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Véres féltékenységi dráma 
ossiraap éjjel a Szerb uccában 

késeléssel és autégázolással
H-

OanszlM Zsuzsanna iegvszadOnot. ahl egy ismerősével soiait megtámadta 
volt MWnye. az ul ismerős Itatna szúrta a volt vőlegényt es ntiüor sebe
sülten eipeltOK a nataiemberl, egy autó elgazolta a leányt, a szuruaidrdi Mg 

Kiderült, hogy orgazdaság miatt körözik.

mőbso® a kaDitanysfig előtt sebesaitszaiiitas
r Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
véres szerelmi dráma, játszódott le a Kecs
keméti utcában, ahol két szerelmes fiatal
ember egy nő miatt összevesztek egymással 
é* a verekedés hevében az egyik hátbaszuria 
és veszélyesen megsebesítette vetélfltársát.

Binder János 22 éves bentessegéd szom
baton éjszaka a Kecskeméti utcában sétált 
Augusztin Zsuzsanna nevii ismerősével, aki 
az egyik fővárosi moziban jegyszedőnö. Be
szélgetés közben a Szerb-utca sarkához ér
ték, ahol hirtelen melléjük toppant Mrf 
János raktári munkás és anélkül, hogy bin- 
dérrel szóba állt volna, heves kifakadások- 
kal illette Augusztin Zsuzsannát. A leány 
indignálódva utasította vissza a hirtelen jött 
heves támadást és kijelentette, hogy a fiatal
embert már látni sem akarja. Felszólította, 
hogy távozzék el, mert ellenkező esetben a 
rendőrnek adja át.

Karf és a-leány között parázs vita támadt 
amelybe Binder János is beavatkozott, majd 
felemelt ököllel Karfra rohant s igy a két 
fiatalember néhány perc múlva már közel
harcot vívott egymással. A leány első pilla
natban megrémülve hátrált, mikor azonban 
a két fiatalember már a földön heverve du
lakodott egymással, ő is beleavatkozott a 
Verekedésbe.

Az izgalmas tumultusnak néhány Járó
kelő szemtanúja is akadt, akik azonban 
nem merték megközelíteni a verekedőket és 
csak annyit láttak, hogy

Binder János lalpraugorva, zsebéből 
előrántotta zsebkését és a következő 
piliunalbuu teljes erűvel Kart hátúba 

szúrta.
Karf meglántorodolt, néhányszor megtör- 
dúlt maga körül és azután clvágódott a sá
ros járdán. ......— Segítség! Megöllek! - horogle Karf.

Binder János, amikor látta, hogy alapo
san végzett Augusztin Zsuzsanna volt vő
legényével, megragadta a leány kezét és el 
akart vele sietni a helyszínéről, de a járó
kelők és a közben odaérkezett renuor le
fogták a merénylő Bindert és arra kénysze
rít tbk. hogy segítsen az eszméletlen álla
potban levő Karf Józsefet a szcrbutcai ka
pitányságra beszállítani, hogy onnan azutan 
a mentőkké’ kórházba vitethessék. ,

Binder először szabadkozott, majd végűt 
en-cdetl a rendőr felszólításának és igy kel
ten' fclnyal bolták Karfot és ehnd 11 a kü
lönös éjszakai menet a leánnyal együtt a 
rendőrkapitányság felé. i-nicQi

Alig haladlak azonban néhány k-pést, 
amikor a Szcrb ulca egyik oldaláról át akar
tak menni a másik oldalra, a kecskeméti
utca felöl éles kanyarodással hirtelen bc/or- 
dúlt egy piros taxi és

pngy sebességgel belegázolt az eszmélet
len férfit cipelő Ide társaságba.

Újhelyi János soffőr nyomban fékezett. de 
a szerencsétlenséget nem sikerüli megaka- 
délyoznia, mert

as autó adrl’dnyója elkapta Au^sitln 
Zmizsannál és a kocsi alá gyűrte.

A leány hangos sikoltozása nagy rémületet 
kelteit a csendes Szerb-utcában és a rendőr 
és Binder János most már a szerencsétlen 
leány segítségére siettek, akit

csak nagy nehézséggel tudtuk az autó 
alól kiemelni.

Augusztin Zsuzsanna azonban továbbra is 
mozdulatlanul fekve maradi az úttesten, 
inért mint utóbb kiderült, súlyos sérülése
ket szenvedett a lábán és a kezén, úgy hogy 
nem tudott felkelni. A rendőr erre a még 
mindig eszméletlen állapotban levő Karf Já

Horthy Miklós kormányzó, Bethlen István 
gróf miniszterelnök. Pestiig Pál igazságügyi, 
Mayer János földművelésügyi és Csákg Károly 
gróf honvédelemügyi miniszterek, — mint 
tudvalévő, — Vizkereszt ünnepe előtt nagyobb- 
szabású vadászkitándulásra utaztak le Mező
hegyesre. A mezőhegyes! vadászat, - mint a 
Hétfői Napló értesül, — pompás eredménnyel 
a szombati napon véget ért

A vadászat befejezése után a kormányzó, a 
miniszterelnök s a miniszterek a vasárnapra 
virradó éjszaka egy órakor

Mezőhegyesről n szegedi személy vonattal 
Budapestre utaztak.

A gyorsvonat! mozdonnyal vontatott szegedi 
személyvonat szerelvényéhez a postakocsi után

A kormányzó,
a miniszterelnök és a miniszterek 

vasárnap reggel hazaérkeztek 
a mezőhegyest vadászatról

Kedden ddl el a GsaKkSz 
és a Szlselkiz sorsa

R ncsduen Kilométer hosszú fógsmasz ma kazsíen 
olvadni, de szahertüh vöisménve szerint, csak Két 

nap msiiva tndcii es a Duna
Oroszvár, január 8.

(A Hétfői Napló kiküldött munkatársá
nak tclefonjclcntése.) Két nap óta Oroszvár 
környékén is erősen olvad. Az időjárás tel
jesen megenyhült vasárnap délben ragyogó 
nap sütötte a hólepte mezőket. A csch-ma- 
gyar, osztrák-magyar határszélen nagy meg
könnyebbülést szerzett az időjárásnak ez n 
megváltoztatása. Az a reményük az embe
reknek, hogy

a lassú, fokozatos olvadás egy-két na
pon belül felolvasztja az Oroszvár mel
letti két Dunáig több méter magas jég

páncélját
lés a Duna úgy fog megindulni, hogg nem 

nost és a megsebesült leányt betette az 
autótaxiba és igy siettek be a szerbutcai ka
pitányságra, ahonnan a mentők a Rókus- 
kórházba szállították Karf Jánost és első 
segélyben részesítették Augusztin Zsuzsan
nát; Újhelyi János solTőrt igazoltatás után 
elbocsátották a rendőrségről,

Binder Jánost azonban őrizetbe helyez
ték,

akit vasárnap délelőtt álizállilultak a főka
pitányságra és itt kihallgatása során meg
állapították, hogy a budapesti törvényszék

két termes szalont — s egy szalónbálóko- 
cslt kapcsoltak,

amelyekben a kormányzó, a miniszterelnök s 
a miniszterek utazlak.

Az éjszakát valamennyien a hálókocsiban 
töltötték A vonatból, amely reggel hat óra 
harminc perckor futott be a nyugati pálya
udvarra, a kormányzó, a miniszterelnök s mi
nisztertársai nem szálltak ki azonnal, hanem 
még egy órán át a hálókocsiban, a pályaudva
ron időztek és csak azután hajtattak haza.

Bethlen István gróf miniszterelnök, Mayer 
János földművelésügyi-, Csáky Károly gróf 
honvédclemügvi- és Pesthy Pál igazságügyi 
miniszterek ma, hétfőn átveszik hivataluk ve
zetését.

kell tartam attól, amitől eddig rettegtek; 
hogy fl felülről jövő, medret nem kapó víz
tömeg vissza fog csapni és borzasztó erejé
vel cl fogja pusztítani az egész környéket.

Vasárnap délelőtt Oroszvár lakossága 
megindult a mezőkön a mellék Duna felé. 
A Dunának ez a része az elmúlt napokban 
három méter mélyre be volt fagyva.,

ma már néhol víz tócsák láthatók, a 
széleken a jég bcrepcdczelt, zajlanak a 
jégtáblák, búr még mindig nem tudunk 

elindulni.
A Hétfői Napló munkatársa gyalog át 

ment a széles mellék Dunaágon, azután a

orgazdaság büntette miatt már hosszabb idő 
| óta körözteti.

Binder beismerő vallomásában elmon
dotta, hogy annyira felháborodott Karf Já
nos inzultusán. — aki Augusztin Zsuzsan
nát állandóan bántalmazta, becsmérlő kifeje
zésekkel illette és arra hivatkozva, hogy 
hosszú ideig a vőlegénye volt, erőszakkal 
akarta visszatérésre kényszeríteni — hogy 
egy önfeledt pillanatban megszurta ellen
felét.

Binder Jánosi a déli órákban átszállítot
ták a Markó-utcai ügyészség fogházába.

mintegy két kilométernyi utat süppedő hó. 
bán, félig olvadt jégkéregen rövid félóra 
alatt megjárta, hogy eljusson a fő Duna- 
ágig. Feljutott a Százává fedélzetére is, ahol 
beszélt Hajnali János kapitánnyal, aki a kö
vetkezőket mondotta:

— A hajó legénysége jelenleg nem dol
gozik semmit, minden olyan munkálatot, 
amelyet eddig végeztünk, hogy megkönnyít
sük a Százává parthoz jutását arra az 
esetre, ha megindul a Duna, beszüntettünk. 
Mi most már csak azt várjuk, hogy mikor 
indul meg a Duna. Isten kezében vagyunk.

Ha Becs és Pozsony környékén az idő
járás változatlan marad, de ezen a vo
nalszakaszon újra fagyni fog, minden 
kétséget kizáróan torlódni fog a jég és 
akkor attól kell tartanunk, hogy a jég 

összeroppantja hajónkat.

Az oroszváriak egyébként nem félnek 
annyira a Duna (elolvadásától, mint a szi
getköziek és a csallóköziek. Oroszvár kör
nyékét ugyanis, jóllehet teljesen a Duna 
mellett fekszik, sáncok védik. A Szigetköz
ből és a Csallóközből azonban naponta tíz
szer is tudakozódnak a hatóságok az orosz* 
vári hatóságoktól, hogy milyen a helyzet.

Nagy megdöbbenést keltett az a hír, 
hogy az eredetileg (Izénkéi kilométer 
hosszúság i jégszakasz mos! már negy

ven kilométerre nőit.

Mig ugyanis eddig éppen csak Oroszvár fö
lött két kilométernyire állt meg a Duna, 
addig most már Dévényen tűi is áll.

A Hétfői Napló munkatársa Oroszváron 
tartózkodó szakértőkkel beszélt, akik úgy 
látják .i helyzetet, hogy körülbelül két nap 
múlva fog megindulni a Duna,

amennyiben az időjárás Ilyen marad, 
így tehát kedd lesz a kritikus nap, 
i'-rlkor cl fog <’űl.,l n Csallóköz és a 
Szigetköz falvainak és lakóinak a sorsa.

A robbantások egyébként vasárnap is 
változatlanul folytak, I'cv Poz'uiiynál, mint 
Ligeluj falunál és a ni •> gyár s akaszon is 
minden félórában robbantottak A rob
bantásoknak azonban a szol értők vétó
mén e szerint* nem sok eredménye mutat
kozott.
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A hivatalos lista győzött 
a szociáldemokraták vasár

napi kongresszusán
Egyedül Monttá Illés Jutott be az ellenzék jelöltjei közül. 

Késő estig folytak a tanácskozások
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
iígyülése harmadik napjának tanácskozásait 

a régi képvisclőházban vasárnap reggel Ster- 
blnszky Lipól elnökletével kezdte meg.

A kongresszus első szónoka Propper Sándor 
volt, aki mint a kül- és belpolitikai helyzet 
előadója, mondotta cl záróbeszédét.

— A szociáldemokrata párt parlamenti frak
ciójának esetleges parlamenti passzivitása — 
úgymond — nem jelenteni a párt passzivitását 
és csak úgy képzelhető el, hn n párt más terü
leten fokozotlabb aktivitással működne. A du
nai államok szociállsta konföderációjának 
gondolata nem uj, de, sajnos, eddig nem lehe
len mcgválósilani. Szorgalmazni fogjuk, mert

Elvetették Garami indítványát
Proppcr Sándor ezután azt javasolja a 

kongresszusnak, hogy vesse el Garami Ernő in
dítványát, amely arra vonatkozik, hogy a szo
ciáldemokrata képviselők bizottsági tagságaik
ról és parlamenti tisztségeikről mondjanak le 
s hogy a Szociáldemokrata Párt tartózkodjék 
a legközelebbi, a ma érvényben lévő választó
jog alapján történő választásban való részvé
teltől .

A pártgyülés nagy többséggel elvetette Ga
rami Ernő Indítványát.

Majd Propper javaslatára elvetette a kongresz- 
szúr Kiss Jenő indítványát Is, amely arra vo
natkozott, hogy a szocióldcmokralák erős har
cot folytassanak a demokratikus köztársaság 
megteremtéséért, ne működjenek együtt a pol
gári pártokkal s a szociáldemokrata parla
menti frakció működésének tengelye a kor
mányzati rendszer mulasztásának feltárása le
gyen.

A következő szónok

Peyer Károly
• községi politikáról és az önkormány

zatról
beszélt.

— A kormány ccntralisztikns törekvéseivel, 
— úgymond — még a meglevő autonómiákat 
is megszüntette.

Minden kérdésben a pénzügyminiszter 
dönt.

Az autonómia szerepe tanácskozótestilletté 
sűlyedl.

A közüzemek kérdésére tér ezután át Peyer 
és azoknak fentartását, sőt további kiépítését 
tartja szükségesnek.

Rá kell mutatnom a fővárosi frakció mun
kásságára, — fejezi h« beszédében Peyer. En
nek egyik eredménye hogy a

fővárosban ma nem lehet zsidózni és kom- 
munlstáznl.

A hivatalos
Ezután a párlgyülés elfogadta Peyer ha

tározati javaslatát, majd Knittclhoffer Já
nos n jelölőbizottság munkájáról számolt 
be. Eszerint a bizottság

a pártvezetőségbe jelölte:
líeutsch Jenőt, Farkas Istvánt, Gyürey Ru
dolfot, Horovltz Gábort, Kábák Lajost, 
Kéthly Annál, Peyer Károlyt, Propper Sán
dort, Schmicdt Vilmost, Szakosíts Árpádot 
és Szeder Ferencet,

az cllenőrzőbizottságba:
Húr dós Ferencet, Csapó Sámuelt, Hubay 
Jánost. Kertész Miklóst és Riess Józsefet és

a pártválasztmány végrchajfóblzoltsá- 
gába:

lleke Miklóst, Bleyer Sándort, Deák Lajost, 
Molnár Dénesi és Savóit Jánost.

A jelölöbizollsághoz benyújtott

ellenzéki listán
a következők szerepeltek: Bíró Dezső, Ha
lász Alfréd, Hegyi Imre, Karácsony Sándor. 
Kéthly Anna, Madzsar József dr., Mónus 
Illés, Proppcr Sándor, Szakosíts Árpád és 
Szeder Ferenc a párt vezetőségi listán. Ker
tész Miklós. Smarilla Géza. Schmidt Vilmos. 
Szőcs Áron, Villám János nz cllenőrzöbi- 
zotlsági listán, végül Kertész Jenő, Kristóff 
Anna. Lukács Gyula, Mező Gyula és Reix- 
maiin Dezső a pártválasztmány végrehajtó
bizottsági tagjainak listáján.

A megejtett szavazások után Bleyer Jenő 
előterjesztette a szavazntszedő bizottság je
lentéséi. Eszerint

összesen leadlak 211 szavazatot,

ebből nyolc szavazócédulát szabálytalan ki
állításuk miatt érvénytelennek minősítettek. 
A választás eredményeképpen

valóban szükség van arra, hogy
• nagy Internaclonalen IdvUl a dunai ál
lamok külön kapcsolatot is találjanak.

Napirendre hozzuk és 
követelni fogjuk a nyolcosztályu nép- 

oktatást
Minden olyan foglalkozási ág szervezkedési le
hetőségéért fogunk küzdeni, amely attól el van 
ütve. Minden állammal szükségesnek tartjuk 
a gazdasági összeköttetés megteremtését,

Oroszországgal Is,
amellyel a kontinens csaknem valamennyi ál
lama, — a legutóbbi időben Anglia is — össze
köttetésben állott.

Arra kell törekednünk, hogy a községi auto
nómia területe minél szélesebb legyen. Láttuk, 
hogy ahol szocialisták ülnek nz önkormány
zatban, ott a korrupciót kiirtották.

Peyer nagy éljenzéssel és tapssal fogadott 
beszéde után napirendi vita kezdődött, amely- 
nck során Mihályt Dezső (Újpest), Faragó 
Dezső, Szekeres Sándor (Pesterzsébet) vettek 
részt, majd Slcrn Szeréna beszédével és Mészá
ros Kálmán felszólalás után a délelőtti tanács
kozás végett ért.

A délutáni tanácskozás
Délután Hóna Tivadar (Miskolc): majd 

dr. Kis Jenő szólalt fel. Tiltakozik az ellen, 
hogy

az önálló községi takarékpénztár (lrügye 
alatt bukott bankokat finanszírozzanak, 

valamint, hogy a gyorsvasul megépítését kapi
talista érdekeknek adják oda,

Holló János (Debrecen), Lázár Emil, Lé- 
derer György (Budafok), Pápai László és Dick 
György (Pécs) szólaltak fel ezután.

Együttműködés a polgári 
pártokkal

Ferenczi Sándor (Sopron) és Hávár István 
(Szombathely) felszólalására Peyer Károly 
reflektált s kijelentette, hogy oda kell hatni, 
hogy a választásokat a közigazgatási bíróság 
döntőseinek figyelembevételével rendeljék cl.

A polgári pártokkal való együtthaladás 
kérdését most — úgymond -— nem lehel 
kongresszusi határozattal

végérvényesen elintézni.
Ha a fővárosi választásoknál a demokrata párt 
szétbomlott, ebből nem következik az, hogy 
Kispesten, Pesterzsébeten, vagy másutt

nem kcll-e majd ■ viszonyok figyelembe
vételével a polgári pártokkal cgyiltfha- 

ladnl.

lista győzött
a párivezetőség tagjaiul megválasztat
tak: Szeder Ferenc (197 szavazat), Sza- 
kaslts Árpád (195), Proppcr Sándor 
(196), Kéthly Anna (161), Kabók Lajos 
(159), Farkas István (159), Peyer Ká
roly (158), G.vürcy Rudolf (155), Hö
rögte Gábor (154), Deutsch Jenő (134), 

és Mónus Illés (116).

•-szerint a hivatalos párlvezetőségi lista je
löltjei közül a pártvezetőség tagjai közé 
nem választották be Schmidt Vilmost, aki 
csupán 104 szavazatot kapott, viszont

az ellenzéki lista jelöltjei közül Mónus 
Illést 116 szavazattal a pártvezetőség 

tagjává választották meg.

Áz ellenzéki lista tagjai közül Bíró Dezső 
50, dr. Kiss Jenő 49, dr. Madzsar József pe
dig 46 szavazatot kapott, a többi jelöltre 
pedig kisebb szavazatszám esett.

Az ellenőrző bizottságba

niegvúlasziattak Kertész Miklós 194, Hubay 
János 157, Bárdos Ferenc 153, Riesz József 
150 és Csapó Sámuel 148 szavazattal. A vég- 
rehajlóbizottság tagjaiul pedig Deák Lajos 
145, Molnár Dénes 145, Sáv olt János 154. 
Blcycr Sándor 153, Beké Miklós pedig 140 
szavazattal .

Folytatják a tanácskozást
A szavazás időtartama alatt a kongresszus 

iiJvsc tovább folyt s Gonda Béla rövid felszóla
lása után úgy döntött, hogy Hajdú Henriket a 
pár! kötelékébe való felvételre javasolja, de 
kiköti, hogy a további kongresszusi döntésig 
a pártban funkciót nem viselhet.

Györki Imre terjesztette ezután elő a szórtál 
politikai napirendi javaslatát

Múló
.Ezután Peyer Károly szólalt fel röviden, 

Üabi Lajos rámutatott arra, hogy a mai 
kormányzat szociálpolitikáját a zálogházak 
növekvő forgalma jellemzi. Schmldtmayer 
Vilma, Mészáros István és Steinhercz Simon 
beszéltek ezután

Steinhercz Simon beszédében azt mon
dotta, hogy Vast József népjóléti miniszter 
az Újságírók Nyugdíjintézetének elnökévé 
választása alkalmával mondott beszédében 
azt állította, hogy Magyarországon sokkal 
nagyobb a védelemre szorulók száma, sem
hogy ezt az állam el tudná látni.

Steinhercz Simon beszédét az ügyeletes 
rendőrfőtanácsos félbeszak Kotta azzal, 

hogy ne személyeskedjék.
Minthogy azonban Steinhercz beszédét to
vább akarta folytatni, a rendőrtanácsos eré
lyesen rászólt, ami

óriási vihart Idézett elő a régi képviselő
ház szlntiltig megtelt termében, amely 

perecklg tartott.
A vihar lecsillapultával Steinhercz folytatta 
beszédét, majd Fodor József bányamunkás 
szólalt fel, azután pedig a pártgyülés elfo
gadta Györki Imre előadói javaslatát. Végül 
Farkas István és Pajor Rudolf szólaltak fel. 
majd a kongresszus egyhangúlag leszögezte 
álláspontját

a békeszerződés revíziójának követelése 
mellett* amelyet csakis a demokrácia 

megerősödésétől vár.

Kártyarendelet készül 
a belügyminisztériumban 

Hathónapi fogház, dologház és azonnali letar
tóztatás a pink ásóknak, sleppereknek, 
krupiéknek és hivatásos kártyásoknak

Drákói szigorúsági! rendszabályokra készül a belügy
minisztérium, ügyészség és rendőrség

A gombamódra clszaporodott klubok egy- 
része elmúlásának árnyékát veti előre egy, 
a belügyminisztériumban készülő rendelet, 
amely drákói szigorúsággal, tüzzel-vassal 
igyekszik rendet teremteni a pesti kártya- 
dsungelben. A legutóbbi bel ügy miniszté
riumi akci& teljesen eredménytelenül múlt 
el. X minisztérium egy klub ellen Vendelt 
el vizsgálatot, néhányat feloszlattak, néhány 
saját jószántából megszüntette működését. 
A többi ellen nem produkált terhelő adato
kat a vizsgálat, ezeket újra megnyitották. 
Azóta a főkapitányság kártyaellenőrző cso
portja Bak Sándor főfelügyelő vezetése alatt 
több razziát tartott a klubokban. A razziá
kon azt tapasztalta a rendőrség, hogy hasz
talan csukták be a zugkluboknak minősített 
köröket, a hivatásos kártyások ma is talál
nak maguknak helyet, ahol foglalkozásukat 
nyugodtan űzhetik. A helyzet arra mutat, 
hogy néhány klub megszüntetésével még 
nem érhet véget a hatóság tisztogató mun
kája, mert ismét elburjánzik a visszaélés. 
Kártya vállalkozók, hivatásos pinka bérlők 
a hatóság kijátszásával még ma is módot 
találnak arra, hogy kész, úgynevezett klub
kereteket vásároljanak és kártyabarlango
kat rendezzenek be. Ezek a tapasztalatok, 
amelyekről

a rendőrség pontosan tájékoztatta a bel
ügyminisztériumot,

arra az elhatározásra bírták az illetékese
ket, hogy szigorú intézkedéssel vessenek vé
get a kártyával folytatott visszaéléseknek.

A kártyások elleni küzdelemben részt 
vesz az ügyészség is. A múltkori akcióval 
kapcsolatban több krupié, játékmester és 
zsetonos ellen közveszélyes munkakerülés 
elmén eljárást indítottak és a csavargó
bíróság előtt ügyészi megbízott képviseli a 
vádat.

A Sztraehe főügyész és a rendőrség 
között folytatott megbeszélés a kártya
ügyek vádlottalval szemben tanúsítandó 
szigora elvek keresztülvitelére vonat

kozott.

A rendőrség és ügyészség közös akció
ján kívül a főkapitányságról érkezett jelen
tések és beszámolók alapján

a belügyminisztériumban hozzáfogtak 
egy rendelet kidolgozásához,

amely rendkívül szigorú intézkedéseket tar
talmaz és megjelenésével rövid utón, való
sággal egyik napról a másikra kiirtja a 
kártyaklubokat és megszünteti ezt az ipar
ággá fejlődött visszaélést. A belügyminisz
térium a rendelettervezet kidolgozása cél
jából tárgyalást folytat az igazságügyi

vihar
azonban tiltakozik minden olyan gondola! 
ellen, amely fegyverrel akarja az ország ha
tárait megváltó zt ütni.

A szociáldemokrata párt háromnapos 
gyűlése vasárnap a késő esti órákban ért 
véget.

A magyarországi németajkú szociáldemokra
ták is vasárnap délelőtt tartották meg kon
gresszusukat az asztalosok szervezetének Nép- 
szmház-utca 19. szám alatti helyiségében. A 
kongresszus résztvevői zsúfolásig megtöltötték 
az Összes termeket.

Meyer József elnöki megnyitója után Dan- 
neberg Róbert dr osztrák tartományi főnök 
az ausztriai szocialisták és Josef Van Roesbrock 
belga szenátor a belga internacionálé üdvöz
letét tolmácsolta. A Szakszervezeti Tanács ne
vében Rothenstein Mór mondott rövid buzditó 
beszédet. Ezután Bechtner Péter titkár a né
metajkú szocialisták szervezetének erévi mű
ködéséről számolt be és ennek kapcsán fog
lalkozott a szocialistákat ért sérelmekkel.

Malasils Géza országgyűlési képviselő a po
litikai és gazdasági helyzetet, a szanálás utáni 
gazdasági állapotokat vázolta, kikelt a sajtó
szabadság megcsorbítása ellen és éles szavak
kal bírálta a kormány politikáját. Malasils ál
landó tetszésnyivánitással fogadott felszólalása 
után Kertész Miklós fővárosi bizottsági tag a 
községi politika fontosságát emelte ki és a szo
cialista községi frakció ezévi működésének 
eredményeit ismertette. Ker‘csz beszédét hosz- 
szabb'vita követte, majd megejtették az uj vég
rehajtó bizottság választását, melynek elnökévé 
Bcctner Pétert, titkárnak pedig Meyer Józse
fet választották meg.

hatóságokkal és a rendőrséggel. Jól infor
mált helyen szerzett tájékoztatás szerint, 
eddig is mig a rendelet elkészül, módot talál 
a hatóság a szigorúbb rendszabályokra. 
Az 1913. évi csavargótörvény negyedik sza
kaszának szigorúbb értelmezésében vélik 
felfedezni a kártya-düh hathatósabb ellen
szerét Ez a paragrafus ugyanis kimondja* 
hogy aki nyilvános vagy nyitva álló helyen 
űzött tiltott szerencsejátékból tartja fenn 
magát, vagy mások szenvedélyét, könnyel
műségét, tapasztalatlanságát Üzletszerűen 
kihasználja, közveszélyes munkakerülés 
vétségét követi el. A hatóság alkalmazni 
fogja ennek a törvénynek tizenhetedik pa
ragrafusát, amely

2 héttől 6 hónapig terjedhető fogházat 
szab ki és elrendeli a gyanúsított letar

tóztatását.
így tehát szigorú fogházbüntetés vár a hi
vatásos kártyásokra és az eljárás során le
tartóztatják őket. A készülő rendeletterve
zet különben párhuzamosan foglalkozik a 
dologház kérdésével, amely az uj büntető
novellának is egyik tétele. Valószínű, hogy, 
a fogházbüntetésen kívül a dologház is fe
nyegeti a kártyásokat.

Sági Pál.

A Pesti Chevra Kadlsa elöljárósága és 
tisztviselői kara mélységes megiUctődés- 
sel jelenti, hogy

Dr. farkas Dániel or
a szaretetMz te szeretstternsz loazaatt-raervosa 

a szenvedő emberiség javára irányuló 
munkássága közben, nemes életének 56-ik 
évében, hirtelen elhalálozott.

A megdicsőült férfiú a Szeretetház és 
Szeretetkórház alapítása óta, mint ez in
tézetek vezető főorvosa, a legnagyobb 
odaadással, szeretettel és fáradhatatlan 
buzgalommal munkálkodott és működé
sével nevét ez intézetek történetében 
megörökítette.

A megboldogultat január 9-én, hétfőn 
délelőtt 12 órakor fogjuk a rákos
keresztúri izr. temetőben örök nyuga
lomra helyezni.

Budapest, 1928. január havában.
Legyen áldott emlékezete!

Budapest Igasl szenzációja

NINA PAYNE

a világ legnagyszerűbb revüstarja a
Kezdete 8 órakor nOlAL ORFEUMBAN Telelőn: J. 421-68

Éllel 2 Órakor mar nyitva a

Hungária göziurdfi
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Hat rewiverHuóssei megints 
édesapiát Tápiószecaen 
egy Mzenngoic eves flu

Oz apaggtlkos azzal usumzttt, hegy édesanyja ufidotme- 
ben öiíe mag az apját

Mám mmzswfó a g&piőszessfil 
gymss&g ügyéisgo

Csillérynél és Alapyn&l 
jártak az orvosok küldött
ségben a mimkásbi^tositói 

kinevezések miatt
Rendkívüli közgyűlésre hivják össze 

az Orvosszövetséget

A pestvidéki ügyészség fogházába tegnap 
délben két szuronyos csendőr megbilincsel
ve szállította ifj. Varró János 18 eszendös 
tápiószecsöi mészárost, aki néhány nappal 
ezelőtt bestiális kegyellenséggel meggyilkol
ta édesapját, idősebb Varró János 43 éves, 
gazdag tápiószecsöi mészárosmestert. Az 
apagyilkosság újév éjszakáján történt.

Varró János Tápiószecsőn a saját házá
ban élt családjával: feleségével, leányával 
és 18 éves Jáno.- nevű fiával, aki az üzleté
ben dolgozott. Az idősebb Varró január 1-én 
éjszaka 11 óra tájban tért haza egy szom
szédjától. Családja már éppen lefeküdni ké
szült. Felesége és leánya az egyik szobában, 
fia pedig a másik szobában vetkőzött. Varró 
János — mint állítják — beborozott álla
potban érkezett haza és összeszólalkozott 
feleségével. A fiatalember, aki a szomszéd 
szobából hallotta a veszekedést, kijött a 
konyhába, ahová időközben kilépett Varró 
és a felesége is. A fiú közbelépett és erre 
szóváltás keletkezett közte és édesapja kö
zött is. Az idősebb Varrót annyira felinge- 
relte fia viselkedése, hogy

bicskát rántott és neliirohant.

'A felesége közéjük ugrott és lefogta a ke
zét. Varró ekkor magából kikelve, az ud
varra kergette a fiát, aki vállára vetette téli
kabátját s úgy szaladt az udvarra a bicská
val hadonászó ember elől. Az apja minde
nütt a nyomában. Az udvar közepén a fia
talember szembefordult apjával, előrántotta 
télikabátja zsebéből katonai Frominer-pisz- 
.tolyát és rákiáltott:

— Kedves apám, menjen vissza!
A mészárosmester azonban mé - egy lé

pést tett előre, mire

a flu kezében eldördült a revolver.

’A golyó ballábát találta a mészáros mester
nek, aki most már kijózanodva, futva igye
kezett visszajutni a lakásba. Alig tett né
hány lépést, másodszor is eldördült a revol
ver. Ez a golyó a hátába fúródott. A revol- 
verdörrenésre felesége és leánya rémülten 
kirohantak a házból és egyik szomszédjuk
hoz siettek segítségért. A házban ezalatt 
borzalmas jelenet játszódott le.

Varró János két golyóval a testében ér
kezett a konyhába, de volt még annyi 
ereje, hogy becsukta az ajtót és bcretc- 
szelte. A fiatalember ekkor már telje
sen elvakultan nekirontott az ajtónak, 
válla egyetlen lökésével bedöntötte és 
belépett a konyhába és közvetlen közel

Felrobbant egy malom
A rofiöanas oietueszoiyesen megsebesítette a fogeposzt

Eger, január 8.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Borzalmas 

Szerencsétlenség történt vasárnap délután az 
Eger melletti Szomolya községben. Eddig 
még meg nem állapított okokból a Majoros 
János tulajdonát képező motoros malom
ban a 85 atmoszféra nyomásra bercndezelt 
légkompresszor

kigyulladt.

rA gép mellett tartózkodott Papp Sándor fő 
gépész, aki észrevette a tüzet és el akarta 
oltani a lángbaborult kompresszort, de mi
előtt még az oltáshoz hozzákezdhetett volna,

A kályhából kiáramló vllágitógáz 
fürdés közben megölt egy asszonyt

Vasárnap délelőtt a Böszörményi-ut 3. 
ízómu házban tragikus körülmények között 
esett gázmérgezésnek áldozatául Otlrubay 
Lajos magántisztviselő 18 éves felesége. Por tu
fáim* fürdőt készített magának és hosszabb 
Ideig tartózkodott a fürdőszobában. Fürdése 
olyan íokáig tarlóit már, hogy feltűnt a ház- 
belieknek, ukik bekopogtatlak a fürdőszoba 
ajtaján, maid amikor nem koptak választ, be
törték az ajtót. Megdöbbentő kép tárult ekkor 
eléjük.

Az asszony mélyen a fürdőkádba csúszva, 
mozdulatlanul feküdt

a szoba levegőjét nehéz gázszag töltötte

A munkásbiztositói orvosi kinevezések 
miatt az orvostársadalom forrongása egyre 
nagyobb méreteket ölt. Az Országos Orvos- 
Szövetségnek a kinevezéseknél mellőzött 
orvosok érdekében indított akciója élénk 
visszhangra talált és

tömegesen jelentkeznek azok az orvo
sok,

akik közül igen sokan évtizedeken át fej
tettek ki tevékenységet a Munkásbiztositó 
érdekében, de most mégis mellőzték őket. 
Az orvosok jelentkezése egyre tart, úgy
hogy még mindig nem lehetett megállapí
tani a pontos számát azoknak, akiket a ki
nevezéseknél sérelem ért.

A mellőzött orvosok érdekében az orvos
társadalom köréből is akció indult. Ma dél
előtt a

Terézvárosi Orvostársaságnak küldött
sége tisztelgett Csilléry Andrásnál,

az Orvosszövetség uj elnökénél, akit arra 
kértek, hasson oda, hogy a sérelmet szen
vedett orvosokat rckompenzálják. Csilléry 
válaszában kijelentette, hogy a sérelmek 
orvoslása érdekében mindent elkövet.

Alig távozott a küldöttség, újabb deputá- 
elő jelentkezett Csillérynél. Ez a

miskolci orvosok küldöttsége volt,

amelyet Forbáth Sándor dr. főorvos veze
tett. Forbúth dr. ismertette a miskolci 
munkásbiztositó orvosi állásainak betölté
sénél történt sérelmeket. Huszonnégy régi 
orvos közül tizenkettőt nem neveztek ki, 
közöttük tizenegy zsidót.

Csilléry András válaszában kijelentette, 
hogy a jelölőbizottság

a régi orvosokat kandidálta,
ha tehát mégsem azokat nevezték ki, azért 
nem lehet felelős.

A sérelmet nem lehet vallási természetű 
okokra visszavezetni.

Azt tanácsolta, hogy adja be mindenki pa
naszát az Orvosszövetséghez és ő azon lesz, 
hogy minden sérelmet orvosoljanak. Bizto

ből még háromszor az apjára lőtt.

A hatalmas termetű szívós embert most már 
öt golyó érte. Támolyogva, tántorogva el
jutott a szobába és olt egy székre roskadt. 
A fia ide is utána ment és a szobában még 
egyszer ráemelte a fegyvert és golyót röpí
tett a halántékába.

A hatodik lövés halálos volt
és idősebb Varró János azonnal kiszenve
delt. A tizenyolceszlendös apagyilkos eldobta 
revolverét és maga is a szomszédba sietett. 
Útközben mar szembetalálkozott a környék
beliekkel, akik a revolverdörrenésekre Var
róék háza felé siettek. Köztük vott az édes
anyja is. A fiatalember, mikor meglátta az 
anyját, halálra vált arccal, sápadtan állt 
meg előtte és elcsukló hangon mondta :

— Kedves anyám, megöltem a kedves 
apámat.

A tömeggel együtt érkezeit egyik ismerő
sével a községbe!i csendőrőrsre ment és őn- 
ként jelentkezett. A csendörség azonnal le
tartóztatta. Lengyel törzsőrmester két társá
val a gyilkosság helyére kisérte és helyszíni 
szemlét Ir.rloltak.

A csendőrség értesilésére a pestvidéki tör
vényszékről Fclszeghy Róbert dr. vizsgáló
bíró Tápiószecsőrc utazott és megkezdte a 
vizsgálatot. Kihallgatta a gyilkost, aki azt 
állítja, hogy nem volt szándékában megölni 
az apját. A családja, különösen pedig az 
édesanyja sokat panaszkodott arról, hogy 
az idősebb Varró nem él rendes családi éle
tet s a gyilkosság éjszakáján, mikor haza
tért és először az anyjával veszekedett, 
utána pedig öt kergette az udvarra, annyira 
felingerült, hogy elvesztette öntudatát, ke
zébe került a revolver és igy történt a gyil
kosság.

A vizsgálóbíró kihallgatta Varrónőt és 
leányát Is,

azonkívül több szomszédjukat, akik a Varró 
család életéről tettek vallomást.

A helyszíni kihallgatások befejezése után 
a vizsgálóbíró

letartóztatta ifjabb Varró Jánost,

akit tegnap Budapestre hoztak és az ügyész
ség fogházában helyeztek cl.

A nyomozás ezzel még nem fejeződött be. 
Felszcghy Róbert vizsgálóbíró Budapesten 
kihallgatta a meggyilkolt mészáros nővérét, 
Appcl Jánosnét, aki súlyosan terhelő vallo
mást tett az apagyilkos flu ellen. A nyomo
zást tovább folytatják.

az égő gép felrobbant.

A hatalmas erejű deonáció következtében a 
széthulló vasdarabok és gépalkatrészek 

kidöntötték u malom oldalfalait és tető
zetét, úgy, hogy az egész épület össze

omlott.
A szerencsétlenség idején a malomban 

csak Papp Sándor főgépész tartózkodott, 
akit a robbanás ereje

a falhoz röpített
és a rázuhanó törmelékek súlyosan meg
sebesítették, úgyhogy életveszélyes állapot
ban az egri kórházba szállították.

meg. Nyomban felnyitották az ablakokat, a 
vízből kiemelték az eszméletlen asszonyt, akin 
mesterséges légzést alkalmaztak. Fáradozásuk 
azonban nem járt eredménnyel. A helyszínre 
kihívott mentők megállapították, hogy Ottru- 
bay Lajosnét

■ gázkályhából kiáramló gáz ölte meg.

A fürdőszoba falán függő kalitkában élette
lenül feküdt a szerencsétlenségnek még e.gy 
áldozata. Egg sárga kis kanári madár. Ö is a 
gyilkos gáz áldozata tett.

Rendőri bizottság szállt ki a helyszínre és 
megindították u nyomozást annak megállapí
tására, hogy kit terhel a szerencsétlenségért a I 
felelősség 1 

sat azonban nem ígérhet, mert a kinevezé
sekbe nincs beleszólása.

X deputációk ezután Atapy Henrik pro* 
fpssxnrt, az Orvosszövctség alclnökét keres
ték fel, aki szintén támogatásáról biztosí
totta az orvosokat.

Az orvosok körében nem nagyon bíznak 
az Orvosszövetség akciójában, pesszimisz- 
t ikusan ítélik meg a helyzetet és épen ezért 
akciót indítottak hogy rendkívüli közgyű
lést hívjanak össze és azon beszéljék meg az 
orvoslás módját.

----- --- 1.MII ---------------------------- -

A rendőrség monstre 
razziával megtisztítja az 

óbudai téglagyárak 
környékét

A rendőrségnek sok műnkét adtuk az óbudai 
téglagyárak égetőkemencéiben meghúzódó csa
vargók, akik veszélyeztették Óbuda közbiz
tonságát.

A lakosság sokat panaszkodott a téglaégctő- 
kemcr.cékben tanyázó hajléktalan csavargókra, 
akik különösen ősszel és télen

seregestül ütnek tanyát az óbudai tégla
gyárak égetőkemencéiben

és valósággal véglegesen berendezkednek a tél 
hidege elöl biztos menedéket nyújtó hatalmas 
kemencékben. A kemencék lakói között van 
sok tisztességes ember is, akiket a hajléktalan
ság üz ide, legtöbbjük azonban közveszélyes 
munkakerülő, akik kisebb-nagyobb lopásoktól 
sem riadnak vissza.

Két nappal ezelőtt a detektívek a Bécsi-ut 
166. számú telken levő fioftn-félo téglagyár 
egyik kemencéjében elfogtak egy háromtagú 
betörőb>a.ndát, amely az óbudai élelmiszerüzle
teket fosztogatta és a kemencében berendezett 
lakásukon pezsgős dáridókat csaptak. A rend
őrség erre elhatározta, bt>gy

monstre razziát rendez u téglagyárak kör
nyékén

és sürgősen megtisztítja a közbiztonságot ve
szélyeztelő csavargók romantikus tanyáit.

ELIDA
IDEAL-SZAPPAN
Tisztább, enyhébb és sokkal kellemesebb illattá
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Az amerikai Nicholson s a 
német Bleichröder pénz
csoport is ajánlatot tesz a 
földalatti vasút építésére

Ereky Károly és Magyar Miklós érdekes 
nyilatkozata

,A ni",0P"* I nmein ipUO Ulomfterenkfnt mintegy S—’
nfénkm fnolnlknrlnl in a főin- I ..... * . ..... . »lakosságát élénken foglalkoztatja a föld

alatti gyorsvasut é pitéiének kérdése, amely 
ügyben tudvalevőleg szombat délben Re
cseg Antal és Ereky Károly fővárosi tör
vényhatósági bizottsági tagok, valamint 
Scliiffer Miksa építési vállalkozó megjelen
tek Sipőcz Jenő dr. polgármesternél és ma
gánajánlatot nyújtottak be hozzá a föld
alatti megépítéséi e vonatkozólag.

EREKY KÁROLY
riy. miniszter, fővárosi törvényhatósági bi
zottsági tag, a BESzKÁRT igazgatósági 
tagja n szóbnnforgó kérdésben a követke
zőkben nyilatkozott:

— A földalatti villamosvasút megépítése 
azt hiszem, mindenkit örömmel tölthet cl: 
A kereskedelemügyi miniszter hónapokkal 
ezelőtt felszólította a BESzKÁRT igazgató
ságát. hogy a forgalom előmozdítása ér
dekében tegyen lépéseket, mert a villamos- 
vasúttal a főváros forgalmi igényei kielé
gítve nincsenek. Ma már a legfőbb fór 
galmi útvonalakon, a Rákóczi-uton, a Kál 
vin-téren és az onnan kiágazó útvonalakon,: 
valamint a Rákóczi-uton és a körutakon a 
villnmosvasuti forgalmat úgy, hogy az a 
közönség igényelt kielégítse, még a kocsik 
megszaporitásánai sem lehet lebonyolítani 
Ma már oda jutottunk cl, hogy az egymillió 
lakossal biró városban

a belső forgalmat az ncca szintjén vll- 
lamosvasultal, autótaxikkal és autó

busszal lebonyolítani nem lehet

a igy az uccn szintjéről független vasutat, 
tehát földalatti vasutat kell építeni. A fő
városra nézve ez rendkívüli nehézségekkel 
járna, elsősorbnn is a kölcsön, ...........
hitel szempontjából.
nem zárkózhat el a villamosvasút létesítése 
elől,

mert különben a kormány saját hatás
körében Intézué azt el.

Élt, mint a BESzKÁRT igazgatóságá- 
ismorcm a vilamosközlekedés 

adulait 5 tudom, hogy földalatti 
nélkül a közlekedés kérdését 
nem lehet. Tudatában vagyok 
hogv a fővárosban megvan a jó- 

t létesité-

millió aranykoronába kerülne. Az építkezés 
időtartama természetesen a fővárossal való 
mcgállnpodástól függ, mert hiszen az építés 
sebességét, a földalatti útvonal megfúrását 
lehet egészen sebesen s lehet kényelmesebb 
lassú tempóban is végeztetni.

A Hétfői Napló munkatársa előtt 
MAGYAR MIKLÓS

fővárosi törvényhatósági tag a földalatti

kérdésével kapcsolatban igy nyilatkozott:
— Tudomásom van arról, hogy n közel

jövőben
Budapestre fognak érkezni egy nagy 
amerikai pénzcsoportnak, a Nlcholson- 

cégnek megbízottal.
A Nicholson-cég Amerikában vasútépítéssel 
vasútépítések finanszírozásával foglalkozik 
és nagyrészvényese a newyorki földalatti 
vasútnak. Amerikában való tartózkodásom 
alkalmával kijelentették elöltem a cég ve
zető emberei, hogy hajlandók a Budapes
ten építendő földalatti villamosvasút építé
sében, vagy az építés finanszírozásában 
részt venni.

__ Tudomásom szerint azonban nemcsak 
az amerikaiak és az angol érdekeltségű 
Se hí ff cr pénzcsoport óhajt részt venni a 
földalatti intézésében, hanem

egy német pénzérdekeltség Is, a Blelch- 
röder péncsoport Is,

mert a német pénzpiac olyan biztos elhe
lyezkedéseket keres, mint amilyen a buda
pesti földalatti villamosvasút lesz.

illetőleg a
Azonban a főváros

nuk tagja, 
statisztikai 
gyorsvasul 
megoldani 
annak is, 
akarat és a szándék a gyorsvasul 
séhez s miután évekre kitolná a gyorsvasul 
megépítésének lehetőségét az, ha a főváros 
saját hatáskörében végeztetné azt el, 
magánajánlatlétel utján igyekeztem köze
lebb hozni a: építés kérdését a megvalósít- 
Iáihoz. Természetszerűleg nem szabad a 
magánvállalkozás utján az egységes fővá
rosi tarifapolitikát mcgdönleni, a földalatti 
menetjegy dijának teljesen a BESzKÁRT 
dijaihoz kel! igazodnia. Egyben ki kell 
kötni a főváros szántára nzt u lehetőséget, 
hogy

n város abban a pillaitnlbau, umlkor 
kedvezőnek látja magára nézve a föld

alatti átvételét, azt megtehesse.
A koncesszió szólhat hosszabb időre, — hi- 
zzen rövid időre nehéz finanszírozót találni, 
—■ « háramlási idő lehel ötven év is, — de

« megváltási időnek egy évtized alatt 
be kell kivetkeznie.

— ügy tudom, u kormány előtt szimpa
tikus u magánvállalkozást terv, mert igy a 
főváros közönségét nem érinti uz. építési 
összeg előirányzása és a jövedelmezőségi 
kockázat, ez a két jelenleg ismeretlen té
nyező.

— Véleményem szorint, ha minden tár
gyalási fórumon kérésziül megy az ajánlat 
s az ajánlattevőknek a főváros a koncessziót 
megadja, úgy

egy év leforgásán belül az előmunkála
tok elkészülhetnének és megkezdődhet
nék nx építkezés, amelynek kcxdrll költ
sége kürülheliU százmillió aranykorona.

A mngánajúnhitlcvők elsősorbnn is 
a Rákóczi-ut alatti földalatti vlllnmna- 
vasulvonal kiépítését, a Nyugati és u 
Keleti pályaudvaroknak a föld alatt 
történő összekötietését. majd fokozato- 
Budáru Is elvezető földalatti ut építé

sét tervezik.

Február 1-én kilakoltatják 
a 102 éves Krausz bácsit, 

aki leghübb embere volt Kossuthnak, jól ismerte Petőfi Sándort 
és a napokban magára akarta gya/íani az ágyat, mert kénytelen 

könyöradománybói élni
Két hét előtt az utcán szedték fel a mentők 

a 102 esztendős Krausz Adolfot, aki a hideg
től, éhségtől és gyöngeségtöl ájulton esett 
össze. Kórházba szállították, ahonnan rövid 
ápolás után gyógyultan bocsátották el.

A Dob-utca 41. számú ház első emeletén 
lakik feleségével a 102 éves Krnusz bácsi. A be
lépőt megdöbbentő kép fogadja. A falak kopá
rak, a helyiség sötét és hideg, a szoba egész 
berendezése két ágyból és néhány székből áll. 
Az egyik ágyban vékony takarókba burkolva 
mozdulatlanul és összetöpörödve fekszik 
Krnusz Adolf.

Siránkozó felesége válaszol kérdésemre, de 
Krnusz bácsi is közbeszól. Szervezete, teste 
ugyan összeomlott, de szemei élénken csillog
nak, szelleme még csodálatosan friss. Tiszclc- 
let parancsoló fehérszakállas arca tiszta értel
met sugároz.

— Eddig csak éheztünk és fáztunk, — 
mondja felesége, — de nemrég levelet kap
tánk, amelyben a lakásunkat is felmondják. 
Még ez a nyomorúságos lakásunk sem lesz. 
Pedig a házbért mindig rendesen megfizettük, 
igaz, hogy közben összes bútorainkat eladtam. 
Tetszik látni, — mulat körül az üres szobában, 
— nem ettünk, nem fűtöttünk, de

■ lakbért még a föld alól Is előszedtem 
és krajcárról krajcárra összekuporgattam. 
Hiába, minden hiába. Pincénket, padlásunkat 
már elvették, összes ócskaságainkat itt kell 
tartani. A konyha felét is elvette tőlünk a há
ziúr és bérbeadta másnak. Es most még fel is 
mond február 1-érc.

Krausz bácsi veszi ál a szól:
— Ez lett a vége egész életem szakadatlan 

munkájának. — szól alig hallhatóan az aggas
tyán. — Mikor 18 éves koromban az 1848-as 
nagy időkben elkezdtem pályámat, bizony nem 
igy gondoltam.

— Kossuth Lajosnál voltam irodában, — 
folytatja Krausz bácsi és szeme felragyog, 
hangja erőre kap, — aki legjobb emberei közé 
számított.

Reszkető kézzel int feleségének, aki két régi

kezdetleges mellszobrot vesz elő. Az egyik 
Kossuth Lajos, a másik Petőfi Sándor. Köny- 

• • • • -j bácsinyes szemmel nézi a szobrokat Krausz 
és folytatja:

— Petőfit is jól ismertem, és ezt a két 
rőt ercklyekép őrzőm. Nem adom el 
még ha éhen halok is.

— A szabadságharc titán több, mint 
mlnc éven át biztosítási ügynök voltam, 
tán bankokban dolgoztam, majd pár évvel ez
előtt már nem bírtam a munkát, a tőzsdére 
mentem,

szob- 
ökct,

har- 
Az-

ahol
köszönő embernek

a fogok. Mindenkinek köszöntem — 
némelykor pár szivart, pár koronát 
De nem kértem senkitől, mert kérni, 

nein tudok.

nevezlek 
és ezért 
kaptam, 
koldulni ____ ______

Kopognak az ajtón. Egy fiatal nő lép be. 
Megdöbbenve néz körül a szobában. Köszön.

— Olvastam az újságban Krausz bácsiról — 
mondja. Valahogy segíteni szeretnék .. . vala
mit hoztam . ■ •

Pénzt szed elő, odaadja a Krausz bácsi há
lálkodó feleségének.

— Eddig jutottam, sir fel Krausz bácsi. — 
Másoktól kell könvöradományt elfogadni.

— Majd jobb lesz, — próbálom csendesen 
vigasztalni.

— Igen, majd lent a földben, —• int fájdal
masan, — hiszen már nem késhet soká.

— Olyan gyönge, — beszéli felesége, — hogy 
fel sem tud már kelni. Szervezete nem tud 
táplálékot felvenni. Mégha vásárolnék is va
lamit neki, ami ritkán történhetik meg, mert 
örülök, ha hetenkint egyszer két-három kiló 
szenet és fát vehetek, — azt sem tudná meg
enni. Múltkor már annyira elkeseredett, hogy 

öngyilkos akart lenni.
meggyujtani ta- 
idejekorán fel-

Revízió aló veszik a liadi- 
rokkanlak, hadiözvegyek 

és hidiárvák ügyét
A népjóléti minisztériumban — értesülésünlF 

szerint — elhatározták u hadirokkanlak és 
hadiözvegyek minősítésének revízióját. A ha
dirokkantuk minősítéséhez ugyanis három 
éve nem nyúltak hozzá. Orvosi megállapítás 
szerint azonban a rokkanlak egészségi állapota 
kevés kivétellel

évről-évre romlik.
munkaképességük csökken és ennek alapján 
idővel nagyobb segélyre is tarthatnak igényt. 
Ennek megállapítását célozza a tervbe vett re
vízió.

Érdeklődtünk ez ügyben a népjóléti mi
nisztériumban, ahol a revízióról a következő 
információt kaptuk:

— A minisztérium már megkezdte a revízió 
munkájának előkészítését és azt tavasszal 
végre is hajtjuk. A revízió jóakarata. Nem 
akarunk senkit sem megfosztani jogaitól, sőt 
azokon akarunk segíteni, akiknek állapota sú
lyosbodott. Ezeknél magasabb rokkantsági szá
zalékot állapítunk meg és igy

nagyobb segélyt kapnak.
Ezenkívül a betegeket kórházba utaljuk, 

akinél pedig szükséges, orvosi kezelést nyúj
tunk.

A revízió során sor kerül
n hadiözvegyek és hadiúrvák ügyének 

megvlzsgálósáiM ts.
Azoktól az özvegyektől, akik időközben férj
hez mentek és azoktól az árváktól, akik tizen
hatodik életévüket betöltötték és igy önálló 
keresetiéi kell hogy bírjanak, a segélyt meg
vonjuk és az így felszabadult összeget a többi 
igényjogosultaknak fogjuk kiszolgáltatni.

Értesítés!

Egy éjszaka gyertyával akarta 
karóját. Még szerencse, hogy 
ébredtem.

íme Krausz Adolf szomorú 
egy nagy ecsctvonással még
teszi a pesti nyomorúságok portraitját

sorsa, amely 
szívfacsaróbbá

Bábot: 
ékszerüzlet 

Rákóczi-ut 6. szám alól 

náhóezi-ut öf 
alá helyeztetett.

A megmaradt hatalmas raktárt uj üzle
tünkben soha nem létezett olcsó 
úron tovább árusítjuk. BrílliánBOk, vi
lágmárkás órák alkalmi vétele kedvező 

fizetési feltételek mellett.

Arany függők, gyűrűk m»4pe^

A főkapitányság nyilvántartójában előkerült adatok alapján 
gyilkossággal, rablással, betöréssel 
és lázitással gyanúsítanak egy volt 
tengerészt, akit Debrecenben kommu

nista agitáció miatt fogtak el

BÚTOR CSARNOKCORVIN.

Részletre olcsón! Dohány-u 39.
A közalkalmazottak bevásárlási forrása.

■* ■■ ■■ dh Mk zongoratermeiben nrnevesR 3“ M |I H lm mórkAju zongorák óin öten
" — ■ ■ ■ n<j|5 legolcsóbban kaphatók

Részletre ts — Javítás 
hangolás

VI.* Teréz-ktfrut 4Sb.
Telefon: Teréz 25Ö-7Ö

A főkapitányság bűnügyi nyilvántartó híva- 
tálába vasárnap reggel megkeresés érkezett a 
debreceni rendőrségtől, amelyben az olt elfo
gott és kommunista ugilációvnl gyanúsított 
ember ügyében érdeklődtek. Az átirat szerint 
néhány nappal ezelőtt cseh megszállott terü
letről Debrecenbe érkezett Skamla András, 
harmincnyolcéves müaszlalos. Skamla megér
kezése után betért egy korcsmába és iddogálni 
kezdett. Bcborozott állapotban összebnrálko- 
zott néhány vendéggel, akik előtt

kommunista Izü beszédet mondott.

különös korcsmái vendég szónoklatáról ér
tesítették a rendőrséget, mire előállították a 
kapitányságra és kihallgatták. Kihallgatása so
rán zavaros vallomást tett, amelyből arra kö
vetkeztettek. hogv kommunista agitátor, akt

titkos küldetéssel Jött Magyarországra.
A debreceni rendőrség azonban sem személy- 
azonosságát, sem jövetele célját pontosan nem 
tudta mcgáUnpilnni és ezért a budapesti orszá
gos bűnügyi nyilvántartó hivatalhoz fordult, 
hogy itt talán ráakadnak valami közelebbi 
adatra.

A megkötözés alapján a nyHvóntarlő hiva
talban utána néztek a dolognak és ekkor incg- 
lepő dolog derült ki. A nyilvántartó odaIáiból 
megállapították, hogy az ország különböző ha
tóságai három Skamla Andrást is keresnek 

különféle bűncselekmények miatt.

Keresnek egy Skamla Andrást, akit gyil
kossággal vádolnak, egy másikat, aki állí
tólag rablást és betörést követett cl, egy 
harmadik Skamla pedig megszökött a 

haditengerészettől,
ahol katonai szolgálatot teljesüléit és izgatást 
és lázitást követett el. A három Skamla sze- 
mélylcirása körülbelül megegyezik és mind a 
három hasonlít a Debrecenben elfogott ember
hez. Annál is nyilvánvalóbbnak látszik azonos
ságuk, mert Skamla maga Is azt állítja, hogy 
tengerész volt. A főkapitányság táviratban ér
tesítette erről a debreceni főkapitányságot, 
ahonnan Skamla Andrási erős fedezettel Buda
pestre szállítják, hogy itt tisztázzák személy
azonosságát és megáUapitsdk, vájjon valóban 
kézrekerüll gyilkos, vagy pedig csnk névha
sonlóság áldozata.

Esténként 10 órakor a 
kiváló januári műsor!

moun & Guy 
párizsi szépségtáncok 

6 Borodenko
a moszkvai Opera v. táncosai

Lulu Fanchon
norvég tánemüvősznő

D6nes Oszkár
uj számokkal

Lv * malter uietis 
3 Guido 

mia maim
és a kísérő műsor.

Záróra 
naponta 5 órakor
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uasárnap a rendőrség kinyitotta a Debreceni 
ipari es Kereskedelmi R.T. páncélszekrényét

Negyven hilds aktacsomagot foglalt le a uizsgaiúbirö - Budapesten 6. Debrecenben 2 újabb 
gyanúsított - A vasárnapi sorozatos házkutatások aiapjan újabb letartdztetasok várnátok

A Debreceni Ipari és Kcjeskedelmi Rész
vénytársaság négymillió pengős hiányának 
ügyében a Budapestről kiküldőit rendőri 
bizottság tegnap óta a budapesti királyi 
bü:: tetőtörvényszék vizsgálóbirájának irá
nyításával folytatja a nyomozást. Bubits 
Jenő dr. vizsgálóbíró még tegnapelőtt Deb
recenbe utazott és érintkezésbe lépett a fő
kapitányság kiküldöttjével. Csákányi László 
dr. rendőrfogalmazóval, aki a vállalat ügyé
szének. dr. Leitner Ernőnek helyettesével, 
dr. Vogl Bélával együtt napok óta Delire* 
cenben van és a vizsgálóbíró megérkezéséig 
már nagyszabású és nagyjelentőségű intéz
kedéseket foganatosított. A fogalmazó meg
érkezésekor részletesen referált a nyomozás 
által eddig produkált adatokról a vizsgáló
bírónak. akivel együtt tovább folytatta a 
nyomozást. A vizsgálóbíróval Debrecenbe 
utazott a főkapitányságról Lengyel detek- 
tivfelügyelö. A vizsgálóbíró és a fogalmazó 
munkája azonban olyan nagyszabásúnak 
ígérkezik, hogy egy detektivvel nem tudják 
elvégezni a munkái és ezért a debreceni ka
pitányság intellektuális osztályáról még há
rom detektívet vezényeltek melléjük, akik 
segítségükre állanak.

Vasárnap délelőtt Barfha Gyula dr. 
rendőrtanácsos, a főkapitányság intel
lektuális osztályának vezetője újabb 
terjedelmes jelentést kapott a vizsgálat 

pontos részleteiről.
A vasárnap Budapestre érkezett jelentés 

szerint szombaton este a tízórai vonattal 
négy szuronyos fogházőr fedezete alatt út
nak indították Budapest felé a Debrecenben 
letartóztatott Fülöp Gyulát, Lázár Adolfot, 
Lázár Miklóst és Weisz Gyulát, akiket az
zal vádolnak, hogy tudomásuk volt Fülöp 
Sándor igazgató üzelmeiről.

A négy letartóztatott vasárnap reggel 
meg is érkezett Budapestre

s itt az ügyészség Markó-utcai fogházában 
helyezték el őket.

Bubits vizsgálóbiró és Csákányi fogal
mazó vasárnap délelőtt Debrecenben több 
kihallgatást foganatosítottak. Beidézték a 
Debrecent Ipari és Kereskedelmi Vállalat 
összes tisztviselőit.

Először röviden kihallgatták őket, azután 
elébük tárták az eddig letartóztatott gyanúsí
tottak vallomását, akik kihallgatásuk során ál- 
hatatosan tagadták, hogy bármilyen formában 
is tudomásuk lett volna a visszaélésekről. A 
ma kihallgatott tisztviselők azonban nagyrészt 
terhelő vallomást tettek az ügy szereplőire vo
natkozóan

Legrészletesebben Vrlk Lajost, a vállalat 
egyik tisztviselőjét és Rosner Vilmos deb

receni magánbankért hallgatták ki, 
akinek terjedelmes vallomásáról jegyzőkönyvet 
vettek fel. A vizsgálóbiró intézkedésére felnyi
tották a Debreceni Ipari és Kereskedelmi Vál
lalat páncélszekrényét és lefoglalták a benne 
talált összes iratokat, könyveket és feljegyzé
seket, amelyek mind a vállalat ügyvitelére vo
natkoznak. A bizottság azonnal megkezdte az 
iratok áttanulmányozását, az idő rövidsége 
miatt azonban

nem tudták a negyven kilogramm oulya 
aktacsomag minden egyes darabját áttanul

mányozni.
A vizsgálóbiró ezért lefoglalta az iratokat, le
pecsételte azzal, hogy Budapestre szállíttatja és 

ilt fogja tüzelésen átvizsgálni. Az eddigi ki
hallgatások, valamint az előkerült iratokból az 
derül ki, hogy még újabb nagy fcltünéstkeltő 
intézkedésekre lesz szükség és az ügyészség 
indítványára

a legközelebbi órákban letartóztatnak két 
debreceni lakost, akiket a vizsgálóbiró már 
kihallgatott és akiket bűnpártolással gya

núsítanak.
Debrecenben a vizsgálóbiró utasítására a de

tektívek vasárnap
több házkutatást tartottak.

Csákányi fogalmazó délben a vizsgálóbíróval 
együtt

autón Berettyóújfalura ment.
ahol házkutatást tartottak Fülöp Gyula bér
autófuvarozónak lakásán és itl több levelet és 
iratot foglaltak le. Utána visszatértek Debre
cenbe, majd a fogalmazó délután

autón megint Derecskére ment
és itt több kihallgatást foganatosított. A vasár 
napi munka azonban ezzel még mindig nem 
fejeződön be és a vizsgálatot a késő esti őrá-

Fischer-Wasels frankfurti tanár 
felfedezte a rák vegyszerrel való 

gyógyítását
Berlin, január 8.

(A Hétfői Napló tudósitójátó'l.) A frank
furti orvosegvesületben dr. Bemard 
Fischtr-Wasels tanár, a frankfurti egyetem 
patológiai intézetének igazgatója szenzá
ciós jelentésben számolt be a rákkutatás 
terén elért eredményekről. Búkkal inficiáll 
kétezer egér az általa készült vegyszerrel 
teljesen meggyógyult. A tudós kutatásainak 
eredménye nem sejtéit perspeklivút tár a 
rákos betegségben szenvedő emberek elé. 
Kutatása abból indult ki, hogy

van néhány festékanyag, amely a rá

Bucsticsók közben leharapta felesége nyelvét 
a uccában egy szerelmes férj

Tegnap este a Wesselényi és Rózsa-utca sar
kán a járókelők hangos női sikoltásra lettek 
figyelmesek. A sarkon egy jól öltözött hölgy 
és egy féri! állt. A nő rémülten az arcához ka
pott és a következő pillanatban fájdalmas 
kiáltással a földre zuhant. A férfi egy pillana
tig merően állt a nő fölött, aztán sarkon for
dult és futásnak eredt. A járókelők, mikor a 
nő mellé érlek, megdöbbenve vették észre, 
hogy

szájából vastag sugárban patakzik a vér. 
Hogy mi baja van, nem tudta megmondani. 
Azonnal értesítették a mentőket, akik meg
döbbenve konstatálták, hogy a szájból patakzó 
vér annak a következménye, hogy

a nyelve jóó három centiméter hosszúság
ban le van harapva.

A kórházban, amikor kissé csillapodtak a fáj
dalmai, töredezett szavakkal elmondotta, hogy 

kig tovább folytatták Bubits Jenő vizsgálóbiró 
délután visszautazott Budapestre és este tiz 
órakor érkezett meg.

Holnap reggel Fülöp Sándort a vizsgáló
bíró szembesíti a Debrecenből Budapestre 

szállltnll négy gyanúsítottal.
A szembesítésektől igen jelentős eredményeket 
várnak és remélik, hogy ennek során nagyon 
sok olyan kérdést sikerül tisztázni, amelyekről 
eddig a nyomozás során nem lehetett tiszta 
képet alkotni. A debreceni nyomozással egy- 
időben Budapesten is újabb fordulathoz jutott 
a vizsgálat A helyzet ebben a pillanatban az, 
hogy

a négy és félmillió pengős ügynek Buda
pesten hat, Debrecenben pedig két újabb 
gyanúsítottja van, akiknek kihallgatása és 
esetleges őrlzetbevélele rövidesen megtör

ténik.
A nyomozás legújabb fejleményei arra mutat
nak, hogy úgy Debrecenben, mint Budapesten 
olyan intézkedéseket foganatosítanak, amelyek 
a közgazdasági világban általános feltűnést 
kellenek majd.

kos daganatot okozó sejteket elpusz
títja, úgyhogy operatív beavatkozásra 

nincs szükség.
A tanár megtalálta ezeket az anyagokat.

A kísérletek meglepő sikerrel jártak.
A beoltott egerek a legrosszabb indulalu 
daganatoktól, ráktól is megszabadultak, 
mig o többi inficiáll egér 4—6 hét alatt el
pusztult. A gyógyulás folyamata alatt a da
ganatok a szélüktől kezdve lassan elhalnak. 
rövid idő múltán teljesen nekrotikusak 
lesznek és az egész elhalt massza teljesen 
kiválik a testből.

mi történi vele. Kiderült, hogy Sas Lászlóné 
a neve, negyven éves, egy 31 éves cipészsegéd 
felesége Férjével néhány hónappal ezelőtt 
összekülönbözött és azóta különváltan éltek. 
Az asszony az Alsóerdősor 36. számban levő 
lakásukon maradt leányával. Az utóbbi idő
ben közeledés történt a házastársak közölt. Sas 
László többször fölkereste feleségét régi laká
sukon. Tegnap is látogatóban volt az asszony
nál. aki lekisértc őt az utcára.

A Rózsa-utca és Wesselényi-utca sarkán, 
amikor elbúcsúztak, a férfi megcsókolta. Az 
asszony csak arra emlékszik, hogy hirtelen 
éles, metsző fájdalmat érzett a szájüregében

A férj bucsucsók közben ugylátszlk heves 
indulatában, vagy pedig hosszúból leha

rapta felesége nyelvét.
A veszedelmes bucsucsók áldozata életveszé
lyes állapotban fekszik a Rókus-kórházban. A 
rendőrség megindította a vizsgálatot.

MEINL
UJTERMÉSŰTEA.

Three Stars
Rendkívül finom, illatos Darjeelin" jellegi!, 
intenzív aromájú indiai keverék. Csomagban, 
körülbelül 'A angol font...................... P 7.80
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Vizsgáló bizottságot köve
tel a kisantant a szent
gotthárdi vámaiíér miatt

Cseh támadás 
Magyarország ellen

A berlini Vossisclie Zeitung tudósítója ar
ról számol be, hogy a kisantant államok 
kormányai a szentgotthárdi vámincidens 
ügyében együttes eljárásban állapodtak 
meg. A mai nap folyamán

jegyzéket adnak ót a népszövetség tit
kárságnak és kérik, hogy a szövetség 
tanácsa küldjön Magyarországra külön

leges vizsgálóbizottságot.

A bizottságnak a vámafféren kivül azt is 
meg kell állapítani, mennyiben felelt meg 
Magyarország leszerelési kötelezettségének.

A Ceske Slovo, a cseh külügyminisztérium 
lapja éleshangu kirohanást intéz Magyar
ország ellen. A cseh lap szerint kilátszik, 
hogy a címzett nincs messze a katonai 
kincstártól. A cikk célzást tesz arra, hogy 
az Összes dáikszövetségek és az Ébredő Ma
gyarok szervezetei tulajdonképpen katonai 
szervezetek

A haderő pótkeretei igen kiterjedtek és 
minden elképzelést felülmúlnak. Végül azzal 
fejezi be, hogy a kis éntánt államai nem 
tűrhetik, hogy megismétlődjék az 1921. évi 
Károtv-puccs, vagy más események, ezért 
pártatlan vizsgálatot tart szükségesnek és 
kijelenti, hogy nem fogják ölhetett kézzel 
szemlélni a dolgokat.

A hivatalos Csehország orgánuma tehát 
ugyanakkor, mikor Magyarország lefegyver
zéséről van szó, fölhasználja az alkalmat 
annak fitogtatásóra, hogy „nem teszik ölbe 
a kezüket".

Ezzel a kar dcsör te léssel elárulja, hogy 
fegyverkezik

ugyanakkor, mikor az amúgy is fegyverte
len Magyarország lefegyverzését követeli és 
nem létező rémek miatt veri az ijedelem 
nagydobját.
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Megnyitásáról legközelebb részletesebben. 

E vásár jeligéié:

„SOHA MÉG ILY OLCSÓN!“
CORUIH ÁRUHÁZ
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marni
— Időjárás. A Meteorológiai Intézet 

vasárnap nz időjárásról a következő 
prognózis adta ki: Változékony, szeles 
r.s -egyelőre inkább enyhe idő várható 
csapadékkal.

— Porzsult Kálmánt ünnepelte a Petőfi Tár
saság. A Petőfi Társaság vasárnap délelőtt n 
Tudományos Akadémián ülést tartott. Pek/'.r 
Gyula elnöki megnyitója után Lampérth Géza 
főtitkári jelentését olvasta fel, majd Farkat 
Imre és Gáspár Jenő tartottak felolvasást. Az 
Ülés végén a Társaság meleg ünneplésben re- 
ezósllcllo az ötvenéves írói jubileumát ülő 
Porzsolt Kálmánt, akit Pékár Gyula üdvözölt.

— A llegnum Murlnnuni estélye. A Regnum 
Marianum feinptomépitö bizottsága vasárnap 
este a Zeneművészeti Főiskola nagytermében 
műsoros estélyt rendezett. amelyen r<'ztvett 
Tabúdy Tibor, csász. kir. kamarás, Skcrlecz 
Iván volt borsát bán, Shvoy István tábornok, 
Hamvarsy István kerületi elöljáró, dr. Halász 
Pál és a Regnum Marianum egyházközség. A 
jól sikerült estélyen Dolmány! Ernő, Székely
hídi Ferenc, Medck Anna és Gregor Klára lép
tek fel.

— Tűs o VaddszkUrl-.vállóban. Vasárnap 
este Kommer Ferenc, korinányfötanácsos- 
nak, a Vndászkürt szálló tulajdonosúnak a 
fizólló IV. emeleti lakásán a parkett alól 
vastag fiislgomoly tört elő. Azonnal értesí
tették a tűzoltókat, akik hosszabb kutatás 
<ilán megállapilollák. hogy a tűzfalba be
épített fűtőtest elvezető csövéből kipattant 
egy szikra, amitől a falba beépített gerenda 
szerkezet tüzel fogott és a tűz már napok 
óta a falban lappang. Mivel a lakás padoza
tút nem akariák felbontani, több tűzoltó a 
lakásban maradt, hogy a még mindig füs
tölgő tűzfészekre vigyázzon.

..jix.h* % .bfITeVíiF” 
__h Terézkönill S'tnpadon!

Rónia, január 8.

é.t Hétfői Napló tudósitójától.) Magyar
ország uj hercegprímásának püspökké 
•.'tnlelése vasárnap ünnepélyes keretek kö
zött ment végbe Kómában. Magyarországról 
nemzeti küldöttség zarándokolt a felszen
telésre. Ugyancsak Kómába érkezett a 
Bencés Diákszövetség és az Emericana 
együttes küldöttsége.

Reggel fél nyolckor a Portore di Pronzo 
vidéke már hangos volt a magyar zarándo
kok beszédétől, akik az Országos Katolikus 
Szövetség vezetésével szombaton este ér
keztek meg Rómába. A zarándokok reggel 
nyolc, órakor vonultak fel a Scala Regién 
a sixtusi kápolnába.

Elsőnek Albrecht főherceg vonult be 
fekete diszmagyarbau, 

utána Pírét de Bihain báró és Bornemissza 
Lipót báró. Ugyanekkor érkezett a magyar 
kormány képviseletében Barcza György 
rendkívüli követ és meghatalmazott mi
niszter. Magyarország vatikáni követe fe
leségével és Belássy Antal követség*! titkár.

A követ szintén fekete diszmagyarbau 
volt. Az előkelőségek sorában helyet fog
lallak Zichy Aladár gróf és Károlyi József 
gróf is. Megjelentek még Shvoy Lajos szé
kesfehérvári püspök és Bárdos Rémig pan
nonhalmi főapát, az esztergomi főegyház- 
megye képviseletében Kohl Medúrd felszen

A szombutl széltiliar sebesülttel már el
hagyták a Rókus-kórházut. A mentők a szom
bati szélvihar sebesülljeine.k főbb áldozatát a 
Rókus-kórházba szállították. Vasárnap érdek
lődtünk a kórházban a sebesültek állapota 
iránt és azt az örvendetes felvilágosítást kap
tuk. hojjv valamennyi sebesültet, miután to
vábbi kórházi ápolásra szükségük nem volt, a 
Rókusból elbocsátották. A sebesülteket most 
lakásukon ápolják.

—- Kigyulladt és elégelt egy motorkerék
pár a József-köruton. Vasárnap dél
előtt nagy riadalmat kellett a József- 
körúton egy oldaiülcses motorkerékpár, 
amely robbanásszerű zajjal lángra lob
bant és égni kezdett. A kerékpár vezetőjé
nek, Zsolnai László hírlapírónak, .sikerült a 
gépről illőjében leugrani. Zsolnai ezután 
megpróbálta eloltani n tüzet, de ez nem.si
került, mire az őrszcines rendőr értesítette 
a Vili, kerületi tiizörséget, amely aztán lo
kalizálta a tüzet. A gép azonban teljesen el
égett.

..)I1.II) Y .IE«EY¥E“
A Tcrézkörutl Színpadon!

— Öngyilkos Irlt lánya halála uilnll. Rigó 
Imre 5f» éves portás, uki.Lónyai Elemér her
ceg oroszvári birtokán volt alkalmazásban, a 
kastély portásfülkéjében felakasztotta magát. 
Mire teltél észresették, már meghalt, öngyil
kosságánál. oka az volt, hogy nemrégiben halt 
meg a kisleánya, nini valósággal buskomorfá 
tette és hozzátartozói előtt többször tett cél
zást arra, hogy öngyilkos lesz.

— Egy rendőrőr.'.'.ölni egész legénységét 
kivezényelték egy őrült ember ni cg féke zé- 
oérc. Pécsről jelenük: Vasárnap délután a 
Bólics-ulc'ban Rémes János ismeri iparos 
megtámadta a sétáló nőket, ütötte, verté 
őket és letépte ruhájukat. A.». inzullúlt nők
nek nz őrszemei* rendőr sietett segítségére, 
de Rémes erre u rendőrre támadt, aki segít
séget hívott ii dühöngő ember megfékezé
sére. A jelzésre a közeli őrszoba teljes sze- 
m.lv/.ie kivonult éa csak igy sikerült az 
őrjöngő léríll megfékezni, ártalmatlanná 
tenni és beszállítani a klinika clnicoszlá- 
lyára. ahol megállapították, hogy ön- és köz
veszélyes őrült.

— Csak cg.v clgurcltulúrca tllnt el. Herceg 
Montenuovo Vándor annak közlésé! kéri, hogy 
Szentkirályi utca 32/1). szám alatt lévő kétszo
bás lakú: óból egy asztalkáról csupán egyetlen 
ezüst cigarettatárca tűnt el. A feljelentést isme
retlen tettes ellen megtette a rendőrségen, de 
a nyomozás sikertelen maradt, kártérítési pert 
senki sem indított ellene.

— Eltűntek. Vasárnap délután •nteltck
■ főkapitányság eltűnési osztályún, hogy
N •</</; Jó.'scfné ke rr-l.e.-Iő Nádor-utca 24., —
P' p/> Józ-.cf v,, ’ Kf1'ária-utca 21., —
(ir ésits Aladár kercskeó.i T. l utca 9. — és
Ifj i Major E-uzl . '/un'.- •-Hiteinek, Gúh in-tér
4. szám alatti l ik '■ '<•< l < Ilii' t. A rendőrség
n Mkulntá.uk <r.! • l'cn megindította a nvo-
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Vasárnap a pápa Serédi 
Jusztinián hercegprímást 

püspökké szentelte 
a sixtusi kápolnában

Ezen a héten eldől a Vásárpénztár és az 
Egyesült Fővárosi fúziójának kérdése

Ha a fúzió létrejön, a főváros megszünteti az intézet vállalatait 
és 4—5 millióval emeli az alaptőkét

Ezen a héten végleg eldől, megvalósul-e a 
Budapesti Takarék- és Vásárpénztár és az 
Egyesült Fővárosi Takarékpénztár tervbeveti 
fúziója. A Pénzintézeti központ revizorai kél- 
húrom napon lx-liil befejezik az Egyesült Fö- 

státusának felülvizsgálását s a főváros 
vezetői tiszta képet kapnak az intézet anyagi 
helyzetéről. Ennek megismerése azután lehe
tővé teszi a tanácsnak, hogy a fúzió dolgában 
állást foglaljon. A Hétfői Napló niunkatáraa

ILLETÉKES HELYEN
a következő információt kapta a tervbevett 
tranzakció ügyében :

Regen foglalkozik a főváros vezetősége a 
Községi Takarékpénztár felállításának tervével. 
Ezt az ideát mindenkor ugv vélték megvalósí
tani, hogy a Vásárpénztár mai köreteit akar
ták kibővíteni azokra a határokra, amelyek 
egy községi pénzintézet működéséhez szüksé
gesek. A tárgyalások és a lervezgelósek szaka
datlanul folytak ilyen irányban, de legutóbb 
olyan értesüléseket kapott a főváros, hogy

n kormány nem adja meg a lehetőséget a 
tervezett községi takarékpénztár megváló- 

siiúsához,
nevezetesen nem adná meg az intézetnek 

a záloglevél klbocsújtási jogot
Ezek után felsőbb helyen azt gondolták, 

hogy n főváros knpvn-kap az Egyesült Fővá
rosi Takarékpénztár ajánlatán, amely a Vá- 

Londonban enyhült
London, január 8.

ó.t Hétfői Napló tudósítójától.) London belső 
negyedeiből a Westminster és City alacsonyabb 
fekvésű utcáiból, amelyeket tegnap elöntött u 
víz, ma lassan kezdett visszaszivárogni medré
be a Th emse vize. A themseparti villamosközle
kedés szünetel.

Az árvíztől fenyegetett terület valamennyi 
j . - ésutcáját vasárnap reggel erős agyng- 

földgútukkal vették kürti!.
Többezer munkás dolgozott a gátak épilé- 

— Betörtek egy ezredes lakásáru. Vak
merő betörés történt vasárnap délután a 
József utca 48. számú házban, amely régeb
ben honvédlaktanya volt és most is katonai 
épület, ahol hivatalos helyiségek vannak, 
de a házban lakik Vámos Béla honvédezre
des is. Az ezredes kora délután eltávozott 
családjával s mikor este hazajöttek, meg
döbbenve látták, hogy bitörő járt a lakás- 
bán, nki mintegy ezerötszáz pengő értékű 
ékszert és ruhaneműt elraboltak. Az i«mc-

telt püspök, a veszprémi egyházmegye kép
viseletében Csiszarik János címzetes püspök, 
meghatalmazott miniszter, mig a kultusz
minisztérium képviseletében Breyer prelá- 
tus, a főváros képviseletében pedig Mészá
ros János és Nemes Antal címzetes püspök 
:clentek meg.

Viszed a Lajos, Jeszenszky Kálmán, Ároay 
Nagy Bálint prelá tusok, Esthy Miklós pápai 
világi kamarás, Görög Kálmán, Vencel Ede, 
Madarász István és Luttor Ferenc jelentek 
meg a vármegyék képviseletében, valamint 
Unterreimer Károly és Erdős József képvi
selték a kalocsai egyházmegyét.

Vasárnap reggel a sixtusi kápolnában 
ment végbe a püspökké szentelés ünnep 
ségo. A pápa ünnepélyes szertartások között 
adta át Serédi Jusztiniánnak a palliumot. 
Serédi Jusztinián a bíborosok közül a leg
fiatalabb,

Magyarország uj hercegprímása 
fekete reverendában, nyakában a bí
boros! aranylánccal és aranykcreszttcl 

, jelent meg a kápolnában.

A szertartáson öt bíboros volt jelen, közöt
tük Gasparri államtitkár, a Szent Benedek- 
rend apátpriinása, számos rendi apáttal 
együtt.

A szertartás után Serédi hercegprímás, 
az uj püspök átveszi Rómában tituláris 
templomát, a Celio hegyén levő Szent Ger
gely székesegyházat.

sárpénztárba való beolvadást, illetve a városi 
intézettel való együttműködési kínálta fel. Az 
intézetnél uralkodó helyzet miatt azonban a 
városházán nem fogadták olyan nagy örömmel 
az ajánlatot, mint ahogyan azt más oldalról 
'áriák, meri az első pillanatban láttuk, hogy 
egy ilyen fúzió csak a főváros súlyos anyagi 
áldozata árán lenne végrehajtható. Ezért min
denekelőtt az intézet státusát kell megismer
nünk, amelynek megvizsgálása most folyik.

— Abban az esetben, ha a revizori munka 
kedvező eredménnyel jár. szó lehet a közvet
len s érdemleges tárgyalások felvételéről. Első
sorban

a részvények majdnem teljes számát kell 
megszereznünk.

holott most csak arról van szó, hogy a rész
vényállománynak alig valamivel több, mint a 
felét vegye ál a főváros. Községi takarékpénz
tár létesítéséről azonban csak akkor lehet szó, 
ha a részvénymennyiségnek legalább 80—90 
százaléka van a főváros birtokában. Ezzel egy
idejűleg 4—5 millió pengő erejéig

tőkeemelést la kellene végrehajtani
— Ami a személyzeti kérdést illeti, e tekin- 

létben a főváros teljes szabad kezet óhajt ma
gának fentartani. Bizonyos, hogy a pénzintézet 
átvételekor

nagy személyi változásokat Is kellene vég
rehajtónk

az árvíz veszedelem
són, amely sikerrel is járt. A Lordmajor uta
sítására a lakosságot felszólították, hogy előre 
készüljenek a veszélyre és

tegyenek előkészületet az esetleges mene
külésre.

A mai áradás azonban kedvező nyugati szél 
mellett visszament anélkül, hogy a tegnapihoz 
hasonló veszedelem származott volna. A vesze
delem még nem múlt el, a helyzet azonban pil
lanatnyilag olyan, hogy most már bizakodva 
tekintenek a legközelebbi napok elé.

rétién tettesek kézrekeritésere a főkapitány
ságon megindították a nyomozást.

— Szereim! dráma. Vasárnap a kcsö éj
szakai órákban véres szerelmi dráma játszó
dott le n Dobozi-utca 8. számú ház egvik 
lakás:'bán. Bálniczky Géza -továbbszolgáló 
huszárszaknszvczclö, aki már régóta féllé- 
kenykedelt feleségére, vasárnap éjszaka a 
Dobozi utca 8. sz. házban válófélben levő 
felesége külön lakásán rálűtt felesége csábi- 
tójúra, Förstcr János szerelőre. A revolver
lövés Försler jobbkezés fúrta át. Forster- 
nck a mentők nyújtottak első segélyt, Bá- 
niczkyt és feleségét éjszakai egy órakor a 
főkapitányságra kísérték kihallgatás céljá
ból.

— Ciciunt. Pesti Anna 21 éves háztartásbeli 
alkalmazott a Hcrnúd-utca 15. számú házban 
tévő inkásán lugkőoldattal mrgmérge/tc magút.) 
A mentők súlyos állapotban szállították n 
Rókus-kórházba. |

Vasárnapi sporthírek
t Ausztria válogatott futballcsapata győzött 

Belgium ellen. (A Hétfői Napló távirati tudó
sítása.) Vasárnap Brüsszelben csaptak össze 
Belgium és Ausztria válogatott labdarugó
csapatai. A kemény hidegben lejátszott mér
kőzés Ausztria 2:1 (1.0) arányú győzelmével 
végződött.

x Európa légsulyu boxolóbajuokságáért mér
kőzött vasárnap Madridban az olasz Quadrint, 
a spanyol Ruiz-al. A 15 menetes mérkőzés az 
olasz bosoló győzelmét hozta

x Hockey-mérkőzés a Tdtra-bajnokságérl. 
A cseh-szlovák hOckcy szövetség január 28-ún 
és 29-én Csorbalón a Tátra-bajnokságért kana
dai hockey-mérkőzésl rendez. Jelentkezéseket 
január 18-ig kell beküldeni a szövetség prágai 
titkárságához.

x Uj cseh rekord a súlyemelésben. Az olym- 
piai kiküldetés selejtező mérkőzésében Skobla 
á súlyemelésben uj cseh-szlovák rekordot te
remtett, amennyiben két kézzel 101 kilogramot 
emelt.

x Spanyolország—Portugália 2:2 (1:1). A
két latin nemzet csapata 35.000 főnyi közön
ség előtt mérkőzött Lisszabonban. A mérkő
zés elkeseredett küzdelem után 2:2 arányban 
döntetlenül végződött.

x A két magyar csapat visszalépett a Tátra- 
syorthét koronghoki küzdelmeitől, hogy ezzel 
is módot adjon a sportbét gyors befejezésére. 
A két csapat a mai nap folyamán még részi
vesz a bendi mérkőzéseken.

— Tartós szabadságra ment Hevesi 
József a Fővárosi Hirdető Vállalat igaz
gatója. Hevesi József, a Fővárosi Hir
dető Vállalat igazgatója kérvényt inté
zett a polgármesterhez s megrongált 
egészségének helyreállítása címén négy 
havi betegszabadságot kért. Közölte 
egyúttal azt is, hogy amennyiben a sza-, 
badság letelte után sem nyerné vissza 
munkaképességét, nyugdíjaztatását fog
ja kérni. N polgármester a kérvénynek 
helyt adott s Hevesi Józsefet január 1-től 
május 1-ig szabadságolta s tudomásul 
vette, hogy e határidő után az igazgató 
nyugdí jba vonul.

— Idegbaja mialt leugrott a huriuadik 
emeletről. Vasárnap délután a Király ucca 
24. számú ház harmadik emeletéről le
ugrott Taidler Rózsi 35 éves magánhivatal- 
nnknö, aki nyomban szörnyet halt. Holt
testét a bonctani intézetbe szállították. Tet
tének oka, súlyos idegbaj.

— Padláslüz. Vasárnap este értesítették d 
tűzoltókat, hogy a Kende-utca 1. számú négy
emeletes bérhúz padlása kigyulladt. Azonnal 
kivonult a helyszínre az I., II. IX. és a köz
ponti tüzőrség, amelynek rövid munka után 
sikerült a tüzet lokalizálni és nagyobb vesze
delemnek elejét venni. A tüzet a kéményből 
kipattanó szikra okozta.

— Farkasokat lőttek Párádon. Az Eger mel
letti Párád község határában a gróf Károlyi 
hithizomány egyik erdőőre két nőstényfarkast: 
lőtt. A farkasok a Málra-crdőböl jöttek a fa
luba, ahova valószínűleg az éhség hajtotta 
őket.

— Szerelmi bánatában szlvcnszurta magát. 
Andrejkovics József 27 éves munkanélküli 
péksegéd Kispesten, az üllői ut 65. számú ház
ban vasárnap reggel egy konyhakéssel sziven- 
szurta magát. A kés pengéje célt tévesztett és 
a fiatalember csupán súlyos sérüléseket szen
vedett. A mentők a Rókus-kórházba, szállítot
ták. Tettét szerelmi bánatában követte cl.

— Elveszett égj- női gránátköves arany 
brosch a József-kÖrut 33. számú ház elölt. Be
csületes megtaláló illő jutalom ellenében adja 
le Szentkirályi-utca 2., III. cm. 32. alatt..

Az 1928. évi nemzetközi versenynaptár. Feb
ruár 11: Gothcnburg— stockholmi nemzetközi 
megbízhatósági verseny, március 18: Nizzai lic- 
gyiéerseny, 18: Svájci nemzetközi kilométer
verseny, április 1: Olasz Grand Prix, 1: Este- 
relli hegyiverseny, 9: A brooklandsi verseny: 
május 6: Targa Florio, 13: Síiciliai Grand Prix, 
20; Belga Grand Prix, 27; Perugiai nagydij, 28: 
Zágrábi pályaverseny, 30: Indianapolisi Grand 
Prix; június 3: Liinonesli hegyiverseny, 3: Pra- 
dedí pályaverseny, -I—11: Román nemzetközi 
turaut, 10: Jilovisti hegyiverseny, 10: Római 
királydij, 10'17: Huszonnégyórás megbízható
sági verseny, 10—17: Magyar turaut, 17: Olasz 
túrakocsi Grand Prix. 17—24; Lengyel turaut, 
24; Bugntti Grand Prix a Montlhéry-i verseny
pályán, 29; Guggorhégyi verseny, julius 1: A 
francia automobilkluh nagydija. 7—8: Belga 
sportkocsi Grand Prix, 8: Mont-Cenisi hegyi
verseny.
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M O & ISZÍNHÁZ TRIXI
A legérdekesebb amerikai vígjáték 

Bemutató: péntek január ÍR.

Magyar SzínházA vőleli aiamai szerint rendezni lehet az tinid addssdgaii es meg lehetne szüntetni a csődöt
A napokban egy színházhoz, illetve an

nak primadonnájához igen közelálló nagy
tőkés érdekes ajánlattal fordult dr. Molnár 
Dezsőhöz az Unió Szinházüzemi Itt. csődtö- 
meggondnokához. A nagytőkés ajánlatának 
lényege röviden a hajdan hatalmas

Unió feltámasztása.
'A pénzember, akinek színházi ambíciói 
közismertek, nagyobb pénzösszeget ajánlott 
fel a csödbekerült részvénytársaságért.

Az „Unió Rt." csödtömcggondnoka azon
nal tárgyalásba bocsátkozott az ismert pénz
emberrel és feltárta azokat a körülménye
ket, amelyeket az Unió eladásával kapcso
latban szem előtt kell tartani. Először is 
reflektált arra, hogy a

vételi összegnek legalább olyan nagy
nak kell lenni, hogy abba az összes hi

telezők követelései beleférjenek.

Hétfő, szerda, péntek, vasárnap

Ezt az óriási, sok milliárdra rugó összeget 
azonban a tőkés nem akarta megadni. Ez
után Molnár Dezső dr. tárgyalásokat kezdett 
az Unió hitelezőinek érdekcsoportjával, 
ahol nem is zárkóztak el az elől, hogy

követeléseiket lényegesen mérsékeljék 

akkor, ha azonnal készpénzbe megkapják 
követeléseik egy részét.

Értesülésünk szerint ez a tárgyalás *any- 
nyira

előrehaladott stádiumban van,

hogy néhány nap alalt sikerülni fog az 
„Unió" vevőjének és hitelezőinek érdekel
lentéteit letompitani. Ekkor az uj szezon 
elején az Unió csődjének megszüntetésével 
és a régi szinházüzemi vállalat feltámasz
tásával uj szenzációs színházi átcsoportosí
tások várhatók.

Kedd, csütörtök, szombat Szerdán este 9 órakor PREMIER

színházi napló
Molnár Ferenc kábelben tudatta pesti ba 

rátáival, hogy
január 24-én érkezik Pestre

A Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete a 
sikeres amerikai útjáról hazatérő, világhírű 
magyar írót méltó ünneplésben fogja része
síteni és már most megkezdték a részére 
rendezendő, házi-jellegü ünnepség program
jának összeállítását. Molnár Ferenc dol
gozni jött Pestre, mert február elején kez
di fc meg a Magyar Színházban uj darabjá
nak próbáit, amelyet Góth Sándorral együtt 
ő maga fog rendezni. Ilt említjük meg, hogy 
a „Játék a kastélyban" cimü darabjának 
Németországban oly nagy sikere van, amely 
példátlan a német színpadok történetében. 
A német színpadok hivatalos lapja a Spicl- 
plán kimutatása szerint a Játék a kastély
ban cimü darabot nem kevesebb, mint száz
negyvennégy színház tartja állandóan mű
soron.

I
Néhány nap múlva Pesten, a Városi Szín

házban lép fel Fleta, a jelenkor egyik leg
nagyobb énekese. Kevesen tudják, hogy en
nek a sztárnak útját egy magyar színigaz
gató, Faludi Jenő

indította el

1919-ben Faludi Jenő Becsben volt, amikor! 
egyik barátja unszolására megnézte a Volks- 
operban vendégszereplő Trieszti Városi 
Színház társulatát. Itt énekelt Fleta, aki 
Faludi Jenő meghivására feleségével, egy 
spanyol nővel együtt Pestre jött és a Városi 
Színházban fellépett. Fletának itt, Budapes
ten volt az első nagy sikere, amelynek szár
nyán már könnyen repülhetett a világ fő
városaiba. Fleta eredetileg kardalos volt és 
feleségének, aki rendkívül élelmesen tudta 
férje hallatlan talentumát menedzselni, 
ügyes sakkhuzása folytán került egyszerre 
vezetőszerepbe. Fleta első pesti tartózkodá
sakor, 1919-ben inég egy szerény Rákóczi 
úti szállodában húzódott meg szegényen, 
ma már a Dunapalota előre lefoglalt, pom
pás termei várják a világon mindenütt ak
kreditált nagy művész érkezését.

Postáskisasszonv A templom egere
Lengyel Menyhért ui színmüve Fodor László vigjátéka

Nem hagyom magam
a legkacagtatóbb párisi bohózat

Fővárosi Operett Színház Legdrágább hely 0 pengő
®z első FLETA-előadásra

minisen jegy eikei:
Második előadás január 17-én

FI.ETA ÉS ALPÁR GITTA felléptével
RICIOLBTTO

Erre az előadásra néhány jegy még kapha ó a Városi Szinház pénztáránál 
és a jegyirodákban

Kedden délután ül össze először a Színes: 
Szövetség és a Színigazgatók Egyesülete, 
hogy tárgyaljanak a színészekkel kötendő 
uj kollektív szerződésről. A színészeknek 
ugyanis az az álláspontjuk, hogy a jövőben 
csak

Két pesti szinház versenye a 
„No no Nanett“-ért

12 hónapos szerződést kötnek

Az idén ugyan csak 10 és fél hónapos 
szerződés volt érvényben, de a színészek 
és a színigazgatók egy része egész jogosan 
méltatlannak találja azt, hogy 10 és fél hó
napos munka után másfél hónapos nélkü
lözés következzék. Értesülésünk szerint 
ez lesz az ütközőpontja a tárgyalásoknak, 
amelyeken sok vihar várható.

A kabarépremiérek hetében először a Teréz* 
körúti Színház mutatta l»c uj műsorát. Mint 
annyiszor, most is meg kell állapitanunk, hogy 
ennek a kis intim színháznak már a kabaré- 
irodalom terén maga alkotta tradíciói van
nak, amelyhez a szinház minden rfiüsorábajt 
ragaszkodik. Nagy Endre gúnyos, frappáns 
konferanszai mellett első helyen áll Salamon 
Béla két Nót(-tréfával, amelyből különösen , 

Majd a Jegenye!

címűt kell kiemelnünk. Ilyen jó 
figurát régen láttunk már színpadon 
többi részében a bűbájos Keglevich _ ______ ,
Gárdonyi Lajos, Lengyel Gizi, az utánozhatat
lan Rajna Alice, a pompás Fcdák-paródiót 
produkáló Szász Ila, Romlás Vilmos és Fenyő 
kapott sok tapsot.

Salamon* 
A műsoc 
Marietta*

A Városi Szinház a Király Szinház elől lekötötte Palásthy Irén reuüjét, 
amelyet márciusban mutatnak be Pesten

neki kell felkinálni a darabot és csak az
után rendelkezhet szabadon. Bartsch azután 
Faludinak Pestre küldött sürgönyében meg
kérdezte a Magyar Szinház igazgatóját, 
hogy reflektál-e a „No no Nanett‘-re. Fa
ludi azonnal válaszolt, amelyben kijelen
tette, hogy Molnár Ferenc készülő darabja 
miatt

lemond a No no Nnnettről.
Bartsch a távirat kézhezvétele után azonnal 
érintkezésbe lépett Sebestyén Gézával és 
anélkül, hogy a Király Szinház ajánlatát 
meghallgatta volna, a Városi Színházzal 
megkötötte az egyezséget.

Ezek szerint a „No no Nanett" legkésőbb 
március folyamán a. Városi Színházban ke
rül színre. Főszereplője természetesen Pa
lásthy Irén lesz.

Néhány nappal ezelőtt mutatták be Bécs- 
hen Palásthy Irénnel, a külföldre szárma
zott magyar primadonnával a főszerepben 
> „No no Nanett" cimü revüoperettel. A 
„No no Nanett" sikerének hire természete
sen órák múlva Pestre is eljutott. Két igaz
gató, a Király Színház Lázár Ödönje és a 
Városi Színház Sebestyén Gézája azonnal 
vonatra ült, hogy megnézze az operettet és 
szerződtetési ajánlatot tegyenek Palásthy 
Irénnek, a revüoperett primadonnájának.

A ..No no Nanett“ menedzserénél, Bartsch 
urnái, Palásthy Irén férjénél úgyszólván 
egyszerre jelentkezett a két pesti színigaz
gató Henry Bartsch azonban nagy meg
lepetésre kijelentette, hogy a revüoperettre 

opciója van Faludi Jenőnek, 
a Magyar Színház igazgatójának. Előbb

Belvárosi HOílthy Hanna Nász-
Színház Berky Lili, Delly, Gőzön r élszaka

!=
Táncpaioia

Révay-utca 18. sz.

Vidám farsangi esték 
Januári sláger miisor

Csütörtökön Jan. 12-én 
nagy

álarcos karnevál
vendégfellépések, 30 girl felvonulása, 

tréfák, mókák

a szenesifidában
G8P0 * Char.OV humoristák

retet. T. 180-M. igazgató: Lantos Adolf
Záróra BE 
naponta órakor

Hétfőn, január 9-án. premier a ROtt Komédiában
A Belvárosi Színházban holnap kerül 

huszonötödször előadásra a „Nászéjszaka" 
cimü operett, amely valójában kivételes 
erővel állja a sarat az ünnepek után követ
kező fekete héten is. A szinház annyira bí
zik a „Nászéjszaka" sikerében, hogy a hu
szonötödik előadást nem is publikálja, csak 
az ötvenedik előadásnál kezdi el a jubi- 
lcumozást A Belvárosi Szinház egyébként 
ma

levelet kapott Beregi Oszkártól

amelyben a művész közölte Beöthy László 
igazgatóval, hogy február elsején jelentke
zik a Belvárosi Színházban és akkor már 
megkezdheti a reá osztott szerep próbálá
sát. Beregi Oszkár első magyarországi fel
lépte hosszú idő után Verneuille n „Sátán" 
cimü drámájában lesz és partneréül Makay 
MargÜot választotta ki a szinház igazgató
ága-___________________________________________

,.MA.JD A .JEGENYE"
A Terézkörutl Színpadon!

BALRÓL 
BALRÓL 
BALRÓL 
BALRÓL
Telefon: 421-68

A 
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HARMADIK
ROYAL ORFEUMBAN

Meleg estéje volt tegnap az Andrássytiti 
Színháznak, ahol az uj műsor premierjét tar
tották meg. A műsor középpontja természete
sen Molnár Ferenc „Ibolyájának" reprizc volt,

Gaál Franciskával

a főszerepben, amelynek a kivételes tehetségű 
Halai művésznő hat év előtti szerepének uj 
bájt, finomságot és élénkséget kölcsönzött. A 
közönség melegen tapsolta őt és szereplőtár
sát, Kőváryt. A műsor többi részében a „Bo
csánat feleség" cimü finom énekes daljáték 
tetszett a közönségnek, amelyben Tóth Böske 
uj Dubarry asszony figurát kreált, viszont Ssí- 
lágyi Marása príma donnább akar lenni a pri
madonnánál. A fiatal művésznőnek ebben az 
együttesben erről le kell szoknia.. A „Romlat- 
lanság" cimü vígjátékban Vidor Ferike,, 
Vaszary Piroska, Peti Sándor kacagtattak, mig 
Mcdgyasszay Vilma négy sanzonjával maga- 
sabbrendü élvezetet nyújtott annak a közön
ségnek, amely szakadatlanul tapsolta az An- 
dróssy-uti Szinház valóban előkelő, nívós mű
sorát.

7.
8.

A szezón sláger mű sora:
Erwin Engol prolongálva 
Rótt Sándor, mint Napóleon 
R. Türk Berta uj száma 
Rótt Ferenc, mint Strokopf Mihál 
Ferenczy Károly
On the Sea amerikai kiállitásos 

revuette
Érckövy László
Rótt Sándor és Sárossy Andor mint 

Dávid és Góliát
Krajnik Mária szólója
Faragó Sári és Újházi Nusi a kávé

házban
11. Szántó Jenő és a primadonna inci

dense
12. A Deutschmelster-Rogiment a

Komédiában
Jókai-tér 10. szám. Telefon T. 277—80, 

■aaőBH&M—...^■TeüiiirTa.... . II -
A Hétfői Napló éjszakai telefonja: T 244—81. 

T 244-82,

Somogyi Nusi
vendégfelléptével a

Telefon: 421—68

Ma mutatja be a Komédia uj műsorát* 
amelyben Rótt Sándor

két ragyogó szerepében 

fogja mulattatni a közönséget. Az egyikben' 
mint vörösparókás Napóleon jelenik meg, a 
másikban, a Dávid és Góliáth cimü darabban* 
mint Dávid fog utazni a közönség nevelő ide
geire. A műsor látványossága Innocent Ernő 
és Abrahám Pál tengerészrevüje lesz, ame
lyet Rótt Ferenc kitűnő szccnirozásban hoz a 
közönség elé.

A Magyar Színház a jövő bétán egy Ízig* 
vérig amerikai vígjátékot mutat be „Trixi" el
men. Trixi a Beatrix becéző neve, amelynek 
tulajdonosa egy elkényeztetett dollármilliomos 
kisasszony, aki minden gene nélkül keresi fel 
legénylakásán éjnek idején a divatos festőt. Au 
amerikai lány szabadságával és függetlenségé
vel él csak Trixi (Titkos Ilona), akit azonban 
nyomon követnek szülei a festő legénylaká- 
sára. Itt kiderül az, hogy Trixi nem legelőször 
van itt, hanem gyakran jár ebbe a házba, ahol 
történetesen Trixi egyik gyermekkori jópajlása 

is lakik. Trixi úgy vágja ki szülei elől magát, 
hogy kijelenti, hogy régen felesége gyermek
kori pajtásának. A szülök örömmel viszik haza 
n jól megoldott helyzet után a fiatal álházas* 
párt és vidéki kastélyukban körülmény-esőn 
előkészítik náwéjszakájukat. A fiú, aki igy, 
kénytelen-kelletlen látszólagos házasságba sod
ródott egy gyönyörű leánnyal, a színpadon le
vetkőzteti és ágyába parancsolja a remegő 
leányt. A vígjátéknak ezt a jelenetét a nőtisz
telő puritán amerikaiak kifogásolták a legjobb 
bán, mert lehetetlennek tartották, begy egy

urilány egy idegen férfi előtt levetkőzzön 

Amerikában a szószékről ki is prédikálták ezt 
a darabot, amelyen, úgy látszik, nem fogott a 
prédikáció, mert hatalmas lendülettel immár 
az ezredik előadás felé halad. Titkos Ilona 
ebben a szerepében az éleiben fogja megmu
tatni azt uz alakot, akit eddig n mozi vásznán 
élettelenül láttunk: az amerikai girlt.

„MA.JD A ,IEGENYE“
A Terézkörutl Színpadon!



o H£reftjuaA Budapest, 1028 jannfr 9,

li .1 SZÍNHÁZ
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A szenzációs lanuán uf mason I
Kezdete fél O órakor. Kezdete fél 0 órakor.

Az t'j Színházba úgy megy mór a közön
ség, mintha ez a gyönyörű helyiség Buda
pest legrégibb színháza lenne. Állandó 
törzsközönsége is kialakult már Budapest 
legfiatalabb színházának, ahol tegnap mu
tatták be az utolsó kabarémüsort. A színház 
igazgatóságának terve szerint ugyanis a kő
vetkező hónapban már egész estét betöltő 
darabokat fognak itt játszani. Meg kell ál
lapítanunk, hogy az t’j Színház megépíté
sével, valamint a jól szervezett szinészgár- 
dájávnl valóban hivatott egész estét betöltő 
darabok eljátszására. A tegnapi premier 
alkalmával a kabarémiisor tekintetében is 

jelesen vizsgázott az a gárda

mert olyan pompás, jól gördülő, eleven ka
baréelőadást láttunk, amely minden dicsé

retet megérdemel. Dajbukál Ilona, Bársony 
István, Borosa Géza, Kökény Ilona, Szenes 
Ernő és Szegő Endre az erősségei ennek a 
műsornak. A közönség sokat kacagott, so
kat tapsolt és nagyszerűen mulatott azon a 
pompás műsoron, amelynek minden egyes 
száma igazi értéke a kabaréirodalomnak.

,?n.n» a
A Terézkörutl Színpadon!

A „Papagáj" (Erzsébet-körut 33. Telefon: 
J. 421—67.) nemzetközi műsora világvárosi, 
művészi. Oláh Gyárfás Mihály igazgató oly 
változatos, remek kabaré-, varieté- és táncszá
mokat adat elő, hogy minden este zsúfolva 
van a kedves, intim, nívós helyiség. Páholyról 
ajánlatos előre gondoskodni.

A.UTONAPLO
lYlotoiweiwár, motorcsónak ss aviatika
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A KMAC első motorkerékpár 
megbízhatósági versenye

Kovács, Deli, Zajocs, Puch és Pálinkás került az első helyzetbe
Á KMAC első téli motorkerékpár megbíz- 

hatósági versenye vasárnap délelőtt zajlott 
le általános érdeklődés közepette. A gépek 
pontosan .9 árakor startoltak s az utat min
déi) különösebb incidens nélkül abszolvál
ták. ötvenhat gép dübörgőit az indulás
nál, de csak negyvennyolc érkezett be a 
célhoz, a többi útközben feladta kisebb-na- 
gyobb defekt miatt a versenyt, A verseny 
lefolytatása után a jánoshegyi Erber-ven 
déglőben volt a gyülekezés, ahol Őrömmel 
üdvözölték a versenyzőket. Az előkelő 
sportUrsadalom minden rétege képviselve 
volt a vasárnap délelőtti motorkerékpár
versenynél és hogy a verseny minden fenn
akadás nélkül folyt le, abban elsősorban 
Szelnár Aladár dr.. a KMAC vezértitkára 
vívott ki magának jól kiérdemelt, általános 
elismerést.

Két órakor futott be az utolsó gép, utána 
nyomban megkezdték az eredmény össze
állítását, amelyből kiderült, hogy Kovács 
Sándor 500 kein3 oldalkocsis

Arid
gépével, aki / óra 12 perc 35 mp alatt fu
totta be 38.4 kilométer 'átlagra a verseny
pályát. A második Deli Lajos oldalkocsis 
493 kem’

Sunbcam 
motorkerékpárjával 1 óra 19 perc, harma
dik Zajocs József oldalkocsis 191 kem’

Puch
gépével 1 óra 18 perc 54 másodperc alatt

és az ötödik Pálinkás Pál oldalkocsis 
kem8

316

B. M. W.
márkájú kocsijával 1 óra 18 perc, negyedik 
Puch János 225 kem3

Zenlth
márkájú gépével 1 óra 17 perc és 30 má
sodperc alatt futotta meg a versenypályát. 
.1 gépek átlagsebessége 35 és fél kilométer 
volt. Az öt első helyezett arany Verniclle- 
plakcttet, a többiek pedig emlékplukcttct 
kaplak.

Az eredmény kihirdetése után az Erbcr- 
féle vendéglőben bankett, volt.

Prága teherautók

Biztos álláshoz Mm 
ha a régi ŐRIÉRT sofföriskolában 70 pengőért 
kitanul. Műhelygyakorlattal a vizsgáért garan
ciát vállalok, vidékieknek lakást, ellátást adó . 
napi 2 pengört. ŐRIÉRT J OflörlSKOlff. SZlV- 

Utca 69. — Telefon Teréz 222 62.

Ha megbízható kocsit akar, csak Praga Pic- 
colot vegyen, mert ez a legtökéletesebb sze
ntély- és teherkocsi. Rugózása főként a magyar 
útviszonyok mellett rendkívül kedvező, üzem
fogyasztása minimális, teljesítőképessége maxi
mális. Forgalomba hozza a Nemzetközi Gép
kereskedelmi Rt.

Ankét az autóforgalom szabályozása ügyé
ben. Ilermann Miksa kereskedelmi miniszter 
már az autóadójavaslat letárgyalásánál beje
lentette, hogy az adóbevételből elsősorban a 
a magyar autóut kiépítését fogja a miniszté
rium megvalósítani. A miniszter nyomban az 
autóadójavaslat megszavazása után "intézkedett, 
hogy megfelelő törvényjavaslatot dolgozzanak 
ki az autóforgalom szabályozásáról, mely ügy
ben a közel jövőben ankétot fog összehívni.

1,1<4Í tonna ba*zno« tcberblrAs-al «■ 
a normálisnál jóval nagyobb rakterulettol.

KedvraO tiaetést teltételek !

Nemzetközi Gépkereskedelmi R.-T.
V., Vlltnoa vsAszAr-ut 26 32.

Telefon : Angol Magyar Bank

Vegyen

RALEIGH
mo'ork rrékpArt

•TART MTT0 RT.. Andrdssv-ut J7. T. 2M-M

SPOKT
Kauser István nyerte

a főiskolai gyorskorcsolyázóbajnokságot

A női mükorcsolyázóbajnokság győztese: Stieber Lotti — A férfiak 
bajnoki mükorcsolyázóversenyét: Kocsuba Elemér nyerte

A városligeti müjégen vasárnap bonyolítot
ták le a főiskolai gyors- és műkorcsolyázó baj
nokság küzdelmeit. A versenyt nagyszerű idők 
és erős küzdelmek telték érdekessé. A gyors
korcsolyázó bajnokságra kiirt összetett ver
senyt

Mauser István nyerte meg 4 ponttal, Er
délyi László 5 pontja ellen.

A jeles főiskolai versenyző 50 méteren pá
lyarekorddal győzött.

A hölgyek műkorcsolyázó bajnokságát Stie
ber Lolli nyerte Révay Erzsébet elölt, mig a 
férfi műkorcsolyázó bajnokság győztese Ko
csiba Elemér lett. Részletes eredmény: 
Főiskolai összetett gyorskorcsolyázó bajnokság

500 méter: 1. Mauser István 47.9 mp. Pálya
rekord! 2. Erdélyi László 50.8 mp. 3. Krieger

László 56.5 mp.
1500 méter: 1. Kauser István 2 p. 40 mp. 2. 

Erdélyi László 2 p. 43.6 mp. 3. Krieger László 
3 p. 09.3 mp.

5000 méter: 1 Erdélyi László 9 p. 53 mp. 
2. Kauser István 10 p. 09.2 mp. 3. Krieger 
László 10 p. 46.1 inp

Végeredmény: Bajnok: Kauser István 4
pont. 2„ Erdélyi Lészlő 5 pont. 3. Krieger 
László 9 pont.

Hölgyek műkorcsolyázó főiskolai bajnoki 
versenye.

Bajnok: Stieber Lolli. 2. Révay Erzsébet.
Férfiak műkorcsolyázó főiskolai bajnoki

versenye.

Bajnok: Kocsuba Elemér. 2. Szollás László’.

A Szepes-fivérek vezérkedtek Magyarország 
sibajnokságában

A bajnoki verseny abszolút győztese: Szepes Béla
Amikor az országos bajnoki siversenyt kiír

ták, pompás hólömeg borította a Svábhegy 
bérceit. Mikorra azonban a verseny határnapja 
elérkezett, az enyhe időjárást követő olvadás 
problematikussá tette a verseny lebonyolítását. 
Hogy a verseny ennek ellenére is sikerrel vég
ződött, az főként a Svábhegy kitűnő hóviszo
nyainak, másrészt a Szepes-fivérek képességei
nek köszönhető.

A verseny eredménye a következő:
I. osztályú lesikló-vcrseny: 1. Szepes Béla 

2 p. 47.6 mp. 2. Szepes Strauch Gyula 3 p. 45.6 
mp. 3. Feucrstaller Gyula (MTE) 5 p. 24 mp.

II. osztályú versenyben: 1. Bély Mihály 
(BBTE) 3 p. 45 mp. 2. Szigethy Géza (Termé
szetbarátok) 4 p. 29.8 mp.

Oldboy-vcrsenyben: 1. Németh Ferenc 3 p.

30.4 mp. 2. Adler Rácz József (MAC). 3. vlt&j 
Stadlcr István (MSC).

Női versenyben:. 1. Stadler Istvánná 7 p, 
35 mp.

1. osztályú ugrőversenyben: 1. Szepes Béla 
(MAC) három állott ugrással (22, 22, 23 m). 
17.305 pont. 2. Szepes Strauch Gyula (MAC) 
két állott ugrással’ 11.972 pont.

//. osztályú ugrőversenyben: 1. Szigethy Géza 
(Természetbarátok) 16.513 pont. 2. Kázméfc 
Miklós (Természetbarátok) 15.680 pont.

Bajnok: Szepes Béla (MAC) 19.018 ponttaL ’

2. Szepes Strauch Gyula 15.390 pont. 3. Németit 
Ferenc (Természetbarátok) 14-557 pont. 4. Szí* 
gethy Géza (Természetbarátok) 11.621 pont.

3 Boorn Bros tánctrió a Pamaj.
minden este tomboló sikert arat! Bemek iiáaok még:

mary LúsciH & jean de Castor * 2 Aidalns * ffly Bra tíb.
Záréra mindennap 5 Órakor. * uitaguarosi hangulat.

Kettős holtverseny után dőlt el 
az FTC junior kard versenye

Két napig tartó pompás küzdelmek után, a 
késő esti órákban ért véget vasárnap az FTC 
junior "kardversenye, amely ugyancsak büvel- 
kedett szép asszókban. Az első és a második 
hely kérdése holtverseny után dőlt el Bo- ------- »... ,. u ■ . , . ej

A
rovszky Jenő javára, de tussarány döntötte 
a harmadik és negyedik hely sorsát is. 
tizes döntő küzdelem helyezési sorrendje 
következő:

1. Borovszky Jenő (Tiszti VC) 7 győzelem
mel; 2. Hcchs Béla (MAC) 7 győzelemmel; 3. 
Dictz István dr. (MTK) 6 győzelemmel; 
Rosenberg Viktor ÍNVC) 6 győzelemmel, 5. 
Duha Jeuö (RÁC) 5 győzelemmel; 6. Bartha 
....................... ........ .......................................7. Bucskó

8. Staubcr 
Robinson

10. Hámori

Antal dr. (RÁC) 4 győzelemmel; 
Jenő (Tiszti VC) 3 győzelemmel; 
József (FTC) 3 győzelemmel; 9. 
Ernő (Hungária) 2 győzelemmel; ! 
Gaszton (Ludovika) 2 győzelemmel.

GOODYEAR PNEU

4.

Uj tehetség tűnt fel 
a Pénzintézeti Sport

szövetség kardversenyén
A Bankszövetség vasárnapi vivőversenyének 

eseménye, hogy a győzelmet a Gerentsér-iskola 
egyik tehetséges tagja, Faludi Béla ragadta ma
gához. Bizonyos, hogy a jeles vívóról még na
gyon sokat fogunk hallani. Az eredményt alább 
adjuk :

Győztes: Faludi Béla (Mercur). 2. Fnchs Ká- 
roly (Postatakarék). 3. Jele Ferenc (Postataka
rék). 4. Földváry (Keresk Bank). 5. Tutzent- 
haler (Keresk. Bank). 6. Wind (Pénzint. Közp.).

LOSPORT
Budapest ügetőversenyek
A vasárnapi szánversenyek, amint előrelát

ható volt, elmaradtak és helyettük rendes 
iigetöversenyek voltok. Közönség csak nagyon 
gyér számmal volt kint a versenytéren. Nincs 
is semmi értelme, hogy most, januárban és 
februárban versenyeket rendezzenek, mert a 
játékosok már teljesen belefáradtak abba, 
hogy 30 vagy 40 lovacska állandóan más és 
más formákat fusson ki. Reméljük, hogy már
ciusig nem lesznek már versenyek. A részletes 
eredmény a következő:

L’amoureuM (ö) ZwiUinser. 2. Baba 
Avantl I. (3) Feiscr. F. m.: Igen ő, 

Alabastcr. Tót.: 10:114; 25. 12, 10. Olasz 
AM: 1. Sin van (1%) Maszár. 2. 

linger. 3. Bien aimé (5) Mauser. F. m.: 
Blanka M. Vétek. Tót.. 10:30; 12. 21.
III. FUTAM.- 1. Kairó (4) Benkrt, 2. (3)

Kovács II. F. m.: Mangup. Ottlény, Vidor. lorf.
Tol.: 10: 105; 18, 13, 14. Olasz 10:38. - IV. FUTAM: 1. 
Kritikus—Pllger (4) Gersli. 2. M. Franciska—Wenidort 
(1%) Kocb. 3. Illr—Horpacs (l’A reá) Baranyai. F. m.: 
..............  — * Olasz 10:26.

A uerke-ztésért és kiadásért telel: 
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja:
A ..Hétfői Latok' Ujságvéllalat

<A>
Pctyc
(2) ZwlUinger. 
Pogány, Ehr.k. 
10:4t. - III. F 
Kovács II. F. 
TC ' '

Piicus—llodostó. Tol.: 10:27.
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