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HÉTFŐI NAPLÓ
MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egu ívre 8 pengi a Félévre 2-M pengi _
L"~—-T'----- =■--- , ■" ■•••—• nwa.o I.MBU U VJM1....
Groechen, Franclaormáoban 1 frank, Jugo-f
ezliylában 2*00  dinár, Németországban 10 W„„.
M. Olaszországban 1 Líra, Romániában 6 lél

AZ ELŐFIZETÉS ARA:

SZERKESZTIK:

D«- ELEK HUGÓ És MANN HÚG

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL
Szerkesztőség és kladóhjvatal: _

Vasárnap d.ji. 4-tő[kezdve:

Telefon: József 308—98.

POLITIKAI HETI LAP---------- -------Bud “W*#---------------------------- luda^U".p d ’u.

nirlapkcnuvtári | |. kér., Aradi-utca & sz. (Glóbus nyomda.) 
Telefon: József 308—98.

ásárnap (d. u. 4-től): Aut 245-81, 100-43.
Ól növedéknapló

Amerikai párbaj áldozata Fenyő László
Bethlsn István gpós imiPiw Hágában 
Brland ás Tardieu élűn kijelented hogy 
Magyarország nem fizethet Whh jóvátételt
Bethlen, Bríand és Tardieu tanácskozása a magyar jóvátétel ügyéről 

Holnap kerül sor a magyar jóvátétel kérdésének megvitatására

Franciaország lemond a magyar fOvfitútelrfii?
A magyar közvélemény a kettős ünnep 

alatt feszült figyelemmel és érdeklődéssel 
tekintett Hága felé, ahol jövendő sorsunkról 
döntenek. A magyar állam háztartását a 
magángazdaságok katasztrofális megterhelé
sével sikerült egyensúlyba hozni és ezt az 
egyensúlyt átmenetileg biztosítani. A kor
mány abban az igyekezetében, hogy ezt a 
budget-egyensulyt biztosítsa, túllőtt a cé
lod: ideig-óráig tartó feleslegeket produ
kált, amelyeket beruházási célokra használt 
fel. Már nincsenek feleslegek, de beruházá
sokra fordítható töke sem áll rendelke
zésre. A magángazdaság az államháztartás 
rendbehozatala érdekében hozott nagy áldo
zatok következtében súlyos válsággal küzd, 
amelyből fölemelkedni nem tud. Belső tő
keképződésről beszélni sem lehet, külföldi 
kölcsönt pedig nem tudunk kapni a jóvá
tétel Damokles kardja miatt, amely életün
ket veszélyezteti. Magyarország jóvátételt 
fizetni nem tud sem ma, sem 1943 után.

Bethlen István gróf miniszterelnök ezt az 
álláspontot képviseli Hágában, ahol

ma délután kezdődik a magyar jóvá
tétel vitája.

A Hétfői Napló munkatársa a kormány
hoz közelálló helyen érdeklődött aziránt, 
hogy a két ünnepnap alatt Hágában leját
szódott eseményekről és a várható fejlemé
nyekről érkezett-e valamilyen hivatalos je
lentés.

A legfllctékesebb helyről 
a következő információkat kaptuk:

—r Hágában elsőnek az osztrák jóvátétel 
Agyét vették tárgyalás alá. Kezdetben ez á 
kérdés rendkívül egyszerűnek látszott, 
éppen ezért általános feltűnést keltett, hogy 
a román delegátus olyan kérdéseket dobott 
a vita anyagába, amelyek a gyors elintézési 
késleltetik. Ebből a körülményből arra le
het következtetni, hogy

a magyar jóvátétel ügyének a tárgya
lása Is elhúzódik.

Program szerint kedden délután kerül napi
rendre a magyar jóvátétel kérdése, de meg
történhetik, hogy csak szerdán délelőtt in
dul meg a vita. Minthogy ezidöszerint még 
az osztrák jóvátétel kérdése van napiren
den, a magyar jóvátételt érintő tárgyalótok
ról felentéi még nem érkezhetett.

\ hágai eseményekről egyébként követ
kező távirati tudósításaink számolnak be:

Bethlen, Bríand és Tardieu tanácskozása 
t Párizs, január 5.

A H»M-agynl>luFg HÉ*  lodóaltója jeleiill Hiúból: Ma 1«M«tl í0 órakor Taráim 
mlnlssterelnUk <a Brland kHIUnmlnlraler tokadiák Bethlen mlnhaterelnVküt, aki kijelen
tene, hogy kormánya mámára tehetelleneág bomájárulnl Mntvarormád _ kUtelnctladgel- 
■ek olyan TÍsleaes rendwísíhre. amely a kBvelkeed kit róssl tartalmasnál

1. Folvlatáaát a Jórálálell fleelíeeknek (megegyeade martot megállspltandó annnl- 
fással) IMÓ-lg

». kMesttoBs efeJtMt a mull IlkviááMrának mindarra kBvrlelíwk (aktotokban, ame
lyekkel Magyarország óv a hllekrd' államok eldálloltak.

A kérdés tehát továbbra le nyílva marad.

Hága, január 5.
A vasárnapi nap folyamán tárgyalások 

folytak Ausztria és az érdekelt államok kö
zött az osztrák jóvátételi kérdés rendezésé
ről. Remélik, hogy ezeket az előkészítő bi
zalmas tárgyalásokat estig sikerül befejezni. 
Ti túl escu a hajthatatlan álláspontot képviseli, 
Benes pedig szokása szerint, közvetítőként 
lép fel.

Hága, ja nuár 5.
Bethlen István gróf miniszterelnök ma 

délelőtt 10 órakor Tardieu francia miniszter
elnökkel és Brland külügyminiszterrel ta
nácskozott. A három államférfi tanácskozása 
félóra hosszat tartott. A délután folyamán 
Bethlen miniszterelnök Schober osztrák kan
cellárral folytatott megbeszélést.

Titulescn Ausztria ellen
Hága, január 5»

Az osztrák jóvátétel rendezését megnehe
zítik a Népszövetség által Ausztria számára 
engedélyezett újjáépítő kölcsön föltételei. 
Titulescu az osztrák jóvátétel sima elintézé
sével szemben aggályokat támasztott. Ki
jelentette, hogy

nem hajlandó ellenérték nélkül hozzá
járulni már előre ahhoz, hogy a mora
tórium elteltével Ausztria minden jóvá

tétel! adósságát töröljék.
Titulescu azt hangoztatta, hogy az ellenté
tes jogi felfogásokat csak akkor lehet ki
egyenlíteni, ha a keleti jóvátétel problémá
ját a maga egészében rendezik, tehát bele
értve az optánsügyet is.

Elvi megegyezés a Youag- 
egyezmény aláírására 

Hága, január 5.
. A nagy hitelező államok között elvi meg

egyezés jött létre, amely szerint
a Young-tervezetet abban az esetben h 
élefbeléplctlk, Iia a kisebb hatalmak a 
magyarokkal való nehézségek miatt _ 
vonakodnának a Young-egyezményt alá

írni.
A nagyhatalmaknak az a tervük, hogy a 

német jóvátételi kikötésekből letétbe helye
zik azokat az összegeket, amelyek a kisebb 
hatalmakat illetik meg.

Ára 10 fillér

Hága, január 5.
Az Echo de Paris Hágában akrcditált tudósí

tója az értekezleten felmerülhető nehézségeket 
részletezve, csaknem bizonyosra veszi, hogy

Magyarországgal nem sikerül semmiféle 
megállnpedásra jutni 

jön létre, akkor s tudósító értesülése szerint 
nincs kizárva, hogy • klsantant államai 
még attól sem riadnak vissza, hogy megta

gadják aláírásukat 
ét ratifikálásukat a hágai jegyzőkönyvtől. 

Berlin, január 5.
A Dcutsche Tageszcitung „Bekeritésí kísérle

tek Hágában**  címmel ezeket írja: Ha minden 
úgy megy, ahogy itt várják, akkor Magyaror
szág meglehetősen elszigetelve lesz. Elébe fog
ják tárni, hogy Bulgária is engedett és a nyo
más minden fajtáját megkísérlik. Ekkor fog 
felmerülni a klrdés, hogy Olaszország támo
gatja-e Magyarországot ét milyen mértékben?

A második nap
Hága, január 6.

A keleti jóvátételi konferencia ülését ma dél
előtt 10 óra 40 perckor nyitották meg. Lóit- 
eheur elnök Schober szövetségi kancellárnak 
adott szót, aki angol nyelven a kővetkező nyi
latkozatot tette:

Franciaország lemond a magyar jóvátételről?
Párizs, január 6. I leküzdése érdekében hajlandó lemondani a 

A Petit Párisién értesülése szerint Frnncia- I maga részéről arról, ami a magyar jóvátétel
ország a keleti jóvátételi kérdés nehézsége ' bői megilletné.

Bethlen és Titulescu összecsapása igen 
heves lesz — írják a francia lapok

Párizs, január 8.
A francia sajtó minden optimizmus nélkül 

tekint a magyar kérdés tárgyalása elé. Álta
lában úgy vélik, hogy

Titulescu és Bethlen összecsapása Igen 
heves lesz.

A nagyhatalmak csupán az összecsapás után 
fognak egy uiolsó békitési kísérletet tenni. 
Az Ercelsior szerint a román tételt a logika 
és az igazság támogatják, sajnos ez az állás
pont jogi oldalról nem olyan erős, mint 
diplomáciai oldalról. Éppen ezért

Románia hágai barátai némi nyugtalan 
ságot éreznek.

A Petit Párisién szerint Franciaország békét 
megoldást akar, éppen ezért kész lemondani 
a magyar jóvátétel reá eső részéről. Kérdés, 
hogy Bethlen hogyan fogadja Franciaország 
jó szándékát. Az Echo de Paris szerint az 
optónsokat kártalanítanák ugyan, de ezt a 
kártalanítást csak 1043-től fizetnék. A lap 
szerint

Bethlen csak az erőszaknak fog engedni. 
Magyarország makacssága, amely most olyan 
erélyesen nyilvánul meg, Brland 1928. évi 
genfi gyengeségének az eredménye. A Jour
nal szerint az a kérdés, vájjon az angolok és

— Nagyon sajnálom, hogy az ntóbbi két na
pon folytatott tárgyalásaink eredménytelenek 
maradtok. Amit tőlünk fizetésként követellek, 
az olyan természetű, hogy azt senki meg nem 
értené egy olyan országban, mint amilyen a 
mienk, ahol minden schillingct a gazdasági nyu
galom, a béke, és a rend érdekében kell felhasz
nálni. Ezért

egészen tehetetlen, hogy Idegen állam ja
vára újabb terheket vállaljunk.

Benes, Mironesca és Mrozomskl, cseh, román 
és lengyel delegátusok egyértelműen hangsú
lyozták. hogy továbbra is optimisták és hajlan
dók folytatni a tárgyalásokat. Loucheur indít
ványára elhatározták, hogy a megbeszéléseket 
az értekezleten kívül folytatják, mire

Ausztria delegátusai elhagyták az üléster
met,

ahol a hitelező, államok képviselői folytatták 
tanácskozásaikat.

Hága, január 4.
Hétfőn a keleti jóvátételek ügyében kiküldött 

bizottságban a bolgár miniszterek fejtették ki 
álláspontjukat, majd a bolgár kiküldöttek kizá
rásával folytatták a tanácskozást a bolgár jóvá- 
tételről. Kedden a bizottság folytatja tanács
kozásait.

az olaszok hajlandók-e Magyarországra nyo
mást gyakorolni, mert ez az egyetlen meg
oldási lehetőség.

Hága, január 6-
Hétfőn az osztrák jóvátétel ügyét tárgyalták, 

kedden a bolgár kérdés kerül sorra. Kedden 
délután esetleg már megkezdődhetik a magyar 
jóvátételi probléma vitája, de valószínű, hogy 
csak szerdán délelőtt térhet át az értekezlet 
Magyarország ügyére.

Párizs, január 6.
(Magyar Távirati Iroda.) A Tompa hágai 

levelezője szerint ma délután a francia 
munkaügyi miniszter Pirellivel és egy angol 
szakértővel folytatott tárgyalásokat. Lehet
séges, hogy Franciaország, Olaszország és 
Anglia megegyeznek egv közvetítő megoldás
ban, amelynek értelmében

Magyarország aránylag csekély jóváté
telt összegeket fizetne.

amelyekből azután az sptánsokat kártalaní
tanák. A lap úgy értesül, hogy ellentétben az 
eddigi megállapodással a magyar jóvátétel 
már holnap délután tárgyalás alá kerül. A 
tan szerint Loueheurnek Pirellivel folytatott 
megbeszélései után remélhető, hogy Olasz
ország nem bátorítja Magyarországot a ma
kacsságra.
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Halálra ítélt az eszéül térvény
szék egy raéiégyiikost

r

(A Hétfői Napló tudósitójának telefon- 
jelentés r) Az eszéki törvényszék hétfőn 
tárgyalta Sztaniszavjevlcs Ignác földmives 
bűnügyét, aki az elmúlt év nyarán nifgfjyti
kon és kirabolt egy ócskavaskercsl.edőt.

1020 auguvtus 20-én Szlavóniában Vu- 
kovár és Szobota községek közölt az esti 
Arákban hazafelé tartott Brklcs Cscdo vuko- 
▼ári ócskováskereskedő. Amint az egyik 
kőrakás elé ért, onnan egy robusztus férd 
ugrott ekje és botjával fejbeuágta a keres- 
kodót, aki vértől horitOttan, eszméletlenül 
tetőit el a földön. A támadó azután

addig ütlegelte Brklcs Csődöt, amíg meg 
nem balt.

A gyilkosság után kifosztotta áldozatát,

125-000 pengőre biztosította 
magát a dúsgazdag kaposvári 

úri asszony, aki Budapesten 
öngyilkosságot követett el

(A Hétfőt Naplő tudósítójától.) Kapós-' 
váróit nagy feltűnést keltett az az Öngyilkos
ig, amelynek tragikus hőse Spitzer Róza 
dúsgazdag kaposvári uria.vizony volt. Isme- 
raiez, hogy az idős hölgy

Budapesten levetette magát a Rákóczi
it 59. számú ház ötödik emeletéről és 

szörnyethalt.
Az uriasszonyt különc életéről sokan Ismer
ték Kaposváron, de öngyilkosságának okát 
senki nem tudja megfejteni. Tragikus tetté
nek anyagi háttere semmiesetre sem lehet, 
mert Spitzer Rózának

Kaposvárott két háza van. azonkívül pe
dig egy négyemeletes budapesti bérliáz- 

nak is tulajdonosa.

Izgalmas választási küzdelem 
indult meg a tokaji kerületben

Hét jelűit harcot a mandátumért — Fenyő Miksa nyilatkozata
A tokaji választókerületben egyszerre 

megélénkült a választási agitáció. Kezdetben 
Úgy látszott, hogy Lázár Miklós lesz az 
egyedüli jelöli, a két ünnepnap alatt azután

Bafalyvúr vcnUitt
(vált Po»eh) Dohány o. 50.

Maytr iónét veaúégtflje
VI.. Thftkftly út 44.

Bandi Jóméi Miértnél, 
Canlon-»«4lló, IV., Mária 
Valéria urca a.

Barmijai J4aae! vendéalíle
V|l., Károly király úl 13.

BcIvútmI S8r8a5
Vitt. IUkócu üt 

tan Berni veadáglAle
II.. Margit kőrút 8

Biré páúM vrn<!4g)ói« 
|V. Vámhái körút 18

Pravw Jakab tandágiójeVili., Báron urca 57.
Rrdétyl BoroiA

VI. , Daltilnhát urca 8. 
HM Jóatal vtadágll|«

VII. . Thókóly út 4.
flMMrlto Mdor reodázldja 
VIL/ latváa út 45.

Vili, T«i«U tár 8
F. ttidáglAJfYirt. pdpHlnhái urca 30

Krsara G4ia «endéiM|c
VI.. NaiymciA urca 11.

Mailé Antal »cml4glfl|c 
V., Dorottya ocea 13.

Melaner Gumtáv vendéglője 
IV., Kociktunáii ucea 1.

radoa Jóitel vendág|fl|e
1., Krisilina körút 8-10.

Páracr János vendégleje 
IX.. Lónyal urca 7.

Prltmann Gyula vendéglője 
l„ Saent Gellért tár 3.

Poteh Jógáéi vendéglője 
Vili., Jöttél körül 3.

Toteh Gyula „Vlrágbokor**  
vendégin, V„ Jótief tár I.

Fotelt Károly vendéglője
II.. Mamit körút I.

Stetdnla étterem
VI.. Terét körút 15.

Steinev Ármin vendéglője 
V.. Stemélynök ucea 7.

Sturm Ferenc vendéglője
V.. Berlini tér 4.

Bankó 
rvm, vli’.Debrecen**  4tH-

Hákócti út 88.
Stovják litván vendéglője
V|., Hungária úl Ml

Vlm Utaló ..Sarat látván" vendéglő, I.. Alagút u. 5.
Varga Jöttél vendéglője
I.. Vár. Tárnok urca 30.

Weldlngvr F. vendéglője
II., Batthyány tér 5. 

akinél mindössze harminc dinárt talált. A 
csendőrség erélyes nyomozást indított a 
gyilkosság ügyében és csakhamar ktarlóz- 
tatla Sztaniszavjeoics Ignácot.

A gyilkos földmivest saját szülei jelen
tették fel,

akik elmondották feljelentésükben, hogy a 
íiu hazahozta az ócskavaskereskedő véres 
pénztárcáját, amelyet elrabolt tőle.

A törvényszék a bizonyítási eljárás lefoly
tatása, majd a perbeszédek után meghozta 
az Ítéletét, amelyben rab'.ógyilkosságban 
bünösne kmondotta ki Sztaniszavjeoics Ig
nácot és ezért

kütéláltall halálra ítélte.
A. vádlott és védője fellebbeztek

Érdekes, hogy Spitzer Róza három esztendő
vel ezelőtt százhuszonötezer pengőre bebiz
tosította életét egy kaposvári biztositó társa
ságnál, elhalt nővérének kiskorú gyermekei 
javára. Mikor néhány héttel ezelőtt Spitzer 
Róza eltűnt kaposvári lakásáról, a család be
jelentette igényét a biztositó társaságnál, 
meg is indultak az egyeztetési tárgyalások és 
már majdnem létrejött az egyessé# olyan 
eredménnyel, hogy

a társaság ötezer pengőt fizet a család
nak.

Mikor azután az uriasszony öngyilkosságé- 
ról a család értesült, a további tárgyalásokat 
természetesen azonnal beszüntették és most 
a biztosító társaságnak százhuszonötezer 
pengőt kell kiíizctnio, 

más pártok is megkezdték a szervezkedést, 
úgyhogy

ma inár hát jrllllt dnlgoslk a tokaji 
kerületben.

Lázár Miklóson kívül küzdelembe bocsát 
koznak a következők:

Szlrmoy István,
debreceni törvényszéki bíró, akinek «— hir 
szerint kiterjedt rokonsága révén talaja var. 
a kerületben,

dr. Nagy László,
kecskeméti ügyvéd, aki földmives és mun
káspárti programmal lép föl,

dr. Nagy Lajos,
akit nagyobb küldöttség kért föl, hogy pár- 
tonkivüli ellenzéki programmal vállalja a 
jelöltséget,

Waldbott Kelemen báró
felsőházi tagol, aki tarcali szőlőnagybirto- 
kos, vasárnap a környék szőlősgazdái kér
tek föl a jelöltség vállalására.

A kereszténypárt
is állít jelöltet — mint a Hétfői- Napló 
munkatársával a Keresztény Gazdasági 
Pártban közölték — azért, mert a kerület
ből olyan jelentést kaptak, hogy a párt 
hivatalos jelöltje sikerrel vehetné föl n 
harcot.

Hetediknek vállalta a jelöltséget 
Fenyő Miksa,

a Gyáriparosok Országos Szövetségének 
igazgatója, aki n győzelem legnagyobb remé
nyével bocsátkozik küzdelembe. Fenyő
Miksa, akit még szombaton este népes kül
döttség keresett föl, elvállalta a jelöltséget 
és hétfőn este elutazott a kerületbe.

Elutazása elölt beszéltünk Fenyő Miksá
val, aki a következőket mondotta:

— Illőnek tartom, hogy programomat vá
lasztási beszédemben a kerületben fejtsem ki, 
ami a hét folyamán meg is fog történni. Egyéb
ként, aki engem ismer és némi figyelemre mél
tatta pályafutásomat és törekvéseimet, az tudja, 
hogy

ennek a programnak gcrlnee gazdaságpoll- | 
tlkal kérdésekből áll:

Kenyérből, töbh kenyérből, különb boldogulási I 
lehetőségekből, mindenki asámára. Nem a vá
lasztás alkalmából gondoltam át mindazt, amit 
ebben az orsaágban a mezőgazdaság jobb meg
élhetéséért, a gyáripar fejlesztéséért, a kisipar 
alátámasztásáért, a kereskedelem megmentéséért 
tenni kell, hanem az idevonatkozó tervek, kon
cepciók egy

negyedszázados gazdasági tevékenység fo
lyamán úgyszólván organikusan fejlődtek 

U bennem.
A képviselők Az természetesen a Icghivatoftabb 
fórum arra, hogy olt az ember ezeket az elgon
dolásokat tettekre váltani próbálja. Meggyőző
déssel vallom, hogy e problémák túlnyomó ré
szét éppen a mezőgazdaságon keresztül lehet 
megoldani és kétségtelennek tartom, hogy az 
ilyenfajta elgondolásoknak éppen egy. erősen 
agrárjellegű parlamentben sikerrel kell járulok.'

A kisiparnak, a gyáriparnak, a kereskedelem
nek természetesen megvannak a maguk külön 
problémái is: hitel-, értékesítési-, adó-kérdések, 
forgalmi kérdések, melyek már nem tűrnek ha
lasztást s melyek megoldásának két előfeltétele 
van. Az egyik, hogy ezekkel a kormányzat és 
parlament állandóan foglalkozzék: a másik, 
hogy a népjogok biztc ia révén minden tár
sadalmi osztályt és fel*  ?let ráneveljünk arra, 
hogy foglalkozzanak, törődjenek dolgaikkal, 
igyekezzenek befolyni a belpolitika alakulására, 
mert bizony az utolsó esztendőkben elszaktat- 
tuk őket ettől.

— Ezek csak áUalánosságók, melyek inkább 
csak törekvéseim irányát jelzik, mintsem annak 
tartalmát; a többiről később: a választók előtt.

A Hétfői Napló munkatársának értesülése 
szerint

a választás január 25-én, pénteken 
lesz.

Nem kétséges, hogy rendkívül izgalmas vá
lasztási harcra van kilátás.

Tragikus körülmények között 
meghalt Guthi Soma dr. iró

Kórházi sétája közben összerogyott s rövid 
szenvedés után meghalt

Guthi Soma iró, számos színdarab, regény 
és humoros elbeszélés szerzője, vasárnapra 
virradó éjjel meghall.

Guthi Soma dr. már hosszabb idő óta érelme
szesedésben szenvedett és több mint egy esz
tendő óta az Uj Szt. János-kórház idegosztá
lyán ápolták. Guthi Soma nemrégen influen
zában betegedett meg, de szervezete leküzdötte 
a járványos betegséget és az utóbbi napokban 
már annyira javult az állapota, hogy rendsze
res sétákat tett a kórház kertjében. Pénteken 
is lement a kertbe, de rosszul érezte magát s 
vonakodott a rossz, nedves időben a szokásos 
kerti sétát tovább folytatni. Az ápoló személy
zet az előírás értelmében mégis azt kívánta, 
hogy a még hátralevő félórai sétaidőt a kert
ben töltse el. Alig tett azonban néhány lépést,

melléhez kapott és lezuhant a nedves 
földre.

Az ápolók nyomban segítségére sietlek, bevit
ték a kórterembe, lefektették s előhívták az 
orvost, aki Guthin

sulyosfoku tüdőgyulladást 
konstatált. Állapota ezután rohamosan rosz- 
szabbodott, szombaton este már alig ismerte 
■ cl családja tagjait és

Scháfftner Kitty állítólagos 
gyilkosát, Bauer Gusztávot 

Budapestre hozzák
Scháfftner Kitty meggyilkolása ügyében, 

nint ismeretes, nemrég Budapestre utazott 
Ír. Pollák osztrák vizsgálóbíró, aki a bécsi 
Landesgerichten a bünügy nyomozását ve
zette. Fóliák dr. ugyanis a legújabb nyomo
zás során egész sereg olyan adatot kapott, 
amelyek szükségessé tették, hogy itt tanú
kihallgatásokat eszközöljön és megvizsgálja 
azokat a bűnjelként lefoglalt tárgyakat is, 
amelyeket több hatalmas bőröndben a buda
pesti törvényszék őriz, mint a meggyilkolt 
asszony hagyatéki ingóságait. Az osztrák 
vizsgálóbíró

elsőnek Fellner Andrást, Schűfftner 
Kitty elvált férjét hallgatta ki tanúként.

Fellner és a többi Budapesten kihallgatott 
tnnu

súlyosan terhelő vallomást tett Bauer 
Gusztáv berlini nagykereskedő ellen,

aki Scháfftner Kitty meggyilkolásának gya
núja miatt már hónapok óta a bécsi tár 
vényszék vizsgálati foglya. A tanuk felismer
ték kihallgatásuk soián azokat az ékszere
ket és értéktárgyakat, amelyeket a házkuta
tás során annak idején Bauer lakásán fog
lalt le a berlini rendőrség, s amelyekről be
bizonyosodott, hogy a gyilkosság előtt 
Scháfftner Kitty tulajdonát képezték. Az 
egyik tanú vallomása szerint

Sehlfftner Kltfy többször megfordult 
Budapesten egy előkelő külföldi úrral 
te. akinek személylelrása Bauer Gusa- 

távra illik.
Az osztrák vizsgálóbíró e fontos vallomá

sok birtokában utazott vissza Bécsbe, ahol 
most újból kihallgatta Bauer Gusztávot.

Bauer legújabb kihallgatásakor Is taga
dott mindent.

Kijelentette, hogy bár igen jó ismeretségben

Több mint 100 éve lennálKi 
„KÖLCSÖNÖS TŰZKÁR” 

„JANUS" 
általános kölcsönös

BIZIOSIIÖ INTÉZET 
magyarországi igazgat ósága

Budapest, v„ itötför-ii.34.
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ij OLCSO díjtételek.
Agilis munkniArsnk elűnyUsen 

elhelyezkedhetnek.

vasárnapra virradó éjszaka meghall.
Guthi Soma dr., aki 1805-bdh született a 

zemplénnicgyei Pálya községben, a jogi pályára 
készült. Az ügyvédi diploma megszerzése után 
ügyvédi irodát nyilait, tehetsége azonban 
mindinkább az irodalom felé vonzotta. Főleg 
humoros szépirodalmi müveivel ért cl szép 
sikereket, egymásután irta az érdekesnél érde
kesebb humoros törvényszéki karcolatokat, re
gényeket, vígjátékokat, amelyek közül különö
sen a „Smólen Tóni“, „A módi zsidó", a 
„Sasok" és a „Tartalékos férj" érlek ej szép 
színpadi sikert. Guthi Rákosi Jenő társaságában 
is több sikerült színmüvet irt. Mucius álnéven 
pedig a napilapokban jelentek meg m&y- 
humoru, irodalmi értékű elbeszélései.

Nemrégen ünnepelték Guthi Soma irodalmi 
működésének harmincéves jubileumát. Az 
utóbbi időben azonban az ősz iró már sokat 
gyengélkedett. Halála széles körökben nagy 
részvétet keltett. Temetéséről az Újságírók 
Egyesülete és a Magyar Színpadi Szerzők Egye
sülete gondoskodik. Az elhunyt Írót, akit fele
ségén és gyermekein kivfil kiterjedi rokonság 
gyászol, 8-án, szerdán délelőtt tizenegy órakor 
a rákoskeresztúri temető haloltasházából kisé
rik utolsó útjára.

volt Scháfftner Kittyvel, a gyilkossághoz 
semmi köze sincsen. Pontos és elfogadható 
alibit azonban máig sem tudott igazolni 
Bauer Gusztáv Az osztrák hatóságok Bauer 
vallomása dacára is tovább nyomoznak a a 
legújabb nyomozás is ismét olyan adatokat, 
produkált, amelyek

Ismét szükségessé feszik, hogy Pollák 
dr. bécsi vizsgálóbíró Budapesten több 
tanút hallgasson ki. A bécsi vizsgáló-*  
bíró legújabb budapesti nyomozásának 
külön szenzációja lesz, hogy Bauer 
Gusztávot Is magával hozza Budapestre.

Bauert azért akarja Budapestre számtant 
a vizsgálóbíró hogy itt szembesítse azokkal 
a tanukkal, akik Scháfftner Kitty lakásán 
állítólag látták őt. Pollák dr. szenzációs pesti 
nyomozása a Hétfői Napló értesülése sze
rint, a legrövidebb időn belül megtörténik, 
úgyhogy a lainzi gyilkosság nyomozásának 
legérdekesebb és legszenzációsabb fázisa 
Ismét Pesten játszódik le.

SPIRA
URID1VAT IV , KOSSUTH LAJOS U. 15 

leli eaen
ÁTALAKÍTVA MEGNYÍLIK 

márolui haviban.

ÜZ WÉMlU Iliül 
az enísz mitri 

rendkívül olcsón elórustllnk'
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Fclrohant az autó a járdára 

és elgazolt két járókelőt
korzó útvonalát sűrű rajokban lepte el a sé
táló közönség, óriási riadalmat keltett egy 
automobil, amely a Váci ucca és Kígyó ucca 
sarkán

hirtelen fordulattal felrobogott a járdára 
éa beleszaladt a korzózó közönség so

raiba.
Hangos segélykiáltozás verte fel az ucca fin- 
nepi csendjét, az autót vezető urhölgynek 
nagynehezen sikerült gépét leállítania, de ek
kor már

ketten kerültek az autó kerekei alá: 
egg nő és egy férfi, mig a nagy ijedelemben 
három nő eszméletét vesztette. Csakhamar 
rendőri készültség vonult a helyszínre, meg
érkeztek a mentők is, akik megállapították, 
hogy a két elgázolt személy Schmidt Éva 32 
éves ápolónő, aki az Andrássy ut 20. szám 
alatt lakik, aki a karján, a vállán és a térdén 
sérült meg. A másik sebesült, akit szintén az 
autó alól szabadítottak ki, Macskássy Vilmos 
35 éves magánhivatalnok, aki a Mester ucca 
55. számú házban lakik, és akinek a gázolás 
következtében a jobb lábszára tört el. Mind
két súlyos sérültet a Poliklinikára szállítot
ták a mentők, akiknek egy másik készültsége

a helyszínen elájult három hölgyet ( 
részesített első segélyben.

2RAS« 8 í "WencsétlcnjÓRet előidézi Bp,
■ " lulnjrtonosnöje, dr.Cnpef Károlyné, az ismeri budapesti orvos, 

magántanár felesége vezette, aki a 
Kígyó ucca 4, I. emelet 10. szám alatt lakik. 
Ur. Engel Károlyné autókiránduláson volt és 
hazafelé tartott, amikor a Váci ucca sarkán 
be akart fordulni a Kígyó uccuba. A fordula- 
ol azonban a kelleténél gyorsabban vette, 
elvesztette a nyugalmát és idegességében föl
hajtott a járdára. Szerencsére a baleset meg
történte után meg tudta állítani a gépét és 
így elejét vette a további nagyobb szerencsét
lenségnek. Az orvosné az elgázolt magánhi
vatalnok és ápolónő jajkiáltúsától olyan 

idegrohamot kapott,
hogy amikor leugrott kocsijából, hogy az el
gázoltaknak segítségére siessen, ő maga is 
rosszul lett s azután hozzátartozói vitték 
Kígyó ucc-ai lakásába.

Engel Károlyné tavaly novemberben tette 
le az autó vezetői vizsgál és igy két hónapnál 
nem sokkal több ideje ül a volán mellett. Ki
hallgatása alkalmával beismerte, hogy el
vesztette a nyugalmát a veszély pillanatában 
s miután a rendőrség ezzel bizonyítottnak 

| látta, hogy az orvos felesége nem tud kellő 
I mértékben ura lenni gépének, bevonták ve- 
' zttői igazolványát.

gumita’pú roFz'ócipő. a lök életen meleget tartó és vízmentes téli cipó mindazok 
részéie. akiket hivatásuk meUzó hidegben, hóLan. sárban is a sza. aciban tart
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IwtlPfclílftj szövete és bélése a láb m»'éré le) étlenül biztosítja, háromszoros 

Jjr gumiszigetelése a nedvességet tökéletesen kizárja.

AD®3cp
cipőben szárazon, egyenletes melegben pihen a láb.

Minden más téli cipőnél jobb Minden más téli cipőnél olcsóbb
gárságl esküt.

Olaszország és Törökország között van kiada
tási szerződés, Magyarország és Törökország 
között azonban nincs. Billos ugylátszik

Az olasz törvények szerint nem elég az, ha 
letelte a magyar állampolgári esküt, 

mert az uj állampolgárságot csak akkor ismerik

el, ha bizonyos időn át már az uj hazájában 
lakik. Billos pedig mindössze 3—4 napig lakott 
Budapesten. így uiég

ma I*  olasz állampolgárnak számit

és elfogatása esetén a törökök kötelesek lesznek 
kiadni őt Olaszországnak.

Tömeges betörés történt 
vasárnap a ‘fővárosban

410 pár női selyemharisnyát vittek el.
A rendőri nyomozás szerint, az udvar felöl 
hatoltak be az üzletbe, amelynek ajtaját ál
kulccsal nyitották fel. A kárösszeg meg
haladja az 5000 pengőt.

Ugyancsak betörők jártak a Paulai] Ede- 
utca 4. szám alatt lévő kötött-szövöltáru vál
lalat raktárhelyiségében és onnan is több 
ezer pengő értékű árut vittek el.

A Rciter Ferenc-utca 180. számú házban 
Meister Gyula, 26 éves kocsis betört Tóth 
Józsefné munkásnő lakásába. Felfeszitette a 
szekrényeket ‘és már összecsomagolta a ruha- 
nemüeket, amikor Tóth Józsefné hazatért. 
Már az utcáról fölfedezte a földszintes la
kásában dolgozó betörőt és segítségért 
kiabált. A betörő a lárma hallatára

kiugrott az ablakon 
és futásnak eredt. A lopott holmit mind 
dobálta. Hosszas hajsza után sikerült 
fogni Meister Gyulát, akit a rendőrség letar-

Vasárnap éjszaka ismeretlen tettesek be
törtek Farkas Jenő igazgató Szamóca-utca 6. 
•zám alatt levő villájába és nagyérlékü ruha
neműt vittek el. A betörőket munkájukban 
megzavarták és azért

nem tudták teljesen kifosztani a villát.
Vasárnap délután betörök garázdálkodtak 

a sashalmi MÁV-állomás pénztárhelyiségé
ben. A pénztár ajtaját betörték, a pénztár
fiókot baltával kifeszitették s abban mind
össze 1 pengő 20 fillért talállak. Hozzáfog
tak hatalmas feszitővas segítségével

a páncélszekrény fclfcszltéséhez,
azonban kísérletük sikertelen maradt, mert 
munkájukban megzavarták őket. Sikerült 
elmenekülniük.

Az Aranka-utca 5. számú házban, Grosz- 
jnann Károly gyógyszerész lakásán járlak 
betörők és több száz pengő értékű ruha
neműt vittek el.

A Wekerle Sándor-utca 13. számú házban, .
'Lukács Miksa kötött-, szövöttáru nagykeres- tóztatott. 
kedésének a raktárába hatoltak be betörők A többi betörés tetteseit is kutatja a rend 
és onnan • ör5<?K-

Agyonverte Mt mostoha gyermeket 
és súlyosan mecsetasüette 

leitógst tsy kbsiísees részsg cigány
Miskolc, január 6.

fA Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 
Vasárnap éjszaka bestiális bűncselekményt 
követett el Lakatos Lajkó János Mezöcske 
községbeli vályogvető cigány.

Lakatos Lajkó János két esztendővel ez
előtt feleségül vette Lakatos Róza cigány
asszonyt, akinek két kisgyermeke volt, az 
egyik öl éves, a másik három éves. A vá
lyogvető cigány

kegyetlenül bánt a két mostohagyer
mekkel,

ütötte, verte, kínozta őket. Vasárnap este 
Lakatos Lajkó részegen ment haza a kocs
mából. Megint a gyerekekre támadt és

azt klivctclte, hogy az asszony kergesse 
el őket.

A felesége nem nknrt szót fogadni, mire a 
garázda ember fölkapott egy ólmosbotot és 
leütötte a feleséget. Mikor az asszony vére
sen összeesett,

a két gyerekre támadt és az ólmosbottal 
addig ütöíte-vcrte őket, míg a két sze

rencsétlen gyerek holtan terült eL
A jajveszékelésre a szomszéd cigányolt 
csendőrökért síeltek, akik megfékezték a ga
rázda cigányt, letartóztatták és reggel meg

bilincselve Miskolcra vitték. Ugyanezen a 
vonaton szállították a miskolci kórházba 
Lakatos Lajkó feleségét,

el- 
el- Óban a filrdökádban, ahol az első feleséget megölte 

a gáz, a második feleség is gázmérgezést szenvedett

Billos Mario és Forbát Magda 
India leié menekülnek

A budapesti rendőrség napok óta nyomoz 
már Billos Mario sikkasztása ügyében. Billos, 
aki a trieszti Banca Commerciale Tricstina tiszt
viselője, nagyszabású csalást követett el és meg
szökött. A bank feljelentése szerint 300.000 lírát 
vitt el. Billos Budapestre jött és innen magával 
vitte a menyasszonyát, Forbát Magdái, és azóta 
nincs hír ró’luü A pénzből 230.000 lírát hamisí
tott jegyzékkel átutalt Budapestre a Hcnnes- 
bankba, ott a pénzt már nem tudta felvenni, úgy. 
hogy ez az összeg megkerült. így tehát csak 
százezer líra a hiány A rendőrség napokig ku- 
totóit, hHfiy mcgfitlapilsn, nem utalto-e «jl • 
pénzt valamelyik másik bankba. Mára megálla 
pitolták, hogy

a Hermcs bankban megkerült összegen kívül 
máa pénz nem érkezett Budapestre Billos 

Mario részére.
Míg a budapesti rendőrség nyomozása tartott, 
vizsgálat folyt Triesztben is. Ennek a vizsgálat
nak az eredményéről

ma érkezett Jelentés Budapestre.
A jelentés arról számol be, hogy Billos Mario a 
Magyarországba átutalt és megkerült 230.000 
Urán kívül

százezer Ura készpénzt vitt magával, tehát 
alig harmincezer pengőt

Az újabb megállapítások szerint Billos Mario 
Forbát Magda valóban Törökország felé utaz
tak.

ntjuk végső célja azonban India.
Az olasz hatóságok ezért most érintkezésbe lép-

nek az indiai angol hatóságokkal és kérik Billos 
elfogalását.

Az ügyben különben igen érdekes bonyodal
mak keletkeztek. Billos olasz állampolgár volt, 
de közvetlenül a szökése előtt,

december 24-én, letette a magyar állnmpol-

Pótnyomozást rendeltek el a böszörményf-uti házban 
történt sorozatos gázmérgezések ügyében

Érdekes ügyben rendelték el 'az ügyészségen ( a gázmérgezésnek. Ortutnynak lakásán a fürdő-
a nyomozás kiegészítését, illetve pótnyomozás 
lefolytatását, amelyben az ügyészségen kívül 
nz iparhatóságoknak is szerep jut, hogy vég
képpen tisztázzák egy böszömtényi-uti házban 
történt sorozatos szerencsétlenségek ügyét.

Körülbelül másfél évvel ezelőtt, mint ’ 
reles,

halálos gázniérgezés történt 
a Böszörményi-ut 9/c számú bérházbnn. 
tag Dezső fölisztviselő felesége esett áldozatául

isme-

Ortu-

FII mrs is a
legoicsókbak 

vaguunlí
KltdXt, —A-A *Mielőtt vásá- • 
rol. győződjön 

inog róla.

leltári árosí- 
(ásunlí mcú*  
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szobában aulógejzir van felszerelve, amely min
dig kifogástalanul működött. Orlulayné ezúttal 
is begyújtotta az aulogejzirt, elkészítette a 
fürdővizet s

néhány óra múlva holtan találták a fürdő
kádban.

Megindult a nyomozás, amelynek megállapilása 
szerint szénélcgmérgezés okozta Orlulayné ha
lálát. A nyomozás mgállapitotta azt is, hogy 

a házban már volt egy hasonló súlyos 
mérgezés,

mely ugyancsak a fürdőszobában történt.
Nemrég Ortulnyék lakásán a másfél év előtti 

halálos mérgezési eset után újabb szénéleg- 
mérgezés történt. Orlulay Dezső feleségének 
eltemetése után újból megnősült s most hasonló 
körülmények között

kapott mérgezést második felesége.
A fürdőszobában szerencsére a személyzet még 
kellő időben segítségére sietett az asszonynak 
ás igy sikerült megmenteni Ortutaynét a ka
tasztrófától. Ortntay Dezső 
gezés után feljelentést tett 
mérgezés ügyében s kérte, 
okozta a halálos balesetet.
sodik feleségét is hasonló __________
a hatóságokhoz fordult, amelyek

a legszélesebb körű nyomozást rendelték 
el annak mcgúllnpllásárn, hogy mi az oka, 
hogy egymásután szénélcgmérgezést szen

vednek ■ böszömiényl-utl ház lakói.
Az ügyészség el is rendelte a nyomozást, illetve 
a mér első ízben lefolytatott nyomozás kiegé
szítését, amelybe bekapcsolta a kerületi ipar
felügyelőséget is, hogy a sorozatos balesetek’ 
ügyében a vizsgálatot folytassák le.

már az első mér- 
a hatóságoknál a 
vizsgálják ki, mi 
Most, amikor má- 
baleset érte, ismét

Pénteki cikket nem hirdetünk, mert januárban mindent az ismert ölesé pénteki árakon árusítunk.

DIVArcsÁiWOk
postai megrendeléseket árjegyzék! árainknál 2O’/,-aI olcsóbban szállítjuk.
felszámítjuk, csomagolás díjtalan. Kérjen árjegyzéket.
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— WSjáráa. A Meteorológiai Intézet hétfőn az 

Időjárásról a következő prognózist adta ki: 
Továbbra Is túlnyomóan száraz idő várható, 
fagypont alatti hőmérséklettel, jelentékeny esa 
pad ék nélkül.

— Kinevelték a Nemzetközi Munkaügyi Hi
vatal magyar referensét, fíenfből jelentik: Albert 
Thomai a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal lg«» 
falója kinevezte dr. Tóth Bélát, az e hivatalban 
újonnan rendszereaitatt magyar referensi ál 
Utara. Dr. Tóth Béla több évig magyar állam 
(ösztöndíjsa volt Párizsban, majd a szegedi 
egyetemen a francia nyelv lektora és helyettes 
tanára.

— Bőd János éa államtitkárai a szaksajtó- 
bán. Uj formában, érdekes és gazdag tartalom
inéi Jeleni meg a kereskedelemügyi miniszté
riumnak huszonötödik évfolyamába lépő hiva
talos lapja: a „Közgazdasági Értesítő**,  amely
ben dr. Búd János kereskedelemügyi minisz
teren kívül dr. Kállay Miklós, dr. Tornqay 
Géza, dr. Fodor Jenő és Forster Gyula állam
titkárok Írtak érdekes cikkeket.

— Mcgpetlejonállák a békéscsabai képviselő
testületi válaNztÚHt. Néhány nap elölt tartották 
meg Békéscsabán a képviselőtestületi választó
tokat. Kvasz János békéscsabai lakos most (a- 
Itbbezést jelentett be és kéri nz összes válasz
tások megsemmisítését azon az alapon, hogy a 
Választói! eljárói folyamán többrendbeli sza
bálytalanság történt. A felebbezést az alispón 
as Igazoló választmány elé terjcsilctette, amely 
a petíciót a legközelebbi napokban tárgyalja.

—- A Féarck brldgeverscnye. Több mint tizen
négy Arán keresztül tartott a Fészek Klub ez- 
Idei bridgeversenye, ninely vasárnap a hajnali 
órákban ért véget. A bridgeversenyen száznyolc
vanán vettek résit, hölgyek, urak vegyesen. A 
verseny győztesei a következők: 1. Sennerné — 
Szarvas. í. Dr. Weinbergérné—Láng Imre. 8 
Murtonné—Palkovich. i. Miklós Gézáné—dr 
Fried Ferenc.
• — HázasaAg. ünnepélyes esküvő folyt le va
sárnap délelőtt a fővárosban. Dán Böskél, Dán 
KArolynak, a Pannónia Bőrgyár Rt. vezérigaz
gatójának leányát nőül vette Dég Imre, a báró 
Halvany-cég fölisztviselője. Az esküvő iráni, 
minthogy úgy a menyasszony, mint a vőlegény 
családját a főváros társasági köreiben minden
felé Ismerik, természetszerűen nagy érdeklődés 
nyilvánult meg A vasárnap délben megtartott 
f/nyes esküvő után a Dán-család Ihilyovszkv 
uccai palotájában megjelent a társadalmi _é> 
közgazdasági világ számos kitűnősége s min 
deuki melegen gratulált az ifjú házaspárnak.

— á magyarországi egyetemes tmuhéL Az 
Bvangéliuini Világ allinncc, mint minden esz
tendőben, az Idén Is az év első vasárnapjótól a 
második vasárnapig egyetemes imahotet rendez 
az egész világon. A magyar fővárosban hétfőn 
Vlzkcreszt napján, a skót misszió Vörösmnrty- 
Uecal épületében nyitották meg az imahotet. 
amelyen Kristóf Domokos dr. imája után Ber
nit István felsőházi tag és Schollz Oszkár ny 
jogügyi főtanácsos tartottak előadást, majd Ra
vasz László református püspök olvastu fel egy
házi témájú értekezését.

— Leütötte a petrnleuml lámpát és elvérzett. 
Újpesten, a gróf Ráday ucca 4. számú házban 
vasórnnp éjszaka különös baleset történt. Untcr- 
hoffer Antal gyári munkás ittas állapotban téri 
haza és ezért családja szemrehányásokkal hal
mozta cl. A szóváltás rövidesen veszekedéssé 
faluit és ennek során Unterhoffer Antal öklével 
leütötte az égő petróleumlámpát. Az üvegszilán
kok átvágták Jobbkezén csuklóját és ütőéréi 
Pár perc alatt á gyárt munkás rengeteg véri 
vesztett. A család tagjai nem tudták a vérzést 
elállltanl s mire a mentőket kihívták, a szeren 
csótlen gyári munkás mór annyi vért vesztett 
hogy teljesen eszméletlenül esett össze. Az uj
Íesli mentők Unterhoffer Antalt életveszélye- 

llapotban vitték be a gróf Károlyi kórházba 
ahol az orvosok mindent elkövettek megmenté 
•éré. Egyelőre azonban nem tudták cszméletrc 
téritenl.

— Knbátlopás mlntt letartóztattak egy el- 
vfilintt kereskedőt. Hétfőn a főkapitányságon 
letartóztatták Sperlinger László harmincnégy 
éves kereskedőt, aki knbátlopásoknt követeti 
el. Sperlinger, aki iskolázott, intelligens em
ber, nemrégiben még jómódú kereskedő volt, 
de tönkrement, elzüllött és egy idő óta lopás- 
sál foglalkozott. Főként a fejivó csarnokokat 
látogatta. Olcsó, kopott kabátban ment be. 
kabátját felakasztotta a fogasra és helyette a 
kezeügyébe kerülő legértékesebb téliknbátot 
vitte el. A lopott télikabátok,it a Tclcki-tércn 
becserélte olcsóbbra és még néhány pengő 
ráfizetést is kapott. Hónapok óta folytatta 
már ezt a manipulációt, mig ma reggel a Te
leki-téren tetten érték, mikor egy lopott pré
me*  bundát akart kicserélni. A fökapitúny- 
•ágrn vitték és letartóztatták.

— A budapesti Erzsébetvárost keresztény ka- 
•rtnö matinéi. A kettős ünnepen az Erzsébetvá
rosi keresztény kaszinóban két matinét rendez
lek. As első nnpon nagy sikert aratott nz Erzsé
betvárosi kamnrnénekknr Seres László elnök
karnagy vezényletével. A hétfői matinén feltűnő 
sikert aratott ■ lizonhntéves Pázmán György 
hegedűművész, aki saját szerzeményeiből adotl 
elő nagy művészi felkészültséggel.

Budapesten, azonnal
keleti és déli ekvésfl bekUltHzhotő

öröklakások 
1-1-5 o WibbílubAs hall es msllékinlviUpekiei 
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Amerikai párbajt vagy 
bűntényt sejtenek 

a szülők Fenyő László tragédiája 
műgtftt s a rendőrség erélyes 

nyomozását kérik
Háromszázan kísérték utolsó útjára vasárnap 

a kis diákot
Vasárnap délelőtt óriási részvét mellett te

mették el Fenyő Lászlót, a tragikus sorsú 
kis gimnazistát, aki, mint ismeretes, néhány 
nappal ezelőtt öngyilkosságot követett el. A 
Fchérvárl-uli vámnál a vonat elé vetette ma
gát s

a mozdony kerekei teljesen össze ron
csolták a fiút.

Néhány óra múlva hozzátartozói agnoszkál- 
Iák az összeroncsolt testű kis diákot, aki igy 
fejezte be tizennyolc esztendős életét.

A vnsárnapi temetés megrázó és megindító 
külsőségek között folyt le. Mintegy

háromszáz főnyi közönség kísérte utolsó 
útjára az öngyilkos kis diákot

a rákoskeresztúri izraelita temető*  halottas 
házából. A temetésen a családtagokon, a jó 
barátok és Ismerősök nagy tömegén kívül 
megjelentek Fenyő László tanárai, osztály
társai is. A ravatal mellett Schiuartz Benjá
min főrabbi mondott szivbemarkoló gyász- 
beszédet. Kifürkészhetetlen sorstragédia be
teljesüléséről beszélt a főrabbi a hozzátarto
zók feltörő zokogása közben. A simái a kis 
Fenyő Lászlót tanárai nevében dr. Katz bú
csúztatta el, majd az egyik nyolcadik osztá
lyos tanuló állott a sirgödörhöz s néhány 
megindító szóval vett búcsút a kis Fenyő 
Lászlótól, a jó baráttól, a melegszívű, ked
ves, szeretetreméltó osztálytárstól.

Fenyő László, Fenyő Kornél ismert buda-1 cl/jJU LUnZIU, I lllyu IWI ilt l laillcrl UUUU- . luz.td. Ilii 
pesti mérnök és vállalkozó 18 esztendős fia, | Fenyő Lászlót.

Férfí-télikabát és férfiöltöny reklám-vásár! 
Csak jan. 6 —11-ig.

'.z előrehaladott idény miatt 30”/«-os példátlan árleszállítás.
LijAt készitményü divatos férfi-1 téllkabútok finom fekete posztó*  
öliönyök remek szabásban, klüo- ból, bársonytfaHórral, amelyek ed-
Aalulan kivitelben, fekete vasjy, 8.> pengős szabott órákért let-

sütetkék kamtfarn-szüvetből, eme- tek Árusítva, mos: 30%-kal leszál- 
yek eddig Ü5 pengős szabott Áru- vásári reklám Árban Pkórt lettek Árusítva, most S0%-kaI lltva» vasarI reklám Árban «>O £

leszállítva vásári reklám árban. László Lajos féríiruha-üzletében, 
45 pengő. Elegáns hosszú lórii- j Vilmos császúr-ut <4Ov

— Letartóztatott szélhámos. Debrecenből . _____
jelentik: A debreceni rendőrség vasárnap fc- [Rotlicrmcre lordhoz. Baltazár Dezső püspök 
jezte be a nyomozóit Peri Ernő budapesti •—*-•  -
magántisztviselő bűnügyében. Peri Ernő hó
napokkal ezelőtt a Tiszántúl különböző vá
rosaiban magát, mint a numerus clnusus ál
dozatát tüntette fel, sorrajárta a különböző 
Izraelita hitközségeket, beállított vagyonos 
zsidó kereskedőkhöz s okmányokat felmu
latva, pénzt szerzett tőlük, hogy tanulmá
nyait külföldön folytathassa. Most kiderült, 
hogy Peri Ernő sohasem volt főiskolai hall
gató, nem kényszerűit a numreus clausus 
miatt a külföldön tanulni. A szélhámost a 
debreceni rendőrség letartóztatta s vasárnap 
álkisérték az ügyészség fogházába.

— Véres kardpárbnj Nagykanizsán. Nagy
kanizsáról jelentik: Hétfőn hajnalban véres 
kardpárbajt vívtak egymással a nagykani
zsai laktanya tornatermében dr. ujnépi Elek 
Pál zalamegyei nagybirtokos és dr. Beba 
Sándor, a Munkásblztosiló Pénztár főtiszt
viselője. A párbajra egy szóváltás adott al
kalmat, amely a két férfi között Szilveszter 
éjszakáján támadt a Korona-kávéházban 
Tánc közben Beba lekérte a földbirtokos 
táncosnőjét, Elek vonakodott ezt teljesíteni, 
mire a keletkezett vita során Beba inzultálta 
a földbirtokost. A párbajt nehéz lovassági 
kardokkal, bnndázs nélkül, vívták meg. Az 
első összecsapás után Beba a fején olyan sú
lyos sebet kapott, hogy harcképtelensége 
miatt a párbajt be kellett szüntetni. A sebe
sültet súlyos állapotban szállították kór 
házba.

— A Muraközt Szövetség dlazgytllése. Vasár
nap tartotta a Délvidéki Otthon keretébe tartozó 
M uraköli Szövetség fennállásának tizedik év
fordulóját. A ferenclek templomában Zadravecz 
István dr. püspök misét mondott és megáldotta 
azt a selyemzászlót, melyet a Csáktornyái inté
zetből Zrínyi Károly elhozott. Ezután a Tesz 
székházába folyt le a jubileumi ünnepség, ame
lyen Molnár Dezső nv. Altábornagy ismertette 
a Muraköz! Szövetség működését.

a Reáltanoda-utcai Eötvös-rcáliskola nyol
cadik osztályos tanulója volt. A flu nagy am
bícióval és kedvvel folytatta tanulmányait, s 

osztályának legjobb, legértelmesebb ta
nulói közé számítolták.

Jó magaviseletű, szerény fiú volt a kis Fenyő 
László s igy érthető a megdöbbenés, amellyel 
a hozzátartozók a tragikus eseményeket fo
gadták A Hétfői Napló értesülése szerint 

Fenyő László szülei na öngyilkosság 
után a főkapitánysághoz fordultak s 
arra kérték a rendőrséget, hogy szigorú 
és széleskörű nyomozást Indítson fiuk 

tragédiája ügyében, 
amelynek szerintük valami tőiét háttéri van. 
Az öngyilkos kisdiák szülei boszolgáltalták a 
főkapitányságon a fiú néhány toros búcsú
levelét is, amelyből ugyancsak arra lehet kö
vetkeztetni, hogy volt valami rejtett, eddig 
még fel nem derített oka az öngyilkosságnak. 
A búcsúlevél igy szól:

„Volt valami bajom, ami miatt életemet 
nem tudom folytatni,"

A hozzátartozók szerint lehetséges, hogy 
Fenyő László amerikai párbaj áldozata 
lett, de azt sem tartják kizártnak a szü
lők, hogy bűntény Is rejtőzik a kisfiú ha

lálesete mögött
A rendőrség a szülők bejelentése után a 

legerélyesebb nyomozást inditotta, hogy tisz
tázza, mi kergette a halálba a 18 esztendős

Baltazár püspök Angliába utazik

I— mint a Hétfői Napló tudósítója értesül —, 
e hó 14-én, Debrecenből Angliába utazik. A 
püspök Angliában Rothermere lord vendége 
lesz, akinek házában egy hetet fog tölteni.

— Felekezeti béke alapfeltétele és biztosi*  
téka a társadalmi békének. Vasárnap délelőtt 
a budai Szilági Dczső-téri református temp
lomban ünnepélyes keretek közt iktatták be 
az uj egyházi gondnokot, Puky Endre dr.-t, 
a képviselőhúz alelnökét, valamint az uj pa- 
rochiális tanácsosokat, köztük Hegedűs Ló
ránt dr. ny. pénzügyminisztert. Ravasz 
László dr. püspök beszédére Puky Endre 
válaszolt, aki többek között azt fejtegette, 
hogy a nálunk Magyarországon a felekezeti 
béke egyik alapfeltétele és biztosítéka a tár
sadalmi békének.

— A Dunába ugrott egy kereskedő; ■ mentő
csónak kimentette. Vizkercszt napján, hétfőn 
este a Ferenci József hídról a Dunába vetette 
magát Goldslein Simon 40 éves budapesti keres
kedő, aki az Elemér ucca 17. számú házban la
kik. A motoros mentőcsónaknak a nagy köd és 
sötétség ellenére is sikerült az életunt kereske
dőt a folyóból kimenteni. Eszméletlen állapot
ban a Rókus kórházba szállították. Kihallgatni 
még nem lehetett ,de azt már sikerült megálla
pítani, hogy Goldstein Simon tettét anyagi okok 
mialt követte cl.

— Rcplilíígépwcrencsétlenség három halottal. 
Mclbourneből jelentik. Egy hidroplán a Port 
Phillip-őbölbe zuhant. Három utasa, közöttük 
Hiigh Grosvcnor kapitány, éleiét vesztette. Gros- 
venor szárnysegédje volt a délausztráliai kor
mányzónak és egyetlen fia Stalbrldge lordnak

— Halálos autógázolás. Rózsa Sándor tapol
cai kereskedő — mint azt tapolcai tudósítónk 
jelenti — autójával Keszthely és Tapolca kö
zött elütötte Tubái Lajos kovácsmestert. A 
szerencsétlen olyan súlyos sérüléseket szenve
dett, hogy néhány órával a szerencsétlenség 
után kiszenvedett. A csendőrség megindította a 
vizsgálatot.

— Használjunk „Doreo Szibériát**.  A kis
pénzű emberek áldására és nagy örömére fel
találták a „Doreo Szibéria'*  téíi posztócipőt, 
amely frnppánsnn egyesíti megában a cipő, a 
csínná, a hócipő és a sárclpő Összes élőn veit.

— Autóbaleset érte Ferenczy Károly mL 
□észt. A vasárnapra virradó éjszaka autósze
rencsétlenség érte Ferenczy Károly színészt, 
a Városi Színház tagját. Ferenczy Pestszenl*  
lőrincről társaságának tagjaival magánautó*  
igyekezett Budapestre. Éjfél körül Kispoaí 
halárában a síkos utón az autó megcsúszott 
s egy tciefonoszlophoz ütődött. Az összefitkó*  
zés következtében összetörött az autó szélvA*  
dője. Az üvegszilánkok Ferenczy Károlyt ar
cán és karján megsebesítették. Ferenczyt « 
mentők, — minthogy sérülése könnyű ter
mészetű volt. — első segitségnyujtás után a 
lakására szállították.

—- öngyilkos lett az alispán uraságf Inasa. 
Vasárnap reggel a pesti vármegytházban tevő 
lakásán revolverrel föbelötte magát Barát Jánoa 
az alispán 25 éves urasági inasa. A golyó a 
halántékába fúródott és azonnal megölte. Ba
rát két levelet hagyott hátra. Egyikben elbucsa- 
zik a gazdájától, a másikat egy Klári nevű lány
nak címezte. Ebben megírja, hogy szerelmi 
bánata minit hnl meg és igy fejezi be a levelét! 
a szerelem visz a sirba. Az öngyilkos finlnlem- 
ber holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították

V— Akik félszázadon át neveltek árvagyer
mekeket. Vasárnap ünnepelte a Protestáns Or
szágos Árvnház igazgatójának, Broeskó Lajos
nak és nejének Jubileumát. Broeskó Lajos 55, 
felesége pedig 40 esztendő óla fejt ki nemei 
tevékenységet az elhagyott gyermekek gondo
zása terén.

— Hősi emléktdbtalcleplreés. Ünnepélyes ka
retek közt leplezte le vasárnap a salgótarjáni 
evangélikus egyház a templom falában elhe
lyezett márvány hösicmléktáblát. Az ünnepi 
beszédet Csengödg Lajos dr. lelkész mondotta.

— Gyermek felruházó ünnepség ■ József
városban. A Józsefvárosi Vásári és Piaci Áru
sok Asztaltársasága díszközgyűlés keretében 
nyolcvan gyermeket látott el meleg ruhanemű
vel és egyéb adományokkal. Idősb Süss Samu, 
az asztaltársaság elnöke, méltatta a ingok jóté
konyságát á> áldozatkészségét, majd botfai 
Hűvös Iván dlszelnkö mondott ünnepi beszé
det és Both Manó, FiachoíT Sándor, dr. Engel 
Abris köszöntötték Süss Samut és a többezer 
pengős adományt gyűjtő Schiffmann Józsefnél.

— Megfagyott caecsemöholtteatet találtak 
a Gellérthegyen. Hétfőn délután a Gellért
hegy járókelői a hegység egyik déli bar
langjában egy csecsemő holttestét találták, 
A csecsemő egy női ingbe volt beburkolva. 
Rendőri bizottság szállott ki a helyszínre ék 
a rendőrorvos megállapította, hogy a két- 
három napos újszülött még életben volt, 
amikor a kegyetlen anya a barlangba he
lyezte és itt fagyott meg. A rendőrség éré- 
/ycz nyomozást indított a gyermek anyját 
nak kikutatására.

— Megtalálták Miklós cár naplóját Roww 
nőből jelentik: Moszkvai jelentés szerint a 
leningradi volt császári kastélyban fontat 
történelmi irományokat találtak, többek kö
zött I. Miklós cár naplóját, továbbá af 
utolsó orosz cárnő és Vilmos volt német 
császár leveleit. Az irományokat az orosa 
állami levéltár nyilvánosságra fogja hozni.

— Rágalmazás! per a győri kamarai bot
rány miatt. Győrből jelentik: A győri kére*-,  
kedclmi és iparkamara botránya egyre da
gad. Krizsán Ferenc budapesti kereskedelmi 
minisztériumi számtanácsos, aki a kereske
delmi minisztérium megbízásából folytatja a 
vizsgálatot, Kántor Leó kamarai tag ellen 
bűnvádi feljelentést tett, mert Kántor a ka
mara augusztus 26-án megtartott közgyűlésén 
azt a kijelentést tette, hogy „befolyásolt és 
nártoskodó a miniszteri vizsgálat.4* Krizsán 
Ferenc a vasárnapi napon bűnvádi feljelen
tést tett egy másik kamarai tag ellen is, aki 
ő ellene névtelen levélben vádaskodott a ke
reskedelmi miniszternél.

16 pengőért naponta 
teljes diétát, feszes laborstdrlnml »Im- 
-ílntirkkal, Idillin felsedmllás nílktll 
nyújt ■ FASOR SZANATÓRIUM (VII. 
Vilma klrálfud-ut ».) belgyógyássaH be- 
legeknek a háziorvos Irányítása mellett, 
kétágyas klinikai rendszerű külön un- 

bálban.

O A Magyar Nemzeti Bank főtanácsa január 
4-én tartott ülésében dr. Schober Béla vezér
igazgató előterjesztése alapján jóváhagyta a 
bank mérlegét, valamint nyereségszámláját, 
amelyek szerint az 1929-iki tiszta jövedelem 
1O,2i2.OO pengő. A főtanács elhatározta, hogy az 
elért eredményből 13% osztalék, azaz 100 
aranykorona névérték után 13 aranykorona 
(13.03 pengő) kifizetését fogja a közgyűlésnek 
javaslatba hozni .
~ • hél Al előrehaladott

idény miatt. Saját készitményü divatos férfi
öltönyök, remek szabásban, mindenféle színben 
45 pengőért. Finom, fekete férfi téllknhátok 

hészen kaphatók László Lajoe 
férfiruhaüzletében, Vilmos császár-ut 40 Fel. 
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aranybányát fedeztek tel 
abaul-megyáben

Budapesten mar ulzsgaiiau az arany-kdueket
Mlakole, január 6.

(A Hétfői Napló tudósító fától.) Felső 
Abauj napok óta lázas izgalomban él. Az 
egész ország gazdasági életét mélyen érin
tik azok az események, amelyek Telkibánya 
határában történnek. Komoly tudósok ara
nyat keresnek a beomlott tárnákban és ha 
a kutatás eredménnyel jár, nem lehetetlen, 
hogy

rövidesen feltárul Csonkn-Magyar- 
orazág egyetlen aranybányája.

Telkibánya valamikor egyike volt Ma
gyarország leggazdagabb aranybányáinak 
és éppen ez ad reményt a mostani kutatók
nak. Határában több bányából hozták fel-

a 
is

színre az aranyat, amelyet első Ízben 
rómaiak bányásztak. A rómaiak után 
még

évszázadokon keresztül ontotta a drága 
fémet ■ telkibányai hegységek gyomra 

és Telkibányán verték Mária Terézia hires 
aranytallérjait

Mária Terézia uralkodásának utolsó esz
tendejében beszakadt a legdusabb tárna és 

maga alá temetett 130 munkást.
A szomszédos tárnákat a szerencsétlenség 
után néhány évre kimerítették és azóta 
senki sem gondolt az aranybányák újból 
való feltárására.

Telkibánya, amely a környékéhez tar
tozó hét községgel együtt valamikor igen 
jómódú volt, folytonosan vesztett jelentő
ségéből és a mostani szegénység adta azt 
a gondolatot a község elöljáróságának, 
hogy illetékesek hozzájárulásával újból kí
sérletet tegyen a beomlott tárnák feltárásá
ra.

Modern eszközökkel felszerelt kutatók 
napok óta folytatják a munkát a he

gyek között
és több mázsa kivájt követ szállítottak fel 
Budapestre. Ezeknek a megvizsgálása után 
derül majd ki, hogy érdemes-e tovább foly
tatni a kutatást a telkibányai hegyekben.

utcán Lukacsovich László 35 éves iroda
szolgát, néhány indulatos szót váltott vele, 
azután lugkőoldatos üveget rántott elő és 
annak tartalmát

as írod aszóig a arcába öntötte.
Lukacsovich László rettenetes fájdalmában 
segítségért kiáltozott, de mire a járókelők 
odasiettek, az elvált asszony már

fölhajtotta az üveg alján maradt Ing- 
kőoldatot.

uKyhogy ő Is hangos jajkiáltások között 
roskadt össze az utca kövezetén a szeren
csétlenül járt irodaszolga mellett. Kihívták 
a mentőket, akik a féltékenységi dráma 
mindkét áldozatát rendkívül súlyos, élet
veszélyes állapotban a Rókus-kórházba 
szállították.

Legjobb 
a száj

ét fogápolás 
számára.

Négy hónap alatt négyszer 
követett el öngyilkosságot..
Három sikertelen öngyilkossági kísérlet után agyonlőtte 

magát egy előkelő erdélyi uriasszony

„Innen a koporsó mellől figyelmez
tetem azokat, akik a bajokat zúdítják 
ránk: vigyázzanak, amíg nem késő!"

A pesti kávésok vállukon vitték a sírhoz a „hősi halott" 
Katona-Klein Kálmán koporsóját

A Kör- és Ptf/ermo-kávéházak öngyilkos 
tulajdonosát: Katona-Klein Kálmánt óriási 
részvét és az egész szakma néma gyásztün
tetése mellett helyezték örök nyugalomra 
vasárnap délben a rákoskeresztúri izraelita 
temetőben. A temetés időpontja félkettőre 
volt kitűzve, de már tizenkét órakor nagy
számban gyülekeztek az érdeklődők, akik 
egy-egy szál virágot szorongattak a kezük
ben, hogy ezzel rójják le a kegyelet adóját 
a tragikus végű kávés temetésén. Egy óra
kor már ott szorongott a gyászdrapériákkal 
bevont szertartási teremben a budapesti ká- 
vésipartestűlet úgyszólván valamennyi tagja. 
A körúti és dunaparti café-restaurant igaz
gatói éppúgy eljöttek az elha't kolléga vég
tisztességére, mint a külvárosi kis kávéliá- 
xak gazdái s valami nnyien

könnyes szemekkel állták körül ■ ko
porsót.

A koszorúk egész tömege gyűlt össze: a ká
véházak személyzete, törzsvendégei, a bará
tok és ismerősök valamennyien elküldötték 
koszorúikat a temetésre. Csakhamar meg
érkezett a család is: az özvegy, akit félig 
eszméletlenül vezettek be a terembe, az el- 
hunyt kávés gyermekei, testvérei, a nagy
számú rokonság — megkezdődhetett a szer-

tartás.
A pap megható gyászbeszéde után, amely

ben mint
a nehéz gazdasági viszonyok szomorú 

áldozatát búcsúztatta el
Katona-Klein Kálmánt, Mészáros Győző, a 
Budapesti Kávésok elnöke állott a ravatal 
mellé és m^indultságtól remegő hangon 
többek között a következőket mondotta;

— Mi budapesti kávésok
nem akarnnk tefemrchlvást rendezni 
Katona-Klein Kálmán koporsója mel
lett, fel kell szólítanunk Innen mégis 
mindazokat, akik a bajok és nehézsé
gek áradatát zúdítják ránk, hogy vi

gyázzanak, amíg nem késő!
Ez a fiatalember, fiatal életével fizetett meg 
az ő bűnükért, ez a fiatalember a budapesti 
kávési partost ület hősi halottja, akinek szo
morú élete, rengeteg kűzködése és tragikus 
halála örök mementó marad a számunkra. 

A gyászbeszédek elhangzása után 
a pesti kávésok válltikrn emelték a ko

porsót
és ugy vitték a sirhoz. Itt Schosberger Már 
tón, a Kör-kávéház főpincére búcsúzott el 
gazdájától az alkalmazottak nevében.

Vasárnap szűkszavú távirati jelentés ér
kezett egy előkelő erdélyi uriasszony buda
pesti hozzátartozóihoz. A távirat arról szá
mol be, hogy az erdélyi uriasszony Kolozs
várott

üngyllko/KÓgot követett el * nyomban 
meghalt.

Szabados Lujza, az öngyilkos uriasszony 
ismert előkelő családból származott s vala
mikor élénk szerepet vitt erdély társadalmi 
életében. A 32 esztendős, ragyogóan szép 
Szabados Lujza

egy dúsgazdag erdélyi földbirtokos fe
lesége volt.

Néhány esztendei házasélet után elvált fér
jétől, Bukarestbe, majd később Budapestre 
költözött. A fiatal asszonyt sikertelen és 
boldogtalan házassága rendkívül elkeserí
tette s legutóbb anyagi gondok is sulyosod- 
tak Szabados Lujzára, aki egyre nehezebb 
megpróbáltatások elé került. Néhány hónap
pal ezelőtt a tragikus sorsú fiatal asszony 

üngyilkoaaúgot kísérelt meg: jobb kezén 
felvágta az ereit.

és eszméletlenül szállították kórházba. Sza
bados Lujzát gondos orvosi ápolással sike
rült megmenteni az életnek. Azon a napon 
amelyen gyógyultan, de még lábadozva el
bocsátottók a kórházból, újabb öngyilkossá-

mérgezte 
ekkor sem

got kísérelt meg: morfiummal 
meg magát, de az öngyilkosság 
sikerült.

Szabados Lujzát — aki ismét
a családja egyik rokonánál helyezte el, ahol 

harmadszor Is megkísérelte, hogy meg
váljon az élettől,

czuttnl is méreg után nyúlt, de ezúttal sem 
sikerült meghalnia. A családtagok most 
már csaknem minden lépésére vigyáztak, 
egy percre sem hagyták magára, Szabados 
Lujza azonban

negyedszer is

felépült —

öngyilkosságot kísérelt 
meg

járt az elkeseredett, tragi-s ezúttal sikerrel
kus sorsú asszony végzetes tette. Egyik ro
kona társaságában a napokban Kolozsvárra 
utazott és itt valahogy egy Browning 
folyt szerzett, amellyel

mellbelőtte magát.
A lakájából azzal távozott el, hogy 
szomszédos üzletbe megy vásárolni, 
hogy a Főtérre ért

egyik kapualjban végrehajtotta öngyil
kosságát.

A golyó Szabados Lujza szivét fúrta keresz
tül s mire az öngyilkosságot felfedezték, a 
fiatal asszony már halott volt.

pisz-

epyi 
Alig-
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5 Vasárnap 9 Csütörtök

6 Héttő 10 Péntek

7 Kedd

Kés, sósav, lugkő Január
Három féltékenységi merénylet a kettős ünnepen

A kettős ünnep idején három féltékeny- 
ségi merénylet történt a főváros területén. 
Az egyik a Mária-utcában, ahol vasárnap 
délután háromnegyed 5 órakor Rusztincki 
János lakatossegéd rövid szóváltás után a 
nyílt utcán zsebkést rántott elő és azzal

az arcába azúrt
Kovács Jánosné elvált asszonynak. A kés
szúrás a fiatal asszonyt a bal szeme alatt 
érte és hangos segélykiáltással

TUNGSRAM

eszméletlenül terült el az utca 
zetén.

A merénylő lakatossegédet a helyszínen el
fogták és előállították a főkapitányságra, 
Kovács Jánosnét pedig súlyos sérülésével a 
Rókus-kórházba vitték a mentők.

A másik féltékenységi merénylet a Jó- 
zsef-körut 25. számú házban történt. Itt 
lakik Almády Irén 31 éves varrónő. Vasár
nap megjelent lakásán Fila Amália 28 éves 
gyári munkásnő és mint a rendőri nyomo
zás megállapította, egy közös férfiismerő
sük miatt szemrehányást tett Almády Irén
nek, majd

leöntötte sósavval.

Almády Irén, aki veszélyes fenyegetés el
mén már előzöen följelentést tett a főkapi
tányságon Fila Amália ellen, a merénylet 
következtében az arcán és a nyakán súlyo
san megsérült és a mentők a Rókus-kór- 
házba szállították. A merénylő gyári mun
kásnő, akit előállítottak a főkapitányságra, 
nem akarta részletesen elmondani a me
rénylet előzményeit, cask annyit ismert be 
a főkapitányságon, hogy

szereim! féltékenység miatt követte el 
tettét.

de az ügyben szereplő férfi személyét nem 
akarta megjelölni, arra való hivatkozással, 
hogy nem akarja bajba keverni szive vá
lasztottját is. A 
Almády Irént még nem 
gntni. Fila Amália gyári munkásnőt egy
előre őrizetbe vették a főkapitányságon.

A harmadik féltékenységi merénylet Pest
erzsébeten, a Gém-utca 20. számú ház elölt 
történt hétfőn délelőtt 10 órakor. Ádám 
Anna 43 évet elvált asszony megleste az

Vasárnap

5
Hétfő

6
Kedd

7
Szerda

8
Csütört.

9
Péntek

10
Jézus sz. n. Vlzkereszt Lucián vt 8zever ap. Julián vt Vilmos pk.

Rőkus-kőrházban ápolt 
lehetett kihall-

Szombat

Cerv-in-'

9
 órakor

nyílik
a

meg
14.XCor viii-Vásár



6 HéTFftl nadiő Budapest, 1030 jannir T.

S Z I W H Á Z — M O Z B
Fodor László darabját 

kifütyülték Becsben
A Fölcsődal tragikus sorsa a Burgszinházban — Fodor 

László fölényesen nyilatkozik a példátlan bukásról
Már több mint egy éve, hogy Fodor 

László, az ismert mugyar színpadi iró, Bécs- 
ben és Berlinben él, ahol különböző darab
jait nagy sikerrel adták elő. Színházi kö
rökben azt rebesgetik, hogy Molnár Ferenc 
után ő a külföldön legtöbbet kereső magyar 
iró, akinek már szűk lett a hazai színházi 
keret és érvényesülését Európa nagy nyu
gati városaiban kell keresnie. Fodor László 
darabjai valóban szerencsés körülmények 
között futottak eddig Bécsbcn és Berlinben. 
A Templom egere című darab körülbelül 
százötvenszer került színre Becsben, igy a 
bécsi közönség érthető érdeklődéssel várta 
Fodor László ujnbh darabjának premierjét, 
ugyanazét a darabét, amelyet a Vígszínház 
annak idején Bölcsődal ciinen Pesten bemu
tatott.

A Burgtheater, Béri egyik legelőkelőbb és 
legexkluzivabb színháza vette műsorrend
jére a Bölcsődalt. Bemutatóját Szilveszter 
estéjére tűzte ki, annál is inkább, mert a 
Bölcződal cselekménye is Szilveszter éjsza
káján történik. Ex

a axilveaxleri premier azonban kínos 
kudarcba fulladt.

’A Neues Wiener Tagebiatt például főbbek 
között a következőket írja Fodor László uj 
darabjáról. „Füttykoncert a Bőlcsödal pre- 
miér/én. A Burgíheatcrtöl méltán nivósabb 
szilveszteri szórakozást várt volna a közön
ség, mint amilyet a Fodor-féle vígjátékkal, 
a Bölcsődallal nyújtott.

IffilHAk sorsai
BÉLA, AKI ÉWfiíS 

cjr színházban S obakob
Minden este 8 órakor Te nem Ismered Verát I
szombaton. január ll-®n esto 8 arakor bsmntatű eiaaúás i

Doktor Chan-Fu 
Rejtélyes történet 4 felvonásban

Főszereplők: Kabos Gyula. Tassy Mária, Delly Ferenc, Berczy 
Géza, Rublnyi T.bor, Heltay Andor, Vendre! Ferenc 

FŐVÁROSI Mt’VÍ.SZ SKIVníÁZ

HONTHY HANNA, vagy TITKOS ILONA?
A Király Színház súlyosan ráfizetett Titkos Ilona betegségére 

és a Sisfers premierjének elhalaszlására
Snlyns Aj rendkívül kénvelniellen helyzet elé 

Állította u Király Színházát BékefTI és Lajta! 
kitűnő operettjének, a „Sisters" premierjének 
váratlan elhnlnsztásn. A színháznak ugyanis 
nem volt alkalmas darabja, amellyel a Slslers- 
nek műsorról való levételét pótolja, másrészt 
pedig a közönség, amely már felkészült a Sis- 
ters premierjére, valamint a második és har
madik ünnepi előadására, jegyeit megváltotta 
é*  csak az utolsó percben értesülhetett arról, 
amit pedig a színház két nap óta sejteti, hogy 
Titkos betegsége miatt vagy a premier, vagy 
a második előadásnak feltétlenül el kell ma
radnia.

Titkos Ilona a próbák folyamán rendkívül 
nagy fájdalmakról panaszkodott. Bokarándu
lásból kifolyólag ínhüvelygyulladást kapott 
és néha

■ próbákat Is félbe kellett szakítani, 
meri képtelen volt n lábán megállni. Titkos 
Ilona, habár nz orvosok úgy neki, mint a szín
ház igazgatójának kijelentették, hogy ezzel a 
rendkívül kellemetlen betegséggel nemcsnk. 
hogy nem tud táncolni, hanem lehetetlenné 
válik a közönség előtti szereplése Is, mégla re
ménykedett abban, hogy valami Isteni csoda 
által a premiert abszolválni tudja.

Alt azonban már megmondták jó előre aa

BETH1.F.N-TÉBI SZÍNPAD 
JANUÁR

7
KEDD

n| műsor promlerlc
Hely árak: 50 ! Ilartíil 3 pengi g- 

Jogi renaelé.: .1 44J-7H.
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A darab csuk a azinlapon vígjáték, va
lójában pedig uivótlan unalom.

Csak primitívebb asszonyok ösztöneinek ki
elégítésére való szórakozás ez.

Ez a ázó, hogy poéiikus, nincs helyén 
ennél a durva külvárosi komédiánál.

A darab az indulásnál szép nevető sikert éri 
el, később azonban teljes nivótlanságba 
süllyedt.

A második felvonás után az Írót kitap
solták. a harmadik felvonás után azon

ban pisszegtek és fütyüllek."
Az újév színházi szenzációja tehát Bécs- 

ben Fodor László darabjának tragikus bu
kása volt. Igen érthetően tehát Fodor László 
felé fordul az általános figyelem. A Wiener 
Journal munkutúrsu kérdést intézett a bu
kás után Fodor Lászlóhoz, hogy mit szól a 
közönség füttyéhez és darabja szörnyű kri
tikájához. Fodor László becsülettel állta a 
sarat,

fölényes és gúnyos nyilatkozatot adott 
a bécsi közönségről és a kritikáról. 

Okosan és szellemesen kifejtette, hogy nen 
is tudja, hogyan jutott ahhoz a megtisztel
tetéshez, hogy ugyanaz a közönség, amely 
Wedekindet és több germán nagyságot ki
fütyült, őt Is hasonló füttyel tisztelte meg.

Ezzel a nyilatkozattal Fodor László min 
denesetre megfordította az ellene kialakuló 
hangulatot és a bécsi színházi világ moso
lyogva tért napirendre a tragikus végű 
burgtheater! Szilveszter-est felelt.

orvMok, hogy ha a premiert morflnmlnjek- 
elókknl valahogyan végig tudja kínlódni, n 
miisudlk előadáson már okvetlenül leesik 

a lábáról
és így a Sistcrs knrricrje már a második elő
adás után megszakadhat. A Király Színházban 
azonban, úgylátszik, sokat bíztak nz isteni 
gondviselésben, amely a primadonnákkal kivé
telesen bánik el, mert annak ellenére, hogy 
Titkos a házi főpróbát is bicegve játszotta vé
gig. még ezután is olyan irányú kommünikék 
jelenlek meg a lapokban, amelyek a szombat 
esti premiert hirdették. így történhetett tehát 
nz, hogy a Király Színház kénytelen volt azl 
« luxust kifejteni, hogy egy telt ház közönsé
gét becsukott ajtókkal fogadjon.

Az egy színésznő és az egy sztárra alapított 
szinházvezetés azonban más irányban is sú
lyosan megbosszulta magát. Eltekintve attól, 
hogy a szinhóznak

súlyos tízezrekbe került n Slstera premier
jének elhalasztása*

eddig a pillanatig még az sem biztos, hogy 
Titkos Ilona péntekig valóban meggyógyul és 
lábra állhat, vájjon ludja-e a táncokat abszol
válni. A rendkívül veszedelmes és kinos beteg
ség ugyanis orvosi vélemények alapján aligha 
gyógyul egy bét alatt annyira, hogy a belep 
nz ágy elhagyása után azonnnl táncolhat.

Most mór tisztában vannak ezzel a színház
nál, éppen ezért vasárnap és hétfőn másról 
sem tanácskoztak, mint arról, hogy kivel le
helne eljátszntni Titkos Ilona szerepét. A lég 
plauzibilisehh természetesen

Honthy Hanna kombinációja.
Honthy Hanna ugyanis annak idején már pró
bálta a megdicsőlill Fővárosi Opercltszlnház- 
ban a Sislers főszerepét, számait majdnem 
mind tudja, hiszen anank idején hosszú hete
kig faglslkazalt a Sislers-el, amelyről több íz
ben elragadtatással nyilatkozóit. A Király Szín
ház Titkos Ilona betegségéről szóló kedd déli 
jelentést sórja be és ha rx kedveződen, akkor 
Honthy Hannához fordul, akit egy hónapra 
uerzöd|cUt« la.

Holnap, szerdán premier!
A Paramount-filmgyár remek hangosfilmbe:

A nagyhercegiig 
A főszerepekben: 

POLA NEGHI, 
Lukács Pál, Norman Kerry

Eredeti orosz énekek és táncok
Hangos híradó verseny!

Bemutatja ka rm rí üt 
kizárólagos joggal: 0F fiPj sLy ■

SZÍNHÁZI napló
TV 3U^tz érte Kabos Gyulát, a Fővá- 

rosi Művész Színház kitűnő művészét 
és igazgatóját, akit vasárnap esti előadása 
megkezdése előtt arról értesítettek, hogy 
édesapja meghalt. A kitűnő művész nagy 
önfeláldozással és lelkiuralommal végig
játszotta „Te nem ismered Verát" című 
vígjátéknak főszerepét. Kabos Gyula édes
apját kedden délelőtt temetik és ezért hét
főn este szerepét beugrásszerüen fíubinyi 
Tibor vállalta. A kitűnő művész beugrásá
val nagy sikert aratott és igy ezzel is bebi
zonyította, hogy mennyire használható és 
értékes tagja a színháznak.
A kritikusok szindikátusa vasárnap dél- 
** után ülést tartott az Otthon-klubban, 
ímelynek egyetlen tárgy pont ja a színházak 
őpróba-kérdése volt. A kritikusok a lap
kiadókkal egyetemben most már nem azo
nosították magukat a színházak főpróba- 
cltörlö felfogásával. A bizalmas, ülésen han
goztatták a főpróba visszaállításának szük
ségességét, magának a színháznak szem
pontjából Is. Több napilap ugyanis, amely 
az uj rend értelmében csak harmadnap Ír
hatott volna az újdonságról, elhatározta 
hogy egyszerűen beszünteti a kritikát ak
kor, ha a színházak módot nem adnak arra, 
hogy a kritikus nemcsak a premieren, ha
nem már az erre a célra tartandó sajtófő- 
’iróbán is megnézhesse a darabot és a szín
ház újdonságáról frissen és idejében szá
molhasson be. A kritikusok szindikátusa el
határozta, hogy megkeresi a lapkiadókat 
hogy közösen határozzanak a színházakkal 
zeniben képviselendő uj álláspontjukról.

Á főváros legújabb színháza, a Bethlen-térl
Színház; hétfőn este jelentős slkerállomás- 

hoz érkezett el. Ma játszotta szdzadszor első 
megnyitó műsorát, amelynek főattrakciői azok 
a darabok, amelyeket Kellér Dezső és Rózsa
hegyi László irt. A századik előadást is telt ház 
tapsolta végig és hívta függöny elé a szereplő
ket. Verbőczy Iliit. Vidor Feriket, Sándor Ste
fit, Metvie Klárit, Dczsöfl Lászlót, Szentiodnyl 
Kálmánt és egy sereg friss, fiatal színészt. A 
Bethlen-téri Színház kedden már uj műsorát 
mutatja be.
Mihály István, a stezon favorit-szerzője, 
1 akinek ezen a héten egyszerre két da
rabja jubilál. Az Uj Színházban vasárnap 
érkezik cl huszonötödik előadásához az 
állandóan telt házak mellett játszott „Béla 
aki 26 éves" című drámája, a Fővárosi 
Művész Színházban viszont pénteken lesz 
huszonötödik előadása a „Te nem ismered 
Verát" című vigjátékának, ainelyet Balassa 
Emil társaságában irt meg. Ritka szerző a 
pesti színházi életben, akinek egy héten 
egyszerre két darabja jubilál.

Fekete József, a Bethlen-téri Színház Igaz
gatója, félreértések elkerülése végett, an

nak a közlését kéri tőlünk, hogy tápunk mail
heti számában megjelent nyilatkozatának azt 
a passzusát, amely szerint az egyik reygeli lap
ban, színháza ellen megjelent vádak mögött 
magánakció rejtenék, tévedésnek jelenti ki. Ki
jelenti továbbá, hogy ezt a kifejezést egyáltalán 
nem arra a lapra, sem pedig annak munkatár
saira érlelte. Mi ennek a kérésnek annál Is in
kább szívesen teszünk eleget, hiszen mt csak az 
igazgató nyilatkozatát regisztráltuk, — minden 
kommentár nélkül.

* A Glóbus Torna Club lánerstélye Vasár
nap rendezte a Glóbus Torna Club szokásos 
évi táncestjét. A táncösszejövetelt nívós műsor 
előzte meg. Relle Gabriellát, Békeffl Lásdót, 
Baross Gézái és a műsor többi szereplőit me
legen ünnepelte a nagyszámú közönség. A jól 
sikerült mulatság a kora reggeli órákban a 
legjobb hangulatban ért véget.

A Décsi ujévi 
első premierje

az utóbbi időben Hollywoodban elkészült 
‘hangos filmek egyik legragyogóbb produkcióját 
nyújtja. A „Nagyhercegnő" a elme ennek a film
nek, főszerepeit Pola Ncgri, Lukács Pál és 
Norman Kerry játsszák. Lukács Pál, akinek hu
zatéréséről mostanában olyan formában beszél
tek, hogy nem sikerült neki a hangos filmnél 
való elhelyezkedés, a legnagyobb sikerét ebben 
a filmben aratta és ez a siker bírta rá az ame
rikai Paramount-Picturest, hogy szerződését to
vábbi félévre meghossz'abbitsa. A Vígszínház 
volt dédelgetett amorozója egy orosz férfit ját
szik, az izgalmas és minden kockájában lenyű
göző filmdrámában. Pola Negrl a cárt uralom 
nagyhercegnőjét éli végig a vásznon, és ml, akik 
végignéztük legújabb alakítását, megállapítjuk, 
hogu a nagy művésznő Ismét sikereinek zenitjén 
áll. A másik férfiszerepet a filmen már régóta 
nélkülözött Norman Kerry alakítja. A világhírű 
filmművész két évig szerződésszegés miatt film
tilalom alatt állott és nem szerepelhetett filmen. 
Norman Kerry visszatérése a filmhez, a mozi
publikum szenzációját jelenti. A remekül sztn- 
kronfzált hangosfilmet Ludwig Berger rendezte 
mesterien. Tökéletes felvételeiben, remek orosz 
tájakban és filmen talán sohasem látott pompás 
orosz interieurökben gyönyörködhetünk. A 
Mctropolitan opera tagjai gyönyörű orosz da
lokkal és táncokkal teszik teljessé a filmet. A 
Décsi uj híradói is bravúrosak. A szerdán be
mutatásra kerülő tij műsor a moziközönség leg
nagyobb érdeklődésére számíthat.

Kedden, csütörtökön, pénteken 
és vasárnap este

M3W szinÉsznö 
srás lenni

TD ékeffl László Mílhlhausen báró címmel vig- 
játékot irt, amelyet most az Andrássy-uti 

Színház fog előadni: Az egyik főszerepet Béke ff t 
László, a másikat Tőkés Anna játssza. A darab
ban érdekes történések sorún a búró kifejti, 
hogy miért lett belőle hazug ember. Kisüti, 
hogy a nő még a világ leghazugabb emberénél, 
nálánál is hazugabb. Természetesen ez is hazug
ság. A point: Mfíhlhausen báró elfárad a mesé- 
lésben, azt mondja, hogy fáradt és aludni sze
retne Meghal. Ekkor is hazudott. Rékcffi da
rabja ragyogóan szellemes és mulatságos víg
játék. Az Andrássy-uti Színház jövő műsorának 
egyik felét fogja betölteni.
D abtndranath Tagore sgm kerülte el sorsát 

Amint a New York Héráid Kalkuttából je
lenti, Rablndranath Tagore, aki röviddel ezelőtt 
saját darabjában főszerepet játszott, most egy 
beszélőfllmbcn is fel fog lépni. Arról von szó, 
hogy Tagore „Tapatl" című drámáját dolgoz
zák fel beszélőfilmre. A férflfőszerepet maga a 
szerző, a női főszerepet pedig a fiatal unoka- 
húga látszanák el. A filmnek 1030 as év végére 
kellene elkészülnie.
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Izgalmas incidens a Vígszín
ház színpadán a Júliusi éjszaka 

szilveszteri premierjén
A Vígszínház két prominens tagjának hangos nézeteltérése

A szilveszteri beszámolók elfelejtkeztek 
megemlékezni egy olyan pikáns és érdekes 
színházi afféról, amely majdnem a közönség 
ffilehallalára, a Vígszínház színpadán játszó
dott le. A Júliusi éjszaka Szilveszter-esti pre- 
miérjéről van szó, amelynek izgalmában a 
színház két prominens tagja alig várta be a 
'függöny összeesőpódását, súlyos affért in- 
szcenált.

Természetes, hogy az incidens szereplői
nek nevét nem írjuk ki, hiszen

■ színház két legexkluzlvabb életű és 
modorú művészéről van szó,

akik nemcsak a színpadon, hanem magán
életükben is előkelő tónust jelentenek. Az 
egyik színész már a Júliusi éjszaka első és

amásodik felvonása alatt észrevette, hogy’ 
színház másik főszereplő-tagja a

szerepét akadozva mondja el és a vég
szavak nem futnak be olyan pontosan 

hozzá, mint ahogy kellene.
'Az első felvonás szünetjében nem szólt sem
mit, de amikor a második felvonás utolsó 
jelenete egyikében az illető színész oly las-

Bemutató a Magyar SzinháEbaas
Pénteken, január 10-én este 8 órakor először:

FAJANKÓ
Marcel Achard víg átéka. Fordította Máray SáDdor.

Hegedűs Gyula, Zombory Mercedes, Dénes György és Szigeti Jenő
A bemu’atóig minden este: 'i ALP1G U IEMBER

Premier után
JÚLIUSI ÉJSZAKA. Végre friss, tehetsé

ges, uj iró a színpadon! Izeseu és jól magya
rul mondja el azokat a mondanivalókat, 
amelyek szinte pattanásig feszitik a szerep
lők mellét és expanzív erővel buggyannak ki 
a hus-vér figurák száján. Hogy maga a tör
ténet, illetve a darab elsőosztályu, vagy 
másodosztályú dramaturgiai osztályzást ér
demel, azon nem kell vitatkozni. Fő az. 
hogy a közönség újra megérezle azt a kon
taktust, amelyet minden igazi iró teremt a 
színpad és a nézőtér között. Hunyadi Sán
dornak gratulálunk! De teljes elismerésünk 
Makldrg Zoltánnak és Dayka Margitnak, két 
olyan pompás figuráért, amelyek szinte ki
léptek a darab keretéből és önálló problé
maként magyarázták és oldották meg sorsú
kat. Friss és tehetséges mind a kettő. Törzs 
Jenő, Góth Sándor, Gólliné Kertész Ella. 
el?y-efiy valóban remekbe szabott alakításán 
kívül nagyon meg kell dicsérni Hajmássyt 
és Mdtrayt, a jcllemfestés két kitűnőséget és 
a fiatal Ráday Imrét, aki szinte uj hangot 
kápott a Vígszínház színpadán. Makog Mar
git legnagyobb színészi sikerét jelenti a Jú
liusi éjszaka.

♦
ROYAL ORFEUM januári műsora a slágerek 

egész sorozata. Minden száma valóban a piaká-egész sorozata. Minden száma valóban a piaká- * Rákosi Szidi Iskolája e hó 11-én, szombaton 
tokon hirdetett világvárosi attrakció. A nagy- i délután három órakor tartja a Király Szin- 
ágvu azonban Rastelli, ez a különös és utolér-1 házban ezévl, első vizsgaelőadását rendkívül 
betétien zsonglőr, oki minden porcikójánnk és ] mérsékelt hely árakkal. „A doktor vr" majd kü- 
minden idegének feltétlen ura. Bámulatos ked-l/őnbőző táncok kerülnek előadásra.

san és vontatottan mondta el szerepét, hogy 
ezzel majdnem megállította az előadást, már 
nem tudta türtőztetni haragját. Alig csapó
dott le a függöny a második felvonás végén, 
amikor ez a főszereplő színész ingerült han
gon szólt oda kollégájának:

— Ez lehetetlen állapot, hogy a Vígszín
házban valaki ne tudja a szerepét, ezzel ve
szélyezteti a többiek munkáját isi

A másik színész sem hagyta magát, hanem 
ingerült hangon válaszolt Szó-szót követett 
és az

Izgalmas szóváltásnak hangjai a tapso
kon keresztül leszürődtck a zenekar! 

ülés első soraiba is, 
ahol a közönség is megérezte, hogy valami 
nincs rendben a színfalak mögött.

A színpadon folyt a vita, a nézőtér pedig 
tapsolt. A típusokra megjelentek a szereplők 
csak éppen az nem, akit kollégája állítólag 
megsértett. Jób Dániel igazgató sietett a szín
padra és nagy diplomáciai ügyességgel sike
rült pár pillanat alatt elintézni azt, hogy a 
szerep-nemtudással vádolt művész is kijött a 
függöny elé.

vességgel és graciozitóssal csinálja a legképle- 
lencbb zsonglőr-mutatványokat. Arimand Banu, 
a tavalyról jól ismert gyönyörű, karcsú, hindu 
kigyóbüvölőnö, táncmutatványa excentrikusán 
érdekes. Remek volt a „IJviers trias" három 
pompás egyensúlyozó erőmüvésznő, a Barry 
boys táncosfluk és az orfeum színpadára vissza 
téri Dénes Oszkár, akii a közönség nagy szere
tettel fogadott és akinek két száma valóban sok 
kacajt fakasztott. Sikert aratott Vadnai László 
kis vigjáléka is. Az uj évben valóban jól startolt 
a Royal Orfeum.

♦
TÁBORI EMIL a slágcrnttrakciőja ismét a 

Komédia Orfeum uj, jókedvű műsorának. A 
kitűnő komikus két darabja hatalmas neve
lőorkánt támaszt esténként. A főszerepeket 
maga a szerző, Felhő Rózsi. Tábori Lili. 
Szirmai és a finom játóku Gyarmati Mari 
anne, Fiilöp Ica játszók. Magúnszámokbnn 
Solti Hermin, Érczköuy László, Weygand 
Tibor brillíroznak. A külföldi számokból /?«- 
dolphl citcramüvészt, Frisko táncakrobatái 
kell különösebben megdicsérnünk. Az Ox- 
ford-görlök szépen és tehetségesen dolgoz
nak. (s. r.)

RÁDIÓ
A Rádió mai műsora:

BUDAPEST.
9.15: A rádió házikvartettjének hangversenye. 

9.30: Hírek. 9.45: A hangverseny folytatása. 
11.10: Nemzetközi vizjclzőszolgálat. Vízállás
jelentés magyarul és németül. 12: Déli harang
szó az Egyetemi templomból, időjáráajelentés. 
12.05; A m. kir. Országos Tiszti Kaszinó szalon
zenekarának hangversenye. Vezényel: Bertha 
István karnagy. 12.25: Hírek. 12.35: A hangver
seny folytatása. 1; Pontos időjelzés, Időjárás- és 
vízállásjelentés. 2.80: Hírek, élelmiszerárak. 8: 
Piaci árak és árfolyamhirek. 3.30: Me.sedélulán. 
4.45: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelen
tés, hírek. 5: Gramofónhnngvcrsenv. 6: Dr. Lu- 
kinich Imre egy. tanár előadása: „.Magyarország 
történelme életrajzokban" 6.35: Francia nyelv
oktatás. 7.10: Nagyváradi Bura Károly és ci- 
gányzrnekarának hangversenye. 8.15; Varga 
Emil felolvasása. 8.30: A m. kir. Operaház tag
jaiból alakult zenekar hangversenye. Közre
működik: Bodó Erzsi és Kálmán Oszkár, a m. 
kir. Operaház művészei. Vezényel: Berg Ottó 
karnagy. 1. Massanet: Phüdra — megnyíló. 2. 
Verdi: Don Carlos. 3. Verdi: A végzet hatalma. 
4. Meyerbeer: A hugenották. 6. Dvorák; Újvilág 
szimfónia (e-moll). 10: Margnrethe Bach német
nyelvű előadói estje. Majd: Bachmann-jazx.

Budapesten eddi? még nem látott

▼ iiágnttrakoió

Vivian & Oarewsky
Párisién Grill
remek januári műsorában

KÜLFÖLDI
Beograd. 16: Harmonika. 20: A beogradl dal

egylet karácsonyesti dalokat énekel. 21.10: Köz
zene.

Berlin. 21.15: OíTenbach „Párisi élet" című 
háromfelvonásos operettje a Renaissance Szín
házból.

BraíLslava. 10.05: Zene Kassáról, 26—22: 
nádióknbaré Kassáról. 22: Közvetítés Prahából. 
22.15: Jónás Jóska cigányzenekura.

Breslau. 20.80; Hangverseny.
Bucure-.tl. 16: Jazz. 20: Zene.
Frankfurt a/M. 20.15: Holland zeneszerzők 

művei. 21.30-tól zárásig közvetítés Stuttgartból.
Koslce. 20—22: Kabaré Pozsonyból. 22: Köz

vetítés Prahából.
Köln. 21: IV. Bach-hangverseny.
Leipzig. 21.30: Kchrer zeneszerző két da

rabja. Utána 24:-ig tánc és szórakoztató zene.
Milano. 20.30—23.80: Közvetítés Torinóból, 

az egyik szünetben a Bross-négyes játéka 
Milánóból.

München. 19.45: Dalesl. 20.11; Vidám est, 
utána túnezene.

Napolt 21.02: A San Carlo-szinbáz előadásá
nak közvetítése.

Praha. 1G.30: Rádiórenekar. 20: Katonazene. 
21: Népdalok. 21.30: Zongorajáték. 22.15: Hang
verseny az Autóklubból.

Roma. 21.02; Operaközvetítés valamely szín
házból vagy hangverseny a Sludióból.

Torino. 20.45: Operaközvetítés a királyi 
színházból.

Wamzava. 19.25: Közvetítés Krakówból. 19.50: 
Opera Posnanból.

Wien. 20.50: Tarka est. Utána a Gsudriot- 
jazz tánczenéje.

Franfz Werfel a mikrofon előtt Az il
lusztris nagy írók rádióelőadó sorozatában 
Thomns Mann, Sharn, Wells és Chesterion után 
most Frantz Werfel áll a mikrofon elé. Nagy 
érdeklődéssel várt felolvasását kedden este köz
vetíti a bécsi adó.

»= Udvari bál a rádióban. A rádió-műsorok 
összes eddigi riporllcljesitménycit messse túl
haladja az a programszám, amelyet csütörtökön, 
este tíz óra negyven perces kezdettel Belgrád 
illeszt műsoréba. A jugoszláv királyi pór 
ugyanis ezen az estén udvari bált ad Belgrád
iban és a jugoszláv rádiótársaság engedélyt ka
pott arra, hogy ide a mikrofont is elvigye 
Ilyenformán ezután mindazok, akik csütörtökön 
Belgrádot „veszik", ha nem is lehelnek olt, de 
legalább oda képzelhetik magukat az udvari 
bálra.
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VÁSÁROLHAT!

ÉNYES MARCEL
VI., TERÉZ-KÖRUT 34,

kirakataiban látható
a lesdlsieiebb

BÁLI INGEK,
mellények és nyakkendők.

Borsalíno kalapok
P Í8.—

A belga királyi pár 
Rómába érkezett 

leányuk esküvőjére
Rómából jelentik: A belga királyi család ér

kezése rendkívül ünnepélyes külsőségek között 
folyt le. A genovai herceg, Civlta Vecchiáig, a 
királyi vendégek elébe utazott,

a trónörökös pedig a trasteverel állomá
son szállott fel a királyt vonatra,

hogy együtt tegye meg az utat a királyi család
dal a főpályaudvarig. A főpályaudvaron az 
uralkodó család valamennyi tagja várta a belga 
királyi családot. A találkozás rendkívül szívé
lyes volt A nyitott udvari fogatok elölt carabi- 
nierik haladtak, kétoldalt pedig vértesek lova
goltak. A menet végigvonult a pompásan fel
lobogózott utcákon és tereken, az Esedra-térig, 
ahol

Róma kormányzója Üdvözölte,
majd elérte a tisztelgő katonai csapatok sorfala 
közölt a Quirinált. Az érkezőket a Quirinálban 
Boris bolgár király, Johanna és Mária herceg
nők és több Rómába érkezett külföldi herceg, • 
miniszterelnök és a kormány tagjai várták. 
Almássy László a képviselőház, és Wiassiet 
Gyula báró a felsőház nevében üdvözlő-távira
tokat küldtek az olasz külügyminiszternek. Jó
zsef Ferenc főherceg és Anna főhercegasszony 
ma reggel szintén Rómába érkeztek, hogy az 
olasz királyi udvar meghívására részt vegyenek 
Umberto trónörökös esküvőjén. A pályaudvaron 
Háry András quirinóli*  magyar követ fogadta a 
vendégeket a követség valamennyi tagjával.

‘Vi&g mávíia.
Revolveres hajsza után 
elfogták a kecskeméti 

üzletek betörőjét
Kecskemét kereskedőit az utóbbi hónapokból 

nagy rémületben tartotta egy veszedelmes be
törő, aki sorozatos betöréseivel óriási károkat 
okozott az üzlettulajdonosoknak.

Vasárnap éjjel azután mégis hurokra került a 
kecskeméti üzletek fosztogatója, még pedig Iz
galmas körülmények között. A Talay téren van 
a Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezetének 
üzlete. Vasárnap hajnali 3 órakor a téren szol
gálatot teljesítő Tóth János rendőr észrevette, 
hogy az üzletből

nagy csomagokkal megrakottan egy alak 
mászik ki,

Odasietett, de mikor a gyanús alak a rendőrt 
észrevette, a csomagokat eldobálta is futásnak 
eredt. Tóth János

elsütötte revolverét
és a lövés zajára a közeli őrszobából nyolc 
rendőr sietett elő, Akik üldözőbe vették a mene
külő betörőt. A betörő menekülése közben be
rohant egy házba. A rendörök utána siettek éa 
hosszas keresgélés után a padlás egyik zugában 
rátalállak és elfogták.

A rendőrségen kiderült, hogy az elfogott betörő 
Szabó Mihály 22 éves csaposlegénnycl azonos, 
aki betörésekért már többszőr büntetve volt 9 
most ősszel szabadult ki a fogházból. 'Kihallga
tása során egész sereg kisebb-nagyobb betörést 
ismert be és bevallotta, hogy ő volt a tettese as 
összes kecskeméti betöréseknek, amelyeket az 
utóbbi hónapokban elkövettek. Letartóztatják.
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S r w K T
A Hungária szerencsétlen 
túrazáró stuttgarti játéka 
és Újpest alexandriai első 

döntetlen mérkőzése
a kettős ünnep magyar vonatkozású 

tutbalieseményei
A Hungária olaszországi meccsei után visz- 

szatért túrájának kiinduló állomásához, Német
országba s két mérkőzéssel l>c is fejezte téli ki
rándulását. Mig első napon Mannheimban n 
Ncckerau Waldhof és a Vili Mannheim csapa
taiból összeállított úgynevezett „nehézsúlyú**  
legénység ellen 8:1 arányú dicséretes győzel
met aratott, addig hétfőn fáradtan volt kény
telen kiállni Stuttgartban a nagyszerű Kickers 
ellen s az utolsó percben kapott balszerencsés 
góllal ujabb vereséggel fejezte he túráját. A 
kék-fehérek táramérlege gyöngének látszik, de 
ha figyelembe vesszük a sok-sok mentőkörül*  
ményt (tartalékos csapat, sérülések), úgy nem 
kell szégyenkeznünk vereségei miatt. Mert Né
metország egyik legerősebb együttesétől az

Döntetlenül végződött az alexandriai reváns- 
mérkőzés

Újpest—Alexandriai válogatott 3:3 '2:1)
Alexnndrla, jan. 5.

(A Hétfői Napló távirati jelentése.) Az 
egyiptomi kullurgócponlokat járó Újpest 
december 29-én fájó sebet ütött a trópusi 
Alexandria fejlett, labdarugósportján, ami
kor a futball minden szépségét kifejezésre 
juttató, nagyogó játék után 6:1-re győzte le 
Alexandria vóros válogatott csapatát.

A revánsra szomjazó város vasárnap látta 
ismét vendégül Középcurópa bajnokcsa
patát. Ez alkalommal szorongásig megtelt az 
európai civilizáció remek alkotása, az 
alexandriai stadion.

Sajnos, a rcvánsmérkőzés eredménye nem 
hozhatta meg a várt sikert, mert

az újpesti együttest határtalan pech ül
dözte e mérkőzésen.

A Hungária vasárnap győzött Mannheimban, 
de hétfőn az utolsó percben kapott góllal veresége, 

szenvedett Stuttgartban
Hungária - Mannheimi kombinált csapat

3:1 (0:0).
Mannheim, jan. 5.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Téli túrájának olaszországi részét befe
jezvén, a Hungária visszatért Délnémetor- 
azógba, ahol a rajnai kerület erős fészkében, 
Mannheimban vívott kemény és elkeseredett 
küzdelmet a Mannheimi kombinált csapattal. 
A Hungária a következő összeállításban lépett 
■ küzdőtérre: Németh — Nagy, Kocsis — Kern 
mer, Steiner Sebes — Titkos, Barátka, Teleki, 
Bihámi, llires.

Az első félidő egyik részről sem hozott gó
lokban kifejezhető eredményt. Szünet után 
Nándit állitottn be Révész Nagy helyett, míg 
a halszélre Jeckl került. A mérkőzés eiső részé
ben erejét gnzdnságosan beosztó mngvnr baj
nokcsapat a második félidőben teljesen fö
lénybe került és Barátky és Híres góljnival 3:1 
arányú győzelemmel vonult le a pályáról.

Kleken—Hungária 3:2 (1:0)
Stuttgart, jan. 6.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

Udine és Görz a Nemzeti diadalainak színhelye
Nemzeti—Gortzla 2:1 (0:1).

Görz, január 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 

Szép játékkal győzött a Nemzeti a durván ját
szó ellenféllel szemben, óriási fölény mellett 
.Vanicsek és Rémny II. lőtte a gólokat.

Nemzeti—Unión Sportiva Udlnese
3:1 (1:1).

A Nemzetlek utolsóelőtti mérkőzésüket a

ül. kér. FC—FC Ixignno 3:0 (1:0) 

Lugonn, jan. 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A kiváló svájci csapat kemény ellenfél

A III. kerületiek kettős győzelemmel fejezték be 
túrájukat
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IFC Nűmbergtöl s a rendkívül erős olasz kom- 
bináltlól kikapni, az adott körülmények közt 
nem ad aggodalomra okot. Utolsó meccsén is 
szép játékot nyújtott az együttes, de az óriási 
ambícióval küzdő Kickersnek mégis sikerült 
győznie.

Az Újpestnek vasárnapi ujabb szép teljesít
ménye után már csak egy mérkőzése van hátra 
a muzulmánok földjén s azután Németország
ban folytatja diadalmas útját.

A Nemzeti is befejezte túráját, valamint a 
jóképességü csabai Bóhn SC is. Mindketten 
szerdán érkeznek haza. A Bástya pedig szerdán 
Milánóban az Ambrosianával játszik s fejezi be 
túráját. A BSE-ről lapunk zártáig nem érkezett 

ujabb eredmény.

Meg kell elégednünk azzal az örvendetes 
hírrel, hogy a Kőzépeurópai Kupa magyar 
győztese megőrizte veretlenségét. Mert bár 
Újpest ragyogó játék után 2:l-re vezetett 
ugyan a félidőben, szünet után azonban

a szerencsével operáló egzotikus csapat
nak mégis sikerült 3:3 arányn döntet

lennel megúsznia a revánsmérkőzést.
•

Újpest a mazulmánok pénteki munka- 
szünetes ünnepén játssza le utolsó afrikai 
mérkőzését, A csapat még szombaton beha
józik és január 18, 19-én még két európai 
mérkőzést abszolvál. Mégpedig a délnémet 
futball főfészkében: Nürnbergben, az IFC 
Nürnberg, illetve a müncheni Bayern ellen.

tése.) A vasárnapi mannheimi mérkőzés a ne
hézsúlyú németekkel szemben mindent kivett a 
kék-fehérek tartalékolt, sérülésekkel meggyen
gíteti s fáradtan küzdő csapatából. A Hungária 
előzőnapi csapatával állt porondra a Kickers 
ellen, amely óriási ambícióval küzdött mind
végig és

sikerült la a nemvárt győzelmet kicsikarnia.
A meccset Stuttgartban rekordközönség, 12.000 
ember nézte végig. A vezető gólt a Kickers sze
rezte meg Welz nevű jobbösszekötője révén, 
melyet szünet után a 16-ik percben tudott csak 
Titkos egalizálni. A változatos játék közben 
Kessler révén ismét megszerezték a németek a 
vezetést, ezt viszont Bnrótky egyenlítette ki. 
Már mindenki elkönyveli a döntetlent, amikor 
nz utolsóelőtti percben Link góljával sikerül 
a Kickersnek bebiztosítani győzelmét. A Hun
gária szemre tetszetős, de kapu előtt puha és 
határozatlan játékának köszönheti a vereséget. 
A hnlfsoron is meglátszott a sok utazás és az 
előzönapi fáradság a közvetlen védelmet is 
megviselte A mezőny legjobbja Titkos volt.

A Kickers óriási elánnal és nagy győzniaka- 
rással játszott.

Príma Divisione C-csöpörtjának élén álló U. 8. 
Udinese-veJ játszották.

A meccset a Nemzetlek 1:1 arányban vég
zett félidő után 3:l-es győzelemmel abszol

válták.
Vaniesek, Flóra és Creténgi voltak a meccs 

hősei és ugyancsak ők lőtték a fekete-fehérek 
góljait.

volt. Elismerés illeti tehát az újlaki csapatot, 
amely nehéz viszonyok között, szokatlanul nagy 
hidegben, keményre fagyott pályán késztette 
megadásra külföldi ellenfelét. A gólokat Len
gyel (2) és Fenyvesi rúgták.

ül. kér. FC—FC Párma 7:1 (0:1)
(A Hétfői Napló tudósító jótól.) Az óbudaiak 

könnyedén vették ellenfelüket s így szünetig 
azok a veselő gólt is megszerezték. A második 
félidőben a Hl. kér. valósággal lehengerelte a 
pármai csnpntot. A gólok sorrendje: Vincze, 
Lencz, Vincze, Drössler, Lengyel, Schiller és 
ismét Schiller. A csapat szerdán délelőtt érkezik 
haza.

ma

Szeged csapata féltucatnyi gólt 
hagyott emlékül Vigevanóban 

Bistyu—FC Vlgnannl <1:3 (4:3).
Vigevano, jan. 5.

A Bástya nem állott nehéz feladat előtt, ami
kor a Príma Divisione B) csoportjának kilence
dik helyezettjével kellett megviaskodnia. A sze
gediek legjobb embere az első, a második és a 
negyedik gólt szerző Pottuk volt. Kitti lőtte a 
harmadik és az ötödik gólt, mig a hatodikat 
Schwarcz juttatta az olasz ellenfél hálójába.

A nemzetközi iulballszövefség 
akciót indított, hogy az európai 
államok vegyenek részt a monte- 
videoi iutbali-világbajnokságon

München, jan. 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A FIFA végrehajtó-bizottsága tegnap 
ülést tartott. Az ülés legfontosabb tárgya a 
montevideoi futball-világbajnoksággal kapcso
latos teendők előkészítése volt. Megállapította a 
bizottság, hogy a világbajnokság megrendezése 
az amerikai államok részvétele folytán bizto
sítottnak látszik, mig az egyes európai államok
kal a rendező Uruguay még tárgyalásban áll.

A bizottság tagjainak körében az a vélemény 
jutott kifejezésre, hogy

■ világbajnoki tornán való részvéte! kívá
natos.

Meg is bízták A. C. Hirschmannt, a FIFA fő
titkárát, hogy az erre vonatkozó tárgyalások 
anyagát gyűjtse egybe.

A kormányzó ma délben kihallgatáson fogadja 
Homonnay Tivadar dr.-t,az Uszószövetség elnökét, 
aki a iegielsőbb helyen referálni fog a MUSz ügyeiről
Nem mondunk újat, amikor megállapítjuk, 

hogy a sport már igen sok diplomáciai sikerhez 
segítette hazánkat. A magyar uszósport nyári 
nemzetközi sikerei pedig valóban felbecsülhetet
len szolgálatokat tették a magyar ügynek. Mél
tányolták ezt legfelsőbb helyen is és amikor 
nemrégen a kormányzó a magyar polgári ér- 
demkcreszltel tűntette ki Homonnay Tivadar 
dr.-t, a magyar uszósport vezérét, a sporttársa
dalom méltán tekinthette ezt a magyar uszósport 
kitüntetésének Is.

Vasárnap délelőtt véres kard
párbajt vívott két ismert mis

kolci iutballbiró
A párbaj előzménye az északi BT-a’osztály választási 

mozgalmaira vezethető vissza
Miskolc, január 6.__

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn- 
tése.) Rendkívül súlyos kimenetelű párbaj fog
lalkoztatja Miskolc sportközvéleményét. A pár
baj szereplője két ismert és általános rokon- 
szenvnek örvendő miskolci sportember. Az 
egyik Gotthielf József dr. jónevü miskolci ügy
véd, a miskolci BT-alosztály ügyésze, a másik 
pedig Kerekes Nándor fulballbiró.

Vasárnap délelőtt folyt le a párbaj Gerevlch 
Aladár mester vívótermében. Miután minden 
békítési kísérlet hiábavalónak bizonyult,

a két régi sportember súlyos feltételek 
mellett kardra ment.

Az első két összecsapás minden baj nélkül 
folyt le. A harmadiknál azután — amely sok

Száztíz junior vívó közül 
Kiéin Miklós (Hungária VC) 

győzött az FTC kardversenyén 
Hallatlanul nngy érdeklődés nyilvánult meg 

az FTC junior kardversenye iránt, amelyet az 
elmúlt kettős ünnepen bonyolítottak le a 
Fodor-teremben.

A plansra 110 junior vívó vonult fel, 
amely valósággal rekordot jelent. A döntőbe 
került versenyzők közül Kiéin Mkilós (Hungá
ria VC) ragadta magához a győzelmet hármas 
holtversenyben. A helyezési sorrend a követ
kező:

Győztes: Kiéin Miklós (Hungária VC), 2. 
Illés József (Tisza István VC), 3. Jele Ferenc 
(FTC) 6—6 győzelemmel, hármas holtverseny
ben. 4. Gözsi Sándor (BEAC) 5 gy., 5. Abonyi 
(Szegedi VC), 0. Siposs (MAC), 7. Eliásl (RAG), 
8. Vujevits (BEAC), 9. Halmi (Tiszti VC), 10. 
Tér dr. (MAC).

A BKE tartalékcsapata 
nyerte az FTC jéghokki 

tornáját
A krynleai jégen csatázó BKE I. kivételével 

valamennyi jéghokki csapatunk részlvelt a zöld
fehérek tornáján A torna csak azt erősítette 
meg. hogy a BKE II. la fölötte áll a többi csa
patnak.

FTC—MAFC 5:1 (3:0, 0:0, 2:1).
Az FTC fölényes győzelmet aratott. A mezőny 

legjobb játékosa Grimm (FTC) volt.

DP.HnjDfiCSVBz.Koruo,
rendel 10-4 M7-8|k

Jóvel-Mrat 1. aa. « lérü te aö( betegeknek

Azerszág sorsa
mindnyájunk sorsa.

Ne küldjön ki 
küllőidre egyetlen 

felesleges fillért se 

idegen áruért, 
ha magyar anyagból készü t magyar 

terméket kaphat, amely leg
alább olyan tökéletes.

A világon mindenütt haszná ják a rádió
készülékekben a színtiszta magyar 

TUNGSRAM 
báriumcsövet, 

mert 

kristály tiszta 
és hangerős 

vételt biztosít 

Önnek is ez kell!

Az államfő ma délben fogadja kihallgatáson 
a MUSz elnökét, 

aki ekkor fogja megköszönni a kormányzó ke
gyét. Híradásunk azonban nem volna teljes, ha 
nem közölnök egyben azt is, hogy

Homonnay Tivndar dr. egyben részletesen 
referálni fog a kormányzónak a magyar 

uszósport függő problémáiról.
Csak örömmel tölthet el mindenkit ax a kö

rülmény, hogy a sport fontos államüggyé vált 

kai hevesebb volt az első kettőnél — Gotthielf 
egy elhibázott akciója után megvillant Kereket 
kardja és

a következő pillanatban Gotthielf arcából 
magas sugárban szökött föl a vér.

A két sportember ezután kibékült.
Eddig a párbaj. Nem érdektelenek azonban 

azok a körülmények, amelyek a párbajt elő
idézték. Ismeretes, hogy úgy Gotthielf dr., mint 
Kerekes tagjai a Birótestület Miskolcon azé
kelő északi alosztályának. A BT pedig mórt 
áll a választások előtt s így érthető meglepe
tést keltett, hogy a BT egyik legutóbbi bizott
sági ülésén a két régi sportember között oly 
kínos incidens támadt egy egyébként jelenték
telen sporlkérdésben, amelynek azután a fent 
ismertetett véres párbaj lett a következménye.

BKE II.—MIJE 6:1 (0:0, 2:0, 4:1).
A MUE csak az első harmadban tudta ellen

súlyozni a BKE nagyobb tudását, azután vissza
esett.

BKE n.—FTC 5:2 (2:1, 1:0, 2:1 j.
Az FTC derekas ellenállást tanúsított, de • 

BKE-t technikája győzelemhez segítette.
MUE—MAFC 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Az úszók csapata harmadonként lőtt egy-egy 
góljával biztosan győzte le a műegyetemieket.

A torna végeredménye: 1. BKE II. 2. FTC.

miíns a és rozsa 
olyan Essz az arca

3 perc átállt



Selyemosztály
Crepe de Chlne

igen jó tiszta selyem minőség az összes
Űívatszinekben ........... p 

Crepe Georgella
tiszta selyem minőség. . t . . P 9.80, P 

Crepe Saten
nehéz minőség, legújabb divatszinekben

11.50 P
Crepe Tlfflia 

gyönyörű divatmintákkal • ( » « » . . P
Mousseílne

legdivatosabb minták, 95 cm széles . . . P 
Divat Mólra

90 cm széles, fekete, fehér, kék. lila, rózsa
szín, világoszöld, világoskék, sárga, piros 
és ivoár színekben............................................P

Taffet Flenr 
estélyi ruhákra, összes divatsz|nekben . . P

Fémkelme
estélyi ruhákra, 80 cm. széles . ■ » 8 , P 

Lame Saten
gyönyörű estélyi rahaszinekben • » » » P 

▼elour 81 ff o a
as összes divatos színárnyalatokban, 90 
cm, széles................................... . ( r . . P

Papáaselymek
sok színben. 90 cm szélesek . » » B » , P

Foulard selyem
divatmintákkal, nagy választékban . . . P 

Brokát
kitűnő bélésminőség, 80 cm széles . . . P

5.89
7.80

9.50
5.90
6.90

9.80
6.59

5.80
4.90

15-
2.50
3.50
3 —

V ászonosztály
SlfTon

nz ismert reklámminőségűnk , , a . . P 
Kclengyokülünlegesség

kiváló ágynemű anyag » • s » t » » P 
Datl&ztsifion

Tinóm svájci fehérnemüanyag . * ■ * » P 
Lepcdőkülönlcgesség

duplaszéles, métere . . . . ( r > i > P 
Paplanlepcdőcreton

elsőrendű minőség, 178 cin széles . t » • P 
Cűpper

Női fehérneműek

Női ruhakelmék
Crepeffa

tiszta gyapjn minőség, fekete, sötétkék és

nagyon tartós minőség , . • • s t • • P
Kávéskészlet

6 személyes, színes széllel « s t • » » P
Fehér damasztnbrosz

darabja ..............................  P
Étkészlet

140X140 cm abrosz és 60X80 cm szalvéta P 
Dainasztétkészlel

6 személyes, szép mintákkal , r a ( t . P 
Damasztszalvéta
60X60 cm nagyságban •••ts»««P 
Törülköző

beszövött piros széllel, métere . } . P
Törülköző

nagyon tartós, hófehér, métere « t • • • P 
Dainaszltűrülkuző

48X98 cm, reklámára ..»t»s»>P 
Daniaszltörülköző

48X115 cm. finom, kelengyeminőség . , . P 
Kitűnő frottír törülköző

feltűnően olcsó ára .
Edénytörlő

piros- és kékkockás •»fitts»*P  
Tányér törlő

tarlós háziszőttes . *s»tsti»-P  
Pohártörlő

tiszta len- 60X60 cm.. •»»«»»• P 
Flanell bulortörlő. portörlő • •»>••• P

-.68
1.10
1.80
2 —
2.90
2 —
4.50
3.80
8 —

12 50 
—.75 
—.88

1 —
1.38
2.50
1.95 

—.43 
—.68 
—.98 
—.55

NŐI Ing
tarlós sifTonből, madeira hímzéssel , . P 

Nadrágko mbiné
kitűnő sifonból, madeirahimzéssel , * > P 

Nadrágkombiné
kitűnő siffonből, hímzett motivval . . , P 

Nadrágkombiné
színes nansoukból, csipke- és hímzés
dísszel ................................................................P

Nadrógkombiné
színes nansoukból, csipke motivval és 
csipkeszéllel •••vitass**?

Nadrógkombiné
mintázott trikóselyemből «»»»»».P 

Nadrágkombiné 
dúsan csipkézve ajour és hímzett min
tával .....................................................................p

Nadrágkomblné 
színes nansoukból, fehér Bemberg-ma- 
deirahimzéssel ( P

Szoknyakonibiné
gazdagon csipkével diszitvs ■ * t , , P 

Szoknyakonibiné
színes nansoukból, széles csipkével, 
ajour és hímzés dísszel . P

NŐI hálóing
japán fazon, 8 motiv csipkével . » » » P 

NŐI hálóing
apacsfazon, ajour és gazdagon hímezve P 

Női hálóin#
színes nansoukból. gazdagon díszítve . . P 

Női hálóing
hosszú ujjal, színes nansoukból, színes 
hímzéssel...................................  P

Női pyjama
divat flanelből, paszomány dísszel, minden 
nagyságban ...... .......................... P

Férfi fehérneműek
bordó színben - ........................... ..... . . P

Jnmperkelmék
tiszta gyapjú minőség, divatmintákkal, 
rendkívül jutányos ára.......................................P

•Eolln*
tiszta ayapjukelme sok színben, 140 cm 
széles, kiváló minőség...................................... P

Kosztüm- és kabát kelmék 
tiszta gyapjú minőségek tavaszi újdonsá
gok. 140 cm széles, még nem hallott árban P 

•Tweed*
a divatos ruhakelme, sok kimintázásban
140 cm szélesek.................................................P

Mosókelmék
Mosődefaln

nyári ruhákra a leghálásabb viselet . , 
Mintázott burettvászon

nagy választékban, cégűnk nagy reklámja 
Sport flanell

kitűnő meleg anyag, divatos csíkos minták 
Színes batlszt

(nansouk) női fehérneműre, színtartó 
minőség, 80 cm széles....................................

Kitűnő oxford 
férfiingre legjobb és legújabb viselet • .

Selyemfényű Ingpuplln 
elsőrendű minőség, divatmintákkal . • .

Cémaborcbet 
feltétlen színtartó, jól mosható anyag . .

Bársonyflaneilok
sgyszinüek és mintázottak..........................

Mosó fulard, a fulardselyem tökéletes után
zata. gyönyörű mintákban most csak - • 

Mintázott müselymek
legújabb mintákkal, kitűnően moshatók . 

•Matlasse*
gyönyörű nagy rózsákkal, jó meleg pon
gyolaanyag .........................  2.95

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

3.70

3.90

4.80

6.80

6.80

—.95 
—.75 
—.85

—.95
1.60
1.80
1.25
1.45
1.25
1.50

2.25

Női reformnadrágok
Tartós, Jó minőségek, bármely színben és 

nagyságban...................................................  .
Svájci reform nadrág 

fehérnemű színekben, bármely nagyságban 
Reform női nadrág, meleg, selymeseit 

egész nehéz minőség Cégünk egyedüli 
gyártmánya, miért is abban a helyzetben 
vagyunk, hogy ezen kiváló minőséget most 
Ilyen nagyon jutányosán tudjuk árusítani 

Bolyhos, meleg nadrág, kitűnő, selymeseit 
kiváló jó minőség, bármely nagyságban - .

Mintákat és

p 1.55 
p 2.50

P 2.75
r 3.90

Kötöttáruk
Nő! galléros pulloverek és kötött mellények 

tiszta gyapjuminőség, óriási választékban P 
Férfltncllényck

szép kivitelben, tartós, jó minőségek . • . P 
Divatpulloverek

legszebb színekben, igen szép kivitelben,
bámulatos olcsó ára........................................... P

Nőh szmokingkabát 
rengeteg kimintázásában P

Divatos oroszka
kiváló gyapjuminőség. az idei szezon leg
nagyobb újdonsága, ennek dacára csak
most ............................................................  • P

Gyermekmellények, pulloverek
pór ezer darab, eddig még nem létezett 
olcsó ára. bármely nagyságban.......................P

Fériiszö vetek
öllűnykelme

skót, tiszta gyapjú minőség. 140 cm széles P 
Sötétkék, fekete öltöny kamgarn

elsőrendű tiszta gyapjú minőség . . . . P 
öllűnykelme

tiszta gyapjú, divatmíntás kamgarn minő
ségek. 140 cm szélesek . . . . P 19.50, P

Átmeneti knbótkclme
tiszta gyapjú, dublminöség. 150 cm széles P

Sálak
Fehér trleo-sál

mintás, színes alapon divat csíkokkal * * P
Női divatsálak

gyönyörűen batikolt mintákkal • t a • • P 
Gyapjú sport-sál

szép színekben . . •t«t»»as»P 
Crepe de chlne sál

és kendő. ízléses divatos kézi festéssel . • P 
Férfi sclycmnyaksál

ízléses szép színekben és mintákban
100X100 cm nagyságban ....... P

Pongyolák
Kitűnő divaton, mintázott dubl-flanelből . . P
Nagy rózsás selyemfényű, jó meleg mállásé

ból ..........................................................................P
Bársonyflanclból

nagy rózsás mintákkal »s»»at»P
Cérna bürkeiből

csinos mintákkal ..«attteB.P
Mosó voálból

nagy rózsás mintákkal .«»»ass.P

7.89
8.50 I
8.95 I

12 —

14.89

3.g0

9.80
12.80

15. —
16. —

1.50
1.60
1.95

4.20
5-

13.20
11.-
9.80
5.90
4.50

Férfi Ing
kitűnő sifonból, raye batlszt mellel . , P 

Férfi Ing
kitűnő puplinanyag, saját színével min
tázva, 2 gallérral . (................................. P

Férfi ing
oxford-anyagból, erős, tartós minőség . 

Férfi Ing
fehér alapon színes mintázott puplinból 

Férfi Ing
fehér puplinanyagból, saját színével min
tázva

Férfi Ing
elsőrendű divatflanelből, rávarrott gallér 
és kézelővel ........... 

Férfi Iiúlólng
erósszálu sifonból, színes díszítéssel . 6.50 

Férfi pyjama
kitűnő divatflanelból, paszomány díszí
téssel ............................... 1 ..... .

Férfl rövid nadrág
színes zefirből, fűzős ........ 

Férfi nadrág
rövid, pántoz, színes zefirből . » . p . 

Férfi nadrág
hosszú, pántoz, gombos, csíkos grádliból

P

P

P

P

P

P

P

P

P

1.30
2.—
2.10

2.20

2.20
2.85

2.70

3.30
3.10

370
3 90
4.20
4.40

5.50

8.25

4.60

6.20
6.60
6.90

6.90

5.50
4.80

8.25
1.20
2.—
4.—

Férfi zoknik és harisnyák
Férfizoknik, egyszinűek, tartós, jő minőségben P .37
Férfizoknik, divatos mintákkal.......................P *68
Férfizoknik, selymeseit divatmintákkal P ““.98
Férfizoknik, legnehezebb flór minőség, kis . ..

szépséghibával, rendkívül olcsó ajánlat P I.Z5
Férfizoknik, legújabb divatminlákban, legfino- 100

mnbb flór minőség ... ... . P 1.9o
Férfiharisnya, kiváló jó minőség, kis szépség

hibával .......................................................... p 1.80

Női harisnyák
Mflselyembarlsnya

az összes divatszinekben. hibátlan minőség 
cégünk saját gyártmánya, miért is csak . . P 

Meleg selymeset! mellé-harisnya
szürke és barna színben P

Női meleg mellé-harisnya
kiváló tartós jó minőség, csak most . • . P 

Női sclyemflórhnrlsnya
az összes divatszinekben. hibátlan bámu
latos olcsó árban ......... P 

Bemberg-sclyemharlsnya
az összes divahzine' ben. kis szépséghibával P 

Gyapjú női harisnya
legfinomabb minőség bámulatos olcsó ára P

—.98

—.98
— 95

1.80
2.75
3.50

árjegyzéket díjmentesen küldünk

Postán utánvéttel bérmentve szállítunk
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Mégis csak jó lenne azokat a 
„Lehrspiele“-ket rendszeresíteni 
A brandenburgi alszövetség vá
logatott futballcsapatának tragé

diája a világ fővárosában 
Pária—Berlin 6:4 (3:2)

Párizs, jan. 5.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) A branden

burgi alszövetségi válogatott csapat téli túrájá
nak végállomása Párizs volt. Németverésre lé
vén kilátás — nem megvetendő Ínyenc-falat a 
franciák fővárosában, — hatalmas publikum 
vonult ki a Buffalo stadionba.

A „boche-ok" meglehetősen idegenül mozog
tak a francia gyepen. Kapkodás, idegesség — 
•ráz szónak Is egy a vége —

Párta*  rövidesen 3:0-ra veaet.
Berlin ekkor éizbekap. Rákapcsol és két gólt 

hamarosan visszaad. A félidőben az eredmény 
már 3:2 a párizsi csapni javára. Jön a második 
félidő, amikorra a berlini csapat már teljesen 
összeomlik. A franciák a negyedik gól után az 
ötödiket, majd a hatodikat is berúgják és a 
brandenburgi csapat csak ar utolsó pereikben 
‘•’d két góllal szépíteni ar. eredményen.

Tanulság:
Hagyjuk talán a pokolba art a profib >j- 

kotlotl

Egyéb külföldi eredmények
AUSZTRIA:

Béea: Küzdelem az aranyserlegért: Florids- 
dorf—Slovan 3:0 (0:0). — Nicholson—Brigit- 
tenauer AC 3:1.

NÉMETORSZÁG:
Frankfart: A Spnrla vendégjátéka során 8:2-re 

győzött az Eintracht ellem.
München: Fürlh—FC Stuttgart 3:0. — 1FC 

Nümbcrg-Baycrn 4:3. — Spnrla—Münchent
kombinált 3:2 (3:0). 10.000 néző.

Berlin: Wackcr O 4—Tenia Borussia 2:1.
SVÁJC:

Bem: Waeker (Bécs)—- Városi válogatott
Zürich: FC Zürich—Wncker (Becs) i i

SPANYOLORSZÁG:
Barcelona: FC Barcelona—Slavia (Prága)

4:3

Az FTC és a BTK győzött 
az ökölvívó csapatbajnokság 

első napján
Az Ökölvívók tehát otthagyták nyári szerep

lésük színhelyét, n ligeti Sportarénát és bevo
nullak régi, megszokott téli tanyájukba, a régi 
Itépviselőházba.

És mindjárt bajnoksággal, a csapatbajnok! 
Yjsdnllsl kezdték. Az első nap a várakozásnak 
Megfelelően folyt le. Az FTC fölényesen intézte 
H ni igen gyönge TTC-t, mig a BTK. — kilépé
sek ide, kilépések oda, — meggyengülve is oly 
biztosan verte a csak Gelb és Kubinyi révén 
győzelmet arató fekete-fehéreket, hogy minden 
dicséretet megérdemel e tnrtalékgárdája.

Versrnyföladások és pontozá.ws győzelmek jel
lemezték az első napot. Kiütés mindössze egy 
akadt a két meccsen: a TTC légsulyu gyerek
ember versenyzőjét érte az a kétes értékű di
csőség, hogy az édes anyaföldre omolva érte 
meg a kiszámítás végét. A többi kiütéshez közel
álló versenyző, — jókor inegérezvón a fenyegető 
veszedelmet, — dicséretes előrelátással inkább 
otthagyta a ringet. Majd máskori

A legszebb mérkőzés a Kubinyi—Leltner 
meees volt.

Az első menetben Kubinyi volt fölényben, a 
másik kettőben már Leitner 
dőlt, úgy, hogy e küzdelem 
döntetlenhez. Á többiek közül 
(BTK), Gelb (NSC), Széles (FTC), Réti 
keltett jó benyomást.

Részletes eredmények?
FTC—TTC 15:1

Bellér (FTC) győz Szenes (TTC) ellen 
•el. ...............  - “ • ------

is szépen táma- 
kőzclrbb

Szabó,
Állt a 

Körösi 
(FTC)

................    _............   kiütés- 
László (FTC) győz Takács (TTC) ellen 

pontozással. — Széles (FTC) győz Bencze (TTC); 
ellen. Bencze a harmadik menetben föladta. — 
Szcrencsényi (FTC) győz Faragó (TTC) ellen 
pontozással — Endre (FTC), Gyarmati (TTC) 
döntetlen. — Szigeti (FTC) győz Balázs (TTC) 
ellen pontozással. — Réti (FTC) győz Rózsa 
(TTC) ellen. Rózsa a második menetben föl
adta. — Luti (FTC) győz Spilz (TTC) ellen 
pontozással.

BTK—NSC 12:4
Lovas (BTK) győz Tnrbai (NSC) ellen ponto

zással. — Kubinyi (NSC) győz Lcitner (BTK) 
ellen pontozásán). — Szabó (BTK) győz Mándi 
(NSC) ellen pontozással. — Gelbai (NSC) győz 
Fogas (BTK) ellen pontozással. — Schmidl 
(BTK) győz Ser (NSC) ellen. — Levente (BTK) 
győs Gerti (NSC) ellen pontozással — Wein>*r  
(BTK) győz Falusi (NSC) ellen pontozással. — 
Körösi (BTK) győz Szentkereszti (NSC) ellen 
Szenlkereszti az első menetben föladta.

Harmadik lett a BKE

Győzött az Akademíczky Z. S.
A krynieal jéghokkltoma be>fe|eződött. Mint 

•lőrclátbaló volt, a lengyel főiskolásoktól a 
győzelmet nem lehetett elvitatni, míg a mi kép
viselőnk. a BKE harmadik lett.

A mérkőzésekről ar alábbi távirataink szá
molnak be:

Krynlea, jan. 6. 
BKE—Lengyel kemb. 5:2 (1:1, 1:1, 8:6).

A lengyel főiskolai bajnoktól szerencséden 
körülmények között elvesztett meees után ma a 
lengyel kombinálnál játszott a BKE és art

Bikár, Barcza, Welner és Jeney góljaival 5:2 
arányban fölényesen legyőzte.

Akademíczky Z. S.—Bécs 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
A lengyel bajnok csak elkeseredett küzdelem 

után tudott győzni.
Legia—Pogon 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

A torna két utolsó helyén álló csapat lélek
telen, sivár mérkőzése.

BKE—Legia 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
Utolsó mérkőzésén mutatta a BKE legszebb 

játékát ■ fölényesen győzte le a jóképessógü 
lengyel csapatot. A gólokat Barna dr., Lator dr. 
és Jeney ütötték.

Boxolóleventék, tanoncok, apró 
diákok kísérték u olsó útjára 
He dinger Halasi Pált, a 18 éves 

ifusági boxolót
A kis Halasi Heidlnger Pali a magyar ököl- 

vivósport egyik dala) ígérete volt. A ringben a 
BTC piros-fehér szalagjai diszitették félmeztelen 
testét. Gondtalan, ifjú életének egy szerencsét
len, meggondolatlan pillanat vetett véget. A 
gyárban, ahol dolgozott, hozzáért a magas
feszültségű elektromos vezetékhez és a követ
kező pillanaiban a magyar sport egy ifjú tehet
séggel lett szegényebb.

A farkasréti temetőben vasámep délután szo
morúan állották körül koporsóját levente
pajtásai, a BTC és a törzsegyesületek apróságai, 
csupa tanone és kisdiák. A világoskék huzatu 
gyászkocsi fölvitte fiatal testét a domboldalra. 
Sírjánál a MÖSz nevében Faragó Tibor, a BTC 
képviseletében Romancsek Ferenc és a BTC 
boxolószakosztálya nevében Busi József búcsúz
tatta.

Visszatért a régi béke
világ a bírkózósportba

118 ifjúsági versenyző a szőnye
gen az országos ifjúsági bajnok

ságért
A birkózósport széthúzó frakciói megbékél

tek, az ótkos széthúzás helyett ism.ét a békés 
együ'tmüködés áldásos munkáját kezdi érezni 
1 birkózósport. Ezt állapítottuk meg — és te
gyük hozzá: igaz örömmel — az ifjúsági birkó- 
róbajnoksngokon. Mert ennyi, erőtől duzzadó 
egészséges magyar ifjút régen, vagy az is lehet, 
még sosem láttunk versenyen. És a magyar 
vidék fölvonulásai Fölvonult Kaposvár csak
úgy, mint Szeged és Debrecen és Pécs ifjail 
éppen úgy megtaláltuk, mint az ős koronázó 
város, Székesfehérvár reprezentánsait.

Pehelysúly. Bajnok: Fecske (MTE). 2 Va- 
c.zulik (MTK). 3. Balogh (MTE). — Könnyű 
búig: Bajnok: Kluger (Testvériség). Fábián 
(DVSC) 3. Próka (VTE). — Kisközépsitly 
Bajnok: Szőke (DVSC). 2. Szilágyi (MÁV). 3. 
Baranyai (Eger). — Nagylcözépsuly: Bajnok. 
Kálmán (UTE) 2. Gibolva (B. Vasutas). 3. 
Szepesi (FTC). — Nehézsúly: Bajnok: Göndör 
(Törekvés). 2. Tarányi (MTE). 3. Sárréti 
ÍMAFC).

Legújabb sporthírek
X Megbukott a blrótesfületi ellenzék Sze

geden. Szegedről jelentik: Óriási szervezkedés 
előzte meg n szegedi B. T. vasárnapi tisztuji- 
tását. Az ellenzék nagy erővel szervezkedett, a 
közgyűlés izgalmas hangulatban folyt le, de a 
hivatalos lista ez alkalommal is többséget ka
pott. Elnök Kardos György lett, társelnök Grósz 
Lajos, mig főtitkárnak ismét Lajen Lajost vá
lasztották meg. Az ellenzék, néhány tagja csak 
a tanácsban kapott helyet. A központot Klug 
Frigyes képviselte, aki beszédében kiemelte a 
szegedi testület harmonikus munkájának szük
ségességét.

X Rendkívüli közgyűlést tart a MUSz ja
nuár 19-én, vasárnap délelőtt fél 10 órakor 
Andrássy-uti hivatalos helyiségében.

X Német—lengyel országköz! amatőr box 
mérkőzés volt n kettős ünnep alatt Knttovicc 
ben, amelyet 10:6 arányban a német boxoló 
nyertek meg.

X Glanz veresége Berlinben. Berlinből jelen 
tik: Glanz ma a Drezdában élő görög Madjarog 
hauval játszott és 21:11, 21:6, 21:17 arányban 
vereséget szenvedett.

X Az NSC vándordíja*  asztali tennlszverse- 
nyét lapunk záriáig nem fejezték be. Döntés « 
késő éjszakai örökig, csak a férfi párosban és a 
hölgy-szingliben történt. Eredmény: Férfi páros: 
l. Szabados—Barna (MTK). 2. ’ Kelen—Dávid 
(BSE) 3. Borgida—Földi (MTK). — Női egyes: 
t Mcdnyászky Mária (MTK). 2. Sípos Annus 
(BSE). 3. Gál Magda és Tenner Lili (Szeged).

X Ab nszónzövetség pompásan sikerült ok
tató filnimatinéját megismétlik, még pedig ja
nuár 10-én .vasárnap délelőtt a Royal Apolló
ban. Bemutatásra kerülnek a Klcbelsberg- 
kupamérkőzések, a német-magyar 4X200-6*  
stafétamérkőrés. továbbá teljesen uj 
képek. Jegyek 20 és 50 filléres árakban 
tolt számban kaphatók a KISOK-ban 
Royal Apolló pénztáránál.

X A MUSz Iskolai bizottsága ma este _____
kor. olimpiai bizottsága pedig 8 órakor tartja 
ülését.

X A Birkózó Szövetségben ma este tartják 
meg a hétfői ünnepnap folytán elmaradt szak- 
osrlályi ülést.

X Motgásos sportgímnasztlkít, atlétikát, jd- 
téknkat, valamint modem Iskolai zuhanyter
met mutatnak be a sajtónak Kőbányán. A Szt. 
László rg. sportkörének agilis tanácselnöke. 
Király Derső, látványos sportbemutatót rendez 
január 0 én d. u. b órakor. Az intézet torna
csarnokában (X., Belső Jászberényi-nt 28. sz.) 
mozgáséi sporlgimnasrtikn, atlétika, játék és a 
napokban Király Dezső tervei alapján elké 
szült modern ruhanyterem-bemulató lesz.

stílus- 
korlá- 
és a

7 órn-

AUTÓNAPLÓ
) ( Az autóvezetők megfigyelése szerint a lég- 

példásnbb közlekedési rend újabban a Kálvin- 
téren tapasztalható. A hivatásos sofförök heti 
újságja, a Gépkocsivezetők Lapja, ügyes cik
ket ir a Kálvin-tér közlekedési rendőréről, 
Bene Sándor rendőrőrinesterről. A vele való 
interjú során a szép szál magyar legény igy 
nyilatkozott:

— Elöljáróim bizalma Állított ide erre a 
nem legkönnyebb posztra. Iparkodom is be
csülettel ellátni a szolgálatomat. Hogy rend 
van? Rendnek kell lenni. Nekem minden am
bícióm az, hogy ott, ahol én teljesítek szolgá
latot, ott a forgalom gyorsan, fennakadás, 
zökkenés nélkül bonyolódjon le. Ha a soífőrök 
jobban figyelnének intéseimre, úgy még köny- 
nyebb volna a forgalom levezetése.

Török János főparancsnok nyilván elisme
réssel fogja tudomásul venni a soíTőrök lapjá
nak Bene Sándorról szóló befejező sorait:

„Bár csak sok Bene Sándora volna a közle
kedési rendőrségnek."

Erős hidegben *’M első oombnyomásra
habenrínjéhezvagy mo- 
talkojához néhány csepp

Wing-OH ■ dugattyúkat, (telepeket 4a vezetékeket 
tömili i egyszersmind a hideg hcngerfalakat egy 
Ónom olnjréteggel bevonja. Ax eredmény meglepd. 

Kapható minden tzakflzletben.
Importőr: LÁNG LÁSZLÓ Budapest, VI., Lásár-a. 13

Telelőn: 185 -89.

) ( Sok vidéki olvasónk intézett kérdést hoz
zánk, hogy mi a Wing Oil? Röviden igy szól 
többekhez a válaszunk: Wing Oil-lal fölülről 
olajozni annyit jelent, mint néhány csepp ily 
felsőkenésre nlkalmas olajat a benzintartályba 
önteni és ezáltal a dugattyúkat, szelepeket tö- 
Uiileni és tisztán tartani. A Wing Oil kiméli a 
motort, a legnagyobb hidegben és azonnali be
gyújtást Igaz lehetővé. Fokozza a teljesítményt, 
negszünteti az égési maradványok lerakodását. 
I-----------------------------------------------------------------

I
Páluózat ötletre!
Piama PsstaasMe
pályázatot hirdet

kétsoros mottóra, 
ötletre vagy rajzra 

mely a Pluma pehe ypap an 
specialitását kidomborítja

I-«ő díj 1 selyem pehelypaplan 
H-lk <91t 1 sár miíz pehelypaplan 

íll-lk díj 1 brossé vattás paplan 
azonkívül még 7 féle paplandijat osztunk ki

PLUMA PAPLAHGVAü 
BELUAHOSI VASTONanO RT. 
KAMERMAYER KAROLY-UTCA 2. SZÁMj
) ( Az amerikai automobilok minőségben és 

úrban feltétlenül versenyképesek az egész vi
lágon. Mégis megérezték az USA autógyárai az 
utóbbi hónapok gazdasági helyzetét, mert az 
ímerikai autógyárak termelése alaposan csök
kent. A most elkészült kimutatások szerint a 
múlt év novemberében az amerikai gyárakban 
••supán 214.000 automobilt készítetlek, mig egy 
évvel előbb ugyanabban a hónapban 208.000 
darab gépkocsi, sőt 1928 év októberében 
398.000 automobil hagyta el az amerikai autó
gyárakat.

wnyjeizaü
15 pengőtől, hátHÓlámpnklkaprgalók 12 pengő- | 
tői, tükrök 7 pengőtől du» választékban |

VT.. Andrássy-ut 34, Telelőn: 221—07, 285—63. |

)( Rövidesen aktuálissá válik a montekarlói 
autócsillagturaut, amelyen néhány magyar 
lutomobilisla is feltétlenül résztvesz. Miután 
előírás szerint hosszabb távról kell indulniok 
a bencv-ezőknek, a magyar versenyzők is egy- 
cgy távolabbi ország fővárosából startolnak. A 
montekarlói csillaglnraulon feltétlenül résztvesz 
a Bugattiján induló Ilarlmann László, aki 
kedvenc márkájának már Európaszerle nevet 
szerzett. Tudomásunk szerint egv-egy kitűnő 
magyar versenyző indul még Tátra-autón is.

)( A Magyar Aufomobilkoreskcdők Országos 
Egyesülete legutóbbi választmányi ülésén fog- 
lalkozott a VIII. nemzetközi automobilkiállitás

önnek lég.óbban telel mer a
Ne vesztegessen töm- 
TÁTRA AUTÓ

G y a r 14 a *a  v e z é r k é p v. a e 1 I:

automobillpar és kereskedelmi rt 
•tyár Barfapest. ZApolva-atca 13.
tates Bndnpeit, V i., Nagymexő-utea t».

RAGA

beigazoltan a leggazdaságosabb 
autó, mert legkisebb a benzin
fogyasztása és legnagyobb az 

élettartama
1—-13 tonna hasznos teóerb rácra
teker autók

8 és 8 öengeres
személyautók

4 h ngeres 4 személyes 
kis túraautók 

jCBOO pengtfért | 
Olcsó áruk és Igen kedvező 

fizetési feltételek.
Referenciákkal, arrortlzációs eznmliA sál, áraJAn’atal 
és prospektussá költeéRnientesen, készséggel szekálunk 

NEMZETKÖZI GÉPKERESKEDELMI R.-T.
Budap'St, V., Vilmos császár-ut 28. Tele on: Aut. 1CO--4 0 

ügyével. A választmány a jelenlegi közgazda
ság! Állapotokra való tekintettel • kiállítás 
sikerében nem bízik és a maga részéröl a ki
állítást megrendezni nem óhajtja. Mégis, hogy 
a kérdéshez az egyesület összes tagjai hozzá
szólhassanak, az egyesület f. hó 0-én összülést 
fog tartani, amely alkalommal határozni fog
nak e kérdésben.

)( A vámrevlzió aktualitáséról volt szó az 
elmúlt héten mindazokon a komoly megbeszé
léseken, amelyeken a magyar automobilizmus 
sorsát lelkiismereti kérdésnek tekintették. A 
végső konklúzió természetesen az volt, hogy 
minden gazdasági és szoeiális érdekünk azt 
parancsolja, hogy az autók behozatali vámját 
emelni nem szabad. Ha már fölülvizsgálat alá 
kerülnek az autóvámok is, úgy a gyakorlatban 
csakis a vámok csökkentéséről lehet szó.

Budapesti ügetöversenyek
Ax esztendő első versenynapja csak részben 

sikerült, mert a program második felében a 
kisebb mezőnyök miatt a sport nem érte el a 
már megszokott nívót. Ennek ellenére érdekes 
küzdelemmel kezdődőit a nap főszáma, amely
ben Dolly és Lea ádáz viaskodás után sem 
tudtak egymás fölé kerekedni és holtverseny
ben érték el a célt. A nap „szenzációját" ki
vételesen nem a sport, hanem a bookmakerek 
okozták és pedig azzal, hogy a két utolsó 
futamban egy-egy ezer pengős tétet is elfogad
tak (igaz, hogy mind a hatan közösen tartot
ták). Ez ugyan fölötte komikusán hangzik, 
mert rendes körülmények között s mint a ga
loppon is, az ezer pengős fogadások még csak 
nem is kivételek, de köztudomású, hogy az 
ügetőbookmakerck régi tagjainál még száz 
pengős tétet sem lehet elhelyezni. Ex a grajt- 
leros működés azután teljesen tönkretette a 
ringet, a versenyüzemnek ezt a fontos részét 
és elriasztotta nemcsak az istállótulajdonoso
kat, de a közönség legnagyobb részét is. A 
vasárnapi „kulantéria'‘ nem a komoly javulás 
jele, hanem szemfényvesztés a küszöbön álló 
jövő évi engedélyek érdekében s ezért sem 
volna helyes, ha megtévesztené az igazgatósá
got abban a munkájában, amelyet az uj book- 
makerek beállításával már tavaly megkezdett. 
Úgy a versenyüzem, mint a közönség érdeke 
azt kívánja, hogy a lendületet vett magyar 
ügetőversenyüzem minden tényezője megfelel
jen hivatásának s ezért a ring életének kerék
kötőit is fel kell cserélni megfelelő embe
rekkel.

A részletes eredmény a következő:
I. FUTAM. 1. Stcin J. Sevrig (1%) Mar- 

schall, 2. Conrnd (6) Kovács F., 3. Mikulás 
II. (6) Jónás. F. m.: F_.t ' .....................
diszkv.), Pilgcr, Cheribum, 
Ion. Tót.: 10:23. 13, 16, 16. 
FUTAM. 1. Jókuti ménes 
(2*4)  Maszár J., 2. Einden 
Kudarc (4) Dózsa. F. m.: . ....... ...............
diszkv.), Enyém, Ebadta, Boriska, Cigánybáró, 
Cara Picula (fogadások nélkül). Tót.: 10:45. 
14, 12, 16. Olasz: 43. — III. FUTAM. 1. Gucki- 
istálló Kula (4) Tomann, 2. Sevrig (l'/») Jó
nás. F. m.: Cvklon, Vétek. Tót.: 10:67. Olasz: 
37. — IV. FUTAM. 1. Pompás-istálló Lea (4) 
Maszár J. és Gizclln-istálló Dolly (2 reá) Fiivó 
holtversenyben. 3. Avanti II. (16) Jónás. Tót.: 
10:28 Lea, 8 Dolly. Olasz: 34. — V. FUTAM. 
1. Sleinitz M. Keringő (1) HofTmanri Géza, 2. 
Dante (1) Hegedűs. F. m.: Alabaster, G. Endre 
bácsi, Pogány. Tót.: 10:19. 12, 13. Olasz: 25.

Fergeteg (mint Il-ik 
Fénybogár, Fene- 
Olasz: 61. — n. 

Colorado Worthy 
(2) Kovács J„ 3. 
Csitri (mint Il-ik

Sertés-, marha-, composzt- 
és tőzeggel kevert Bikái- 

trágyát 
legjutányosabban szélűt

“ol Mlt elmann Géza
824—28 VII. Aggteleki-utca 2 A

A sserknrtétért 4« kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja:
-A Héttőt Lapok*'  UMaváüaK
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