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Loucheur három pontja: a közös alap, a múlt likvidálása és 
Magyarország fizetési kötelezettsége 1945 után — H magyar 
delegátusok kijelentették, hogy 1945 után megtagadnak 

minden kötelezettséget
11

Mussolini közvetít az optánskérdés 
kedvező megoldása érdekében

Vasárnap magyar-nap volt Hágában. A 
konferencia nem ülésezett, de a nagyhatal
mak képviselői, valamint a kisantant dele
gátusai és szakértői szakadatlanul tanács
kozást folytattak.

Tárgyalásokat folytatott kora reggeltől 
késő estig Bethlen István gróf minisz

terelnök is,
aki a megbeszélések folyamán ismertette a 
magyar álláspontot a nagyhatalmak delegá
tusai által kidolgozott közvetítő javaslat 
tervezetével szemben. Ennek a közvetítő ja
vaslatnak a szövegét bizalmasnak deklarál
ták és igy erről hivatalos kommünikét nem 
adtak ki. Annyi bizonyos, hogy

nehézségekkel kell száruolnL
amit legjobban bizonyít az a tény, hogy 
máris több mint egy héttel eltolódott a ma
gyar jóvátétel kérdésének plenáris megvita
tása. A Loucheur-bizottság, amely a nem
német jóvátételekkel foglalkozik, ma, hét
főn délelőtt folytatja ülésezését és ezen az 
ülésen ismét a bolgár kérdést vitatják meg. 
A bolgár kérdés vitáját ugyanis még csü
törtökön délelőtt megszakították.

A magyar jóvátétel kérdésének a tárgya
lása a Loucheur-bizoltságban előreláthatóan 
csak kedden délelőtt kezdődhetik meg. A 
bizottság szombaton még remélte, hogy a 
magyar kérdés tekintetében az előkészítő 
bizalmas megbeszélések a vasárnapi nap 
folyamán annyira előrehaladnak, hogy hét
főn a bizottság már megkezdheti a magyar 
probléma vitáját. Ebben a reményben 
azonban csalatkoztak, mert az előkészítő 
tárgyalásokat még hétfőn délelőtt is foly
tatni kell. Megtörténhetik azonban, hogy 
még kedden sem juthat a Loucheur-bizottság 
abba a helyzetbe, hogy a magyar kérdéssel 
foglalkozhassál

A vasárnapi izgalmas megbeszélésekről, 
amelyeket Bethlen István gróf miniszter
elnök Hágában a nagyhatalmak képviselői
vel folytatott, következő távirati tudósítá
saink számolnak be:

Hága, január 12.
A nagyhatalmak delegátusai ma egész 

nap folytatták a bizalmas tárgyalásokat a 
Binnenhof egyik bizottsági termében a ma
gyar kérdés megoldásának előkészítésére.

Délelőtt 11 órától délután cgv óráig a 
magyar delegátusokkal lárgvaltak, 

villásreggcli után a kisantant delegátusait 
kérdezték meg öt óra tájban pedig újra a 
magyar delegátusokat vonták be a tanács

kozásba, amely negyednyolc óráig tartott.
Holnap délelőtt 10 órakor a szakértők 

ülnek össze bizalmas értekezletre.
Hága, j anuár 12. I

Az egyik nagyhatalom delegációjának 
köréből kiszivárgott hírek szerint a mai 
megbeszélések folyamán

Brocchi olasz delegátus ismertette a 
magyar delegátusok előtt a nagyhatal
mak delegátusai által kidolgozott köz

vetítő javaslat tervezetét.
A magyar delegáció álláspontját Bethlen 

István gróf miniszterelnök fejtette ki, aki 
megjelölte, melyek azok a. pontok, amelyek
kel a magyar delegáció egyetért és melyek 
azok a pontok, amelyeket nem tehet a ma
gáévá. A tanácskozás során a miniszter
elnök részletesen megvilágította, hogy a ma
gyar delegációt milyen indokok és szem
pontok vezetik a tervezettel szemben elfog
lalt álláspontjában.

Mussolini közvetít
Hága, január 12.

A Vaterland jó forrásra hivatkozva azt Írja, 
hogy

az olaszok a közeli napokban közvetítő
ként fognak fellépni a magyar kérdésben. 

Bethlen István gróf a lap szerint mindenáron 
arra törekszik, hogy az optánskérdés öt éven 
belül megfelelő elintézést nyerjen. Az olaszok 
kölcsönt fognak felajánlani, hogy megköny- 
nyitsék a keleti jóvátételi fizetéseket. Minden
esetre

Mussolini el van tökéivé arra — írja n 
lap —. hogy minden befolyását lalbavesse 
az optáns-kérdés olyan Irányú megoldása 
érdekében, amely kedvező a mngyarok 

szempontjából.
Hága, január 12.

A magyar kérdés tekintetében n Telcgraaf 
nem osztozik Benes bizakodó felfogásában, de 
reméli, hogy a nagyhatalmak fellépése követ 
kéziében Románia engedni fog merevségéből

Eriand Genibe,
Tardieu Párizsba utazott

Párizs, január 12.
Brinnd külügyminiszter ma délelőtt negyed 

12 órakor Párizsból Gcnfbe utazott. P. riz-bn 
várják Tardieu miniszterelnököt, aki a francia 
parlament január 14-ére kitűzött ülésen fel
tétlenül jelen akar lenni Tardieu vasárnap este 
elutazott Hágából.

Ma: bolgár kérdés 1 a bolgár-kérdés szerepel.
® Hága, január

Ilúgn, jnn. 12. A delegáció köreiben azt beszélik, hogy a 
A nem német jóvátételi kérdéssel foglalkozó I hágai értekezlet a londoni tengerészeti értekez- 

bizottság holnap délclőttt Loucheur elnöklésé I leire való tekintettel legföljebb január 21-éig 
vei értekezletet tart. Az értekezlet napirendjén | tart.

Loucheur vasárnap délelőtt 
megkezdte tárgyalásait a magyar 

delegátusokkal
Hága, január 12.

(Havas.) Mialatt Tardieu miniszterelnök 
ma délelőtt a német delegáltakkal a szank
ciók kérdésében tárgyalt, Loucheur nagy
fontosságú megbeszélést folytatott a Bin- 
nenhofban a magyar, az angol és az olasz 
kiküldöttekkel. A magyar delegáció teljes 
számban jelen volt. Ez az első megbeszélés 
lényegileg csupán a tárgyalásoknak a ma
gyarokkal való közvetlen felvétele volt és 
bárom pont tisztázására szorítkozott. Az első 
pont közös alap megteremtésének kérdése, 
a második a múlt likvidálásának problé
mája és a harmadik pont Magyarország fi

Ultimátum Németországnak
24 órai meggondolás! idővel

Hága, január 12.
(Saját tud. távirata.) Vasárnap folyamán 

ismét több megbeszélést folytattak a hatal
mak delegátusai a még függőben levő kérdé
sekről. Igen nagy érdeklődés kísérte

Tardieu francia miniszterelnöknek és 
Curtlus német birodalmi külügyminisz

ternek két tárgyalását,

amelyek be belevonták a két delegáció jogi 
szakértőit is. E tárgyalásokon főképen a 
szankciók kérdését vitatták még. amelyen 
n felek máig sem tudlak még megegyezni. 
Az e kérdésről báróit) nap óta folyó tanács
kozás során Franciaország azt követelte, 
hogy — miként az erről szóló emlékiratban 
is kifejtették — a hágai megegyezések záró
jegyzőkönyvébe foglaljanak bele olyan ren
delkezést, amely szerint Németország köte
lezze magát annak elismerésére, hogy a 
Young-tervezet szerinti fizetések nem telje
sítése esetén francia részről elrendelendő in

zetési kötelezettsége 1943 után.
Miután az első kérdés számadataiban kö

rülbelül megegyeztek, ez a kérdés könnyen 
megoldhatónak látszik, annál is inkább, 
mert a magyar tételek nem állanak messzire 
a többi hatalom ajánlatától. így ez a kér
dés végleges megállapodás végett a teljes 
ülésen sorra kerül.

A nehézségek a második és főleg n har
madik pont körül mutatkoznak, miután a 
magyarok ragaszkodnak ahhoz, hogy 1943 
után minden kötelezettséget megtagadnak, 
ami az ő megterhelésüket jelentené.

(MTI.)

tézkedéseket nem tekintik háborús rendsza
bálynak. Ez más szóval annyit jelent, hogy 
Németország ezzel békés intézkedésnek is
merné el azt is, ha Franciaország újból meg- 
szállana német területet.

Párls, január 12.
(Saját tud. távirata.} A Liberté jelenti Há

gából, hogy n hitelező hatalmak a zárójegy
zőkönyv tervezetével együtt a német dele
gációnak jegyzéket nyújtottak ál, amelyben 

felszólítják a németeket, hogy Írják alá 
a jegyzőkönyvet. Ha ar. aláírást megta
gadnák. úgy a hitelező hatalmak egysze
rűen visszatérnek a Dawcs-tcrvezetre. A 
németeknek mindössze 24 órai meggon

dolás] időt adnak.
Válaszukat legkésőbb szerdára várják.

A lap lehetségesnek tartja, hogy a német 
delegátusok időközben Berlinbe utaznak és 
ott rendkivüli minisztertanácsot hívnak 
egybe, amely a német válaszról dönt.
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Izgalmas választási agitáció folyt 
vasárnap a tokaji kerületben 

Lázár Miklós s Fenyő Miksa között
Hededüs Lóránt, Perlaky György és Görgey István - Fenyő 
Miksa mellett, Friedrich és Baracs — Lázár Miklós mellett 

vonultak föl

tüntette fel. Baracs Marcell Lázár Miklósnak 
Tokaj-Hegyalja népéért folytatott eddigi küs- 
delmeit méHatla.

Rendkívül élénk hangulat volt vasárnap va
lamennyi kerületben községben. A helyzetre 
jellemző, hogy

mind a kél Jelölt egyforma eséllyel néz a 
választás eredménye elé.

Az agitáció ideje kedden este lejár. A választás 
január 22-én, szerdán lesz.

Szerencs, Január 12.
(A Hétfői N^pló kiküldött tudósítójától.) Ma 

volt a hegyaljsti választás utolsó agilúciós va
sárnapja. Szerencs és környéke nagy izgalom
mal várta ezt a napol. A régi békebek választá
sok emlékei elevenedtek meg: előkerültek a vá
lasztási Jelvényei kalaptollak, szájról-szájra 
járlak a választási gunyversek és nólák. A sá
ros, lucskos falakat elárasztották különböző 
plakátokkal, amelyeken a képviselőjelöltek 
minden jóval biztatják választóikat és azt 
hangoztatják, hogy a tiszta választás jegyében 
járuljanak a válasntús napján nz urnák elé. 
Természetesen mindenki a űdlusztás eseményei
nek hatása alatt áll.

A vasárnapi választási agitáciőt-an Lázár 
Miklóson és Fenyő M’iksán kiviil részivel! egy 
harmadik jelölt Is: Dru Máday Lajosné, az or
szágos nőtábor jelöltje, A hegyaljai választás
nál politikum nem dominál. Nem a Jelöltek 
pártállását nézik, hnnem azf, hogy ki alkalma
sabb a tokaji bor régi, márkás hírnevének visz- 
szaszerzése. A Hegyalján ugyanis sohasem volt 
olyan nyomor, mint most. Hozzávetőleges szá
mítás szerint hatvanezer hektoliter eladatlan 
bor vár vevőre. Ily körülmények közölt a kerü
let szavazói a Hegynlja gazdasági problémájá
nak megoldását várják a választás eredményé
től.

Úgy Lázár Miklósnak, mint Fenyő Miksá
nak nagy tábora van és egyformán komoly 

reményeik lehelnek a győzelemre.
Lázár Miklós bizonyos tekintetben összenőtt 

• választókerülettel, amelynek azonban nagyon 
sok szavazója gazdasági szempontból többel 
vöt Fenyő Miksától. Fenyő Miksónnk és Lázár 
Miklósnak körülbelül egyenlő számú aláírása 
van. a harmadik jelölt, dr. Máday Lajosné, aki 
vasárnap jött először a kerületbe, még nagyon 
kevés aláírást gyűjtött.

A vasárnapi választási agitáció során nyolc 
beszéd hangzott el. Fenyő Miksa három beszé
det tartott. Délelőtt tizenegy órakor mondotta 
el programbeszédét a szerencsi Apolló-mozl 
zsúfolt helyiségében.

A programbeszéd zavarok közt kezdődőit. 
Néhány Ldrdr-párli szavazó ugyanis, ___
Fenyő a pódiumra lépett, tüntetni kezdett 
lene

méH, hogy sikerülni fog a francia regényekből 
is jólismert tokaji bor nevét ismét oly híressé 
lenni, mint amilyen híres évszázadokon át volt. 
Ha ez sikerül — úgymond — meg van mentve 
a Hegyalja népe. A segítség csak közgazdasági 
szakembertől várható. A képviselöházat át kell 

...................................................................... csakitatni közgazdasági törekvésekkel, mert 
igy lehet több munkaikaimat teremteni.

HEGEDŰS LÓRÁNT
támogatfa Fetiyő Miksát rendkívüli melegség
gel. Ezeket mondotta:

-— Bcrnát Béla emléke hozott ide. Érzem azt, 
hogy a választókerületnek olyan képviselőre van 
szüksége, mint aminö Bcrnát Béla volt.

Ila választani kell a két jelölt között, szi
vem egész melegével csak Fenyő Miksát 

ajánlhatom, 
mert ő benne megvan az a garancia, hogy nagy 
szaktudásával és közgazdasági téren kivívott 
nagy tekintélyével orvosolhatja a Hegyalja ba
jait. fenyő Miksa a munka embere, közgazda
cégi tevékenysége huszonöt esztendeje szemünk 
elölt játszódik le és mindnyájan tudjuk, meny
nyit dolgozott a magyar ipar felvirágoztatásán. 
Fenyő Miksa az egyetlen, aki a kerület elszegé
nyedett népe számára ujabb munka
alkalmakat tud teremteni. Azért jöttem le Fenyő 
Miksát támogatni, mert úgy érzem, hogy poli
tikai missziót teljesítek és apostoli küldetésben 
járok, amikor fel akarom nyitni Tokaj-Hegy- 
alja népének a szemét és meg akarom mutatni,

imikor 
ti-

FENYŐ MIKSA 
programbeszédében azt hangoztatta, hogy 
gén foglalkozik a Hegyalja kérdésével és

Vasárnap kábelsíirgöny- 
ben kérték Forbáth Magda 

szabadonbocsátását
Billos Marino megszöktetett menyasszonya ellen 
nem adtak ki körözöleveiet az olaszok — JEgytz- 

kedés indult a bankkal
Tegnap érkezett meg az alexandriai ma

gyar fökonzul távirata, amelyben jelentette, 
hogy a Banca Commerziala Triestino sik- 
kasztóját, Billos Marino! elfogták és vele 
együtt ■■ - ---
Magdát 
gával.

Mára 
keztek 
tartozói

a fiatal lány közli, hogy Billossal együtt 
elfogták őt és kéri, hogy intézkedjenek 

kiszabadításáról.
A hozzátartozók a budapesti rendőrség 

utján semmiféle közelebbi felvilágosítást 
nem kaphattak az ügyről. A budapesti rend
őrség nyomozása kizáróan arra szoritko-

elfogták menyasszonyát, Forbáth 
is, akit Budapestről szöktetett ma-

ujabb érdekes fejlemények követ
ei ügyben. Forbáth Magda hozzá- 
kábelsürgönyt kaptak, amelyben

Rastelli - Royal Orfeum

kezésbe lépett az olasz hatóságokkal és 
megtudta, hogy

Forbáth Magda tulajdonképpen nincs 
letartóztatva, hanem csak őrizetben van.

Alexandriában angol törvények vannak ér
vényben és ezek alapján csak három napig 
lehet valakit őrizetben tartani. Mivel pedig 
Forbáth Magda ellen eddig körözölcvelet 
nem adtak ki, letartóztatni nem lehet őt és 
a három nap elteltével szabadon kell bocsá
tani. Ettől függetlenül azonban

vasárnap kábeisiirgőnyt küldtek az 
alexandriai magyar főkonzulhoz, amely
ben megmagyarázták, a helyzetet és 
kérték, lépjen közbe Forbáth Magda 

érdekében.
kábelsürgöny elküldésével egyidöben a 
.............................................................  Billos 

Billosnak igen gazdag

ki az az ember, aki méltó arra, hogy Bemát 
Béla örökébe lépjen.

Perlaky György és Görgey István is felszó
lallak és Fenyő Miksának közgazdasági téren 
szerzett érdemelt hangoztatták.

LAZÁR MIKLÓS
vasárnap Tokajon, Mádon és Szerencsen mon
dott programbeszédet.

Mádon és Tokajban a választók válla ikon 
vitték végig az utcákon.

Mind a három községben igen nagy lelkesedés 
sel fogadták. Friedrich István a parlamenti 
ellenzék üdvözletét tolmácsolta és Fenyő Mik 
íit, mint a knrlclek lcgexponáltabb vezéréi

ré- c 
re- sót,

Ma, hétfőn premier!
n világ legnaggoün hangos 

revoiiimie:

FOK
FOLLIES

A Fox-tllmgyár látványos, énekes, zenés és táncos vllágattrakciöjn.

!!! Elejétől végig éneklő-zenélő hangosfilm !! !
Ezenkívül az első

Magyar hangosfilm
IIILLER IRÍIN, PETIIES -DÍ1NES. CSKLÜNYI JÓZSEF, 
FEKKTF PÁL és BURA SÁNDOR CIGÁNYZENEKARA!

$s Fsramount csoiaahiraíiók
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zott, hogy megállapítsa, hová szökött innen 
Billos Marino. A többi már az olasz ható
ságok dolga. Az olasz hatóságok indították 
meg a nyomozást, ök adták ki a körö2Ő le
velet Billos ellen. Így most minden ezzel 
kapcsolatos intézkedés az olaszokra tarto
zik.

Forbáth Magda helyzete igen érdekes, 
amennyiben — mint ezt ma sikerült 
megállapítani — a leány ellen az ola

szok nem adtak ki körözőlevelet, 
az elfogadásának tehát mindössze annyi 
alapja van, hogy együtt utazott Billos Ma
ri novai. A család fíieszky Károly dr. ügy
védhez, a budapesti királyi törvényszék és 
a budapesti olasz követség hites olasz tol
mácsához fordult és öt bízták meg Forbáth 
Magda védelmével, ö állapította meg az
után, hogy a leány ellen semmiféle eljárás 
nem folyik és nyomban intézkedett, hogy 
minél előbb szabadlábra helyeztesse. Érint-

A
család ügyvédje érintkezésbe lépett 
Marino családjával.
hozzátartozói élnek Olaszországban, éppen 
úgy, mint Forbáth Magdának Budapesten. 
Az ügyvéd ezért tárgyalásokat kezdett Bil- 
los rokonaival arra vonatkozóan, hogy

a család fizesse meg a kárt
Billos Marino, mint most már pontosan 
megállapították, a csalás utján átutalt pén
zekből összesen csak ötvenezer shillinget tu
dott felvenni Bécsben. Ila a család ezt az 
aránylag kis összeget megfizeti, a bank 
minden valószínűség szerint

hajlandó visszavonni a feljelentést, 
ebben az esetben pedig nemcsak a jóhiszemű 
Forbáth Magda szabadul ki. kellemetlen 
helyzetéből, hanem megszűnik az eljárás 
Biílos Marino ellen is. A FórWf/i-csaIád
ügyvédje különben valószínűleg már hol
nap

Triesztbe utazik, hogy ott tárgyalásokat 
folytasson a bankkal, másrészt Billos 

Marino hozzátartozóival
az egyezkedésre és a feljelentés visszavon 
nására vonatkozólag.

Hetven tanú, meglepő vegyész! szakvélemény 
és egyéb érdekesség az uj arzén-per főtárgyalásán

E héten tárgyalja a szolnoki törvényszék
A szolnoki, törvényszék Fucbs-tanácsa e 

héten, január 17-én tartja meg a tiszazugi 
méregkeverő asszonyok monstre bűnügyé
ben a harmadik főtárgyalást, amely vala
mennyi között a legérdekesebbnek és a leg- 
monstruózusabbnak készült. Maguk a vád
lottak is a tiszazugi „mérges" asszonyok leg
érdekesebb figurái. Az eddigi s az ezután 
következő gyilkossággal vádolt asszonyok 
ugyanis valamennyien földhözragadt, sze
gény sorsú lakói voltak Tiszazugnak,

ez a két vádlott azonban gazdag, mó
dos parasztasszony, 

mindkettőnek földje, háza, szép vagyona 
van és itt nemcsak a pénz, hanem a szere
lemféltés is motiválja a gyilkosságokat. Az 
első vádlott Földvári Károlyné, akit a szol
noki királyi ügyészség

három rendbeli gyilkossággal vádol.
Földváriné a vádirat szerint meggyilkolta 
férjét, édesanyját, valamin*  szeretőjét, Tóth 
Lászlót. A másik vádlott Kardos Mihályné 

gyilkosságért és egy gyilkossági kísér
letért felel ■ bíróság előtt.

Kardosné a vád szerint férjét, tette el láb 
alól és 24 esztendős fiát meg aknrtn ölni.

A védelem nagy felkészültségei indul a 
perbe, s a védők azt kívánják bizonyítani, 
hogy Földvári Károly, Kardos Mihály és a 
többi halott emberek holttestében a vizsgá
lat csak igen kevés arzént talált. Becsatolják 
az országos vegyész szakvéleményét is, 
tnálás alkalmával

az exhumálás alkalmával talált arzén 
ezúttal az elhaltak ruháinak festék

anyagából származik.
A vád képviselője viszont nem kevesebb, 
mint hetven tanúval a’arja bizonyítani a 
tárgyaláson, hogy

Földvárlné és Kardosné épugy gyilkol
tak. mint a többi tiszazugi asszony, 

ugv, hogy a tárgyaláson előreláthatóan Igen 
éles összecsapás támad majd a vád és a vé
delem képviselője között..

A legújabb arzén bünper főtárgyalása 
iránt egész Szolnok megyében fokozott ér
deklődés nyilvánul meg.

A Kúria 80 százaiéval fölemelte 
az Osztrák-Magyar Aiiamvasut 

nyucdijasalnak arányszámat
A Kúria külőnbirósága, amely a nyugdíj va

lorizációs arányszámokal megtámadó pórokét 
bírálja el, most döntött az Osztrák-Magyar Ál- 
lamvasut Társaság nyugdíjasai ügyében.
1926-ban, a nyugdijvalorizációs törvény életbe
léptekor az Osztrák-Magyar Allainvasut Társa
ság, amely Steg néven ismeretes, harmincszá
zalékos átértékelési arányszámot tett közzé, az
zal érvelve, hogy vagyonát csak ilyen mérték
ben sikerült átmentenie.

A Kúria Juhász Andor dr. kúriai elnök ve
zetése mellett úgy döntött, hogy szakértőkkel 
vizsgáltatja meg a Steg inai magyarországi 
vagyonát. A szakértők véleménye alapján az
után most a Kúria helyt adott a nyugdíjasok 
keleseiének és a .30 százalékos arányszámot 
54.4 százalékra emelte föl, tehát több mint 
nyolcvan százalékkal javította meg a Steg 
nyugdíjasainak helyzetét. A Kúria a fölemelt 
arányszámot 1925 augusztus elsejétől vissza
menőleg mondotta ki érvényesnek, ami a gya
korlatban azt jelenti, hogy még a legkisebb 
nyugdíjasnak is többezer pengőt kell kapni az 
elmaradt nyugdijkülenbözet címén.
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A budapesti rendőrségen Hal
latlak a nagvkfirösi kokszaként

M-fogoroos egymásután négy 
házasságát MtHűn es mind a négy felesége Budapesten et 

Ma hallgatlak ki Réti Boldizsár négy feleségéi
Szombaton este nagy szenzációt és izgal

mat keltett a főkapitányságon egy vidéki 
fogorvosnak az előállítása, kiről csakhamar 
kiderült, hogy voltaképpen nem is orvos, 
csak orvostanhallgató, aki jogosulatlanul 
folytatott fogorvosi prakszist és ki többszö
rös bigámiát követett el. A főkapitányságon 
azt hitték, hogy az utóbbi idők egyik legna 
gyobbszabásu házasságszédelgési ügyéről van 
szó és nagy apparátussal indult meg a nyo
mozás.

Már napokkal ezelőtt több névtelen felje
lentés érkezett a főkapitányságra, hogy 
Nagykőrösön él egy Rell Boldizsár nevű 35 
éves fogorvos, akinek Budapesten legalább 

hat törvényes felesége van.
A névtelen bejelentések alapján megindult 

a rendőrségi tudakolódzás és valóban meg
állapította a rendőrség, hogyha nem is 
hat, de

négy Bell Boldizsárné valóban él Buda
pesten.

A titokban folyó nyomozás megállapításai 
alapján intézkedés történt, hogy a titokza
tos életmódot folytató Rell Boldizsárt detek
tívek hozzák fel Budapestre ügyeinek tisz
tázása céljából.

Két fővárosi detektív utazott le Nagy
kőrösre, a fogorvosért,

akit szombaton estére állítottak elő a buda
pesti főkapitányságra. Az előzetes nyomozás 
adatai alapján mindjárt őrizetbe is vették és 
vasárnap délelőtt megkezdték részletes ki
hallgatását.

Mindenekelőtt megállapította a rendőrség, 
hogy Rell Boldizsárnak, aki Nagykőrösön 
évek óta folytatott fogorvosi prakszist,

nincs meg az orvosi diplomája.
A háború alatt medikus volt és a katona

ságnál orvosi teendőket végzett. A háború 
befejezése után Rell Boldizsár nem szerezte 
meg orvosi diplomáját, nem is végezte el 
tanulmányait, egy ideig mint diplomanélküli 
körorvoshelyetfes szerepelt, majd pedig szü
lővárosában, Nagykőrösön telepedett meg 
és azóta ott fogorvosi prakszist folytatott.

Sokszor rándult fel Budapestre és itt

összesen négy törvényes házasságot kö
tött, egy-két évi időközökben.

Két feleségétől, akik ma is az ő nevét vise
lik, törvényesen elvált, mig a másik keltő,

két uricsaládból származó fiatalasszony 
ma is törvényes felesége.

Rell Boldizsár a rendőrségen beismerte, 
hogy házasságkötéseinél mind a négy eset
ben nőtlen embernek adta ki magát, amit 
könnyen el is hitethetett, mert hiszen Nagy
kőrösön senki sem tudta, hogy Budapesten 
milyen kapcsolatokat teremtett a fiatal fog
orvos. A házasságok megkötésénél sem vol
tak nehézségei, mert az anyakönyvi szüle
tési kivonat nem tünteti fel, hogy a születési 
bizonyítvány tulajdonosa megnősült-e már.

A rendőrségen megkérdezték Rell Boldi
zsárt. hogy miért követte el a kettős házas
ság bűntettét, a fiatalember azonban erre 
nem tudott, vagy nem akart érdemleges vá
laszt adni.

Többlzben hivatkozott idegességére, 
amelyet még a háború alatt szerzett, 

ez azonban nem bizonyult olyan magyará-

Emlékszik- e 
a tavalyi 
télre?
A tavalyi télnek számos meghűlésére, fájós derékre, fagyott lábakra? 
Az idén mindezen sok bajt elkerülheti; a vastag, meleg posztóval, 
duplaerös gumitalppal és háromszoros gumiszigeteléssel készült

D ^CQ C'PÖ reggeltől estig melegen tartja lábát és a legnagyobb 
""ST hóban vagy sárban sem engedi át a nedvességet; töké- 

fSIIBEflAj letes biztonsággal vízhatlan.

DQRcp
Minden más téti cipőnél jobb /SIIBEcÍJ^ 
Minden más téli cipőnél olcsóbb J

zatnak, amelyet a rendőrség elfogadhatott 
volna. így azután Rell Boldizsárt továbbra 
is őrizetben tartja a rendőrség és hétfőn 
délelőtt kezdik meg a négy Rell Roldizsárné 
kihallgatását a négyszeres férj ügyeinek a 
teljes tisztázása céljából.

A demokraták vasárnap Miskolcon 
alakuló gyűlést tartottak

Miskolc, január 12.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A nemzeti 

demokratapárt országos szervező kőrútjá
ban az első vidéki állomás Miskolc volt. 
Az alakuló gyűlés a Korona-szálló nagyter
mében mintegy ezer főnyi közönség előtt 
folyt le. A gyűlésre Budapestről ideérkeztek 
Bródy Ernő dr., Gál Jenő dr., Pakots József 
országgyűlési képviselők, Vázsonyi János 
dr. és Magyar Miklós, Kerekes József kis
iparos üdvözlő szavai után

BRÓDY ERNŐ 
felhívta a gyűlés tagjait a miskolci nemzeti 
demokratapárt megalakítására, utalván arra, 
hogy Miskolc ősi talaja a demokrata eszmé
nek. A rádió és a villamosság korszakában

aminthogy nincsen többé konflis, úgy nem 
lehet tovább az elavult régi választási mód
szert, a nyiltszavazás rendszerét fentartani. 
Nem szabad többé a forgalmi adóellenőrök 
és a csendőrszuronyok terrorjának kitenni 
a nemzeti akarat megnyilvánulását. Gazda
sági téren teljes az anarchia. Amikor gaz
dasági jogokról van szó, érdeklődnek a 
származás iránt. Beszéde végén megemlí
tette, hogy több politikai tábor vallja ma
gát demokrata érzelműnek, de nincs egyet
len olyan párt sem, amelynek vezére Vá
zsonyi Vilmoshoz hasonló nagyságú lenne.

Bródy Ernő felszólalása után a gyűlés 
tagjai kimondták a nemzeti demokratapárt 
miskolci szervezetének megalakítását és an

nak elnökévé dr Hoványi Kornélt válasz
tották meg.

PAKOTS JÓZSEF 
a konszolidáció tiz esztendejéről beszélt.

— Most — úgymond — valamennyien 
Hága felé tekintünk, őszintén kívánjuk, 
hogy Bethlen István gróf miniszterelnök si
kerrel védhesse meg a magyar igazságot. 
Hága után azonban meg kell történnie a 
számonkérésnek. Számonkérésre lesz szük
ség a pénztékozlás miatt és amiatt a gazda
sági rendszer miatt, amelynek valameny- 
nyien rokkantjai vagyunk.

GÁL JENŐ 
beszédében rámutatott arra, hogy ma a há
ború után tiz évvel valamennyien nyögjük 
a rendszer bűneit, melyben élünk. Lehetet
len, — mondotta — hogy az állami költség
vetés 52 százalékát az államigazgatás appa
rátusára költsék. Itt az ideje, hogy meg
szűnjék a különböző állások halmozásának 
a rendszere és azok, akik a hazából élnek, 
belássák hogy nem a hazából, hanem a ha
záért kell élni.
MAGYAR MIKLÓS és VÁZSONYI JÁNOS dr. 
felszólalása után elhatározták, hogy özvegy 
Vázsonyi Vilmosnét, valamint Bródy Ernő- 
nét táviratilag üdvözlik. Este a Korona
szálló dísztermében bankett volt.

Ki illesztendő 1 egnag
első lO-napos

Ezeket az árakat kérem
Kabátok: Bundák:

Tiszta gyapjú végig bélelt kabá- Nutrlefte báránybundák . . . P 100-tól
tok.................................................. P 19.00 Kaninbundák, több színben P 200-tól

Elsőrendű minőségű divatos an- Susllklbundák, selyembéléssel P 180-tól
goi kabátok, tiszta gyapjú 
anyagból, selyembéléssel P 29.80—32.80

Gyönyörű angol kabátok, valódi
Mindennemű nemesszőrme-bundák nagy 

választékban, mélyen leszállított áron.
opossumgallérral, végig se
lyemmel bélelve (minden szin- Kötött-szövött osztály:
ben)...................................................P 36.80

Legújabb modelleknél 50%-lg leltári Kötött kabátok tiszta gyapjúból P 10.80
engedményt nyújtunk. Glória kötött kabátok divat-

Ruhák: színekben .
Kötött sportruhák

.........................P 24.80 

.........................P 24.80
Selyem- és szövetruhák, di-

vat színek ben .....................P 14.80
Tiszta gyapjú szövetruhák,

Harisnyak:
sötétkék, fekete és drapp Női selyem flórharisnyák összes

| színekben .......................... P 29.80 színekben, elsőrendű minő-
, Divatos táncruhák, tnfft és ségben . . ......................... P 1.75
1 crepe de ehincből . . . P 20.80 Férfizoknik selyemflór, divat-

Elegáns modellruhák, tiszta színekben . . . .........................P 1.90
selyemből ...............................P 39.80-tól Bemberg selyemharisnyák párisi

; Nagy és kis estélyi ruhák leltári árakon. divatszinekben .........................P 2.70 |

Divat- és szőrmeházam vezér elve:

IV., Kossuth

Szabott árak! Selyem-

yobb esemőnye!^^
leltári 'vására

figyelemmel végigolvasni:
Sálak: Fehérnemű-osztály:

Trikóselyem kendők széles Csíkos selyem trikónadrágok
rojttal .................................... P 2.90 minden szinben és nagy

ságban . . ..........................P 2.90
Színes crepe de chlne-sálak, lég-. Fortuna (excellent) nadrágok P 3.90

újabb párisi mintákkal . . P 730 Mllanes nadrágcomblné csipke-
Vállkendők crepe de chine-ből. dísszel .................................... P 6.20

gyönyörű színekben . , . P 9.80 Habselyem (excellent) comblné
dús csipkedisszel......................... P 11.80

Batlszt comblné, csipke- és him-
Kesztyűk: scsdisszcl......................................... P 4.50

Batlszt szoknyacomhlné . . . P 730
Bélelt frikókesztyűk fekete,

barna stb. színekben . . P 1.00—2.90
Hálóing, szines nansoukból.

elsőrendű minőség . . . P 6.90
Trlkrtselycm téli pongyolák, tar

tós, kiváló minőség . . . . P 10.80Dlvatkesztyűk összes divatszi-
nekben, bélelt..............................P 3.90 Bársonypongyolák, a legdivato-

Selyemkesztyűk minden szinben P 5.50 sabb mintájú cord-bársonvból P 19.80 
Nem alkalmilag összevásárolt áru. min

Bőrkesztyűk, világhírű pécsi gyártmány. den egyes cikkünk elsőrendű készít 
mény. Csak korlátolt mennyiségben ke

leltári árban. rűl eladásra.

Mindent a vevő őfelségéért!

Lajos-utca 9.

és szövetmaradékok a-ándékáron.
1
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Váratlan fordulat egy kétrendbeli 
váltóhamisitási ügyben

A vádlott földbirtokos a védelem nyílt felhívására visszavonta 
beismerő vallomását

Ml.kok. 10VI Január 11.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A miskolci 

bünlető törvényszék szombaton tárgyalta Fa
zekas László pulnoki földbirtokos többrend
beli okiralhaniisitásl ügyét. A tárgyalás, ame
lyet rendkívül nagy érdeklődés előzött meg,

▼árutlnn éa szenzációs fordulattal nyert be
fejezést.

Fazekas László pulnoki földbirtokos tavaly 
áprilisi >an felesége szcmeláltára Frommer pisz
tolyával fejbelőtto magát. Az öngyilkosság 
Puliinkon, Borsod-, (íöuiőr- és Abaiijmegyék- 
ben. ahol széles körben ismerték a legjobb há
zakhoz is bejáratos fiatal földbirtokost, nagy 
megdöbbenést kellett. Senki sem tudott választ 
adni nrra a kérdésre, hogy a közhit szerint 
rendezett viszonyok közöli élő fölbirlokosnak. 
mi adta kezébe a revolvert.

Mialatt Fazekas a miskolci Frz&éliel-kórház

INGYEN
GUTENBERG

NAGY LEXIKONA

bán élet-halál harcát vívta, azalatt lassankint 
kiderült a rejtély. Egymásután feljelentések tör
téntek a földbirtokos ellen a miskolci klr 
ügyészségen

váltóhamisítás miatt
A feljelentések szerint Fazekas felesége, apósa 
és anyósa nevére közel 30 ezer pengőt érő vál
tót hamisított és azokat a putnokl bankokban 
leszámítoltat la. Egyik hamis vállán Putnoky 
Móric országgyűlési képviseld neve is szere
pelt.

Alig lábadozott, az ügyészség elrendelte a 
felgyógyult Fazekas László letartóztatását és 
többhónapos vizsgálati fogság után most tar- 
lotla bűnügyének a főtárgyalását a miskolci 
törvényszék, amely elé többrendbeli váltóhami
sítás és egy betétkönyv hamisítása miatt került 
Fazekas, nkinek bűncselekményeit

hét vádiratban foglalta Össze az ügyészség.

A főtárgyaik*  igen Izgalmas volt. Fazekas 
éppen úgy, mint a vizsgálat során most is ki 
jelentett*  a vádirat felolvasása után, hogy bü 
nősnek érzi magát és

egymásután Ismerte be, bogy ■ lelznatatatt 
váltókat 0 hamisította.

ilyen körülmények között a szenzáció erejével 
hatott a vádlott védőjének. Kardos Tihamér 
dr.-nak a bejelentése. A védő előadta, hogy 
Fazekas László

befolyás alatt tette meg vallomását, 
amely nem la felel meg a tényeknek. Tudo
mása szerint a vádlottra

a fogházban U presszlél gyakoroltak,
hogy vállalja *1  a váltók hamisítását. A fenye
getések hatása alatt vállalja Fazekas azokat a 
bűncselekményeket, amelyeket nem is köve
tett el.

A váratlan bejelentés után a tárgyalás elnöke 
kérdést intézett újból Fazekashoz, aki most 
megváltoztatta vallomását, kijelentene, hogy « 
védő bejelentése teljes mértékben fedi a való
ságot é$ azt adta elő, hogy a váltókat meg 
bízásból Irta alá.

A különös fordulatra a bíróság a védő elő
terjesztésére uj vizsgálatot rendelt el, amely 
majd tisztázza, hogy mi történt a Fazekas-féle 
váltók körül.

Egy évi nagyarányú előkészítés után 
rövidesen megjelenik ez a nagy, legmoder- , 
nebb, legújabb és rendkívül terjedelmes, 
magyar nyelvű k

lexikon.
Elhatároztuk, hogy e lexikon nagy ré- m 

szét irgyen adjuk, tehát mindazok, akik az M 
alant található szelvényt 10 napon belül a C 
lent feltüntetett címre beküldik

Ingyen
kaphatják a kiadásunkban megjelenő

Gutenberg
NAGY LEXIKONÁT 

körülbelül 20,000 hasáboldal terjedelemben, 
nagy lexikonalakban. Ezen lexikon több 
mint tízmillió szót tartalmaz és az illusz
trációk száma is meghaladja a 10.000-t, 
közöttük többszáz többszínű képpel, művészi 
reprodukcióval és rengeteg térképpel A 
képmellékletek a legfinomabb famentes mű
nyomó papiroson varnak nyomva.

Ezt a lexikont ingyen adjuk, csak a 
hirdetésért és csomagolásért kérünk füze
tenként 35 fillérnyi megtérítést. A szétkül
dés kéthetenként, a tényleges portőköltség 
megtérítése ellenében történik, avagy portó
mentesen vehető át kiadóhivatalunkban ab
ban a sorrendben, ahogy a megrendelések 
beérkeznek.

Az összes emberi ismeretek tárat 
A legújabb lexikonban — a legújabb 

adatok.
Eddig a gazdag emberek álma volt, — 

most mindenki megkaphatja!

Megadjuk mindenkinek a módot, hogy 
ezt a lexikont szépen és olcsón bekötve is 
megszerezheti Erről prospektusunk nyújt [ 
bővebb felvilágosítást

Mindennemű pénzküldemény mellőzendő.

Jelen ajánlatunk ceak a sokra a azé! vényekre vonat
kozik, melyek 10 napon belül beküldetnek: 

Chr latensen és Társa

GUTENBERG 
kliayv kiadóvállalat 

BUDAPEST
IV., Váci-utca és Eskii-ut sarok

(E.ka-«l X)
Tolatna i AaL 874 66. Aa<. 882—72.

SZELVÉNY.
Alulírott Cutenbcrg teljes, nagy Lexlkonáf a fenti 
ielláldck szerint ingyen kívánja. Átvételi elisme

rési és szállítási értesítést kérek

Névt____________________ _____

Lakhely : . -

Postai _______________ _________________
zauaiai alaah aa IfoM áHaa> ■yafeé. klaUMSk. 

talMUenW Hl elvasbaU sUMsi kédtak.

Egy sző annyi, mini száz: 
Legjobb a Bethientérl Színház 

Döntő sikert aratott az uj műsor!
Jegyrendelés d lelőtt 10 órától J 443—76.
HelyArak: 50 fillértől 3 pengő g. I 

Előadások hétköznap fél 6 és fél 9, 
vasárnap 3, ti és 9 órakor.

Bethlen-téri Színpad
Elfogták a Kövessi-féle 

ezüstgyár betörőjét
A Reáltanoda-utca 16 számú házban Kövess! 

József ezüstárugyárában tegnapelőtt betörők 
jártak és a cég megállapítása szerint, körül
belül kilencezer pengő értékű szinezűstöt és 
ezüst árut vittek el

A rendőrség erélyes nyomozást indított a 
tettesek felkutatására és szombaton délután a 
véletlen a rendőrség kezére juttatta az ezüst
gyár betörőit A Népszinház-utcábajn

feltűnt két dctektlvnek egy loprongyos 
alak, aki a hóna alatt csomagot szoron

gatott.
Az újságpapírul ezüstösen fénylő tárgy kan
dikált elő. A detektívek igazolásra szólitollák 
a gyanús alakot, aki zavarba jött, a nevét sem 
tudta megmondani s amikor a detektívek meg
vizsgálták csomagját.

az ujságpaplrhurkolafban két értékes nagy 
Cxüstkazettát talállak.

Az ismeretlen férfit a kazettákkal együtt azon
nal bekísérték a rendőrségre, ahol csakhamar 
megállapitullák, hogy a gyanús ember Schön 
György 31 éves kárpilossvgéd, aki a Conli-ut- 
cában lakik De ^állapította a rendőrség azt 
is, hogy a két igen értékes ezüsldoboz u reál
tanoda-utcai Kövessl ezüstgyárból származik.

Schön György csakhamar bevallotta, hogy 
a*  ezüstgyári betörést ö követte el, 

de határozottan azt állítja, hogy a két ezüst
dobozon kívül semmi mást nem vitt el. Mint
hogy a megtalált k>*l  eziislkazelta értéke kö
rülbelül csak négy ötszáz pengőre rúg, a rend
őrség most tovább folytatja a nyomozást an
nak megállapítására, hogy Schön György való
ban nem vitt-e el több tárgyat a gyárból, ha 
pedig igen hova rej'elte el azokat.

Az érdekes véletlen folytán kézrekerüll be
törői a rendőrség letartóztatta.

A Corvin Áruház 
téli ■ vásárán

Szokatlan és szinte nappali fényben ragyog 
a Blaha Liliza-tér esténként A Corvin Áruház 
hatalmas villanylámva erdeje amerikai méretű 
transzparensekből sugározza be a teret. Téli 
vásárt tart a Corvin Áruház Ez a vásár pedig 
valóságos társadalmi eseményt jelent Budapest 
életében.

♦
Ezrekre menő tömeg tolong, hullámzik az 

áruház elölt. Aki nem akar semmit sem venni, 
az is kíváncsiskodva megy a Corvin Áruházba, 
hogy a hirdetett szenzációs árakról maga is 
meggyőződést szerezzen. Aki nem akart venni, 
az is vesz, hiszen csábit az alkalom ... A bejá
ratnál rendőrség vigyáz a rendre, az áruház
ban detektívek őrködnek a közönség bizton
ságára. A megerősített kiszolgáló és pénztári 
személyzetnek hadserege fennakadás nélkül 
tempóban bonyolítja le a szinte amerikai ira
mú és méretű forgalmat.

♦
A vásár megnyitását a Corvin Áruház min

den osztálya ünneot felkészültséggel várta. A 
megnyitás napján már a reggeli órákban szinte 
elakadt a forgalom a Blaha Lujza-tércn. A föld
szinten, az emeleteken mindenütt hullámzott, 
kígyózott a vásárlók és érdeklődők kifogyha
tatlan tömege Linóleumtól kezdve a crepe de 
chlnen folytatva, a szappanba ágyazott par
fémig (ez egy kfílö- attrakció), óriási kereslet 
mutatkozott. A közönség éles szeme hamar 
észrevette a vásár úgynevezett olcsóságait és 
azokat percek alatt szét kapkodta, úgyhogy 
utánpótlásról minduntalan gondoskodni kel
lett.

♦
A női divatosztály elegáns vevőközönségét 

láthatóan meglepte az egyes divatcikkek olcsó
sága. Crepe de chipek, crepe latinok, a legfino
mabb aranyszövetek bámulatos tornyai maga
sodnak a földszinten. A selyempongyolát nem 
egészen 8 pengőért otthoni ruhát pedig 3 
pengő DÓ fillérért lehetett venni. Nagy érdeklő
dés nyilvánult a női télikabátok iráni, szőrmés, 
bélelt télikabátok, végig selyemmel bélelt téli
kabátokat 39.50 pengőért árulnak.

♦
Olcsó lelt a gyermek lukstusa is Játszó ru

hát 95 fillérért, gyereknadrágot szövetből pedig 
2 pengő 60 fillérért lehet kapni. A vásár leg
nagyobb szenzációja a hölgyek részére azon
ban a modern, divatos kézimunkakalap 3 pengő 
80 fillérért. Nem mulaszthatta el a fó háziasz- 
szony, hogy 1000 yard varrócérnát vegyen 95 
fillérért s a férjének gyönyörű gyapjusálat 1 90 
pengőért. Körülbelül ennyibe kerül egy férfi
kalap is. Szinte hihet ef len.

♦
Nem csoda tehát, ha naponta tízezrekre menő 

tömeg keresi fel a Corvin nagy téli vá
sárát, kinek pedig a Blaho Lujza-téren van 
dolga, feltétlenül megnézi a Corvin-kirakatokat, 
aki pedig a kirakatokat megnézte, azután be is 
megy az áruházba s résztvesz a vásárban. Azt 
meg kell állapítani, hogy a megnyitás pompá
san sikerűit, a személyzet kiállta az első nap 
mérhetetlen forgalmának vizsgáját.
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Baltazár püspök ma dél
ben kihallgatáson jelenik 

meg a kormányzónál 
Ma este a bécsi gyorsvonattal 
utazik el Budapestről — Parisba

Baltazár Dezső, tiszántúli református püs- 
pök vasárnap Debrecenből Budapestre ér
kezett. A püspök vasárnap délután látogatá
sokat tett és a kormányzói kabinetirodában 
kihallgatásra jelentkezett.

Baltazár püspök mit délben Jelenik meg 
a kormányzónál,

akinek részletesen referál külföldi utjának 
céljairól. Rothermere lordot látogatja meg 
Londonban, útközben azonban érintkezése
ket keres más nyugateurópai városokbán 
is, hogy önkéntes nemzeti misszióját telje
síthesse. Tizenkétnapos úti programot dol
gozott ki, ennek felét Párisban tölti.

Baltazár püspök ma este a bécsi gyors
vonattal utazik el Budapestről.

IYI fid 111711 sitii J6 minőségű tiszta selyem, ruhára elegendő 31/*,  4 és 5 méteres darabok olcsó árusítói a. A Jelen 
tegí Viszonyok és gyakorlati kereskedői szempont diktálja, hogy most a szez< n előtt, ha fájd más 

veszteséggel s, de nagyon olcsón adjam el a végekből lemaradt csakis nagyon jó selyemdarabokat. Kokkal Jobban járok, ha veszitek 
is....................................................... - -a darabokon és az uj tavaszi anyagokat tudom az ezekért befolyó összegből megvenni

Minden darab elég egy-egy ruhára!
Minden darabért vállalom a felelősséget, hogy jó!

8'/, - 5 méteres Georgette-seiymek, minden színben, farsangi színekben is, 
100 cm széles................................................. P

3-4'/, méteres igazi egész la nehéz meteor Crepe de Chlnek, az összes 
színekben, 10j cm széles .............................................................................................................................................. P

3‘/,- méteres egész nehéz gyönyörű Tifllsz-selymek, ruhaszinekben, feketé
ben is, 100 cm széles..................................................................................................................................................... P

3—4'/, méteres finom nehézfogásu Crepe satlnok, szép színekben, sötétkék 
és feketében is, 100 cm széles...........................................................  P

8'

Három veszedelmes 
betörőt fogott el a 

rendőrség
Vasárnap hajnalban a Váci-uton az 

szemes rendőr
tettenért három fiatalembert, 

akik egy divatüzlet kirakatának feltörésén 
fáradoztak. A három fiatalembert előállí
tották a főkapitányságra és csakhamar ki
derült hogy az őrizetbe vett Kovács György, 
Nett Péter rovottmultu tolvajok és a velük 
együtt előállított fiatalkorú személyében a 
rendőrségnek

az utóbbi idők 
rakatfosztogatóit 

A tettenért három 
császár-ut, Váci ul 
„dolgoztak**  és ezen a vidéken 
hetekben egész sereg kirakatot 
ki. Mindhármukat letartóztatták. A rendőr 
ség most állítja össze teljes bünlajstromu 
kát.

őr-

Iegveszedelmesebb kl- 
sikeriilt kézrekeritenL 
betörő, főként a Vilmos 
és Aréna-ut környékén 

az utóbbi 
fosztottak

reiisíoríciKüeH fsodn-Snorlóruhúi
—■ Ülltti-ut 40 (Jo sefkö nt BnrkÓB)
........  b Corvin Szí háznál

A debreceni rendőrség 
vezetője nyilatkozik az 

ifjúmunkások megakadó*  
lyozott szervezkedéséről

Debrecen, január 12.
(A Hétfői Napló debreceni tudósítójának 

távirata.) A debreceni kommunista szervez
kedés ügyében — mint ismeretes — széles
körű nyomozást indított az itteni rendőrség 
a budapesti főkapitányság detektivjeinek 
segítségével, akik napokon keresztül a vá
rosban tartózkodtak, hogy a nyomozás 
munkájában a debreceni kapitányságnak 
segítségére legyenek. A Hétfői Napló mun
katársa vasárnap beszélt

Súghy Lajos rendőrfőtanácsossal, 
a debreceni rendőrség vezetőjével, aki 
ügyről a következőket mondotta:

— Tény az, hogy széleskörű nyomozás in
dult az ifjúmunkások szervezkedése ügyé
ben, de a nyomozás adatai szerint

nem kommunista jellegit, hanem más- 
lrányu szervezkedésről volt szó, 

amelyet a rendőrségnek sikerült megakadá
lyoznia.

az

12
1©

4-6 méterig taffet selyemdarabok .. ................................p .
Az árak méterenként értendők!

Ezen árak a rendes elárusltáBt árak majdnem leiében vannak kalkulálva. A többi itt fel nem sorolt nagyobb darab selymek ára! 
'Intőn Ilyen arányban vannak leszállítva. — Gyapluszövetekben a mép meglevőket minden árban eladom.

A darabok eláru.itása az áruház belső részében külön e célra berendezett osztályban történik.

Az árusítás hétfőn, e hú 13-án Kezdődik!
Ha egy vevő venni fog, 1000 másik vevőt küld, olyan olcsóért és jól vesz.

P

AKDRSS
selyem- és ntíldivat nagyáruháza

iu., Szeruna-fér 2

Rock István vezérigazgató 
és Törs Tibor szerkesztő autó 

balesete a váci országúton
Egy biciklistát akartak kikerülni és az árokba zuhantak

Könnyen végzetessé válható autóbaleset 
ért tegnap a váci országúton két ismert 
autós-sportembert. Röck István, a Steyr 
budapesti vezérigazgatója tegnap Törs Tibor 
szerkesztőnek a társaságában vadászaton 
vett részt Razga Ernő földbirtokos Vác mel
letti birtokán. Estefelé Röck István autóján 
indultak hazafelé. A kocsit a vezérigazgató 
vezette. Sződ közelében jártak, mikor a 
szabályszerűen kivilágított autóval szemközt 
jött egy biciklista, Röck tülkölt, a vigyázat
lan ember azonban ahelyett, hogy kitért 
volna

egyenesen ncklhajfott az autónak.
Röck István, aki ismert kitűnő úrvezető, 
látta, hogy már csak egy pillanat választja 
el a biciklistát az elgázolástól és azért,

hogy megmentse, merész Íveléssel hir
telen oldalra kormányozta a gépet.

A merész fordulat sikerült is és a kerékpá
ros megmenekült. Az esti ólmos esőtől fel
ázott és csúszósra vált talajon azonban az 
autó farolni kezdett, valósággal két oldalsó 
kerekén táncolt a síkos utón, majd a követ
kező pillanatban

az országutat szegélyező árokba fordult.
Röck István kizuhant és a kocsi alá került, 
Tors Tibort pedig, aki szintén az első ülé
sen foglalt helyet, a zökkenés ereje a há- 
tulsó ülésbe röpítette. Törs szerkesztő nem 
veszítette el lélekjelenlétét, kezével

klfeszltettc a kocsi tetejét és kimászott 
belőle.

Az autó alá került Röck Istvánnak azonban 
az autó pereme éppen mellén feküdt. A 
helyzet veszedelmes volt, mert a síkos tala-

jón a kocsi egyre lejjebb csúszott és 
az a veszély fenyegette a vezérigazga
tót, hogy a nehéz kocsi pár pillanat 

alatt teljes súlyával ránehezedik.
Törs Tibor mikor a veszedelmet látta, neki
vetette vállát az autónak és mindaddig föl
tartotta, inig Rock Istvánnak sikerült ki
mászni alóla. így azután a veszedelmesnek 
ígérkező baleset szerencsésen végződött és 

kisebb horzsolások és iitíídésck árán 
sikerült meguszniok a kalandot, 

amelybe a vigyázatlan biciklista sodorta 
őket

Rock István kocsija súlyosan megrongá
lódott és a késő esti órákban egy arra ha
ladó teherautó vontatta be Budapestre.

Szász Elek volt rendőrkapitány 
bűnügye a Kúria előtt 

Milliárdos pörök tömege indul az államkincstár ellen
Szász Elek, volt rendőrkapitánynak, a 

bűnügyében január 15-én mondja ki a 
végső szót a Kúria. Szász Eleket 1927 nya
rán függesztették föl állásából, majd néhány 
nappal később letartóztatásba is került a 
rendőrkapitány, akit az ügyészség egész se
reg csalással és okirathamisitással vádolt 
meg. A törvényszék három évi és négy hó
napi fegyházra Ítélte Szász Eleket, a Tábla 
pedig a büntetést két- és félévi fegyházra 
mérsékelte, egyben az akkor már két éve 
fogva levő Szász Elek szabadlábrahelyezését 
is elrendelte.

A semmiségi panaszokat ezen a héten bí
rálja el a Kúria. Szász Elekkel együtt a 
vádlottak padjára került Soltész Zoltán dr. 
ügyvéd és Leidl Henrik dr. részvénytársa
sági igazgató, akiket azonban a törvényszék i 8Zön és ruházati cikkek szállítói, 
és a Tábla is fölmentett a vádak alól.

A bűnügy jogerős befejezése után a ha-| tártól követelik káruk megtéritését.

talmas összegű kártérítési pörök egész tö
mege fog megindulni az államkincstár ellen. 
A rendőrségi beszerzési csoport és étkező
üzem hitelezői, akik Szász Elek manipulá
ciói által milliárdos károkat szenvedtek, 
ezekért a károkért az államkincstárt teszik 
felelőssé. A rendőrség azt az álláspontot 
foglalta el ebben az ügyben, hogy a beszer
zési csoport, valamint az étkezöüzem ma
gánintézmény volt és nem a főkapitányság 
hivatalos szerve. Ezzel az állásponttal szem
ben azonban a büntető ítéletek indokolása 
megállapítja, hogy Szász Elek hivatalos 
rendőrségi intézménynek volt a vezetője. 
Ha a Kúria is magáévá teszi az alsóbiró- 
ságoknak ezt a megállapítását, akkor n be
szerzési csoport részére szállított tűzifa, 

............................................................... valamint 
a többi hitelezők, ezen az alapon a kincs-

Az Első Magyar Raszvény-SerfözM

állandóan frissen csapolják:

IX. Üllői út 119.

Ilk<nlts-4tferem

Ülés Pál vendéglője

Horthy Miklós út 48.

ix., nn«t út 81. 14

Kovács Gyula vendéglője
VU . Erzsébet királyné út 118. 

Kovácsevlcs Mllos éttermei (szabad csapon) 
Vili.. Rákóczi út 29. 

ifi Kuchtlcs Pál vendéglője
X.. Llgrt tér 4. 

Kurz János Keleti pályaudvar éttermei
VII., Thököly út 1.

A nagy tápértékü barna idénysör — amíg a készlet tart — palackokban ieiejtve is kapható: 
kávéházakban, vendéglőkben, ’iiszer- és csemegeiizletekben.

Vidéken: összes raktárosainknál, minden iobb étteremben, kávéházban és csemegeüzlelben,
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Nögyemeisies Hazat fonott el 
egy száthttnos

Eudapasten is Kerestek a vakmerő Tcfvajt

mi-

példátlanul érdekes és vakmerő szélhá- 
knossóg ügyiben érkezeti nemrég megkere
sés Budapestre nz olasz hatóságoktól, 
előtt azonban még a pesti érdemleges nyo
mozás megkezdődhetett volna,

az olasz rendőrség már kézrekeriteltc 
a szélhámost.

Egy pesti flntalcmber, Gábor Sóndor a sze
replője ennek a nem mindennapi érdekes 
ségü és példátlanul vakmerő szélhámos 
Ságnak, amelyet el sem hinne az ember, ha 
hivatalos iratok nem tanúskodnának róla. 
Gábor Budapesten hivatalnokoskodott, majd 
miután B-listára helyezték, Olaszországba 
vándorolt ki. itt Alessandro Giurin néven 
vállalt alkalmi állásokat s legutóbb Milánó
ban telepedett le, ahol egy építési vállnlko- 

azónái kapott állást. Gábor akkor lépett be 
céghez, amikor a milánói városi tanács 

sorra kezdte lerombolni n város belte
rületén lévő régi házakat, 

hogy újakat emeljenek helyette. Jgv került 
sor Szilveszter éjszakáján a Via Palmanova- 
bán is egy négyemeletes ház lerombolására. 
A város tisztviselői Szilveszter este, miután 
már kilakoltattak mindenkit a lerombolás- 
n ítélt házból, megjelentek a házban és 

az egyik tisztviselő néhány csákány
ütést mért a ház főfalára, 

jelezve, hogy ezzel n lerombolás megkezdő 
dőlt. A tisztviselők ezután eltávoztak a Via 
Palmanova-hól.

Eladta a teljes 
gazdasági felszerelést 
és Törökországba szökött Simon 

Elemér főispán bérlője
Sopron, január 12.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 
leütése.) A soproni ügyészségen vasárnap 
vitéz dr. Simon Elemér, Sopron vármegye 
főispánja feljelentést tett Récaszamarni bir
tokának bérlője, Winkler Ferenc ellen 

lopta és sikkasztás 
elmén. A feljelentés szerint Winkler Ferenc, 
négy év óta bérelte dr. Simon Elemér 
főispán birtokát s a bérösszeg egy részével 
tartozott, Winkler december elején felesé
gével együtt Budapestre utazott A főispán

Göndör Ferenc amnesztiát kap 
ésNewyorkból hazatér Budapestre

Terjedelmes átirat érkezett szombaton a 
külügyminiszterhez. Az átirathoz mellékelve 
volt gróf Széchenyi László washingtoni ma
gyar követ jelentése Göndör Ferencnek. 
„Az Ember" cimü lap szerkesztőjének ame
rikai szerepléséről. Éz az átirat és követi 
jelentés Göndör Ferenc amnesztiájával kap
csolatos.

Még a newyorki Kossuth-zarándoklnt ide 
jén tett Göndör Ferenc lépéseket Budapestre 
való visszatérhetése érdekében. Akkor, — 
a múlt év tavaszán — illetékes helyen töb
ben hozták szóim Göndör Ferenc ügyét, 
anélkül, hogy a kérdésben érdemleges dön
tés történt volna November elején azután 
az ignzságügyminisztérium azzal a kéréssel 
fordult a külügyminisztérium utján gróf 
Széchenyi László washingtoni magyar kö
vethez, hogy tegyen jelentést Göndör Fe
renc amerikai tevékenységéről.

Göndör Ferenc ugyanis az emigráció ele
jén Bécsbcn töltött másfél év után New 
Yorkba költözött é sazótn ott szerkeszti „Az 
Embcr'M. Hetilapjának szerkesztésén kívül 
Göndör Ferenc résztvesz az amerikai ma
gyar munkások egyesületi életében és ame
rikai tevékenysége nem más. mint örökös

Gróf Mikes Ármin egy millió aranykoronát kapóit egy 
morvaországi arisztokratától

Rendkívül érdekes hntnlmns összegű birtok 
per záródott le a napokban a magyar és cseh
szlovák bíróságok elölt. Mindkét bíróságnál 
egyidejűén folyt n nagy per, amely csaknem 
megjárta már az összes magyar bírói fórumo
kat, mikor nz egész eljárás újból kezdődött n 
csehszlovák hatóságok elölt.

A világháború végére nyúlnak vissza a per 
előzményei. Ekkor történt, hogy gróf Mikes Ár-

TUNGSRAM BARIUMCSO
Kér’e kapcsoltai rajtokat tartalmasé femertető fűt ©tóinkat

Néhány óra múlva megjelent a hfiz elölt 
egy csomó munkás, majd túrszekerek ke- 

arüliek elő és a munkások hozzákezdtek 
húz lerombolásához.

Több napon át tartó munkával sikerült 
lerombolni az egész házal s a társzeke
reken elszállítani a lerombolt ház min

den anyagát.
lebontás után néhány nap múlva a ható-A

sági személyek újból kiszálllak és érthető 
konslernációval állapították meg, hogy idő
közben lerombolták a négyemeletes házat, 
annak minden anyagát elszállították anél
kül, hogy ők a lebontás iránt bárkinek is 
utasítást adlak volna.

A milánói rendőrség
lázas nyomoztat Indított a példátlanul 
ügyes tolvajok kézrekcrltésére, akik ■ 
négyemeletes házat teljes egészében el

lopták.
Kiderült, hogy Alessandro Giurin alias Gá
bor Sándor romboltatta le a házat és érté
kesítene az anyagot Az olasz hatóságok 

elsősorban Magyarországon kerestették
a szélhámost,

de még mielőtt a megkeresésre válasz érke
zett volna, Milánó mellett elfogták Gábort 
s miután bevallotta a különös bűncselek
ményt és elmondotta kinél és mennyiért 
értékesítette a ház anyagát, előzetes letar
tóztatásba helyezték összes bűntársaival 
együtt.

Szeged, január 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) Szeged külvárosában, a Somogyi
telepen vasárnap véres revolveres botrány 
játszódott le.

Egy péktanonc rálőlt volt mesterére.
Hajnal István péktanonc hosszabb ideig állt 
Barna József pékmesternél szolgálatban, 
aki szombaton felmondott neki. A pékta
nonc ma megjelent a műhelyben, hogy át
vegye bérét. A pékmester ki is fizette tanon- 
cál, azonban

1 pengő 30 fillért levont a fizetéséből.

nak fellflnt, hogy a bérlő mindezfdeig nem 
érkezett vissza birtokára s ekkor vizsgálatot 
indított. Kiderült, hogy Winkler Ferenc la
kásából minden eltűnt,

n bérlő eladta a főispán bútorait, min
dennemű gazdasági felszerelését és fe
leségével együtt tervszerűen előkészí

tette a szökést.
Minden valószínűség szerint feleségével Tö
rökországba menekült. A nyomozás megin
dult ellene.

harc a kommunisták ellen. Állandó polé
miát folytat a kommunista lapokkal és hogy 
ez a harca milyen sikeres, azt többször volt 
alkalma bebizonyítani azzal, hogy tábora 
állandóan növekszik a kommunista esz
mékből kiábrándult magyar munkásokkal.

Gróf Széchenyi László jelentése szerint 
Göndör Ferenc amerikai szereplésében nin
csenek olyan momentumok, amelyek aka
dályai lehetnének hazatérési kérelme telje
sítésének. Göndör Ferenc ellen többrendbeli 
ncinzelgyalázás címén folyik az eljárás az 
emigráció elején irt cikkei miatt. Az ö ügye 
Károlyi Mihály, Hock János, Jászi Oszkár 
és az emigráció többi vezéreivel együtt ab
ban a percsomóban van, amely „a nagy 
emigráns-pör“ néven ismeretes és amely
ben már többször idézték meg a hivatalos 
lap utján a fölárgyalásra a vádlottakat. A 
március elsejei nagy kormányzói amnesztia 
előkészítése során ezt a percsomót is elő
vették, az íratok közül kiemelték a Göndör 
Ferencre vonatkozó aktákat és gróf Széche
nyi László jelentése alapján bírálja el rö
videsen a miniszter, hogy „Az Ember" szer
kesztőjének ügyét milyen javaslattal ter
jessze Horthy Miklós kormányzó elé.

min megvásárolta egyik leggazdagabb morva- 
országi arisztokrata nagybirtokosnak, gróf 
C.horinszkg Józsefnek tizenegyezer holdas 
ökörmezői birtokát és uradalmát A szerződés 
megkötése után

■ morvaorsrágl
Miken 

és kérte n bíróságot, hogy bontsa fel a birtok-

nagybirtokos beperelte 
Ármin grófot

Leltér után felhalmozott raktárunk csökkentése célléból
nagy PAPLANWÁSÁKT rendezünk.

Ideál paplanok mát P lö-tól | rácunk 6 havi részletre P öO’— 
SÁNDOR M. FERENC Ideál paplangyár
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eladási szerződést, mert szerinte a szerződés I egyességet kötött a két arisztokrata. Az egyes
érvénytelenné vált. I ség szerint

* Mikes gróf visszaadja a tizenegyezer hol
das uradalmat gróf Cliorbiszkynak, áld 
Mikesnek egym'llló aranykorona vétel

árat fizet vissza.
Ilyenformán tehát Mikes Ármin gróf egy mii-

A per elindult a törvényszéken, megjárta az 
Ítélőtáblát, felkerült a Kúriához, ekkor azonban 
csehszlovák területre esett már a birtok s igy 
a csehszlovák bíróságok elölt ugyancsak meg
indult az eljárás. Nem kevesebb ideig, mint 

tizenkét évig folyt az óriási birtokper, 
amelyben eskü alatt kihallgattuk mind a két Hó aranykoronát kapott, mig viszont Chorin- 
felet. Most azután tizenkét ért pereskedés után szky visszakapta a birtokát.

Egy péktanonc re votveres 
merénylete mestere ellen

1 pengő 30 filléres bérdlTferencia miatt 
veszett össze gazdájával

A Fenyves-vásár szenzációs meglepetései
All a tizennégy napos Fenyves-vásár!... 

Karcsú hajlású transzparensek szikrázva sugá
rozzák ezt az eseményt a téli estébe. Különle
ges esemény a Fenyves-vásár. A mai szomorú 
gazdasági viszonyok mellett olyan olcsóságot 
jelent, amely még a kispénzű embereknek is 
nagy örömet szerzett.

A Fenyves-áruház vásárainak hire már át
ment a kőztudatba, tudja mindenki, hogy 
Fenyves-áruházban mindig valami kellemes 
meglepetés vár a vevőre. Erre a célra már jó- 
elöre gyűjti pénzét sok ember, legalább is erre 
enged következtetni az a körülmény, hogy a 
Fenyves-cég mind a három áruháza napok óta 
zsúfolásig telt vevőkkel, ami a mai rosssz vi
szonyok mellett valóságos csodaszúmba megy. 
Ennek pedig az az oka, hogy sokszor felére 
csökkentették az árakat. Valósággal elképesztő 
az árak csodálatos, szenzációszámba menő le
felé való alakulása. Bárhová néz az ember, 
mindenütt meglepetés. Kitűnő minőségű férfi
ing 4.20-tól 6.60 pengőig. Törülköző remek 
frottiranyagból 1.95. A kész férfiruhák: xakkó- 
öltöny 48 pengő, sportöltöny 56 pengő, férfi 
télikabát 68 pengő, átmeneti ulslcr 68 pengő, 
golfnadrág tiszta gynpjukclméböl 12.50.

De nehéz lenne az összes árakról megfelelő, 
valóságos hli képet rajzolni, mert ha sétálunk

Csődöt kért maga ellen egyik 
legnagyobb erdélyi biztosító intézet

Egész Erdélyben nagy feltűnést és meglepe
tést kellett az a csödkérclcm, amely tegnap 
érkezett a temesvári törvényszékhez. Egyik 
legtekintélyesebb erdélyi biztosító intézel,

a Lloydul Román biztosító rt. kérte a te
mesvári törvényszéket, hogy nyissa meg a 

csődöt a vállalat ellen.
A Lloydul Románnak Erdélyben számos vál

lalata volt s Aradon, Temesváron működtek a 
legszámottevőbb expoziturái. A vállalat már 
hónapok óta nehézségekkel küzdött, amelyek
nek az volt állítólag az oka, hogy a Frankfurti 
biztosító válságos helyzetbe került. A vállalat-

Az izraelita hitközség 
650.000 pengős

A napokban tárgyalja a budapesti tör
vényszék azt az érdekes hagyatéki pert, 
amelynek szereplői egy dúsgazdag földbir
tokos rokonai és a pesti izraelita hitközség. 
I.éderer Róbert földbirtokos körülbelül más
fél évvel ezelőtt elhunyt. Halála elölt egy 
hónappal

szóbeli végrendelettel Intézkedett va
gyona felett.

Több rokona meglátogatta lakásán és itt 
a földbirtokos előttük kijelentette, hogy

egész vagyonát a pesti izraelita hitköz
ségre hagyja.

■■■■ti jr#—„

- Jó Vitel. Hosszú Élettartam. -
Egyesült Izzólámpa és Villamossági R-T-., Újpest 4.

Hajnal emiatt méltatlankodott, majd go 
rombáskodott mesterével, aki erre kiutasí
totta a műhelyből. A péktanonc az utcán 
kiáltozott tovább, majd amikor Barna ki
jött a műhelyből

előrántotta revolverét és kétszer rálőtt 
a pékmesterre.

A lövések közül az egyik eltalálta a pék
mestert és

súlyos sebet cjfett rajta.
A lövöldözés után Hajnal István

önként jelentkezett
a rendőrségen, ahol őrizetbe vették.

az áruval roskadásig rakott pultok körűt, 
röpke pillanatok alatt változik a kép, beolvad 
egy másikba és csak az az egy impresszió ma- 
rád bennünk, hogy minden jó, finom, kitűnő és 
olcsó.

Gyönyörű mintájú, finom szövetek 9.80, 
12.80 és 15 pengő. A könnyebb szövetek, me> 
lyek nők számára készüllek, szintén megér
demlik, hogy felírjuk áraikat. Kosztümkelmo 
6.80, divatos női ruhaszövet óra csak 6.80 
pengő. A vászon métere még egy pengőbe sem 
kerül. 90 fillér az ára. A cipőosztály külön 
attrakciója a vásárnak. Férfi egész cipő, ki
tűnő kézimunka csuk 2180, női fekete antilop 
13.50 és divatos lakkcsizma már 18.50 pengő
ért kapható. Az árak és áruk szines goinolya- 
fiáből, mely még elöltünk kavarog, feljegyez
tük még pár női holmi árát. Harisnya 95 fil
lértől 2.75 pengőig, kötött kabát 7.80-161 14.80- 
ig. Do hiába is írnánk végig minden árat, ezt 
a vásárt úgyis megnézi mindenki, mert ha csak 
egy pengő is lapul a zsebben, még ezért az egy 
pengőért is tud vásárolni a Fenyees-áruházak-

A Fenyves-cég most üli fennállásának har
mincadik évfordulóját és a legméltóbb jubi
leum valóban a vásár, mert a közönségnek van 
haszna belőle.

intézetet, 
azonban 
erre.

nak ugyanis a Frankfurti Biztositő volt az 
anyaintézete í> n részvények száz százalékig 
a Frankfurti tulajdonát képezték.

Amikor a Lloydul Poman fizetési nehézsé
gekbe került, megindultak a tárgyalások, hogy 
a Frankfurti szanálja az..............

A Frankfurti Biztosító
felhozott

Tlycn előzmények után 
lehetősége és a vállalat ____ .....D„     w
temesvári törvényszékén a csődöt. A törvény
szék még tegnap el h rendelte a csődöt

megakadt a szanálta 
kérte maga ellen a

örökség! pere
Lédcrer Róbert halála után a hagyatékra, 

melyet a szóbeli rendelkezés alapján a pesti 
izraelita hitközség örökölt volna, az el
hunyt földbirtokos nővérének, Bilitz Lajos- 
nénak gyermekei jelentettek be igényt és 
ezek — aki közölt ott szerepel Bilitz Imre 
Newyorban ismert nevű hegedűművész, —•

perbeezáílottnk a hitközséggel a Ö50 
éter pengős hagyatékért, 

amely nagykiterjedésfl ingatlanokból áll.
Az örök ségi perben nemrég tartotta meg 

a perfelvétcli tárgyalást a törvényszék és 
a napokban tárgyalja érd-mben a pert.
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HIKIK
Sorozatos betörések 
történtek vasárnap a 

fővárosban
elő

ír.-

Vasárnap a kora délutáni órákban az 
adások m egk ezdése elölt ismeretlen telte
lek

felfeszitették az Omnla mozgó Kölcsey- 
□tca 4. szúinu házibcjárutúnuk ajtaját, 

behatollak a jegypénztárba, ahonnan mint- 
epv 700 pengő készpénzt vittek el. Felfeszi- 
telték a billiót is, ahonnan körülbelül 100 
pengő értékű cukorkát és élelmiszert loptak 
el. — Az István-utca 42. számú házban 
Marton Rczsőné lakásában is betörő Járt, 
aki

az előszobából télikahátot és egyéb 
férllruhanemüt lopott el.

A tettest sikerült elfogni Vida Júlia 31 éves 
piaci árusnő személyében. Vida Júlia kihall
gatása sorún beismerte n lopást. Bevallotta, 
hogy az Alsóerdősor 18 és a Garay-u. 10. 
számú házban is követett el hasonló lopá
sokat. Vida Júliát kihallgatása után őrizetbe 
helyezték. — A Václ-ut 52. számú házban 
Roncsik János fűszerkcreskedéséből isme
retlen lettesek

értékes ruhnnemüeket loptak el.
Az erélyes nyomozás itt is megindult, 
gnlmas

tolvajüldözés Is volt vasárnap ealv..... . 0 
óra után a Teréz-körút és Aradi-utca 

Liján.
A Tcréz-kőrut 21. számú házban van Engel 
Béla férfikalapüzletc. Ma este egy járókelő 
arra lett figyelmes, hogy egy fiatalember 
kalapokat emel ki a föl nyitott kirakatból. 
Kiáltozására üldözőbe vették a menekülő 
fiatalembert. Az Aradi-utca 6 számú ház 
előtt azután sikerüli is elfogni. Előállították 
a főkapitányságra, ahol kiderült, hogy Ser
főző Béla 22 éves állásnélküli ácssegéd. Ki
hallgatása után őrizetbe vették.

— Leszállítják a német kamatlábai. Bér- 
linből jelentik: A Birodalmi Bank központi 
bizottságát holnap délelőttre egybehívták. 
Illetékes körökben hire jór, hogy a kamat-, 
láb kérdését fogják megvitatni. Arra számí
tanak, hogy az év eleje óta tartó erős töke- 
visszaözönlés következményeképpen a ka
matlábat 6 és fél százalékra leszállítják.

— A Petőfl-Társaság felolvasó ülése- A Petőfi- 
Társaság vasárnap délelőtt a Magyar Tudomá
nyos Akadémia nagytermében felolvasó ülést 
tartott. Pékár Gyula elnöki megnyitójában ke- 
gvele.stes szavakkal búcsúztatta el a szombaton 
elhunyt Ferenczy Ferencet. Utána Lampérth, 
Géza főtitkár Flcrts Damste holland Íróról be
szélt, akit a Pctőfi-Társaság a Pclőfl-ccntennú- 
riurn alkalmából kültagul válnsztott meg. Az 
első felolvasó Maday Gyula veit, aki „Morzsák 
Mikszáth asztaláról'' cirnü rajzában kedves 
apróságokat mondott el Mikszátliról. Havas 
István három legújabb költeményét olvasta fel. 
Szőllőssy Zslgmond „Vacsora" cirnü novelláját 
olvasta fel. Végül Kiss Menyhért olvasta fel 
Zádor Tamás „Hóinál impressziók" c. elmefut- 
tatását.

Rastelli - Royal Orfeum
— Zákó Milán temetése. Vasárnap délután n 

Kercpesi-uti temető halottasházából többszáz 
főnyi előkelő közönség részvételével temették 
cl bnjsai Z<íA<5 Milánt, Pancsolta és Versec nyu
galmazott főispánját, volt országgyűlési kép
viselőt. A temetési szertartást Vlkár Radivoj 
görög-keleti szerb esperes-plébános látta el. A 
ré^i munkapártot Vojnits Sándor alelnök kép
viselte a temetésen.

— Borzalmán bánynrobbnnás. Párizsból 
jelentik: A Basses Alpes depertementben 
lévő forcalqnlrei barnnszénbányában robba
nás történt, amelynek következtében hat 
bányász, közlük búrom külföldi, meghalt, 
tizennégy megsebesült.

Rastelli - Royal Orfeum

szállilása után kiszcn- 
n gyilkos legényt letar

■ Gcllért -szállóban. Va-

— Hulálosvégil kocsmai verekedés. Pécs
től jelentik: Fád község egyik kocsmájában 
véres vasárnapi verekedés zajlott le a falu
beli legények között. A verekedés során 
Kiss Ferenc gazdalcgénv nyakszirten szúrta 
Morvay József gazdálkodót, aki néhány 
perccel a kórházba ...... *
vedelt. A csendőrök 
tóztatlák.

— Fodrászverseny
•árnap délután tartotta n Gellért szálló pálma- 
tennél cn n budapesti Női Fodrászok Ipartes- 
tűlete és a Női Fodrászok Világszövetsége első 
nemzetközi fésülőversenyét A versenyen nem
csak magyar mesterek vettek részt, hanem kül- 
földiek is Németországból, Belgiumból és az 
Utódállamokból. Délután 4 órakor kezdődött a 
verseny, mikor n tanonroknak volt « vers *ny-  
fésülése. Majd frizuratlpusokat mutattak be. 
utána pedig az önálló kreóeióju frizura formák 
versenye következett. Végül pedig n mesterek
nek és segédeknek solt a fésülő versenye. Utá
na táncmulatságul tartottak, amely a hajnali

Nagy Éneire tteareceni Marnak 
tragikus ingytifiassága

Mág Szilveszterkor a wanat eie uatotís masát, a moz- 
tíoíiy Kerepel halálra gazoüáH ás holttestei csali m&st 

asnssiíraíia az ötíosajsja
Debrecen, január 12.

(A liitlói Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A debreceni rendőrség napokon 
keresztül nyomozott egy titokzatos halál
eset ügyében, amelyre csak most derült vi
lágosság. Még Szilveszter éjszakáján történt, 
hogy a város határúban

a vasúti sínek mellett egy borzalmasan 
megcsonkított holttestre akadtak.

Egy elegánsan öltözöl! fiatalember holtteste 
hevert a sínek mellett. Végtagjai hiányoz
tak, csupán a törzse feküdt olt. Megindult 
a nyomozás, azonban nem sikerült megái la 
pilani a halott férfi személyazonosságát.

Néhány nappal ezelőtt Marosvásárhelyről 
Debrecenbe érkezett az ottani református 
kollégium igazgatója, Nagy József, hogy 
fiát meglátogassa. A kollégiumi igazgató 
azonban sem a lakásán, sem a hivatalában 
nem találta meg a fiút. Csak azt tudta meg 
róla, hogy

nyomtalanul eltűnt a városból 
és ismerősei azt hitték, hogy talán haza-

Férií-télíkabát és férlíöltüny reklám-vásár!
Csak ;an. 13—18-íg

Aa előrehaladott Idény miatt 3G°'«-os példátlan árleszállítás- 
3alAt késxltményti divatos férfi-1 téli kabátok finom fekete posató- 
öltbnyük remek saabttekan, kilo- ; bóL bársony oallőrrüt, amelyek ed- 
i,Astalun kivitelben, fekete vagy , dtg pengős MBabott árakért let- 
stttétkék kamgarn-»óüveiből, nme- tok árusítva, most 30%-kal leaakl- 
íyek eddig 35 pengős szabott ára- — ........................... - - ■?<*»  —
kért lettek árusítva, mord &0%-kul 
lesnálliíva vásári reklám árban 
45 pengő. Elegáns hosszú lórii-

— Súlyos zavarokat okozott a dér a Dunán
túlon. Nagykanizsáról jelentik: Az utóbbi, na
pokban súlyos zavarokat okozott a Dunántúl 
telefon és vasutforgnlmában a siirü rétegekben 
lerakódé dér. A dér ugyanis ránehezedett a 
tclefonhiizalokra és azt sok bolyon elszakí
totta. Nagyatádon a villanyvezetéket telte 
tönkre a dér. A Balaton környékén pedig a 
•ürü ködben vadludak repültek neki a villany
drótoknak és nem egy helyen abba beleakadva, 
rövidzárlatot okozlak. A javításra kiküldött 
munkások rengeteg agyonsujlott vadludnt ta
lállak a drótokba kapaszkodva. — A havazás, 
a hideg idő és a dér óriási károkat okozott 
Baranyamegye telefon- és villanyhálózatában 
Is. Teljesen megbénult a községek villanyellá
tása, mert csak Baranyatnegyében mintegy 
nyolezsáz kilométer körzetiicn szakadlak le a 
villanyvezetékek. A zegyes társaságok minden 
üzemmunkása és ellenőre kint dolgozik a hely
színen, a villanyellátás mégis óriási nehézsé
gekbe ütközik.

— Bajtársi összejövetel. A volt budapesti 30. 
honvédgyalogezred tisztjei és legénysége ja
nuár 14-én kedden délután 5 órakor a budai 
Lánchidfőnél levő Lánchid-kávéház különter
mében tartják bajtársi összejövetelüket.

— Saskovica jugoszláv miniszter meghalt. 
Pécsből jelentik: Saskovics jugoszláv köz
munkaügyi miniszter hosszabb betegség 
után meghalt.

— Sznpáry volt szentpétervári nagykövet 
nyilatkozata. Felkértek a következő sorok 
közlésére: Egy budapesti napilap mai szá
mában megjelent beszélgetésem egy újság
íróval, aki egy könyv szerkesztéséhez kért 
tőlem adatokat s ezeket tiltakozásom elle
nére hírlapi cikk alakjában felhasználta, 
fontos részleteiben nem felel meg közlé
seimnek. Abony, 1930 december 12. Gróf 
Sznpáry Frigyes, volt oroszországi nagy
követ.

— A bánságok hódoltak Sándor király 
előtt. Helgrádból jelentik: Vasárnap délután 
5 órakor Sándor király ünnepélyes audien
cián fogadta n Drlnn, n Dráva és a Duna 
bánságok küldöttségeit. Ezzel befejeződött 
n zágrábi események miatt meginduló kül
döttségek sora. Elsőnek Szernjevó polgár
mestere, Mutavelics üdvözölte a királyt. 
Laibach város polgármestere, Puc beszélt 
azután n Drúva-búnság nevében. A király 
köszönetét fejezte ki a bánságok hódola
táért.

— Meghall táncközlicn. Sopronból jelentik: 
Farkasnádasdon láncmulnhág közben hirtelen 
összeseit Polarek Jónosné 28 éves asszony, egy 
községbeli földműves felesége. Polarek Jánosáé 
még mielőtt első segélyben részesíthették 
volna, a helyszínen meghalt. Az orvosi vizs 
Rálát megállapította, hogy snos.-é/hű élte

utazott szüleihez. Az igazgató most már a 
rendőrségre ment, hogy érdeklődjék az el
tűnés ügyében s itt közölték vele, hogy 
Szilveszter éjszakáján ismeretlen férfi holt
lestél találták a vasútnál. Az igazgató ké
résére exhumálták a fiatalember holttestét 
és

az apa megdöbbenve Ismerte fel a meg
csonkított holttestben a fiát, Nagy 

Endre 24 éves mérnököt.
A fiatalember Debrecen város kultúrmér
nöki hivatalában teljesített szolgálatot, mi
után kitüntetéssel végezte el a műegyete
met. Magyarország egyik legfiatalabb prak
tizáló mérnöke volt a tragikus sorsú fiatal
ember, akiről a további nyomozás most 
már megállapította, hogy

öngyilkossági szárdékból 
a vasúti sínek

Szüleihez búcsúlevelet is 
amelyben megírja, hogy a

vetette magát 
elé.
hagyott hátra,

____ j.... ......... -o-.,--, - „v nehéz megélhe
tési viszonyok miatt menekült a halálba.

Híva, vásArl reklám Árban 56 r 
László Lajos Eérlirnha-Uzletóben, 
Vilmos császAr-ut 40. .z.

— A vendéglősök tiltakoztak a hétvégi szesz
tilalom elrendelése ellen. A Budapesti Szállodá
sok és Vendéglősök Ipartestülete vendéglős
szakosztálya népes gyűlést tartott, amelyen 
több felszólalás után állást foglalt a népjóléti 
minisztérium azon rendelettervezete ellen, 
amely szerint szombat déltől hétfő reggelig az 
ország egész területén mindennemű alkoholos 
ital kiszolgálása tilos. A gyűlés határozati javas
latban kimondotta, hogy felterjesztéssel fordul 
a népjóléti miniszterhez s felkéri őt, hogy a 
szesztilalom s a nyolcórai munkadó ügyében 
ankétot hívjon egybe, amelyre hívja meg a 
vendéglősiparleslület képviselőit is. A gvülés 
egyben állást foglalt a tervezett törvényes 8 
órai munkaidőnek az éttermi üzemekben tör
ténő bevezetése ellen, azzal az indokolással, 
hogy éttermi üzemekben lehetetlenség váltott 
személyzettel dolgozni, mert az jelentékenyen 
megdrágítaná az ételek árát. A gvülés végül 
kimondotta, hogy egyelőre nem foglal állást a 
Cook—Ibusz-ügybcn, de felszínen tartja az ide
genforgalom problémájának ügyét s ebben a 
kérdésben legközelebbi értekezletén szögezi le 
álláspontját.

— Siísd! Sándor: Nyolc hold fűid. Az uj ma
gyar regényírók közül tehetségével, mosemon- 
dúsának elevenségével és problémáinak gaz
dagságával erősen kitűnik Sásdi Sándor. Már 
első könyveit nagy érdeklődéssel fogadta a kö
zönség, most pedig „Nyolc hold föld" elmfl 
regénye különösen megragadta az olvasók lel
két. Egy dunántúli család történetét mondja 
el ebben a szerző, de nem egy család története 
ez, hanem a magyar föld regénye; a nagy küz
delem, a verejtékes harc, a fojtó szenvedelem, 
amely az nnyaföldért folyik, olyan indulatok
ban tobzódik és olyan hevességekkel lüktet, 
hogy Sásdi Sándor regénye méltó a legnagyobb 
figyelemre. Mindemellett annyira érdekes ez a 
regény, olyan lebilincselőcn kedves a szerelmi 
története, hogy a nagy szociális problémákon 
túl, a lelki életnek nagyszerű rajza is lenyű
gözi az olvasót. Sásdi Sándor könyve az Athc- 
naeuni kiadásúban jelent meg; kiállítása finom, 
elegáns és ízléses. Ara 5 pengő.

-- Belvárosi kereskedők küldöttsége a fő
kapitánynál. A főkapitány rendeletét bocsájtott 
ki, mely szerint a Belváros területén a kerék
pározás délolőtli 11 órától esti 6 óráig tilos. A 
''clyűrosi kereskedők nagyiésze kerékpáros ki- 
fuloílukat tart alkalmazásban s azok szállitjúk 
házhoz a vásárlók részére a kívánt időpontban 
az árut. Minthogy a már életbelépett rendelke
zés folytán a belvárosi kereskedők a vásárolt 
cikkek házhoz történt szállítását nem tudják 
kellőképpen lebonyolítani, elhatározták, hogv 
küldöttség utján fordulnak a főkapitányhoz, 
akitől^ a ^rendelet visszavonását vagy módositá-

— M. klr. osztálysorsjáték. A IV. osztály 
húzása holnap kezdődik. Figyelmeztetjük a 
résztvevőket, hogy’ n megújítási belét (egész 
sorsjegy 24 pengő, fél sorsjegy 12 pengő, 
negyed sorsjegy 6 pengő, nyolcad sorsjegy 
3 pengő) és az előirt 30 fillér költség még 
ma megfizetendő, ellen cselben az esetleges 
nyereményre való igény, valamint minden 
a sorsjeggyel össszefűggö jog megszűnik.

— A Meinl cég njéví meglepetésül a kávé, 
étcsokoládé és főzelék (dobozban) áiál szállí
totta le és most arról értesülünk, hogy e hét 
folyamán a lészlaáru. I eksz. mez és paprika 
ára is lényegesen olcsóbb lett.

— Iparosok gyQMoo • fővárosi mAoMritoena 
ellen. A Kárpitos és Pasxományos Mesterek 
Országos Szövetsége vasárnap Szifdgpi Aladár 
elnöklésével gyűlést tartott, amelyen tiltako
zott a fővárosi üzemek, elsősorban is a szikéé- 
fővárosi müszerüzem fentartása ellen. Az elnök 
megnyitó beszédében rámutatott arra, hogy * 
főváros üzemei még azt a kevés kereseti tehető
séget is elveszik az ipartól és kereskedelemtől, 
amit a mai keserves gazdasági helyzetben «1 
lehetne érni. Kendi László főtitkár felszólalás*  
után a gyűlés határozatilag kimondotta, hogy 
követeli a müszerüzem ipari tevékenységének 
azonnali abbahagyását s tiltukozik minden, 
nemű hatósági iparüzö tevékenység ellen. Bitt, 
ncr János iparkamarai alelnök felszólalásában 
hangoztatta, hogy mindig kiilzdölt a fővárosi 
ü. remek ellen, dr. Balkányi Kálmán az OMKE, 
Latinak Jenő pedig több ipartestület csatlako
zását jelentette be az akcióhoz.

— Féltékenységl dráma Szeged melleit. 
Szegedről jelentik; A szomszédos Kiskundo- 
rozsmán Szűcs Antal és Mózes István ga». 
dalcgények a vasárnapi táncóra után össze
vesztek. mivel mindketten egy leánynak ud
varoltak. Szűcs előrántotta zsebkését és 
Mózes hasába és hátába szúrta. Mózes Ist
vánt súlyos sérülésekkel szálliiotlák a sze
gedi közkórházba, Szűcsöt pedig letartóz
tatták.

— Uj Nagylexikon. A Gutenberg könyv- 
kiadóváilalat, amely már számos hézagpótló 
művel lepte meg a magyar olvasóközönsé
get, hatalmas vállalkozásba fogott, aminek 
az a célja, hogy lehetőleg minden család 
könyvtárába eljuttassa a nagyszabású és a 
legújabb tudományos és egyéb ismereteket 
tartalmazó modern nagy lexikont. Gutenberg 
Nagy Lexikona körülbelül húszezer hasáb- 
oldalnyi terjedelemben, nagy lexikonal&ku 
füzetekben fog megjelenni. A mű több mint 
tízmillió szót tartalmaz és több mint tízezer 
illusztráció fogja ékesíteni, köztük többszáz 
löbbszinü kép, művészi reprodukció és tö
mérdek térkép. A képmellékleteket legfino
mabb famentes münyomópapiroson nyom
ják. Ingyen kaphatja meg ezt a nagy teljes 
lexikont mindenki, csak a hirdetésért és 
csomagolásért kell 35 fillérnyi megtérítést 
füzetenként fizetni. Ugyanez a mű szép és 
olcsó bekötésben is meg fog jelenni.

tludnpesten, azonnal
keleti 6s déli .ekvésü bekUltUzhető

öröklakások
1-1-8 és tábbssubás hall éa mellékhelyiségekbe).

Üzlethelyiségek
Bad*  legeaebh részén, a Helváioehoz közel, villamos 
es sutobUMközlekedés. Oicaó á ah. Rendkívül kedvező 
teltétSW, IKőbánként már l<oo pengővel kaphatok. 
Előjegyzések a város különböző helyen épülő hazakra

Okvetlen nézze meg a lakásokat
1., Csörsz uccu 7. szám alatt.

Kérjen díjtalan tájékozta ót tervrajzokkal.

FÉSZEK
— Megölte a barátját. Vinkovceról jelen

tik: Csolákovics Máté 64 éves földmivea 
meggyilkolta, azután borzalmasan megcson
kította legjobb barátját, Tekmetárevics Máté 
68 éves gazdálkodót A két öregember 
munka után mindig együtt töltötte szabad
idejét. Szombat délután Tekmetárevics át
ment Csolákovicshoz, aki pálinkával kínálta 
meg. Iddogálás közben összeszólalkoztak és 
Csolákovics egy meggyfabottal úgy vágta 
fejbe Tekmetarcvicsot, hogy azonnal ször
nyethalt Ezután lábánál fogva kivonszolta 
az udvarra, felvágta késsel a holttest hasát. 
Csolakovicsot, aki minden valószínűség sze
rint elmebajban szenved, a gyilkosság után 
rövidesen elfogták.

— Csak még e hét végéig! Az előrehaladott 
idény miatt. Saját készitniényü divatos férfi
öltönyök, remek szabásban, mindenféle szinben 
45 pengőért. Finom, fekete férfi télikabátok 
56 pengőért készen kaphatók László Lajos 
férfüuhaüzletében, Vilmos császár-ut 40. Fel- 
hívjuk t. olvasóink figyelmét ezen olcsó vásár- 
lási lehetőségre.

— A „Közgazdasági Értesítő*  oj száma: Váj- 
fozatos és értékes tartalommal jelent meg a 
kereskedelmi minisztérium hivatalos lapjának 
ez évi második száma, amelybe az ipari, ke
reskedelmi, közlekedési és külföldi gazdasági 
közleményeken és híreken kivid Péteri Ödön 
kereskedelmi h. államtitkár, Tóry Gergely h. 
államtitkár, Novák Ferenc h. államtitkár és 
Dalmady Ödön a vasúti és hajózási föfelügye- 
lőség főnőké írlak érdekes cikkeket.

16 pengőért naponta 
teljes dlHút. Sssr.es laboratóriumi rlrs- 
gálatokkal, ktilrtn fel.zdmitús nélkül 
nyújt a FASOR-SZANATÓRIUM (Vll_ 
Vilma klróljnő-ul ».) hclgyógyásm bo- 
Irgcknck a háziorvos IrdnyltAsa melleit, 
kétágyas klinikai rendszerű külön szo

báiban.

— Selyem-vásár. A Szervitatéri Bárczal 
András-cig okulva a mai gazdasági viszonyú- 
kon, a gyakorlati kereskedői szempontból fogva 
fel az előbbieket egy nem sablonos téli selyem*  
vásárt rendez f. hő 13-tól kezdve. A oég, hogy 
szabaduljon a rendkívül sok finom 3>/t—6 mé
teres szebbnél-szebb és jobb minőségű selyem 
és szövet darabjaitól, oly rendkívül olcsóra sz«. 
bolt órakon bocsájlja n nb. vevőközönség ren
delkezésére ezeket, amely árak színié lehetők, 
enségnek kel) hogy lólsznnak, ha lapunk más 

helyén a cégnek megjelent hirdetését és abban 
a tájékoztató árakat nem olvasnék. Saját ér- 

smw h,“ ** '•'*

Sssr.es
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yjpeuíen szerdán ejtik meg a tiszlujilásl vá- 
iMztásokat. Ma .hétfőn délben 12 órakor jár 
k ■ pályázati határidő és két nappal később, 
•aerdán. január 15-én délután 6 őrukor a kőt 
gyülét már meg I*  tartja a választást. A pol- 
Sármesteri álláson kívül még 44 különböző 

sztviaelői állás kerül újra választásra. Hir 
azcrini nem lesz nagy harc, mert a jelek &*e-  
fi?} ?. li”tv>s«1ökei fogják megerősíteni 
állásaikban. Csupán a polgármesteri állásért 
lesz nagyobb küzdelem, mert Szalag Sándor 
dr. tiszti főügyész is benyújtja pályázatát Sem- 
9ey Aladár dr jelenlegi polgármesterrel szem- 
ben. Viszont a főügyészi állásra is lesz más 
Sályázó dr. Antal Endre vármegyei tb. fö- 

gyész személyében. Az ujpesti szerdai tiszt- 
asjitó közgyűlésen báró fíudnyánszky Miklós 
Vármegyei főjegyző fog elnökölni.

—- Sikkasztott ■ csepeli kikütőblztosság 
egyik hivatalnoka. A főkapitányságon sik
kasztás büntette miatt letartóztatták Kimer 
Ignác Gézát, a csepeli kikötő kormánybiz- 
tosaági hivatalának 62 éves tisztviselőiét, 
aki sikkasztás bűntettét követte el. Kimer 
Ignác Géza, aki a kormánybiztosságon napi- 
díjasként működött, valamikor a pénzügy
igazgatóság segédhivatali igazgatója volt. 
Amikor jónéhány esztendővel ezelőtt állá
sából elbocsátották, a volt igazgató különféle 
elhelyezkedésekkel próbálkozott és végül is 
a csepeli kormányblztosság napidijasa lett. 
Az egykori igazgatót bizalmasabb munka
körrel is bízták meg és igy jutott hozzá 
Kimer Ignác Géza egy 1600 pengős takarék
könyvhöz, amelyből fél esztendő alatt apró 
összegekben 1000 pengőt vett ki és ezeket 
02 összegeket a maga céljaira fordította. A 
főkapitányságon a kormánybiztosság felje
lentése alapján megindították a nyomozást, 
Kimert előállították és beismerő vallomása 
után előzetes letartóztatásba helyezték.

Fűztő a kereskedelmi és Ipari egyesüle
tek között. A válságos gazdasági helyzet a fő
város és az ország iparosai és kereskedőinek 
érdekképviseleti és szakmai szerveit is súlyo
san érinti. A különböző érdekképviseleti szer
vek, ipari és kereskedelmi egyesületek, testü
letek csak nagy nehézségek árán tudják magu
kat fenntartani; tagjaiknak nagyrésze ugyanis 
képtelen a tagdíjak fizetésére Ilyen körülmé
nyek közt felmerült az egyesületek vezetői kö
tött az a gondolat, hogy több rokontestületet 
éz egyesületet fuzionáltatnak. A fúzió elsősor
ban is könnyit a legsúlyosabb egyesületi ter
hek egyikén: elviselhetővé teszi a magas hőé
iért, csökkenti a rezsit. Mint értesülünk több 
fővárosi és vidéki szakmai érdekképviselet ve
hetői a napokban megkezdik az egyesületi fu
ttára vonatkozó tárgyalásokat. A Fővárosi 
Kereskedők Egyesülete már megállapodást is 
létesített a Kereskedelmi Csarnokkal, amely 
megállapodás érteimében a Fővárosi Kereske
dők Egyesületének tagjai a jövőben a Keres
kedelmi Csarnok egyesületi helyiségeit látogat- 
in.

Báró Noszlopi Ernő súlyos lovas
szerencsétlenséget szenvedett 

egy írországi vadászaton
A fiafal földbirtokos, aki Angliában folytatja tanulmányait, 

lebukott lováról s súlyosan megsebesült
A londoni magyar követség szomorú ese

ményről értesítette táviratilag az egyik leggaz
dagabb magyar földbirtokos-familiát. A táv
irat Szűkszavúan arról számolt be, hogy

báró Noszlopi Ernőt vadászaton lovas- 
szerenesétlengég érte és súlyos sebesülésé

vel kórházba kellett szállítani.
.Mára azután részletesebb tudósítás érkezett 
Londonból a balesetről.

Ezek szerint a szerencsétlenség szenvedő 
hőse: báró Noszlopi Ernő, aki mindössze 22 
éves és jelenleg külföldi tanulmányúton van. 
Középiskolái elvégzése után egy évet a párizsi 
Sorbonneon töltött, majd szülei kívánságára 
Angliába ment, hogy főiskolai tanulmányait : 
ott folytassa. Ráró Noszlopi Ernő, oki csinos, 
igen jól öltözködő és kitünően beszéli az an
gol nyelvel, csakhamar bejutott a legelőkelőbb 
angol társaságokba, ahol mindenütt igen szí
vesen fogadták a rokonszenves magyar föld
birtokost. A fiatal Noszlopi báró igen kitűnő 
sportember Is, az összes elképzelhető sporto
kat üzl, axámos autóversenyen dijat nyert, 
azonkívül szenvedélyes vadász is. így tehát 
természetes, hogy szívesen fogadta azokat a 
meghívásokat, amelyek vadászatra invitálták.

A mull hét hétfőjén ugyancsak vadászatra 
utazott báró Noszlopi Ernő,

ax angol pénzügyminisztérium egyik al- 
államlitkárának írországi birtokára.

A vendéglátó gazda vadaskertjében több napos 
téli vadászatot rendezett ■ az urak lóháton 
tették meg az utat a kastélytól a vadászterü
letig. A háromnapos vadászat már éppen vége- 
felé járt s közel voltRk annak lefújásához, mi
kor Noszlopi Ernő az országút mellett felállí
tott leshelyét elhagyta s lóra pattant, hogy a 
gyülekező helyre siessen. A ló alig tett néhány 
lépést, megbotlott s

lovasát messze ívben kirüpitette maga elé 
a nyeregből.

Báró Noszlopi Ernő oly szerencsétlenül zuhant 
le, hogy fejét egy kőrakásba ütötte s eszmé
letlenül terült el. Szerencséjére a közelben tar
tózkodók azonnal segítségére siettek, autóra 
tették s beszállították a kastélyba, ahol rögtön 
orvosi kezelés alá vették.

As orvosok megállapították, hogy Noszlopi 
Ernő báró

súlyos koponyaalapi törést szenvedett, 
azonkívül több olyan auzódást, amelyek

haladéktalan operációt tettek szükségessé.
Az eszméletlen fiatalembert erre vonatra tették 
és Londonba szállították, ahol huszonnégy 
órával később meg is operálták.

Az első hirok, amelyek a somogymegyel bir
tokukon tartózkodó szülőkhöz érkeztek, arról 
számoltak be, hogy

a flu menthetetlen.
Később azonban mégis javulás állott be álla
potában s idősb báró Noszlopi Ernő és felesége, 
akik a távirat vétele után azonnal súlyosan sé
rült fiuk betegágyához siettek, valószínűleg 
már kedvező körülmények között találkoznak 
a vadászszerencsétlenség áldozatával. A leg
újabb értesülések szerint ugyanis,

ha komnllkáció nem következik be, ngy a 
fiatal báró megmenthető az életnek,

bár igy is még hosszú hónapokig kell őriznie a 
betegágyat.

Báró Noszlopi Ernő sajnálatos szerencsétlen
ségének hire hamarosan elterjedt a magyar 
főúri körökben és a srimpálikus fiatal földbir
tokos balesete osztatlan részvétet váltott ki 
mindenkiben.

— Időjárás, A Meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prognó
zist tette közzé: Egyelőre csapadékos, ké
sőbb változékonynak látszó idő valószínű, 
nyugati szelekkel, lényegtelen hőuáltozás 
nélkül.

— Megvakult az anyagyilkos fin. Kapos
várról jelentik: Néhány nappal ezelőtt a 
Balatonboglár melletti hátrány községben 
Baján János 19 éves gazdaflu összeveszett 
az anyjával, akit agyonlőtt. A gyilkos fiú 
ezután önmaga ellen fordította a fegyvert 
és fejbelőttte magát. Súlyos sérüléssel szál
lították be a kaposvári közkórházba, ahol 
megállapították, hogy a golyó a gyilkos fiú 
szemidegeit roncsolta szét, A megvakult 
anyagyilkost felgyógyulása után a kaposvári 
ügyészség fogházába kísérik át.

— Szerencsés végű szerencsétlenség a Nép
színház-utcában. Vasárnap délben a Népszín
ház-utcában egy 28-as jelzésű villamos össze
ütközött a Gonda-kenyérgyár kihordó-kocsijó
val. Az összeütközés pillanatában a villamos 
vezetője teljes erővel fékezett, de a hirtelen 
zökkenés következtében a kocsi b-jkján ülő 
Fekete József 44 éves pék a villamos alá ív 
hant. A járókelők rémülten szaladtak össze- 
Senki se mert a villamos elölt fekvő emberhez 
nyúlni, hanem a tűzoltókért telefonáltak, 
hogy azok emeljék fel a kocsit és szabadítsák 
ki alóla a mozdulatlanul fekvő Feketét. A tűz
oltók pár perc után megérkeztek, de már nem 
volt szükség reájuk. Feketén ugyanis nem gá
zoltak át a kerekek, mint először gondolták, 

hanem csak a zuhanás következtében elájult 
és a kocsi alá gurult Néhány perc niulva azon
ban magúhoz tért, kikapaszkodolt a villamos 
alól es mivel semmi komolyabb baja nem tör
tént, a kihordókocsira ült é» mintha misem 
történt volna, tovább végezte a dolgát.

— Sulyoa autószerencsétlenség az or
szágúton. Lepsényből jelentik: Bárdosig 
József uradalmi föintézö feleségével és kis
lányával a lepsényi álllomásra igyekezett 
kocsin, mikor az országúton összetalálkozz 
lak Koller János vendéglős gépkocsijával. 
Ar autó beleszaladt a kocsiba és azt pozdor- 
jává zúzta. Bárdossy és felesége, mikor a 
veszélyt észrevették, kiugrottak a kocsiból, 
a kislány azonban az autó kerekei alá ke
rült. Koponyaalap! tűrést szenvedett, beszál
lították a lepsényi kórházba.
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A Katica és a Szökik az asszony 

izgalmas versenyfutása
Miért vette le a Városi Színház műsoráról a Jó házakat 
vonzó Katicát és miért tűzte ki újból a Szökik az asszony 
cimü operettet — A Katica szerzői perrel fenyegetődznek

Szombat délután színházi körökben nagy 
feltűnést kellett, hogy n Városi Színház 
műsorrendjében a Katicának olyan kis hely 
jutott és a Városi Színház a már lejátszott 
Szökik az asszony cimü operettet tűzte ki 
újból műsorra:

Honthy Hannával a főszerepben.
A Városi Színház uj müsorösszeállilása kü
lönös élményekkel és izgalmakkal járt.

Alig hogy köztudomású lett, hogy a mű
sorban a „Katica" operettel háttérbe szorí
tották, a színház igazgatói irodájában

izgatottan tiltakoztak a szerzők az ope
rett elleni merénylet ellen.

'A Katica ugyanis még a legutóbbi napok
ban is 3000 töl 3500 pengőig jövedelmezett, 
amely olyan nagy összeg, hogy a mai szín
házi viszonyok közölt szinte egyedülállónak 
számit. A Katica szerzői tehát nyugodtak 
voltak abban, hogy operettjükkel nem tör
ténhetik baj és annak en suil előadásait mi 
sem akadályozhatja meg. De im, megtör
tént a lehetetlen, s maga a színház igazga
tója tért el a természetes üzleti számítástól. 
Azonnal meg kell jegyeznünk, hogy mindez 
a primadonnáért. Honthy Hannáért történt. 
Honthv Hanna ugyanis január 15-151 kezdve 
szerződött tagja a Városi Színháznak és 
mint ilyen természetesen

sürgősen Játszani la akart
Honthy Hannának nagyon rosszul jött már 

A Bfi lei*  szErfia, w is
Az UJ Színház igazgatósága hozzáérkezett tömeges kérelmekre január 15-én, szerdán én 

Január 19-én vasárnap este nagyrészt
EREDETI SZEREPOSZTÁSBAN

ismét műsorra tűzte a „Dybuk“-ot.
Főszereplők: G eltért Lajos, Gerő Emi, Roló Elemér, Toronyi L. Imre, Ifj. Toronyi Gyula.

Gazdy Aranka, Gárdny, Sarlai, Barőthy, Déry, Gonda, Várady, Bazsay.
Rendező: Bársony István.

mutatja be 
az

RICARDO CORTEZ, 
CLAIRE WINDSOR, 
MONTAGU LŐVE 
remek beszélő-, éneklő-, 

zenés filmjét
a

annnakidején, hogy Szökik az assszony- 
beli szerepét átadta Fedák Sárinak, aki azt 
még ölven előadással tovább vitte. Most ezt 
a szerepet kérte vissza Sebestyén Gézától, a 
Városi Színház igazgatójától a maga szá
mára és amint látjuk, meg is kapta.

Az igazgató kénytelen volt deferálnl 
primadonnájának,

aki kikötött magas fellépti dijait csak úgy 
tudja ledolgozni, ha lehetőleg január köze
pétől esténként játszik. Sebostyén Géza 
ugyanis a szezónját Honthy Hannára épí
tette fel, a kővetkező újdonságát a ,,Biarritz 
Vcnuszá‘‘t, Szenkár—Kardos, Ilarmath 
operettjét tartja ugyanis a szezón slágeré
nek. Már pedig félt attól, hogyha Honthy 
Hanna idejében nem kap színpadot,

akkor a Biarritz Vénuszában vállalt 
szerepét te visszaadja.

Ilyen előzetes csatározások után termé
szetesen Sebestyén Gézának deferálni kel
lett a primadonna előtt és színháza és a 
Katica szerzői ellen kellett cselekednie. A 
Katica szerzői azonban nem hagyják annyi
ban a dolgot és szerződésükre hivatkozva

perrel fenyegetik a színházat
és követelik, hogy a Katica részére, addig, 
ameddig ez megfelelő házakat vonz, meg 
felelő hely biztosiltassék a Városi Színház 
műsorrendjében.

1 TáT * 1 r 1 *Noé barkaja
Singing: FoolCSfr S

visszavonhatatlanul búcsúzunk néhány nap múlva a 1

"BTT®

es Capitol i
közönségétől.

Dr. Chan-Fu
Bemutató előadás a 

Fővárosi Művész Színházban
Nyilatkozatháborút olvasok arról, hogy 

ki fordította, vagy ki nem fordította ezt az 
angol rémdrámát, a Dr. Chan-Fut, amelyet 
szombat este hozott a közönség elé a Fő
városi Művész Színház. Hát erről az úgy
nevezett darabról kár vitatkozni...

Arról azonban lehet vitatkozni, hogy váj
jon egy olyan színház, amely „Művész" 
szinház névvel tisztelte meg magát és ha
sonló liszteletet vár a közönségtől is, bemu
tathat-e egy „Dr. Chan Fu“-hoz hasonló 
durva ponyva rémdrámát. Ha etikai szem
pontból nézzük a dolgot, semmiesetre sem. 
De ha beülünk a nézőtérre és nein a szín
padot, hanem a közönséget figyelve észre
vesszük, hogy bizony ez a színpadi produk
ció élénk izgalmat vált ki a közönségből, 
amely hol nevet, hol megkönnyebbülve lé
legzik fel, ha a hős sorsa jóra fordul, vagy 
összeszoritott ököllel a nézőtéren, ha a féle
lem és gáncsnélküli lovagot valami baj fe
nyegeti — akkor bizony talán a színháznak 
van igaza, amely ezzel az erős eszközzel 
akarja a közönséget a színházba hozni.

Elvilázhatatlan, hogy a ponyvairodalom 
talán sohasem bővelkedett oly nagy olvasó
táborral, mint most A háború utáni embe
rek szenzációéhsége, de a finomabb szenzá
ciókra eltompult idegzete a durva eszközű 
ponyvák felé fordulL A német és az angol

„Vcrlagok" hallatlan bőséggel ontják a vi
lág négy tája felé a legképtelencbb detek- 
tivhistóriákat, amelyeknek sokáig kitűnő 
propagálója volt a film is. Ez a ponyva
regény irodalom nagy világvárosokban, 
ahol a színházi közönség sokféleképpen 
tagozódik, megtalálta a színpadot is. Nem 
lehet csodálni tehát, ha a rossz kolportázs
regényeken felnevelt közönség aziránt is ér
deklődött, hogy egy-egy kedvenc színésze 
maszkjában kedvenc ponyvahősei életre 
keltek a színpadon.

A „Dr. Chan-Fu" ezek közül a ponyvák 
közül való. Sokszor otromba, sokszor osto
bán következetlen, de mindig lenyűgözően 
hatásos. Az, hogy a kandallóból automati
kus pisztoly akarja elpusztítani a hőst és 
kénköves gázokkal telt kamrába zárják a 
hősnőt, akit az utolsó pillanatban csak 
azért szabadit ki a hős, hogy a papírsárká
nyok torkából kiáramló mérges gázok pusz
títsák el őket, ezek triviális fordulatai a 
ponyváknak. Hogy a szinház éppen a leg
otrombább példányával kezdte ezt a műfajt 
Pesten, ez szinte érthetetlen. Érthetővé a 
dolgot talán csak a jó szerepek teszik. Ka
bos Gyula például egy gálád kinai orvos 
szerepében ponyvaregény cimlapi illusztrál 
ció. Lenyűgöző, félelmetes és nevetséges. 
Delly Ferenc, a jól szabott gáncsnélküli lo
vag, Tassy Mária, az idegen hatalom alatt 
vergődő hősnő, Rubinyi Tibor, a cselszövőí 
és hűtlen inas megdöbbentő portréja, Bér*  
czy Géza pedig az egyetlen ember a darab*  
bán.

Stób Zoltán.

A MAGYAR SZÍNHÁZ
NAGYSIKERŰ E
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Hegedlls Gyula, Zomborl E?
Mercedes. Szigeti és Dénes 
felléptével. ■>

'AJAKKÁ
A KABARÉKOMIKUS KOMIKUS 

AFFÉRJA
Ez a kis történet, amely Itt következik, ha 

akarjuk mulatságos, ha akarjuk, szomorú fényt 
vet a pesti színházi világ tagjaira. Egy nagyon 
sokat kereső kabarékomikusrói van sző, akit a 
pesti közönség „jó pofa" elnevezéssel szokott 
megtisztelni. Hát ez a „jó pofa" különös és kel
lemetlen kalandba keveredett az egyik kis szín
házunk alig százhúsz centiméter magas titká
rával.

Szilveszter estéjén kezdődött a dolog, ami
kor a színházak tagjai között ivet szoktak kö
rözni, amelyre minden tag a maga módja és 
tehetsége szerint egy összeget jegyez fel, ame
lyet a színház segédszemélyzetének és műszaki 
személyzetének adnak ajándékba. A szilvesz
teri pendlizés lázában ez a kabarékomikus (aki 
különben rendkívül sokat keresett ezen az éj
szakán) a keresete feletti örömében talán ön 
tudatlanul is egy pár pengővel nagyobb össze
get jegyzett arra a bizonyos „kollektálási ívre".

Az ivén szereplő művészek helyeit a színház 
kifizette az alkalmazottainak az ajándékot és 
az összegeket természetesen az illető művészek 
gázsijából levonta. A levonás körűi kerekedett 
azután ez a vihar, amely rendkívül nagyhangú 
veszekedéssel, kiutasítással.

életveszélyes fenyegetéssel kezdődött és 
majdnem tetlegességgé fajult, végül pedig 

bocsánatkérssel végződött
A színház titkára ugyanis az illető kabarékomi
kusnak levonta azt az összeget, amelyet ö talán 
egy meggondolatlan percében az Ívre jegyzett 
Mikor a kabarékomikus a levonásról szóló 
nyugtát megkapta, ingerülten rohant be a tit 
kár irodájába.

— Miért vontak le nekem Ilyen sok pénzt! — 
kiáltott a sztárkomikus a kis titkárra.

— Ennyit tetszett rájegyezni az ívre, — vála 
szólta a titkár.

— Én, én? — hfllcdezett a komikus az eléje 
tőrt Ív láttára, végül pedig kibökte a mentő
sről: — ez biztosan hamisítás vagy rossz vicc!

A titkár önérzetesen tiltakozott a hamisítás 
vádja ellen. Szó szót követelt, a veszekedés 
egyre hangosabbá fajult és félni lehetett már 
attól, hogy ennek foszlánya a nézőtérre is el
jut.

— Azonnal takarodjon ebből a szobából! — 
kiáltott a komikus a saját szobájában levő tit

kárra, aki mit tehetett egyebet, — igen kJsnft*  
vésü úriember lévén, ezenkívül pedig félt a ki
törő botránytól, — elhagyta saját irodahelyisé
gét.

A komikus még kidűhöngte magát az Irodá
ban, azután mintha mi sem történt volna, be
ment a színpadra kuplézni.

A színházi titkár azonban nem hagyta annyi
ban a dolgot és nem vette viccnek a komikus 
szavait. Két urat nevezett meg, akik felkeres
ték a komikust és elégtételt kértek tőle.

A komikus is annak rendje-módja szerint 
megnevezte segédeit, akik tárgyalni kezdtek. 
Már majdnem megállapodlak. Ekkor az egyik 
segéd odasugla a komikusnak:

— Te, ez az ügy bele fog kerülni egykét- 
háromszáz pengőbe.

•— Ügyi Akkor vissza az egész.
Inkább bocsánatot kérek!

Szólt és annak rendje-módja szerint L,.<sá- 
nntot kért a százhúsz centis titkártól.
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Mosoit ssfon
Igen tartós minőség

Mintákat és árjegyzéket díjmentesen küldünk!

fi J női harisnyák, minden dlvatszlnben _ P

Fiunadrág
1-4 éveeif — — _

Ttfa este az Uj Színház jubileumot tartott. 
dvl „Béla, aki 26 éves" cimü darab került hu- 
szonötödször színre A közönség melegen ünne
pelte a dráma szerzőjét, Mihály Istvánt; fősze
replőit, Orsolya Erzsébetet; Gellért Lajost és 
Ballá Elemért. Itt említjük meg, hogy Mihály 
István drámája a jövő hónapban Pécsben is 
színre kerül. 

Önltöiö nyakkendő -O i
divatos nép mlntix _ _ _ _ P ki I

tiszta gyen uminőségek, melyekaek 
rendes ára 15-20 nenyő, most —

Szörmeliunda 1,j]
Hrabanter-Kanln. divatszabiasa) < ImbV

Bi szövetruhák Ifj
k ckáa kelmékből, csinos kivitelben P I W

^crd-Stórsonyriihák 13
hímzett gallérral — — — — — P ■ W7

Cíéje Tlfüszruhák 97
díva o« fazonokban _ — — — P “• ■

Joppekabát
színtartó flanelből, S évesnek .. — 

ni i onként P - 30 emelkedés

Tirol! nadrág 
kltflnő fusztlánból, minden színbe*. 
3 évesnek .. .

számonként P — JQ emelkedés

FAJANKÓ. Párizsi komédia, amely azonban 
nem nélkülözi az úgynevezett mélyebb gondo
latokat sem. Nem tudni ugyanis, hogy ez a 
címszereplő Fajankó „fajankóbb“-e azoknál, 
akik azl hiszik róla, hogy ő egy „fajankó" és 
nem egy különös és modern életbölcselő. Tér 
mészelesen egy férfiről van szó, akit megcsal 
a felesége, de ő szándékosan szemet huny az 
efTéle félrelépések alkalmával. Hegedűs Gyula 
játssza ezt a fajunkét és elképzeltem, hogy mi
lyen szédületesen ragyogó lett volna akkor, 
ha szerepének „hegedűst" tartalmat adott vol
na. Deltát Hegedűs nem veszi szinészileg túl
ságosan komolyan Fajankót. Zombory Merce
des előtt ezúttal le kell emelni a kalapot. Fi
nom és légies alakjába sok átélt mondanivaló 
sűrűsödik. Majd meglátják, hogy színésznő 
lesz belőle. Dénes György, mint mindig, most 
is tempói diktáló. Szigeti Jenő, aki rakétasze-’ 
rücn tűnt fel a múltban, ebben a szerepében 
nem tart elég színészi önfegyelmet A Fajankót 
Hont Fereijgl rendezte becsülettel és kvalitás
sal. Márai Sándor fordítása brilliáns. A Magyar 
Színház megint érdemesei és érdekeset produ
kált.

SISTERS Tehát újra revü-operettl Van 
benne minden, ami szem-szájnak ingere, 
pazar díszletek (Eric kitűnő produkciója) 
pompás meztelenségek, ruhák, utcára való, 
népszerűségre váró slágerszámok és, amit 
szándékosan utoljára hagytuk, a brilliáns 
szövegkönyv Ezúttal a BékeíTi István, Laj
tai Lajos társascégben BékefTi István vitte 
el a pálmát Dialógusai annyira szellemesek 
és operettsablontól mentesek, hogy a „Sis- 
ters“ vígjátéknak is beillene. Titkos Ilona, 
Bársony /fózsi-Sisters meglepően szépek, te
hetségesek, úgyhogy nyugodtan el lehet 
hinni nekik, azt a karriert, amit számukra 
a szerepben előirt a librettó. A humor ? Hát 
Isteneml Gombaszögi Ella, Dénes Oszkár, 
Sziklai József, Latabár ki és mi kell még? 
A közönség jól mulat, sokat kacag, még 
többet tapsol de legfőképpen csodálkozva 
bámul a Tihanyi Vilmos rendezte gyönyörű 
színpadra.

NAFTALIN. Huszonkét esztendős darab 
*— de ez nem látszik rajtat Talán azért 
nem, mert a Naftáiig örök emberi fonák
ságok kacagtató görbe tükre. Legfeljebb ar
ról lehet beszélni, hogy a helyzetek, ame
lyekből a bonyodalom ered, nem hatnak 
annyira az újság ingerével, hiszen azóta 
sajnos, a legképtelenebb helyzeteket is 
megszoktuk. A közönség nagyszerűen érezte 
magát, mert írói fölény, az igazi mulattató 
biztonsága áradt le a szinpadról, Z. Molnár 
László mint rendező és mint színész legfőbb 
támasza a Belvárosi Színház kitűnő elő
adásának, vele egy sorba csak Ráday Im
réi lehel állítani. Kovács Terus meglepetés
szerűen jó. sok tapj jutott az ötletes és min
dig uj figurát adni tudó Keleti Lászlónak. 
Gázon Gyula. Berky Lili Szilágyi Marcsa. 
Dobos Anni rendkívül mulatságosak.

BETHLEN TÉRI SZÍNHÁZ. Száz előadást 
ért meg a Bethlen-téri Színház régi műsora. az 
újnak is legalább annyit lehet jósolni Kellér 
Dezső, Harmath Imre, Kocsmáros Nándor, 
László Miklós irói, Vidor Ferike. Sándor Stefi 
Szentiványi Kálmán szólistái az uj műsornak 
Szenliványi Kálmán mintha renesszánszál élné: 
friss és szellemes. A műsor legerősebb színész- 
egyéniségei Rózsahegyi Marlca, Lészay Kató. 
Balta Zsuzsi és Poot Miklós. László Lili, aki 
egy karikatúrát ad, külön kell megdicsérni 
Heltai Andornak és Dezsőfi Lászlónak gratulá
ció a jó figurákért. (s. z.)

4 Magyar Színház már hetek óta szako
dat Ionul próbálja Kovács Kálmán „Le

genda' cimü színmüvét, amelynek bemuta
tója kétségtelen a szezón legérdekesebb ese
ménye lesz. A „Legenda" Fedák-darab- Fe- 
dák Sári a darabról és szerepéről a követ
kezőket mondotta a Hétfői Naplónak;

— ltt-ott olvasom, hogy a „Legenda" tör* 
ténelmi revü lesz. írja meg kérem, hogy er
ről szó sincs. A „Legenda" emberi dráma. 
A történelemhez csak annyi köze van. hogy 
egy asszony tragédiája tárul fel, egy asz- 
szony szenvedése és kálváriája, aki véletle
nül királyné volt. Ennek a királynői rang
nak, a koronának a darab szempontjából 
nincs különösebb realitása, ez legfeljebb 
csak egy ruhadarab, amely díszíti az alatta 
vonagló és szenvedő asszonyt.
E ebruár l-én turnéra indul a Royal Orfeum 
* állandó pesti társulatával és azzal a va
rieté-műsorral, amelyet februárra szerződtetett 
le. A Royal Orfeumban ugyanis a híres néger 
Douglas-revü jön, amely az egész műsort be
tölti és igy hontalanak lettek az orfeum rendes 
tagjai és az előbb lekötött attrakciók. A turné
társulat Zerkovitz és Márkus Alfréd vezetésével 
február 3-án Miskolcon játszik, majd felkérést 
Nyíregyháza. Debrecen, Szolnok, Szeged, Pécs 
és Kaposvár városokat.
TTa már vidéken tartunk, érdekes beszd- 

moini egy érdekes színésznő szerencsé
jéről. A debreceni színház primadonnájáról, 
Szécsi Bőskéről van szó. egy rendkívül 
finom megjelenésű szőke szépségről, akit 
a budapesti szinpadról hódított el a vidék. 
Szécsi Böske két évvel ezelőtt Berlinben 
filmezett és akkor megismerkedett egy ame
rikai petróleum mágnással. Talán nem va
gyunk indiszkrétek, ha megírjuk, M. Paul 
Qöttivel. A futó ismeretségből — legalább is 
Paul Gőtti ur részéről — szerelem lett Va
sárnap ugyanis Szécsi kisasszony egy táv
iratot kapott, amelyben Paul Gőtti ur sür
gősen megkéri a kezét. Tekintve, hogy jó
képű patai petróleum-mágnásról van szó, 
valószínű, hogy a primadonna sem mond 
nemet és rövidesen primadonna-lakodalom 
lesz Debrecen városában.

Az Andrássy-uti Színház uj műsorában 
leszerződtette Gázon Gyulát. Tegnap 

este az Andrássy-uti Színház levelet kapott 
az Uj Színháztól, amelyben az Uj Színház 
tiltakozik Gózon felléptetése ellen. A levél 
arra hivatkozik, hogy Gózon az „Égő város* 
tartama alatt más színházban nem játszha- 
tik. Minthogy azonban az „Égő város“-t 
legfeljebb hetenként egyszer, vagy kétszer 
játsszák, az Uj Színházban, Gózon válasz
tott bíróságot kér annak megállapítására, 
hogy emiatt az Andrássy-uti Színházban 
szerepet vállalhat-e, vagy sem.
1\Tagy verseny folyik abban az irányban, hegy 

* ’ ki tegyen a Budai Színkör nyári altrab- 
dójának szerzője. A versenyen eddig a követ
kező szerzők darabjai vesznek részt: Török 
Rezső—Zerkovitz „Meluzina" cimü operettje, 
Brodszky—Drégely Gábor „Szerencsefia" elmií 
operettje és Farkas Imrének egy elmnólltüll 
ulabb munkája.
J\T em kell azt hinni, hogy csak hangos- 

filmet gyártanak Berlinben. Néma
filmek legaiább olyan erővel készülnek, 
mint a tál kié. Anny Ondra például most fe
jezte be a legpazarabb és legkacagtatóbb 
vigjátékát, amely Berlinben „Kaviar Prin- 
zessin" címen már bemutatásra is került. 
Nálunk „Fűszeres Katica" lesz a cime.

A Magyar Színház tavaszi újdonságául lekő- 
**■ főtte Gáspárné Dávid Margit, Ismert kiváló 
írónő első színpadi munkáját. Dávid Margit 
„Szerencsekerék" dmü háromfelvonásos drá
májában egy magyar újságíró életét irta meg. 
A Hétfői Napló számolt be először arról, 

hogy a Bródy-örökösök pert indítottak a 
Paramounl-filmgyár ellen, mert ez állítólag 
Bródy Sándor egyik szerepét elplagtzáltq és 
megfilmesítette. Ebben az ügyben ítélet hang
zott el, amely o Bródy-örökösöknek adott Iga
zat. Itt említjük meg, hogy a Poramount ellen 
világszerte Indulnak a hasonló pláglutnpergk, 
azonban ennek nem a gyár az oka, hanem egy 
J Kaufmann nevű amerikai hírlapíró, akt 

| Európában szcenáriumokat szedett öxste, ame
lyeket azután megállapodás hiányában is to- 

1 váb adott a Paramountnak.

Leányka szövetruhák 
kockái 4a egysalnü kelméből,
3 évesnekP 
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Botrány a Metropolitan 
operaházban

Egy megfiatalított öregember összeesett a Faust előadása közben
Különös botrány játszódott le a newyorki 

Mctropolitan operákéiban. Az egyik páholy
ból, amelyikben egy ur egy ragyogó szép szőke 
nővel figyelte a Faust előadását, hirtelen 

borzalmas sikoltást és ezt kővető hörgést 
hallott a közönség.

Rémülten ugráltak fel helyeikről az emberek, 
az előadás is megszakadt addig, ameddig a 
kétségbeesetten kiáltozó férfit el nem szájlitot- 
ták. Az operai botránynak az adott különös pi
kantériát, hogy a botrányt okozó uron hetek
kel azelőtt hajtottak végre

fiatalító operációt, 
amely látszólag kitűnő eredménnyel végződött. 
Ez az ur az operáció után megkérte a new
yorki társaság egyik ünnepeli szépségének ke
zét és azt — tekintve óriási vagyonát és fiata

los külsejét — meg is kapta. Az orvosok meg
állapították a megfiatalított öregurról, hogy a 
Faust előadása váltott ki olyan lelki hatásokat, 
hogy szinte félőrülten kellett elszállítani az 
operából. A fiatal hölgy, aki természetesen 
nem tudta, hogy egy megfiatalított urnák adja 
oda a kezét,, visszavette jegygyűrűjét ettől az 
úrtól, akit az izgalmak újra öreggé tettek.

A hollywoodi filmvilág is felfigyelt erre a 
pompás botrányra és Kicardo Cortezzel, Claire 
Windsorral és Montague Lőve al a főszere
pekben a „Modern Faust" címmel rövidesen 
megfilmesítették ezt a történetet. Természetesen 
hangos filmet készítettek belőle, amelyből a 
hollywoodi filmgyártásnak egyik legraggogóbb 
alkotása lett. Pesten a film a hangos filmekre 
áttérő Orion filmszínházban és az Omniában 
kerül bemutatásra.

Óriási siker!

Dr. Chan-Fu
Fővárosi Művész Szinház

(volt Operetfszinház)

Per a Csúnya lány körül
Egy sokat hányatott operett különös sorsa

Csütörtökön premier!

A Bölcsődal buktatta meg 
Herterichet, a Burgtheater 

igazgatóját
A Burgtheater igazgatójának szenzációs vasárnapi beje
lentése — Nem akarnak többé színészt a Burgtheater élére

A Hétfői Napló mull heti szántában első
nek számoltunk be arról, hogy a bécsi Burg- 
thenterben, Ausztria legelőkelőbb színházá
ban Fodor László Bölcsődül cimü vigjátéká- 
nak premierje tragikomikus botrányba fül 
Jadt.

A Burgtheater történelmi nézőterén füty- 
tuök harsogtak. Ilyen események egy ma
gánszínház direkcióját sem kímélték volna 
meg, igy nem lehet csodálni, hogy nz ál
lami szinház igazgatóságára rendkívül ko
moly következményekkel jártak.

Herterich direktorról, aki már régóta 
nem élvezi színészei, rendezői és a bécsi 
közönség szeretetót és bizalmát, olyan hírek 
terjedtek el, hogy megválik a Burgszinház 
igazgatói székétől Bécsben, de Budapesten 
is napok óla élénken kommentálták Her- 
terén és a Burgtheater viszályát, amelyben 
a végleges döntés mindjobban húzódott.

Vasárnap végre illetékes nyilatkozatok 
hangzottak el

Bécsben. Herterich direktor udvari tanácsos 
bejelcntetfe közeli lemondását 

Veheiderhnm tanácsosnak, nz állami szín
házak vezérigazgatójának. Ez tehát már 
tény.

A Neue Freie Presse hatalmas cikkben 
foglalkozik a Burgszinház igazgatói válsá- 
gával. Hertcrichtől is közöl egé nyilatkozó-

lol. Ezek szerint nem biztos, vájjon nem-e 
vezeti végig Herterich a Burgszinházat a 
folyó szezonban.

Herterich igazgatóságával szemben már 
régebben is niulafkoztak olyan moz
galmak, amelyek őt el akarták távolí

tani uz igazgatói székéből.
A pénzügyminisztérium meg akarta vonni 
az állami szubvenciót, ha a vezetésben nem 
következik be változás és a színészek is 
sztrájkmozgalmakat indítottak, csakhogy 
Herterich pozícióját gyengítsék.

Herterich bukásának közvetlen Indoka 
azonban a Szilveszterkor bemutatott 

Bölcsődal.
Herterich közeli távozását látszik megerő
síteni az a hir, hogy szombat délelőttre Bil- 
linger: „Rauhnacht" cimü darabjának
Herterich vezetése alatt tartandó próbáját 
az igazgató közvetlenül a próba megkez
dése elölt

lemondta.
A Burgszinház művészei közmegelégedéssel 
fogadták az igazgatóválságot és annak meg
oldásánál az a kívánságuk, hogy

semmlesetre se legyen színész
Herterich utóda. Inkább egy jónevü osztrák 
irót szeretnének erre az á'lásra megnyerni, 
kinek a tárgyalások eredménye érdekében 
titokban fari jak a nevét.

A Csúnya lány cimü Vádnál—Lakatos— 
Ábrahám operett kálváriája már közismert. 
Ez a kálvária azzal ért volna véget, hogy a 
Fővárosi Művész Szinház lekötötte a Csúnya 
lány cimü operettet és Marton Sándornak, 
az operett színpadi kiadójának április 15-ig 
adott terminust arra, hogy ezt be is mutatja. 
Az operett szinrehozása elé azonban 

váratlan akadályok gördültek.
Az történt ugyanis, hogy Ábrahám Pál, az 
operett zeneszerzője visszavette muzsikáját 
és igy egyelőre a szerzőknek és a színház
nak van egy operettje, melynek muzsikája 
azonban hiányzik.

Mivel muzsika hiányában az április 15-i 
bemutató veszélyeztetve van, ezért Marton 
Sándor

pert indított a Csúnya lány zeneszer
zője, Ábraliám Pál ellen, 

amiért a szerződésben kikötött muzsikát 
nem szállította le, illetve visszavonta. íme a 
legújabb színházi per, amelyről a muzsikus 
a következőket mondja:

— Én jelenleg a Király Színházban szin- 
rekerülö Földes—Harmath Viktória cimü 
romantikus nagy operetten dolgozom. A sze
zonban ez lenne

az első nagy munkám 
és természetes az, hogy inkább ehhez ra
gaszkodom, mint a Csúnya lányhoz. A Csú
nya lány ugyanis egymagában is ragyogó 
vígjáték és nem kell hozzá nagy zenei pro
dukció. Különben is a Csúnya lány muzsi
káját a szezon elejére indulásnak Írtam, a 
finisnek nem lenne részemre kedves.

Egyelőre még probléma az, hogy a Csú
nya lányt ki fogja megzenésíteni. Jelölt

ugyan van elég, de a szinház és a szerzők 
egyelőre nem tudtak megegyezni a zene
szerző személyében.

Fox Follies
a száz százalékos revűfllm. Végre mi is lát
hatjuk! Gyönyörködhetünk benne és igy el tud
juk hinni, hogy miért kellett a Broadway sok 
revűszinházának bezárnia a kapuit. A világ leg
gazdagabb revüszinháza sem bírhatja el ennek 
a revüfilmnek konkurenciáját. A Fox Follies 
a hollywoodi revüje annyi énekes és táncos 
csillag, a kiváló artistaszámok olyan meglepő 
tömegét vonultatja fel a műsorán, hogy erre a 
világ leggazdagabb színháza is képtelen lenne. 
Newyorkban divatos lesz egy kabaréénekest 
egy táncos, vagy egy artista, néhány hétre el
utazik Hollywoodba és pár nap múlva már be
mutatják Newyorkban a talkiet, amelyben 
benne van minden müsorszáma. Egy-egy ilyen 
pazarul kiállított, sok százezerbe kerülő revü- 
film átjut az Óceánon, végigmegy Európán és 
meghódítja a világot. Ilyen kép a Fox-revü is. 
Utolérhetetlen rendezés (Max Silver) kiváló 
muzsika, a legpompásabb táncszámok, a Break- 
away világhódító dala és az együttes (Sue 
Caroll, Lóra Lane, Dávid Rolllns, Dix Lee és 
még egy egész sereg) együttesen olyan hangos 
filmet alkot, amely méltán veretlenül az első.

Az attrakció előtt két rövid magyar film ke
rül bemutatásra. Meglepően jók. Íme van már 
magyar hangosfllmgyártás is! A Dénes—Pethes 
müvészduó kutyaidomitó tréfája hangosfilmen 
is kacagtató. A másik filmen Bura Sándor ci
gánybandája játszik és mellette Siller Irén, 
Cselényi József és Fekete Pál mulat magyarul. 
A Royal-Apolló, amelyben kizárólagosan ez a 
műsor szinrekerül, ismét sokáig az egyik ve
zető szerephez jutott!

POLA NEGRI főszereplésével

FEDÓRA
(„Nagyhercegnő4*)

A Paramount világhírű hangos filmattrakciója 12 fejezetben.
A férfi xőszerepben: Lukács Pál és Norman Kerry

171 —1 Bller Irén, Dénes—Fethes, iLlSO ma.^ya.lT ilSLU^OSailHl • Cselényi József Feaete Pál. 

Fox és Paramount remek hangos híradói 
Előadások mindennap 4, 6, 8, 10.

Lengyelországból tömegesen utasítják ki a magyar 
színészeket és artistákat

n Corso mai u] 
naososinm-mii sora 
MILTON SILLS -KORDA MÁRIA:

A LACIINAK DALA (10 felvonásban)

SVEN HÉDIN
nagy uQn a Gohlalvntngon At (6 felv.)

Néhány héttel ezelőtt a Lengyelország terű
idén működő nagyszámú magyar artistának és 
színésznek kellemetlen meglepetést szerzett a 
lengyel rendőrhatóságok idézése. Mikor az idé
zésre megjelentek a rendőrségen, ott

kiutasítást végzést 
nyomtak a kezükbe és hiába volt minden 
apelláta, rövidesen

el kellett hagyniuk Lengyelország területét.
Az állítólagos barátságos érzülettel viseltető 

Lengyelország eddig a legnagyszerűbb kereseti 
lehetőségeket nyújtotta a magyar artistáknak 
Majdnem minden lengve) városban lehetett ta
lálkozni magyar artistákkal, akiket Lengyel
országban különösen megbecsültek Az az ar
tista, akit lengyel orfeumok és mulatók szer
ződtettek, biztosítva érezhette sorsát egy egész 
évre, mert a szerződéseiket rendszerint prolon

gálták, vagy más lengyel városra érvényesítet
ték. A lengyel mulatók és kabarék rendkívül 
jól fizették a magyar árlistákat, igy a rendőri 
hatóságoknak különös és radikális fellépése a 
legkéfségbeejtőbb helyzet elé Állította a magyar 
artistákat. A Lengyelországból kiutasított ma
gyar artisták egy része Németországba utazott, 
ahol valahogyan sikerült elhelyezkedniük, a 
másik része azonban hazajött és

reményük sínes nrrn. hogy valahol szer
ződést kapjanuk.

Jól informált mngánértesíilés szerint s ma
gvar artistáknak Lengyelországból való kiuta- 
silását egy

lengyel artlstnüg.vnökség kezdeményezte, 
amely ugylálszik magns összeköttetéseinél 
fogva életre tudta hívni a lengyel hatóságok
nak ezt a barátságtalan és káros intézkedését.
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Az FTC és az NSC győzött 
a box-csapatbajnokságok 

második napján
Ha a vége jó, minden jól — még ha vészit is a csapat — Síró 

világbajnok a ringben
Még alig hat óra, de a régi képviselőház 

nagytermében már alig van talpalallnyi hely. 
Ember ember hátán tolong, az ülőhelyek bol
dog tulajdonosai megelégedett mosollyal nézik 
a tultömött karzat viharos hullámzását, már a 
jegyszedők is alig tudnak mozogni.. . egyszó
val teljes közönségsiker jegyében indult az 
ökölvívó csapatbajnokságok második napja.

Nagy taps köszönti az első két mérkőző em
bert, a B Vasutas Gerasinját és az NSC Nar- 
báját. És a kezdet a B. Vasutasnak kedvez. 
Mert Gerasin győz s ezzel a két pon| az övék.

— Kezdetnek jó — örvendeznek vasasék. — 
Tempó, Énekesi

Mert most már Énekes gyúrja, üti ellenfelét. 
Szaporán zuhognak az ütések s ez ismét kél 
pontot jelent. Már-már meglepetésről kezdenek 
suttogni ... de nem. Most jönnek az NSC nagy
ágyúk. Kubinyi is, Gelb is simán győz, ezután 
Szobolevszky ...

A volt TTC krekk derekasan kitesz magáért 
első meccsén. Záporként hullanak az ütések. 
De a karzatnak még több kell. Biztatják is teli 
torokkal És Szobolevszky nem is igen kéreti 
magát. Persze simán győz — kiütéssel. Seres 
is veri Bodát, Littmann meg eppen kiüti a mit 
sem sejtő Szilágyit. De ha a vége jó, minden 
jó — tartják B. Vasulaséknál. Mert Böködy 
Lajos mint utolsó ember, alaposan helyben-
hagyja Simát s ezzel megszerzi a szépség
tapaszt.

10:6-ra győzött tehát az NSC
• ezzel vége is az első felvonásnak.

Most a karzat uj szint kap, friss torkok lép
nek munkába. Jön a Fradii

Először Szenes nagy izgalom közepette győz 
Tóth ellen. Azután . ..

— Tóni, Tónii — viharzik az egész terem. 
A kedvenc, a kis világbajnok Kocsis lépett 
ugyanis a ringbe. A rég nem látott Kocsist olyan 
frenetikus tapsvihar fogadja, hogy szinte reng 
bele az egész terem. Nagyszerűen mozog Ko
csis, ezt már első pillanatra látni. Azután, ha 
egyszer-egyszer elkapja Józant, pörölyként hul
lanak a csapások. De egyszerre csak piros 
esik jelenik meg Kocsis szeme fölött. Vérzik .. .

A bíró megállítja a mérkőzést Jön az orvos, 
ö meg végleg beszünteti. Kocsis pedig mér
kőzni akar. Pillanatig tanácstalanul áll, aztán, 
hogy Józant hirdetik ki győztesnek, egyszerre 
könny csillog a szemében.

De minden hiába. Hiába sir a kis világbaj
nok, nincs mentség. Egyszerre két izmos kar 
nyúlik be a ringbe. Kocsis trénernek a két sze
rető karja s a kisgyerekként síró világbajnokot 
kiemelik a ringből.

. . . Még Széles mérkőzése alatt is tart a 
kiáltozás.

— Kocsisérti — süvít egy hang a karzatról. 
És ettől kezdve ez a mottó. Széles tőle tel be
tű lég igyekszik is. Tehetetlen ellenfelére olyan 
csinos kis ütéslavinát indít meg mindjárt az 
első menetben, hogy a jószivü bíró nem tudja 
tovább nézni s kihirdeti győztesnek. Persze, 
nagy a taps.

A következő meccsen a BTC kiegyenlít. Az 
egyik reménységük, Korpás nagyon szépen 
dolgozik, s bár Szclepcsényl is derekasan állja 
a sarat, győz Korpás.

Ettől kezdve azonban nem terem már babér 
a BTC számára. Ecsegi veri a jóképességü, de 
kissé lassú Bognárt, viszont Endrének Gyenes 
felett aratott győzelméhez már sok szó férhet.

Árleszállítás!

cikkeink árát 

lásziaáru
Keksz 
mez 
paprika

Racionalizálás következtében leszá 
htottuk a köveUczo

káuá 
csokoládá 
fűze OK

dobozhat
Kér|o uj árjegyzékünké;

Gyula rt.

A BTC ökölvívó legalább is oly jó volt, mint 
Endre. Dehál a bírák Ítélete ellen hiába za- 
jong most meg a BTC-puhlikum.

A következő pár Szigeti és Orbán. A BTC 
Orbánja igen jó alakú, erős ember .... de 
boxolni? Az első menet után tökéletesen ki
fulladt s fogta az arcút, mintha a feje fájt 
volna szegénynek. De bár összevert orra erő
sen vérzett, csodálatos kitartással tűrte Szigeti 
üléseit.

— Na, ebből sem lesz világbajnok —jegyezte 
meg valaki nem minden maliciamentesen. Úgy 
látszik, valami ilyesféle meggyőződése lehetett 
a bírónak is. Mert a harmadik menetben lelép 
telte Orbánt. No, nem baj. Állítólag csak két 
hete botol. Akkor pedig van ideje tanulni 
bőven ...

Az utolsó pár mérkőzése már nem kelt nagy 
izgalmat. Inkább tánclépéseikkel és sikkes 
mozdulataikkal keltenek méltó feltűnést. Vé
gül is győz Lutz.

Győz az FTC 12:4 arányban.
És ezzel vége is volzna a második napnak. A 

tömeg pillanatok alatt a kijáratnál terem. A 
győztesek boldogok. A vesztesek 
csüggednek. Szemükben ott 
maja legközelebbi

pedig? Nem 
reménykedés:él a

P. G.

az AusztriaMa este jelölik ki 
ellen kiállítandó válogatott 

birkózócsapat tagjait (?)
A szombaton este lebonyolított válogató-ver

senyen nem alakult ki a jövő vasárnapi ma
gyar—osztrák válogatott birkózóverseny ma
gyar csapatának képe. Nem jelent meg azon 
Varga Béla dr. szövetségi kapitány, másrészt 
a Szabó—Szalai-mérközés Szalai Imre sérülése 
miatt félbeszakadt, anélkül, hogy bármelyik
nek a fölényéi meg tudták volna állapítani 
A harmadik ok: a Kárpáti—Bede mérkőzés 
váratlan eredménye. A versenybírák, ugyanis a 
kiváló UTE-vcrsenyzöt általános meglepetésre 
lepontozták, holott Kárpáti jóval többet táma
dott ellenfelénél

A rendőrlisztek iíju tőrcsapata 
szenzációs győzelmet aratott 

az MTK versenyén
Nagy érdeklődés mellett kezdték meg vasár

nap reggel 9 órakor az MTK junior tőrcsapat
versenyének küzdelmeit a Fodor-teremben. A 
résztvevő kilenc csapatot hórom csoportba osz
tották. Az előmérkőzések során nz első csoport
ból a Rendőrtiszti AC jutott a döntőbe, mig a 
Tiszti VC B) csapata és a BEAC A) csapata 
kieseit a küzdelemből. A második csoportból 
az MTK került a döntőbe és a BEAC B), vala
mint a Wesselényi VG A) csapata elvérzett. A 
harmadik csoportból a Tiszti VC A) csapata és 
a MAC maradtak állva. E csoportból a Pécsi 
Egyetemi AC esett ki.

A döntőkre délután őt órakor került a sor. 
amikor a továbbjutott csapatok körmérkőzés

Téli evezőstréning 
a Margitszigeten 

Pezsgő klubélet és serény készü
lődés a bajnok Hungária EE 

portáján
Evezés. ., Télen? A laikus bizonyára ne

vet egyet ennek hallatára azt hiszi, valami 
jó vicc ... Pedig komoly dolog ez. Egy 
sportág reprezentánsai sem igényelnek oly 
rendszeres és hosszadalmas tréninget, 
mint az evezősök, ök bizony egész évben 
„munkában" vannak. Amint a Duna jege 
leolvád, azonnal kinn vannak a szabad Du
nán, majd a tél beálltával fedett helyen 
folytatják a tréninget. Ez az úgynevezett 
„kaszllizás". A kaszlli rögzített csónak víz
ben. Szóval egyhelyben eveznek az evező 
sök ugyanazzal az erőfeszítéssel, csak nem 
haladnak egy centimétert sem.

Érdekesnek tartottuk a Hungária Evezős 
Egyletnek nz idei bajnokcsapatnak téli ké 
sziílődéseil megtekinteni. A Hungária mar
gitszigeti pazar pompával berendezett klub 
helyiségében hetenként kétszer száll vízbe 
a fiatalok csapata. A bajnok nyolcas négy 
tagja éppen akkor száll ki a hajóból, ami
kor belépünk a csónak.színbe. A verseny és 
tréninghajók egész légiója függ n szögeken 
téli álmát pihenve. A tréningvezető harsány 
vezényszavára egyszerre feszülnek az izmok 
és egyszerre csapnak vízbe a lapátok .. .

I Machán, Gőtz ... és a többiek. Megtudjuk, 
hogy a nagy nyári sikerek után egy hóna

ljig teljes yihenöt tartott a csapat. Utána

A szövetség vezetősége ma estére hirdette a 
válogatott csapat összeállításút. El azonban 
alighn valósulhat meg. Nem szólva arról, hogy 
a kisnehézsulyban Szalai sérülése folytán 
nincs döntés,

a szövetség vezetősége aligha nyugodhat 
bele abba, hogy Kárpáti hiányozni fog a 

válogatott csapatból.
Hogy hogyan fogják ezt a kényes kérdést meg 
oldani, azt nem tudjuk, de haliunk olyan han
gokat, hogy

a szövetség Bede Lajost és Kárpáti Ká
rolyt újabb küzdelemre utasítja.

Végül tisztázni kell azt is, hogy a szövetségi 
kapitány távolléiében végrehajtott válogató
akcióért ki fogja vállalni a felelősséget, ha — 
Isten menlsl — kikapnánk az osztrákoktól?

Mindezek előrebocsátása után, úgy látszik, 
hogy a ma esti szakosztályi ülésen aligha tud
ják majd összeállítani a válogatott birkózócsa
patot.

Téli futballélet akiilföldön
NÉMETORSZÁG:

Stcttin Berlin—Balti szövetség 5:1 (1:1).
Hamburg: Északnémetország—Közép német

ország 3:1 (1:1). Mindkét mérkőzés szövetségi 
serlegmérközés volt: a fenti eredmények alap
ján Berlin és Északnémetország csapata kerül 
a döntőbe.

Délnémet bajnokság: VFB Stuttgart—Frei- 
burger FC 9:3 (1:1). Einlracht Frankfurt—Spiel- 
vereinigung Fiirth 2:1 (1:0). 35.000 néző előtt 
folyt le a mérkőzés, amely a Fürlh első vere
sége .A Fürth becsületgólját Leinbcrger lőtte. 
Bavem—München-Wormntía Worms 5:2 (1:0). 
A Bavernl Harlingcr jr a vezetéshez. SV 
Waldhof Mnnnheim—FK rnirmasens 1:1.

Egyéb mérkőzések: ‘
Roth-Weiss Frankfurt 0:0. SV_Wiesbaden—VfL 
Neu—Isenburg 2:1. 
freunde Saarbrücken 3:0.
Unión Böckingen 2:1. München 1860—Jahn Re- 
genshurg 2:1. I. FC Nümberg—Knrlsruher FV 
4:2. Phönix Karlsruhe—ASV Nfirnberg

Berlin: Hcrtha BSC—Wacker 04 7:4.
Borussin—Unión Obcrschöneweide 4:2. 
ságos mérkőzések.

Délkclctnémctország: Sportfreunde 
—FV 06 Bresiau 2:0.

SVÁJC:
FC Zürich—St. Gálién 8:2. Grasshoppers— 

Chiasso 9:0. Old Boyds Basel—FC Bem 3:1. 
Etoilc Carouge—Canlonal Neuenburg 2:2.

AUSZTRIAI
Bécsi Az utolsóelőtti aranyserlegmérkőzésbcn 

a Vienna a Nicholsont 3:1 (0:1) arányban 
győzte le. Barátságos mérkőzések: Austria— 
Óltakring 9:0 (4:0). Slovan—Hakoah 4:2 (3:1). 
Simmering—Hertha 2:0 (2:0). Wiener SC— 
BAC 4:3 (1:2).

JUGOSZLÁVIA:
I Belgrádi BSK-—Soko 2:1 (0:0). Barátságos.

Újvidék: Vojvodina—NAK 5:2 (1:1). Serleg
döntő mérkőzés.

Phönix Ludwigshafen—

FSV Frankfurt— Sport- 
VfB Heilbronn—

3:1.
Tennis 
Barál-

Bresiau

első-keretében döntötték el egymás között az 
séget.

A döntő küzdelmek azután meghozták n 
meglepetést:

Győzött 6 ponttal, 3 győzelemmel a Rendőr
tiszti AC: Dlngfdder—Éllásl—Paál dr.— 

I^ehoe.zky összeállítású csapata, 
— Schlolzer mester lehetséges tanítványai. A 
győzelem reális és megérdemelt volt.

A második helyre kerüli a döntő többi részt
vevője: a Tiszti Vívó Club, n MAC és az MTK 
hármas holtversenyben, 2—2 ponttal, 1—1 győ
zelemmel. Említést érdemel nz MTK lehetséges 
fiatalokból álló csapata, amelyről még sokat 
fogunk hallani.

könnyű turabumli zások keretében volt 
együtt ősszel, amikor már nem lehetett 
vizre menni, akkor vették a „kasztlit" 
igénybe és hélröl-hétre erősebb munkával 
csi>' nem teljes versenyformára futottak fel. 
Ér. <es megemlíteni hogy a Hungária 
„kasztli“-ja a legtökéletesebb az országban. 
Az egyetlen hajó-formációju „kasztli“ ez és 
berendezése teljesen azonos a versenyhajóé
val. Ellentétben más kasztlikkal, ahol csak 
egy oldalról lehet evezni.

A társaság époly 
lyan veszi a dolgát, 
Rendesen résztvesz 
Kauser kivételével, 
korcsolyatréningben

fegyelmezett és komo 
mint nyári tréningeken, 
az egész bajnoknyolcas 
aki tudvalevőleg erős 

______ ................ „___  van egész télen. Újból 
tréningbe állt Jnskievicz. a két év előtti baj
nokcsapat kitűnő tagja, akit tanulmányai 
gátoltak a versenyekre való rendszeres ké
szülésben. A tavalyi kezdő csapat is rendes 
munkát végez, mely komplett összetételé
ben máris jelentős fejlődésen ment kérész 
tűi és akiknek tagját már a senior-csapat 
állandó tartalékjaként lehet tekinteni.

A Hungaristák közt szinte forr az ambi 
ció a jövő kilátásaira nézve. Nemcsak a 
nyolcasban, hanem egyéb hajónemekben is 
készülnek a versenyekre. Mindenhol jelen 
tős sikert remélnek. Igaz, hogy ez egyelőre 
csak a vezetőség kívánsága.

Ugyanitt kasztliznak a Ludovlkások is. 
összesen tizennégyen. A Hungária érdeme. 
hogy egy egész sereg kezdőt képez ki min
den évben és hogy a Ludovikásoknak is al
kalmat ad a rendszeres továbbképzésre, mi
által azok a főiskolai versenyek hegemó
niáját biztosan tartják. A Ludovikások tré- 
ningjeit Raits Lajos, a Hungária régi, sok

TW0WAN

dicsőségre visszatekinthető amatőr-trénere 
vezeti.

A Hungária fiataljainak készülődését a 
vezetőség is élénk figyelemmel kiséri. A csa
patok tréningek ulán együtt maradnak és 
asztali tennisz- és billiard-csalákat rendezve 
szórakoznak. A vezetőség a klubvacsorákat 
is a tréning-napokon rendszcrcsitclte. Egy- 
egy ilyen klubvacsora után igen emelkedett 
a hangulat és a bajtársi összetartás előre 
sejtetni engedi, hogy a fiatalok csapata a 
jövő szezonban is folytatni fogja diadalai
nak sorozatát. Egyetlen tréningről sem hiá
nyoznak az egyesület gondos igazgatója, 
Wűnsc/ier Frigyes, aki atyai gondoskodás
sal őrködik a klub élete felelt. Továbbá 
mindig ott látható id. Kauser Árpád, Ginek 
Imre, Grosschmidt Sándor, Ludinszky La
jos dr. a régi gárda kiválóságai és sokan 
mások.

Jelenleg csak egytől drukkol a fiatal ver
senyzőgárda é« ez a kemény, fagyos tél. 
Ugyanis a fagy a Margitszigeten megakadá
lyozza a vízszolgáltatást a csövek befagyása 
következtében. Ettől félnek a Hungária eve
zősei, mert ez esetben befagy a kaszlli is és 
a rendszeres paukoló munkát egy időre 
félbe kellene szakítani.

Bár a Hungária szigeti klubháza az egész 
ség és higiénia szempontjából a legtökélete
sebb kényelmet nyújtja, mégsem fenékig 
tejföl ezeknek a fiataloknak. Nagy áldoza
tokat hoz ez a lelkes bajnokgárda egész té
len, hogy a nyár néhány hónapjára ver- 
senykondicióbnn lehessen. De viszont nem 
mondható a legkellcmesbbnek téli, ziman- 
kós, sötét estékben kikutyagolni a Margit
szigetre ... és éjjel dermesztő fagyban, sü
vítő dunai szélben éjszaka haza ballagni. 
De ezek a fiatalok szívesen teszik, mert va
lamennyien nagyon akarnak és mindnyájan 
az eljövendő nagy nyári összecsapásra gon
dolnak. Bajnokság . . . Európábajnokság... 
Ilyen munka mellett be kell hogy teljesed
jék az áloml

Bernasconi Micsícsákkal 
mérkőzikszon n!on Budapest en

A főváros sportközönsége szombaton újabb 
nemzetközi sporteseménynek lesz részese. Si
került ugyanis lekötni az olasz boxológárda 
egyik legnagyobb kitűnőségéi, Emilio Bernas- 
conit, aki eddig minden versenyét megnyerte 
Bernasconi az eddig látottak alapján igen jó 
formában van és szorgalmasan készül a szom
bati mérkőzésére. Akik a tréningen látták, el
ragadtatással nyilatkoztak az olasz boxoló 
munkájáról. Ellenfeléül a verseny rendezősége 
Micsicsákot jelölte ki, aki a legutóbbi Bécsben 
megtartott mérkőzésen nagy fölénnyel győzte 
le ellenfelét, az osztrák Wessclitschet, Seidl 
cseh boxoló viszont Burányinak lesz az ellen
fele. Rajtuk kívül még 2 elsőrangú pár száll a 
ringbe.

SPIRA
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Téli sportláz a Földközi tengertől az északi sarkig, csak

Budapest téli sportja csendes...
A BBTE vándordijas siversenyén kívül csak háziversenyek 

voltak vasárnap a nagyjégen
Bent vagyunk a téli sportszezonban . . . 

Itthon és külföldön egyaránt pompás ver
senyek gyönyörködtették a téli sport híveit. 
A BKE gyorskorcsolyázó versenyén kívül a 
BBTE tizenkét kilométeres távon rendezte 
meg síversenyét s a svábhegyi erdőkben fe
hérlő maradék hó lehetővé tette a verseny 
megtartását is. Külföldön is számos nagy 
verseny volt. A tátrai sporthét is most kez
dődött és a dnvosi világversenyek adják 
meg a tegnapi eseményeknek a fényt, a 
pompái, a grandiozilást. Tudósításaink az 
alantiakban számolnak be a legújabb ese
ményekről.

A BBTE sícsapata nyerte 
a Jély—Demény vándordijat

A kedvezőtlen hőviszonyok kudarccal fenye
gették a BBTE vasárnapra kitűzött klasszikus 
Bély—Demény-vándordijas csapatversenyét is, 
aminthogy erre a sorsra jutottak az előbbi 
terminusokra kitűzőit versenyek is. A völgyek
ben elolvadt n hó, a kopár hegyoldalakban pc 
dig jégtakaró fedi a havat. Ám az erdőkben 
fehérlő 20—30 cm-es porhó mégis lehetővé 
telte a verseny lebonyolítását.

A versenyzők a BélaíTy-vendéglő mellett 
gyülekeztek. A stnrtnál a BBTE, a Természet
barátok, a Magyar Kárpát-Egyesület és a Ma 
gyár Si-Klub csapatai jelentek meg.

A verseny távja 12 kilométer volt. Tíz órakor 
indult el á hetes csapatokból álló mezőny a 

irányúban és a Csillebércig sik 
jelzés mentén visszafordulva, a 

Dióstelőt érintve, az Anna-kápolnához halad
tak. Majd a Kovács-vendéglőnél visszafordulva, 
a kört mégegyszer leírták.

A Magyar Kárpát-Egyesület és a Magyar o.- 
Klub csapatai a reménytelen küzdelmet felad
ták. A verseny eredményét itt adjuk:

Csapatversenyben győztes a BBTE csapata 
(Csekey, Mezei, Raum, Som, Gerő, Harmat, 
Bély) 8 óra 19 p. 20 mp. 2. n Természetbará
tok Turista-Egyesület csapata 8 óra 41 p. 41 
másodperc.

Egyéni versenyben: Abszolút győztes: Csekey 
Gyula (BBTE). 1 óra 00 p. 47 mp. 2. Iglauer 
(MSK) 1 óra 02 p. 41 mp. 3. Mezei (IJBIE) 
1 óra 04 p. 17 mp. 4. Belloni Gyula (MAC). 
5. Balatoni Levente (MAC).

Ugróversenyben: Abszolút győztes Varga Pál 
(Természetbarátok Turistaegyesülete) 16.708 
pont.
Nem sikerült a tartalékcsapat 

„betörése" a jégen
A Budapesti Korcsolyázó Egylet bajnokcsa

pata tudvalevőén nem utazott ki ezidén a tát
rai miiingre, hanem itthon minden tréning
lehetőséget felhasznált arra, hogy formáján 
csiszoljon és minél jobb kondícióban várja az 
elkövetkezendő világbajnoki küzdelmeket. Va
sárnap délután a BKE I. csapata a BKE II. 
együttesével játszott komoly tréningjellegii mér
kőzést, melyet az első csapat nyert meg 8:1 
(2:0, 3:1, 3:0) arányban. Az első csapat nélkü
lözte a külföldön megsérült Mindez Sándort, 
mig kapusát; Hcinricliet átadta n tartalékcsa- 
patnak. A két együttes a következő összeállí
tásban vett részt a mérkőzésen: BKE I.: Benvo- 
vits—Lator dr., Barna dr.—Jency, Bikár BBTE, 
Weiner. Cserejátékosok: Ralner és Blazse- 
jovszkv.. BKE II.: Ileinrich—Ilalmay, Reitzner 
—Hévízi, Krcmpclsz, Barcza BBTE. Cserejáté
kosok: Ahol és Krepuska. A meccs sok szép 
akcióban bővelkedett, amelyből főként nz első 
csapni vette ki a részét, mert a tnrlalékok nem 
nyújtották nzt, amit általában vártak tőlük. 
A gólokat Bikár (2); Barcza, Jcney (2); Wei
ner. Lator dr., Rainer és ismét Weiner ütötték. 
A bírói tisztet Ordódy Béla látta el.

Gyorskorcsolyázó-előny verseny 
a nagyiccén

Vasárnap délelőtt rendezték meg a város
ligeti műjégpályán a BKE 500 méteres hendi
kep-gyorskorcsolyázó háziversenyét. A verseny
zőket leél csoportba osztották. Abszolút győz
tes Villa, aki 50.2 másodperccel abszolválta a 
távot. 2. Sógor 50.8 mp (1 m előny). 3. Mérő 
52.1 mp (2.5 mp c l. 4. Kakas 52 2 mp (3 mp 
el. 5. Lcviczky és Patakv 52.4 mp (2.5 mp c.). 
7. Tóth és Ladányi 52.5 mp (2.5 mp e.). 9. 
Lesz! 53.2 mp. 10. Fekete 53.9 mp (2 mp e.). 
11. Lukovils P. 54 mp (4.5 mp e.)

Norvíg győzelem a Semmerin^en
Becs, jan. 12.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) Tizenhárom Induló állt starthoz vasár
nap a semmeringi nemzetközi siugró-konkur- 
rencián. A Liehlenslein-ugrósáncon rendezett 
versenyen a norvég Morgensterne is indult és 
természetesen győzött 36%, 41% és 42% méta-

res ugrásokkal. Második az osztrák Handel 
volt 36%, 43% és 30% méteres ugrásokkal. A 
legesélyesebb versenyző a bécsi Lichtenecker 
messze felülmúlta ellenfeleit, 48, 48% és 51 
métert ugrott, azonban 48% méteres ugrásánál 
bukott.

Scháífer: 
Semmerinfl Otátrafüred — 

Br ima—Amerika
Bées, jan. 12.

(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen- 
tése.) A semmeringi mükorcsolyázóversenyen 
három ellenfél ellen ismét az osztrák világ
bajnok, ScháfTcr győzött és harmadszori győ
zelmével a Semmeringi vándordijat végleg meg
nyerte. A hölgyek versenyében üurger Frici 
győzött.

Párosban a Brunner—Wrede-pár győzött.
A Hétfői Napló értesülése szerint Scháffer 

a verseny után azonnal elutazott az ótátra- 
füredi sporthétre, ahonnan Brémán keresztül 
Amerikába utazik, hogy találkozzék Grafström 
világbajnokkal.

A világbajnok kanadaiak 
16 gólt ütöttek

Caux, január 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) Az 

Európában túrázó világbajnok kanadai jég
hokki csapat vasárnap itt szerepelt és Svájc 
bajnokcsapatát, a Star Lausannet 16:0 arány
ban győzte le. A mérkőzésnek tizenötezer fő- 
nyi nézője volt, akik meleg ünneplésben része
sítették a zsonglörmutatványokkal operáló ka
nadaiakat.

A svájci Kieland lett a főiskolai 
siugró világbajnok

Davos, január 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) Va

sárnap tartották meg Davosbnn a főiskolai vi
lágbajnokságok utolsó versenyét. A Borgen- 
sáncon lefolyt siugró versenyben Kieland 
(Svájc) győzött, miután a favorit G. Landsner, 
aki első két ugrásával messze felülmúlta a 
győztest, egy hatvanméteres ugrásnál bukott. 
A részletes eredmények a következők:

Főiskolai Világbajnok: Kieland (Svájc) 324.1 
pont (48, 53 és 54 méteres ugrással). 2. Zacheus 
(Németország) 314.7 pont (40, 50 és 50 méteres 
ugrással). 3. Reiner (Ausztria) 430.8 pont. 4. 
Diks (Angiin) 282.1 pont. 5. Beranovszki (Cseh
ország) 287.6 pont.

readelő vér- és nem Ibeta 
írek részére. CZtlSt Ml 
ssrssn-oités. Rendeiéi 
egész nap. MROozl-Ut 8í 
I. BM 1 Rőknaanl örömbe*

Vasárnapi sporthírek
x Miskolcon az ellenzék győzőit a Blrótes- 

tiilet közgyűlésén. Miskolcról jelentik, hogy az 
Északmagyarországi BT vasárnap tarlót la meg 
a rendkívül viharos lefolyású közgyűlését, mely 
a személyeskedés terén ritka aranyokat öltött. 
Előrelátható volt, hogy az ellenzék nagy erő
feszítéseket fog tenni a tisztikar megválasztá
sánál, de arra senki sem gondolt komolyan, 
hogy az ellenzék megbuktassa a hivatalos lis
tát. Amikor a szavazatokat összeszámolták, 
konstatálták meglepetten, hogy a hivatalos 
lista megbukott s az ellenzék került ki győzte- 
tesen 8 szavazattal. Elnök: Haranghy Gyula 
lelt, alelnökök: Rólh Ármin és Czeisler Sán
dor, titkár: Adorján Rezső, pénztáros: Pataky 
János, ellenőr: Tóth Gyula.

X A kcletmagyarországl bírák tisztújító köz
gyűlése. Debrecenből jelentik: Vasárnap tar
totta meg a keleti BT tisztújító közgyűlését, 
amelyen a központot Schissler József képvi
selte. A főtitkári jelentés után Hajdú Dezső a 
vidéki bírókat ért sérelmeket tette —*-*  
amelyre Schissler, a központ nevében 
nyugtató választ adott. E-ut™ fc!y! 
újítás, amelyen simán a hivatalos lista 
keresztül. Eredmény: Elnök: Kerekes 
társelnök: dr. Kupinszky Sándor, alelnökök: 
Szabó Kálmán és Nagy Dániel, főtitkár: Schön 
Miklós, pénztáros: Debreceni Károly, ellenőr 
Pauló István.

X Az aszószövetség második fllmmatinéja. 
Sportkörökben nagy érdeklődés előzi meg a 
MUSz második filmmatinóját, amelyet január 
19-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor tartanak 
meg a Royal-Apollóban. A magyar-német sta
fétamérkőzésen és a kitünően sikerült stilus- 
képeken kívül a Klebelsbcrg-kupa emlékezetes 
világtornája szolgáltatja a fllmmatiné anyagát.

X Jól sikerült az UTE birkózó-versenye. 
Vasárnap rendezte meg az UTE másodosztályú 
birkózóversenyét. A jól sikerült versenynek 36 
indulója volt s a szép, élvezetes küzdelmek 
gyakran ragadták tapsra a szép számban össze
gyűlt közönséget. — Részletes eredmények a 
következők: Légsuíy: 1. Büchler (MTK, 2. Im- 
rik (UTE), 3. Bozsik (B—Vasutas). Pehely
súly: 1. Tenkei (MTE), 2. Galambos (B—Vas
utas), 3. Polgári (Beszkárt) Könnyüsuly: 1. 
Kálmán (UTE), 2. Beke (UTE), 3. Parcer (B— 
Vasutas). Kisközépsuly: 1. Próka (UTE), 2. 
Rétháti (MTE), 3. Frömmer (FTC). Nagykö- 
zépsuly: 1. Kamarás (MTE). 2. Sulc (Testvéri
ség), 3. Czézár (Vasas). Kisnehézsuly: 1. Sárdi 
(FTC), 2. Kusza (Vasas), 3. Bajgál (Törekvés). 
Nehézsúly: 1. Kont (B—Vasutas), 2. Szabó 
(Beszkárt), 3. Soltész (Törekvés).

X A Charlottenburgl SC kedden és szerdán 
Budapesten vendégszerepel, amikoris első na
pon este 7 órakor a BKE I. csapatával, másnap 
este 7 órakor pedig a magyar kombinált csa
pattal játszik, amely a Chamonixba kikiildendö 
legerősebb együttessel lesz azonos. A Tátrában 
szépen szerepelt charloltenburgiak hétfőn ér
keznek Budapestre.

Gyerlyadeflekteket
elhárít

Motorja elad gombnyomaira beugrik legnagyobb 
hidegben B.

Kapható minden arak ötletben. Importőr:
LÁNG LÁSZLÓ. Budapest. Lázár-uUa t8^eL^M^-M

A Rádió mai műsora
BUDAPEST.

Gramofonhangverseny. 9.30: Hirek. 
hangverseny 1 oly tatása. 11.40 Ncmzet-

szóvá.
. .... meg-
Ezután folyt a tiszt-
........................ ment

Géza,

A portugálok legyőzték 
a cseh válogatott csapatot 

Portugália—Csehszlovákia . 
1:0 (1:0)

Lisszabon, jan. 12.
A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) Har

mincezer főnyi közönség elölt játszotta a két 
ország reprezentatív futballcsapata s az óriásit 
fejlődött portugálok megérdemelten győznék le 
a cseheket. Jellemző a cseh propagandára, 
hogy ezt a vereséget minden körülmények kö
zölt el akarták tussolni s úgy állították be a 
világ közvéleménye előtt, hogy a Sparta Btir- 
gcrjével megerősödött Slávia kapott ki Lissza
bonban. Nem igaz, mert a mérkőzést mint 
cseh—portugál találkozót hirdették.

Az olasz futbailsport 
vasárnapja

Pro Vercelli—Livorno .4:1; Torino—Lasio 
1:0; Brescia—Ambrosiana 0:0; Juventus—Róma 
3:2; Genova 93—Napoli 2:1; Alessandria— 
Triesle 4:1; Bologna—Modena 2:1; Milán—Pro 
Patria 3:2; Cremona—Padova 1:0.

AUTÓNAPLÓ
)( l’p vezérképviselet. Kádár Imre, a magyar 

aulomobilkereskedelem régi érdemes tagja, 
magára vállalta a Peters Unión német pneuma- 
likgyár magyarországi vezérképviseletéi. Ká
dár Imre bizonyára ebben az uj minőségében 
is ép annyira hasznos és kitűnő harcosa lesz 
a magyar automobilkereskedelemnek, mint 
amilyen eddig volt.

)( Egy héttel elhalasztották az első magyar 
autós rókavadászatot. Miután az országutakat, 
söl részben még a begyeket sem lepi annyira 
hó, mint szükséges, vagy ’ '*
tos lenne, .,Az Úrvezető* ’ 
rókavadászatát január hó 
26-ára halasztotta.

)( A motor megindítása
szakban a motor megindítása gyakran valósá
gos gyötrelem. Az első percekben ugyanis, mi
előtt az olaj hatását érvényesíti, a száraz súr
lódás folytán a dugattyúk erősebben vannak 
igényije véve, mint többszáz menetkilométer 
teljesítménye alatt. Ezér taz autógyárak, külö
nöse nlélen, felülről való olajozást tanácsolnak 
a tüzelőanyagon keresztül és e célra elsősorban 
a Wing-Oill ajánlják, mert ez kétségtelenül 
folytonos friss kenést biztosit és lehetővé teszi, 
hogy a motor hideg időjárásban is k&nnyen be- 
ugorjon.

legalább is kivána- 
sportszakláp autós 

19-éről január hó

télen. A hideg év-

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

Gerevich nyerte újból 
Miskolc kardba’nokságát

Miskolc, január 12.
f.4 Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 

lése.) Ma reggel kezdték cl n küzdelmeket 
Miskolc város 1930. évi kardbajnokságáért s 
délután 6 órakor került a sor a döntőre. A 
döntőmérkőzéseken nz előkelő közönség sorai
ban megjelent többek között dr. Mikszáth Kál
mán és dr. Soldos Béla főispánok, dr. Hordó
ban Sándor polgármester és még sokan

A bajnokságot — annak ellenére, hogy a fő
városból igen erős gárda rándult Miskolcra — 
sikerült a védő Gerevichnek megnyernie.

Részletes eredmények: Miskolc 1930. 
knrdbajnoka: Gerevich (MAC) 6 győzelem. 
Eckl (RÁC) 6 gy. 3. Duka (RÁC) 6 gy. 4. Fiala 
(MAC) 6 gv. 5. Rajcsónyl (WVC) 5 gv. 6. Ka
bos TVC) 4 gy. 7. Rniz (WVC) 2 gy. 8 Gallot- 
sik (Snígótnrjnni VEl 1 gy.

LÓSPORT

9.15:
0.45: A .—o........
közi vizjclzőszolgálal. Vízállásjelentés magya
rul és németül. 12: Déli harangszó az Egyclerpi 
templomból, időjárásjelenlés. 12.05: A rádió 
házi kvartettjének hangversenye. 1. Nagypál 
Béla: Hungária, megnyitó. 2. Erkel: Bánk bán, 
ábránd. 3. Hubay: Pusztai képek. 4. Siklós: 
Idill. 5. Nagy Frigyes: Niagara. 12.25: Hírek. 
12.35: A hangverseny folytatása. 1: Pontos idő
jelzés. időjárás- és vizálláslcjcntés. 2.36: Hí
rek, élelmiszerárak. 3: Piaci árak é» árfolyam- 
hirck. 3.45: Fulton-rendszcrü képátvitel. 4.20: 
Asszonyok tanácsadója. 4.45: Pontos időjelzés, 
időjárás- és vízállásjelentés, liirek. 5: Tót-ma
gyar nyelvoktatás. 8.30: Az Első Budapesti Ci- 
terakör hangversenye. Vezényel Bundschuh Ist
ván karnagy. 6.40: Német nyelvoktatás. 7.30: 
A Filharmóniai Társaság hangversenyé a Zene
művészeti Főiskola nagyterméből. Közreműkö
dik Basilides Mária ,a m. kir. Operaház művész
nője. Vezényel Dohnánvi Ernő elnök-karnagy. 
1. Adóm: Domenica-szvit. 2. Kelen: Dalok (elő
ször). Előadja Basilides Mária. 3. Honeggbr: 
Rugby (először). 4. Haydn: D-dur (harang) 
szimfónia. Utána: Pontos időjelzés, időjárás
jelentés, hírek. Majd: Sovánka Nándor és ci
gányzenekarának hangversenye a Baros»-kávé- 
lázból.

KÜLFÖLD.
Bées. 8.05: Eysler-est operettek, dalok és ke- 

ringök). Utána jazz-zene.
Belgrád. 8.00: Hangverseny. 9.10: Tambura- 

zene. 10.10: Szilveszteri ünnep.
Berlin. 8.15: Hangverseny a zeneakadémiá

ról, utána hírek. 10.30: Táncóra, majd 12.30-ig 
lánczene.

Brcslau. 8.15: Hangverseny Berlinből.
Brünn. 11.30: Gramofon. Utána: Prágai, po

zsonyi műsor. '
Frankfurt. Egész nap stuttgarti műsor. 1145: 

Tánczene.
Grác. 9.00: A gráci férfidalegylet derűs né

gyese. Utána: Bécsi műsor.
Génua. 8.30: Audran A baba cimü operettje.
Hamburg. 8.15: A városi zenekar hangver

senye. 10.30: Tánczene.
Ka-ssa. 12.00: Prágai, pozsonyi és brünni mű

sor. 11.15: Tánczene
Kattowitz. 8.30: Varsói műsor. 11.15: Tánc

zene.
Köln, Langcnberg. 9.00: Lammer—Strauss- 

est. Utána: Kesser Hcrmann Henriett nővér 
hangjátéka, majd helyszíni közvetítés a dorb 
mundi versenyről. Utána tánczene.

Krakkó. 8.30: Slolz Bébé cimü operettje Var
sóból. 11.00: Zene Varsóból.

Leipzlg. 7.30: Szórakoztató zene. 9.00: Svájci 
dalok. 10.30: Táncőra

Milánó. 8.30: Jazz. 9.15: Könnyű zene.
Moravska ostrava. 11.30: Gramofon. 7.05:

Pozsonyi műsor. 10:00; Prágai műsor.
Münclieu 8.45: Kamarazene. 10.45: Táncóra. 

11.30: Gramofon
Nápoly. 9.02: Szimfonikus hangverseny. — 

9.30: Parasztbecsület.
Pozsony. 6.00: A pozsonyi trió hangversenye. 

7.05: Tót óra. Utána: brünni és prágai műsor.
Prága 12.35: Déli zene. Utána pozsonyi és 

brünni műsor. 9.30: Obenbcrger zongoraművész 
játéka. 10.15: Gramofon.

Róma. 5.30: Vasa Prihoda hangversenye, -r- 
9.02: Könnyű zene.

Stockholm. 7.30: Tannhauser.
Stuttgart. 4.00: Szórakoztató zene. 7.30: Apró 

zongoradarabok. 8.00: A würllembergi országos 
szinház énekkarának hangversenye. 1145: 
Tánczene.

Turln. 5.00: Kvintett. 7.15: Vacsorái zene. 
8.30: Szórakoztató zene.

évi
2.
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Eudapesti ügetőversenyek
Gyönge mezőnyök indultak a vasárnapi 

ügelőversenyeken ennek ellenére érdekes ver
senyekben volt része a közönségnek s különö
sen a harmadik és az utolsó futamban folyt le 
izgalmas küzdelem. A Handicap-ben Vétek és 
Baba, a Fagy pont-díjban Mikulás II., Néha és 
Conrad vívtak erős harcot.

A részletes eredmény a következő: I. Fu
tam. 1. Steinilz M. Keringő (3), Jónás 2., Dante 
(1% reá). Maszár I. F. in. Fénybogár, Pilger. 
Tót. 10:28, olasz 28. — II. Futam. 1. Bottlik
1. báró Mi masa (1%). 2. Picolo (3) Wiesner.
F. m. Csitri első diszkv.), Förgeteg. Tót.:
10:27. Olasz: - ///. Futam. 1. Moskovits I.
Baba (2) Dózsa 2. Vélek (1% reá) Marscball. 
F. m. Codero, Jericza. Tót.: 10:46. Olasz: 35.
— IV. Futam. 1. Mclropolc is Avanti II. (10) 
Jónás. 2. Nurmi (1%) Marscball. F. m. Dolly, 
Madv, Avanti 1. Tol.: 10:26, 26, 25. Olasz: 35.
— V. Futam. 1. Steinilz M. Néha (2%) Jónás.
2. Conrad (5). Kovács 1 F. m. Cheribum. Fény-
* ‘ “ ...............................Tót.: 10:37, 39,I rendet to-t ea 7-8- ~ bogás, Feneion, Mikulás II
28. Olasz: 41.

= Magyar számok a külföld műsorán. 
A magyar számok sorát ezen a héten Po
zsony nyitja meg. Hétfőn délután négy óra
kor reprezentatív magyar hangversenyt ren
dez. A legnagyobb érdeklődésre Belgáid 
szerda esti programja tarthat számot, ami
kor is Molnár Ferenc Féltékenység cimü 
egyfelvonásosa kerül mikrofon elé. Ugyan
csak nagy érdeklődéssel várják a londohi 
adó péntek esti hangversenyét, amelyen Szi
geti József működik közre.

= Két világhírű művész hangversenye — 
egy héten. Két világhírű művész hangverse
nyét közvetíti e héten a rádió Az egyik 
Vasa Prihoda, aki hétfőn délután félhatkor 
Rómában hangversenyezik, a másik pedig 
Jeanne Marié Darrée, aki pedig pénteken 
este Budapesten játszik.

Zágráb. 5.30: Szórakoztató zene. 8.35: Hang
verseny. 10.00: Könnyű zene.

A izetkesifésért és kiadásért telel: 
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja:
.A Réttől Lapok*'  (JMxvánalat.

Bernasconi—Micsicsák Seidl—Bárányt
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