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— Krúdy Gyula súlyos beteg. Krúdy
Gyula, a magyar irodalom kiválósága, né
hány nap óta súlyos betegen fekszik a Liget-Szanatói iumban. Az író m ár hónapok
óta szenvedett, de betegségét nem vette ko
molyan. Hónapokon át senkinek sem szólt
fájdalm airól, míg végre a m últ hét csü
törtökén orvosa erélyesen lepett vele szem
ben fel, miután szív - és gyomorbaja súlyos
bodott. A betegszállító vállalat emberei
szállították el a Margitszigetről szanató
riumba, ahol most várja a gyógyulást.
— Meztelen ember a Rákóezl-úton. Szom
baton éjszaka egy óra tájban nagy riadalmat
okozott a Rákóczi-úton egy férfi, aki teljesen
ruhátlanul szaladgált. Üldözőbe vették a sze
rencsétlen embert, akjt nagynchezen sikerült
lefogni. Beszállították a főkapitányságra, ahol
megállapították, hogy a 60 év körüli ismeret
len ember ön- és közveszélyes elmebeteg, akit
azonnal bevitték az angyalföldi tébolydába.
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Harmincnégy öngyilkosság történt GramofonoK,
lemezujdonságoK
Szilveszter és az újév első két napján
a világ valam ennyi elsőrendű
m inőségű g y á rtm á n y a raktáron

MIHÁLY n«
az emeletről és szörnyethalt. — Lehoceky BREMÉNYI
u d i pest, VI., Kirfl.v-tj. S8—60.
Mátyás sütő a Tompa-utca 19. sz. ház V, Lemerjegyzék, árjegyzék díjmentes
emeletéről levetette és halálra zúzta magát.
— Biicher Henrik 60 esztendős postás Lehel kilenc évig alispánja volt a vármegyének.
utca 12. sz. alatti lakásán ismétlő pisztolyá Kiváló érdeme kulturális szempontból a
val főbe lőtte magát és azonnal meghalt. — veszprémi múzeum megteremtése. Különös
Kupa Erzsébet 19 éves háztartásbeli a gáz gonddal istápoita a mezőgazdaság és a lóte
csapot hagyta nyitva Mária Terézia-tér 6. nyésztés ügyeit, alelnöke volt a Veszprémi szám alatti lakásán és mikor öngyilkosságát megyei Gazdasági Egyesületnek. Halálát öz
észrevették, már halott volt. — Szabó Dezső vegye, továbbá testvérei, Bibó Dezső és
építész Vilmos császáy-út 26. sz. lakásán Bibó Kálmán, valamint kiterjedt, előkelő
morfiummal megmérgezte magát és a zsidó rokonság gyászolják. Temetése január 3-án,
kórházban, ahová a mentők szállították, délután félhárom órakor lesz Veszprémben.
meghalt. — Egy ismeretlen férfi a pesti rak
— Véletlenül elsült revolver. Ermer Dezső
partról a Dunába ugrott s mire a parton 22 éves kereskedőnek, Károly-körút 17, szára
veszteglő csónakokkal segítségére mentek, el alatti lakosnak a Teréz-körúton véletlenségből
merült a hullámokban.
o’sülí nadrágzsebéhem a revolver, s a golyó
Turulmadaras öngyilkosjelölt is akadt va lábába fúródott. A mentők súlyos állapot
sárnap délután. Gábor János 23 éves koesolái ban a Rókus-liórházba szállították.
napszámost a tűzoltók hozták le ,a Ferenc
— A magyar Navratill-lcány ismét bejei
József-híd turulmadaráról, ahonnan a Du lenfette igényét Gaby Deslys milliárdos
nába akarta vetni magát.
hagyatékára. Párizsból jelentik: A Le Jour
A harminchat öngyilkos mellett hat eltű nal közlése szerint W erkesné magyar ál
nést jelentettek be a főkapitányságon, kö lampolgárnő igényt támasztott annak a
zöttük Lampérth Lajos 79 éves nyugalma megállapítására, hogy Gaby Deslys táncos
zott városi tanácsosét, aki Almássy-tcr 3. sz. nő, aki 1920-ban meghalt, az ő nővére.
alatti lakásáról tűnt eeh
W erkesné követeli Gaby Deslysnek 12 mil
lióra becsült hagyatékát, amit a táncosnő
szülővárosának, Marseillenek hagyományo
— A telekkönyvi jog zsebkönyvc címen zott. Werkesné azt állítja, hogy Gaby Des
kapott

(Saját tudósítónktól.) A most
elmúlt
1926-os esztendővel, amelyiket nem oknélkül
az öngyilkossági járvány esztendejének mon
dottak, úgylátszik nem búcsúzott el ez a
szinte már a tömegpszichózis vizsgálatai alá
kívánkozó epidémia. Szilveszter éjszakáján
és az újesztendő első két napján összesen
190 esetben kényszerültek ■kivonulni a men
tők és a 190 eset közül harminchat öngyil
kosság volt. Amiként az öngyilkosok e serege
a társadalom legkülönfélébb rétegeiből rekrutálódott, úgy a legkülönfélébb módon igye
keztek életüknek véget vetni és hétnek kö
zülük tényleg halált hozott végzetes kí
sérletük.
1
Az újesztendő első öngyilkosa Rottenbiller
Nándorné 26 éves háztartásbeli nő volt, aki
— A londoni Rotschild magyar felesége. Bécsi-nt 76. sz. alatt lévő lakásán aszpirin
(Levél a szerkesztőhöz.) Nagyon tisztelt nel megmérgezte magát. Az 1927-es év első
Szerkesztő úr! A 8 Órai Újság karácsonyi öngyilkosát nem súlyos állapotban szállítot
számában megemlékezik a „londoni Rotschild ták a kórházba. — A rákosrendezői pálya
magyar feleségéről." A cikk néhány adata udvaron Vasina Alajos péktanonc egy te
helyreigazításra s kiegészítésre szorul. Az hervonat kerekei alá vetette magát.
igaz, hogy Rotsehild Charles, lord Rotschild
Hét halálos áldozata volt az újévbe bekö
fia Uj-Tát raíüreden gróf Teleki Sándornénál szöntő öngyilkosságoknak. A
Sziget-utca
ismerkedett meg Werthcimstein Rózsikával, 5—7 ..számú házban egy ismeretlen 60 év
hol vendég volt. De a találkozás véletlen volt. körüli, elegáns öltözetű férfi levetette magát

Különben aki ismeri a családokat, az tud
hatja, hogy nem lehetett volna „összehozni".
A külső jellemzés sem hű, m ert, Weiiheirnstein Rózsika nagyon szép volt, miről fény
képei tanúskodhatnak. Az igaz, hogy a Wertheirastein-család a magyar földdel összeforrt,
az is igaz, hogy Wertheimstein Alfréd leányai
apjuktól, ki dragonyos kapitány volt, a sport
szeretetét, büszkeségét örökölték s nagy mű
veltségnek, de éppen olyan kevéssé voltak
elzárkózottak", amint milyen kevéssé veit
szükség, hogy a bihari gentry társadalom „be
fogadja" őket, hiszen a háborueló'tt bihari
társadalom egységes volt, ott nem játszott
szerepet vallási különbség, ott irányadó a
műveltség, az erkölcs, a jellem, a hazafias ér
zés volt. Ilyen társadalomban élőnek még az
sem „carriére", ha a világ leggazdagabb s leg
előkelőbb pénzarisztokratájához megy férj
hez, hanem csak egyszerű boldog házasság.
Az igaz, hogy Angliában megbecsülik, nogy a
királyi család szívesen fogadja, de az is igaz,
hogy a háború alatt a fogságban levő magya
rokért nagyon sok jót tett, valamint az, hogy
a háború után nem csak sokat, nagyon sokat
tett a magyar középosztály felsegitésér;, sőt
úgy mondják, hogy az angol közvélemény
kedvező alakulásában is nagy része van. Ez
adatok némileg más színben tüntetik fel a
házasságot mint amilyen benyomás nyerhető
a cikkíró különben jóakaratu leírásából . . .
Őszinte tisztelettel Grósz Emil ár. egyetemi
fanár.

— Kínában tilos a kubifrizura. Londonból
írják: Pekingi jelentés szerint Csu-Ju-Pu, a
tien-csini katonai parancsnok rendeletet bo
csátott ki, amely a 14 évet betöltött leányok
nak 4—10 shilling pénzbüntetés terhe melleit
tiltja a bubifrizurát. A copfos tábornok ren
deletében a szülőket is felelőssé teszi és szá
mukra a büntetések egész skáláját állította
össze arra az esetre, ha a rendeletnek nem
szereznek érvényt.
— Miért engedte meg a Dohányjövedék
a külföldi dohányáruk forgalomba hozata
lát? Tömöry Kálmán h. állam titkár, a m.
kir. dohányjövedék központi igazgatója ú j
évi szózatot intézett a dohányárusokhoz,
amelyben elmondja, miért engedte meg az
állam a külföldi dohányáruk forgalombahozatalát. A külföldi dohánygyártm ányok
kal űzött csempészet — írja az állam titkár
— olyan mérvben emelkedett, hogy ezt a
megszigorított ellenőrzés mellett csakis úgy
Iejiet letörni, hogy külföldi dohányárukat
lagális úton forgalomba hozzanak. Ebből
pedig úgy a dohányjövedéknek, mint a dohányárusoknak meg lesz a maguk haszna.
Megállapítja az állam titkár azt is, hogy a
külföldi szivarok és cigaretták magas áruk
nál fogva nem támasztanak konkurrenciát
a magyar dohányáruknak.
— Változás a közvetlen kocsik közlekedé
sében- Az állam vasutak igazgatósága közli: A
nehéz fütésátsorozás, továbbá gyenge kihasz
nálásra való tekintettel január 7-től kezdve
további intézkedésig a 10/1320— 1319/9. számú
vonatokkal Budapest keleti pályaudvar—
Szombathely, a 623/1617 —1618/619. számú vo
natokkal Budapest keleti pályaudvar—Szeged,
a 623/1632 —1631/619. számú vonalokkal Buda
pest keleti pályaudvar—Kötegyán között az
I—II. osztályú közvetlen kocsik járása meg
szűnik.
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— Tizenhárom hajóstársaság
koncessziót erre az évre kivándorlók szál
lítására. A hivatalos lap mai száma tizen
három belügyminiszteri rendeletben közli
annak a tizenhárom hajóstársaságnak a ne
vét, amelyek erre az évre koncessziót kap
tak a magyar kivándorlók szállítására, A
hajóstársaságok a következők: Cunard
Steam Ship Company Limited, Red Star
Linc, Compagnie Generale Transatlantique,
Canadian Pacific Railway Company, Hol
land—Amerika Linie, The Royal Mail
Stean Packet Company. Cosulich Societa
Triestina di Navigazion-Cosulich, United
States Lines, Hanburg Amerika Linie, Navigazion Generale Italiana, Norddeuischer
Llayd. A hajóstársaságak közül egy új en
gedélyes sincs, valamennyinek meg volt
már tavaly is a koncessziója.
— Vízállás. A földmtvclésfígyi minisztérium
vízrajzi osztálya jelenti: A Duna Régensburg—Passau és Komárom—Mohács közt
árad, lejjebb apait, Mohácsig igen alacsony,
lejjebb alaoíony vízállású. Mai vízállások:
Passau 166, Stein —71, Komárom 229, Buda
pest 152, Baja 96, Mohács 116 centiméter. —
A Tisza Tokajig apad, lejjebb árad, alacsony
vízállású. Jeget már csak Záhonyról és Tisza
füredről jeleznek.

—- Szabadlábra helyezték Krafft film
rendező feleségét. Annakidején megemlé
keztünk arról, hogy Krafft Uwe Jens dán
filmrendező felesége ellen a budapesti
rendőrséghez feljelentés érkezett zártöréses
sikkasztás miatt. Az asszony emiatt bete
ken át előzetes letartóztatásban volt. Köz
ben férje rendezte felesége ügyeit és en
nek eredményeképpen Szabó István dr.
vizsgálóbíró ma délelőtt a filmrendező fe
leségét szabadlábra helyezte. Az ügyészség
sem élt felfolyamodással a határozat ellen
és ezért az asszony ma el is hagyta a fog
házat.
— Pengőben drágábbak lettek a vágóhídi
dijak. A főváros tanácsa most állapította
meg pengőértékben a vágóhídi dijakat, ame
lyek pengőérlékbcn drágábbak az eddigieknál. A tanács a vágódíjat a leölt állat élősúlya után kilogramonként 1 pengő-fillérben
állapította meg.
— Kigyulladt egy táncterem. Amsterdam
ból táviratozzak: A Heiligenweg egyik h á
zában, ahol egy kávéház cs egy táncterem
van, tegnap délután négy óra tájban a leg
felső emeleten egy karácsonyfa feldölése
következtében tűz támadt, amely gyorsan
átliarapódzott a lejebb fekvő emeletekre.
A táncteremben tartózkodók csak akkor
lettek figyelmessé a tűzre, amikor a lán
gok már becsaptak a terembe. A nagy ré
mületben és a sűrű füstben több ember el
ájult, de a tűzoltók valamennyinket ki
mentették. Mintegy tíz ember megsebesült;
közülök tőben súlyos égési sebeket szen
vedtek. A kár tekintélyes.
— Halálos bányászszercncsétleuség a bíró
ság előtt. A Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T.
visontai bányájában 1921. év őszén, amikor
egy 34 méter hosszú bányafúnó szerkezetet
szedtek szét a munkások, halálos szerencsét
lenség történt A gőzdaru egyik kikopott
acélrésze agyonsújtotta Ács István bányászt.
A szerencsétlenség következtében Tnzár Jó
zsef üzemvezető ellen megindult az eljárás s
az egri törvényszék Tuzárt négyhavi fogházra
cs 100.000 korona pénzbüntetésre Ítélte gon
datlanságból okozott emberölésért. Az ítélő
tábla Zacfiar-tanácsa Tüzér büntetését hat
heti fogházra és 300.000 korona pénzbünte
tésre változtatta át.

Drágaköveket
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nemrégiben Grill Károly könyvkiadóvállalutának kiadásában egy igen értékes könyv
hagyta el a sajtót. A munka szerzője Tatics
Péter dr. kir. ítélőtáblái bíró. A telekkönyvi
jogról hosszú időn át az volt a legtöbb em 
ber véleménye, hogy az az abszolút korszakbó lsZármazó telekkönyvi rendelet szá
raz alaki szabályainak még szárazabb egy
befoglalása. Ha lett is volna ebben valami
igazság — Tatics Péter most megjelent
m unkája ennek csattanó* cáfolata. A lük
tető élet van annak minden sorában lefek
tetve.. a jogszabályok kategorikus rendelke
zései mellett az elmélet és a joggyakorlat
nagyon részletesen és nagy jogi felkészült
séggel van igen élvezetes form ában feldol
gozva. Nemcsak az elmélet, hanem a gya
korlat embere is m indent megtalál ebben a
i könyvben, amit keres és amire szüksége
! van. Nem alaki jogszabályok magyarázata
ez a mű, hanem az ingatlanra vonatkozó
dologi jog magánjogi szisztémája, amely
csak azért szorult kézikönyvbe, mert n á 
lunk nagyobb magánjogi munkák még mi n
dig nem találnak pártfogásra. Tatics m un
kájának az a legnagyobb dicsérete, hogy ez
alkalommal a m unka harmadik kiadása je
lenik meg Dr. Lányi Márton.
— A Magyar Nemzeti Szövetség újéve,
Újév napján a Magyar Nemzeti Szövetség
nagy tanácsterme zsúfolásig megtelt előkelő
közönséggel, Szádeczky K. Lajos üdvözölte
a szövetség elnökét, Perényi Zsigmond bá
rót. aki meghatoftan köszönte meg a szövet
ség bizalmát.
Rám utatott
arra, hogy
egyesíteni kell az egész ország társadalmát,
hogy a boldogabb magyar jövőt elérhessük.
Az egyedüli probléma most a magyar föl
támadás problémája, amelynek szolgálatá
ba kell állítani minden erőnket. Végül Neményi Imre nyug. állam titkár üdvözölte a
Köztisztviselők Országos Közgazdasági Szö
vetkezete nevében Percnyi Zsgiinond bárót.
— J n b ilÖ r iM n e m z e t k ö z i k a u t i r i - k i l f l l i t A v t
re n d e z Mfiffdohia királyi* hercegnő
fővédnöksége
a l a tt a ,,M ag y a r Nemen K a n á r i T en y észtő k O rs z á 
gos Egyesülete** 25 éves fe n n á llá sa a lk a lm áb ó l. A
k iá llítá s ja n u á r 6—7—8 és í)-én lesz n y itv a a B a 
ro s s -u tc a i W en c k h e im -p a lo tá b a n .

lys az ő nővére és mindketten Navratill Já
nosnak a leányai. Gaby Deslys eredeti neve
az igénylő szerint Navratill Hedvig volt.

— Kiégdt transzformátor. A Pasaréti-út
12. számú ház előtt a villamos transzformá- '
tor rövidzárlat következtében kigyulladt. A
tűzoltóság nagy aparátusisa! vonult ki a tűr
helyszínére, s miután az Elektromos Művek
központjából a villamosaramot kikapcsolták,
a központi I. és II. kerületi tűzőrség a tüzet
hamarosan eloltotta.

Halálozás. Kishisztereczi és rnedvedzei
Medveczkg Sándor, a megszállott felvidék
egykori egyházi és világi közéletének ismert,
tisztelt és szeretett alakja, volt rimaszombati
ügyvéd, törvényszéki bíró, majd kir. köz
jegyző, áldásos életének 75-ik évében elj hunyt. A felvidék magyarságának impozán
san megnyilatkozott részvéte mellett decem
ber 28-án helyezték örök nyugalomra Rimái
szombatban. Halálát kiterjedt rokonság gyá
szolja.
Kováts Ágoston dr., a földmivelésügyi mi
nisztérium miniszteri tanácsosa, hosszas be-’
j tegség után 54 éves korában meghalt. Vaj sárnap délután nagy részvét megnyilvánu
lása közben temették el a kerepesi-úti teme
tőben. Az engesztelő sz'entmiseáldozatot szer
dán reggel 9 órakor mutatják be a Damjanb'h-utcai Maria Regnum-templomában.
Burián János ny. tankerületi főigazgató, az
aradi főgimnázium sok éven át volt igazga
tója, oki előkelő szerepet vitt Arad kulturális
életében, december 30-án, 74 éves korában
meghalt. Halálát özvegye és kiterjedt rokon
ság gyászolja.
— Protestáns világhét. A legrégibb protes
táns világszövetség, az Evangéliumi Alliance,
az egész világ protestánsait az év első hetén
együttes könyörgésre hívta fel, minden este
azonos tárgyról a világ összes országaiban.
Budapesten ezt a hetet a protestáns szabad
tg*yházak tartják meg. Ez alkalomból kedden
este hét órakor a Sándor-utcai régi képviselőházi nagyteremben vallásos estélyt rendeznek,
több felszólalással, zenekarral és énekkarral.
Az estélyre bárki szabadon bemehet.
— Újdonság Rozgonyi művészlapjai.
— Az Országos Nemzeti Klub 1927. évi szer
dai előadás-sorozatát január hó ötödikén
kezdi meg az Országos Kaszinó különtermé
ben. A megnyitó-előadást Bernát István, a
klub elnöke (artja: „Gazdasági imperializmus“
címen. A szabadelőadást megelőzően tartja
a kiül) rendes közgyűlését este 8 órakor
ugyanott.
— Hat darab művészi lapot 10 pengőért
készt! Knssak utóda: Komáromi, Kossuth Lajcs-utca 12.
— Felvilágosítás ndóügvben! Értesítjük Bu
dapest VII. közig, kerület polgárságát, hogy
adóügyben mindennemű felvilágosítást nye.r| beinek naponta d. u. 6—8 között az Erzsébetj városi Kaszinóban, VII., Rákóczi-út 28. I. einj Gábor Dezső háznagynál.
— Custiglioni és Bősei után Bronner többj -zűrös milliárdos következik cfm alatt bécsi
| lementés alapján írt hírünkkel kapcsolatban
Bronner Henrik annak közlésére kért fel, hogy
ö nem került csődbe és kötelezettségeinek
ö-szege jóval kisebb, mint amekkorának a
bécsi jelentés hírül adta. Adósságainak leg
nagyobb része egyébként helytelen aiióelöiráI sokból származik, amelyeket az adóhatóságok
j jórészt töröltek.
— Eljegyzés. Moravcsik Margit és Gáspár
Imre jegyesek.
Spieter Klári és Fehér Jenő jegyesek. (Min
den külön értesítés helyett.)

— Megszökött a börtön elöl. Holt:
Imre Maros-utcai szücsmester felesége beje
lentette a rendőrségen, hogy férje eltűnt s
attól tart, hogy öngyilkosságot követett el.
A rendőrség megállapította, hogy Holtznak
január 3-án kellett volna jelentkeznie az
ügyészségen, hogy félbeszakított
fogházbüntetését folytassa. Holtzot ugyanis, aki a
javítás végett rábízott háromszázmillió ko
rona értékű bundákat elzálogosította, egy évi
fogházra ítélte a bíróság s október elején
szabadságolták. Szabadideje most letelt, de
állandóan azt hangoztatta, inkább öngyilkos
lesz, mintsem a fogházba visszamenjen.
Megállapította azt is a rendőrség, hogy Hol íz
Csehszlovákiába szökött.
— Mi volt itt? A konjunktúra történetét
írta meg ily címen Radnóti József, a közgaz
dasági hírlapíró. A koronaromlás úgynevezett
konjunkturális időszakát, az infláció gyászos
korszakát örökíti meg sok megszívlelendő ta
nulság feltárásával, méltava azokat az ered
ményeket, amelyeket a Nemzeti Bank felállí
tásának idejétől kezdve közgazdasági életünk
szanálása elért.
— Bibó Károly halála. Barátosi Bibó
Károly dr., Veszprém vármegye nyugalma
zott alispánja, a veszprémi református egy
— Ha fáj a feje és szédül, ha teltséget,
házmegye lanácsbírája, január elsején, 60
bélizgalmat, gyomorégést, oldalszúrást, mell
éves korában, váratlanul elhunyt. Harm inc szorulást és szívdobogást érez, igyék minél
öt évig állott a vármegye szolgálatában és előbb valódi „Ferenc József" keserű vizet.
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Gyomor- és bélszakorvosok bizonyítják,
hogy a Ferencz József víz remek természetalkotta hashajtó. Kapható gyógyszetárakban, drogériákban és füszerüzletekben.

