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izgalmas lövöldözős, isméién maniichar sortűz 
karácsony vasárnapján dálelön a MargiHiidon
Ess váratlan Karácsonyi vonass megmozgatta a mwMnysag leseavstge es 
a .nesünyfi -utcai laktasttél fi!egrehamozöK az firany Jám-utea 27. számú aszal

uafl hajsza es aíiimszGH! rhüíWffl! sss tersasasah 
vált ueszois KüW3 miaii

K«Hr*vny vasárnapján délelőtt olyan külö
nös irgalmakban bővelkedő és nem minden
napi esemény játszódott le a befagyott Duna 
közepén néhány méternyi szélességben zajló 
jégtáblák között, amely egyedülálló a maga 
nemében és néhány percre a legvadabb alasz
kai képet varázsolta a főváros szivébe Az 
utóbbi Időben különös és érthetetlen oknál 
fogva a lompossxőrü erdei vadállatok feltűnő 
uereéeUel viseltetnek a főváros iránt, mert 
alig néhány héttel ezelőtt az Üllöi-uton teher- 
automobil alá bújva egy vastagfarku, csillo- 
gószemü róka osont be valahonnan Kispest 
irányából a nagyváros zajos forgatagába. Kará- 

(caony első napján, vasárnap délelőtt pedig egy 
farkas — vagy legalább is egy annak látszó 
állat — tette tiszteletét: s

•a a vendég megmozgatta nemcsak a fő
kapitányság rendörlegénységéL hanem az 

egéaa mosonylulcal rendőrlak tanyát Is.
ahonnan a rendőrök nagy szírénabugás köze
pette — a karácsonyi haaigulatu járókelők kö
zött nagy rémületet keltve — egy teherauto- 
tnobilon rohantak a Dunapartra, hogy formális 
közelharc után elfogták a különös és váratlan 
jövevényt.

Farkas a Duna jegén
Aa eaanény előzményéhez tartozik, hogy va

sárnap délelőtt a Margit hídon a fúrókéi ők egy 
különös mozgó alakra lettek figyelmesek, 
amely a Duna közepén zajló jégtáblák egyikén 
hoződott meg. A sűrű ködben, amikor az első 
ember megáüt a hídon, néhány perc múlva 
már egy njfisik, majd egy harmadik, végül 
egész kis/ tömeg csatlakozott hozzá és meg
indult a találgatások végtelen özöne:

— Egn gyerek fekszik a Jégen, — állapította

Fejvesztett riadalom, revolveres üldözés
Természetesen a nem mindennapi öklöiésnek 

és • fegyverek durrogásának híre néhány perc 
múlva eljutott a főkapitányságra is, ahol Kre-
csányi Kálmán dr. rendőrbamácsos intézkedé
sére több fegyveres rendőr sietett a Lánchíd 
kösepére, hogy a légtáblán lassan lefelé aszó 
farkast kivégezték. Időközben értesítették a 
jnosonylutcai rendőrlaktanyát is, ahonnan most 
már teherautomobilon egy szakasz fegyveres 
rendőr sietett a Lánchidra, ahol

raj vonalban sorakoztak fel és megtöltött 
Manlkherrcl várták a srtlkülö és vonító 

vendéget
Ez a különös harctérszerfl felvonulás nem múlt 
el nyomtalanul, mert a száz és száz főnyi tö
meg megállította a forgalmat és az érdeklődők 
egyre nűvekvő tömege szakadatlanul özönlött 
a hidra, mert mindenki ki akarta venni a ré

szét ebből a karácsonyi látványosságból. A 
béke és a szeretet ünnepén egymásután dördült 
el a rendőr-sortüz a Lánchíd vaskorlátja mel
lett és a golyók zizegve éles pattanással fúr- 
Iák át a Dunát megfekvő vastag ködön keresz
tül az átlátszó jégtáblát. Két rendőrfelügyélő 

vezényszavára
újra és njra eldördült egy-egy aortfla, 

majd utána innen ts, onnan Is egy-egy magá
nos kis revolver pukkant, de az eredmény 
még mindig nem következett be, mert a jég-, 
tábla tovább aszott csendesén az Erzsébethid 

felé. Amikor az állat közvetlenül a híd alatt 
volt, a golyók egész özöne zudull feléje s ez a 
kritikus pillanat nagyon sok érdekes és az 
emberek vérengző hajiaméra fényt v-elö mozza
natot váltott’‘kf, mert a főme&ŐW több ftfábet- 

meg az első megfigyelő.
— Nem gyerek az, hanem férfi, — toldotta 

meg a második, harmadik, majd a megoszlott 
vélemények között valaki hangosan elkiáltolta 
magát:

— Farkas van a jégen.

Szájről-szájra járt a hir a hídon és néhány 
perc múlva inár többszáz főnyi tömeg sorako
zott a hid korlátja mellett, majd nemsokára az 
írszemes rendőr is közbelépett. Időközben a 
majdnem teljesen befagyott Duna közepén 
lassan csúszott lefelé az árral a különös terhet 
cipelő jégtábla és antik or igy lassan a hídhoz 
ért, a hófehér háttérből most már élcsey, 
bontakozott ki a hidegtől és az éhségtől meg
gyötört farkas didergő képe. Még alig ért a 
hid alá, mikor

eldördült az első revolver’Bvés
a Margfthidon.

A karácsonyi hangulatban nagy rémületet és 
pánikot keftett a Dunán végigmorajló revolver
lövés hangja, de a golyó, ugylátszik, célt té
vesztett, mert a jégen úszó állat egy nagyol 
vonított és még jobban összehuzódzkodott. A 
tömegen erőit vett a vadászszenvedély, Innen 
is, onnan is bátor Nimródok jelentkeztek, akik

parányi kis revolverükből egymásután ad
ták le lövéseiket a jégtábla felé,

de a golyók — vagy a nagy hideg miatt, vagy 
a vadászok ügyetlensége folytán — célt tévesz
tettek s a farkas tovább utazóit lefelé, most 
már a Lánchíd felé.

A Margithidon izguló tömeg fejveszctlen ro
hant a Duna mindkét .partján szemmel kísérve 
a didergő állatot s közben innen h, onnan is 
eldördült egy-egy újabb revolverlövés.

felen férfi, úgyszólván, bírókra kelt a rendő
rökkel, hogy Izgalomtól áffütöften kicsavarják 
a kezükből a fegyvert és ők maguk is az ön
kéntes vadászok sorába lépjénck. A rendőrök 
természetesen nem nyújtottak segédkezet a 

passzionátus Nirttrődőkhíik, rtiközben a hídon 
egy ismert gabonátőzsdés, tg? őszülő-- fejű 
Ötvenév -körüli öregük,' efiy 'ropbgós ötvchp'én- 
gőst ropogtatott a levegőben és ezzel támadt az 
egűik rtnaőrre:

— ötven pengőt adok, ötre® pengőt adok.
— kiabálta izgatottan, — eittfc adja Ide a 
revolverét, vagy a puskáját .A harctéren 
én voltam a legjobb lövő, majd én lőeg- 
inutntota, hogy kell lelőni a beata farkast^.
De minden könyörgése és rimápkodásn 

hiábavalónak bizonyult, mert a rendőrök még 
erre a nyomatékos kérésre sem hallgattak s 
amikor a jégtábla' ■szép csöndesen tovább 
úszott a Duna jégmezejének, keokepy résén, 

ismét megindult a tad hajsea*1 
nagy csataordítássnl, kiabálással és fegyVer- 
forgatással. A hídon ádshrgó és Izgufó tSkncg 
kétfelé szakadva,' az, egyik része a budai Nar- 
gif-rak pa'rton, a másik része pedig tt 'pesti 
Dqnakorzón rohant végig, hogy az Eresébet- 
hídon Iámét a farkas elé kerüljenek é« most 
Már könyörtelenül végezzenek a szerencsétlen 
étaltál. KÖxbén a tömdg porfrői-perrre n'ŐH. Az
alaszkai rókavndászat tűre elterjedt a város
bán' is, — természetesen túlzott * formában. — 
amihez hozzájárult még. a rendőrautó MÍréná- 
|ának kísérteties bugáso,, mert a mospnjllutcai 
laktanyából ismét, ttjabbhn egy szakasr'nfiéng- 
séget vezényeltek ki, njost mdr^az Ertfébet- 
hídra a {atka* fogadtatására.

De a farkas, vagy legalább Is az adnak Ml
sző sölél. mozgó tömeg megunta az üműzést, 
a -körülötte rpflpgó puskflfn’.yókat. etm ,merész 
szökkenéssel átSjvrla az cyyifTúsra toflódotT 

jégtáblákat és lába közé csapott farokkal, el
nyúlt testtel végig iramodott ■ Duna vastag 
jegén, majd a Hungária szálló előtt felszaladt 
a lépcsőn, ahol szembetalálta magát egy hatal
mas embertömeggel, amely az állat váratlan 
megjelenésekor

eszeveszetten és sikoltozva szaladt szerte
szét.

.4 korzózó nők Rémülten siettek be a kávéházak

Két szabász rendőr és hatszáz itőnyi tömeg 
iarkasvadászaia

A zugó tömeg utána. Elől Marin)ichert ci
pelő rendőrök dübörgő lépései, utána elegáns 
hölgyek és urak, utcagyerekek s a pesti utcá
nak azon tipikus alakjai, akik mindenütt olt 
vannak, mindenben szakértők és mindent job
ban tudnak, mint mások. <A farkas a Ferenc 
József-téren egy pillanatra megtorpant a nagy 
autóforgalomban, majd hatalmas szökkenés
sel átvágott a kertekén és az Akadémia-utca 
keskeny sikátorában tiint el. Látni- lehetett, 
hogy az ereje percről percre fogy, tóiért az 
üldözök és az üldözőit között égj re csökkent 
a távolság. Olykor-olykor felvágta a fejét és 
panaszos vonítással kért elnézést és segítsé
get, de mivel a rendőrök éa a tömeg veszedel
mesen közeledett, a tépettazörü állat tovább
iramodott s egyenesen bes^ökött az. Arany 
Jáhos-utca 27-es számú ház kapbaljába., A 
csendes utca egy pillanat alatt megéi'énlcfilf, 
emberek százai vették körül a házat, a ház
mester lezárta a kaput s 'a- rendőrök Újhelyi 
László rendörfelfípyclő vetetésével

előrcszegzétt puskákkal rohamozták' meg

Ebben az időben haladt 'arra Te'kray Gyula 
ismert budapesti hookmaká^ lodennadrágban, 
zöld kalapban, vndúsztáskával, és kc?éi)en egy' 
Winchester-fegyverrel. 0 is az üldözők közé 
állt s a rendőrökkel együtt az elbújt álla,t ke
resésére indult. Nem kellett sokáig keresgélni 
uz elbújt állatot mert a sötét lép< sAh|z áljá
ból panaszos sirás adta tudtára az . üldözők
nek, hogy olt huzódbft inifg -a sokatf ’kereáctt 
állal. 2'erray arcd] eréf, a kö
vetkező pillanatban '•ncsÖházban
százszorosán
dette,: hogy íeuM 'bünte-

gy hidegben,, 
ül atv. elszn-

Sitboptky 1 Kftoly Vikáritft, római ,1jafolikus 
szénpfcdkl ’lnftácsosí lakisiin félig' elatene- 

csang LvzcMtó lén

i'sy' Mgy á

ajtaján, a férfiak hasonló bátorságról téve 
tanúbizonyságot, ugyancsak biztos fedezéket 
kerestek a megtévedt, minden izében reszkető 
állat elől

Ismét előkerültek a revolverek,
Ismát végig hömpölygőit a Duna korzón egy-két 
revolvercsattanás, mire a megrémült állat a 
Dunakorzón vad vágtatásba csapott át és visz- 
szufelé menekült a Lánchíd irányában.

a pillanatban

mint később megálfapitották — halálra terí
tette az állatot.

Ezzel véget ért * budapesti farkaavadászat 
amelyen két szakasz rendőr és őt-hatsziz fő
nyi tömeg vett részt. Abban 
azonban, amikor a hatalmas állat véges tete
mét ki von szollák a lépcsőház alól, az. érdek
lődő tömeg közül valaki elkiáltotta magát:

—> Hiszen 'ez nem is farkas, hanem kutyái 
Még pedig egy okosszemü farkaskutya.

Erre megindult a találgatások özöne, egye
sek az állal farkasmivolta, mások pedig kutya 
származása mellett foglaltak állást. A vita 
nem tarthatott sokáig, mert a rendőr legények 
fcldobálták az autóra a. vadászat eredményét 
és beszállították a Rottenbijler-ulcai Állatorvosi 
.Főiskola kórbonctani osztályára, ahol aximlés 
nagy érdeklődésre talált a titokzatos áldozat, 
amelyről első, pillanatban nem tehetett meg 
állapítani,* hhogyi fsrkas-e, avagy kutya. <

A rendőrök jelentést tették • a vadászattól, u 
autók nagy szlfőnabugúvsal ismét visszatértek* 
a uiosonyiutcai feridörlaktanyába, a tömeg el
oszlott. Voltak, akik sajnálták,'■ voltak, akik' 
örültek a vadászat. kimenet ellnek, az > Állat
orvosi Főiskolában pedig még tegnap délután 
Sterissky Tibor' dr. tiűársegéd látott neki, 
hogy' pontosan és minden kétséget kizáróan 
megállapíts* az áldozat duvoltát.

Az eredmény lesújtó volt.

yalmábán' f evőin 
farkaskutyára - 
állapi tolt npőt-w ~ 
Jterőlt és talán ffiipoki

>gy-.ap őt-hatse^főnyi tömeg it- 
volvéfjjolgóit egy szerenk/étléli 
pántolta el, „aki“ meg netttl 

idő®’,, égy elsMlÁdult iógtáblárk 

.. lapokon kérésziül mérve ég
ejcsigátvir, nszbtt te abban a reményben, 

tyWí* nagyváros kőrengtegében meleg hajié- 
kőt. «■ égj- ochidóbott komeot kap.

> De nem, igy történt, meri a kávéházi Nimród 
dók lázlfaalmujfcban nagynevű és veaaeddmei| 
Ktrü ősével tóvx 
tflatt tyukásztott

gerl rablök ttteglámadtak egjjr franca' gőz
hajót és utasait iegyTfkolták.

Töktóban .* „ ;
iMissúki kapitánv harakirit végzett magán* 
UH suli f netp'réglbtyf elsüllyedt Jfrítso 

•káló p snóka volt. A .hajókntaszlróM
jniáit . pra várták a hadilörtréni/sréK
í)clytét. kapitány, az ítélet • elöl menekült 
a iralál^
; Canneahcn
tóy dusd»trfag örmény kereskédő féltékeny*-- 
$tfb<|n' jjmewtfilkolla mcayaaazonyát, enj 

..... aftXjlL' oÖvt'rét s a .{paládhoz tartózd?
néfjy tűzoltót. kiaé^rmekel, alibin öngyilkos lett, 
ct mé£ nem’

lőtt Hl. Oltási gk

Grenphlc •
’meHett n,léncei« pópirgyárban karácson^ 
'i’JC történt, öl1, munkás mdffiiajl
es egész sereg súlyodon megsebesült.
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A részvél impozáns 
megnyiiatkozása mellett 
temették el Hoitsy Pált
A részvét impozáns megnyilatkozása melleti 

tc/nették el karácsony másodnapján, hétfőn 
délben a Kerepesi úti temetőben nz cvangé 
likus egyház szertartása szerint a magyar 
újságírás nagy halottját, dr. Homályos! Hoitsy 
Pál írót, a felsőház tagját. A temetésen részi
vett nagyszámú, előkelő közönség soraiban olt 
láttuk a felsőház képviseletében llerczeg Fe
rencet, Zsltvay Tlboit, a képviselőház elnökét, 
Huszár Károlyt, Ugrón Gábort, Pakolt Jó
zsefet, Nagy Emilt, Ilin ka Ferenc főpolgár 
mestert. Dréhr Imre és Ángyán Béla államtit
károkat, Kara flát h Jenőt, Juhász Andor dr-t. 
a Kúria elnökét, Teleszky Jánost, Főrster 
Aurélt, Meskó Pált, dr. Gonda Henrik miniszteri 
tanácsost. Kovács Gyulu volt orsz. gyűl, kép
viselőt, nz Országos Kaszinó, az Otthon Kór, uz 
ujságirólcslülelek, a Balatoni Társaság, vala 
mint 3 Szarvasi öregdiákok Szövetségének 
küldöttséget.

Raffay Sándor püspök búcsúbeszéde után a 
.•aerlarlási teremben Sziklay János uz Otthon
írók és Hírlapírók Köre nevében búcsúztatta 
Hoitsy Pált, az Otílián Kör elnökét s hangsú
lyozta, hogy az elhunyt nz. uj hírlapiról nem
zedéket arra nevelte, hogy küzdjön a szépért, 
a jogért, az igazságéit, n nemzet műveltsé
ge ér t.

Márkuz Miksa n Magyar Újságírók F.gycsü 
Jete. a Hírlapírók Nyugdíjintézete s az. Újság
írók Szimatén imncgyesulete ncvólzen mondott 
búcsúbeszédet:

— Hoitsy Pál — úgymond — közbecsülés- 
ben élt és halt meg. A közbccsüJés értékét — 
sajnos, — lejáratták a közfogalomban, érdem
telenekre pazarolták. Úgy érzem azonban, 
hogy a közmegbecsülés szó ismét teljes fé
nyében ragyoghat most s övezheti körül nzl a 
koporsót, melyben Hoitsy Pál holtteste nyug 
Mik.

— Hoitsy Deák Ferenc egyszakaszos sajtó 
törvényét egész életében betartotta. Betartotta 
azt la, amit Deák életében irt elő a politiku
sok számára, s amit sokkul ritkábbnn rekla
málnak, mint azt a törvényt, amelyet Deák 
AZ újságíróknak irt elő.

— Hoitsy példaképe és büszkesége az újság
íróknak, valamint a magyar tudósoknak cs 
íróknak Is. Az az. ember volt, akil>en páro 
sült a Brassay Sámuelekre emlékeztető tábln- 
blrák, az európai tudósok és a régi vágású 
nemes magyar urak egyénisége és jellemvo
nása. Hoitsy Pál koposója felé nem tudom 
kiáltani, hogy: Nyugodjál békében! Mert ho
gyan nyugodhatnának békében a Hoitsy Pálok. 
amíg millió és millió magyar rabigában nyug
szik, amikor Fizok és Dél, Kelet ét Nyugat, 
Mátyás király, Nagy Lajos, Széchenyi és Kos
suth földje szélszaggatuttan vérzik.

— Mi, ujságirók — fejezte be bucsubeszé 
óét Márkus Miksa, — Hoitsy PóJ koporsójá
nál megfogadjuk, hogy amit munkával, becsű 
lettel, a szabad sajtó e. ,ével el lehet végezni, 
meg fogjuk tenni nemzetünk feltámasztásáért!

A gyászbeszédek elhangzása után a gyász
fátyollal bevont Jókai-lepellel letakart kopor
sót a díszsírhelyre vitték, ahol a Pesti Hírlap 
szerkesztősége nevében, amelynek az elhunyt 
tagja volt, Sülé Antal mondott búcsúbeszédet.

— Balesetek ■ kocsluton, ■ csúszós gyalog
járón és ■ rodllzás közben. Kovács Ferencné 30 
éves háztartásbeli nő Murgil-körut 60. sz. alatti 
lakőst a Mnrcibányi-tér és Felvinczi-utca sar
kán ródlijával együtt elütötte egy autó — Nagy 
Mihályné 42 éves háztartásbeli nő Munkácsi 
utca 26. sz. ház előtt a síkos járdán elesett és 
lábát törte. — Kolimann Dezső 30 éves tisztvi
selő IzalM'lla-utca 39. sz. lakost a Váci-utón el
ütötte egy autó. — Vajdl Mária 24 éves varró
lány és IJngár Erzsi t« éves kalapkészitönö ród 
llzás közben a Zugllgcll-ulon lábút törte. — Tü
dős Ilona 14 éves háztartásbeli nő a Somlói
mon róíllizás közben lábát törte. — Madarai 
Sándor 43 éves munkás Pesterzsébeten. Kun 
utca 7 s? lakása előtt elcsúszott és karját 
törte. — Matró Ferrnc 21 éves napszámos Pest
erzsébeten a DcssewfTy-utcában elcsúszott és 
lábát törte, A mentők valamennyi sérültet kór
házba nítték.

a felét elutasították. 
között volt cgv női 
felkeltette a felvételi 
rajzol Kohán Gábor 

készítette, akit rajza
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ifjabb xernstocK Károly festőművész 
karscson uasárnanlán az Astoria szállt alűtl lel akart 
kurbllzni egy autó*, az erős Kurbli visszauurott és eltörte 

a festőművész kariát
Karácsony vasárnapján súlyos és sajná

latos szerencsétlenség érle Kernstock Ká
rolynál;, a kiváló piktornak fiúi, ifjabb Kern- 
tock Károly festőművészt.

A.-fiatalabb Kernstock már hosszabb idő 
óla Betlinbcn. Illetve Párizsban tarlőz.ko- 
■inti. Néhány nappal ezelőtt érkezett haza, 
hogy a karácsonyi ünnepeken meglátogassa 
édesapját. Vasárnap délután barátjával 
Lányi Dezső szobrászművésszel, Bajtum 
építésszel, a Budapesten tartózkodó Lehel 
génuai olasz vállalkozóval és Balassii Barna 
dr. rendőrkapitánnyal a Nem York-k&vé- 
házban vacsorázott. A társaság innen autón 
a Bellevuebe, majd az. A.tfóri'i-nzálló étter
mébe ment. Késő este akartak haza indulni. 
Atilólaxil hozattak és helyei foglaltak a gép
kocsiban A régi tipusu autótaxit elől kellett 
fclkurblizni. A sofTőr kurblizolt .azután be
üli a gépbe és indítani akart. A kocsi azon- 
'•:in valamilyen hiba miatt nem indult el. A 
társaság tagjai türelmetlenkedtek. Végül is 
ifjabb Kernstock Károly megunta a várako

Ötvenezer pengőre perelték 
a kincstárt Kmetty egyik 

„közszereplése" miatt
Kirabolta egy Madách utcai ruhakereskedő üzletét

A glasszékesztyüs Kmetty véres históriái kö
zött szerényen meglapul ez a történet. Évekkel 
ezelőtt történt, talán el is felejtették már s 
most, évek millión érdekességéi az. a szokatlan 
éj nagyarányú per adja meg, amelyet Freuden 
Solom kirabolt Madách uccai ruhakereskedő 
indított

■ magyar kincstár ellen.

Freuden Solom ruhakereskedő Kmettynek még 
1921 márciusában történt rablása miatt

ötvenezer pengő kártérítést követel az ál
lamtól.

Kmetty Károlyt, a Britanniás tisztet a perben 
egyszerű

tanúként hallgatják kL
Bizonyóra emlékezni fog rá, hogy mi történt 
1921 márciusában a Madách uccai ruhásbolt- 
ban. Ha Kmetty nem is emlékeznék,, az. iratok
ban röviden és tömören a következők állanak: 

1921 márciusában Freuden Solom Madách 
uccai kereskedő ruhásüzlete elölt egy hatalmas 
teherautó állt meg, szinültig rakva fegyveres 
katonákkal. Az autó soíTörje lefékezte a kocsit, 
a sofTőr mellől egy fialni tiszt ugrott le. A 
boltja ajtajában álldogáló kereskedőt durván 
félrelökte és belépett as üzletbe.

— Hol a zsidó, aki kincstári árut rejteget a 
boltjában^

A vézna kis boltos, akit Kmetty félrelökött a 
bolt ajtajában, szerényen hajlongott a kutya
korbácsával hadonászó fiatal tiszt előtt.

— Ide a kincstári árut, mert fölforgatom az 
egész üzletet! — jelenlétté ki Kmetty Károly.

A kereskedő eskiidözölt, hogy semmi kincs
tári áruja nincsen, csukasziirke katonai szövet
ből készült holmit nem talál egész üzletében. 
Csupa angol kockás áruja van, nagyrészt gyer
mekruháknak feldolgozva Kmcttyt nem ha
totta meg a kérés-könyörgés, ellökte a keres
kedőt magától és kiment az uccAra a katonák
kal megrakott teheraulomobilhoz. Rövid ve
zényszóval beparancsolta a katonákat az üz
leti*. Aztán ujnbb utasítást adott nekik:

minden árut a bolt közepére felhalmozni.

Kotlán Gábor 17 éves kovácsinas pályafutása 
a gyulai kovácsuiűtielytől a Képzőművészen Főiskoláig

Azoknak, akik a Képzőművészeti Főis
kolára akarnak beiratkozni, egy-egy rajzot 
kell bemulatniok és a fölvételi bizottság e 
sajzok alapján hozza meg döntését Az idén 
mintegy 170 jelentkező küldött be rajzot, 
de ezeknek főbb mint 
Az elfogadott rajzok 
portré, ami különösen 
bizottság figyelmét. A 
gyulai kovácsinas 
alapján fel is vettél; a főiskolai hallgatók 
közzé.

Merész ivelésfl pálya az, amit a kis gyű- 'fia kovácsinas rajzai. 
Iái kovácsinas befutott, amíg a gyűlni ko-1 'H feltétlenül!!

---------................................................................ ~-----
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zást, leszállt é« a kocsi elejéhez sietett, hogv 
felkurblizza.

A soffőr még figyelmeztette, hogy a 
kurbli szerkezete nagyon erősen rúg.

A figyelmeztetés azonban késő volt. Kern 
sfocÁ- Károly már megfogta a markolatát és 
erős karlendiléssel néhányszor megforgatta. 
Ekkor történi a baleset.

Az erősen járó kurbli visszarugott és 
olyan szeretM'sétíenül ütötte meg a fes
tőművész jobb alsó karját, hogy a csont 

eltörött.
Barátai rémülten sietlek segítségére. Lányi 
Dezső azonnal autóba ültette és a közeli 
Rókus kórházba vitte. A Rókus-kórház éj
szakai ügyeletes orvosa megvizsgálta. Kern- 
uuck nagy fájdalmakról panaszkodott és 
karja erősen meg volt dagadva. Az első or
vosi vizsgálat során még nem lehetett meg
állapítani, hogy eltört-e a karja, vagy pedig 
csak csontrepedést szenvedett. Az orvos

A katonák hozzáláttak a munkához. Pillanatok 
alatt hatalmas ruhahegy emelkedett a kis bolt 
közepén. Gyermekruhák repüllek tucatjával és 
finom angol kockás szövetből készült öltönyök. 
Amikor már mindent a bolt közepére hordtak, 
Kmetty kijelentette:

— Ez kincstári áru, ezt ezennel lefoglalom! 
A katonáknak parancsol adott, hogy hordják 

a ruhákat a teherautóra. A kereskedő nagy ti
tokban egyik emberét a közeli rendőrőrszobára 
szalasztotta, ahonnan rövidesen egy rendör- 
önnesjer vezetésével egy rendőrszakasz érke
zett a helyszínére. A rendőrörmester alázato
san lejclénlkezett Kmetty Károlynál. Kérde- 
z.ősködésére Kmetty Károly kijelentette, hogy 
felsőbb utasításra cselekszik. A rendőrflrmcs- 
ler belátta, hogy világos nappal, nyilt uccán 
boltot fosztanak ki,

nem tehetett semmit a felfegyverkezett ka
tonák ellen.

Három rendőrtegényt ott hagyott s ő maga 
visszament az őrszobára jelentést tenni. A 
rendőrök kénytelenek voltak tétlenül végig
nézni, mint fosztja ki Kmetty Károly Freuden 
Solom ruhásüzletét.

Freuden Solom, a Madách uccai egykor dús
gazdag kereskedő koldusbotra jutott. Soktagu 
családjával

napokig éhezett.
Még most is a legnagyobb nyomorban tengő
dik. Már el is felejtette volna az esetet, amikor 
a lapok a még emlékezetes Kmetty-fotograJlá- 
kat kezdték közölni. Kmetty Károlyt, aki 
glasszékeszlyüben akaszt embereket. Freuden 
katonái, aki üzletéi kifoszlotlaelaoisnrdleulaoi 
Solom a glasszékesztyüs fiatal tisztben megis
merte azt a katonát, aki üzletét kifosztotta. 
Ügyvédjéhez sietett, és miután már tudta, hogy 
ki követte cl a fosztogatást, nem is lett Kmetty 
Károly ellen bűnvádi feljelentést, hanem az 
államot' pörölle Kmetty gazsága miatt.

A perfelvételi tárgyalás már lefolyt dr. Ragó 
József biró előtt, ki az érdemleges tárgyalást 
a legközelebbi napokra tűzte ki.

vácsmühely üllőjétől a budapesti Képző
művészeti Főiskoláig eljutott.

Édesapja egyszerű kovúcsmester, aki 
tűikor a fia elvégezte iskoláit és tizennégy- 
éves lelt, természetesnek találta, hogy (la 
apja mesterségét folytassa. Így a kis Gábor 

kovácalnas lett.
Szorgalmasan verte az üllőt, patkolta a lo
vakat és talán örök életére ezt csinálja, ha 
•’élellenül nem jár iparostanonciskolába, 
ahol József Dezső rajztanárnak feltűntek a 

A tanár látta, hogy

=== 

csillapitőszert adott neki és karját sínbe 
helyezte. A segélynyújtás után Lányi Dezső 
a Kmctly-utca 21). számú házban levő laká
sára kísérte.

Hétfőn reggel a A’oszab-poliklinlkára 
’ent a festőművész, ahol megröntgenezték.

A röntgenvizsgálat megállapította, hogy 
az alsó karcsontja valóban eltört. A 
Kaszab-klinikán gip-zbe helyezték 

sérüli kart.

A festőművész állapota szerencsére nem 
súlyos. Fájdalmai csillapodtak, közérzete is 
teljesen jó és hétfőn este nr r barátai tár
sas -.'pában színházba ment. Művészkörök
ben nagy részvéttel beszélnek a sajnálatos 
balesetről, amely ismerősei között nagy ije
delmet okozott. Orvosi kezelése előrelálha- 
lóan egy-két hetet vesz igénybe, azonban 
mór most meg van állapítva, hogv semmi
féle iitókövetl.ezménye sem lesz a kellemet
len bölcseinek.

Izmos tehetséggel áll szemben, 
aki előtt, — ha megfelelő irányítás alá ke
rül — bámulatos művészi perspektíva áll. 
Felfedezéséi közölte a város nolabiliiásai- 
val, akik maguk is csodálkozva konstatál
ták, hogy a kis Kohán Gáborban mennyi 
tehetség rejtőzik. Mozgalom indult meg a 
fiú érdekében, hogy abbahagyja mesterséi 
gét és képessegeit tovább fejleszthesse.

Felkeresték a flu apját, aki azonban hal
lani sem akart arról, hogy

fia „naplopó művész" legyen.
Végül is megé.rtelték vele, hogy fiából máso
dik Munkácsy is lehet, mire az öreg nagy- 
nehezen beleegyezését adta. A (elvételnek 
azonban ekkor újabb váratlan akadálya tá
madt. A Képzőművészeti Főiskolára csak 
azt veszik fel, aki tizenhetedik életévét be
töltötte. Kohán Gábor azonban

csak tizennégy éves volt,
tehát várnia kellett. Most aztán elérte a 
szükséges kort és kitűnő pályamunkája 
alapján felvették a főiskolára. Hogy anyagi 
gondjai ne legyenek, a város notabilitásai 
gondoskodnak eltartásáról, sőt Gyula városa 
legutóbbi közgyűlésén nagyobb segélyt sza
vazott mea a számára.

— Életuntak. Höting Józsofné 57 éves ml- 
gánzónő, Hunyady János- utca 11. sz. lakásán 
felakasztotta magút. Meghall. — özv. Zstg- 
mond József né Visegrádi-utca 105. sz. lakásán 
lugkőoldaltal megmérgezte magát. Meghalt. —• 
Garai Jolán 26 éves nö aszpirinnel meginérgezte 
magát Orczy-téri lakásán. — Szabó György 21 
óes asztalos Százados-ut 24. sz. lakásán mor
fiummal megmérgezle magát. — Balogh Sándor 
női szabó Muzeum-körut 41. sz. lakásán nyitva- 
hagyta a gázcsapot és súlyos mérgezést szen
vedett. A mentők mindhármukat a Rókus-kór
házba vitték.

Újévig 
meshosszabbltva 

és

Budapest legnagyobb

A megmaradt hatalmas raktárt 
ssita nam itt&zeit oicse áron 

t arusilíuK. liven acitaícm soha 
íöüöa nana teszi

Saját érdekében kérjük, a nagy 
torlódás elkerülése végett, bevá

sárlásait már most eszközölje.
Hallatlan o’csó árainkról 
meggyőződhet, ha egyes 

cikkeink Arát figyelemmel 
íj kíséri 
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Egy úrasszonyt bekísértek 

a ranUérságre, mert szabály
talanul ment át az úttesten

Karácsony békés csendjében a nagy láng
gal égő boititflz nagy rémületet keltett a 
környékbeli lakosság soraiban.

Hosszas küzdelem után — éjjeli egy óra

Gsast kőt óra múlva uocsájtonák szabadon
Karácsony ünnepének első napján, vasár

nap reggel kellemetlen rendőri kaland köz
pontjába került egy külföldi származású 
priasszony, egy fővárosi textilnagykeres
kedő özvegye. A Berlini-téren keresztben 
akart átmenni az úttesten s ezért

bekísérték n rendőrségre s csak hosszas 
igazoltatás! és jegyzőkönyvfelvétell el

járás után bocsájtolták szabadon,

de kihágás címén megindították ellene az 
eljárást.

Vasárnap reggel nyolc órakor Újpestről 
villamoskocsin jött be Budapestre özvegy 
Friedmann Arnoldné, egy nemrég elhunyt 
ismert fővárosi textilnagykereskedő fele
sége. Vasárnap reggel lévén, néptelcn volt 
az úttest s Friedmanné a Berlini-teret ke
resztezve, tartott a Lipót-körut felé. Az uri- 
asszony nem ismerte a fővárosi közlekedési 
szabályzatot, gyanútlanul haladt a csendes 
útvonalon a gyalogjáró felé. Friedmanné, 
aki németországi származású s magyarul 
csak keveset ért, nem hallotta meg a Ber
lini-téren szolgálatot teljesítő közlekedési 
rendőr figyelmeztetését s tovább haladt ke
resztben az úttesten. Alig ért a tér köze
pére, amidőn az őrszemes rendőr mellette 
termett s harsány hangon felszólította, hogy 
a térségen ne folytassa keresztben útját, öz
vegy Friedmanné nem értette meg a ma
gyar nyelven hozzá intézett szavakat, to- 
yább haladt előre, mire

R poaztoló rendőr utána ment, meg
fogta a karjánál s erélyes szavakkal 
tanította ki a Berlini-téren való közle

kedés szabályaira.

özvegy Friedmanné elvörösödött arccal 
hallgatta a rendőri magyarázatot, amelyből 
semmit sem értett meg s gesztikulációkkal 
adta a rendőrnek tudtára, hogy nem ért 
magyarul.

Érdekes hírek Henrik angol 
herceg magyar királyságáról

A világsajtó vasárnapi szenzációja, ezúttal 
kfilönsen amerikai lapoké, olyan hir, amely a 
magyar jövendővel és elsősorban a magyar 
trónkérdéssel kapcsolatos. Hogy honnét és 
mely forrásból terjedt el a hir, nehéz meg
állapítani, ellenben tény az, hogy az amerikai 
lapokkal egyidejűleg az elszakított területek 
újságjai is közük. Eszerint

• magyar trón legújabb jelöltje Henrik rr- 
gol királyi herceg lenne.

A> amerikai újsághírek szerint Henrik herceg, 
az angol király kisebbik fia. már kitünően 
beszél is magyarul, miután titokban magyar 
tanulmányokat folytatott s igy ő lenne az, aki

IL Imre néven elfoglalná Magyarország 
trónját

Az elszakított területek újságjai, nyilván su- 
galtnazásra, ebből a hírből azt a következtetést

Sikkasztás miatt vasárnap letartóztatták 
az Atlantié Continentai igazgatóját

♦ A főkapitányságra az elmúlt hetekben több' 
feljelentés érkezett Bartos József, az Atlantic- 
Continenlal kereskedelmi vállalat igazgatója 
ellen, akit alkalmazottai azzal vádoltak, hogy 
óvadékul átvett pénzüket elsikkasztotta. Bartos 
akinek régebben elektrotechnikai üzlete volt, 
utóbb a Szabadság-téren bérelt irodahelyiség
ben megalapította az Atlantic-Continental ke 
reskedelmi vállalatot. A hangzatos nevű válla 
lat legkülönbözőbb szakmába tartozó üzlet’ 
ügyek lebonyolításával foglalkozott. A vállalat
nál Bartos közel 40 embert alkalmazott, vnln 
mennyit óvadékkal. Az óvadékos tisztviselők 
altisztek és pénzbeszedők közül néhányan

Vasárnap éjszaka veszedelmes 
boltitűz pusztított el két üzletet 

Kispesten
Vasárnap este fél tiz óra tájban nagy 

rémületet keltett egy könnyen végzetesé 
válható bolti-tüz, amely Kispesten, az 
Üllöi-ut és a Báthory ucca sarkán pusz
tított.

A tűz Farkas Józsefné füsrerüzletében 
(őrt ki, s amikor a járókelők észrevették, 
az egész helyiség már lángokban állott 
Mivel

telefon nem volt a kUrn>éken, őr

A rendőr nem kezdett bele az útteste
ken való közlekedés szabályainak más
nyelvű ismertetésébe, hanem

karjánál fogva eltérítette a megkezdett 
menetiránytól az uriasszonyt, aki két
ségbeesve engedelmeskedett o rendőr

nek.

A Jókai-utcához érve, Friedmanné tovább 
akart menni kitűzött célja felé, de a rendőr 
nem engedte el s a meghökkent uriasszony, 
akit ekkor már körűlállt az incidenst szem
lélő utcai járókelők nagy csoportja, kö
nyörögni és sirni kezdett a rendőrnek. A 
szigorú rendőrörszem azonban

karjánál fogva bekísérte a VI. kerti 
leli rendőrkapitányságra az uriasszonyt.

\ mozsárutcai rendőrkapitányságon özvegy 
Friedmann Arnoldnétól személyazonosságá
nak igazolását követelték. Friedmanné 
négy hozzá intézett levelet mutatott fel, ezt 
azonban igazolásul nem fogadták el. A két
ségbeesett uriasszony erre kijelentette, hogy 
Astória-szállóbeli lakására fordulhatnak 
igazolásért. Két óra múltán, délelőtt tiz óra
kor ez meg is történt, a rendőrség érdeklő
désére az Astória-szállóban igazolták, hogy 
Friedmanné valóban a szállóban lakik és 
annak állandó lakója.

A két órán keresztül fogvatartott uri
asszony kihallgatásáról

ezután, jegyzőkönyvet vettek fel, majd kije
lentették előtte, hogy

kihágás
crmén megindul ellene a rendőri eljárás.

Délelőtti tiz óra múlott, amidőn Fried- 
mannét szabadon bocsájtották a VI. kerü
leti rendőrkapitányságról. Az uriasszony a 
kapitányságról lakására hajtatott, ahol az 
átélt izgalmak után ágynak esett

szeretnék levonni, hogy Rothermere lord ak
ciója ennek a propagandának céljait szolgálná.

A magyar politikai élet egyik kitűnősége, aki
hez e hir fölmerülése alkalmából fordultunk, 
a kérdésről a Hétfői Napló tudósitója előtt igy 
nyilatkozott:

— A hir, amely a világsajtóban és főleg a 
megszállott területek lapjaiban napvilágot lá
tott. éppenséggel nwn uj. Nyolc évvel ezelőtt. 
1920. karácsonyán jelent meg először s akkor 
az angol sajtóban félhivatalosan meg is cáfol
ták. Hogy most ismét fölbukkant, az arra ma
gyarázható .hogy a Rothermeve-akciő nagy 
hullámverései és az angolszász közvéleményben 
megnyilatkozó őszinte érdeklődés a magyar 
ügy iránt fölébreszti az emberekben a fantá
ziát s hogy a magyar ügy igazságán kivfil ro
mantikus kombinációkat is keresnek, amelyek
kel ezt a barátságot és rokonszenvet megol
dani tudják.

visszakérték pénzüket.
Bartos azonban halogatta az elszámolást, mire 
a türelmetlenebb alkalmazottak közül többen 
feljelentést tettek ellene. Az Atlantlc-Continen- 
lal igazgatója tárgyalni kezdett a pénzüket kö
vetelő alkalmazottakkal, mert szerinte egy
általában nem történő sikkasztás. Az ügy idő
közben a rendőrségről átkerült a vizsgálóbíró
hoz, aki most

elrendelte Bartos előzetes letartóztatását
Vasárnap délben a főkapitányságon letartóz
tatták és átkisérték az ügyészség Markó uccai 
fogházába.

szemes rendőr egy arrahnladó autóval 
sietett a kispesti llteőrség laktanyá

jába,
ahonnan néhány perc alatt teljes készült
séggel vonultak ki az őrségek a tűz oltásá
hoz. Amikorára az őrség megérkezett, a 
tilz már átharapódzoft a szomszédos helyi
ségekbe is és

teljesen elhamvasztotta a szomszéd 
cipukercskcdésL

Scitovszky Béla belügyminisz
ter a vármegyei és a fővárosi 

törvényjavaslatról
A képviselőház január 10-én tartja az uj 

évben első ülését. A képviselőház munka
rendjén a jövő év elején a valorizációs tör
vényjavaslat szerepel, amely előreláthatóan 
még hosszabb vitát fog provokálni. Ezután 
az állategészségügyi törvényjavaslat követ
kezik. majd mentelmi ügyek és kisebb tör
vényjavaslatok kerülnek napirendre. Köz
ben elkészül az 1928 —29. évi uj költségve
tés, amelynek tárgyalására februárban tér 
át a Ház. Nem lehetetlen, hogy a költségve
tés tárgyalásának megkezdése előtt még be
ékelődik a munkarendbe a vármegyei tör
vényjavaslat, ha ugyan addigra ez a tör
vényjavaslat elkészülhet.

A Hétfői Napló munkatársa ebben az 
ügyben beszélt Scitovszky Béla belügymi
niszterrel.

Halálos vasúti szerencsétlenség 
Üllő és Vecsés között

Vasárnap éjszaka halálos kimenetelű sze
rencsétlenség történt üllő és Vecsés község 
között, egy arra haladó vonat elütötte Be- 
cher Mihály gyárimunkást. Bechernek

a vonat kerekei tőről levágták mindkét 
lábát.

A kora reggeli órákban a járókelők arra 
lettek figyelmesek, hogy a vasúti töltésen 
hatalmas vértócsa közepén egy eszméletlen 
állapotban lévő férfi fekszik. Nyomban se
gítségére siettek; élesztgetni kezdték, majd 
amikor látták, hogy a férfi nem tér magá
hoz, félrevonszolták a sínről s akkor meg
döbbenve állapították meg, hogy

a szereneaétlen embernek mindkét Iába 
tőről le van metszve. 

szerencsét hoz.

Az Elida Ideal-szappan a bőmet egészséges színt ad fi 
megóvja fiatalos rugalmasságát

Tisztább, enyhébb és sokkal kellemesebb illata

Széppé varázsol

ELIDA
IDEAL-SZAPPAN
Utolsó maradékáig illatos.

tájban — a tűzoltóság ura lett a veszede
lemnek és eloltotta a tüzet. A megejtett 
vizsgálat a tűz okát még nem állapított* 
meg. A kár jelentékeny.

SCITOVSZKY BÉLA
belügyminiszter a következőke4 mondottat

— A jövő évben két nagyobb jelentő
ségű törvény javaslatot szándékozom tető 
alá hozni. Az egyik a vármegyei törvény
javaslat, amelynek előkészítése folyamat
ban van. Az előzetes tárgyalások során 
újabb és újabb anyag merült fel, úgy 
hogy a javaslat keretei erősen kibővül
tek. Ugyanez történt a fővárosi törvény
javaslattal is. Mindkét javaslatban nagy
szabású, minden részletre kiterjedő és 
hosszú időre szóló törvényalkotásra tö
rekszem. fíppen ezért ezidőszerint még 
nem tudom megmondani, hogy a javas
latokkal mikor készülök el.

Nemsokára arra robogott a szolnoki 
gyorsvonat, mire a pályaőr jelzést adott le 
s a vonat nyomban erős zökkenéssel meg
állt és a szerencsétlen embert beemelték a 
gyorsvonat csomagkocsijába, hogy Buda
pestre hozzák Amikorára a vonat berobo
gott a pályaudvarra, a mentők már hord
ággyal várták, hogy Becher Mihály 3Ő 
éves gyárimunkást a Rókus-kórházba szál
lítsák, de

útközben a szerencsétlen ember 
anélkül, hogy egy pillanatra is visszanyerte 
volna eszméletét

meghalt.
A rendőrség a halálos kimenetelű gázolás 
ügyében megindilotta a nyomozást.
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A béraulóíuvarozók 60 taxióra 
nélküli luxusautót akarnak ki

állítani a standokra

Január végén öt uj útvonalon 
indulnak meg az autóbuszjáratok

A» aulótflxjk szaporít ásó n a k ügye nemcsak 
a főváros illetékes szerveit foglalkoztat|a, ha 
nem az érdekeltek végtelen sorát is A város 
házán több, mint ezer kérvény hever, melyek
nek benyújtói mind taxlrcnd«zámo( kérnek. A 
hivatalos ndininiszlráció gépezete azonban nem 
működik olyan gyorsan, hogv ezeket fi meg 
okolt kérclmckil letárgyalja s telnek-múlnak n 
hónapok anélkül, hogv egyetlen lépés is tör 
ténne ebben a közérdekű kérdésben a megoldás 
f'lé

Újaikban a bérnutófuvurosok szövetkezete 
fordult Iwndvánnvwl n közlekedési ügyosztály 
hoz * engedélyt kért arra, hogv amig a rend 
számok szaporítása elintézést nyer,

M darab vlteldljjelzö-kéazlllék nélküli 
luxusautót álllthiisaon hl a főbb útvonalak 

állomÓHlirlyeio.

A beadvány szerint a luxusautók viteldija csak 
ÍÖ*»-kal lett volna magasabb az órával fel 
szerelt taiik tarifájánál

A tanács legutóbbi Ülésén n kérelmet eluta 
■Holla, egyrészt azzal, hogy az aulótaxik sza 
porilására a közlekedésügyi bizottság még nem 
adott engedélyt, másrészt azzal a mcgokolossnl, 
hogy nem lát garanciát arra, hogy a vlleldij 
jelző nélküli bérautókon csakugyan 10 száza 
lék kai lenne csak magasabb • vilddij a rendes 
tarifánál

bizottsága már ré-A főváro* kőzlekedésöyl 
gén sürgeti az autóbusz forgalom Ideiglenes 
fejlesztését, midig is, amíg a lOrt uj autóbusz 
••Ikészül, Időközben egy társaság ajánlatot adott 
!«■ a városnál, melyben 2 éves koncessziót kért 
24 darab autóbusz járatására. A tanács fel
vette a vállalkozókkal n tárgyalásokat. de előre 
leszögezte, hogy koncessziót nem ad. mert az 
aulobuszforguJom a főváros monopóliuma s 
legfeljebb arról lehelne szó, hogv a 24 autó
buszt a társaság 2 évre átengedi na autóbusz
üzemnek s ennek ellenében az elérendő tiszta 
haszonból a vállalkozók megfelelő részesedést 
kapnak. Ilyen alapon már majdnem létre is 
jött a megegyezés a főváros és az ajánlattevők 
közölt, de közben a közlekcdésiigví bizottság 
úgy határozott, hogy más vállalkozóknak is 
lehetővé kell lenni a hasonló niánlkozásl. mert 
hátha más aiitobnsz-liibijdonos kedvezőbb fel- 
létetekkel tenne ajánlatot. Erre 14 napi termi
nust jelöllek meg, mely időn belül bárki pá- 
ivózhat autóbusznak kölcsönadására.

A városházán nagy eredményt vártak a pá
lyázattól. azt hitték, hogy az aulobusz tulaj- 
donosok valósággal cl fogják árasztani a várost 
ajánlatokkal. Akadt is 1—2 külföldi cég és 
gyár, amely érdeklődési tanúsított, de ezeknek 
eleve kijelentették, hogy a kormány nem ad 
engedélyt külföldi autóbusznak behozatalára s 
igy nincs értelme, hogy pályázzanak. Magyar 
gyárak viszont csak úgy voltak hajlandók ko
csikat adni a fővárosnak, ha azokat a főváros

fix áron meg is vásárolja. A 14 napi határidő 
n karácsony előtti napokban letelt és

nem érkezeti be egyetlen uj ajánlat sem.
Igv a főváros kénytelen más hiányában a 2-4 

Rába-aulobuszt az ideiglenes járatok céljára 
elfogadni. A közlekedésiigvi ügyosztály ezek 
után intézkedett, hogy az autóbuszüzemre fel 
ügyelő bizottság

ma, kedden.
a közlekedésügyi bizottság pedig

szerdán összeüljön

s a vállalkozókkal a szerződért megkösse 
Egyúttal megállapítják az autóbusznak

közlekedési útvonalait
is. Az eddigi tervek szerint őt útvonalon fog 
nak járni a kocsik. A Rózsadombon, a Lánc
hídfő— Vár—Szénatér közölt, a Károly király 
ut—Dohány (Wesselényi)-utca—Aréna-ut között, 
a Borárostér—belváros—Vígszínház közölt ér 
az Andrássy-utlól a Szent ’’ ” 
Eredetilcg már 
helyezték volna 
sok elhúzódása 
esetben

Január végén
niedyek mindenesetre erősen javítani fogják a 
főváros közlekedési viszonyait.

László kórházig. 
december közepén forgalomba 
a 34 uj autóbuszt, a tárgyaló
in inti azonban most legjobb

Indulhatnak meg a járatok.

Hollós Pál építészt 
a vizsgálóbíró utasítására 
előállították a rendőrségre 

és letartóztatták

„Nem írok többé regényt"
— mondja Tersánszky Józsi Jenő, 

aki most tölti ki büntetését a Markában

Egyetlen ellenzéki jelölt 
sem lép íöl a megüre

sedő kerületekben
Bácsalmáson az ifjabb Vojnich 
báró, Somorján Széchenyi József 
>róf és Bárány Imre, Sárvárott 
Eőri Vilmos, Zichy Aladár gróf 
és Maróthy László küzdenek a 

mandátumért
Egyszerre három kerület üresedik meg ja- 

tuiuór közepén: a sárvári, u bácsalmási és a 
somorjai választókerület. A sárvári kerület 
’luszár Károlynak. a képviselőház alelnökcnek 
,i Munkásbiztosiló Pénztár elnökévé, a bács
almási kerület Alfűldy Bélának, ez intézel al- 
•lökévé és a somorjai kerület Frühmirth Mó
rásnak a Ferenc József kereskedelmi kórház 
lelnökévé történt kinevezésével üresedik meg, 

Mindhárom kerületben még januárban kiírják 
t választásokat. A megürülő kerületekben már 
’s megindult az agitáció.

A jelöltek egész serege küzd a három man
dátumért.

A bácsalmási választókerületben ifjabb Voj- 
nich báró lép föl. Bóró Vojnich István régi po
litikus családból származik és Bácsalmáson 
nagy népszerűségnek örvend. A sárvári kerület, 
ben Eőri Vilmos, Huszár Károly pártelnöke lép 
•öl keresztény kormánytámogató programmal. 
Itt heves küzdelem várható, minthogy még két 
lelölt is kisérletezik: Zichy Aladár gróf és Ma
róthy László, vármegyei főjegyző. A somorjai 
kerületben gróf Széchenyi József lép föl, aki
nek nehéz küzdelme lesz a kisgazdapárti Bá
rány Imrével. Bárány Imre mellett, aki tagja 
volt az első nemzetgyűlésnek, erősen kardos
kodnak a kisgazdák.

Mindhárom választás csak személyi küzdelem 
lesz, mert

az ellenzéki pártok egyetlen kerületben sem 
állítanak jelöltet.

Hollós Pál budapesti építész ellen külön 
féle (Írtéit természetű elszámolási ügyekben 
feljelentés érkezett a rendőrségre. A fcljclcn 
tás alapján megindult a vizsgálat és

a budapesti királyi büntetfttörvényszék 
vizsgálóbírója elrendelte letartóztatását.

A vizsgálóbírói intézkedést azonban nem tudták 
foganatosítani, mert az építészt nem találták 
meg.

Tegnap a rendőrség megtudta, hogy Hollós 
a lakásán tartózkodik. Detektívek mentek ki 
érte és előállították a főkapitányságra, ahol 
a vizsgálóbíró intézkedésére

előírtét letartóztatásba helyezték.
Hollós PáJt, aki kijelentette, hogy ártatlannak 
érzi magát és szerepét sürgősen tisztázni fogja, 
átkisérték az ügyészség fogházába.

Joghallgató és bor
kereskedő véres párbaja

Szeged, december 20.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Véres 

karddpárbaj folyt le Szegeden a szombati 
napon az egyik szegedi sportklub helyisé
gében. Az ellenfelek: Horváth Nándor or
vostanhallgató és Kroó Imre szegedi bor 
kereskedő voltak. A párbajra egy kávéházi 
összcszólalkozús adott okot. A súlyos fel
tételű kardpárbajban a felek többször 
összecsaptak. Kroó Imre jelentéktelenebb 
karcolásokat szenvedett, de Horváht Nán
dor vállán súlyosan megsérült, úgy hogy a 
szegedi közkórházba szállították be, ahol 
orvosi ápolás alá vették.

Tersánszky Józsi Jenő, a kitűnő, ismert re
gényíró, akit a „Nyugaf'-bun megjelent a „Céda 
és u szÜ2" cimü regénye mintt kél hónapi fog
házra Ítélt a biróság, most tölti ki büntetését a 
Mnrkó-utcai fogházban. Tersánszkv kalandos 
körülmények között kezdte meg szabadságvesz
tés! büntetésének kitöltését. Körülbelül egy éve. 
tiogy iélete jogerőssé vált és hogy be kelleti 
volna vonulnia a fogházba. A regényíró azon
ban ekkor megszökött a hatóságok elöl és he
teken keresztül bujkált álnéven Budapesten 
Hisztériásán félt a fogháztól, még mindig ide
geiben volt azoknak a szörnyű hónapoknak az 
emléke, amelyeket olasz fogságban kellett eltöl
teni*. Az igazságügyi kormány ekkor Tersánszky 
nagyszámú tisztelőinek kérésére engedélyt adott 
arra, hogy a regényíró csak később töltse ki 
büntetését.

A halasztás ez év december elejéig szólt. .Ek
kor Tersánszkynak végleg be kelleti vonulnia. 
A törvényszék Markó-utcai fogházában jelentke
zett, ahonnan azonban még másnap

összeláncolva a többi rabokkal, kivitték a 
gylljtőfogházba.

Mintegy tiz napig tartották itt a regényírót, 
majd december közepén ismét visszahozták a 
Mnrkó-utcai fogházba.

A Markó-utcai fogház jelenleg annyira meg
telt, hogy Tersánszky Józsi Jenőt a fogház ve
zetősége csak olyan cellában tudta elhelyezni, 
ahol rajtakivűl

húrom betörő volt.
A betörők között volt a nemrégiben elfogott 
..Angyalföld réme" is, aki azzal üdvözölte Ter- 
sánszkyt, hogy

birkózni kezdett vele.
Az edzett, erős regényírót azonban az Angyal
föld réme sem tudta az első pillan^loklian 
földre lepem í. Egy másik betörő, börtönök öreg 
lakója, már mintegy tiz évet töltött különböző 
fogházakban és fegybázakban, semmiképpen 
sem akarta elhinni Tersánszkynak azt, hogy egy 
regény miatt került a cellába. Állandóan azzal 
biztatta, hogy csak vallja be elölte őszintén 
bűnét, mert ha lopásért ül, ő kilanitja arra, mit 
valljon a vizsgálóbíró előtt.

Munkatársunk beszélgetett Tersánszky Józsi 
Jenövei. A regényíró elkeseredetten jelentette ki: 

— Ezntul nem irok egyetlenegy sort sem. 
Legalább is regényt soha többé. Bár a modern 
magyar elbeszélőirók közölt elég tekintélyes he
lyet foglaltam el. elhatároztam, hogy lemondok 
a további munkáról.

— Csak illemtant fogok ezután irnt
Remélhetőleg ezért nem kerülhetek a fogházba. 
Nagyon lassan morzsolódnak le a napok. Most 
szerencsére, sajtóvétség miatt elitéit ujságiröval 
teltek egy cellába és a fogház vezetősége min
dent megtesz, hogy a törvény sértése nélkül 
helyzetemet megkönnyítse. Könyveim vannak, 
papirt és ceruzát tarthatok zárkámban, sajnos, 
azonban ismétlem, semmi kedvem sincs ahhoz, 
hogy írjak. Pedig mennyi témám van, mennyi 
mondanivalóm van. Miután azonban dolog nél
kül még sem tudok ellenni és valahogy mégis 
élnem kell: fordítani fogok. Jelenleg is. a fog
házban is egy angol regény fordításával próbál
kozom.

Ezért talán valóban nem kerülhet ismét fog
házba a kitűnő, fiatal regényíró.

Dohány-utca 42-44

Taglói vételek
a Pesti Chevra Katusánál

Az 1928. év elején a Pesti Chevra Katllsa 
taglölvételeket tart Mindazok, kik magu
kat fölvétetni akai ják, jelentkezzenek folyó 

évi december 31-ig
a Pesti Chevra Kadisa titkári hivatalában 

(Budapest Vl„ Laudon-utca 3.

Legolcsóbb 
és legeredményesebb

R

<PANNONIA<<
SZÁLLÓ

Budapest, Vili., llAkócxl-nt S. 
Ai előkelő családok rögt, Jóblmovú talAikoaőbelyo 
a város szivében a két legnagyobb pályaudvar óm 
a hajóállomások közelében a vfi amos közáUvaeutak 

csomópontjAnAI 

kftnynlmos böziekedás 
minnen irányban 

Te’fesea aiiáalshitua 

legtnodaruebben, minden kényelemmel felszerelve, 
110 szoba tán ággyal Kiír ponti Ittiéa. Uft.

Állami telefon.
Hideg, és meleg (oKövIt voaeték <u feszes 

szobákban Szobák 'ürdőszxsbAval 
tolictievel K III ö n fürdőszobák. 
Kényelmes 'xjósea ólvtuió erem.

Fodrász n-nnikllr éa pedtkUr.
Pompás (Alikért, fénye* éiturmek, különtermek 

kávóház. Kitűnő mag<ar és francia konyha, kiváló 
magyar -s kOlföic: fajiorok Figyelmen Kiszolgálás 

M é r s « k e • t Arak. 
sxállöiulajdon«»: ClUvk Frigyei 

Az étterem fe a kávéháx tula donnáét;
GlUck E. .Unoi és relnnnnn Ferenc

•I

Nem költöznek be a lakók 
az uj fővárosi házakba

Nedvesek a falak, mégis megadták a beköltözés! 
engedélyt

A főváros kislakásépitési akciója most fe
jeződött be. A vállalkozó érdekeltségek 
ugyanis különböző csoportokban fokozato
san fejezték be az uj fővárosi házakat no
vember közepétől kezdve karácsonyig. A 
főváros kíslakásépitési úgynevezett ötös al
bizottsága állandó ellenőrzést és felügyele
tet gyakorol e lakásépítések fölött és min
dén egyes esetben maga vette ál a főváros 
nevében az uj házakat és adta meg a beköl
tözés! engedélyt. Most azután nagy 
petés éri a főváros közönségét:

megle-

Vásárcsarnoki
hirdetés

elkészült egy zug, azonnal beköltöztek a 
hajléktalanok, ügy látszik, erre számítót 
lak a városházán, amikor módot adtak arra, 
hogy a kijelölt lakók az uj lakásokat elfog
lalhassák. A szokatlanul erős tél 
útját állta a gyors bekölözésnek,

Az összes vásárcsarno
kok részére felvesz 
éves táblahirdetéseket

azonban

n kijelölt lakók, nagy szómban, 
fosztották a beköltözést egyrészt 
mert egészségük veszélyeztetését 
volna altban, hogy lakásukat most, tél
víz Idején nedves fűink közt rendezik 
be, mert 
betétién

dhn- 
axért, 
látták

Olty és Németh
hirdetőirodája

DL, Központi Vásárcsarnok I. em. 6.

a kijelölt lukók Igen tekintélyes 
nem költözik be az uj lakásokba, 

azok rendkívül nedvesek.

része
mert

A régi békevilúgban, ha egy ház elkészüli. 
vsak hosszabb hlő múlva adták meg a be
költözés! engedélyt. amikor már a /alak 
híjcsen kiszáradtak. Mostanában a nagy la
kásínség megbontotta a törvényt, mihelyt

a falak kiszárítására megflzet- 
mennyfMígH szénkészJetre lett 

volna szükségük.

csak a leggazdagabb és a legsze- 
. költöztek he az uj lakásokba,

akiknek volt pénzük i szobák fűtésére, 
vagy azok, akiknek minden körülmények 
között hajlékra voh szükségük.

ffjfl azután 
gényebbek

IWI & örakor már nvlfiua a
J

vn.johariv uísa «p». sz

! mersz-e mary újévre
— etfy 

l»«8l*Oln«r OyArl'a Sándor M.
Alti &K HigS fr’ Hí Ferenc Knmermnyer Kúroly-u. 1 gwvnfpNtMUálI* (Központi városháza épület)
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Serédi biboros "hercegprímás | 
a tavasszal uj palotát építtet 
a Mátyás templommal szemben

Rövid idő alatt mintegy 
tizenötezer pengőt kitevő készpénzvagyo

nát hagyta ott a zőldoszlalon,
sőt a kétségbeesett, vakon vesztébe rohanó em
ber, amikor a pénze elfogyott, értéktárgyait, 
majd ruháit adogatta el, hogy estéről estére sze

rencsét próbáljon a. zöldasztalnál. Madarassy 
Jenő a kártyaasztalnál hagyta mindenét és ak
kor, amikor már teljesen tönkrement, a hosz- 
szu kártyázástól amúgy is szétroncsolt idegzetű 
ember kétségbeesésében az öngyilkossághoz 
folyamodott.

A prímás az esztendő nagy részét 
Budapesten kívánja tölteni

Serédi Jusztinián dr. biboros hercegpri- 
»nás január második felében vonul be Esz
tergomba. amikor ünnepélyes beiktatása is 
megtörténik. Az uj prímás ekkor főpásztori 
körlevelet ad ki, amelyben részletesen ki
fejti azokat a föladatokat, amelyek a ma
gyar katolikus klérus elölt állanak.

A hercegprímás ezenfelül módját fogja 
találni annak is, hogy mihamar nyilalkoz- 
lék a magyar katolikus társadalom problé
máiról is. A bíboros-prímást a Szent Istnán- 
tdrsulat védnökéül fogja megválasztani és 
o hercegének a Szent István Társulat véd
nöki székéből fogja élőszóval, részletesen 
és a társadalmi problémák minden terüle
tére kiterjeszkedőleg kifejteni fölfogását. A 
prímás beszéde itt különösen a katolikus 
tudomány, irodalom és művészet kérdéseit 
fogja felölelni és ezek szempontjából fog 
irányelveket fölállítani.

Az uj prímás egyébként ugy intézkedett, 
hogy Esztergomban a primási palotában 
azt a lakosztályt foglalja el, amelyben 
Csernoch János dr. is lakott.

Homonnay Tivadar 
lesz a Ház uj alelnöke

Huszár Károlynak a Munkásbiztositó el
nökévé történt kinevezésével megürül a 
képviselőház egyik alelnöki állása, amelyet 
a kormányt támogató keresztény gazdasági 
párt sorából kell betölteni. Huszár Károly 
utódjaként máris több nevet emlegetnek, 
közöttük, kereszténypárti oldalon, a legerő
sebben Haller Istvánt favorizálják. Haller 
István mellett a legkomolyabb jelölt Ho- 
monnag Tivadar, akit viszont a kormány
párt soraiban fogadnak szívesebben.

A képviselőház legközelebbi ülését ja
nuár 10-én tartja, amikor is az elnök be 
fogja jelenteni Huszár Károlynak a képvi
selői megbízatásról való lemondását. Egy
ben jelenteni fogja, hogy ezzel megürüli a 
Ház egyik alelnöki állása, amelynek betöl
tését a másnapi ülés napirendjére veszik 
föl. A gyakorlatnak megfelelően a keresz
tény gazdasági párt jelölőértekezlete dönti 
el. hogy ki lesz az uj alelnök. így tehát a 
kérdés érdemi része magában a kormányt 
támogató keresztény pártban dől el, az ed
digi gyakorlatból azonban az is következik, 
hogy a pártnak tekintetbe kell vennie a 
kormánypártnak és nem kis mértékben az 
ellenzéknek a hangulatát is. A jelekből kö

Serédi prímásnak egyéhként elhatáro
zott szándéka, hogy az esztendő leg

nagyobb részét Budapesten tölti.
Éppen ezért az uj prímás mindjárt megér
kezése után intézkedni fog, hogy

a Várban sürgősen kezdjék meg az uj 
primási palota építését

A primási palota helyét is kiszemelték: o 
biboros hercegprímás uj palotája a Mátyás
templommal szemben, a Szentháromság tér. 
Tárnok utca és Hunyady János ut sarkán 
épül föl, azon a telektömbön, ahol most egy 
fővárosi ideiglenes iskola áll, ott ahol a 
Halászbástyából a Szent István-szobor ki
emelkedik. A primási palota főhomlokzata 
a Dunára fog nézni.

A hercegprímás elhatározta, hogy a pa
lota építését még a tavasszal megkezdi s igy 
az uj biboros-primás révén hatalmas épít
kezés indul meg a budai Várban, ahol méltó 
székhelyhez jut a magyar katolikusok egy- 
házfejcdelme.

vetkeztetve. a keresztény gazdasági párt 
aligha fog Haller István mellett állást fog
lalni, mert — mint a legbeavatoltabb hely
ről értesülünk — magában a kormánypárt
ban sem fogadják szívesen Haller István 
alelnökségét, a baloldali ellenzék soraiban 
viszont a legélesebb hangok hallatszanak 
Haller István alelnöksége ellen. Hire jár, 
hogy

a szociáldemokraták a nyilvánosság előtt 
is tiltakozni fognak a numerus ciausus 
atyjának a Húz alelnöki székébe való 

beültetése ellen.

Tekintettel pedig arra a körülményre, hogy 
— mint kormánypárti körökben beszélik — 
Bethlen István gróf miniszterelnök szemé
lyesen interveniál Homonnay Tivadar alel
nöksége érdekében, máris eldöntöttnek te
kinthető, hogy Huszár Károly utóda az al
elnöki székben Homonnay Tivadar lesz.

Az alelnökválasztás során mindeneseire 
meglehetős izgalmak várhatók. A jelöltek 
közölt Tury Béla és Czettler Jenő is szere
pelnek, de egyikük sem hajlandó a megbí
zatást vállalni.

Kizárják az egyetemről 
a romboló oláh diákokat
Mese a „kihívóan™ viselkedő magyar 

sovinisztákról
Bukarest, december 25.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A diákok 
bünperében hozott első ítéletek után még 
élénken foglalkoztatják a közvéleményt a 
nagyváradi események. A per során a vé
dők azzal a nevetséges érvvel álltak elő. 
hogy a magyar soviniszta irredenták ki
hívóan viselkedtek és azonkívül agent pro- 
vocateuröknek is szerepe volt a zavargás 
előidézésében.

Cuza tanár szintén a provokálússal 
magyarázza a zavargást.

A bíróság Ítélethozatala igen érdekes mó
don történt. Arra a kérdésre, hogy szándé
kosan történt-e a váradi rombolás a bíró
ság nemmel felelt, viszont enyhítő körül
ményeket látott fenforogni és ezen az ala
pon hozott ítéletet.

Az egyetemi tanács, miután megvizsgálta 
a nagyváradi eseményeket, hivatalos közle

Bűnügyi zárlatot rendeltek el 
Fülöp Sándor vagyonára

Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarék
pénztár alvállalata, nz összeomlott Debreceni 
Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaság ügye 
most újabb fordulathoz jutott.

A rendőrség, mini ismeretes, letartóztatta 
és az ügyészségre szállította Fülöp Sándort, a 
vállalat igazgatóját, akit azzal vádolnak, hogy 
gabonaspekulációk révén közel hatvwiniilliárd 
koronával megkárosította a vállalatot. Vele 
együtt ax ügyészségre került a titkára, Berger 
György is. A törvényszéken Bubics Jenő dr. 
vizsgálóbíró folytatta ügyükben a vizsgálatot 
és fcntartoíta az előzetes letartóztatást. A deb
receni vállalat ügyészei, Leitner Ernő dr. és 
Vogl Béla dr. az okozott kár részbeni fede
zése céljából bűnügyi zárlatot kértek Fülöp 
Sándor vagyonára. A vizsgálóbíró helyt adott 
a kérésnek,

elrendelte a bűnügyi zárlatot és tegnap 
utasította a rendőrséget, hogy a zárlatot 

ményt bocsátott ki a diákzavargásokról. E 
közleményben

mcgbélycgzl u Nagyváradon, Kolozsvá
ron és egyebütt lefolyt zavargásokat és 

az ezekkel kapcsolatos lopásukat.

A tanács bevárja a bírósági ítéleteket s csak 
ezután állapítja meg a diákoknak a tanács 
hatáskörébe cső büntetését. Mindazokat a 
diákokat,

akik a lopásban vagy tcmploingyalázás- 
ban részesek, minden felsőbb oktatás

ból kizárják.

A kisebb mértékű bűnös cselekményeket el
követett diákokat előreláthatólag egy évre 
zárják ki. A tanács kimondja mindazoknak 
a diákoknak a folyó tanév végéig való kizá
rását, akiket a bukaresti vonaton a decem
ber 9-érc virradó éjszakán a közrend meg
zavarása miatt letartóztattak.

foguuatositsa.
A végzés értelmében zárlatot vezetnek Fülöp 
Sándor debreceni négyszobás, elegánsan be
rendezett lakására, valamint házkutatást tar
tanak a debreceni vállalat irodájában és a 
vállalat berettyóújfalui kirendeltségének iroda
helyiségében is. A bűnügyi zárlattól függetle
nül valószínűnek látszik, hogy a házkutatás 
során olyan

fjegyzések és iratok kerülnek elő,
amelyek az ügyet közelebbről is megvilágítják 
és még további lépéseket jelentenek majd a 
nyomozásban. A főkapitányságról

rendőri bizottság széli ki Debrecenbe és 
Berettyóújfalura,

hogy foganatosítsa a vizsgálóbírói végzés 
alapján elrendelt bűnügyi zárlatot és házku
tatást.

Selyemsáljára akasztotta 
magát a Baross-szállóban 

egy uradalmi intéző
Súlyos kártyaveszteségei miatt menekült 

a halálba
Tragikus öngyilkosságot követett el a Tliö- 

köly-utl Buross-szállóban egy uradalmi intéző. 
Péntek éjjel tizenkét órakor egy elegáns kül
sejű fénfl nyitott be a portás fülkéjébe.

— Most érkeztem vidékről és nem tudtam 
barátaimmal találkozni, akiktől pénzt kaphat
tam volna. Itthagyom az útlevelemet és az

róiÖst cigarettatárcámat fedezetül, hitelezze a 
szoba árát és kölcsönözzön három pengői, 
hagy megvacsorázhassam.

A portás teljesítette a biztos fellépésű ur ké
rését, odaadta a kivánl három pengőt, majd 
mikor visszatért, szobát nyi’ott az ismeretlen 
vzúmára, aki Madarassy Jenő nevet irt be a 
szálloda vendégkönyvébe. Harminc évés, hartai 
Illetőségű uradalmi intézőnek mondotta magát.

Másnap reggel tiz órakor a szobalány Mnda- 
rnssy utasítása alapján bezörgelett a szobába, 
Mndnrnssy kiszólt, hogy délután négy órakor 
keltsék föl.

Négy órakor újra kopogott a szobalány, 
azonban a vendég nem nyitott ajtót, mire a 
szobalány, rosszat sejtve, felhívta a portást és 
nnnak a segítségével betörték az ajtót és be
nyomultak a szobába. A szobában borzalmas 
látvány tárult elébük.

A szerencsétlen Intéző
holtan feküdi az igyon, nyakára fehér se
lyem sál volt burkolva, melynek vége a 

rézágy felső sarkára volt rákötve.
A portás azonnal értesítette a mentőket és a fő
kapitányságot, a kistálló mentők azonban már 
csupán az órákkal ozelőtt beállt halált konsta
tálhatták. A rendőri vizsgálat során megálla
pítást nyert, hogy az öngyilkost tényleg Mndn- 
rnssy Jenőnek hivlák és nemrég még egy du
nántúli nagybirtok intézője volt.

Néhány hónappal ezelőtt elvesztette álláséi és 
összegyűjtött pénzével feljött Budapestre, hogy 
valamilyen állást keressen magának.

Itt tartózkodása első hetében egy Ismerőse 
valamelyik

kártyabarlangba vitte fel
n kórlvajótékhor mllscm írlő Mndnrnssyl és 
ettől nz Idöponllól kezdve a szeren.-étien em 
bér teljesen a hazárdjáték ralijává lelt.

TUNCSRAM
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Iliit Hit
A Budapesti Önkéntes 
Mentőegyesület kérelme 
Budapest közönségéhez
Közelit Szilveszter napja, az a nap, melyen 

Budapest főváros polgársága derék házfelügye
lőink utján összeadogatja a mentők jövő évi 
UHl&taeit.

A R. 0. M. E. vezetősége némi aggodalom
mal, de mégis bizalommal várja Budapest pol
gárainak segítségét.

Aggodalommal, mert a mai súlyos és nehéz ke
reseti viszonyok közölt kevés ember van, kir.ek 
feleslege van. Mindnyájan tengődünk és vergő
dünk megcsonkított hazánkban, de azért mégis 
bizalommal, mórt a mentőket soha, még a leg
nehezebb viszonyok között sem hagyta cserben 
Budapest közönsége. Hiszen minél több a baj, 
a gond - annál több szükség van a mentőkről

Nappal és éjjel, jó és rossz időben a mentők 
kapuja, mint at irgalmnssúg házának ajtói, min
dig tárva-nyitva vannak n scgélykercsők, a sze
rencsétlenek számára. Ha akárhol van a baj, 
szcrencsélcnség ebben n nagy városban, cseng 
n telefon, a vészkiáltás elhangzik és már robog
nak autók segítséget, vigaszt vive a baj színhe
lyére. Nem nézik: gazdag-e vagy szegény, bem 
nézik: mi a nemzetisége, mi a vallása a segély
kérőnek. A hivó, könyörgő szó csak azt jelenti, 
hogy baj van, valaki segítségre szorul és már 
repül ax autó és megy a segítséget vivő irgal
masság: segíteni, gyáinolitani, vígasztalra.

Budapest székesfővárosnak egyik legszebb, 
legnemesebb célú nlózménye a Mentőegyesület, 
mindenki szereli, mindenki dicséri. Ezért most, 
mikor jövő évi kiadásainak fedezetét kéri, ne 
feledkezzünk meg rólal , e ,, ,

Egész évben csak egyszer, csak Szilveszterkor 
kérnek a mentők! Nem gyűjtenek az utcán, nem 
zaklatnak évközben — csak most, csak Szdvesz- 
terror, csak a házfelügyelők utján!

Adakozzon mindenki, aki csak teheti; az ir
galmasság és segítségre vató készség szent névé- 
bent

A községi pártok vezérei 
a főváros jövő évi 

Az uj esztendő küszöbén jövő évi munka
programjukat illetően kérdést intéztünk a 
különböző várospolitikai pártok vezéreihez. 
A következő válaszokat kaptuk:

BRÓDY ERNŐ
a Demokrata Párt alelnöke:
Mteszem a kérdést, hogy melyik a 
legfontosabb, legégetőbb feladata, a

— Ha 
főváros 
pálmát

■ közlekedés ügy* 
A földalatti vasút kiszélesítése, 
villamoshálózat bővítése, a

_ , a
~n>rin-—___ - halál-
mi-gstüntelése, a pályaudvarok uj

viszi cl. 
fölfeléül 
sorompók —, - r—.
el helyezése, a az autóbusz kérdés sürgős meg
oldása halaszthatatlan kötelesség. Ehhez járul 

természetesen
■ vlteldljak leszállítása

az egész vonalon. Sem a bürokratikus copfnak, 
sem a spekuláló anierik ázásnak nem szabad 
kijátszania az érdekelt, dolgozó társadalom
nak azt a Jogos igényét, hogy a legmodernebb 
közlekedési eszközzel könnyen, olcsón és gyor
san érje eí munka- és lakhelyét. Ennek a 

désnek sikeres megoldása teremti majd 
Nagy-Budapestet.

KOZMA JENŐ
a Községi Polgárt Párt elnöke:

— Első helyen áll a közlekedés legfel
sőbb irányításának egy kézbe való letevése. 
E régóta hangoztatott kívánság feljesztésé- 
lől sokat várunk, várjuk szt,_ hogy uj élet, 
uj vérkeringés indul meg 
sági életében. ” 
súlyosbodó

közélelmezési

munkaprogram j áról
város érdekében szükségesnek mutatkozó 
adminisztratív reorganizációt valósítsa meg 
s csak azután foglalkozzék a politikai kér
désekkel.

FRIEDRICH ISTVÁN
02 Egységes Keresztény Községi Párt vezetője. 

__ Sürgősen gondoskodni kell az aulótaxik 
szaporításáról és a közlekedési viteldijak le
szállításáról. Az uj esztendő első napjaiban

a Talbot-ccntrále kérdése
Is sok munkát fog adni a törvényhatósági bi
zottságnak. Nem szabad halogatni a beruházó 
program végrehajtását sem.

PEYER KÁROLY
a szociáldemokrata párt vezére:

— Egyik legfontosabb programunk

moháíitanes-vlzet
parsfadugós Üvegekben.

PaSaDteároa üvegben, szénsavval telítve. 

rsi.nkt: T»rUk rtaoffiMtrá Budapest. VI, Ktraiy-uu* u.
Telefon: Llpőt 901—Ok

kér- 
mep

' ’ ja főváros gazda- 
Foglalkozni kell az egyre

__ Időjárás. A Meteorológiai Intézet 
hétfőn nz időjárásról a kővetkező pro* 
gnózist adta ki: Borult nagy ködös idő 
várható, lényegtelen höi>állosdssal,_ ké
sőbb csapadékra hajló idő valószínű.

— Hollay l’ál őrőke. Hoitsy Pál halálá
val megüresedett az Otthon írók és Hírlap 
írók Kertinek elnöksége. Az Otthon clnok- 
ielölljel kürtit több név került forgalomba, 
köztük a legkomolyabb Hegedűs hóránlé. 
akit minden oldalon nagy örömmel fogad
nának az (itthon elnöki székében. Hoitsy 
Pál Ingja volt a felsőháziak, amelyben 
kormányzói kinevezéssel, mint az újságírás 
reprezentánsa foglalt helyet. Az államfő — 
hír szerint — már január elején kinevezi 
Hoitsy Pál utódját a felsőházba. Az újság
író-felsőházi tagság jelöltjei között Csajthay 
Ferenc, Ránitz Ferenc. Márkus Miksa és 
Vészi József nevét emlegetik.

— Snssonov meghalt. Nizzából jelentik, 
hogy Sassonov volt orosz külügyminiszter, 
a cári Oroszország egykori nagynevű dip
lomatája, hirtelen meghalt.

— Bombamerénylet két bank ellen. 
Buenos Ayrcsből jelentik: Két bank ellen 
ismeretlen lettesek bombamerényletet kö
vettek el. Mindkét helven délben robbant 
fel a bomba, amikor nz utcán nagy votl a 
fel a bomba, amikor nz utcán nagv voll a 
szertehulló berendezési tárgyak több járó
kelőt megsebesítettek.

— Bakonyi Miksn: Az élet komédiái. Most 
jeleni meg Bakonyi Miksának, n kitűnő költő
nek legifjabb verskötete: Az élet komédiái. Az 
igazi emberi mélységeket feltúró irás • kará
csonyi könyvpiac egyik legértékesebb darabja.

— Karácsony este megfagyott egy ember. 
Gyünkről jelenük: Karácsony este éjfélkor 
a simontornyal csendőrjárőr a Némedi- 
major egy viskójában halott öreg embert 
talált. A vizsgálat megállapította, hogy a 
halott Újvári József 75 éves foltozó varga, 
aki házikójában füőanyag, meleg ruha és 
élelem hiányában magára maradion meg
fagyott.

— Tagfelvétel o Pesti Chevrn Kh dl sín ál. Az 
1928. év elején a Pesti Chevrn Kndisa tagfelvé
teleket tart Mindazok, nkik magukat felvé
tetni akarják, jelentkezzenek folyó évi deoent- 
bér 31-ig a Pesti Chevrn Kndisa titkári hivata
lában, Budapest, VI., Laudon-utca 8.

— 1-gö hajó a I.a Manche-csatornában Lon
donból jelentik: Egy angol repülőgép a La 
Manchc-cuilornábnn egy égő repülőgépet pil
lantott meg. A szerencsétlenül járt repülőgép
ről rádiőjelzés utján segítséget kértek.

- Klncvetéi. A Magyar-Francia Biztosító rt. IgazMZtó- 
(Ak* Fcjérvéry Ervin m. kir. korményfötanicaoat lant- 
gálává nevezi# ki. l'cjírvArvnnn a» Intézet, mint régi 
biztosítási vltvmberben, kitűnő niunkatánutt nyert.

nehézségekkel és a drá
gasággal.

Miután valószínű, hogy ezeket az élelmi
szerek felhozatalának és elosztásának hibás 
organizációja okozza, minden erőnkkel 
oda fogunk hatni, hogy ezen segítsünk. 
Nem Ütegen előliünk az a kívánság sem, 
mely a főváros műszaki adminisztrációjá
nak átszervezését sürgeti, csakhogy mi ezt 
nem egyszerű személycserével, vagy sza
bályrendelettel akarjuk emgoldani, hanem 
össze kívánjuk kapcsolni egy mindent át
fogó

városfejlesztési programmal.
Itt van a fürdőváros gyönyörű tervének 
elősegítése s az idegenforgalom állandósí
tása. Mindezek mellett foglalkozni kell a 
fővárosi törvény reformjával is. Úgy én, 
mint pártom minden tagja egyaránt, hívei, 
vagyunk a fővárosi polgárság érdekeit védő 
és képviselő autonómiának. Csakhogy mi 
az autonómiát zajtalan és szívós munkával 
kívánjuk megvédeni s arra törekszünk, 
hogy az uj fővárosi törvény elsősorban a

— Egyik legfontosabb programunk a 
lakásépítkezés folytatása. Ugyancsak fog
lalkozni kell

n lakbérek leszállításával,
mert a városi házakban is megfizethetetle
nül magasak a bérek. Foglalkozni kell a 
szociális problémákkal, az iskolaépítéssel, 
gyermeknyaraltatással, a tűdővesz elleni 
küzdelemmel, az anya- és csecsemővéde
lemmel, a kórházak ügyével, a munka
nélküliség elleni biztosítással. Redukálni 
kell az adminisztrációs kiadásokat, ami 
alatt nem értem a tisztviselők fizetésének 
csökkentését, hanem helyes és célszerű 
munkabeosztással kívánunk az állapotokon 
javítani. Nem feledkezünk meg a közszol
gáltatások árának leszállításáról sem.

PAKOTS JÓZSEF
a Magyar Demokratapárt elnöke:

— Mint ellenzéknek, első kötelességünk 
ellenőrzés, a bírálat. A program: 

a dolgozó polgárság jobbléte, 
a szociális igazság. Ahol a Inkáskérdés, az ol
csó közlekedés, a munkásság bérviszonyai, az 
ipar és kereskedelem bajai örök, megoldatlan 
problémák gyanánt dörömbölnek a városgaz
dálkodás kapuin, ott van és lesz tennivaló elég. 
Nagy küzdelmekre készülünk a városházán s 
nagyon kívánatos volna, ha ezeket a harcokat 
az ellenzék egységes fronton vívná meg. De hol 
van ma az egység? Legfeljebb a nyomorúság
ban.

az

PÖSTA SANDOB
a Dolgozó Polgárok Pártjának elnöke:

— Elsősorban a fővárosi beruházó program 
végrehajtását fogjuk követelni. Szorgalmazni 
fogjuk, hogy a főváros minden felesleges pén
zéi közmunkákba fektesse, mert életkérdés* 
hogy a dolgozó polgárság termelő és fogyasztó
képessége megjavuljon. Az összes többi fel
adatok e gondolat köré csoportosulnak. Igaz
ságos munkaelosztás, a pályázatok tisztasága 
és mindennemű hiteltullépés meggátlása.

- A Mant-Maov Mu4«aa4aa4«l rt. tetnap rend- 
kivüli aőigyülértn elhatározta alaptőkéjének fölemelését, 
ás uj részvényekre a régi részvényeseknek nyílik elő
vételi joguk. Minden régi 2 darab részvényre 3 uj rész
vény jut. Az elővételi jog a Magyar Földhitelintézet és a 
Magyar-Német Mezőgazdasági rt. pénztáránál gyakorol
ható.
- Hirtelen halál. Herrenfeld Adolfné 70 éves 

eltartott Király-utca 8. sz. lakásán, Németh 
István 58 éves piaci árus a Cserhát-utca 14. sz. 
ház előtt hirtelen összeesett és a kivonult 
uionlők mindkét esetben már csak a beállott 
halált konstatálhatták. Holttestüket a törvény
széki orvostani intézetbe szállították.

- Mstjar állampolgárok jugoealáv követe
léseinek bejelentése. Mindazok a magyar ál
lampolgáruk, akik a jugoszláv királyságban 
lévő ingó vagy ingatlan vagyonoknak és pénz- 
kövételeiknek a jugoszláv igazság ügym ints z- 
lérium által történt zár alá vétele következté
ben • jugoszláv királysággal szemben e *e- 
questerek feloldására, illetve letétjük vissza
adására igényt támasztanak, saját érdekűkben 
legkésőbb 1928 január tő ig írásban jelentsék 
be ezeket az igényeiket a magyar külügymi
nisztériumnál, vagy a belgrádi m. kir. követ
ségnél (Zorina ul. 70.). A bejelentéssel egyide
jűén az összeg megjelölésén kívül pontosan le 
kell Írni a követelés kelet kelésének körülmé
nyei* . , , .
- A Gana <« Társa-Danehlw H»-,

ndr rt. e hónap 23-*n tartotta randkivOll kőzgyülését, 
•mely a Llplék-Ryérnak az Ismert módozatok szerint 
való heolvMZtását cgyhanzuan elhatározta. A 15:1 ará
nya részvénycserére vonatkozó hirdetmény legközelebb 
fog megjelenni.
- Uungnry new and old. Gróf Caekonira Erzsébet 

..Hungary ncw 8nd »ld" cimü kitűnő munkájának ki
adása moat jeleni meg. A 1S5 oldalai könyv céljn az, 
hogy megismertesse Magyarország múltját és Jelenét az 
angol közAnaéiuel. A könyvet művészi reprodukciók il- 
lusairálják éoManyaroniaáíL illetve Uudapeat térképei 
egészHlk kL A müvet Cséthy Ferenc egyetemi könyv
kereskedés éa Irodalmi. vállalat adta ki 4a ára: kötve 
6 pengő

— Háiareá#. tlolh Miksa leányát eljegyezte 
Bemérd Sándor Budapested

— Véres botrány a Vúmház-pincében. 
Hétfőn délben a Vámház-pincében idogál- 
tak Erdőiig István és Pesked József gyári
munkások. A szomszéd asztalnál Schultzer 
Sándor, Kis György és Pék Márton mun
kások ültek. A kél asztaltársaság tagjai 
összeszólalkoztak s egymásra támadtak. A 
verekedés hevében Erdödyl és Peskedet sö- 
röskancsókkal fejbeverték, úgyhogy véresen 
terültek el. A mentők első segélyben része
sítették, azután a Rókus-kórházba szálllitot- 
Iák őket. A rendőrség vizsgálatot inditott 
annak megállapítására, hogy a véres bot
rány miatt kit terhel a felelősség.

— Véletlenül lelőtte a menyasszonyát. 
Egerből jelentik: Andornak községben ka 
rácsony estéjén Ogócsi József, 26 éves mol
nársegéd revolverét tisztogatta. A fegyver 
elsült és a golyó a ^fiatalember menyasz- 
szonyát Mészáros Gizella, 20 éves lányt ta 
lálta, aki életveszélyes koponyasérülést 
szenvedett. Gácsi Józsefet a csendörség 
Őrizetbe vette.

— öngyilkos lett nyomora miatt. Szeged
ről jelentik: Mayer Ferenc egykor jónevű 
cipészmester, aki nyomorában, teljesen el
hagyatva töltötte a karácsonyi szent estét, 
vasárnap az ösz-utca 11. számú ház fás
színében egy ruhszáritókötélre felakasztotta 
magát. A házbeliek még idejekorán rátalál
tak és levágták a kötélről. Az életunt ci
pészmestert súlyos állapotban a kőzkór- 
házba szállították.

Lábasa Juci, Medgyaszay Vilma, Vaszary Piroska, Sarkadi Aladár, 
Delly Ferencz, Pethes Sándor vendégjátéka az

Andrássy-uti Színházban
•________________ A legdrágább jegy Ara 7 pengd_____________________

_ Kommal rerekedé. KUpreleu. HélBn 
délután Kispesten. a. Eggcrl ulca 70. szám 
alatt levő vendéglőben órabMszakon 
Idogíll DUtlch Aladár gyárt munkás. Közben 
os asztalához télrpedell te aéhdny fiatalember, 
akikkel Dltrteh összeszólalkozott, majd vere
kedésre kerüli közöttük a sor m.közbcn a 
fiatalemberek alaposan bclgbenha^ytdk 
Ittas auárt munkást, aki arcén, tojón, kezén és 
karján súlyos sérüléseket szenvedett. Az 
rétién támadók elmenekültek. A rendőrség 

megindította a nyomozást.

— Tömegre betörések a karácsonyi ünnepek 
alatt A karácsonyi ünnepek alatt a betörök, 
uav látszik, nem tartottak munkaszitaetet. 
meri a főváros területeit és a kültelkeken több 
klsebb-namobb betörésről teltek bejelentési a 

károsullak^ így többek közöli Hegedűs Zollau 
lelt panaszt, hogy Kelenföldén, a villámon 
végállomásnál lévő trafikjai /osztották ki Is- 
meretlen emberek, ahonnan tőbbszáz pengő 
frtékű árut vittek el. Ugyancsak hasonló beje
lentést tett Kovács György füszerkereskedő, 
akinek a Tarcali-utca 14- «zám alatt lévő üz
letét fosztották ki s ahonnan 300 pengő értékű 
árut vittek el a betörők. A főkapitányságon 
a betörések ügyében a rendőrség megindította 

a nyomozást.
__  Elfogtak három betörői. Pécsről jelentik:, 

Pécsett az utóbbi időben sorozatos betörések 
fordultak elő. Karácsony vasárnapján a betörők 
kifosztották Szír mák Imréné csemegeüzletét Is, 
ahonnan sok árut, készpénzt s a kasszában el
helyezett ékszertárgyakat is elrabolták. Hétfőn 
a pécsi rendőrségnek három rovottmullu fiatal
ember szántól vében sikerült a betörések tette
seit élfognl. A betörők tizenhat betörés elköve* 
lését ismerték be. Pécsen kívül Győrben. Szom
bathelyen és Kaposvárott is követtek el betö
réseket. A betörőket a rendőrség letartóztatta.

— Fegybásra llélt kommunista kép- 
vlnelők. Párizsból jelentik, hogy négy kom
munistát. közöltük Doriot és Duclos képi 
viselőket, akiket azzal vádoltak, hogy ka
tonai személyeket engedetlenségre szóKlot- 
tak fel, fegyházbüntetésre ítéltek.

— Koholt merénylettcrv Seltr ellen, 
Harlsch. állásnélküli kereskedelmi alkalt 
mázott december 24-én a bécsi rendőr
kapitányságon előadta, hogy az Ottonia 
egyesület néhány tagja merényletet terrt 
vezeti Seitr polgármester ellen. Az azon
nal megindított szigorú nyomozás megálla
pította, hogy ez a bejelentés teljesen alap
talan. Harisehl. akit lopás és csalás miatt 
már többször büntettek, átadták a járás
bíróságnak

— Nincs összeköttetés mlss Grayson gé
pével. A halifaxi, homokszigeti szikratáv- 
iróállomás jelenti, hogy Grayson kisasszony 
repülőgépén üzemzavar támadt A vihar 
megakadálvozta a további összeköttetést.

— Bezárták as egri színházai. Egerből je
lentik; Eger város színházát bezárták, mert a 
színházépület oly rozoga állapotban vám, hogy 
a bentartózkodás életveszélyes. A város a 
kultuszminiszterhez segélyért fordult, hogy a 
színházépületet megjavíthassák.

x A KMAC téli motorkerékpár megbízható-* 
•ítfl ttírája. A KMAC motorkerékpóros osztálya 
1928 január 8-án országos nyílt megbízhatósági 
motorkerékpáros turautat rendez, A Inra út
vonala a következő lesz: Filatorigát. Budaka
lász, Lupamajor, Párnáz (ellenőrzőállomás), 
Csobánka, Plllsvőrösvár (ellenőrzőállomás), Pi- 
lisszentiván, Solymár, Pesthidegkut, Hidegkúti 
ut, Nagykovácsi ut. Erdélyi utón át a Szép 
Juhászáéhoz (ellenőrzőállomás), Tflndérhegyi 
ut, Jánoshegyi szerpentin, Erber vendéglő. Ez 
a cél. A résztvevőket két osztólyra, úgymint: 
szóló- és oldalkocsisra osztják. A start reggel 
kilenc órakor lesz a Filafori gátnál lévő vám
nál. Nevezési dö jannór 5-én.

A Bükk- és Mátravldékl Automobil Club 
vasárnap tartotta meg a közgyűlését, amelyen 
a KMAC, Ülés Istvánnal képviseltette magát. 
Megválasztották az uj tisztikart és beszámol
tak • klub működéséről.

A TTC 25 éves jublláris közgyűlést most 
tartotta meg, amelyen a KMAC-ol Szelnár Ala
dár dr. vezértitkár képviselte. Szelnár a köz
gyűlés után egy értékes ezüst emléktárgyat 
nyújtott át a TTC-nek.

A budapesti soffőrök asztaltársasága 22-én 
este tartotta meg a PoscA-éttermben hangzatos 
karácsony-estjét, mely alkalommal — úgy 
mint hat év óta mindig — most is 30 árva 
gyermeket ruházotak fel. Ehhez az okcióhoz a 
KMAC is hozzájárult 3 gyermek felruházásával, 
A lélekemelő ünnepség megható perceiben sok 
forró könny kigördült n szemekből, amikor a 
szegény gyermekek boldogan öltötték fel a 
meleg ruhácskát.

Városi Szerda Borcsa Amerikában 125-ször Fedák Sárival
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A Mersz-e Mary?
karácsony után is a 

legnagyobb siker Budapesten 
MrálySzinház

Esküit Lajos
aki december 29-én szabadulhatna 

nem akarja elhagyói börtönét
Eskütt Lajos a Maglódi-uli gyüjtőfogház- 

bán tölti ki ölévi fegyházbüntetésének még 
hátralévő részét. A szubóműhelyben dolgozik 
nagyatádi Szabó István volt titkára, mint ír
nok. Esküit Lajos tulajdonképpen ezen a 
héten, december 29-én szabadulhatna, mert 
ekkor már letöltötte büntetésének háromne
gyed részét. Azok az egy évnél továbbra el
ítéltek ugyanis, akik megelőzően büntetlen 
előéletüek voltak, büntetésük háromnegyed 
részének kitöltése után visszanyerik szabad
ságukat.

Munkatársunk azt a rendkívül érdekes in
formációt kapta, hogy Eskütt Lajos

nem akarja igénybevenni ezt a ked
vezményt

és december 29-én nem hagyja el a gyűjtő- 
fogházat, hanem még további nyolc hónapig 
bent marad a gyűjtőben.

Alkalmat találtunk arra, hogy Eskütt La
jossal a gyüjtöfogházban beszélgessünk. Es
küit a következőket mondotta:

— Nem veszem igénybe az „egynegyedet41, 
inkább továbbra is igy járok rabruhában és 
továbbra is szenvedek, mint fegyenc. Miért 
nem ragadom meg az alkalmat arra, hogy 
több mint négyévi fogság után ismét kilép
jek az utcára? Három évig voltam magán-

Női hó- és sárcipőkben, nyakkendőkben 
és olcsó ékszertárgyakban volt csupán 

karácsonyi forgalom
A kereskedők panaszkodnak a gyenge karácsonyt vásár miatt

A Hétfői Napló tudósítója most karácsony 
ünnepének másodnapján, hétfőn délelőtt korra- 
júrla a főváros egyes üzlethelyiségeit, hogy 
tapasztalatokat szerezzen arról, milyen volt a 
karácsonyi vásár, miben nyilvánult meg a kö
zönség vétclkcdve, mit vásároltak leginkább 
Budapesten karácsonyi ajándékul s hogy ütött 
be kereskedőinknek a karácsonyi üzlet;

Elöljáróban meg kell állapítanunk, hogy az 
Üzlettulajdonosok szempontjából az idei kará
csony csaknem teljesen fekete karácsonynak 
nevezhető. A legtöbb helyen, ahol jártunk, 
nem arról beszéltek, hogy mennyire tolongtak 
az emberek az üzletekben, hogy adták egymás 
kezébe a bollajtók kilincseit, hanem arról, 
hogy az idei karácsony messze mögötte maradt 
az előbbi évek karácsonyi forgalmának, a ta
valyi karácsonyi üzleti forgalom méreteit sem 
közelilelte meg s össze sem hasonlítható azzal 
n forgalommal, amely még a békeévek kará
csonyán volt.

Az ékszerész,
aki karácsonykor évi üzleti forgalmának legje
lentékenyebb részét bonyolítja le, igy nyilat
kozott elöltünk az idei karácsonyt megelőző 
vásárról:

— Az idén, karácsonykor azt kellett tapasz
talnunk, hogy a közepuszlaiy a a szegényebb 
társadalmi osztályokhoz tartozó emberek leg
nagyobb része lemondott arról, hogy ékszert, 
arany vagy ezüst turyyal vasúról jón ajándéko
zásul. Arany- és ezüstorúk alig logylak, egé
szen olcsó férfi- és női órák, szerény, igen kis 
értékű fülbevalók s láncok voltak ezidén a ka
rácsonyi ajándéktárgyuk. Jóval kevesebb volt 
az üzleti látogatók száma is, mint más évek
ben december havában, ami elsősorban az ál
talános pénztelenségre vezethető vissza.

A jálékkcreskedésben
igy nyilatkoztak:

— Meglehetősen felszerelt, nagy raktárral 
várták a pesti játékkereskedésekben a kereske
dők a karácsonyt. Forgalom csupán az ünne
peket megelőző napokban volt — kis mérték
ben. Részben kevesebb volt a vásárlók száma, 
mint máskor, részben pedig csak olcsó játék
tárgyakat, bobákat stb.-t vásároltak a síülők s 
rokonok.

A cukorka- és karácsonyfadlsz-WM
tulajdonosa így panaszkodott:

—• Ebben az évben Budapesten a karácsony 
finnepéi szegényebben és szerényebben ünne
pelte meg a lakósság Kevesebb ttalőneukor 
és kevesebb karácsony füthet fogyott el most-, 
mint más évekhen Főleg az olcsóbb árul vá
sárollak. Száznlékszámokban kifejezve: tizenöt, 
busz számlákkal maradt alább a forgalom a 
lavalyihoz képest. 

zárkában, anélkül, hogy egyetlenegy ember 
rel is beszélhettem volna. Ezalatt a három 
esztcn’dö alatt tiz- és lizezerszer álrevidiúltam 
az egész életemet. Még mindig ugyanazt 
mondom, amit a bíróság előtt hangoztattam: 
Ártatlannak érzem magam. Nekem nem elég 
az, hogy miként a többi fegyenc, büntető 
sem kitöltése után boldogan szívjam ma 
gamba a szabadság levegőjét.

— Nekem a szabadság semmit sem ér, 
hogyha nem foglalhatom el azt a he
lyet a tisztességes emberek társadal

mában, amelyet azelőtt elfoglaltam.
Igen, ez az oka annak, amiért továbbra is 
inkább itt maradok. Bevallom őszintén: félek 
a szabadulástól. Gondolni is félek arra, mi 
történik velem, amikor elhagyhatom ezt a 
helyet, ahol lassan beletörődtem sorsomba. 
Annyira vágyódom a szabadság, a régi éle
tem után, hogy félek a kiszabadulástól.

Munkatársunk egyébként arról értesült, 
hogy Eskütt ügyvédje akciót indított az 
egész Eskütt-per ujrafelvételéért. Ez az 
egyetlen módja ugyanis annak, hogy Esküt! 
Lajos kívánsága beteljesedjék. Ez az akció 
egyelőre még nagyon kezdetleges stádiumban 
van. Az igazságügyi hatóságok információink 
szerint csak január elején fognak foglalkozni 
Eskütt ügyvédjének kérésével.

A Ifi 111- és cipőkereskedő
is szomorú hangon nyilatkozott előttünk:

— Az idén, — úgymond — nagyobb forga
lom csupán kőtött-tzővőtt árukban volt. A 
nagy hideg folytán főképpen kötött kesztyűt, 
vastagszálu harisnyái; férfizoknif s u. n. angol 
női sportharisnyái vásároltak a karácsony 
előtti napokban az emberek. Ruhanemű ke
vés fogyott. Férfiruhákban alig volt forgalom, 
a női holmik terén is inkább a kisebb értékű, 
csinos kivitelű cikkeknek volt keletje. Némi 
forgalom volt nyakkendőkben.

— A cipővásárlás terén a karácsonyi for
galom valamivel gyengébb volt, mint tavaly. 
Főleg fér/?- és női sárcipükben s női hócipők
ben volt jelentékenyebb vásár. A női cipők 
már kisebb mennyiségben fogytak, férflcipőkel 
pedig csak gyéren vásároltak.
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Válóper, polgári pereskedés, 
bordarepedés, lovagias eljárás és egyéb bonyodalom 
a rosszkor eltört pamlag miatt

Néhány hónappal ezelőtt Sch. V budapesti 
nagykereskedő megbízta az egyik magánnyo
mozó irodát, hogy figyeljék meg a feleségét, 
uierl alapcs a gyanúja, hogy bizony őnagy- 
ságánuk nem minden eredmény nélkül udva
rol egy fiatal banktisztviselő. A magánnyo
mozó elvállalta n megbízást, előzetesen besze
rezvén a szükséges felvilágosításokat őnagysá- 
gáról, figyelni kezdték a nagykereskedő fele
ségét. Hetekig tartott a figyelés, amely egyre 
kclségbccjtöbben igazolta, hogy

a féri gyanúja nagyon alapos.

Néhány hét alatt a magánnyomozó diszkrét 
és eredményes nyomozása megérett a leleple
zésre, és egyik délután a magánkutató detek- 
livje engedélyt kért arra, hogy a nagykeres
kedő lakásában rejtőzzék el s onnan figyel
hesse a történteket. Az engedélyt természetesen 
azonnal megkapta s a detektív — nem ok nél
kül —

a hálószoba sezlőnja alatt választotta ki 
búvóhelyét.

Félóra múlva megérkezett az ifjú lovag, önagv- 
séga nyitott ajtót, mert — tal/in fölösleges is i 
megjegyezni, hogy — rajta kívül senki pem tar
tózkodott a lakásban A detektív lélckzclét visz- 
szafojtva várta a fejleményeket. Körülbelül fél-'

A VII- és VIIL kerület 
adó ellenőre 

<Ir. Kovács Ödön sorozatos visszaélések 
és sikkasztások után megszökött Budapestről

A főkapitányságon heteken keresztül fog- 
lalkozbilták az intellektuális osztály egyik 
detektivesoportját azok a tömeges félj élen 
lések, amelyek egy jó családból származó, 
volt budapesti orvos ellen érkeztek, aki

mint forgalmi adóellenőr sorozatos 
visszaéléseket és sikkasztásokat köve

tett el,
majd miután megtudta, hogy a rendőrség 
keresi, megszökött a fővárosból, mire el
rendellek körözését

Kovács Ödön dr.. a budapesti egyetem 
orvosi fakultását végezte, r Egyik közkór 
húz alorvosa ■ lettf'* majd később rendelőt 
nyitott. A szimpátikus fiatal orvost, aki 
jó családból származott, szívesen kerestek 
fel s lám'ogaltúk orvosi praxisában ismerő 
sei, hozzátartozói, úgy hogy az orvosi ren
delő aránylag rövid idő alatt nagyszerűen 
jövedelmezett s Kovács Ödön dr. igen te
kintélyes összegeket keresett. A fiatal orvos 
körülbelül egy esztendővel ezelőtt

felvetődött egyik budapesti káilya- 
klubba.

Eleinte csak kisebb összegekben játszott és 
nyert. Később amikor látta, hogy a sze
rencse kedvez neki,

nagyobb tétekben kezdett játszani, de 
ekkor már elhagyta szerencséje 

Néhány hónap alatt Kovács Ödönt anya
gilag teljesen tönkretették drága passziói. 
Eladta lakását, rendelőjét s hosszú ideig 
nyomorgóit. Álláshoz sehol sem tudott 
/ütni, megmaradt pénzét pedig jórészt adós
ságai emésztették fel.

órával az ozsonna kellemes elköltése után 
gyors iramban zajlottak tovább az események. 
Ekkor azonban váratlan esetné' dek zavarták 
meg a szorgalmas detektív meg figyeléseit A leg
diszkrétebb pillanatban, amikor a nyomozó 
valóban letagadhatatlan konkrétumokat jelent
hetett volna megbízójának,

recsegve, ropogva tört össze a sczlon egyik 
lába

és a következő percben szánalmas, kétségbe
esett nyöszörgés tört elő a pamlag alól.

— Jaj végem van, emeljék fel, gyorsan ... 
gyorsan a sextant...

A többit nem nehéz kitalálni: hazaérkezés, 
ről; néhány hetes vidéki utazás az asszony ré
széről Mindez pedig úgy vált pulikussá, hogy

a fér] nem volt hajlandó megtéríteni az 
előre megállapított költségeken kívül a 

detektív orvosi költségeit,

pedig a szerencsétlenül járt dcteklivnck alapos 
szüksége volt kezelésre, mert könnyebb termé
szetű bordatörést szenvedett s az izgalmas le
leplezés után két bélig nyomta az ágyat. A 
detektív perelt és a tárgyalást a napokban 
tartja meg a budapesti központi járásbíróság.

Végül is hosszas nyomorgás után állás
hoz jutott. Egy régi barátja támogatásával 

sikerült forgalmi adóellenőr! állást 
kapnia.

Kovács Ödön dr.-ból igy lelt forgalmi adó
ellenőr. A VII. és Vili, kerületbe osztot
ták be. Hónapokig tisztességesen végezte 
munkáját, de egyszerre ujra fellángolt 
benne régi kártyaszenvedélye és most már 
a saját pénze nem volt elég a játékhoz és 
hozzányúlt a máséhoz is. Azoktól a keres
kedőktől, akiket látogatott, . különböző 
összegeket vett át azzal, hogy tnájd a bé
lyegeket ö maga vásárolja meg, s az igy, 
(elveit pénzekkel azután nem tudott el
számolni, mert

a pénz legtöbbször a kártya-asztalra 
vándorolt.

Másoktól kölcsönöket vesz fel s különböző 
ürügyekkel csali ki pénzt, ezenkívül pedig 
egész sereg kisebb-nagyobb hivatalos visz- 
szaélést is elkövetett, úgy nogy csakha
mar megszülettek az első feljelentések. 
Ifj. Libái József kereskedő jelentette fel 
elsőnek sikkasztás miatt, meri tőle is 
pénzt csalt ki. Az első feljelentés után

sorozatosan érkeztek ellene a panaszok 
a rendőrségre.

A feljelentések után detektivéket küldöt
tek ki a főkapitányságról lakására, mert a 
hivatalában napokon keresztül ltom jelent
kezett, de már albérleti lakásán sem talál
ták meg a rendőrség emberei. Megszökött 
a fővárosból. .4 rendőrség elrendelte di\ 
Kovács Ödön országos körözését
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motorkerékpár, motorcsónak es avlattka

1927-1928
Sokat dolgozni, jót és olcsót adni a vevőnek: 

ez a magyar autósok jövő évi terve
A legutolsó évtized statisztikájából meg

állapítható, hogy az automobilizmus Ma
gyarországon is hétmérföldcs csizmákban 
halad, mert míg a háború elölt Budapesten 
egy-két híncosmcghajtásu mngánkocsi zör- 
gött, addig ma már

9201 luxusautó gördül az országban.
Igaz, ez a szám még rendkívül kicsi azok 
hoz a kolosszális nutószámokhoz, amellyel
• nyugati országok és főként Euaknmcrikn 
rendelkezik. Az Egyesült Államokban az 
Automotive Dlvision of the Departmant of 
Commercel szerint 22,137.334, Angliában 
20.600, Csehországban 27.000, I'rancla- 
országban pedig 891.000 autó fut. Az or
szág lakosságának számarányához mérve 
kiderül, hogy Amerikában — beleszámítva 
a csecsemőket is — minden hetedik létekre 
jut egy-egy autó, ezzel szembfn Magyar
ország

minden 403-lk halandó részesülhet 
ebben ■ kiváltságos helyzetben.

Semtey Sándor,
• Pnruműrfk-árusltő Rt. Igazgatója a válla
latának jövő évi programját rövid néhány 
szóba Összefoglalva, csak annyit mondott, 
hogy a tavaszi nagy turizmusra a Jordán 
egy olyan rendkívüli meglepetéssel fog szol
gálni az autórajongóknak, amelyre a leg
optimistább és legélénkebb fantáziájú úr
vezető sem mer gondolni. Egy szenzációs 
szerkezetű uj motorral lepi meg a piacot a 
gyár és igy a Jordan-kocsi verhetetlen tesz I 
az európai piacon.

— Egyébként a programunk — mon
dotta Semtey Sándor — csak egy: dolgozni, 
dolgozni és mindenképpen azon lenni, 
hogy minél nagyobb rétegben terjedjen el I 
az autó, amely ma már nem luxus.

Dr. Barna Frigyes,
u Nash Igazgatója kérdésünkre a követke
zőket mondotta:

— A vállalatnak elsőrendű programja a 
jővö esztendőre nézve az. hogy az ország 
gazdasági viszonyaihoz mérten a legolcsóbb 
és legjobb kocsival szolgáljuk a vevőközön- 
séget. Az eddigi eredmények megnyugtató
ing hatnak, mert az 1927-rs esztendő hatá
rozottan a javulás tendenciáját mutatta, 
ami, reméljük, a jövő évben Is folytatódik. 
Most hoztuk ki az első nyolchengeres Pa- 
ckard-aulól, amely méltán keltett feltűnést 
a magyar piacon. Igaz, hogv ebből csak 
egy fut még, de a karácsonyi ünnepek 
után, reméljük, megérkezik a többi is és 
igy alkalma lesz mindenkinek a kocsi rend
kívül elegáns karosszériájáról és utólérhe- 
tetJcn motorjáról meggyőződni.

Hntiray Gyula
ezredes, a Kossuth Lajos-utcai Bárdi-cég 
nevében csak annyit mondott, hogy a ki 
tűnő liudson, Esserkocsikon kívül a cégi

AH PNEU
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— tekintettel az állandóan növekvő kívá
nalmakra — hatalmas raktárt rendezett 
be a kitűnő .angol Matchless motorkerék
párokból.

— Ezenkívül egy nagy esemény is vár
ható — mondotta TTntlray — mert a né
met autóipar Királyok Királya, a Wanderer 
kocsi ismét megjelenik a magyar piacon, 
természetesen más köntösben és más ki
vitelben. A Wanderer név mindennél töb
bet beszél és igy felesleges is annak elő
nyeit hangoztatni. Ezenkívül január elejére 
várjuk a francia Panhurd kocsit.

— Az elmúlt esztendő határozottan jól 
végződött és minden remény meg van arra, 
hogy a jövő esztendő hasonló, sőt jobb 
eredménnyel fog zárulni. A budapesti autó
sok és motorkerékpárkereskedők teljes fel
készültséggel várják a szezón beköszönté
sét és — hála a magyar piac felvevőképes
ségének — az eladott kocsik száma napról- 
napra növekszik. Az útadó eredményes fel
használása a legjobb kltálással biztosit ab
ban az irányban, hogy külföldi mintára 
Magyarországon is teljes polgárjogot nyer 
a kiskocsihasználnia. A jövő esztendő az 
urvczelőkiskocsi jegyében jog lefolyni. Ma 
már nz a helyzet, hogy nemcsak az ameri
kai és angol, hanem a francia gyárak is egy 
—másféllitcres kiskocsik gyártására ren
dezkedik be. A hatalmas luxus- és tura- 
gépek előállítása rovására természetesen.

A Majlálh cégnél

Urbaeh Lászlóval
beszéltünk, aki szintén a legjobb remények
kel van eltelve a jövő évet illetőleg. A Máj- 
lóth-cég szintén nagy meglepetésekkel fog 

Ha tökéletes formaszépség mellett arra is gondol, hogy 
igen hosszú élettartamú és nagyon kia iizemanyagíogyasz- 

tásu kocsija legyen, úgy csak

SZEMÉLY-cs TEHERAUTÓT
vásároljon a

NEMZETKÖZI GÉPKERESKEDELMI R. T.-llál 20 ésSt Te\.' Angol Magyar Bank

Teher- 
SZfillltŐ A.

szolgálni, mert a A J. S. kocsikon kívül uj 
motorkerékpárlipusokkal is fogja gazda
gítani a piacot.

Az 
Anstro—Dalmler

A. D. R. típusmegjelöléssel most hozta for
galomba a legmodernebb kivitelű kocsit, 
amely hathengeres. 2994 köbcentiméteres 
hengerűrtartalommal rendelkezik éa a ti
zenkét adóló ereje mindenki számára meg- 
szerezhetővé teszi a négy sebességű Rudge- 
Withmorth kerekekre szerelt négy kerék- 
fékes kocsi megszerzését. Az A. D. R. ak- 
cellfiráló képessége utólérhetetlen. mert a 
kocsi hét másodpere atatt gyorsul nyolcról 
negyven kilométerre. A rugózás tekinetében 
pedig a kocsi főként a kedvezőtlen magyar 
utakra rendkívül előnyös.

Ezek szerint tehát a magyar automobiliz
mus megnyugtató nemcsak a szakemberek 
részére, hanem mindazoknak, akik szívesen 
ülnek saját volánjuk mellé. Nap-nap után 
újabb kocsitipusok jelennek meg s ma már 
az a helyzet, hogy a külföldi autómárkák 
budapesti vezérképviselői a legmesszebb
menő engedményeket teszik a vásárlóknak, 
mert tizennyolchőnapi kedvező fizetési fel
tételek mellett hozzák forgalomba úgy a 
kétszemélyes, egyliteres sportkocsikat, mint 
a legelegánsabb és káprázatos luxuskarosz- 
szériás nyolcszemélycs autókat.

A K.M.A.C. téli motor
kerékpár tura-utja

A Királyi Magyar Automobil Club 192S. évi 
január hó 8-ón, vasárnap reggel 9 órakor kez
dődő starttal országos nyilt megbízhatósági mo- 

torkerékpár-turaulat rendez.
A start a Filatorigútnál lévő városi vámnál 

van, az útvonal Budakalász—Luppamajor, Po- 
máz, Csobánka, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, 
Solymár, Pcsthidegkut, Hidcgkuti-ut, Nagyková- 
csi-ut, Szép Juhászné, Tündéi liegyi-uton fel a 

Jánoshegyi Erber vendéglőhöz, ahol a cél van. 
Átlag-sebesség maximálisan 40 kilométer.

Nevezési határidő: január hó 5. Nevezési dij 
solo-motorkerékpároknak 10 pengő, mellékko 

csis motorkerékpároknak 15 pengő.
Nevezni lehet a Királyi Magyar Automobil 

Club titkárságánál, Budapest, IV., Apponjd-tér 1.

Budapest, 1027 december _2<.

VI Spanyolországban. IllolékM
spanyol kórók gondoskodtak a meebehetaarn 
rosu állapolhan levő spanyol utak megjárni- 
siról. A Jövó évben piaiig egy "’n"?""*" 
autóslrada építéséi kérdik meg. Ar anlóslrada 
Madridból Valenciába veret, hossza 325 kno- 
mélcr és elórolólhalólag 10211. évlmn lóg elkó- 
szólnl. A kéltségek 170 mdlió pezelóra vannak 

élői ránvozva. 

Motoros ströjlng a bécsi ögelövcrscnypúlyán. 
Az osztrák Touring Club siszakoszlilya ked
vező hóviszonyok esetén a motoros versenyzők' 
egyesületével karöltve motoros sijöring rende
zését tervezi.

250 cm’-es két klpuffogócsöves

UEL06ETTE 
liiF&*-spnrtmo8crk9Ra6lspá8a 13SC. pengő

lantal Ette

111.1 km. átlag a francia hegyi versenyen. 
A francia versenyszezőn vasárnap zárult, a 
már többször elhalasztott Gometz le Chateti 
hegyiverseny lefutásával. Az ut kitűnő álla
potban volt, a verseny legjobb idejét egyenlő 
82.4 másodperces idővel és igy 111.1 kilométe
res átlaggal a motorkerékpárosok között Naas 
(Naas), az automobilok között pedig Goutte 
(Salmson) futották. A résztvevők között volt 
a Klauser.pass győztes Chiron is, kétliteres, 
kompresszoros Bugalli-kocslval, azonban 22.6 
másodperces idejével egyötöd másodperccel 
maradt el a Jóval gyengébb, 1.1 literes kocsin 
starthoz álló abzsolut győztes Goutte mögött.

Érdekes adatok a pneumatikgyártás világá
ból. Amerikában a huszonnégy pneumntikgyár 
már 1902 ben kartelbp tömörült és megalapí
totta a The Tire and Rím Associatlon of Ame- 
rica, fnc.-t. A pneumalikgyárosok karleljének’ 
a tevékenysége abból áll, hogy minden egyes 
köpenyt, mielőtt azt forgalomba hoznák, meg
vizsgálja. ha hibásnak találja, azonnal meg
semmisíti. vagy a kevésbé selejtes árun a sor
számot átégeti és megbélyegzik a „Second" 
jelzéssel. Ezzel azt akarják elérni, hogy a gyá
rak ne kerüljenek ellentmondásba azon gyár
tási alapelvekkel, melyeket a szövetség lefek
tetett árul kvalitásának megvéédse céljából. 
A 24 gyár 1020—27 Áprilisig a teljes termelése 
együttvéve 149.374.012 darab volt, ebből Kise
lejtezlek 10.577.508 darabot, tehát marad 
136.706.504 tökéletes köpeny. Ebből az óriási 
számból első helyen a világ legnagyobb gumi
gyára, a Goodyear-gyár áll összesen 70.167.606 
köpennyel. Ezekszerint Goodycar-ék többet 
gyártottak, mint a másik 23 gyár együttvéve. 
A meglévő statisztikai adatok szerint az 63%-a 
személykocsira, 83%-a teherkocsira, 76%-a 
autóbuszokra szerelnek fel Goot/year-gumit. 
Ebben a statisztikában bentfoglaltatnak ax 
amerikai Dunlop és Michelin, de a francia 
Goodrich nem. A világ legnagyobb gumigyára 
tehát Gooyear Tire and Rubiier Co., stndy el
érte a 100.000.000 köpenyt. Ebben a számban 
nem foglaltatik bent a sokezer bicikli-, fláker- 
gumi, amit 25 éven keresztül gyártott és közel 
j 000.000 légpárnás tömörgumi, melyek csak a 
legutóbbi években kerültek forgalomba, mert 
ez az óriási szám csak a tömlővel felfújt autó
köpenyekre vonatkozik.
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Finom kis család

A Fővárosi Operettszinház bemutatója

A francia bohózatirók ugylátszik ugy ké
szítik el műveiket, hegy a közönség jó
kora adag jóhiszeműségével kalkulálnak. A 
francia hobózat-nagyipar legtöbb tagja társ
szerzőnek veszi maga mellé a publikum 
elnézését, igénytelenségét és kacagnivágyá- 
sát. Ugy is mondhatnám, hogy a bohó
zat autójának háromkereko mellé negye
diknek azt a jóhiszeműséget teszi fel a 
bohózatiró-szcrelő, amely Párisban ugylát 
pzik tényleg megvan. De Pesten?

Parisban jól szalad négy kerékkel az 
autó, de Budapesten, ha a nagy nekilen
dülésében égj' ideig három kerékkel is fut, 
a végén mégis oldalra billen, és megfe 
neklik.

A Fővárosi Operettszinház, amely a 
„Finom kis család" cimü francia bohózat
tal visszatért a vacsorautáni-szinház prog 
ramjához, azt a kérdést ugy oldotta meg, 
hogy kitűnő fordítóval dolgoztatta át a 
darabot és még kitünőbb színészekkel ját
szatja. Hazai viszonyok közölt, a közön
ség érdeklődésének girbe-görbe, dombos 
országutján igy kapott negyedik kereket a 
kél francia bohózatszerzö szellemes, itt-ott 
érzékcsiklandozó, de mindig jókedvű bohó
zat-autója.

Kabos betegsége miatt a férfi-főszerepet 
ideiglenesen három próba után egy nagyon 
megnyerő, lehetséges fiatal színészre, Fo
dor Artúrra bizták. Ez a szinész, aki az 
operettszinháznak — ugylátszik — beugrő- 
fenoménje, (hiszen három alkalommal vett 
át kitűnő művészektől máról-holnapra fő
szerepeket) nagyon jól megállta a helyét. 
Kabos képzelt alakjának előterében is nagy 
sikere volt,Fc/cs Teri egy mindenkit egy
formán szerető, könnyelmű nőcske, pom
pás alakjában tért vissza az Operettszinház- 
hoz. Gombaszögi Ella jóízűen és sok hu
morral szerepelt egy szerelmi bonyodalma 
kát kereső vidéki aggszüz nagynéni maszk
jában; Hegedűs Gyula a kissé korlátolt vi
déki pénzügyigazgató alakjában nyújtot
tak kacagtatót. A közönség ugy a vasár
nap délután folyamán, mint az esti pre
mieren nagyon melegen fogadta az elő
adást. (s. z.)

DBcemcar no 29-töi, csütörtöktől
3 attrahetú i masoron!

1. JAHALA
A hipermodern Newyork tükre

8 felvonásban
Főszereplők: Pauiine Siariw és Ben Lyon

2. ÁDAIYI KONTRA ÉVA
A legvidámabb bírósági tárgyalás

8 felvonásban
Főszereplők: Norma Shearor 

és conrad Nagei

3. TE VAGY MINDENNEK
AZ OKAI

Amerikai vígjáték 7 felvonásban 
Főszereplő: Laura La Picnte

Előadások kezdete kivételesen: 
hétköznapokon .5, 7 és ‘/.10

ROVAL APOLLO

A New-York Szilvesztere
Nem Is tartozik a szilveszteri prugrammok 

közé, mert olyan egyedülálló, annyira exkluzív 
a New York Szylveszterc, amelyben üres asztal, 
üres szék természetesen már egyáltalán nincs 
Hetekkel ezelőtt történt, előjegyzések alapján, 
minden talpalaltnyi helyet lofoglnltnk maguk
nak a New York törzsvendégei a születési, pénz 
és szellemi arisztokrácia tagjai. A New York 
megnagyobbított ragyogó helyisége tulajdon
képpen most Szylvc&zlcrkor tartja igazi pre- 
mlétjél és most tartja első nagy bemutatkozó
sál a New York-bár is, amelyről köztudomású, 
hogy a legelegánsabb és legnívósabb egész 
Európában.

A New York igazgatósága előkelő program
mal. amelynek élén fíelle Gabi operaénekosnő 
és Karinthy Frigyes Író állnak, siet a nagy New 
előkelő törzspublikumának és vendégeinek 
szórakoztatására Tarján igazgató díszes prog
ram mot állított össze. Kálmán Jenő humoros 
revíije, amelyet mozisterüen vetíteni fognak, 
vezeti he a programmol. Tizenkét ünnepélyes 
gongütés után a RáMczf-lndtiló hangjaj és 
transzparens kivilágítás meneti üdvözli a ven
dégsereg nz 1928-as esztendőt, miközben New 
York szakácsainak díszes hada vonul fel a 
pompás helyiségekben. A New York vezetősége 
előre számolt, azzal a ténnyel, hogy a helyhez 
nem jutottak őst rom szerűim fognak helyet kö
vetelni maguknak a New Yorkban, éppen ezért 
tizenhat rendőr kivezényléaét kérte, akiket a 
kél főbejárat őrzésére rendeltek ki és ők fog
ják fent,irtani a tömegesen érkező autók rend

jét is.

Nina Payne

SZÍ IV HÁZ-MOZI
szerkeszti; stób zoi.tAt

Bánffy Miklós óról
Erdély színházainak fdiflazgatóia lett
Karácsonyra befejeződtek a tárgyalások, amelyek
nek alapján Bánffy Miklós Janovich Jenő kolozs
vári színigazgatóval újjászervezi egész Erdély 
színészetét. A román kormány feltűnő előzékeny

séggel áll gróf Bánffy rendelkezésére
Erdélyt a román diákhordák pusztítása óta 

semmi sem tartotta olyan nagy izgalomban, 
mint a mára kipattant szenzáció.

Bánffy Miklós gróf és Janovich Jenő ko
lozsvári színigazgató közös igazgatása alatt 
iijjáozervczlk a i ni lódó erdélyi színészetet 

és koncentrálják Erdély magyar színházi 
éleiét.

Gróf Bánffy Miklós, volt operaházi és nem
beli színházi intendáns, Magyarország volt kül
ügyminisztere, amint ismeretes, tavaly haza
ment erdélyi birtokaira és fölvette a román 
állampolgárságot azzal a bejelentett program
mal, hogy visszavonul a közélettől és csak az 
irodalomnak, művészetnek és gazdálkodásnak 
él. Gróf Bánffy Miklós, aki Kisbáu Miklós név 
alatt több színdarabot irt, amelyek közül a 
Nagyur cimüt Róbert Jenő adatja elő most 
Berlinben, és akinek nevéhez egy egész sereg 
finom Dovelláskötet regény alkotása fűződik, 
rövidesen megalapította Kolozsvárott a „Szép
míves Céhet". Ez az irodalmi egyesülés Erdély
ben olyan lüktető irodalmi életet teremtett, 
amely ma már fölveszi a versenyt a budapestié
vel is. A „Szépmivcs Céh" minden hónapban 
legalább két-három erdélyi iró kötetét adja ki, 
akik között gróf Bánffy Miklós számos szín
padi talentumot fedezett föl, de észrevette azt 
is, hogy ezeknek zsenialitása bemutató színpad 
hiányában elsorvad.

Miután gróf Bánffy Miklós Erdélyben meg
teremtette az önálló magyar irodalmat, hozzá
fogott a színházi élet organizálásához.

Erdélyben a színészet számos bajokkal küzd, 
öt-hat magyar színtársulat tengődik, amelyek
nek főbb állomásai Kolozsvár, Nagyvárad, 
Brassó, Marosvásárhely, Temesvár és Arad. A 
rendszer nélküli gyenge, sokszor nivótlan elő
adások és a román hatóságoknak folytonos 
gáncsai egyrészt a közönséget szoktatták el a 
színháztól, másrészt anyagi csődbe kergették 
a legtöbb színigazgatót.

Bánffy Miklós gróf Erdély magyar 
sz.inikulturújának megmentése céljából el
határozta, hogy staggionet alakit, amellyel 
végigjárja Erdély nagyvárosait. Erre a 
staggionera kért engedélyt a román kor
mánytól. Miután a staggiono engedélyét I 
megkapta, a román kultuszminiszter fluÁ'a-| 
restbe kérette gróf Bánffy Miklóst, akit a ro-|

A film karácsonya
IRTA: PÁSZTOR BÉLA, 

az Ufa-fílmszinház igazgatója
Megváltó született. Örök, tiszta forrás, 

amelyet nem apaszthatlak el és nem temet
hették be kétezer év számumai és gyilkos 
fergetegei; megmerd benne a tisztulni 
vágyó ember, eloltja szomjál és csordultig 
töllekezik szeretettel és a Jobbnak kristály
tiszta hitével.

Felfakad az Örök Forrás, de amikor ezt 
nz isteni csodát ünnepeljük, talán talán 
mégsem profán dolog beszélni egy másik 
csodáról, amely az emberi zsenialitás diada
lát hirdeti s a maga eszközeivel önkéntele
nül is az emberi tökéletesedés krisztusi mü
vét akarja teljesileni.

Igen, a filmről beszélünk, a bűvös gyöngy
vászonról, amely képek kaleidoszkópját per
geti a szemed elé. édes embertársam, képc- 
ios nagy élet zajlik, amelynek te is egy por
tos nagy élet zajlik, amelynek te is egy pár
•zemnyi kis részecskéje vagy.

A filmről beszélünk, amelyeket nem in
tézhetsz el többé megvető kézlegyintéssel s 
nem sorozhatsz be a mutatványos bódé ama 
látványosságai közé, amelyek között a kard 
nyelés, lüzevés és csepürágás szerepelnek 
mint fő-fő attrakciók. A film jóval fiatalabb 
nálad, kedves Polgártárs, aki az ötödik X 
rögös útjait taposod, de nem öregedett és 
főleg nem s.ivanvodott bele a mindig egyfor

mán csörgő bohócsapkába, de ledobta azt a 
fejéről azzal az energikus mozdulattal, mely 
csak igazi, nagyra hivatott művészek sujátja.

Bizony, a film ma már nem egyszerű tech
nikai produkció, de jelentős és mindig füg 
getlenebb, mindinkább a maga útjait járó 
művészet. Még pedig olyan, művészet, amely 
versenyen kívül áll atekintetben, hogy lenyű
göző varázsa alatt ő tartja a legnagyobb tö 
inegeket. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy 

a film meghódította a világot éppen nemzet
köziségével, mert hangtalan képnyelvén, 
amelyet a diadalmas technika mozgat, egy- 
időben a világ minden népéhez beszél.

Lehetsz kis cseléd, megfogja a szivedet 
a film, lehetsz gőgös, zárkózott úri dáma, 
könnyedén széttöri gőgös zárkózottságod 
jégpáncélját, lehetsz a gondok taposóinai 
mába fogott rabszolga, felszabadit és em
berré tesz, lehetsz a művészei szépségeinek 
Ínyence, kifinomult intellektuelí, uj élmé 
nyekkel és uj szépségekkel gazdagít, lehetsz 
a tudás birodalmának szuverénje, ráeszmél
tet, hogy birodalmad határai szükek s azo
kon túl is a tudás határtalan perspektíváit 
tárja eléd ...

Elvisz távoli országokba, amelyeknek de
markációs vonalát különben csak az álom 
utlavelével lépheted keresztül, megnyit in

Szilveszteri előadások 
a Fővárosi Operettszinházban 
este fél 8 órakor és 11 órakor a legmulatsAgoaabb francia bohózat 

Finom kis csalod
Főszereplők:

Habos Gyula, Hegedűs Gyula, Sarkady 
Aladár. Vendre; Ferenc, Berczy Géza 
Fejes Teri Gombaszögi Ella

mán királyi családnál tett látogatása alkal
mával is kitüntető szívességgel éss előzékeny
séggel fogadlak a román kormánykörök.

A kultuszminiszter fölajánlotta Bánffy 
Miklós grófnak Erdély magyar színházai

nak főlntcndánsi állását,
amelyet Bánffy Miklós ebben a formában 
visszautasított. ügvanakkorr azonban tárgya
lásokat kezdett Janovich Jenövei, a kitűnő ko
lozsvári színigazgatóval, hogy kelten együtt 
mint főigazgató és adminisztratív igazgató 
szervezzék újra az erdéJyi magyar színházi 
életet.

Janovich, ki maga is bajokkal küzd, öröm
mel ment ebbe az előkelő társulásba. Rövi
desen egy olyan programot dolgoztak ki, 
amely alkalmas arra, hogy az erdélyi magyar 
színészetet megmentsék a pusztulástól. Meg
bízható értesülésünk szerint

a román kormánytól arra vonatkozóan 
nemcsak igéretszerü biztatást, hanem ga

ranciát Is kaptak,
hogy programjuk megvalósítása elé nem gör
dítenek semmiféle hivatalos akadályt Ezek 
szerint a

Bánffy—Janovich színházi tröszt az összes 
nagyvárosok koncesszióját megkapja, 

természetesen azzal, hogy valamilyen módon 
az eddigi igazgatóknak működési kört bizto
sítanak. Gróf Bánffy Miklós és Janovich vál
lalkozásának megadnak minden olyan vendég
szereplési engedélyt, amelyet a színházak 
prosperálása érdekében kérnek, így nem fog
nak akadályt gördíteni a jövőben az elé, hogy 

pesti színészek vendégszerepelhessenek 
Erdélyben.

Janovichék programja szerint az erdélyi ma
gyar írógárdából önálló erdélyi színpadi szer
zőket nevelnek, akik előtt tárva lesznek nz 
erdélyi magyar színházak. Ha a program min
den pontjában megvalósul, akkor a gróf 
Bánffy—Janovich-féle erdélyi színházi tröszt 
Bukarestben évenkint egy hónapig fog vendég
szerepelni, de módot keres arra is, hogy vaja 
melyik budapesti szinháxban állítsa helyre az 
erdélyi magyar színészet kissé megromlott 
renoméját.

A

előtted • Földnek összes kapuit, kényelme
sen besétálhatsz rajtuk, szemlélődhetsz, gyö
nyörködhetsz erotikus tájakban és korok
ban, mert hiszen a film nem ismer lehetet
lent: Szenegáliét éppúgy megmutatja neked, 
mint n Diluviumot és a mából játszi köny- 
nyedséggel röpít a negyvenedik század em
berének fantasztikus világába.

Ezt a jóleső és felemelő tudatot adja ne
ked a film. Miért beszélünk a film karácso
nyáról? Ha naptár szerint nem is ma van a 
forduló, de szivünk és érzéseink szerint ma 
kell ünnepelnünk a csodát, hogy harrninc- 
egynéhány esztendővel ezelőtt megszületett 
az uj művészet, amelynek templomaiba a vi
lág minden táján naponta százmilliók jár
nak el nemcsak szórakozni, de tanulni, nem
eink két órára levetni a gyötrő gondokat# 
de egész életre szóló hitet meríteni, annak a 
hitét, hogy az emberiség egyszer magára 
eszmél és hatalmas egységben összefogva 
teremti meg azl, aini még ma utópia: min
den ember szép, jó, örömteli és boldog életét 
ezen a földön.

♦
Most szabadjon néhány szót az cn karácso

nyomról is szólni. Pompás volt, szép volt. A 
lagragyog/tbb ajándékokat kaptam, amit a 
moziigazgató magának mondhat. Egy filmet. A 
szezón legmüvészibb filmjét: Ábel Ganco Napo- 
feon-ját. Aóef Gance múltja: Tizedik szimfó
nia, „J'acusse", Mosjoukine első filmjei, „Szá
guldó kerék",.

Albert Dicudonne, a Comédie Francois tagja 
vállalkozott Napóleon szerepére. Pompás szí
nész. Egyszer sem veszi fel az ismert napóleoni 
pózt, egyszer sem kuksolja sem elől, sem há
tul össze a kezeit. Bemutatja előttünk Napóleont 

igaz emberi mivoltában, lelkének, ambícióinak 
kibonlatkozását, azt a szent, tehetséges stré- 
berségol, ami cinikusok szerint Napóleon kar
rierjének kulcsa volt.

Ez az alakítás egyedül is megéri a filmet!

úraher

A QgdnykJrály nyilvános főpróbája. Urai — 
Kulinyi—Nagypál nagy operettjét pénteken, 
3í)-án mulatja be a Városi Szinház Pelráss 
Sári vendégfellépésével Az operett újdonság
ból csütörtökön este fél 8 órakor a Városi 
Színház nyilvános főpróbát tart. Az arra jogo
sullak jegyeiket kedd, azaz ma délelőtt 10 órá
tól vehetik át a Városi Szinház titkári hivata
lában, Legdrágább hely C> pengő.

AZ ÉUAB SLAGERE

HAMEDA 
sah

a világ legjobb arab táncosnői a

TABARI^BAN 
Ma záróra 

a 
órakor
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SZÍNHÁZI napló
Színházak programjait már hallottuk. Mit 

mondanak az 1928. évről az egyetlen nagy 
orfeum és a kabarék ignzgalói:

Barabás Loránl
— A jelenlegi műsorunk, amelynek 

sikere van. megengedi, hogy hosszabb 
készüljünk a következőre, amelyben egy ér
dekes repriz lesz. Zilahy Lajos „Romlatlanság" 
cimü vígjátékét elevenítjük fel, flufőszerepbe 
Vaszary Pirivel. Lesz ebben a műsorba egy ara
nyos romantikus daljáték és Ady-dalciklus 
sorozat. Egyébként az Andróssy-uli Szinház 
igyekszik a jövőben is fenlnrlani azt a művé
szeti és 
lent.

irodalmi nívói, nmit ez a knbnré jc-

Zerkovitz Béla
Orfeum művészeti igazgatója:® Royal

— Elsején a Szilágyival irt operettemmel a 
Balról a harmadik-kai kezdjük meg nz uj ével 
Egy revügörl élete, szerelme az operett tárgya. 
Főszereplők Somogyi Nusi és egy uj szubrett- 
tehelség: Dobog Anny. Az uj operettbe remek 
angol betétszámot irt a nagyon tehetséges 
fiatal muzsikus: Ábrahám Pál „Girl don't 
hurry so fást!" címmel, Lina Payne, Európa 
legszenzációsabb táncosnője, aki most kará
csonykor azért utazott le Bécsböl, hogy egy 
próbánkon részlvehesstn, táncolja el az ope
rett egyik slógcrlúncát.

— Áprilisban hazahozza Szőke Szak állt. Va
lószínűen ekkor jut hozzá Joseflne Baker is. 
hogy régi szerződésének eleget tegyen nálunk. 
Májusban szinrekeriil nz Abbies's Irtsh Rose.

Nina Payne
Hegedűs Gyulával, Rótt Sándorral, Rátkayval 
a főszerepben. Szeptemberben újra itt lesz a 
Grock. A nyár folyamán természetesen Párisba 
és Londonba ’
szenzációkat 
síére.

utazom, hogy a jövő évi artista- 
biztosilsam a Royal Orfeum ró-

Ernőd Tamás
nj Új Színház művészi igazgatója:

— Anélkül hogy megbontanánk az Uj Szín
ház kabaré-jellegét, háromfelvonásosokra is 
készülünk Van több uj nagyon érdekes prózai 
darabunk is, azt hiszem, hogy a közeljövőben 
már kacagó, mulattató műsorunkba egy-egy 
mesteri dramolettet is illesztünk, amellyel a 
közönség töbhelakarő rétegének fogunk jó 
szolgálatot tenni. Uj szinház vagyunk. Dolgo
zunk, dolgozunk és büszkén mondhatom: nem 
hiába. Minden műsorunk jobb és jobb és a kö
zönség szeretető Is egyre jobban karolja fel a 
mi kis intim színházunkat.

Nina Payne
Salamon Béla

a Terézkörúti Szinház igazgatója
— Minden műsorunkkal, éppen úgy mint 

a múltban, egy a célunk: kacagással nevelni. 
Ez a legnehezebb, de a leghálásabb mester
ség. A Terézköruti Színháznak már maga 
csinálta tradíciói vannak, amelyek irány
adók az 1928-as évre is, természetesen azzal, 
hogy semmilyen uj tehetség, uj, életképes 
műfaj és irány előtt nincs zárva n kapunk.

Rótt Ferenc
.1 Komédia Szinház művészeti igazgatója.

— Valami újat akartam csinálni, nem olyant, 
mint a többi és az eddigi ilyen fajin szinház 
volt. Valami olyant, melyben minden benne 
van: irodalom, kacagás, jókedv, sirós egyaránt 
és amelyben u közönség sokféle rétege meg- 
talóljn szórakozását. Úgy hiszem, ez sikerüli 
nekem. Ebben a nagy inunkéban igazi segítő
kéi volt apám, akinek sok hasznos tanácsát 
nem Is tudtam volna nélkülözni. A jövő kitű
zött célja két dolog: 1. Apám színházát felvirá
goztatni. 2. Ezt a műfajt, melyben minden 
benne van (irodalom, tréfák, kisrevilk, magán- 
számok, blucttul. stb.) tökéletesíteni. A jövő mű
sorunk két ragyogó bohózat, melyben apám 
játszó a vezető szerepeket.

Bluctt — kivételesen forgó díszlettel (nem 
színpaddal), melyben én egy motorbiciklis pesti 
embert játszom,

Tengerész-revü (amerikai mozi méretek). F.gx 
hadihajó életét játszok le ebben a kis miniatűr 
revüben,melynek zenéjét a fiatal tehetsége.' 
Ábrahám Pál szerezte. Játszók Páris lla, ki egp 
kis kadétot alakit. Gáspár E. — kormányon 
Rótt Ferenc — egy részeg matrózt Axonkivü' 
magánszámok R. Türk Berta — Katona-szán 
nj scenlrozása. Fcrenezy Károly — Velencei 
hangulat dala szintén trenírozva. Ez a műsor 
kacagás — vidámság — jókedv — szépség - 
tánc — zene.

Nina Payne

Óriási 
sikere

A legvidámabb Szilveszter-est
nzUJ SZÍNHÁZ előadása

Jegyek a pénztárnál és a jegyirodákban.
VI. 10. ..»m. Tolrtoo. T«re« »!4-»

Titkos Ilona valóbnn a loggavallérabb az 
összes sztárok közölt. Ezt boldogan állapi
tolta meg a Magyar Színház összes apraja- 
nagyja, akiknek Titkos Ilona megkapó 
figyelmességgel valóban

boldog karácsonyt
szerzett. Titkos Ilona kedves, sőt értékes 
ajándékokkal lepte meg a Magyar Szín
házban mindazokat, akiknek a színház éle
tében bármilyen szerepe van. De nem fe
ledkezett meg még a diszletmunkások ke
resztfiairól sem. Titkos hetekkel ezelőtt 
kezdte készíteni a listáját. Hetekig tartott, 
inig összciratla mindenkinek kívánságát, 
kezdve a kifutóliutól át az öltöztetőnőkön, 
szabókon, szinészkollégáin, irodaszemélyze
ten az igazgatókig. Ez a színésznő, aki már 
tavaly is bebizonyította, hogy jó asszony, 
az idén nagy leckét adott a sokmilliós gá- 
zsiju sztár-társainak a szerctetből.

Nina Payne
Van még egy ilyen gáláns színésznő, akiről 

azt mondják, hogy a legelőkelőbb szerződés
nélküli művésznőnk: llosvay Rózsi. A gyászoló 
llosvay karácsony délutánján magához kérette

10 szerződésnélküli jónevü színésznek 
gyermekét 

akiket először pompásan megvendégelt Ez
után thcatralisan fellibenl egy függöny, amely 
mögött ragyogó karácsonyfa állott, a tiz gyer
mek olyan gazdag ajándékot, ruhákat, bun
dákat, elegáns cipőket, értékes játékokat ta
lált, amelyre még legboldogabb álmukban sem 
gondoltak. A gyermekek örömükben sirlak, 
Iiosvaynak pedig a torkán akadt a szó amikor

Zoltán és Fekete József köszönő szavalni
Karácsonyra

hazajött Parisból
Lázár Ödön, a Király-Szinház igazgatója, 
aki darabok tanulmányozása és lekötése 
miatt töltött egy hetet a francia főváros
ban. Lázár Ödön útjáról a következőket 
nondta:

— Egy hétig nézelődtem Párisban. Min
denhol voltam, ahol jó darab hírét hallot
tam, de csak egy darabot, a Rose Mary-t 
vettem meg. Lehet, hogy n Rose Mnry még 
ebben a szezónban kerül színre, a Szirmay- 
Martos operett után. Egyelőre azonban 
••cm ennek, sem annak premierjéről nincs 
szó, mert remélem, hogy a Mersz-e Maryi 
karácsony után uj lendületet kapva, meg-

A Budapesti Szinház is kivette a részét n 
karácsonyból. Mindkét nap Fcld Mátyás Schlé- 
singer fin esete Lefkovics Katóval cimü remi
jét játszotta a kevészámu néző örömére a 

szerzővel a címszerepben
Matyi valószínűen nem színészi ambíciójából, 

de a szükséges takarékosság szempontjából 
Sarkadi Aladár helyeit saját maga vállalta a 
Schlesinger fiú mulatságos szerepéi. Meleg si
kere volt annál inkább, mert a szinház fűtő
berendezése pompásan működött. A többi sze
replők, Somogyi Nusival az élén, Fényes 
Manci, Saflós Viola és a lehetséges Hamvas 
Baba is sok tapsot kaptak.

— Színtársulat Balaton füzeden. Balalonfüre- 
den hal bele nagy érdeklődés mellett játszik 
egy kis színtársulat " /' 
alatt. A karácsonyi füredi fürdővendégek elis
meréssel beszélnek a kis színtársulat teljesít
ményéről, amelynek szubrettje, Vermes Ica fő
városi mértéket is megüti. A többiek: Katona 
Terus, Herczeg Tessza, Solti Ernő, Hortobágyi

Sajó Vilmos igazgatása

válaszolni kellett dr. Molnár Dezső, dr. Sándor' A. és Szilágyi Erzsi elismerésre méltóak.

Balró! a üarmaöüf
ZERKOVITZ —SZILAGYI revüoperettje 

január 1-től a 
ROYAKx ORFEUMBAN

Egy pár tormásvirstliért uj díszletek
és kétszázötven ragyogó ruha

A

Sebestyén Géza beszél a Cigánykírályról, mini az uj magyar 
daliáték ünnepéről

Városi Szinház színpada: a Schönbrunn, 
Ferenci császár udvara. Magyar urak jöttek
ide prolcstálni egy Bihari nevű cigányprímás 
érdekében. A Rákóczi indulóról van szó, ame
lyet egy Schall nevű udvari karmester egysze
rűen — clplagizált magának. (Nem 1927-el 
Írunk.) Most feljöttek a magyar urak, hogy itt 
n csillogó bécsi udvar előtt szerezzék vissza 
Bihari rebellis indulóját.

Mivel zenei kérdésben akkor is nehéi volt 
dönteni, Ferencz császár maga elé hívja n két 
versengő zenészt és salamoni Ítéletet mond:

— Játszók el egymásután dalt, ebből majd 
meglátjuk, kinek a gyermeke!

A karmester elsápad és a kottái után kutat. 
Bihari szeme felcsillan és füstöseivel rázendít.

Ámul, bámul a fényes sokasság. Eldőlt a 
kérdés. Biharié a Rákóczi Induló.

Ferenci császár ekkor szigorúan megrójja a 
tolvaj karmestert:

— Hát hogy írhatta nevét olyan munkára, 
ami nem az Öné?

Schall kivágja a választ:
— A tallért sem felséged csinálja és mégis 

mindegyikére az orcáját viselte .. .
Sebestyén Géza igazgató, aki kivételesen a 

Cigánykirálg minden próbáján résztvesz, ÍRy 
beszél:

— Tizenkét évi direktori pályára alatt ez a 
dalmű érdekelt a legkomolyabban. Bihari Já
nos 100 éves centennáriumára v-ató tekintettel 
Urai Dezső barátomnál egy ünnepi darabot 
rendeltem, amely a magyar Beethovent viszi a 
színpadra Amikor elolvastam a kész munkát. 
Mókásom ellenére valóságos diad.dordttdsban 
'őrtem ki és art mondtam Uraynak, bogy

ez nem csak ünnepi daljáték, hanem az uj
magyar daljáték sorozatos ünnepe less.

Ez az érzés vitt rá. hogy nem kevesebb, mint 
250 uj kosztümöt és pazar díszletekéi csinál
tattam. Mert hiszen ugye a szállóból is lehet 
bort készitenifl

— Azután ez a régi iskoláju Uray nekem

szívügyem is. Valami bohémbarátság köt össze. 
Nem tudom, hogy megharagszik-e Uray, ha 
megmondom, de a történet olyan jó, hogy nem 
lehet szégyenleni.

— Az Asszonykám premiérje után betértem 
egy körúti büfTébe. Az egyik magas márvány- 
asztalr.ál frakkban, virstlit vacsorázott a dia
dalmas szerző: Uray Dezső.

Hát ilyen embert lehet nem szeretni, aki 
a számára rendezett bankett helyett a büíTébe 
megy egy pár tormásra?
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1928. év filmjeiről 
beszélnek a moziigazgatók

A moziszezón 
básu film kerüli 
mozipublikum elé.

első felében sok nagysze- 
a kényes Ízlésű budapesti 

Miután a föszezón né
hány hónapja még hátra van, megkérdez
tük néhány premier-mozi igazgatóját leg
közelebbi programjukra vonatkozóan. A 
válaszokat itt közöljük:

Royal Apolló
1927 szezonjáról beszelni szinte fölösleges. A 
szezon nyitástól kezdve újévig két filmóriás 
uralta a Royal Apolló vásznát. A Royal Apolló 
az összes pesti színházak közölt megteremtette 
azt a rekordot, hogy két nagy filmjét-, a Hotel 
Imperiált és a Királyok Királyát egymásután 
0—ő hétig tartotta műsoron a közönség válto
zatlan érdeklődése melleit A Royal Apolló 
nemcsak kitűnő üzletel csinált ezzel a két 
filmjével, hanem a filmművészetnek szinte non- 
plus ultráját adta. A Hotel Importál és a Ki
rályok Királyával a Royal Apolló olyan mozi- 
nivót alkotott, amelyhez természetesen az 1928. 
évben is................................................... ”

a Royal 
mondta :

— Az

alkalmazkodni kénytelen. Erről

Décsi Ossvald
Apolló igazgatója a következőket

1928. év nagy filmje Masked-Woman, 
amelynek a film kitűnő magyar átüllclője, 
Váczi Dezső az Arany és a Nő címet adta. Fő
szereplője Anna Nielson és Einor Hansen, a 
szerencsétlenül járt fiatal, de nagyhírű film
művész, aki nemrégiben autó-turája alkalmá
val felborult és szörnyethalt. Ejnor Hansen- 
nek ez az utolsó filmje. Az Arany és a Nő 
egészen különleges, óriási fllmremek. Egy gaz
dag török fezömek szerelmi története húzó
dik végig a filmen. Ez a török ur, aki eddig 
szinte falta az asszonyokat, a Riviérán bele
szeret egy nászutas asszonykába, aki azonbun 
cllentállásával megtöri a mindenre kész török 
főur legendás nimbuszát

A Décsi mozi
elmúlt éve eseményekkel teljesen pergett le- 
Néhány gyönyörű filmjén kívül ez a színház 
hozta a szezon egyetlen Chaplin filmjét. Mű
sora mindég méltó volt arra a tradícióra, 
amelyet Décsi Alfréd híven megőrzött. Décsi 
Alfréd a Décsi mozgó 1928-as évéről a követ
kezőket mondta :

— 1928-ban is azt csinálom, amit 1918-ban 
és 1927-ben csináltam. Ha programot akarnék 
nem kellene mást tennem, mint elővenni ré
gebbi programjaimat és azokat a film művé
szetének mai értékére valorizálni. Egy filme
met mégis ki kell emelnem. Ez a Gyűlölet 
földje, amelyet Pola Negrl és Cliwe Brook 
játszanak. A Gyűlölet földje háborús film, de 
nem sablon. A háborús stafTázs csak messze 
látszik, itt csak a háború áldozatai, a hadi
foglyok élnek. Egy normandiai faluban ütötték' 
fel a franciák a németek drótkeriléses, szö
ges fogolytáborát. A hadifoglyok szomorúsága, 
egyszerű, eseményleien és reménytelen élete, 
baromi sorsa meglepő naturalizmussal tárul a 
néző elé. Ninon egy kis francia leányka, aki 
eddig esztelenül, sötéten gyűlölte a németeket 
meghallja a foglyok karácsonyi énekéi. Meg
lepetten ismer a francia karácsonyi dalra. És 
ekkor megérti, hogy nincs különbség a népek 
között, akik Istent hisznek. Ninonnak fPola 
Negri) és egy német fogoly őrmesternek köny- 
nycs ...................................

A
szerelmi története hoz megbékülést.

Rádius-filmszínház
1972-cs szezónnyitáskor uj vezetőség ke-élére 1972-es szezónnyitáskor uj vezetőség ke

rült dr. Catiodey Jenő és österrdeher Árpád 
igazgatók személyében. Az uj igazgatóság uj 
irányt is jelentett a kedves, elegáns film
színház életében, mert a szezónnak 1927-re 
eső részében már olyan sokoldalú és válto
zatos műsort láttunk, amely a legnagyobb' 
gondosságra és körültekintésre enged kö
vetkeztetni. Az 1928-as szezónról a követke
zőket jelenti a Rádius-filmszínház igazgató
sága:

— Az első nagy filmünk Janet Gaynor- 
nak, ennek a csodálatos fiatal művésznőnek 
filmje, a „Virradat” lesz, amelyet Georg 
O’Briennel, F. V. Murnay, a jelenkor legna- 
gyob filmrendezője készített el. Ezután a 
mammuth-film után Balogh Bélának első 
Németországban készített világfilmjc kerül 
bemutatásra „Három kívánság” címmel. 
Ebben a filmben szerepel először Németh 
Juliska, a kitűnő dizőz, majd Gustav Fröh- 
llch, és Vera Schmilterlöff. „Caffe Eleklric'* 
cimü Sacha-film jön sorban ezután, mely
nek főszerepét Práter Midből és a Tingll- 

_t és megszeretett Igo 
Van még egy Igo Sym- 

a „Dér Kaiserjdgcr”, mely 
a régi osztrák-magyar monarchia udvari 
életéből kiszakított történetet visz a filmre. 
A magyar filmművészetnek mindenesetre 
eseménye lesz Balázs Béla nagy szatirikus 
vígjáték a, „Das gross? Los”. Balázs Béla 
filmjének főszerepét a legnagyobb német 
kómlkus ,Marcél Salzer alakítja. Útdíjára 
említem, de ehősorbn való Bánky Vilma és 
Rónáid Colman filmőriása, a „Szerelem éj
szakája”, amely minden túlzás nélkül a sze- 
zón legnagyobb filmje lesz.

Tangliből jó] ismert 
Jym játssza. 
Rímünk, ez

■
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A legmulatságosabb vígjáték

Titkos, Gothné, Goth, Kertész
Magyar Színház

A Palace miisorának grafikonja a szezon 
zárásig emelkedő vonalat mutat 

— mondja Daróczy igazgató
Itt van ez a Palace a város szivében már évek 

óta és a közönség csak az idén vette észre, 
hogy van. Máról-hónapra született ez az első 
hetes pompás filmszínház. A közönség úgy érzi, 
mintha tegnap nőtt volna ki az Erzsébet-kőrut 
aszfaltjából, hogy egyszerre felkiáltójelként 
hirdesse a • tehetség diadalát.

Mert erről van szó. Daróczy alezredesről, akj 
az idei szezón kezdeteié vette kezébe a múlt 
bán olyan nagyon elhanyagolt gy önyen ü kis 
színház sorsát és aki a Palace-ra nézve igy ér
vényesíti a szólásmondást I

— Palace nem volt, hanem van és lesz!
Daróczy igazgató egyre jobb műsorokat 

nyújt, igy nem csoda, hogy egyre eredménye
sebben dolgozik. Daróczy például a Berlin 
cimü kísérleti filmmel két hétig a legnagysze
rűbb eredményt produkálta, nmei}- alkalommal 
szinte intelligenciából levizsgáztatta azt a közön 
séget, amelyről íilnikapacitásoknak nem a leg
jobb véleményük volt. A Palace 1927. eszten
deje fllmmüsorok dolgában nagyvárosi nívót 
mulatott, igy nem érdektelen Daróczy alezre
desi 1928-as programmj'át megtudni.

Ehhez jön Monté Blue technikailag legjobban 
elgondolt és végrehajtott filmje, a „Szilveszteri 
álom". Január elején mutatom be az uj év leg
nagyobb és legkomolyabb filmjét, a Virradat-ot, 
amely a filmkultúra egyik legcsodásabb elka- 
tása. A „Virradat" főszereplőnője Janet Gaynor, 
az a csodálatos 17 éves leány, akiről Várkonyi 
Mihály is mint Hollywood szenzációjáról nyi
latkozott. Ezután Lengyel Menyhért uj filmje, 
a „Tökéletes asszony" következik, amelyet 
John Barroymore és Dolores Costello idei nagy 
filmje, a Curtlsan követ.

— A magyarok büszkeségének, Bánky Vil
mának legújabb produkcióját is bemutatom. 
Ez a film a •Szerelem éjszakája", amelyben 
Bánky Vilma partnerül Hanoid Colmannt vá
lasztotta Sok filmet nevet tudnék még mon
dani, de 1928-as programoméi ezzel a mondattal 
foglalom össze legtalálóbban:

— A Palace műsorának grafikonja a szezón 
zárásáig folyton emelkedő vonalat mutat

(p.».)

—Hogy nagyon közel kezdjem, — mondta 
Daróczy igazgató — Szilveszterre kacagó mű
sort hozunk ki. Az idei legjobb Zoro és Huru 
filmet „Szerencsekerék" címmel mutatjuk be.

Nina Payne

Mi van a magyar filmgyártással, 
Méltóságos Uram?

Csütörtöktől
Adolf Menjou — Putty Lia

A SÁTÁN KESERVEI
FOKI’TI IFA

Budapest talán az egyetlen városa Európá
nak, ahol máról-holnapra iveinek, fel karrierek 
a semmiből. Különösen áll ez a megállapítás 
a moziszakmára, amely fiatalságánál fogva ki
tűnő talaj a selfmedmcn karrierek számára. 
Köteteket lehetne Írni a pesti Zukor Adolfok
ról azzal a tenorral, hogy mig az amerikai 
Zukor rátermettségével és kitartó, szívós mun
kájával és a szakmához való usszimilálódásá- 
val érte el Amerika Filmcézárjának címét, ad
dig a magyar Zukor Adolfok e tulajdonságok 
nélkül leltek azzá, amik,

A filmszakmának egyik legismertebb em
bere Geiger Richard, a Star Filmgyár vezér
igazgatója. Talán nem esik rosszul, talán 
büszke is lesz rá, ha megírjuk, hogy egyszerű, 
szegény polgárcsaládból származik és vezér
igazgatói pályája legelején a posztókereskede- 
lemhen mint segéd, végül pedig mint önálló 
lipótvárosi kereskedő szerzett magának pol
gári érdemeket. Talán maga sem gondolt ak
kor arra, hogy néhány éven belül a magyar 
mozi Cézárja lesz, akinek érdekeltségéhez hu
szonnégy vidéki, és pesti filmszínház, valamint 
Magyarország egyetlen igazán felszerelt film
stúdiója tartozik. Erre a tipikus selfmcdmen- 
karrierre nem gondolt sohasem Geiger Rt- 
chárd, aki a rőjőt olyan ügyesen cserélte ki a 
hajlékony fii ínszalaggal, hogy rövidesen „a 
magyar filmgyártás körül szerzett érdemeiért" 
méltóságos, azaz kormányfötanácsosi címre 
és rangra emelte a kormány.

Hogy mik az érdemel a magyar filmgyártás 
'■örül, azt nem nehéz kitalálni: semmi. Hogy 
az újdonsült méltóságos ur mért lett kor 
mány főtanácsos, azt is könnyű kitalálni: elő
kelő összekötetései voltak. Hogy szerezte meg 
ezeket a protekciókat? Valószinüleq jól alkal
mazkodó képességével, ügyes zsonglőrködött- 
vei és érdekeinek magasabb érdekekkel való 
összeegyeztetésével. Ez mind stép és jó, de 
hol van méltóságos uram, a magyar fikmggdr 
fás?

Mindezt pedig azért említjük meg, mert ez 
évben amikor az uj méltóságost a Star-érdc- 
ktltségnek kicsinyje és nagyja sietett üdvö
zölni, Geiger Öméltósága részére bankettet 
rendeztek a Filmklubban. Itt megállópitották. 
hogy Öméltósága a filmgyártás tálpraállitása 
terén szerzett érdemeiért kapta a magas ki
tüntetést, megállapították, hogy Öméltósága a 
legkiválóbb szakember, akihez akár iskolába 
lárhat egész Amerika is.

Ugyanakkor pedig stagnált és stagnál ma 
1b r magyar filmgyártás, üresen ásítottak 
és isitornak ma Is a filmgyárak üvegházal 
s a színészek nem n munkától, hanem az 

éhségtől lázasak.

Hol itt az érdem? Hol itt a magyar film
gyártás? Talán csak nem az egy-két szomorú, 
sekély kis magyar vígjáték, amelyet a Film- 
alap támogatásából készíttetett el Geiger őrnél 
lósága? Vagy talán az, hogy a magyar Film
alapnak sikerült a nagyon is jó üzletet csináló 
németekkel filmgyártási viszonyba lépni és a 
magyar pénzt külföldre vinni. Mert Geiger Ri- 
chárd kormányfőtanácsos ur a többi méltósá
gos és kegyelmes urak között változatlanul 
igazat adott a filmalapi gyűléseken annak a 
laikusokból álló, tehát nem kimondott szak
emberekből álló társaságnak, amely több mint 
két esztendeje huzza-halasztja a magyar film
gyártás megteremtését. Geiger Richard pompá
san tudott Igent szavazni mindig a magyar 
Filmalap gyűlésein, ezzel pedig pompásan gá
tat vetett annak a programnak, amelyet ön
kommünikéiben beharangozott.

Itt van Geiger Richárd karrierjének titka, 
aki, agy látszik, a rőf mellől csak az üzleti 
szellemet és az érvényesülési vágyat hozta ma- 
gáoal a filmvilágba, de a szakértelmei, ame
lyet a salfe made mann-ek világszerte ma
gukba asszimilálnak, nem tudta magához, fel
szívni.

Tehát az év elején megkérdezzük még egy 
szer, mi van a magyar filmgyártással, méltó
ságos uram?

(*) Ás ékszerskatnlya: Az Orion. A Belvá
ros legszebb helyén áll Budapest legszebb 
mozija, ar Orion-szinház, amelyet a közönség 
ékszerskltilyának nevezett el. És ebben az 
ékszerskatulyában értékes gyöngyökként csil
lognak a filmek, amelyeket gondos válogatás
sal szemel ki a világ filmtermeléséből az 
Orion igazgatósága.

A színház karácsonyi műsora. Jack London 
regénye, valamint Nikolaj Rimsky pompás víg
játéka, Szintén ilyen irodalmi és színészi spe- 
olafllác Eri a jövő héten Petrovich Szveliszláv- 
nak ij». az Orlorn című nagysikerű ope
rett otAna Lee Parrynak és Alfonz Fry-
landnak a Fedora nyomán készült új, ragyogó 
dráma-attrakciója.

Január 12-én hona a színház Beethovennek, 
a klasszikus zeneszerzőnek tragikus életdrómá* 
ját, amelyet Fritr Kortner, Jannings vetély- 
Lársa alakít. Az ékszerskatulyá-ban a legköze
lebbi hetekben még a kővetkezők fognak ra
gyogni: Elisabeth Bergncr, Gösta Ekman, 
Douglas Fairbanks, Clara Bőm, Norma Tal- 
madge, Richard Talmadge, Harry Liedtke és 
mindenki, aki dísze és virága a nemzetközi kit 
nematográ fiának.

Pénteken, december 30-án este fél 8 órakor

vendégfelléptével

A táncokat SEBESTYÉN JENŐ tanította be.

Az uj díszleteket BAUMÖBL. ARTHÜR

sz r
és a következő napokon minden este

PETRÁSS SÁRI

CIGMNYKIR/ILY
Nagy operett 3 felvonásban, 
szerzettet VKiYI’ÁL BÉL.A.
Ferenc császár .........................................................
Mária Lujza, I. Napóleon neje.............. . ....................
Erzsébet, a cár neje..................................................
Bcdöházy Kálmán, táblabiró....................................
Ludmilla '< » ” " " ” “ “ " "
Kondotty Miklós, az lStorbázy-huszárok kapitánya 
Máriássy Ferenc, az Fslcrházy-liuszárok hadnagya 
Bihary János, a biroa magyar nótaköltö................

Irtat IRAT DEZSŐ. — Zenéjét KULINYI ERNŐ verseire 
Rendezit LORÁNTII VILMOS. — Vezénylit KOMLŐS PÁL.

D'Arrigo Kornél
Zala Karola 
Dacsányi Paula
Pajor Ödön
Petráss Sári
Hamvas Józsa
Kompóthy Gyula 
Békassy István 
Fenyves Sándor

Éva, cigányleány.....................................
Schall, karmester....................................
a táncosnő a magyar truppnál .. ..

r, kontrás, Bibary bandájában 
Gonzaieff Wladimir gróf, orosz diplomata 
Pepi, bécsi táncosnő.............................
Mária.........................................................
Bálint.........................................................
Az udvarmester .. . ■ .. .. .« ..

Bercelly Magda 
Ferenczy Károly 
Zllahy Irén 
szikla? JözseE 
Horti Sándor 
Dobrovits Mártha 
Sződy Kató 
Tárnái Géza 
Pataky Fereno

Ab ul Jelmwekft BERKOVITS ANDOR készítette.
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Részletre olcsón! Dohány-u. 39.
A közalkalmazottak bevásárlás forrása.

MAGYAR KIRÁLYI FOLYAM ES TENGER
HAJÓZÁSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

íz nlelvélel megszüntetése 
Jégveszély miatt az árufelvétel az összes 

állomásokon megszüDk

LEGSZEBB

SZILVESZTEK-ESTÍJLY

C A lt ÍTO N
i Kálpitosárii, vas- 

és rézbutorgyára

helyiségeiben

KÓCZÉ LÁSZLÓ 
hirne vés cigányzenekara muzsikál 
Külön termek rendelhetők

Szőnyeg, pokróc, tUgtíöny, ágy- és asz
talterítők minden kivitelben kaphatók

ŰÍCHMER JÁNOS
Budanűs', Erzsébet-Korut 20.

Nagy katalógust 40 fill. ellenében postán bérmentve küldök

Magyar Pamutipar Rt
Fonó-, cérnázó-, szövő-, fehérítő-, festő-, appretura- és konfekciógyár

II., Arany János-utca 31. szám.

Telefon:
250-85, 250-66,120-90.

l FABANK R. T
í

BUDAPEST. V.. NÁDOR JTCA 21
TELEFON: T. 20 7-08 és J. 433-58

í 
I

/

HOSSZÚ- ÉS RÖVIDLEJARATÚ kölcsönök 
TŐZSDEI MEGBÍZÁSOK: BUDAFESí. WlEfl, PÁRIZS

_____________ íftSj

SALGÓTARJÁNI KOSZÉNBÁNYA RT.
V., ARANY .JANOS-UTCA 25. SZÁM.

TELEFON: 252-80-84. SÜRGÖNYCIM: SALGÓSZÉN.

■ BUDAPEST V, NÁDOR’UTCA 21 
« a

♦♦
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JTleg nem telelő áruért 
a pénzt nissznaiiutíl

Mintát küldünk. « Postacsomagokat költségmentesen szállítunk!

Saját érdekében tekintse meg 18 földseinti, 5 emeleti látványos kirakatainkat

Alapítási év
1893

Saját ház

Az áruház 
osztályai:
Uridivat
Nőidivat 
Kötöttáru 
Szövöttáru 
Méteráru 
Szövetek 
Szabókellékek 
Selymek 
Vásznak 
Pizsamák 
Fehérnemüek 
Ernyők 
Botok 
jágertrikók 
Kalapok 
Harisnyák 
Csecsemő

kelengyék
Nyakkendők 
Nadrág- és 
harisnyatartök

Gallérok 
Zsebkendők 
Menyasszonyi 
kelengyék 
(koszorú, fátyol)

Damasztáruk 
Téli trikotáruk 
Férfiszövetek 
Kabátkelmék 
Kesztyűk 
Takarók 
Bőrkesztyűk 
Övék 
Asztalnemiiek 
Ágynemüek 
Ágyteritök 
Paplanok 
Kötények 
Munkásruha 
Gyermek

kelengye 
Fűzők-és mell
tartók 

Sportcikkek 
Bélésáruk 
Bársonyok 
Sál és váll- 
kendők 

Függöny
anyagok 

Harisnyák 
Ajándékcikkek 
Fürdőcikkek 
Utazási cikkek
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— Tunx*ram-b*l. bt idei Tungsram-bál még 
u •lőlibicknél is nugyobbszabásunak Ígérkezik. 
A rendezőség mér most a legnagyobb előkészü
leteket teszi, hogy n Ml nagysikerű és az Egye- 
■fllt Izzóhoz méltó legyen. A január 28-án n 
Budai Vigadóban rendezendő bálon n hölgye
ket Ízléses táncrenddel lepik meg és a száz
tagú rendezögárda gondoskodik nrról is, hogy 
mindenki kitünően mulasson.

— A meglfjult Pannónia. Világvárosi fényes 
nj életre kell a Pannonin-szálló, Magyarország 
uritársnd.ilmának oly sok évtizedeken át má
sodik pesti otthona. Csöndes nagy szobáiban, 
vastag falai közt hónapokig dolgoztak az. ipa
rosok legjobbjai, hogy modern légfülő és át
folyó hideg-melegvizíi vezetéket s minden egyéb 
lakásművészeti reformot végrehajtsanak. A leg
régibb magyar szállósdinasztia örökifjú sarja, 
Glüclc frigyes, hetedik évtizedének küszöbén 
Is haladó, Izig-vérig szakmáját értő és szolid
ságáról híres hotelét a legnagyobb igények ki
elégítéséig szebbitő-jobbitó mesterfogadósnak 
bizonyult. Méltó munkatársai Glücl: Erős János 
éa Pelzmann Ferenc, akik a szintén újjáalakí
tott éttermeket és a kávéházat vezetik. Most, 
hogy ■ megifjodotl Pannónia pincétől-padlásig 
ragyogó, de mégis a régi családias finomságot 
•romázza, árasztja Budapest idegenforgalmi 
••érvéi két-három vidéki generáció képviselői 
vei együtt ünnepelnek.

— A Gliarlté PollkllnlkR hálja. A Charité 
Polililinika 1928 január hó 14-én, szombaton, a 
Szent Gellért-szálió összes termeiben tartandó 
•ártkűrii és jótékonycélu báljának fővédnökéül 
dr. József I'erenc királyi herceget és Anna kirá
lyi hercegasszonyt, továbbá védnökéül gróf 
Andrássy Gyulát és dr. Ripka Ferenc főpolgár
mestert kérte fel. A bú1 az eddig tradíciókhoz 
híven, most is egyike lesz a báli szezón legked
vesebb és legintimebb táncmulatságainak. A bál- 
roda helyiségeiben (VI., Csengery-utca 69, tele
fon: 205—40) a bálintézőség az érdeklődőknek 
állandóan rendelkezésre áll. A bálnak jövedelmét 
• Charité-kórház be.tegrcndelési és kórházkibő- 
vitési céljaira fordítják és ezen jótékonycélrn 
való tekintettel a feliilfizctéseket köszönettel ve
szik és nyugtázzák.

— A Fonclére uj vezető Igazgatója, Ribáry 
Mór halálával megüresedett a Fonciére Bizto
sító Társaságnál a vezérigazgatói állás. Mint jó 
forrásból értesülünk, az igazgatóság úgy hatá
rozott, hogy egyelőre a vezérigazgatói állást 
nem tölti be, ellenben kiküldötte, dr. Ribáry 
Ernő ügyvédet, hogy mint adminisztratív dele- 
gue, a két ügyvezető igazgatóval együttesen ve
tesse továbbra az ügyeket.

— Perbeszédek. A karácsonyi ünnepek után 
jelleni kmeg Müller Viktor dr. és Habért Gusz
táv dr. szerkesztésében a „Perbeszédek" cimü 
munka, mely a szaksajtóban méltán nagy fel
tűnést fog kelteni. Ez a hézagpótló és rend
kívül érdekes könyv az utóbbi tiz évben el
hangzott jeles és kitűnő jogászok vád- és 
védőbeszédeit tartalmazza.

SPOKT
Újpest győzelemmel kezdte olaszországi túráját

Újpest—Veneria 9:2 (6:t)
Velence, december 2®.

(A Hétfői Napló távirata.) Auer Il.-nek, a 
Romániából szerzett uj tehetségnek • debüje 
kitünően sikerült. Újpest fölényes Játék után, 
könnyen győzte le első olasz ellenfelét A gó
lok közül ötöt Auer II. lőtt.

Bástya- Pro Vercelli 1:1 (1:0)
Vercelli,

(A Hétfői Napló távirata.) A

december 25. tudott kiegyenlíteni, 
szegedi Bástya- és Varga tűntek ki.

Az UTE megnyerte 
a téli vizípoló-kupát 

a MUE karácsonyi uszó- 
versenyén

A MUE karácsony hétfőjén bonyolította le 
hagyományos téli uszóversonyét a Rudas
uszodában. A verseny keretében lejátszott 
UTE—MTK — téli kupa-mérkőzés eldöntötte 
a vizipoló-kupa sorsát A vándordijat az UTE 
csapata megnyerte, miután az MTK-t fölényes 
játék után legyőzte.

Hogy mennyire kemény küzdelmet vívott a 
két csapat, azt

■ 11:8-as gólarány Igaaolja.
A győzelmet az UTE csapata mindazonáltal 

kiérdemelte.

A m. kér. TVE 5:4 arányban győzte le 
as FTC-t.

A Téli Kupa derbimérközése hatalmas küz
delem után 5:4 arányban dőlt el a III. kerü
letiek javára, bizonyságául annak, hogy noha 
a bajnokcsapatnak az UTE-tól elszenvedett 
veresége nem i« tekinthető teljesen reálisnak, 
az FTC. csapata formán kívül van.

•

A verseny után a MUE által rendezett ban
ketten ünncplték Schubert Alfréd aportműkö- 
désének 30. évfordulóját. A banketten a sport- 
túrsadalotn számos kitűnősége vett részt.

Futballmeccsek Franciaországban. Egy pá
risi válogatott labdarugócsapat Párisban 5:3 
arányban legyőzte a berlini H ért hát. A mar- 
seillci Olimpic labdarugóklub 5:1 arányban 
legyőzte a bécsi Slmmerlng csapatát.

csapata olaszországi túráján első mérkőzései 
karácsony vasárnapján Vercciliben játszotta a 
Pro Vercelli csapata ellen. A Bástya csapatát 
Vercelliben nagy ünnepséggel fogadták. A 
Bástya a mérkőzésen igen szép játéJc után 1:1 
arányban döntetlenül végzett. A félidőben 
1:0 arányban vezetett a csapat. A Bástya ve
zető gólját Höss lőtte. A Pro Vercelli csapata 
a második félidőben csak heves ostrom után 

A Bástyából Tóth, Aeht

A BKE kettős karácsonyi 
veresége

A BKE a karácsonyi ünnepek alatt a bécsi 
Pötzieinsdorfi SC csapatát látta vendégül. A 
győzelmet mindkét alkalommal a bécsiek sze
rezték meg, ha azonban az egyre fejlődő ma
gyar koronghokki-együtteshez egy kis szeren
cse szegődik, úgy a tartalékcsapat esetleg meg
szerezhette volna n győzelmet.

Pötzleindorfer SC—BKE tartalék 1:0.
A bécsiek fölénye mellett lejátszott mérkő

zés egyetlen gólját az osztrák Bidla ütötte.

Pölzlelnsdorfer SC—BKE L 4:2 (1: 1, 2:2).
A magyar vereség ellenére is meg kell álla

pítanunk, hogy a BKE gyors akciókra baziro- 
zott játékával állandóan ellensúlyozni tudta az 
osztrákok technikai fölényét. Ezt különben a 
félidők eredménye is mutatja. Ordódy kapus
nak nem volt jó napja, A kapuba később Hein- 
rich Tibor ált be. Az osztrákok góljait Tatzer 
(2), Bidla és Sperak, a magyarokét Krempels 
és Lator lőtték.

Erdélyi győzött SOM méteren, de a legjobb 
Időt az előnytadó Eötvös Zoltán futotta be.
A BKE 500 méteres háziversenye elmaradt. 

Az 5000 méteres gyorskorcsolyázó-versenyt 
hétfőn futották. A verseny a 13 mp előnnyel 
induló Erdélyi nyerte meg ugyan, de a rekor
don belül beérkező, szkreccsről indult Eötvös 

futotta a legjobb időt. Eredmény:
1. Erdélyi 9 p. 17.9 mp. (13 mp. előny.)
2. Eötvös 9 m 22.7 mp. (Előny nélkül.)
3. Bihari 9 p. 23 mp. (44 mp. előny.)

4. Kauscr.

A fa vontok győzelmével végző
dött Budapest asztali tennisz- 

bajnoksága
A karácsonyi ünnepek alóli bonyoliiottAk’ 

le Budapest asztali tenniszbajnokságainak 
küzdelmeit, amelyek a várakozásnak megfe
lelő eredményekkel végződtek. ...

Férfi egyes: Bajnok Bellák (MSC). 2. Mech- 
lovils (MTK). 3. Glanz (NSC). 4. Pécsi (MTK).

Férfi páros: Bajnok: a Glanz—Bellák pár 
(NSC). 2. a Mechlovits—Gyémánt pár (MTK). 
3. a Müller—Mészöly pár (NSC). 4. a Balogh— 
Vékássy pár (BSE).

Női egyes: Bajnok: Klucsikné Mcdnyánszky 
Mária (MTK). 2. Sipos Annus (NSC.). 3. Zádor 
Ica (MTK). 4. Komáromy Márta (NSC).

Vegyes páros: Bajnok: a Mcchlovils—Med- 
nyánszkv pár (MTK). 2. a Bellák—Sipos pár 
(NSC). 3. a Gyémánt—Zádor pár (NCS). 4. 
a Glanz—Komáromy pór (NSC).

— Kukta és Dubta -- ha találkoznak. Hét
főn délután egv Liszt Feremcléri vendéglőben 
borozgnfott Kákics Béla vasmunkás és Dnhics 
Gergely szabósegéd. A vendéglőből kiiövet a 
kél barát összeszólalkozott. A szóváltásból ve
rekedés lett, bírókra mentek és súlyosan ösz- 
zeverték egymást. A verekedés zajára rendőr 
sietett a vendéglő elé, szétválasztotta és elő
állította a verekedőket a főkapitányságra. 
Kukicsot és Dubicsot a főkapitányságon iga
zoltatták és megindították az eljráást.

— Eredménytelen kasszafurás egy diókeres
kedésben. Mint Szegedről jelentik, karácsony 
vasárnapján vakmerő kasszafurási kísérletet 
követtek el Stern Alfréd Attila-utca 1. szám 
alatti dióbélkcreskedéséhen. Ismeretlen tette
sek behatolta kaz üzlethelyiségbe s megkísé
relték a Wertheim-kassza megfúrását. A kí
sérlet eredménytelen maradt s a betörők 
csupán a fiókokban talált kisösszegii pénzt, 
valamint árucikkeket vittek el magukkal. A 
zoltatták és megindították az eljánást.

— A Magynrországl Munkások Bokkant- 
segélyző- és Nyugdljegyiekben, amelynek mó
dosított alapszabályait a belügyminiszter jóvá
hagyta, a tagok száma közel 100.000, rokkant
segélyben ez idő szerint többezer tag részesül. 
Az egylet vagyona ma már meghaladja a 6 
millió pengőt. Az egylet vagyoni erősödésével 
a segélyek is évröl-évre emelkednek, úgyhogy 
a folyó évben 36%-át, 1928-ban 54%-át 1929-ben 
72%-át, 1930-ban 100%-át fizeti az alapszabá
lyokban megállapított segélynek a rokkantállo
mányba kerülő tagok részére. Prospektussal és 
felvilágosítással készséggel szolgál az egylet köz
ponti hivatala: Budapest, Vili., József-utca 23.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ
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