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Sándor király eltörölte 
Szerbia alkotmányát és 
feloszlatta a parlamentet
A szerb király vasárnap a néphez proklamádót intézett amely
ben bejelenti a nyilt abszolutizmust — A király rendietekkel 
fog kormányozni és a miniszterek neki tartoznak felelősséggel 
Óriási izgalmak Belgrádban és Horvátországban

Belgrádban vasárnap szenzációs ese
mények zajlottak le. Sándor szerb ki
rály a parlamenti pártok vezetőinek 
meghallgatása és az uj kormány kineve
zése után olyan lépésre határozta el ma
gát, amelynek kihatása és politikai kö
vetkezményei megmérhetetlenek. A ki
rály proklamációt intézett népéhez, 
amelyben megállapítja, hogy a parla- 
mentárizmus csődbe juttatta az országot. 
Közli továbbá, hogy feloszlatja a szkup- 
stinát, bejelenti az abszolutizmust, a 
rendeleti utón való kormányzást, vala
mint a törvényhozói és végrehajtói ha
talomnak a maga kezében való összpon
tosítását. Ez az abszolutizmus, amit 
Sándor szerb király proklamál, több 
mint a diktatúra, bár Belgrádban azt 
mondják, hogy átmeneti jellegű. Úgy 
Belgrádban, mint egész Jugoszlávia te
rületén rendkívül feszült a hangulat.

A legújabb eseményekről vasárnap éj
szaka a következő táviratokat kaptuk:

Belgrád, január 6.

Azok a tárgyalások, amelyeket Sándor 
szerb király tegnap az uj kormány megala
kítása céljából folytatott a pártok vezetői
vel és a különböző parlamenti csoportok 
képviselőivel, nem vezettek eredményre. Még 
csak

kilátás sincs arra, hogy a parlamenti 
élet tényezői között a nézeteltéréseket 
parlamentárts utón meg lehetne szün

tetni.
Még az állam alap szervezetének a kérdésé
ben is lényeges ellentétek merültek fel. A 
király rendkívül nehéz helyzetbe került, ami
kor döntenie kellett az ország további igaz
gatásának módjairól. Szombaton este b tet
tes volt még a bizonytalanság Jugoszlávia fő
városában. Nagy meglepetést keltett tehát, 
amidőn kiderült, hogy

fis órakor megalakult az nj kormány 
Zslfkovics Péter tábornok elnökségével.

'Senklsem tudta, hogy mi történt. Csak ak
kor gondoltak arra, hogy tatán megalakult 
az uj kormány, amikor a hírlapírók észre
vették. hogy több politikus és közéleti ember 
az udvarhoz sietett és ugyanakkor meghív
ták oda a miniszteri eskütételnél közremű
ködj lelkészeket. Szombaton este tíz óra- 
kor alakult meg az uj kormány, amely éjjel 
tizenegy órakor tette le az esküt.

A kormány a következőképen alakult meg: 
miniszterelnök és belügyminiszter: Zslfkovics 

Péter badoszlálytál.omok, a királyi gárda pa
rancsnoka.

külügyminiszter: Marlnkovlcs, aki a lomon- 
•ott kormányban ugyanezt a tárcát viselte,

tárconélküíi miniszter: Uzunovics volt ml- 
Ptaterelnök, 

közlekedésügyi miniszter: Korosee volt mi
niszterelnök,

hadügyminiszter és tengerészeti miniszter: 
Hadzslct,
pénzügyminiszter: Sevrlyuga, a jugoszláv ban

kok szövetségének alelnöke,
szociálpolitikai miniszter: Drinkovics, 
közoktatásügy. Maximovics volt miniszter,

Sándor király proklamácíóban bejelenti 
a parlament feloszlatását és a rendeleti 

utón való kormányzást
Belgrád, január 6.

(Avala.) Vasárnap reggel Sándor király 
aláírásával a következő szövegű plakátokat 
ragasztották ki Belgrád utcáin:

Proklamáció.
Kedves népemnek, minden szerbnek, horvát- 

nak és szlovénnek.
A nemzet és az állam legnagyobb érdekei, 

valamint jövőjük arra késztetnek, hogy mint 
uralkodó és mint ez ország fia, közvetlenül for
duljak a nemzethez és nyíltan és őszintén meg
mondjam neki, mit parancsol nekem e pilla
natban lelkiismeretem és hazaszeretetem.

A parlamenti helyzet és minden politikai né
zet egyre inkább negatív jelleget ölt, amelynek 
a nép és az állam ezidöszcrlnt csupán kárát 
vallja. Ilyenformán veszedelemben forog az ál
lam minden hasznos intézménye, azok haladása 
és egész nemzeti életűnk fejlődése. Országunk
ban ez az egészségtelen politikai helyzet nem
csak arra alkalmas, hogy károsan ítéljék meg 
belső életünket és haladásunkat, hanem káros 
államunk külpolitikai viszonyainak rendezésére 
és kifejlesztésére, valamint külföldi tekintélyünk 
és hitelünk megerősödésére.

A parlamentárizmus, amely mint politikai 
eszköz — fájdalommal gyászolt — apóm ha
gyatéka, megmaradt az én eszményemnek is.

A politikai szenvedélytől elvakultak azon
ban olyan mértékben kezdtek vele vissza
élni. hogy államunkban minden hasznos 

munka akadályává vált.
Sajnálatos viszálykodások és a szkupstinai 

események megrendítették a nép hitét ez intéz 
mény hasznosságában. A pártok és az egyesek 
közötti megértés, vagy esnk a legközönségesebb 
összeköttetés is teljesen lehetetlenné váll.

Szent kötelességem minden eszközzel meg
védeni a nemzet és az állam egységét. Eltökél
tem, hogy e feladatomat habozás nélkül telje
sítem.

Ha ezeken a bajokon az eddigi módszer sze
rint pnrlnmentáris kormányok kicserélésével, 
vagy uj törvényhozói választásokkal akarnánk 
segíteni, ez azt jelentené, hogy értékes Időt pa
zarolunk el hiú kísérletekre, amelyek már ed
dig is több évünket felemésztették.

Egyedül arra törekszem, hogy a legrövidebb 
Időn belül dériem az állami körigazgatás in
tézményes megvalósulását és nz államnak olyan 
megszervezését, amely a legjobban megfejd a 
lakosság Általános szükségleteinek és az állam 
érdekelnek.

Következésképen elhatároztam és kimondom, 
hogy

vallásügy: laupovies, az államtanács elnöke, 
igazságügy: Szrskies, 
közegészségügy: Kruly volt miniszter, 
erdészet, bányászat és ideiglenesen agrárre

form: Radivojevics,
posta, távíró és közmunkaügy (ideiglenesen): 

Szavkovics,
földmivelcsügy: Franges zágrábi egyetemi 

tanár.

a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság 1021 jú
nius 28-ikl alkotmánya nincs többé érvény

ben.
Az ország minden törvénye érvényben ma
rad mindaddig, amig — ha ennek szüksége 
felmerül — rendeletemmcl meg nem szün

tetem érvényességét.
Az uj törvényeket a Jövőben hasonló átáz

zál fogom kihirdetni.
Az 1027 szeptember 11-én megválasztott 

szkupstinát feloszlatom.
Amikor ezt az elhatározásomat közlöm né

pemmel, megparancsolom az állam minden ha
tóságának, hogy ehhez alkalmazkodjék és min
denkinek és minden egyesnek, hogy tartsa tisz
teletben és engedelmeskedjék annak.

Kelt Belgrádban, 1929 január 6-án.
Sándor s. k.

Belgrád, január 6.
(A Hétfői Napló külön tudósítójának tele

fon jelenté se.)
Sándor szerb király proklamációja Bel

grádban óriási feltűnést kellett. A prokla
mációt, amely egészen uj helyzetet teremt, 
különfélcképcn kommentálják. A prokla
máció azt jelenti, hogy

Sándor szerb király eltörölte Szerbia 
alkotmányát, feloszlatta a képviselő
házat és kezébe vette úgy a törvény

hozói, mint a végrehajtó hatalmat.
Sándor király az uj miniszterek eskütétele 
után beszédet intézett az uj kormány tag 
jaihoz, amelyben megmagyarázza elhatáro 
zását. A miniszterekhez intézett beszédében 
Sándor király hangsúlyozza, hogy a minisz
terek a jövőben egyedül neki tartoznak fe
lelősséggel és elvárja tőlük, hogy segítségére 
lesznek munkájában. 

Négy rendelet
Belgrád, január 0.

(Avala.) A hivatalos lop több uj törvény 
szövegét közli. Az első ezek közül a királyi 
halalomról és az állam legfelsőbb Igazgat;: 
sóról szól és 21 cikkből áll, amelyek a ki
rály törvényhozói és végrehajtó hatalmára 
vonntkoznok. A második törvény nz állam 

I rendjének és a közbiztonságnak védelméről

szól, a harmadik módosítja és kiegészíti a 
sajtótörvényt, a negyedik pedig módosítja a 
törvényhatóságokról és az önkormányzatok
ról szóló törvényt.

Megszűnt az alkotmány
Belgrád, január 6.

A hivatalos lap közli a királyi ukázzal ho
zott négy első törvényt.

A királyi hatalomról és legfőbb állami 
igazgatásról szóló első törvény a régi alkot
mánnyal szemben, amely szerint Jugoszlá
via alkotmányos, parlamentáris, örökös 
monarchia, megállapítja, hogy

az ország örökös monarchia és minden 
hatalom birtokosa a király, ő adja és 

hirdeti ki a törvényeket.
.1 törvény ezután felsorolja a felségjogokat, 
a királyi ház tagjait intézkedik a irónörök- 
lés rendjéről, a király helyettesítéséről, vé
gül a miniszteri felelősségről. Etekintetben 
a törvény kimondja, hogy a miniszterek ki
zárólag a királynak felelősek. A törvények 
kihirdetése a királyi ukázzal a szakminisz
ter ellenjegyzésével történik. A legfőbb köz
igazgatási hatalmat a királytól nyert felha
talmazás alapján hatáskörűkben a miniszte
rek gyakorolják. A bírói hatalmat a király 
nevében gyakorolják. A törvény s eholsem 
tesz említést a nemzetgyűlésről.

A második törvényben a korábbi állam
védelmi törvényt hirdetik ki újból. Eszerint

feloszlatják mindazokat a pártokat, 
amelyeket vallási vagy nemzetiségi ala

pon szerveztek.
A harmadik törvény a sajtótörvény mó

dosításáról szól és sok szigorító rendszabályt 
'artalmaz. Megállapítja az iró, a szerkesztő, 
a kiadó, a nyomdatulajdonos és a terjesztő 
egyetemleges felelősségét; felsorolja azokat 
az eseteket, amelyekben a belügyminiszter 
véglegesen betilthatja a lapot.

A negyedik törvény feloszlatja a községi 
és megyei képviseleteket. Belgrádban, Zág
rábban és Laibachban a képviselőtestülete*  
’<et a király, másutt a zsupán nevezi kt. 
Ugyancsak n főzsupán nevezi ki a községi 
jegyzőket is. .4 tartománygyülések teendőit 
a főzsupán állal kinevezett állami biztos 
útja el.

Belgrád. január 6.
Az éjszaka végrehajtott rendszerváltozást 

a lakosság , a királyi proklamációból tudta 
inog, amelyet a hajnali órákban ragasztot
tak ki az utcákon. Belgrádban, amelynek 
orthodox lakossága ulolsó előkézületét tetto 
az orthodox karácsony első ünnepnapjára, 
a bekövetkezett változás enyhítette azt a 
feszültséget, amelyet a már csaknem elvisel
hetetlenné vált helyzet előidézett. Az alkot
mányos garanciák felfüggesztését általában 
a parasztdemokrata koalíció felelős vezetői 
részéről tanúsított kihívó magatartásának 
tulajdonítják.
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Megtörtént a döntés: 
Zsitvay - igazságügyminiszter, 

Almásy - a képviselőház elnöke, 
Pesthy — a kormánypárt elnöke

Bethlen István gróf miniszterelnök ina reged 
visszaérkezett Budapestre Kadvúnyból. ahol 
Károlyi László gróf vendége volt. Az ötnapos 
radványi vadászni bofojoztóvcl a miniszterelnök 
megkezdi tanácskozásait a pollflknl helyzetről 
és még

hétfőn délben audradán Jelenik meg 
Horthy Miklós kormányzónál,

hogy előterjesztést tegyen a távozó Pesthy Pál 
igazságügymíníizlfr utódjának személyét ílle- 
tőén. Mint n Hétfői Napi fi munkatársa a kor- 
tnűnyho: közelálló helyről értesült,

I'Htthy l'ál IgaiaágUgymlnlaatcr utódjáról 
rs az ezzel kapcsolatos személyi változá
sokról még a radványi vadászatot megelő

zően megtörtént a döntés.
Bethlen István gróf ugyanit úgy határozott, 

hogy
Pesthy Pál utódja az igazságiigymlnlszterl 
székben Zsitvay Tibor, a képvloelóház je

lenlegi elnöke lesz.
T.sltvfiy Tibor (gazKágügyndniszteri kinevezésé
vel megüresedik a képviselőház elnöki széke, 
amelyre kezdetben több jelölt volt. Így szó 
volt arról le, hogy Scitovtzky Béla belügy
miniszter kerül ismét vissza a házelnöki mél
tóságba. A legutóbbi napokban azonban, mint
hogy Scltovszky Béla nem mutatóit nagy haj
landóságot a liclügyininuzleri szék elhagyá
sira, Altnátg Lászlót, az egy légespdrt ügyvezető 
elnökét felölték házéi nőknek. A kormánypárt 
természetesen Híveién fogadfa a népszerű 
Almáig Lászlót a képviselőhöz elnöki széké- 
ben.

Vass József népjóléti miniszter elnöklete 
alatt döntőbíróság alakul a pilísvörösvári 

bányász-sztrájk ügyében
A bányamunkások vasárnap délután a vas-' 

munkások otthonában országos küldöttgyűlést 
tartottak, amelyen az ország valamennyi 
bányavidékének képviselője megjelent, hogy 
állást foglaljanak a harmadik hónapja tartó 
pUhvörösvúrt bányász-sztrájk ügyében. A gyiilé- 
non, emelj rendkívül szenvedélyes hangulatban 
folyt le. megjelentek Esztergályos János és 
Wethenifefn Mór országgyűlési képviselők, va

A távozó Pesthy Pál igazsúgügyminiszter a 
l öldrefornibank vezetője lelt, de a partéiéiban 
i« igen jelentős szerep vár reá.

Pesthy Pál lesz ugyanis az cgységesp&rt 
elnöke-

' Politikai körökben még mindig erősen tart
ják magukat azok a hírek, amelyek szerint

:i képvlsehiház örszeUléséig további váltó 
zások is lesznek a kormányban.

Illetékes helyen ezekéi a híreket erősen cá
folják. Csak kuriózumként említjük meg, hogy 
kormánypárti képviselők körében is sok szó 
esik mostanában

Csáky Károly gróf honvédelmi miniszter 
távozásáról.

A beavatottak ugyanis azt beszélik, hogy Csáky 
Károly gróf miniszter elkedvetlenedett, vissza 
akar vonulni felvidéki birtokára. Már utódját is 
emlegetik Láng Boldizsár báró személyében, 
aki a honvédelmi minisztériumban vezető po
zíciót töltött be ét jelenleg a klrályhelmeci ke
rület hivatalos kormánypárt! jelöltje.

De a kormány közvetlen környezetében Is 
lesznek személyi változások. így például Sza
bókéi Alajos pénzügyi államtitkár távozása is 
aktuális. Szabóky Alajos a felállítandó Statisz
tikai Tanács elnöke lesz és távozik Vargha Imre 
pénzügyi államtitkár is, aki a létesítendő ex- 
porthlvatal elnöke lesz.

I Zsitvay Tibor igazsúgilgyminlszteri kinevezése 
befejezett lénynek tekinthető. A kinevezésről 
szóló kormányzói kézirat a hivatalos lap keddi

I számában jelenik meg.

lamint Andréka Károly főkapitányhclvcltes is.
Takács József elnöki megnyílója után Öcs- 

kovszky János titkár ismertette a bányamun
kások helyzetét, majd Fodor József titkár vá
zolta u pilísvörösvári bányamunkások sorsát. 
Elmondotta, hogy n bányavállalat nem tartotta 
be a korábbi megállapodást és a munkabérek 
évről-évre csökkentek. Előterjesztette Dréhr 

I Imre népjóléti államtitkár érdekes prepozíció

ját, amely szerint a munkások és munkaadók 
megbizottaiból álló

döntőbíróéig alakuljon Vasa Jóasef nép
jóléti miniszter elnöklete alatt 

és ez döntsön a sztrájk ügyében.
Hosszú, szenvedélyes vita indult meg, egy«;i 

küldöttek
általános Mnyászsztrájk proklamálAsát ki-

A Tatbot-centrálét mégis átveszi a íővátos

Magára vállalja a kölcsön visszafizetését
Egy idő óta elcsendesedett a krónika a bán- 

hidal Tálból centrálé körül, de a kulisszák 
mögött azért tovább folytak a bizalmas tárgya 
lások. Beavatott forrásból értesülünk, hogy a 
városházán megváltozott a hangulat a kérdés
sel kapcsolatban s miután a fővárosnak vala
milyen formában úgyis bele kell kapcsolódnia 
az épülő centrólóba, illetékes tényezők jobb
nak látták, ba

a város teljesen átveszi sajót kezelésébe 
az özemet,

mintha csak mint egyszerű áramvásárló sze
repelne.

A városházán készül is az előterjesztés, 
amely rövidesen a bizottságok és a közgyűlés 
elé kerül s miután a törvényhatósági bizottság 
többsége e megoldás mellett van, nem lehel 
kétséges, hogy a Talbot-centrúlé fővárosi tulaj
donba vétele csakugyan megtörténik. A rész
letekről való tárgyalások folyamatban vannak 
s ennek során állapítják meg az átvétel feltéte
leit és módozatait. Az sincs még tisztázva, hogy 
egyedül az Elektromos Müvek veszik-e át az 
üzemet, vagy betársuló az üzemvitclbo a 
BSzKR is. Legutóbb tudvalevőén az volt a terv, 
hogy maga a BSzKR veszi át a Talbol-centrálét, 
hogy ezáltal olcsó áramhoz jusson. A nagy ter
heket azonban a vállalat nem birla volna s ez 
a terv így megbukott. Az Elektromos Müvek
kel társulva azonban sokkal kevesebb beruhá
zással, kockázattal oldhatja meg a BSzKR a 
kérdést és emellett biztosithatja magának 
ugyanazokat a kedvezményeket, mintha a ccn- 
trálé egyedüli tulajdonosa volna.

A feltételek szerint a főváros vállalja majd 
magára a több millió fontos kölcsön törleszté
sét, amely most az államot terheli.

A MÁV szerepe sincs még tisztázva ■ 
tranzakcióban.

Lehet, hogy az államvasutak mint harmadik 
társ fog szerepelni, de az sincs kizárva, 
hogy a MÁV csak áramot fog vásárolni a cen- 
trálétól. A főváros már csak azért Is inkább a 
centrálé üzembe vétele mellett foglal állást, 
mert így olcsóbban termelheti az áramot és 
ue.m kell hasznot fizetnie másnak. A magánfo
gyasztók részére történő áramcladásnál viszont 
jelentékeny haszonra számíthat. A Talbot-cen- 

vánták.
végül is úgy határozlak, hogy elfogadják a 
döntőbíróság tervét, ha annak határozatát a 
bányavállalat magára nézve kőtelezőnek ismén 
cl és ha a sztrájk minit senkit el nem bocsáta
nak 4 döntőbíróság megalakulásáig az általá
nos sztrájk kérdését felfüggesztik. A gyűlés 
Esztergályos János és RoUicnsteln Mór felszó
lalásával a késő esti órákban ért véget.

trálé építkezésébe különben most már a fővá
ros is beleszólási jogot nyer. A tervek szerint 
tOSO-ban már megkezdheti az uj áramtermelő 
telep működését.

Bárány Ervin igazgató 
végleg megválik 

az Autóbuszüzemtől
Annak idején a Hétfői Napló megírta, hogy a 

fővárosi Autóbuszüzem vezetőségének kebelében 
súlyos hatásköri differenciák keletkeztek, ame
lyek következményeképen Bárány Ervin igaz
gató hosszabb „betegszabadságra**  ment. A né
zeteltérések még abból az időből származnak, 
amikor Tlll Antal tanácsnok nyugalomba vo
nult és mint ügyvezető igazgató átvette az 
Autóbuszüzem vezetését. Till igy Bárány felet
tese lelt s ez

sok súrlódásra adott alkalmat
az eddigi és az uj üzemvezető között.

A differenciákat békésen igyekeztek elosz
latni s ezért választották azt az utat, hogy 
Bárány Ervint szabadságolják s ez idő alatt 
keresnek módot az igazgatók kibékitésére. Ez 
azonban nem sikerült, közben Bárány szabad
sága többszőr lejárt s azt minden alkalommal 
meghosszabbították. Éppen a múlt héten járt 
le a legutóbbi szabadsághatáridő s Bárány 
Ervin újabb beadványában a polgármestertől 
betegségére való hivatkozással további szabad
ságot kért. Ezt meg is kapta, de csak rövid 
időre, miután nemsokára egy éve lesz, hogy 
Bárány távol van hivatalától, már pedig a sza
bályok értelmében azt a tisztviselőt, aki akár 
betegsége, akár más ok miatt egy évig nem 
tudja hivatalát ellátni,

hivatalból nyugdíjazni kelL
Értesülésünk szerint Bárány Ervin, miután » 

súrlódásokat nem lehetett elsimítani, be is 
várja a tanácsnak ezt az intézkedéséi és végleg 
távozik állásából. Állítólag már meg is állapo
dott egy nagy budapesti vállalattal, melynek} 
vezetéséi fogja átvenni nyugdíjaztatása ólán.
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Vereséget szenvedett azErzsé- 
hetuarost-Kor közgyűlésén az 
Ugron-párt végrehajtó Nzettsága
SpSs yaes,®n ,®,0,y’a,ö!1 szauazast meg

mepí az syy,E< urnáhaa se-ial 
szauazöiap.mins ahanvan szavaztak fiz 

ellenzéki párt aiapszanaiymúdositasait fogadták es
Közel háromnegyedévi autonóinin-felfüg- 

gesztés után vasárnap tartotta meg az Erzsé
betvárosi Kör alapszabálymódositó közgyű
lését dr. Boór Aladár min. tanácsos, minisz
teri biztos elnöklete alatt.

A közgyűlésre nagy apparátussal készült 
fel a tagok egyik töredéke, amely „Ugrori- 
párt végrehajtó bizottsága" cégére alatt az 
egységespárt szolgálatába akarta állítani a 
kört. Ezekkel szemben tömörültek azok a 
tagok, akik híven ragaszkodtak a kör évti
zedes liberális tradícióihoz és Rassay Károly 
<És Sándor Pál nevében felvették a harcot a 
maradiságot hirdető csoporttal szemben. A 
két irányzat első mérkőzése, amely a vasár
napi közgyűlésen zajlott le,

az Ugron-párt végrehajtó bizottságát kö
vető tagok csúfos vereségével végződött 

és ezzel tulajdonképen már cl is dőlt a harc, 
amely végeredményében

a liberális ellenzéki csoport fényes győ
zelmét hozta meg.

A gyűlésről a következő részletes tudósí
tásban számolunk be:

Az Erzsébetvárosi Kör közgyűlését példátla
nul szenvedélyes és izgatott hangulatban nyi
totta meg Boór Aladár kormánybiztos, több, 
mint négyszáz tag jelenlétében

A nagy tapssal fogadott megnyitóbeszéd után 
Sebő Béla dr., a kör ügyésze hozzáfogott az 
alapszabálytervezet felolvasásához Eleinte vita 
Bélkü szavazták meg az egyes paragrafusokat, 

amikor azonban a javaslat ama poutjáboz 
értek, hogy az, aki egy évi tagdíjjal hátra
lékban van, elveszti jogait és nem vehet 

részt a közgyűlésen, kitört a vihar.
Ettől kezdve állandóan szenvedélyes hangu

latban, tumultuózus jelenetektől tarkítva folyt 
te a közgyűlés.

Vihar a tagdíjak körül
Elsőnek Balassa Gyula dr. szólt a javaslat

hoz és hangsúlyozta, hogy a kör tagjainak 
többsége kisemberekből áll, akik nehéz viszo
nyok között élnek és sok közülök nem tud 
fizetni tagdíjat. Ezeket nem szabad megfosz
tani attól a joguktól, hogy a közgyűlésen részt 
vehessenek.

Az óriási zajban Balassa dr. alig tudta be
fejezni beszédét és az izgalom már a tetőfokára 
hágott, amikor

Elek Hugó dr. 
emelkedett szólásra.

— Minden pártpolitikai szenvedélyt fel kell 
függeszteni, — mondo*  ta — arra az időre, amig 
az alapszabályokat tárgyaljuk, mert ezek a ta
gok összességének és ; évtizedekre készülnek. 
(Nagy helyeslés.) Az egyesület tagjainak majd
nem kétötöde: C03 tag, tagdijhátralékban van. 
A kör busz éven át jóhiszeműen olyan alapsza
bályokkal működött, amelyek szerint mindenki, 
aki a kör tagja volt, gyakorolhatta jogait és 
ebben senki sem akadályozta meg, még akkor 
sem, ha a tagdíjfizetési kötelezettségének nem

Szolnok város min 
heim-kasszá|át egy rendőr 
és detektív őrzi éjjel-nappal 

■■ ■ ■■
Példátlan vakmerő és ügyes kasszafurő-banda néhány 

nap aílait 25 Werthesm-kasszát fúrt meg
Szolnok városát napok óta rendkívüli iz

galomban tartja azoknak a kasszafurások- 
nak sorozata, amclyelíet példátlan ügyesség
gel és bámulatos valancrőséggel követ el 
egy jól megszervezett*  bűnszövetkezet.

Néhány nappal ezelőtt jelentették a szol
noki rendőrségnek, hogy a megyeháza épü
letében lévő Szolnokmegyei Takarékpénztár 
iWertheim-kasszáját

A UOGHiRO

SIDOL
FÉWITI8ZTITÖT

haoMáK!
Csak zárt palackban
valódi a 8IUOL

Címkéin zöldszintl. piros koronggal 

Amit SIDOL elnevezés alait kimérve 
árusítanak, linmiaítvAny !

Minden SIOOL-M-nlsItvány áriáim;.'. 
telmarja a kozol, rongálja a tárgyakat óz I 

nem gazdaságos.

tett pontosan eleget. A kör kisemberek tábora, 
ép ezért nem járhat cl ilyen ridegen. Rossz 
anyagi helyzete miatt

senkit szégyenpadra ültetni nem szabad. 
(óriási taps) Becsüleles eljárásnak azt tarlóin, 
ha módot nyújtanak arra, hogy minden tag, 
tekintet nélkül arra, hogy flzetell-e tagdíjat, 
vagy sem, szóhoz jusson a jövő tisztújító köz
gyűlésen.

E szavaknál ismét óriási zaj támad, a kör 
tagjainak egyrészc felállva tapsol, mások szén 
vedélyes hangit ellentmondásokba törnek ki.

— Mutassa még mindenki, — folytatta beszé
déi Elek Hugó dr. — hogy bármilyen pari élén 
áll, bizalommal megy a tagok elé és nem fél. 
Az egész ország szeme erre a körre figyel, vi
gyázzunk, ne hozzunk olyan határozatokat, 
amelyek a kör tekintélyét lejáratják.

A lelkes ovációval fogadóit beszéd után 
Gabel Gyula javasolta, hogy a közalkalmazot
tak és nyugdíjasok feletagdijat fizessenek.

Vécsei Béla dr. azt hangsúlyozta, hogy jog
fosztás az, ha valakit, meri nem tud eleget 
tenni kötelezettségeinek, nem engednek a köz
gyűlésen szavazni. Sándor Jenő, Ullmann Jákó, 
Gelléri Miklós dr., Dénes Rezső dr. és Sándor 
József felszólalása ulán Boór Aladár dr. kor
mánybiztos a kérdés felett elrendelte a titkos 
szavazást.

Félketlö volt már. amikorra összeszámlálták 
a szavazatokat és Boór Aladár dr. miniszteri 
biztos kihirdette a szavazás eredményét. Négy
százhuszonhat szavazatot adtak le, e közül 
egy üres volt, kétszázhuszonhelen eredeti alap
szabály tervezel mellett, százkilencvennyolcan 
pedig Balassa Gyula dr. indítványa melleit, te
hát a tervezet ellen szavaztak Az eredmény ki
hirdetése óriási konsternációt keltett, mert az 
eredeti alapszabálytérvezel hívei mindössze hu
szonkilenc főnyi többségre tudtak szert tenni.

Az izgalmak ezzel nem ültek el, mert a szám
arány kihirdetése után a miniszteri biztos ki
jelentette, hogy

az egyik szavazatszedö bizottságnál össze
számlált sznvazőcédulák száma sokkal na
gyobb, mint a szavazók száma és emiatt 

az egész szavazást megsemmisíti.
Bejelentette, hogy ebben a vitás pontban jövő 
vasárnap újabb gyűlést tartanak és akkor dön
tenek afelett, hogy az egyévi tagdíj hátralékban 
lévő tagok résztvéhetnek-e közgyűlésen vagy 
sem.

Ezután folytatták’ a hátralévő alapszabályok 
tárgyalását, először Elek Hugó dr. szólalt fel 
és a következőket jelentette be:

— Az eddig még nem tárgyalt alapszabá
lyokra nézve tárgyalásokba bocsátkoztunk és 
az ellenpárt száz százalékig deferált kívánsá
gaink előtt. így most az az alapszabály megy 
keresztül, amit mi a magunk részéről helyesnek 
találtunk. Örülünk, hogy a mi javaslatainkat a 
másik párt is helyeseknek találta és azokhoz 
hozzájárult. Reméljük, hogy igy meg lesz a 
módja a békés kibontakozásnak.

Nagy óváció fogadta Elek Hugó dr. bejelen 
lését, ezután az alapszabályokat vita nélkül el
fogadták és az izgalmas gyűlés három óra után 
véget ért.

Jen Wert

Ismeretlen tettesek megfúrták és több
ezer pengőt raboltok el.

Alig indult meg a nyomozás, alig kezdtek 
hozzá a tettesek kípuhntolásához, máris 
újabb kasszafurás Ilire érkezett a rendőr
séghez. A következő nap már öt kereskedő 
jelentette be a szolnoki rendőrkapitánysá
gon, hogy Wcrtheim-kasszájukat kifosztot
ták és minden értéket kirabollak belőlük. 
Így ment ez napokon keresztül, úgyhogy 

eddig körülbelül 25 kosszafurásról érke
zett hír n rendőrségre.

A szolnoki kapitányság nagy apparátussal 
látott hozzá a nyomozáshoz, de hiába ke
reste, kutatta a tetteseket.

Mialatt a nyomozás folyt a kasszafurők 
nem szüntették meg működésűket.

A vakmerő gonosztevők egyik Wertheim- 
szekrényt a másik után fúrták meg és ra
bolták ki. Végül is a rendőrség egy egész 
szokatlan és amerikai izii rendelkezéssel 
próbáit meg védekezni a kasszafurók bűn
szövetkezetével szemben: mindazokba az 
irodákba, üzletekbe, vállalatokba és közhi
vatalokba, amelyekben Wertheim-szekrény- 
ben őrzik a pénzt egy detektívet és egy 
rendőrt rendelt ki. A detektívek és rendőrök 
éjjel-nappal megszakítás nélkül 
kasszákat. Szolnokon tehát ma az a 
helyzet, hogy

minden Wertheim-szekrény előtt 
rendőr és egy detektív áll.

őrzik a 
furcsa

e<y

ALAPÍTVA 1817

e SCHU1XDA
in. kir. odvarl szAllitö

Budapest, IV., Magyar-utca 18, Kúrolyi-utca S
Mindennemű hangszerek, továbbá zongorák, pianlnók ók harmónlumok, 

gramo’nnuv és lemezek
Részletfizetés mellett is! Lehető legjobbat! Lég jutányosabb áron !

Az első magyar női ügyvéd védi 
a gyermekgyilkos urileányt

Dr. Ungár Margit eta<o szereplése a bíróság előtt
A debreceni törvényszék előtt most kerül tár

gyalásra Hajdumegyo egyik legelőkelőbb csa
ládjából származó Földcssy Ilonka gyilkossági 
ügye. Az elmúlt év őszén az egész megye kö
zönsége körében óriási érdeklődést és megdöb
benést keltett a tizenkilenc éves szép Földessy 
Ilonka büntette. A fiatal leány, akinek szülei 
az egyik Debrecen melletti községben élnek 
földbirtokukon, a debreceni leánygimnázium
ban végezte tanulmányait és az iskolának egyik 
legjobb tanulój: ” ....
volna Földessy 
osztályába, de

tanulmányait

ja volt. A múlt évben kerüli 
Ilonka a gimnázium nyolcadik

leány-

tör-

váratlan tragédia szakította 
meg.

A gyönyörű fiatal leány ugyanis, aki eddig ün
nepelt tagja volt a debreceni társaságoknak, 
megismerkedett a város egyik előkelő nemesi 
nevet viselő ügyvédjével és

az Ismeretségből rövidesen szerelem lett.
A kislány szülei csak akkor szereztek tudomást 
gyermekük végzetes kalandjáról .amikor en
nek már súlyos következményei mutatkoztak 
Az előkelő földbirtokos család ekkor megszakí
tott minden érintkezést a kétségbeesett ’ 
nyal, aki a debreceni klinikán |

mindenkitől elhagyottan adott életet 
vénytclcn gyermekének.

Földessy Ilonka ezután a debreceni menbelyre 
ment, ahol két hónapig tartózkodott leánygyer
mekével. Kétségbeesetten keresett állást, el
vállal volna mindenféle munkát, hogy gyerme
két eltarthassa és folytathassa tanulmányait, 
mert még igy is valóra akarta váltani régi ter
vét, hogy beiratkozhasson az egyetem orvosi 
fakultására. Minden igyekezete és fáradtsága 
azonban meddő maradt: törvénytelen gyerme
kével seholscm fogadták be és amikor kél hó- 
nap múlva kikerült a gyermekmenhelyröl, el
követte a gyilkosságot. Egy viharos augusztusi 
estén a debreceni tó mellett ment el, amikor 
hirtelen elhatározással kibontotta a pólyából a 
gyermeket,

követ kötött rá és a tóba dobta.

Idei

BUKSOR.
csapolnak:

Kettínger Márton, étterem . • ■ ■
Kctter József vendéglője
Kodra Károly Zöldfa-vendéglője , ■ 
Szűcs Lajos ..Kis rabló“ étterem , ■ 
Maycr Pál, PálíTy-étlcrcni . , . « 
Mátyás-pince, Baldauf Mátyás . . ’ ■ 
Spolarich éttermei.................................a ■
Erzsébet-pince, Szabó Imre « . ■ ■ 
Magyar Világ nagyvendéglő - « . . 
Nagyvendéglő ................................................
Párisi Nagy Áruház
Wágner Béla éttermei
Ilkovits Miksa Jakab, vendéglő . . .
Eeldmann Arnold. Gambrinus biiffc . 
Slowasscr József vendéglője .... 
Dénes József éttermei ...... 

őkés Géza „Kis plpa“ vendéglője ■ 
Kovnesevlcs M. éttermei (szabad csapon 
Iteigi Gy. Béla. „Sport biiffé" . , . 
Szívós Zsismond. söröző . . « . .
Potzninn Mátyás éttermei ■ < . ■ •
Schwartz Miklós vendéglője . • • •
Scbwartz Zoltán vendéglője . ■ . •

A gyilkosságot másnap fedezték fel, amikor 
a tóban játszó gyermekek kihúzták a vízből 
Földessy Ilonka kisleányának holttestét. A 
nyomozás szálai hamarosan Földessy Ilonkához 
vezetlek, aki eleinte tagadta a gyermekgyilkos
ságot, de később, a terhelő bizonyítékok ha
tása alatt bevallotta, hogy Mária nevű törvény
telen gyermekét ö dobta a tóba.

Azzal védekezett, hogy a gyermek már ha-
; lőtt volt,
amikor a vízbe dobta; mikor a tó mellett elha
ladt, észrevette, hogy a gyermekben nincs már 
élet, ö tehát már csak gyermekének holttestét 
vetette a vízbe és igy tulajdonképpen gyilkos
ságot nem követett el. A vizsgálat során a tör
vényszéki orvos a gyermek holttestén talált 
külső sérelmi nyomok alapján ezzel szemben 
arra következtetett, hogy a csecsemő gyilkosság 
áldozata lett.

A debreceni ügyészség az óriási feltűnést 
keltett gyilkossági ügyben a napokban fejezte 
fejezte be a vizsgálatot. A megtévedt urilány 
gyilkossági ügyének érdekességét növeli még az 
a körülmény —......................
védelmére 

is, hogy Földcssy Ilonka ügyének

dr. Ungár Margitof, az első magyar női 
ügyvédet kérte fel.

akinek az "— 'J! ”
az ügy I ,___ ________ o __.. w„_
gár Margit dr. a következőket mondotta mun
katársunknak a bíróság előtti első ügyvédi sze
repléséről.

— Ez az ügy, mely rövid időn belül a hajdú
ság egyik ősrégi előkelő családjából származó 
megtévedt Földessy Ilonka sorsát dönti el, tu
lajdonképpen már eldöntötte az én pályámat. 
Mindig kriminalistának készültem és a véletlen 
hozta magával, hogy ebben a tipikusan asz- 
szonyügyben védek először, mint ügyvéd. Fivé
remtől, dr. Ungár Ferenclől, most várom az 
értesítést a tárgyalás ’ megtartásáról. Ügyvédi 
ideálom: Marié Verőn asszony, az első párisi 
ügyvédnő, aki szintén kriminalista és — ma 
már több háza van Pártiban.

az ügyvédi diploma megszerzése óta ez 
lesz első szereplése a bíróság előtt. Un-

Horthy Miklós út 14. 
Horthy Miklós út 48. 
Krisztina tér 9.
Zcnta ucca 3.
Pálffy tér 4.
Eskü tér 6. 
Ferenciek tere 7. 
Egyetem ucca 5/b. 
Vilmos császár út 68. 
Vilmos császár út 9. 
Andrássy út 39.

I.,

U
1.,

11.,
IV. , 
IV., 
ív.,
V. ,

VI.,  
VI.,

VI. , Andrássy út 44.
VI. . Berlini tér 2.

VII. , Erzsébet körút 27,
VII. ,

VIII.,  
Vili., 
Vili , 
Vili., 
Vili. 
Vili.,

IX.,
IX.,

Garay ucca 50. 
József körút 4. 
Szentkirályi ucca 17. 
Rákóczi út 29.
József körút 75.
József körút 85 
('Hői út 6.
Ferenc körút 2- 4. 
Mester ucca 53.
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Hl KEK
[iíl!5 bálnáiig tartott a 
Lipótvárosi Castno bridge- 

versenye
A lipótvárosi kaszinóban szombaton dél 

töfrtn megkezdődött n íövi’ro->l klubközi 
bridgc-verseny előmérkőzéso, mely u vasár
napra virradó éjszaka éjjoli két óráig tartott, 
majd vasárnap délután öt órakor folytatták 
a versenyt. A versenyben, •melyben 1GG jó- 
Lkot, köztük hetven nőjdtékos vett részt, a 
hölgyeknek ezúttal nem kedvezett a sze
rencse, mert • hetven nójótékos közül 68 
esett ki s esak két hölgy: Braun Flóra és 
llann Jenny kerültek a döntő mérkőzésbe, 
•melynek középdöntőjébe összesen hatvan
négyen Jutottak.

A brldgc-vcrscny dr. Farkas Mihály ren
dezésében hétfőn a hajnali Arikban fejező
dött be. Két órával a verseny befejezése előtt, 
lapunk zártakor, • következő tizenhat já
tékos ült a zőldnszlnlnél: Braun Flóra, llann 
Jenny, Fónagy Lajos, Förster Károly (Sziget 
Club), Hajdusl.a Ernő, Holtán Oszkár, dr. 
Jób Vilmos, Kann Lajos, dr. Ldng Ignác, 
dr. Martos József, Párkány Sándor, dr. Hoz- 
gemyi György (Fészek Klub), Schmnrcr. Són 
dór, Stcpes László (Lipótvárosi Társaskör), 
Sznknváthn István (Országos Gaainó), Tau- 
szig Aladár.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va 
•érnap az időjárásról a következő prognó
zist adta ki: A hőmérséklet sülyedése ét a 
lecsapódások szünése várható, gyenge keleti 
vagy északkeleti légáramlás kíséretében.

— Az angol király állapota. Londonból 
jelentik: A Reuter Iroda beavatott helyről 
arról értesül, hogy a királyt tegnap — most 
elsőkben — hálószobájából a szomszédos 
kihallgatást terembe vitték és egyidcig ott 
tartózkodott. Később ismét hálószobájába 
vitték. A király állapotát ma reggel váltó 
Juliannák mondják.

— Kedden délután temetik Kmcthy Ká
rolyt Kmethy Krroly dr. egyetemi tanárt, 
az európai hirü kiváló jogtudóst és közjo
gászt, aki agybénulás következtében szom 
balon este hirtelen elhunyt, kedden délután 
temetik a kerrpesi-ulí temetőben. A holttes
tet a központi egyetem egyetem-töri épüle
tének aulájában ravatalozzák fel. A temeté
sen megjelenik az egyetem tanári kara élén 
Vofkenberg Alnjos dr. rektorrn! és képvisel
teti magát több tudományos társulat és egye 
sülős.

— A budapesti olasz fáséin Iskolaavatása. 
Vasárnap avatta (cl a budapesti olasz fnsdo is
koláját Durlnt di Monza olasz követ, feleségé
nek, Moniecaldo berregnek és Widman sajtó
főnöknek jel«nlélél»en. Calabro tanár Ismer- 
felír az iskola céljait, majd Montccaldo herceg 
és Dürini di Monza mondottak rövid beszéde
ket. Ai uj i.vkolát vasárnaponként minden 
olasz gyermeknek kötelessége látogatni.

— Aa első farsangi éjszaka. Vasárnap, Víz- 
kereszt napúin víg hangulatban köszöntött be 
az első farsangi est. A pesti Vigadó összes tor- 
íréiben ropták n párok a táncokat. Itt n pé/>- 
jdrmüvezetök jól sikerült báljával nyílt meg a 
hivatalos farsangi szezon. Ugynncsnk vlgkedé- 
jü táncestéi? folyt le a Baross Gábor Kör Váci- 
utcai helyiségében, ahol töblnzáz pár táncolta 
át a farsang első éjszakáját.

— Aacinbcrl élet a pesterzsébeti dekkong la
kásokban. A Hétfői Napló karácsonyi számá
ban fenti cím alatt megjelent, a pesterzsébeti 
pitadombok lakóinak borzalmas helyzetével 
foglalkozó cikkünkre ..Karácsonyi vendégek" 
név alatt 5 pengő adományt küldöttek sterkesz- 
tő&égünkl>e n dekkunglnkó'k Járó a. Az összeget 
rendeltetési helyére Juttattuk.

— Cm’ás minit köröznek egy volt pénz
űvel főtanáesost. A főkapitányságra több fel 
jelentés érkezeti egy Nándori Endre nevű ál
lítólagos pénzügyi főtanácsos ellen, aki 
szesz- és cukoreladás ürügyével több buda
pesti kereskedőtől pénzt csalt ki. A nyomo
zás során nierúllapitoltók, hogy Sándort 
Endre név csak álnév és n csal’sokul L/n- 
den/efd Ede volt pénzügyminiszteri főinná- 
caos követte el. Lindenfeldct mindenütt ke
resték, azonban nem akadlak rá, mire el
rendelték n körözését

— A pályaudvaron letartóztatták • nászutra- 
fndtiló hrélhamo"! chnü cikkünkkel kapcsolat 
bán Szabó Béla annak a megállapításét kért, 
hogy őt Landaucr Edi ár dr. Ügyvéd feljelenté
sére nem állították elő a rendőrségre, hanem 
körte és volt Ügyvédié közt fennálló elszámolási 
differenciából kifolyólag kihallgatás végeit ön- 
ként jelentkezett n fö!<u-lilAnysdgon, ahonnan 
nyomban cl Is bocsátották.

—- Betörés midi letartóztatlak egy elrfillű'l 
hivatalnokot. A r.-ndörség ho>..szas nyomozás 
mán sasiirnsp délelőtt elfogott cgv rnvottmullo 
n igánhiva tablókat, aki néhány hét alatt tá be- 
törésej lopást kivetett el Rtidsánvi Béla ro- 
voltmnltu magántlsrlvizclö több fővárosi cég 
kirakelát feszítette (cl. crenkivM álkulcsos le
töréseket követett cl. A föl.n- itár.y Ságon letar
tóztatták.

A Tlszllfőorvos és az Euröpűba óljulotl 
amerikai influenzajárvány. Budapest t.ékcifő- 
város tisztit ><-rvosának nyilatkozata srorint 
még ninc*  Budapesten influenza'árvány. Ha itt 
less tudtára fogja adni a közönségnek. Véde
kezzünk Lysolormmal.

Két Habsburg főherceg 
lezuhant repülőgépével

Díjon, január •.
Díjon 'Mellett ma e<y kíUrddtt aportrrpn'Sji'p, amelyben Antal és Ferenc Jómét 

nabsburifábereenrli öllek, lerohant. A kél lAheree*  meprbe.tlll és a kórMAa kénéit 
ükét stállllanL A két Mherceá l.lpól Sxaleálor lóheréén B>».

Szegeden elfogták 
az „alföldi betörőbanda«két tagját

Vasárnap halnalban a betörök Polgár István 
borkereskedő lakásába törtek be. A vakmerő 
emberek fényes

világosságnál dolgoztak
és már odúig mentek vakmerőségükben, hogy 
őröket sem állítottak a ház elé. A világosságra 
figyelmes lett a cirkáló rendőr, aki egyik láp 
sávul izgalmas hajsza után

elfogta a kél emberit
Kovács Jánost és Schult Ferencet. A betörök a 
rendőrségen bevallották, hogy a Jakus-féle ban
dából valók. A rendőrségen most az „Alföldi 
hetörö banda" teljes bünlojslromát igyekeznek 
Összeállítani. A betörőket először a szegedi tör
vényszék elé óllilják, majd átadják azoknak a 
hatóságoknak, melyek ugyancsak körözőlevelet 
adtak ki a Jakus-handa tagjai ellen.

Szeged, január 6.
(A Hétfát Napló tadósitófától.) Vasárnap reg

gel nagyszerű fogást csinált a szegedi rendőr
ség. Az elmúlt napok alatt ugyanis egy jól szer
vezett hetörőlinnda látogatott Szegedre és egy
másután követte el a legvakmerőbb betöréseket. 
Szombatig

tizenkét helyen törtek be,
fosztották ki a páncélszekrényeket. A rendőr
ség teljesen lehetetlenül volt kénytelen nézni a 
betörök munkáját. Vasárnap reggel azután egy 
véletlen folytán elfogták a banda kél emberét, 
akikről kiderült, hogy az egész Alföldön fái is
mert Jakns Ernő társaságához tartoznak. Ez a 
banda egymás után fúrta meg a szentest mun- 
kásbiztositó pénztár kasszáját, a szőregi, majd 
a rőszkei postát, végül Makón és Kecskeméten 
dolgosait.

— Újabb áthelyezések a főkapitányságon. 
A mull év végén megindult a főkapitányság 
átszervezése, amelynek során Jelentős át
helyezések történtek. Hírek szerint a jövő 
héten újabb áthelyezések történnek. A ter
vek szerint H budapesti rcndCrtiszlviselőt 
helyeznek ál vidéki városokba és ötöknek 
helyeit vidéki rendőrtisztviselÖkkcl fogják 
letölteni. Az áthelyezéseket később tovább 
folytatják.

*— Iluaaonöl afrikai diák és diáklány érke
zett Budapestre. Vasárnap délután a bécsi gyors
vonattal huRZonötlngu, délafrikai diákokból és 
diáklányokból álló csoport érkezett Budapestre. 
A délafrikni diákokat, akik a capclowní egye
tem hallgatói, a Keleti pályaudvaron a Magyar 
Dlókk ül ügyi Bizottság vezetői fogadták. A dél
afrikai diákok Prof. Kirby vezetésével több 
napot töltenek Budapesten.

— Klla Lajos temetése, Vasárnap temették 
cl nagy részvét mellett a kerepesi-uti temető
ben a slkelnémák budapesti Intézetének igazga
tóját, Ktis Lajost. A vógtlsztességtm a kultusz
miniszter részéről Kreitl Géza Jelent meg. A 
gyászszertartás után Herodek Károly, az Or
szágos Tanáregyesület nevében, majd Szanády 
Géza és Borbély Sándor a tcslvérintézctck ne
vében vettek bnrsut a baloltó!.

— Kegyetlen gyilkosság Debrecen határá
ban. Debrecenből jelentik: A város határá
ban a bosszupályi országúton a járókelők 
egy gazdátlan parasztszekérre akadtak. Mi
kor közelebbről megnézték, megdöbbenve 
látták, hogy a szekérben egy gazda külsejű 
férfi holtteste fekszik. Az ismeretlen holttest 
feje a felismcrhclellenségig szét volt ron
csolva. Valószínűnek látszik, hogy az isme
retlen parasztgazdás utonóllók gyilkolták 
meg. A csendőrség értesítésére Prelncszbergcr 
Jenő dr. vizsgálóbíró megindította a vizs
láin lót.

— Visszaélés • Társadalombiztosító nevében.
Az Országos Társadalombiztosító Intézetnek tu
domására jutott, hogy egyes munkaadóknál az 
Intézet nevében illetéktelen egyének járnak el 
azzal a felhívással, hogy a kézműipari munka
adók lépjenek be nz Intézetnél önkéntesen biz
tosítottak sorába. Eljárásuk alkalmával „be
iratkozási költség" slb. lefizetését is szorgal
mazzák. Az Országos Társadalombiztosító In
tézet ezúton is figyelmezteti az érdekelteket, 
hogy önkéntes tagok gyűjtésére természetsze
rűleg senkinek meghatalmazást nem adott, meri 
önkéntesen biztosítottként való felvételüket 
csak az Intézetnél kérhetik az erre törvény 
szerint Jogosultak. Az Ilyen célból eljáró sze
mélyek tehát visszaélnek az Intézet nevével. 
Felkéri nz Intézet uz érdekelt munknadókal. 
hogy nz Ilyen Jogosulatlanul eljáró egyének 
felhívásának ne legyenek eleget és az illetőket 
adják át a legközelebbi rendőr-őrszemnek.

— Hamis sorsjegyekkel azé«!olgett. Több hé
tig tartó nyomozás után vasárnap délelőtt le

tartóztatták n pestvidéki ügyészségen Csizmadia 
Endre többszörösen büntetett előéletű magén- 
liszviselőt. oki a vidéki előkelő társaságokba 
beférkőrött és egész sereg hamis sorslcnnet 
adott el. 1 1 u

-- Megléten! ai ..Adó és Könyvvitel**  nlévl 
száma. 48 oldat A Vargha László rt. igazgatS, 
törvényszéki könyvszakértő, közismert közgaz
dasági szakíró szerkesztésében meg'clenő Arfő 
és Könyvvitel" adóügyi és könyvviteli szemle 
újévi száma gardng tartótommal megjelent. 
Megrendelhető a kiadóhivatalban. Budapest 
\ III, József-köml 86. Kárén mutatványszámot

— Betörőket fogtak n lépcoőbázban. Tegnap 
este a Jávor-utca 1. számú ház villájának tu
lajdonosa, mikor hazatért .gyanús zörejt bal 
lőtt a lépcsőhúrban. VlllanvIÁmpát gyújtott és 
legnagyobb meglepetésére Lét idegen ember! 
látott ólállodni * lépcsóházban. akik, mikor 
világosság támadt, menekülni akartak. Útjukat 
állta elfogta őket és a közelben szolgálatot tel
jesítő r»«ndőnka»emhcf kísérte, aki azután a 
föknnit6ny«Agrn vitte őket. Itt kiderült, hogy 
egyiknek Jdnner Aladár, a másiknak Wcibirg 
'n'z.1 n nrvo. Mindketten rovo'Jmt ltu betörők 
Azt ólliljék, hogy egy ismerősük után akartak 
érdeklődni. Valószínűnek látszik azonban, hogy 
nyitva találták • kaput és azért osonlak be a 
villába, hogy betörjenek valamelyik lakásba A 

i rendőrség mindkettőjüket öntetbe vetto é» to« 
pább folytalják a nyomuzást.

— A főkapitány leányának esküvője. 
Bezegh-Huszágh Miklós főkapitány leányát, 
Magdolnát, hetedikén, hétfőn este fél hét 
órakor vezeti oltár elé a buduvári koronázó 
templomban Csonka László főmérnök.

— A száguldó autó elé vetette magát egy 
öngyilkos. Vasárnap délben a Vóci-ut 159 
számú ház előtt a Bp. 27—(102. rendszfmru 
autó elé vetette magát egy 25—28 év körüli 
ismeretlen férfi, akit a kerekek halálra gá
zoltak. Az elgázolt férfinél semmiféle igazoló 
irást nem talállak, igy személyazonosságát 
inegiíllnpitnni nem sikerült. A sofTőrt clöúlli- 
tolták n főkapitányságra, ahonnan nemso
kára elbocsátották, mert kétségtelen a ta
nuk előadása szerint .hogy nz ismeretlen 
férfi öngyilkosságot követett el.

— A benzinnel egyenlő oldőhatása van az uj 
világszabadalomnak, a Bcnzilnek, mely nem 
tűzveszélyes és vízben oldható. A Benzttlel ké
szített mosószappan ennélfogva kettős hatással 
használható, mert n Benr.it kiold la a piszkot, ■ 
szappan pedig eltávolítja azt. Erről könnyen 
meggyőződhet, ha a lapunk mai számában 
megjelent Benzllszappnn hirdetés szelvényén 
egy darab mintaszappant kér és azt kipróbálja. 
Meg fog lepődni, hogy milyen nagyszerű a Ben- 
zitszappan.

— Letartóriatotf házasRágsrédrlgA. Vasárnap 
délelőtt a főkapitányságon sírva tett panaszt 
Braun Andor magántisztviselő ellen egy Jól öl
tözött nő. Elmondotta a rendőrségen, hogy 
Braun Andor éveken keresztül udvarolt, házas- 
s'got ígért és a hozományra löbbezcr pengő 
előleget vett fel. mikor azonban a házasságra 
került volna a sor, elhagyta őt és mással ké
szült esküvőt tartani. A bűnügyi nyilvántartó
ban megállapították, hegv Braun Andor már 
töhbizben került hasonló ügvek miatt n rendőr- 
sörre. Vas'rnap délután n főkapitányságra elő
állították és kíhnllgntása után előzetes letartóz
tatásba helyezték.

— Morfinaimul megmérgrzte magát egv fnn- 
"ánzónfl. A Rádai-utca 22. számú házban Hirkszl 
Károlynó 40 éves ningánzónö öngyilkosságot kö
veteti cl. Szombaton este nagymennyiségű mor
fiumot vett be és a hozzátartozói eszméletlen ál
lapotban akadtak rá. A mentők sulybs állapot
ban a Rókus-kórházba szállították. Kihallgatni 
még nem lehetett és Igy teliének okát homály 
fedi.

—- Éjszakai szurkdlás a 8órok«ári-nt<m. Szom
baton éjszaka a Soroksári-ut 66. szám alatti 
vendéglőben mulattak Szabó János, Ltholzki 
Sándor és Harina Ferenc napszámosok. Együtt 
mentek cl a vendéglőből. Az álcán valami miatt 
összeszólalkoztak és bicskával támadtak egy
másra Verekedés közben Lchotzki Sándor nya
kát valósággal átmetszették. A mentők életve
szélyes állapotban szállították a Szent István- 
kórházba. A szurkáló barátok ellen megindult 
az eljárás.

— Vihama Iparosgyillés Szegeden. Vasárnap 
délelőtt Szegeden iparosgyűlés volt, amelyen a 
parlamenti ipnrosb’ok részérö1 Frühmirt Má
tyás országgyűlési képviselő veit részt. FrűhuiZrt 
az iparosság szervezkedéséről bőszéit, miköz
ben számos éles közbcszólás hangzott el. 
Utána Dobsa László, az Iposz igazgatója be
szélt, tomboló lárma között. Később Papp Jó- 
rsef, az Iposz elnöke vette ál ax elnöki székel 
azzal, hogy kimondják n Csmiprádvámiegvcl 
rrarlestnictek Körletének megalakulását. Éz- 
itán a vezetőség mcRválnszlása körűi inmultu- 
ózus jelenetek játszódtak 1®. Végül az ellenzéki 
Iparosság részről Gombos Istvánnak adták 
nvg a szót, a többiek fHszőtolási. elől azonban 
bezárták az ülést. Az Iposz vezetői vasárnap 
visszatértek Budapestre.

— Elfogták az alföldi beIBr(fclrályL At 
lóbbi Időben az al'öldi városokban egész se-

betörőt követett el Nagy György Mihály 
’iödmczflvásórhclci oaskcreskeaátegéd. Kz oros- 
' ázai cscndörvég vasárnap megtudta, hegv h 
városban tartózkodik. Csendőrök és detektívek 
mentek a tologatására. Nany azonban észre- 
vette, hogv felismerték és futásnak eredt. Me
nekülés közben a vár^bi jégpályára érkezett. 
Az olvadó jég beszakadt lábai alatt és a vízbe 
esett. Az flldrzŐ detektívek és csendőrök ugv 
emelték ki a lékből A csendőrök Békéscsabára 
szállították, ahol letartóztatlak.

Két fiatal leány tragikus 
öngyilkossága

Egymíst S Bei ve varán, hogy a lályMMI 
klládulá széngáz inegö.le tkei

A vasárnapra virradó éjszaka a Csanúdy-utoft. 
1!. számú ház lakói észrevették, hogy a húsban 
lakó Bhtmental Laji s kereskedő lakásából füst 
tódul ki. Gyanúsnak tartották a dolgot, mertl 
tudták, hogy Blumental családja nem tartózko 
dik otthon. Kopogtatlak, majd amikor 
kaptak választ, lakatost hivatlak és felnyitot
ták az ajtót. Mikor beléptek a cselédszobába, 
negdöbbenlő látvány fogadta őket:

a padlón egymást átölelve, haláloápsA 
arccal, eszméletlenül feküdi BInmenlálélt 
két cselédje, Szoknll Zsnzsániia tizenhat 
évet éi Szokott MIII Hamnyole étes seeba 

leány.
Nyomban a mentőket hívták, akik életveszélyei 
állapotban vitték mindkettőjüket a Rókát kór
házba. A rendőrség megállapította hogy a két 
testvér öngyilkossági kísérletet köveiéit el. A 
kora esti órákban erősen megrakták a kályhát, 
begyújtottak és kivették a csövet, majd a 
nádiéra fekve,

egymást átölelve várták hogy •. klIÖdaJó 
Méngáz megölje őket.

Asztalukon levelet talállak, melyben megírtál^ 
hogy közös elhatározással mennek a halálba. 
■A rendőrség most igyekszik megállapítani, mi
ért akart meghalni a kél fiatal leány.

— A tolntómozdony alá került. A ferencvá- 
rosi teherpályaudvarnál Szabó János .*16  évet 
•'npszémos nem vett észre egv közeledő tola*  
lómozdonyt, amely elgázolta. Életveszélyes sé-« 
i ülésével az István kórházba szállítóitok, ,i 

HA KEVÍN VUAZÍ'nT
EJLEWÁAÍSAN AKAR

RlinÁZKODMI 
keresse fel László Sándor férflsíabőméstet 
kitűnő hírnevű férflszabó üzletét (Rákóeri- 
tit 50.1, ahol oz előrehaladott idény miatt éa 
hopv munkásait foglalkoztatni akarfn, saját 
műhelyében készít rendelésre, mérték után 
elegáns férfiöltönyöket a legdivatosabb min
tázatú, vagy fekete és sötétkék finom szöve
tekből leszállított árban 70, 80 és 00 t>cn- 
"őért. Minden darab remek szabásban és kí» 
fogástnlan kiállításban készül. Mintákat vi
dékre bérmenfesen küld. Ezen árkedvezmény 
csak január 25-ig érvényes. Az árakat úgy 
állapította meg fenti cég, hogy sxétvlgyék 
hírét az egész országban. Felhívjuk t. olva
sóink figyelmét ezen megbízható, 30 év óta 
fennálló cégre.

— Január 12-én tartják a Gyopár TarMa 
Egyesület Idei bálját. A Gyopár Turista Egye
sület idei bálját január 12-én, szombaton este 
tartja meg n Csengerv-ulca 68. szám alatt levő 
Vasúti és Hajózási Klub helyiségében Zsitvag 
Tibor és neje védnökségével. Meghívók és Je
gyek a bál főrendezőjénél VoA( Bélánál (L. 
09Ő—31.) kaphatók.
■ —- Fedezetlen váltókkal nagy összeget esalt 
ki egy volt gyógyszerész. Vasárnap este a bu
dapesti főkapitányság központi ügyeletén Sa- 
chet & Co., Schlagcr & Co. és Komlós Géza 
szállitmányozAsi vállalatok megbízottal csalás 
elmén bűnvádi feljelentést teltek Fekete Géza 
János, volt hódmezővásárhelyi gyógyszerész 
ellen, aki — a feljelentések szerint — a sértett, 
cégektől vállókölcsönt vett fel, de közben el
hallgatta, hogy hódmezővásárhelyi gyógyszer*  
tárát már eladta és anyagilag teljesen tönkre
ment. Fekete Géza János az igy klcsall pén
zekkel megstőkőtt a fővárosból. A rendőrség 
széleskörű nyomozási indított Fekete elfogatási 
érdekében.

— Megszökött az óvadékos alkalmazottak 
pénzével. A büntető törvényszék körözö levelet 
bocsátott ki Rciner László ügynök ellen. *k®  
többrendbeli sikkasztással gyanúsítanak. HeineA 
aki Kádár Lajos álnevei is használt, egy fa- • 
szénhereskcdelml vállalat cégére alatt hirdeti 
sokét telt közzé és óvadékos alkalmazottakat 
keresett. Több állásnélküli magántisztviselőtől 
klsebb-nagvohb ÖSRtrgef vett át óvadék fejébeifc. 
Mikor azután az alkalmazottak Jelentkeztek • 
munkára, kiderült, hogy a szóban forqó rész*  
vénytársaság nem is létezik. Visszakövetelték • 
nénzüket Rcinerfől. skl cgvre halogatta a vissza- 
fizetést, mire valamennyien bűnvádi feljelentést 
lettek ellene. A detektívek megállapították, hogy 
Reiner eltűnt a fővárosból és az Iratokat áttét
lék nz Ügyészségre. A törvényszék ennek alap
ján elrendelte körözését.

— A m. klr. posta üzemi és nitlsrnkl üzemi 
tisztviselők országos egvegülcte (Vili.. Szent*  
királyi v. 40. szám alatt) saját helyiségében 
folyó évi Január bo 7-én, délután 6 órakor, rá- 
'.avtmányl ülést tnrt, rrolyre • választmány 
'agjalt ezúton Is meghívja nx elnökség.

— A legelevenebb törvénykezési niság. A 
Magyar Törvénykezés uj száma rendkívül ga*>  

dpg tartatommal Jelent meg. Érdekes törvény
kezési hírek, apróbb közlemények teszik vál
tozatossá dr Pongráe.z Jenő félhavonként meg
jelenő iftnéns ke«é«i njságját, melynek negyed
évi clöúzeléai dija 3 pengő.

Benr.it
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G6za löldNrtonos haia-
losuegü iouasszerencsonensoge

A miesega is lessen lovarai es
Tragikusan végződő lovasszerencsétlen- 

'ség történt szonbaton Rákosfalva határában. 
Weintrein Géza rákosfalvai földbirtokos 
szombaton reggel feleségével és a család 
egyik barátjával, Csinayn Béla vegyészmér
nökkel sétalovaglásra indult. A háromtagú 
társaság jó hangulatban érkezett a község 
határába, ahol Weintrein Géza birtoka van. 
A terep ezen a tájékon meglehetősen egye
netlen. A föld helyenként jéggé fagyott, né
hol pedig tizenöt-husz centiméteres süppedő 
sár borítja.

A társaság ezen a nehéz terepen kisebb 
lovasbravurokat hajtott végre.

Gyors ügetésben vágtak neki az egyik kes; 
kény, lejtős, hóbuckákkal teli dülőutnak. 
Weintrein Géza haladt elől, mögötte felesége 
lovagol, a sort Csinayn Béla zárta be.

A lovak vágtában haladtak, mikor bor
zalmas szerencsétlenség történt.

Weintrein Géza lova megbotlott egy 
hóbuckában, térdre zuhant, a földbirto
kosa ló nyakán keresztül hatalmas Ív-

Kivégezték Görömbey Gábor 
kanadai magyar farmer 

gyilkosát
Néhány héttel ezelőtt a magyar lapok 

beszámoltak egy Kanadában történi tömeg
gyilkosságról, amelynek áldozatai között 
egy magyar fiú is volt. A kanadai Albert tar
tományban, Booker Vernon farmján dolgo
zott Görömbey Gábor, aki a szabolcsmegyei 
Komoró községből vándorolt ki Amerikába. 
Egy napon, mikor a munkások hazaértek, 
a farmer lakásában átlőtt mellel holtan ta
lálták Booker Vernon feleségét és 15 éves 
fiát, az egyik gazdasági épületben pedig 

holtan akadtak Görömbey Gáborra 
és egy lengyel munkásra. Mindkettőjüket 
revolvergolyó terítette le A nyomozás so
rán eleinte arra gondoltak, hogy rablók kö
vették el a kétszeres gyilkosságot, azonban 
rövidesen i tisztázódott, hogy tulajdonképen 
tni történt

Kiderült hogy Booker Vernon idősebb 
fia a négy gyilkosság tettese.

A farmer fia összeveszett édesanyjával és 
öccsével s dühében agyonlőtte őket. A gyil

Aranypénzt veret az állam
Tíz és huszpengös aranyat, öt és kétpengős ezüstöt 
készít az állami pénzverde — Hungária vagy Turul 

lesz az uj aranypénz neve
Az illetékes hivatalokban hónapok óta 

folynak egy igen érdekes pénzügyi terv ke
resztülvitelét célzó előmunkálatok. A pénz
ügyi kormány ugyanis elhatározta, hogy az 
egppengös ezüst, 50, 20 és 10 filléres nikkel 
pénzek után kibővítik az ércpcnzforgahnat:

2 és 5 pengős ezüstök, valamint 10 és 
20 pengős aranyak verését tervezik.

'Az illetékeseket elgondolásukban az a cél 
yezeti, hogy miután valutánk már végleg 
stabilizálva van és az ércpénzek tezaurálá- 
Sára nem kell számítani, a pénzeszközök 
forgalma is a békebeli színvonalra emelked
jék, ennek bekövetkezését a 2 és 5 pengős 
ezüst, valamint a 10 és 20 pengős arany je

kulcscsonilSrűst szenvedett
ben kiröpült a nyeregből és mozdulat

lanul terült el a földön.
Weinlrcinné és Csinayn, kik rémülten lát
ták a balesetet, már nem tudták megállítani 
a lovakat és mindketten keresztül buktak a 
földbirtokosnak földön heverő lován.

A kővetkező pillanatban emberek és lo
vak vonagló gomolyaga hevert a földön. 

Segitségkiáitozásukra odacsődültck a kör
nyéken lakó emberek és .segítségükre siet
lek. Orvost kerítettek elő, aki elsősorban 
Weintrein Gézát vizsgálta meg. Segíteni 
azonban már nem lehetett, a földbirtokos 
olyan szerencsétlenül zuhant, hogy

nyakcsigolyáját törte és szörnyet halt. 
Weintraubnét, aki kulcscsonttörést szenve
dett, eszméletlen állapotban szállították la
kására. Csinayn Bélának kisebb horzsoláso
kon kívül csodálatosképpen semmi baja 
nem történt. A szerencsétlen véget ért Wein
trein Géza tragédiája általános részvétet 
keltett.

kosság idején csak Görömbey és a lengyel 
munkás tartózkodtak a farmon, akik a lö
vések zajára berohantak a lakásba, mire 
a megvadult fin őket is lelőtte, hogy a gyil
kosságnak ne legyen tanúja. A fiatalember 
azután a mezőn dolgozó munkások közé 
vegyült és velük együtt tért haza, hogy el
terelje magáról a gyanút. Miután mindez 
tisztázódott, Booker Vernon fiát biróság elé 
állították,

és az edmontvlllei c,skü dl bír óság balálra 
Ítélte.

Most érkezett meg a hire, hogy a felsőbíró
ságok jóváhagyták az Ítéletet, amely kötél 
általi halálra szólt, mert Kanadában nem 
ismerik a villamosszékkel való kivégzést.

A napokban felakasztották a löiucggyil- 
kosL

Görömbey Gábor hozzátartozói egyébként 
kártérítési pert indítanak 

kenyérkeresőjük elvesztése miatt a gyilkos 
fiatalember dúsgazdag apja ellen.

lenti. Az uj aranypénzek rajza művészies 
lesz. Magyar ornamentikával díszített kérői
ben valószínűleg

Hungáriát fogja ábrázoló'

Lehet azonban, hogy turulmadár képe disziti 
az uj aranypénzt. Ettől függ majd, hogy

* a Lajos, vagy Napokon aranyak mintá
jára, Turul vagy Hungária néven vonul 
be a nemzetközi forgalomba az uj ma

gyar arany,

hogy a világpiacon is dokumentálja a magyar 
gazdasági élet megerősödését és rendezett
ségét.

Asszonyom!
Szenteljen rá néhány másodpercet és olvassa el ezt 

a pár sort. Mi nemcsak eladni, hanem segíteni is akarunk Önnek! 
Az első .jó tanács, amit az uj évben adunk és amit saját 

érdekéken is ajánlatos elfogadnia az, hogy rengeteg munkáján sokat 
könnyíthet, ha mindenféle mosást SenziFsrappan -nal vagy szappan
forgáccsal végeztet.

A huszadik század mosceszköze, mely a ruhából a piszkot 
kioldja, anélkül, hogy Önnek dörzsöléssel, keféléssel vagy főzéssel 
magát fárasztania kellene, a

BenzíFszappan-
Tudományos vizs

galatok is csodás 
hatásúnak találják a 

BenziFszappan -t 
és megállapították, 
hogy a piszkot pilla
natok alatt eltávolítja, 
amellett a ruhának egy
általában nem árt, sőt 
a rostokat rugalmassá 
és ellenállóvá teszi.

Győződjék meg a valóságról, vágja 
ki az alanti szelvényt és küldje be 
hozzánk egy levelezőlapra ragasztva. 
Megfogja látni, hogy a BénziFszappan • 
jobb, mint amit képzelni lehet.

SZELVÉNY. 30

Kérek ingyen egy darab Benzit-mintaszappant.

Pontos lakcím _________________ , .........

Meghalt Nikolajevics Nikoláj 
nagyherceg az emigrációban

Nizza, január 6. 
Miklós orosz nagyherceg az éjszaka antibcM villájában meghalt.

A rövid nizzai távirat az utolsó orosz cár 
öccsének haláláról számol be. Miklós nagy
herceg — oroszosán Nikolajevics Nikoláj — 
1856-ban született. A /tomanov-család egyik 
leggazdagabb tagja volt. A Kaukázusban és 
Déloroszországban mérhetetlen nagyságú bir
tokok ura '•olt. A katonai pályán működött. 
A katonai és háborús párt vezére volt és 
úgy tudták róla, hogy valósággal ellensége a 
cárnak, akiben néha a békésebb érzelmek 
kerekedtek felül. Iztvolskij orosz külügy
miniszterrel együtt nagy része volt abban, 
hogy Oroszország teljes erővel beleavatko
zott a háborúba. A háború alatt a zorosz 
hadsereg főparancsnoka lett. Típusa volt az 
orosz generálisnak, aki nem törődik az 
embcráidozallal, korbáccsal és gépfegyverrel 
hajtatta rohamra a katonákat. Az ő környe-

Három évi íegyházra ítéltek egy bestiális 
apát, aki megrontotta 13 éves kislányát

Békéscsaba, január 6.

A békéscsabai rendőrség bizalmas utón 
arról értesült, hogy Lukács János negyvenöt 
éves kocsis bestiális módon megrontotta 
tizenhárom éves kisleányát. A nyomozás so
rán megállapították, hogy Lukács' János, 
aki öt gyermekével él egy kis lakásban, va
lóban elkövette a bűnt és kegyetlenkedése 
már két esztendő óta tartott. Lukács Jánost 
letartóztatták, később azonban szabadlábra 
helyezték, de az eljárást tovább folytatták 
ellene.

A gyulai királyi törvényszék Ungváry 
büntetőtanácsa a napokban kiszállt Békés
csabára és megtartotta a főtárgyalást. A tár
gyaláson bebizonyosodott, hogy

az elvetemült ember veréssel kényszert- 
tette engedelmességre a fejletlen szeren

csétlen kisleánykát.

Lukács azzal védekezett, hogy iszákos és 
nem emlékszik arra, mit csinált. A törvény
szék enyhítő körülménynek vette megrögzött 
iszákosságát és •

három évi fegy,házra ítélte.

Bertóthy István dr. kormányfőtanácsos, 
Békéscsaba polgármestere intézkedett, hogy

KERESKEDELMI ÉS IPARI R.-T.

Kispest, ÜUOi-ut 35—41.
Telelőn: 411—22.

zetőben született meg az orosz gőzhenger 
elmélete: akármilyen áldozatok árán végip 
keN gázolni az ellenségén.

A forradalom kitörése után nyomban 
emigrált. Az orosz emigráció két pártra sza
kadt, egyrészük Nikolájevics Nikolájt, más
részük pedig Cirill nagyherceget ismerte el 
az orosz trón várományosának. Az egykori 
orosz főparancsnok, akinek jellegzetes, szi
kár. hosszú alakját mindenki jól ismeri a 
háborús fényképekről, hosszabb idő óta 
a- francia Riviérán élt, elegáns kis villában, 
ahol valósággal udvart tartott.

Már hetek óla betegeskedett és vasárnap 
éjszaka 72 éves korában meghalt. Haláláról 
értesült a budapesti orosz kplonia, amely
nek tagjai gyászistentiszteletet tartanak em 
lékéért.

a kisleányt állami menhelyen helyezzék el« 
Miután a városi árvaszék Lukács Jánost 
megfosztotta apai jogaitól, a többi gyerme
keket is kinevezett gyám gondjaira bízták.

Fagyási aantaimaM

A fatfyási bf-ntúlinak gyors elhlntclMre rznlgil 3 
liter ni'-lcff láhvizben fclolilolt jó evőkanálnyi Szent 
Rókus-só, melyben a fagjos testrészt lefekvés elölt 
áztatjuk. Igen előnyös, na a fagyos lábat könnyen 
mcgniasszirozztik egy kis vazelinnal, azután jó me
leg ruhával betakarjuk A fogyások megelőzésére 
ajánlatot a libát jól megedzeni. E colból mind
azoknak, akik télen sokat állnak egyhelyben, ned
ves, sáros talajon, ajánlatos hetenként egyszer egy 

Szent HókUt-lúbfOrdőt venni.
Egy csomag Szent Rókus !..l só ára 1 F M fillér. 
Kapható gvógyszrrtáriiklmji, drogériákbuiu Ha 

valahol nem volna, úgy forduljon

Szent Rökus nyúnyszertorhoz
Budapest, VII.. Rákóczi dl 70.  |
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Tízezer pengőrebiztositottaminden 
görljét a Fővárosi Operettszinház

MIS a
Rendkívül nehéz nrtistamutatványokat végeznek 

a Miss Amerika görgei

Szliagyl-Elsemann nagy operaltie a Föufirosi űssrattszkihfizBen 
I’ÉÍTIY E ZS'.FEJES TERI.SZOKOLAY OLLV.KIBOSGY 

KERTÉSZ REZSŐ, R.IOO SUltOR, VE.N'ÍBRé Y FERENC 
Bemutató: szombat, január 12.

Nyolc hetes próba ulán végre kitűzték a 
Fővárosi Operi tts/inbázban a Miss Amerika 
operett premierjét. Eisemann Mihály ope
rettjét eredetileg karácsonykor akart k be 
mulatni, azonban a Vercbély lány sikere 
egyre ellólla a bemutató napját.

A Miss Amerika főszereplői tulajdon 
képen a görlők, akik a legkülönbözőbb for
mában a legkülönbözőbb táncokknl állan
dóan színpadon vannak. Az egyik görlcso- 
fwirtra azonban olyan súlyos és nehéz fel
adatot rótt az. operett rendezője, Szabolcs 
Ernő, hogy

a giir’ök zna délelőtt depiitóclóbun tilta
koztak u súlyos produkció ellen. 

Ezeknek a görlőknck ugyanis egy vasié Irán 
kell felmászni és ott lábukat bcakasztva fej 
jel lejeié kell lúgniok. 'Főbb görl a nehéz

szerepel nem is vállalta dacára annak, hogy 
a nyolc beles próba alatt már kitünően meg
tanulták ezt a nehéz akrobata mutatványt. 
Szabolcs Ernő, hogy a várható balesetekéi 
megelőzze, minden technikai intézkedést 
meglelt, hogy a görlők testi épsége ne forog
jon veszedelemben, de ezen felül is teljesen 
szokatlan megoldást választott, hogy a gör 
lök nyugalmát megóvja.

Szabolcs Ernő ugyanis a mai görlküldött 
ség előtt

baleset
kijelentette, hogy őket 
esetére fejenként Ötezer pen

gőre biztosítja.
ujjongó örömmel vették tudomásul 
Ernő intézkedését és most már

A görlők
Szabolcs 
hajlandóknak mutatkoztak a Miss Amerika 
nehéz tánc és artista produkcióit teljesi 
leni.

BELVÁK1INI SZÍNHÁZ
BE Ilii és VEHNEtlL vígjAléka

ÉA KS A HUGÓM
IIOXTEIY IfiAKNA

Mária Orska
vendégjátéka legragyogóbb szerepeiben

A Mm Rothermereje
Cecil B. de Mille, a magyarbarát amerikai film előkészületei és felvételei lefoglalják • 

rendező, aki már nem ijom magyar filmnagysú-[zseniális rendező minden idejét Cecil n.de Mille 
got adott a világnak, f 
nagyobb amerikai filmrendező különös szere
tettel viseltetik a magyarok iránt. Elég talán 
annyit megemlítenem, hogy Kossuth Lajos éle
téről akarja elkészíteni legközelebbi nagy film
lét. amely ha megvalósul többet jelent a ma- 
gyarságnak, mint bármelyik szerencsés diplo
máciai eredmény. Cecil B. de Mille adta a vi
lágnak többek között

Várkonyi Mihályt,
aki csak színész, de az integer magyar állam- 
ősimének már puszta nevével is annyit hasz
nált, mint amennyi dleső séget egy világsztár 
lelenthet nemzetének. Várkonyi Mihály ma 
Hollywood sztártársadalmának egyik vezető 
tagja és ennek a kedves, közvetlen színész
egyéniségén keresztül ismerik meg a világ min
den részében — a magyart. Igaz hogy Ameri
kában Viktor Varconlt hirdetnek az égő transz
parensek óriási betűi, de Várkonyi napról- 
napra megjelenő interjuaiban sohasem feled
kezik meg hangoztatni magyar mivoltát. Vár- 
konyl Mihály A tripoliszi hálós, a Volgái hajós, 
a Marokkói kémnő sikereinek lépcsőjén ju
tott a világhír magaslatára és tgy jutott ah
hoz a megtiszteltetéshez, hogg Cecil B. de Mille 
rája bízta legújabb világ filmjének,

a Chicagónak 
vezetőszerepét. Cecil B. de Mille minden évben 
csak egy nagy filmet készít, mert ez az egy

A0M magyar filmnagysű-\ zseniális rendező mindéi, idejét Cecil 
Cecil B. de Mille a lég-[nem is habozott, hogy eqg év sikeré

J..-r I. .-.IX * no.iAlier .1 I
nem is habozott, hogy egy év sikerét Várkonyi 
Miháy nevéhez kösse A Palace. a Fórum és a 
Décsi filmszínházuk szereztél meg u „Müvésv- 
fHm"-nek ezt az óriás produkcióját mely a XX. 
század egyik legizgalmasabb bünpcréből mertti 
tárgyát, fíoxie Háti asszony a legszőkébb szép
ség, Chicago társadalmának egyik nevezetes
sége, akinek kalandjairól és könnyelmű élet
módjáról sokat beszéltek társaságokban, saját 
lakásán agyonlőtte gazdag barát iát és férjének 
azt beszélte be. hogy a- idegen megtámadta őt 
és kénytelen veit azt Önvédelemből lelőni. A 
mit sem sejtő férj magáru akarja vállalni g 
gyilkosságot, de a nyomozás során Rozié asz- 
szony elszólta magát és börtönbe került. Ez a 
biinper és az esküdtszék! tárgyalás a lényege 
Cecil B. de Mille ez évi hatalmas fllmremeké- 
nek. amelynek során gyilkos szatírát vetít a 
rendező a vászonra a bűnper tárgyalási módjá
ról és az esküdtszékről ét az amerikai viszo
nyokról.

Sohasem láttunk még filmet, amely annyira 
| való, Igazi! sötét és véres lett volna, mint ez. 

Nincs benne egyetlen gesztus, mely túlzott, 
filmszerű, vagy hazug lelt volna A film női fő
szerepében Phytlls Havert látjuk viszont, aki
nek minden gesztusa — ötök asszonyt. Vár- 
konyl Mihály jelenti a bűnnek, a biinhődésnek 
ebben a megrázó drámájában a jóságot, a sze- 
retetet és a megbocsátást. A Chicagóról be
szélni fog Budapest (bz.)

A MAGYAR SZIKRÁZ
legnagyobb sikere

IDA RK.ÍYII
Gaál Franciska legnagyobb sikere.

Tárgyalás indult egyik prózai 
színházunk átvételére

SZÍNHÁZI napló

Bárdos és Bródy külön-külön tárgyalnak
Színházi körökben erősen tartja magát a; 

• hír. hogy

egyik drámai színházunk rövidesen gaz
dát cserél.

Ez a színházunk sorozatos balszerencsével 
küzdött ebben a szezonban, úgy hogy anya
gilag nem n legrózsásiibh állapotban van. 
Először a Berlinből hazatért Bárdos Artúr

• ezdctl tárgyalásokat a színház jelenlegi 
inanszőrjeivel és n tárgyalások folyamán n 

szinházvétclbe később belekapcsolódod 
Bródy Pót. a Vígszínház rendezője is. 
Hogy a tárgyalások, amelyeket a két reflek- 
láns külön-kfllön folytat le, milyen stádium 
bún vannak, arról egyelőre nem lehet pontos 
információnk, mert a tárgyalások mozzana 
Iáit a legnagyobb diszkrécióval kezelik.

A Belvárosi Színház szombati premierje végre 
elhozta ennek a kedves intim színháznak 

a megérdemelt sikert. A Berr és Verneull víg
játék, amelyet Hajó Sándor ültetett át kitűnő 
színpadi érzékkel magyarra, alkalmat adott is
mét arra, hogy két ragyogó színész egyéniség, 
Honthy Hanna és Gázon Gyula egészen külön
állót és mindenesetre művészit produkáljon. 
Honthy Hanna finom, humorral teljes, pikáns 
és zamatos volt, de Gázon Gyulának ezt az ala
kítását nem tehet obiigát kritika szemüvegén 
át nézni. Ha szabad Gázon Gyulát, ezt az ere
deti és egyént színészt valakihez hasonlítani, 
úgy nyugodtan írjuk le, hogy Gázon a szegény 
nancy-t suszter figurájában pallenbergi magas
latokat ért el. Gózon Gyula többet adott, mint 
amennyit szerepe előír, mert ez a kitűnő komé
diás nagyszerű kedélyével kedvére tágíthatta 
sterepe kontúrjait. A többi szereplő kőzill Béig 
Ferenc, Berky Lili és Sugár tetszett. Az ,.En és 
a húgom" című vígjáték bizonnyal sikert arat. 
XFasárnap délelőtt a Városi Színházban jól 
r sikerült matinét tartottak, amelyen Forró 

Pál konferált szellemesen. A szereplők közül 
elsősorban Benedek Margitof említjük meg. aki 
kitűnő szavalásával keltett feltűnést és Ver- 
böczy llát, aki néhány opercttslágcrt adott elő 
nagy sikerrel.
jy^a a berlini filharmónikusok zenekará

nak karmesteri pulpitusán egy egészen 
fiatal ember jelent meg, akit a közönség még 
vezénylése előtt is percekig ünnepelt. Ez a 
fiatal dirigens, aki alig huszonhat éves ko
rában bevonult abba a zenei társaságba, 
amelyben a világ legelső szaktekintélyei fog
lalnak helyet: magyar ember. Magyar ember 
C Peatl a Georg Scbastian, magyarul
Sebestyén György, aki a berlini Stádtische 
Oper legnagyobb zenei reménysége. Olyan 
karriert, mint amilyet Sebestyén György be- 

Senkl a mnmiar zenei 
életben Huszonegy éves korában, mikor el
végezte a zenefőiskolai tanulmányait, Né- 
metországba ment, ahol Watté, Brúnó azon
nal felismerte az ifjú ki,,óló zenei kfpessi. 
tieil ftönMezen a lelpzlql opera bnrme.teee 
lett, majd Wnller Brúnó n berlini Stüdtische

Opern-nél alkalmazta. Ettől kezdve Sebas- 
tian a világ első zenei és karmesteri kapaci- 
fásának jobbkeze is segítőtársává avanzsált*  
A berlini Stádtische Oper dirigensi ptzlpi*  

tusa még nem végállomása a fiatal magyar 
muzsikusnak, hiszen összesen huszonhat 
éves és csak most áll a jövő előtt. Itt említ
jük meg. hogy a magyar filharmánikusok 
vasárnap délelőtt tartották meg matinéjukét 
Dohnányi Ernő vezénylésével. Kentner La
jos zongoraművész, a filharmóniai matiné 
egyik résztvevője nagy sikerrel mutatkozott 
be a pestieknek. Dolinángit, mint Kentncrt 
melegen fogadta a közönség.

M« »• Opera! dzban uj betannHeral
adlrik elő a Sretdllal borbélyt. Fadoni 

Seryio. ar Operahöz olazz vendég karmestere 
vezényelte a pompásan qördülö előadd,t. 
amelynek külön érdekességet adott az a 
lény, hogy ni eddig kiliaggott zeceo-reeiltv- 
Hvokknl egy üli került először színre Buda, 
pesten a Szevillal borbély. Az Operahdr lő- 
zönséqe sűrű tapssal lutalnmrtn az előadást 
és fíössler Endre bemntntkorásál, akt Xlmo- 
vivn szerepéi először énekelte.

PAPAGÁJ
Iff&ZffBtó

Oláh Gyárfás Mihály

Zsúfolt házalt a Terázköruti színpadom
K F. Z I> BT Bt T K I. E F O N: ? « 5 • 5 1.
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A X Eltörött a hegedűmnek vidéken tokkal na- 
gyobb tikere van, mini a Király Stinhdt- 

bán volt. Debrecenben például tizedik ette táb
lát hátakkal játsszák Zerkovitz-Szilágyl ope
rettjét, amelynek mai előadásán a szerző, let- 
k oviit Béla személyesen résztvesz. Külön
ben is ma be ugrásszerű pnmadonnavf.ltozás 
9olt a Király Színházban, amennyiben tegnap 
lábast Juci váratlanul lemondotta az Eltörött 
a hegedűmnek primadonna szerepét, úgy hogy 
sürgősen másik primadonna után kelleti nézni. 
A színház hosszú keretét után végre megtalálta 
Szécsi Bőskét, akt éppen a napokban érkezett 
haza Berlinből, ahol a Haller revü egyik fősze
repét játszotta. Szécsi Böske, a fiatal szép szőke 
színésznő vállalta, hogy megmenti a Király 
Színház ma délutáni előadását és egyetlenegy 
próbával valóban bravúrosan ét tehetségesen 
oldotta meg nehéz feladatát.
C tart... A Bogai Orfeum nagy reofije 

. immár egy hete zsúfolt házakkal fut a 
"Jtoyal Orfeumban. .4 Start bárom szerzője 
'Márkus Alfréd, Békeffy László és W cinét 
István európai metropolisokhoz méltó révül 
írtak, melyet a Royal Orfeum Pesten telje
sen szokatlan gazdagsággal, kitűnő műsor
számokkal és nagy fénnyel állított ki. A 
Startból nem egy vicc tesz szállóige és nem 
egy sláger repül el világgá, talán az Óceánon 
falra is. A minden részében friss, szellemes 
és gazdag színpadi keret Békeffy László, a 
kifogyhatatlan komikus humorista érdeme, 
aki személyes szereplésével elérte azt. hogy 
mindenki jól mulatott és jól érezte magát a 
nézőtéren Békeffy Lászlón kivűt Dénes Osz
kár. Bellák Miklós, fíott Ferenc. Rajkó Jó
zsef. Dezsőffy László. Sárosy Mihály, Hor- 

’jsáth Böske, Somos Erzsi és Tamásy Lívia 
azok, akiket a magyar színészek közül meg 
kell említeni. Nina Payne a revü sztárja 
Ragyogó táncai eseménnyé teszik a Royal 
Orfeum előadásait. Lysia et Gertii, a Casino 
de Paris két revütáncosa remekelt. Az „Aca- 
demy Girls", egy kedves, bájos angol gőrl- 
csapat és a magyar görlők egész hadserege 
munkálkodik még azon, hogy a Márkus— 
Békeffy— Weincr tevü valóban sokáig emlé
kezetes maradjon a pestiek előtt.

PéHtefem premier az Hndrássy-ntl Színházban
Simon Böskét egy keszthelyi orvos 
leányát választották megvasárnap 

„Miss Hungáriádénak
Izgalmas szépséghírálynő választás 218 szép leány között

Hazatérés
' A háború utáni idők legmeghalóbb regénye 
a Hazatérés végre Pestre érkezeit. Joe May 
mesteri rendezésében készült ez az Erich Pom- 
mer-Ufa film, amelynek főszerepeit a Magyar 
Rapszódiából már jólismcrt

Dlta Parlo, Lars Hanson és Gostav Froo- 
Uch

tyUszák!.
A Hazatérés bárom igaz ember drámája ... 

Ázsiai Oroszország délirészén egy folyómenti 
kis kunyhóban lengeti életéi két néinel hadi 
fogoly. A közös sors elválhatatlan barátokká 
telte őkel. Az idősebbik Richárd, a fiatalabbik 
Kari. A fogság örökké egyforma, halálosan 
szürke, testet gyötrő és lelketölö napjaiban Ri- 
chúrd egyre hazajár a vágyak szárnyán felesé
géhez, Annához. Ezerszer elmondta már, hogy 
milyen az otthona, milyen a felesége és nincs 
egy bútordarab, vagy egy szög, az elhagyott 
lakásban, amelyet Kari ne ismert volna már 
jól. Az egyik kétségbeesett éjszakán Richárd 
lelkében megérlelődik az elhatározás: haza! 
Már csomagol is és Kari hiába próbálja vissza
tartani, elindul a végtelen sziklarengctegen ke
resztül hazafelé. Vele megy Kari is, de haza 
először Kari ér! Richárdot elhurcolják és mint 
szökött foglyot, a szibériai ólombányába vi
szik.

Kari felkereste otthon Annát, hiszen olyan 
jól ismerte már barátja feleségét és otthonát 
Anna és Kari együtt töltik az estéket és tuda- 
luk alatt halólosan egymásba szeretnek. És 
amikor már nem tudják tovább titkolni sze
relmüket és egy bosszú kétségbeesett csókban 
olvadnak össze, mint kísérlet jelenik meg a 
azomszédosszoba ajtajában Richárd. Ülésre 
emeli öklét, de Anna ijedten és védőn karolja 
ál a szerelmét, Karit.

Szavakba foglalva ez a Hazatérés, filmen 
áronban sokkal több. Igazi mély líra, filmen 
még sohasem látott lelki megnyilvánulásoknak 
tragikusan mély tükre ... Irodalom ...

Az Vfa, Omnia és a Corvin filmszínházak csü- 
törtöktől tűzték műsorukra ezt a filmremeket.

Akit a kora délelőtti órákban vitt el az útja 
aj Erzsébet-köruton, ugyancsak érdekes lát
ványban lehetett része. Már a kora délelőtti 
órákban óriási tömeg szép leány, mamákkal és 
férfikisérctekkel felszerelve várták, hogy meg
nyíljanak az Erzsébet-körut 43. számú ház ka
pui, ahol egv klub díszes nagytermében folyik 
majd le a „Miss Magyarország" megválasztása. 
Magyarország legszebb leányát a párisi „Jour
nal" megbízásából ugyanis a Színházi Élet szer
kesztőségéből éa előkelő Írókból és művészek
ből álló zsűri n<a választja meg. A kiválasztott 
hölgyet egy kísérővel luxusvonaton Párisba 
majd Amerikába viszik, hogy ott résztvehessen 
a világ összes nemzeteiből kiválasztott missek 
nemzetközi nagy szépségversenyén A világszép
ségverseny dija is kecsegtető: 20.000 dollár.

Mindezeket jól tudták azok a fiatal hölgyek, 
akiket a Színházi Élet meghívóval ma délelőtt 
a szerkesztősége mellett lévő klubba invitált, 
hogy közülük kiválassza a Miss Hungáriát Fél- 
tizkor izgalmas jelenetek között mintegy 218 
meghívott leány közül harmincötöt kiválasztot
tak, akiknek a legtöbb esélyük lehet majd a 
győzelemre. Pontosan tizenegy órakor megér
kezett a soktngu zsűri is. Egy térdnadrágot fe- 
keteharisnyás jól megtermett őszülő francia ur, 
Mattrice de Waleffoe, a párisi „Journal" főszer
kesztője, Pékár Gvula, a zsűri magyar elnöke, 
és többen mint irodalmi és művészeti kapa
citások, Ince Sándor, Lukács Gvula a Színházi 
Élet szerkesztői és gróf Zichy Gém. mint a ma
gyar társasági élet kiküldöttje vett élénk részt 
a zsűri munkájában.

A nagy teremben egy hosszú asztalnál fog
lalt helyet a zsűri. Mellette szalonzenekar, 
amellyel Ince Sándor akarta hangulatosabbó 
lenni az amugyis izgalmas és és érdekes ese
ményt. A zsűri előtti óriási szőnyeggel borilott 
dobogóra léptek fel egymásután

• legkülönbözőbb társadalmi osztályból 
ÖMzescregletl fiatal leányok.

Gyönyörű szőke, barna leány fejek bájosan mo
solyogtak n zsűri felé. Színes szép és kevésbé 
ízléses ruhák, pórisi selyemharisnyúk villanlak 
a reflektor fényében- Egymásután teltek a 
negyedórák, szinte kifogyhatatlan tömegben 
jöttek a „Miss Hungária" aspiránsok. Mind 
egyik ük szemében olt égett a vágy, hogy ők 
lehessenek a győztesek a természetes női hiú
ság e nagy versenyén. Izgalmas ót nem aludt 
éjszaka emlékét viselte egyik-másik az arcán, 
mert púdert rougel és más szépitŐszereket a 
választás szabályai szerint nem igen használ
hatlak.

Hosszú és majdnem végnélküli választás 
után mikor is egymás után hulltak ki a zsűri 
rostáján a Miss Hungária önjelöltek, végre a 
zsűri négy hölgyben állapodott meg. A 116-os 
számú, Simon Böske tizenegy szavazatot ka
pott a zsűritől, az 1 es számú, Víg Annié tizet, 
a 71-es számú hetet, a 37-es számú ölöt.

Teltek a percek .nmclvrk bizonyéra ór’knnk 
tetszettek a négy bájos kisleány előtt, mikor a 
zsűri maga elé kérte mind a négy hölgyet. Tit
kos szavazással választották a győztest.
. Percek múlva majdnem egyhangú szavazással 

■ 116-os számul jelüllék győztesnek, 
mig az 1-es számúnak, egy karcsú szőke szép 
ségnek csak melegen gratuláltak.

Nagy csendben Pékár Gyula állt fel szólásra 
kezébe vette a nemzeti színű selyem vállszala 
got, amelyen arany betűkkel ez volt hímezve:

akar, írhat húszat is. Éppen a két évszám kö
zött élek.

Az évszámokon kivid egyebekre is kiván
csiak vagyunk. Egy őszinte kérdés, amire 
őszinte feleletet várok. Tehát: titkon lelke zné 
Igén gondolt arra, hogy miss Hungária lesz?

Szép szemei rámvillannak, már nem könnyesek 
többé, öntudatos, okos női szemek néznek rám.

— Nem — De gyorsan hozzátette. — Igaz 
ugyan, hogy nyertem már egy országos szép
ségversenyt. Tudniillik

én voltam ■ Színházi Élet 1lrtS-lki szép
ségversenyén a Balaton tündére.

Ennek nem tulajdonítottam olyan jelentőséget
— Most a világ legszebb leányaival kerül 

egybe. Látta-e már ezeknek a fényképeit, mis*

Berlint és miss Pórist?
— A fénykép sohasem jól Tehát nem lodoW 

Ítélni.
— Most Párisba viszik magát, volt már ottt
— Sohasem vágyódtam Párisba, mindig arra 

gondoltam, hogy ebben a hatalmas városban el- 
tűnik egy magamfajta kisleány. Ezek után szí
vesen megyek Párisba .hiszen vigyáznak reám.

— Használ szépitöszereket?
— Soha! Még rúzst is csak itt Pesten néha*  

néha.
— Hol tanult?

— Keszthelyen, Bécsben és Drezdában. Mi
óta az eszemet tudom

színésznő akartam lenni
és Drcsdáhan Erika Wedekindtöl, Frank Werfe- 
kind nővérétől énekelni is tanultam. Jaj, ki na 
írja, mert megtudja a papám — tör ki belőle e» 
kisleány.

Egy ur lép hirtelen hozzánk .
— Anyakönyvvezetö vagyok — mutatkozik! 

be. — Ilyen szalagban, amelyet ön visel, éppen 
ma eskettem Sok szerencsét kívánok!. ..

— Azt hiszem, hogy jó kabala, ha egy anya 
könvvvezető egy 19 éves szép leánynak sikere 
kezdetén szerencsét kíván. Lehet, hogy a leg
nagyobb karrier mégis a házasság?....

Stób Zoltán.
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Párisi divat
CsütilrícWn 25-szCr Városi Színház

n JAHOS UITEZ úta a legnagyobb színházi siker!

Tüzek az éjszakában
,̂6.bXZ.h5 u színházban

100-iK előadás január 15-en
»*»AHg*r ti Zi:k az éjszaká n an

ítéletidő világszerte
Fagy, hóvihar, felhőszakadás 

Valenciától Délamerikóig
Vasárnap a világ különböző pontjairól ér

kező jelentések arról számolnak be, hogy 
Európában és Amerikában, Portugáliától 
Bolíviáig valósággal Ítéletidő dühöng. A 
pusztító viharokról, hózivatarokról és felhő
szakadásokról az alábbi táviratok szólnak:

Santandcr, január 6.
Reinosa vidékén olyan nagy hó esett, hogy 

a közlekedéstől elzárt városokat és falvakat 
élelmiszeri.iánv fenyegeti. A völgyekben csa
patostul kószálnak a farkasok.

Barcelona, január 6.
A környéken továbbra is erősen havazik. 

Ilyen nagy havazásra SO év óta nem volt

példa.
Valencia, január 6.

A hőmérséklet H fokra sűlyedt a fagy
pont alá.

Lisszabon, január 6.
A lisszaboni obszervatórium tegnap 7 fo

kot mért a fagypont alatt. A statisztika sze
rint 1 isszabonban 1870 óta nem volt példa 
ilyen hidegre. Éjszaka erősen fagyott.

I.a Paz, január 6.
A főváros felett hatalmas felhőszakadás 

vonult el Az alacsonyabban fekvő negyedek 
víz alá kerültek. Á kár igen tetemes. Attól 
tartanak, hogy több ház összeomlik.

„Mis*  Hungária"
— A zsűri döntése szerint a 116-os számú hői- 

gyet jelentem ki Miss Hungáriának — mondta 
ünnepélyesen és egy piruló szőke leány vállára 
tette a szallagot.

A zenekar rákezdett a Himnuszra. Ahltatos 
csendben hallgatták végig a magyar nemzeti 
imádságot. A „Miss Hungária**  lángvörös arcán 
könnyek folytak végig. Az örömkönnyek.

Sikerül néhány percre elvonni az ünneplők 
elöl, hogy megcsináljnn élete első interjúját.

— Simon Bőskének hivnnk — mondja. — 
Az édesapám Keszthelyen orvos. Jaj, dehogy 
akart elengedni. Nem is hiszi, hogy mennyi 
harcomba került az, hogy feljöhettem Pestre

— Hány éves vagyok? Tizenkilenc, de ha

Betörésekkel akart pénzt szerezni expediciós 
repülőgépre két suhanó

Néhány nappal ezelőtt betörők jártak a Bors
utca 13 számú házban levő rádióüzlefben, 
ahonnan értékes rádiófelszereléseket vittek el 
A nyomozás sorún megállapították, hogy a be
törést

ké| fiatalkorú suhnne
M. M. tizenhat éves és Ö. A tizenöt éves ki
futó fiuk követték el. Vasárnap mindkettőjüket 
előállították a főkapitányságra, ahol

sírva tettek beismerő vallomásL

— Megirigyeltük a világkörüli repülők di
csőségét — mondották — és elhatároztuk, hogy 
mi is világhírű expedíciót szervezünk. Az volt 
a tervünk, hogy betörésekkel összegyűjtünk 
annyi pénzt, hogy külföldön repülőgépet mlsd- 
roljunk és ezzel induljunk a: expedícióra. Azért 
tőrlünk be, hogy rádiókészüléket szerezzünk a 
repülőgépre.

A kalandos hajlamú cxpcdiciójelölteket a 
rendőrség átkisértc a fiatalkorúak bíróságához, 
hoz.

tömegeket 
mozgat 
meg a
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HÉTFŐI SPORTNAPLO
Alsóausztria cégére alatt 
5:0-ra kapott ki az osztrák 
válogatotí csapat l\/ürn- 

bergben
Bécs téli futbailxzOnetébe a döbbenet erejé

vel csapott le n hír, amely Nürnbergböl az oszt- 
rák futball katasztrófái!*  kudarcát hozta. A bé
rit csapatok klasszisának csökkenését világosan 
mutatták az osztrák elilcsapaloknak a túrákon 
elszenvedett veresépei, de a Icgvakmerőbb fana
tikusok sem gondolhatták, hogy az osztrák pro- 
fesszionátus fulballsport ilyen vereséget szen
ved a ..hivatásos úlamalőr" a délnémetektől. 
Tudjuk jól. hogy a Rapid játékosai a mérkőzés 
alatt talán n Rinpkafíéban szüresöllék pikkoló- 
juhot. tudjuk, liogv Ausztria csapata mint Alsó- 
nuxztrla válogatottja állott ki Nürnbergben és 
azt is tudjuk, hogy mentség is lesz bőven a ve
reség magyarázalárn Sőt, meg vagyunk győ
ződve, hogy Meisl Hugó meg fogja találni a leg
hatásosabb gyógyszert is. De

■zl ■ tényt, hogy Alsóausztria neve alatt
Ausztria szenvedett vereséget, semmiféle 
mesterkedés sem fogja lemosni a nemzet

közi futball táblázatáról.
A délnémetek győzelmükkel újból tanúbizony

ságát adták életerejüknek és tudásuknak és ez 
a győzelem talán újabb lökést fog adni annak, 
hogy /elvegyék az intenzív kapcsolatot a közép
európai futballállamokkal és igy velünk magya
rokkal is. ... ...

A mérkőzésről a következő távirati tudósító
iunk számol be:

Nümbcrg, január fi
(A Hétfői Napi" tudósítójának tclefonjelcn- 

lése.) Nürnbergben vm map találkozott Auszt
ria válogatott csapa .> D< Inémetország reprezen
tatív legénységével. A mérkőzést óriási érdek
lődés előzte meg. mert nemcsak a német, de a 
a magvar, osztrák és a cseh lapok is azt Írták, 
hogy Nürnbergben eldől a középeurópai fut
ball hegemóniája.

Dél német ország csapatát Konrád H készí
tette elő.

aki a küzdelem előtti napon Bécsben időzött és 
ott Melal Hugó csapatáról nagyon pcsszimiszli- 
kusan nyilatkozott. Nem jósolt jövőt az osztrá
koknak, mert u Rapid játékosai nélkül nem 
képvisellek kimagasló játékerőt. Konrád II. vé
leményét igazolta a mérkőzés, amely a dőlné 
Illetek megérdemelt és nagyarányú győzelmével 
végződött.

A mérkőzést 951000 /Angi közönség nézte vé
gig, amely a nyolcadik találkozása volt a két 
országnak. Az osztrákok meglehetősen elbizako
dottan mentek a küzdelembe s nz első félidő 
egyenlő erők küzdelmét mulatta, i>«;: az osztrá
kok technikailag felülmúlták ellenfelüket. A 
mérkőzésnek ebben a szakában különösen a két 
kapus: Hiden és Stulil/aut brillírozott.

Szünet után ■ német csapat Kalb center
háti vezérlete alatt ragyogó támadójátékba 

kezdett,
aminek csakhamar meg lett az eredménye. A 
11. percben Hornauer révén a németek megsze
rezték n vezető gólt, majd egy percre ni ugyan
csak kettőre llornaticr szaporította a német gó
lok számút. Az osztrákok fejvesztetten kapkod
lak egy ideig, majd veszélyes ellentámadásokat 
vezetlek, azonban a német védelem erélyesen 
utasította vissza nz osztrákok kísérleteit. A 24 
percben Franck lövi a németek harmadik gát
ját, majd a 31. percben ugyancsak Franck a 
negyediket s miután nz osztrák védelem telje
sen összeomlott, a játék befejezése előtt két 
perccel ismét Franck az ötödik gólt is megsze
rezte csapatának. A németek ezenkívül két ka
pufát is lőttek.

Tex Richard meghalt
Egy Miamiból érkezett távirat jelenti, hogy 
Tex Richard minden Idők legnagyobb me
nedzsere, a sokszoros dollármilliomos 

meghalt.
Tex Ricliárd szédületes összegeket keresett. 

Jack Dempsey, Jack Johnson, Jimm Jefries, 
majd Curpcnlier világhírű menedzsere bomba
üzleteket csinált ii boxolósporlből, kihasználva 
annak minden üzleti lehetőségét. De nemcsak 
a nagy box üzletek ben találta meg számítását a 
„nagy Richiird" — mint ahogy őt az újvilágban 
nevezték, de ráfeküdt n tenniszre, sőt egyéb 
sportjátékra is.

() menedzselte Susnnc l.englent míg uz 
utóbbi Időben Nurmlval hozták kapcsolatba
Tér Richárdon Szilveszter éjszakáján vakbél- 

műtétet hajlottak végre és a halál ennek követ
keztében állt be. Rengeteg vagyont hagyott 
hátra.

Kijelölték a német válogatot
takat a budapesti asztali lennisz- 

vílágbajnokságra
Berlin, január 6.

A német asztali tenniszszövetség vasárnap 
larloll ülésén kijilülle azokat a versenyzőket, 
akik a budapesti \ il .gha jnok i Versenyeken 
Némelorsz/R .-./inéit képviselni fogják. A válo
gatottak név óra a lu’.vetki

Férünk: Haenrch (l)n l.indcnstadt és
Caro <Berlin' Tnrl.’ihk .t/eíer (Ildiin'.

Hölgy elv: Erika Mctigcr, Rusterné és Cárnál: 
kisasszony.

A versenyzőket S. W'. Starke vezeti Buda- 
pestre.

A Bocskay vasárnap is győzött Athénben
Bocskay Enossis 3:2 (2:2)

Az Olympiacos ellen szombaton elért 
7.2 lírányi: győzelme után vasárnap az 
Enossis volt a Bocskay ellenfele. A debreceni 
csapat vasárnap — ha nem is ily nagy mér
tékben — győzelmet aratott a másik athéni 
ellenfele ellen, mint ez utóbbi táviratunkból

A BKE csapata hősies küzdelme után elbukott a krynicaí jégen
Első az Akademicky, második a BKE

Krynlca, január 6.
(A Hétfői Napló távirati tudósítása.) Vasár

nappal befejeződtek a lengyelek által Krynicán 
rendezett hatos jéghokki torna küzdelmei. Re
prezentánsunk, a BKE legénysége derekasan 
küzdött és a Pogon (1 : 0) majd a Légia (3:0 
legyőzésével, ha nem is fölényesen, de biztosan 
küzdötte fel magát a döntőbe, amelyben az
után a kétségtelenül nagyobb tudás előtt meg 
kelleti hajolnia.

Legyőzője a sokszoros lengyel bajnokcsapat, 
az Akadcmicky volt, amely az előmérkőzéseken 
mutatott tudása és gólképessége alapján mini 
abszolút favorit indult a döntő küzdelembe.

A BKE mindent elkövetett a vereség el
hárítására, felhozatta a csapat legfőbb 

erősségét, Mlnder Sándort te, 
de mindez hiábavalónak bizonyult a sokkal na- 
gyolib rutinnal rendelkező lengyelekkel szem
ben.

A körmérkőzésre kitűzött pompás ezüstserleg 
igy a lengve! bajnok, a: Akademicky kezére ju
tott. a BKE-nek megmaradt a tisztes szereplés 
erkölcsi jutalma ,hisz a második helyen vég
zett és fokozott erővel készülhet az Európa 
bajnoki küzdelmekre.

Akadcmicky (Varsó)—BKE 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

Krynlca, január 6.
Az itteni jéghokki torna döntőjére a BKE és 

a varsói. Akademicky csapata kvalifikálták ma
gukat és a küzdelem a lengyel bajnokcsapat 
<3 : 1 arányú győzelmét eredményezte. A mérkő
zés két egyenrangú ellenfél ötletekben bővel
kedő lendületes küzdelmét hozta A BKE igen 
gyors és élénk játékot produkált, de balszeren
csétől sújtva meg nem érdemelt vereséget szen
vedett. A BKE nagy lendülettel kezd és Weiner 
révén a vezetést is megszerzi, de a lengyeleknek 
még az első harmadban sikerül Zabracky révén 
kiegyenlíteni. A második harmadban egy vélet
len védelmi hiba folytán Adamovszky javít 
majd az utolsó harmadban Krieger beállítja a 
végeredményt. Biró: Ditrichstein.

A harmadik és negyedik helyért a Pogon 
Bécs kombinált csapatával mérkőzött, de küz
delmük 2 : 2 (0 : 2, 0:0, 2 :0) arányban döntet
lenül végződött.

A torna végeredménye: 1. Akademicky. 2. 
BKE. 3—1. Pogon és Bécs kombinált.

A fedett uszoda kérdése 
még ezen a héten döntő stádiumba jut 
— mondja Homonnay Tivadar dr., a MUSz elnöke

Az uszószövetségnek az a határozata, amely 
szerint a nyári világtornára készülődő magyar 
curópabajnok vizipoló válogatott csapatot he
tenként egyszer Bécsbe küldi tréningre, miután 
nálunk nincs módjában részükre tréningalkal
mat biztosítani, Európaszerle nagy feltűnést 
keltett.

Nem maradt hatás nélkül a szövetség hatá- 
zata nálunk sem, ahol uz illetékes hatóságokat 
is gondolkodásra késztette a fedett uszoda 
immár elfajult problémája. Bizonyos, hogy né
hány napon belül döntő fordulat várható ebben 
az ügyben, umint azt

Homonnay Tivadar dr.
országgyűlési képviselőnek, a MUSz elnökének 
a Hétfői Napló részére adott alábbi nyilatko
zata is sejti.

— A MUSz, majd az OTT vezetői is testületi
leg keresték fel Sipőcz Jenő polgármestert 

mondotta a MUSz elnöke — és azzal a ké
réssel fordultak hozzá, hogy nemcsak a sport
beli, hanem a jól ismert hazafias szempontok 
által is indokolt sürgősségre való tekintettel 
tegye lehetővé, hogy a fedett versenyuszoda a 
Gellért-fürdő közelében, a Horthy Miklós-uton 
levő fővárosi telkeken, mint a Gellért-fürdő ki
egészítő része, minél rövidebb időn belül fel
építhető legyen. A polgármester ur beható tár
gyalásokat folytatott úgy az OTT, mint a MUSz 
vezetőivel, nagy megértéssel fogadta az előter
jesztéseket és nyilatkozataiból azt a meggyő
ződést merítettem, mondhatnám félreérthetet
lenül kiérezteni, hogy ő maga is nemcsak 
akarja, de meg is fogja találni a módot arra, 
hogy a fedett uszoda az általunk kívánt helyen 
valóban is megépíthető legyen. Ezt a szándékát 
misem bizonyítja jobban, minthogy már akkoi 
kijelentette nekünk, hogy a bürokratikus akiá
zás helyett

n fedett uszoda kérdésének minél gyorsabb 
elintézése céljából egy szükcbhkörQ, de 
döntő hatáskörrel felruházott bizottságot 
fog összehívni, melynek elnökségét maga a 

polgármester vállalja cL

— Ennek n bizottságnak Karafláth Jenő dr., 
az OTT elnöke. Felicidcs Román min. tanácsos, 
a kultuszminisztérium képviselője, a főváros 
részéről kikiildendő főlisztviselő, Dinich Vidor 
fővárosi bizottsági tag, Bánlaky Géza, a Gellért- 
fürdő igazgatója, továbbá jómagam, mint a 
MUSz. elnöke, nemkülönben Kiss Géza ügyv. 
alclnök és Komjádi Béla vizipolókapilány, mint 
sportbcli szakértők lennének a tagjai.

Értesülésem szerint ex a bizottság még 
ezen a héten össze fog ülni,

és meg vagyok győződve, hogy immár minden 
kétséget kizáróan ki is fogja mondani, hogy a 
MUSz által már két évtized óta szorgalmazott 
‘porlmérelü fedett uszoda, márcsak a hőforrás 
közelsége miatt i*  a Horthy Miklós-uti városi 
telken építendő, illetve építhető fel.

— A lelek és a víz kérdése ilyenformán végle
ges és megnyugtató elintézést nyerne, amire 
legmegnyugtatóbb biztos:.ék az a megértés és 
jóindulat, amellyel Sipőcz Jenő polgármester 
ur ezt az ügyel a magúévá lelte.

— A kérdésnek másik, nem kevésbé fontos 
raz. uszoda tényleges felépítéséhez szűk-

anyagi fedezet kérdése, éilesülésem szc 
■int már is megoldottnak tekinthető. Elsősor
ban Kléhclsbcrg Kunó ^róf kultuszminiszter 
urnák immár többször és nyomatékosan han
goztatott kijelentése után, amelyek szerint 
nemcsak a magyar sport legsürgősebb (dada-

kiderül:
Athén, január 6.

(A Hétfői Napló távirati tudósítása.) A 
Bocskay az Enossis ellen 3:2 (2:2) arányban 
győzőit. A gólokat Vincze, Reviczky, majd 
a második félidőbeli Semmlcr rúgták.

tának tekinti a fővárosi fedett uszoda létesíté
séé, de kijelentéseinek nyomalékot adott azál
tal is, hogy Karafláth Jenőnek, az OTT elnö
kének felterjesztésére 1,000.000 pengőt vett fel 
a, kultusztárca 1828/29-iki költségvetésébe s 
legjobb értesülésem szerint személyesen jár el 
a pénzügyminiszternél, hogy ez az egymillió 
pengő a fedett uszoda épitésc céljára tényleg 
meg is szavaztassák. Ezzel a legilletékescbb 
helyről jövő pártfogással szemben semmi okom 
nincsen kételkedni abban, hogy Wckerle Sán
dor dr. pénzügyminiszter nz uszoda megépité- 
sére tényleg folyósitani is fogja és úgy érzem, 
hogy a pályázat kiírása már a legrövidebb időn 
belül meg fog történhetni és

remélem, hogy az építkezést megelőző föld
munkálatok már a tavasz elején meg fog

nak kezdődni.
— Mindezek után pedig az a meggyőződésem, 

hogy a sportmérelü fedett uszodának nemcsak 
a magyar uszósport látná nagy hasznát, hanem 
Budapest fürdőváros is, amelynek eddig legjob
ban nélkülözött kiegészítője lesz a fedett 
uszoda. Az uszoda amellett otthona lesz a ma
gyar uszósporlnak is, mely Bánlaky Géza igaz
gató szakértő vezetése mellett a főváros hézag
pótló egészségügyi intézménye lesz.

—ügy érzem, ezek elől a súlyos indokok 
elől ma már többé sem kitérni, sem elzárkózni 
nem lehet, mert nemcsak mi a sportemberek, 
hanem az egész magyar társadalom kívánja a 
fedett uszoda azonnali sürgős megoldását, 
amelyből csak siker fog fakadni az úszó
sportra, Budapest egészségügyére és nem 
utolsó sorban idegenforgalmára.

Szepes Béla harmadik lett 
a Síszövetség jánoshegyi 

ugróversenyén
A síelők mór hosszú idő óta vártak a szövet

ség tegnapi főversenyére, amelyet a kedvező 
hóviszonyok folytán végre megrendezhették. A 
futóverseny meglepetéssel végződött, amennyi
ben

■ legjobb időeredményt a II. osztályú ver
senyzők között indult Csekcy Gyula 

(BBTE) érte el,
aki n körülbelül 15 km.-cs távot 1 óra 12 p. 
20 mp. alatt abszolválta.

De meglepetést hozott az ugróverseny is, ame
lyen egyetlen clsőklasszisu versenyzőnk,

Szepes Béla csak a harmadik helyet tudta 
elfoglalni.

A győzelmet bátyja. Szepes Gyula (MAC) nyer
te meg, míg a második helyet Ványa Pál 
(TTE) foglalta cl. Németiig György (MAC) első 
ugrása alkalmával bukott, sije összetörött és a 
verseny feladására kényszerült. Eredmények:

l. oszt, futóverseny, (táv. 15 km.): Szende? 
András (M. Siklub 1 ó. 18 p. 43 mp). //. oszt, 
futóverseny, (15 km.): 1. Csckey Gyula BBTE 
1 ó. 12.20 mp.

Idősebbek (38- 12 év.) a osztálya: 1. Német 
Ferenc TTE 1 ó. 21 p. Idősebbek b oszt. (-12 
óven felül): 1. Makray Pál BBTE 1 ó. 36.25 
másodperc.

Fiatalkorunk (18—19) versenye, (10 km.): 1. 
Gcrő Zoltán Toldy főrcál 1 ó. 08.18 mp. Fiuk 
c oszt. (16—11 én., 5 km.) versenye: 1. Gcrő 
Pál Toldy főrcál 35.12 mp.

Hölgyek versenye (5 km.) I. oszt.: 1. vitéz 
Sladler Istvánná MSK, 40.32 mp. II. oszt.: Kcd- 
vessy Hilda BBTE 52.32 mp.

Vgróverseny: I. oszt.: t. Szepes Gyula MAC 
16.097 p. (18, 19, 19). 2. Ványa Pál TTE 15.930 
p. (18, 18, 18). 3. Szepes Béla MAC 13.430 (22, 
21.5, 21.5: bukott). II. oszt. 1. Kozma László 
BTC 15750 (18, 14, 19).

Fiatalkorúak: 1. Varga László BBTE 10753.

X Béesbeu vasárnap két futballmérkőzés te 
volt és a bécsieknek már bajnoki mérkőzésben 
is volt részük, amelynek során a FlorisdorC 
5:0 (2.0) arányú súlyos vereséget mert a Her- 
thára. Az Austria barátságos mérkőzést játszott 
a Wackerrcl és 3:2 (2:1) arányban legyőzte.

X A prágai Sparta legyőzte Teplltzet. Prágá
ban a túrájáról hazaérkezett Sparta a Teplilzer 
FC-t látta vendégül és pompás küzdelemben 
5:3 (2:1) arányban legyőzte. A Sparta góljait 
Schulz (2), Patck (2) és Silny. mig a teplitzie- 
két Sindelar (2) és Haiti rúgták.

X Az ifjúsági birkózó bajnokságok döntő 
küzdelmei nagy késéssel és hosszas huza-vona 
után vasárnap este 9 órakor vették kezdetüket 
a régi képviselőházban, meglehetősen megcsap
pant érdeklődés melleit A rendezés vontatott*  
sága következtében csak a pehely- és könnyfi- 
suly küzdelmei nyertek befejezést, mig a töb
biekben a helyezésekért kedden este ¥»7 óra
kor a Vasasok Magdolna-ulcai székházéban 
folytatódnak a küzdelmek. A pehelysúly: baj
nok Proka István (UTE). 2. Weisz Imre (DTE). 
3. Zsámhcrgor Béla (Ceglédi Move). Könnyü- 
suly: bajnok Fehér Mihály (MÁV). 2. Szőke Jó
zsef (DTE). 3 Balázs Ferenc (FTC). Az eddigi 
eredmények alapján a kisközépsulyban legtöbb 
esélye a bajnokságra nz UTE Kálmánjának van, 
a helyekre Kristóf, Szűcs és Ohnet pályáznak. 
A nagyközépsulyban Salv bajnoksága biztosra 
vehető, úgyszintén Schultz második helye is. Á 
nehézsúlyban a helyeket Kuruc, Váry és Ka
marás döntik el egymás között. A ma esti mér
kőzések egyébként magas színvonalon folytak 
le és nagyszerű látványossággal szolgált az if
júság technikai tudással párosult nagy tettre- 
készsége. A mérkőzések zöme tussgyőzelemmel 
végződött. A vezető bírónak csak egy ízben 
kellet egyetlen párt felhívni az akció fokozá
sára.

A látottak alapján a legszebb jövőt jósol
hatjuk ifjúsági birkózősportunknak, azonban 
feltétlenül szükséges, hogy az ifjúság küzdelmei 
a Szövetség részéről, az eddiginél hathatósabb 
támogatásban részesüljenek.

X Szombaton megérkeznek az asztali tennlsz 
világbajnokság külföldi résztvevői. Az asztali 
lennisz világbajnokság küzdelmeire benevezett 
külföldi versenyzők, mint értesülünk, szomba
ton és vasárnap teljes számban megérkeznek 
Budapestre.

LEGJOUB MÜSOB
LEGJOBB ZEWE

TÁNC

A HÉTFŐI NAPÚ) vasárnapi szerkesztőségé* 
nvk cs kiadóhivatalának (d. u. 4 órólól kezdődő- 
Icr) tclefonszámal! Automata 245—81, Automata 
100—42 Hétköznap és vasárnap d, u. 4 óráitft 
József 308 — 96, , , .
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FENYVES -VATXD
kezdődik laéífiőra, január 7-éra

Selymei*
Jspón-selyem ;;“e.";nX'n:...... 2.50
Fouiard-selyem 3.90
Crepe de chine ÍSMiX.. 6.40

................  6.90
11__

2.90 
tél*

1.90

1.95
3.50

3.50

Crepe ceorgetie minős’g'.y.e.T...
Crepe satin kitűnő ruhaanyag . .
Pnrr! hárcr.nu elsőrendű minőség, LUlU-BarSUIiy gyönyörű színek és 

minták, hallatlan olcsón.........

mai nihahelm
Női ruhakeime
Fémszálas juir.per-kelme

óriási válanztésban.........................
Kásás caro összes *divntszinckben
Női ruhakelme ség. sima és kockás 

kivitelben..........................................
hói kabátposztó, tfasta gyapjuminőségek 

félárig leszállítva

Férfi iHíUnykelmél*

Sen tarlós minőségben.................. 4.80
szta gyapjú ” 1 - -
150 cm széles.............................

Dival-snorlkelnie Kbí;*'.' 5. ...
Finom kamgarn ÍSS.KS&X 16.80 

Télikabát- és nadrágkelmék félárig 
leszállítva

fflsterek ,,:fí21“”,.bb db.“b.1 “”r. 68.- 
Sacco-öllönyök {«,’ KB
Goll-nadrágok i’.teS«b.b 22.—
Csíkos nadrágok llKdH* ’1?; 15.— 
Gumi-esőköpenyek SKÜ'... 28.—

Nyakkendők
Horgolt szép uj mintákkal....... 
Divatmintás reklám őnkőtő...... 
Setyem-csokorkötö. . . . . . . . . . . .
Ideál-csokor óriási választék....
Miiselyemből ;íí?”í.
Tiszta selyem-önköíőmfn«X.‘.í

újabb mintákban......................... •

löt bélelt na*ppVkeszíy “& 
Női mosóhűr-kesztyü 
Női antilop-kesztyű K.?.... 
Női svéd kesztyű <UTi>ik«„i«..i. 
Férti mosóbör- és antilop-kesztyű 
Férfi béleli kesztyű vsa ttóa*.  ?!..

Nffl kabátok
Köpeny qR

gallér, kézelővel.............................................’
Innnnv ló minőségű fekete
nlipCIlj posztóból, nuirlette bnnda- ja 

gallér, kósclővel.............................<v.—-
KHnonu kitűnő minőségű posztóból, köpeny divatszin. kben, végig bó- 

lelvo, dúsan szőrűiéivé..................tlUi—
Knnpnv Bn«"*  kelméből, efogánsRUP&liy kivitelben,oposott bunda- 7A 

gallér, kézelővel.............................ív.------
Kiinpnv l,al“kék posztóból, crepe
RUpCIiy de chine béléssel, legújabb oft 

fazonokban................ .......... ............ ÖV.——

lulAnyoa ára. H0— 7 QQ
9.50

NSi ruhák
Szövetruba SfiSUX 1R _

tokban .......................................... ..
Uni ruha ,i9zta »raPJa kaeha-kel-HUl lUlla méböl, & legújabb fa- in trn 

ionokban..........................................AV.OU
Crepe de chine-rnha

sz'8 divatbzlnokbcn. eloguna si- 94 ___
vitelbon............................................

Kimonó kitűnő eord-bársonyból.. 14.80 
Kimonó ,b°<^u^abbmiatrt8u>&ilas86' 14.80 
Kimonó kitűnő mosó-flanetlből ... H-80 
Háziruha cérna-barchetböl......... ..

Ower uifih ruhák
Fiuölfönyök |!«“b.*....  »— 
Fiunadrág . . . . . . 3.50
Leánykaruiiák .. 6.50
fanná kitűnő bársony flancllből, j qn
JOPPC dlvatszinekben......................
Boy-kabátok leiméből? véTig bé- aj ___

lolve, aranygombbal....................
Gyermek Krümmer-kabátok 17 _

ve, fehér és szürke színekben ... * • •TánemhAIr b kflsok részére, kitűnő j 7 lütlCrUlluX anyagból, cslpkcdisszol 
Baklis-kabátok szövetből, g3prém- 9 A 

gallérral............................................ ------------
l&levÁnllnnvnlf jól mosható - - -jaiszoononyoK r»s knstwko.^v^..

—.35 
—.40 
—.50 
—.50

1.10

4.80

6.50 
5 90
4.90 
2.20
5.90
7.90

mosható bordü- n rn 
___________  knsliakolmóből »*-öU  

Gyermek-barchefruhák i-u™,. 3.— 
Gyermek-bársonyruhák t-xévesig 

Béby-rubák jó mosható anyagból.
NSI kalapok

Kiess és lűlbaitott lllckatapok 
a legprímább minőségben, min
den színben......................................

Geniliakalapok grogreln szalagdl- 
szitóssel, különböző színárnyalat
ban ........................................ .........

Dán hávofinulfalenftk különböző ran’UcrSO’JVKúIcipOK formákban.

Filc-gyermekkal8pokbe;d,.“"'n: 
Csibész-filckalap

matrózszn taggal, bélelve, külön
böző színben ....................................

Fiu-csibészkatap SsríKSX,. 
kombinálva bőr szalugdiszltóssel,

Motorsepkák minden sslnben ....
Svájci sapkák nagyságban . j*.  .\

F^rtlkalapok 
fekete színben leg
újabb formákban ... 
divatszinben és -for
mában ...................... ..

Bolyhos kalap di„i..in.ti,....., 
Nyulszőrkalap CUWí;?.*̂ ’

6.50 
—.80

4.—

7.30
4.40
2.50

2.70

2.80 
-.80
3.70

5.80 
: 5.80 
. 9.80

színekben . .r.77. 7/.7’.... 19.— 
Remény kalap kitűnő minőség .. 8.50 
Sportsapka elsőrendű kivitelben. 1.90

Férflfeliérnemi
CiMninn f*bór  ray e, esi kos ós kockás 
OllUlllliy mellel, 2 külön gallérral 
Firfiinn ®Ky«>'iÜ drapp ai.jra-ból. 
icllllliy mintázott popeline mellel.3 külön gallérral.............................
Angol zeflring;#1SlSJ'„'i:i'iJr*r “b6‘: 
Febér rayelng .XVáUlXíííi: fákkal...............................
Színes popelinelnglííXSí
minőség, 2 külön gallérral..............

2.95

3.90
4.90

6.90

8.80

Háióing 5lí»”b?h
Rövid alsónadrág córnateflrből . 

fehér csíkos és kookás córna- 
rayóból..................................... ....

Hosszú köppEr-nadrág
elsőrendű megbízható tninffoí’g ..

Flanelí-pizsama elsőrangú"*  kivi
telben ...............................................

Házikabát kőiméből, selyem zsinó- c 
rozással................................................<

FürtíüRcpeny XréS«í.f:?‘.i.r:..J

Höí fehérnemű
Madráakombíné 

különböző színes anyagból, szép 
hímzéssé! .....................................

kitűnő sifónbóí, gyönyörű hím
zéssel ......... ............................ ..

elsőrangú színes nansoukből. mo- 
ti v-di szí léssel.............  ,

Szoknyakombiné
különböző színes anyagból, szép 

hímzé sei .....................................
színes batiHzt-anyagból. esipke- 

diszitéssvl ......................................
Hói ing vagy nadrág
Hői hálóing 

kitűnő sí fótiból, vagy sslnos nan- 
soukból, gyönyörű hímzéssel .. 

színes nansoukből, csipkediszités-

NMiÜíköpeiiy kiírni wí‘ í™!1?'. 

Selyemsálak 
Crepe de chine-sál LIStKí 

50 150 cin nagyság.........................
Crepe de chine-kendő mlDÓBáf, 

...ymíleres uégyBzöir....................
Kötött selyemsál SfM"”... 
Fehér trikóselyemsál. . . . . . . . . .
nadrágtartók

KUlflMruk
2000 darab gyermekmellény ét 

niillnvor 6voi gyermek részére, pialiUVbí szenzációs olcsón.........
számonként 40 fillér emelkedéssel

Női mellény kis gyári hibával...
Női smokingkabát S'í
Női galléros puttover lasztékban
Női és férfi pullover körűi mintás
Női kötőit sapka 
Reform kötött nadrágok

Jgou tartós minőségbon................
Atlasz csikós niüselyem, egósi ne

héz minőség .................................
Selymezett mólé, tiszta gyapjú, 

minden nagyságban....................

Igen tartó™
Kitűnő mosható műselyemből ...
Flórharisnya torM<
Selyemfényű moosllnharisnya

szép, tiszta szövés........................
Bemberg-selyemharisnya *.,%

dlvatszinekben.................. ............

F£rHlinrlsnvai<,sol«i
Férfi sportharisnya Sir.1"11.90 
Kitűnő férfi flórharisnya ml'ntA- a Rí) 

zásban............................................... ú.OU

1.60
2.10
3.30

2.20
2.60
1.10

2.60
2.90

23.—

5.—

7.50
1.90
1.70
1.65

3.90

3.50
5.50

10.80
9.80
1.75

1.45
2.75
3.—

—.75
1.20
1.58

2.75

3.75

Férfizokni meleg Ul! minőség ....*—-70 
Cérna iíőrzokni solyembeMÖvóesel a «o 

s:.ép mintákban............................... i«v<J
Gyeritó-pateotharisnya mlX. 

rendkívül kedvező ar, amíg a 
készlet tart:
12 3 4 1 _• 11

-'.35-40 -.50 -40-J)5-.re-ji-ja -J5-J0 
Női batistoeíj’S"?** -.12 

Fértizsoblsendö _ 5(l
Pzs'jros férlizsebkendők "..íií: 5S

osikkai.............................................. dl,t*
Fflosctbkelmék

Creppffi.,";?^k.,!??:“

Klanell ku.áSu. -.79
tatain .79

Marocainok és pizsamatlanellek 
legujaiib dlvatmintákkal óriási ___AO
választékban....................................... *í»o

Mgfhceáórliai válasstékban. ki- m dl! a SS u inonórn és pongyolára leg
alkalmasabb anytg........................

GyapiudelainllSÍSiV^.'.'.ükK 
Miicnlvom minőség, egyezi-
lyluStiytin uüek es divatos mintá

sainak ......................... ..................
Vásxono.xttU,

Mosott silón ffi.y.6,.br?!‘..' 
Madapolán-silán .
Pamutvászon
Köpper-gradli IX".d 
Lepcdőkűlönlegesség íjtbüraTta 
Pa}'ianle|iedővászon MÜ" o 
Intet *•*."*? “ —95
ft'zialnemüek, <UrUlk

Étkészlet fehér damsszlból Bbrots q rq
6 BBBlvftta, <W cm. nagytórn .. u.ww

Kávéskészlet ’b‘XS,.:,l“!-.. 5.- 
Csemegekendö.'J'k‘'.uíb“ 32
lőrűlköző "f“.ip.'”,.b‘"?!?“• 88 
Jaquard-törülközö 1—
Frottirtörülközö :J,.6r.'bdd.J-50 

ESffi ÉS C“rtÖrl0 “k —55
ÁgyncbmClek 

elsőrangú vámul vászon bői, dús madeira- ág 
magushlmzérsel

Kispárna 40/58 em. nagyság...... 
Nagypárna „lK m. . . . . . . . . . .
Paplanhuzat him,«. n«m......
Dánián elsőrangú, selyemfényű 
lapian . ..............................................

Kitűnő háziclpők
Burokkal............................................

NöHekele antilopcipő «;i- 13.S0 
Férfi lekeíe „Bergsiéigér“-cípll 1S _ 
BÖ!. Wí. *”•. 8.50

2.50
2.20

1.65

3.45
5.50
8.50

18.—

8.90

Calvin-tfér 7, Károly-köruí 1O, Andrássy-irt 4
Kitűnő idők a BKE

1000 méteres juniorversenyén
Sgélmentes Időben, Jő Jégen bonyolította te a 

BKE vasárnap 1000 méteres Juniorversenyéi. 
Az elért idők aránylag Jók. Az eredmények a 
következők:

1000 méteres junlorvcrscny.
t. Marx 1 p. 38 8 mp. (16 5 mp előny), 2. 

Leviciky 1 p. 391 mp. (28 mp előny), 3. 
Szentgyörgyi 1 p. 40.6 mp (33 mp előny), 4 
Fekete 1 p. 41 5 mp. (14 mp. előny), 5. Molnár 
1 p. 42.2 mp. (16 mp. előny) Szélcsend, jó Jég

Gyermekek mUvcrscnyc.
1. Kertész Feri. 2. Tusár Kató. 3. Tertász 

Elemér. 4. Farkas Imre 5. Havasi Zsuzsi.
Jéghokkl.

BKE tartalékcsapal—BBTE 4:0.
Sz. Krunbemer UH

exvllfigbajnoknő nagy tetszés közepette mu
latta be saját kompoziclóju „Falust tdnc" át a 
műjégpályán, ahol a Tátrába készülő műkor
csolyázók bemutatót tartottak.

Vasárnapi sporthírek
X Szegeden szorgulmasan gyűjtenek Bcncdm 

megvásárlására. Újpest — mint ismeretes — 
3000 pengőt kér a kitűnő kapusért. A gyűjtési 
akció már annyira előrehaladt, hogy a lelépési 
dii időrésze már együtt van.

X A BlrótcstUlet két vidéki alosztálya tartott 
vasárnap tisztújító közgyűlést. Budapesten a 
közfpmagyarorszá'jl alosztály közgyűlésén Hal- 
zer Vilmos országos elnök képviselte a közpon
tot. A választás a hivatalos lista győzelmét 

DEKainácsY.;;;," 
rendel 10-4 és 7-U-<< 1/1(1 JA—<-LU—■ * --- •

eredményezte Megválasztották az újonnan fel
állított kiskunsági alosztály elnökét is Csánni 
Barna dr. személyében. — Szegeden a délma
gyarországi alosztály tartotta meg tisztujiló- 
közgyűlését, amely a legrégibb szegedi Játékbi- 
rót, Horváth Páll örökös tiszteletbeli elnökévé 
választotta.

X Prágai csapat Marokkóban. Habatbál (Ma
rokkó) Jelentik: A prágni Rapid vasárnap Ma
rokkóban egy gyarmati kombinált csapattal 
mérkőzött és 6:0 (3:0 arányban fölényesen 
győzött.

X A német boxbajnokaág vasárnapi elődön 
tőjében — mint Dortmundból jelentik — W’oq- 
ncr a második menetben knock-oul-tnl győzött 
Bach ellen és ezzel n döntőben való részvételre 
kvalifikálta magát ahol liaymann lesz az ellen
fele.

X Mrge«nppant az érdeklődés a Davis Cn" 
Irént? Föl kell tennünk ezt a kérdést meri n

nevezési zárlatáig az . újvilág részéről mind
össze egyetlen nevezés: az USA nevazéM futott 
be. A nevezési határidőt erre vnld teldntetteí 
január 31 -Ifi meghosszabbították.

(•) A Glóbus Torna Club tánwaiHys. < 
Glóbus Torna Club február 2-án mősoroa táne- 
cstélyt rendez a vas- és fémmunkások mag» 
dolnauccai helyiségének dísztermében. Minden 
jel arra vall, hogy az estély nívója magasan 
felette lesz az eddigi estélyeknek, mart az agi
lis rendezőség máris egész sereg kitűnő fővá
rosi művész fellépését biztosította. A meg
hívók szétküldése megkezdődött; a rendezőség 
kéri mindazokat, akik tévedésből nem kapták 
még meg, czirónyú kívánságaikkal forduljanak 
a rendezőséghez (V|„ Aradi u. 8-), mely illan*  
dóan ■ permanenciában van.

?7nknrnncf
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AUTÓN APLÓ
A K.M.A.C. jánoshegyi téli megbízható 

sági motorkerékpár versenye
Vasárnap reggel 10 órakor a Fllatórlgáti 

•tártnál nagy volt az élénkség. Munkatársunkat 
Morris Minor kiskocsijával Algner igazgató 
Vitte ki a starthoz Schmldt Gyula dr. sportbiz
tos nagy igyekezette! es körültekintéssel indi 
tottn egymásután a több mint ölvenen felüli 
wjolorkcrékpáro'.oknt

Start után elindulunk kiskocsit l.kaJ fel nz 
htenheyy-ulon a Jánoshegyi cél felé. Mindjárt 
az ut elején sok nagy 3—5 literes kategóriájú 
síelőkkel telt autókat hagyunk el. Mi tovább 
robogunk, elhagyva 50—60 3—6 literes 
taxit és magánautót. Az egész útvonal, fel a 
Jánoshegyi kilátóig tele van megrekedt autók
kal. n motorkerékpárokat toló motorosokkal 
és H síelők egész rajával Az utón rengeteg em
ber apró és nagy ródli val és bobbal. Mind- 
mind felfelé igyekeznek. Mi csak haladunk 
iia Minorunkkal a cél feJé, szinte hajbüvékony-

torkerékpár. 31 pedig oldalkocsis motorkerék
pár.

Szólómotorkerékpárok, amelyek az előirt 
időn belül érkeztek a célba. Ifj- Nóra Nándor 
(175) .tané*.  Sabmák Oszkár (350) Vdocetle, 
Zamccsnik Gyula (350) Motosachoche, Luka- 
vecz Ferenc (175) Rox Acine. Kiss László (175) 
Puch, Kovács Emil (500) Motosachoche, Bátya 
János (500) F. N., Suszter Rezső (350) Douglas, 
Polgár Ferenc (350) F. N., Wéber Oszkár (500) 
Méray, Roll Oszkár (350) A. J. S., Winkler Jó
zsef (350) Méray, Kiss Béla (175) A. R. D.

Oldalkocsis motorkerékpárok, amelyek az elő
írt időn belül érkeztek a célba. Deli Lajos (500) 
Arid, Krizsanovits László (500) „D" Rád, Pá- 
pay István (500) ltadeo, Vicentv László (500) 
„D“ Rád, Tima Horváth István (750) Super X, 
Magyar Sándor (350) Velocelte, Meggyessy 
Zoltán (350) Velocelte, Hartzcr Oszkár (1200)

AUTÓK
az uj 1929-es modellek

kizárólag a magyarországi vezérképviseletnél;

Johnt owler & Co
Budapest, VJ., Jlndvássy-út 28

Jolajon t Ztpöt 993-20

Ságu réscskcn át bújva, az elakadt kocsik lö- 
taiegón keresztül megyünk előre. A célnál n 
Kmac sportblzloaal: dr. Silány Béla, dr. 
Schmldt György As Dél már Wallcr fogadnak és 
üdvözölték a beérkezett motorosokat. Hóra 
Nándort kis James gépével meg is éljenezték. 
Másodiknak Sabrnák Oszkár Velocelte 350 
cm*  gépével érkezik meg, mig n harmadik 7.a- 
mecsnik Gyula lelt M<d<>r-sacochán és bár 
Cozfro/f-olajjnl futott, de saját bemondása sze
rint két gycrtyadcfekljc volt útközben Bosch- 
gyertyáival, s ha nz néni tartotta volna fel per
cekig, sokkal jobb idővel és jobb eredménnyel 
végez. Hűt Douglas Indult és hatol láttunk a 
célnál Is. Vcloccltck, a pici gé|>ck, szintén ki
tűnő idővel szerepellek és az. összes indulók 
beérkeztek, Kubek János AJS-gépével az érke
zésnél megéljenezték. A motorkerékpárok 
zöme Caulroll-olnjjnl vagy Chnmpion gyertyá
val futottak és mujdnem kivétel nélkül a limi
tált időre be is érkeztek, mig a felfelé igyekvő 
autóknál a Nagy Józarf-féle hóláncok clső.-nn- 
gunn Iwvállak. A vendéglő teli motorosokkal, 
motorokul érdeklő emberekkel, síelőkkel. A 
töltött káposzta és forralt bornak — tekintve a 
meglehetős hideget fent n Jánoshegy tetején — 
Jiiigv n keletje és Erber vendéglős mosolygó ar
cúról látni, amint a kasszában ülve jegyez, 
liogv jól megy az üzlet. Snlgó főkonzul is 
igyekszik családjával n hóban fel a vendéglőbe 
és az egyik indulni nem tudó autós ismerősé
nek humorosan oda is szól: Hja, Lnrdolinnal 
kell kenni, akkor majd indul. Tima Horváth is 
szépen szerepelt Super X-evcI n megbízhatósági 
versenyen. C.ordnlic is indította segély- és szc- 
rdvénynulóját és végig kísérte egész, utón a 
motorosokat fel a célig. Fclcdy Pál dr.. n 
Dclmár-kesergő felelt a hegyen fehér lepelbe 
takarózva ügyelte n motorosokat, nehogy az 
előírással ellenkezően idegen segítségei vegye
nek igénybe. Részletes eredmények n kővel- 
Mezők:

Nevezett 52. jármű. Ebből n stnrlnál megje
lent ht. és bcfutolln az előirt átlagidőn belül 
n távot 31. A 34 beérkezett közül 13 szólómo-

Harlcy Davidson, Rostás István (600) Douglas,
Slumes Lipót (500) Gnome Rhone, Pajor Imre 
(500) A. J. S-, Szőke Imre (350) Snrolca, Vi-
gvázó Miklós (500) B. M. W., Hujber Gcza 
(193) B. S. A.. Gárdonyi Pál (350) Douglas, 
Szántó László (550) Chaitcr Lea, Janicsck 
Ödön (350) Royal Ruby, Gutvillig Imre (600) 
Douglas, Brandl János (500) Rudgc, Ccssler 
János (500) James, Zajácz József (500) B. M. 
W.

Teamdijat nyert: a Magyar Atlétikai Club 
motorszakosztályának Hartzcr Oszkár, Vi
gyázó Miklós és Hol) Oszkárból álló teamje.

)( Az amerikai rendőrség mint mindenben, 
technikai felszerelésében is vezet. A rendőrök 
legtöbbje motorkerékpárral rendelkezik, söl 
külön nagy motorkerékpáros osztagok teljesí
tenek közbiztonsági szolgálatot a nagy metro
polisokban Természetes, hogy az amerikai 
rendőrök a nálunk is közkedvelt vörös sziniü 
/ndían-motorkerékpárokon üldözik a mene
külő tetteseket és sokszor a teljes gázzal szá
guldó autoinobilos banditákat. Hivatalos sta
tisztikából vesszük az adatokat, hogy nemcsak 
Amerikában, de nagyon sok európai ország
ban is rohamosan terjed az Indian-motorkerék- 
pár, mert úgy van megszerkesztve, hogy egy
formán bírja a legkülönbözőbb utakat.

H Nagy érdeklődést keltett az angliai Ford- 
autógyár alapítása. A Ford-gyárat tudvalévőén 
Es sex-grófság bán, Dagenhamban fogják fel
építeni s az uj Ford-részvénytársaság részvény
jegyző iveit már kibocsátották. A gyár alap
tőkéje 7 millió angol font. Ez az uj részvény
társaság nemcsak az angliai Ford-gyárat veszi 
át, hanem az amerikai Ford-gyárral való szer
ződése alapján magába olvassza a két deabomi 
gyárat, valamint átveszi a párisi, beriini, ko- 
penhágai, barcelonai, antverpeni, trieszti, rotter
dami, stockholmi és helsingforsi Ford Társasá
gok, fiókok vezetését is. Mindezeken felül az 
angliai Ford részvénytársaság kapja meg kizá
rólagoson a Ford- és Lincoln-automobilok, va
lamint a Fordson traktorok és egyéb Ford-ké- 
s/ilmények gyártási jogát Angliában, Írország
ban, az egész kontinensre, kivéve Szovjetorosz- 
országot. Ez a társaság látja el majd Ford
autókkal Kisázsiút, Palesztinát,, Szíriát,

)( A Ncwyork-csikágói hatalmas országúton 
legutóbb a közismert léghűtéses Franklin- 
automobil állított fel kimagasló rekordot, 
amennyiben a 846 mérföldes távolságot 18 óra 
50 perc alatt tette meg. Ezt megelőzőleg ezt a 
hosszú útvonalat a leggyorsabb expressvonat 
csak három órával kisebb idővel futotta be. 
Érdekes, hogy a győztes Franklin-kocsi széria
gyártmányú, úgynevezett Airmann-lipusu auto
mobil. A kocsi sikerét nagyban növeli az. is< 
hogy a Franklin-autó utjának legnagyobb ré
szét hóban és jégesőben tette meg

körében ma az

ullááDltett
5 emeletes 

CyKlop Gangé 
képezi a közérdeklődés tárgyát, 

minden autótulajdonos 
látni akarja, 

minden autótulajdonos

Tömeges sí 
és ródli balesetek

Vasárnap reggel rengeteg sportember ke
reste fel a budai hegyeket, ahol a terep az 
idén először igen kedvező volt a téli sportok 
számára. Sportolás közben tiz többé-kevébé sú
lyos ródli- és siszcrencséllenség történt. A men
tők számítva az esetleges balesetekre, külön őr
séget küldtek a budai hegyekbe és igy

szerencsire mindenütt kéznél volt u orvosi 
segítség.

A jánoshegyi siversenyen Heinrlch Arnold 
magántisztviselő, Egressy Adél magántiszt- 
viselőnő,BrezniczA'y József nyomdász, Winkler 
József magántisztviselő, Boda András sofför, 
Mezei Ferenc hivatalnok és Balatoni Levente 
egyetemi hallgató

síelés közben felbuktak
és kisebb-nagyobb sérüléseket szenvedlek. Vala- 
mennyinket a mentők kötözték be.

Több baleset történt ródlizás közben.
A zugligeti utón Baksay Károly szabósegédet 
egy ródli elütötte. A Kumclesi-uton Szabó Mar
git nevelőnö ródlijával nekirohant egy villamos 
oszlopnak és súlyos agyrázkódást szenvedett. 
A Marcibányi-téren Bilim Mór kereskedő ród- 
lija felborult és a kereskedő lábát törte. A Béla 
király-ut 57 számú villa előtt Kemény János 
mérnök ródlija felborult. Kemény egy fának 
esett és lábát törte. A sebesültekéi a mentők az 
Uj Szent Jdnos-kórházba viliék.

Budapesti ügetőversenyek
A szánversenyek megtekintésére igen nagy

számú közönség gyűlt össze az Erzsébet király- 
né-uti pályán. Nagy mezőnyök és igen szép 
végküzdclmck voltak, igazi Sz. Morilzi hangulat 
uralkodott kint a pályán. Nagyon szerencsés 
gondolat volt az ügetőversenyek igazgatóságá
tól a szánversenyek megrendezése, sok ily si
került nap és az ügetőversenyek közönsége erő
sen gyarapodni fog.

I. futam: 1. Butterfly (2«/») Monostori. 2. 
Walpurga (2) Dózsa. 3. Raduga flO) Zvillinger. 
Indultak még: Jura, Rabonban, Vétek, Dinbolo 
10:47, 14, 17, 23. Olasz 10:58.

II. futam: Benedict Junior (pari) Feiscr. 2. 
Dante (3) Marschall. 3. Naprcd (2) Wiesncr. 
Indullak még: Rántás, Mngdus I 10:19, 11 14 
Olasz 10 :30.

Hl futam: 1. Pattantyús (pari) Novák. 2 
Juhar (6) Fityo. 3. Claylon (3) Wiesncr Indul- 

n íf. íÍdcro’ Uri> Bnka’ Jé8'Jr. Alnbastcr. 
10:20, 12, 20, 18. Olasz 10:83.
o AÍ Franciska (6) Maszár I.2. öcskos (3) Novák. 3. Horpáca (l'/« reá) Ma- 

Avan"L

m'ii' PMa ,pnri' Hoffmnnn G. S.
MHIn (4) l.«udo„. 3 Kocogó <10'1 Sró.x. Indul- 

________________________________ V#,ck- "odosló. Wnldpurgn, 
MOMATOrr * GLÓBUS NYOMDAI MUINTÉXET R.-T. KORFOBGOGÉI-HN,' BUDATEST, VL, ARAM U^*̂

)( Mnde In England. A következő sorok köz
lésére kértek fel bennünket. Igen gyakran for
dulnak hozzánk felvilágosításért, hogy mi az 
oka annak, hogy az intelligens automobilislák 
és motorkerékpárosok zöme caslrol-olajat 
busznál. A felelet igen egyszerű. A Wakefleld- 
gyár, mely ma egyike n legelső olajgyáraknak 
a világon. 20 évvel ezelőtt hozta forgalomba a 
caslrol-olnjat, mely a ricinus olaj összes elő
nyeit bírja, annak hátrányainak kiküszöbölése 
mellett. Használata a motor élettartamúi a 
többi olajmárkákkal szemben legalább meg
duplázza és igy a használatban a legolcsóbb
nak és a lcggnzdnaágosablmnk bizonyult. A 
castrol-olaj gyártása természetesen részben a 
legkülönbözőbb szabadalmakkal van védve 6s 
részben gyártási titkot képez. Évtizedes tapasz- 
talnt, utólérhclcllcn minőség, az egész motoros 
világ hódolata, n világrekordok és világverseny 
győzelmek beláthatatlan tömege és több mint 
230 járműgyár hivatalos és kizárólagos aján
lása büszkén hirdetheti, hogy Mnde i n En
gland.

)( A Conllnental automobil pneumatik-gyár 
a legkitűnőbb németországi pnoumalikokat 
gyártja és küldi szét a világ minden tájékára 
A becéző néven Conli-nak nevezett gumi ki
válóságát mi sem jelzi jobban, mint az, hogy 
az elmúlt év hatalmas aulókiálliIásain, nem
csak az összes németországi gyárak, hanem 
más világmárkák is Conlinental pncumalikok- 
knl felszerelve szerepellek

KMAC téli megbízhatósági versenye
1929 január 6.:

Zainecsnik Gyula 350 cm’-es

IHotorsacoche
alól seria turagépen, a jánoshegyi megbízható

sági versenyen abszolút harmadik ideje: 1.16’lM) alatt 
ríl'KOl.l. OLAJJAL

Veiérkópvlselot: ZaiüeCSIlIk Gyula VI., JAkBl-UtU 8.

megnézi
ezen látványosságszámba menő, 
a technika minden vívmányává*  
felszerelt, 500 férőhellyel ren' 
delkezö autópalotát a város szí" 
vében.

nezze meg On isi 
Állítsa be kocsiját Onisi
A garage vezetősége készséggel 
áll rendelkezésére.

CyMOD Garasé R.T.
Vlk Kertasz ucca 24-20.

Telefon: 3. 372—93—95 
Portás (éjjel is hívható) J. 372-94

LEGSZEBB

LEGJOBB
D A D LEGOLCSÓBB

PAP,.

Ataptttatott 18M

Kárpitosáru, vas- 
és rézbutorgyára 

Szőnyeg, pokröc, f UggUny, ágy- és ara- 
talteritök minden kivitelben kaphatók

CIICHNER JÁNOS
Buűjpast, Erzseoc-Korut 20.

Nagy katalógust 40 (Ül. ellenében postán bénnentve kfll-Mk

NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M.

A •aerkeszteiért is klndtsCrt (dél: 
Dr EI.EK HUGÓ.

Kiadja.
2-A Hétről Lapok*  UlsfttfMllalat.




