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Elfogták a lipótmezei tébolydában 
alakult kokaincsempész bandát
Őziiliet szimulálja bejutottak a tébolydába, egy kijáró 
beteggel ellopattík a gyógyszerrendelő kőnyoet, nagy

mennyiségű kábítószert oásároltak és eladták

H rendőrség keresi a megszökött bűntársakat
Valósággal detektivregénybe illő trükkel 

dolgozó veszedelmes bűnszövetkezetről rán
totta le a leplet a budapesti rendőrség. A 
főkapitányság kábítószer ellenőrző delek- 
tív-csoportja — napokig tartó izgalmas 
munka után — kézrekeritell egy veszedel
mes társaságot, amelynek tagjai hónapok 
óta kábítószerekkel árasztották el a fő
várost.

A' rendőrség kokainellenőrző csoportjá
nak feltűnt, hogy néhány hónappal ez- 
öiött az eddiginél is fokozottabb mérték
ben terjedt a kokain és más kábítószerek 
élvezése. A zugutcák lebujaiban. hol a ko
kainárusok szoktak tanyázni, napról-napra 
jobban elszaporodtak az ügynökök és 

feltűnően nagymennyiségű kábítószer 
került forgalomba.

A detektívek fokozottabb ellenőrzés alá vet
ték ezeket a helyeket, egész sereg ügynö
köt fogtak el, azonban nem sikerült megál
lapítani, miként jutottak a kábítószerek
hez. Heteken át kutatták a fővárosban, 
megfigyelték az érkező vonatokat, de se
hogy sem sikerült kézrekeriteni a kokain- 
csempészekeL Néhány nappal ezelőtt az
után egy egyszerű lopási bejelentés alapján 
sikerült kibogozni a rejtélyes ügy szálaiL

A Lipótmezei Állami Elmegyógyintézet 
igazgatósága a napokban bejelentette, 
hogy az intézet irodahelyiségéből

eltűnt egy megrendelő-könyv, amit a 
tébolyda gyógyszervásárlásoknál szo

kott használni.
Mikor a rendőrségre kerüli a bejelentés, 
nyomban arra gondoltak, hogy az ismeretlen 
kokainüzérek az ellopott könyv segítségé
vel jutottak kábítószerekhez. A detektívek 
végigjárták az összes gyógyszertárakat és 
gyógyáru-nagykereskedéseket. A munka 
meglepő eredménnyel járt. Kiderült, hogy a 

több gyógyáru-nagykereskedésben járt 
egy Ismeretlen férfi, aki a lipótmezei 
tébolyda vásárlókönyvével nagymeny- 
nylségü ópiumot, kokaint és morfiumot 

vásárolt.
A szabályszerű vásárlási könyvvel jelnt- 
kezö férfira sehol sem gyanakodtak, mind 
össze az volt a feltűnő, hogy a szokásos egy 
hónapi fizetési feltétel helyett mindenüti 
azt mondotta, hogy a számlát három hónap 
múlva nyújtsák be az intézet gazdasági hi
vatalába. A detektívek ezután érdeklődtek a 
gyanús megrendelések felől az elmegyógy
intézetben, amelynek igazgatósága megálla
pította, hogy hivatalból nem történtek 
ilyen bevásárlások. Most már nyilvánvaló 
nak látszott, hogy

a megrendelő-könyv tolvaja vásárolt 
kábítószereket az ellopott könyv segít

ségével.
A detektívek most már az elmegyógyintézet 
körül figyellek, mert az volt a gyanú, hogy 
■ lopást olyan ember követte el. aki isme
rős a tébolyda viszonyaival. A megfigyelés 
csakhamar eredménnyel is járt és

különös dolgok derüllek ki az egyik 
betegről, Deneberg Dezső volt bankhl- 

valalnokról.
aki néhány hónap óla az elmegyógyintézet

kezelése alatt áll. A jó családból származó 
fiatalember a konjunktúra alatt tőzsdebizo
mányos volt, azonban tönkrement és nem
csak maga, hanem ügyfelei pénzét is elvesz
tette. A fiatalember később el züllött és egy- 
izben a rendőrségre került, ahol olyan za
varosan viselkedett, hogy az állami elme
gy őgyintézetbe száUitották. Állapota mér 
javulófélben volt és orvosai arra számítot
tak, hogy egy-két hónap múlva kienged
hetik. Az utóbbi időben már kijáró beteg 
volt

Deneberg Gosztonyi Dezső álnéven la
kást bérelt, ahol kimenői alkalmával 

Igen sok ember fordult meg.
Tegnap lakásáról a Király-utcába ment Egy 
detektív nyomon követte. A Király-utca és 
Vörösmarty-utca sarkán egy férfivel talál
kozott. Szó nélkül mentek el egymás mel
lett, az élesszemü detektív azonban észre
vette, hogy Deneberg egy csomagot csúsztat 
az ismeretlen férfi kezébe, aki ugyanekkor 
szintén átnyújtott neki valamit. A detektív 
most már Deneberg társát kezdte követni 
és legnagyobb meglepetésére

Sóbár Elek elzüllött vegyészt, a rend
őrség előtt ismert, hírhedt kokaincsem

pészt ismerte fel benne.
A további nyomozás szenzációs leleplezés
sel járt és rendőrkézre juttatóit egy vesze
delmes társaságot, amelynek Deneberg és 
Sóhár voltak a vezetői.

Néhány hírhedt kokainüzér, akiknek 
már sok dolga volt a rendőrséggel, hogy a 
büntetéstől szabaduljon, az őrültet szimu
lálta és igy bekerült a lipótmezei elme
gyógyintézetbe. Az elmúlt hónapokban 

egyszerre három hírhedt kokainüzér 
volt a lipótmezei tébolyda lakója: Hla- 
pács Károly szobafestő, Klotzer Jenő 

volt kereskedő és Sóliár Elek,
aki különben örökre ki van tiltva a főváros 
területéről. Ugyanekkor került a Lipótme- 
zőre Deneberg Dezső is. A négy ember va
lahogy összekerült, bűnszövetkezetet alapi
toltak és elhatározták, hogy kiszabadulásuk 
után kokainüzérkedéssel foglalkoznak. A 
kieszelt terv alapján

Deneberg Dezső ellopta az Irodából a 
gyógyszer megrendelő-könyvet, 

és ennek segítségével vásároltak azután 
időközben kiszabadult bűntársaik kokaint, 
ópiumot és morfiumot. Miután a rendőrség 
tisztázta a lörtónteket, a detektívek rajta
ütöttek a társaságon. Elsősorban Deneberg 
álnéven bérelt lakásán jelenték meg. Itt 
megtalálták az ellopott megrendelő-könyvet 
és nagymennyiségű mérget foglaltak le. 
Utána Hlapács Károlyt és Klotzer Jenőt 
fogták el és

mindhármukat előállították a főkapi
tányságra. A banda negyedik tagját 
nem átkerült kézrekeriteni. Sóhár Elek 
megncszclle a fenvegető veszélyt és el

tűnt.
Az előállított embereket részletesen ki

hallgatták. Deneberg beismerő vallomó'* ’ 
tett. Elmondotto, hogv ő maga is részivel 
az ellopott könyv segítségével folytatott vú 

sári ásókban. A három hónapi fizetési felté
telt óvatosságból jiötötte ki, mert tudta, 
hogy nemsokára kiszabadul és mire a visz- 
szaéléseket felfedezik, addigra már kül
földre szökött volna. Mikor a Király-utcá
ban találkozott Sóhárral. akkor is éppen 
kokainos csomagokkal manipuláltak.

Vnadmop egész napon át tartott az őri

ffi szerb Kormány vasárnap 
benynitotta lemondását

Belgrád, december 30. 1 

A miniszterelnökség ma déli egy órakor közleményt adott ki, amely szerint Körösre 
miniszterelnök ma délben a királynak benyújtotta lemondását. Minthogy a király még 
nem gyógyult fel teljesen nemrég szerzett meghűléséből, csak két-három napon belül 
fog dönteni a kormány lemondása kérdésében.

Általában biztosra veszik, hogy a király a lemondást elfogadja.
A Pravda értesülése szerint a válságot fel fogják használni arra is, hogy az ural

kodó az általános polilkal helyzetet a pártvezérekkel megbeszélje. A tárgyalásokra, 
amelyek csak kedden, vagy szerdán kezdődnek, meghívják a zágrábi pártok vezérelt. 
Macseket és Priblcsevlcset.

Belliién miniszterelnök a 
parlament összeillése előtt 
rekonstruálja kormányát

Xem cáfolják Pesthy Pál igazsúgUgyminiszter 
távozási hírét — Zsitvay helyett Váry Albert 

a legkomolyabb jeltilt
Néhány nap óta híre jár, hogy Pesthy Pál 

igazságügyminiszter távozik állásából és át
veszi a földreformbank vezetését.

Ezt a hírt illetékes helyről nem cáfolták 
meg,

sőt szükségtelennek tartották, hogy azzal 
egyáltalán foglalkozzanak. Tekintettel arra 
a körülményre, hogy ezideig minden egyes 
ilyen felbukkanó hirt Illetékes helyen siet
tek még aznap megcáfolni, valószínűnek 
látszik, hogy Pesthu Pál Igaz.'ágűgyminiszter 
távozásának a híre nem alaptalan. A Hétfői 
Napló munkatársa ezekről a fairekről vasár 
nap délelőtt

a kormányhoz közelálló helyen 
érdeklődött, ahol a következőket jelentették 
ki:

— Az Igazságügymlnlszter távorásáró’ 
szóló híreket nincsen módunkban sem meg- 
trősifeni. sem megcáfolni. .4 miniszterelnök 
ur Lillafüreden farózlo-tik, de holnap már 
''■tveszi hivatala vezetését. •

A kormánypárti képviselők körében 
befejezett ténynek tekintik már Pesthy 

Pál l'*n ’.«iá'*ü*vml r’l,’7tcr távozását.
.1.- utódról természetesen még nincsen dőn

zetbe vett kokainüzérek kihallgatása.
Elsősorban azt igyekeznek megállapítani, 
hogv a nagymennyiségű mérget kiknek*  
adták el és kik vettek részt manipulációik
ban. Erre vonatkozóan máris rengeteg adat 
áll a rendőrség rendelkezésére és valószínű, 
hogy a detektívek bravúros munkáját még 
több uj letartóztatás követi.

tés. A beavatottak ellenben ugy tudják, hogy 
az iguzságügvininiszhi-i tárca legkomo
lyabb jelöltje nem Zsitvay Tibor házcl- 
nök, hur.eui Váry Albert, aki azóta, 
hogy bekerült a Házba, állandó minisz
ter jel ölt és egyre nagyobb népszerűség

nek örvend minden oldalon.
Pesthy Pál távozásával kapcsolatosan jól 
informált politikai körökben arról beszél
nek, hogy

nemcsak az igazságügyi tárcát Illetően 
történik változás ntár a legközelebbi jö
vőben, hanem még több mi-íszteri tárca 

fog gazdát cserélni.
\ beavatottak ugyanis ugy tudják, hogy 
Bethlen István gróf miniszterelnök a ja
nuár 17-én kezdődő nagy varia menti kam
pány előtt meg akarja erősíteni kabinetjét 
és e célból

rekonstruál |a a kormányt.
Több miniszter távozé'áról beszélnek, de 
ezek a hírek egyelőre kétségkívül csak 
kombinációk, a r iniszh rcb-ök uevenh csak 
i jövő héten kezdi nier» nn'ilikni tanácsko 
’á«nit n J nr"’ány tagjaival és az egysége^, 
párt vezetőivel.
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Pávay-Viijiia vasárnap Lillafüreden 
magyarázta gróf Belli len miniszter

elnöknek a meleg vízjárás bonyodalmai!
Vasárnap este 6 órakor ért végei az ónias*  

sai nagy vadászai, amelyen Belli en István 
gróf miniszterelnök, Mayer János íöldtnive- 
lósügyi miniszter, Almásy László, az egvbé- 
gespúrl elnöke, Manet Károly államtitkár. 
Kál'.ay Tamás, Botllik István báró. Tasnády- 
Szües András és mások veitek részt.

Vasárnap reggel sűrű kőd borult a vi
dékre. ugv hogy csak délután kél órakor 
folytathatták a vadászatot, amelyen sikerült 
egy vaddisznót elejteni. A háromnapos va
dászat eredménye tehát négy vaddisznó. A 
vadászni ma este hat órakor ért véget és a 
vendégek hétfőn este utaznak vissza.

Behlen István gróf miniszterelnök, Mayer 
János földmivelésflgvi miniszter és Pávay- 
Vajna Ferenc fögeológus társaságában meg
tekintette a lillafüredi fúrási munkálatokat.

— A fúrási munkálatok — magyarázta 
Pávag-Vajnn Ferenc — a legjobb utón ha
ladnak,

725 méternél sikerült átfúrni azt a ha

talmas mészkffréteget, amelynek Üregei
ből és hasa éknl'. ól mindig előbugy*  
gyaaó hideg víz zavarta a meleg víz 

feltörését.
Most, hogy az agyagpalarétcghez értünk el 
be tudjuk építeni a fúrás béléscsöveit, ugy 
íogv azok a mészkő hideg vizeit teljesen ki
szorítják a kutból. Ez igen nagy eredmény. 
erre vártunk a futás kezdete óta és mos/ 
nyílik alkalom arra, hogy a meleg vizet fel 
lehessen tárni.

A most feltárt víz 24 fokos, de ez a 
hőfok a további fnrásnk során emel

kedni fog.
A miniszterelnök és a föidmivelésflgyi mi

niszter a legnagyobb elismeréssel nyilatkoz
tak a munkálatokról és további munkára 
buzdították Pávay-Vajnát. Ezekután csak az 
a kérdés, hogy mit szól ehhez a magyarázat
hoz Cholnoky Jenő?

♦< t ♦>♦♦4 t ♦♦♦♦♦♦♦<
♦ A hírneve* Ssent István <

iPORTER-SÖlfr
♦ amely bármely külföldi sör minőségét felülmúlja <
♦ az alabbi helyeken van állandóan irtsa csapolásban: <
♦ Bandi József, IV., Carlton-szálló.
♦ Biró Dénes, IV, V ámhás-körul tft.
♦ Barunyay József, Vll. ker., Károly kfráty-ut
o 13. »xam.
♦ Belvárosi söröző, Vili., Rákóczi ul 1.
♦ Dcbrecen-éttercm, Vll., Rákóczi-ut 88.
£ Flő József, Vll., Thököly-ut 4.
> Erdélyi borozó, VI., Dalszínház-utca 8. 

Langnuthr János, Vll, Dohány-utca 20.
■> Mayer József, VII., Thököly-ut 44.
♦ Pala Antal, VI, Hajós-utcn 31.
♦ »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ >t ♦•♦»*♦♦♦♦♦♦♦  oc

A pályaudvaron 
letartóztatták a nászúira 

induló szélhámost

Pados József, II, Krisztina-körut 8—10. 
I'clauian Gyula, I, Szent Gellért tér 3. 
Voseh-étterem, Vili, József-körul 3.
Posch Károly, Virágbokor-vcndéglő, V, 

zsef-tér 1.
Slefánla-étlerem, VI, Teréz-körut 15. 
Slurnt Ferenc, V, Berlini-tér 4.
Szent btván-étferem, II, Alngut-utca 5. 
Szigethy Ede, Vili, Népszinház-utca 30. 
Varga József, I, Tárnok-utca 20 
WInkler István, II, Marglt-körut 2.

Jó-

I
t

Vidám hangulatban készül Budapest 
az óesztendő pezsgős búcsúztatójára
Hatvány Lilly bárónő Szilveszter-estiének érdekessége: 

lila frakk az urakon
Mozgalmas, színes, minden tekintetben élénk 

Szilveszter-estje lesz mn Budapestnek. A pesti 
ember, — miként más esztendőkben is — ví
gan fog búcsúzni nz óévtől. Legalább is erre 
vallanak azok az előkészületek, amelyeket a fő
városi éttermekben, kávéháznkban, színházak
ban, kabarékban, mulatókban és egyéb nyilvá
nos helyiségekben tettek. A szinház-, kabaré- és 
mozlignzgntók, vendéglők és kávéházak tulaj
donosai egyaránt ugy nyilatkoztak előttünk, 
hogy erős Szilveszter lesz. A legtöbb színházban 
éa szórakozóhelyen az utolsó pólszék is elkeli, 
a kabarékban sem lehel már jegyet kapni.

Érdeklődtünk az előkelő dunaparti szállók ve
zetőségénél aziránt, hogy milyen Szilveszter
estre számítanak.

1 Dunapalntában még a múlt héten lefog
lalták az összes asztalokat.

számot helyfoglalást már figyelembe sem ve
hettek. Itt többezer üveg pezsgő és bor eladá
sára számítanak. A szilveszterein menü órát 
líránkét pengőben szabták meg. Itt főképpen a 
diplomaták, a Budapesten időző előkelő kül
földiek s azok a társaságok fogják köszönteni 
a; újévet, akik egyébként Is odajárnak. '

A IXewyork-kdvéhásban lesz a legnagyobb 
forgalom, ahol nyoleszáz ülőhelyre történt 

CORVIN ÁRUHÁZ

Az
új esztendőben is 

legfőbb célunk:

megelégedését 
kiérdemelni

előjegyzés s ahol valószínű számítás sze
rint még ennél Is több vendég fog megfor

dulni njév reggeléig
s éppen ezért a rend fcnlartásúra rendőri kor
dont vezényelnek a kávéház bejárója elé.

Nagyszabású Szilveszteréest lesz a fővárosi 
klubokban és kaszinókban, igy az Otthon írók
ét Hírlapírók Körében cs a Fészekben. Sokan 
családi körben búcsúznak az óévtől és köszön
ök az ujesztendót

A legtöbb miniszter például szllk családi 
körben üli meg a hagyományos ünnepet.

Többhelyen azonban nagyszabású estély lesz, 
igy például Hatvány Lilly bárónő Wcrbőczy- 
utcal palotájában. A bárónő, aki ma. hétfőn ér
kezik haza Münchenből, többoldalas, kimerítő 
távirati rendelkezést tett a szilveszteri program 
részleteire vonulkozólag.

Huszonhaton lesznek Hatvány Lilly Szil- 
vcsztcr-cstjén

közöttük a Budapesten időző lovag Cerrutiné, 
Paulay Erzsi, a Nemzeti Szinház volt művész
nője is. A férfivendégek a bárónő hagyomá- 

Imányos évzáró estjére egységesen azt a lila- 
szlnü frakkot öltik fel, amelyen az 1023. évi 
Szilveszteren jelentek meg a Werböczy-utcai pa
lotában.

Vasárnap este egy elegánsan öltözött, bőrka
bátos utiruhás fiatalembert állítottak elő a de
tektívek a főkapitányságra, ahol nyomban le
tartóztatták. Szabó Béla a neve az elegáns 
fiatalembernek, aki kalandos utón jutott el a 
rendőrség fogdájába. A 28 esztendős Szabó 
Béla, Szabó Arlhurné földbirtokosné fia, néhány 
hónappal ezelőtt megismerkedett egy budapesti 
táncosnővel, beleszeretett és feleségül akarta 
venni. Édeszanyja ellenezte a házasságot, mire 

elkeseredésében mellbelőtte magát 
Akkoriban szanatóriumba szállították és né
hány hét múlva gyógyultan hagyta el a szana
tóriumot. Édesanyja az öngyilkosság után sem 
egyezett bele a házasságba, mire a szerelmes 
fiatalember elhagyta otthonát éj Budapestre 
jött. Itt azután különféle szélhámosságokat kö
vetett el. Beállított ismert nevű fővárosi ügyvé
dekhez azzal a mesével, hogy egy nagyobb bir
tokvásárlási ügy körül keletkezett per vitelével 
akarja megbízni őket. Különféle iratokat muta
tott fel, amelyek valószínűvé telték a mesét. 
Beszélgetés közben azután

pillanatnyi pénzzavarára hivatkozva, na
gyobb összeget kért kölcsön az ügyvédektől, 

akik megtévesztve, rendelkezésére is álltak. 
Legutóbb Landauer Eduárd dr. ügyvédnél Járt. 
Ut megtudta, hogy az ügyvéd értékesíteni akar

Letartóztattak egy elztíllött postatisztet, 
aki bőröndöt lopott a pályaudvaron

Izgalmas üldözés a Baross-téren
Tegnap délelőtt izgalmas üldözés után 

I ogtak el a Keleti pályaudvar mellett egy el- 
züllött tolvaj poslaaltisztct, A bécsi vonalra 
árakozolt egy budapesti nagykereskedő. A 
násodosztáyu váróteremben helyezte el két 

bőröndjét, azután kiment, hogy a pénztár
nál jegyet váltson. Mikor visszatért, megdöb
benve látta, hogy egy jól öltözött férfi lép 
ki az ajtón és

kezében viszi az ő két bőröndjét.
Nyomban látta, hogy vakmerő tolvajjal áll 
szemben, lármái ctapott s el akarta fogni. A 
érd eldobta a bőröndöket és futásnak eredt. 
\ kereskedő kiáltozására Összecsődült vasúti 
alkalmazottak üldözőbe vették a tolvajt, aki 

vad futással menekült a várótermeken 
és folyosókon keresztül,

‘ellökve az útjába álló embereket. Sikerült

Ha tál a lába, 
ugy csekély mennyiséget a Szent Rókus láb
sóból felold egy lavór meleg vízben s áztatja 
lábait vagy 10 percig Ezen idő alatt a 
kinső. égető érzések, feltörések, fáradtság 
okozta dagadlsóg, kipállások, fagyások meg
szűnnek Hosszabb áztatás mcgpuhltja a 
tyúkszemeket és börkeményedéseket a ny
árira, hogy azok kés vagy borotva nélkül 

eltávolithatók.

Fszvások

Fáradtságtól tel- 
dtuzadl boka

FehArések
Horzsilások 

Bütykök
Tyúkszemek

UbuJJsk közötti 
kipállások^

SEtalbbadás

egy értékes képet. Elkérte a festményt ázni, 
hogy az Ernvt-muzeum aukcióján eladja. A kitű
zött határidőre nem jelentkezett a kép ellenér
tékével, mire az ügyvéd érdeklődni kezdett él 
megtudta, hogv Szabó Béla eladta a képet és a 
pénzt elköltötte Landauer dr. feljelentésére a 
rendőrségen megindítunk a nyomozást. A de
tektívek megállapították, hogy a szélhámossá
gok elkövetése után újra felkereste a táncos
nőt és

a napokban házasságot kötöttek.
Megtudták, hogy feleségével Délamerlkába 

'akart utazni és már megszerezték nz útlevelet 
és a vízumokul is. Megállapították azt is, hogy.

a fiatal pár éppen vasárnap akart nászaira 
Indulni.

A detektívek lesbe álltak a Keleti pályaudva
ron és a szcmélyleirás alapján elfogták a 
vadonatúj bőröndökkel megrakodott Szabd 
Bélát. Nyomban igazoltatták és felszólították, 
hogy kövesse őket a főkapitányságra. Szabó el
búcsúzott siró feleségétől és ellenkezés nélkül 
velük mesit a főkapitányságra, ahol letartóztat
ták. Letartóztatása után több károsult jelentke
zett, köztük Lengyel Zoltán dr. ügyvéd is. A 
kár összege, az eddigi megállapítások szerint, 
100.000 pengő.

is kijutnia a pályaudvar épületéből, ahol 
óriási feltűnést keltett a tolvajüldözés. Már- 
már ugy látszott, hogy elmenekül, mikor a 
Baross-téren szolgálatot teljesítő re n dög 
figyelmes lett az üldözött tolvajra. Útját ál
lotta és

elfogta a vadul hadonászó és kétségbe
esetten védekező embert, 

majd előállította a főkapitányságra. Itt az
után kiderült, hogy

Thal Kálmán a neve, nyugalmait 
postául liszt

1 hal Kálmán feltűnően elegáns és finom vá
rosi bundát viselt. Rövidesen kiderült, hogjj 
a bundát is hasonló módon lopta egy pálya*  
udvaron. Az elzüllött volt postaaltiszlet le
tartóztatták és holnap átszállít júk az ügyész
ség fogházba.

Jókai István jegyző 
tragikus öngyilkossága 
Tragikus körülmények közölt követett el ön

gyilkosságot tegnap Jókat István Rákoskeresz
túr község volt jegyzője. Jókai, miután B-lis- 
iára került, már hosszabb idő óla a Tököl 
község mellett lévő Szilágyi-telepen lakott. 
Tegnapelőtt este a felesége Budapestre jött, 
hogy barátnőjét meglátogassa. Reggel, mikor 
hazatért legnagyobb megdöbbenésére a háló- 
szobát felforgatva találta: a bútorok, ágyneműk’ 
szét voltak dobálva és az ablak be volt törve.

A szobában vérnyoniokat látott a padlón.
A vérnyomok a lakáson keresztül az udvar vé
gében álló fáskamráig vezettek. Jókainé oda
sietett és mikor benyitott a fóskamrába, meg
döbbentő látvány fogadta. A földön, hatalmas 
vért ácsában

átvágott nyakkal, holtan feküdt a férje. 
Néhány pere múlva megérkeztek a csendőrök*  
akik megindltoták a nyomozást. Az első perc
ben arra gondoltak, hogy gyilkosság történt. 
Értesítették a pcslvidéki törvényszéket, ahon
nan bizottság szállt ki, amely rövidesen tisz
tázta a történteket. A vizsgálat megállapította, 
hogy nem gyilkosságról, hnnem öngyilkosság
ról van szó. Jókai István, aki az utóbbi Időben 
súlyos anyagi helyzete miatt végsőkig el volt 
keseredve, hirtelen idegrohamában a háló
szobában

borotvával átvágta a nyakát.
Félig öntudatlan állapotban vánszorgotl a szo
bából a fáskamrába, ahol összeesett és meg
halt. Miután kiderült, hogy bűncselekmény nem 
'örtént, az ügyészség engedélyt adott, hogy a 
tragikus véget ért jegyzőt eltemessék.
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Megszűnik a vizűm- 
kényszer Magyarország 

és 16 állam között
Csehszlovákiával szemben is javasolni fogjuk a vízumkény
szer megszüntetését — Nagyjelentőségű tanácskozás volt 

a külügyminisztériumban
rA külügyminisztériumban gömöri Laiml 
László külügyminiszlériumi miniszteri ta
nácsos, az útlevél és vizumügyek osztályá
nak vezetője elnöklésével tegnap miniszte- 
riumközi értekezlet folyt le, amelyen a bel
it gyi, pénzügyi és kereskedelemügyi minisz
tériumok referensei, továbbá a hazai idegen
forgalmi szervezetek kiküldöttei vettek részt 
Az értekezlet hosszas tanácskozás után ki
mondotta, hogy elérkezettnek látja az idejét 
unnak, hogy a nemzetközi viszonylatu vi- 
zumügyben a többi európai államok példá
jára Magyaroszág is megtegye a kezdemé
nyező lépéseket. Ezek a lépések az egyes 
európai országokkal szemben jelenleg meg 
fennálló vízumkényszer megszüntetésére vo
natkoznak. Az ankéten résztvevők egyhan
gú határozata értelmében

u magyar külügyminlsztérinm javasolni

Meghalt a legidősebb magyar: 
Koltzl Barna — 112 éves korában

Tegnap reggel Budapesten meghalt Magyar
ország legidősebb polgára Koltzl Barna aki 
nemrég töltötte be 112-ik életévét.

Koltzl élete, gazdag volt érdekes fordulatok
ban. A 112 éves aggastyán

1816-ban született
Brassóban, gimnáziumi és egyetemi tanulmá
nyai utón huszonhat éves korában Amerikába 
vándorolt s itt

óriási vagyont szerzett.
Az 1880-as évek elején visszatért az óhazába 
s Erdélyben hatalmas birtokokat vásárolt. 
Koltzl, aki eddig agglegény volt, 1891-ben

75 éves korúban házasodott meg, 
amikor

20 éves leányt vett feleségül
s a házasságból két gyermek származott. 
Tizenöt évvel később az ekkor már 00 éves 
aggastyán ismét átliajózott Amerikába, család
jával, majd a világháború kitörése elölt ismét 
hazatérlek. Koltzlt, aki eddig a legzavartalanabb 
boldogságban élt feleségével és gyermekeivel, 
most sorra sújtották a csapások. Két fiúgyer
meke, a huszonkéteves Béla s a huszonnégyéves

Balogh Vilmos református lelkészt 
megmérgezve, eszméletlenül találták 

vasárnap Molnár-utcai lakásán
Vasárnap délelőtt értesítették a mentőket, 

tegy a Molnár-utca 19. sz. alatti lakásán 
rendkívül súlyos mérgezési tünetekkel, 
eszméletlen állapotban fekszik Balogh 

Vilmos 42 éves református lelkész.
'A mentők az értesítés alapján azonnal ki 
siettex a molnárutcai házba és gyotnornio- 
sás utján igyekeztek eszméletre tél iteni a 
lelkészt. Hosszas kísérletezések után sem si
került Balogh Vilmost eszméletre téríteni és 
igy a mentők

eszméletlenül szállították a Rókus-kór
házba.

Balogh Vilmos, mint lelkész a Család-utcai 
lelkészi hivatalban, néhány nap óta pedig 
kisegítésképpen a Kálvin-téri templomban 
működik. Szombaton még pontos utasításo
kat adott a vasárnapi lelki gyakorlatokra, 
majd a kora esti órákban lakására tért. 

A főkapitányságon érdekes ügyben folytat
nak nyomozást. Az Egyetem-utca 2. számú 
házban levő iparművészeti szalon tulajdonos
nője, Jászai Jolán néhány nappal ezelőtt egy 
elszámolásból kifolyólag ezer pengőt akart 
küldeni P. Ábrahám Dezső dr.. volt szegedi 
miniszterelnök feleségének. Borítékba tett egy 
darab ezerpengőst, megcímezte és Íróasztalára 
telte azzal a szándékkal, hogy később kül
dönccel elküldi. Időközben a szalon egyik 
tisztviselőnője meglátta a megcímzett boríté
kot, azt hitte, hogy expediálásra vár, bélyeget 
ragasztott rá és

bedobta a post.wxekrénybe.
Később derült ki, hogy a postaszekrénybe do
bott boríték ezer pengővel volt bélelve. A 
meglepetés azonban csak később következeit:

az ezerpengős levél nem érkezeti meg P. 
Abrahám Dezsőné elmére.

A helyzet igán komplikált, mert a posta sza

fogja tizenhat európai állammal, közöt
tük két szoni8zé<lországgal szemben a 

vízumkényszer teljes megszüntetését.
Az ankét kimondotta, hogy Jugoszláviával és 
Romániával szemben rajtunk kívülálló okok
ból egyelőre a vízumrendszer mellőzésére 
nem kerülhet sor.

a Csehszlovákiával szemben fennálló ví
zumkényszer megszüntetését azonban 

hivatalos utón javasolni fogják
Minthogy bizonyosnak látszik, hegy a szó 

banforgó tizenhat európai állam hajlandó 
lesz azt a Magyarországgal való relációban 
is mellőzni, minden kilátás meg van arra, 
hogy február, illetőleg március hónapban 
meg fog történni Magyarország és a szóban- 
frigó országok között az idegenforgalmat 
és az utazásokat kölcsönösen gátló, költséges 
vízumrendszer eltörlés* ’.

Elek nevű fia
hősi halált haltak,

S alig egy pár hónap múlva követte őket a 
halálba Koltzl felesége is. Ráadásul a románok 
potom pénzért

elvették az aggastyán erdélyi birtokait Is, 
úgy hogy Koltzl ezután maradék pénzecskéjé
ből próbált megélni. A robusztus, több mint 
két méter magas, 118 kilogramm súlyú aggas
tyán teljesen összeroppant, rövid időn belül 
50 kilót fogyott, s minthogy pénzét is felélte, 
az egykor dúsgazdag aggastyán

110 éves korában koldulásból tengette 
életét.

Különböző nyomortanyákon, népszáliőkban la
kott, majd egy ismerősénél húzódott meg a 
Magdolna-ulcában. Hogy milyen csodálatos 
szervezettel ruházta fel a természet Koltzlt, azl 
mutatja az is, hogy nem végelgyengülés vagy 
más öregembereknél szokásos betegség okozta 
végét. A 112 esztendős aggastyán, aki a leg
utóbbi időkig is frissen mozgott, meghűlt, tüdő
gyulladást kapott s ez is csak három hél alatt 
végzett vele.

Gazdaasszonyának
utasítást adott, hogy reggel kilenc óra

kor keltse fel.
Az utasításhoz híven vasárnap reggel a gaz
daasszony bekopogtatott a hálószoba ajtaján 
s amikor benyitott a szobába, eszméletlen 
állapotban találta Balogh Vilmost.

A rendőri bizottság elsősorban aziránt ér
deklődött, hogy a lelkészt az utóbbi időben 
nem érle-e valami olyan kellemetlenség, ami 
miatt öngyilkossági tervekkel foglalkozott. 
Környezetében azonban mindenki úgy tud
ja. hogy

semmi oka sem volt, hogy ilyen végze
tes tervekkel foglalkozzék.

Valószínű tehát, hogy a mérget tévedésből 
vette be. A Rókus-kórházban ápolt lelkészt, 
aki egyedül tudna felvilágosítást adni, mind- 
ezidcig nem lehetett kihallgatni.

Friedrich vagy Ereky?
Ma délelőtt párthözi konferencia foglalkozik 
a városházán a Vásárpénztár és az alpolgármesteri 

állás bonyodalmaival
Ma, hétfőn délelőlt Ripka Ferenc főpolgár

mesternél pártközi konferencia lesz, amelyen 
a legégetőbb várospolitikai problémák kerülnek 
szőnyegre. Nemcsak az alpolgármester-jelölés 
ügye szerepel a konferencia napirendjén, ha
nem a főváros egyik legnagyobb vállalatá
nak, a Budapesti Takarék és Vásárpénztárnak 
fontos személyi kérdései is.

Tudvalevő, hogy a Vásárpénztár körül nagy 
változások készülnek, miután a törvényható
sági bizottság

egyáltalán nincs megelégedve az intézmény 
mai vezetésével.

Ennek első következménye volt Melly Béla in
tézeti elnök legutóbb történt lemondása. A 
Vásárpénztár vezetésének uj alapokra való fek
tetésének legfőbb feltétele, hogy az intézmény 
élére igazán odavaló, nagykoncepcióju köz
gazdasági cs pénzügyi szakember kerüljön s 
most, hogy Melly lemondásával az elnöki szék 
megüresedett, sürgőssé vált az uj elnök sze
mélyének kijelölése.

A konferencián ma mindenekelőtt ezt a 

Titokzatos módon eltűnt P. Abrahám 
Dezsőné ezerpengős levélborítékja

A rendőrség megindította a nyomozást

kérdést igyekeznek tisztázni s a pártok megál
lapodást keresnek az uj elnök személyét ille
tően. Kiszivárgott hírek szerint, a kormány
párt és a Wolff-párt állít szembe egy-egy je
löltet és pedig Ereky Károly, illetve Friedrich 
István személyében. Már most

a haloldal feladata lesz eldönteni, bogy a 
két kiváló közgazdász közül ki legyen a 

Vásárpénztár vezére.
Természetesen az alpolgúrmesler-válság meg

oldása is kiemelkedő pontja lesz a máj meg
beszéléseknek. Ripka Ferenc főpolgármester a 
pártok közöli fennálló ellentéteket igyekszik 
kiküszöbölni, de mindenekelőtt tájékozódni 
óhajt a pártok álláspontját és szeméiül állás
foglalását illetően. Nagyon nehéz lesz kielé
gítő plattformol találni, annál is inkább, mert 
minden pártnak más-más jelöltje van, sőt a 
pártok kebelében sincs összhang az uj alpol
gármester tekintetében.

A párlközi konferencián a főpolgármester 
igyekezni fog a pártokat megnyerni Szabó. 
Imre tiszti főügyész támogatására 

bályzata szerint közönséges levélben nem sza
bad pénzt küldeni.

Az elveszett ezerpengőn kívül tehát még 
bírságot Is kellene Szelni a feladónak, 

akinek hibáján kivül történt a postai expediá
lás. Az esetei egyébként bejelentették a fő
kapitányságon és most folyik a nyomozás 
annak megállapítására, hogyan kallódott el a 
pénzeslevél. _______________________

Féri a Feleségnek 
Feleség a Ferinek i

Anya a Leányának 
Leány az Anyának

Nem géni, hogy mit vegyen ?

Egy »IDEAL« pehelypaplan ■ 
gyönyörű és praktikus ajándék.

éa biztos, hogy mirdenkl llrtil neki.
I Gyirtja- SANDOR M. FERENC
Budapest. IV., Knmmrrmayer KAroiy.u. 1.

(Központi vftroshSzA épület) |
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— Egy miskolci bnlflnolg*  azt Állítja, 

hogy Jézus megjelent neki Almában. 
Miskolcról jelentik: hligl.olc városában nagy 
érdeklődéssel tárgyalnak egy különös esetei. 
Szántó József 10 éves bollisZolga nzl állítjn. 
bogy karácsony este éjféltájban hirtelen 
mennyei fény töltötte be szobáját és egy an 
gyal jelent meg előtte.

— Készülj fel — mondta az angyal — 
megjelenik előlied nz Ur Jézus Krisztus.

Az angyal eltűnt és a kővetkező pillanat
ban — ahogy Szántó álliljo — megjelent 
előtte Jézus Krisztus. Arcát fekete szakáll 
boritolta és mosolyogva nézett a fiutal bolti
szolgára.

— Betöltötted ifjúságodat, — hangzott az 
íJr szava — és n.ost, hogy áttérsz a felnőtt 
korba, amiért büntetlenül éltél, megjelentem 
előtted és hogy az emberek elhigyjék, hogy 
meglátogattalak: neked adom ezt a kérész- 
tét.

Ezzel az égi jelenés megszűnt és ahogy 
Szántó József kábulatából magához tért, 
észrevette, hogy jobbkezénck kisujjába a 
kereszt jele vésődött.

Azok, akik a boltiszolgát megvizsgálták 
tényleg konstatálták az ujján a kereszt pon 
foson kivehető alnkját, amiről megállapítot
ták, hogy nem tetoválás és le sem mosható

Szántóék háza azóta valóságos búcsú járó 
hely.

— Az angol király állapot*.  Londonból 
jelentik: A király meglehetősen jól töltötti 
ez éjszakát. Állapota ma délelőtt változatlan 
volL

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va 
Bárnap az időjárásról a következő prognó
zist adta ki: Rorult. ködös és csapadékos idő 
várható. Keleten némi kis hősüllyedés való 
színű.

— Lévay főigazgató meghalt. Dr. Lévay 
Ede tankerületi királyi főigazgató, az V. ke
rületi Bólyai-reáliskola igazgatója, az Orszá
gos Középiskolai Tanáregyesület diszclnöke. 
december 30-án reggel félnyolc órakor pár 
napig tarló tüdőgyulladás következtében 
meghalt. Temetése január elsején délután 3 
órakor lesz a kerepesi-uti temető halottas
házából.

— Ilalátoo verekedés a oitndsaentl bál otán
Szegedről jelenti: Szombatról vasárnapra vir
radó éjszaka a mindszenti gazdálkodó légé 
nyék az oltani kaszinó helyiségében bált ren
deztek. Tánc közben Bérceki András gazdái 
kodó összeszólalkozott az egyik táncosnőjévé!, 
aki emiatt panasszal fordult több férfi ismerő
séhez. A legények Bércekit meglesték és az 
utcán kapanyéllel, botokkal ugy összeverték, 
hogy a szerencsétlen ember rövid szenvedés 
után a helyszínen meghalt. A rendőrség a 
nyolc fiatalkorú verekedő legényt és a fel
bujtó leányt előzetes letnrlóz.lalásba helyezte 
és vasárnap valnmennyiükct bekísérték a sze
gedi ügyészség fogházába.

— Leslyánszky IjiJos nyugalmazott ál
lamtitkár meghalt. Vasárnap este a Ló ránt ffy 
ZsiKsdnna-szanatóriumban, 85 éves korú
ban, gyomorvérzésben hirtelen meghűlt Les- 
tyánszky Lajos nyuga'mázott államtitkár, 
aki a háború előtti időkben sokat szerepeli 
a közélet porondján. Lcstgánszky 1848-bnn 
született, iskolái elvégzése után Hont vár 
megye alispánja, mnjd a főldinivelési mi 
nls/lériuniban miniszteri tanácsos lett. Ké
sőbb államtitkárrá nevezték ki és ebben a 
minőségében a magyarországi állategészség 
ügv államosítása terén nngy érdemeket szer
zett. 100Ö bán nyugdíjazták, azóta visszavo
nult életet élt. Három nap előtt száUitották 
szanatóriumba, ahol vasárnap meghalt.

— Revolverrel mellbelőtte magái egy Isme
rőse Inkásán. Vasárnap este tiz óra tájban öz
vegy Vince Jakabné Zsigmond-u 24. sz. alatti 
lakásába bekopogtatott egy jólöllözőtl fiatal
ember. aki Vlncéné fiát kereste. Az újonnan 
érkezett fiatalember egy ideig Vlncéné fiával
beszélgetett, közben kiküldte egy pohár 
vízért. A késői látogató — akiről Vlncéné fia 
csak annyit tud, hogv a Dévényi-utca 12. az. 
alatt lakó Lloyd Imre magántisztviselővel 
azonos — mikor egyedül maradt, revolverével 
háromszor mayára lölt. A lövés zajára elősiető 
hárbcllcknck elhaló hangon csak annyit mon

dott, hogy meg aknrt válni az élettől. A men
tők Lloyd Imrét életveszélyes állapotban a 
Bökus-kórházba szállították. A rendőrség meg
indította a nyomozást az öngyilkosság okának 
megállapitására

— Kél munkást megöli a rádió. Glognltz- 
bál Jelentik: Egv antenna felállításakor nz 
antenna drótja érintkezésbe jutott a közelé
ben elhelyezett magasfeszültségű vezeték
kel. Az áram két munkást megölt.

— Halálra égetett egy kétéves gyermeket a 
forró víz. Békéscsabáról jelentik: A Békéscsaba 
mellett fekvő Nagyszénás községben Tompa 
Mihály gazdálkodó családjával disznóöléssel 
volt elfoglalva és nem vették észre, hogy két
éves Misi nevű gyermekük az udvar közepén 
álló forró vizes üst körül foglnlntoskodik. A 
gyermek játék közben belebotlott nz üst szé
lébe és beleesett a forró vízbe. Kétségbeesel! 
kiáltozásaim odnrohnnlak a családtagok, ki
húzták a gyermeket a v|?l>ől, aki azonban sú
lyos égési sebeiben kiszenvedett. A gyulai 
ügyészség gondatlanságból okotoft emberölés 
elmén megírd tolta az el/drárt a sríilőt- elten.

— össteül*özötl  két mnrdrny a rAkaal pá
lyaudvaron Vusarnnp déleién a r.’kosi rendező 
pályaudvaron r. itt), sz. mozdony, amelyet Aa- 
tdfl Endre sereiéit, tolr.l s kikben ésszcfllkö- 
lötl egy m-'sA n orduin< s |, cr |v, ( /Vémef j.v 
hot vezetett. Az < ■> ial özé, I övelkcztébcn a 
■épek megrorg lődlnk. cniUréklben azon bon 
Ucrencsére nem cselt kar.

D’Hemptlen Róbert gróf 158.000 pengő 
követelése fejében eiórvereztette a Munka

Textilkereskede’mi Részvénytársaságot
A Pannónia keresztény fogyasztási szövetke

zet még a konjunktúra idején, az azóta csődbe- 
jutóit Ezrelsior lextilkereskedelmi részvény- 
társasággal együtt megalapította a Pannónia 
részvénytársaságot azzal a céllal, hogy a mint
egy <000 főnyi kereszlényszor-lalista dohány
gyári munkásságot részletfizetési alapon ruha- 
neműek kel lássa eL Ás alaptőke 1 milliárd 
korona volt s

• részvénytObtwégef DTlemplien Bóbcrl 
gróf szerezte meg,

mig a Pannónia szövetkezet a neki juttatott 
részvények ellenében apódként bevitte a rési
vé ny társaságba 4000 keresztény szocialista 
dohánygyári munkásvevöjét. Ez havonta körül
belül 000 millió korona forgalmat jelöniéit 
volna annak idején A részvénytársaság első 
igazgatóságának elnöke Almásy László lett, al- 
clnök Boltlik József, tagjai Szabó József, Szé
kely János, D’Hemptlen Róbert gróf, hnrang- 
lábi Nemes Dezső, Flelschmann Samu és lynáth 
Ibisei.

D-nemptten gróf áruhitel formájában je
lentékeny összeget Bit bele a vállalkozásba.

A részvénytársaság azonban röviddel megalaku
lása utón cégszövegét Munka Textilkereske- 
leírni Ré sívé ny tár saságra változtatta át.

Két magyar technikus szenzációs talál
mánya vasúti balesetek elhárítására
A készüléket óriási érdeklődés mellett mutatták be az 
Iparcsarnokban — Már megalakult a konzorcium is az 

értékesítésre — Tárgyalások külföldi államokkal
A vnsuli köllekcdí, torén korsrokalkoli 

■jdálmAnnyal leple me« ■ Mnkkör&kel kél 
gyszcrü magyar technikus, Eisenkolb Antal 
lektrotcchnikiis és Fuchs Oszkár, uz Óceán 
.onzervgyár fögépésze esztendőkig tartó kt- 
érletezés után

feltalálták ■ varatl b*ln»elekH  automa
tikusa*  elhárító kéaaülékrt.

\ találmány rendszere abban áll, hogy égy 
a feltaláló állal konstruált elektromos ké
szüléket szerelnek o mozdonyokra. A pálya 
mentén a kitérőknél, keresztvágányoknál és 
•szemaforoknál ugyancsak készüléket ál.ita- 
aag fel. Eisenkolb ás F*ch<  készüléke, amely 
:i mozdonyra van szereivé, elektromos ösz- 
zekölletésben áll a pálva mentén elhegye

zett készülékekkel és ha ezek bármilyen 
zabálylalan.ságot jeleznek,

a készülék a” tóm etikusan működni
kezd és lefékezi ■ mozdonyL

\ készülék azonkívül elektromos utón jelzi 
ha a személyzet nem veszi észre, hogy a sze
mafor tilosra van állítva, tehát úgyszólván 

teljesen kizárja a vasúti szerencsétlen
ségek bekövetkezését.

K kél feltaláló a napokban meghívott ven- 
légek előli bemutatta a készülékei az Ipar
csarnokban Síneket fektetlek le és villamos 
röre berendezett modeLmozdonyokon vé 
jeztek jól sikerült kísérleteket. A bemutatón 

a Máv. és Délivasut szakemberein kivül

Eljegyzés. Horváth János eljegyezte 
Ktász Annuskát, a Hétfői Napló tisztviselő
nőjét.

— Leégett egy vendéglő. Békéscsabától je
lentik: Tímár Jenő János endrödi vendéglős 
házának tetőzetén az álizzoli kéményből ki
pattant szikra folytán tűz támadt, amely csak
hamar átharnpódzott a padláson levő külön
böző holmikra is, melyek nagy lánggal kezd
tek égni. A község lakásai hozzáláttak az ol
táshoz, azonban munkájuk nem vezetett ered
ményre, mert a pusztító lüx a vendéglői el
hamvasztotta.

— Az Aqtomobllkereskedelml Tlaztvtaelök 
Clubjának közgyűlése. Tegnap tartotta rendes 
évi közgyűlését az Aulomobilkcreskcdelmi 
Tisztviselők Clubja, amelyen a közgyűlés ing
ja! nevében elismeréssel adózlak a Club veze
tőségének eredményes munkálkodásáért.

— Betörők kifosztottak egy Zahatag-uteal 
villát Vasárnap reggel a főkapitányságnak je
lentenék, hogy dr. Bucsányi Gyula Zuhatng- 
utca 21. szám alatti villáját ismeretlen tette
sek az éjszaka kifosztották. A betörést a ház
mester fedezte feL aki néhány hét óla egye
dül tartózkodik a házban. A betörők ugylát- 
srik tudták, hogy a villa tulajdonosa külföl
dön tartózkodik és felhasználva a kedvező al
kalmat, az éjszaka végrehajtották a betörést. 
A körösszeget megállapítani nem lehetett.

— Kellemes újévi meglepetés. T olvasóink
nak egy művészi kivitelű 1920-ikl naptárt, mely 
különösen sorsjcgytulnjdonosoknak fontos, — 
teljesen ingyen és bórmentve küld Leopold 
Gyula igazgató, Budapest, Erzsébet -körül 39. Aki 
ezen gyönyörű nanf'rra — minden kötelezett
ség nélkül — reflektál, írjon még ma elmére 
egy levelezőlapok

o Szilveszteri szerencsejonly o
kapható

tű. Slnchoffer Mosron fs TirsslMt a KOzp. vásfresarneiiMn

— Félemeleti ablakból az nteára ugor
lak a Doeskay-gtmnázl m megzavart betö
rők Az éjszaka ismeretlen tettesek behatol
tak a Bocskay-rcálgimnázium iroda helyi
ségeibe. A betörők egy ablakon keresztül 
bemásztak és igy jutottak el a gazdasági 
hivatal főnöki szobájába, ahol egy Wert- 
beim szekrényt, amelyben Jelentősebb ősz- 
<zcg volt, igyekeztek megfúrni. A zajra 
figyelmessé lett a telcfonü'’yeletes, aki az 
egyik szomszédos szobában tartózkodott. 
Benyitott abba a szobába, ahol a betörök 
lávában dolgoztak. Megjelenésére a három 
betörő banyai-homlok menekült az épület
ből és az egyik félemeleti Irndnszobából. 
melynek ablaka nyitva volt, kiugrottak az 
utcára. Mire rendőr érkezeti, a betörőknek 
nvomuk veszett. A rendőrség keresi a tette
seket.

— OflgvflkM ItatvfreMnft. A Bérsl-ut 80. sz. 
hásban Kertész Ferenrné 2A éves tisztviselőnő 
öngyilkosságot követett el. A tisztviselőnő még 
tegnap este bezárkózott szobájába. Vasárnap 
reggel a házbelleknek feltűnt, hogy még mindig 
nem mutatkozott, zörgetni kezdtek az ajtaján. 
Miután a kopogtatásokra sem adott életjelt, fel
nyittatták a lakás ajtaját és esen letten álla
potban találtak az öngyilkos I Iviselőnőre. 
Mellette feküdlek még az üres fl< k, amelynek 

tartalmából kéiritctlo el a mérget. A mentők
nek nem sikerült eszméletre téríteni és Igy 
nem lehetett kihallgatni arra vonatkozóan, hogy 
as öngyilkosságot miért követte cl A Rókus 
kórházba szállították.

Ugyanekkor az alaptőkét is 2 milliárdra kel
lett felemelni.

A vúllulai azonban nagy nehézségekkel kül
dött, ugy hogy Almásy László. Bottlik József 
és Fleischmann Samu rövidesen leköszöntek 
tiszt ség fik röl. Az egyre fokozódó vólsög láttára 
D’Hemptlen gróf is visszavonult az üzlettől és 
a vállalatba fektetett

158400 pengő követelése erejéig pert tatai
tól! a részvénytársaság ellen.

A bíróság jogerősen elmarasztalta a Itanta 
Textil kereskedelmi Részvénytársaságot as ösz- 
szeg megfizetésében s mikor a foganatosított 
kielégítési végrehajtás jogerőre emelkedett, ki
tűzte az árverést a vállalat ellen

A napokban tartották meg az érdekes árve
rést, amelyen

D’Ilemptlen gróf jogi képviselője, Ar. Vasa 
ügyvéd vásárolta meg a vállalat égési va

gyonát,

amely 330.000 pengőre értékelt klnlevőségekbÖl 
és 130.000 pengőre értékelt árukészletből és be
rendezésből áll. A klnlcvöségek azonban nagy
részt behajthatatlanok. A részvénytársaság va
gyonát különben most szabadkézből 120.000 
pengőért kínálja megvételre a gróf megbízottja.

több külföldi követség megbízottjai la 
megjelentek.

Szakkörökben nagy érdeklődés nyilvánul 
meg a találmány iránt Főként azok az álla
mok érdeklődnek, amelyeknek eleklrifikált 
vasuijuk van. bár a készüléket gőzmozdo- 
nyokra is fel lehet szerelni.

Aa angta követség emberei ajánlatot le 
tellek*

azonkívül érdeklődtek a svájci és olaszor
szági vasutak is. Romániában, ahol — mint 
tudvalevő dolog — igen sűrűn történnek 
vasúti katasztrófák, szintén nagy érdeklő
dést váltott ki a találmány. A felfedezés ki
aknázására és finanszírozására tőkecsoport 
alakult. Deutsch Oszkár dr. ügyvéd, J árosig 
Jenő dr. ügyvéd, az ismert zeneszerző és 
Krnjcserik Jenő mérnök, a konzorcium tag
lal. A mull hónapban meghívást kaptak egv 
nagy amerikai vasutvállalattól. Krafeserik 
•nérnök már ki is utazott Amerikába és

Sálul Lónkban tárgyal az amerikai vaa- 
uttársaaággat.

amely ajánlatot tett a találmány megvéte
lére.

A külfölddel való tárgyalősok több irány
ban folynak és eredménnyel is járnak, ha 
csak a Máv., vagy a Délivisut nem lép 
' őzbe, hogy a magyar vasutak alkalmazzák 
először a mngyar technikusok tudásál hir
dető találmányt.

Autókatasztrófa 
hat halottal

Okmulgee (Oklahama), december 30.

A St. Louis és Sanfrancisco között köz
lekedő expresszvonat az egyik vasúti át
járónál elütött egy automobilt, amelybe*  
heten üllek. Az autó hat utas*  nyomba*  
meghalt, a hetedik súlyosan megsebesült. A 
szerencsétlenség valamennyi áldozata ugyan
annak a családnak a tagja.

Elfogtad egy szélhámos 
ál-grófnőt

A szobalányból len Silrákl igrttnh 
szeihamosstgai

A rendőrségnek hosszú idő utón sikerült ár- 
tulmnilanná tenni egy szélhámos ál-grófnőt, aki 
hónapokon kérésziül kúrosilotla meg a legkü
lönbözőbb fővárosi cégeket furfangos trükkjé- 
vel. Szirákl Anna szobaleány néhány hónappal 
ezelőtt, mialatt úrnője távol volt a lakásból, 
annak valamennyi ruháját ellopta éa ettől at 
időtől kezdve a jó megjelenésű nő a lopott ru
hákban egyik szélhámosságát a másik utón kö
vette el. Fővárosi cégeknél

mint gróf Szirákl Anna mutatknsolt be 
és mindenütt nagy megrendelésekéi teli. A« 
árukat előkeld szállodákba dlrtgálfa. ahol né
hány napra szobái béreli magónak. Az árak 
ellenértékét soha nem fiiette meg és pár napi 
tartózkodás után

nyomtalannl eltltal a ssáTtodákbóL 
Sziráki Anna ezenkívül egész sereg lopást *4.  
vetett el. Szombat délután az egyik detektív, 
aki állandóan a szállodákat ellenőrzi, figyelmes 
lett Sziráki Annára, aki szobát nyittatott ma
gának. Amikor a bejetenlő-lnpot kiállította, a 
detektív azonnal tisztába jött, hogy a régőht 
keresett tolvaj és szélhámos eselédleánnyal van 
dolga. A hallban igazoltatta az állítólagos gróf
nőt, aki sértődötten tiltakozott a detektív köz
belépése ellen. A detektív azonban előóIHlnlfa 
a főkapitányságra, nhol pontosan megállapítot
ták bűnlajstromát és kihallgatása után vasár- 
nap délben letartóztatták.

Képviselőknek tilos a KIíá< 
rás — Franciaországban
A kamara ma reggel 3 óráig tanácskozott éa 

287 szavazattal 234 ellenében a szenátus által 
elfogadott szövegezésien megszavazta a képvi
selői fizetések felemeléséről szóló törvényjavas
latot. A kamara azután 675 szavazattal 3 elle
nében elfogadta a szenátus állal már jóváha
gyott ama törvényjavaslatot, amely a képvise
lőknek és szenátoroknak megtiltja, hogy przrtsh 
menti tekintélyüket pénzügyi vagy kereskedelmi 
vállalatok érdekében használják fel. A kamara 
ezután újból megkezdte az 1929. évi költségra- 
tés tárgyalását, bogy határozzon a ssenólus ál
tal végrehajtott módosító sok flgyél>en. A vita 
eredményeként a kamara sok kérdésben enge
dett a szenátus álláspontjának, néhány kérdés
ben pedig módosító indítvánnyal fordul a sze
nátushoz. A költségvetés tervezete ennélfogva 
ismét a szenátus elé kerül, amely ma délelőtt 
10 órakor Ült össze.

Letartóztatlak 
Róna Szigfrid íőzsdést
Az ügyészség vasárnap utasította a rend

őrséget, hogy egy régci>bi ügyből kifolyólag 
tartóztassa le Róna Szigfricd tőzsde- éa ga- 
bonabizományost. Az utasítás alapján de
lek ti vek mentek Róna Szigfridnek a Vörös- 
marly-utca 48. számú házban lévő lakására 
éa

előállították a fórsdeblzományort a fő
kap lián jnságra, ahol letartóztatták. 

Róna ellen üzleti természetű difTerendák*  
miatt már régebben bűnvádi eljárás indult 
Az eljárást akkoriban nem lehetett lefolyj 
tatni, mert a tözsdebizomónyos 

kKUPyóyy Intézetbe vonvlL 
Időközben azonban már felépült és el
hagyta az intézetet. Az ügyészség m<'st él*  
tesfllt erről és ilyen előzmények után adta 
ki a letartóztatást elrendelő végzést Róna 
Szigfridet vasárnap délután átkisérték a 
királyi ügyészség fogházába, ahol a vlza- 
gálóbiró dönt további sorsáról.

Budapesti üíetőversenyek
Az év utolsó versenyei sáros mély pályán 

kerüllek eldöntésre. ’ Az esős Idő dacára, elég 
szép számú közönség volt kint az Erzsébet 
királyné-úti pályán. A nap főversenyét a De
cember/ dijat H. P. nyerte Pattantyús és Miss 
Franciska elölt.

A részletes eredmény a kővetkező:
t futam. 1. Radnaa (3> Felsír, 1 Metla (3) Benkő. S. 

Jétefc (3) Marsehal*  Indult mér Wahurga, Benrdiet, 
Junior. Rlmés tO.ÍB. 27. 39. Olaat 10:71. — 11. főtant. 
1 Oraatda <2H) Novék. 2 Diabeli <1’4) Fityo. 1 Er- 
nani (S) Wlesner Tndull mén: Néha 10:45. Olass 10:31. 
— ÍB. futém 1. Clayton (pari) WJe»n-r. 2. űri Rajta 
<1*0  Feiser. 3. Jphar (13) Navék. índuh méa: Alabaa- 
jer, Koeotó. Fhmka M. 10.-Q1, 13. 14. Ola-s 10-M. - 
IV. futam. 1. H. P. (3) Fe'aer, 2. Pst'n-tvu, f|<4) No- 
v k. 9. Misa Franciaké (?*4)  Knvées Indult mév. Pó- 
rtny. Codero KallmMdan. lft-90. 19. 22. Olaei in:9S — 
V faiam. t.Péria Z reé> Rotmarm G.. 2 M-n» (12) 
Lati an. 3. vétek Cl) Ho"mann Gv. Indult még: Őr- 
-trd*.  Padodé. 10:14. 11, 13. Olaaa- 10 47.

szüuirmi



1M8 HÉTFŐI NAPLÓ
A fajvédők vasárnapi gyűlésü
kön élesen támadták Gömböst
Üzemere Béla Ifiorvos - az uj fajvédfivezér — Helyeslik 

Ruthermere lord karácsonyi Üzenetét
Va*Amap  délelölt ■ Magyar Nemzeti Fügfrt- 

Iraaégi Revíziót Párt, a regi fajvédő part, a 
tégi képviselőiülzlrnn gj ülést tartott. A nngy 
•eremben körülbelül háromszázán Jelentek még 
• párt tagjai közül.

A gyűlést Seprényl Imre dr. ügyvéd, a pért 
elnöke nyitotta meg • üdvözölte a megjelente
ne*.,  majd beszédét igy folytatta: j

— Midőn ma • pórt zászlaját kibontjuk. 
*)éltózlas»anak megengedni, bogy rámutassuk 
•sokra a szempontokra, amelyek a párt alaku
lásit lehetővé tették. Midőn Gömbös Gyula, 
Crtunk volt elnöke belépett az Egységes Pórt-

, találtunk olyun férfiút, aki ügyünket dia
dalra tudja vinni, Szemere Béla dr. személyé
ben. Megváltoztattuk a Fajvédő Párt nevet és 
Revíziós Párttá leltünk, mert mi a békerevizió 
magasztos gondolatára helyezzük a fősulyt. 
Tavaly pünkösd vasárnapján megjeleni az ellő 
reménysugár a sötét magyar égen lord Rotlier- 
tnere személyében, aki a világ közvéleménye 
•lé Állította a magyar nemzetet és Trianont a 
legnagyobb igazságtalanságnak bélyegezte, ö

tanított bennünket újra hinni egy szebb ma
gyar jö*öl»en.  Arra, hogy miként jutunk el a 
revízióhoz, Ruthermere lord lelelt meg kará
csonyi üzenetében. A ml pártunk a revízió 
kérdésében az ő utrniitul.ísn szerint jár el s hű 
murád Kossuth szelleméhez. Aki egyetért ve
lünk. kövessen bennünket.

A lelkesedéssel fogadott beszéd után 
Szesnere Béla dr.

országos elnök emelkedett szólásra.
— Semmi sem uj a nap alatt, — kezdte be

szédét. — Krisztus születése előtt a hatalmas 
római birodalomban éppen ilyen állapotok vol
tak, mint ma nálunk, de jött egy felszabadító, 
Julius Caesar, aki a nép bilincséi feloldozta.

— Hozzánk is jött egy férfi, akit mi Julius 
Caesarnak tekintettünk, de csalódtunk benne. 
Az eszme mégsem veszett el, pártunk tovább 
él.

Ezután életen támadta a kormányt ét Göm
bfiit Gyulát, majd annak a reményének adott 
kifejezést, hogy a párthoz tokán csatlakoznak.

-..minxccnTr- (uícipS- a -védetem, WIMPASSING sácMut.

az újságírók vasárnap 
lelkesen ünnepelték liass 
Józsel nóplólétlminisztert

Vass miniszter klasszikus szépségű beszedet mondott a 
sajtó joieniOséperiH - Dréhr államtitkári is ünnepelték

A Magyar Hírlapírók Országos Nyugdijinlé- 
•ele valamennyi újságíró-intézménnyel együtt 
Vpa délben félegy órakor test illet ileg tisztelgett
• Nyugdíj intését elnökénél dr. Vass Jbzset 
népjóléti és munknügyi miniszternél és elölte 
az évforduló alkalmából a magyar ujsúgiró- 
fend újévi üdvözletét tolmácsolta.

Dr. Vast Jóizsef minisztert, aki Dréhr Imre 
Államtitkár jelenlétében fogadta a küldöttsé
get minisztériumában, dr. Saluslntzky Imre fe
lelős szerkesztő, a magyar njságiró-társadalom 
nagy számban megjeleni tagjainak élén meleg 
•savakkal köszöntötte.

— Jó szívvel hozzuk szivbeü kívánságain
kat annak as előkelő férfiúnak, aki gazdag 
lélekkel, bőséges kézzel ajándékoz az újság
íróknak. Szokatlan jelenség ez nekünk, hiszen 
Adtunk valósággal görnyed attól, hogy évtizede
ken át odatartottuk lépcsőnek olyanok lábai 
elé. akik céljukat elérve, siettek a hálátlanság 
porát szemünkbe hinteni.

— Nngyméltóságodnnk köszönhetjük, hogy
• lehetős társadalom kezdi meglátni jóléti in
tézményeink fontosságát és adományaival és 
támogatósával elénk jön. E támogatóst megko
ronázta herceg Esterházy Pál legutóbbi feje
delmi adománya.

Amikor ennyit köszönhetünk egy olyan 
férfiúnak aki nem a ml hátunkon emelke
dett. hanem akit saját tehetsége vitt előre 
akiről elmondhatjuk, hogy nem ő kap az 
újságíróktól. de ő ad az újságíróknak, 
akkor elképzelhető, hogy lelkünk és szi
vünk a hálának és a szeretetnek mily érzel
meivel vannak telve Nagyméllőságod iránt 

^Engedje meg Nagyméltóságod, hogy az újév 
alkalmával ne mondjam azt, amit minden 
ember mond, hanem azt mondjam, bogy telje
süljön minden, minden, nmi Nagyméltósógod- 
nak szive mélyén van, s engedje meg végül, 
hogy a jelenlevő kiváló munkatársát, a mi ba
rátunkat, Dréhr Imre államtitkár ural Is kö- 
szönttem, aki — nem hiába tanítványa ét kö
vetője — ugyanolyan szeretettel tud bánni ve
lünk. Az Isten áldja, segítse ét életsse mindkét-1 
tőjükéit

Hosszantartó viharos taps és lelkes ünnep-1

lés követte az üdvözlő szavakat, majd
dr. Vass József népjóléti és munkaügyi ■£- 

n hátér
válaszolt a kővetkezőképpen:

— Igen tiszteli barálaiml A társadalom élete 
nálunk Magyarországon, valahogyan még nem 
ludoll kifejlődni, a társadalom specifikus ön
tudata nem virógzolt még ki olyan mértékben, 
mint nyugaton. Pedig a társadalomnak sokkal 
nagyobb a fontossága, mint as az első pilla
natra látható volna. A társadalomnak vissza 
kell foglalnia olyan tevékenységi tereket, ame
lyek eddig vagy gondozatlanok voltak, vagy 
amelyeket törvényhozók vagy kormányténye
zők vetlek saját munkaterületük közé.

Amikor nálunk arról van szó, hogy a kor
mány hutaima túlteng, hogy mindenható
sága annyira megy, hogy a függő egyéni
ségek száma szinte ijesztően szaporodik, 
akkor magyarázatként szembeállítom ezzel 
azt a másik lényt, hogy a magyar társa
dalom nem ébredvén fel saját rendkívüli 
nagy feladatának Öntudatára, természetes, 
hogy a gondoskodó kormánynak nem sza
bad Ölhetett kézzel néznie azt, hogy ezek 
a fontos munkaterületek gondozatlanul ma

radjanak.
—- A társadalom öntudatát fel kell ébresz

teni. Már most ki legyen enaiek fejhnrsoná- 
zója? Itt kapcsolódom a sajtó munkájához, 
mert sem a templomi szószék, sem az egyetemi 
katedra, sem a parlament magas mivolta nem 
alkalmas arra, hogy a társadalombn az öntu- 
dalol eme helyes Irányban fel tudja ébresz
teni. Egyetlenegy eszköz van erre s ez a sajtó, 
amely a maga ezernyi harsonájával, milliárd
nyi ólomkatonájával, a gondolatnak eme apró 
gyalogosaival elmatiroz minden magyar lélek
nek kapujához, be is megy rajta, mert hiszen 
ólomökle van, tud tehát kopogtatni még a tárt 
kapukon Is A sajtó könnyű dandárjai hama
rább eljutnak az elzárt területekre is, mini a 
nehezebb lovasság, a könyv

— Aki a sajtót bántja és nem érti, vele 
szemben rideg és elzárkózott vagy esetleg 
szeges korbácsot vesz kezébe, az nem tud fel-

Sport 
kötött ruhák 

gyapjúból 
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emelkedni arra a magaslatra, amelyen meg 
látná, hegy a sajtó temérdek széttagoltságában 
« tarkaságában tulajdonképpen a nemzeti egy 
ség nagy éa elengedhetetlen érléknek megte
remtésévé hivatott, meg kell tehát becsülni.

— De ha ez igy van — és most megint a 
társadalom felé beszélek — akkor a társada
lomnak valóban meg kell értenie, hogy a lég 
elsőrangú munkának munkásait, a sajtó mun
kásait, meg kell szabadítani az atra curatól s 
olyan helyzetet kell teremtenie, hogy a sajtó 
embere, a tolinak férfla, egyedül üljön iáját 
szellemi nyergében és ne legyen ott mögötte az 
'itta eura, mert kelten ülvén a nyeregben, tér 
méssetesen nem tud szárnyalni.

— A magyar szellem szélvésze dagassza tel 
künk vitorláit hogy a magyar sajtó repülhet 
»en előre a l*oldngn|ib  vizek, a boldogabb ma 
gyár jövendő vizei felé. A Jó Isten ugy áldjon 
meg benneteket, aminthogy erős, rgyclokaró 
magyarok is tudunk lennil

Hosszantartó és lelkes ünneplésben volt ré
sze a miniszternek, aki ezután búcsút veit a 
küldöttségtől és visszavonult dolgozószobájába

Szenzációs fordulat 
a klinikai panamák ügyében

IV., Kossuth Lajos u. O*

Szerdán kézbesítik a
Kőaei máafélesztendővel ezelőtt: tavaly má

jasban pattant ki a klinikai panamák botrá
nya. A rendőrség beteken keresztül tarló nyo 
mosás után

•Hsaim letartóztatásba helyezte Relchen- 
féld Román József vállalkozót és társait.
Hosazu Időn keresztül óriási izgalomban 

tartotta a bűnügy • a nyomban következő 
szenzációs letartóztatások sorozata az egész 
közvéleményt. Néhány nappal ezelőtt azután 
nyilvánosságra került, hogy Slegescu József

megszűntető végzést 
ellen megszüntették az eljárást. A klinikai pa
namák ügyének igazi szenzációja azoobatf 
csak most következik be:

as figyésaség! vizsgálat azzal fejesMHMt 
be. hogy a bünügy összes gyanúsítottjai
val szemben — ttániszerhit .15 ember el

len — megszüntették az eljárást.
A panama-ügy gyanúsítottjai —r akik mdl 

már mind szabadon vannak — szerdán kap
ják kézhez az ügyészség hivatalos végzését.

XI. évfolyamA modern élet hetilapja

Pereivel Wren regénye: A Kék 
Csillag diadalmasan járta be, 
könyv-alakban és Glmen is(„l lalál- 
légió") mind az öt világrészt Leg
újabb regénye — „Az ideál csókja" 
— mely most indul meg a Képes 
Krónikában, ugyanolyan zseniális 
alkotás. A tiszta lánggal lobogó 
szerelmek gyönyörű apoteózisa.

Medveczky Bella, a fiatal magyar 
írói gárdának egyik legszebb Ígé
rete, legújabb regényében — 
„Bp. 31—862“ — melyet a Képes 
Krónika most kezd közölni, egy 
ideális lelkű, de erős akaratú, 
modern fiatal leány rajongó szerel
mét rajzolja meg, ugyanazokkal 
a fényes kvalitásokkal, melyek 
sikerre vitték előbbi regényeik

Joan Sutlierland nagy regénye 
— „Ollhatatlan lángok" — melyet 
ugyancsak most közöl a Képes 
Krónika, mélytüzű szenvedély, 
mely valóban „olthatatlan láng
gal" ég és a 
romantikus 
rájön

nek soha nem 
lankadó hevü
letével tör át 
minden akadá
lyon a meg
álmodott bol

dogság felé.

Céges szám ára 60 itiiér 
tMilzctési ára neggedévre 7 P 
MMáMvaiai: Buti epeit,v., nonre<i-u.
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II O Z I
Színpadra „startolt" Fred M.arkush!

Mit mond a sok száz sláger szerzője első szimpadi müvéről?
Megírt iiéhánv száz slágert, amelyek kö

zül néhány tucat átszáguldott nz Óceánon 
és keresztül futotta a világot öl amerikai
nak hiszik külföldön, de Pesten is, nhol az 
amerikai gramofonlcmczck slágereiről egy 
Fred Mnrkush név idegenkedik. Akárhol 
utazol u világon, mindenütt megüti a füle
det egy-cgv jazz-slágcr, amely után, ha kér- 
dezösködüí, megtudhatod, hogy szerzője 
valami Fred Markush.

Nevét mégsem kapta szárnyra az a világ*  
lyr, abban az értelemben, amely az. uj nagy
ságokat szokta trónusra emelni. Nem kö
zöllek róln fényképes életrajzokat, a világ
lapok, talán azért, mert ez a kedves, göm
bölyűét!, nem is olyan fiatal ember, ez a 
Márkus Alfréd sohasem kereste ezt. ö meg 
elégedett a kávéházi törzsasztal egyik széké
vel és tölünk .akik naponta együtt vagyunk 
vele, sohasem kérte, hogv egy-egy nagy si
kere alkalmával robbantsuk ki a nevét. 
Mindig ezt mondta:

— Várjatok, fiuk, hiszen nem csináltam 
még semmit, majd ha valami komoly dologba 
kérdek!

Ez a valami komoly dolog csendesen el
készült. Márkus Frédi, alias Fred Makush 
sokszáz sláger után végre egy önálló, komoly 
szinpadi munkát készített, amely a „Start!" 
címmel holnap bemutatóra kerül. Most meg 
kell fogni Fred Markusht a törzsasztalnnál 
és meg kell kérdezni tőle azokat, amikre 
egy sikeres szinpadi munka szerzőjével kap
csolatban kiváncsi a közönség.

— Magamról? - tiltakozott ijedten Már
kus. — Ugyan ki kiváncsi rám és arra, hogy 
egy pár tucat éve mit csinálok? Ez nem is 
fontos. Mióta eszemet tudom, mindig dol
goz tam és dolgozom most is. Eredmény: 
számaimat mindenütt a világon éneklik, ze
nélik, rádiózzék és fütyülik! Ennyi elég ne
kem a népszerűségből és remélem, hogy a 
„Starti" zenés számainak is ez lesz, a sorsa. 
Húrom hónapig dolgoztam rajtuk. A „Start!" 
maga egészen újszerű és még eddig nálunk 
nem próbált formája a zenés előadásoknak, 
melynek — az előjelekből Ítélve — szerény 
telenség bár, de kell, hogy sikert jósoljak, 
mert minden, ami benne történik, jókedv, 
vigasság, remek szerepek és gyönyörű kiál
lítás összessége.

Békeffy László a „Start!" revü szöveg
írója, a következőket mondja uj revüjének 
bemutatója előtt:

— Ez a negyedik revü, amit megírtam. 
Az első Bécsben, a Johann Strauss Theater- 
ben „Schutarz am Weiss" név alatt kerüli 
szinre, a másodikat Drezdában „Wien spicli 
auf" cim alatt játszották, a harmadiknak, 
amely Berlinijén került szinre, a „Whisky 
mit soda" a cime. A „Startl“-ot, amely elté
rően az eddigi revüktől, nemcsak száraz ke
rete akar lenni egy zenés, táncos felvonu
lásnak, hanem humoros, mókás jelenetek 
sorából áll — magam rendeztem. Zerkovitz 
Béla és Roboz igazgatók mindent megtettek, 
hogy ez a revü a legfényűzőbb kiállításban 
kerüljön szinre.

premierjére és esti előadásaira 
minden jegy elkelt! 

a *omil  ei a további aioadasolira lagvok aiovateii ou neműi uaimntOK.
Telefon: József 429 - 46 és József 418—02. ROYAL APOLT.O

SZÍNHÁZI napló

Szilveszter este kétszer.Fél 8 és 11 órakor
Gárdonyi Géza _

IDA REGÉNYE
Gál Franciska, Hegedűs Gyula, Kiss Ferenc, Rátkay Márton

A LEGNAGYOBB SIKER!
MAGYAR SZÍNHÁZ

Szllueszier a UigsziiHiázBan
Két előadás!

7 órakor: A TESTŐR
•/cll órakor: NE VADJUNK EL!

Az előadás keretében, éjféli 12 órakor Békcffy László búcsúztatja az 
ó-esztendőt és köszönti az új évet

^Pompázó virág a világ fővárosában.^
— ez a „Parysia"!

Olga Csehova beszél a Parysiaról, amelyet ma mutat be 
a Royal Apolló

küzdelem a férfiért. Ez a háromszög rendkivül 
érdekes szituációkban kerül egymással szemben 
és az izgalmas játék hátterében a mulató, a vi
dám Páris kavarog. Ez a Parysia az egyik fő
szereplője ennek a filmnek, a másik pedig Pá
ris, amelynek táncos, vidám, mulató hangulata, 
kábító csillogása végig kiséri utján a szerelmes 
Paryslál.

A Parysia másik három főszereplője közül 
elsősorban a rendezőt,

E. A. Dupont
kell megemlíteni, akit a világsikert aratott Vari

eté és Emil Jannings filmjei tesz felejthetet
lenné a mozipublikum előtt. Parysia leányát 

Eve Gray
játsza, aki a legelső angol színésznők egyike és 
a Drury Lane szinház tag ja. A férfi főszerepet

Jcan Dradln,
egy fiatal francia hősszerclmes alakítja, akit a 
Parysia hatalmas sikere után több amerikai 
filmgyár szerződéssel kínált meg.

A Parysia pesti premierje mindezeken felül 
még külön látványosságot Is nyújt. A Parysiá
nak szinpadi részében

Gallay Nándor, Káldor Borlska 
és hat pompás Gaha-Royal görl lép fel, de az 
előadáson a népszerű és közismert Békeffy-

Ma, hétfőn újévi ajándékul a Royal Apolló 
bemutatja Olga Csellovának Parysia cimü fllm- 
rcvüjél, mely az utóbbi évek legnagyobb sza
bású és legsikerültebb produkciója. Néhány hét
tel ezelőtt Pesten járt Olga Csebova és ez alka
lommal nem lest érdektelen felújítani a vele 
folytatott beszélgetésünket erről a filmről és a 
film játszásról.

— Engem talán a nagy feladat miatt érde
kel minden filmszerep, de még talán egyetlen
egy szerep sem férkőzött annyira szivemhez, 
mint a „Parysia", Ewald André Dupont uj film
jének hősnője, — kezdte a beszélgetést Olga 
Cschova.

— Parysia Párls ünnepelt kedvence, a körül
rajongott táncosnő, pompázó virág a világ fővá
rosában. Premierje van éppen n Moulin Rouge- 
ban, ahol Páris szinc-java megjelenik. Az egyik 
páholyban egy elegáns fiatalember és egy feltű
nően szép leány ül Amikor Parysia megjele
nik a színpadon ragyogó kíséretével, ez a pár 
tapsol a leglelkesebben Kik ezek? A leány 
Margaréta Parysia leánya, aki Oxfordban nevel
kedett eddig, a fiatalember André Renald, Mar- 
garéte vőlegénye.

Parysiának tehát leánya van, akinek szive 
először lobban lángra — és

■ fiatalember megszédül Parysia forró 
szépségétől.

Az anya és leánya között indul meg tehát a vokálqartctt in rétit vet:.

Bégen volt már premiérnek olyan nagy 
sikere, mint az „Ida regényéinek a 

Magyar Szinházban. Gárdonyi Géza regé
nyéből a finomtollu Ernőd Tamás és a rend
kivül fejlett szinpadi érzékkel biró, kitűnő 
humoru Török Rezső mulatságos, kedves, 
de végeredményében szimpla színművet, irt. 
..Ida regénye" a mezei virágok édeskés illa
tát permetezi a közönségre és a közönség 
mohó tüdővel szívja magába a jobb idők 
tavaszának mézédes parfőmjét. Gaál Fran
ciska egy nyakas kisleányt játszik és ezt a 
figurát egyszerű művészi eszközökkel, lehel- 
Ictflnoman mintázza. Franci ebben a sze
repében lért vissza arra az útra, amelyre 
évekkel ezelőtt az Ibolyában elindult. Kiss 
Ferenc végre alkalmas szerepet kapóit és 
ennek aztán eleget is tett száz .................
Hegedűs Gyula, Rátkai Márton, 
és Hollós Ilona azok, akiknek melegen gra
tulálunk .

A Fővárosi Opcrettszinhá: jazzkabaréján egy 
** olyan egyfelvonásost láttunk, amely mesz- 
sze kiragyog az 1928. év mindenféle szinpadi 
termékei közül. Boross Elemér irta ezt az egy
felvonásost, amelynek a cime: „Egy ember, 
aki folyton nevet". Boross Elemér, aki úgy lát
szik, konok hittel küzd a komoly és mara
dandó értékű szinpadi müvek létjogosultsá
gáért, még ebben a párperces kabarédarabban 
sem tagadta meg önmagát. A magas irodalmi 
színvonal szerencsésen egyesül a kis darabban 
a népszerűség felé törekvő hatásokkal és itt 
Kabos Gyuláról, a darab tragikomikus figurá
jának alakítójáról kell szólani. Kabos Gyula, 
aki az utóbbi időben kissé megkopott az ope- 
rett-bonvivánok sablónjában, most ebben a 
huszperce*  játékban rehabilitálta a művészeté
ben hívőket. Ezek megállapították, hogy inkább 
látják Kabost húsz percig a színpadon egy 
ilyen karakter-szerepben, amelynek emléke na
pokig él, mint húrom óráig komédiáiul látni 
olyan alakokban, amelyet a színházból eltávoz
ván, az első lélekzetvételnél elfelejtünk.

A népszerű Komor Gyula, a Vígszínház 
, dramaturg igazgatója újévkor érkezik el 

írói működésének negyvenedik esztendejéhez. 
Komor Gyula működéséről való megemlékezés 
nemcsak ildomos, hanem kötelező is. Komor 
Gyula negyven éve a gyermekek öröme, ö irta 
legelőször az első magyar gyermekdarabot, te
hát az ő nevéhez fűződik a gyermekek szin
házban való szórakoztatása is. Komor ötven 
egész műsort betöltő gyermekdarabot irt. A 
Fővárosi Opercttszinház január 12-én egy dísz
előadás keretében akarja megünnepelni Komor 
Gyula jubileumát. Komor Gyulát a vasárnap 
délutáni sejouore-on barátai és a színházi világ 
számos tagja melegen ünnepelték.
ZJ" edák Sári a Király Színházzal folytat 

*■ tárgyalásokat, hogy a szinház soron kő
vetkező újdonságában szerepet vállaljon. A 
Király Szinház ebben a pillanatban még 
nem tudja, hogy Fedák Sárit milyen darab
ban léptetheti fel, mert most keresnek dara
bot számára.

A Terézköruli Színpad uj műsorának 
Fedák Sári és Nagy Endre pompás, 

közvetlen, de nem minden részében Ízléses 
comedia dél arte-ja ad különösebb jelentő
ségei. Nagy Endréről, mint szinészről is 
meg kell emlékezni ezúttal, meri egy poli
tikai tréfában olyan színészi produkciót 
teljesít, amelyet leutánozni igen kevés mű
vészünk tudná Salamon Béla két pompás 
darabban (Nóti Károly és Lőrinczy Miklós) 
újra a nevetőidegekre appellált — teljes 
eredménnyel! Berky József és Komlós Vil
mos nagyon jó karakter-színészek. Az uj 
műsor a szinház ezévi legjobb teljesít
ménye. '

százalékig!
Turay Jda|

a legújabb pesti aivat megnézni a

PÁRISIÉN GRILL
PÁRISI KALITKA

VI, Paula? Ede«utca 85. 
Telefon: 800-09.

Januári Ddiorusk 
attrakciót:

RASTU8 * BANK8 
világhírű néger (Ancospár 

RIO NANORY 
tánofeaomén

POLA WRAY 
Londonból szerződtetve

HILOEGARO ERFURT 
szépségtáncokkal

Párisi divat
világvárosi operett előadásit

A VÁROSI SZÍNHÁZBAN
Minden onte fél R. Vasár éa ünnepnapokon délután rendes esti holyárakkaL 

Legdrágább hely 6 pengő
A nagysikerű Párisi divat előadása . 

ran |,8 órakor kezdődik.

MA 11 órakor

nagy tarka-est
FEDIK SÁRI 
KÓZSAlll OVI KÁLMÁN 
MILLER IKÉN
HKItGYÁ ZAY VILMA 
ZILAIIY IHFI 
NZENTIVANVI KILMÁI 
MOHOS CíiZA STB.

AZ

OJIMARAA
Színész és partner 

szerelme
nem ritkaság, de a szokásos masztix-szagd 
szerelmi históriákon felül is különös érdekes- 
ségü Harry Liedtkénck és dr. Chrlsta Tordg- 
nak szerelmi története. Harry Liedtke az egyik 
filmjét éppen hogy befejezte Berlinben és a 
következő nap már meg is kapta a gyár utasi- 
tását, hogy teljes téli felszereléssel utazzon a 
svájci Árosába, ahol megkezdődnek „Szerelem 
'! ,Um 'cluílelel. Ugyanilyen
Me„lí,l kapóit Marié Paudlcr film„l„A,’„i 
“1... a!°"ban nem odllalhatla a film lösrere. 
pét. Megindult a hajsza az aj fiezereplS után 
éz vfpre leiieriödlcllél; a fiatal ChrMa Torául, 
akinek a nevezete,efge, hogy filozőflai dobta, 
rátusa uan f, Igy f az egyetlen dr. filméi Int,,. 
n6 a világon. Harry Liedtke ér dr. Chrieta 
Tardy Aratóban találkoztok, ahol megkezdték 

° ren,lkívűl érdekes filmnek a lelaéle- 
lelt. Pergett a derűs tórtfnet l, mloel a uerer, 
„érint igen •°kat csókoló ztak n fehtr pora- 
diósomban . egy szép napon, amikor befelez, 
lék a filmet, mindketten arra eszmtllek. hogy 
megcsinálták a film legjobb hoppá endlft — 
az életben is.

A ntpszerü Harry Lledtktnek ez a Hímje a 
„Szerelem a hó alatt" a Fórum, a Palace és a 
Capitol filmszínházakban kerül csütörtöktől be- 
mutatásra, ahol azonban még egy vllágslágert 
is kap a közönség. Ez „A császár csókja*  —« 
Warner-Brothers világattrakció, amelynek fő
szereplője Dolores Costello. „A császár csókja*  
poétikus szépségekben és izgalmas fordulatok
ban gazdag szerelmi regény, amelynek hátteré
ben Napóleon mindig érdekes alakja áll Dolo
res Costello művészete af színekben csillog 
ebben az érdekes szerepben. Dolores Costello 
partnere Conrad Nagel, ez a rokonszenves ki
tűnő filmszínész, akinek képét sok pesti leány- 
sziv őrzi.

DI'XSI
Január 8-tól, csütörtöktől
Amerika nagy pályadijas filmje

A vasember
Főszerepben : Ölve Brooks, F.vellne Brent 

és George Banorotl 
és

Raymond Griff its nagy vigjátéka:

Rázd le Jonny!
I Szilveszter este

a

Café Balaton Restaurantban 
Sebestyén—Lotters jazzband 

muzsikál

Ugyanekkor megnyílik 
a kávé ház meseszép 

Télikertje
Külön bar — Asztalok rendelhetők 

Hideg, meleg vacsorák

Budapest szenzációi a a „START" a

Royal Orfeum nagy reuOie 
Holnap először 

irtó: Márkus Alfréd — Békeffl László 
Főszereplők:

nina Payne. Academ'i Blris (lontfor) L*'Sia  m Bariys biiim anrt Heaö. Boiraroiis 
Békeffl László, Dénes Oszkár, Rótt Ferenc, Dezsőffy, Bellák. Rolkó 

Horváth BÖske, Palotay Erzsi. Tubay Nusi, Löránd Ha, Somos Erzsi, Somiár Stefi 
5 Bekeni irata. 10 markus sláger, 20 uiiaoattrakciú. so díszlet 

WO szereplő, 200 jelmez, 1000 kacagtató móka
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Hegedűs Gyula disznótoros 

vacsoráján Delroitból 
cimbalmozoit Fátyol Klári
Egy „lapőr"-honorál ium története

Szombatról vasárnap virradóra éjjel nagy 
társaság volt Hegedűs Gyulánál. Az illusztris 
művész disznótoros vacsorát adott, amelyre 
többek közölt meghívta Kiss Ferencéket és 
Zerkovilz Béláikat.

A zongoránál Hálássá Jancsi, a Magyar 
Szinház kitűnő művésze ült, akiben a mű- 
vésztársasápok egyre inkább vélik felfedezni 
édesanyjától, Fálvol Klári híres cimbalom- 
miivésznőlől örökölt cigányvért. Balassa Jan
csit ugyanis valósággal clhalmozzák meghívá
sokkal, ugy hogy ez a kitűnő fiatal színész 
majdnem minden este más művészi, vagy úri 
társaságban vendégeskedik és „dolgozik.**  
Néhány nappal ezelőtt egy textilesnél volt, 
ahol bizony a karácsonyi ünnepekre való te
kintettel hatalmas jutalmat remélt. A jutalom 
azonban ugylátszik elmaradt, mert a szinházi 
körökben is Jól Ismeri nagykereskedő cpy ba
rátságos kézszorllással köszönte meg Halasra 
Jancsi működését

— Majd legközelebb!...
Szóval Balassa Jancsi szombatról vasárnap 

virradó éjjel Hegedűs Gyulúéknál volt vendég
ségben, ahol a legjobb hangulatban vendég
szerepelt a zongoránál. Pontosan éjjeli kél 
órakor

erős berregés verte fel Hegedűs Gyaláéh 
víg otthonát.

Egymásután jelentkezett a budapesti, londoni, 
ncmyorki, majd detroiti telefonközpont és 
néhány másodperc múlva az ámuldozó Rá
lássa Jancsii hívták a telefonhoz. Balassa 
meglepődve felvet le a telefonkagylót, l>At 

cimbalom hangjai ütötték meg a fülét
Balassa nem hiába muzsikus vér, még mesz- 
sze óceánokon keresztül is

megismerte édesanyjának, Fátyol Klári
nak játékát,

aki ebben az időben Delroitban vendégszere
pelt. A cimbalomjáték után természetesen siró 
nevető beszélgetés indult meg anya és a fia 
között, aki örömében könnyezve csókolgatta a 
telefonkagylót.

Mondani sem kell, hogy a detroiti telefon
hívást már napokkal ezelőtt kábelekkel in
tézte el a nagylcxtiles, Halmos Róbert, aki 
ily módon akart úri honoráriumot adni en- 

nak a fiatal „tapör“-szinésznck.

zongorái, Pianinot 
®S,an Reményi A 
a Zeneművészeti Fö skola házi hang- 
azerészénél, Budapest, Király-utca 57.F1|rjRrt 

legkedvezőbb fizetési feltételek. J

Nemzetközi Őrlőim

TftBftRIM
Decembert műsorának 

slágereit 
L. Kremo-csoport 

világhírű akrobaták

Gray & Clifford
amerikai tánckcttőa

Katja & Nadja
• nőké Ikrek

Duó v. Sarter
klasszikus táncok

Lls Thranborg, Mla Sears, 
Wary & Anetta stb. 
Szilveszterkor 

nagy alándük-est
— Január ebdin, kedden este mulatja be uj ma

sorát a „Papagáj". Ma szenzációs szilveszteri-est. Zár
óra 6 órakor

— Es Amerikai Lenkei Zsigmond Imént megjelent 
85 fejezel re oszlott müve valósáRjs lexikonja az ameri
kai fllmélctnek melyet ar élesssemü ujsó«lró szellemes 
tolla megörökített. Az illusztrált mii minden tekintetben 
érdekes, felvilágosító. A vaskó., kötet kapható minden 
könyvkereskedésben.

— SoSőr-bál. A Magyarország! Gépjárművezetők 
Egyesületének Vigalmi Bizottsága 1929. évi január hó 
6-án a Pesti Vigadó összes termeiben esti 9 órai kezdet
tel a ..Gépjárművezetők Hévízi üdülőtelepének" céljaira 
hrt’t r'-rfMcz.

Dobra kerül a kis Rótt lakása
A csódbejutoit Komédia adósságai fejében zárlat alá vették 

a lakást és tizenöt nap múlva elárverezik
Szinházi körökben élénk érdeklődéssel néz

nek annak a polgári pernek n kimenetele elé, 
amelynek alperese Rótt Sándor, az ismert ko
mikus, n „Komédia" kabaré volt tulajdonosa, 
aki ellen másfél évvel ezelőtt egéuz sereg pert 
inditotlak.

Mint ismeretes, a Jókai-téri Komédia tulaj 
(Ionosa Rótt Sándor több mint másfél évvel 
ezelőtt önálló színházi vállalkozásba kezdett, 
mely azonban balul ütött ki és rövid szereplés 
ulán kénytelen volt helyiségét bezárni. A 
kényszeregyezségi eljárást csőd követte, mely
nek során ugy az óvadékos alkalmazottak, 
mint a hitelező élelmiszer és bornagykereske
dők, továbbá a helyiséget átépítő műépítész 
és még egész sereg más hitelező indított pert 
Rótt Sándor ellen, aki végül is — miután bu
dapesti szerződéseiből származó minden jöve
delmét biróilng lefoglalták — kénytelen volt 
külföldön vállalni szerződést.

A polgári bíróság a csőd megnyitása után 
ugy határozott, hogy

A FMBUM FMAISZ1MIÁZ
WACiY SZILVESZTERI DÍSZELŐADÁSA 

b/411 árakor kezdődik
Fellépnek*.  Kaboa Gyula, Holtai Andor, Kdváry Gyula, 
Sándor Stefi, Beregi Káté, Gallal Nándor, Várady Lajos
Ezenkívül bemutatásra kerül: A NOSZTY FIIT

Belvárosi Színház Szilvesztere

rs.: AZ AMAZON ! 
.« ...NÁSZÉJSZAK A ’

Ma este 8 és 11 órakor 

szilveszteri lazz-kaöare 
Holnap este 8 órakor 

JAZZ'KABARÉ 
Fővárosi Operettszínház

Holnap újév napján 
d. u. fél 4 órakor 

AzulolsóVerebélYlány 
Mérsékelt helyárak.

Minden gombnyomásra működik Harry Piel lakásán
Hollywoodban felépítették a pesti Tabánt

Dr. StaM László, aa Omnia filmpalota 
igazgatója nyilatkozik az uj eartendő 
programmjáról és berlini tapasztalatairól;

— Berlini látogatásom alk 'mával módomban 
volt betekintést nyerni ax Ufa boszorkány
konyhájába és megelégedéssel és jóleső öröm
mel konstatáltam, hogy a készülő anyag semmi 
ben sem marad el a már kész produkcióktól 
és módot fog adni nekünk, hogy újból kedves
kedhessünk néhány csemegévé’ közönségünk
nek. Gőzerővel dolgozik Mosjoukine, Budapest 
legkedveltebb filmszínésze, egyszerre két film
ben Is. Pergelik ezenkívül az uj Jenny Jugo- 
filmet a „Die Flucht vor die Liebe**-t,  vele egy- 
idöben, hogy ugymondjam szomszédságában ké
szül a tartalmánál fogva egész rendkívül érde
kességgel biró film „Die utunderbare Lüge dér 
Nina Paivnotvna". Mindezeknél azonban sokkal 
érdekesebb és többet igérö Fritz Láng uj alko
tása, mely nemcsak méreteiben, kiállításában, 
de minden képzeletet felülmúló fantasztikussá- 
gával is felül fogja múlni az oly nagy sikert 
aratott „Splon‘*-t.  Fritz Láng ma már fognlom 
és az ő filmjei a filmtechnikában és film
művészetben úttörők voltak.

— Sikerült nagy áldozatok árán szerződtet
nem

két heti vendégszereplésre ■ budapesti kö
zönség egyik kedvencét, Harry Plel-t.

aki az Omniúban megjelenő egyik legújabb 
filmjében fog, egy külön színpadi betétszám
mal vendégszerepelni. Voltam Harry Plel laká
sán is, ahol minden automataszerüen működik, 
az ajtók, a székek, az asztalok, mind-mind egy- 
egy gombnyomásra működnek, akár csak Harry 
filmjeiben. A lakás minden bútordarabja, külön 
gombnyomásra tűnik el, vagy jelenik meg 
A lakása is olyan, mint amilyen egyéniség maga 
Harry Plel.

— Az Omnia uj esztendejét George Bancroft 
páratlanul érdekfeszilő drámája,

„Ax alvilág (Vasember)"
nyitja meg. Bancroft mellett a főszerepeket nem

Bolt Sándor Hajós-utca i5. szám alatt 
lévő hét szobás lakását is lefoglalják a 

hitelezők javára.
Tűrk Berta, Rótt Sándor felesége azonban 
igénypert indított a lakás zárlatának a felol
dása iránt, mely ügyben tegnap tartotta meg 
a budapesti törvényszéken Tombay dr. biró a 
tárgyalást.

A felek felszólalása után
a bíróság elutasította Tűrt Berta kérését

és határozatában részletesen kifejtette, hogy 
a?, alperesek érdekeinek a veszélyeztetése nél
kül nem lehet a lakászárlutot feloldani. Egy
ben ugy határozott, hogy a tegnapi tárgyalás
tól számított

15 nap múlva megtartják az árverést Rótt 
Sándor Hajós-utcai lakásában.

A bírósági végzés ellen Tűik Berta jogi kép
viselője felfolyamodást jelentett be, de ez 
nem akadályozza meg a kitűzőit végrehajtás 

foganatosítását.

kisebb nagyságok játsszák, mint Evetyn Brent 
és Clive Brook, aki különben a Sárga liliom 
főszerepét is játszani fogja a aki nálunk igen 
nagy népszerűségnek örvend. Ez a chicagói 
banditadráma a szokásos moziprodukciók kö
zül messze kivólik, amennyiben az izgalmas 
cselekmények tömkelegé mellett szóhoz jutnak 
a szív, és az emberi lélek rejtett szépségei is.

— Nagy sikert várok, — folytatta dr. Szabd 
igazgató — a „Heimkehr"-t6\ is és ugy hiszem, 
hogy a publikum méltányolni fogja a fllmját- 
szásnak azt a művészi tökélyét, amit Dita Parlo, 
Gustav Frőhlich és Lars Hanton ebben a film
ben nyújtanak. A „Nju" óta ilyen film nem volt!

— A pesti publikum sokat hallott már az 
„Asphalt“-r6\, azonban minden képzeletet fe
lülmúl ennek a filmnek a grandiozitása. Alkal
mam volt látni Babelsbergben a film felvételei
nek egy részét és ebből csak a lehető leg
jobbra következtethetek. A film főszereplője az 
Asphalt, az utca, még pontosabban a berlini 
Kurfüsrstendamm, a maga csodás ezerféngű, 
csillagos mindennapi és mégis fenséges életé
vel.

— A legnagyobb szenzációnk azonban kétség
telenül Turjánszky mestermüve, a hatalmas 
orosz film, a

„Volga... Volga."
Ez minden bizonnyal az idei saisonnak leg
kiemelkedőbb fllmeseményc.

Feltétlenül meg kell említenem Dupont mil
liós filmjét, a „Picadelly'M, Pofa Negri nagy 
filmjét, a „Kisértetek óráját**,

Adolph Menjoa magyar tárgya „Badal 
lány" e. filmjét,

melynek az az érdekessége, hogy a felvételek
hez

a pesti Tabánnt építették meg Hollywo
odban."

— Ennyit közeli terveinkről, megjcgyeihe- 
hetem azonban, hogy a távolabbi jövő kedves 
meglepetéseket tartogat a közönség TWámára. ,

Kétszeres 
a| ind é kot ad az, aki 

Duophone 
törhetetlen lemezt 
vásárol újévi ajándékul, mert a

Duophone 
törhetetlen lemezzel 
kétanuyiszor játszhat bármely gépen 

mint a törhető lemezekkel. A

Duophone 
törhetetlen lemez 
tehát hangiának tisztasága mellett 
még megtakarítást is jelent

Vásároljon tehát

Duophone 
törhetetlen lemezt 

sraiMlmi-sttaiiiita,
IV., Klgyó-utea S.

Belvárosi Keresttlmi B.-I.

Szilveszter esten 
menjünk 
az átépített és tel
jesen modernizált

UaiMirl szitu 
éttermébe

vagy
kévébúzába

Herczeg Ferenc ^Északi fény « i1S Uj Idők
Uj Idők
Szerkeszti
HERCZEG FERENC
Negyedévre 6.40

o

A magyar úrtcssládok ké
pes széplroda'ml hetilapja

Magyar Lányok
Szerkeszti
TUTSEK ANNA
Negyedévre 2.40

o
A magyar úrílánjok folyóirata

Az Én Újságom
Szerkeszd
GAAL MÓZES
Negyedévre 2.—

o
A magyar gyermekek örOme

(Jj Idők, Magyar Lányok, Az En Újságom 
kiadóhivatala Budapest VI. Andrássy-ut IS

Kérek díjtalan mutatvány számot;
Az Uj Idők-ből
A Magvar Lánvok-ból 
Az En Uj8ágom-ból

Név éa foglalk----------------------- -----------------

Ctm-------- -------------- ------
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Pen'e'ei győzött a BKE 5000 

méteres előnyversenyén

A Hungária iskolái áfákkal győzött Genovában
Hungária—La Dominante 5:1 (1:0)

Az elönytadó Eötvös 9 p. 16.5 
mp.-cel a negyedik

Vasárnap reggel futották le a BKE második 
5600 méteres gyorskorcsolyázó-clönyvcrsenyét.  
Győzött » 40 mp. előnnyel indult Pentelei. Az 
•lőnyladó Eötvös negyedik lett, de igy is si
került revánsot vennie múltkori legyőzőjén, 
Erdélyül, aki ötödiknek ért a célba A ver
senyzőket erősen zavarta a reggeli köd.

örvendetes jelenség, hogy a BKE-nek most 
már nyolc versenyzője íutjn 10-cn bőiül az 
5000 métert. A tegnapi versenyen is heten fu
tottak 10 percen belül.

A helyezési sorrendet alább közüljük. (A 
feltüntetett idő a tiszta időt jelenti.)

Győztes: Pentelei (40 inp. előny) 9 p. 44.3 
Vip. 2. Tóth (45 inp. c.) 9 p 50.5 mp. 3. Bi
hari (21 mp. e.) 9 p 37.1 mp. 4. Eötvös Zoltán 
(előny nélküli 9 p 16.5 mp. 5. Erdélyi (4 mp. 
ed 0 P 23.1 mp. 6. Pntoki (35 mp. c.) 0 p 54.8 
mp. 7. Kauscr (21 mp. e.) 9 p 41 mp. 8. Vida 
(00 mp e.) 10 p 21 mp. 0. Vita (35 mp. e.l 10 
p 01.6 mp. 10. Sehhellcr (60 mp. e.) 10 p 29.2 
mp. 11. Winlner (35 mp. e.) 10 p 08.1 mp. 12. 
Piskov (60 mp. e.) 10 p 51.2 mp.

A déli órákben a BKE agilis vezetősége 
bemutató műkorcsolyázó versenyt

Sndezctt, amikor is kút csoportra osztva teltek 
zonyságot a fiatalok a műkorcsolyázóiban tett 
haladásukról.
Az T csoportban Piterffg Sári. Tuschál: Ka

tica. Farkas István, Grelner István és a Rottler-- 
Szabó-p5r, a II. csoportban Welntvurm Baby. 
Tóth Sylvia, vitéz Hatfalussy István. Gollner 
<Hló és nz Orgonista—Szalay-pltr mutatványait 
viharos lapsókkal jutalmazta a megjelent nagy
számú lelkes közönség.

A BKE csapata szerdán reggel 
indul lengyelországi túrájára

A magyar jéghokki sport nagy erejének 
elismerése az a meghívás, amely lengyel rész
ről a krynical nemzetközi hokki tornára in
vitálta a BKE kitűnő együttesét. A BKE a 
meghívást elfogadta és teljes csapatával részt
vesz a nemzetközi körmérkőzéseken.

A Hétfői Napló munkatársának alkalma 
volt beszélni

Minder Frigyessel,
á BKE hokki szakosztályának vezetőjével, aki 
a csapni lengyelországi túráidról és készülő
déséről a következőket mondotta:

— Csapatom január 2-dn, szerdán reggel 7 
árakor Indul a lengyelországi Krynicába. Saj
nos. Farkas Mátyás és Minder Sándor nélkül. 
akiknek nem sikerült szabadságot kapniok

Ez a körülmény természetesen nagy hendi
kepet jelent a BKE számára, amely csak a 
tátrai mérkőzésekre lesz komplett.

A krynicai bokkitornán rajtunk kivül a 
wicni Pötzleinsdorf és négy lengyel csapat. 
feőzlük a bajnok Akademsky vesz részt

A scrlcgdljas torna körmérkőzésszerüen 
nyer lebonyolítást

A két csoportba sorsolt résztvevők először 
egymás körött tisztázzák a helyezést, ami 
után a csoport győztesek az I—II. helyért, a 
II. helyezettek a IH-— IV. helyért csapnak ősz- 
azé.

A Hungária technikai fölényben volt a inér-1 után a Hungária teljesen beszorította ellenie- 
kőzésen és az első félidőben teljesen megtörte I lét és Schneider (2). Skvarek, Molnár és Kal- 
a keményen védekező olasz csapatot. Szünet | uiúr góljaival győzött.

Újpest féltucat góllal győzött Firenzében
Újpest US Ftoreniina 6:0 (3:0)

A sállakozó szerencsével ope.róló lila-fehérek 
a szerencsétlen kimenetelű nápolyi mérkőzés 
után vasárnap Firenzében játszottak, ahol

az US Florentlnát 6:0 (3:0) arányban 
valósággal lehengerelték.

A csapat ezen a mérkőzésen végre magára ta
lált és csatársorának pompás játékával, amely
ben IVcf.-er vitte a vezetődzcrepel, az olaszok

részére sokáig emlékezetes szép játékot produ
kált. A vczetögólt P. Szabó lőtte pompás egyéni 
akcióból, majd Auer és Spilz a félidőig há
romra emelték a gólok számát.

A második félidő első percében W’etzer 
nyitja meg a gólok sorát, amelyet szabályos 
időközökben követ Auer és Strőck gólja. A 
közönség lelkesen ünnepelte Újpestet a Firen
zében még nem látott szép játékért.

A Budai 33-asok döntetlenje Cremonában
Budai 33-as US Cremonese 2:2 (1:2)

Elkeseredett és kemény küzdelmet vívott a I nemcsak bogy kiegyenlítetlek, de a vezetést is 
budai csapat a nehéz crcmonni pályán. Az I megszerezték. Csak a mérkőzés végén sikerült 
olaszok az első félidői egy gólnyi előnnyel zár-{az olaszoknak eldöntetlenné tenni a meccset. 
Iák. szünet után a 33-asok felülkerekedlek és

Szaloniki-i válogatott—Bocskay 2:1 (2:0)
A derék debreceni csapat balkáni túrájának 

legerősebb mérkőzésére állt ki vasárnap, ami
kor is szaloniki válogatott csapatát kapta el
lenfélül. A szombaton a PAOK ellen kivivolt 
fölényes győzelemmel végződött mérkőzésén 

hiába pihentették Sóghyt, Kervlezkyt és 
dr. Fejért, a csapat nagyon Is lábában 

érezte a szombufi játékot,
A szaloniki válogatott ügyesen kihasználta

Bocskaynak a játék elején mutatkozó merev
ségét és

rövid Idő alatt két góllal terhelte meg 
hálóját.

A második félidőben a Bocskay hatalmas len
dülettel kezd és ahogy a merevség felengedett 
a csapatban, ugy nőtt a csapat fölénye is, de 
csak egy góllal sikerült az eredményen szépi- 
leni.

Elmaradt a BSE tegnapi ludwigshafeni mérkőzése
A Németországban túrázó BSE csapatának 

vasárnap Eüdwigshafcnbcn kellett volna ját
szania a város válogatott csapatával.

Ez a mérkőzés elmaradt.
Szűkszavú berlini jelentésünkből nem derül ki,

hogy mi volt a mérkőzés elmaradásának oko, 
de tudósilónk közli, hogy a BSF mindent elkö
vet, hogy kárpótlásul újév napjára lekössön 
egy mérkőzést.

Ha ez nem sikerül, akkor a csapat még 
vasárnap ulaok indal hazafelé.

Az asztali tennisz-csapatvilágbajnokság ünnepi megnyitója:

Anglia-Ausztria 
Magyarország—Lettország 

Második nap; Magyarország—Anglia, harmadik nap:
Magyarország-Ausztria

A Vas- ós fémmunkásszövetség központi 
szövetségének újonnan épült monumentális 
Baross-utcaí székházában gyűlt össze va
sárnap este a világbajnokságot rendező 
MOATSz. vezérkara, hogy megejtse a világ
bajnokság sorsolását. Nemsokára együtt van 
az egész társaság: Piek dr.. a Bécsben élő 
magyar orvos, a nemzetközi szövetség főtit
kára, egyben az osztrák szövetség vezére. 
Bodánszky Pál dr., az asztali tenniszsporl 
vezére, Mechlovits Zoltán szövetségi kapitány 
és a szövetség többi vezetője Mindenekelőtt 
helyszín szemle volt a világbajnokság szék
helyén, a Vasasok pazar fényben csillogó 
márványdiszes dísztermében. Megalapítot
ták, hogy az érdeklődést csak oly módon le
hetne megfelelően kielégíteni, ha a helyiség

ben hordozható tribünt helyeznének eL
Ezután bevonult a társaság az elsőemeleti 

tanácsterembe, ahol Bodánszky Pál dr. el
nöki megnyitója után Mechlovits Zoltán szá
molt be a világbajnoki verseny előkészüle
teiről.

Megállapodtak mindenekelőtt abban, hogy 

a 14-én reggel kezdődő selejtes verse
nyek után, ugyanazon az estén lesz az 
ünnepélyes megnyitó, még pedig Anglia 
—Ausztria és Magyarország—Lettország 

kettős csapatbajnoki mérkőzésével

A második napon bonyolítják le Magyar
ország—Anglia mérkőzését, mig a har

madik estén Magyarország—Ausztria mér
kőzése lesz soron.

1ÚRA-NAP1AR 
Január 1. kedd

Torino: FC Torino—Admira.
Alexandria: Alexandria—Wiener SC. 
Modena: Modena—Wacker. <
Bologna: FC Bologna—Viktória Zlskov. 
Genova: FC Genova—Újpest.
Verona: Verona—Lugano.
Hóma: AC Róma—Hungária. <
Cannes: Cannes—Juvenlus.
Bari: FC Bari—Budai „33“. 
Liszahon: Lisboa—Ferencváros. 
Athén: Bocskay—Panalineicos. 
Llvorno: US Livoruo—Somogy. 
Strassburg: FC Saar—Nemzeti.

X Mlillcrhelm ismét legyőzte Brclteustrlterí. 
C4 Hétfői Napló tudósítójának távirati jelen
lése.) Breitenstriilcr, aki sehogysem tudott 
belenyugodni legutóbbi vereségébe, ismét mér
kőzésre hívta ki legyőzőjét Müllerheimt. Brei- 
tenstráter revánsa nem sikerült és 10 menőt 
után a pontozó bírák Müllerheimt jelölték győz
tesnek. Ugyanezen alkalommal a könnyiisuly- 
ban Jakeb Domgörben ugyancsak pontozással 
győzött Ulrich ellen._______ __________________

Alapittatott 1SM

LEGJOBB

PAP.

Kárpitosáru. vas- 
és rézbutorgyára

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

GicmEH János 
Budspss?, Erzséboi-Möput 20.

Nagy katalógust 40 HU. ollenébcn postán bénnentvo küldőt

)( Uj helyiségbe költözött a Magyar-utcából ■ 
Lantai Ede cég. A párisi és londoni szalonra 
kiutazott a cég főnöke, megszerezte a francia 
B. N. C. és Clcment-Roselle kocsik magyaror
szági vezérképviseletét. Lantot helyisége igy a 
Magyar-utcában szűknek bizonyult és ezért a 
Szabadság-tér 7. sz. alatt bérelt hatalmas nagy 
szalont.

LEGSZEBB

LEGOLCSÓBB

PAP,

Krynicából a Tátrába utazik a csapat, 
ahol a Kassai Sport Club által rendelendő téli 
bút alkalmával 0-én és 10-én lebonyolításra 
kerülő bokkitornán vési részt. Itt már teljes 
csapattal állunk ki, erre magam is felutazom 

Ellenfeleink a legjobb morva, esch éa 
osztrák csapatok sorából kerülnek ki, 

de bízom benne, hogy az erős konkurenciá
val szemben is sikeresen vesszük fel a küz
delmet.

— Innen hazaérkezve, kis pihenőt tartunk, 
hogy fitt kondícióban vegyük fel a küzdelmet 
a január lő—18-án nálunk pendégszereplö 
kanadaiak ellen. Az Európa-bajnokság előtti 
utolsó nagy összecsapásunk január 23-án lesz 
a vendég angol válogatott csapattal szemben.

Az eső elmosta a BKE mérkőzését
A BKE lengyelországi túrára induló csapata 

vas. rnap délután könnyű tréningjcllcgü mér
kőzést akart játszani a tarlalékcsnpattal, azon
ban a mérkőzést a megeredt eső miatt nem le
hetett megtartani. Megkezdték ugyan a játékot, 
de öl percnyi játék után kénytelenek voltak a 
játékot obi aliagyni. Az 5. percnyi játék 0:0 
arányban döntetlenül végződött.

Külföldi futballeredményeh
Bécs: Egyetlen mérkőzés szerepelt program 

áion. ajnely alkalommal az I. osztály második 
helyezet tje,' a WAC mérkőzött a II- osztályban 
vezető Hakoah-val. Győzött a WAC 4:3 arány
ban, miután félidőben 3:0-ra vezetett.

Karbruhc: Vienna (Bécs)—Phönix 5:0 (1:0). 
Nürnbergi FC Nümbcrg—Sparta (Prága) 3:2 

(IP.
Genfi Slavia (Prága)—Servetto-Carouge kom- 

bin’ll 2:1 (1:1).
Ölteni Crirkcttcr (Bécs)—FC Öltén 4:4. 
I)nnzl*v  DFC (Prága)—Daniig válogatott 10:3 

'(8:2).
Drezda: Drezda— Stettin városközi mérkőzés

4UTONAPLÓ
Megjelenik a magyar autó

piacon az uj 8-hengeres Fiat
.4 Magyar Fiat Automobilgyár cégvezetője, 

Timár László, a F/af-kocsik térhódításáról ér
deklődésünkre a következőképpen válaszolt az 
elmúlt év eredményéről:

— Az 1928-as év a konjunktúra szempontjá
ból kedvezőbb volt, mint az 1927-es, — mon
dotta, — bár a konkurrencia is sokkal heve
sebb, mint az előző évben. Ezenkívül lassanként 
mind több és több olyan üzletet kell kölni, me
lyeknél használt kocsit kell becserélni.

Az aulomobllkereskedelem legnagyobb ne
hézsége a magas kamat,

mert ezzel csak kevés cég tud megbirkózni, 
ugyanis majdnem magasabb az üzletek lebo
nyolítására fizetett kamat, mint amennyi hasz
not cl lehet érni.

— Az elmúlt év legnagyobb sérelme elsősor

ban abban áll, — folytatta — hogy a kormány 
véd egy tulajdonképpen nem létező magyar 
automobilipart, mert hiszen a magyar autógyá- 

Irnk — kivéve a motort — az összes fontosabb 
alkatrészeket külföldről importálják

— Ilyen montaget különböző nagy külföldi 
gyárak is hajlandók lennének Budapesten léte
síteni, amennyiben az alkatrészek magas vámja 
lecsökkenne, amiáltal kifizetné magát az, hogy 
nem a kész automobilt, hanem

az alkatrészeket importálnánk és ezeket 
Itthon magyar munkások szerelnék össze.

Ezáltal sok ezer munkanélküli tanult iparost 
lehelne elhelyezni. Előkészületünk jövő évre 
abban áll, hogy újabb typusokkal fogunk a pia
con megjelenni és pedig az 521-es 6 hengeres és , 
225-ös 8 hengeres kocsival.

Az auiomobilpiac szenzációja a 
6 hengeres léghűtésű
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körében ma az 

újjáépített 
5 emeletes 

Cvhlop Garage 
képezi a közérdeklődés tárgyát 

minden autotuialdonos 
látni aitarla, 

minden autotuialdonos 
megnézi 

ezen látványosságszámba menő 
a technika minden vivm nyáva*  
felszerelt, <500 férőhellyel ren 
delkező autópalotát a város szí 
vében. ;
nézze meg On isi 
Állítsa he Kocsitól Onts' 
A garage vezetősége készséggel 
áll rendelkezésére.

Coklon Garasé n.T.
UH.. Kertész ucca 24-2?.

Telefon: J. 372—93-95 
Portás (éjjel is hívhat:) J. .372-94

)( A Magyar Atlétikai Klub molo.spör'*  
osztálya nagy és érdekes progrannnot adott 
a jövő sportévre. A MAC jövő évi naptára 
egyébként a következő: 1829 május 19. és 
20. repülő mittng Mátyásföldön. 1929 május 
25. és 26. hősök emlékversenye. 1929 nyarán 
magyar-olasz-osztrák motoros turaut Észak- 
Olaszország, a Dolomitok és Ausztria leg
szebb hegyvidékein keresztül 3300 km-.nyi 
távon háromheti Időtartammal.___________ _

A szerkeMlénéH e*  kindaseri telel: 
Dr EI.EK HUGÓ.

Kiadta
Jk Hétfői Lapok" UWvállalaL
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