitűnő író usztalfiókjában. Molnár 
új darabja az osztrák-magyar mo
narchia fénykorában, Ferenc József 
uralkodása idején Gasteinban ját
szódik le. Alakjai a múlt és a fel
múlt diplomatái, u delegáció tagjai, 
a főrendi képviselők.

A Magyar Színházban egyébként nagy 
fejtörést okoz az, liogy niilyon darabot 
hosmuiak a Játék a kastélyban kivéle- 
liH bikero után. Húrom darab van 
kombinációban. Az első, Sacha Guitry 
„Mozart" című daljátéka, amelyben

Ti tkon naü rágszc r épben

SZÍNHÁZ - MOZI
A kultuszminiszter az uj évben 
stagione»rendszerre szervezi át 

a vidéki színészetet
Minden városban szinészoithont létesít az állam

A vidéki színészet súlyos óráit éli. A segített a vidéki társulatok anyagi
gazdasági válság létalapjában ingatta 
meg a magyar kultúrának ezt a cso
portját és ha az elmélyülő kérdés sza
nálása nem sikerül, úgy a magyar vi
déki színészet a terhek alatt össze
roppan.

A Hétfői Napló munkatársa beszél 
getett

<lr. Kupcsay Felielán 
miniszteri tanácsossal, a közoktatásügyi 
minisztérium művészeti osztályának ve
zetőjével, aki a kultuszminiszternek a 
magyar színészet szanálására vonatkozó 
terveiről a következőket mondotta;

— Mivel az ólmait szezonban t’3 vi
déki direktor közül csak egy tudott 
H)On/o-ban eleget tenni a fizetési köte
lezettségének, az uj szezonban csak 20 
direktornak adott a kultuszminisztérium 
játszási engedélyt. De ez a társulat-re
dukció nem segített a bajon. Mert ez 
csak arra volt jó, hogy a szerződés
nélküli színészek számút növelje, de nem

zavarain.
— A kultuszminiszter ur ezárt elhatá

rozta, hogy a vidéki színészetet az 
1927-es évben uj alapokra fekteti.

Bevonja a direktorok koncesszióját, 
megszünteti a kerületi beosztást. He
lyette staglone-rendszert léptet 

életbe, 
öperd, operett és prózai társulatok ala
kulnak és ezek 10—20 jól betanult da
rabbal járják be majd az országot. Re
méljük, hogy ezáltal nemcsak anyagiak
ban, hanem erkölcsiekben is nagyobb 
eredményhez jutnak a vidéki színészeink.

— Az állam minden városban
színész-otthont létesít, 

hogy ilymódon is segítse a stagionek 
tagjait.

— A fővárosi színészeten, a Budapesti 
Színész-Szövetség kérelmére, a

külföldi vendégjátékok engedélyezé
sének megszorításával

fognak egyelőre segíteni.

Autószerencsétlenség érte, 
provokálták Szilveszter éjjel Érczkövy 
Lászlót, az újév legpechesebb színészét 
Peudllzés közben a részeg sofför felborította Érczkövy 

autóját az újpesti vámnál

A Nostthy fiú esete Tóth Marival az 
első magyar vígjáték, amely száz egy
néhány nap alatt «zdz előadást ért meg. 
Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete, a 
Budapesti Színigazgatók Szövetsége, a 
Budapesti Színérzek Szövetsége és a Fé
szek Klub a Vígszínházzal együtt ebből 
az alkalomból szerdán e hó 5-én, este 
fél tizenegy órakor a Fészekben

vacsorát rendeznek
Mikszáth Kálmán emlékére, és Rars<£ 
nyi Zsoltnak, a regény átdolgozojának 
tiszteletére. A közélet számos kitűnősége 
vesz részt a banketten. A rendezést 
Tolitay Ákos festőművész. a Fészek 
igazgatója intézi, akinél kedden estig 
jelentkezhetnek, akik a banketten részt 
óhajtanak venni

A szilveszteri pendlizőkőu egyébként 
bevált a közmondás: aki sokat markol 
keveset fog. Voltak egyes kabaré színé
szek, akik 19—20 helyen is lekötötték 
magukat. Ennyi helyem megjelenni ter
mészetesen fizikai lehetetlenség volt, 
még akkor is, ha mhideu helyen perc
nyi várakozás nélkül rögtön a szín
padra mehettek volna, ami azonban 
legtöbb esetben nem volt megoldható. 
Egyedül Dénes Oszkár találta fel ma
gát, akit nyugodtan lehet a Szilveszter

pendlihösénck
kikiáltani. Dénes ugyanis nem a szín
falak mögött várakozott a többiekkel a 
jelenésre, hanem a nézőtérről sietett 
fel a színpadra tekintett nélkül arra, 
hogy ki a soros. Egyszerűen lenyujtotta 
kottáját a karmesternek ezekkel a sző* 
vakkal üdvözölte a közönséget;

Itt a Dénes. Jó estét. Boldog újévet 
kívánok.

domborítaná a nagy zeneszerző flgurá- 
j; 1. Mozart Párizsnak egyik legnagyobb 
színházi sikere volt, do a magyar ren
dezés még tübbet szereino nyújtani. A 
Mozarthoz külön előjátékot írattak, 
•amelynek zenéjét Nádor Mihály sze
gezte. A második darab, amiről szó van 
'Pásztor Árpád egy ötfelvonásos szín; 
müve, do szó van még Lakaton László 
hárcuilelvonúsos vígjátékéról is.

Itt említjük meg, hogy a „Pasit 
sa«r la bouchc" című francia operett 
kérdése, amely komoly konfliktusba 
keverte u Magyar és Vígszínházát 
és amelyben u színpadi szerzők, 
Holtai Jenő, illetve a Vígszínház 
mellett foglaltak állást, úgy látszik 
megoldódott. Minden valószínűség 
BZcrhit az operettet

Szilveszter éjszakáján 3412 órakor 
a váciúti országúton, az újpesti 
vám közelében egy rohanó autó a 
gyalogjárónak szaladt és az úttest 
szélén álló oszlopnál fennakadva 
felborult. Az autó darabokra törve 
maga alá temette utasait. A szeren
csétlenség színhelyen rövidesen 
megjelentek az újpesti mentők, akik 
az autó romjai alól

eszméletlenül emelték ki Ércz
kövy Lászlót, a feleségét és a 

részeg sofőrt. 
jSrezkövyf, a Városi Színház táncos
komikusát pendlizés közben érte a 
szerencsétlenség, amely azonban 
csodás véletlen folytán nem végző
dött komolyabb bajjal.

A mentők Érczkövyt az újpesti 
mentőállomásra vitték, ahol meg
állapították, hegy csak a vállán és 
a felső karján sérült meg köny- 
nyebben, úgyhogy félórai pihenés 
után már folytathatta is „pendli- 
körútját’* és egy másik autón a 
pesti Palace hotelbe sietett.

Érczkövyt azonban -- úgy látszik 
— ez éjjelen tovább üldözte a bal
szerencse. A szálloda ruhatárában 
sietségében véletlenül meglökött 
egy főhadnagy társaságában levő 
hölgyet, amiből azután

parázs botrány keletkezett.
Végül a katonatiszt két barátja 
által a helyszínen provokálta a 
táncos komikust.

két színház közt a harmadik
n Fővárosi Operettszínház fogja 
előadni. Faludi Sándor egyébként 
további két hónapra bejelentette 
bérlet igényét az Oporettszínházra. 
A vacsorauiáni színház u jelek 
szerint április 1-ig fog működni, ha 
adíiig újabb prolongáló nem tör
ténik.

Az újév első színházi hyuicnhírekínt 
közölhetjük, hogy

Fejes Teri férjhez megy
K. Hatul sxubrett, akinek nz utóbbi idő
ben jelentős sikerei voltak azonban 
nem válik meg a színpadtól.

Január 6-án

Strogoff Mihály 
han Mosjoukine 
Ufa « Royol flpollo $ Omnic * Corso

ZorlOTlíz-Harmath 
új nagy operettig 
Somogyi Husi és Kiss Ferenc 

vendégíelléptével 
minden este 

szenzációs sikert arat

______ Fővárosi Operett Színház

Uraim, csakesymásután!
Utolsó 5 előadás

Sorba hll állnoá
a Royal Apollo és Corso pénztáránál, 

de azért

Ne izgasd 
magad!

Még három napig műsoron vagyok

KAROLD LLOYD

imáhs FalrbanHs
A JANKEEK1RALY ÓRA Ük Ji
A JANKEEKIRALY Jfí M J? H H jíRmi
A JANKEEKIRALY g W0 $

MOLNÁR FERENCZ

Játék a kastélyban
A pénxtir egtsx nap Árusítja a Jegyeket

MAGYAR SZÍNHÁZ
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X Bécsi Bportercdméuyek. A labda

rúgó mérkőzéseken a FAC 3:3 (3:2) 
eredménnyel őldöutetlenül - végzett a 
Wacker csapatával. A Slovau 3:2 (2:0) 
eredménnyel győzött a Sport-Klubbal 
ezemben. A jéghoóki-bajuokságbun -a 
bécsi korcsoly ázó-egylet első csapata 
4:0 eredménnyel győzött az egyesület 
második csapatával szemben.

X A Sabárla njabb győzelme Lissza
bonban. A Sabárla újév napján Lissza
bonban mérkőzött a Sporting ellen és 
azt Stofflán éa Holzbaucr góljaival 
2:0 (2:0) arányban legyőzte.

X Befejeződött az amatör-futball őszt 
Bzezonja. Vasárnap játszották lo az 
ematőr-futballbajnokság utolsó mérkő
zéseit. A vasárnapi eredmények alapján 
a Springer-csoportban az FTC fordul 
elsőnek a tavaszi szozónba, legyőzvén 
4:0 arányban a TTC-t, második az UTE 
harmadik a MAC. Az Oprée-csoport
1 istavezetőjo továbbra is a BSE, utána 
következik a Törokvés, amely 3:0-ra 
győzte le a RAC-ot. Az UTE a Húsipa- 
vosokat győzte le 2 :0-ra, míg a BTO a 
Testvériség fölött győzedelmeskedett
2 :1-ro.

X A pestkörnyéki körmérkőzések so
rán a Rákospalota legyőzte Soroksár 
csapatát 2:1 (0:1) arányban, míg
Pesterzsébet Rákospalotát verte meg 
ugyancsak 2:1 (2:1) arányban.

X Ugróverseny. Semmerlngen Stoin- 
hausban újév napján rendezte meg a 
Bécsi Siklub nemzetközi ugróversenyét, 
amelyen nem kevesebb mint negyven 
versenyző vett részt. Győztes Bildstein 
József mérnök (Bécs) lett 31, 29. 33 mé
terrel.

X Cseh futballered mén y. Lüttlchből 
jekntk: A csph-brlga labdarúgó mér
kőzés 3:2 (1:0) eredménnyel a csehek 
javára dőlt el.

ax előkelő kőxőnsőg 
szórakozó helye

Budapest Magyar ucca 5.
Telefon: József 154—49.

Kiráj^Szniház

Január 12 én elösxCr

Szilágyi László is Vince Zs.
8 felvonásos operettjo

Főszereplők:

Lábast Juci, Somogyi Nusl, 
Vaáiy Ilona, Király Ernő, 
Rátkay Márton, Latabár 

Árpád, Sxlklay József, 
Szirmai Imre.

papagAj
Enséöct körút 331 Tel.i J. 121-67.

Minden este 10 ómkor 

a januári 
szenzációs mflsnr

S ZACHINI,
Blanka Brol.ra,

My u. Ma Marvei, 
Loulie Prlnc, Norton and Lya 

ctb. 20 elsőrangú szám
• BRIQHTON BOY’S

Kedd, szerda 5 órakor záróra

Automobilszerencsei!ens£$ d MAII köMnyoi úti 
sorom? |M három súlyos sebesüléssel 

A ssorencsátlenségai a gondatlan soffőr okozta, aki 
nekihajtott a leeresztett sorompónak

Tegnap délután a kőbányai úti vasúti 
sorompónál automobilszerencséllenség 
történt, amelynek három súlyos sebe
sült áldozata van.

A kőbányalúti MÁV vasútvonul ko- 
rc9ztcződésénél egy tohorvonat haladt 
cl. A sorompó szabályszerűen le volt 
engedve, amikor arra robogott egy lu
xusautó, amelyet Csorba József 28 éves 
sofőr vozotett, aki ahelyett, hogy meg
állította volna kocsiját

teljes erővel belehajtott az utón 
keresztbeálló sorompónak

A következő pillanatban megtörtént a 
szerencsétlenség. Az autó összetörve 
megállt és az összeütközés következtében 
a szertehulló vasszilánkok és a szélvédő 
üveg darabjai súlyosan megsebesítették

SPORT
Tavaszt Időjárás kedvezett 

a Téli Kupa vasárnapi 
mérkőzésének

Újpest legyőzte a 111. kerületieket - Jl Ferenc
város a JVemzetiekföl, a Vasasok Kispesttől 

ragadtak el 2-2 pontot
A váratlanul tavasziagra fordult Idő

járás szép közönséget vonzott ki vasár
nap a Téli Kupa mérkőzésekre. Az 
enyhe időjárás tavaszi hangulatba rin
gatta a meccsek résztvevőit is. akik 
pompás játékkal lepték meg a klubszí- 
nck rajongóit.

A vasárnapi eredmények között a Va
sasoknak a Kispest fölött aratott 3:1 
arányú megérdemelt győzelme emelke
dik ki, Újpest a tartalékos III. kerüle
tiek fölött győzedelmeskedett 5 : 3 arány 
bán, míg a Ferencváros csak erős küz
delem után tudta maga alá győzni a 
Nemzetiek csapatát.

Nagyszerűen debütált a Vasasok bz.I1- 
veszteréjl új akvlclója.

Vasas—Kispest 3:1 (0:#).
A Téli Kupa vasárnapi küzdelmei közül 

kétségtelenül a Vasns és a Kispest találko
zása nyújtotta a legjobb sportot. Lendüle
tes. élénk és változatos küzdelmet mutatott 
a két kitűnő csapnt játéka. A meccs hőse 
kétségtelenül a Szilveszter éjszakáján meg
szerzett uj csatár, Iváulcs volt, aki mind
járt első meccsén két pompás góllal mutat
kozott be. Az első félidő Vasas-fölényt mu
tatott. A Vasasok sorozatos rohamai sorra 
kárba vesznek és a három irtózatos kapufa 
mutatja a Vasas-csapat pcchjét. Gólnélküli 
félidő után Idbrakapnak a Kispestiek is és 
Szabó révén jutnak vezető-góljukhoz. A 
Vasasok azonban rövidesen kiegyenlítenek 
Szentiniktóssy góljával, majd Ivánka két 
ügyesen előkészítőit és gyorsan végrehaj
tott góljával a maguk javára döntik el u 
mérkőzést.

Gyönge JAlék, sok gél.

Kiszállt a ring bői 
a boxolábirő és meg
pofozott egy nézőt

Vasárnap este bonyolították lo a régi 
képvlselőházlian Budapest boxolóbajnok- 
ságainak középdöntő mérkőzéseit. A 
boxolóversenyeken az utóbbi időben már 
megszokott botrány ezúttal sem maradt 
el, azonban a „chroniquo scandalcuso"

gsr Vfgsz ínház

Hétfőn, ,zerd4n, pántokén Koddcn, csütörtökön (100 adszor),
és vasárnap este szombaton és vasárnap délután

Nem A Noszty-Jlú VSBÍB
nősülök 1 Tóth Marival

a volánnál illő sofőrt, míg az autóban 
ülő két utas: Gombár János fővárosi 
altiszt és Matt Vince magdnhivatalnok 
kiesett a kövezetre, ahol súlyos sérülé
seket szenvedtek.

A.7, összeütközés pillanatában nagy 
pánik következett s rövid idő alatt több 
száz főnyi tömeg verődött össze. C«rak- 
hajnnr megérkeztek a montők is, akik a 
három súlyos sebesültet a Rókus kór
házba szállították.

A helyszínre kiszálló rendőri bizott
ság megindította a nyomozást a szeren- 
csétlcnség pontos lefolyásának felderí
tése végett, de már az első pillanatban 
megállapítást nyert, hogy eí esetben is 
a vezető gondatlansága okozta a szeren
csétlenséget.

Újpest-III. kér. TVAC 5:3 (4:1). A két 
csapat találkozása nem hozta meg azt a 
küzdelmet, amelyet a közönség várt. Nem 
kevesebb, mint 8 gól esett u mérkőzésen, 
amelyen az Újpest volt jobbára fölényben. 
A TII. kerületiek sok tartalékot szerepel
tettek, ezek azonban nagyrészt pótolni tud
ták a nagy csapat embereit. A vezetést a 
4. percben Lutz III. szerezte meg. majd a 
21. pereben Péter juttatja Újpestet gólhoz. 
A IH. kerületiek első gólja a 38. percben 
esik Drösslcr lövéséből. A félidőt Jcsz.más- 
nők a 41. és a 48. percben lőtt góljai zárják 
Újpest javára 4:l-re. Helycsere ntán a III. 
kerületiek kerültek frontba és a 8. percben 
Leunert szerzi meg a második gólt. A bíró 
ezután Nagyot kiállította. A 39. percben 
Jeszinás ötre szaporítja Újpest góljainak 
számát, majd Péter liátrafojelt labdaiát Be- 
neda kiejti és a hirtelen ott termet Horváth 
szépíti a III. kerületiek vereségét.

A Ferencváros csak erős küzdelem után 
tudta legyőzni a Nemzetieket.

Ferencváros—Nemzeti 2:1 (1:1). A Nemze
tiek csapata az első félidőben sikerrel pa
rírozta a Ferencváros meg-megujuló táma
dásait. Az első félidő 1:1 arányban zárult. 
A vezetést a Nemzetiek szerezték meg Ré- 
may II. góljával, majd Fuhrmann szabad
rúgásából Dán szerzi meg a kiegyenlítő- 
gólt. A 86. nercben Dán góljával dől cl a 
mérkőzés a Ferencváros javára.

Továbbra Is a Vasasok vezetnek a Téli 
Kupában.

A Téli Kupa állása a vasárnap! mórközé 
6ek után így alakul:

1. Vasas 6 pont (12:8).
2. Ferencváros 4 pont (6:3).
3. III. kér. TVAC 2 pont (8:6).
4. Újpest 2 pont (6:6).
5. Kispest 2 pont (4:5).
fi. Bndni „33“ 1 pont (3:4).
7. Nemzeti 1 pont (5:8).

lapjain szokatlan esemény tette Irgal
ma ssá a va / 'nap esti bajnoki mitingot. 
Az egyik mérkőzés alatt a nézők vérme- 
sebb részo erősen pfujolta a bírót.

Cbristláu boxoló bíró a közönség 
általános megdöbbenésére egyszerre

kilépett a riugből és az egyik tu’ 
hangos nézőt inegpofozta.

Az Incidensnek természetesen a bo- 
xolóbírák testületé előtt lesz a folyta
tása.

Az eredmények egyébként a követke
zők: Demeter (FTC) győz Gyétnáni 
(Spárta) ellen. I’etoezky (UTE) győa 
Papp (B. Vasutas) ellen. Zseuiba (TTC) 
győz Bokody (B. Vasutas) ellon. Burna- 
eevitz (TTC) győz Sclirolber (Spárta) 
ellen. Balázs (TTC) győz Sparing (FTC) 
ellen. Dusovszky (FTC) győz Frank 
(TTC) ellen. Micslcsúk (Á1TK) győa 
Csiszár II (BTK) ellen.

Ma utoljára a 
decemberi mfisor 
holnap hsddzn, szenzációs 

premier

a

színpadon
oacBBmaHKflEaMnBKasBpBsaBH

Kezdete :’9. Telelőn: 65-54.

— Halálra lapította a fejét Teg
nap este (5 óra után a Vacuum Oil 
Részvénytársaság két egymáshoz 
kapcsolt teherautója Piliscsabáról 
Budapest feló iparkodott, amikor 
egy emelkedőnél a megfagyott ta
lajon mintegy másfél méternyire 
visszacsúszott. A pótkocsin ülő Réti 
Márton 26 éves fékező megijedt és 
a kocsiról leugrott. Az első gúp-< 
kocsi a pótkocsi oldalához lapította 
fejét s ez nyomban halálát okoztad 
A uálu talált levélből megállapítot
ták, hogy menyasszonya aznap es
tére várta viszontlátásra. A gép
kocsivezető sértetlen maradt.

— Az Örökíműdás tcmplombau kitöri 
rajfa az elmebaj. Tegnap délután m 
Üllői úti Öröfcímndtf# templomban levők
nek feltűnt egy tavaros.Tn ^uselkedó 
fiatalember, aki hangosan kiabált, mait! 
amikor csendre fűtötték, káromkodni 
kezdett. Az őrszemcs rendőr eltávolitotta 
a fiatalembert a templomból és igazo
lásra szólította föl. Miután nem tudtá 
személyazonosságát Igazolni, előállította 
a főkapitányságra, ahol n rendőrorvos 
megállapította, hogy ön- és közveszélyes 
elmebajos. A nála lévő iratokból ki
derült, hogy Kecskeméti Károly zenész, 
akit a montők az angyalföldi elmegyógy
intézetbe szállítottak.

— Levágta u villamos a lábát. Miksó 
Tmro 57 éves MFTR. fütő menetközben 
felugrott egy H-jelzésü villamosra, do 
megbotlott és olyan szoroncsétlonül 
esett vissza, hogy u villamos kerekei tő
ből lemetszették a ballábát, Miksó Imréi 
az újpesti mentők a Gróf Károlyi kór- 
házba szállították.

— Meghalt a kórházban az öngyilkos 
Szabó Dezső B-llstás hivatalnok. Szabó 
Dezső B-listás hlvaíalnokot a mentők 
Vilmos császár ut 26. szám alatti laká
sáról pénteken mérgezés tünetei közt a 
zsidó kórházba szállították. Újév napján 
délben Szabó Dezső, anélkül, hogy esz
mélethez tért volna, meghalt. Holttestét 
a törvényszéki orvostani intézetbe szál
lították. A boncolás fogja megállapí
tani, hogy Szabó Dezső megmérgezls-o 
magát, vagy pedig természetes halállal 
halt meg.

Szerkesztésért felel.
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja: 
A „Hétföl Lapok" (Tjságvállalat.

Konyha- «s elósxobabutorok mo
dern kivitelben. 
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szolid Araki 
FCZETÍSI KÖNNYÍTÉSEK!



8 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1927 Január S.

UJSAGÜZEM Rt Budapest, Vili., R»kk Szilárd ucca ». “ Üzemvezető: Puskás István.




