
XX. évfolyam 2. sz. 10 oldal líra 10 fluor Budapest, 1929 fanaár 14

HÉTFŐI NAPLÓ
AZ ELŐFIZETÉS ARA:

EgV ívre 5 pengi a Félévre 2-5 pengi 
EGYES SZÁM ARA:

Magyarországon 10 fillér. Jugoszláviába*  
i dinár. Ausztriában 20 6roschen

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK;

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFON REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Rákóczi-út 36. szám 
Telefon: József 308-96

Vasárnap (d. u. 4-től): Aut. 245-81, 100-43

Vasárnap egy megvadult bika elszabadult 
a kőbányai pályaudvarról, végigrohant 
a városon és kézben felökien két rendőrt
Kivont karddal, autotanin OMdz’á egy rendőr, akinek társát a bika 

szarvai dletvosz^yesen megsebesítették

n RúKus elölt elgázolta egy autó a bikát és sikerűit gúzsba kötni
Példátlanul izgalmas jelenetek játszód

tak le vasárnap délelőtt a Kerepesd-uton, a 
Baross-téren és a Rákóczí-uton. Ezen az 
útvonalon végig egy megvadult bika, 
amely a kőbányai alsó rendező pályaudva
ron elszabadult és útközben felöklelt két 
útját álló rendőrt. Hosszas és izgalmas ül
dözés után, amelyben autótaxin vett részt 
egy rendőr, végül a Rókus-kórház előtt si
került egy robogó autóval fellökni a dü
hödt állatot, amelyet azulán gúzsba kötöt
tek és teherkocsin vittek vissza a pálya
udvarra.

Vasárnap reggel kilenc órakor a kőbá
nyai alsórer idéző pályaudvaron igavonó 
marhákat vagoniroztak ki egy sörgyár ré
szére. A bevagonirozást váratlan incidens 
zavarta meg. Az állatok közül egy bika 
megijedt, kirántotta hajcsárja kezéből a 
kötőféket és hatalmas ugrásokkal rohant 
kifelé a pályaudvarról. A hajcsárnak segít
ségére siettek társai, valamint néhány va
súti munkás üldözőbe vették a menekülő 
állatot. A bika pillanatok alatt kijutott a 
pályaudvarról és a Pongrác-uton keresztül 
vágtatva, rohant a város felé. Az üldözök 
mindenütt nyomában. A feldühödött állat 
amely valósággal elsodorta az eléje kerülő 
embereket, rövidesen a Kerepesi-utra ju
tott Ez a tájék már forgalmasabb és

a járókelők rémülten menekültek a 
megvadult állat elől.

A bika vad futással rohant végig a Kerc- 
pesi-uton. A vasúti hídnál tizenöt főnyi cso
port került eléje, férfiak, asszonyok, gyer
mekek, akik csak az utolsó pillanatban vet
ték észre a közelgő veszedelmet. A megva
dult állat a békésen haladó csoport közepébe 
rohant. A következő percben rémült kiáltá
sokkal menekültek hanyatt-homlok az embe
rek. Szerencsére sikerült valamennyiüknek 
megmenekülni és a vasúti hid oldalfalához 
lapulva várták meg, mig elrohan mellet
tük. Néhány száz lépéssel odább egy áru- 
,val megrakott teherautóval találkozott. Az 
autó dübörgése és a sziréna hangja még 
jobban mégvaditolták. Leszegzett fejjel bő 
szflltcn rontott neki az autónak, oldalról 
akart öklelni, de

célt tévesztett és az autó elsuhant mel
lette.

Most már horkolva, fújva vágtatott tovább 
a helyiérdekű vasút állomása felé, ahová 
Kőbányáról már telefonjelentés érkezett a 
megvadult állat elszabadulásáról.
A helyiérdekű vasútnál szolgálatot teljesítő 
Ispán Lajos rendőr eléje állt a‘ közelgő 
bikának és kardot rántva, akarta megfé
kezni. A vérbenforgó szemekkel vágtató ál
lat fellöktc a rendőrt és tovább rohant. 
Ugyanebben a pillanatban haladt arra egy 
autótaxi. A kövezetről feltápászkodó rend
őr, akinek szerencsére komolyabb haja 
nem történt,

a taxiba ugrott és üldözőbe vette a 
bikát.

Most már 
autón folyt az üldözés, 

amelvbcn azonban egyedül csak a rendőr 
vett részt. A hajcsárok cs vasúti munkások 
egymás után lemaradtak a vad rohanás 
bán, a közönség közül pedig

senki sem kockáztatta meg, hogy elébe

kerüljön.
így történt, hogy a megvadult bika minden! 
különösebb akadály nélkül jutott be a vá
rosba.
Az állat a Kerepesi-uton és Baross-téren 
keresztül a Rákóczi-utra érkezett és vad 
vágtalással rohant végig a forgalmas utcán, 
ahol óriási rémületet keltett a megjelenése. 
Az autók, kocsik a járda szélére álltak, az 
emberek a kapuk alá menekültek és a va
sárnap délelőtt nyitva lévő néhány üzlet re
dőnye gyorsan legördült. A Szövetség-utca 
sarkán Roska János rendőrfötörzsörmesler 
került szembe a vadul rohanó bikával.

A rendőr nem veszítette el lélekjelenlétét, 
kiállt az utca közepére és kivont karddal a 
kezében elszántan várta a tajtékzó, hor
koló, fújó állatot. Közvetlen közelében volt 
már és a közönség lélekzet fojtva válla, mi 
történik, fnikor

Roska kirántott karddal a bika elé 
vetette magát és feléje sújtott.

Az éles kard a fején érte a dühödt állat 
és mély sebet ejtett rajta. A bika egy pilla
natra megtorpant, a következő pillanatban 

fellöktc Roska Jánost, a levegőbe

Utcai tüntetések Berlinben 
Luxemburg Róza halálának 

évfordulóján
Berlin, január 13.

A berlini rendőrfőnökség közli. A Luxem
burg Róza és Licbknccht Károly halálának 
tizedik évfordulója alkalmából rendezett 
tüntetés, amelyen 10—12 ezer ember vett 
részt, nagyobb incidensek nélkül folyt le. 
Néhány kisebb csoport, mely a tüntetés előtt 
és után a tilalom ellenére menetté alakult, 
a rendőrséggel találta magát szemközt, mely

Zsifkovics miniszterelnök 
kijelenti, hogy — mihelyt lehet — 

visszatérnek a demokratikus 
és alkotmányos formákhoz

Róbert Porters angol bankigazgató 
kölcsönnyújtásról tárgyal Belgrádban

Belgrád, január 13.

Jugoszláviában teljes a nyugalom. Zsif- 
kovics tábornok-miniszterelnök vasárnap 
délelőtt fogadta a külföldi sajtó képviselőit 
és közölte, hogy a kormány a tökéletes rend 
biztosítását tekinti legfőbb feladatának. 
Emellett a kormány legfőbb gondja az ál
lampénzügyek rendbehozatala. A tábornok
miniszterelnök hangsúlyozta továbbá, hogy 
a kormány feladata időhatárhoz van kötve, 
mert — mihelyt lehetséges —

vissza fognak férni az egészséges, de
mokratikus erkölcsileg kiegye*i?nlyo-  
zott és teljesen demokratikus élethez.

emelte és két-három méternyire dobta.
' bátor rendőr valósággal felrepült és te

hetetlen testtel salto mortalet irt le a leve
gőben.
A járókelők dermedien látták, hogy a 
rendőr vérbefagyva terül el a kövezeten. 
Az öklelés után a vérző fejű bika tovább 
folytatta rohanását. A Nagykörút és Rákó- 
czi-ut kereszteződésénél elvágtutott a for
galmi rendőr előtt és néhány pillanat alatt 
a Rókus-kórház elé érkezett. Időközben 
azonban utolérte az autólaxin üldöző Ispán 
Lajos, aki az autó lépcsőjén állva, kivont 
karddal akart a dühös állat közeiébe fér
kőzni. A dolog azonban nem sikerült, mire 
a rendőr igen ügyesen veted véget az ül
dözésnek. Egyszerűen utasította a soffőrt, 
hogy hajtson • • ki a bikának.

A for^-r .as utcán a következő percben 
példát'.-nal érdekes és izgalmas jelenet ját
szó ■' it le. A járókelők biztos menedékük- 
’ 1 szemtanúi voltak a nyers állati erő és 

■ < gép küzdelmének, amelyből végül is a 
I gép került ki győztesen. Á rendőr utasitá- 
I sára a sofför rákapcsolt a gépre és teljes 
I erővel nekirohant. A bika szembefordult az 
I oldalról közclitő taxival és leszegzett

a csoportokat szétoszlatta és a rendőri intéz
kedések megszegése miatt 38 embert előállí
tott. Személyi adatai felvétele után vala
mennyit ellwicsátotlák. A Frankfurter Alléé
ban egy menet feloszlatásánál egy tüntető 
megtámadott egv rendőrtisztet, akit boxer- 
rel fején meg is ütött. A tettest letartóztatták 
és a gyorsított eljárás szerint ítélkező bíróság 
elé állítják.

Erélyesen cáfolta a tábornok-miniszterelnök 
a titkom politikai célokról szóló híreket.

A pártszervezet-k betiltását egyébként 
folytatja a kormány Szarajevóból érkező 
jelentés szerint az illetékes hatóságok közöl 
lék a bosnyák muzulmán párt szervezetei
vel, hogy a pártol feloszlatták.

Zágráb legjelentősebb lapja, a Navoszti. 
mai vezércikkében hangsúlyozza, hogy a ju
goszláv nép békés politikát akar folytatni 
valamennyi szomszédjával szemben. A poli
tikai pártok tizeszlendő alatt- nem tudtak 
belső konszolidációt teremteni, amit most 
az uj rendszernek sikerül elérnie.

Róbert Portcrs, angol pénzember, annak

szarvakkal készült az öklelésre.
A gép azonhau fürgébb volt. A robogó 
autó belerolinni a bikába és a szó 

szoros értelmében elgázolta.
Az állat az autó kerekei alá került és a 
földre zuhant. Ispán leugrott a kocsiról és 
időközben odaérkező néhány társa és a 
járókelők segítségével guzsbakötötte a föl
dön fetrengő bikát.

Mig az állattal bajlódtak, a kórházhoz 
érkezett egy magánautó, melynek vcT?lőjú 
fölszedte és magával hozta a Szövetség
utca sarkán megsebesült rendörfőlörzs- 
őrmestert, akit

súlyos agyrázkódással vettek ápolás 
alá a kórházban.

Az utca közönsége, amely szemtanúja volt 
a két rendőr önfeláldozó küzdelmének, lel
kesen megéljenezte az üldözésben holtra 
fáradt és könnyebben megsebesült ispán 
Lajos rendőrt.

A guzsbakötött bikát azután társzekérré 
emelték és visszavitték a kőbányai pálya
udvarra.

A rendőrség megindította a vizsgálatot 
annak megállapítására, hogy a különös 
eset miatt terhei e valakit felelősség.

a bankcsoportnak az elnöke, amely annak
idején a jugoszláv kormánnyal az ötven 
millió font sterlingcs beruházási és stabili
zációs kölcsönről tárgyalt, a helyzet tanul
mányozási céljából Belgrádba érkezett.

Jugoszlávia békét akar
Belgrád, január 13.

A Vrcinc külpolitikai hetiszemléjében a 
többi között az olasz-jugoszláv viszonyokról 
szólva, a következőket írja: A függőkérdések, 
rendezésének elhalasztását főképpen a jugo
szláviai súlyos belső helyzet idézte elő. Ez- 
időszerint ezek az okok már nincsenek meg, 
A barátság és az őszinte együttműködés poli
tikáját, amely a trianoni paktum aláírása 
előtt a legszebb eredményeket érlelte meg, 
folytatni kell mindkét ország érdekében.

Herrmann miníszler 
vasárnap az útkérdés- 
ről beszélt Dorogon

Dorog, január 13.
Herrmann Miksa kereskedelemügyi mi

niszter ma délelőtt vette át a nagyközség 
képviselőtestületének díszközgyűlésén ünne- 
nepélyes keretek között díszpolgári okleve
lét. Herrmann Mikii kereskedelemügyi mi
niszter hálás szavakkal mondott köszönetét 
az. őt ért kitüntetésért.

— Engedjék meg, — mondotta — hogyj 
ebből az alkalomból pár szót szóljak a ma
gyar utpolitikáró’, Amikor politikai pályára 
léptem és bejártain azt n kerületet, am<*ly  
engem elsőizben küldött a nemzetgyűlésbe, 
láttam azt a végtelen nyomorúságot, amely 
útrendszerünkben kifejezésre jut s attól ai 
időtől kezdve szüntelenül ennek megjavítása 
érdekében dolgoztam

— Ha van valami érdemem, ez az, hogy, 
nz útadó bevezetésével igyekeztem előterem
teni azokat az anyagi eszközöket, amelyek
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A képvIaelAhó, négyhetit karácsonyi szünet 
utón holnap tartja ehfi ülését. A holna|>i ülés 
napirendjén ,fl további teendőkről való intéz
kedés" szerepet, érdemleges ülés tehát csak 
szerdán lesz. A képviselőhöz munkarendjével 
a múlt heti minisztertanács foglalkozott és 
megállapította, hogy a téli parlamenti kam
pány első tárgya a közigazgatási reform lesz, 
ezt követi a sajtótörvény, majd a költségvetés 
tárgyalása. Minthogy azonban e nagy javaslatok 
közül egyik sincs bizottságilag előkészítve, a 
Ház ismét kisebb javaslatokkal, jelentések és 
mentelmi ügyek tárgyaláséval kezdi ülésezését. 
A karácsonyi szünet előtt is kisebb javaslatok

éppen az autóutak karbantartására szolgál
nak. Ax autótulajdonosok belátták ennek 
szükségességét; mondhatom, az útadó volt 
az az adónem, amely a legkevesebb ellen
zésre talált. A baj csnk az, hogy nem lehel 
azonnal az egész országban rendet terem
teni • mivel mindent nem lehet egyszerre 
megcsinálni, a legnagyobb hiba volna, ha 
egyáltalában semmit sem csinálnánk. Foko
zatosan kelt haladni . zen a téren is. igazsá- 
gotan kell kikeresni azokat a pontokat, ahol 
a legsürgősebb a segítség.

Bestiális kegyetlenséggel elkövetőit gyilkos
ság történt mull év kora tavaszán Albert köz
ség egyik jómódú gazdálkodójának udvarán.

A hajnali járókelők, a munkába siető föld- 
mivesek megrémülve látták, hogy Kocsis Pál 
gazdálkodó udvarán egy fiatalember fekszik 
holtan. Amikor a holttest közelébe meniek, a 
vérbefagyott emberben Földi Sóndort ismer
ték fel, akinek a feje úgyszólván a felismer- 
hetctlenségig össze volt roncsolva, ruháját a 
gyilkosok leszaggatták és testén több nagy seb 
tátongott. Nyomban jelentést lettek a csend 
őrségen, ahol elsősorban is Kovács Pált hall
gatták ki, aki először mit sem akart tudni az 
udvarára került holttestről, később azonban 
beismerte, hogy ő is a felesége, valamint a 
sógora ütötték agyon Földi Sándort. A csend
őrök nyomban letartóztatták Kovács Páll és 
a feleségét, Zsilik Juditot és annak bátyját, 
Zsi/iA- Jánost. A nyomozás befejezése után a 
pestvidéki ügyészség szándékos emberölés 
bűntetté címén emelt vádat Kovács Pál és tár
sai ellen és a gyilkosság lefolyását a kővetke
zőkben állapította meg:

Néhány nappal a gyilkosság előtt Budapest
ről visszatért szülővárosába Kovács Pál 12 éves 
mostohaleánya és ettől a naptól fogva Földi 
Sándor mindennapos vendég volt a háznál. Rö
vid ismeretség utón Földi Sándor kiutasította 
aháráhől Kovács Pált, aki ezfri'inégfcnifegettc 
és kijelentette, hogy a sértésért bosszút áll. Egy 
szombatról vasárnapra virrádŐ éjszaka Kovád 
Pál és felesége egy lakodalmas mulatságon vet
tek részt és amikor éjféltájban hazatértek, leg
nagyobb meglepetésükre az udvaron egy sötét 
árnyékot láttak clsurranni.

— Megállj, ki vagy •—, kiáltotta Kovács Pál, 
de az árnyék nem állt meg, hanem átvetette 
magát a kerítésen és elmenekült.

Alig tért nyugvóra a család a szomszédház
ból egy ismerősük bekopogtatott az ablakukon:

— Kelljen fel szomszéd — szólt a késői láto
gató — mert valaki jár az udvarán.

Kovács Pál egv kapanyelet ragadott fel és 
ezzel a hívatlan vendég keresésére indult, akit

Elfogató parancsot 
adtak ki egy kiskun- 
féíegyházai vállalat 

vezérigazgatója ellen
A kiskunfélrgyhózai rendőrség elfogató pa

rancsot adott ki Brelder Géza, a vagyonbukott 
Fakereskedelmi és Cementgyár rt. vezérigazga- 
tója ellen, aki ismeretlen helyre távozott Kis
kunfélegyházáról.

Brelder Géza néhány év előtt alapította meg 
a részvénytársaságot, amelynek előbb „Kiskun- 
oigi Városfejlesztő Rt." volt a címe. A vállalat 
vezetésében rokonai vetlek részt. Később Fa- 
kereskedelmi és Cementgyár rt.-re változtatták 
a vállalat cégét s ilyen név alatt nagyszabású 
áruüilctckkel. építkezésekkel és különfélo üz
leti közvetítésekkel foglalkozott a vállalat.

Pár évi működés után azonban a részvény
társaság kényszeregycsségct kért, de miután a 
részletfizetési kötelezettségét nem , tcljesjlelU), 

mcgnyltollík ellene a raüdttl.
1 Ekkor kitűnt, hogy a részvénytársaság 100 

millió koronás
alaptőkéjét nem Űzették be,

a könyveket hamisan vezették, a vállalat köny
veiben a Félegyházai Takarékpénztár úgy sze
repelt. mint amely 122 millióval tartozik a vál
lalatnak és éppen ellenkezőleg, a részvénytár
saság volt ezzel az összeggel adósa a banknak 

Brcider vezérigazgató a vizsgálat elöl eltűnt 
Kiskunfélegyházáról s igy az oltani rendőrség 
a vállalat igazgatósági tagjainak kihallgatását 
kezdte meg Az Igazgatók mind Breldcrrc há
rítják a felelősséget. A rendőrség folytalja az 
ügyben a nyomozást.
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Holnap összeül a Ház, 
de ismét elnapolja ülésezését

és Jelentések töltötték ki a parlament munka
idejét, az ilyen tárgyak száma tehát leapadt, 
úgyhogy ismét

elkerülhetetlen a képviselöház üléseinek 
újabb elnapolása.

A karácsonyi szünet előtt tartott utolsó ülé
sen uj ülésszak kezdődött, minden javaslatot 
bizottságilag is újra le kelj tárgyalni.

Ilyen körülmények között 
még e héten elnapolják a Házat, 

hogy a bizottságok anyagot készíthessenek 
a plenáris tárgyalások számára

elő

a disznóól melleit meg is talált. Ilyen közelség 
ben Kovács már felismerte a váratlan vendeget:

— Takarodj innen, Földi Sándor és 
aludni — mondotta — én reggel fát 
vágni az erdőbe de ha nem hagysz 
akkor nem tudok majd dolgozni.

Mialatt Kovács és Földi veszekedett, néhány 
sötét árnyék kúszott át a kerítésen és Földi 
hálamögöti sorakoztak fel.

— Hát ezek kicsodák? — kérdezte megré
mültén Kovács, de feleletet mér nem kapott, 
mert a következő percben Földi Sándor a bará
taival együtt Kovácsra vetette magát, akit 
agyba-főbe kezdtek ütlegelni. A támadók közül 
Földi Sándor barátai csakhamar elmeneküllek 
és a dulakodást a kél gazdálkodó folytatta 
mindaddig, mig a verekedés zajára a felesége 
bátyjával együtt ki nem futott az udvarra. Ko
vács Pálné látva, hogy a férje Földi Sándorral 
birkózik, visszaszaladva

a konyhába hatalmas dlsznóölő kést raga
dott fel, míg bátyja, Zsilik János élesrefenl 

baltával szerelte fel magát
és ezzel sietett Kovács segítségére, aki közben 
már Földi felé kerekedett és a nála lévő kapa
nyéllel többizben fejbevertc a szerencsétlen fia
talembert.

Földi Sándor már eszméletlen állapotban 
yojt, pmikor

Zsilik János a hatalmas baltával több súlyos 
ÜJéU méri lüHdi. fejére, jnlg Kovám. Pálné 
a disznóölő kést többször a vértől elborí

tott Földi mellébe döfte.
Amikor látták, hogy a fiatalember már teljesen 
mozdulatlanul fekszik, még akkor sem hagy
ták abba a borzalmas cselekedetüket, hanem to
vább ütötték, verték és szurkálták.

Az alberti gyilkosság ügyében most kezdte 
meg a peslvidéki kir büntetötörvényszék Mar- 
ton-tanácsa a főtárgyalást. A vádlottak kihall
gatása után a bíróság félbeszakította a tárgya
lást, amelynek folytatását Alberti község köz
ségházán végzik, ahol több mint negyven 
tanút hallgatnak k iebben az ügyben és csak 
ezután fog a bíróság Ítéletet hozni.

hagyjál 
megyek 
aludni.

iránt és száz százalékban 
hogy ha azt hirdeti, hogy 
tudja" — akkor ez is fedi

Ezt csak Fenyves tudja!
A Calvin-tér 7. számú épületben, a főváros 

egyik legforgalmasabb helyén van a „Fenyves 
Dezső Részvénytársasáy" hatalmas központi 
nagyáruháza, amely kétségtelenül Budapest 
egyik legnagyobb női- és férfldivat-áruüzlete. 
Emellett a központi nagyáruház mellett még 
kél flókáruháza van a Fenyves Dezső részvény
társaságnak: egyik a Károly-körut 10. sz. alatt, 
a másik pedig, amely most nyílt meg és a fővá
ros legfrissebb, abszolút modern Ízléssel beren
dezett üzlete, az Andrássy-ut 4. szám alatt.

Ebbon a három áruházban január 7-ike óta 
áll már a nagy, országiszelte ismeri és népszerű 
„Fenyves-vásár" a Fenyves-áruháznak téli nagy 
vására. A Fenyves-cég hirdetéseiből már min
denki tudja, hogy „Csak kétszer van egy évben 
Fenyves-vásár". A téli és a nyári. Most termé
szetesen a téli vásár áll, még pedig olyan siker
rel, aminő ritkaság a mai rendkívül súlyos gaz
dasági viszonyok közölt.

„Ezt csak Fenyves tudja"! — Ezt a jelmon
datot alig agy hete használja hirdetéseiben és 
kirakataiban a Fuivves-áruház. de az ötletes 
mottót máris felkapta és országszerte ismeri a 
közönség. A népszerű Fenyves-vásároknak ed
dig is igen jó hírük volt, mert a közönség meg
győződött arról, hogy amit a Fenyves-cég hir
detett, azt száz százalékban mind beváltotta. A 
Fenyves-vásárok páratlanul leszállított árai & 
az a példátlanul nagy árugazdag>ág, amelyből 
mindenki bőségesen válogathatott, eddig sem 
tévesztették el hatásukat és a Fenyves-áruhá
zakba vonzották a közönséget. A mostani vásár 
azonban felülmúlja az eddigi vásárok sikerűit 
s a közönség még nagyobb tömegekl>en ostro
molja Fenyves áruházait, mint az eddigi vásá
rokon. Kutatva ennek a páratlan sikernek a tit
kát. meg kell állapítani, hogy a cég ötletes, uj 
jelmondatának oroszlánrésze van a sikerben, 
mert a közönség, amely megszokta, hogy a 
Fenyves-áruházak hirdetései száz százalékban 
megfelelnek a valóságnak, teljes bizalommal 
van ez iránt a cég 
meg van győződve, 
..Ezt csak Fenyves 
a valóságot.

De hát mi is az, amit „Csak a Fenyves tud" 
Mindenekelőtt természetesen a meglepően olcsó 
árak, amelyek valóban meglepőek, sőt faiiiass- 
likusan olcsók, továbbá az áruk n n őségé, 
amelyek a cég büszkeségére: kielégítenek min
den igényt: a legszerényebbtől a legkényeseb
big, aztán az áruházak olyan árugazdagsága, 
nminővel senki sem versenyezhet, a kiszolgá
lás, amely fáradhatatlan, előzékeny, udvarias 
és türelmes még akkor is, ha a vevő órák- 
hosszat válogat, de legfőképpen az. hogy ami
kor a rettenetes gazdasági viszonyok között 
üzletek mennek tönkre, vagy zsugorodnak 
össze — terjeszkedni iud.

A Fenyves Dezső részvénytársaság a múlt évi 
nyári vásáron azzal leple meg közönségét, hogy 
Calvin-téri központi áruházát tetemesen kil>ő- 
vilelle és a kibővített helyiségekben uj áruosz
tályokat létesített. A mostani téli Fenyves-vásár 
közönsége pedig abban a meglepetésben része
sült, hogy a Cftlvin-téri üzlelház megint.,uj he
lyiségekkel, uj áruosztályokkal bővüli, még pe
dig a főterem alatt levő szulerénhelylségekkel. 
amelyeaEe a'TÖlcrenítiői külön lépcsözeT vezet 
le. Ezáltal megfelelő helyiségekhez jutva, ma 
már nincs olyan női- vagy férfi divatáru cikk, 
ami (a vásár alatt páratlanul olcsó áron) nem 
volna kapható a Calvln-léri központi áruház
ban. A Fenyves-áruházak egészséges fejlődési
nek bizonyiléka az Is, hogy az Andrássy-ulon, 
a főváros eme legelőkelőbb üzleti részén, a 4. 
«zámu házban vadonatúj, disztingváll Ízléssel 
berendezett flókáruházat nyitott, amely méltó 
társa az Andrássy-uli előkelő üzleteknek a 
amelyben teljes menyasszonyi kelengyéket az 
ilyen kelengyékhez való darabokat egyenként 
is és finom uridivat-cíkkcket árusítanak. Ter
mészetesen úgy ebben a fiókáruházban, mint a 
Károly-körut 10. számú fiók áruháziban Is, mely 
utóbbiban méterárukat árusítanak, a téli vásári 
leszállított árak vannak most érvényben.

Ez a fő oka annak, hogy a Fenyves-áruhá 
zak ilyen páratlanul olcsó áron tudnak most 
árusítani. Hogy árukban is igaz az 
„Ezt csak a Fenyves tudja" jelmondat, mutató
ban itt közlünk néhány árul a vásár alatt ér
vényes áraival:

Selyem osztályán: Crcpe georgette tiszta 
selyem minőség 6.90 Crepc satine kitűnő ruha
anyag 11.—.

Női ruhakelmék osztálya: Fémszálas jumper- 
kcJme óriási választékban 1.95. Kasba caro 
tiszta gyapjuminőség, összes divulszinckben 
2.50.

Férflszövet osztályon: Igen tartós használati 
minőség 4.80. Divat sporlkelme tiszta gyapju- 
mlnőség 9.50.

Kész férfttuha osztályon: Saccoöltönyök első
rendű gyapjukelméböj 56.—. Csikós nadrágok 
kitűnő gyapjukelméböl 15.—.

Confectio osztályon: Tavaszi nŐiköpenyek 
különböző divalos gyapjukelméből, bámulatos 
olcsó ára 19 —. Télikabátok kitűnő gyapjukcl- 
mékből dúsan szőrméivé 29.—.

Nőiruha osztályon: Szövet ruha tiszta gyapjú 
eolinkelméből 16—. Háziruha kitűnő muaó- 
voálból 4.80.

Gyermekruha osztályon: Leónyknruhák kitű
nő gyapjúszövetből 6.50 Boy-kabótok kitűnt 
kelmékből, minden nagyságban 9.50.

Nöikalap osztályon: Kloss és felhajtott filc
kalapok a legprímább minőségben minden 
színben 4.—. Svájci sapkák minden színben és 
nagyságban 3.70.

Férfikalap osztályon: Gyapjukalap fekete és 
divatszlnckbcn legújabb formókban 5 80. Ke
ménykalap kitűnő minőség 8.50.

Férftfehérnemü osztályon: Siffoning fehér 
rayc csikós és kockós melle), külön 2 gallérral 
3.05 Dupla keménygnllér —.58.

Női fehérnemű osztályon: Női ing vagy nad
rág hímezve 1.10. Női hálóing kitűnő siflonból 
vagy színes nansukhól gyönyörű hímzéssel 2.60.

Cipő osztályon: Kitűnő házicipők több szín
ben börtalppnl és sarokkal 6.90. Női fekete an- 
tilopcipö pánttal lakk díszítéssel 13.50.

Fenyves áruházak (Calvin-tér 7.. Károly- 
kórul 10., Andrássyut 4.) ezen a héten újabb 

IszenzMós meglepetésekéi tartogat a közönség*  
Irészérc.
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A salgótarjáni sasok és szoci
alista bányászok halálosvégü 

csatája a biróság előtt
Ma tárgyalja az emberöléssel vádolt Farkas Béla sas

vezér bünpörét a balassagyarmati törvényszék
Hétfőn reggel kezdi tárgyalni a balassa

gyarmati törvényszék a salgótarjáni sasok 
és szocialisták halálosvégü verekedésének 
bünpörét.

Mint emlékezetes, néhány hónappal ez
előtt véres összeütközésben robbant ki a 
salgótarjáni szocialista érzelmű bányamun
kásság és a sasok között dúló ellentét. A 
szocialista bányászok gyűlést tartottak egy 
vendéglőben, ahol több sas is megjelent. 
Szóváltás keletkezett a szocialisták és a sa
sok között, amely dulakodássá fajult.

Verekedés közben több revolverlövés 
dördült el és az egyik szocialista bá
nyászt, Cicatrisz Lajost, halálos lövés 

érte.
Egv másik szocialista bányász késszurástől 
szenvedett súlyos sérülést. A vizsgálat során 
letartóztatták Farkas Béla bányászt, a sasok

[egyik vezetőjét, mert az a gyanú merült fel, 
Aof/y ő adta le a halálos revolverlövést. Az 

[ügyészség vádiratot adott ki Farkas ellen és 
ma, hétfő délelőttre tűzte ki a főtárgyalást a 
balassagyarmati kir. törvényszék.

A fűtárgyalás Igen izgalmasnak Ígérke
zik

Körülbelül hetven tanú vonul fel, szocialista 
bányászok és sasok vegyesen. A balassa
gyarmati hatóságok minden intézkedést 
megtettek, hogy az izgatott hangulatban 
összeütközés ne támadjon a két párt tagjai 
között. Ugyancsak szigorú intézkedéseket fo
ganatosítottak Salgótarjánban is, mert attól 
tartanak, hogy a tárgyalásról érkező hírek 
felújíthatják a viszálykodást a két párt kö
zött és az emberek összeütközésre ragadtat
ják magukat. A fötárgyalás előreláthatóan 
két-három napig tart.

Amikor a fiatal feleség eltéveszti 
szobájának bejáratát

Izgalmas nászéjszakai kaland egy győri szállodában
Gyűr, január 13.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Izgalmas 
kalanddal végződött egy újdonsült házaspár 
nászéjszakája Győrött az egyik szállóban.

A győri templomban szombaton megtar
tott fényes esküvő után a szállóba hajtatott 
a fiatal házaspár, hogy onnan másnap reg
gel nászúira induljanak Bécs felé. A nászéj- 
szaka után a korai hajnali órákban a férj 

magára hagyta feleségét 
és kiment a pályaudvarra, hogy feladja az 
ntipoggvászt. Mig a pályaudvaron időzött, 
fiatal felesége reggeli öltözékben elhagyta a 
szobát és a folyosóra ment. Visszafelé

eltévesztette a szobaszámot és egy ide
gen szobába nyitott be.

Az ágyhoz lépett, hogy lefeküdjék és ebben 
a pillanatban rémülten látta, hogy idegen 
szobába került, amelynek vendége, egy idő-

sebb gazdálkodó a zajra felébredve, maga is 
csodálkozva látta, hogy egy hölgy áll az 
ágya mellett. A gazdálkodó

orra gondolva, hogy tolvaj Jár a szobá
ban, felugrott, klroliant a folyosóra és 

segítségért kiáltozott.
A lármára összecsődült a szálló személyzete 
és a vendégek. Mikor benyitottak a szobába, 
a szőnyegen halott sápadt arccal, eszmélet
lenül találták az eltévedt fiatalasszonyt, aki 
az izgalmaktól rosszul lett. A tolvajfogásra 
érkezett emberek, akik egy elájult uriasz- 
szonyt találtak a szobában, nyomban orvost 
hívtak, aki eszméletre téritette.

Közl>en visszaérkezett a férj és ekkor de
rült ki, hogy mi történt. Miután igy tisztá
zódott a fatális tévedés, kölcsönös bocsánat
kérés következett és a fiatal házaspár az iz
galmas kaland után Becsbe utazott.

(í V. RÉSZVÉNY-SERFÖZÖDE

alábbi helyeken tartják állandóan frissen csapolva:

özv. Gyulay Frigyes né vendéglője
I., Úri ucea 26.

Véndiófa vendéglő, Hoffmann János
I.. Pálya ucc« 3.

Ketter József éttermei
I.. Horthy Miklós út 48. 

Zöldfa vendéglő, Kodra Károly
I., Krisztina tér 9. 

Anna söröző, özv. Konnert Károlyné
I.. Krisztina Lőrút 61.

Rndasfiirdő vendéglő, Szép Józsefné
1., Döbrentei tér 9.

Szííes Lajos „Kis Rabló* 4 sörözője
I., Zcnta ucca 3.

Itj. Thék János „Polltiscber Krcisler44
1.. Alkotás ucea 8. 

Ifj. Webrmann Béla étterme
I.. Lágymányos utca 3. 

Pávdi Ferenc vendéglője

Régi Kéményseprő vendéglő
VI., Aréna út 106.

Tóth Lajos „Fekete Bika* 4 vendéglője
VI., Szondy ucca

Wagner Béla éttermei

Bokor Ferenc éttermei
VI.. Ar.drássy út

49

*1.

VII.. Bitom tér
Kara János Keleti Pályaudvar éttermei

VII.. Thököly út 1.
Varga János étterme

Werner Adolf éttermei

Bandi Ferenc éttermei

IS.

VII.. Erzsébet kőrút 9.

VII.. Károly körűt 10.

Vin., József kőrút 46.

TI., Zsigmond ucca 1. 
Winkler Antal vendéglője „A 3 verébhez* 4 

II.. Fő uccu 8. 
Gsászárfürdő vendéglő, Csirszka Konrád

III. Zsigmond ucca 31. 
Molnár János vendéglője

ín.. Lajos ucea 100. 
Zlegler György vendéglője

III., Vörösviri út 133. 
Mátyáspinee, Baldanf Mátyás

IV., Eskü tér «.

Beér László vendéglője
Vili.. Főherceg Sándor ucca 44. 

Dénes József Drehcr sörözőle (volt Rémi) 
Vili. József kőrút 4. 

Kovácscvlcs MIIos éttermei (szabad csapon) 
VIII . Rákóczi út 29. 

Márkás Imre éttermei
VIII., József körút 56. 

Potzmann Mátyás éttermei
VITT., Ollói út 6.

Rados József étterme

Spolarich éttermei
IV. Ferenciek tere 7. 

özv. Verbőcry Lajosné „Zenélő óra* 4 vendéglő
IV., Városház ucc» 3. 

Magyar Világ nagyvendéglő
V„ Vilmos esAstAr út 68.

Schiick étterme
V.. Lipót kőrút 13.

Szepesi Frigyes éttermei
V„ Erzsébet tér 1. 

Bakonyi-féle „Zöld Fiaskó44 vendéglő
VI.. CsenRrry ucca 64.

Belbázy Ferenc „Ezerjó* 4 vendéglője
VI.. Városliget sióclieny-fflrdő. 

Dökker Ferenc „London Szálló* 4 éttermei
VI. Berlini tér 1. 

„Bécsi Sörház44 Förster József
VI., Király ucea 40. 

Kőműves István étterme
VI., Térés kőrút 17.

Vni.. Rákóczi út 55. 
Relchmann Gyula vendéglője

VIII.. Tisza Kálmán tér 5. 
Relgl Gy. Béla „Sport Buffet* 4

Vili., József körút 75. 
Schmid Antal vendéglője

VIII. Rökk Szilárd ucea 21. 
Szívós Zsigmond sörözője

Vin.. József körút 85. 
Tőkés Géza „Klsplpa* 4 vendéglője

VIII.. Szentkirályi ucca 17. 
özv. Varga Jánosné vendéglője

VIII.. Mária Terézia tér 1.
Farkas Pál étterme

IX., Ollói út 97. 
Gebauer Rezső „Széchenyi Söröző* 4

IX.. Mester ucea 1.
Király Pál vendéglője „A marathonl futóhoz44 

............ 81.IX.. üllői út
Rriszmann Vince vendéglője

IX..
Váll István vendéglője 

IX. Soroksári út 
Vendéglő üzem „Vámház Pince**

IX., Sóbáz ncea

Sorok»árl ót

70.

11.

A nagy táp értékű barna Idénysbr — amíg a készlet tart — palac
kokba lefejtve is kapható: kávéliázakban, vendéglőkben, lUszer 

és csemege Üzletekben.

A robogó vonatról leugrott és 
eltűnt a »dusgazdag kanadai 
farmer«, aki százával csapta 
be a kivándorlási láz áldozatait

mindnyájan ki is szállottak.

Néhány nap múlva egy más vidékről in
dultak útnak Kiéin Géza, Krausz helyette
sének vezetésével azok a kivándorlók, akik 
Kanada felé akartak elindulni.

A vezető Itt is megszökött. A robogó 
vonatról ugrott le s igy sikerült el

szöknie.

A feljelentések százai, érkeztek a rendőr
ségre és ügyészségre a szélhámosok ellen.

Kráoszt és Kicint fiz társukkal együtt 
körözik, eddig azonban csak Krauszt 

sikerült elfogni
és letartóztatni, A többieket keresik. Több
ezer pengő, a sokszáz becsapott kisember 
kára.

Bűntársa Brazília helyett a Déli vasút pályaudvaráig ván- 
doroltatta ki a jelentkezőket — Példátlan vakmerő ki

vándorlási szélhámosság

Súlyos kardpárbaj - 
kilenc menettel

Példátlanul vakmerő kivándorlási szél
hámosság ügyében folytat nyomozást a bu
dapesti királyi ügyészség. Á kivándorlási 
láz szerencsétlen fanatikusai estek áldoza
tául ezúttal is annak a szélhámosságnak, 
amelyet egy jól megszervezett bűnszövetke
zet követett el. Néhány hónappal ezelőtt 
kezdték meg munkájukat a szélhámosok. 
Krausz József ügynök a bűnszövetkezet ve
hetője

végigjárt egy egész sereg pestkörnyéki 
és dunántúli községet, 

s a legkápráztatóbb Ígéretekkel festette le 
előttük a délamerikai kivándorlás lehető
ségeit Ezzel egyidejűén az ügynökök egész 
seregét szabaditotta rá a vidéki városokra 
és községekre. Az ügynökök munkájának

meg is lett az eredménye: százával jelent
keztek

a kivándorlók, akiknek ingyen földet, 
gazdasági felszerelést és a könnyű 
meggazdagodást Ígértek. Az áldozatok 
50—100 és 200 dollárt fizettek le az 

ügynököknek.
Az első brazíliai transzport: csupa sze

rencsétlen kisember, aki mindenét eladta, 
felpakkolt s a „vezető úrral" a Délivasut 
pályaudvarán gyűlt össze. Egy harmadosz
tályú vagonban helyezkedtek el, de alig in
dult el a vonat: a vezető nem volt sehol.

Még a pályaudvaron megugrott Krausz 
a „kivándorlók" elől, 

úgyhogy Brazília helyett a Délivasutig jutot
tak csak el a kivándorlók s Kelenföldön

Rendkívül súlyos kardpárbaj folyt le teg
nap a Gerencsér féle vívóteremben. Társa
ságban történt összeszólalkozásból kifolyó
lag párbajt vívott Vágó László és Pallós Imre 
magántisztviselő. Vágó segédei Sarkadi Vil
mos és Kabos László vállalkozók, Pallós se
gédei pedig ditricai Ditrich József és Tűre 
Zsigmond joghallgatók. Sárga Ferenc rend
őrtisztviselő vezette a párbajt, amelynek 
feltételei a kővetkezők voltak:

nehéz lovassági kard, félbandázs, a vég
kimerülésig.

A felek heves összecsapással indultak, ösz- 
szesen

kilenc menet volt.

amelynek során Vágó László öt vágást ka
pót az arcára. A kilencedik menet után az 

[orvosok megállapították a végkimerülcst. 
[Vágó sérüléseit több öltéssel összevarrták és 
bekötözték, azután lakására szállították.

Csak száz uj kinevezés lesz 
a Társadalombiztosító Intézetnél

Még e héten publikálják a kinevezéseket — 350 főnyi létszám
csökkentés a minisztériumokban

Az Országos Társadalombiztosító Intézetnél 
még nem történtek meg a kinevezések annak 
ellenére, hogy ez. az intézmény tulajdonképen 
mór megkezdte működését. A kinevezések pub
likálásának elhúzódását azzal magyarázzák, 
hogy a pénzügyminisztériumból még nem érke
zett meg a népjóléti minisztériumba annak a 

350 tisztviselőnek a névsbra, akik az egyes 
minisztériumokból, főként a pénzügyminiszté
riumból kerülnek át a Társadalombiztosító In
tézethez. A Társadalombiztosító Intézetnél 650 
állást szerveztek meg, ezek közül 350-ct Wekerle 
Sándor pénzügyminiszter magának tartott fenn, 
ezekbe n B-listás minisztériumi tisztviselőket 
nevezik ki, ami tehát bizonyos létszámcsökken
tést jelent az állami adminisztrációban. Kétszáz 
állásra azokat a tisztviselőket nevezik ki, akik 
az Országos Munkásbiztositó Intézetnél működ
tek. mint létszámfclettick. Végeredményben 
tehitf

csak száz uj Állásra történik most ki
nevezés.

Erre a száz uj állásra a kérvények ezrei futot
tak be a népjóléti minisztériumba.

Az uj kinevezések egyébként még ezen a hé
ten megtörténnek, úgyhogy legkésőbb 20-áig 
minden kinevezettnek cl kell foglalnia állását 
az uj intézménynél.

NEPTUN csónakszalon
VI., Andráasy-ut 25 (Drecbaler-palota)

Csónakok
Kalser, Wiekhardt, i'etyerlty, Kárnál gyártniAnyok

18 havi részletre Is
raktárról kaphatók

DunavOlgyl CsAnahAzak is KlsIiajóépltO rt
azelőtt Wolscr CsőnakhAz

Mlntaterme állandóan nyltval
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niKiK
Nagyságos AsszonyomI

/I kedves férj.: panaszkodott, hogy rendkívül 
tokba kerülni!, az óii selgimruhái, toalettjét, 
kalapjai, cipői, harisnyái és ha szabad est is 
sneyeodileni: a fehérneműi. Asszonyom, meg
vallom őszintén, az első pillanatban természe
ten, ck vettem férje sirámait, hiszen egy olyan 
ragyogó, csodaszép hölgynek, mint önnek, va
lóban illő dekorációra van sniksége. Csak egy, 
valami var, ami :negűlötte a fülemet. Nagysá
gos Ais.-'i if/om! f érje ugyanis elég vakmerő 
volt <:.i állítani, hogy l/n amellett, hogy rend
kívül sokat vásárol, elköveti azt a hibát, hogy 
drágán vesz mindent! Meg vagyok győződve 
azonban arról, hogy Cin a férje feltevése elle
nire ott szorongott a Corv/n-drtiház félt nagy 
vásárjának premiérjén szombaton délelőtt a 
Blaha Lujza téren. Nem hiszem, hogy ön a szo
kásos délelőtti sziesztáját meg ne szakította 
volna és ne ment volna el a Corvln-vásárra, 
ahol, úgy látszik, meglelték a Kolumbus tojását: 
hogyan lehet rendkívül finom dolgokat olcsón 
eladni.

Bizonyosan a földszinten kezdte meg sétáját, 
hiszen ön, Asszonyom, leküzdhetetlen vonzal
mat érez a crepe de chine, a georgette, a bro- 
chéék és a fémszövetek ezernyi változata iránt. 
Bizonyára látta, hogy a crepe de chincl minden 
elképzelhető színárnyalatban méterenként 6 
pengő HO fillérért telték ön elé, a japooét 4 P 
80 fillérért, leheltctfinom georgettet pedig 7 
pengő 80 fillérért vásárolhatott, amennyit csak 
akart, ön, Asszonyom, a férjére Is gondolt és 
bizonyára kedves meglepetésül, táskájába tett 
egy-egu 48 filléres nyakkendőt, amelyet férjének 
5 pengősnek jelent be. Ez a kis pia fraus csak 
férje előítéletét a 48 filléres nyakkendőkkel 
szemben fogja legyőzni. Nem hiszem, hogy ne 
gondolkozott volna afölött, hogy hogyan lehet 
elegáns, divatos bársonyruhát, vagy crepe de 
ehlne rtihát mór 29 pengő Ü0 fillérért és egy-egy 
kitűnő milsetycm nadrág komi) Inét 2 pengő 68 
fillérért előállítana ön, Asszonyom, különös 
alőszcrctetfcl válogat a harisnyák között, de vá- 
sárlókörutjában még sohasem totálkozott olyan 
hibátlan fályolharlsnyával, amelynek csak í P 
16 fillér at ára. ön szereti a divatos, elegáns ci
pőket és különösen akkor, ha sok van belőle! 
Ezt csak ttgy érheti el, ha olcsón tud vásárolni. 
Finom nőt ösztöne bizonnyal elvezette önt a 
clpöosztályba, ahol 64 pengős lakk-aranuclpőt 
24 pengőért vásárolhatott, brokátcipőt 12.50 fil
lértől kezdve vehet, másféle luzuscipőt pedig 
19.80 pengőtől. L)e ugyanennyiért férjét ts meg
lepheti egy kitűnő cipővel. Ha lakását akarja 
kiegészíteni, — hiszen Asszonyom, őn még fia
tal házas — bizonnyal néhány percre megállt 
a szőnyegoszt'Uyhnn is, ahol keleti összekötő 
H pengő 60 fillérért és szép cslpkeuttrásst 1 P 
10 fillérért bámulhatott. Nem tudom, hogy a kis 
Gyurika hogy van téli dolgokkal felszerelve, de 
4 pengő 50 fillérért olyan gyermekpullovcrt ve
het neki, amelyet barátnői 15 pengősnek néz
nek. 2 pengőért jó játszóruhát is kap és nagyon 
ajánlom, hogy ebből legalább őt darabot ve
gyen, mert a Gyurika szereti a változatosságot 
és az alkalom ritka. Mikor lejött az emeletről, 
finom orrocskáját bizonnyal a parffímosztály 
illata ütötte meg. Francia és angol parfőmök. 
kölnik, toalettvizek és toalettszerek mesés ol- 
osósúgban hevertek ön előtt és a kedves kisasz- 
szonyok pedig előzékenyen fújták önre Kelet 
minden fűszerét. Nem tud ön olyan toalettszert 
kimondani, hogy azt egy-egy kedves fehérköpe- 
nycs hölgy ön elé ne legye, nem tud olyan már
kát mondani, amelynek minden változatát pil
lanatok alatt olcsón meg ne szerethesse. Az ön 
szépségének teljes arzenálja hevert ön előtt és 
c:t nevetséges olcsó pénzért megszerezhette.

ön Is gondolkodó, okos asszony. De arra 
mégsem tudott rájönni, hogy a Corvin milyen 
módon tudja ezt a csodát produkálni. Hát el
árulom önnek. A löviegfonyasztásl Ez a varázs
szó adja meg a magyarázatát annak, hogy a 
Corvin áruházban minden jó és olcsó. A Cor
vin i.rtthóz vezetősége nyugodtan kaikulálhatott 
azzal a tényezővel, amely a nagy üzleti élettel 
egyet /elcnt. a tömeggel. .4 Corvin áruház se- 
gitségérc sietlek a gyárosok is, akik a nagy fo
gyasztás jelszava mellett, a tcgmintmóllsabb 
haszon mellett bocsátották a Corvin áruház ren
delkezésére a finom portékát.

Azt hiszem, Asszonyom, hogyha elárulja ked
ves férjének, hogy a Corvinban volt, vagy a 
Corvinba megy, n tlzennégynapos vásár egyik 
napján, akkor férje nem fogja önf rágalmaz
hatni, /'cpy drágán vásárol!

Kereti csókolta 
Egy régi htMofő/ft.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról u kővetkező prognó
zist adta ki; Vd//oréA<>/»;/. szeles, helyenktnt 
viharos idő várható, havazásokkal és fagy
pont körüli hőmérséklettel.

— Vámbéry Itusztcin előadása ni értelmiség
ről és a uociallzmusról. Vasárnap délelőtt 
Vdmbérg Rusztem dr.. a régi képvísclőhárbnn 
„Értelmiség és szocializmus" címen előadást 
tarlóit. Nagy érdekességÜ fejtegetéseiben kije
lentette, hogy a középosztály tagjainak bizal
matlanságát a szocializmus iránt nz okozta, 
hogy u szellemi pályák hajótöröttet végső me
nedék gyanánt a szociálismushos fordulnak. A 
magyarországi szocializmusnak, — Vámbéry 
dr vék ményc szerint — nz angol munkásság 
gzocitilizmusánnk eszméjéhez kell fordulni.

— Letartóztattak egy mngánllaats larlőt,
aki eladta a részletre váaárolt ékszereket. 
A flicmer <s Köibl Teréz-koruli ékszerészek 
hitelezési csalás címén bünsúdi feljelentést 
tettek a rendőrségen Mérő Géza magántiszt
viselő ellen A f<! jelentés szerint, Mérő 
röviddel ezelőtt több ékrzerdarabot vásárol! 
réc'rtpzclésrc Riemcréklől. de a kialkudott 
részidő: ■<■/. fizcf.'s't nem tartotta be pon-
t' an i <■ /.'>.'■• : .órul eladta. Vasárnap 
délelőtt n i emlői <rcn Mó'ő Géza magántiszt
viselőt lihltzési csaló*  vétségé címén letar
tóztattak.

Szegedről Olaszországba gyalogolt 
egy Öreg házaspár, hogy meglátogassa a világ
háborúban hősi halált halt fia sírját a Doberdón

A szülői szeretetnek megható él szivbemar- 
kóló példáját szolgáltatta egy szegedi házaspár: 
a hatvankét esztendős Dancsik Imre földmiues 
és ötvennyolcéoes felesége, ,

Dancstkék egyetlen fia, Ernő, 29 éves korá
ban hősi halált halt a világháború legádázabb 
ütközeteinek helyén, az olasz fronton, a Dober
dón. Az öreg báz.is iárnak nem volt pénze, hogy 
rajongva szeretett egyetlen gyermekének holt
testét exhumáliasoa. Dancstkéknak nagyon fát, 
hogy gyermeküknek még a sírját sem láthat
ják. Hosszas töprengés után elhatározták, hogy 
akármilyen módon is, de Olaszországba men
nek. Az öreg házaspár tehát gyalog vágott neki 
az útnak. A két öreg még a múlt esztendő jú
niusában felkerckodett és

elindult gyalogsxcrrel Szegedről Olasz
országba.

Hónapokig semmi hir sem hallatszott róluk, 
mig végre most Budapestre érkeztek, hogy In
nen folytassák útjukat vissza Szeged felé.

— Aki tagdíjjal tartozik, az nem szavazhat. 
Az Erzsébetvárosi Körben vasárnap dél
előtt lolyl le a szavazás ar alapszabály mó- 
dosilásnuk egy legfontosabb pontjáról. Az 
a kérdés volt a szavazás tárgya, hogy az 
Erzsébetvárosi Kömok azok a tagjai, akik 
tagdíj hátralékban vannak és eddig min
denkor szabadon gyakorolták jogaikat, a 
legközelebbi tisztújító közgyűlésen élhet
nek-e szavazati jogukkal. Az Ugron-párt, 
amely azt hirdeti magúról, hogy a liberális 
és demokratikus politika céljait szolgálja, 
ezúttal is hü maradt fennen hirdetett elvei
hez. Felvonultatta minden szavazatait — a 
kisemberek ellen és sikerült is elérnie, 
hogy néhány szótöbbséggel elvetették azt 
as indítványt, amely a tagdíjhátralékosok 
jogainak épségbenlarlását célozta. Soha 
nem látott alakok jelentek meg vasárnap 
reggel az Erzsébetvárosi Körben. Húszas
harmincas csoportokban jöttek vadidegen 
emberek, akik valamelyik banketten belé
pési nyilatkozatot írtak alá és azóta soha
sem mutatkoztak. A betegeket is felkeltet
ték a: ágyból, aggastyánokat is odaszállítot
tak a Dohány-utcába. így is csuk 77 szó
többséget sikerült elérniük. Nyolcszázötve
nen jelentek meg a közgyűlésen, ezek kö
zül huszonnyolcán nem szavaztak. Leadlak 
822 szavazatot, ezek közül négyszáznegy- 
venőten az indítvány ellen, háromszázhal- 
uanugolcan az indítvány mellett szavaztak. 
Kilenc üres volt. Az Ugron-párti mezei ha
dak tehát 77 szótöbbséggel megfosztották 
szavazati joguktól a szegény budapesti kis
polgárokat, akik nem tudtak rendesen tag
díjat fizetni ebben a mai nyomorúságos 
gazdasági helyzetben, amely éri épen az Ug
rón Gábor által támogatóit kormányt kell 
felelőssé tenni. Ez a szavazás természete
sen nem változtat azon a lényen, hogy az 
Erzsébetvárosi Kör többsége élesen szem- 
benáll a mai kormányzati rendszerrel. Ez 
az izig-vérig ellenzéki hangulat minden 
erőlködés ellenére meg fog nyilatkozni az 
Erzsébetvárosi Kör tisztújító közgyűlésén.

— A Petőfi Társaság felolvasó-ülése. Vasár
nap délelőtt tartotta a Petőfi Társaság ezévi 
első felolvasó-ülését. Az elnöklő Pckár Gyula 
beszédében megemlékezett a kommunizmus 
szomorú litéves évfordulójáról, majd hangoz
tatta hogy Magyarországnak mlndenekfőlötl 
ragaszkodnia kell a nemzett szellemhez és min
denhez, ami magyar. Ezután Pckár bemutatta 
Bclloni, Dionisl olasz költő Pelőfl-forditásait. 
majd a Petőfi Társaság tagjainak irodalmi 
munkálkodósáról emlékezett meg. Az elnöki 
megnyitó után ifjabb Hegedűs Sándor, az 
amerikai Petőfi Társaság megalapításáról be
szélt, majd Lampérth Géza főtitkári jelentést 
olvasott fel. Ezután került sor a tulajdonkép
peni felolvasó-ülésre, ahol a tagok legújabb 
müveikkel ismertették meg a hallgatóságot.

Elmúlt a Szilveszler, meg a sok disznótor!
De itt van a farsang s megjött a „Salvalor"!
Fejedelmi ital, nem ufféle lőre,
Rajor barátoknak világhírű söre!
Keszeg Vincénél ihatunk belőle,
.4 Ráköczl-utt ismeri vendéglőbe!
Kapni olt sörbombát vagy Salvator virslit,
8 rá Salvator tőrből öntsünk cgy-két krigllll 
Keszeg éttermek központi fűtéssel, 
Tiszta levegőjű vlllanyszcllőzéssel. 
Hírős jő konyhával, jó füredi borral, 
Most a tetejébe még a Saluatorral: 
Igy szolgálnak rá a nugy népszerűségre, 
Régi jó hírűket egyre öregbítve! I

— E«y fényképésilnag bosszúból felgyuj-

— Az operált beteg tüdejében felejtette 
pipáját az orvos. Intrasigeant jelenti New- 
Yorkból: Nem mindennapi pert indítottak 
dr. Blanchard newyorki orvos ellen. Az or
vos 19 esztendővel megoperált egy Wins- 
ton nevű embert, aki most az utóbbi idő
ben betegeskedni kezdett és tüdejében ál
landóan nagy fájdalmakat érzett. Röntgen
felvételeket készítetlek és ekkor derült ki. 

•hogy dr. Blanchard tüdejében felejtette kis 
(>ipáját. Winston ötvenezer dolláros kárté
rítési pert indított a szenvedélyesen do
hányzó orvos ellen.

— A vidék Iparossága a Kézművesipari 
Kamara mellett. Békéscsabáról jelentik; A 
szegedi Kereskedelmi és Iparkamara körze
tébe tartozó tizenöt vidéki iparteslület ki
küldöttei vasárnap délelőtt Mezőberényben 
népes gyűlést tartottak a város iparosságá
nak részvételével. A gyűlés egyhangúan a 
Kézművesipari Kamara mellé állt. A békési 
és gyulai ipartestületek is vasárnap tartottak 
rendkivüli közgyűlést ebben az ügyben és 
szintén a Kézművesipari Kamara felállítása 
mellett szavaztak, majd elhatározták, hogy 
kilépnek a szegedi Kereskedelmi és Iparka
marából.

— Szerencsétlenül járt gépész. Kaposvár
ról jelentik: A Mezőgazdasági Ipar Rész
vénytársaság iparvasutján Ropoly felé igye
kezett kézihajtányon Sághy János fürészte- 
lepi gépész. Az erdő előtt az egyik kanyaro
dónál teljes gőzzel jött vele szembe egy 
mozdony. Sághy az utolsó pillanatban még 
ki tudott ugran i a hajtányból, amelyet a 
mozdony elkapott és darabokra tört. Sághy 
az ugrás következtében eltörte balldbát; 
kórházba szállították.

— Éjszakai verekedés Kispesten. A Pest- 
szcirtlörinc Kossuth Lajos-utca 28. számú 
házban lakó Vámos Ferenc és Szekér Lajos 
magántisztviselők az elmúlt éjszakA Kispesten 
mulattak. Záróra után a kispesti Sárkány- és 
Rózsa-utca sarkán Vámos és Szekér összeszó
lalkozott néhány fiatalemberrel. A szóváltást 
nemsokára verekedés követte, melynek során 
nz ismeretlen fiatalemberek Vámos Ferencet 
több késszurással súlyosan 
Vámost a mentők a Szent István-kórhúzba 
szállították.

— Kik lépnek fel a Glóbus Torna Club tánc
estélyén. A Glóbus Torna Club febr. 2*án  tartja 
meg műsorral egybekötött tAticeslélyét a vas- és 
fémmunkások Magdolna-utcai székházénak dísz
termében. A rendezőség a legkitűnőbb fővárosi 
művészeket és írókat nyerte meg az estélyen való 
közreműködésre. Az estén közreműködnek: Zsolt 
Béla, Fádnál Erzsi, Székely Mihály, Bársony Ró
zsi, Fcleky Kamill, Szmatana Erzsi, ifj. Toronyi 
Gyula, 17(7 Miklós, ÉrczkÖvy László, Vidos Jenő 
ús Kotnlős Pál. A zenét Buuer Pál jazz-band ze
nekara szolgáltatja.

— A budapesti szállodai, szanatóriumi por
tások és idegenvezetők szokásos báljukat öfen- 
régo dr. József Ferenc kir, herceg fővédnök
léc alatt, 1929 január 31-én (csütörtökön) ren
dezik a pesti Vigadó összes termeiben.

— KUlön kozmetikai osztálya van a Török 
patikának (Királv-ulca 12.), ahol minden szép
ségápolási szer, kozmetikai cikk és illatszer 
legjulányosobban kapható.

— A Del-Ka terjeszkedése. Arról értesülünk, 
hogy az általánosan ismert Del-Ka cipőkeres
kedelmi vállalat a már több évvel ezelőtt ér
dekkörébe vont Hungária cipőgyár! és keres
kedelmi r.-t.-gal egyesült és a*  egyesített válla
lat „Del-Ka cipőkereskcdclml r.-|." cég alatt 
fogja tevékenységét fokozott mértékben Buda
pesten és a nagyobb vidéki városokban kifej
teni.

— A Társadalombiztosító Intézet felhívása. 
Az Országos Társadalombiztosító Intézet fel-

tolta a gázórát. Vasárnap este az újpesti h*vJ*  •• Ö8Me» alkalmazottakat, a háztartási 
Árpád-ut 60. számú házban nagy rladal- h°* * * * * * * 8? januór 1?/,ké,.«
mát keltett, amikor az egyik házbeli lakó j ** * “
kiubálni kezdett, hogy kigyulladt n pince. 
Többen lerohanlak és megállapították, hogy 
n leli hideg elől szalmával beburkolt gáz
óra gyulladt ki. A házban lakó KI ind Lajos 
mentőorvos élete kockáztatásával néhány 
perc alatt eloltotta a tüzet és nyomban je
lentést tettek a legközelebbi rendőrnők is, 
aki megállapította, hogy a pincctflzet a ház
ban lakó Sellei Károly fényképésznek elbo
csátott fiatal inasa okozta, aki hosszúból va
sárnap este a gázóra csapját kinyitva, fel
gyújtotta a szalnmburkolalot. A rendőrség 
n fiatal fényképéssgycrck ellen nicgindi- 
’ tla az eljárást.

i feltétlenül jelentkezzenek az öregségi biztosi, 
jlás ellátásához szükséges adatok felvétele cél. 
iából, tekintet nélkül arra, hogy előzőleg már 
l»e voltak-e Jelentve vagy sem. A bejelentésbe*  
.szükséges nyomtatványokat az intézetnél min
denki átveheti.

■“ Bájo*  ■ >iépa*Monj,  amikor tenátait egy cső. 
sze illatos, arómái teával mogklnlljn, A tea hangulatot 
koitó szlmbóluitia « kedélyes, otthonnak. Meinl ujter- 
mésö tea -- ■ kgjobn.
. * •«>’ emberi Üst napja. Ezt hirdették régi
tudományos orvospt ofcsszorol;, m'.ni Paracelsus meg 
llarvav, \uló jgn/. nmlnt hogy nz is kétségtelen tm- 
mar, liogy u Pnrarolsus-sOr minden okircrfien terített 
nastal nepja. Eró egészség sugárzik belőle, mert a 
legmodernebb sörgyártást technika mellyel a Paraecl- 
'ii‘.-sor készül, szercnerés k tétlctekk'l as egészsége*  
elet minden vitaminét □ logélvezetcebb módon egyesi- 
' ni lUflta brnne. Érért mondhatjuk, hogy ■ Partééi- 
tus sör Is Nap, meü'rc élvezői boldogan oosoijrogaak.

A pályaudvaron beszéltünk veJük. Dancsik 
Imre — jóvágásu, őszülöhaju, csontosurcu, har- 
csubajuszu magyar — „szögcdics" tájszőlással 
mondja el a kalandos utat. Fehérváron ke
resztül. a Balaton mentén vágtak neki az út
nak.

Szeptember közepén érkeztek a Dobcrdőra. 
A kemény, öreg magyar mellett mindvégig k 
tartott felsége, a szelíd, jűságosarcu, töréken 
kis öregasszony, akiről senki sem hinné e 
hogy sokszáz kilométer gyalogolt

A Doberdő egyik szomorú tömegsírjához 
vándoroltak Dancslkék Szegedről, hogy egy 
könnycsepct hallassanak a sírra, ahol 

egyetlen flak fekszik.
Visszafelé is gyalog tették meg a hosszú utal. 
Nem volt pénzük útiköltségre. Útközben a jő 
emberek adományaiból tartották fenn magu
kat. Itt Budapesten szereztek annyi pénzt, hogy 
már vasúton folytathatták útjukat Szeged felé.

megsebesítették.

— A BKE Rottler—Szabó párja második 
lett a seinmcringi műkorcsolyázó versenyen*  
első helyet Scholtz—Kaiser kettős foglalta 
el

—■ Miskolc vivőbajnokságai. Miskolcról jo- 
lentik: Vasárnap tartották meg a város vívó
bajnokságait, amelyen nngy vetélkedés folyt 
az elsőségért Több fővárosi vívó vett részt 

mérkőzésen, amely mindvégig heves küz
delmeket hozott, úgy hogy a helyezéseket; 

! jórészt csak tus-arány után lehetett eldön
teni. Bajnok: Kemenitsh Alajos MAG lett 8 
győzelemmel, a második helyet Rajcsángl 
Lajos WVC foglalta el 6 győzelemmel és 22 
kapott tussal, harmadik Dunay BBTE lett 6 
győzelemmel és 29 tussal.

— A berlini Sportpalastban vasárnap 
nagy atlétikai verseny volt, amelyen a no- 

, met atléták elitje állt starthoz. A verseny; 
i kiemelkedő száma az 1000 méteres síkfutás 

volt, amelyben Wlchmahn dr. legyőzte Pel- 
tzort. Wichmann dr. ideje kitűnő, 2 p. 30.8 
mp. A 60 méteres gátfutásban Trossbach 
csak harmadik tudott lenni, Schultze (8.6)!

1 és Gösten mögött.

A divatos 
és előkelő 

ruházkodást 
a gyakorlott stabő és nemcsak a drága ruha: 
által lehet elérni. Ha olcsón és jól akar ru- 
házkodni, keresse fel László Sándor férfi
szabómester kitűnő hírnevű férfiszabó Üzle
tét (Rákóczi-ut 50.), ahol az előrehaladott 
Idény miatt és hogy munkásait foglalkoi- 
fatni akarja, saját műhelyében készít ren
delésre mérték után, többszöri próbával*  
elegáns férfiöltönyöket a legdivatosabb min
tázatú, vagy fekete és sötétkék finom szö
vetekből leszállított árban 70, 80 és 90 pen
gőért. Minden darab remek szabásban éa 
kifogástalan kiállításban készül. Mintákat 
vidékre bérmentve küld. Ezen árkedvez
mény csak január 25-ig érvényes. Az árakat 
úgy állapította meg fenti cég, hogy sxétvi- 
gyék hírét az egész országban. Felhívjuk L 
olvasóink figyelmét ezen megbízható, 30 év. 

óta fennálló cégre.

— öngyilkossági kísérlet a fogház-cellá
ban. Néhány nappal ezelőtt a pestvidéki 
ügyészség fogházában a fegyőr mikor végig
járta a második emeleti folyosót, egy fogoly 
öngyilkossági kísérletét fedezte fel. A fegyÖr 
a kémlelőlyukon benézett Kovács Ferenc fo
goly cellájába s megdöbbenve látta, hogy 
Kovács a cella melegítő csövére hurkolta 
magát. Nyomban besietett, levágta a kötél
ről és értesítette a fogházorvost, aki első- 
segitségben részcsitette. Mikor eszméletre 
tért, elmondotta, hogy mikor a fogház mű
helyéből cellájába kisérték, kabátja alá rejt
ve magúval csempészte munkakötényét. A 
kötényt azután összecsavarta zsineggé éa 
azzal akasztotta fel magát Azért akart ön
gyilkos lenni, mert hozzátartozói három 
hete nem látogatták meg, ami nagyon elke
serítette. Kovács Ferencet rögtön fegyelmi 
büntetéssel sújtották.

— Veszekedés közben összeszurkálták az 
Óhegyl-ulon. Vasárnap hajnalban az öhesyl-ut 
7885. h. szfm alatt lévő vendéglő előtt Baho- 
cstk József 26 éves géplakatos italos állapot
ban összeszólakozott négy ismeretlen fiatal
emberrel, akik veszekedés közben több kós- 
szurússal súlyosan megsebesítették Bahocsikot. 
A mentők a fiatalembert a Rókus-kőrházba 
szállították.

— Esti kereskedelmi szaktanfolyam. Januát 
hó 14-én este félhétkor nyitja meg uj tanfo? 
lyamót a Budapesti Kereskedelmi Akadémia 
Alkotmány-utca 11. szám alatti helyiségében. 
A beiratkozások délelőtt 8—1-lg és este fél 7— 
fél 8-lg eszközölhetők. A tanfolyam tantárgyat: 
könyvvitel, számtan, levelezés. Az öthőnanoa 
tanfolyam hallgatói sikeres vizsga után bizo
nyítványt kapnak.

— Bosszúból felgyújtotta barátja szénák arai- 
jalt. Pécsről Jelentik: Pénteken este a Pécg 
mellett fekvő Belvardgyula községben kigyul
ladt három szalmakazal és a tűr tovaterjedését 
csak nehéz munka után siket Olt megakadá
lyozni. A körülmények arra mutattak, hogy 
gyújtogatás történt A község csendörsége meg 
Is kezdte ebben az iránvhan a nyomozást éa 
csakhamar kiderítette, hogy a tüzet Grain Jó
zsef belvórdgyulai parasztlegény gyűjtögetése 
okozta, aki összeveszett barátjával, Spegál 
Jenővel és bosszúból kövctle el tettét A bel- 
várdgyuloi rendőrség átírt a pécsi ügyészséghez, 
ahol Grain József ellen stntáriális utón fognak 
ítéletet hozni.
... “* fekdlOlt hoi»T n kftitekeMs tri-hníks sclza- 
L. .".T .• ’S gyorsabban kdxlekcdnck. Véd®,kcxiű'ik Lyaofonnal.

l,*,n ?, hlroAtnak örvendő rsö.
k 1 rfír.1’ •L.”1'* ’' bnn csAnakmlnta- 

» l 1 kH.Snfélc oydrtniúnvu csónakokból, ahol azok 18 havi réM|«UUetó«ra is beszerestetök*
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Hattagú pénzhamisító 
társaságot lepleztek le

HSpoih Oia mttkiküstt a veszedelmes 
ttrsassi

Nagystílű pénzhamisító 
tatásáról érkezeit átirat 
kapitányságra.

Az utóbbi hónapokban 
a vidéken is nagyon sok 
rendőrhatóságokhoz, hogy

feltűnően ügyes pénzhamisítványok 
vannak forgalomban.

A budapesti főkapitányság a hamis bank
jegyek pontos leírását niegküldötte a vi
déki kapitányságoknak is és igy kiderült, 
hogy

a hamisítványok teljesen egyformák 
és igy valószínűleg a hamisításokat ugyan
az a szervezett társaság követi el.

Nagy aparátussal indult meg a nyomo
zás az egész országban a pénzhamisító tár
saság ártalmatlanná tételére és ez a több 
hónapos munka most fejeződött be ered
ményesen.

Legutóbb a hajdumegyei 
ségben próbálkoztak 
forgaloinbahozatalával. A 
azonban elég primilív volt, úgy, hogy fel
ismerték és az asszonyt, aki a bankjegyet 
be akarta váltani.

előállították a csendőrségre.
Eleinte természetesen tagadni próbált, de 
végül megtört és elárulta, hogy a pénzha
misító társaság tagjai a községben ütöttek 
tanyát.

társaság letartóz- 
a budapesti fő-

a fővárosban és 
panasz érkezeit a

Komódi kőz- 
hamis huszpengösök 

hamisítvány

A csendőröknek sikerült is az egész tár
saságot ártalmatlanná tenni és csak a ki
hallgatások során derült ki, hogy milyen 

veszedelmes társaság került rendőr
kézre.

A pénzhamisítók a község határában egy 
elhagyói! régi házban laktak. A csendőrök 
házkutatást tartottak ott és

az istállóban ráakadtak a pénzhamisí
táshoz használt gépekre és klisékre. 

Egészen tökéletes technikai felszerelésük 
volt. .4 hamisítók a bankjegyeket először 
lefényképezték és a klisék alapján készt-', 
tették a bankjegyeket. Legérdekesebb azon
ban az volt, hogy a csendörök régi egymil
lió koronás bankjegykliséket is találtak.

A kihallgatások során kiderült, hogy a 
társaság

három évvel ezelőtt kezdte meg műkö
dését.

Előbb egymillió koronás 
akartak hamisítani, de a 
nem sikerüllek és igv nem 
azokat forgalomba hozni.

Később aztán áttérlek 
gyek hamisítására.

A pénzhamisító társaság 
Mártont, Várkonyi Zoltánt, 
és Józsefet, Pápa Árpádot és Tóth Józsefet 
kihallgatásuk után letartóztatták és az 
ügyészség fogházába szállították.

bankjegyeket 
hamisítványok 
is próbálták

li pengőbank je

tagjait; Szabó 
Makra Pétert

Jobb ma egy csepp

Diana súsborszesz
mellyel torkunkat Öblítjük,

mint holnap egy liter
orvosság a bekövetkezett fertőzés leküzdésére

Szabó Imre győzelme a kurzus 
bukását jelenti a városházán

Wolff Károly elkeseredetten küzd, hogy pártjának 
megingatott hatalmát helyreállítsa — A szocialisták 

mellé állanakis Szabó Imre

KRAUSZ SIMON,
A FŐVÁROS ÉS A HÉV
£^v jól kieszelt tarifaemelés következményei

Mialatt az alpolgármesterválasztás izgalmai. A Helyiérdekű megváltása azonban pénz- 
loglalkoztatják a főváros törvényhatóságát. I ügyi és közlekedés-politikai kérdés is. Mindé- 
uáratlanul — de nem meglepetésszerűen — I nékfölött tehát az illetékes tényezőknek kell 

! . pénzügyi kérdést I ebben megnyilatkozniok. A helyzet az, hogy
de i

egy nagy várospolitikai s j 
dobtak a közvéleménybe. A népjóléti minisz
ter és a főpolgármester egy küldöttség előli 
kifejtették, hogy várospolitikai és szociális 
érdekekből a fővárosnak meg kellene válta
nia a Helyiérdekű vasutakat.

A Haly(érdekű vasutak, amelyek a főváros 
és a környék forgalmát bonyolítják le, a Nova 
tulajdonában vannak. A tájékozottak jól tud
ják. hogy a Nova, illetőleg annak diktátora:

KratMi Simon két esztendő óta foglalko
zik azzal a tervvel, hogy a helyierdeküt a 

városnak átadja.
Akik ö smerik Krausz Simon agilitását, azok 
eleve sejtették, hogy amikor a Nova többségét 
megvásárolta, ezt nem azért tette, hogy meg
tartsa.

Krauss Simon a részvényt nem befekte
tésnek, hanem árucikknek tekinti, ame

lyet megvenni és eladni kelL
Krausz Simon sohasem az osztalékra, hanem 
mindig a profitra gondol, nem a befektetésre, 
hanem a továbbadásra. Bankártermészcle, pá
ratlan lendülete késztetik őt ezekre az üzleti 
Akciókra.

A Helyiérdekű vasutak megváltásának gon
dolatát tehát nyilván ő tette aktuálissá, ami
kor

a közelkörnyékrc fölemeltettc a tarifákat. 
Miután ez az emelés az ipart és a munkás
rétegeket érinti, kétségtelen, hogy a megváltás 
ötlete szociális szempontból helyesnek lát
szik. Az ötletnek a közvéleménybe való bedo
bása tehát a népszerűség látszatával történt 
’neg- 

Mint tej és rózsa

a mostani akció a polgármestert, a taná
csol és a közgyűlést befejezett tények elé 

akarja állítani.
A főváros autonómiája azonban természetessé 
teszi, hogy ez a kérdést az illetékes tényezők
nek és a törvényhatóságnak kell megvitatnia. 
A Beszkárt és a Hév fúziója nem a legegysze
rűbb kérdés, amit csak úgy hatalmi szóval 
meg lehet oldani. Mindcnekfölött pedig nagy 
pénzügyi kérdés. Vájjon

hol vegye elő a főváros a megváltásra 
szükséges összeget ugyanakkor, amikor a 
Beszkárt és az autóbuszüzem fejlesztéséhez 
szükséges kölcsönt néni engedik fölvenni.

Az is kérdés továbbá, vájjon nem jáma-e 

fejlesztését és olcsóbbátétclét épen az 
buszüzem fejlesztésével oldaná meg. A ___
tnos és az autóbusz egyesítése elé tehát aligha 
lehet gondolni a Hév bekapcsolására.

Mindezek a tények mutatják, hogy a pom
pás és különösen beállított ötlet megvalósítása 
nem a legegyszerűbb probléma. De kérdés az 
is, hogy időszerű-e most, e jelenlegi pénzügyi 
viszonyok között s megoldhaló-c mindez? Bi
zonyos, hogy

a Hév mindig eladó és mindig megvált
ható lesz.

Krausz Simon, aki annak idején nagyszerű 
üzleti tehetséggel keresztülvitte a Városi Vil
lamos megvételét a főváros állal, most látja 
időszerűnek, hogy a Nova legértékesebb va- 
gyontctelét, a Helyiérdekű vasutat átadja a fő
városnak. üzleti ajánlat áll itt szemben üz
leti elgondolással: igy is kell nézni ez az üz
letet minden szentimenlalizmus nélkül, meri 
egy jól kieszelt tarifaemelés miatt keletkezett 
jogos fölzúdulás még nem eredményezheti, 
hogy csupán szociális látszatok kedvéért a fő
város esetleges nagyobb érdekei mcllőztcssc-

Budapest törvényhatósági bizottságának köz
gyűlése szerdán választja meg az uj alpolgár
mesteri. A kijelölő választmány erre a fontos 
pozícióra Szabó Imre, tiszti főügyészt. Bérezel 
Jenő és Csupor József tanácsnokokat jelölte. 
A hármas jelölés ellenére máris bizonyos, hogy 
Szabó Imre és Bérezel Jenő között dü) el a 
harc. Az nlpolgármesterválasztás sokkal na
gyobb izgalmakat kelt a városházán, mint 
ahogy azt előre bárki is gondolta volna. Az iz
galmak egyrészc a fötiszlvisclök körében zajlik 
le, amennyiben a tanácsbeliek elkeseredetten 
nyilatkoznak a kijelölő választmánynak arról 
a döntéséről, amely a tiszti főügyészt első he
lyen jelölte. A tisztviselők tehát elvi okokból 
élesen szembehelyezkednek Szabó Imrével, ami
nek a közgyűlésen a szavazás során fognak ki
fejezést adni. A fővárosi törvény a főtisztvise
lőknek is megadta a szavazati jogot és igy

Bérezel Jenő hívei máris a maguk javára 
könyvelik cl a főtisztviselők 28 szavazatát.

Egészen bizonyos azonban, hogy c 28 szavazat 
közül Szabó Imrére több fog esni, mert hiszen 
a tiszti főügyésznek, aki mindenfelé rendkívül 
népszerű ember, a tanácsbeliek körében is van 
nem egy személyes barátja.

Az egyes pártok körében máris kialakult a 
hangulat.

A községi polgári párt, a kormány város
házi pártja teljes egészében, tehát 84 sza

vazattal vonul fel Szabó Imre mellett.
Ugyancsak egységes a városházi polgári ellen
zék is.

Úgy a liberális ellenzék tagjai, mint a de
mokrata párt bizottsági tagjai Is úgyszólván 
kivétel nélkül Szabó Imre mellett fognak 

szavazni
Legfeljebb Bérezel Jenő egy-két személyes ba
rátja fog a párt általános hangulatával szembe
helyezkedni. A városházi polgári ellenizék a 
pártonkivüliekkei együtt legalább negyven sza-

vazatot jelent, ami Kozméék szavazataival 
együtt

120 szavazatot jelent Szabó Imre Javára.
A keresztényközségi párt vezetői Bérezel Jenöt 
támogatják, sőt Wolff Károly a Bérezel melletti 
szavazást pártkérdéssé akarja tenni. A keresz
tény pártban is vannak Szabó Imrének barátai, 

nem valószínű tehál, hogy Bérezel Jenőre 
70 szavazatnál több esnék WolíTék részé

ről.
Szabó Imre 120 szavazatával szemben tehát 
Bérezel Jenőnek a kereszténypárti és lisztviselő 
szavazatokkal együtt legfeljebb 100 szavazata 
lehet. Hátra van még a szociáldemokrata párt, 
amelynek 53 szavazata van a közgyűlésen. A 
szociáldemokrata pártban megoszlanak a véle
mények, sok hive van Szabó Imrének, de Bér
ezel Jenőnek is. Á szociáldemokrata párt hét
főn este frakcióülésen dönt arról, hogy ki 
mellé áll, de

a vezetők kivétel nélkül Szabó Imre-pártlak. 
így tehát a szociáldemokrata párt előrelátha
tóan egységesen fog felvonulni Szabó Imre 
mellett, ami fölényes győzelmet fog jelenteni 
a tiszti főügyész számára.

Wolffék jelöltjük, Bérezel Jenő javára csak 
abban az esetben remélhetnének győzelmet, ha. 
a szociáldemokrata pártot maguknak megnyer
hetnék.

Wolff Károly kétségbeesett lépésre hatá
rozta el magát: érintkezést keres a szociá
lisakkal, de nem kétséges, hogy eredmény

telenül.
.4 szociáldemokrata párt nem szövetkezik az
zal a városházi párttal, amely a legutóbbi köz
gyűlésen is a legélesebb modorban harcolt a 
szociáldemokraták ellen. Wolff Károly elkese
redetten küzd Szabó Imre megválasztása ellen, 
mert tudja, hogy jelöltjének, Bérezel Jenőnek 
a bukása a kurzus végleges bukását jelenti a 
városházán.

főváros jobban, ha a környék közlekedésének 
autó
villa-

megérkezett |
a világhírű, minőségben utólérhetetlen 

jwiw ® müncheni^ Saluifar
idénysör-kiilönlegesség!
Kimérések, amíg a készlet tart:

8 perc alatti
Próbálja ki ezt a módszert! Meg fogja látni, mi

lyen gyorsan és egyszerűen szépül meg az arca. Nem 
kellenek erémek. Szükségtelen félórákig tartó inasz- 
szirozás vagy kozmetikázás.

Egyszerűen néhány cseppet a paster.zált Utón 
arctciböl szétsimít arcbőrén. Erre helyezi a meg
szokott púdert és azonnal olyan gyönyörű, s.ma cs 
hamvas lesz az arca, mint n .tej és rózsa.

’ A fonnyadt arcbőr életet kap. a fénylő orr, hom
lok matt lesz, az arcbőr hibái eltűnnek.

A beton arctej a legnemesebb arcápoló anyagok 
kivonata. Nem zsírozza, nem szárítja ki az arcbőr . 
Teljesen ártalmatlan. Minden arcbőr részére nlknl- 
más. Kellemes, behízelgő illata van. Hatása t.vtos, 
mert a betonos arcra helyezett púder egész nap, 
vagy egész éjjel folyamán nejn perei le «z orcráb

A Lctonos arcra helyezőit púder teljesen látha
tatlan. Még n legjobb barátnője sem veszi észre, 
hogy púder van az arcán, olyan természetesen nat 
a betonos arcbőr .............

- Tegyen kísérletet n Tzton nrclejjcl. 11a meg 
fogja látni, milyen csodálatosan szépül meg az arca 
pillanatok alatt, n betont nem fogja soha nélliülöznl

. Égy üveg b^ton arctej nr.'y hosszú ideig tart
’ Kapható gvógytárakban, dror'rákban és illat- 

szertárakban. Ha valahol n;m co|-;n. rtgv forduljon 
a Hunnia-l.aboratór'umhoz, VJb, Erzsébet korul

Baiim János éttermei
VI. , Andrússy út 51.

Bellevuc szálloda Éttermei
1., Attila ucca 53. V

Hulla Balázs vendéglője
VII. , Aréna út 50.

Carlton-száiló éttermei és sörözője
.V., Mária Valéria ucca 2.

Démusz János Nyugati p.-u. éttermei
Erzsébet pince és étterem. Szabó Imre

Erzsébet királyné-szállodájában
IV., Egyetem ucca 5.

Keszey Vince éttermei
VII., Ilákóczl út 4í.

Mayer Pál éttermei
11., l’Alffy tér 4.

Nagy és Elclincr'fí Nagyvendéglö
VI., Vilmos császár út 9.

Újpesten:

Ozv. Spltzer Mérné éltermel « «.

Nedeczky Jenöné éttermei
Óbuda, Főtér

Neíger-élterem
VI. , Teréz, kérdi 4.

Nelger Jenő,
Koyal Orfeum és iníivészszobáju,
VII. , Erzsébet körút 31-33.

Pilsenl éttermek és stircsarnnk
Keresztes Ede V., Vigadó tér

Pozsgay Endre éttermei
VIII. , Práter ucca 20.

Pulnnkl István éttermei
VIII., Józsel ucca 20

Rctllnger Márton éttermei
1., Horthy Miklós út lt.

Rlgler János éttermei
11., Iskola ucca 44.

Schwetz István sörcsarnoka
(Kis Piszkos) IV., Curla ucca 1.

Kispesten:

Lukács Béla éttermei OllŐI Út 143.

Meinl kávé
ífirea 8tars-’4evoreh ára 
magnas ncverehkg &ra .. 
I. kevertt •/< kg ára..............

RAkospalotán:
Millslts Mihály éttermei i'ozdony: ucca 0

Palackozva a kiivéhÁzakban, a Köztisztviselők összes Aiudúibuu, 
a Corvin Áruházban és minden jobb fűszer- és csemcgeUzIeíben i 

Vfilt.SZEGfcNYEKNEK ELSŐRENDŰ TÁPSÖK!

Vezórképvlsclot: Mcze.y ÓS Társa Budapest, VII., Egres,y út 20 c. 
Telelönrendelések : József 024 01.
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SZIXIIÍ z MOZI
„Miss Hungáriát" 

operettszinésznőnek szerződtette 
a Magyar Színház

Miss Hungáriának**,  Magyarország lég- 
szebb leányának deklarálta u múlt 

egy keszthelyi 
uz előkelő 

álló zsűri.

len 
vos 
bői 
elnöke Mauricc de
res vezércikkírója 
februárban kellene 
ott részt vegyen oz 
szeválogatoii leányok

Simon Böskét, 
leányát, az 
és Írókból

hé- 
or- 

művészek*  
amelynek 

Vulee, a Le Journal hí
vóit. Simon Bőikének 
Párizsba utazni, hogy 

Európa nemzeteiből ősz
szépségversenyén, » 

Miss-Európa választáson l'gy látszik azon
ban, hogy ez az utazás elmarad, mert 

váratlan fordulat állott be Simon Böske 
életében.

A Hétfői Napló közölte Simon Bőikével 
nz .első interjút. Ebben az interjúban 
a nyúlánk, szőkésbarna szépség kijelentette 
hogy életének minden vágya színésznőnek 

. lenni. Titokban tanult is énekelni már Drez
dában, Frank Wcdekind tostvérhugától, 
Paula Wcdekindtöl, igy tehát uz előképzett
sége is megvan arra, hogy ne csak az élet
ben. hanem a színpadon i.s sikert arasson.

Simon Böske elmondhatja magáról, amit

FŐVÁROSI OPERETTJÉN HÁE

PÁRISI DIVAT
a VÁROSI SZÍNHÁZ világvárosi operettujdonsága 

E heti előadások: 
kedden*  coli törtökön, szombaton és vasárnap este.

Legdrágább hely 6 pengő

SZÍNHÁZI napló
z Operaház vasárnap este mutatta be 
flindcmith „Oda-vissza" című kis ope

ráját. A bemutatóelőadást Fleischer Antal 
karmester lendülettel vezényelte. A miniatűr 
opera egy groteszk házassági komédiát 
vissz a színpadra kétféle megoldásban. ,*

edden kivételes jubileumot ünnepel az 
Uj Színház. Ezen a napon játsszák 

ugyanis századszor a szezon legnagyobb 
drámai sikerét jelentő a „Tüzek az éjsza
kában" cimü darabot. Az Uj Színház, amely 
eredeti szereposztással Harsányi Rezsővel és 
Justh Gyulával a főszerepekben abszolválja 
a századik előadást, ünnepivé akarja tenni 
ezt az estét. Urmánczy Nándor az előadás 
előtt ünnepi beszédet fog mondani. Erre a 
theatre-paré-szerű előadásra Ripka főpol- 
mesterrel az élén, a hivatalos város, külön
böző társadalmi egyesületek vezetői és elő
kelőségei már majdnem minden jegyet elő
jegyeztettek maguknak. Az ünnepi előadás 
után az Uj Színház a Royalban százteritékes 
bankettet ad, amelyen a város és a kultusz
minisztérium notabilitásai is résztvesznek.

A „Parysia" tovább aratja 
sikerét a Royal Apollóban

A világhírű párisi táncosnő, a Parysia ezen 
a héten is a Royal Apollóban látható

Royal A palló- 
kellctt E. A. 

a Paryslát. A 
„Parysia", de 

amelyben a 
egy mással: 

sokszor

Amint előrelátható volt, a 
bak ismételten prolongálnia 
Dupont zseniális fUmremekét, 
jazz világában játszódik a 
magva mégis komoly dráma, 
legtisztább érzések küzdenek 
minthogy a léhaság máza mögött 
vívódó szivek bújnak meg, a fárudt grimasz 
őrző és emberi lelket takarhat. E. A. I)u 
pont, a felejthetetlen Varieté mesteri alko
tója, ezt a morális pointet akarja kihozni 
és Olga ('sehova pedig játékával jól cl tudja 
mondani'CZt a point-t Olga Csellova, a ..Pa 
ryi.ia" főszereplője, a Szlaniszlavszky szlntár- 
sul.H tagja volt, szinpudi karrierje csúcsún 
került a filmhez, ahol mint sztár kezdte. De

minden eddigi wdnésrJ eredményeit 
megkoronázta a „Parysla**  remekműve.

Budapest axvnxAciója START LtMM'náW rawei>ni 

ROTAE OREEVRRAN
Főszereplők Állna Pavne a világ ie jelső táncosnője 

Bolgarofls A endemy Glrls, London Bürke und Head
>»e >rnvur ncoso l.yaiu et GerlyB»('A»>no de Paris rcvÜtanc-OMl amerikai LinehumoríMAk

,?wwX-JPÍ DáZtetlv László. Báliak miMOs. Sárosso 
mirtaiy, .lomo jozsoi. Morvaui Böske. lumy ihoi. raiotoy Erzsi, Loránd na. so.un Erwl, 

Somiír stofl
'^ts. 50 igazi vIHgattrakdó 30 uj diaalet, 100 nerenlő. ZOO dJ M k»< sgutó móka. A revu dalszövegeit Dr. Wcfnor István irta. - A revflt megelózó varictó-ati-akolók : 

•lOraon, a drótkötél királya Sálorno mentor MonglBr. Holla Hlntlor toxtcrrler dresi'iure 
ttlmrí modem akrobaták

SZENZÁCIÓS SIKERT ARATOTT 
az Audráissy úti Színház uj műsora!

-JR1

kevés leány vallhat, hogy
elérte életének legnagyobb vágyát — 

színésznő lehet.
Szombaton este a Magyar Színház igazga- 
lójától, Faludi Jenőtől meghívást kapott. A 
kislány boldog izgalommal sietett édesanyja 
társaságában a Magyar Színház irodájába, 
ahol a hőn óhajtott szerződtetés! ajánlat fo
gadta.

— Azt oh ástam magáról, — fordult hozzá 
Faludi Jenő — hogy tud énekelni. Szabadna 
talán a hangját hallani?

Előkerül Nádor Jenő karnagy, aki azonnal 
megkezdte a vizsgáztatást. Simon Böske 
egy kedves kis német románcot énekelt, 
amelynek végén már előtte is feküdt n szer
ződési blanketta. Simon Böske remegő kéz
zel irta alá szerződését, amelyet azonban 
apai hozzájárulás nélkül egyelőre édesanyja 
nem akart ratifikálni.

Vasárnap reggel azután megjött a távirati 
beleegyezés és most már semmi akadálya 
sem volt annak, hogy a szerződés érvénybe 
lépjen. 

Ebben a Ilimben sohasem látott művészettel 
csillogtatja felénk ezer arcát; az anyáét, a 
démonét, a feleségét, a táncosnőét és a gyen
géd szeretőét.

A Royal Apolló, amely különlegesen mi
niatűr színpadi rcvüvel együtt hozzza színre 
Dupont, Csehova asszony filmremekét, a 
közönség érdeklődése miatt kénytelen volt

erre a hétre is műsorra tiienl a „Pa- 
rysUT*-!.

Természetesen tovább játszik minden elő
adáson

Gnllay Nándor és Káltior Boriska, 
a hűt pompás, kedves táncoslábu ünhn-görl 
és a népszerű

Békeffl-vokálkvartett,
amclvnek produkciója minden előadáson 
osztatlan sikert arat.

először

Beszterce ostroma
j Vígjáték 3 felvonásban

I Mikszáth Kálmán regénye után irta: Harsányi Zsolt.

Belvárosi Színház Verneuil tiszteiéiért 
díszelőadást rendez

A Belvárosi Színházban kivételes sikerrel 
játsszék Verneuil „Én éj a búgom**  cjmü rend
kívül mulatságos vigjátékát. Rendkívül érdekes 
tünet, hogy a kis színház hatvannégy zenekari 
ülését majdnem minden este a mágnáskaszinó 
szmokingot urai foglalják el. akik különöskép
pen gulirozzúk a francia iró szatirikus vígjá
tékét

A Belvárosi Színház, amely már nem egy 
Vcrneuil-darabhal sikert aratott, hűen beszá
molt a kiváló párisi szinész-irónak újabb pesti 
sikeréről.

Verneuil-től ma táviratban érkezeti válasz. A 
táviratban Verneuil tudatja Beöthy László igaz
gatóval, hogy

a jövő héten európai kőrútra Indul és kőr
útjának első állomása Dadapest lesz. 

Verneuil ugyanis a hét végén szabadul színészi 
kötelezettsége alól Parisban, ugyanakkor sza 
bad lesz felesége, Popescu asszony is. Beöthy 
László, a Belvárosi Színház igazgatója úgy ter
vezi, hogy Verneuil budapesti látogatása alkat 
mával az „Én és a húgom" című vígjátékból 
díszelőadást rendez.

és a szenzációs

kisérő műsor
a

Tabarln
Záróra 6 órakor

A „Lesz maga juszt is az enyém", a „Gyű- 
lölöni magát" közismert komponistája. 

Eisemann Mihály első színpadi müvében, a 
A.'.ss Amerikában egy egész sereg exportképp 
slágert bocsájt világgá. Azt hiszem, hogy Eise 
rnann Mihály sem reflektál ennél nagyobb di 
cséréire, pedig még sok szót érdemelne meg ei 
a tehetséges, de legifjabb színpadi komponis 
fánk. .4 Miss Amerika az első revü, amely Pes 
len sikert arathat és amely Pesten sikert is 
jog aratni. Ezzel kapcsolóiban elsősorban Sza
bolcs Ernőről, a Fővárosi Operettszinház zs<- 
nlalis főrendezőjéről szólok, akt olyan káprá
zatos kiállítású, de mégis rendkívül decensü 
haló révül varázsol! elénk, amely nemcsak a 
szem gyönyörködtetésére, de a néző öszinh 
mulatságára is apellál. Szilágyi László a „Miss 
Amerika" szövegírója stílusosan szerény ina 
radt. Az operett főszereplői a görlök, még pe 
dig a hatvan közül az a tizenkettes csoport 
amely Rótt Ferenc állal betanított táncokká 
színpadon is igazolja a magánéletben mrr 
fnnyira frekventált yörlkultusst Péchy Erzsi 
Fejes Teri, Kabos Gyula, Kertész Dezső a szó |

köti jó formájukat futották, külön kell meg
emlékezni azonban Szokolay Ollyról, aki nagy 
önfeláldozással egész estére pantallóba öltözött 
és László Andorról, aki egyetlenegy dalával 
igazolta, hogy nem vidéken, hanem Pesten van 
a helye. A Miss Amerika végre egy darab világ- 
várost csinált Budapesten ...

EH
tünk, én

és a húgom, soha annyit nem kacag-

ES a húgom szíporkázóbb vígjá

tékot nem láttunk. A húgom, soha annyit
En és n nem tapsoltunk mint

a Belvárosi Színházban Ullflfim 
az „En ésanUyUIII

előadásán

Honthy Hanna T5&
*7 tszta irodalom, az Andrássy-uti Színház 
* uj miisora, amelynek egyik előkelő 

szerzője, Móricz Zsigmond. A kiváló tró a 
„Fehér páva." című pusztai életképével spe
ciális szint, üde levegőt hozott a kis szín
ház színpadára. A hangulatos életkép fő
szereplői Simonyi Mária, Rózsahegyi Kál
mán és Cselényi. Török Rezső ezúttal bohó
zattal kacagtatják a közönséget, ffü segítő 
társaik ebben a rendkívül mulatságos Kö
kény Ilona, Kabos Gyula és Szász Lili. A hu
mor eslmborasszója azonban Vaszary Piri, 
Peti Sándor, Abonyt Tivadar és Érdi Pi
roska egyfelvonásosa. Zágon István és Lo
soncig Dezső pompás kis miniatűr revü- 
s rámában a finomhanyu decens Gyarmathy 
.Mar ián ne, Stefani Aliz, Szőke Röske és Eőry 
Erzsi tűntek fel. Békeffl László konf tran
szával és vigjátékával alaposan megneoet- 
tetl a közönséget. Faragó Ödön mint színész 
és rendező brillírozott.

LEGJOBB MtSOB 
LEGJOBB ZENE 
BANGVLAT, TÁNC

S “ Neui-Vcil.- Time, riporterit
játssza a Miss Amerikában. A szőke Ollu 

el volt keseredve, hogy egész este 
M iJiíáHan kfU iátszania‘ f,e ónnál jobban 
felvidította a premierre érkező távirat: 

le9liatal(*bb,  legkedvesebb és legtehrl- 
<j0wW> íoWjdmal «««»««•/ ildiiöilöm 4 
Nrw-Torlí Time: budapettl „erketilöfe.
A, o .linhdri Mboru.dg, amely Hdinhtgal 
,,Sirály-,rinliári mrrpltriuel kitört. ma 

újabb etappeha, irkáéit. Hevet! Sándor, a 
Nem-etl Srlnhai Igatmlóla, aki eddig koneek- 
ucnien megtagadta Köirnhepylnek vendfg,te- 
repll,l engedélyre irányuld kiríeél, ebben az 
-jjiyben leUerleeiUH küldött a katluizmtntel. 
f'i'k- d kulin,laiiniiiterl lellerjeiilí, htoat- 
oilk arra, hogy a maliban mdr Töke, Anni- 

"al kapriatatban vall Hegelinek Ilyen dl/jeren- 
-iája, e> e, alkalommal Klebrltbera Heveit 
•flem/nyei eröiltetle meg. Hevert Sándor a jo. 
en eyi /elter/eiutet orral a mepfeffriuel kal- 

e ? kultueemlnleilerhez, hogy amennyiben 
■ löuahegyl megkapja a Király-,zlnhdrl ven.
"j’iereplert engedélyit, akkor ö a ingok rí- 
reiöl olyan o«írómnak let, kitiné, hogy « 

Színház normálle mileorrendliirl nem 
'állathat felelő,,éget.

zonaoraiPlanlnöt 
legolcsóbban Reményi jl 
a Zenemüvészo'l Fő ekola házi hang- aJ^El 
ízjrószónól, Budapest, Király-utca 57.

Logkodvezőbb fizetési leltételek. .*
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Mindnyájunk filmje: H DÜBÖRGŐ ÉLET!
Kiss Ferencnek öt napra 

be kell vonulnia az 
államfogházba

A Színészek és a Színigazgatók Szö
vetsége akciót indít Kiss Ferenc 

érdekében
Kiss Ferencet, a kitűnő drámai színészt 

még a mull évben párbajvétség cirnéu öt 
napi éllamfogházra ítélték. A büntetés vég
rehajtását azonban egyelőre felfüggesztet
ték. mert Kiss Ferenc

ndeden hónapban prolongáltafta a fog
házba való bevonulásának Idejét.

Vasárnap a budapesti királyi ügyészségtől 
végzést kézbesítettek a művésznek, amely 
szerint

a főügyészség elutasította halasztást 
célzó kérését

és február elsejére elővezetés terhe mellett 
felszólítja Kiss Ferencet a Markó-utcába 
való bevonulásra.

Kiss Ferencet a kellemetlen értesítés tel
jesen készületlenül találta, mert úgy számi 
lőtt, hogy a színházi szezó.i végéig sikerül 
elhalasztania büntetésének kitöltését. A mii 
vész éppen az Idő regénkében aratja sike

reit és már próbálja a Magyar Színház leg
közelebbi újdonságának, az Iriandi vászon 
cimü darabnak egyik főszerepét. Kiss Fe
renc érdekében — mint értesülünk — a Bu 
da pesti Színészek Szövetsége és a Budapesti 
Színigazgatók Egyesülete is közbelép, hogy 
Kiss Ferenc büntetését a színházi srerőn vé
gért, tavasszal élhesse le.

Sehol a világon
még nem látták Iván Mosjukin uj filmjét „A 

cár gdrdlstá"-ját, amelynek utolsó felvételei 
csak december 29-én fejeződtek be Berlinben.

A Fórum, Palace és a Capitol fllmszinházak 
mégis már most csütörtöktől miisorra fűzik a: 
uj fifosjukin-filmet. Ez a tény azt jelenti, hogy

A eár gárdistája elinti vllágfllm első be
mutatója Budapesten zajlik le.

Megszoktuk már, hogy minden Mosjukin filmet 
kivételes érdeklődéssel fogadjunk. Ez az érdek
lődés különösen indokolt. A cár gárdistájával 
szemben, mert Iván Mosjukin ebben a filmjé
ben színészi karrierjének csúcsára érkezett el. 
A cár gárdistájának meséje az emlékezetes me

rénylet körül forog, amely a békebeli Oroszor
szágban a Téli palotában játssódott le. Paléo- 
loyne II. Sándor cár életrajzírója, Franciaor
szág volt pétervári nagykövete, uj világhíres 
könyvében Is megemlékezik erről a merénylet
ről, amely alkalommal a cár egyik gárdistája 
mentette meg 11. Sándor életét. Az oj Mosfuktn- 
film egyik legkimagaslóbb jelenete éppen «*<  
amikor a nihilista nő a Téli palotában rtnde- 
zett nagy estélyen merényletet akar elkövetni a 
cár ellen, de Mosjukin Iván, mint a cár gárdis
tája ezt megakadályozza. A nyolcvanas években 
játszódott le valóságban ez a merénylet, de a 
film mégsem kosztümös, hanem csodaszép mo
dern , fényes kiállításban hozza elénk a TéU- 
palota és uralnak pompáját. A nihilista nőt az 
igéző, szénfeketehaju Carmen Bossi alakítja. 
Iván Mosjukin valóban méltó partnerra talált 
Carmen Bossiban, aki Vladimír Striehovszky 
rendezésében stílusosan és sok tehetséggel ját
szotta a mindenre elszánt, de szerelmesszlvfi 
orosz nőt.

A cár gárdistája Budapest fllmeseménge lesz. 
Teljes elismerésünk a Palace, Fórum és Capitol 
filmszínházak iránt, amelyek lehetővé tették 
azt, hogy Mosjukin nagy világ filmje Berlint Is 
megelőzve először Budapesten kerüljön bemu
tatóra.

A 14 NAPOS TÉLI
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Bethlen András gróf, 
a miniszterelnök legidő
sebb iia Amerikába utazott

Mint tudvalevő, Bethlen István gróf mi
niszterelnök legidősebb fia, Hetiden András 
gróf a legutóbbi években Amerikában bank
praxist folytatott. Első ízben a ncwyorki 
Banca Commerciale ltaliana-núl szerezte 
meg a bankszakmái nlnpismereteket, majd 
New York egyik legelőkelőbb magánbank 
cégjénél, az európai piacokon legjobban beve
zetett hitellevél- és részvény elhelyező 
Nicersohn et tomp-nál folytatta a gyakor
lati ismeretek clsajátilásál. Kétévi amerikai 
időzésc után a miniszterelnök Ha hazaérke
zett Budapestre, ahonnan most — mint a 
Hétfői Napló értesült —

újból Amerikába utazott.

Bethlen András gróf, aki több idegen nyel
ven beszél és már megfelelő bankgyakorla
tot szerzett, most New Yorkban egy a pénz
világban közismert előkelő bankcégnél fog 
tuükődni, ahol számára kellő hatáskört biz
tosítottak.

Az amerikai ut előtt Bethlen András gróf 
tövid ideig Londonban időzik.

Telefonliiénák (jarázíiai- 
kodnak Újpesten

Sorozatos megrendelésekkel 
csapják be a kereskedőket
A rendőrséget már hosszabb idő óta foglal- 

Icóztntják a főváros területen garázdálkodó 
telefonhiénók. A nyár folyamán többnyire meg
történt, hogy a tűzoltókat kibolonditották a vá
ron különböző pontjaira azzal, hogy tűz van. 
Mikor nzután az alarmirozott tűzoltók megér
keztek kiderült, hegy vaklárma volt csak. Ké
sőbb halálhírekkel és koholt szerencsétlensé
gekkel folytatták, az álhir terjesztők működé
sűket. Előkelő embereket hívlak fel telefonon és 
hozzátartozóikkal történt szerencsétlenségek 
rémhírével riasztották meg őket. A rendőrség 
szigorú nyomozást indított, de nem sikerült 
ránkadni a lelkiismeretlen rémhirterjesztőkre, 
akik akkoriban abbahagyták munkájukat.

Most azután újra jelentkeztek

újabban Újpesten dolgoznak és sorozatos 
kellcmetlcnscgeket okoznak.

Napok óta sorra hívta az újpesti kereskedőket 
egy ismeretlen hang és különféle megrendelése
ket adott le, valóban létező emberek, ismert uj- 
l>esti ügyvédek, orvosok, gyárosok nevében.

Vendéglőből vacsorát, eukrászoktól sllte- 
ményt, fűszeresektől csemegeárut rendelt 

telefonon
és mikor n rendelt árut leszállították, kiderüli, 
hogy ostoba csíny történt. Legutóbb egy cuk 
rásztól kétszáz darab süteményt vitetett Red- 
Heh Gábor táncmester Inkására, ahol nagy meg
lepetéssel fogadták a törték és habosfánkok 
százával érkező küldöncöt.

A felültclett kereskedők feljelentésére most
• rendőrség sréleskttrü nyomozással akarja 

ártalmatlanná tenni a telefonhiénákat.
Valószínű, hogy az újpesti eset a Budapesten 

újabban történt hasonló esetek folytatása és 
arra gondolnak, hogy az összes ilyen telefon- 
csínyeket egy beteg idegzetű ember követte cl.

— Vasárnap adták át a Curnegie-Hlapil- 
vány könyvelt a Tudományegyetem könyv
tárának. A PAzmány-Pélcr Tudományegye
tem Ferenciek-terén lévő ősi könyvtárának 
nmerikni és magyar lobogókkal feldíszített 
nagytermében az Egyesült Államok nagy
követe, Buttlcr Wright vasárnap adta át azt 
az 1195 amerikai könyvet, amelyet a „C.ar- 
negie Endotvnient" alapítvány juttatott Ma
gyarországnak. A nngyérlékü könyvek ünne
pélyes átadásánál megjelentek Végh Gyula, 
az Iparmű vészeli Muzcum. Paikert Alajos, 
a Mezőgazdasági Muzeuni igazgatói, Heckler 
Antal és Rékám Lojos vezetésével számos 
egyetemi tanár. Prcszly Elemér főispán és 
tudományos intézeteinknek vezetői. Buttler 
Wright nnpolnyclvü beszédében elmondotta 
Carnegie élettörténetét, majd átadta az aln- 
pitvány adományozó levelét. Petry Pál 
államtitkárnak. Petry Pál dr. Fináezy Ernő 
és nz Egyetemi Könyvtár vezetője, Pastciner 
dr. mondottak köszönetét az adományért. 
Ezután az ünnepélyen megjelent notabilitá- 
Mok megtekintették a könyveket és azt a 35 
kódexet is, amelyet a román megszállás alatt 
Bánd hol: amerikai tábornok mentett meg 
a románok elöl.

— Miniszteri rendelettel szabályozzák a 
kozmetikusok működését. A kereskedelmi mi- 
nlsitrriuinbnn Jezsovils János dr. államtitkát 
elnöklete alatt értekezlet volt n népjóléti mi- 
nlulcriuin. az Orvosszövclvég és a budapesti 
kozmetikai ipnrtcstülcl képviselőinek bevoná
sával. Csilléry András dr., nr Országos Orvos- 
szövetség elnöke és Törők Lajos dr. egyetemi 
tanár javaslatára elhatározták, hogy rendelet 
tervezetet készítenek, amely hivntva lesz rcn 
■lezni n Ix'ir és ideggyógyászok és a kozme
tikusok helyzetét. A n ndelct pontosan szabó 
lyfizza. hogv a kozmetikus milyen működést 
.fejthet ki és a kozmetikus iparosokat eltiltja 
■■ orvosi jellegű beavatkozásoktól.

A művésznő válik férjétől, 
mert botrányt okozott koncertjén

Berlin, január 13.
A péntekesti botrány kapcsán, amely Ma- 

yer Mária bécsi karmeslernő hangversenyén 
történt, a bűnügyi rendőrség a Montag ér
tesülése szerint elkobozta a művésznő férjé
től, Gaberl bécsi kereskedőtől az útlevelet és 
megtiltotta neki, hogy Berlint elhagyja. Ga
berl bevallotta, hogy ő küldte szét azokat a 
leveleket, amelyek miatt a botrány kitört.

Letartóztatására nem került sor, mert 
még nem tisztázták, hogy egyáltalában 

követett-e el büntetendő cselekményt. 
Mihelyt Gaberl beváltja azt az igérgtét, hogy 

—■ Az angol királyné Is beteg. Londonból 
jelentik: Az udvar köréből híre jár, hogy a 
királynak jó éjszakája volt. Állapotában 
nem állt be változás. A király orvosai a mai 
nap folyamán másfélórás megbeszélést tar
tottak. — A királyné orr-, torok- és fülspe
cialista kezelésében áll. Állapota javult, de a 
nagy hideg miatt nem hagyja el szobáját.

— Mellbelötte magát egy 18 éves tisztviselőnő. 
Tegnap este 10 óra tájban a Kálvária-tér 18. sz. 
ház lakói egy revolverdörrenésre lettek figyel
mesek. A lövés zaja Wioth Mária 18 éves ma
gántisztviselőnő lakásából hallatszott ki. Ami
kor az ajtót betörték, a lakók ott találták a 
szerencsétlen leányt vérző mellel. A helyszínre 
kihívott mentőorvos megállapította, hogy Vioth 
Mária öngyilkossági szándékból meltbelőltc 
magát. Súlyos állapotban a Rókus-kórházba 
szállították.

— Két ródllszercncsétlenség Márlaremetén. 
Vasárnap délelőtt Mózer János gyárimunkás és 
Boros Vilma varrónő Máriareinctén a Remete
utcában ródliztak. Egy kanyarnál a gyorsan 
lefelé csúszó ródli nekivágódott a járda szélén 
álló Bp. 27—872. számú luxusautónak. Az 
összeütközés következtében az autó sárhányója 
letörölt, a ródli két utasa pedig súlyos sérü
lést szenvedett A mentők Mózer Jánost és 
lioros Vilmát az Uj Szent János-kórházba 
szállították. Ugyancsak hasonló ródliszeren- 
csétlenség történt Nagy Lajos géplakatossal is, 
aki ródlizás közben egy fának futott és ki
repült ródlijából.

— Kétszer volt tűz vasárnap az osztrák 
követség épületében. Vasárnap délután az 
Akadémia-utca 17. szúmu házban, az oszt
rák követség épületébe hívták ki a tűzoltó
kat. Nagy apparátussal vonult ki az ötödik 
kerületi őrség, de kiderült, hogy csak egy 
kisebb kéménytüzről van szó, amit gyorsan 
eloltottak. Este 10 órakor újból értesítették 
a tűzoltókat, hogy az osztrák követség épü
letében ismét tűz keletkezett. A kivonult tüz- 
őrség megállapította, hogy az. egyik második 
cmeleli szobában a kályha áttüzesitette a pa
dozatot és az meggyulladt. A tűzoltók más
félórai munka után teljesen lokalizálták a 
tüzet.

— Kéménytől a Vigadó-téri Kioszkban. Va
sárnap hajnalban jelentették a központi tüzőr- 
ségnek, hogy a Vigadó-téri Kioszk tetőzete 
lángban áll. A tűzoltók nagy készültséggel vo
nultak ki a veszedelem színhelyére, ahol rövi
desen megállapították, hogy a jelentés túlzott 
volt, amennyiben csupán egy kémény gyuladt 
ki, amit az őrség rövidesen eloltott. A kár je
lentéktelen.

Halálos balcNct teafőzés közben. Vasárnap 
reggel az Cllö:-ut 66-A számú ház egyik laká
sában holtan találták Bacai Albcrlnét. A rend
őri bizottság megállapította, hogy az asszony 
éjsznka teát főzött a gázknlyhán, amelynek a 
csapja nyitva maradt és az igy kiszivárgó gáz 
reggelre megölte Bncainét. Holttestét a bonclani 
intézetbe szállították.

— öngyilkossági szándékból felvágta bal
karján az ereket. Szűcs András 64 éves gyári
munkás Pesterzsébeten nz Erzsébct-utca 189. 
számú házban lévő lakásán öngyilkossági 
szándékból borotvával balkarján az ereket fel
vágta. Szűcsöt a mentők a Szent István-kór- 
házba szállították.

— A potyautas balesete. Derccenböl jelentik: 
Vámveri Lajos 19 éves fiatalember jegy nélkül 
szállott fel n vonalra. l’jfehértó környékén n 
kalauz elöl a lépcsőn bujt cl, megcsúszott és a 
pályatestre zuhant. Súlyos fejsebbel szállították 
a debreceni sebészeti klinikára.

M
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Budapesti ügetoversenyek

• / szánversenyek második napja is fényesen 
sikerült. A nap főversenyét Coáero nyerte 
Baba es Kocogó előtt.

A részletes eredmény a következő:
Vovák in B<,"kó- 2- Rabonhán (1'4)10 n%fhy (“l Monostori Indult még: Vélek,
rnrf 10:21. -11, fut.nn: 1. Holtversenyben Nap-
[cd Uj Wiesncr és Hámás <4) Novák. 3. Dante (pari) 

r ’á ,ndu’! Radufta. Koma. Benedlct, Ju-
nin.’ ,0J? 10:29 Rámás. 15, 18. 14.
nr'X. f"’onr ’■ Bcnkó. 2.ít j Novak. 3. I’ompadour (l’< rcú) Kovád
l. Indult még: Avanti I. 10:60. Olasz 10:31. — IV. fu
tam: 1. Codero (l’á) Katiink.,. 2. Baba (pari) Kovács, 

Wiesncr. Indult még: Miss Franciska. 
10:2°. Olasz 10:23. - V. futam: 1. Úri Baka (pari) Fei- 
SCr'nJ‘InZ* on rcA) Wiesncr, 3. Jegér (6) Zwlllln- gcr.10:23. Olasz 10:21.

Mn van ti nevezési zárlat nz újonnan alapi- 
lőtt 1929-cs és 1930-as csehországi nagy díjra. 
A 80.000 pengővel dotált 2400 méteres távol- 
ságu nemzetközi jellegű versenyre már szá
mos nevezés adat olt le magyar részről, úgy a 
Magyar Lovarcgylct, mint a Wicni és a 
Prágai Jockcy clubok titkárságánál. Reméljük, 
hogy már maguk a nevezések is bizonyítékát 
fogják szolgáltatni a magyar telivér tenyész- 
lés nagyságának és életképességének és méltó 
számú és ludásu éráikét küldhetünk fel a 
május 26-án eldöntésre kerülő nagy díjhoz a 
kuchclbadi pályára.

a károsultaknak megtéríti a hangverseny
jegyek árát, előreláthatóan tehát hétfőn, a 
házaspár visszakapja útleveleit és haza- 
utazhatik Bécsbe. Csalás miatt nem emelnek 
vádat a lap szerint Gábori ellen, legfeljebb 
közbotrányokozás miatt vonják felelősségre. 
Gaberl kijelentette, hogy ügyének tárgyalá
sára megjelenik Berlinben. A karmesternő a 
lap munkatársának megismételte azt a kije
lentését, hogy az események következtében 

megindítja a válópert férje ellen
és reméli, hogy ezen a: utón eléri művészi 
rehabilitását.

— Földrengés Japánban. Brüsszelből je
lentik: Az obszervatórium ma 14 perccel éj
fél után meglehetősen erős földrengést 
jegyzett fel, amelynek fészke körülbelül 
8250 kilométernyire, alkalmasint Japán 
északi részében volt.

— Pályázat idcgenforgulmi plakátra. Az Or
szágos Magyar idegen forgalmi Tanács pályáza
tot hirdet külföldi propagandára alkalmas mű
vészi plakát terveire. A részletes feltételek a 
tanács Türr István-utca 8. szám alatti helyisé
geiben és a főváros Idegenforgalmi Hivatalá
ban, Deák Ferenc-utca 2. szám alatt tudhatók 
meg.

— Kifosztották egy üllőiuti nrldivatüzlet ki
rakatát. Az Üllői-ut 89. szám alatt lévő Pollák 
Kálmán-féle uridivat üzletének kirakatát az el
múlt éjszaka ismeretlen tettesek felfeszitették 
és onnan nagymennyiségű értékes árut elloptak. 
A rendőrség a nyomozást megindította a tette
sek elfogatása érdekében.

— Az idegenforgalmi szervezetek a budapesti 
műalkotások aj elhelyezéséért. A budapesti 
idegenforgalmi szervezetek elhatározták, hogy a 
székesfőváros tanácsához beadványt intéznek, 
amelyben a budapesti műalkotások és műemlé
kek uj elhelyezését kérik. Megállapították, hogy 
a főváros területén számos szobor, festmény és 
más műalkotás van, amely az itt megforduló 
idegenek szeme elől valósággal el van rejtve, 
holott idegenforgalmi szempontból fontos érték
kel bírnak az ilyenmü kincsek. A szervezetek 
bizottság kiküldését kérik, amely a műkincsek 
megtekintése után döntenek arról, hogy hol 
helyezzék cl azokat.

— Tanárnak adta ki magát egy klinikai 
szolga. Debrecenből jelentik: Dudás István, 
volt klinikai szolga, tanársegédnek adva ki 
magát, többrendbeli sikkasztást és csalást 
követett el. A debreceni törvényszék tizhó- 
napi börtönre Ítélte.

— „A Stella sütőporgyár tisztességtelen 
versenyért beperelte az Octker gyárat" cí
men a Hétfői Napló 1928 május 7-i számá
ban téves információ alapján cikket irtain, 
amelyért sajnálkozásomat fejezem ki. 
Récsei Ödön.

— Betörők jártak egy Csengery-ulcai 
lakásban. Szombatról vasárnapra virradó 
éjszaka ismeretlen tettesek álkulccsal be
hatoltak Bekcnfeld Márkus Csengery-utca 
10. szám alatti lakásába, ahonnan nagy
mennyiségű ruha és fehérneműt, továbbá 
ékszert és készpénzt loptak el. A rendőrség 
ez ügyben a nyomozást megindította.

— Egy tizennyolc éves pilóta halálos 
katasztrófája. San Rafaelből jelentik: 
Fisbach 18 éves francia aviatikus, aki kis- 
lipusu repülőgépen Indiába készült, halá
los szerencsétlenség áldozata lelt. A szeren
csétlenség akkor történt, amikor Fisbach 
San Rafaelből útnak indult, hogy Tuniszba 
repüljön.
,— Bádogos- és szerelőmunkások közgyű 

lése. A bádogos- és szerelőmunkások szakszer
vezete vasárnap a Magyarországi Vas- és 
Fémmunkások központi székhazában közgyű
lést tartott, amelyen megválasztotta az uj 
szervezőbizottságot. Az újonnan megválasztott 
bizottság n Magyarországi Vas- és Fémmunká
sok szakszervezete llszlujitúsát készíti elő.

—Huszonötéves szolgálati jubileum. A világ
hírű pécsi Hamerli-télc. kezlyügyár, megkapó 
ünnepség keretében ünnepelte a cég munkatár
sának Barber Hormonnak huszonötödik szolgá
lati évfordulóját. A Budapesti Iparkamara kéz 
tyüosztálya is bankettet rendez a jubiláns tisz
teletére.

— Megtalálták a Bónis Pálnélól elrabolt 
relikült. Vasárnap délután a főkapitányság 
központi ügyeletén megjelent egy fiatal 
diák, aki az ügyeletes rendörtisztviselőnek 
átadott egy női retikült, amelyet délután 
talált a Városmajor egy elhagyatott részén. 
A rendőrségen megállapították, hogy a reti- 
kül Bónis Pálnéé, akit szombatról vasár
napra virradó éjszaka a Városmajorban egy 
ismeretlen tettes kifosztott. A retikülben 
csupán egy Bónis Pálné nevére kiállított 
számlát és egy puderdobozt találtak. A 
rendőrség az éjszakai rablótámadás ügyében 
tovább folytatja a nyomozást.

AtJTÓMAPLÓ
)( Egy csapásra fellendült Bruck Nándor 

üzletmenetele, amióta a Jánoshegyi verseny ifj. 
Hóra Nándor fényes győzelmét hozta egy 
James-géppel. A molorszakértök ezelőtt is meg 
voltak győződve a James kitűnő kvalitásáról*,  
de a mostani fényes győzelem csak öregbítette 
a világhírű géprői elterjedt jó híreket.

)( Rothholz Ernő, az Andrússy-ut 62. szám 
alatt levő amerikai Indián motorkerékpár bu
dapesti vezérképviselője a napokban rendkívül 
érdekes levelet kapott a gyár vezérigazgatósá
gától, amelyben közölték, hogy a legrosszabb 
utakra is alkalmas és az egész világon elterjedt 
Indián motorkerékpárnak újabb nagy sikere 
van: amennyiben a newyorki rendőrség után 
most a newyersi, a clevelandi és a bostoni 
rendőrséget is Indián gépekkel szerelték fel.

)( Most jelent meg Kádár Imre szerkesztő
ében a legújabb autóstatisztika, amely a múlt 

év autócrcdményéről számol be. Ezidőszerint 
a múlt esztendőben 2738. tehát százharminc
hattal több autót adtak el, mint 1927-ben. A lis
tán az elsők között szerepel a Pneumatik Áru
sító r.-t. által képviselt Jordán és N. S. U. kocsi.

)( A Ileimaiin Antóbchoznlali r.-t. — értesü
lésünk szerint — már február elején forga
lomba hozza az uj Monastella és Vivastella hat
hengeres, másféllitercs uj kocsikat. A Vivastella 
egyik tipusa a Berliner Spezial, amely egyiko 
lesz a legszebb és legcélszerűbb kocsiknak^ 
amelyek úrvezetők részére az országban fut
nak. A Renault jövő hónapban egy pompás 
nagy luxuskocsival is meglepi a közönséget, 
amelynek a neve Rcinastella. Az uj kocsi nyolc
hengeres, héllilcres ürtarlahnu, az ára pedig 
nem kevesebb, mint 190.000 frank.

ROYAL
CORD

maga a 
f tfikátetesságl

Pneumatik Árusító Rt.
Andrássy-ut 27. Telefon: Aut. 134—78.

Föl e rakat

Andrássy-ut 40.
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S PORT
A BK.E csapata fel
fejlődött a nemzetközi 

klasszishoz
Wiener EV-BKE 2:1 (1:0,1:0,0:1)

A koronghokki térhódítása vasárnap olyan 
eseménnyel szolgált a jégsport híveinek, amely 
fordulópontot Jelent reprezentáns egyesüle
tünknek, a BKE történetében, A csapat két év
vel ezelőtt tért át a kanadai koronghokki já
tékra és ezalatt a két év alatt igyekezett el
sajátítani a hokkijátéknak ezt a fajtájút és 
igyekezett is feljutni arra a magaslatra, ahová 
h handy-jótékban elért tudása juttatta.

Fejlődését láthattuk az eddigi nemzetközi 
mérkőzéseken, de megnyugodni csak vasárnap 
óta tudunk, amikor a kft év előtti Európá
ba fnok Wiener Eislauf Verein-nel láttuk ját
szani. amely csak elkeseredett küzdelem után 
tudott fölötte minimális győzelmet aratni. Egy 
15 éves, sok-sok kemény dicsőséges csatában 
megőrizett csapat állott szemben egy fiatal, 
erőtől duzzadó csapattal, és ha a BKE a konti- 
uens legerősebb csapatával szemben csaknem 
helyt tudott állni, megállapíthatjuk, hogy 

nenj messze az az idő, amikor a BKE a 
koronghokktban is a legjobbnak mellé fel 

fog zárkózni.
A csapat meg rajta áll a fejlődés utján és 
lia gyorsasága mellé a gólhelyzetek kihasz
nálását is elsajátítja, komoly beleszólása 

lehet a közeledő Európabajnokságban.
A játék első harmadában a BKE villám

gyors akciókkal teljesen megzavarja a vendé
geket, de érezhető fölényét a kapu előtt bi
zonytalan csatársor nem tudja gólokra felvál
tani. Az osztrák kapus: Liclitschein a játék 
eme periódusában csodálatos munkát végez, 
ami szintén egyik oka volt a BKE gólképlclen- 
ségének. Ezzel szemben a 8. percben Sell 
egyéni lefutása és helyezett ütése a WEV-nek 
juttatja a vezetést.

A második harmadban a BKE kissé visszaesik, 
■ bécsi csapat kissé fölénybe jut és a Hperc- 
ben a gyors Léderernek másodszor is sikerül 
a korongot Heinrich kapujába ütni. Az utolsó 
harmadban a BKE magára talál, egyik veszé
lyes támadást a másik után vezeti és az utolsó 
percekben Lator—Minder—Weiner kombináció
ból utóbbinak sikerült az eredményen szépí
teni.

A néha erélyes, de jól összedolgozó osztrák 
csapatban Llchtschin kapus klasszis teljesít
ményt nyújtott, mellette Göbel center és Sell 
balszélső tűnt ki, mig a BKE-ben ugyancsak 
Heinrich kapus és Weincr játszottak jól, Min
dez gyengélkedése folytán indiszponált volt.

Bauer Sándor biró néha feltűnő bizonylata 
nul vezette a mérkőzést, különösen az offszájd- 
helytéfek megítélésében volt gyenge és az 
osztrák gólok elsősorban ennek a körülmény 
nek köszönhetik érvényesülésüket, ami a BKE 
tudásának javára billenti a mérleget.

Leleplezték gróf Sigray Antal 
arcképét a boxo’ó szövetség 

közgyűlésén
Saltn Hermann grófot és vitéz 
Kalándv Imrét választották meg 

társelnököknek
A Hamar ökölvívó Srövctiég vasárnap dél- 

előtt tartotta rendes évi közgyűlését a Podma- 
niczky-utcai MOVE-palotóban gróf Sigray An
tal elnöklésével. A közgyűlés előtt Petróczy ez
redes, a MOVE részéről üdvözölte a szövetsé
get, amelynek átadta a rendelkezésre borsó 
tott helyiséget. Kankovszky Artúr ügyvezető-el
nök üdvözlő szavai után

leleplezték Sigray Antal grófnak, a magyar 
boxolösport áldozatkész mecénásának por

tréját
De nem feledkezett meg a szövetség Kan

kovszky Artúrról, a magyar ökölvívás úttörőjé
ről aki a szövclség arany jel vényét kapta.

A tlszlujitás során a kővetkező tisztikart vá
lasztották meg: ....

Elnök: Sigray Antal gróf. Társelnökök: vüéz 
Kalándv Imre és Salm Hermann gróf. Alelno- 
kök: Baléi, Aurél. Cscuz Lészlé dr., Knnkov- 
szkv rtur, Rndnay Sóndor dr. és Rélhfalvy 
Gyula Főtitkár: Pollatschck Sándor dr.
(Spórta). Szövetségi kapitány: Erdős Sándor. 
Ügyész: Szálka Béla dr. Orvosok: Győri Ernő 
dr., Kanka Emil dr., Katona Bálint dr. és 
Kreisz László dr.

Külföldi fvitai /eredmények
Récs: Rapid—Hertha 2:1 (f : 0).
Ber'int Tcnnisz — Borussia és Minerva kom

bin’11 — Unión Ziskov 6 : 1 (4 • II.
Hannover: Norddeutschland—Sflddeutschland

Elbtrfold: Brandenburg—Westdcú'-03^5oF^‘í 
(l !1)l _ I

X A kölni lornaünnepély megkapó ^részletei | 
elevenedtek meg vasárnap déwlött a r ' • 
székesfőváros tanócsának közoktatásügyi bi
zottsága állal rendezett fllmmalinén n Royal 
Apolló vásznán. Elsőnek Purébl Győző dr. ta
nácsnok lépett a függöny eM^JjjevMcUJ szavai 
után pedig háró Proff Kocsa mé székesfővá
rosi tastncvclésügyi szakelőadó.® smertetlc saját 
benyomásai alapján a kölni tornaünnepétyl, 
amelyen a világ minden rászánd! egybosereglett 
25 000 német tornász és 100 000 néző vet! részt. 
Előadását vetített képekkel kísérte és végül be
mutatta a német tömeg*  nort grandiózus sereg
szemléjéről készilett hatalmas filmet.

Néhány
2.50
3.50

11.—
2.90

4.80
7.00
9.50

13.50

Selymek
Japán-selyem sk,.“',nX...............
Foulard selyem ....
Crepe de chine _ _ _
Crepe gcorgetle SX“ly™-................
Crepe satln .—
Cord-bársony X™?í

hallatlan olcsón.................................................

Női ruhakelmék
Nöl ruhakelme . . . . .
Fémszálas jumper-kelme
Kasba caro K.’jíSX'X............
Női ruhakelme '?k“ffipk“&eü“
Nöl kabátposztó, tiszta űvapjrtmfnöségek fél

árig leszállítva

Férfi öltöny kelmék
Igen tarlős használati minőségben ............| icvtn íTVliniÚ minőség, rendkívül jutányos .lőitd yydpjll ára, 149-150 cm széles.... 
Dlvat-sportkelme tiszta gyapjúmlnőség..

Finom kamgarn “S; SS5
Téli kabát- és uadrágkelmék félárig leszállítva

Kész férfiruhák
TélIkabátok XS* plüke'”“': blre°" 
ülsterek legfinomabb doubl szövetekből .. 

Sacco-öltönyök raodrrn st&bilA. lmom ki
vitel ........................................  -

Golf-nadrőflok ‘“vap........
Csíkos nadrágok KKbST* ............
Guml-esőkőpenyek . . . . .

Nyakkendők
Horgolt szép, új mintákkal ........ . ...............
Ideál-csokor óriási választák ...................
Önkőtő műselyemből 
Tiszta selyem-önkötő

mintákban .......................................................

Kesztyűk
Női fekete glaszékesztyű. . . . . . . .
Női bélelt Nappa-kesztyű %'j;, 
Női mosőbőr kesztyű S8r,é‘..............
Női antllop-kesztyü színes és fekete.... 
Női svéd-keszlyű dtvatkézelővel ............
Férfi mosobőr- és anlllop-kesztyű 
Férfi nappa-kesztyű

Női kabátok
Tavaszi női köpenyek

kelméből, bámulatos ofc«ó ára ..................
1 élikabátok kKeS?p,.“’!’,‘M'-.

Női ruhák
Szövetrnha X WttV-1:..............
MAI mim tiszta gyapjú kasha kelméből,
HŰI llllla a legújabb rázom kben...............
Crepe de chine-ruha

sz'nekben, elegáns kivitelben.........................
NŐI ruhák bő"tá8.,UU,ard’’,0ly’m...............
Nfíi rnhAlí gyapjúdelén, mosőselyem, liUI I ullull mosopouplln- és grenadlnbó), 

óriási választékban........  ............... . .............
Kimond kitűnő cord-bársonyból ...................
Kimonő kitűnő mosó-Hanellbői .......

hlmonő gyfinyőnyrü virágos dolénből.........
Házlruha cérna-barcbetbő ............
Házlruha kitűnő mosó-voálból ...............

/^-.'magrenadinból és batlsztbói....

i/lóusok elsőrendű angol flanelból...............

Gvermekruhák
ÍVSllőnyők . . . . . _....
Ftűnadrág EJttr-.......................
Leánykaruhák . . . . . . .
Joppe SX5J?XÍ,”"“1.-. . . . . . . . . .
Boy-kabátok kl,X‘,S‘Z„. . . . . .

caivin tör 7,

66.—
68.—
56.—
22.—
15.—
28.-

.35 
—.50

1.10
4.80

3.90
6.50
5.90
4.90
2.20
5.90
7.-

19.—
29.—

9.—

cikk — a sok közül:
Gyermek Krümmer-kabátok %<

fehér és szürke színekben ............................
Táncruhák
Bakfls-kabálok
Játszóőliönyök
Gyermek-barchetruhák i-s ««>„.. 
GyermeH-bársonyruhák i-s«»«.. 
Béby-ruhák |ó mosóanyagból ............ ..

Nőikalapok
Kloss és fölhaftott űlckalapok

a legprímább minőségben, minden színben ..
Pán-bársonykalapok ISKK.. 
Filc-gyermekkaiapok minden színben 
Csibész-filckalap

gat, bélelve, különböző színben ...................
Fiú-cslbészkalap KSSKUmlm. 

bőr szafagd'szftóssel, bélelve.........................
Svájci sapkák X'™ “zl°b'n“"y: 
Motorsapkák minden ssínben................. .

Férfikalapok
Íivnniúknlíin fekete- és dlvatszinekbenUJapJUKüldp legújabb formákban............
Bolyhos kalap divatsztnekben ...............

NyulszőrkaIap 'XÍÍSeu..,
Kemény kalap kitűnő minőség.............
Sporisapka elsőrendű kivitelben...............

Férfi fehérnemű
ClfAnlnn lpbér raye, csíkos és kockás mellel. JliUlillly 2 kulön gallérral............................Fórflinn egyszínű drapp anyagból, mintázott 
I vllllliy pótipl.n mellel, 2 külön gallérra) 
Angol zeiinng
Fehér rayelng :rkkX”a'S;ra?’ 
Színes pupllnlng

2 külön gallérra' ..............................................
Ilemenygallér SX/™”6..................
Puhagallér bnpIft. Mk ,Mon. . . . . . . . .
Hálóing kitűnő sífőnbót, színes díszpántlal 

Rövid alsónadrág “Ki “*"•  
Hosszú köpper-nadrág

elsőrendű megb'zhatxS min'ség....................
Flaneil-plzsama .*" “
r!Á7ÍLflhAt kitűnő gyapJúvelour-kelméből, natlülJIiai „elyem zs nórozázsal...............
I' Ürdőköpeny b|börbbd0 frotarkelmöMl ..

Női fehérnemű
Nadrágkomhlné sr^JmXS^í

kitűnő sílónból, gyönyörű hímzéssel ............
elsőrangú színes n- nsonkhól, motlv-dfsritéssei

Szoknyakombiné
színes battszíanysgból, cslpked'szitésaal ....

Női Ing vagy nadrág h'mezve........
Női hálóing LXrX'OTSTS.T’. 

színes nansoukból, ostpkedtszltéssel ............
Női íiirdőköpeny ffis"p.'1.lllr'.,Urkpb”6:

Selyemsálak
Crepe de Chlne-sál

nagyság............................................................
Crepe de chlne-kendő

teres négyszög .................................................
Kötött selycmsál ílnon) ginekben 
Fehér trlkóselyemsál 
Nadrágtartók “5.

Kötöttáruk
2000 darab gyermekmellény és 

nnllnvor 3 éV0R gyermek részére, azenzA PllllUVVI C|óa olcgöD ................................
számonként 40 fillér emelkedéssel

NŐI meJóny lr blM,al_ _ _
Női smoklngkabát m„ un. . 
NŐI galléros pullover & 
NŐI és férfi pullover
Női kötött sapka db, „in,b|M^bkban 
Reform kötött női nadrágokn'xx-„

rrtco-selyemből. minden színben . ...............
Atlasz csíkos mflselysm, egész nehéz minőség 

Dugta gyapjú, - inden nagyságban...............

re, 17.—
17.—
26.-
2.90
3-
6.50 

-.80

—.80

5.80
9.80

19.-
8 50
1.90

5.-
7.50
1.90
1.70
1.65

3.75

Női harisnyák
IfJOn tflrtóS uiioé.é^, vglDdoQ ezlatxu, . 
Kitűnő mosható műselyemből ......... ....
Flórharisnya ,Ben mina8bg. . . . . .
Selyemfényű moustlnliar.snya 
Bemberg-selyemharlsuya

színekben..................................... . ................

Férfi harisnyák, zoknik
Férfi sportharisnya 
Kitűnő térti llórharlsnya 
FérfíZOkUl meigg téli miuóaé,................
Férfizokni kl,p!'‘:
Cérna fiónokrii SÍ!W"U'P 
Gyermek pateníharisnya E”?

vflf kedvező ár, amíg a készlet tart:
1 2 3 4 5 « 7 H 9 10 11

1.90
2.80 

-.70

12
-.30-.4u-j>a-.ii<i-.uii-.7i>-.?j-.au-.a. -.no -se w

Zsebkendők
Női bafisztzsebkendők pice szöUei .
Fórfi 7snhl(pní1fi k,tünfl basználaö mii*1 VIII Í.ÖLUAVIIUJ a6gt teh6r színes, dús 

választékban ... . ..
Azsűros férfi zsebkendők

Mosókelmék
Crepp sok színben, Kitünően mosható .. _ 
Sportflanell kitünően mosható _ ~

Mosődelaln SE,*  “'p'1"!l!-d,1! ’4 
Marocalnok és pizsamatlanellek 

legújabb dlvatipin ókkal, óriási választékban Mn.lnvcó óriási választékban, klmönóra és 
ínulIOjöü pongyolára legalkalmasabb- anyag Gvanlúdolnin eredeti francia minőség, dús UjapjuUülUlll választékban MflCOlVPm remek minőség, cgyszínflek és 
iiUövljvlil divatos mlntázatúak ........

Vászonosztály
Mosott silón cégünk ló) bevált minősége 
Madapolán-slfón 
Pamutvászon
Köpper-gradll eltűnő alsónadrág-kelme.. 
lepedőküliiíiiegesség SX 
Paplanpedővászon 
Intet (tolltok) garantált vízhatlan minőség ..

Asztalneműek, törlők
Damaszlabrosz »<.„»,. . . . . . . . . . . . .
Étkészlet fehér damaszlból X”; 

és 6 szalvéta, 60 cm nagyságú 
Kóvéskészlet 
Csemegekendö £í«dn •pk 
Törülköző szélén piros beszövött csíkkal . —
Jaquard-tiiríllkliző nófehér, igen tartós 

Frot Irtörülköző elsőrendű minőség . . 
Edénytörlő és portörlő ’•?. -

Agyncmüek
raagnab mzéssel 

Kispárna 40/58 cm. nagyság _ . „ « M 

Nagypárna 76/96 cin M w w <■ • 
Paplanhuzat hímzés nslküf • M w . 
Paplan elsőrangú, selyemfényű kfottbó ]

Cipő-osztály
Kitűnő házlclpök í5'’X“kpk^r“"- 
Nől fekete antllopclpő JíXJ* u‘ 1 
Férfi fekete iBergstelgerc-cípő

elsőrendű minős«c .   .................... I
Gyermek box fűzős cipőid

«ZlBuen. 22—25- r .................................. ..
Gyermek bundaetpő ____

Szőnyeg és függöny
Ebédlöszönyeo zocoono, ........ 40.-
Aflyölö rendk vüi ntanvos............... .  4.50
Függönyetamln í;:ks,“ kS“ - .75

-.12
-.50
—.55

-.79 
-.79 
-.69

-.68
-.98

1.10 
•> r 
2’20

elsőrangú pumutvát-ónból dns madeira*  éa

3.45
5.50
8.50 

18.—

6 90
13.50
18.-
8.50
7.80
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A BBTE védi a Bély-De- 
mény csapatvándordtjat
Csekey ismét legyőzte sífutóinkat

A napok óta tartó szibériai hideg után va
sárnapra megenyhült az idő és ragyogó nap
sütésben. ideális terepviszonyok mellett, ren 
dezte a BBTE jubiláris sífutó- és ugróversenyéi, 
amelyen több mint száz versenyző vett részt. 
A verseny pompásan sikerült és őszinte sikert 
hozott a rendező egyesületnek, amelynek ki
próbált rendezőgárdája a tőle megszokott pre
cizitással bonyolilotta le a versenyszámokat.

A versenynek ünnepi és jubiláris jelegét a 
BBTE 1893-ban alakult első sicsapalának a 
megjelenése adta meg, amelynek életben Ipvő 
tagjai: Ary Pál. Hohlfeld Henrik, dr. Wein 
Dezső, Demény Károly ny. államtitkár, a BBTE 
elnökének vezetésével megtekintettek a ver
senyt.

A verserty főszáma a hetes csapatok részére* 1 
kiirt Bély—Demény vándordíj volt, amelyet 
n rendező egyesület nyert meg a Magyar Si 
Klub előtt. A MAC és a TTE elegendő ver- 
M>nyzö híján netn indult, mig a Magyar Turista 
Egyletnek csak 8 versenyzője futott be a célba 
éa igy elesett a helyezéstől. A versenyzők cl- 
fogadtatással nyilatkoztak a pompás terepről, 
■melynek 18 km-es vonala alapos próbára telte 
* Versenyzők képességeit.
/ Az egyéni futószámban a legnagyobb érdek

lődés előzte meg Csekey Gyulának, a neves 
hoSszulávfutónak startját. Csekey mull vasár
nap legyőzte, sífutóinkat, II. oszt, versenyzőből 
t. osztályú versenyzővé avanzsált és kíváncsian 
várták, megismétli-e múltbeli bravúrját? Cse
key megfelelt e bizalomnak, külön klasszisnak 
bizonyult és

Imponáló fölénnyel nyerte a veraenyét a 
Szepes-flvérek előtt.

Szepes Béla az ugrószámban rehabilitálta ma
gát és bebizonyította múlt héten szenvedett 
Vereségének irrealitását.

Részletes eredmények :
Hetes csapatverseny a Bély-Deméng vándor 

díjért: L BBTE (Csekey, Sípos, Mezei, Görgői, 
Krechnyaí, Bély, Kliment) összidő: 9 óra 47 p. 
40 mp. Átlag: 1 óra 23 p. 57 mp. 2. Magyar Si 
Klub 10 óra 08 p. 51 mp. Átlag: 1 óra 28 p. 
68 mp.

Futóversenyek:
. A) osztály, lő km-es lóverseny: í. Csekey 
Gyula (BBTE) I óra 12 p. 30 mp. 3 S;epes 
Béla (MAC) 1 óra 14 p. 34 mp. 3. Szepes Gyula 
(MAC) 1 óra 16 p. 62 mp. 4. Szendey András 
(Magyar Si Klub) 1 óra 16 p. 62 mp. 5. Szen
dey Béla (MSK) 1 óra 21 p. 30 mp.

B) osztály: 1. Sípos Lajos (BBTE) 1 óra 
p. 06 mp. 2. Mezei Ferenc (BBTE) 1 óra 
p. 25 mp. 3. Németh György (MAC) 1 óra 
n. 17 mp.
Hölgyek futóversenye (5 km): 1. Kopeczki Anna 
(MTE) 24 p. 55 mp. 2. Palli Jánosné (BBTE) 
>/ Németh Fercncné (BBTE).

’Az ugróvcrscnyckct délután fél 3 órakor bo
nyolították le a Normafa melletti ugrósáncon, 
amelyek részletes eredménye a következő:

L oszt. fAversenyt I. Szepes Béla (MAC) 
18646 p. (23.6. 24 m. Versenyen kivül 26 m.í 
2. Ványa (TTE) 17375 pont. 3. Szepes Gyula 
(MAC). 4. Húberl Aladár (BBTE).

II. oszt. 1 De Chalel Andor (BBTE) 16666 p. 
2. Bők (MSK). 3. Bély Miklós (BBTE). Ifjú
sági'verseny: 1. Marsaik László (KISOK) 16020 
p. 2. Varga (BBTE). 3. Makkni (BBTE). 4. 
Scheidlcr (BBTE). öregek A) csoport: 1. Né
meth Ferenc (TTE).
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Vasárnapi sporthírek
X Elhunyt futballhiró. Vasárnap délután te

mették a farkasréti temető halottasházából 
Kiéin Józsefet, az ifjabb futhallhirói nemzedék 
rókonsrenvck, tehetséges tagját. A birótcstfllct 
Karácsony óta már második fiatal, nngv rémé- 
nyékre jogosító tagját veszítette el.

X Pályarekord a svábhegyi ródll- és bobver- 
•Hiycn. A Svábhegyi Egyesület kitűnő rendezé
sében folyt le vasárnap délelőtt az uj svífbhcgyi 
ródlipályán a szezon első sportszánkó-veraenye. 
Eredmények: I. Férfi egyes: 1. Telszlcr Frigyes, 
aki a kb. 1350 méter távot 1 p 50 mp idő alatt 
száguldottá végig 2. Keller Pál 2:05. 3. Oltny 
Aladár 2.26. — II. NŐI egyes: 1. Fodor István
ná 3:02 2. Mikus Dóra 2.05. 3. Kiéin Anni 3:18. 
— Ili Vegyes páros: 1. Molnár Zoltán együttes 
2:06. 3. Mikus Aladámé (Vez.) 2:24. 3. Oltay
Aladár (vez.) 2:53 — /V. Vegyes hármas: t
Ktfllcr Pál (vez.) 1:30 mp pályarekord! Nyerte 
h székesfőváros tlsztcletdiját. 2. Wiesner István 
1:47. 3. Lépes Zoltán 1:55. — V. Négyes bob:
Bicgelbaucr Pál (vez.) 1:38, nyerte a székesfő
város tiszlcletdijál. 2. Szele György 1:36. 3. 
ferabó Gyula 1:35. mp.

X ♦élsport" dm alatt most jelent meg a 
„Téli sportok" cint alatt megindult gyűjtemé
nyes mü első kötete Pálfíy György, n Hétfői 
Napló sportmelléklctc munkatársának szerkesz
tésében. Az első kötetet Schtoicker Richárd dr., 
a sisport egyik legkiválóbb magyar szakem
bere Irta. Előnye c műnek, hogy lexikonszerűen 
dolgozta fel a könyv anyagát és igy az olvasó 
azonnal megtalálja azt. amire kiváncsi. A 
könyvhöz Karafláth Jenő dr . az OTT elnöke 
irt előszót.

Sporthíreink folytatása a 4. oldalon.

♦1OMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MCINTÉZET R , T. K0RFORG£G£pglN, BUDAPEST, VL, AfiADI UC£A NlQ^AjGA?GATpl HAJAS M.

A Hungária megsemmisítő 
gólarányu győzelmet aratott 

Alexandriában
Hungária—Alexandria válogatott 9:0 (2:0)

(A Hétfői Napló távirati tudósítása.)
Amilyen meglepetést kellett pénteken a 

Hungária kairói veresége, éppen olyan örö
met fog hozni az alexandriai győzelem híre. 
A Hungária a mérkőzés fontosságának tu
datában, de reputációja érdekében olyan já
tékkal lepte meg Alexandria válogatott csa
patát, amilyen játékot a Ferencváros ottléte 
óta nem látott Farad országa. A pénteki

Wítz Pál a győztese a Vivószövetség 
tehetségkutató tőrversenyének

A Vivószövetség rendezésében döntésre ke
rült és csaknem egész héten keresztül tartott 
tehctségkutató versenyt vasárnap délben be
fejezték. A Nemzeti Lovarda vívótermében ren
dezett versenyen a vivők fiatalabb évjárata 
úgyszólván teljes számban elindult. Közülük a 
hét folyamán végzett teljesítményeik alapján 
nyolcán kvalifikálták magukat a döntőben való 
részvételre.

A szövetség a puli megrendezésével, sajnos, 
nem érte el célját, mert

uj tőrvlvó-tehetség nem tűnt fel a verse
nyen.

Azok a versenyzők, akik tényleg jól szerepel
tek, valamennyien mér régebbi vivők és a két 
jeles középiskolai tehetség, Meisslinger és Át
vág már több országos versenven ért el helye
zést. A jól sikerült verseny hibátlan megrende
zése Rozgongi György dr. szövetségi képviselő 
érdeme.

A döntő küzdelem még az utolsó asszókná!

Befutott Sir Honorable Montagu 
— darócruhában

Vasárnap délután a Keletin megérkeztek az osztrák és a francia 
asztali tenniszezők — Bábeli zűrzavar este a Nyugatinál — 4 

hölgyek szépségdiját a németek nyerték

kis- 
az

A világbajnokság külföldi résztvevőinek túl-! 
nyomó része vasárnap érkezeti meg. Délután a 
4 óra 20 perces bécsi gyorssal befutottak az 
Osztrák,' a francia és a jugoszláv versenyzők. 
Az osztrákok csoportjában látták a következő
ket: Ltchster, Thum, Kohn Flussmann, Fehér, 
Plllinger, Fülöp !., Fülöp 11., Wildmanné, 
Flussmanné, Ortner kisasszony, Kőibe 
asszony, Rieger. Még húsz kisérő is jött 
osztrákokkal.

Hiányzik ellenben Flammné.
L’gy mondják, hogy mára ö is megérkezik

Este 8 óra 10 perc. A nyugati pályaudvarra 
befut h prágai gyors. A magyar asztali tenisz 
szövetség vezetői elözönlik a perront.

Elsőnek a horiborgas Lord Montagu tű
nik fel. Darócruhában van, kalap éa téli

Amíg a svéd asztali teniszező a Clarus- 
cukrászdáig eljut . . .

Vicclapokba. is ritkán olvasott humoros eset 
történt iné. a svéd ping pong világbajnok- 
aspiránss' Kolmodinnal A világbajnokságra 
érkező „ ng-pongozók zömét vasárnap estére 
várták c Keleti pályaudvaron. Kolmodin azon
ban — nem tudni, hogyan — már szombat 
este megérkezett. Természetesen, miután érke
zését elő^e nem jelezte, settkisem tudott nrr<*  
és igy a pályaudvaron senki sein jelent meg 
fogadtatására. A derék svéd ping-pongozó, aki 
hazája nvelvén kívül más nemzet nyelvéből 
egy kukkot sem tud, tanácstalanul állott a pá
lyaudvaron majd valahogy megérttette magát 
egy soffőrvcl és a főkapitányságra hajtatott. 
Az épület Zrinyi-utcai kapuja elölt leszállt a 
kocsiról, kifizette a soffőrl, majd odalépett egy 
knpu elölt silbakoló rendőrhöz és azt mondta:

— Ping-pong . . .
Ezután a hntározatlan kérdés után várako

zóan nézett a derék őrszemre, aki viszont cso
dálkozva nézett vissza.

— Ping-pong! — mondta mégegysrer a derék 
svéd világbajnokaspiráns, de miután ez is 
hiábavaló volt, fogta magát és bement az épü
letbe. Az Őrszemes rendőr, akihez Kolmodin 
a ping pong kérdéseket Intézte, ezalatt valami 
bolond-félét mormogott a bajusza alatt és 
utúiui akart menni a jövevénynek, aki azonban 
már eltűnt a főkapitányság labirintusában.

Most kezdődött meg csak valóban Kolmodin 
kálváriája. Nem tudta, hogy mit csináljon. Aki 
csak szembejött vele, mindenkit megállított és 
mindenkihez ezt a két szót intézte:

— Ping-pong! . . .
Ezt .1 kijelentést most már a labda ütéséi 

utánzó kézmozdulatokkal illusztrálta és igy nem 
csoda, hogy az északi nemzet szimpatikus ki
küldöttjét nem világbajnok aspiránsnak nézték, 
hanem n főkapitányság funkcionáriusainak vele 
kapcsolatban a Lipótmcző, az Angyalföldi 
tébolyda, mentők és ehhez hasonló intéznie-

rendeld vér- é« nem 'bele
pek ré.iére. HM M- 
WrMiHMl. Rendelő*
I.0M.1 Rákn***!  ősember

mérkőzés és az Alexandriáig megtett 400 
km-es ut nem tudta megtörni a Hungária 
harci kedvét, amelynek igazi ereje csak a 
második félidőben robbant ki. A félidőben 
Kalmár és Hirzer góljaival 2 : 0 arányban 
vezetett a Hungária, amely a második fél
időben Kalmár (2), Molnár (2), Hirzer, 
Opata és Schneider góljaival végül is 9 : 0 
arányban győzött.

is teljesen nyíltnak látszott. A finál ba jutott 
versenyzők kemény küzdelméből

Wltr Pál került az első hely#?.
Győzelmét már múlt évi eredményi alapján 
sem lehet meglepetésnek mondani, d< az ifjú 
vívó utolsó versenye óta is nagy ft lődésen 
ment keresztül. Különöse.! pengevezeti in ész
lelhető javulás, amely a Fodor-iskola Gáncs- 
marin mesterének az érdeme. Feltűnően jól ví
vott Eckl és Gözsy, mig a verseny kezdetén 
oly jól indult Dunay a döntőben nen tudta 
legjobb formáját kivívni.

A nyolcas döntő eredménye a következő: 
Győztes: Witz (MTK) 6 győzelemmel.
2. Eckl ÍRAC) 5 gy.
3. Gözsy (BEAC) 5 gy.
4. Dunay (BBTE) 4 gy.
5. Horváth (BEAC) 3 gy.
6. Nagy Ernő (MAC) 3 gy.
7. Dingfelder (RÁC) 2 gy.
8. Szcrvánszky (LASE) 0 gy.

kabát nélkül. Orrán nagy pápaszem.
0 lordsága összekuszált hajával inkább apacs
nak néz ki. mint lordnak. Állandóan moso
lyog. Nyomában haladnak a többi angolok és 
a welsziek. Még hátrább a csehek és a néme
tek. A német expedíció hölgytagjai rendkívül 
csinosak. A szépségdijban bizonyára ők viszik 
el a pálmát. Megkérdezzük őket a ma esti 
programmot illetően. A felelet egyetlen szó:

— Sohlafenl...
Valósággal békebeli zűrzavar van a nyu

gati csarnokában.
Angol, német és cseh, sőt francia szavak 

röpködnek a levegőben. A magyar szövetség 
nevében Rosenbcrg Emil társelnök köszönti n 
külföldi vendégeket, akik azonnal a szállo
dába hajttatlak.

nyék szökkentek eszükbe. Ez a gondolattársu
lás idővel a svéd ping-pong bajnokra már 
majdnem tragikussá kezdett válni, mert múl
tak az órák, az egész főkapitányság tudott 
inár arról, hogy a folyosókon egy magas szőke 
ur járkál ide-oda, aki hadonázva mindenkinek 
<rt mondja:

— Ping-pong! . . .
Három óráig járkált ide-oda a derék Kolmo- 

din barátunk a főkapitányság folyosóin, foly
ton a már unalmassá váló két szócskát hajto
gatva. Ekkor az egyik rendőrtisztviselőnek 
eszébe jutott, hogy Budapesten ping-pong 
világbajnokságra készülnek. Telefonált u da
rus cukrászdába, ahonnan Mechlovits Zoltánt 
küldték ki a főkapitányság rejtélyének meg
fejtésére. Mechlovits rövidesen rátalált külföldi 
kollégájára és megszabadította attól, hogy eset
leg pár napot töltsön cl a nem éppen kedélyes 
helynek nevezhető idegszanatóriumok egyiké 
ben- (ő. 1.)
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Nagy katalógust 40 Hl), ellenében poétán bAnnentve küldök

Dr.KAJDftCSYwitonm.

Ha délelőtt megindul az asztali 
teonisz világbajnokság

A Magyar Asztali Tennisz Szövetség hón apó- 
kig tartó fáradságos előkészítő munkálatainak 
eredményeként rna délelőtt megindulnak a bu
dapesti asztali lennisz-világbajnokságok küzdel
mei. A rekordnevezések azt a látszatot keltik, 
hogy a budapesti világverseny nemcsak eléri, 
de felül is fogja múlni a londoni és stockholmi 
világbajnokság sikerét.

A verseny főszámát, 
a Swaythllng Cup-ért 

menő csapatvilágbajnok ságot az első három 
napon bonyolítják le a benevezett tiz nemzet 
válogatott csapatai között. A csapatvilágbajnok
ságért a mai első napon lebonyolítandó mérkő
zések a következők:

Délelőtt ’/ílO— 1 óráig:
Magyarország—Jugoszlávia , Anglia—Litvánia, 

Ausztria—Né' ictország, Lettország—Románia, 
Magyarország -Németország, Anglia—Románia, 
Ausztria—Juj^ íszlávia, Csehország—Wales.

Délután 3—5 óráig:
Csehország- -Románia, Wales—Németország, 

Lettország—Litvánia.
Este 7—12 óráig:

Magyaron z> ig— Lettország, Anglia—Ausztria^
Csehország- Litvánia, Románia—Jugoszlávia.

A csapat! íjnokságnak három favoritja van: 
Anglia, Au*-tria  és Magyarország. Mint a fenti 
programból látható,

mindjárt az első este szembekerül két fa
vorit: Anglia és Ausztria.

A Vasas - uj székházának ragyogó díszterme 
tehát ír djárt bevezetőnek élvezheti a két 
nagy őrit találkozását.

Ug-. acsak ma délelőtt zajlik le ünnepi kül
sőséi k közölt

a világbajnoki kongresszus megnyitása.
A világbajnoki versenyt rendező MOATSz — 
igen helyesen — vasárnap estéről hétfő dél
előttre tolta ki a kongresszus megnyitóját hogy 
a vasárnap este fáradtan érkező kongresszusi 
tagokat megkímélje. «

A világbajnokságot egyébként 
konferálta be

Mechlovits Zoltán világbajnokunk 
esti rádióelőadása,

amely csevegésszerüen ölelte fel az 
nisz minden problémáját

stílszerűen

vasárnap

asztali tén-

A TTC és a BTK került ki győz
tesként a boxoló-csapatbajnok- 

ság vasárnapi küzdelmeiből
A régi képviselöház zsúfolt padsorai előtt 

élénk érdeklődés mellett indultak meg a box- 
csapatbajnoki küzdelmek. Ez alkalommal az 
FTC. TC, BTK és NSC csapatai léptek a ringbe. 
Az FTC—TTC mérkőzés nyitotta meg a baj
noki küzdelmek sorát. ,i mérkőzés nagy meg- 
lepetésé/r a TTC győzelmét hozta meg a nagy 
fauorlt FTC fölött, pedig az alsó súlycsoportok 
küzdelme .után az FTC biztos győztesnek lát
szott. Az FTC előnyét a felső súlycsoportokban 
sikerült a TTC-nek kiegyenliteni, sőt 2 prémin 
pontjával »

a 8:8 arányú mérkőzést 10:0 arányban a 
maga részére döntötte eL

A BTC—NSC \ mérkőzést a papírformának" 
megfeleíöleg biztosan, de nem várt nagy fö
lényben ’\

16:4 pontarány ban a BTK nyerte meg.
A BTK teennikábatí, magasan felülmúlta ellen
felét, amelynek csapatából csak az egyetlen 
Kubinyinak sikerült ^dáz küzdelem után győ
zelmet kiverekednie. (Jeló az elöző^ híradások
kal szemben nem indtiJL ami a közönség egy 
részében élénk visszatetszést keltett. A mérkő« 
zések általában mérsékelj nivón mozoglak.

TTC—FTtJ lOrt).
Gyömbér (FTC) győz frilbermann (TTC) el

len. \
Kocsis (FTC) győz Takács^ (TTC) ellen k. o.
Széles (FTC) győz Faragó V(TTC) ellen, aki 

a II. menetben feladja. h
-- Szobolevszky (TTC) győz Ec 'se0i (FTC) efc 
len.

Balázs (TTC) győz Bódi (FTC)', «Hcn.
Sparring (FTC) győz Váradi (TI PC) ellen.
Biritz (l’I’C) győz Rusovszky (i ^TC) ellen, 

aki átesett a súlycsoportján.
Ráber (TTC) győz Huber (FTC) í \Hen, aki 

feladja. \
A TTC 2, az FTC 1 prémia-pontot . terzrtt, 

BTK—NSC 16:4.
Szajkó (BTK) győz Garbói (NSC) ell** 1- 
Kubinyi (NSC) győz Lévai (BTK) ell€n 
Szabó (BTK) győz Mándi (NSC) ellen. 
Schmidt (BTK) győz Andor (NSC) 

akit a 30 mp.-ben szemhéj repedés miatt 
léptetnek.

Weiner Hl. (BTK) győz Fenyvesi (NSC 
len.

Csiszár (BTK) győz Ságht (NSC) ellen. 
Tokaji (BTK) győz Magyar (NSC) ellen k 
Körösi (BTK) győz Csutl (NSC) ellen, i 

feladta.

Kiválogattunk és kiselejtezlün 
visszamaradt paplanokat 

melyeket eddig nem létezett Arakon booaájhmk 
rendelkezésére:

250 drb ? oldalas ctoth-paplsnt drb-ként P 18.-
200 drb virágos JdeAl“-paplant ÍR Rfl

cioth béléssel.. .. .. .. .... IQ.WU 

"“SSÍt-'Ml'-í’ÍT . .80.—irta 
Esen nem tn'ndennopl olcsó árok csak míg 

ezen kénlet tart, érvényesek.ezen nessies

ilyen ölesén meg mm árusítottunk! 
SÁNDOR „IDEÁL" PAPLARGVAR

V„ Kamermsyer Károly ucca 1. (Központi Városháza.)
i'
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A szerkesztésért és kiadásért telel: 
Dr EI.EK HUGÓ.

Kiadja:
__ ,A Hittől Lapok1' ÜMmiüaM.


