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titokzatos halálugrás 
a robogú gyorsvonatról

Kluewttö mago a budagasti gyorsaimat moliáOOi egy amerlisís 
magyar, a»i ayagyimossággaa oádoiia magát - őzt vallotta, 

hogy a teüeienWsWE való ^eigyilhos aüart Beírni

Nem akarta elárulni a swít a rejtélyes ember
A budapesti, székesfehérvári és tolna

megyei hatóságok egy rendkívül érdekes és 
titokzatos ügyben folytatnak nyomozást, 
amely vasárnapra érdekes fordulathoz ér- 
kezetL

Karácsony első napján a fehérmegyei Szár 
község vasúti állomásától néhány száz lé
pésnyire

a sínek mentén járőrszolgálatot telje
sítő csendőrök egy jólöltözött, vérbe
fagyott, eszmélet len emberre akadtak.

'Az eszméletlen, sebesült embert a csend
őrök a szári vasúti állomásra vitték, majd a 
községi orvost hívták hozzá. Az orvos rend
kívül súlyos sérüléseket talált rajta:

feje több helyen be volt szakítva, az 
egész testét sebek borították és az orvos 
megállapítása szerint, agyrázkódást Is 

szenvedett.
Első segítségnyújtás után az eszméletlen 
ember magához tért és ekkor a csendőrök 
kérdést intéztek hozzá, hogy mi történt 
vele, de kérdésükre nem kaptak választ A 
sebesült mellett foglalatoskodott Hegedűs 
Mátyás vasúti ör, aki elmondotta, hogy 
a Budapest felől érkező gyorsvonat 
egyik kocsijának az ajtaja azon a helyen, 
ahol a sebesültet találták, kicsapódott és

a robogó gyorsvonatból kiugrott egy 
férfi.

Ebből a vallomásból kiderült, hogy a sínek 
mentén eszméletlenül talált ember kivetette 
magát a robogó gyorsvonatból. A csendőrök 
most már még jobban faggatták a súlyosan 
sebesült embert, aki egyszerre csak megszó
lalt:

— Kiugrottam a vonatból, meg akartam 
halni.

— Miért akart meghalni? — kérdezték a 
csendőrök.

— Azért akartam meghalni, mert 
féltem, hogy feljelentenek,

•— hangzott a válasz.
A csendőrök süni egymásutánban adták 

fel a kérdéseket, hogy miféle feljelentéstől 
félt. Percekig tartó szünet után megint 
megszólalt a titokzatos ember:

— Meggyilkoltam az apámat éa az 
öcsém megfenyegetett, hogy elárul.

A vallomás, amelyben apagvilkossággnl 
vádolta meg magát, érthető konsternációt 
kelteit. Újra megindult a kérdések áradata 
és az öngyilkosjelölt szaggatott mondatok
ban válaszolt:

Elmondotta, hogy a lolnnmegyei Gyulai 
községbe való. Tiz esztendővel ezelőtt

meggyilkolta uz édeaapfát, nz apjától 
elrabolt pénzen hajójegyet vett és ki

vándorolt Amerikába.
Kanadában telepedett le. ahonnan mostaná
ban visszajött és meglátogatt-i az öccsét. A 
látogatás során összevesztek és

Pál nevű öccse, aki tudott a gyilkosság
ról, megfenyegette, hogy feljelentL 

ö annyira megijedt a fenyegetéstől, hogy 
tanácstalanul otthagyta nz öccsét és vaktá
ban elindult. Felült a budapesti gyorsvo
natra cs egész utón azzal a tervvel foglal
kozott, hogy

Öngyilkos lesz,
vagy önként jelentkezik n hatóságoknál. Út
közben az az elhatározás érlelődött meg 
benne, hogy végez magával. Szár községnél 
járt a vonat, amikor '

kinyitotta az ajtót és kiugrott a robogó 
gyorsvonatból.

A csendőrök tovább faggatták, hogy 
mondja meg kicsoda, a nevét azonban 
semmiképpen sem volt hajlandó elárulni. 
Átkutatták a ruháit, de zsebei üresek vol
tak. A tárcáját és az iratait és nz útlevelét 
— mint mondotta — az öngyilkossági kí
sérlet elkövetése előtt kidobta a vonat ab
lakán. Ezzel azt akarta elérni, hogy ha 
megtalálják a holttestét, sohase tudják meg, 
hogy ki volt. Mikor a ruháit átkutatták, 
a benne talált címkékből megállapították, 
hogy

a ruhái valóban kanadai eredetűek
és igy igazat mondott, mikor azt állította, 
hogy most jött vissza Amerikából.

A szenzációs vallomás után a rejtélyes

Békés revízióra törekszünk, jobb trianoni 
határok után vágyakozunk

Friedrich István, Nagy Emil és Peyer Károly nyilatkozata egy aradi lapban a revízióról
Arad, dec. 28.

("A Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Az Aradon megjelenő Erdélyi 
Hírlap cimü lap karácsonyi számában ma
gyar politikusokat szólaltat meg a román
magyar közeledésről.

FRIEDRICH ISTVÁN
azt mondta nyilatkozatában, hogy neki még 
miniszterelnök korában is az volt a meg
győződése,

hogy Magyarországnak meg kell talál
nia a módus vivendit a Romániával való 

kibékülésre 
éjt helyesnek tartaná, ha Románia és Ma
gyarország közös agrárértékesitési fronton 
találkoznának.

NAGY EMIL
» trianoni revízió kérdéséről nyilatkozott 
többek között és hangsúlyozta, hogy ellen

öngyilkost csendőri fedezettel, mentőautón 
Székesfehérvárra vitték és a Szent György- 
kórházban helyezték el.

A csendőrök ezután nyomban jelentést 
leltek az ügyről a székesfehérvári ügyész
ségen, mire

| uz ügyészség elrendelte a nyomozást.
A titokzatos amerikai magyart a Szent 

fíyörgy-kórhúz sebészeti osztályán vették 
ápolás alá. A székesfehérvári biintetőtör-’ 
vényszék vizsgálóbírója ki akarta hallgatni, 
nz állapota azonban olyan súlyos volt, hogy 
a kihallgatást nem lehetett megtartani.

Vasárnapra azután
szenzációs fordulat

következett be. A titokzatos ember állapota 
egészen jóra fordult, visszanyerte eszméle
tét is és arra gondoltak, hogy most már 
majd megoldódik a rejtély. De nem igy tör
tént. A sebesült, annak ellenére, hogy nz 
állapota kielégítő és eszméleténél van.

most múr nem válaszol n hozzáintézett 
kérdésekre, némának telteti magát, 

és összeszoritoft szájjal, szótlanul állja a 
kérdések pergőtüzét.

A Hétfői Napló székesfehérvári tudósítója 
vasárnap délután felkereste a Szent György 
kórház 46-os száinu közös kórtermében 
fekvő sebesültet. A kórház egyik orvosának 
a kíséretében jelent meg a kórteremben 
munkatársunk és 

sége minden háborús megoldásnak, mert a 
mai viszonyok között hál>orura gondolni: 
egyet jeleni az őrültséggel.

A magyar revízió perújítás.
Minden magyar szigetet nem lehet nr. anya
országhoz csatolni, de a határ mentén elte
rülő kompakt magyar területeket visszacsa
tolni kívánjuk, vagyis a marnál jobb tria
noni határok után vágyakozunk.

Romániát — mondja a továbbiak során 
—. úgyszólván alig érintené a revíziós ha- 
tárkiigazítás, inkább Csehszlovákiától és 
Jugoszláviától vonna el nagyobb területe
ket.

Azt a határvonalat akarjuk, amelyet az 
1920-as négyesblzotlság (Wllson, Or- 
lando, Lloyd George és Clémcnceau) Is 

megvont volna, 
ha ismerte volna Magyarország földrajzát.

perceken át faggatta az ismeretlen 
embert,

aki azonban egy szemrebbenéssel sem 
árulta el, hogy érti a kérdéseket és egyeli 
len szót sem válaszolt. Az orvosok megkiséi 
rclték azt is, hogy

Írásban hallgassák ki.
Felírták a papírlapra a kérdéseket, dfl 

ekkor a fejével intett, hogy nem tud Írni.
Ez n fordulat, a hatóságok véleménye 

szerint, azt a feltevést támasztja aláfc hogy
az először fantasztikusnak hangzó ön
vallomás valóban igaz és az Ismeretlen 
ember tényleg meggyilkolta az apját.

Az a vélemény, hogy az öngyilkosságot kői 
vető percekben őszintén beszélt, most azon*  
bán rájött, hogy vallomása milyen súlyoz 
helyzetbe hozta és

azért tetteti magát némának, hogy ne 
derüljön ki a személyazonossága és 
megmeneküljön a felelősségrevonús előL
Nem tartják lehetetlennek azt sem, hogy; 

az agyrázkódás következtében valóban megi 
némult, de sokkal biztosabbnak látszik, 
hogy csak tetteti magát.

A hatóságok

Budapesten, Székesfehérváron és Tolna
megyében egyszerre, egyldőben foly

tatnak nyomozást
a titokzatos eset felderítésére.

Romániának ez elsőrendűen fontos érdeké 
lenne, mert ilyen engedmények árán szoros 
gazdasági, kulturális és politikai szövetségre 
léphetne legközelebbi szomszédjával, Mán 
gyarországgnl.

PEYER KÁROLY
a kővetkezőket mondotta:

— Békességben akarunk élni mindent 
szomszédunkkal, éppen azért keresni kell a 
lehetőséget, hogy a feszültség enyhüljön. 
Vannak hibák a magyar kormányrendszer*  
ben,

de súlyos hibákat találni a bennünket 
környező szomszédál'amok politikájá

ban is.
Román politikai körökben élénken koros 

mentálják a magyar ellenzék vezérférfiah 
nak nyilatkozatait.
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Négyszáz színész Kilép 
a Szlnészszéuelségbűl

HlncieneK mcgnlígacva a SzinészszöuetsGg munkáiéval a Városi 
Színház es az Uj Színház lonsiír nőikül maradt színészei 

Prúhaperi indítanak a szlnászsztráik miatt
A Városi Szinház és az Uj Szinház akutiá 

vált ügye vasárnapra sajnálatos eredményi 
produkált. Miután mind a kél színháznál 
teljesen kilátástalan a szinészek helyzete, 
aa érdekeli színészek elhatározták, hogy a 
SzinészszuuctségbŐl kilépnek és

eszel demonstrálják uzh hogy nincse
nek megelégedve n Szinészszövctség 
munkájával, védelmével és segítségével.
A szinészek elkeseredése arra a sztrájkra 

vezethető vissza, amelyet a Városi Színház
zal szentben rendelt el a Szinészszövetség 
két vezetője: Hegedűs Gyula és dr. Molnár 
Dezső. Ámbár akkor már hónapok óta nem 
kapták meg a gázsijukat a színészek, mégis 
most azt hiszik, hogyha a sztrájkot a Szi- 
nészszövetség nem rendelte volna el, akkor 
a szinház nem ment volna teljesen tönkre.

Szerintük
a Szlnészsjrflvftsóg vezetősége alapos 
megfontolás nélkül adta ki ezl a hatá

rozatot.
nem törődve azzal, hogy a határozni miatt 
a várót vezetősége szemében a színészek 
rossz színben tűnnek fel és igy még a város 
tt — amely eddig minden alkalommal igye
kezett a szinészek helyzetén segíteni —- most 
mindenféle anyagi segítség elől mereven el
zárkózik. Az egynapos szinészszlrújk miatt 
a közönség is elidegenedett a színháztól és 
ezért már nem volt megállás a lejtőn.

Sebestyén Géza lemondott, helyébe Fc- 
renczy Károly került, aki csak ígérgetett és 
semmit sem telt.

Mindezt szótlanul nézte a Szlnészszö- 
velség.

nem avatkozott be kellő eréllyel a dolgok 
menetébe és nem igyekezett minden lehető
séget kihasználni, hogy a színházat, illetve 
a színészeket megmentse.

Egyesek ezt különösen nzért rójjók fel

Vasárnap ujabb műtétet haj
tottak végre Joffre marsallon

Az orvosok minden plHanaShan várják 
a gor.eraiissimus halálát

pedigPárizs, december 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Egész I’áris óriási izgalommal 
lesi <r haldokló generalisszimusz állapotáról 
kiadott orvos jelentéseket A bulletinek, 
amelyek óráról órára jelennek meg,

délelőtt 11 ómkor azt közölték a publi
kummal, hogy Jíiffre tábornokon ujabb 

műtétet kellett végrehajtani.
Tudvalevő, hogy Ignnpclőlt jobblábát am
putálták a nagybeteg tábornoknak, most

A kereskedelmi kórház orvosait 
élesen bírálták a M.ABI 
vasárnapi közgyűlésén

Tiidőbefeggondozót vesz át, lakásépítő akciót létesít 
és kibővíti kórházát az intézet

A Magánnlknlmazoltnk Biztosító Intézete va
sárnap délelőtt tartotta inog ez évi rendes köz
gyűlését n Kereskedelmi és Iparkamara diszter- 
mében. A közgyűlésen nngy számmal vettek 
részt a munkaadók és munkavállalók.

Zsembery István elnök nyitotta meg n köz
gyűlést a meleg szavakkal parcntálta el Vo.m 
Józsefet, nr intézmény megalapítóját, tnajd üd
vözölte Ernszt Sándor népjóléti minisztert. 
Ezután Zalán István dr. ügyvczelőigazgntó ter
jesztette elő nz intézet működéséről szóló jelen
téséi. Mnjd a közgyűlés elfogadta a zárszáma
dást és az elmúlt évi felesleg hovafordilósAra 
vonatkozó Jnvnslntot. Az 1031. évi költségvetésre 
vonatkozó javaslatnál élénk vita támadt. amely
nek sorún többen szólallak fel. Kresz Károly, a 

bűnül Molnár Dezsőnek, mert dr. Molnár 
a városi választásokban élénk szerepet ját
szót! és ezirányu elfoglaltsága miatt nem 
volt elég ideje a szinészek legsúlyosabb 
helyzetében a közbenjárásra.

Az. Uj Szinház színészei viszont azt pana
szolják, hogy most, amikor karácsony elölt 
a színházat meg akarták nyitni és a Szi- 
nészszövetségtöl támogatást kértek bizonyos 
dologi kiadások fedezésére,

a Szlné-szszövctsvg állítólag összesen 
busz pengőt utalványozott ki a színház 
éhező színészeinek a szinház megnyi

tására.
Mivel minden egyesületben vannak disz- 

szidensek és olyanok, akik a hatalomra 
vágynak, természetes, hogy a két szinház 
színészeinek mozgalmához csatlakoztak azok 
is, akik bármilyen okból neheztelnek a Szí- 
nészszövetség vezetőségére, illetőleg kifogá
suk van a szövetség vezetősége ellen. Körül
belül

négyszázra lehető azoknak a száma, 
akik elhatározták, hogy bejelentik a 

szövetségből való távozásukat, 
ami azonban súlyos konzekvenciákkal jár. 
A kollektív szerződés értelmében ugyanis 
rsak azok léphetnek fe! pesti színpadokon, 
akik a Sziné'zszövetség tagjai, éppen azért 
vagy a kollektív szerződés fog felborulni, 
nagy pedig a Sztnészszövelség vezetősége 
lép majd fel erélyesen a színházak ellen 
ahol a szövetség kötelékébe nem tartozó ta
gok műkődnek. Mindezeken kívül ar figyel 
még jobban elmérgesiti az, hogy néhány 
színész

próbapert Indít
.1 Színé*,zszövetség  ellen és a sztrájkra való 
felszólításuk miatt a Szinészsrövetség veze
tőségétől fogják követelni a Városi Szín
házban szenvedett káruk megtérítését.

nz orvosok, hogy a trombózis fejlődését 
megakadályozzák, a beteg érrendszer 

egy nagy darabját kivágták.
Az operáció után lépgyulladás következett 
be, amely csak

akasztóbbá teszi a nagybeteg állapotát. 
Az orvosok

minden reményt feladtak
és véleményük szernt, JofTre marsall halála 
minden pillanatban bekövetkezhet.

TÉBE igazgatója fölszólnlásában kijelentette, 
hogy reálisnak tartja ugyan a költségvetést, de 
nagyobb takarékosságra hívja fel az adminisz
tráció figyelmét. H’etx: Lajos felszólalásában 

élesen bírálta nz Intézet orvosainak maga
tartását, különösen azt kifogásolta, hogy 
az Intézet egyes orvosat későn kezdik meg 

rcnilclűórájukal.
Zalán István igazgató szigorú vizsgálat meg
indítását helyezte kilátásba s arra kérte A felszó
lalót, hogy konkrét ndatnit közölje vele.

Ezután a napirend egyik legfontosabb pont
ját, a törökbálinti tüdöbetegszanatórium átvé
telének ügyét tárgyalták. Zalán igazgató előtér- 
jesstésében rámutatott arrn, hogy a szanatóriu
mot nz igazgatóság nz úgynevezett „öregségi 
ágazol**  egészségvédő alapja részére kívánja át
venni. Felhatalmazási kért ezenkívül az igaz
gatóság nevében nrtn, hogy ugyanennek az ága
zatnak n részére nz Intézel Roltcnbillcr-ulcsl 
ingatlanait átvehessék, valamint arra is, hogy

■z Intézet kórházát 180 ággyal éfl uj orvost 
rendelővel kibövíthessfk.

Felhalnlmnzóst kért továbbá hogv egymillió 
pengő értékű telket vásárolhassanak, hogv ezen 
lakásokat építhessenek és hogy nz intézet r. 
gyógyffirdfizlelésl házikezelésbe vehesse.

Kertész Miklós, n Magántisztviselők Szövetsé
gének főtitkára szólalt fel ezután. Helyeselte a 
szanatórium átvételének tervét, amellyel a tüdő
vész elírni küzdelem uj frontot nv-r. Kifejtette, 
hogy • tagóllomóny szoporodásn folytán a meg
lévő intézmények szűknek bizonyulnak,

Tisztviselők!
Az első tisztviselő társasház építése Népjóléti LÁB 

kölcsönnel.
A Horthy Miklös-ut 61. szám alatt ideális délkeleti fek

vésű tisztviselő társasháziján még pár kettő és háromszobás 
lakrész kapható. Ezen tisztviselő társasházban minden egyes 
lakrész önálló telekkönyvi tulajdont képez.

A iakrésztulajdouosok LÁB kölcsöne a megvett lak
részeket külön-külön terheli, tehát egymással szemben 
vagyoni felelősséggel nem tartoznak.

Háromszobás nagyhallos lakások a Horthy Miklós-utra 
szolgáló részen már 23.000 pengéért. A kertre szolgáló 
részen pedig már 16.000 pengőért kaphatók.

25 százalék lefizetésével telekkönyvi tulajdonába 
bocsátjuk.

Csak azt mondhatja tulajdonának, ami telekkönyvileg 
a nevén áll.

Bővebb felvilágosítással
Szent Imre Tisztviselő Túrsashúzak Végrehajtó 
Bizottsága szolgál, Horthy Miklós-ut 50.
Telefon Lágymányos 5-77

modem, légaA rendelőkre vnn szükség. Beszé
dében megemlékezett az orvosok helyzetéről és 
a bánásmód ellen felmerült panaszokról is, 
majd szóvátette a munkanélküliség ügyét, végül 
a tervbeveti lakásépítési akció minél sürgősebb 
megindítását követelte. Az igazgatóság előter
jesztését elfogadta. Dcutsch Jenő, a Kereskedel
mi Alkalmazottak Szövetségének főtitkára fel
szólalásában ugyancsak szükségesnek tartja az 
építkezések megindítását.

Tőrök László dr., Csclényt Pál dr., Stanler 
Béla, Egry Artúr, Kresz Károly felszólalása után 
Zsemberi elnök jelentette, hogy a közgyűlés az 
előterjesztéseket elfogadta. Baján Gyula tett 
ezután indítványt a biztosítási törvény egyes 
intézkedéseinek módosítására, Rényi József 
pedig azt sürgette, bogy az öregkori biztosítási 
szélesítsék ki. Gyuricza Gyula felszólalásában a

ötszáz lázadót iiiuooeztsif 
a Kínai KormanucsaoatoK

fofiibolö utcai harcolt után corbololtoiták a fucsaul lázadást
Sangbni, december 28.

’A Mnghaj kínai lapok jelentése szerint, lázadás tört ki Fucsauban, amelyet azon
ban rövidesen vérbefojtottak. A kormány csapatok egyrésze fellázadt és megkísérelte s 
város elfoglalását

A kormányhoz Ilii maradt csapatrészek a zonnal fegyverbe álltak, körülfogták a város
részt, ahol a lázadók tanyáztak és órákon át tartó tomboló véxes utcai harcok után 
lefegyverezték a lázadókat.

Miután a rend helyreállott, a kormány csapatok a lázadó katonák közül ötszázat 
statáriális utón kivégeztek.

Sóbánya! hidalnak Csonka-Magyarországon
Félmillió pengőt íordítanak a kutatás céljára, hogy megszüntessék 

az évi ötmilliós sóbehozatalt
A írlanonl békeszerződés elszakította Ma

gyarországtól Erdélyt és Márain arost és ezzel 
elvesztettük összes sóbányáinkat. A márama- 
rosí bányák kr,rül Szlnlinn, Rónaszék és Akna- 
sugatag, nz erdélyiek közül pedig Szovátn, Dés- 
akna és Vízakna elveszett és ezzel teljesen meg
szűnt a magyar sóbányászat, mert

Csonka-Magyarország területén egyetlen só
bánya nem maradt.

így azután ezt a rendkívül fontos szükségleti 
cikket kizárólag külföldről kellett importál
nunk. A sókéizlctckre fordított összeg körül
belül

évi ötmillió pengővel
szerepelt a külkereskedelmi mérleg tehertételei 
között.

Most azonban remény van nrra, hogy ez nz ál
lapot mgszünik. Illetékes helyen ugyanis

felmerült na a terv, hogy Csonka-Magyar- 
országon kutassanak só után

és ebben az irányban már meg is indultok

Január közepéig befejeződik 
a népjóléti minisztériumban 

a vizsgálat
A népjóléti minisztériumban megállapí

tott szabálytalanságok ügyében a vizsgálat 
most az ünnepek után újult erővel indult 
meg és amint a Hétfői Napló értesül, ez
zel egyidejűleg

a pénzügyminisztérium fegyelmi bizott
sága Vargha Imre államtitkár vezetésé
vel folytatja a fegyelmi eljárást meg

előző vizsgálatot is.
Ifire jórf, hogy n karácsonyi ünnepek után 
hazaérkezik Dréhr Imre volt államtitkár,
aki tudvalevőleg beteg feleségéi Tuniszba 
vilié.

értesülésünk szerint azonban Drehr Imre 
ezért • hazaérkezésének időpontja még teljesen bi-

MABI atunomlájónak kibővítését sürgette, majd 
uz orvosok magatartását bírálta ő Is.

Az orvosok —• úgymond — ne foglalkozásnak, 
hanem hivatásnak tekintsék megbízatásukat. 
Kertész Miklós felszólalásában ugyancsak az 
orvosok magatartását bírálta. Kijelentette, hogy 

változtatni kell azon az állapoton, hogy ac 
intézet orvosi kara valóságos állam legyen 

az államban.
Több felszólalás utón Kéthly Anna ország

gyűlési képviselőnő mondott beszédet, amelyben 
a munkahiány esetére szóló biztosítás megváló- 
sitását sürgette. Kende Tódor Kéthly javaslatá
nak elvetését ajánlotta. A közgyűlés többsége 
Kéthly Anna javaslatát fogadta el. A közgyűlés 
n kora délutáni órákban ért végei-

tárgyalások.
Egy magánvállalat német tőkeérdekeltség 

bevonásával mór foglalkozott ezzel at ideá
val, a terv azonban akkor csak terv maradt, 
niig most

maga az állam veszi kézbe az ügyet.
A szakértők véleménye megoszlik a kutatás 

várható eredményét illetően, de túlnyomórészt 
az a feltevés, hogy a szakszerű kutatásnak meg 
lesz az eredménye és

sikerűi majd valahol sóbányát feltárni.
Természetesen ez igen hosszadalmas munká

val jár és hozzávetőleges becslés szerint
félmillió pengőt

keR a kutatásra áldozni.
Hir szerint a kutatásokat elsősorban
Kelct-Magyarország egyes vidékein akarják 

megkezdeni
és minden remény megvan ahhoz, bogy ha nem 
is rövidesen, de mégis csak magyar sóbánya 

a terméke kerül a háztartásokba.

zonytalan és nem is valószínű, hogy ezen 
a bélen visszatérjen Budapestre.

A legfőbb állami számvevőszék részéről 
folyó vizsgálatot mindenesetre bizonyos 
mértékben akadályozza Dréhr Imre 

távolléte, 
azonban a vizsgálat mégis a legteljesebb 
részletességgel folyamatban vnn és valószí
nűleg január közepére véget ér.

Természetesen a jelentés csak akkor ké
szülhet cl a vizsgálat eredményéről teljes 
szabatossággal, ba Dréhr Imre felvilAgos|« 
fásait megkapták. Különösen azokra a téte
lekre, amelyeket Vass József, az elhunyt mi
niszter személyesen utak ányozott,
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zsarolás miatt feljelentett 

kilenc budapesti pékét 
Schimmel Sándor fűszeres

mK Sah ™^!Lo5csö?.J?,,la a PőKsOtemőnw!, 
mire a pestek megfenyegettél!!, hogy tönkreteszik, 

ha nem emeli fel az árakat
Különös zsarolási ügyben tett följelentést 

a főkapitányságon egy ismert fővárosi fü- 
szerkereskedő. A följelentés kilenc buda 
pesti pékmester ellen szól, akik mindenféle 
eszközzel

arra akarták — a följelentés szerint — 
kénysezriteni a füszerkereskedöt, hogy 
ne öt fillérért, hanem a rendes forgalmi 
árért, hat fillérért árusítsa a péksüte

ményeket.
A följelentést tevő füszerkereskedö 

Schlmmel József, akinek a Szondy-utca 
42/c. számú házban van az üzlete, 0 telte 
a rendkívül érdekes följelentést zsarolás 
cimén

kilenc fővárosi pék ellen.
A füszerkereskedö, aki az egész környéken 
hires arról, hogy minden árut a napi áron 
alul hoz forgalomba, a főkapitányságon 
előadta, hogy ő a pékektől három és fél 
fillérért vásárolta a péksütemények darab
ját. E határozta, hogv

hatfllléres forgalmi ár helyett ezentúl 
Öt fillérért árusítja a zsemlyét és a 

kiflit.
mert ő beérte másfél fillér haszonnal.

Amikor az ötfilléres sütemények árusítá
sát megkezdte,

a pékek közt nagy felzúdulás támadt.
Azok a pékek, akikkel öszeköttetésben ál
lott, beszüntették a szállítást és

azzal fenyegették meg, hogyha nem 
árusítja hat fillérért a péksüteménye
ket, konkurrens üzletet állítanak fel a 
szomszédságában és egyesült erővel 

tönkreteszik.

Vasárnap meghalt Erzsé
bet királyné udvarhölgye, 

gróf Szécsen Miklósné
Szilveszter napjón temetik el a monarchia volt 

párisi nagykövetének özvegyét
Vasárnap délután Bécsből távirat érkezett 

Budapestre, amely a magyar arisztokrácia 
egyik legelőkelőbb hölgytagjának haláláról 
számol be. A néhány soros távirat azt közli, 
a hozzátartozókkal, hogy

Ml'. Szécsen Miklósné. született Mikes 
grófnő egy bécsi szanatóriumban 

elhunyt.
A 64 esztendős grófnő nemcsak a ma

gyar, hanem az osztrák arisztokrata világ 
egyik legtiszteletreméltóbb, legismertebb 
tagjai közé számitott. A grófnő Erdélyben 
•zületett. Edesatyjának itt voltak nagykiter- 
jedésü birtokai. Egészen fiatalon került a 
bécsi udvarhoz, ahol rövidesen

Erzsébet királynő első udvarhölgye lett.
A királyné bizalmával és szeretetével tün
tette ki a grófnőt, aki nagy külföldi utazá
saira minden alkalommal elkísérte a király
nét

Legutolsó nagy keleti utazására: Korfu
ba, az Achileonba is magával vitte a 

királyné kedvenc udvarhölgyét. 
Esztendőkön keresztül viselte előkelő tisztét, 
amikor azonban a genfi tragédia történt, a 
grófnő már nem volt a királyné mellett. 
Közben férjhezment

Gróf Szécsen Miklós kérte feleségül
és a királyné első udvarhölgye felesége is 
lett a fiatal magyar arisztokrata diplomatá
nak, akinek mindenki nagy karriert jósolt. 

vígszikhAz
December 29, hétfő:

A tésasszony
December 30, kedd

Fskotenzáru cseresznye
December "’l. szerda este 7 órakor: 

A íésasszony 
December 31-én, éjjel 10' > órakor 

Fokotoszáru cseresznye
.Január 1 csütörtök:

Fekateszáru cseresznye
Január 2. péntek:

Fekafetazátu csoresznye
Január 3, szombat

FoketesxÁru cseresznye
Január 4, vasáman d. ti. ‘ ?4 órakor 

DUrraögtí Dömötör (Gyermekelőadás) 
Január 4, este 8 órakor1 

FaketeAzáru cseresznye
Január 5, hétfő:

Fckotesz.'jirifl cseresznye

Az olcsóságra törekvő füszerkereskedö 
azonban nem ijedt meg a fenyegetésektől 
és elhatározta, hogy ezentúl is öt fillérért 
árusítja a péksüteményt. Mivel a pesti pé
kek összefogtak ellene.

Újpestről szállította teherautón a kiflit 
és a zsemlyét és továbbra Is öt fillérért 

árusította a péksüteményt.
Ekkor, a feljelentés szerint, azzal fenyeget
ték meg Schtmmelt, hogy eljárnak ellene a 
lisztkonszernnél, megvonatják a hitelt föle 
és a váltóit piacra dobják. Ezek miatt a fe
nyegetések miatt tett a Szondy-utcai fűsze
res

zsarolás cimén bűnvádi feljelentést ki
lenc budapesti pékmester ellen, 

akiket ki is hallgattak már a főkapitány
ságon.

Karácsony előtt a főkapitányságról az 
ügyészségre tették át az ügy iratait döntés 
céljából. Vasárnap érkeztek vissza a főka
pitányságra a zsarolási ügy iratai

azzal az utasítással, hogy a rendőrség 
szembesítse a Schlmmel füszerkeres- 
kedő cég alkalmazottait a pékmesterek
kel és a pékmesterek alkalmazottaival, 

hogy ily módon szerezzenek a hatóságok 
bizonyítékot arra, hogy ezek a súlyos fe
nyegetések tényleg megtörténtek-e.

A rendőrségen vasárnap küldötték szét a 
tömeges idézéseket, a legközelebbi napok
ban megtörténnek a szembesítések és azok
nak eredményétől függ majd, hogy fenn- 
áll-e a zsarolás vádja a följelentett buda
pesti kilenc pékmesterrel szemben.

Gróf Szécsen Miklós nem sokkal később el 
is érkezett diplomáciai karrierjének első 
jelentős álomásához:

a monarchia vatikáni nagykövete lett 
Szécsen gróf magával vitte Rómába felesé
gét és itt éltek egészen addig, amig Szécsen 
grófot párisi nagykövetté nevezték ki. A 
világháború kitöréséig képviselte a monar
chiát Franciaországban a gróf, aki ilyenfor
mán

utolsó nagykövete volt Párisban a 
monarchiának.

A világháború alatt egészen az összeomlásig 
erdélyi birtokán gazdálkodott, majd a béke 
szerződés után Magyarországra költözött s 
négy esztendővel ezelőtt bekövetkezett ha
láláig gyöngyösszentkcrcszti kastélyában 
teljesen visszavonultan élt.

Az özvegy két leányával, Erna és Janka 
komtesszckkel továbbra is a gyöngyösszent 
kereszti kastélyban laktak, mig a fiát: ifj 
Szécsen Miklós grófot Budapestre szólitotta 
hivatása: a gróf a külügyminisztériumban 
mint titkár teljesít szolgálatot.

Férje halála után az idős grófné beteges
kedni kezdett, mire orvosainak tanácsára a 
bécsi Löw-szanatóriumba szállították. Az 
orvosok itt

súlyos gyomorrákot konstatáltak.
Négy hétig feküdt a szanatóriumban a gróf
né, akit a legodaadóbb orvosi kezelés sem 
tudott már megmenteni s

vasárnap délben 12 órakor csendesen 
elhunyt.

A budapesti arisztokrácia körében vasár
nap este értesültek a grófné haláláról s 
mindenütt mély részvéttel fogadták a gyász- 
hirt. Szécsen Miklósné gyöngyösszentke 
reszti kastélyán kivül

örökölte férjétől Kolozsvár szomszédAá- 
gábnn lévő 6000 holdas birtokát, 

amely azonban jelenleg az optáns-per alatt 
áll. Az eddigi diszpozíciók szerint 

december 31-én Szilveszter-napján te
metik cl Széesen Miklós grófnét férje 

hamvai mellé, 
a gyöngyösszentkereszti családi sírboltba.

Ha pénzre van
szüksége
bndnwtl va«rv brdRrw’Mcörny**!  h*zri.  H
épl'frf-ríwo. C’nruan Cs cIOnyUaen kaphatja 
hoss’nhh tMrles’tósre

SOLTI LAJOS kXr:Vt,MV/’&
T1«M utvAa ivóit runlöníoA) íft.

Ewenkem

52 magyar neiei tarts!
Javítsa meg rádiókészülékének vételét kitűnő, modern, 
magyar erősltöcsövekkel. Errenézve bérmentesített, 
Írásbeli, Ingyenes tanácsot kap, ha az alábbi kérdé
sekre egy levelezőlapon feleletet ad :

1. Hány csöves készüléke van és milyen rendszerű?
2. Milyen csöveket használ benne? (megadandó 

minden csövön látható jel és szám)
3. Neve és lakcíme?

A levelezőlap Rádióamatőr Tanácsadó, Budapest 62„ 
postafiók 178 clmzendő.

Diplomaták harca a bí 
előtt az előleglevonás

sá
*

Venter Emil főkonzul pereskedése Nuber Sándor 
meghatalmazott miniszterrel és Miklós Tibor főkonzulié!

Venter Emil nyugalmazott mngyar királyi fö- 
konzul beperelte Nuber Sándor nyugalmazott 
rendkívüli követ é, mcgh-.talmazott minisztert, 
valamint Miklós Tibor királyi főkonzuli. Ven
ter előadta, hogy Nuber, aki annak időjén a 
külügyminisztérium egyik vezetője volt, rende
letet adott ki és arra utasitotta a konzuli osz
tályt, hogy Venter Emil fizetéséből 1080 pen 
göt ulielőlegmegtérilés és rokkantadó cimén 
vonjon le.

A főkonzul
azzal érvelt, hogy a flzetéslevonás jogosu

latlanul történt
és panasszal fordult a közigazgatási bírósághoz, 
de annak ellenére, hogy a panasznak halasztó 
hatálya van. a fizetéslevonást mégis végrehaj
tották.

Venter főkonzul a keresetében arra az állás
pontra helyezkedett, hogy a levonás törvény 
ellenesen történt és ezért

azok felelősek, akik végrehajtották a ren
delkezést.

Ezen a címen perelte be Nuber meghatalmazott 
minisztert, aki a rendeletet kiadta és Miklós

A kormánypárt ellenakciója 
Gaál Gasztonékkal szemben

Szijj Bálint visszatér a kormánypártba és a ké □viselőházba
Az Egységcspárt kisgazdacsoportja körében 

meglehetős nagv feltűnést keltett a Gaál Gasz
ton vezetése alatt álló ellenzéki kisgazdák most 
már erőteljesen megindult szervezkedése. Ter
mészetesen ezzel szemben a kormánypárti kis
gazdák is hozzálátnak n falusi nép megnyeré
séhez és a karácsonyi szünet után összeülő par
lament mindenesetre hamarosan foglalkozni 
fog bizonyos olyan javaslatokkal, amelyekkel 
nteg akarják nyerni az ország kisgazdáit a kor
mánypárt részére.

Amint jó forrásból értesülünk, sikerült a kor
mánypárt kisgazdacsoportjának

Szijj Bálintot visszatéríteni ■ Gaál Gasz*  
ton-féle alakulástól,

ugy. hogy minden valószínűség szerint — ha 
egyelőre Szijj Bálint semleges is marad —, 
scinmieselre sem fog részlvenni a Gaál Gaszton 
által megindított mozgalomban

Szijj Bálintot ugyanis az Egységespárt csiz
más képviselőihez hosszú évtizedes fegyverba- 
rótság fűzi és igy nem volt nehéz rábírni arra,

hogy visszavonuljon az ellenzéki kisgazda
pár! szervezési munkálataitól.

Szijj Bálint tulajdonképpen azzal, hogy a mos
tani országgyűlési ciklus kezdetén a felsőházi 
tagsággal rávették arra, hogy ne vállaljon kép
viselőséget, fél fótinak érezte magát és ez 
a körülmény II közre abban, hogy csat

Olcsóság a Bécsi-utcában!
Elsőrendű kézimunka cipők árait 
mélyen leszállítottam rolga készlet tart | 

Lichtmann-cipőkI^hXá!^J,n6c,pö''Női és férfi

Marséba! cipőüzlet IV., Bécsi-utca 1. sz.

Tibor főkonzuli, nki a rendeletét végrehajtotta. 
A törvényszéki tárgyaláson az alperesek ügy

védje pergátló kifogást emelt és azzal érvelt, 
hogy

az ügy nem a polgári bíróság, hanem ■ 
közigazgatási hatóság elé tartozik.

A törvényszék azonban elutasította a pergátló 
kifogást és a Tábla is erre az álláspontra he
lyezkedett. Nuber követ és Miklós főkonzul

felülvizsgálati kérelemmel éltek a Kurtá
hoz.

A Rácz-tanács elé került ar ügy. amely most 
döntött. A kúriai tárgyalásnak külön érdekes
sége is volt A tanács ugyanis

a felek általános fölszólalási tilalma ellené
re, fölszólalásl jogot adott Venter Emil ffí- 
konzulnak, azon az alapon, hogy a főkon- 

zu! jogrégzeft és Jogi doktor.
A főkonzul hosszas felszólalásában fejtette ki 
álláspontját A Kuria végül is szintén elutasí
totta az alperesek felülvizsgálati kérését. A köz- 
benszóló ítélet után most már a pör érdemi ré
széről megint az elsőfokú bíróság, a törvény
szék fog mnjd dönteni.

lakozott a Gaál Gaszton féle mozgalomhoz.
Szijj Bólint ha nem is tartozik a kisgazdák 

harcos csoportjába, kisgazdatársai között min
dig nagy tekintélynek örvendett, ugy, hogy a 
kormánypárthoz való visszatérése nagy nyere
séget jelent az Egységcspárt számára a megin
dítandó szervezkedésben.

Ilire jár annak Is, hogy ■ legközelebbi 
képviselőválasztások alkalmával Szijj Bá

lint újból mandátumot fog kapni, 
miután sehogy sem érzi jól magát a felsöház- 
bán, mert hiszen olt semmiféle clyan tevékeny
ségre nincs alkalma, amellyel a kisgazdatársa
dalom sorsát előbbre vihetni.

Egyébként az Egységcspárt megindítandó or
szágos akcióját a január hó 14-én tartandó 
kisgazdaértckezleten fogják részletesen meg
beszélni. A kormánypárt kisgazdafrakciója 
ugyanis minden hónapban értekezletet tart a 
fölmivclésügy i minisztériumban Mayer János 
elnöklete mellett és ezeken nz értekezleteken 
adják elő rendszerint a kisgazdaképviselők kí
vánságaikat.

A mostani értekezleten kizárólag az ellen
zéki kisgazdamozgalmakkal szemben megindí
tandó ellenszervezkedésről lesz szó, mert hiszen 
a kormánypárt kisgazdacsoportla semmiesetre 
sem hajlandó tétlenül nézni Gaál Gasitonék, 
reájuk nézve mind veszedelmesebb szervezke*  
dósét.
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Kasszafuró betörőket fogott el 
vasárnap a rendőrség

Három veszedelmes rovotfmulfu betö
rőt foglak el vnsárnnp éjszuka a főkapi
tányság detektivjei. A régóta keresett há
rom betörő, Kálinál József 33 éves kőmű
ves, Varga László 30 éves betonmunkás és 
1lalkovlch Ferenc 32 éves pincér, akik 
többször voltak már letartóztatva betörés 
büntette miatt.

Az előállított három betörő elismerte, 
hogy legutóbb ök jártak a Podmaniczky- 
utca 69. számú házban lévő Gál István- 
féle pálinkamérésben, ahová

falbontás utján Jutottak be.
A Wertheim-kasszát akarták megfúrni, de 
ez nem sikerült nekik, igy csak a kézipénz- 
tárt törték fel és abból mintegy ölven pengő 

készpénzt vittek el és nagymennyiségű Hali 
zsákmányoltak. Beismerték azt is, hogy 
ugyanaznap éjszaka a Podmaniczky-utca 
50. szám alatt lévő Hoffer István és Társa 
szerszámáru cég helyiségébe is behatollak, 
ahol.

sikerült megfumlok ■ kasszát
és ahonnan körülbelül 500 pengő készpénzt 
vittek el magukkal.

A három betörő egyelőre több betörést 
nem akart beismerni, a főkapitányság azon
ban bizonyosra veszi, hogy mind a hárman 
szerepet látszottak a legutóbbi idők gyakori 
falbontásos betöréseiben és kasszafurásai- 
ban. Mindhármukat letartóztatták, de a 
nyomozás tovább folyik ügyükben.

„VER-KO" cipők
komoly faaváCSOnyl ajánlata
Budapest, IV., Muzeum-kSrut 33. (Múzeummal szemben)

Számolva t vevőink leromlott anyagi helyzetével; árainkat lényegesen leszállítottuk ée a 
kővetkező időezerd elsőrendű kéiimunkaoipőinket ajánljak a megszokott kiváló minőségben: 

HÓCIPŐK

Női Crepe de Chine estélyi cipő, Ifj Ofi 
dlvatpántos és szalon,_P 1740, P lO.ÖU

Női ezüst sevro dlvatctpők ___  P
Férfi fekete box fél fűzős, divat

formákban .............  P
Férfi lakk fél fűzős ée gombos

P 21.30, P 19.80, P

21.-
18.80
18.80

Női lakkozott gwni hócipő, bársony 
gallérral___________________ p

Női lakkozott gumi hócipő, villám- 
zárral  ..........   P

Női lakkozott gumi hócipő, 80 cm 
magas, középun villámzárral _ P

Női lakkozott gumicsizma, 86 cm 
szárral, villámzárral ......... P

Gyermek lakkozott gumi hócipő, 
bársony gallérral. 83—85 P 10.50, 

28—83 P 940, 32—27 P

11.50 
15 50 
18.80 
2Z.80

8.80
Harc a lárma ellen Balig- és Llchtmann-cipők 

mélyen leszáll tott árakon
Komótclpők, gyermekcipők 

dús választékban, olcsó árakon

Budapestre jön Hölje építészeti tanácsos, 
a lárma elleni nemzetközi küzdelem megszervezője 

lönbon Is az idegenforgalom növelése révén Gellérthegy körüli elgondolások szép tervét, ép. 
cselleg hamarosan visszatérül. A főváros kö- oly türelmetlenül várja ezeknek az eszméknek 
zönsége, amilyen nagy érdeklődéssel várja a a megvalósítását is.

Budapest lakossága, amely annyit szen
ved és annyit panaszkodik az utcai lárma 
miatt, örömmel üdvözölheti azt a hirt, 
liogy

nemzetközi harc indult a nagyvárosi 
lárma ellen én ebbe a harcba a nemzet

közi szervezet Budapestet Is bekap
csolja.

Németországban tavaly pályázatot hirdet
tek a lárma megszüntetésének, illetve csök
kentésének módjaira és ezt a pályázatot 
Hölje berlini épilészcti tanácsos nyerte meg. 
HÖlje tanácsos most ligát szervez a lárma 
elleni küzdelemre. A ligának az a célja, 
hogy

Mennyi ügyvédi honorárium jár 
az amnesztia kieszközléséért?

A törvényszék szerint 90 pengő
Denk Tivadar budapesti ügyvéd 1930 

pengős ügyvédi munkndij megfizetéséért 
pert indított Perlstcin Dezső és Perlstcin 
Dczsőné nyirtassi lakosok ellen. Az ügyvéd 
két címen követel díjazást az alperesektől. 
Először azért, mert eljárt és kieszközölte, 
hogy Perlstcin halasztást kapjon büntetése 
kitöltésére, másodszor, mert kieszközölte 
ügyfele részére a legfelsőbb kegyelmet. Ar. 
alperesek nz ügyvédnek munkájáért csak 
600 pengőt fizetlek, amit Denk a halasztás
sal kapcsolatos eljárásaiért számolt el és 
további 1330 pengőt követelt az amnesztia 
kieszközléseért.

A budapesti járásbíróság a tárgyalás le
folytatása után 1200 pengő összjárandósá- 
got állapított meg Denk Tivadar részére és 
a már kifizetett 600 pengőt ebből levonta.

Százan pályáznak 
a Gellérthegy körüli fürdőváros 

kialakítására
Január közepén jár le a pályázat

Január 15-én jár le az a nagyszabású és 
nagy érdeklődéssel kisért tervpályázat, nme
ivel a főváros kezdeményezésére az Országos 
Idegenforgalmi Tanács Irt ki a Gellért-tér, a 
Gellért- és Rudasfürdők közötti Dunapart, va
lamint a Rudasfürdő környékének rendezésére 
és kialakítására.

Budapest fürdőváros fejlődésének történeté 
ben nagyjelentőségű ez nz esemény, mert a 
fürdőváros központjának kialakulása fog ezzel 
a tervpályázattal hatalmas lépéssel előrehaladni. 
Bár a pályázat titkos, annyi már most köztu
domású. bogy a pályázaton

■ magyar mérnöki éa építészi kar legkivá
lóbb képviselői nagy számban vesznek 

részt.
A pályázókat nemcsak a pályadijnk serkentik 
• minél szélesebb tervek készítésére, hanem 
az a ludat Is, hogy • fürdőváros központjának 

orvosi, mérnöki, jogi és pszichológiai 
szekciók 

utján kutassa a világvárosi lárma okait, 
ennek körülményeit, a fölösleges lárma 
megszüntetésének és megtiltásának mód
jait és lehetőségeit.

Ncwyorkban már megalakult egy ilyen 
liga, Hölje tanácsos pedig most hozzáfogott 
az európai harc megszervezéséhez. Az épí
tészeti tanácsos a legközelebbi napokban 
Budapestre is eljön, hogy

a magyar főváros illetékes köreit szin
tén belevonja az akcióba, 

mely a nagyvárosi polgárság békéjét és 
nyugalmát akarja megvédeni.

Perlsteinék a bíróság Ítéletében megnyu
godtak, de az ügyvéd felebbezett. A tör
vényszék elé került az ügy és Szalay Béla 
dr. tanácsa csupán

00 pengő megfizetésére kötelezte még 
az ulpcreseket.

Az indokolás szerint az a kérdés volt el
bírálandó, hogy mi illeti az ügyvédet az 
amnesztia kieszközléseért. A törvényszék 
azon az állásponton volt, hogy a kegyelmi 
eljárásnál csak a kérvény benyújtása és az 
első elintézés megsflrgefése volt a fontos, 
mig az ügyvéd további ténykedései célta
lanok, szükségtelenek, feleslegesek voltak. 
Ezért tehát az ügyvéd nem számíthat fel 
költséget. Perlstcin különben is általános 
kegyelemben részesült és igy az ügyvéd jog
talanul számította fel a külön költségeket.

kialakítása a pályadíjnyertes művész nevét vi
lághírnévre emelheti. A január 16-én lejárt pá
lyázatra

legalább 100 pályamunka beérkezését Je
lezték,

úgyhogy a bírálóbizottságra hatalmas feladatot 
fog róni a munkák elbírálása.

A 23 tagú zsűriben résztvesznek az idegen 
forgalmi érdekeltségek, a Közmunkák Tanácsá
nak, a minisztériumoknak és az építészeti ér
dekeltségek képviselői. A fővárost Ripka Fe- 
ronc főpolgármester, Sipőcz Jenő polgármester, 
P.dcs Endre, Karkas Rezső, Charman Ferenc, 
Lobmayer Jenő tanácsnokok és Bánlaki Géza a 
Gellért-fürdő igazgatója, továbbá a közgyűlés 
két tagja fogja képviselni. Előreláthatólag két 
hónapot vesz majd igénybe a zsűri munkája s 
a döntés után a pályaműveket a Magyar Mér
nök- és Építész-Egyletben

Belefulladt a Rákos-patakba 
egy szerencsétlen hadirokkant 

Nincsen figyelmeztető tábla a Rákos-patak meredek 
partján, ahol már több hasonló katasztrófa történt

Vasárnap reggel a Rákos-patak medrében 
egy halott féri! holttestére akadlak a járó
kelők. Hamarosan megállapították, hogy 

belefulladt a sekélyvlzii patakba.
Rendőri bizottság szállt ki a helyszínre, 
amely megállapította, hogy a szerencsétle
nül járt ember Hullei Vilmos 35 éves gyári 
munkás, aki a háborúban fejlövést kapott 
és ennek következtében gyakran fogták el 
epilepsziás rohamok.

A szerencsétlen ember, aki minden nap a 
Rákos-patak mentén szokott munkahelyére 
menni és onnan hazatérni, a jelek szerint 
tegnap este éppen hazafelé tartott, amikor 

a meredek és síkos parton megcsúszott

UJABB CSATÁK A „TEMETKEZÉSI FRONTON4*
Egy vállalkozó furfangos módon szerzett iparengedéllyel 

temetkezési üzletet nyitott az Üllői-utón
Ismeretesek azok a bonyodalmak és affé

rok, amelyek a főváros és a temetkezési 
magánvállalkozók között a közelmúltban 
napirenden voltak. Mióta a főváros a temet
kezési intézményt monopolizálta, nemcsak a 
régi, hanem a környékbeli temetkezési vál
lalkozók is mindent elkövettek, hogy iparu
kat feltámasszák, illetve, hogy Budapesten is 
folytathassák. Számos per is keletkezett 
ezekből az ügyekből, amelyeknek során a 
megváltott vállalatok volt tulajdonosai sok
milliós kártérítést követeltek a fővárostól, de 
a perek egy része már a főváros javára el
dőlt és a felperes vállalkozókat a bíróság 
végső fokon is elutasitotla alaptalan kerese
tükkel.

Most azonban ismét kellemetlen bonyo
dalmai keletkeztek a fővárosi Temetkezési 
Intézetnek egy környékbeli magánvállalko
zóval, nki mindenáron Budapesten nkarja 
a temetkezési ipart folytatni és evégből 
üzletet is nyitott a fővárosban. Schrödcr 
Ágoston pesterzsébeti temetkezési vállalkozó 
már hónapokkal ezelőtt beadványt intézett 
a kereskedelmi miniszterhez és kérte, en
gedje meg, hogy temetkezési vállalatát 
Pesterzsébetről Budapestre helyezhesse át. 
Annak idején a kereskedelmi miniszter ezt 
a kérvényt véleményezés végett átküldte a 
fővároshoz, amely a közgyűlés utján sürgő
sen terjedelmes tiltakozó feliratot küldött 
a kormányhoz és vétót emelt az ellen, hogy 
a vállalkozó kérését teljesítsék.

Ugy látszik, ennek a felirntnak nem volt 
hatása, mert Schröder Ágoston a múlt hé
ten mégis csak

bevonult Budapestre és megnyitotta az 
egyik főútvonalon temetkezési cikkeket 
árusító és haloltszállllással foglalkozó 

üzletét.
Pesterzsébeten ugyanis a képviselötestü- 

és lezuhant a patak medrébe.
A rendörorvosi vizsgálat szerint a szeren
csétlenség pillanatában epilepsziás roham 
tört ki rajta és mivel arccal a folyó medre 
felé zuhant le, belefulladt a vízbe.

A szerencsétlenül járt munkás holttestét 
a törvényszéki orvostani intézetbe vitték.

A szomorú esettel kapcsolatosan a rend
őrség megállapította, hogy

a Rákos-patak mentén semmiféle figyel
meztető tábla vagy korlát nincsen.

ami a hasonló szerencsétlenségeknek elejét 
vehetné, noha az utóbbi időben többszőr, 
előfordult már hasonló szerencsétlenség.

állitott iparigazolvány birtokába került, be-« 
adványt intézett a kereskedelmi miniszter- 
hez és érdeklődött aziránt, hogy az enge< 
dély alapján árusithat-e fakoporsót, érc- 
koporsót, szemfedőket. A kereskedelmi mi*  
niszter azt válaszolta, hogy miután az ipar-*  
igazolvány nem sorolja fel részletesen az 
ipar keretében árusítható cikkeket, a „min-*  
dennemü" kitétel lehetővé teszi számára, 
hogy a fa-, érc- ás textiláruk között

koporsókat és szemfedőket Is árusít
hasson.

Ennek az értesítésnek alapján Schrödcr 
Ágoston beköltözködött Budapestre és a 
második kerületi elöljáróságon hasonló 
szövegű iparigazolványt váltott, majd tele
pét áthelyezte a nyolcadik kerületbe és a 
múlt héten az Üllői-ut 48. szám alatt meg
nyitotta üzletét. Kitette hatalmas cégtábláit, 
amelyen nagy betűkkel hirdeti cégét a 
„Schröder Ágoston Országos Haloltasszállitó 
Vállalat“-ot és a cégtáblára két helyen 
felirattá azt, hogy

a cég a kereskedelmi miniszter enge
délye alapján működik.

A főváros, amint erről értesült, azonnal 
megindittatta a vállalkozó ellen több címen 
is a kihágási eljárást és a VIII. kerületi 
elöljáróságon a napokban már Ítéletet i*  
mondanak a legújabb temetkezési bonyoda
lom ügyében.

Perzsaszönyeo mindig erféK, 
nincs annál izeim ajámféK!
Művészi szobrok
Vitrintárgyak -0-

Igazán olcsón

Antikart Rt..,,
(I(. STERNBERü Z. J.) 
VU, Uoö- éa Kaztnezy-utca aarkta 

közszemlére teszik.
A pályamunkák díjazására hat dijat tűztek ki.

A közmunkák Tanácsa, a főváros és az ide
genforgalmi érdekeltségek közös feladata lesz, 
hogy a pályadíjnyertes tervek alapján az el
gondolások mielőbbi mgvnlósulását elősegítsék. 
Kétségtelen, hogy tetemes anyagi áldozatot kö- 
vétel majd ennek n környéknek a rendezése, 
de az ahhoz fűződő nagy érdekek megkövete
lik nz áldozat meghozatalát, amely kü-

UJ ESZTENDŐ:

—- NIKOTEX!

let elhatározta, hogy saját kezelésébe veszi 
és monopolizálja a temetkezést. Schrödcr 
Ágoston erre gondolt egy okosat és ipar
igazolványt váltott, amelynek értelmében 
jogában áll „mindennemű faárukkal, min
dennemű bádog és ércárukkal, minden
nemű textilárukkor kereskedni. A hang
súly n „mindennemű" szócskán volt, mert 
Schrödcr erre alapította jövendő nngy tér-, 
vél. Schrödcr Ágoston ugyanis, amikor a ki-

Budón a Csörsz, Retek, Böszörményi, Buda
foki, Bertalan, Magyarádl, Kléh István, Han
tos, Horthy Miklós-uton, Zsigmond-lér, Pes
ten a Koháry, Balaton, Pannónia, Holtán, 
Tátra, Aréna, Thököly, Rotlenbillcr, Jókai, 
Pozsonvi-uton és Kőbányán egy- és töbhszo- 
hás, hallos, keleti és déüfekvésscl, május— 
augusztusi beköltözéssel előjegyezhetők- 
Kérjen ismertetőt tervekkel. „Tégla" rt JV.. 
Vörősmarty-tér 2. I. emelet 14.
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Éjszahai botrány azErzsűbet-hOruton 
pofonnal os rendoribeavatkozassai

A harcias hitelező felháborodásában megverte az adósát
Kinoa incidens zajlott le szombatról vasár

napra virradó éjszaka az Erzsébet-köruton. Éj
féltájban különböző mozik, színházak és mula
tók hatalmas emberáradatot ontottak a kör- 
utakra, amikor a hazafelé tartó közönség az 
Erzsébet-körutnak a Wesselényi-utca és Dob
utca közötti szakaszán

hangos kiáltozásra és egy még hangosab
ban csattanó pofon zajára lett figyelmes.

Az előzményekről nem tudott senki, azok olyan 
villámgyors filmszerűséggel peregtek le. Csak 
azt látták, hogy egy magas, erőteljes, elég jól 
öltözött férfi magából kikelve áll a mindjobban 
köréje gyűrűző tömeg közepén és igen

harcias állásba vágva magát, veszekszik 
tovább egy elegáns fiatalemberrel,

aki szemmel láthatólag megszeppenten és a tett
leges inzultus látható nyomaival az arcán, vé
dekezik a szóáradat ellen.

— Az én pénzemért maga nem fog urlzálni! 
Előbb fizesse meg az adósságát, aztán járjon 
orfeumba/ Nem szégyeli magát?

— Semmi köze hozzál Azt teszem, amit aka
rok! Ha nem tetszik, menjen a bírósághoz és a 
rendőrséghez! — replikázott a fiatalember.

Viharos jelenetek az ügyvéd
jelöltek vasárnapi közgyűlésén

A Rsiorm-PArl és a Liberális Párl összecsapása 
a tisztújító választás körül

Az ügyvédjelöltek Országos Szövetségé
nek budapesti kerülete vasárnap délelőtt 
tartotta évi közgyűlését az Ügyvédi Kama
rában.

A közgyűlés legfőbb pontja a tisztikar 
megválasztása volt, amely azután

váratlanul botrányos jelenetekre adott 
alkalmat.

Át ügyvédjelöltek ugyanis két pártban 
tömörültek és a két párt jelöltjei között már 
tiz óra után

élénk választási harc fejlődőit ki.
Tizenegy óra felé a Szövetségi Reform Párt 
szavazatai már több, mint a háromszorosát 
tették ki a Nemzeti Liberális Párt szavaza
tainak.

Mikor a Liberális Párt hívei látták, hogy 
kevés reményük van a többségre, felszólí
tották a szavazatszedő bizottságban levő 
bizalmijukat, Wiener József dr.-t, hogy 

mondjon le bizottsági tagságáról.

VASÁRNAPI LÁTOGATÁS 
ŐFELSÉGE A PATIALAI

MAHARADZSA
orvosánál, szakácsánál, borbélyánál és tizenkilenc bőröndjénél, 
amelyek közül az egyikben egy milliárd pengő értékű mesebeli 

ékszer rejtőzik
A dunaparti hotelben lábujjhegyen jár a 

személyzet az amúgy is neszfogó szőnyegek
kel bőven ellátott elsőemeleti folyosókon. 
Ritka vendég tartózkodik a hotelben: egy 
eleven maharadzsa. Még pedig nem is a 
kisebbek közül való, hanem egyenesen a 
leggazdagabbak egyike. A patiaíai maha
radzsa ugyanis, aki karácsony estéjén csa
ládjával és bő kíséretével együtt Budapestre 
érkezett, Indiának talán leghatalmasabb 
rádzsája és egyben

a világ leggazdagabb embereinek egyike.
Tizennyolc hatalmas bőröndöt emeltek le 
autóiról, de legértékesebb bizonyára az a 
tizenkilencedik volt, amelyet a rádzsa tit
kára a kezében tartott s amelyet egy pilla
natra sem engedett ki az ujjal közül. A tit
kár a kis fekete bőrkoflerrel egyenesen a 
szálló safejéhez sietett, hogy csomagját 
csak olt tegye le. A szálló mindenttudó szo
balányi hírforrásai azt rebesgetik, hogy a 
jelentéktelennek tetsző kis bőröndben a her
ceg feleségének és udvarhölgyének, valamint 
a rádzsának magánhasználatra szánt ék
szerei vannak és

n gyémántok, brllliánsok, meg karbun- 
kulusok értéke közel jár az egymilliárd 

pengőhöz.
Hát nincs rossz dolga egy ilyen maharad

A tömeg kezdetben nem igen értette, hogy 
mire vé,jc a do,g°b de « két szembenálló fél 
közül a támadást kezdő idősebb férfi hamaro
san felvilágosította a csoportosulókat, hogy a 
fiatalember, aki láthatólag rendőrt kutató sze
mekkel nézett körül,

részletre és hitelre vásárolt ruhancmüek- 
kel adósa, 

amelyeket többszöri felszólítás és beperlés elle
nére sem fizetett ki.

Elképzelhető, hogy a járda közönségének ez 
a pikáns csemegéié milyen tömeget vonzott az 
amúgy is népes körútra. Percek alatt

kerékpáros rendörök érkeztek a helyszínre 
és na-rendi ezen szétoszlatták a tömeget, maid 
igazoltatták a két férfit.

Kiderült, hogy az incidens előidézője Gottlieb 
■T. Jenő budapesi kereskedő, a fiatalember pe
dig Weisz Tibor jelenleg állás nélküli magán
tisztviselő. Mindkettőjük ellen utcai

botrányokozás elmén indul meg az eljárás, 
de könnyen lehetséges, hogy az ügy könnyű 
testisértés címén a járásbíróságot is ‘foglalkoz
tatni fogja, ha ugyan a magántisztviselő felje
lentést tesz az elmaradt részletek fejében kapott 
inzultusért.

A Liberális Párt indokolatlan lépése 
ellen, amit — a reformpártiak szerint — 
azért csináltak, hogy a választások folyta
tását megakadályozzák,

élénken tiltakoztak a Reform Párt 
szavazói.

— Számolják össze a szavazatokat! Hir
dessék ki az eredményt! — hangzott egyre 
sűrűbben a Reform Párt részéről, mig a 
Liberálisok a választás megsemmisítését és 
annak január 4-én ujabb megtartását 
követelték.

Mialatt a sikertelen vita folyt, Wiener dr. 
és vele együtt számos liberálispárti, aki 
n>«g le sem adtp. clUiypzqtt n
közgyűlés színhelyéről.

Végre a késő déli órákban a két párt 
vezetői

megegyeztek
és elhatározták, hogy jövő vasárnap uj , 
tisztújító közgyűlést tart a szövetség.

hanem mindennap gondosan kisüti az ud
vari borbély urának előkelőén göndörödő 
szakállót. Á maharadzsának egyik

legfőbb ékessége a szakálla, 
büszke is rá, ha csak teheti, felgyürüzött uj
jaival végigsimogat a tömött szakállréte- 
gen.

A hotel személyzete felcsigázott érdeklő
déssel várja vissza a csehországi vadászatról 
a maharadzsát, aki az eddigi program sze
rint

kedden reggel tér vissza a fővárosba, 
délután három órakor fogadja a budapesti 
sajtó képviselőit és este pedig elutazik Bu
dapestről.

A magyar fővárosból kíséretével együtt 
Londonba megy, hogy részt vegyen a Kerek 
Asztal konferencia befejező tanácskozásain.

Emlékezetes még az a nagyarányú sikkasz
tás, amelynek Weisz Oszkár főliszlviselő volt 
az elkövetője és amely napokon keresztül lá
zas izgalomban tartotta a rendőrséget. Weisz 
Oszkár hosszabb időn keresztül állott főtisztvi
selőként az Aldor és Társa gabonabizományi 
cég szolgálatában. Weisz Oszkár mintegy más
fél évvel ezelőtt

százezer pengőt vett fel n cég számára és 
ezt a pénzt elsikkasztotta.

A sikkasztás ulán egy fiatal nő társaságában 
megszökött, de két nap mulvn Gyomron elfog
ták s néhány száz pengő híján megtalálták 
nála az elsikkasztott pénzt is.Weisi Oszkár ellen 
időközben megszűnt a bűnvádi eljárás is, mert 
a cég visszavonta ellene a feljelentését.

Most aztán érdekes fordulata támndt a száz
ezer pengős sikkasztási bűnügynek, amelyről 
Weisz Oszkár azt hitte már, hogy a feljelentés

zsának. Nemcsak hogy felesége és kedvenc 
udvari dámái kisérik el világjáró útjára, 
hanem

magával hozza udvari orvosát és főlaká- 
jút is, aki egyben a szakács szerepét Is 

betölti.
A lilaturbános, fehér körszakállas öreg 
szolga egy pillanatra nem tágít ura lakosz
tályának ajtaja elől, amely mögött e pilla
natban csak a nők tartózkodnak, mert a 
maharadzsa magyar arisztokraták társasá
gában rókavadászaton vesz részt Csehszlo
vákiában.

A turbános szolga csak délfelé távozik el 
őrhelyéről, akkor lesiet a konyhába, hogy 

a magukkal hozott edényekben meg
főzze a nők ebédjét.

A maharadzsa fiával és titkáraival különben 
a szálló éttermében szokta ebédjét és va
csoráját elkölteni, a nőknek azonban, akik 
a világvárosi hotel háremében avanzsált szo
báiban úgyszólván

hermetikusan elzárt életet élnek,
— külön főznek.

A szolga azonban nemcsak a lakáji és 
szakácsi teendők elvégzésére használható, 
hanem egyben

ő a maharadzsa udvari borbélya Is.
Ami szintén nem kis elfoglaltságot Jelent, 
mert hiszen a maharadzsát és a társaságá
ban lévő urakat nemcsak borotválni kell.

garsaars „Áruizi Hajós" rnttüo
(Ir4nyl-utoa 20, Ferenclek-tore sarok!

!! Hangulatos, zenés SZILVESZTER-EST!!

íkz éu utolsó 3 naplón 
az éu utolsó szenzációja!

Hétfőn, kedden és szerdáD, csak ezen a 3 napon összes

szövet, bársony és csipKeszouet 
cikkkeinkből minden 1 méter hetyett i.qo métert 
szolgálunk ki.

Calvin-tér 7. Vámház-körut 6.

Hogyan lett a százezer pengős 
sifífiasztási bűnügyből 

bejelentési fiifiágás

Lebontják az Orczy-házat
Kiírták a tervpályázatot az Orczy-ház helyén 

létesítendő nagy bérházcsoport terveire
A Károly király-ut rendezésének és az 

Erzsébet-sugárut torkolati kialakításának 
egyik legfontosabb problémája a Károly 
király-ut és a Király-utca sarkán levő úgy
nevezett Orczy-ház helyének beépítése. A 
Közmunkatanács is foglalkozott ezzel a kér
déssel és már két év előtt ugy volt, hogy a 
nagymultu épületet lebontják él helyén 
nagy űzletházat építenek. Akkor azonban 
az Erzsébet-sugárut tervei még nem voltak 
teljesen készen, illetve a végleges tervek 
még nem kaptak jóváhagyást, úgyhogy

nz építkezési engedély kiadását nz Ille
tékes hatóságok megtagadták.

Most, hogy ez a kérdés már elintéződött, 
megnyílt az ut az Orczy-ház újjáépítése 
elölt is. A nagy komplexum tulajdonosa, az 
„Orczy-ház Rt.“ most

kiirta a nyilvános tervpályázatot
A pályázat országos és titkos, azon min

den magyar honos építészmérnök részt ve
het. A pályaműveket lepecsételt borítékban 
az Orczy-ház Rt. irodájában kell beadni, 
1931 március 14-én déli 12 óráig. A pálya
tervek

március hetediké előtt nem nyújtha
tók be.

A pályázathoz minden emeletről kü
lön alaprajz készítendő, külön homlokzati 
rajz készítése nem szükséges. A részletes 
építési programmot és a szabályozási terve
ket a Magyar Mérnök- és Építész Egyletben 
lehet negszerezni. Megalakították a bíráló 

Ez a konferencia tudvalévőén az 'angol 
protektorátus alatt lévő indiai államok fejeit 
gyűjtötte össze a brit impérium országai 
ügyeinek megvitatására. Ezen a konferen
cián

az egyik legfontosabb szerep a patlalai 
maharadzsáé.

Hogy azután Londoból hová megy a világ 
egyik leggazdagabb embere, — erről még 
nem döntöttek. Lehel, hogy visszatér távol 
keleti hazájába, lehet azonban, hogy tovább 
sétál Európában, hiszen van még néhány 
forint a ládafiában.

Ezekre az aranyakra kiváncsi különben a 
budapesti hotel személyzete is, amely a mai 
szomorú viszonyok közölt bizony leszokott 
a tőzsdemaharadzsákról és már csak az 
igazi indiai nábobokban bízik . ..

visszavonásával végképpen lezáródott.
A királyi ügyészség ugyanis
Weisz ellen közokirnlhnmisltás elmén eljá

rást indított
azért, mert amikor Gyomron megszállott, ha
mis néven jelentette be magát. Az ügyészség 
vádiratot is adott ki az ügyben, amelyet most 
tárgyalt a büntetőtörvényszik. A törvényszék a 
tárgyalás lefolytatása utón ugy Ítélkezett, hogy 
Weiszl a közokirathamisilás vádja alól felmen
tette, mert a bejelentőlap adatainak mégha- 
misitása nem meríti ki a közokirathamisitás 
bűntettét, hanem csak

bejelentési kihágás.
Az Ítélet nyomban jogerőre emelkedett és 
igy most Weisz Oszkárt a százezerpengős tik*  
kasztás és közokirathamisitás helyett bejelen*  
lesi kihágásért vonják majd felelősségre.

I bizottságot is, amelynek elnöke Hullt De
zső műegyetemi tanár, tagjai a budapesti 
mérnöki kamara, a főváros középitési ügy
osztályának vezetője, Noszlopy Kálmán ke
reskedelmi miniszteri tanácsos, az építő 
részvény társaság részéről S. Hoffer Imre és 
a részvénytársaság igazgatóságának négy] 
tagja. Pályadijakul 2500, 1500 és 1000 pen
gős dijakat fűzlek ki, azonkívül a további 
bárom legjobb pályamunkát egyenként 500 
pengőért megvásárol ják.

A hatalmas lelckkomplexumot nz uj sza
bályozási terv szerint tudvalévőén a Károly 
király-ut és a Rombach-utca között, egy. 
szűk útjáró utcával fogják kettészelni. Ér-*  
fésülésünk szerint tavasszal már megkezdő
dik az épük*  lebontása és azonnal hozzá
fognak az építkezéshez is. A bérlőknek márt 
is felmondtak.

Változás 1O3f-re

a napok
elűflzetésÉbenl

A világhírű Hnchcttr, Pdrlzv- London-
Nrw >ork cég lágy rorszáe- n előfizetem 
ir >dAt Alli'ot fel Ennek folytán b^rmelv elő- 
fizető eredeti kiadói áron juilv t francia, 
angol amerikai folyóirathoz, napi
laphoz. szuk'aphoz.

Sok pénzt takarít moR minden előfizetőnek a

HACHETTE
magyarországi előfizeted osztálya;

Cserépfalvi
Budapest, IV., Váci ucca 10. szám 
Telefoni NOS 04,
ahol minden francia könyv 

a legelőnyösebben vásárolható.
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Egy milánói bank feljelentést 
tett a Latin-Magyar Kereske
delmi rt. vezérigazgatója ellen

Bonyolult és komplikált intellektuális 
ügyben indult meg nagyszabású nyomozás 
• főkapitányságon. A nyomozás alapját az 
' feljelentés képezi, amelyet

egy milánói nagybank telt ■ budapesti 
rendőrségen egy ismert fővárosi vezér

igazgató ellen.
A milánói bank: a Banca Roscnberg Co> 
lorni magánbank feljelentésében Timur 
Zsigmond vezérigazgatót vádolja különböző 
visszaélésekkel. A milánói magánbanknak 
ugyanis

jelentős érdekeltsége van Budapesten 
és ezeknek az érdekeltségeknek érdekeit n 
butin—Magyar Kereskedelmi Bt., illetve 
annal^ vezérigazgatója, a kereskedelmi rész
vénytársaság főrészvényese: Tímár Zsig
mond képviselte.

A feljelentés szerint Timár vezérigazgató

Verekedés, botrány és tumultus 
a Fridericus cimü film 

berlini előadásán
Kommunisták és nacionalisfák közelharca a nézőtéren

Berlin, december 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjc- 

lentése.) A berlini Ufa Falast filmszínház
ban tegnap mutatták be a Fridericus cimü 
hangos filmet, amely erősen imperialista 
irányú és ez a körülmény alkalmat adott a 
kommunistáknak arra, hogy az előadás fo
lyamán — viszonzásul a Remarque-film 
ellen lefolyt tüntetésekre — ugyancsak han
gosan tiltakozzanak ennek a nacionalista 
filmnek bemutatása ellen,

Antikor nz egyik jelenetben a porosz fu- 
tárt a szászok üldözik, a kommunisták han
gos kiáltozásokkal zavarták nz előadást, ugv 
hogy félbeszakították a film vetítését.

A nézőtér klvllágosodott éa a rendőr
ség többeket kivezetett a nézőtérről.

Az ügyeletes rendőrlisztviselő felszólította a 
közönséget, hogy nki nem ért egyet a film 
lendenclójával, rf. hagyja el a színházat, 
mert n rendbontóknt meg fogják büntetni.

Ezután félvilágosság mellett folytatták a 
film vetítését. Itt Is egy nagyobb jelenete

Váltóhamisítás miatt feljelentették 
dr. Schwartz Miklós orvost, 

aki eltűnt Budapestről
Különös ügyben indította meg a nyomo

zást vasárnap a budapesti főkapitányság. A 
karácsonyi Ünnepeket megelőző napokon 
ugyanis

lübb feljelentés érkezeit egy budapesti 
orvos, dr. Schwartz Miklós ellen, 

akinek a Szív-utca 42. számú házban volt a 
lakása.

Schmartz dr. különböző helyeken nagyobb 
kölcsönöket vett fel váltó ellenében és a vál
tót látszólag barátai, ismerősei, rokonok — 
valamennyien jómódú emberek — zsirálták. 
A váltók lejártakor a kölcsönt nyújtók fel
keresték az orvost, hogy a váltók beváltását 
kérjék, azonban

legnagyobb meglepetésükre dr. Sehwartz
Miklós már nem tartózkodott a fővá

rosban
és a Ínkásában lévök már nem tudták ujabb

Egy dán munkanélküli éles támadást Intézett 
a templomban a király ellen a király jelenlétében

elkeseredett munkanélküli a dán főváros 
helyőrségi templomának vasárnapi istentisz
teletén, amelyen

a dán király Is részt vett éa amelyet 
rádió utján továbbítottak.

Minthogy a rendőrség tudomást szerzett a 
kopenhágai munkanélküliek szándékáról, a 
templom orgonistája azt az utasítást kapta, 
hogy

mihelyt valaki meg akarja zavarni ax 
istentiszteletet, kezdjen el Jútazani

s ezzel fojtsa el annak szavát. Közvetlenül a 
prédikáció befejezóso után valóban egy ron
gyos férfi emelkedett föl a helyéről és nagy 
beszédbe fogott.

A pap integetni kezdett az orgonistának, 
aki ugy látsiik

Kopenhága, dec. 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

lentéss.) Nagyszabású beszédet mondott egy

Andrássy titISninház
Szombaton, január 8-án először

Bajor aizi 
Gombaszögi Ella, Ráday Imre 

vendégfelléptével

Tihamér
A féltékenység komódiá|a 3 képben, 

irta * Lengyel Menyhért
* a lagyogo uj mÖRur.

a Magyar Fiat R.-T.-l is az olasz magán
bank magyarországi érdekeltségének kö
rébe vonta és ekörül származtak volna azok 
a visszaélések, amelyekkel ar olasz bank 
vezetősége a budapesti vezérigazgatót vá
dolja.

A főkapitányságon
szombaton éa vasárnap tartott Tímár 

vezérigazgató kihallgatása.
A vezérigazgató védekezésében elmondotta, 
hogy a büntető feljelentés alaptalan, kö
zötte és a magánbank között

csak évek óta tartó elszámolási diffe
renciák vannak, 

amelyek azonban egyáltalában nem terel
hetők bűnvádi útra. A rendőrségen tovább 
folynak a kihallgatások, hogy a szövevé
nyes ügyre é« annak minden részletére vi
lágosság derüljön.

van a porosz futár feleségét alakító Renáta 
Millernek, akit egyik magasabbrendü kato
natiszt szerelmével üldöz és el akarja csá
bítani. A kommunisták itt ismét hangos 
kiáltozásokba törtek ki:

— Ilyenek a német .anyák! — kiáltották 
össze-vissza, mire a nacionalista érzelmű 
közönség tiltakozott a közbeszólások ellen 
és

már-már a sötétben verekedésre került 
a sor közöttük, 

amikor a film újból megállt és a rendőrség 
ismét kivezetett néhány tüntetőt.

A botrány megismétlődött újból Nagy Fri
gyes jeleneténél, akinek a porosz futár fele
sége azt mondja:

— ön nem is olyan asszonygyűlölő, mint 
hiresztelikl

Erre Ismét nagy zsivaj támadt, különböző 
sértő közbeszólások hangzottak el, 

miközben a tüntetőket eltávolították és igy 
végre az előadást befejezhették.

tartózkodási helyét megnevezni .
A hitelezők erre felkeresték mindazokat, 

akiknek aláírása az orvos váltóin kezesként 
szerepelt, azonban legnagyobb megdöbbené
sükre azok

nem ismerték el az aláírásokban saját
jukat.

Természetesen a hitelezők innen a főkapi
tányságra siettek, ahol megtelték a föl
jelentést.

A főkapitányságon szombatra idézték be 
dr. Schwartz Miklós orvost, de az

nem jelentkezett.
A rendőri nyomozás megállapítása szerint 
n Antal, 33 éves orvos tényleg

eltűnt a fővárosból
és most országszerte megindult nyomozással 
igyekeznek tartózkodási helyét megállapí
tani.

félreértette s jelet,
amely nem szerepelt a megbeszélés alkal
mával és nyugodtan srónokoini hagyta u 
fiatalembert, aki erre a templom szentségét 
méltányoló közönség kínos feszengése köz
ben

éles támadást Intézett a családjával

Tőrrel meilfieszurta magái 
Debreceni Eszti táncosnő

nz anwl Kossag oHa: szerelem
Vasárnap reggel a Rókus-kórház beteg

könyvébe följegyezték, hogy Dcbreczeni 
Eszti táncosnőt, akit a sebészeti osztályon 
szúrt sebbel ápoltak, gyógyultan elbocsátot
ták a kórházból. Pár perc múlva kilépett a 
Rókus-kórház kapuján egy elegáns fiatal 
hölgy: Debreczenl Eszti táncosnő. A szúrt 
seb oka:

szerelem.
Karácsony első napján este megszólalt a te
lefon a mentők székházában s egy izgalom
tól remegő férfihang jelentkezett:

— Halló! Kérem, jöjjenek azonnal a Ki
rály-utca 108. alá, öngyilkosság történtl

Néhány perc múlva már megállt a mentő
autó a Király-utcai ház előtt. A mentőket az 
egyik harmadlkcmeleti lakásba vitték. A la
kásban

ax ágyban, mellén két mély axurt sebtől 
▼érezve, halálsápadtan feküdt egy fiatal 
leány, Debreceni Eszti, a Párisién Grill 

táncosnője.
A szobában tartózkodót még B. A. pozsonyi 
tisztviselő, Debreceni Eszti ismerőse.

A mentőorvos hozzáfogott az első segít
ségnyújtáshoz. A fiatal táncosnő elhaló han

A francia követség 
tanácsosa inzultálta az 

Admiral-bárban Halmos 
Róbert nagykereskedőt
Kínos affér színhelye volt szombat este 

az arisztokraták exkluzív Magyar-utcai mu
latóhelye, az Admiral bar. A szombat esti 
publikum soraiban

foglalt helyet az egyik asztalnál gróf 
Tascher, francia követség! tanácsos,

két igen elegánsan öltözött hölgy társaságá
ban. Az egyik szomszédos asztalnál pedig 
pedig

Halmos Róbert nagj kereskedő, kon- 
mányfőtanácsos

ült. A bár intim hangulatát és az ott tartóz
kodók jókedvét kezdetben semmi sem za
varta, éjféltájban azonban a bár vendégei 
hangos szóváltásra lettek figyelmesek. A szó
váltás a francia követség) tanácsos és a bu
dapesti kormányfötanácsos között folyt le.

Ujabb véres 
harcok Algírban

Pdrisból jelentik: Colomb Bechar-ból 
jelentik a Malin-nak, hogy az abadlai 
lovascsapatok a colomb-bechari avlatikusok 
támogatása mellett

visszavertek egy 200 főből álló ma
rokkói csapatot

Csütörtökön, újév napján délután fél 4 órakor 
gyermekelöadás 

rendkívül mérsékelt hel< arakkal 
Sarkadi Aladár feallAptövol s A kedélyes lovasrendfir 

ÉnekcH és tAncnn gyermskrevn.

M,t"ár;" Fővárosi Ooeretuzinhaz

Újra megindulnak
a magyar-cseh tárgyalások

— jelentik a cseh lapok
Prága, december 28. 

Cseh lapjeieuíc^ek szeriül a magyar-cseh kereskedelmi tárgyalások valószínűleg 
már a legközelebbi napokban újra megindulnak.

Mind a két állam hajlandónak nyilatkozott — mondják a hírek — a tárgyalások 
folytatására és csak azt kívánta, hogy az uj tárgyalások

semleges helyen 
folyjanak.

együtt ax $lső sorban helyet foglaló 
király ellen

és kijelentette, hogy senki se csodál koszon, 
ha a nyomorgó munkanélküliek maguk fog- 
nak hozzá, hogy segítsenek bajukon. A 
templomi szónokot az istentisztelet befejezi 
tével letartóztatták.

gon mondotta:
— Kérem, orvos ur, öngyilkos letteml 

A jót ne bántsák... El akart menni tőlepi, 
azért csináltam.

Egy óra múlva már a Rókus-kórház mü- 
tőasztalán feküdt a fiatal táncosnő.

Az operáció sikerült,
ma már haza is engedték a lakására.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap 
este elment a Király-utca 108. számú házba. 
Egy barátnőjénél lakik Debreceni Eszti. Jól 
érzi magát, már ő nyit ajtót. A lakásban 
ott van B. A., akit Debreceni Eszti A jó 
néven becézett.

Vonakodik, nem szívesen beszéd az „eset
ről". Rövidesen kiderül azért, hogy tulaj-*  
donképpen mi történt. B. A., a szimpatikus 
ur, akivel Pozsonyban ismerkedett meg 
Debreceni Eszti,'

azért jött Budapestre, hogy búcsúzzék 
tőle, mert házasodik.

Ezért történt.
— Már megvigasztalódottT — kérdezzük, 
Esztike elnéz és sóhajt:
— Oh, már igen.

E. Sz.

A veszekedésre állítólag az adott okot, hogy 
a francia követségi tanácsos asztalánál ülő 
hölgyek ugy vélték, hogy a kormány főtaná
csos megjegyzést tesz rájuk.

Kezdetben nem tulajdonítottak ennek 
jelentőséget, később azonban

figyelmeztették a követségi tanácsos?, 
aki felelősségre vonta Halmos Róbertét.

A hangos szóvitának az lett a vége, hogy
■ francia követség! tanácsos kétszer 

tettleg inzultálta a nagykereskedőt 
Mielőtt az inzultus viszonozható lett volna, 
az asztalok mellől felugráló arisztokraták 
szétválasztották a küzdő feleket. Ugy a kö-*  
vétség! tanácsos, mint a nagykereskedő 

azonnal távozott a bárból.
Az inzultusnak természetesen lovaglás főig- 
tatása lesz.

amely algiri területre hatolva, Abadla kö
zelében rajtaütött a behódolt benszülöttek 
egyik táborhelyén. A megfutamított táma
dók

lő halottat hagytak hátra.
A francia csapatok vesztesége 4 halott és 
2 sebesült.

uhui szenzáció
Olcsísigl bmorhiillám!!
Rendkívül mélyen leszállító*!  árak mellett ke
rülnek árusítás alá hálók, ebédlők, urlsxobák, 
szalonok, börgarnllurák. leúnyszobák és külön
böző egyes butnrdnrabnk. Hitelképes egyének 
Mintén árleszállításban és előnyös fizetési ísl- 

téfelekhen részesülnek.

Magyar Kisipari ButoriaraKat
V11L kerület, Józscl-utca 16. szám.
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veres revolveres szerelmi dráma 
egy necsl lahásOan

A nős uduarló megölte a barátnőjét, hogy ne lehessen másé
Bécs, dec. 28.

(A Hétfői Napló alkalmi tudósitójától.) 
Megdöbbentő gyilkosság tartja izgalomban 
Bécset. Szombaton a késő délutáni órákban 
a XVI. kerületben lévő Bankgasse egyik hé. 
zaba hívták ki a mentőket, ahol egy első
emeleti lakásban nagy vértócsa közepette 
találták meg Frida Pflegcr himzőnőt. A 
mentők azonban a szerencsétlen áldozaton 
segíteni már nem tudtak, mert halott volt. 
Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a 
35 éves hirnzönő

halálát revolverlövés okozta
és a golyó a szivburkot fúrta át. Néhány 
perccel a holttest feltalálása után elfogták 
a bűntény áldozatául esett himzőnő gyilko
sát is, Kari Todter 38 éves ácsmester sze
mélyében. Az ő, valamint a szemtanuk elő
adásából azután

megoldódott a himzőnő halálának rej
télye.

Az ácsmester nős ember, de felesége kö
rülbelül egy esztendő óta wicnerneustadti 
rokonainál lakik. Az ácsmester háztartását 
azóta Frida Pflegcr vezette és a himzőnő és 
Todter között csakhamar

szerelmi viszony
kezdődött. A legnagyobb békességben éltek 
egymás mellett s éppen ezért a házmester
nek szombaton feltűnt, hogy az ácsmester

A hajduszováti adóügyi 
jegyző százezer pengős 

sikkasztásának meg
döbbentő következményei: 

felfüggesztették a küzség valamennyi vezető tisztviselőjét 
és 370 adózó ellen végrehajtást vezetnek

Debrecen, dec. 28.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Nemcsak Hnjdumcgyébcn, hanem az 
egész országban nagy feltűnést és megütközést 
keltettek azok a sorozatos sikkasztások,-anie-- 
lyeket egy Debrecen melletti nagyközség adó
ügyi jegyzője követett el. Juhász László, Hajdu- 
szovát nagyközség adóügyi jegyzője esztendő
kön keresztül elsikkasztotta a község lakói által 
befizetett adópénzeket s igy

mintegy százezer pengőre rúg az az összeg, 
amelyet bűnös utón saját céljaira fordított. 

'Amikor Juhász megdöbbentő bűncselekményei 
kiderültek, öngyilkosságot követett el: 

főbelőlte magát s azonnal meghalt.
Az adóügyi jegyző öngyilkossága után nem 
szűnt meg a vizsgálat a sorozatos sikkasztások 
ügyében, mert ugy a büntető-, mint a fegyelmi 
hatóságokhoz olyan bejelentések érkeztek, ame
lyek szerint nemcsupán Juhász felelős a történ
tekért, hanem a községi vezető közigazgatási 
tisztviselőinek vétkes mulasztásai is hozzájárul
tak ahhoz, hogy Juhász esztendőkön keresztül 
elsikkaszthatta az adózók pénzét.

Hajdumegve alispánja e bejelentés alapján 
továbbfolytatta a széleskörű fegyelmi vizsgála
tot, amely most meglepő eredményt produkált. 
Az alispáni vizsgálat eredményeképpen ugyanis 

fegyelmi eljárás Indult a községnek ugy

A tönkrement plébános
Drexler préoost pereskedése a kispesti egyházközséggel

Dretler Antal somOgymegyel címzetes pré
post, kispesti plébános, aki jelentékeny meg
takarított tökével rendelkezett, valamiképpen 
szaporítani akarta az egyház jövedelmét. Az 
egyházközségnek volt egy telke, amellyel kap
csolatban a plébános azzal az eszmével állott 
elő, hogy arra saját költségén üzletházat emel, 
nz egyes helyiségeket Íróitoknak adják ki, az 
egyházközség pedig a befolyó bérekből vissza 
fogja térileni az építési költséget, ha pedig ezt 
letörlesztetle, attól kezdve számottevő jövede
lemre tesz szert. Ezt a megegyezést a plébános 
és az egyázközség írásba is foglalták, Drexler 
prépost az üzlcthdznt 2Ó.000 korona költséggel 
meg is építtette, amely összeget a sajátjából 
előlegezte. 1922 végén azután az egyházközség 
ezt az összeget visszafizette a prépostnak, ter
mészetesen azonban csak

paplrkoronábnn és névértékűén.
Amikor a valorlzóciós törvény életbelépett, a 

plébános, akit időközben
nyugdíjaztak

Freund cukrászda
az István király-szálló épületében,

VI. kér., Podmaniczky-utca 8. szám.
♦

Szilveszterre elegáns 
különtermek bérelhetők.

lakásából nagy veszekedés zaja szűrődik 
ki. Mikor felment, hogy csendre intse őket, 
a lakás ajtaját abban a pillanatban szakí
totta fel a himzőnő és közvetlen utána ro
hant az ácsmester. Annak ellenére, hogy a 
házmester mindent látott,

az ácsmester előrántotta pisztolyát és 
közvetlen közelről a bimzőnőre' lőtt, 

majd kirohant nz utcára, itt többször a le
vegőbe lőtt, hogy a járókelők figyelmét 
magára vonja és azután

megadta magát
az elősiető rendőröknek. Első vallomásában 
azt adta elő, hogy ő nem akarta Frida Pflc- 
gert lelőni, csak megijeszteni. A revolver
golyó azonban eltalálta a himzőnőt. Mikor 
a rendőri bizottság kiszállt a helyszínére, 
megtört és bevallotta, hogy

régen készült már a himzőnő meggyil
kolására.

Felesége ugyanis haza készült, a közeli na
pokban várta haza, ő azonban annyira 
megszerette a himzőnőt, hogy

inkább megölte, semhogy a nő másé 
legyen.

A rendőri nyomozás a késő éjszakai 
órákban megállapította, hogy Kari Todter 
lopás, csalás, könnyű testi sértés és a fegy
verviselési tilalom megszegése miatt egy 
ízben már hathónapi börtönt ült .

szólván egész vezetősége ellen s a fegyelmi 
során a községet vezető összes ffítlsztvlsclő- 

ket felfüggesztették állásukból.
így az alispán felfüggesztette dr. Tóth Albert fő 
icgtjrőt" Nagtp Lajos •kötsógr- bíróé, -továbbá 'a 
község pénztárnokát és ellenőrét állásától.

A százezer pengős sikkasztásnak azonban 
egyéb szomorú következményei is vannak. Ki
derült ugyanis, hogy

a sikkasztó Juhász az adózóknnk hamis 
nyugtákat adott a befizetett adópénzekről.

Ezeket a nyugtákat a pénzügyigazgatóság nem 
fogadja el. Ennek következtében a község la
kói, akik már egyszer adóikat Juhásznak átad
ták,

újból kötelesek adót űzetni.
Miután azonbnn a község lakói képtelenek nrrn, 
hogy újból lerójják az adót, százával indullak 
meg a végrehajtások a község lakói ellen. Érte
sülésünk szerint

eddig háromszázhetven gazdálkodó ellen 
indult meg a végrehajtási eljárás.

A visszaélések ügyében egyébként a község ve
zetőségének felfüggesztésével nein záródott le a 
vizsgálat, hanem folyik tovább.

Rövidesen hivatalos bizottság száll ki 
Hajduszovátra,

hogy az évekre visszamenően átvizsgálja a 
nagyközség egész ügykezelését.

és Kispestről elkerült, pert tett folyamatba az 
egyházközség ellen és előadta, hogy ez volt 
egész vagyonkája

teljesen tönkrement,
csupán nyugdijából él és mindössze 300 pengő 
havi jövedelme van. Annak idején, amikor a 
pénzt neki kifizették, nem volt még átértékelés 
és ezért fogadta el a pénzt jogfcnlartás nélkül. 
Az egyházközség értékálló vagyonhoz jutott az 
építéssel, a méltányosság azt követeli, hogy pén
zéi átértékelten kapja vissza. Ezen a elmen 

25.000 pengő mcgflzctésére kérte volt hí
veit kötelezni.

Az egyházközség hivatkozott arra, hogy n ke
reset alaptalan, egyrészt mert a törlesztéseket 
az egyházközség még a törvényben meghatáro
zott kritikus Idő beállta előtt fizette ki. más
felől rámutatott arra is, hogy a szerződés ér
telmében csak a bérjövedelemből lett volna 
köteles az egyházközség a tartozást törleszteni, 
a plébános tehát hosszú idő múlva kapta volna 
csak meg járandóságát, amivel szemben nz egy
házközség annyira nobilisán fórt el, hogy idő 
előtt és a részletek esedékességét he sem várva 
fizette vissza az egész tartozást. Egyél ként is a 
törvény szerint nz utólagos valorizációt csal 
tönkrement ember követelheti, a pap azonban 
akinek 390 pencö Jövedelme van ilyennek nem 
tekinthető, arról nem Is beszélve, hogy a köl
csön és n préoost állítólagos tönkremenetele 
között semmiféle okozati összefüggés ki nem 
mutatható.

Az érdekes (Hvbcn most birdeif- l i hnláro 
->1'1 a K'irin /'nf/'.t-tnnúc.sn. a™ H’d a/ ecv 
házközséget 12.000 pengő megfizetésére kötc

Maradandó értékű

ajündM
ahordozható villamos

Részletfizetésre is! * Kényelmes havi részletek
Díjmentes bemutatás saját otthonában

Singer Varrógép Részvénytársaság
Fiókok mindenütt

lezte. Az Ítélet indokolása szerint, a plébánost 
előző vagyoni helyzetéhez képest

tönkrejutott egyénnek kell tekinteni, 
mert amikor az ingatlant építtette, plébánosi 
javadalmazása és ezenfelül tekintélyes kész
pénzvagyona is volt, mig most csupán nyugdi
jából él éa egyébként teljesen vagyontalan.

„A telekkönyvi intézmény 
balkáni színvonalra süllyedt"

— panaszolják a telekkönyvvezeták az igazságügyminiszterhez 
intézett beadványukban

A Telekkőnyvvezctők Országos Egyesü
lete emlékiratot intézett nz igazságügymi- 
niszterhez és azt Bablena Lajos alelnök ve
zetésével küldöttség nyújtotta át. Az emlék
irat aggodalommal állapítja meg, hogy a 
Ul«kk(jny.vi..ÍQtéjm^py Ö..X.9ÍfiHvyöJ^cn. nagy 
veszedelemnek néz elébe. A tclckkönyvvcze- 
tök szerint 50—60 év előtt a négy közép
iskola még megfelelt a telekkönyvi intéz
mény akkori kereteinek, ma azonban már 
akkora törvény cs rendelettömeg áll a kez
dők előtt, hogy azokkal a mai négy közép
iskolát végzett fiatalember nyugodt lélekkel 
szembe nem állhat. Igaz, hogy a nehéz vi
szonyok között bőven akadnak érettségizett 
fiatalemberek is, akik erre a munkára vál
lalkoznak, de ezek állásukat csak ideigle 
nesnek tekintik, tehát nem Is gondolnak a

Autójával elgázolt 
egy kisleányt és lámpát 

oltva továbbrobogott
A gAzoló autófuvarozó a bíróság előtt

Érdekes ügyet tárgyalt szombaton a pestvi
déki törvényszék. Traub Oszkár pestkörnyéki 
autófuvarozó volt a vádlott, akit sulyos testi 
sértés bűntettével vádolt az ügyészség, inért ez 
év tavaszáéi

autójával elgázolta aa országúton Kollár 
Mariska nyolcesztendős kisleányt

Az ügyészség vódiratábnn súlyosbító körül
ményként mérlegeli a vádlottnak azt a teltél, 
bogy a gázolás után nem állt meg, hanem

eloltott reflektorral és eloltott számlámpá- 
vnl tovább robogott

az országúton és otthagyta a vérében fetrengö 
kisleányt, akinek egyik lábát az autókerék any- 
nyira szétroncsolta, hogy kórházba szállítása 
után

tőből le kellett vágni.
Az embertelen gázoló autófuvarozót csak na
pokkal később fogták el a megindult csendőri 
nyomozás eredményeként.

A megtartott főtárgyaláson a vádlott azzal 
védekezett, hogy ö szabályszerűen haladt nz or 
száguton és a kisgyermek vigyázatlan ságn 
okozta a szerencsétlenséget, mert az valósággal 
at autó alá ugrott. Ezzel szemben Kollár Ist
vánná, a kisleány anyja és Darázs Mihály tégla
gyári felügyelő azt adták elő, hogy az autó a 
megengedettnél sokkal nagyobb gyorsasággal 
haladt, a fordulónál nem tülkölt és reflektorait 
csak az utolsó pillanatban gyújtotta fel.

A kisleány anyjának jogi képviselője, dr 
Vida István előadja, hogy az autófuvarozó

■z orvosi költséget sem volt hajlandó fe
dezni,

egyetlen egyszer »<*m  látogatta meg n kisleányt 
;i kórházban és hallani sem nknr róla, hogy Ig Kérdést adjon, pedig a gyermek jövendő éle
tét Í£cn károsan befolyásolta 4 szerencsétlenség 

Ezért utólagos valorizációnak helye van. A Kú
ria azonban csak ötvenszázalékos átértékelést 
tartott méltányosnak, még pedig azért, mert a 
felperes élethivatására és személyt viszonyaira 
való tekintettel nem valószínű, hogy ha pénzét 
az ingatlanba nem is fekteti be, azt jobban át 
tudta volna menteni.

saját továbbképzésiikre és arra törekszenek, 
hogy jobban fizetett, jobb előmenetelt biz*  
tositó más állásba jussanak.

Az emlékirat ezért arra kéri az igazság*  
ügyniinisztcrl, hogy a telekkőnyvvezctők is
kolai képzettségét

az érettségi vizsga letételéhez kösse.
A pénzügyi nehézségek, amelyek a telek
könyvi intézmény reformját eddig hátrál*  
falták, nein lehetnek akadályai a reform*  
nak, mert a telckkőnyv bőségesen jővedeh 
mező. A kincstár jövedelme csak a telek
könyv révén évi

20 millió pengőt lesz ki.
Ez az összeg bőven elég a pénzügyi nehéz*  
ségek áthidalására és annak a kérésnek tel*  
esitésére, hogy a telekkönyvvezetők előtt 
íyissák meg a VII. fizetési osztályt.

és féllábbal majdnem teljesen lehetetlennek tet
szik a férjliezmenési lehetősége. Mindezért a 
család vagy húszezer pengő kártérítést, vagy pe

dig havi százötven pengő életjáradék megítélé
sét kéri.

— Fizettem én orvosi költséget — védekezik 
a vádlott és egy nagy csomag cukorsüteményt 
is küldtem be a gyereknek a kórházba.

— Három pengő ölvén fillért fizettem a tát
idéiért — válaszolt a kisleány anyja — és az a 
nagycsomag cukorsütemény pedig tíz deka sa- 
vanyucukor volt.

Az elnök kérdéseire kiderül, hogy a vádlott 
igen tehetős ember.

három háza és tiz autóból álló fuvarozási 
vállalata van,

ugy, hogy anyagilag képes a kártérítési kötele*  
zi ttségre.

ítélethozatalra szombaton még nem került 
sor, mert a bíróság előbb tanúképpen kihall, 
gntnl rendelte Schneider Béla gépkocsivezetőt, 
aki n kérdéses alkalommal az aulófuvarozó 
mellett ült és aki betegsége miatt nem jelenhe
tett meg a tárgyaláson.

Mindenférfitérdekel! t4“50 "Sk*  féríicipö 
mértök áfán 

eteőrondü anyagból, e egáns forma, 
gar máit minőség 

»TOMMY« CIPŐÜZEM 
VI., Srondy-atcn 18. sz.
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Hl KEK
Elevenen elégelt 

a kemencében
Kaposvár, december 28.

f.4 Hétfői Napló tudósitójának telefon- 
jelentése.) Borzalmas szerencsétlenség tör
tént vasárnap Kaposváron. A kaposvári

téglagyár kemencéjében elégett egy 
budapesti állásnélküli pincér,

aki ott keresett menedéket az éjszaka elől.
Szikora István mnukanélküli pincér szom

baton érkezett Kaposvárra. Végiglátogatta 
ismerőseit s elmondotta nekik, hogy Kapos
várott szeretne munkát vállalni, mert Pes
ten már hosszú hónapok óta állásnélküli élt 
s most gyalog ment le Kaposvárra. Kz isme
rősök vendégelték meg a kiéhezett embert, 
iki későn este azzal búcsúzott el tőlük, 
hogy

■ téglagyár kemencéjében fogja tölteni 
az éjszakát.

Másnap reggel a téglagyár munkásai be
gyújtottak a kemencébe. /I kimerült mélyen 
alvó ember azonban nem ébredt fel a mun
kások lármájára. Rövid idő múlva, hogy a 
kemence tüzét meggyujtották,

borzalmas segélykiáltások hallatszot
tak ki a kemencéből.

A munkások rémülten fogtak a kemence 
tüzének oltásához, azonban Szikora Istvánt 
már

nem sikerült megmenteni.
Mire a tüzet eloltották addigra már szénné 
égett.

— Esőre bajlő Idő. Vasárnap kellemetle
nül nedves, ködös idő volt egész nap, bár a 
fagyos hideg engedett. A Meteorológiai In
tézet prognózisa szerint további enyhülés és 
esőre hajló idő várható.

— A Nyugdíjas Magánalkalmnznttak a nyug- 
Hjvalorzdclóért. A Nyugdíjas Mgánalkalmazot- 
'ak Országos Szövetsége vasárnap délelőtt tar- 
’olln negyedik évi rendes közgyűlését. A köz
gyűlésen a szövetség vidéki csoportjai, .valamint 
Ább teslvéregycaűlet is képviseltette magát. 
Tiss Kálmán elnök betegsége folytán Wolf 
Vilmos elnök elnökölt, beszámolva n szövetség 
zévi küzdelmes működéséről melyet a legmini- 
.láüsahb anyagi eszközök dacára is szívós ki
irtással folytat. A zárszámadások beterjesztése 

•.Ián Somlyó Xlvula. főtitkár felolvasta a 8000 
lyugdPas érdekében kidolgozott javaslatát, n 
ívugdijvalorizációs törvény sürgős revziójáért. 
’fnjd ismertette a hndikölcsön mielőbbi meg
oldása érdekében indított mozgalmat. Ezután 
iemlyó főtitkár indítványára a közgyűlés üd
vözölte Teleszky Jánost, Rassay Károlyt és 
Odnos Árpád dr.-t, a hadikölcsön-kérdés meg
oldása érdekében kifejlett munkásságukért. Vé- 
(ül egyhangúlag elnökké választották Kiss 
Kálmánt, alelnökökké Könlg Antalt és Wolf 
Vilmost, ügyvezető főiilkárrá Somlyó Gyulát, 
.rénzlárossá Lineberg Józsefet, tb. ügyésszé ifj. 
dr. Nagy Bélát. Ezenkívül 14 választmányi és 
3 számvizsgáló bizottsági tagot választottak.

— Dunából kimentett öngyilkos. Vasárnap 
reggel a Margithidról a Dunába vetette magát 
egv fiatal leány A sűrű ködben csak a nagy 
loccsanást hallották a motoros mentőcsónak 
rendőrei, akik azonnal nz életunt segítségére 
siettek. Nagynehezcn sikerült is ráakadni a ful
dokló s a habokkal viaskodó leányra, akit az 
utolsó percben emeltek csónakjukba a rend
őrök. Kivitték a partra s ott megállapították, 
hogy az életunt leány Pollaesek Emília 22 éves 
munkáslcány, aki súlyos anyagi gondjai miatt 
akart megválni nz élettől. Pollaesek Emíliát a 
mentők besJtlék a Rókus-kórházba.
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Reichrnnti, december 28.
éA Hétfői Napló alkalmi tudósitójától.) A 

két karácsonyi ünnep ütőn igen sok súlyos 
.szerencsétlenséget jelentetlek, amelyek az 
ünnepek alatt a havas hegyek között szóra
kozást kereső turistákat érték. Emlékezetes, 
hogy Magyarországon például egy nyolca
dik reálista tanuló fagyott meg a Mecsekben. 
Hasonló tragédia áldozata lelt

egy bécsi egy etemi hallgató, a 23 éves 
I.tidwlg Kcrbler, akinek megfagyott 
holttestét vasárnap reggel találta meg 
két parasztsuhanc a relchcnaui Kakuk- 

hegy déli lejtőjén. g

— Betlchemesek ha találkoznak ... Ma
joros András 10 éves fiú, egy miskolci ipa
rosmester fia, tagja volt egy betlehemes tár
saságnak, amely szombaton este a Martin
telepen járta sorra a házakat. Amikor az 
egyik házból kijöttek, szembetalálkoztak egy 
másik betlehemes társasággal. A betleheme- 
sek közölt a versengés miatt csakhamar szó
váltás keletkezett és ez! dulakodás követte. 
A verekedés közben az angyalt megszemé
lyesítő fiú kirántotta kardját és annak az 
élével hatalmas csapást mért Majoros And
rás fejére. A szerencsétlen fiatal fiú vérző 
fejjel, eszméletlenül esett össze és a men
tőknek kellett a kórházba beszállítani, ahol 
még mindig nem nyerte vissza az eszméle
tét. A harcias „angyalt", aki az ütés után el
menekült, keresi a rendőrség.

— Elpusztult a leégett istállóban 56 tenyész- 
marha. Miskolcról jelentik: Vasárnap hajnal
ban hatalmas tűzvész pusztított a borsodmegyei 
Tiszakeszj községben, Tornai!jay József földbir
tokán A földbirtokos istállója a hajnali órák
ban lángba borult Hajnaltól a déli órákig égett 
az istálló, amelyben szénné égett 56 darab te- 
nyészmarha. A tüzel az eddigi vizsgálatok sze
rint az okozta, hogy az egyik kocsis elaludt a 
tűz mellett és a szerte szálló szikráktól lángba- 
borult az alomszalma, majd a lángok elborítot
ták a tetőzetet is

— Véletlenül agyonlőtte a barátját. Mis
kolcról jelentik: Szombaton délután a bor
sodmegyei Vatta községben halálos szeren
csétlenség történt fegyverpróba közben. 
Zádori Kálmán vattai legény a napokban 
forgópisztolyt szerzett és ezt akarta kipró
bálni a község halárában. Magával vitte a 
legjobb barátját, Kocsis Gyulát is. A forgó
pisztoly az első lövésnél csütörtököt mon
dott és miközben Zádori Kálmán vizsgálgat- 
ni kezdte a fegyvert, a revolver elsült és a 
golyó Kocsis Gyula szivébe fúródott. Azon
nal megölte.

— Szíven szúrta magút egy fiatal asszony. 
Miskolcról jelentik: Szombaton éjszaka meg
döbbentő öngyilkosság történt a diósgyőri gyár
telepen, a Mester-utca 13. szám alatti házban. 
Itt lakott feleségével Lcitner József vasgyári 
alkalmazott. A férj és feleség közölt az éjsza
kai órákban szóváltás keletkezett, ami annyira 
felingerelte az asszonyt, hogy kiugrott az ágy
ból, felkapta az asztalon heverő konyhakést és 
mielőtt még férje megakadályozhatta volna, 
markolatig a szivébe döfte, sőt még balkezével 
ráütött a kés nyelére, hogy a penge még bel
jebb hatolhasson. A szerencsétlen asszony 
nyomban összeesett és mire orvosi segítséget 
hívtak, már halott volt.

fcJfc aitakorvoa
ver-, bőr- és nemi-betegeknek rendel egész nap

VII.RAköozl-ut 32. I. «m. «. RAltam' ■

— Felavatták az Izr. Nőegylet női otthonát. 
A Pesti Izr. Nőegylet Jávor-utcai Vilma Női 
Otthonát vasárnap délelőtt avatták fel Hevesi 
Simon dr vezető főrabbi jelenlétében. Az avató 
ünnepélyt Dr. Nagy Gyuláné hegedükiséret mel
lett előadott gyönyörű zongorajátéka vezette 
be. Utána az egyesület elnökasszonya rövid 
visszapillantást vetett az Otthon keletkezésének 
történetére. Végül az Othon lakói nevében 
Hirsch Antalné mondott meleghangú üdvözlő
beszédet.

— Eljegyzés. Laufer Margit (Rákospalota) 
és Teuschl Kálmán (Rákospalota) jegyesek.

— A Salgótarjáni Kőszénbánya R. T. elhatá
rozta, hogy villamos érdekeltségeit és üzleteit 
külön részvénytársasággá alnkitja ót Az uj 
részvénytársaság Hungária Villamossági R. T 
néven 10 millió pengővel megalakult. Az uj tár
saság további tőkeszükségletét, megfelelő fel
tételek melleit, hosszú időre biztosította. Az uj 
részvénytársaságban érdekeltséget vállalt 
Schweiz leghatalmasabb villamosítási vállalata, 
a Schweizerische Creditanstalt érdekkörébe 
tartozó „Bank für Elektrische Unternchmun- 
gen" zürichi cég, melynek Európa összes na
gyobb államaiban villamossági vállalatoknál 
jelentékeny részesedése van. E tranzakció célja 
az, hogy Magyarország elektriflkálásának fej 
lesztésére ujabb jelentős tőkék álljanak ren
delkezésre. melyek uj területeknek a bekapcso
lását és a már villamos áramr.al ellátott terü
leteken a vlllamosfogyasztós emelését célzó be 
rendezések létesítését lesznek hivatva szolgálni.

— Mit használ az Unlndltó? ha télen a mo
tort a kézi foggantyuval kell beindítani. Ha a 
benzinhez néhány csepp „Wing-Oif'-t adago
lunk, elégséges egy nyomás az öninditó gomb
ra és a motor szabályszerűen beugrik.

x Urak! Nem törik meg, ha leül, a „F/z"-szn- 
básu frakking. Korma Lajos kalnp- és úri- 
divat különlegessége, Károly-körút 3, a régen 
ismert saroki'ulct.

A szerencsétlen fiatalember a csúcsról jövet 
hóviharba került, amely az ugylátszik elcsi
gázott fiatalembert egy szikla mögé mene
külni kényszeritette, ott

a fáradságtól összeesett, elaludt és — 
megfagyott.

Az eset tragikumát még növeli az, hogy a 
szerencsétlenség mindössze néhány száz mé
terre történt az erdőőr kunyhójától, ahol 
meleg szoba és vacsora várta a fiatal turis
tát. Ludwig Kerbler haláláról kíméletesen 
értesitették édesapját, aki egy nagy bécsi 

• élelmiszergyár vezérigazgatója.

— A népjóléti miniszter betegsége. Ernszt 
Sándor népjóléti miniszter betegsége még 
mindig tart és a miniszter csupán rövid idő
re hagyja el ágyát, de a szobájából nem 
mozdulhat ki. A népjóléti miniszter, az ed
digiek szerint január 7-én utazik hat heti 
tartózkodásra a ternger mellé.

— Nőegyleti bél. Nagy érdeklődés mutatko
zik a Pesti Izr. Nőegylet ujdonszerünek Ígér
kező házibálja iránt, melyet kemencsmihályfai 
Deutsch Antalné elnökasszony elnöklete mel
lett, január 10-én rendeznek, a Hungária-szálló 
termeiben Báli meghívók és jegyek a titkári 
hivatalban, VII., Kertész-utca 36 alatt kaphatók.

ó éa olcsó részletre 

BLUMENTHAL 
Wmic ényl-utca z6. 
Bejárata Nagydiótoutcábol

— Kifosztották a miskolci plébániát Mis
kolcról jelentik: Karácsony estéjén vakmerő 
betörés történt Miskolcon, a római katholikus 
plébánián. Mialatt Rétay Kálmán apátplébános 
a templomban tartózkodott, ismeretlen tettesek 
betörlek a plébánián levő lakásába, feltörték 
az íróasztalát, ahonnan nagyobb összegű kész
pénzt és iratokat vittek el. A betörők kilétét ed
dig nem sikerült megállapítani.

— Tétlenért betörő. Vasárnapra virradó 
éjszaka a Thököly-uton cirkáló rendörőr- 
szemnek feltűnt egy gyanús külsejű férfi, 
aki a Thököly-ut 14. számú ház kapualjá
ban ólálkodott. A rendőr odalépett a gyanús 
férfihez és nagy meglepetéssel állapította 
meg, hogy a betörő már feltörte a kapu 
alatti kirakatot és abból két prémes kabátot 
már kiemelt és éppen el akart menekülni, 
amikor a rendőr tettenérte. A feltört kira
kat Frankfurter Mihály ruhaüzletének kapu 
alatti kirakata volt. A rendőr a tettenért be
törőt, Goll Sándor 34 éves napszámost elő
állította a főkapitányságra, ahol letartóz
tatták.

— Meggyulladt a karácsonyfa. Tapolcáról 
jelentik: Vasárnap este Máté Mihály né ta
polcai borbélymester felesége meggyujtotta 
a karácsonyfa gvertyácskáit, gyertyagyújtás 
közben a száraz fa ágai a gyertyáktól láng
ba borultak. Az asszony ijedten oltani kezd
te a karácsonyfát, azonban ruhájába is be
lekapott a láng. Sikoltozva rohant ekkor ki 
az udvarra, ahol a szomszédok oltották el 
égő ruháját. Harmadfokú égési sebeket szen
vedett. Haldokolva szállították a tapolcai 
kórházba.

— „A nemek harca/*  Dr. Rapaport Samu sze
gedi orvos, az Orvosanalitikusok Előadásctklu- 
sónak keretében 1930 december 29-én, hétfőn 
esteJ félnyolc órakor előadást tart nz ügyvédi 
Kör nagytermében (Szemere-utca 10). Az elő
adás tárgya „A nemek harca." Az előadó a lé
lekelemzés eszközeivel tárja fel az emberiség 
lelki problémáinak bonyolult világát.__________

elökónlt polg&n «■ 
középiskolái magán
vizsgákra, eret stgl- 
re.VJJHbány-n. M

— Szenzáció ■ Vád-utcában. A karácsonyi 
és újévi bevásárlásokkal szorgoskodó hölgykö
zönség köreiben valóságos revellációként ha
tott nz a vásár, amelyet a Váci-utca 19. szám 
alatt lévő Martos cipőszalon szervezett és 
amely e pillanatban tényleg ? Váci-utca vá
sárlóközönségének legnagyobb szenzációja. A 
gyártmányairól és cipőinek szolid kiviteléről 
kedvezően közismert Martos-cég ugyans Váci
utcai üzletét most készíti elő a tavaszi szezon
ra, éppen ezért raktáron levő összes első
rangú, kézzel varrott cipőit 40, 50, 60, 70 száza
lékos árcsökkenéssel kiárusítja. Ezzel a szokat
lan vásárral a cégnek az a célja, hogy az uj 
szezont teljesen uj készlettel kezdhesse meg, 
raktárát tehát ne terhelje az a nagymennyiségű 
áru, amely, hogy bő választékkal szolgálhasson 
közönségének — olt halmozódik a polcokon. 
Az uj szezon uj cipőit a Martos-cég a legol
csóbb egységárakkal, de változatlan minőségben 
készült cipőkkel kezdi meg. Hogy azonban itt 
milyen órakon, milyen cipők kerülnek pacra, 
uz egyelőre még hét lakat alatt pihenő titok, 
erről csak később tudunk majd beszámolni. A 
Váci utca korzózó publikuma nagy csodálkozás
sal. de egyben a legnagyobb megelégedéssel fo
gadja a Martos-cég kirakatának elébe táruló 
csodáit és a pultok előtt sorakozó tömeg azt 
is bizonyítja, hogyha valahol jó órut, garan
táltan kitűnő minőséget, olcsón lehet kapni, 
arra Igenis, még a mai igen súlyos gazdasági 
viszonyok közölt is van vásárlóközönség.

— lia még nem ért rá ünnep előtt, siessen új
évig nagyvólaszléku márkás kemény- és velour 
kalapjaimból mélyen leszállított áron vásárol
ni. Kozma Lajos, Károly-körut 3, a régismert 
sarok üzlet.

ZS0IÜ0S

— A miniszterelnök bécsi utazása. Bethlen 
István gróf miniszterelnök tudvalevőleg már 
december hónapbam az osztrák kormány 
meghívására látogatóba készült Bécsbe 
Nincs kizárva, hogy ez a látogatás most 
már a közeli napokban, és pedig január 
4-én vagy 5-én meg fog történni és a mi- 
niszterelnök találkozni fog Bécsben a ja*  
nuár 3-án odaérkező Venizelosz görög kül
ügyminiszterrel, akivel már tudvalevőleg 
Ankarában is találkozott. A miniszterelnök 
egyébként a vasárnapi napot vadászattal 
töltötte, de hétfőn már ujból visszatér hiva-i 
talába.

— Szent Jmre-Unncpség Veszprémben. Vesz
prémből jelentik: Nagy ünnepséggel fejeződött 
be Veszprémben a Szent Imre jubileumi év. 
Ochulte kölni bíboros érsek ugyanis Rótt Nán
dor megyéspüspök közbenjárására Szent Imré
nek Aachenben őrzött földi maradványaiból 
ereklyét küldött a liliomos herceg fogadalmi 
városának és azt ünnepélyes keretek között he
lyezték H a veszprémi püspöki székes egyház
ban. A megyéspüspök reggel 9 órakor a székes
káptalan tagjainak és az egyházmegyei papság
nak közreműködésével ünnepélyes körmenet
ben vitte át a díszes tarlóba helyezett ereklyét 
a püspöki palotából a székesegyházba.

— Megfulladt a ládában. Tapolcáról jelentik: 
Különös szerencsétlenség áldozata lett Lovász 
Ferenc tapolcai cipészmester Szombaton éj
szaka ittas állapotban ment haza s nem az ágy
ba feküdt, hanem egy hatalms ládáb, melyben 
a vásári árut szokta tartani. A láda fedele az 
éjszaka valahogy lecsapódott s a ládábn alvó 
ember légmentesen bezáródott. Reggel, mire 
rátaláltak a szerencsétlen emberre, már meg
fulladt.

— Hóvihar dühöng Déloroszországban. 
Kovnóból jelentik: Déloroszországban a leg
utóbbi napokon súlyos viharok tomboltak. 
A Donec-vidék és Charkov közt megszakadt 
a vasúti összeköttetés. A heves hófúvás a 
lávlróforgalmal is teljesen megbénította. Az 
erős viharban egy ház beomlott és négy 
embert maga alá temetett. A viharsujtotta 
területre 11.000 főnyi katonaságot rendeltek 
ki a károk helyrehozatalára.

— Fát és élelmiszert kaptak a nagykőrösi 
szegények. Nagykőrösről jelentik: A városban 
az Ínségesek száma 4000. Ezek közül a legszo- 
morubb helyzetben lévő 250 családnak kará
csony alkalmával élelmiszert és fát osztottak ki.

— A Magyar Nemzeti Bank február 3-án, 
kedden délután 6 órakor tartja jövőévi köz
gyűlését. Az alapszabályok értelmében a köz
gyűlést 45 nappal előbb kell meghirdetni és 
azok a részvényesek vehetnek részt, akik már 
julius 31-éig legalább 25 darab részvényt he
lyeztek letétbe és a letétet azóta sem vették 
vissza. A főtanács legutóbbi ülésén foglalkozott 
már az idei esztendő üzleteredményével és meg
állapította, hogy előreláthatóan 12%-os osztalé
kot. fog fizetni. A múlt esztendőben az osztalék? 
13% volt.

— A „Közlekedés" decemberi száma. Meg
jelent a „Közlekedés" decemberi száma bő és 
gazdag tartalommal. Vezércikket irt: dr. 
Konfz Endre belügyminiszteri tanácsos, a lap 
felelős szerkesztője, „Hogyan kellene az autói 
mobiliparon s a hasonlatos iparágakon, vállai 
latokon segíteni?" cimen. Különösen felemlí
tendő érdekes tanulmányt közöl vitéz nagybá
nyai ifj. Horthy István az amerikai közlekedést 
viszonyokról. A lapot rendeletek, jogi közlemé
nyek, a közgazdasági rovat és több közlekedés
ügyi szakiró cikke tarkítja.

— Vasárnapi öngyilkosságok. Vasárnap dél
után két óra tájban nagy riadalom támadt az 
Erzsébet hídon. A hid közepéről egy fiatal, 
munkáskülsejü ember a Dunába vetette magát. 
Az öngyilkosság szemtanúinak kiáltozásaira 
figyelmes lelt a dunaparti viziőrség és a mentő
motoroson az öngyilkos fiatalember segítségére 
siettek. Kiemelték a jeges vízből és beszállítot
ták a Rókus-kórházba, ahol megállapították, 
hogy Bálint János a neve, huszonkilenc éves 
cipészsegéd. Kihallgatása alkalmával elmondot
ta, hogy anyagi gondok mintt akart meghalni. 
— Pesterzsébeten, a Törők Flóris-utca 20. szá
mú házban Kmctykó Istvánná harminc éves 
munkásnő mosószódával megmérgezte magát. 
A mentők a Rókus-kórházba vitték.

berendezések rend 
kívül olcsó árbsn 
DohAny-u SS 
Kazinczy-u. sarkán

— Forgalomba került az olcsó Pctőfi-clga- 
retta. E cigarettafajta testvére a Budapest kü
lönlegességi cigarettának, azonban mig az fino
mabb trafikdohányból és a gyengébb dohányo
soknak, főleg hölgyek részére készült, addig a 
Petőfi tisztán belföldi magyar dohányból van 
előállítva, egy uj finomítás! eljárás utján, mely 
a cigarettát nemcsak illatossá, zamatossá és 
sima szivásuvá teszi, hanem olcsó ára mellett 
a tömegfogyasztás céljait is szolgálja, különö
sen pedig férfidohányosoknak való. Az egész 
újdonság egy magyar orvos-szakember alkotó
munkájának eredménye, ami önmagában is 
biztosítékot nyújt arra nézve, hogy ezen uj 
gyártmány népegészségügyi szempontból is elő
nyöket jelent.

nagy újévi vasért
rendez a 25 év óta fennálló

amelyre tisztelettel meghívja a n é. közönséget, 
ahol vélelkényszer nélkül megtekintheti és 
gyönyörködhet a szebbnél szebb és legmodernebb 
stílusú sok száz berendezésben melyek külön- 
külön inlerieurszerűen vannak berendezve. Ex 
alkalommal árainkat mélyen leszállítottak. 
Ezen kedvezményben t részleiben vásárló közön

ségünket i» részesítjük.



Budapest, 1930 december 29. HÉTFŐI NAPLÓ
Venlzelosz görög miniszterelnök 

Belgráditól Budapesten át 
Bécsbe utazott

Belgrád, december 28.
Venizelosz görög miniszterelnök délután 

háromnegyedhat órakor
Belgrádba érkezett.

'A pályaudvaron Marinkovics jugoszláv kül
ügyminiszter fogadta.

Venizelosz nem egészen három óra hosz- 
•zat maradt a jugoszláv fővárosban és öt 
perccel félkilenc óra után folytatta útját 
Bécs felé. A görög miniszterelnök

a menetrendszerű budapesti gyorsvo
nattal utazott el

és hétfőn délelőtt érkezik meg Bécsbe.

— Sztranyavszky Géza temetése. Sztra- 
nyavszky Sándor dr., belügyi államtitkár 
édesatyjának, Sztranyavszky Gézának holt
testét beszentelés után Budapestről Balassa
gyarmaton át Nógrádmarcalra szállítot
ták, ahol az ősi kúrián ravatalozták fel. Va
sárnap délután fél három órakor temették 
el nagy és általános részvét mellett az el
hunytat, melyen Mihalovics Samu főesperes, 
Kardos Samu esperes gyászbeszédei után a 
vármegye nevében Boros József alispán, 
Balasagyarmal város nevében Horváth Sán
dor polgármester mondott búcsúztatót. 
Sztranyavszky Sándor és családja az or 
szág minden részéből tömegesen kapott rész
véttáviratokat.

— A kultuszminiszter redukálta a szegedi 
klinikák ágylétszámát. Nagy felháborodást 
és feltűnést keltett Szegeden a kultuszmi
niszternek az az intézkedése, mely szerint 
kétszázötvennel redukálja a szegedi klinikák 
ágylétszámát. A redukció ugyanis azt jelenti, 
hogy majdnem felére csökkentik a kliniká
kon az ágyak számát. Eisner Manó dr. tör
vényhatósági bizottsági tag interpellációt 
jegyzett be, amelyben Aigner Károly főis
pántól azt kérdezi, hogy milyen jogviszony
van a város és a kultuszminisztérium között 
s vájjon azután, hogy a város tízmillió pen
gőt áldozott a most befejeződött egyetemi 
építkezésekre, méltányos volt-e a beteglét
számot hatszázról hároinszázötvenre redu
kálni.

— Az amerikai Universal Budapesten készít 
hangosfilmet. Berlini tudósítónk jelenti telefo
non: Az amerikai Universal filmgyár vezetői, 
berlini hírek szerint Budapesten tárgyalásokat 
folytatnak egy nagyobb magyar film elkészíté
sére vonatkozóan. A filmet magyar szerző Írja 
és összes szereplői magyarok lennének, s a fel
vételek Budapesten készülnének el.
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— Somlay Artúr Aradon. Somlay Artúrról 
jelentette a Hétfői Napló, hogy nem kapta 
meg tervezett erdélyi vendégjátékának enge
délyét. Ugy értesülünk most, hogy a hatósá
gok ezt az engedélyt mégis csak kiadták és 
ennek következményeként Somlay Artúr fel
léphet Aradon. Január 2-án, 3-án és 4-én 
játszik Somlay az aradi szinházban. még pe
dig a Töltőtoll, az Egy lány, aki mer és a 
Templom egere cimü vígjátékok férfi fősze
repében. Aradon nagy érdeklődéssel várják 
a kitűnő művész felléptét.

— A szociáldemokrata párt jubileuma. A 
Magyarországi Szociáldemokrata Párt vasár
nap délelőtt tartotta a Vasmunkások Otthoná
ban negyvenéves jubileumát. Az ünnepségen a 
munkások Óriási tömegben jelentek meg. Az 
Általános Munkásdalárda, valamint a Világos
ság és a Nyomdászok Szavnlókórusának mű
vészi előadása után Buchinger Manó nyitotta 
meg a párt diszgyülését és visszapillantást 
vetve a negyven év előtti első kongresszusra, a 
közönség lelkesedése mellett ünnepelte a jelen
lévő Kiss Adolfot, nki negyven évvel ezelőtt az 
első kongresszusnak előadója xvolt. Utána Welt 
ner Jakab mondotta az ünnepi beszédet, ismer
tetve a szocialista párt negyvenéves működé
sét. Stairits-Szlgeti Sándor operaénekes Ady- 
dalokat adott elő, mnjd nz Általános Munkás- 
dal-'-rda énekével fejeződött be nz ünnepi köz
gyűlés.

— Félbevágták a ..Napkeleti király'*-!.  Sá
toraljaújhelyről jelentik: Karácsony hetében 
bellchemesek járták n város utcáit, nrkik kö
zött Bodnár József hnrminchétéves munkanél
küli lakatos volt a „napkeleti király". Egyik 
este, a házalás befejeztével, Bodnár és társai 
összeveszlek a kapott pénz elosztásán. Vesze
kedés közben n pénztáros szerepét betöltő 
Gubás János vnsbotjávnl ugy vágta fejbe Bod
nárt, hogy azt haldokolva szállították a városi 
közkórhnzba. Gubást letartóztatták.

— Különös jelenségeket észleltek egy 
berlini leányon. Berlini tudósítónk jelenti: 
Raskc nevű otlnui földműves leányát Ber
linbe szállították, mert a leányon egészen 
különös jelenségeket észleltek. Hónapok óta 
recscoés-ropogás hallatszik mindenünnen, 
ahová a leány lép. Raskc földműves házát 
most orvosi és rendőri bizottság vizsgálja 
mén, n leányon pedig Berlinben végeztek 
kísérletet és n kísérletek is nzl igazolják. 
ho<rv egészen különös moraj kibéri « leány 
minden lépésól.

— Dúca volt külügyminiszter lelt n romá
niai liberális párt elnöke. Bukarestből jelen 
tik: A liberális párt elhunyt elnöke, Bra- 
tianu Vintila helyébe, a néhai pártelnök 
fh érének. Dinit Bratianunak .javaslatára 
Dúca voll külügyminisztert választotta meg 
a liberális pórt elnökévé. Dúca héttőn nyi
latkozik a külföldi sajtó képviselői előtt a 
liberális párt jövendő munkájáról.

— Ttlrrladntam a Király utcában. Vasárnap 
délben a Királr-utcn 82. számú házba hívták n 
tűzoltókat. A ■tűzoltók nngy készültséggel vo
nultak ki, azonban megállapították hogv csu
pán kéményükről snn szó. amelyet rövidesen 
Collatiak.

indián lelKelöh megrohanták 
Ford gummiUltetuányeit és le

mészárolták a telepeseket

London, dec. 28.
(A Hétfői Napló tudósit ójának tclefonjelen- 

tése.) Rio de Janeiróból érkező jelentések sze
rint karácsony napján felkelő indiánusok bor
zalmas vérengzést rendeztek Ford amerikai 
milliárdos gumiültelvényein, amelyek Fara ál
lam területén húzódnak végig.

Az indiánok karácsony éjszakáján megro
hanták az ültetvényeket, körülfogták a te
lepesek házait és irtózatos mészárlást vittek 

véghez 
az első meglepetésükben védekezni alig tudó 
emberek között.

A szörnyű mészárlásról hírek csak két nappal 
később érkeztek a fővárosba. Ezek a hírek ar
ról számolnak be, hogy

a lázadó indiánok huszonnégy európai te
lepest felkoncoltuk és az ültetvények fel- 
gyújtása után több mlnt ötvenct magukkal

Szeged, dec. 28.
(A Hétfői Napló tudósilójának telefon

jelentése.) A szegedi Városi Szinházban több 
mint egy bet óla esténként sorozatos siker 
mellett adják elő Herczeg Géza és Kalschcr 
Róbert kitűnő operettjét: a Csodabárt. A 
szinház vezetősége ugy határozott, hogy a 
karácsonyi ünnepek alatt is a Csndabárt 
tűzik műsorra. Ekkor az alsóvárosi

katolikus plébánia vezetőségi tagjai til
takoztak a színház igazgatóságánál 

amiatt, hogy a szent ünnepek alkalmával 
egy olyan meglehetősen frivol operettet ad
janak elő, mint a Csodabár. A szinház azon
ban mégis ugy határozott, hogy

a darabot nem veszik le a műsorról

Érdekes elvi kérdésben hozott határozatot a 
budapesli törvényszék, mint lakásügyi felleb
bezési bíróság. A perben rádióügyről volt szó. 
A bérlő azonnali hatállyal felmondta a lakást, 
mert a lakás alatti helyiséget egy állami hiva
tal vette bérbe és ott rádióleadóállomást ren
dezett be. A leadóállomás működésének ideje 
alatt

a lakó nem használhatta saját rádióját, 
mert a vételt a házban levő leadó zavarta. A 
bérlő azt hangoztatta keresetében, hogy joga 
van rádiója zavartalan használatához és ha 
ebben a tulajdonos magatartásával zavarja, 
ugy ezért

felelősséggel tartozik.
Ugy a járásbíróság, mint a törvényszék a

hurcoltak
a hpgyek közé.
Minthogy azonban az a veszély fenyegetett, 
hogy az indián csapatok az elkövetkező napo
kon újból rajtaütnek az ültetvényeken és a még 
ott lévő embereket is felkoncolják, Para állam 
kormányzója,

egy, éppen a kormányzóság székhelyén tar
tózkodó közlekedési repülőgépet lefoglalt 
és azt a veszélyeztetett területre küldte, 
hogy a még ott lévő európaiakat védett 

helyre szállítsa.
Rio de Janeiroban minden intézkedést megtet
tek, hogy Ford gumiiiltetvényeinck védelmére, 
valamint a felkelők elfogására és példás meg
büntetésére a legrövidebb idő alatt

büntctőexpedicló
induljon az indiántörzsek-lakta vidékre.

A Szent Ferenc-tend szegedi 
főnöfie a Csodabár ünnepi elő

adásai ellen
interpellál a városi Hözijfütésen

s karácsony két napján a tiltakozás ellenére 
négyszer elő is adták.

Páter Schneider Vencel, a Szent Ferenc- 
rend szegedi főnöke erre interpellációt jegy
zett be Somogyi Szilveszter szegedi polgár
mesternél, amelyben, mint a szegedi tör
vényhatósági bizottság tagja, megkérdezi a 
polgármestert, hogy vájjon összeegyeztclhe- 
tőnek tarlja-e azt, hogy

a szegedi szinházban a katolikus hívők 
érzékenységét sértsék karácsony ünne

pén
egy olyan darabbal, amely a „Nacht- 
lokár-ok világát mutatja.

Az interpelláció kedden kerül a város 
törvényhatósági bizottsága elé.

Nem felmondási ok, ha valaki nem 
használhatja zavartalanul a rádiót

bérlőt elutasította keresetével és nem fogadta 
el a felmondást, kimondva, hogy nem lehel 
felmondási ok, ha valaki nem tudja rádióját 
zavartalanul használni. Az ítélet többek között 
a következő indokolást tartalmazza:

— A bérlemény használhatóságáról a fővá
rosi Jakbérleti szabályrendelet intézkedik, 
amely előírja, hogy a bérbeadó a helyiségeket 
rendeltetésüknek megfelelően tartozik átadni 
és a bérlet tartama alatt is használható állapot
ban köteles tartani. E rendelkezés alá azonban 
a rádió nem vonható, mert a rádió nem tarto
zik a bérleti helyiségek szerkezeti és építési 
állaga közé ós nem a bérbeadó tulajdona. A 
rádió használhatatlansága a bérlemény hasz
nálhatóságát nem gátolja és a bérbeadó csak a 
bérlemény használhatóságáért felelős.

— Ujabb öt ével kapott a „Csupahus". Sá
toraljaújhelyről jelentik: A sátoraljaújhelyi
törvényszék szombaton ítélkezett a betöréses 
lopással vádolt Szabó János ügyében. Szabó, 
akit társai tolvajnyelven „Csupahus"-nnk ne
veznek. már tizenhárom évet töltött külön
böző fegyintézetekben, most, Vácról való sza
badulása után egy sátoraljaújhelyi házba tört 
be és onnan tiz vég vásznai lopott. A betörés 
elkövetése után hiába keresték és csak egy 
razzián került hurokra verekedés miatt. A tör
vényszék ötesztendcl szigorított dologházra 
ítélte.

— Leesett a padlásról -■ meghalt. Sátoralja
újhelyről jelentik: Leskó Istvánná, egy sátor
aljaújhelyi iparos felesége, vasárnap reggel le
esett háza padlásáról. A fiatalasszony oly sze
rencsétlenül zuhant, hogy csigolyatörést szen
vedett és a helyszínen meghalt.

árd8kii1.w™.»uí. mosdó' 
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, Mieryarutcn l. szAm (Kossuii- 
■>» utca párok) l'aiefon 85- ->

.— A termékeny magyar talajban u/, ra
gyogó zeneszerző fogant, aki egy világkarrier 
után Budapesten telepedett meg és Innen 
mint zeneszerző fog elindulni ujabb dicső
ségre. Maestro Rozsnyóinak hívták ezt az 
urat, aki reviitársulatával mint artista már 
meghódította a világot és amellett a legzse
niálisabb muzsikusok egyike. Tizenötéves 
korában a nemyorki Metropolitan korrepeti
tora volt és kalandos, hosszú ut után a világ 
összes városában megfordult a híres Rozs- 
nyay-nővérekkcl és revütársulatával Három 
évvel ezelőtt a Royal-Orfeumban is vendég
szerepeltek. óriási sikerrel. Nos, ez a Rozs
nyói megelégelte a világkóborlást, leült Bu
dapesten, és elkezdett komponálni. Lakatos 
Lászlóval, Stella Adorjánnal és Harmath Im
rével ült össze az ámuló íróknak szinte öt
percenként játszotta le a legnagyobbnak 
ígérkező slágereket. Harmath Imre, — akit 
pedig a versírás bajnokaként lehet megemlí
teni. hiszen egyszer hallott zenére gépbe
diktálja a legfrappánsabb versszövegeket — 
szóval Harmath Imre is ámultán nézeti 
Rozsnyóira, aki szinte ötpercenként produ
kálta az ujabb és ujabb szerzeményeket. Igy 
nem lehet csodálni, ha rövidesen e'készüll 
egy remek operett, amelyet a Magyar Szín
ház már próbál Is. .4 főszerepeket Biller 
Irén, Szokolay Olly. Dajka Margit, Palotás

■ Irén, Tamássy Lívia, Ráday Imre, Páger 
Antal. Berczg Géza és a színház több kitűnő

I tagja fogják játszani.

— Kossuth Lajos — Sátoraljaújhely ügyé
sze. Sátoraljaújhelyről jelentik: Most van 
száz éve annak, hogy Kossuth Lajost Sátor
aljaújhely város ügyészévé választották 
1830. december 29-én. A választási jegyző-, 
könyvet egy sátoraljaújhelyi hírlapíró találta 
meg a levéltár aktái között nemrégiben. A 
város kedden diszgyülés keretében áldoz 
nagynevű ügyésze emlékének.

— Agyonverte legjobb barátját. Csurgó
ról jelentik: Alsóbogát községben karácsony; 
másodnapján Nagy János gazdasági mun
kás összeveszett legjobb barátjával: Kovács 
János főldmivessel. A veszekedés során Ko
vács Nagyot egy előkapott ásóval ugy fejbe- 
vágtn, hogy a szerencsétlen ember koponya
csonttörést szenvedett és röviddel kórházba 
szállítása után meghalt. A gyilkos földmí
vest a csendőrség letartóztatta.

— Agyonlőtte magát egy csendőr. Marca
liból jelentik: Ilosszupereszeg községben 
Karlowjc Rezső csendőr,Vargyas Pál csend- 
őrtiszthelyettes lakásán Frommcr-pisztolyá- 
val fejbelőtte magát karácsony másodnap
ján. Mire a gyorsan előhívott orvosi segítség 
megérkezett, már kiszenvedett. Tettének oka 
ismeretlen.

ROYAL
Zilahy Irén
Szokolay Olly 
Dajbukát Ilona
Kun Magda 
Sándor Stefi 
Léazay Kató
Radó Teri 
Sándor Böskc 
Szécsi Hédy 
Szombathely 1 B. 
Várady Kató 
Oxford-görlök 
Mocsányi—Lakos 
Szentiványi Kálmán 
Szlklay József

APOLLO
Karinthy Frigyes 
Bársony István 
Boross Géza 
Dózsa István 
Fenyő Árpád 
Érczküvy László 
I^tabár-fl vérek 
Gárdonyi Lajos 
Herczeg Jenő 
Komlós Vilmos 
Pethes Sándor 
Molnár József 
Peti Sándor 
Radó Sándor 
Tamás Benő

Híradók — Burlcszkek — Miki-niókák

FÓRUM:
Relle Gabi 
Szokolay Olly 
Zilahy Irén 
Dajbukát Ilona 
Radó Teri
Sándor Stefi
I.észay Kató 
.Sándor Bős ke 
Várady Kató 
Szécsy Hédy 
Szombathelyi B. 
Szentiványi Kálmán 
Lakner Arthur

Mocsányi—Lakos 
Karinthy Frigyes 
Bársony István 
Boross Géza 
Dózsa István 
Fenyő Árpád 
Gárdonyi Lajos 
Herczeg Jenő 
Komlós Vilmos 
Petites Sándor 
Peti Sándor 
Radó Sándor 
Várnay László

Híradók — Burlcszkek — Miki mókák

CAPITOL:
Szokolay Olly 
Zilahy Irén 
Dajbukát Ilona 
Sándor Stefi 
I.észay Kató 
Verbőczy Ila 
Radó Teri 
Sándor Böskc 
Szombathelyi l: 
Várady Kató 
Szécsy Hédy 
Busz Évi 
Gárdonyi Lajos

Bársony István 
Steinhardt Géza 
Karinthy Frigyes 
Érczküvy László 
Dózsa István 
Szentiványi Kálmán 
Székely Lajos 
llerrzcg Jenő 
Komlós Vilmos
Peti Sándor 
Radó Sándor 
Tamás Benő 
Fenyő Árpád

Farkas Eudrc

Híradók — Burlcszkek — Miki-mókák
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SZÍN II A %
Az angol követség sürgősen 
interveniált a „Der Greíier" cimü 

film engedélyezése ügyében
Többizbcn szóvátetlük már azokat a 

furcsa és a laikus közönségnek talán telje
sen érthetetlen intézkedéseket, amelyeket 
a filmcenzura követ cl külföldi filmek be
tiltásával. Elég, hogyha csak az „Olympia" 
cimü filmig megyünk vissza, amelyet Mol
nár Ferenc ragyogó és világhírű színmüvé
ből készítettek. Ezt a filmet pesti előadásra 
alkalmatlannak találta a filmcenzura és 
csak a belügyminiszter személyes interven
ciójára pergethették — igaz, hogy nagy si
kerrel — az egyik budapesti filmszínhá
zunkban.

A filmcenzura, amely az eléje kerülő drá
mák és vígjátékok élete és halála felett van 
hivatva dönteni, nz elmúlt héten szintén egy 
rendkívül

silott
Betiltotta

furcsa intézkedést foganato- 

a „Der Grclfcr" című angol
német filmet,

Intcrnalional Film Companya British
egyik ragyogó müvét, amelyet „Az ember
vadász" címen akartak Budapesten bemu
tatni. Nem kell megemlíteni azt, hogy a 
film igen nagy sikerrel futott külföldön és 
ugy a legexkluzivabb angol filmszínházak
ban, mint az összes nagy német mozikban 
óriási sikert aratott. Ellene természetesen 
sehol sem emeltek kifogást, bár az angol 
filmcenzura meglehetősen rigorózusan és 
konzervatív módon ítélkezik a filmek enge-

Hevesi Sándor tiltakozott 
az Andrássy-uti Szinház 

„nemzetiszinházi" előadása ellen
Bajor Gizit Vaszaryvaí és Urayval nem engedte 

egy darabban fellépni
Jelentettük már, hogy az Andrássy-uti 

Szinház rendkívül érdekes experimentum
ként Lengyel Menyhért Tihamér cimü há
romfel vonásos darabját illeszti legközelebbi 
műsorába. A kitűnő iró darabját kétfelvoná- 
sossá sűrítette és ilyenmódon szerepezték ki 
a darabot. Wertheimer Elemér és Barabás 
Lóránd igazgatók a darabot Bajor Gizire, 
Gombaszögi Ellára és Ráday Imrére osztot
ták ki és ez a ragyogó hármas már javában 
próbálja a darabot.

Megelőzően azonban az Andrássy-uti Szín
ház egy másik szereposztást csinált, amely 
azért volt különlegesen érdekes, mert három 
nemzeti szinházbeli színésszel, akik a Nem
zetiben is gyakran játszanak együtt, tárgyalt 
a darab eljátszására vonatkozón. Eszerint az 
Andrássy-uti Szinház Bajor Gizi mellett, 
Gombaszögi Ella szerepét Vaszary Piroská
val, Ráday Imre szerepét pedig Vray Tiva
darral akarta eljátszatni. Mikor Bajor Gizi 
és Vray Tivadar vendégszereplés! engedélyé-

Sikerek és bukások 
a színházi szezón első felében

X Magyar Szinház ás a Belvárosi Szinház vezet a sikerlistán 
Két szinház kibukott a sorból

A véletlen a legjobb színigazgató — tartják 
ezt mindenütt a világon, ahol színházat vezet
nek. Éppen ezért, ha színházi sikerekről, vagy 
bukásokról számolunk be, akkor talán elsősor
ban a véletlent kell felelőssé tenni, amely az

Rádius
szilveszteri 
kabaréidra
F e 11 é p n o k:

Boross Géza 
Fejes Teri 
Mecitfyaszat Vilma 
Pethes Nándor 
Peti Sándor 
Mocsányl és I.akos 
The Mclody-Four 
Kun Magda és Sziklay József 
Gárdonyi <s Dózsa 
The two Harmony’s

A zongoránál: Eazarus Walter
Kezdető 11 órakor.
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délyezése és betiltása ügyében. A buda
pesti filmcenzura, értesülésünk szerint, az
zal az indokolással tiltotta be ezt a filmet, 
hogy témája „túlságosan izgalmas" és hogy 
káros hatással lenne a mozipublikum ide
geire.

A cenzúra tehát félti a mozipublikum 
idegeit ettől u filmtől.

Mindenesetre különös, hogy a film cen
zúra ilyen bizonyítvány állít ki egy filmről, 
mert hiszen azt nem is kell magyarázni, 
hogy egy kalandordráma vagy egy delek- 
tivdráma annál jobb, minél izgalmasabb 
és a cenzúra sem kívánhatja azt, hogy ál
landóan limonádét és málnaszörpöt szerví
rozzanak a budapesti mozik a közönség
nek.

A cenzúra döntését megtáviratozták a 1 
British Film londoni irodájának, amely
sürgős táviratban a budapesti angol követ
séget kérte fel intervencióra. Tekintve azt, 
hogy a cenzúrabizottság döntését a film 
forgalombahozója idejében megfellebbezte, 
remény van arra, hogy 

az angol követség 
nem lesz eredménytelen 
tér, mint legfelső döntő 
meg fogja változtatni a cenzúrabizottságnak 
a budapesti közönség felett kissé atyáskodó 
döntését.

közbenjárása 
és a belügyin inisz- 
fórum, ismételcten

Színház igazga-

Színház igaz- 
görditclt a

ről tárgyalt az Andrássy-uti 
tója,

Hevesi Sándor, a Nemzeti 
gatója váratlan akadályt

. vendégszereplési engedély megadása elé. 
Hevesi Sándor tiltakozott az ellen, hogy az 
Andrássy-uti Szinház egy darabbal 

valósággal „nemzeti színházi0 előadást 
tartson

és Bajor Gizi vcndégszereplési engedélyét 
csak ugy adta ki, ha az Andrássy-uti Szinház 
lemond arról, hogy őt Uray Tivadarral és 
Vaszary Piroskával egy darabban fcllép- 
tesse.

Az Andrássy-uti Szinház, — mit tehetett 
egyebet, — belement Hevesi igazgató felté
telébe, mert ragaszkodott Bajor Gizihez, de 
a házipróbákon kiderült, hogy egyáltalán 
nem csilláit rossz cserét, mert Gombaszögi 
Ella és Ráday Imre talán még alkalmasab
bak a speciális szerepek eljátszására, mint 
a két nemzeti színházi művész.

idén a színházi szezón első felében ugyanis sok 
meglepetéssel szolgált. Tekintve azt, hogy az 
állami színházak programjuknak csak kis részét 
választották be eddig, rsak n magánszínházak 
félévi mérlegét lehet felállítani. Vegyük csak 
sorra a színházakat:

A Vígszínház mérlegét egy outsider, Hunyady 
Sándor „Feketeszáru csercsznyé"-je billentette 
helyre. A Szent láng mérsékelt sikere, Molnár 
Ferenc Jó tündér-ének érthetetlen balsikere után 
mutatta be a szinház Hunyady Sándor darabját. 
Hogyha — amint az tervbe volt véve — Zilahy 
Lajos Tésasszony-n előzte volna meg a Fekete- 
szóru cseresznyét, ugy teljesen megváltozott vol
na a Vígszínháznál az a nyugodt és biztos egyen
súly, amelyben a színház most van.

A Magyar Színházban ragyogóan startolt A 
gyenge nem. Majdnem 50-szer játszották zsúfolt 
házak mellett, .annak ellenére, hogy különböző 
vendégjátékok szakították félbe n siker útját. 
Bár n Világ könyvelője, n Verőfény ós Az ajtó 
nem váltotta be a hozzája fűzött reményeket,

n Rádblzom a feleségem elmil darab bomba
sikere Ismét rózsás állapotokat teremtett a 

Magyar Színházban,
amely — ha félévi mérlegét megcsinálja — két 
nagy sikerről számolhat be önmagának.

Hasonlóan szercncséskezü volt a Belvárosi 
Szinház vezetősége. Tavaly már -már ugy volt, 

a’i-kor: 
11i/o-kor:
Mórs. felem, helyárak.

Sziliffiszler a mm orfeumtai!
a decemberi műsor bucsuelőadása
a januári műsor FREMIERJEI 5S
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hogy negyvenezer pengő deficittel zárul a Bel
városi Szinház és ennek következtében Lenggcl 
Menyhért ki is lépett az igazgatóságból, a 
Fruska hallatlan sikere azonban kezdte rendbo- 
hozni a Belvárosi Szinház szénáját. Ezután 
„Egy leány, aki mer" elég szép sikerét,

a Dzsungel minden indok nélküli bemuta
tása rontotta le,

amelynek premlernapja fekete dátumként sö- 
tétlik a szinház naptárán. De mindent helyre
hozott a Ferike, mint vendég cimü vígjáték, 
amely ismét táblás házakat csinál a Belvárosi 
Színházban, úgyhogy Heltai Jenő és Bródy 
István színháza szintén aktívával zárhatja az 
első félszézónt

Az operettszinházak között a Fővárosi Ope- 
rcttszlnházé a siker pálmája. Mindkét darabja 
sikeres; a Csodabár százszor ment egymásután, 
a Nőtlen férj pedig most veszi a startját. Saj
nos, nem lehet ugyanezt mondani a Király 
Színházról, amelyet két darab sulyos bukás 
után „Az okos mama" teljes sikere hozott jobb 
helyzetbe. A Király Szinház slkermérlege most 
kezd egyensúlyba jönni.

Az Uj Szinház és a Várost Szinház az első 
szezón kél áldozata. A Városi Színházat — 
amint színházi körökben beszélik —

a GalU-Curci-Ugy késői hulláinál tették 
végső fokon tönkre.

A Városi Színháziján Gnlll-Curcl bukása után 
megrendült a bizalom a külföldi vendégjátékok 
iránt. Emiatt játszott üres ház előtt néhány kül
földi énekes. Jannings és a japán szinház, 
akikre sulyos pénzt kellett ráfizetni a ‘ Városi 
Szinház vezetőségének. 4 három muskétásnak 
is a közönség bizalmatlansága vetett rossz vé
get, tetézve természetesen azzal az ominózus 
színházi sztrájkkal, amely végkép elűzte a kö
zönséget a Városi Szinház tájékáról.

Az Uj Színházban régen lappangó anyagi 
okok súlyosbították a helyzetet. Már a szezon 
első napjaiban nem állt megfelelő tőke az 
igazgatóság rendelkezésére és ez a nyilvános
ságra jutott. Ugyanakkor azonban

jelentékeny kárt okozott a hangosfilm kon
kurenciája speciálisan az UJ Színháznak 

amely a Drey/us-szindarab'.ól várta sorsának 
jobhrafordulását. Ugyanekkor azonban az Uj 
Szinház Dreyfus-elöadását valósággal lehenge
relte a Royal-Apollo Drevfüss^filnijónek sikere 
és igy a szinház kénytelen volt más darabot 
bemutatni — a készülctlcnség miatt szintén bal
sikerrel.

Nem lenne teljes a beszámoló, ha nem emlé
keznénk meg arról, hogy n kabnrészinházak, 
különösen az Andrássy-uti Szinház és a Teréz
köruti Színpad, amelyek szinte erejükön felül 
igyekeztek a legjobb művészi produkciót nyúj
tani, teljes sikerrel zárhatják le félévi mérlegü
ket. Ez azt jelenti, hogy a közönség szeret ka
cagni, mulatni és a színháztól a jelen pszlho- 
lógiai pillanatban nem akar mást, mint szóra
koztatást. Alapjában véve szomorú ez, de ért
hető. (a. z.)

SZÍNHÁZI napló
A Vígszínház művészei kedves meglepetés

ben részesültek karácsonykor. Lukács 
Pál, a Hollywoodba szakadt kitűnő színész, 
akit sehogysem akarnak elfelejteni Budapes
ten, taniíjelét adta annak, hogy ő sem felej
tette el Budapestet. Karácsonyra egy távira
tot küldött a Vígszínház tagjainak Holly
woodból, amelyben kellemes ünnepeket kí
vánt a Vígszínház apraja-nagyjónak. A táv
iratot kiakasztották a Vígszínház fekete táb
lájára és az előtt nem egy női szív dobogott 
meg hevesebben, visszaemlékezve a. régi ka
rácsonyokra ...
A Nemzeti Szinház tékozló gyermeke, ez a 

rendkívül tehetséges, de amellett köny- 
nyelmü fiatal színész, Gyergyai István, nem- 
zctiszinházi eltanácsolása után mégis csők 
szerződést talált Budapesten. .A Belvárosi 
Szinház szerződtette „Az okos gyermek" 
egyik férfifőszerepére. Nagyon érdekes, hogy 
a próbák már megkezdődtek a darabból ős 
minden ellenkező híresztelés ellenére, Gaál 
Franciska játssza a főszerepet, aki tavaly az
zal vált meg a Belvárosi Színháztól, hogy 
sok viz fog lefolyni a Dunán, mig újra sze
repet vállal abban a színházban, ahol egy 
kiváló művésszel kapcsolatban rendkívül 
kínos afférban volt része. Természetesen ez 
a művész nem játszik a darabban.

Vasárnap egész éjjel folytak a tanácsko
zások a Városi Szinház megmentése ér

dekében. A színészek között kialakult az a 
vélemény, hogy a szinház csak ugy menthető 
meg, ha Sebestyén Géza visszajön és véget 
vet Ferenczy Károly háromhónapos Ígérge
téseinek. 4 zenészek semmi áron nem haj
landók Ferenczy Károlynak dolgozni, in
kább azt a megoldást választanák, hogy Se
bestyén Gézának dolgoznak tovább, igy leg
alább megvan annak a reménye, hogy régi 
bérüket is egyszer megkapnák. Rendkívül 
érdekes azonban, hogy a Zenész Szövetség 
tagjainak ellenállásán bukott meg minden
féle kísérlet, amely a szinház ideiglenes és 
átmeneti talpraállitását célozza. A Zenész 
Szövetség tagjai ugyanis a szociáldemokrata 
szakszervezethez tartoznak és mint szak
szervezeti tagok, kitartóbbak, mint a színé
szek és rájuk hárult a feladat, a színházat 
nem átmeneti állapotba, hanem szilárd ala
pokra segíteni. A Zenész Szövetség tagjai a 
szociáldemokrata szakszervezettől segélyt is 
kapnak és ők igénybe sem vették a főváros

SZILVESZTER.,
EDEH-Hávéháztoani
Régi operett-est
Rendezi: lORANTH VILMOS főrendező.

Kezdete 1O órakor.
A szünetekben rádió hangverseny TU

karácsonyi segélyeit, amelyet a szegény kó
risták. a műszaki munkások és néhány első
rangú színész is felvett. E sorok írója erről 
a kérdésről beszélt Liber tanácsnokkal, aki 
a következőket jegyezte meg:

— 4 város nem engedhet diktálni magá
nak a zenészektől. 4 zenészek maguk között 
elhatározták, hogy Márkus Dezsőt ültetik a 
színigazgatói székbe. 4 zenészek ne válasz- 
szanak igazgatókat, hanem dolgozzanak és 
ha dolgoztak volna, akkor talán más hely
zet lenne most a Városi Színházban.

Ehhez a kijelentéshez talán az a szerény 
megjegyzésünk, hogyha pénz nélkül kellene 
választani Ferenczy Károly és Márkus Dezső 
között, akkor mindenesetre Márkus Dezső 
lenne az, akire a voksunkat leadnánk.

Vasárnapi 
zeneesemények

között jólesőcn tűnt fel az Operaház balett
délutánja, amely a közönség balett iránti fo
kozott érdeklődésének hii tükörképét mu
latta. A „Seherezade" és a „Pesti karnevál" 
között újra műsorra került Szikla Adolfnak 
valamikor sorozatos előadásokat megért 
„Törpe gránátos"-a. Ennek a kedves, kacag
tató meséjü kis balettnek a partitúrájából 
csak ugy ömlik az istenáldotta melódia, az 
igazi invencióból fakadó zenei derű. A kö
zönség végigmulatta a darabot és lelkesen 
tapsolt a szereplőknek, valamint a szemé
lyesen vezénylő szerzőnek. Szikla Adolfnak, 
__ minegy igazolva az Operaház sikerült 
műsorválasztását.

A Székes fővárosi Zenekar 
igen sikerült Wagner-hangversenyt rende
zett vasárnap, melynek keretében ismét 
megcsodálhattuk Korenek Valéria pasztozus 
althangját és zenei biztonságát, valamint a 
vezénylő Vaszy Viktor minden stílusra való 

.rátermettségét. .
(gregor.)

Filmpremiéreh
VÉGE A DALNAK. A Royal-Apollő és a Fát 

rum-filmszinlíázak kedves karácsonyi ajándék
ról gondoskodtak közönségük részére, amennyi
ben bemutatták a „Zwei Herzen im % Takt 
cimü film egyenes leszármazottját: a „Vége a 
dalnak" cimü Bolváry-filmet. Bolváry Géza, a 
film rendezője, aki valósággal iskolát csinálj 
abból, hogyan kell valóban szórakoztatni a kö
zönséget, a legkedvesebb, a legfinomabb szüzsét 
tálalta föl olyan Ízlésesen, annyi jókedvvel, öt
lettel és humorral, — természetesen nem feled
kezve meg a romantikáról és szerelemről sem 
—> hogy a közönségnek egyetlen pillanata sincs, 
amikor ne azt gondolná magában: „Én most 
jól szórakozom!" Mindenekelőtt a film valódi 
értékei mellett meg kell emlékeznünk Liáné 
fiaidról, erről a német filmsztárról, akiből Bol
váry csinálta Európa egyik legnagyobb énekes
és beszélő filmsztárját. Gyönyörű fotógrajiái, 
rémek énekhangja és finom játékmodora a leg
elegánsabb, legtehetségesebb és legszebb film
színész nőt revelálta a szőke Liáné Halából. 
Willy Forst már régi kedvence a budapesti kö
zönségnek, nem ok nélkül. Kellemes mcglepe- 
lés volt Verebes Ernő és Radó Teri kettőse, 
akik egy hangulatos, szép dalt adnak elő ma
gyarul a film keretében. Semmi kétséq sincs az
iránt, hogy a Royal-Apolló és a Fórum kima
gaslóan jó műsorával megtalálta az utat a 
„Zwei Herzen" sikerének folytatása felé.

rllllán'

sj tólórhetellen

rdekfoszltö

KBl ^kacagtató a

Rád bízom 
a feleségem 

a 

Magyar Szinház 
szenzációs bohózata minden esto 8 órakor, 
Szilveszter este fél 8 és 11 órakor, újév 

napján délután 4 órauOf*
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A vizipóló haftostorna 

első hely®
a magyaroké

15.000 pengőbe került 
Európa legszebb fedett golfpályája

amelyet kedden nyitnak me£ Budapesten

Fáradt csapatok harcolták végig az utolsó nap heves 
és izgalmas mérkőzéseit — Az UTE nyerte a tornát

Jóval a kezdés előtt már pezsgő élet folyt 
a fedeltuszoda foyerjében. Egymásután ér
keznek a sportvilág előkelőségei és a hozzá
tartozók. A nézőtérre még nem lehet be
menni s máris tömve van az előcsarnok. A 
hatos vizipólótorna befejező napja, __ ugy
látszik, — a várakozáson felüli sikerrel zá
rul. A drágább helyeken kevesebb ugyan a 
forgalom, — karácsony után vagyunk és el
seje előtt! — az olcsóbb helyeken azonban 
tömöttek a sorok.

Bevezető úszószámok — 
krekkek nélkül

66 m. gyermek-gyorsuszás. Szép eredmény a 
gyerekektől. 1. Gyulai MAC 40.8 mp. 2. Brérn 
MAC 01 mp. 3. Elmer BBTE 41.2 mp.

100 m. hölgyuszás meghiváxi verseny: a meg
hívásnak Tóth Ilonka nem tesz eleget. Nagy a 
bosszankodás! Egyik napon Lenkey, a másikon 
Tóth nem indul? Hol a verseny? A távot igy 
Lenkey ússza végig, folyvást vezetve. 1. Lenkey 
III. kér. TVE I p. 17 mp. 2. Sipos FTC 1 p. 
19 mp. 3. Wallesz FTC 1 p. 19 2 mp.

Vegyes ifjúsági staféta: hot egyesület indul. 
'Az MTK és a WAC versenye ez. Izgalmas! Az 
MTK-nak az utolsó hosszban már öt méter az 
előnye, de Nánássy dörgő tapsvihar mellett 
mégis ledolgoza az előnyt. Remek verseny 
volt. t. MAC 4 p. 47.8 mp. 2. MTK 4 p. 49 mp. 
9. MUE 4 p. 52 3 mp.

300 m. mellúszás: ilt is hatalmas az indulók 
tábora. Csupa fiatal erő! Csak Iliid, a mester 
nincs a startnál. Lantos végig vezetvp, biztosan 
<yöz. !. Lantos FTC 5 p. 11.4 mp. 2. Sárosi 5 
p. 15 mp. 3. Lakó MUE 5 p. 15.2 mp.

100 m. gyorsuszás: a főversenyt És milyen 
gyenge mezőny Magyarországon! 1. Székely 
1 p. 01.6 mp. 2. Szabados UTE 1 p. 04 mp. 3. 
Csepeka BBTE 1 p. 04.4 mp. Székely eredmé
nye azonban jó és nagy tapsot kap.

3X66 ni. ifj. vegyes staféta: 1. TTC 2 p. 24 
mp. 2. MAC 2 p. 38 8 mp. 3. MUE 2 p. 34 mp.

400 m. II. o. gyorsuszás: érdekes verseny — 
Páhok végre eséllyel indul és dflhödten hasítja 
a vizet Sőt! Egyre frissebben úszik. 1. Páhok 
MTK 5 p. 35 mp. 2. Jakab UTE 5 p. 51.2 mp. 
1. Angyal TSC 5 p. 54.2 mp.

Szünetben harsan a megnfon: 
Berlinből jelentik, hogy a Hungária a né
met birodalmi bajnokcsapat Hertha ellen 
7K> arányú kolosszális győzelmet aratott!

A belgák a cseheken állnak 
bosszul

I Zvemni Club—CFK «|2 (3:0)
' A belgák érik előbb a labdát, de a kis Blitz 
fölé lő. Izgalmas jelenet alakul ki azután a 
belga kapu előtt, de kapufa. Utána a nngy 
Blitl leúszik és átadását kis BWz bevágja: 1:0. 
Utána megfordított eset jön: a kis Blitz szöktet 
és a nagy vágja be: 2:0. Szép gól volll Utána 
• belgák tulkombinálják egyik védekezésüket, 
tisztán állnak a csehek, de kapufa. A belgák 
nagy fölényben vannak, de a cseh kapus két
esét Is korrh-Tre véd. Castellein leúszik, nyom
ják a szabad dobást. Aeits kapja és közelről 
bevágja: 3:0 Ismét a belgák vannak frontban 
és Aeits, a vízi ördög, egyéni akcióvn! ujabb 
gólt szerez: 4:0. Nagy meglepetés! Még vége 
sincs a tapsnak, kis Blitz labdát kap és süvítő 
bombája sz ötödik gól: 5:0. Újra kezdésre 
mér idő sincs. A félidő 15 percig tarlóit.

Szünet utón lanyhul a nagy Iram, ami ért
hető is. Több a durvaság is. De Combé faultol, 
kiállítják, 4 méteres, Schmuck bevágja: 5:1 
A csehek felébrednek, nagy vizlrsata alakul ki 
és Schmuck, bár nagyon nyomják, közelről be
ejti a labdát: 5:2. A belgák még fellángolnak, 
komer lesz a lángból, aztán az öreg egy ügyes 
trükkel a kapu elölt terem és: 6:2. Ezzel az
után vége Is az 5—6. helyért folyó Ádáz küz
delemnek. Ötödik a belga csapat.

Netté*  mérkőzés, 
aagv fzg'a’om — kevés r»ó!

MTK—ITl k«r. TIT 1:1 (»:1)
A harmadik és negyedik helyért a kék-fehér 

csapatok szállnak vízbe. Homonnay csatárt ját
szik. A küzdelem Igen heves, de nem mozog 
mágas nívón. Végre Musitz labdához jut és bal
kezes lövése azörnVü erővel vágódik a hálóba. 
Át MTK főlónyhen vnn, de nem elég haláro- 
nőtt. Sunyi svédcsavarjai pedig nem sikerül
nek. lövéseik vagy kapufába ütköznek, vagy 
fölé mennek Nincs sok öröm » meccsben. Szét
eső. kapkodó, idrges a játék. És hiába minden 
erőlködés, a rossz csapatösszeállítás miatt 
nincs esélye az MTK-nak.

Szünet után sem változik n csnpatősszcálll- 
Hí, csak Keserű rukkol a csatársorba. A játék 
mindjárt élénkel b. <’e Brandy bombáit nem kí
séri szerenese. Róth roppant erélyes, dobót 
tnég esv gól és vége a hnrmndlk helynek. Sár- 
l'ánft lélegzőn! som engedi Homonnav!. Mo«! 
Sptdsegorr biró Mnsilzot kiküldi a vízből el- 
úszás mialt. Három üres csatár áll n III. kor. 
kapu elölt és hiába minden. Szörnyű izgalom 
tombol most. Lövés lövés után megy, de min-

degyik pcccb.es. Végül is nagy tumultusban be
vágja a kiegyenlítő gólt; 1:1. Utána llomonnay 
hútramegy kekknek s igv az MTK egv ponttal 
megelőzte a III. kerülőiteket.

Kemény vÁziháboru 
és sok kapus bravúr

UTE—MAC 3:3 (2:1)
Nngy izgalommal indul a meccs. Bözsit 

úszni hagyják, labdát kap, ez Kémeihez 
röppen és máris kész a gól: 1:0. Szebbnél*  
szebb helyzetek: „Jamesz“ bombáját csak 
kornerre lehet tolni. Utána a szigorú Blit: 
Kánássyt eluszásért kiküldi. Most nehéz 
lesti munka folyik, amig azután Németh el
csíp egy labdái és bár erősen szorongatják, 
lövése védhetetlen: 2:0. Romát a sok fault 
miatt kiállítják s most nagy az ostrom. Egy 
ideig bírják az újpestiek, de végül is Halász 
II. Kánássy passzábő] szép gólt ejt be. 2:1. 
A nagy harc még csak ezután kezdődik, de 
szól is Blitz sípja szinte szünet nélkül. 
Ujabb eredmény azonban nincsen. Az UTE 
határozottabb munkájával megérdemelten 
vezet. Mindkét oldalon remekelnek a ka
pusok.

Szünet után az UTE a fürgébb. De Blitz 
előbb Barnát, majd Kövest is kiállítja el
uszásért. így azután a MAC Vértessy révén 
kényelmesen egyenlít: 2:2. Az UTE fö
lényben van, Németh—Borsi—Halasy ak
ció után Halasy remekül gólt lő: 3:2. Rög
tön utána Vértesg kerül jó helyzetbe és sza
baddobásból ismét egyenlít: 3:3. Az UTE 
egyre nagyobb fölényben van. n MAC vi
szont jó taktikával védekezik s közben sze
rencséje is van: Németh lövéseit a kapufák 
tartják fel.

BlTtz sípja szinte szakadatlanul szól, az
tán vége... a Homonnay Tivadar hafos 
vízi póló-torna az UTE győzelmével végétért 

.4 Homonnay-serlegmérkőzések vég
eredménye:

1. UTE 9 pont
2. MAC 7 „
3. MTK 5 „
4. III. kér. TVE 4 „
5. AZC (belga) 4 „
6. CI’K (cseh) 1 „

Holnap uj látványossággal bővül a magyar 
főváros kincses galériája. Uj nevezetesség, ame
lyet a Budapestre özönlő külföldieknek múló- 
galni lehet, mint a fürdőket, múzeumokat, a 
Halász-bástyát vagy a Vajda Ilunyad-várát. A 
székesfőváros jelonlös költséggel megépítette 

Budapest első fedett golfpályáját, 
a Gellért-szálló télikertjében. Tehát fedett 
sportuszoda után lesz fedett golfpályánk is

A téli, vagy miniatűr golfpálya külföldön hi
hetetlen népszerűségnek örvend. Púris legelő 
kelőbb hoteljeiben, a Seribe de Paris, Regina 
Palace szállókban, Berlinben nz Edenhotelben. 
Londonban csaknem valamennyi hotelben, sőt 
színházakban, mozikban, bárokban, nagyobb 
áruházakban s várakozó helyek mellett építet
tek már fedett golfpályát.

Amerikában pedig 25 ezer helyen játszók a 
miniatűr golfot,

a jenkik birodalmúban valóságos járványos be
tegség ez a szép, szórakoztató sport.

Conck, a nagy londoni idegenforgalmi válla
lat az elmúlt évben felhívta a Gellért-szálló 
igazgatóságának n figyelmét nz Angliában nngy 
tömegeket meghódító miniatűr-golfra, mint a 
külföldi nagyholclck legkeresettebb s legked
vencebb szórakozására. A Gellért-szálló érint
kezésbe lépett ekkor Lauber Dezsővel, Magyar
ország sokszoros golfbnjnokóval, a legnagyobb 
magyar golfszakérlűvel, aki helyeselte a mi
niatűr-golf bevezetését. I.uul>cr Dezső kevés idő 
múlva kiutazott Londonba s ott körülbelül 30 
ilyen fedett golfpályát tanulmányozott. Ennek 
az. útnak az eredménye az lelt, hogy a Székes
főváros Tanácsa, látva a miniatűr-golf nagy
szerű idegenforgalmi vonzóerejét, hozzájárult az 
első magyar kisgolfpúlva megépítéséhez. Ez 
*f;py* eft még az első nálunk, de rövidesen lesz 
több is, ezt nem nehéz megjósolni.

De milyen is egy ilyen kisgnlfpálya?
i .. .. ... megtekintette

nevezetességét,

<»tl szorgoskodik a munkálatoknál s a kővet
kező szakfclvilágositással szolgál:

— Ennek a miniatűr golfpálya építésének 
Lauber Dezső Londonba utazása adta meg a 
döntő lökést. Lauber ugyanis a pályák tanul
mányozása közben felkereste Anglia első golf- 
8zakenibcrél Msr. Cockcllt, a Golf lllustralcd 
főszerkesztőjét, aki mint a kontinens egyik leg
kiválóbb golfozóját fogadta Lnubert s baráti 
tanácsokkal látta cl. Angliában ugyanis mint
egy Ifi féle indolgolf (frdettgollj pálya anyag- 
icadszere ismeretes, („suknem valamennyi já
téktípusra szolgál, de nem kölcsönöz neki 
sporljcllegef. Ugyanis az alap posztó, linóleum 
vagy más basotdó anyag. Ezeknél a labdát gu
ríthatják, mint a szobaparkellen.

Á pályán minden szakaszt ugy alkottak meg, 
hogy ugv a kezdő, mint a haladó megtalálja 
szórakozását

Ilomoktorlaszok, bokrok, patnk, fák aznl- 
gállatjék nz akadályokat, süt nz egyik grin 

szigeten vnn.
labdát olyan üléssel kell odairúnyitnni, hogy 
fii lekézze, mert különben a „tengerbe" vagy 
„hcgyhasndékba“ vngv az „erdő sűrűjébe"

25:8 gólarány 
19:10
13:13
9:8

12:26
10:23

futball-A középeurópai 
vándorok újéve idegenben

A középeurópai futballcsapatok avant gar- 
deja idt^en országok földjét tapossa. Ugy n 
magyar, mint az osztrák és a cseh elsőosztályu 
proficsapnlok újév napján játsszák le a soron 
következő turamérkőzéseiket, amelyeknek fe 
jében az Idén csak gyér számban hullanak a 
márkák, lírák, frankok és pezeták. A magyarok 
közül profik és amatőrök vegyesen küzdenek a 
kevésszámú idegen valutáért, mig az osztrákok 
és a csehek proficsnpalni közül élig ketlö-há- 
rom maradt odahaza. Nézzük tehát, milyen fel
adatok várnak a középeurópni futballcsapa
tokra az ujcsztendő első napján:

Magyar csapatok:
Beuthen: Hungária—F. C. Bculhcn. — Mün

chen: Újpest—Waeker. — Bologna: Ferencvá
ros—F. C. Bologna. — Triest: Sabaria—Tries- 
tina. — Brindisi: Vasas-F. C. Lece. — Sevilla: 
III. kerület F. C.—F. C. Sevilla. — Cannes: 
Bocskay—F. C. Cannes. — Spczia: Budai 11 — 
F. C. Spezia. — Ariiéin: Törekvés—Bústo Arsi- 
cio. —- Catansaro: NMSE—F. C. Catansaro.

Osztrák csapatok:
Róma: Admira—Lazio. — Pforzhetm: Ra

pid—F. C. Pforzheim. — Palermo: Austria—F. 
C. Palermo. — Halle: Vienna— Halle. — Párisi 
WAC—Itacúig Club de Paris.

Cseh csapatok:
Párls: Sparta—Slade Francai*®.  — Milano: 

Slavia—F. C. Milán. — Nizza: Viktorra Zi« 
kov—O. G. C. — Montpcllicr: Proslpjov—S- 
C. M.

A Hétfői Napló munkatársa 
Budapest legkisebb, épülő 
amelynek

holnap, kedden este 7 órakor 
bemutatója s szerdán adják 

nyilvánosságnak.
A Gellért-szálló télikertjében a pálmaerdőíbon 

jniulegy. 20—2ü munkás... -dolgozik hetek óta. 
Aki látta már a Magyar Golf Club svábhegyi 
golfpályáját, annak nem nehéz elképzelni a 
Gellert pálmakertjéb .n egv miniatűr golfpá
lyát. Ott is vannak fák, dombok, kőrakások sőt 
kis kercszliilkigyózó patakocska is. Ezek a mes
terséges akadályok a labda célhozjultatásónak 
megnehezítésére vannak. A pálya nlapanyngn 
műgyepből vnn konstruálva. A szemlélő amikor 
bemegy a télikertbe, teljes bizonyossággal nzt 
hiszi, hogy melegágy! gyepkockákból készült. 
Még a megtapinlásakor sem tételezi fel a néző, 
hogy nem valóságos fii van előtt. Ez n mű
gyep Ugyanis a Falrmay-golfcors speciális 
anyaga, amely a kókuszdió növényzetének rost
jaiból készült s melyet a helyszínen forró víz
zel kezelnek, zöldre festenek és nehéz henge- 
rekkel a talajhoz sirnilhnak. Szóval az össze 
tészesztésig olyan felületet állítanak elő, mint 
az eredeti, szabadtéri golfpályáé.

A Magyar Golf Club egyik skót golftrénere is

lesi a sajtó
ál a nagy

A 
a 
a 
megy. Á kezdő játékos természetesen csak 3—4 
ütésre jut oda, nhova a gyakorlott egy ütés
sel ér.

— Tudja uram -- magyaráz tovább a skót 
tréner —, hogy már

angol mérnökük Is megnézték n nnpokhan 
ezt a készülő pályát s az elragadtatás hang

ján szóltak róla.
Én is, aki már sokszáz golfpályát láttam, ve
lük együtt állíthatom, hogy

Európa legszebb fcdetlgo’fpólyája van Bu
dapesten!

Voltak, akik szörnyüködlck, amikor meghal, 
tollák, hogy

15.001 pengőbe kerül.
Az ittjárt angol mérnökök azt hitték, hogy kg- 
alább 120.000-be fog kerülni... Csak ugy fog
nak öz.önleni a külföldiek. Sokan, akik Buda- 
pestet különben kikerülnék, ennek a golfpályá
nak a vonzóereje következtében fognak a ma
gyar fővárosba ellátogatni s napokat Itt tölteni. 
Kérem uram, ez három hónap aluli megtéríti a 
reáforditott költségeket...

Az angol idegen forgalmi társaság n buda
pesti goltpólyo fényképét fogja reklámprospek
tusaira rányomatni s többszázezer példányban 
szétküldeni a világ minden részébe. Ez a mi
niatűr golfpálya tehát nemcsak a golf megis
merésére fog szolgálni, hanoin olyan modern 
Idegen-vonzóerővel gazdagította a magyar fő
várost. amelyért Budapest hálós lehet Sipőcz 
Jenő dr. polgármesternek, Bcrczell Jenő dr’ al
polgármesternek, Bónlnky Gézának, a Gellért- 
síúlló igazgatójának s Lauber Dezsőnek, az 
eszm e m cg va ló silójának.

A közönség részére különben a Gcllért- 
ben Rolfhkoj.í| is felállítanak, 

ahol a MGC két skót golftrénerének szakszerű 
Útmutatása mellett tanítják a golfozókat. Ké
sőbb majd rendes versenyeket, sőt a fedett 
golfbajnokságoknt is megrendezik.

Urak és hölgyek, rajtat Ki lesz Magyarország 
első fedett golfbajnoka? ...

Földkörüli utazás néhány líráért
A Vasas-tura kulisszatitkaiból

Ha igaz nz a soknt hangoztatott tétel, hogy 
magyar csapatok jó külföldi szereplése a leg
hatásosabb propaganda a magyar színek szol
gálatában, akkor kétségtelenül igaz uz is, hogy 

a rossz szereplés a legnagyobb antlpropa- 
ganda.

Köztudomású, hogy a végszükség legszélén ten
gődő csapataink a különféle túrák nélkül már 
régen tönkrementek volna. Egyfelől tehát a pa
rancsoló szükség hajtja idegenbe az egyesüle
teket, másfelől a magyar színek szolgálata jó 
szereplésre kényszeríti őket. Ez n kettő bizony 
nem mindig hozhntó egy knlap alá.

Az Olaszországban túrázó magyar esapatok 
kellemetlenül rossz eredményei bizonyítják 

ezt a legvllágosnbban.
A Ferencváros, a Bocskay és a Sabaria rossz 
eredményei fájdalmas csapásként hatottak.

A rideg Igazság pedig az, hogy csapataink a 
legszükségesebb pénzek megszerzése miatt 
földküriili utazást tesznek — néhány líráért

A Ferencváros Triesztben néhány órás pihenés 
Után játszott,

majd vonatra lllvr, négysrrri átszállással 
husi órát utazott Nápolyba.

Ilyen megerőltetés után nincs csapata a vllág- 
nak, amely győzni tudjon idegen talajon, idei 
gén bíróval és saját álmos fáradtságával erem
ben.

A Vasas utazása míg fantasztikusabb. Az

Szárazelemek és telepek 
zseblámpa és anódtelepek 

számára.
Tol|o«llrr.ínyük tolüimulhstaOaa. 
Mlncfon oxoküzlatben kaphatók.

■c

megbízható

egyesület vezetősége lemondott a túrázás kétes 
jövedelmeiről.

Ám ■ játékosok ngy jártnk-keltrk, mintha 
az orruk vére folyna.

..Minden csapat utón vnn, csak ml maradtunk 
Itthon?"' — mondták. A vezetőség tehát cnge« 
deli, hogy ne kcdvetlcnitsc el a jól szereplő csa
patot.

Pénteken vonatra ült a Vasas és QtsiOrl át- 
aiállfissRl szünet nélkül utazott vasárnap 
déli félrgr óráig, ekkor Nápolyba érkezett. 
Innen még huszonkét kilométeres autó- 
bttM’.uttizással érkezett Tőrre Anunrlatobo, 

ahol azonnal a pályára kellett lépnie.
Srinle fantasztikus ez Igy, Írásban... és gya
korlatban?

Át 1930-as év téli túrája tehát sok tanulságot

pcccb.es
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he tett — a anját bőrünkre — n talán eredmé- 
By« I*  lesi.

EJ kell engedni a fantasztikus adókat s 
megszűnik a hajsza az idegen pénzek után, 
amelyek amugyia szinte megszégyenítő cse
kély érből csepegnek. Tudunk esteket, ami

kor 3000 líráért jászolt magyar csapati 
Ezért utazni, Játszani és győzni nem lehet. S 
merthogy minderre a kényszer hajtja az egye
sületeket, mihamarabb meg kell szüntetni a 
kényszer okát s elmarad a szokatlanul sok és 
fájdalmas — vereség.

Turameccsért 
büntetés jár ?...

A profiszövetség a tngegyesületek között, 
mint apa a családban, tartja fenn a rendet. A 
rosszmájnak szerint épp e családi vonatkozás 
alapján a „nagyfiúknak" többet enged meg, 
mint az „apróságoknak". A rosszmájunknak 
azonban nincs igazuk. A Ferencváros délame
rikai túróját ugyanis — annak idején nagy port 
vert feli — pénzbüntetés követte, mivel az 
egyesület akkori vezetősége engedély nélkül 
játszott néhány mérkőzést. Most a „kicsinyek" 
közül a Sabarlát érle utol cz a sors. A Sabaria 
ugyan nem játszóit engedély nélkül mérkőzést, 
de 75 pengős tartozása miatt felfüggesztették 
u játékjogát, amelyet a szombathelyi csapat 
nem vett komolyan.

December 21-én Pótlóban, 20 án Rómá
ban és 28-rtn Vigevonobon Játszott ■ fel
függesztés ellenére a ezért 50, 73 és 100, 
Összesen 225 pengős bllntctéal kapott eddig.

Ha sokáig tart a túra, akkor könnyen előáll
hat az esel, hogy a 75 pengő miatt minden 
kereset a büntetésre fog menni. Dehát rend
nek muszáj lennil

A LXI-ík közgyűlés
A Budai Tornaegylet tagjai vasár
nap ültek össze hatvanegyedszer

A BBTE ódon tornacsarnokában vasárnap 
délelőtt tartotta meg n legrégibb és legrende- 
rettebb viszonyok közt élő magyar sporlegyc- 
lület

01 -Ik rendez évi közgyűlését
A baráti hangulatban lefolyt közgyűlésen a 
korcsolyázó és a síszezonban elfoglalt BBTE- 
isták meglehetősen kevés számban jelentek 
meg, de a jelenvoltak

1920 BBTE-lala helyett választottak uj 
tisztikart.

Ott láttuk a klub két szeniorját: Demény Ká
roly és Andor Endre dr. nyugalmazott állam
titkárokat, mig a fiatalok közül Raggambi Ist
ván, a sokszoros futóbajnok buzgóikodott a 
választók „megfözése" érdekében.

Miután azonban választás alá csak két alel- 
nök és néhány választmányi tag került, a hi
vatalos listán csak két változás volt. Bekerült 
á választmányba Odry Antal, a jeles bajnok
atléta is,

A BKE nyerie a karácsonyi 
jéghokki-lornát

A vasárnapi fégesemények
Vasárnap reggel tartotta meg a műjégpályán 

• BKE ezévi harmadik házi gyorskorcsolyázó 
versenyét. Az eredmények a következők:

10.000 méteres verseny: 1. Kimmerling Jó 
rsef 20 p. 06.4 mp. 2. Vita Andor 20 p. 06.6 
mp. 3. Erdélyi László 20 p. 00.6 mp. 4. Sógor 
Andor 20.06.7 mp. 5. Vida Béla 20 p. 11 mp. 
6. Masánszky Béla 20 p. 13 mp.

500 méteres szeniorverseny: 1. Kimmerling 
'József 47.1 mp. 2. Schncller Zoltán 47.9 rop. 3. 
Vita Andor és Wintner István holtversenyben 
48 mp. 5. Vida Béla 48.4 mp. 6. Sógor Andor 
50.3 mp. 7. Pataky Antal 50.3 mp. 8. Erdélyi 
László 51.2 mp. 9. Hermann Alfonz 63.2 mp. 
10. Bihari László 53.8 mp.

500 méteres junior hendikepverseny. 1. Mól- 
pár Gyula 51.8 mp. (4 mp. előny) 2. Szclnár 
Ahdár 51.9 mp. (3.5 mp. előny) 3. Lukovlch 
Pál 52.6 mp. (4 mp. e.) 4. Lindtner Tivadar
43.8 mp. 5. Lcviczky Károly 51 mp. (2 mp. e.) 
6. Miklós Ferenc 56.2 mp. (7 mp. e.) 7. Kakas 
Ferenc 51.0 mp. (2.5 mp. e.)

BKE—FTC 8:1
A karácsonyi jéghokkí-lorna döntő mérkő

zése.

Karafiáth Jenő dr., az OTT elnöke Írja az 
előszavát annak a miinek, amely most van 
sajtó alatt. A mü cime: „A magyar sport Panthe- 
t>njq“, szerkesztője Gerhárd Lajos, főmunka
társi pedig Mező Ferenc dr., az amsterdami 
szellemi olimpiász győztese. Az ezeroldalas, 
többszőr illusztrációval díszített munka három 
kötetbő) fog állnni.

X Meiő Ferenc dr. ünneplése Nagy
kanizsán. Nagykanizsáról jelentik, hogy 
Merő Ferenc dr.-t, az amsterdami olim
piász szellemi győztesét a nagykanizsai 
Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kór 
vasárnap disztagjúvá választotta. A város
házi dísztermét vasárnap délután zsúfo
lásig megtöltötte Nagykanizsa előkelő kft- 
röhsóge s Mező Ferenc dr.-t Kelemen Fe
renc, a Kör társelnöke üdvözölte meleg 
szavakkal. Mező dr. ezután megtartotta 
székfoglaló előadását ,,.<z olimpiász és a 
sportok jelentőségéről" címmel. A nagyér- 
tékü előadás után nz ipartestületi dalárda 
adott elő hazafias dalokat, melynek végez
tével a közönség nagy ünneplésben része- 
intette Mező Ferenc dr.-t, Nagykanizsa szü
löttjét.

KÜLFÖLDI SPOBTBDPLÓ
Kápráztató játékkal kolosszális 
győzelmet aratott a Hungária 

a német bajnok lelett
Hungária—Hertha 7:0 (4:0)

Berlin, december 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele/ón

jelentése.) A 2:0-ás nürnbergi s az 5:2-ös 
drezdai győzelem után a magyar főváros 
szorongva leste a Hungária uj állomáshelyé
nek jelentését: vájjon a német fővárosban, 
a birodalmi bajnok Hertha csapata ellen 
hogyan szerepeltek a budapesti kék-fehérek, 
két erős mérkőzés és a hosszú ut után.

Az eredmény minden várakozást 
felülmúl!

A jeges, téli talajon kettőzött figyelemmel 
kellett a nehéz harcot megvívni az otthono
san mozgó berliniekkel szemben.

tapos és pontos passzjátékkal egyik 
ámulatból a másikba kergeti a közön
séget a Hungária csapata s a gólok, 
szinte özönével hullanak. Skvarek sza- . 
bályos időközökben öt gólt rúgott, ame
lyek közül nem egy, az angol profikat 
megszégyenítő stílusban született meg.

Szünet után az iram jóval alábbhagy, a ber
liniek a kétszámjegyű vereségtől való félel
mükben hatalmas fizikumukkal erősen 
szállnak a küzdelembe s igy a magyar csapat 
előbb Barátkay, majd Hirzer góljával „csak" 
7:0 arányban tudta legyőzni a félelmetesük 
vélt 5 egyben túrájának eddigi legnehezebb 
ellenfelét.

(Lapzártakor jelenti berlini tudósítónk.) 
Nagyon rossz időjárás mellett indult meg a

ATég nincs vége a megpróbáltatásnak
FC Genova -Ferencváros 3:1

(A Hétfői Napló tudósítójának távirati 
jelentése.) A Ferencváros a trieszti 4:3-as 
és a nápolyi 7:3-as vereség után szombaton 
vonatra ült, hogy legközelebbi állomás
helyén, Genuában répáról ja a magyar fut- 
ballon és a zöld-fehér színeken esett csor

A Bocskay
Bocskay—Florentla 4:0 (1:0).

Firenze, december 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A Bocskay is szerencsétlenül vett 
startot az olasz túrán, de minthogy a baj-

Triesztben a Nemzeti is 
elvérzett

A S Esterie—Nemzeti 5:4 (2,2)
Trieszt, dec. 28.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A Nemzeti, amely Olaszországban eddig 
aránylag a legjobban szerepelt, vasárnap 
Triesztben, ahogy népiesen mondják: kihúzták 
a lutrit. A Ferencváros után most a Nemzeti 
is burokra került. A mérkőzést — bár jól 
játszottak a fekete-fehérek —, Török és Gallina 
végzetes indiszpoziciója miatt elvesztették.

A prágai Slavia szép 
győzelme

Slavia—Juventus 3:0 (2:0)
Torino, dec. 28.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) A 
prágai Slavia pompás technikás játékkal mu
tatkozott be vasárnap, amikor 15.000 néző előtt 
3:0 (2:0) arányú értékes győzelmet aratott a 
Juventus felett.

A Spárta győzött 
Franciaországban 

Spárta—Oly mpique (Marseille) 
4:0 (1:0)

Marseille, dec. 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) A 

prágai Spórla Marseilleban az Olimpique Mar
seille csapnia ellen fölényes játékkal 4.0 (1:0) 
arányban győzött. _______

Fővárosi Operettszinház
Ma éa minden e’te a szinház 

legújabb operettsikere. 

mérkőzés a Gesundenbrunnon sportpályán, 
ahova a rossz időjárás ellenére is

mintegy harmincötezer néző gyűlt össze.
A Hertha csapata nem volt ellenfél a Hun
gária iskolajátékával szemben. Aranyira nem 
volt az, hogy a második félidőben a Hungá
ria még az első félidőbelinél is több gólt lő
hetett volna.

A Hertha a Hungária meg-megujulő tá
madásai alatt csakhamar összeroppant s igy 
a második félidőben már csak tiszta iskola
játék folyik a Hungária részéről. Techniká
ban, taktikában és labdakezelésben a Hun
gária messze felülmúlja ellenfelét.

A nézőket a kápráztató játék annyira 
magával ragadja, hogy szinte szünetnél- 
küli tapssal tüzelik a magyar csapatot 

ujabb és ujabb támadásokra.
mig a berlinieket füttyel sújtják. A Hungária 
tengelyében

Skvarek szédítő játékot mutat s már a 
második percben gól lesz a lövése.

A 28. percben Skvarek ismét gólt szerez, 
majd a 35. percben Barátky a gólszerző. A 
40. percben Skvarek egyéni játékkal négyre 
emeli a félidő góljainak a számát.

Újrakezdés után, az 5. percben ismét csak 
Skvarek töri át a német védelmet (5:0), a 7. 
percben pedig Hirzerrel lövet bombagólt. A 
28. percben azután végeszakad a gólözön- 
nek Skvarek utolsó helyezett lövésével.

bát A reparáció — sajnos — nem sikerült. 
Az FC Genova, az olasz bajnokságságnak 
egyik jelentős csapata s igy nem csoda, 
hogy a Ferencváros, amelynek három nap 
alatt két mérkőzés és 1200 kilométeres ut 
volt a lábában, itt is vereséget szenvedett.

újból javított
nókságban elért előkelő második helyezése 
is jó szereplésre késztette, Firenzében ösz- 
szeszedte minden erejét és remek játékkal 
győzte le az első félidőben még elszántan 
védekező olaszokat.

SABARIA—FC VIGEVAESI 8:2.
Vlgevano, december 28.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 
A Sabaria nehéz küzdelem után, csak a má
sodik félidőben tudta a maga javára eldön
teni a mérk-zésL A csapat legjobbjai: Ko
vács és Borbély voltak.

BUDAI 11—ATALANTA 2:2.
Bergamo, dec. 28.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A hosszú utazástól fáradt Budai 11 nem 
bírt gyönge ellenfelével és erős küzdelem után 
tudta csak döntetlenné fenni a mérkőzést.

Perugla—Dunakeszi Magyarság 1:0. 
Törekvés—AS Pár ma 4.0.
Bohn SC—AS Ascoli 5:2.

Külföldi csapatok tura- 
mérkőzése

Bologna: SC Bologna—Sp. Fürth 3:1.
Róma: Lazio—Ausztria (Bécs) 2:2. 
Milano: Ambrosiana—Wacker (Bécs) 2:1.
Majnafrankfurt: Vienna (Bécs) — FSV 6:1. 
Ulm: WAC (Bécs) — Utmi válogatott 3:1.
München: Bayern München—Tennis Borus

sia 3:0.
Drezda: I. FC Nürnberg—Dresdener SC 1:0.

X Az MTE ifjúsági hírkoróversenye. Ma- 
fejezték be a MTE ifjúsági birkózó csapat
versenyéi, amelyet a MTE a) csapata nyert 
meg. 2. B. Vasutas. 3. MTE b) csapata.

X Carnera Kopenliágóban. Knpenhágából 
jelentik: Primo Camera ma a dórim und! Bí- 
schoffal bemutatkozóversenyt vívott. Az ötezer 
főnyi közönség lelkesen ünnepelte az olasz 
ökölvivóóriásl. A klrctmérkőzések során a dán 
Petferscn pontozással legyőzte a berlini Aus-ot.

Szilveszter éjjel 
tél 12 órakor:

Erős hidegben * első gombnyo
másra azonnalbeugrlkmotorja. 

ha benzinjéhez vagy motalkójához
NÉ

HÁNY 
CSEPi*

FELSŐ 
OLAJAT 
ADAGOL

Ezenkívül erős kompresszió. Jó huzoképes- 
ség óvja a motort a gyors kopástól.

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

X _CI"T *“»«■» • Klvlerán. Kslnblt jelen. 
t:k: Cilly Aussem vasárnap este ■ Riviérára 
utazóit, ahol részt vesz a nemzetközi téli ten- 
niszversenyen. A párosban valószínűleg ismét 
Tildén lesz a partnere.

X Kosárlabda-mérkőzés. MTE—MTK 18:12 
(6:5). Biró: Péter. Erős, változatos küzdelem 
után Rosner és Cséfay góljaival győzött az 
MTE. Az MTK góljait Sarkadi és Egri dobták.

X UJ környezetben bonyolítják le a magyar 
ökőlvlvó-esapatbajnokságokat. Még emlékezetes 
nz a példátlan érdeklődés, amely a magyar 
ökölvívó-csapatba jnokságok iránt az elmúlt 
évadban megnyilvánult. A régi képviselőházban 
rendezett csapatbajnoki verseny jegyeit a kö
zönség már egy héttel az esemény előtt szét- 
hordotta. Az.óta a szövetség elveszítette a verse
nyek rendezésére éveken keresztül használt 
egyelcn helyiséget és most, hogy közeledik az 
1931. évi csapatbajnoki versenyek határnapja: 
január 4-ike, a szövetségi elnökségnek nyo
masztó gondot okozott a közönség elhelyezésé
nek problémája. Hosszas utánjárás után azon
ban mégis sikerült a csapatbajnoki versenyek
nek megfelelő helyiséget biztosítani, még pedig 
a Beszkárt modern, kitünően szellőztethető, tá
gas tornatermében. A közönség kényelmes elhe
lyezkedését biztosiani fogják a beállítandó tri
bünök, amelyeknek minden egyes helyéről vé
gigszemlélheti a közönség a bajnoki verseny 
minden mozzanatát.

X A bécsi fulballtoroán a BAC vezet. Bécs*  
ből jelentik: A karácsonyi körmérkőzést ma 
folytatták, amelynek során a BAC 3:2 (0:1)1 
arányban győzött a WSC ellen, a Hakoah pe
dig 3:1 (l:l)-re győzött a Slov&n ellen.

X A Turul kiverte a Maglódét a Magyav 
Kupából- Vasárnap délután Játszották le a 
Turul—Maglód Magyar Kupa mérkőzést, ame
lyet változatos küzdelem után 4:2 (1:1) arány
ban a Turul nyert meg.

X Jéghokkl-mérkőzések a Spengler-knpíért 
Davosból jelentik: A jégbokki-sladionban szom
baton kezdődött meg a küzdelem a Spengler- 
kupáért, amelyet tavaly a prágai LTC nyert 
meg. Szombaton az LTC 12:0 (4:0, 2:0, 6:0)| 
arányban legyőzte a zürichi EHC-t, amely va
sárnap az oxfordi egyetemistáktól 7:0 (2:0, 3:Öj 
2:0) arányban ujabb vereséget szenvedett. A1 
vasárnap másik mérkőzésén a Davos I. 1:0 (0:0. 
1:0, 0:0) arányban legyőzte a Cambridge! egye
temi csapatot.

— Elkezdték és abbahagyták a Károlyi
park kőfalának lebontását. A főváros által 
megvett Károlyi-parkot tudvalevőleg régi, 
kopott kőfal vette körül. November elején 
munkások jelentek meg a Károlyi-parknál 
és megkezdték a kopott fal lebontását Egy*  
részét félig leszedték és azután a munka 
abbamaradt. S most már ott áll hetek óta a 
félig lebontott fal és elékteleniti az egész ut*  
cát és a szép parkot és senki sem tudja, 
hogy a fővárosnak tulajdonképpen mi is 
volt a célja a munka megindításával és 
abbahagyásával.

Budapesti ügetőversenyek
Az esztendő utolsó versenynapján nagyszám*  

közönség lepte el az ügetőpályát A versenyek 
igen érdekesek voltak, néhány izgalmas küz
delem is előadta magát Fregoli a nemzetközi 
versenyben olyan lovak ellen győzött 23.7-es 
időben, mint Comtesse Pro Patria, Achmed, 
Ravasz,, Conrad éa Clayton. A heréit jövőre 
egyike lesz a pálya legjobb lovainak. A Glrigári- 
dljat Lady of Pamuk nyerte feltűnően rossz 
(35.2) időben. Még feltűnőbb Itt Dante olasz 
kvótája (10:19). A versenyek részletes eredmé
nye a következő:

I. FUTAM: 1. Mimosa (1V<) Montagh, 2. Mal
vina (4) Wiesner. Fm.’ Ehadta, Juhar, Orgo- 
vány. Ernani. Tot.: 10:29, 17, 25. Olasz: 10:48. 
Idő: 32.6. — II- FUTAM: 1. Lsdy of Pamuk 
(pari) Hoffmann, 2. Dante (2$á) Kovács II. 
Fm.: Keringő, Kedves. Tot: 10:23. Olasz: 10:19. 
Idő: 35.2. — in. FUTAM: 1. Rabonbán (3) 
Marschall, 2. Bien óimé (21-í) Marék, 3. Cheri- 
bum (6) Wiesner. Fm.: Sárgarigó, Cigánybáró, 
Mikulás II, Dombóvár, Sejk. Krampusz- Tot.t 
10:40, 24. 19. 34. Olasz: 10:68. Idő: 80.5. — 
IV/1. FUTAM: 1. Tamerian (2 reá) Maszár I., 
2. Sátán (f. n.) Baranyai, 3. Bufelejtö (3) Haas- 
Fm.: Ipse, Sonnv Bov, Kitfv, Kadencia. Tot. 
10:15, 13. 16. Olasz: 10:32. ídö: 334. — IV/2. 
FUTAM: 1. Rlla (3) Marton, 2 Nótás (l‘/< reá) 
Marschall, 3. Buhikopf (f. n.) Fityó. Fm.: Nóta- 
bene, Pognnac, Gilana 11. Fényes. Tot: 10:54, 
17, 13. Olasz: 10:37. Idő: 135.4. — V. FUTAMt 
1. FregoH (5) Dózsa, 2. Comtesse Pro Patria 
ipari) Mnszár F. Fm.: Achmed. Conrad, Ravasz, 
Clavton. Tot: 10:45, 17, 13. Olasz: 10:49. Idői 
28.7.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK ffl'fió
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