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A budapesti rendőrség vasárnap Debrecenben 
Kihallgatta a letariűztatott fdiod igazgató tiveret, 
Ftiföp nymát es Lezár Adolfot, a TiszavidOKi 

Kereshedeimi neszvenytarsasag igazgatóiét
MSRSMMMBBammaaasaM—— ■

sorozatos nazHutatások as kihallgatások a negvmllllö pengős hiány ügyeken 
Debrecenben, Derecskén es Berenyouflaiun

Fontos iratok fis tertieiű adatok kérditek éld a házkutatások során
Vasárnap a főkapitányságra jelentés ér

kezett á .Debreceni Ipari és Kereskedelmi Rt. 
összeonálóstóak ügyében folytatott nyomo
sát újabb részleteiről. Mint jelentettük, a 
vizsgálóbíró a debreceni vállalat ügyészének, 
dr. Leitncr £ruőpek kérdőére bűnügyi zár
latot rendelt el á letartóztatott Fülöp Són- 
dór igatgatő vagyonára. A záriét fogariato- 
titására a budapesti főkapitányságról Csd- 
kínyi László dr. fogalmazó utazott Debre
cenbe és vele együtt ment a vállalat részi
ről Vogl Béla dr. ügyvéd.'

A Debreceni Ipari és Kereskedelmi Rész
vénytársaság, amely az Egyesült Fővárosi 
Takarék alvállalata és maga a hatóság 
sem elégszik meg azzal, hogy Fülöp Sándor 
és Berger György már letartóztatásban van. 
Pontosan tisztázni akarják, hogyan és mi
lyen körülmények között keletkezett a 
négymillió pengős hiány, kik azok, akik ez- 
zel kapcsolatban felelősséggel tartoznak 
agy bűnügyi, mint anyagi szempontból. A 
vállalatnak ugyanis az a felfogása, hogy 
Fülöp Sándor Özeiméiről esetleg tudomása 
lehetett olyan egyéneknek, akik beleegye
zésükkel, ha az jóhiszemű volt is, lehetővé 
tették a manipulációk folytatását, amelyek 
a négymilliós differenciához és a vállalat 
Összeomlásához vezettek.

Ma érkezett meg Budapestre az első jelen
tés, amely részletesen btszámol a vizsgálat
ról. Csákányi fogalmazó bűnügyi zárlatot 
foganatosított Fülöp Sándor debreceni négy
szobás, elegánsan berendezett lakására. Mi
ntán minden található vagyonát felkutatták, 
megállapították, hogy Debrecenben egy ne
gyed házrésze is van. *

A negyed házrészt te bűnügyi zárlat alá 
vették.

A rendőrség házkutatást is tartott a laká
sán, amely szintén meglepő eredménnyel 
járt. Sok olyan irat és feljegyzés került elő, 
amely bűnügyi szempontból nagyon jelen
tős és amely

nj terhelő adatokat jelent • nyomozás 
számára.

A rendőrség munkája azonban nem ért vé
get a bűnügyi zárlattal, mert pontos és szi
gorú nyomozással akarják tisztázni a négy
millió pengős hiány minden részletét Ennek 
érdekében megkezdték a szükségesnek mu
tatkozó kihallgatások foganatosítását A Bu
dapestről kiküldött rendőrfogalmazö a deb
receni kapitányság épületében

kihallgatta Fülöp Gyulát Fülöp Sándor 
fivérét és Lázár Adolfot a Tlszavldékl 
Rt Igazgatóját akinek vállalata össze

köttetésben állt FülöppeL

Kezel egyidöben sorozatos kihaUgatásokat 
kezdett a főkapitányság kiküldöttje.

Kihallgatták a Debreceni Ipari és Ke
reskedelmi Rt Összes tisztviselőit 
mint azokat a vállalkozókat akik vala- 
arilyta összeköttetésben voltak Fűlöp

A rendőrség fontos, újabb adatokat vár a 
kihallgatásoktól. Csákányi fogalmazó a ki
hallgatások befejezése után tovább utazik 
Derecskére és Berettyóújfalura, hogy a vál
lalat ottani kirendeltségeinek helyiségében 
házkutatást tartson. A nyomozás eddigi ada
taiból árra lehel következtetni, hogy

a vizsgálatot kiszélesítik

és rövidesen uj nevek kerülnek nyilvános 
ságra. Értesülésünk szerint különben

a Debrecenben kihallgatott személyek 
közül néhányan Budapestre jönnek és

madarász apátpiébános a Bazilikában a lipót
városi egyke-rendszer ás a szilueszierl dor
bézolás ellen prédikált Szilveszter estéién

A Szent István Bazilika templomának 
padsorait a szilveszteri, évvégi hálaadási 
istentisztelet alkalmával zsúfolásig töltötte 
meg az ájtatos hívők serege. Az istenLiszte- 
let során Madarász István apátplébános a 
szószékről másfél órán ót tartó hatalmas 
prédikációt intézett a hívekhez. Prédikáció- 
iában foglalkozót a Szilveszterrel is és

elítélte a szilveszter-éjszakai dorbézo
lást

— Az év utolsó éjszakájának, a Szilvesz
ternek éjszakája, — úgymond

nem lehet a léha, könnyelmű mulató- 
sások, a dorbézolások éjszakája.

Szilveszter napján, az év végén a telkeknek 
megbocsátást kell kérnlök és kiengesztelést 
az egész éven át elkövetett bűnökért A 
mulatozás, a dorbézolás nem alkalmas sem 
az emberi megbocsátás elérésére, sem pedig 
a lélek kiengesztelésére.

Meg kell végre szűnnie az évről-évre 
mutatkozó és fokozódó szilveszteré^ 

mulatozásoknak, dorbézo'ásóknak.

A zajos kávéházozás, a gondtalan pezsgő
zés, a jókedvnek féket nem ismerő muto
gatása, a dévajkodás, a táncmulatozás nem 
a mi szegény, megtépetl hazánk fővárosá
nak lakosaihoz illő erkölcsös cselekedet.

Madarász István apátplébános ékesszavu 
prédikációjában kikelt a mai legdivatosabb 
társadalmi betegségek egyike.

az egyke-rendszer ellen
is.

— Mély megdöbbenéssel kell konstatál
nom, most az év végén, — hogy az ország 
egyes vidékein mind fokozottabb tünetekkel 
jelentkező nemzetrontó betegség, az egyke, 
a fővárosban is és pedig

• Lipótváros lakossága körében te 
mennyire dívik.

A születés! és halálozási számok közötti 

a főkapitányság fogja folytatni kihall
gatásukat

A főkapitányság kiküldöttje előreláthatólag 
hét nap alatt befejezi munkáját Kedden 
visszatér Budapestre és jelentést tesz a bűn
ügyi osztályon, ahol majd

döntenek az esetleg szükségesnek mu
tatkozó Intézkedésekről

- házkutatások és kihallgatások során feL 
■íerült adatok alapján.

A vidéken folytatott pótnyomozás adatai 
ról közelebbi részleteket még természetesen

arány, valamint az ezévi statisztikának az*dójában ezután rámutatott azokra a súlyod 
előző évekhez való viszonyítása bizonyítja, | következményekre, amelyeket az egyke je- 
hogy nagy erővel honosodott meg a Á-árosllent az országra nézve.
egyke-rendszer a Lipótváros katholikus la-1 Madarász István apátplébános prédiká* 
kossága között is. I dóját a hívők mély meginetődéssel hall-

Madarász István apátpiébános prédiká- • gatták végig.

• •

Ötszázezer magyar kívánt 
boldog újévet lord Rothermerenek

Magyar hímzésű díszes kézimunkát is küldtek 
Rothermerenek

Fényes dokumentumokban jutott most ki
fejezésre az a mély, hódolatteljes érlelem, 
amelyet Csonkamagyarország népe tanúsít, 
Magyarország nagy nemes barátja, lord 
Rothermere iránt. Az Újév alkalmából, — 
mint arról a Hétfői Napló értesül, —

Magyarországból tömegesen kűldötték a 
boldog újévet kívánó Üdvözleteket Angliába 

lord Rothermere elmére. -■

Már hetekkel ezelőtt kezdték meg tagjaikkal 
a különböző társadalmi egyesületek és szövet
ségek a lord Rothermcret üdvözlő újévi gratu
lációk aláíratását s néhány nappal ezelőtt 
küldötték azt el lord Rothermerenek Angliába. 
Úgy a fővárosban, mint a vidéken az egyes 
társadalmi egyesületek tagjai nagy készséggel 
siettek as újévi üdvözlések aláíráséra a a ki
tűzött időpontnál előbb gyűlt egybe

több mint háromszázötvenezer aláírás.

Az újévi üdvözletek aláírói között a legkülön
bözőbb társadalmi osztályokhoz tartozó embe
reket találjuk, Így egyszerű, vidéki földművé- 
•eket, eaerboldas gazdákat, szegény napszámo

nem lehet ismerni. Az a körülmény azon
ban, hogy már eddig is különfóle iratok ke
rültek elő, amelyekhez Derecskén és öe- 
retlgóujfalun még esetleg újabb adatok is 
járulnak, arra lehet következtetni, hogy

a legközelebbi napokban újabb előáll! 
tások várhatók ez Ügyben és buda
pesti vonatkozásban is igen nagy feltü- 

néstkeltő eseményeket Ígér.

Ezekre a rendőri intézkedésekre azonbad 
természetesen csak a vidéken lefoglalt ira
tok áttanulmányozása után kerül a sor.

sokat. jómódú kereskedőket, előkelő állása 
tisztviselőket.

A lordot a Csonkamagyarország területén 
tartózkodó menekültek is üdvözölték Azok ac 
egyesületek pedig, amelyeknek tagjai nagyobb
részt nők,

díszes kivitelű, értékes, magyar hímzésű 
kézimunka-ajándékot

küldöttek Rothermerenek.
Lord Rothertnerei azonban nemcsak az egyed 

egyesületek kötelékébe tartozó tagok üdvözöl
ték az Újév alkalmából, hanem minden agi
táció és kezdeményezés nélkül,

önként küldötték el számosán a boldog 
újévet kívánó képeslapokat, névjegyeket 

lord Rothermerenek.

Számos Iskola növendékei együttes elhatáro
zás után ugyancsak üdvözlő sorokat küldtek 
Rothermerenek, akinek a címére a három
százötvenezer aláírást tartalmnzó egyesületi 
üdvözléseken kívül, mintegy

azázötvenezren
feleztél- ki újévi jókívánságaikat
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A hivatalos újév
ítnBlnynyilaikozai nem hangion el
Az (ijesztendő első napja szokatlan nagy 

élénkségei húzott a politikai éleibe. A kü
lönböző pártkörökben jelentős politikai 
nyilatkozatok hangzottak el, amelyek előre
láthatóan hosszabb ideig fogják foglnlkoz- 
tatni a politikai köröket. E nyilatkozatok 
közül Rasstiy Károly és Kállay Tibor újévi 
beszédei emelkednek ki, amelyekről lapunk 
más helyén közlünk részletes tudósítást.

A kormány részéről az újév alkalmából 
nyilatkozat nem hangzott el. Bethlen István 
gróf miniszterelnök ugyanis ezúttal is kö
vette nz utóbbi években teremtett gyakorla
tot, hogy az ujcszlendöl Budapesttől távol 
tölti és igy

■ régi pulii lkai életben szokásos újévi 
megnyílnikozás elmarad.

Bethlen István gróf miniszterelnök a mull 
hét folyamán Ínkére utazott, ahol előrelát
hatóan nyolc-tlz napon át vadászni fog. A 
miniszterelnök csak közvetlen a képviselő
ház megnyitása előtti napon, előreláthatóan 

január 7-én vagy 8-án érkezik vissza 
Budapestre.

Az újév alkalmából tisztelgett a kor
mányzó elölt W lassíts Gyula báró, aki a 
felsőhöz és Zsitvay Tibor dr., aki a kép
viselőhöz újévi üdvözletét tolmácsolta. A 
kormány tagjai részéről Klebelsbcrg Kunó 
gróf vallás- sé közoktatásügyi miniszter, 
Walkó Lajos külügyminiszter, Búd János 
pénzügyminiszter, Szcitovszky Béla belügy
miniszter, Pesthy Pál igazságügyminiszter 
és Mayer János földmivelésügyiminisztcr 
tiszteleglek a kormányzó elölt. A honvéd 
ség nevében gróf Csál.y Károly honvédelmi 
miniszter és Jánky Kocsárd a honvédség 
föparancsnokn fejezték ki jókivánataikat. 
A főváros nevében Ripka Ferenc dr. föpol 
gármesler és Sipöcr Jenő dr. polgármester 
vezetésével több bizottsági tag jelent még a 
kormámyzó elölt, hogy átadja a főváros üd 
vözlctét, mig a református egyház jókivá- 
natait Ravasz László püspök és Némethy 
Károly v. b. t. t. egyetemes főfelügyelő tol
mácsolták

Horthy Miklós kormányzó ma déli 12 
órakor fogadta a diplomáciai testület tag
jait, akik az uj esztendő alkalmából sze- 
rencsckivónatniknt fejezték ki az államfő
nek. A diplomáciai testület nevében Orsenlgo 
Cézár pápai nuncius francia nyelven üd
vözölte n kormányzói, aki annak a meg
győződéséinek adott kifejezést, ‘ hogy az 
újjáépítés munkája csak a béke és a népek 
kölcsönös bizalmának és együttműködésé
nek nyugodt légkörében járhat sikerrel, o 
magyar kormány ezentúl is egyik legfonto
sabb feladatának fogja tekinteni és minden 
erejével azon lesz, hogy Magyarország és a 
külföldi hatalmnk közötti jó egyetértés kö- 
te’ékei szorosabbá váljanak.

Félmillió vidám ember iinnepelte\ 
Budapest első békebeli Szilveszter 

éjszakáját
Zsúfolt mulatók, kávéházak, klubok és színházak 
fogadták Szilvesztert, néhol rendőrkordon tartotta 
fenn a rendet, huszonegy részeget szállítottak a 
mentők és csak csillagászati számjegyekkel lehet 
leírni, mennyi ital fogyott a Szilveszter éjszakáján

A boldog békcesztendők óta az első valódi 
békebeli Szilveszter az idén vonult be Buda
pestre. Mintha az időjárás is kedvezni akart 
volna az ujeszlendőnek, csillagfényes, gyö
nyörű havas éjszaka köszöntötte Budapestet. 
Az utcákon valóságos párisi éjszakai hangulat 
volt, olyan emberlömeg hullámzott a köruta
kon, nkár csak a legforgalmasabb párisi bou- 
lovardon, a kocsi- és autóparkról pedig azt 
hihette a pesti polgár, hogy a newyorki Brood- 
wayre tévedt. Az emberek némi fanyar Ízzel a 
szájukban búcsúztak 1927-től s annál kitörőbb 
örömmel, vidám kacagással és pohúrcsengéssel 
köszöntötték n több jót Ígérő 1928-at. A mula
tóknak, kávéházaknak és szórakozóhelyeknek 
válságos békebeli aratása volt. A mulató Buda 
pest sok helyen valósággal megostromolta a 
szórakozóhelyekéi, amelyek az üzleti érzéken 
túl is ünnepi hangulatot igyekeztek vará
zsolni Budapest éjszakájára.

A szórakozóhelyek közül elcgánciában, for
galomban a A'eu’t/orl-kávéház vezetett.

Tarján Vili
és hü famutusa Zomborg tanár ur Irányították 
a fedélzetről a nagy munkát. Csak úgy sike
rült elérni, hogy a 16 rendőr közreműködésé
vel turnusokban özönlő közönség elhelyezked
hetett a helyiségben. Az éjszaka eredménye : 
2000 leves, 2800 feketekávé, 500 üveg pezsgő 
és nz a minden pénzt megérő jókedv és han
gulat, amelyet a Ncwyork szilveszteri bevéte
léért, kélszáznegyvonczer pengőért kapott a 
közönség.

A körúti és RAkócz>i-uti kávéházakban is za
jos és emelkedett hangulatban köszöntötték 
az ujesztendőt. A Pafr/a-kávéház ajtajúit már 
ti Órakor le kellett zárni. Roboz Ernő igaz- 
gntó rendőröket kért, akik kordont vonlak az 
ajtó körül és csak annyi vendéget engedtek be, 
amennyien kijöttek. Az EmAe-kávéházban egy- 
egv nsztnl nz éjszakn folyamán tiz-tizenötször 
cserélt gazdát. A Slmplonban Upor József fo
gadta az Író és művészvilág tagjait, akik való
ságos szilveszteri nagygyűlést tartottak 
Slmplonban..

járata előtt hatalmas tömeg verődött össze egy 
jól öltözött férfi körül, aki fényes

egypengősöket osztogatott mindenkinek, 
aki boldog újévet kiván neki.

Az egypengös ujesztendei ajándék nagy tö
meget csődllclt össze. A férfi egymás után 
vette elő télikabátja zsebéből az egypengös 
pénztekercscket és vidáman osztogatta. A, 
nagy csoportosulásra rendőr került elő ős iga
zoltatta a fiatalembert, aki tisztviselői okirat
tal igazolta magát. A rendőr, mivel semmiféle 
közcsendháboritós nem történt, nem is zavarta 
az ujesztendei hangulatot és a gavallér fiatal
ember tovább osztogatta az ezüstpengőket.

A kéményseprők 
cirokseprüjénck nagy keletje volt. Tucatjával 
jártak az utcán és a szórakozóhelyeken a valódi 
és álkéményseprök és valóságos hossz volt a 
kéményseprőcirokban éppen úgy, mint

a klsmalacok’ jn.
amelyek kétségbeesetten sivalkodva tiltakoztak 
a szilvcszlcrcrcző publikum simogatása ellen.

Éjfélkor, mikor a szórakozóhelyeken eloltot
ták a lámpákat, néhol

klsebb-nagyobb átférek történtek.
A legtöbb úgy keletkezett, hogy szomszédok 

— természetesen férfiak és nők — irányt tévest- 
tettek, amit pedig a ivlágossdg felgyulladásakor 
itt-ott pofonok követlek Általában azonban 
mégis csak békés volt a Szilveszter este, mert 
komolyabb, jelentősebb lovaglás ügy sehol sem 
keletkezett. Az éjféli sötétség különben egyhe- 
lyen az élelmes tolvaj is kihasználta. A Rá- 
kóczi-uti Debrecen vendéglőben, mikor sötét
ség keletkezett,

az Ünnepi fuss ütemére valaki kiemelte a 
főpincér frakkjából 11 tárcáját több száz 

pengő tartalmával együtt.
Szegény föur, neki rosszul kezdődőit az oj 

esztendő.
Volt egy tragikomikus incidens is.

Érckővy László és Vlyh Miklós, a két fiatal ko
mikus pendlizésük során a Király kávéházbau 
is felléptek Egy tréfás telepatikus paródiát mu
tattak be. A közönség közölt ült egy Wood nevű 
artista, aki évekkel ezelőtt a Városligetben az 
emlékezetes „Csodapók" mutatványt csinálta. 
Wood úgy látszik megsértődött a telepatikus 
paródián. Az il'uminált ember többször közbe
kiabált. majd hirtelen fölugrott, egy hosszú, 
vastag tüt vett elő s teljes erejéből Érckövy 
combjába sz.urta. A felháborodott közönség meg 
akarta lincselni Woodot, és alig lehetett lecsön- 
desiteni őket.

Sok munkát adott Szilveszter a mentőknek.
A derék mentők

nagy felkészültséggel várták az éjszakát és a 
várakozás helyesnek is bizonyult. Az éjszaka 
folyamán huszonegy esetben hívták a mentőket 
az utcán alkoholmérgezésben összeesett része
gekhez. vagy pedig olyan részegekhez, akik el
estek és megütötték magukat és akikre éppen 
most, Szilveszterkor nem vigyázott a részegek 
sokat emlegetett védőszentje.

így zajlott le 1927 és 28 fordulóján Budapest 
Szilvesztere.

s. p.

Kállay Tibor feltűnést Keltő 
újéul beszédében 

titkos választójogot követelt és meg
sürgette a kivételes kormányhatalom 

fokozatos leépítését

Mkatmt vttelekbfti eredft. prrxan ••• nmyroo 
eabnyrgrk. valamim antik bútorok 

olcsóbban mint bárhol

A mulatók
a pezsgők, likőrök és borok arzenáljával vár
ták a közönséget. Nem is csalódtak számítá
sukban. Zsúfolva voltak az összes pesti mu
latók. A Táborin népszeri} gazdája. Gébet 
Náci cikk-cakkozva szelte át a lokált és eré
lyesen dirigálta a pincérsereget, hogv helyet 
szoríthassanak az egyre özönlő vendégeknek. 
A Parislenne Grillben vagyonért sem lehetett 
asztalt kapni. A Palafa de Dance igazgatója, 
Lantos Adolf, oki a békebeli Budapest éjsza
kai életének egyik legjobb ismerője, csodál- 
kozva csapin össze kezét a mai szilveszteri 
forgalom láttára. Ilyen volt a Móniin Rouge, a 
Papagáj és Admirál, Kék Egér, Kék Madár és 
Komédia éjszakája.

Az előkelő éttermek
is kivették részüket n mulatósból. A dunaparli 
szállók éttermei előtt hatalmas kociitóbor ta
nyázott. Az Erdélyi Rorozóban, Spiegel Náci
nál •vrégi Budapest előkelőségei és nz egykor 
híres pesti gavallérok gyűltek össze.

A színházak
két előadást tartottak A direktoroknak is be. 
ütött a Szilveszter 
a telt házat. A 
kedveskedett.

Mindenütt tábla hirdette 
legtöbb mozi kabaréclöadússal

A házi jazz-b&nd mellett 

Bócs kedvelt zongorahumoristája

Magyar-utca 5. Tőle fon: J. 4M—49.

Badapeslen elOszOr'

Január 1-töl

Ferry Marit
Wien közkedvelt zongorahumoristAja a

Royal-Pálmaieremöen
Hideg és meleg vacsorák.

TAnc Tánc

R legmulatságc- 
MNI Vlq|«!$M

A klubokban
telel. Az Otthon és a Fészek

‘ w ‘ ‘ : a
nz Erzsébetvárosi 

klubban mindenütt

IS vidám volt a ____  __ ______  ..........
vezettek előkelőség és hangulat dolgában. 
Lipótvárosi Kaszinóban, " -
Körben és n többi nngy 
szépen sikerült nz éjszaka.szépen sikerült ... _______

Félmillió ember mulatott az ujesztendő éj
szakáján a szórakozóhelyeken és természete
sen egész sereg társaság ünnepelte a Szilvesz
tert magánlakásokban.

A Szilveszter statisztikusa csak rsillagászati 
szAmképtctokben tudná kifejezni a borok, 
pezsgők és likőrök mennyiségének számát, 
amely ezen az éjszakán lecsúszott a vidám Bu- 
dnpest torkán. A szórakozóhelyek összbevé
tele ideiglenes számítások szerint közel

húsz milliárd korona.
Kijutott Szilveszteritől nz autótaxisoknak 
konflisoknak Is. Egész éjszakn clkkArtak 
uccákon nz autók.

Nyoleazáz taxi
hordozta az éjszaka közönségét. Arattak 
soffőrök és szinte vidámabban baktnltak

és 
nz

A Polgári Egység klubjában vasárnap 
délben To’.nay Kornél, a MÁV volt elnök
igazgatója, meleg szavakkal üdvözölte az 
újév alkalmából a párt elnökéi, Kállay Ti
bor volt pénzügy'mlniszte

Az üdvözlésre

KÁLLAY TIBOli

hosszabb beszédben válaszolt, amelyben 
megemlítette, hogy az egységes párt buda
pesti szervezete most lép működésének har
madik esztendejébe.

— Nem azért jöttünk ma itt össze, hogy 
találgassuk a politikai jövőt, hanem azért, 
hogy egy nagy tábor felfogásának adjunk 
hangot és kifejezésre juttassuk, milyen irá
nyok érvényesülését óhajtjuk látni a jövő
ben. Ezt a klubot azért alapítottuk, hogy 
egy táborba hozzuk össze a szélsőségektől 
mentes polgárságot. Nem egyéni érvényesü
lési vágy vezet bennünket. Ha a múltat te
kintjük és objeklivek akarunk maradni, rá 
kell mutatnunk arra a tényre, hogy abból 
a lehetetlen helyzetből, amelybe minket a 
forradalom sodort, csak rendkívüli kivéte
les kormányzati hatalommal lehetett kibon
takozni és csak ilyen eszközökkel lehetett 
megteremteni a normális együttélés alapjait.; 
Ezt a felfogást magáévá telte a magyar 
nép, amivel nézetem szerint csak politikai 
érettségének adta * ’ ..................
azonban, hogy

ezt a rendkívüli 
kell

— Ez a leépítés,

szerzett tapasztalatok alapján, de az egysé- 
gcspárt programja szerint is

az Összes választókerületekre ki nem 
terjesztetik a titkos szavazati jog.

— ezzel az óhajtással- kívánt Kállay Tibor 
boldog uj esztendőt.

tanúságát. Kétségtelen
Táncpalota

Januári mllsora
kormányhatalmat le 
építeni,

— ha el akarjuk ke
rülni a megrázkódtatásokat — csak fokoza
tosan történhetik meg. Ezen a téren már je
lentékeny, céltudatos munka folyt. Mi a de
mokratikus haladás bejelentett programját 
nem téveszthetjük szem elől és rá kell mu
tatnunk arra, hogy

emelnUnk kell a parlament jelentőségét 
és az autonomikus intézmények megerősí
tésére kell törekednünk. Az alkotmányosság 
a közhatalomnak a korlátozottságát jelenti, 
Ezen a téren pedig vannak tennivalóink.

Az, aki mintegy klnevezésazerüen jut 
mandátumhoz, bármilyen nagy legyen 
la egyéni értéke, a közvélemény szavát 

nem reprezentálhatja.
Bcrky Gyula: Mandátuma van, de kerü

lete nincs.
Kállay Tibor: Az a reform, amit a kor

mány a felsőház szerencsés megalkotásával 
végrehajtott, nézetem szerint befejezettnek

LEGSZEBB APAP., LEGJOBBPAP

Arakor

LEGOLCSÓBB

PAP.
Kárpitosára, vas- 
és rézbutorgyára

a
------- ------------—.. a 

már-már múzeumi ritkaságszámba menő kon
flisok, derék znb-motorjal: u pesti lovacskák.

Az utcákon régóta látott vidám hangulat 
volt. Egész sereg kedves, derűs epizód játszó- 
elölt 'törtéhl’tÍ’ár’/ Ujb»nN a' Válj/íd’”ard b7 1leíl",l r's mlndmÜlg, amíg ipptn a

függöny, Agy- és asz
talterítők minden kivitelben kaphatók

GÍCHNER JA'NOó
Buoapu'. Erzttbtt-MHil 20.

Nagy kateiógtw 40 mi eilenebea oostAn bementve küldflk

A MACSKA E,,B! 2 Órakor mar nyitva a
litkoa ♦ GAthné • i.'Aih « Kertéin

m « a v a r szirmai Hungária gőzfürdő
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Véres Szilveszter éjszakai 
botrány a Baross kávéházban

Szilveszter éjszaka izgalmas és véres bot
rány játszódott le a József körúti Baross ká
véházban. Késő éjszaka a zsúfolt kávéházba 
akart bemenni egy Szluha Imre nevű fiatal
ember. A keskeny bejárónál szembetalálko
zott a kifelé tóduló emberekkel, összeütköz
tek és Szluha, aki állítólag kissé illuminált 
állapotban volt, egyensúlyát vesztve,

elszédült és nekiesett az ajtó nagy üveg
táblájának,

amely a következő pillanatban recsegve-ro- 
pogva zúzódott össze az utca kövezetén.

Szluha, mintha mi sem történt volna, nyu
godtan besétált a kávéházba. A bejáratnál 
lévő asztalnál ült Szak Gábor mészáros, két 
barátjával, Csermák György fényképésszel 
cs Gold Vilmos kereskedővel. Szluha össze
szólalkozott Szak Gáborral, aki fölkelt az 
asztaltól cs távozásra szólította. Vita fejlő
dött ki közöttük, amely pár pillanatig tarló 
szóváltás után

verekedéssé fajult.

A zsúfolt kávéházban nagy riadalmat kel
tett a hangos csörömpöléssel betört üveg
tábla, majd a nyomában keletkezett vereke
dés lármája.

A zene elhallgatott, a vendégek fölugrál
tak s a verekedők köré csoportosultak.

Borzalmas tféjgyimosság EszíHen
A nooan eltamowe talmit mag napos múlva a merenyiat áldozatát

Eszék, január 1.
64 Hétfői Napló tudósító iától.) Borzal

mas kéjgyilkosság ügyében indított ma nyo
mozást a rendőrség.

Néhány nappal ezelőtt bejelentették az 
eszéki rendőrségnek, hogy rejtélyes körül
mények között

eltűnt Böhm Anna tizennyolc éves mun
káslány.

Böhm Anna az egyik eszéki gyárban dol
gozott. Karácsony estéjén azzal távozott el 
3 gyárból, hogy hazamegy a közeli pusztái' 
lakó szüleihez és ott tölti az ünnepeket. A 
lánv azonban nem érkezett meg, a gyári): 
sem tért vissza, társnői sem tudlak hollété
ről s igy a szülei bejelentették a rendőrség 
nek eltűnését.

Vasárnap reggel Rétfalu közelében a vas 
•úti sínek mellett lévő árokban egy munkás

borzalmasan megcsonkított női holt
testre bukkant.

A hulla a hóval telt árokban feküdt s r 
vastag hőréteg alól csak az orra és a hom
loka l'lszott ki. A munkás lesöpörte róla a 
havat s borzadva látta, hogy a holttestnek

a koponyája teljesen szét van ron-‘ 
csolva, agyvelcje és a szeme kifolyt.

Veszedelmes tetőtiiz 
a Baross-utcában

A tűzoltóság falbontással vetett gátat a veszedelemnek
Vasárnap délután a Baross-utca 98. számú 

ház lakói észrevették, hogy az ötödik eme
leten levő egyetlen lakásból füstgomolyagok 
törnek elő. Csakhamar kiderült, hogy n 
falba épített füstvezető csöveket keresztező 
gerendák egyike tüzet fogott, égni kezdett 
és a füst

vastag gomolyagokban tört elő a lakás 
és a padlás ablakain.

A házbeliek értesítésére a központi tüz
érség Kirchmann főtiszt vezetésével csak- 
hamar kivonultak a tűzoltók, akik a vesze
delmesnek látszó tűz visszafolytása céljából 
sürgős

Senki sem akarja eltemetni egy 
Szeged közelében talált meg

fagyott ember holttestét
Szeged, január 1.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Szeged
del szomszédos Tápé község lakossága kö
rében napok óla nagy az izgalom egy elte- 
meltcllen halott miatt. Az történt ugyanis, 
hogy Tápközség halárában öl nappal ez
előtt Halász János tápéi szíjgyártó illumi
nált, eszméletlen állapotban az utszéli hó
rakás mellett

a hóban megfagyott.

Holttestét teljesen ellepte a szakadatlanul 
hulló hó s csak három nap után bukkantak 
a járókelők a megfagyott holttestre, amidőn 
ast már
/ * kóbor kutyák megcsonkították.

Csermák és Goid szintén belekeveredtek 
a verekedésbe. Kiismerhetetlen összevissza
ságban zuhogtak a: ökölcsapások. A kávé
ház személyzete. Beér Oszkár üzletvezetővel 
a élükön, a szilveszteri hangulatot megza
varó verekedés szereplőit igyekeztek az 
utcára tuszkolni, többen pedig szét akarták 
választani őket. Dulakodás közben a vere
kedők közül ketlen megbotlottak és

az ajtó beznzott ilvgescrepci köré 
estek.

Az egyik pincér rendőrért sietett és csak
hamar több rendőr érkezett a kávéházba, 
nagynehezen szétválasztották a dulakodó
kat és rendet teremtettek. Csakhamar meg
érkeztek a mentők'is, akik a súlyosabban 
sebesült Szak Gábori első segélyben része
sítették és a Rókus-káiházba szállították, 
míg Csermákot, Goldot és Beer Oszkárt, 
akik könnyebben sebesültek meg, bekötöz*'s 
után a helyszínén hagyták. A verekedés kü
lönben még egy munkát adott a mentőknek. 
A közönség közül az egyik vendég, Vörös 
Ferencné,

a verekedés miatt keletkezett izgalmá
ban elájult.

A rendőrség vizsgálatot indítóit a véres éj
szakai botrány körülményeinek tisztázására.

Azonnal értesítette a rendőrséget, ahon
nan csakhamar bizottság szállt ki a hely
színre. A bizottság megállapította, hogy az 
árokban talált hulla azonos a karácsony 
estéjén nyomtalanul eltűnt Böhm Anna 
munkáslánnyal.

A helyszíni vizsgálat megállapította, hogy 

a lányt meggyilkolták
és aztán 3z árokba vonszolták. A sínek 
mellett megtalálták a fehérneműit is. amit 
bizonyára dulakodás közben tépett le róla 
vilkosa. A gyilkosság körülményeiből nyit
ányai ónak látszott, hogy

kéjgyilkosság történt.
Ezt megerősítette a boncolás is, amely 

’egállapitotta, hogy a lányt
husánggal fejbeverték.

i fejét szétverték s a homlokát oly erős üté. 
érte, hogy kiloccsant az agyveleje és a kél 
•zeme.

A rendőrség nagy apparátussal indította 
meg a nyomozást a bestiális gyilkos kézre- 
keritésére, de a munkát rendkívül megnehe
zíti, hogy a holttest napok óta feküdt az 
árokban és a havazás eltüntette a nyomokat.

j falbontáshoz kezdtek,

I de mire megtalálták a tűz eredeti fészkét, 
' mintegy tíz tetögerenda elégett s igy 
annak veszélye fenyegetett, hogy

a padlás be talál omlani.
Csak kétórai megfeszített munka után si

került a tűzoltóknak a tüzet lokalizálni. Ez
után hosszú gerendákkal

alátámasztották a padlásszerkczetct

és igv helyezték biztonságba az esti órákban 
a ház lakóit, akik között a tűzveszély nagy
pánikot keltett.

A holttest a hivatalos orvosi vizsgálat után 
is még eltemettetlenül maradt a község ha
lárában a hóban s végül is egyszerűen bete
mették egy hóval teli gödörbe. A hó elolva
dása után ismét előtűnt az ut szélén n kékre 
fagvolt holttest.

Az cltcmettetlcn holttest miatt
• lakosság körében nagy Izgalom kelet

kezett,
amit csak fokozott az, hogy a holttest elte
mettetéséről a községben senki sem akart 
gondoskodni. Végre is a lakosság zúgolódá
sára és panaszára vasárnap a szegedi rend
őrség megindította a vizsgálatot, hogy ki 
tartozik eltemetni a határszélen talált holt
testet.

A munkásbiztositó és egy beteg munkás 
harca a táppénz körüt

Kétszer munkaképesnek nyilvánítottak egy súlyos beteget
Schtvarlz Géza 33 éves ^úri alkalmazott fél

évvel ezelőtt kétoldali tüdőcsucshurutban meg
betegedett. Az Országos Munkásbiztositó Pénz
tár tagja tévén, felkereste n pénztár kerületi 
orvosát, Kiss Dezső dr.-t, aki vizsgálata alap
ján megállapította, hogy súlyos betegsége miatt

teljesen munkaképtelen és táppénz élve
zésére jogosult.

Ugyanezt állapította meg a pénztár központi 
orvosa is és Schtvarlz Géza november 4-ig meg 
is kapta a munkaképtelensége idejére járó se
gélyt.

November 5-én Schwartz a szokásos heti 
felülvizsgálatra jelentkezett és ekkor a felül
vizsgáló orvos meglepetésszerűen

munkaképesnek minősítette öl.
Schtvarlz Géza hiv-atkozott ugyan arra, hogy 
nem érzi magát jobban és állandóan magas 
láza van, a felülvizsgáló orvos fentartotta meg
állapítását. Ennek alapján a fiatalember mun
kába is állt, de alig néhány nappal munkába- 
lépése után

Összeesett, vért hányt 
s még súlyosabb jelei mutatkoztak rajta a be
tegségnek. A kerületi orvos erre ismét megál
lapította munkaképtelenséget. Ezzel szemben a 
felülvizsgáló orvos újból

munkaképesnek nyílvánította
és igy megtagadta a segély folyósítását.

Schwartz Géza, akinek öz.vegv édesanyjáról 
és két kisebb testvéréről is gondoskodnia kell, 
két nappal a pénztári orvos elutasító határo
zata után a székesfővárosi tüdőgondozó inté
zetben Jelentkezett, ahol megvizsgáthik és 3115. 
szám alatt igazolványt állítottak ki részére, 
amely szerint betegsége kezelésére ingyenes 
rendelés igénybevételére jogosult. Eznkivül fel
vételért folyamodott az Erzsébet királyné Sza
natóriumhoz, ahol szintén megvizsgálták és 
621/1927. szám alatt kiállított bizonyítvánnyal 
tanúsították, hogy

hőmérséklete 38—39 fok között van, mun- 
képtelen.

191 i óta 25 kilót fogyott és még a szanatóriumi 
kezelés eredménye is kétséges.

Az orvosi szakvélemények alapján Schwartz 
Géza újból jelentkezett a Munkásbiztositónál 
cs kérte, utaljanak ki most már számára táp
pénzt, mert nincs miből élnie és igy a biztos 
pusztulásnak néz elébe. Kérését azonban újból 
elutasították azzal, hogy az elutasító orvosi 
szakvéleményt

fellebbezze meg u Mankásblztosltásl Bíró
ságnál.

\rra a természetszerű megjegyzésre, hogy a 
I íróság határozatáig, amelyhez a legjobb eset

ELIDA
IDEAL-SZAPPAN
Tisztább, enyhébb és sokkal kellemesebb illata

ben is hetek kellenek.
a nyomorában és súlyos betegségében el

pusztul,
egyáltalán választ som kapott. Ott állt tehát a 
legnagyobb kétségbeeséssel ; az orvosi szakvé
lemények szerint gyógyithatatlnnul súlyos be
tegen, munkaképtelenül és a Munkásbiztositó 
mégis elzárkózott attól, hogy részére táppénzt 
folyósítson, noha

több mint tíz év óta tagja
volt a pénztárnak anélkül, hogy eddig támo
gatását bármily formában is igénybe vette 
volna.

Már öngyilkosságra gondolt, amikor a Pénz
tár igazgatósága az ügy rendkivüliségére való 
tekintettel orvosi bizottságot hívott össze, 
amely szemben a felülvizsgáló orvos kélirbeni 
megállapításával

megállapította Sclnvarlz Géza munkaképte
lenségét és táppénzre jogosultságát.

De csak a határozat hozatalának napjától kez
dődőién Az elmaradt táppénzekkel perre uta
sították a munkaképtelen Schwartz Géza gyűri 
alkalmazottat.

Egy hónapi fogházra 
és hivatalvesztésre Ítéltek 

két szegedi rendőrt
Szeged, január 1.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Szombat dél
ben érdekes bűnügyben hozott ítéletet a sze
gedi törvényszék. ítéletében Ocskó Ferenc és 
Kozma István szegedi rendőröket a lefolytatott 
bizonyítási eljárás után cgy-egy hónapi fog
házra és hivatalvesztésre Ítélte.

A büntetőper adatai szerint Ocskó Ferenc és 
Kozma István rendőrök Szegeden, az utcán 
egy feltűnően szép fiatal lányt igazoltattak, 
majd — szemtanuk állítása'szerint — a főidre 
teperték és erőszakoskodni kezdtek vele. A 
vádlott rendőrök tagadták a terhűkre rótt 
cselekményt, de a lefolytatott bizonyítási el
járás igazolta a feljelentés adatait s ezért a 
törvényszék Ocskó Ferenc és Kozma István 
rendőröket egy-egy havi fogházra és hivatal
vesztésre ítélte. Dr. Buócz Béla rendőrtaná
csos n szegedi rendőrkapitányság vezetője a 
két elitéit rendőrt szombaton este törölte a 
rendőrlegénység sorából.
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IIIKKK
A HÉV két vonatának 

összeütközése
A HÉV hirtelen Mezeit egy részeg ember 
elöli és beleszaladt a mllgtttie Ibié vonal

A Keleti pályaudvar HÉV végállomástól 
Szilveszter éjszaka a nagy forgalomra te
kintettel egymás ul.'.n két különvonatot in
dítottak el. Az első szerelvény teljes sebes
séggel robogott végig a Kerepesi utón. A 
Gummlgyár előtt a vezető észrevette, hogy

egy részeg ember botorkál át a síneken.

A vezető csengetett, fütyült, n részeg ember 
riadtan akart elugorni a sínről, azonban el
hullott és elesett. A vonat már alig néhány 
lépésnyire volt tőle, mikor a vezető — hogy 
megmentse a síneken fekvő ember életét — 
hirtelen erősen fékezett és visszafelé kezdte 
járatni a motort. A mentési kísérlet sike
rült is, azonban a szerencséből szerencsét
lenség származott. Az első szerelvény után 
robogott a második vonat, amelynek veze
tője már nem tudta olyan hirtelen megél 
litani a szerelvényt.

A második vonat belefutott a nyílt pá
lyán hirtelen leállított első szerelvénybe.

'Az összeütközés következtében az első sze
relvény utolsó kocsija

teljesen üsszeruződott,
a mögötte jövő vonat első kocsija és mo
torja szintén snlyosan megrongálódott.

Az összeütközés pillanat bán óriási pá
nik tört ki az utasok között,

komolyubb szercnrséllenség azonban 
nem történt.

Mindössze őt utas sebesült meg könnyeb
ben, akik a hirtelen zökkenés következté
ben a kocsi oldalfalúhoz vágódtak. A men
tők első segítségben részesítették a jelenték- 
leimül megsebesült embereket, akik tovább 
folytatták Útjukat.

— A kormányzó újévi fáviratváltásul. Az 
újév alkalmából Horthy Miklós, Magyaror 
szág kormányzója, meleghangú táviratot 
váltott az olasz és a norvég királlyal, a per
zsa sahhal, Hindcnburg német és llainisch 
osztrák elnökkel. Ezenkívül nagyszámú üd
vözlő távirat érkezeit a kormányzó elmére 
a külföldön székelő követektől és az or
szág minden részéből. A budapesti hatósá
gok fejei és n társadalom kiválóságai az 
újév alkalmából a királyi palota előcsarno
kában kitelt ivekre jegyezték be neveiket.

— Újévi Üdvözlések. As Erzsébetvárosi Ka
szinóban vasárnap délelőtt dr. Sümegi főorvos 
üdvözölte a párt kör elnökét Ugrón Gábort. 
Ugrón Gábor újévi löszödében a bizakodó re- 
Diónység hangját szólnllalta meg. Az év vígén 
— úgymond — a közgazdasági élet megtor
pant. Abban a meggyőződésben él azonban, 
hogy rövidesen nagy lendület következik be. 
amely virágzásnak fogja indítani a magyar 
közgazdasági életet. A hála zászlaját lobogtatja 
meg lord Rutheraiere előtt és a külföldi nagy
ságok elölt, akik ennek az országnak aegilsé- 
gíre síeltek Hogy ennek az akciónak sikere 
legyen, ahhoz idebenn az országban összefo
gásra van szükség, amely egyetlen felekezetűt, 
fajt vagy nemzetiségei sem zár ki a nemzeti 
közösségből. A sikerhez szükséges a tanulási 
szabadság biztosítása is és garancia arra, hogy 
itt minden becsületes polgár szabadon űzhesse 
foglalkozását. A nemes lord is azt üzeni, hogy 
nz összefogó hazaflsAg az egyedüli eszköz, 
amely sikerre vezethet. Becsületes függollcnsé- 
giinket nem adjuk oda senkinek, inért ez az 
éllelő eleme annak az országnak, amely áhí
tattal várja a nagy feltámadást. Ugrón Gábort, 
akit beszéde végén lelkesen ünnepeltek, Elek 
Ari húr és Heclit Dezső, a Bor-, Sör- és Ital
mérők Országos Egyesülete nevében üdvö
zölte. — Az újév alkalmából a Lipótvárosi 
Magyar Demokral-nkŐrben Gál Jenő és Pakots 
József képviselőket üdvözölték n párt tagjai. 
Pakots József az ellenzéki egység megterem- 
lésének szükségességéről beszélt. — Az Erzsé
betvárosi Körben Dési Géza országgyűlési kép
viselő mondott újévi beszédet. Ebből az alka
lomból meleg ünneplésben résic-sitették Ehr- 
lhh G. Gusztáv elnököt.

— As újév a Városházán. Az újév alknlmá- 
mábó) u városházán a küldöttségek egész tá
bora kereste fel dr. Sipáct Jenő polgármestert. 
Wurmb Elemér a laksz., Toperezer Akosné a 
Mansr., dr. Csllléry András a Keresztény Köz- 
s«gi Párt nevében üdvözölték a polgármestert. 
Az újvárosházán egyidejűleg Rlpka Ferenc fő- 
pnlgánneUert üdvözölte az Egységes Községi 
Polgári Párt és a törvényhatóság küldöttsége. 
A főpolgármester üdvözlése előtt az Egységes 
Községi Polgári Párt köszöntötte dnökét, 
Kozma Jenő dr.-t.

Biztos aiiasiioz Hittatom 
hu . régi OKIÉRT hottórtskolAban 70 pengőért 
kitanul. Műhelygyakorlattal a v,»g*ért garan
ciái vállalok, vidékieknek lakául, ellátást adó 
unpl 2 pongörL ŐRIÉRT tOROrlSROM. 01IV-

OlCO 09. — Te elon Teréz. 222 02.

t'onvi * BUTUR........
Aész’etre olcsón! Doltány-u 39.
A kozalkalmaávltak bevá,árla«. forrása.

Mcglcpő és érdekes fordulat következett 
be ma a Ferenc körúti rablótámadás ügyé
ben. amelyről annakidején a Hétfői Napló 
számol! be először. Mint ismeretes, öt hó
nappal ezelőtt a Ferenc körút 38. sz. ház
ban lakó Ladányi János villamos ellenőr 17 
éves Margit nevű leánya egyedül tartózko
dott n lakásban, mikor belépett egy ismeret
len férfi, megtámadta, összekötözte, hurkot 
vetett a nyakúba és a magával tehetetlen 
leányt belökte egy mellékhelyiségbe, rázárta 
nz ajtót és kifosztotta a lakást, majd el
menekült.

Az egész rablótámadás egy-két perc
alatt történt,

míg Ladányi Margit édesanyja a mosókony
hában járt és egyedül hagyta leányát.

Mikor visszatért, leányát megkötözve, a 
lakást pedig kifosztva találta.

A rendőrség megindította a nyomozást.
Most azután érdekes fordulathoz jutott az 

ügy. Ladányi Margit megjelent a főkapi
tányságon és feljelentést tett zsarolás miatt 
egy ismerőse ellen. A feljelentés szerint né
hány nappal azelőtt felkereste az illető és 
előadta, hogy tudomása szerint

Az át nem vett tisztviselők közül többen pert 
indítanak a Munkásbiztositó Intézet elten

Intézet felállításáról 
intézkedik, hogy a 

szolgálati viszonya

A Munkásbiztositó 
szóló uj törvény úgy 
pénztár tisztviselőinek 
megszűnik, tekintet nélkül arra, hogy az il
letők véglegesített vagy csak ideiglenes ál
lást töltöttek-e be. Az uj intézethez a pénz
tárnak régi tisztviselői is csak kinevezés ut
ján kerülhetnek.

Szombaton jelent meg n kinevezettek hi
vatalos névsora, amelyből

sok volt pénztári tisztviselő neve hiány
zott

A törvény szerint ezek nz át nem vett tiszt
viselők nyugdíjazásban vagy végkielégítés
ben részesülnek.

A kinevezésnél mellőzött pénztári 
viselők nagyrészo, n törvény ellenére

perrel támadja meg
a Munkásbiztositó Intézetet, mint a

tiszt -

Mun-

— Baleset érte Mann Hugót, a Hétfői 
Napló szerkesztőjét. Súlyosabb természetű 
baleset érte a minap Mann Hugót, a Hétfői 
Napló szerkesztőjét. Mann Hugó a Rákóczi
ul és az Esterházy-utca sarkán a síkos út
testen megcsúszott s oly szerencsétlenül 
esett el, hogy balalsókarficamodást és bal- 
felsökarcsonttörést szenvedett. Mann szer 
késztől n baleset után a Fasor-szanató
riumba szállították, ahol Adóm Lajos dr. 
egyetemi hínár, a kiváló sebészprofesszor 
nyomban kezelés alá vette s gipszkötést al
kalmazott. Mann Hugót Adám professzor 
rendszeres kezelése alatt a Fasor-szanató
riumban ápolják.

— Szilveszteri csendélet nyolc, sebesülttel. 
A Damjanich ucca 5fi. számú házban levő 
vendéglőben ült egy asztalnál Német Etel cse
lédlány, Percig József lovászmester és Tóth 
Béla lóápoló. Később beiért a vendéglőbe 
Görcs Lajos bádogos és Molnár Imre villamos 
váltóőr. A két fiatalember a lovászincslcr asz
tala mellé ült. Később összeszólalkoztak, a 
négy férfi egymásnak rontott és formólis ököl
harcot vívott. A verekedésben Német Etel is 
beleavatkozott. Pór percig tarló dulakodás 
utón már valamennyien meg voltak sebesülve. 
Végül Is a vendéglő alkalmazottal és n többi 
vendégek közbcvelették magukat és szétválasz
tották őket. A szilveszteri csata scbcsülljclt 
a mentők kötözték be. — Újpesten egy kocs
mában Rejt András szerelő összeveszett Tója 
István asztalossal és Buda Sándor cipésszel. A 
verekedők kölcsönösen nlupnsan helyben hagy
ták egymást Rejt nyakán busz centiméter 
hosszú sebet kapott, Tója a fején sérült meg, 
Buda pedig busz késszurást kapott. Az új
pesti mentők mindhárom sebesültet a gróf Kú- 
rolyl-kőrhózba szállították. A rendőrség mind
két esetben megindította a vizsgálatot annak 
nicgáilnpllúsára, hogy ki kezdte a verekedést, 
és kit terhel a felelősség.

— Mikor n háziúr lakbért eme!. Pesterzsébe
ten, a Kossuth Lajos utca 44. szánni házban kél 
lakó, Schatier János gyárimunkás és Vence Pé- 
terné összeszólalkoztak Rcisheim Sándor ház
tulajdonossal. A szóváltás ii házlur lakbéreme
lése miatt keletkezett. A vitatkozásból verekedés 
lelt és a két férti ökölre ment. Verekedés köz
ben Vence Pélcrné fölkapott egv széket és fejbe 
sújtotta vele n háziurat. Rcisheim vértől boriivá 
összeesett. A mentők a Inkbércmclcsi affér ál
dozatát ii Szent István kórházba vitték.

TlUFELVÉTELI
HinTSF.TnÉlVY

A Pesti Chevra Ksdlta rMlléróaiga a tagfe)- 
tSlrlrti céljából rsló jelratkctéa határidejét fo
lyó év Január hó tS-tg rnechoMsahhltolta. Je- 
lantlcainl lehrt a C.hevra Kadlsa titkári hivata
lában (Budapest, VI.. Laudon-utca 8), hol a Je- 
Irntkriéal lapok te átvehetők.

a 
az

rublótámudás nem is történt meg, 
egész mesét csak Ladányi Margit ta

lálta ki titokzatos célból

ezt be is jelenti a rendőrségen. Ladáé» ő
nyi Margitnak ebből természetesen nagy kel
lemetlensége lesz, mert neki pontos bizonyi 
lékai vannak arról, hogy n támadás egyálta
lában nem történt meg. Kijelentette azon
ban, hogy száz pengő

hallgatási díj fejében eláll a feljelentés
től.

A leány kiutasította a fenyegetőző asszonyt 
és azonnal a főkapitányságra sietett, ahol 
bejelentette az esetet. Ladányi Margit azon
kívül

maga kérte, hogy szerepének tisztázása 
céljából indítson sürgős nyomozást a 

rendőrség

és állapítsa meg, hogy megtörtént-e a tárna 
dós vagy sem. A főkapitányságon meglepőd
ve fogadták a különös zsarolási ügyben ér
kezeit feljelentést és megindították a nyo
mozást.

kásbiztositó Pénztár jogutódját. Az első pró
bapert dr. Weninger János, a Munkásbizto- 
siló Pénztár ügyészi osztályának volt veze
tője indította meg a budapesti központi já- 
rúsbiróságon, ahol a keresetét szombaton 
már be is adta. XVcninger János dr. azon az 
alapon perli az intézetet, hogy a Munkásbiz
tositó Pénztár szabályzata szerint

nz a tisztviselő, aki fegyelmi vétséget 
nem követ cl, nem nyugdíjazható és cl 

nem bocsájtlinló
mindaddig, amíg a 65 évi korhatárt el nem 
éri. Weninger János teljes fizetését követeli 
a Munkásbiztositó Intézeten, valamint az 
ügyészi minőségben eddig élvezett mellékjö
vedelmének megtérítését.

A 250 át nem vett pénztári tisztivselő kö
zül többen hasonló alapon indítják meg a 
pert a Munkásbiztositó Intézet ellen.

— Olaszország legyőzte Svájcot. Újév 
napján Genovában mérkőzött a két nemzet 
válogatott csapata. A küzdelemből a jobb 
futballt játszó olasz csapat került ki győz
tesként 3:2 (1) arányban.

— Újpest döntetlenül játszott Hadovában. 
A rossz talajon lejátszódott mérkőzés ered
ménye 1:1 (1:1) volt.

— Berlinben les fényes győzelmet aratott a 
BSE. A Budapesti Sportegyesület, a magyar 
amatőr labdarugóbajnok, újévkor háromezer 
néző elölt a hildesheimi válogatott csapattal 
játszott és 3:0 (2 :0) arányban győzőit. A ma
gyar amatőrök lochnikailng és taktikailag fé
nyes játékot produkáltak és ezzel chemnilzi és 
gothoi győzőim ükhöz harmadik sikert fűzlek 
hozzá.

— Két nő késpárbaja Újpesten. Újpesten 
a Mária ucca és ősz ucca sarkán van étkez
déje Kucserka Máriának. A házban vele 
együtt lakik Birkát Teréz. Vasárnap reg
gel a két nő összeszólalkozott és veszekedni 
kezdtek. A veszekedés hevében egymás
nak támadtak, Birkds Teréz felkapott egy 
zsebkést, nekirontott Kucserka Máriának 
és kétszer feléje sújtott. Az első szúrás a 
balszemén, a második a halántékán érte. A 
szerencsétlen nő sikoltozva rohant az ud
varra, ahol vértől borítva összeesett. A ház
beliek értesítették a mentőket, akik élet
veszélyes állapotban vitték a gróf Károlyi
kórházba. A szurkáló lakótársnőt a rend
őrség őrizetbe vette.

— Hajnali merénylet a Nagytemplom-utcában. 
Somogyi Dezső tűzoltó ma hajnalban a Nngy- 
templom-utcán át haladt hazafelé. A 18. számo 
ház elöli hirtelen eléje toppant egy jól öltözött 
leány, aki egy üveget tartott kezében és tar
talmát a tűzoltó szeme közé öntötte. Somogyit 
az arcán találta a maró folyadék és borzal
masan összeégelte. A merénylet utón a leány 
elfutott. A járókelők a mentőket értesítették, 
akik megállapították, hogy Somogyit erős lúg- 
köoldnttat öntötték le. A tűzoltót a Rókus- 
kórházba vitték. A rendőrség délután megta
lálta a merénylő leányt, Xsigmond Ilonn 23 
éves cseléd személyében, aki bevallotta, hogy 
féltékenységből követte el a merényletet. Őri
zetbe vették.

— Életunt színésznő. Atmrisp Lola huszon
nyolc éves színésznő Főherceg Sándor-utca 34. 
szám alatti lakásán mcgmérgczle magát. Az 
élelunt színésznőt a mentők súlyos állapotban 
a Rókus-kórházba szállították, ahol nyomban 
gyomorrnosást alkalmaztak.

• tagfelvételek Cilidből való Jelentkezés hs-árldelét folyó év január hó 
lu* lehet a Chevra Ka-
dtsn Ilikért hlvataMbar (Budapest, XI.. I.audou-utea 8). 
tol ajthnilicz.'sl lapok Is átvehetők,
_ — Me«|«lrn| • „Kertéurtl Lapok** oj aséma. A 
XXXIJ. évfolyamába lépő „Kertészei! Lopok" es évi 
első stém» as eddiginél h asttlsgabh és változatosabb 
‘•r "lomreal Jetwn me«. A k hetenként megjelenő. szép I 
k'éllttá»n, lllusstréll folyóirat szerkesMÓI: dr. Darvas I 

.uene m. klr. Raidaségl főtanArsns és Csérer Gyula,SS Országos Magyar Kertófzetj Egyesület titkára, I

I — Időjárás. A Meteorológiai Intézet 
vasárnap az időjárásról a következő 
prognózist adta ki: Az időjárásban egy- 

I előre lényeges változás, nem várható.

— Újév a francia követségen. Az újév alkal
mából a budapesti francia követ vasárnap dél
után fogadta a francia követségen a budapesti 
francia kolónia tagjait. Az ünnepélyes aktu
son megjelent a francia követség és a francia 
konzulátus valamennyi tagja. A budapesti 
francia egyesületek részéről történt üdvözlés 
után M. de Vien francia követ, meghatalmazott 
miniszter mondott beszédet, melyben rámuta
tott arra, hogy mily nagy fontossága van an
nak, hogy az ittélö franciák szeressék hazáju
kat, másrészt pedig, hogv megbecsüljék azt az 
országot, amelyben élnek s megszerettessék 
magukat vele. A francia követ beszédében utalt 
a Franciaország és Magyarország közötti régi 
történelmi tradíciókra, majd beszéde végén 
Horthy Miklós kormányzói, a miniszterelnököt, 
a magyar minisztereket, a francia köztársaság 
elnökét s a franciu minisztériumok vezetőit 
éltette.

— A Pénzintézett tisztviselők szilvesztere. 
Szép sikerrel zajlott le a Pénzintézeti Tisztvi
selők Országos Egyesületének szilveszteri mu
latsága, melyet ax egyesület természetbarát 
csoportjának weck-end háza javára rendezett. 
A siker a rendezőbizoltsógnak, amelynek élén 
Kun Zsigmond, Tauber Ferenc, Major Róbert, 
dr. Peri János, Sebestyén István, Major Ottó 
és Wcisz Tibor állottak, gondos és lelkes mun
káját dicséri. A megjelent táncoló hölgyek' 
névsora:

Baskó Bözsi, Floischer Lllly. Flelsrher Erzsiké, 
Schwurz Klári, Slcrn Kató, Raskó Rend, Nagy Stefi, 
aud Zsigmondné, Farkas Annus, Braun Rózsa. Raskó 
Margit, Gáspár Anny, Szegő Mtna, Patai Fedora. Ilaunt- 
mann Kató, Kardos l.tdia. Engcl Vilma. Kalmár László
dé, dr Löwy Mjiicl, Vass Klári. Rolh Erzsi. Fuikas 
tmréné, Brandl Ildin Szoir.bnthcly, Rolh Ilonka, Had- 
nni Panna, Szcgbó Gizi. Eidihorn Zsófia, Bc,-k Erna, 
Kálmán Klári és Kató, Szint Margit, Fóliák Frnőnó, 
Manó Irma. Kemény Istvánná.

— Letartóztattak egy pénzhamisítót. A 
pécsi rendőrség vasárnap letartóztatta Ko
vács József 40 éves bányamunkást, akinek 
a lakásán harminc darab hamis egypen- 
f'ösl találtak. Kovács bevallotta, hogy a 
pengősöket ólomból készítette, de még 
egyel sem tudott belőlük értékesíteni. Be
ismerő vallomása után letartóztaták.

— Meg akart halni egy tizen hétéves lány, 
mert nem mulathatott Szilveszter-estén. 
Szilveszter este az Állami Tüdőgondozó 
Németvölgyi ut 29. szám alatti épületében 
Kiss Erzsébet 17 éves laboránsnö szublimat 
és morfin keverékkel megmérgezte magát. 
A mentők első segítségben részesítették és 
eszméletre téritették. A fiatal leány eln’ion- 

meghalrti, mert 
Szilvesztert uieg-

dotta, hogy azért akart 
nem volt pénze, hogy a 
ünnepelhesse.

— Óriás! hófúvás a
nagy havazás és hófúvás _ ______  __
pókban a vasúti forgalmat a vidék számos 
helyén megbénította. Vasárnapra azonban 
a forgalom a vidék legtöbb helyén simán 
bonyolódott le, a nyugati és a déli pálya-, 
udvarra beérkező vonatoknak nem volt ké
sésük. A keleti pályaudvarra érkező vona
tok közül is csupán a belgrádi gyors késeit 
iO percet. Egri tudósítónk jelentése szerint 
Hevesmegye déli részén a hózivatar követ
keztében a vasúti közlekedés sokhelyütt el
akadt. A Debrecen—Füzesabony közötti vo
nalon két nap óta szünetel a közlekedés. A 
Hortobágyon 'óriási hófúvás volt, amely
nek következtében ott mindennemű forga
lom szünetel. Gyöngyös és Tiszafüred kör
nyékén súlyosan akadályozzák az automo
bil- és kocsiíorgalmat az utvonalt eltorla- • 
szoló hótömegek.

— Újévi rablótámadások Pesterzsébeten. Ko
rai Sándor, bentessegéd, tegnap este egy szil
veszteri mulatságról igyekezett hazafelé. Útköz
ben egy utcasarkon löbb fiatalember megtá
madta, földreteperték és pénzét követellek. 
Korai védekezett, mire az egyik fiatalember 
zsebkést rántott és nyakába szúrta. Miután ár
talmatlanná telték, kifosztották és elmenekül
tek. Korait a járókelők találták meg eszmélet
lenül, vérbefagyva. A mentők életveszélyes ál
lapotban szállították a Szent István kórházba, 
itt magához tért s elmondotta a támadás törté
netét. — Újpesten Filipoo Gergely orosz szár
mazású gyári munkást éjszaka a Dunaparton 
megtámadta négy ember, a földre teperték és 
összeszurkálták. A mentők a Károlyi kórházba 
vitték. A rendőrség nyomozást indított a vak
merő támadások tetteseinek kézrekeritésére.

Hortobágyon. A 
a legutóbbi na-

Üzletleleinek ős barátainak

Boldog újé vetkíván 
BLOCKNER J. 

hlrdatőlroda
IV., Semn lweis u. 4* 
VL, Andrássy út 2. 
VIL, Erzsébet körút 12’

BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN 

barátainak. üzletfeleinek és ismerőseinek

AlapíMH ás 
tsro

Schwari József 
hirdetések felvételi irodája 

Bpert, VI, AndráMg-ui 7. T»L StTSO

LEOPOLD GYULA
hirdető vállalat

AlapUtatoti MM
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Rassay Karoly 
aieshangu ujOvi beszéde 

a Dolitihai rabszoigaielKeüröi, a Honszoiidáciöröl, 
a mandátumon kárásztól szerzett anasokroi es 
a kormánynak Kellemetlen Romermere-akclúrúi

A Független Nemzeti Demokrata Párt kerü
leti szervezeteinek nagy számban megjelent 
képviselői üdvözölték újév alkalmával a Köz
ponti Demokrata Körben a párt vezérét, Ras- 
taU Károlyt. Az üdvözlő beszédet dr. Baracs 
Marcel országgyűlési képviselő mondotta.

RASSAY KÁROLY
hosszabb beszédben köszönte meg az ünnepel- 
telést, majd élesen támadta a kormányzatot.

— Ha körülnézünk a mai sivár közéletben, 
— mondotta a többi közölt — lassanként azt 
látjuk, hogy

csak rabszolgalelkck vannak és rabszolga
tartók cs prostituáltak, akik kelletik ma
gukat és legfeljebb az árról beszélnek, 

amelyen eladják magukat.
— Átérezzük, hogy ebben a sivár, vásári köz

életben a legnagyobb kincsnek az őrzői va
gyunk, őrzői ennek a megtépett, sokat szenve
dett ország reménységének és idealizmusának.

— Eddig azt hangoztattam, hogy ennek a 
pártnak nem is szabad megmaradnia Buda
pest területén belül, hanem ki kell mennie a 
propagandával a vidékre. Most kénytelen na
gyok bevallani, hogy ezen a ponton támadt a 
legnagyobb nehézség. Érezzük, hogy a tömeg 
velünk van. A közelmúltban elmúlt két községi 
választás, a hódmezővásárhelyi és a debreceni 
mutatja ezt. De azt is nagyon jól tudjuk, hogy

ezek az eredmények csakis ott érvényesül
nek, alicl a titkos szavazás megvédi a vá

lasztópolgárt a hatalom terrorjától.
Inkább megállunk tehát azokban az erősségek
ben, amelyeket Budapest és a városok nyujta- 
nuk számunkra, hogy kivárjuk azt az időt, ami
kor a szabad politikai megnyilatkozás és lelki- 
isme rét szabadság újra uralomra jut ebben az 
országban.

— Azt mondják, hogy az országot a konszo
lidáció igérctföldjére vezették, a konszolidálat- 
lansé.g állapotából. Nézzünk egyszer szembe ez
zel az úgynevezett belső konszolidációval. Meg
engedem, hogy az utca rendle helyre van ál
lítva. Bár az utolsó hetek eseményei ebben a 
tekintetben bizonyos kételyeket támaszthattak'. 
De hát csak az volna az állami élet konszoli
dációja, hogy az emberek nyugodtan mehetnek 
az utcán? Mi a belső konszolidáció szemrontiá- 
ból magasabb igényeket támasztunk. Mi akkor 
fogjuk a belső konszolidációt elértnek látni, ha 
azok a függő, vitás, jogi kérdések, amelyek ma 
még nyitva vannak, rendeztetni fognak, ha az 
államfői jog idő és terjedelem szempontjából 
precízen szabályozva lesz, ha a törvényhozás 
azokra az alapokra lesz fektetve, amely minden 
kultur '”am bázisa: a titkos és szabad választás

— Ma azt látjuk, hogy a választópolgárig 
nevében — ha nem is mondhatjuk, hogy aka
ratából — beküldött képviselők közül

egyesek miképpen tudnak elhelyezkedni 
stallumokban és azután nincs lelkiismereti 
kétségük, mrrt vagy megtartják a mandá
tumot, vagy ha ezt már nem lehet, oda
dobják a mandátumot és megtartják a 

_^niandúlumon megszerzett pozíciójukat.

— Az állapotok javulásában igen nagy ér
deme van az időnek, ami kiderül abbéli is. 
hogy éppen a kormányzati politikával szemben 
kellett ugyanezeket a követelményeket éveken 
keresztül hangoztatnunk és talán mondhatnék 
azt. hogy több jogcímünk van az időt inkább 
a magunk javára beállítani, több érdemünk 
van nekünk, akik a kormányzattal szemben 
éveken keresztül hirdettük az állami takaré
kosság, a jogrend gondolatát, az állami protek
cionizmus megszüntetését, a külföldi kölcsön
höz szükséges atmoszféra megteremtését.

— Olt ülünk az árvíz partján mi is és a kor
mány is. De amíg mi önmagunk odadobásá- 
val, életünk kockáztatásával vissza akartuk 
szorítani a hullámokat, addig

n kormány ölhetett kézzel 011 a hatalom 
mngaslntán. nézte az árvíz lefolyását és 
amikor a víz, a termeszét örök törvénye 

szerint, lefolyt.

előjönnek és azt mondják: lám, megmondtam, 
hogy minden rendbe fog jönni, ez az én ér
demem.

— Egyetlen eredményünk az elmúlt évben 
a Rothermere-akció. Ez az akció azonban so
hasem találkozott a kormány részéről azznl a 
megértéssel, amellyel találkoznia kellett volna. 
Láttuk, hogy Párizsban a hóin feliratok átadá
sát a kormány oltani követsége utján akadá
lyozta meg. És pedig azért, mert nem szeretik 
nyugalmuk megzavarását, nem szeretik az ál
lapotok megbolygatását és olyan helyzet terem 
tését, hogy a kormánynak végre akarnia és 
cselekednie kelljen. Meg kell éreznie, hogy a 
kormányzatnak további vonakodása azt a sú
lyos vádat fogja a kormányzatra hárítani, 
hogy ezzel a gondola'tal azért tanúsít passzivi
tást, mert nem akarja levonni annak szüksé
ges belpolitikai konzekvenciáit. Rothermere 
megmondta nemrégiben egyik nyilatkozatában, 
hogy két kérdés van, amely Magvarországot 
helytelen világításba helyezheti a külföld előtt. 
az egyik a Habxburg-restauráció kérdése, a 
másik a rrobadságjogok kezelésének kérdése.

— Nekünk
egyetlenegy Irán vadó eszménk lehet: n re

vízió kérdése.
Belső gazdasági politikánkat úgy kell vinnünk, 
hogy lemondunk a nagyzási hóbortról és 
olyan helyzetbe hozzuk a mai generációt, hogy 
kiküzdhesse a boldogulást magának és a jövő 
generációnak.

A Licseff gyermekeket vasárnap 
megint a követségre akarták vinni
Licseffni kijelentette, hogy nem engedi exterritoriális területre 

lépni a gyermekeket
A L/cse/7-gyermekek körül keletkezett 

bonyodalom tegnap úgy látszott, hogy vég 
lég el van intézve. Csomakof Pctrof bol
gár ügyvivő közölte, hogy tovább nem 
tartja a gyermekeket a követség helyiségé
ben. A fökonzul meg is állapodott külön 
vállán élő felesége jogi képviselőjével, dr. 
Gonda Henrikkel, hogy kiadja a gyerme
keket. Szombaton este félnyolc órakor 
Gonda Henrik megjelent a követség helyi
ségében, átvette a gyermekeket és autó
taxin a Lendvay ucca 23. számú házba 
vitte őket, ahol édesanyjuk Keglevich 
György grófék vendégszeretetét élvezi.

A gyermekek kiadatását megállapodás 
előzte meg. amely szerint a házastársak kö
zölt újból érvénybe lép ar árvaszék előtt 
Kötött egycsség. Az egyessé# úgy szól, hogy 
az anyai gondozásra szoruló gyermekek a 
válóper végleges befejezéséig anyjuknál 
maradnak, azonban hetenként háromszor 
felügyelő kíséretében édesapjuknál tartóz 
kodhatnak. Alig ültek el az izgalmak,

vasárnap, a megegyezést követő napon 
Ismét bonyodalom keletkezett 

íJcseff György reggel telefonon jelentkezett

Megmérgeztek egy rendőrörmestert
A kutyája ugyanattól a méregtől elpusztult

Pécs, január 1.
61 Hétfői Napló tudósítójától.) Rejtélyes 

mérgezési ügyben indított nyomozást a pécsi 
rendőrkapitányság. Tegnapelőtt mérgezési1 
tünetek között beszállították a klinikára 
Pécsi Lajos rendőrőrmestert, ahol ma reg
gel, anélkül, hogy eszméletét visszanyerte 
volna, meghalt. A rendőrségnek eleinte az 
volt a feltevése, hogy Pécsi Lajos öngyilkos 
lett. Helyszíni szemlét tartottak a lakásán, 
de sem méregnek, sem olyan edénynek, 
melyből mérget ivott volna, nyomát sem ta
lálták. Ellenben az ágy alatt Pécsi kedvenc 
kutyájának tetemére bukkantak, amelyről 
megállapították, hogy

Ismeretlen méregtől mull 1.1.

felesége megbízottjánál és közölte vele, 
hogy megállapodásuk értelmében már ma 

szeretné magánál látni a gyermekeket 

és kérte, hogy küldjék őket hozzá a 
bolgár követségre.

Licseffné azonban megtagadta o kérést Ki
jelentette, hogy bárhová elengedi a gyer
mekeket, abba azonban semmi szín alatt 
nem egyezik bele, hogy a bolgár követség 
helyiségébe menjenek Attól tart ugyani*, 
hogy ha exterritoriális területre lépnek, 
megint megismétlődhetik a három nappal 
ezelőtt történi esel és gyermekeit esetleg 
nem kapja vissza.

A volt főkonzul kijelentette, hogy egy
általában nincs szándékában megszegni a 
megállapodást Licseffné azonban, akit az 
elmúlt napok esepiényci felizgattak, nem 
volt hajlandó beleegyezni a dologba.

A mai látogatás ezért elmaradt.

A házastársak megbízottai most lehetőséget 
keresnek arra, hogy a megállapodás meg
szegése nélkül semleges helyen megfelelő 
felügyelet alatt láthassa édesapjuk a gyer
mekeket

Most már nyilvánvalónak látszott, hogy a 
rendőrőrmester nem lett öngyilkos, hanem

megmérgezték.
Az uj nyom azonnal fordulatot adott az 

egész ügynek. A pécsi ügyészség által kikül
dött vizsgálóbíró

elrendelte a holttest felboncolását, 

hogy megállapítsák, milyen méregtől halt 
meg Pécsi?

Ezzel egyidejűleg a rendőrség is megindí
totta a nyomozást A mérgezéssel

egy asszonyt gyanúsítanak,
akinek a rcndörőrmesterrel viszonya volt, 
de nemrég összekoccan lak és szétváltak.

Újabb feljelentések érkeztek a főkapitány
ságra a papircipő készítők elíen
Hétfőn megkezdik a gyanúsítottak kihallgatását

A papircipö-panama ügyében a főkapi
tányságon befejezték a nyomozást a Foga- 
rassy-csoport tagjai és elkészüllek a bün- 
lajstromok összeállításával. Mintegy

hatvan Iparos, kereskedő és ügynök 
ellen indult meg az eljárás.

A gyanúsítottak első csoporl.ját már be is 
idézték a rendőrségre és hétfőn megkezdik 
a kihallgatásukat Ennek eredményétől 
függ az, hogy mily címen indít ellenük eljá
rást a rendőrség. A Cipészipartcstület a 
papircipőkészitők ellen

csalás címén tett feljelentést

és könnyen lehetséges, hogy a kihallgatások 
során oltj súlyosan terhelő momentumok

merülnek fel egyesek ellen, hogy

azoknak lctartózfvtását el fogják ren
delni.

A mai napon különben jelentős fordulat 
is történt ebben az ügyben. Eddig csak a 
Cipésziparteslület és a f.ábbelikészitők Or
szágos Szövetsége telt feljelentést a cipő
csalók ellen, ma azonban

magánosok is több feljelentést adtak be.

Ezek nagyrészt szegény emberek, akik vala 
melyik vásártéren, vagy papircipögyárló 
üzemben vásároltak olcsó papircipöl, amelv 
10—20 perc alatt darabokban váll le a lá
bukról. Az újabb feljelentések ügyében is 
megindult a nyomozás.

Rendőrök szedték le 
a sinautó tetejéről az utasokat 

Szilveszter éjjelén
Jól sikerült a sinautók premierje

A Beszkárt igazgatósága szilveszter éjszaka 
helyezte üzembe a régen beígért sinautókat. 
Mondanunk sem kell, hogy ez az intézkedés 
az érdekelt utazóközönség kóréhen osztatlan 
örömet keltett, ámbár a jelenlegi négy reláció 
egy-egy menete egyáltalán nem elégíti ki a 
főváros, illetve a környék egyre fokozódó igé
nyeit. Hogy milyen óriási érdeklődés nyilvá
nul meg a pestkörnyéki lakosság körében a 
sinautó Iránt, arra misem jellemzőbb, mint az, 
hogy szilveszter éjszaka a Népszínház-utcától 
két óra harminc perckor Pesterzsébet felé in
duló sinautó vezetö’e rendőri segédletet volt 
kénytelen igénv be venni, mert egyesek, akik a 
túlzsúfolt kocsira már nem tudtak felszállón!, a

zlnautó tetején helyezkedtek el 
és onnan csak az előhívott rendőrök erélyes 
fclMÓli tártra voltak hajlandók lejönni, ami

természetesen csak nagy veszekedés és zajon
gás után sikerült.

Hasonló tumultuózus jelenetek játszódtak le 
a többi relációk premierjén is. Teljes egészé
ben azonban

jól sikerült a sinautók premierje,

annál is inkább, mert az első éjszaka a szil
veszteri mulatságokban résztvevőkre tekintet
tel — két járatot indítottak mind a négy vi
szonylatban.

Értesülésünk szerint a Beszkár ezeket a sin- 
autókat nemcsak éjjel fog’a járatni, mert Igy 
üzemben tartásuk nagy rizikóval és költséggel 
járna, hanem már n mai napon beállítja őket 
a 10-os viszonylatba, ahol egész napon át fog
nak közlekedni.
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SZÍ* II Á Z TI <> Z I
Pendii akadályversenyen 

Dénes Oszkárral
a kuplézás marathoni futójával, aki tizennyolc helyen 
harmincnyolc számot énekelt Szilveszter éjjelén és végül 

holtfáradtan, de dicsőségesen összerogyott
mond- 

liog)
— No ezt megnézem magamnak, — 

Iáin, amikor Dénes Oszkár meghívott, 
Vegyek részt szilveszteri „pendlijében* ‘

— Tizennyolcszor lépek fel oz éjjel, apu 
kám. - uj súgolta szélesen mosolyogva Dénes 
Oszkár. — Igaz, hogy lesz érte rgv kis „lőve". 
Felszlppanlok vugv huszonhét milliói, de szőr 
tayO „meló" lesz, majd meglátod!

Mikor hármasban, Dénes Eninncl, Oszkár 
öccsével és kísérőjével robogunk háromnegyed 
10 órakor a Vígadéi felé, Őszi rövid előadási 
»«rt mai Imdilcrvéről:

— Nézd, apus, ez nz niffedició készlete. Ifé. 
rom kilő narancs, kis zsák mézcukor, kefe, fésű 
pader, cipöronyy és ajakir. Semmi több. Min 
«ien munka ul'n kél-húrom mandarin el ..lesz 
fogyasztva. Ebből élek ma éjjel. Az n fontos 
iirgv sehol se kelljen várni, mindenütt nznn 
nal .■udnpndra lépjek, azután leadni a két-há- 
rom számot, aztán start tovább.

Ebben a pillanatban nagyot zökken az autó 
é* hirtelen megáll. A csúszós időben a Vigadó 
•főtt majdnem

lutókatiisrtrófa ukudályozta meg Dénes 
Oszkár későbbi dicsőséges pendllzését.

— Na. ez jól kezdődik! Biztos berepedek 
Jaj. jaj. rémes!

Azután Ervinre mulat.
— Képzeld, nz öcskös is pojáca nknr lenni! 

Pedig olyan rendes ember volt eddig!
Egynegyed tiz órn. Vigadó, ölvén ember lé 

teng és ósit a nézőtéren. A rendező elkeserc 
delien, de udvariasan nyújtja ót Dénes Ősz 
kárnak a gázsiboritékot. Őszi azonnal berepü' 
a színpadra * rákezdi:

— Doktor ur. maga de jó pofát...
Nevetés, zni, lárma, olyan, mintha 

ülne a nézőtéren.
Őszi lóznsan dolgozik, még ráadást is 

mikor újra autóba ülünk, megjegyzem:
— Mondd. Oszikám. mit dolgoztál itt

embernek annyira? Hiszen még spórolnod kelt 
még hátra van a fekete leves!

— De kérlek. — szólt nagy meglepetésen^ 
Őszi — nemcsak a pénzért kell dolgozni. Le 
askőssöm neked az összes szentekre, hogy m: 
éjjel heni Is a pénz, hanem a taps fogja bennen 
tartani a lelket. Azt hiszem, ha a tizedik pend 
limnél nem tapsolnának, összeesnék a szinpa 
dán. Ha r«nk két ember előtt Is énekelek, ne 
krm mindig annak kell maradnom, aki vn 
lty"k.

Egynegyed tizenegy. Kamara mozi. Gyenge 
félhez. Amikor Rózsahegyi László bekonferóljn 
Dzncst, a közönség szinte extázissal 
Itt is:

— Jaj, doktor ur, maga .
A magom részéről kezdem unni ezt a 

urat, Dénesiéi azonbnn még nincs

öt szó;

ad

ölvci

tapsol

hOgA 
rósz-

ősz

most

doktor 
------------ ---------- ----------„ _____ semmi 

1»J. Friss, eleven, jókedvű. Nagyszerűen tnrljn 
mng’t. Nem mer* panaszkodni az autóiban, csuk 
Htokban nyögdérscl:

— Jaj. csnk be ne rekedjek! Ugv éljek, 
Ilyen pcchem még soha sem volt. Valami 
•cr>f érzéki

Félllzencgy- Ródlus. Az előcsarnokban 
terreirher igazgató fogadja

— Mi az. már te itt vagy, Őszi*
— Na bnllod, örülj neki.
— Csak busz perc múlva jön a számod, 

még film megy.
— Nem haj, megvárom!
Ili azonhan már bajok vannak. Néhány 

múlva megérkezik Pethcs és Dénes 
Gvuri. aki a Mngvnr Szinházbnn 
„Macska" .................„.
Fönt tíz óra negvsrnöt perekor föltónil a szín
padi vnisjló és izgatottan, magából kikelve, 
megjelenik Radó:

— Te jó Isten! Hányán vannak előttem!
— Két szám.
— Az nem lehet, tiz óra negyvenöt van! Itt 

regvok! Nagyon sajnálom! Igv szól n szerződé- 
•em! Elmegyek, nem jövök sissza! Nekem más 
dolgom la vnnl

Rndó erre! izgatottan elrohan Megkezdő-

perc 
Dénes 

kezdi n 
második clőnd.’.sr’.t. nem tud várni.

nÉrtesítés!
Ezúton líözöljilk a n. é. 

közönséggel, hogy a jelenlegi 
műsorunk tovább! prolongálá
sát beszüntettük és Január 3-án, 
kedden este */z9 órakor pre
mierünket megtartjuk.

IfudaprM, 1028. jnnuur 1.

A TerízMiiii szinpaf
1ga»gn t óáAffa

Hétfő 
Kedd 
8törda
Csütörtök 
Péntek 
Szombat
Vasárnap

a uarosí színház 
operettuldonsaoa

úgy 
izonbnn már nagy bajok 

Fekete Pali, Szász 
Ha ezt mind kivúr- 

A pendii menetrend

dik n harc. pethcs Dénes duó és Délié 
között. Őszi előbb jőlt, tehát előbb 
színpadra.

— Remek fntakdm, ugy-e? Eddig minden 
lói megy, — szólt hozzám boldogan és móris 
a Corvin-mozgótizlnházban vagyunk.

Csoda, hogy nem gázolunk cl senkit, 
hajlott a sotlőr. Itt u. 
vannn k, Rózsahegyit /.,
fin, Radó van élőt lünk.
|uk. bizonyos a leégés. .. , ........... .......
percnyi pontossággal készült, egy kis késés min
dent felborilhat.

Hisztérikus jelenetek egész sora követke
zik.

Hangos veszekedések, rábeszélések után ti
zenegy óra húsz porckor végre színpadon le
het Dénes Oszkár, aki elölt Radó már ugyan
ezt n tortúrát végigcsinálta. Szósz Ila izga
tottan mondja:

— Mit csináljak? Cr-ak nem botolhatok 
velük!

Nem bánom, nem engedem Radót legközelebb, 
még ha egy ór«a időm is lesz

Oszkár gyöngyöző homlokkal, tapsförgeleg- 
iől kisérve jön le a pódiumról. Én már ki 
ludjn hányszor hallollnm „Doktor ur, maga 
de fő". M r kezdem nem érleni, hogy a közön 
•ég mórt tapsot.

— Slnrl npuskáml
Autó. Féllizenkcttő .Vyu</a/-niozgó. Egy vő- 

röshnju, szemüveges ur fogad lelkendezve.
— Végre, drága művész ur, gyorsan be a 

színpadra
— A g'zsit kérem.
— Rögtön hozom, 
öt porc múlva:
Vőröshoju ur: Drága művész ur, adjon le bc- 

’őlc harmincat
— No ne idegesítsen — mondja Dénes Osz

kár izgatottan, — csak felizgat az ilyesmikkel:
— Na jó, jó — szól a mozis békíltclöcn. — 
ezzel előveszi nz előre elkészített borítékot. 
Bemegyek a zsúfolt nézőtérre. Kezdem cso- 

lálni ezt n Dénesi. Frissen, odaadással dob 
•nzik. A közönség szájtálva hallgatja. Minden 
Iccén százszoros kacnjvisszhnng.
— Na. — mondom neki, mikor a Fórumba 
bánunk — hogy megy n dolog?
Nem mer m r nz autóban beszélni. Spórol 
hiinegnl Vnlami ilyesfélét diinnyög.

—- Zollánkám — most van a krízis, 
vngy, vagy?...

A mandarinokat cgvmósután eszi és 
túli torokkal lemondóan moiid’n.

— Azt hiszem, hogv mégse bírom ...
Azután vissza a Roval Orfeumba, 

percnyi pontossággal érkezünk.
— Ilt legalább nem találkozhatunk Radóval, 

~ mondja némi malidéval
A Royalbnn három számot nd le, a nézőtér 

üvölt, őr jöng és ezz< I egyenes arányban nő 
Dénes Oszk.'r n szemem előli.

— Mégis nagy ember vagy, te Oszkár. így 
meg tudod nevettetni az embereket/

— Pedig ha tudnád milyen hollfáradt vagyok 
már. — mondta nagyol sóhajtva és tal n elő
ször életében rezignálton a mindig jókedoű 
Őszi.

Király-Színház. A bűbájos Péchy énekel 
egy aranyos angol dalt. Sokan várakoznak a 
kővetkező számra. Ilt van Cobor. Radó, Kö 
kény, Mcdgvnsxzay, Szcntivónyl, no és mi. 
Dénes Oszkár lesz a szerencsés.’ Pécliy után 
rögtön színpadon terem. Közben a színpad 
mögött hisztérikus jelenetek, mert Tihanyi fő- 
rendező Dénes után szünetet csinál. Ez is tiz 
porc. Most pedig tíz perc tiz év a pendliző szí
nészek lelkében. A zsebből pedig legalább 
nyolcvan pengői Jelent.

Ezután újra Komora-mozl, utána Táborin. A 
mulatóban olyan füstfcllcg fogadja Dénes Osz
kárt, hogy ez kétségbeesetten, szinte sírva kö
nyörög nz igazgatónak, hogy ne kelljen fel-

Őszi 
megy

1
most

beszo-

ahova

RAKÓCZI üT 63.
TELEFON: JÓZSEF 321—16.

varieté

9L, Révait ucca is.

Vígszínház;
Hétíő, azerda, péntek, vasárnap

Posusklsasszonv 
Lenmi menyMri uj színmüve

Kedd, csütörtök, szombat

fi MpM esere
Fodor L&szlű vigjáláKa

táncmüsor

Ragyogd kiállítás, Káprázatos ruhák. 
Legnagyobb siker. Legolcsóbb hely
fa*- Legdrágább hely s. pengd.

íROTT-KOMÉDIA Jókal-tér 10. Telefon: Teréz 277—80.

MéjJ néhény napig í__
Keletien decemberi

KÁT ICABOGÁR 75-lK etöadása
műsor ? ? Erűin Emel ? ?

lépnie. De nincs pardon, Dénesi követeli a 
publikum, Dénes odaáll a zenekar elé és rá
kezdi. Nyolc percig a füstben, azután újra 
autón. Décsi-mozi Háromnegyed két óra van 
már. Lakner Artúr már az előcsarnokban 
várja.

— Oszikám, ide a kabátot és rohanj!
— Nem bírok, végem van!

- l'gyan ne bomolj, mi bajod? „Kész" 
vagy?!

— Hogyne! — mondja és kihúzza magát. — 
Már szaladok is. '

Húsz porc késésünk van. Az autó defeklet 
kap, szerencsére most az Ufóba kell menni. 
Egy másik taxi és egy óra ötvenötkor az Ufó
ban vagyunk. Elöltünk egy sereg szereplő. Ép
pen Mcdgyassray rendez jelenetet a kulisszák 
mögött :

— Ez rettenetes, huszonöt percig dalol ez a 
hölgy a színpadon, nem bírom kivárni, min
denről lemaradok, a Városi Színházat elké
sem. a Royal Apollóba se jutok el. ..

Pásztor Béla Igazgató csillapítani igyekszik 
Medgyasszait, egv másik színész maga elölt 
engedi, igv végre ő kerül előttünk a színpadra. 
Újabb kaparitnlósok. veszekedések, izgalmak, 
a közönség közben jól mulat Dénes Oszkáron. 
Ez is elmúlt

Már én is kimerültem. Eddig fizcnhalszor 
véltem le és fel a kabátom, tizenhatszor száll
tam ki és be az autóba. Meglettünk körülbelül 
négyszáz lépcsőt és most fáradtan ülök a 
R'lial Apolló egyik páholyában. Dénes Osz
kárról folyik az izzadtság, ingmellc meggyürve, 
letargikusan lelógó kezekkel nézi Rózsahegyi 
Kálmán egyik bűbájos jelenetét. Elölte van 
inég két szám, Dénes egy szól sem szól, var

i

FINOM KIS CSALÁD
a iegmulatságosnbb bohózat a

FŐVÁROSI OPERETTSZÍNHÁZI! AN *
Minden este 9 órakor 1=

KABOS GYULA — HEGEDŰS GYULA — GOMBASZÖGI ELLA fe 
FEJES TERI — SAREADI ALADÁR — VENDREY FERENC feg 

 Legdrágább hely 6 pengét }==?

Kél nagy magyar siker vállakó
zása a Vígszínházban 

Postáskisasszony — A templom egeie

Vasárnap délután: A levél
A Vissr'nház jővó heti műsorában a százon két tea 

\\nhízb já'ékn’ndíémtC “ Wvelkctő ra6don terepei «
Vasárnap, hétfőn szerdán, pénteken, valamint a kö

vetkező vasárnap és hétfőn a 

Belvárosi
Színház

A Városi Színház opcrabérlöt a január havi 
részleteket hétfőtől január 2-töl 7-éig Űzethetik 
be a Városi Színház előcsarnokában levő bér
leti pénztárainál. Jhnuár havi bérleti előadá
sok: Tannhüuscr (Gábor József vendfgfellópté- 
vel), Traviata (Alpár Gitta vendégfelíéptéveD, 
Denevér (Alpár Gitta vcndégfclléplévcl), Hó
pehely (Rinsky—Xorsakoff-bemutató). Január
tól kczriödölcg uj bérlők jelentkezését még 
korlátolt számban elfogadja a Városi Színház 
igazgatósága.

az Anflríssy-nil Színház eseményei 
Liba.. loal • Mn. ml.orb.nl

e.G:MrV”C%wS,UÍ .Ibnl,."
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I
nyugodtan, csak csendesen dünnyög magában.

— Amit nem lehet, azt nem lehet, hiába 
mtnden. Ha repülök, akkor se tudok fellépni. 
Mindég van elöltem egy sereg.

De ezt is abszolváltuk. Őszi kinn az autó
ban. mikor újra a Rádlusba rohanunk, a kő
vetkező meglepő kijelentést tette :

— Kérlek szépen, azt hiszem, hogy most 
már egy kissé ,,mélyebb" a hangom, mint kez
detben volt. Nem veszed észre 9

A Rádiusban épp akkor jutunk el, mikor 
már végefelé jár az előadás. Utolsó szám Dé
nes Oszkár. Hiúba, ezt meg kell írni. A kö
zönség, amely két és félóra hosszat szórako
zott. a késő éjjeli órákban is ismételten köve
teli Dénes Oszkárt. Pedig kissé „mélyebb a 
hangja", fáradt és természetszerűen nem lehet 
olyan jókedvű, mint rendesen.

— Kitartás Zollánkám, — mondja büszkén, 
de már elhaló hangon — ezen még keresztül 
kell menni. Azután a huszonhét melón be a 
takarékba, mert én nem akarok öreg koromra 
a Kövessy várra szorulnit Nem én! Ezután 
egy kávéház. óriási füsttenger, rekedten, izzad
ton kétszer két szóm Utána a szigeti nagy
szálló, ahová a szolgák mór karonfogva veze
tik fel. itt Ingváltás. mosakodás, veszekedés az 
elölte levő színészekkel és színésznőkkel, jele
netek, kabarék, azután Kálmán Henrikéinél 
reggeli, végre csak mégis újra és újra :

— Jaj. doktor ur, maga ...
— Hajnalban, mikor innen elmegyünk, gra

tulálni akartam neki. Nem tudtam. A kocsi
ban, mellettem szó nélkül összerogyott.

íme, ilt adom ót gratulációmat a pendít 
maratoni futójának.

Stób Zoltán.

POSTÁSKISASSZONY,
Lengyel Menyhért nagyhatású színműve kerül színre a 
bemutató előadás ragyogó szereposzlásában:

Varsányi Irén, Gombaszöíi Frida, Gaál 
Franciska, Kiss Ferenc. Stimluy Arlliur 
Rajruiy Gábor. Mály. Mukláry. Gárdán, 

és Hajmú^sy 
felléptével.

Kedden, csütörtökön és szombaton
A TEMPLOM EGERE, 

fodor László pompás vigjátóka van műsoroi
Most vasárnap délután lesz

A LEVÉL
első délutáni előadása, mérsékelt belyárukkal.

Gózon
FLETA — SCHWARZ VERA — ALPÁR GITTA 

TOSCA — RIGOLE1TO
Január 13-án és 17 én dszelőadís lesz a Várösi Szín

házban. FIcta, a világhírű tenorbta, 13-án a Tosca, 
17 én a Rigolettolan lép fel. Tosca: Schwarz Vera, a 
Rigóiét tóban Gilda; Alpár Gitta. Mindkét baritonszerep, 
ben Kovács Dezső, a wicr.l Stantsopcr magyar művésze, 
lép fel. Jegyek a Városi Színház pénztáránál és a jetzy- 
irodákban.

TABAHIN

ml.orb.nl
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SZÍNHÁZI napló
Néhány hónappal ezelőtt a Hétfői Napló irta 

meg legelőször, hogy Molnár Ferenc Gaál 
Franciskának ajándékozta az Ibolya magvar- 
országi szerzői jogát, természetesen azzal, 
hogy azt bármikor és bárhol eljátszhalja. Az 
Andróssy-uti Színház uj miisorára tűzte az 
Ibolya című egyfelvonósos vígjátékot Gaál 
Franciskával a főszerepben . Ez n vígjáték 
rendkívül érdekes körülmények közöli kerül 
most színre. Gaál Franciska egyenes kíván
ságára ugyanis kikerestellék azt a ruhát, ka
lapot, cipőt, amelyben Gaál Franciska hat év
vel ezelőtt alakította az Ibolya ragyogó figurá
ját és amely szerepben Gaál Franciska egy
szerre a sztárok közé emelkedett. Az Unió 
ruhatárában megtalálták az Ibolya régi kabát
ját, amelynek szabómestere maga Molnár Fe
renc volt, kikeresték a régi kalapot is és 
Simon Marosa is ismét kölcsönadta Gaál Fran
cinak azokat a csipkéket, amelyek Ibolya 
öcska kabátját hat év előtt díszítették. Egy 
lyukas ócska esernyő is „szerepet játszik” a 
vígjátékban , amelyet Gaál Franciska hat év
vel ezelőtt egy budai ismerősétől kért kölcsön 
és amelyet azóta szinte ereklyeként őriztek 
Gaál Franciska most újból kölcsönkérte az 
esernyőt. De megkapta a művésznő a

hat év előtti eredeti szerepet 

is Molnár Ferenc kéziratában.
Gaál Franciska az Ibolya reprizével kap

csolatosan a következőket mondja:
— Akkoriban kezdőcske színésznő voltam 

és az Andrássy úti Színházban játszottam a 
„Szegény kislány” című vígjátékban. Ebben 
a szerepben megnézett engem Molnár Ferenc, 
aki azonnal Beölhyhcz vitt és az Unióhoz szer
ződtetett. Megkaptam az Ibolya szerepét, ame
lyet először nem is akartam eljátszani, mert 
rossznak tartottam. Érdekes, — mondja ne
vetve a művésznő. — hogy azóta is az összes 
jó szerepeimet mindig vissza akartam adni. 
Ha másért nem, de kabalából.

Zerkovitz Béla most ismételten bebizonyí
totta, hogy nem állt meg a „Bözsi ne sírjon"- 
nál. Ma egy revüopercttjét mutatták be a 
Boyal Orfeumban, amellyel egész nyugod
tan

versenyre kelhet

az angol és francia jazz-sláger komponis
tákkal is. „Balról a harmadik” szövege, amely 
egy revügörlnek csodálatos szerencséjét 
tartalmazza, már nem tud a pompás zene- 
uámoknak méltó keretül szolgálni.

Somogyi Nusi a szubrclt prima
donna, Dénes Oszkár, Dobos Anny, Sugár 
Flóri, Galiay Nándor, Rolkó József a fősze
repekben, Baksa Erzsi, Rodossy Edith, Si- 
poss Edith és Dénes Ervin a kisebb szere
pekben kaplak sok tapsot. Külön említést 
érdemel Abrajuim Pál egy pompás angol bc- 
tétszáma, amelyet Sugár Flóri és Martinék 
István adott elő. A Royal Orfeum januári 
műsorának artistamutatványai közül ki
emelkedik Nina Payne csodálatos táncpro- 
dukciója, amellyel a Zcrkovitz-revü értékét 
is sikeresen emelte.

A Városi Színháznak a „Cigánykirály” pre
mierje uj sikert hozott. Uray Dezső és Nagypál 
Béla, Bihari János, a nagy cigányprímás alakja 
köré font egy olyan izig-vérig magyar daljáté
kot, amely — ha a közönség illő szeretettel fo
gadja — uj utat és irányt mutat ennek a té
velygő műfajnak. Uray Dezső sok szeretettel 
és tehetséggel, de talán túlságos költői szabad
sággal építi fel Bihari talpazatára a daljáték 
librettóját, amélv különösen

Kompothy Gyulának 
adott alkalmat arra, hogy beváltsa a hozzá 
fűzött, de többször prolongált reményt. A má
sik bonvivant uj pesti színész, Fenyves Sán
dor, jóhangu, kellemes Bihari, Petráss Sári fi
noman fogta föl a múlt század romantikus 
leányalakját. Sziklay Józsefről, Zilahy Irénről, 
D’Arrigó Kornélról is csak jót lehet mondani, 
viszont gratulálnunk kell Lóránt Vilmosnak és 
Sebestyén Jenőnek, akik az előadás színes és 
mozgalmas rendezése körül fejteitek ki hasz
nos tevékenységet.

Szilveszter éjjelén a Nemzeti Színház a 
János vitéz reprizét 

iüzte műsorra, amelynek az adott különös 
érdekességet, hogy Kassal Vidor és Fcdák 
Sári is felléptek Kacsoh Pongrác nagyszerű 
daljátékában. A címszerepet alakiló Fedák 
Sárit régen láttuk már, színészi készsége 
ilyen leijében mint ezen az estén. Talán őt 
is lelkesítette az az ünneplés, amely úgy
szólván minden jeleneténél csak fokozódott. 
A lelkes publikum nem feledkezett meg 
Kassai Vidorról, sem, aki korát meghaladó 
fürgeséggel alakitolta Barloló mester figurá
ját és valami különös, régi időkre emlékez- 
tető szertartással köszönte meg a közönség 
ünneplését Még két nevet Írhatunk fel,

Milliárdos értékű 
ékszerek tűntek el titok
zatos körülmények között 
Montenuo vo herceg Szent
királyi-utcai lakásából

Eddig nem akadtak a tolvajok nyomára, de kár
térítés miatt már beperelték a károsult heregel

A főkapitányság egyik deteklivcsoportja 
bizalmas nyomozást folytat

egy nagyszabású titokzatos lopási bűn
ügyben, amelynek károsultja herceg 

Moníenuovo Nándor nagybirtokos.

A hercegnek a Szentkirályi-utca 32a 
számú bérpalotában van tizenkétszobás 
főúri pompával berendezett lakása Néhány 
héttel ezelőtt, amikor a herceg hazatért, 
megdöbbenve állapította meg, hogy nagy
értékű ékszerek s értéktárgyak hiányoznak 
egyik vitrinjéből. A vitrinszekrényből

eltűnt egy pár brillláns függő, egy bri
liánsokkal övezett aranyóra, több ne
héz veretű szlnnrany cigaretta tárca. Az 
eltűnt holmik értéke megközelíti a/.

egymílliárd koroná.

Az értéktárgyak eltűnése után először bi
zalmas házi vizsgálat indult meg, amely 
azonban nem vezetett eredményre. A siker
telen házi vizsgálat után

a rendőrséghez fordult a herceg

s kérte az azonnali nyomozás megindítását. 
A főkapitányság deteklivjei kiszállottak a 
lakásba, kihallgatták az egész személyze
tet, de nem sikerűit nyomára akadni a 
tettesnek. A személyzet csaknem vala-

Súlyos testi sértésért feljelentettek 
és 25.000 pengő kártérítésre bepereltek 

egy budapesti gyárost
Másfél évig nyomoztatott az özvegy, hogy megállapítsa, 

hl gázolta el férjét
Példátlanul érdekes pereskedés indult 

meg vasárnap egy budapesti gyáros és egy 
állam vasúti tisztviselő özvegye között. Más
fél évre nyúlnak vissza a per előzményei.

1926 tavaszán történt, hogy egy éjszaka 
Pestszentlőrinccn egy robogó automobil 
elütötte. Megadja Pál államvasuti ellenőrt. 
A szerencsétlen ember

holtan maradt az úttest porában, az 
autó pedig megállás nélkül tovább ro* 

bogot! a sötét éjszakában.
Megindult a nyomozás az autó után, de az 
nem vezetett eredményre.

Megadja Pál özvegye azonban nem nyu
godott bele az eredménytelen nyomozásba, 
hanem megbízta ügyvédjét, dr. Altorjay 
Sándort, hogy tegyen meg minden szüksé
ges lépést az autó felkutatására. Dr. Allor- 
jay

egész sereg embert hallgatott ki

abban az ügyben. Rendőröket, járókelőket, 
akiknek egybehangzó vallomása alapján

Ricmer Oszkár budapesti gyáros gép
kocsijára terelődött a gyanú.

A tanúvallomások közül a legérdekesebb 
Székács János rendőrőnnester vallomása 
volt. Székács a gázolás után megállapította, 
hogy

a Deutsch-félc majorból fordult ki az 
autó,

amely Megadját halálra gázolta. Érdeklő
dött a majorban is, ahol azt a felvilágosítást 
kapta, hogy a kérdéses alkalommal Ric- 
mer Oszkár távozott el a majorból gépkocsi
ján.

Székács vallomása alapján a rendőrőr- 

mennyi tagja régi, megbízható embere a 
hercegnek, úgy hogy közülük egyet sem le
hetett gyanúba venni. A nyomozás tovább 
folyt s a gyanú legújabban az egyik komor
nyik barátja, Silder Sándor mechanikus 
ellen irányult, aki gyakrabban megfordult 
a lakásban.

Sildért többször beidézték a rendőrségre, 
faggatták, kihallgatták, de eredmény nél
kül, végül is az elmúlt héten megszüntették 
ellene az eljárást. Az eljárás megszüntetése 
után

Sildért nyomban kártérítési pert indí
tott a herceg ellen

akitől 5000 pengőt követel az elszenvedett 
erkölcsi és anyagi károsodást fejében. A 
herceg természetesen jogi képviselője utján 
közölte Silderrel, hogy nem is tett ellene 
feljelentést s igy vele szemben alaptalanul 
próbálkozik kártérítési követelésével. t\ 
mehanikus azonban mégsem volt hajlandó 
a peritől elállani és azt tovább folytatja a 
herceg ellen.

A rendőrség pedig tovább nyomoz a 
rejtélyes és titokzatos körülmények kö
zött elkövetett milliárdos ékszerlopási 

bűnügyben,

anélkül hogy eddig bármily eredményt tu
dott volna elérni.

mester a IX. kér. kapitányságra telefonált, 
hogy Riemer Oszkár Gyep-utcai lakására 
szánjanak ki a kapitányságról s állapítsák 
meg, nincsenek-c sérülések a kocsin s mit 
tudnak itt a gázolásról. A kapitányságról ki 
is küldtek a Gyep utcába, de a rendőrség 
emberei hiába zörgettek a ház kapuján.

közel fél óra obsszat dörömböltek, de 
senki sem nyitott kaput

mire kénytelenek voltak eltávozni.
Megadja Pólné ügyvédje erre a közel 

másfél évig tartott előzetes kutatások és 
nyomozások után

bűnvádi útra terelte az ügyet.

BOLDOG IMESZTEND0! 
DIANA 5Ó5BORSZESZ 
ÉS MINÉL TÖBB PENGŐ!

Vasárnap halált okozó súlyos testi sértés 
miatt bűnvádi feljelentést lelt a rendőrségen 
Ricmer Oszkár gyáros ellen és feljelentésé
ben 25.000 pengő kártérítés megfizetését is 
követeli az'özvegy és árvánmaradt négy 
gyermeke számára.

A feljelentés alapján most

újabb nyomozás indult
a másfél év előtti gázolás ügyében.

Tizenhét rendbeli sikkasz
tás vádja alól mentette fel 
a bíróság a Gambrinus fül

kéinek főbérlőjét
Három évig húzódó eljárás után szombaton 

jogerősen felmentett a tábla egy ügynököt, 
aki ellen tizenhét rendbeli sikkasztás miatt 
folyt a büntető eljárás.

Három év előtt, karácsonykor általános ér
deklődést keltett, hogy az Erzsébet körúti 
volt Gambrinus-étterem sokáig kiadatlan helyi
ségét apró fülkékre parcellázták s azok mind
egyikébe egy-egy kereskedő vonult be árurak
tárával. Külföldöl) akkor már nagyon divol
tos volt ez a rendszer és nálunk is nagy ér
deklődést keltett n kereskedők körében, akik 
semmi módon nem tudtak üzlethelyiséghez 
jutni. Az ötlet Freud Sándor ügynöktől eredt, 
akinek jólmenő pénzközvetitő irodája volt. 
Freud

üzletfeleitől kosztknmatra nagyobb össze
geket vett fel.

amit az üzletbe befektetett.
Eleinte csak a karácsonyi vásár tartamára 

bérelte Freud a helyiséget, de a vállalkozás
nagy sikere

arra késztette, hogy n bérletet meghosszab-’ 
bitsa. Meg is állapodott a háztulajdonossal 
további egy évi bérletben, melynek ellenében 
90 millió bért kelleti fizetnie. A háztulajdonos 
azonban nem adta ki addig a szerződést, amíg 
Freud az idők folyamán esedékes bérek bizto
sítására

250 millió biztosítékot le nem tesz.
Freud ezt az összeget is előteremtette koszt
kamatra üzletfeleitől. A kölcsön után egy 
ideig pontosan fizette a kamatot, de rövidesen 
nehézségei támadtak, mert a helyiség for
galma rohamosan csökkent

a a kereskedők nem tudták a bért fizetni.
Freud ezért megállnpodotl a háztulajdonossal, 
hogy n bérleti viszonyt felbontják és a ház
tulajdonos tartozott volna a letelt biztosítékot 
Freudnak visszaadni. Freud a helyiségeket 
tényleg vissza bocsátotta a háztulajdonosnak, 
aki azonban a 250 millió koronát

nem adta vissza Freudnak.
Freud erre beperelte a háztulajdonost, öt 

meg
Sikkasztásért jelentették fel hitelezőt, akik

nek nem adta vissza pénzüket.
összesen tizenhét feljelentést adtak be Freud 
ellen. A törvényszék Frcudot egyik ügyben 
lénylegesen 6 hónapi börtönre el is ítélte, do 
a tábla megváltoztatta az ítéletet és

jogerősen felmentette Frcudot
a sikkasztás vádja alól. Szombaton tárgyalta 
a bíróság a többi tizenhat ügyet és a táblái 
Ítélet alapján

valamennyiben felmentette Freudot.
Freud közben a háztulajdonossal szemben 

is megnyerte perét s a 250 millió biztosítékból 
150 milliót vissza kapott.

ROYAL ORFEUM ~
fennállása óta •

legnagyobb sikere

januári műsora
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AUTŐNAPLÓ
Motorkerékpár, motorcsónak es ayianka

A legközelebbi autókiállitás 1929-ben lesz
Budapesten,

amelyen meg fognak jelenni a sport- és a családi repülőgépek is
Az elismert autóklubok nemzetközi szövet

sége legutóbb Párizsban tartott több napos 
konferencián behatóan foglalkozott az európai 
automobilizmus ügyével; megvitatták a? összes 
sérelmeket és anomáliákat, meglelték a szük
séges lépéseket, hogy minden egyes résztvevő 
állam kiküldöttje a: egység érdekében saját 
országának területén biztosítsa az automobil
turisták érdekeik Ezenkívül egységes mogul 
dóst is hoztok létre a nemzetközi tiljclzés te 
kinlctében, igy legfőként a „jobbra hajts”, 
rendszer ügyében hozlak döntést.

Egy másik és rendkívül fontos pontja 
* kongresszusnak, amennyiben sikerült

ar 1028-aa esztendőben megrendezendő 
■utnniobllkiúIIHások dátumait is leszögezni.

Ezek szerint ni elismert nutomobllklubok

vábbá meg fognak jelenni az első kis családi- 
és sport-repülőgépek is, — természetesen a leg
nagyobb kényelemmel berendezve.

volt

— Szigcsanek Emil műegyetemi tanárt 
nevezte ki n kereskedelmi miniszter az 
Országos Automobil Szakértőbizottság elnö
kéül. ‘

A Méray motorkerékpár nemcsak a városi, 
vidéki túrákon és a versenypályán viszi el a 
dicsőség pálmáját, hanem a Magyar Színház, 
„Külváros” clmU darabjában is fényes győzel
met arat nap nap után, mert amikor Franci a 
grundon lelkiismcrclfurdal.^sal magából ki
kelve kiabálja: — Gyilkos vagyok! Én öltem .

n hozzávetőleges számítások szerint Budapes- és a nagy telj esi lm énjénél fogva a legelső mér
ten és az ország területén a " ’w„ ..................................
lóból fogyott a legtöbb. A Prága Piccolo rend-1 ki a hozzáfűzött reményeket, 
kívül jó rugózásnál, kis *"................. '

Prága P/cco-j kák között szerepel és igy méltán érdemelte 
w ‘ | ki a hozzáfűzött reményeket. A Nemzetközi

üzemköltségénél és| Gépkereskedelmi Rt. hozza forgalomba.

S 1* O II T
A Bástyát legyőzték Rómában

CS Lazio—Bástya 3:1 (0:1)
Róma, január 1.

(A Hétfői Napló távirati tudósítása.)
A Bástya váratlan vereséget szenvedett a ná

lánál jóval gyöngébb futballt játszó olasz csa
pattól. A vereség oka a közvetlen védelem 
gyönge játékára vezethető vissza. Az első fél
időt a Bástya támadásai töltötték ki, az állan 
dóan támadó tendenciájú játék eredménye az

volt, hogy Kronenbcrger vezetéshez juttatta a 
magyar csapatot. Szünet után is a Básba iá 
madoll többel, ennek ellenére az olaszok jut
nak gólhoz Cevennini lövéséből. A kiégj enli- 
tés fellelkesiti az olaszokat, akik tovább tá
madnak és Bech szerencsétlen öngólja követ
keztében megszerzik a második góll. A mérkő
zés végén Lamon beállítja a végeredményt.

Az amatőrfutball boldogulásának 
aj lehetőségei bontakoznak ki az amatőr- 
szövetség elnökének újévi nyilatkozatából

a 
jövő esztendőben a kövekező kiállításokat ren
dezik: Január 7: Ncwyorki autószalon. — Ja
nuár 21: Csík ágói autókiállitás. —- Január 20 — 
20: Amszterdami szállón — Február: Kairói 
autókiállitás. — Február 23-tól március végéig: 
Kor (mhágni szálán. — Március 4-li-ig: Lip
csei vásár (csak teherautók). — Március fő— 
25lg: Genfi szólón. — Március: Bécsi nemzet
közi vásár. — Április: Milánói nemzetközi vá
sár. — Április 20-től májas 6-áig: Zágrábi 
autókiállitás. — Junius 2 — 11: Lnibnchl vásár. 
— Szeptember f—-9.- Prágni nutókiáUltás. — 
Október 4-14: Párizsi nulószolőn. — (-------
11—20: Olympia Show (London) — , 
bér 0: Berlini szülőn — December 
Brüsszeli szalón.

Budapesten
1929 júliusában lesz

a legközelebbi autókiállitás, 
kellőképpen föl fog készülni 
mobil- és motorkerékpárkercskedclein is,

OWr
Novem- 

r 8-10:

amelyre 
magyar

iáürí-,■ vu<j SZ~ tjí-rjrn«Sjr:~-j~i~ i. rriwü~-irrr

avar Ml r.ibam intés

„SECOND
jc’zóstl legelsöranqu amerikai

Köpeny es tömlőink
mint

Fisk ! minőé
Holla Sre
speingfleid Őa’^’aYnai
Fedorai | murrav

< nfndon móretb* n
megispoen olcsón kaphatok, 
siessen szükségletei fedezni, 
mert első szál itmányunk kifogyóban.

Dr. ALMÁST DE7.SÖ

Autó- ésPneu Kereskedelmi Vállalat
Budapest, V., Bálvány-utca 8.

I Tőle.on i Linót öOO-BN.

A takarékos ember „SECOND" jelzésű 
' gU'nmival szalad

14 miliőért
íladó ejry M köbcentiméteres, modern. Üzembiztos 

Quadraut lipusu

motorkerékpár
ballonjfumlkkal. ÚideklAdés; Gyenvanél. \l.,Ő-utca 1

s-lSK pneu 
aumieisxereiasek 
Cltrnün. Foea 
a'itaSroszrK

r5S HayuJűzso!
VI . AndrftMiy út .4
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GOOD

A tavaszi nemzetközi omaior-tutballtorna jegyében indulnak 
az amatőrök az ujévntk. — Enyhítik a súlyos viszonyok 

terhe alatt roskadozó amatőr-e gye sületek helyzetét
nemzetek közötti mérkőzések lesznek a ki- 
emelkedő események.

Az országos szövetség most folytat tárgya
lásokat a tervbevett Budapest—Gráe váró 
sok közötti mérkőzések rendszcresitésérőL
— A meginduló tavaszi szezonban hatvá

nyozott mértékben szándékozunk támogatni a 
súlyos terhek alatt roskadozó pályanélküli 
egyesületeket. Ezúton is felhívom segítségre 
szoruló egyesületeinket, jelentkezzenek, hogy 
megsegíthessük őket. Ha pénzt nem is adha
tunk nekik, de a lehetőségekhez képest módot 
nyújtunk nekik, hogy sporttevékenységüket 
folytathassák.

— Javulást várok az adminisztráció terén 
is. Az igazolási ügyek február elsejével az or
szágos szövetségből a mi birtokunkba jutnak? 
és így a mai nehézkes eljárást lényegesen meg- 
könnyiljük.

— A meginduló ujesztendő küszöbén arra 
kérem a sajtót, hogy az eddiginél hathatósab
ban támogassák az axnatörfulballt és annak 
szerveit.

A negyedszázados magyar fulballszövetség 
vezérkara a hagyományokhoz híven, az évfor
duló alkalmával ismét melegen üdvözölte el
nökét. Az országos szövetség elnöksége arra 
való tekintettel, hogy elnöke, Dréhr Imre nép
jóléti államtitkár az ujév-i ünnepet vidéken töl
tötte, már pénteken tisztelgett a vezérnél.

Az amalörszövetség elnöksége és tisztikara 
vasárnap délelőtt üdvözölte elnökét, Zsarnó- 
czay Jánost Alkotás-utcai lakásán. Az üdvözlő 
beszédet Kiss Hugó mondotta el. Zsarnóczay 
néhány közvetlen, meleg szóban köszönte meg

meg az építészt... a motor ritmikus dübörgése az üdvözlést. Ezután az amatörszövetség el- 
• • ........................................... .... '• ' nöke fogadta a Hétfői Napló munkatársát, akielnyomja a gyilkos önkéntelen kitörő vallomá

sát.
A K. M. A. C. sportbizottsága szerdán, de

cember 28-án tartotta meg közgyűlését ame
lyen Dclmár Valter benyújtotta a jövőévi két
napos nagy autóverseny luratervczctét. Ezek- 
szerint az első napi útirány: Budapest— 
Székesfehérvár—Ba’aton körül—Budapest.
A második napi : Budapest—Katalinszob— 
Vámosmikola— Drégelypalánk—Rétság—Bánk— 
Galgatuga—Gyöngyös—Budapest, összesen 384 
km. A bizottság a tervezetet elfogadta, de még 
nem végleges.

A Prága Piccolo, amely kétségtelenül min
den konl'urrencián felül áll, fényes győzelmet 
aratott a karácsonyi vásár alkalmával, mert

nöke fogadta a Hétfői Napló munkatársát, aki 
elölt a következőkben foglalta össze az ama- 
törszövetség jövő évi programját :

— Az olimpiai részvéte) elejtésével, szövet
ségünk a tavasszal rendezendő nemzetközi 
amalör-fulballtornára koncentrálja minden ere
jét. Miután az amatörszövetség belső helyzete 
megszilárdult, a külföldi kapcsolatok fokozott 
kiépítését fogjuk forszírozni.

— Az olimpiai jálékoskeret kérdését — mi
ként azt megígértük — megoldottuk. Az olim
piai keret fönnmaradt ölven százalékát a sze
zon befejezésével szabaddá tesszük.

— Az amalörszövetség nemzetközi program
jának a Budapesten lejátszandó Pozsony—Bu
dapest városközi, valamint a magyar—osztrák

Lipcsei Jenő.

Térdig érő hóban, dresszben 
üdvözölték élétéikor az újévét az 

egyetemi futballisták
A BEAC éjféli meccsén az öregek 2:1-re 

győzték le a fiatalokat

A Tudományegyetem sportoló ifjúsága évről- 
évre szeretettel hódol annak a kedves és ha
gyományos szokásnak, hogy az ujesztendőt 
dresszbe öltözve, kétszer 10 perces meccs kere
tében fogadja.

A BEAG-isták tömege már este 8 óra tájban 
megindult a lágymányosi pálya felé. A mókák 
sorozata este 9 óra tájban kezdődött. A vidám
ság fél 11 óra körül már a tetőpontra hágott, 
amikor az öregek és fiatalok csapata az öltöző
be vonult 11 óra 50 percet mutatott az óra, 
amikor a térdig érő hóval borított pólyán fel
hangzott a bírói sip és a keményre fagyott hó-

TI. tonnás
2 tonnásra,
teherautók

1928-i.s typus
M nöségben, azerkorrtben. teljesítmény

ben és élettartamban
versenyen felül áll 

Állandó vniry raküirkészlet! 
Kedvező fizetést teliétc.ek 1

Kérjen Árajánlatot* - Veiéi képviselet <

Hűha ésTs?
antomobll rt. '

VI., Aréna-ut 57. szám 
városi Öllel Nag.vmrr.o-D lt»
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w
Vidéki képviselőket keresünk

SAH PNEU

bán megindult a meccs.
Pont tizenkét órakor a tribünről pezsgős 
üvegek durrogása jelezte az újév beköszön

tését.
A következő pillanatban felhangzott az egye

temi klub ősi csatakiáltása:
BEAC! BEAC! BEAC!

A meccset mór az ujesztendőben folytatták 
JO percig. A két csapat a következő felállítás
ban játszott:

öregek: Kotraschek dr. — Csepela, Rein- 
hardl — Horváth 1., Ghéinessy, Stuchlik — Rein. 
hardl II.. Rendessy, Jordán. Szerdahelyi, Fürst

Fiatalok: Mes/lénvi — Erdödy, Zemplén — 
Majoros. Farkas, Mészáros — Giné, Talabér, 
Czmór. Horváth II., Dávid.

A hagyományos szilveszter éjszakai meccset 
Ismét az öregek nyerték meg 1:1 arányban vég
ződött félidő ufón 2-1-rc. Rcinhardl és Ghimeaay 
góljaival. A fiataloknak Majoros volt a góllö
vője.

A Harminchármaitok szilveszterét
a tradicionális jókedvvel és a szokott fénnyel 
ülték meg a budai úri társaság részvételével.

1 BKE—BBTE 4:2 (0:0, 2:1). Sovány volt 
az újévi progrumm a nagvjégen. Az egyetlen 
esemény a BKE és a BBTE koronghokki-mér* 
kőzése volt. A Minder Frigyes által vezetett és 
szilveszteri hangulatban lefolyt mérkőzést • 
BKE 4:2 (0:0, 2:1) arányban Minder (2), La
tor dr ésWeiner góljaival nyerte meg. A vesz
tes csapat góljait Rikár és Barcsa ütötték.

A szerkesztésért és klAdésért feM« 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja:
A ..Hétfőt Laiok- UjsizváHalat

Dr.KAJD«CSY.I.l<orve.




