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Hágában: megegyezés előtt állunk

lilább tömeges arzénmérgezéseket 
fejeztek tel Békésmeggélien

vésztőn és öcsOdOn arzénra! raagKtak két tértit, agg öregasszonyt 
ös egy fiatal leányt - a Kráságl vegyészek három esethen pozitív 
megállapították a mérgezést - FedwntWi a gyanús hatottak síriét

KM asszonyt loMOztatoit a vizsgálóéiig
Gyula, január 19.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
té*e.)  A békésmegyei arzénmérgezések ügyében 
Ifcuzációs fordulat állott be, amely előrelátha
tóan még sokáig fogja foglalkoztatni a nyilvá
nosságot. A nyomozás legújabb megállapításai

a felásott sírok és a hatósági exhumálások 
ép oly sok borzalmat tárnak fel, mint a 

Tiszazugban lefolytatott nyomozás.
A gyulai királyi ügyészségre néhány héttel 

ezelőtt

csendőrök közben kikutatták, hogy
Murai Pétert első felesége, Jordán Lu- 
kácsné pusztította el minden valószínű
ség szerint Arzénnal. Jordánnál a csendőr
ség ugyancsak letartóztatta, Varga Margit 

gyilkosát pedig keresi.
A harmadik sirban, amelyet felbontottak, 

egy 1004-ben eltemetett gazda holtteste feküdt. 
Itt is nagymennyiségű arzént találtak.

de mivel huszonhat évvel ezelőtt került a sírba 
az öcsödi gazda, a bűnügy már amugyis el
évült és ebben az ügyben igy nem is folytatják 
a nyomozást.

A vizsgálóbíró tegnap, vasárnap újból ki
szállt Vésztőre és Öcsödre, ahol több kihallga
tást foganatosított és ezeknek eredményeképen 
a közeli napokban újabb exhumálások lesznek 
és újabb letartóztatások várhatók.

névtelen feljelentés 
érkezett, amely elmondotta, hogy Békéscsaba 
ós Gyula szomszédságában 4öí)b községben 
számos arzénmérgezés történt és nagy megle
petést hozna, ha elrendelnék néhány halott ex
humálását.

A gyulai ügyészség a legszélesebb körű, leg
erélyesebb nyomozás megindítását rendelte el. 
Sorra Idézték be a különböző községek csend
őrségeire, valamint a békéscsabai, gyulai 
rendőrkapitányságra és ügyészségre azokat a 
férfiakat és asszonyokat, akiknek a feljelenté
sek szerint tudniok kell néhány gyanús halál
esetről. A kihallgatások nem sok eredménnyel 
jártak, a nyomozás azonban tovább folyt és 
olyan erdekes és döntő jelentőségű adatokat 
produkált, hogy ezeknek az adatoknak az 
alapján

egymásután rendelték el bz exhumálásokat, 
A gyulai törvényszék vizsgálóbírója, miután 
kézhez topta a nyomozás adatait, intézkedett, 
hogj Vésztő és Öcsöd községben öt exhumálást 
foganatosítson.

A vizsgálóbírói utasítás alapján meg is tör
téntek az exhumálások. Az exhumálásokkal 
egyidejűén intézkedés történt, hogy a hatósági 
orvosokkal együtt vegyészeti szakértők is 
szakvéleményt adjanak. A vegyészi szakvéle
mény most érkezeit meg a vizsgálóbíróhoz és 
szenzációs eredményről számol be.

A szakvélemény szerint ugyanis három 
esetben pozitiven megállapítható, hogy 
nagymennyiségű arzén található fel a sí

rokban.
A vizsgálóbíró először Vésztő községbe szál

lott ki. A kis határmenii község temetőjében 
Szabó István sírját ásták fel. A felásott sirban 
nagymennyiségű arzént találtak. Rövidesen az 
exhumálás után

előállították a csendőrségre Olajos Ká
rolyné vésztől lakost,

majd a c.scndörségen történt kihallgatás után 
a vizsgálóbíró elé vezették. Olajosné tagadta, 
hogy első férjét, Szabó Istvánt megölte volna, 
a nyomozás adatai azonban olyan súlyos bizo
nyítékokat produkáltak ellene, hogy

Olajosné! a vizsgálóbíró letartóztatta.
Szőke Jánosné hatvankét éves vésztői asz- 

stony sírját ugyancsak felbontották a hatósá
gok. Szókéné múlt év novemberében halt meg 
egészen gyanús körülmények között. Szókéné 
gyilkosát eddig még nem sikerült kézrekeri- 
lenl. de már

csak órák kérdése, hogy a hatvankét éves 
asszony gyilkosa Is a gyulai törvényszék 

fogházának lakója legyen.
A vésztői exhumálások után Öcsödre szállott

Újabb letartóztatásokra készülnek
a

Szolnok, január 19.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Szombaton 

este hirdetett ítéletet a szolnoki törvényszék a 
többszörös gyilkossággal vádolt nagyrév! asz- 
szonyok ügyében. Földvári/ Károlynét fölmen
tették, Kardos Menyhértnét pedig kötél áltnli 
halálra ítélték. Az ítélethirdetés után mind
kettőjüket visszakisérték a cellájukba.

Kardosné zokogva borult az ágyárn. 
Órákon át félig eszméletlenül hevert az ágyon.

Végre lefeküdt és reggelig aludt. Reggel azt a 
kérését terjesztette a fogházgondnok elé, hogy 
küldjék be hozzá a védőjét, akivel a kegyelmi 
kérvényéről akar beszélni. Kardosné különben 
azt állítja, hogy uj adatokat fog az ügyvéd 
rendelkezésére bocsátani, s ennek alapján sike
rül majd kegyelmet kapnia.

A fölmentett Földváry Kúrolyné az őrömtől 
zokogva tániolygoil a cellájába, nyomban le
feküdt és jóízűen aludt reggelig.

1
i

.Togíiszkörőkben, de egész Szolnokon is nagy 
feltűnést kelteit a tegnapi ítélet. Mint érdekes
séget tárgyalják, hogy a fölmentett Főldváry 
Károlynét nem helyezte szabadlábra a törvény
szék, holott egy fölmentő ítélet már volt, • 
akkor az illetőt nyomban szabadlábra helyez
ték.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap beszél
getett Kronberg János királyi ügyésszel, aki az 
arzénmérgezések ügyében a vádat képviselte. 
A beszélgetés során a királyi ügyész a kővet
kezőket mondotta:

— Engem a törvényszék határozata nem 
lepett meg, mert helyesnek tartom, hogy a 
többszörös gyilkossággal gyanúsított Föld
váry Károlyné nem került szabadlábra. A 
nyomozással különben még nem végez
tünk. összesen 100 nyomozás Indult, de 
ezek közül esak százat fejeztünk be. Még 
hatvan nyomozás befejezése van hátra és 
előreláthatóan még újabb letartóztatások 

következnek.
és a környéken most nagy érdek
izgalommal várják az újabb ese-

Szolnokon 
lődéssel és 
ményeket.

A gyilkosság előtt moziba vitte 
áldozatát a Conti-utcai gyilkos

Elszedte a pénzemet, a hatalmában tartott, meggytilöltem, ezért végeztem 
vele — vallotta Vér Gyula, akinek kiütötte a szemét a szálloda portása

Szombaton éjszaka éjfél felé borzalmas 
gyilkosság történt a Conti-utca 18. szám 
alatt lévő garniszálloda egyik kis szobájá
ban. Éjfélre járt az idő, amikor az 5. sz. 
szobából kétségbeesett segélykiáltások hal
latszottak ki, majd egy

félig felöltözött nő vérbe borulva futott 
ki az udvarra

és eszméletlenül esett össze. A szálloda por
tása riadtan rohant az 5-ös szobába és ott 
egy késsel hadonászó férfire talált, akit úgy 
tett ártalmatlanná, hogy

öklével kiütötte a balszemét.

borzalmas szerelmi dráma áldozataA
Gott Margit 30 éves rendőri felügyelet alatt 
álló nő, aki Pesterzsébeten a Munkácsy Mi- 
hály-utca 35. számit házban lakott. A gyil
kosság elkövetője pedig Vér Gyula 43 éves 
hentessegéd, aki Máramarosszigetröl jött fel 
Budapestre és az utóbbi időben Újpesten, a 
Tél-utca 71. számú házban lakott. A hentes
segéd, aki özvegyember, négy év óta áll al
kalmazásban Holla István henlesmesternck a 
Szent László-ut 147. szám alatt levő üzleté
ben. A rendőri nyomozás megállapítása

előtt ismerkedett meg Vér Gyula a feltű
nően szép szőke Gott Margittal, akivel gyak
ran találkozott. A futólagos ismeretségből 
komoly vonzalom támadt, de Gott Margit — 
több tanú megbízható vallomása szerint, — 
nem becsülte meg a hentessegédet, sőt

anyagilag annyira kihasználta, 
hogy Vér Gyula, noha munkáját a leglcl- 
kiismeretesebben látta el,

állandóan anyagi zavarokkal küzdött.
Vér Gyula, aki nem tudott szabadulni a 

nőtől, végül is meggyülölte barátnőjét, aki

teljesen hatalmában tartotta.

A Rókus-kórházi betegágyon vasárnap 
délelőtt már eszméletre tért a szemevilágát 
elvesztett hentessegéd, aki a kihallgatását 
végző rendörliszlviselö elölt egész nyíltan 
megmondotta:

— Hetekkel ezelőtt elhatároztam már, hogy 
meggyilkolom Afargitot. Bármennyire is sze
ret fent őt, éreztem, hogy könnyelműsége és 
rránt gyakorolt nagv befolyása a biztos rom
lásba visz. Ezért le akartam számolni vele. 
Többizben elhatároztam, hogy feléje se me-

hogy amikor együtt voltunk, ugyancsak a 
Conti-utcai szállodában, már a késhez nyúl
tam. de mégsem volt erőm, hogy megöljem. 
Végül is be kellett következnie annak, amit 
előre éreztem, de amit nem tudtam ki
kerülni.

Ezután a szerencsétlen sorsú gyilkos rész
letesen elmondotta, — a rendőri nyomozás 
adataival teljesen egybehangzóan, — a gyil
kosság közvetlen előzményeit és a véres 
tett lefolyását.

Vér Gyula a barátnőjével történt előze
tes megbeszélés szerint szombaton délután 5 
órakor elindult a Szent László-uti hentes
üzletből, hogy Budapestre jöjjön a meg
beszélt találkozásra. A találkozás időpontja 
félhét óra volt, de a hentessegéd már jó
val előbb indult el, hogy

erőt gyűjtsön a kitervezett végső 
leszámolásra.

S VhXÜ --inl . henteMegéd^ rendkívül worBnlmas,| syek M így m.Jd m.g.r.bidulok tóta. de 
fel. ElflsrQr Murai Pélrr holttestéi eihumJIlák. becsületes, mogbizhaló ember volt, akii gaz- tltodsnínak nem tudtam ellenMIInl. hit bót- 
majd egy Halai leányéi, Varga Margitéi. Abdája rendkívül wer.c.lelL Két és fél évvel ex-1 tel ezelőtt olyan gyillölséget éreztem iránta,

Előadása szerint két kocsmába is bement a 
találkozás előtt. Először az újpesti össze
kötő vasúti hídnál ment be egy kis vendég
lőbe. majd elbarangolt Budára és ott egv 
krisztinavárosi kis kocsmában folytatta az 
ivást. Előadása szerint nem ivott sokat, mind 
a két helyen csak két-két fröccsöt fogyasz
tott el és teljesen józan volt, amikor az elő
zetes megbeszélés szerint, pontban félhét
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drakor a Német-utca és a Népszínház-utca 
sarkán találkozóit Gott Margittal. A Német
utcában is betértek egy kis vendéglőbe, ahol 
Vér Gyula még egy fröccsöt ívott, a nő pe
dig rumos teát fogyasztott. Ezután nagyobb 
sétál teltek, majd moziba mentek és este 
0 óra után tértek be a Conti-utcai szállóba. 
Éjfélre járt az idő, amikor megtörtént a 
nagy leszámolás, amelyre a hentessegéd már 
hetek óta készülődön. Gólt Margit az ágy
ban feküdt, amikor Vér Gyula, aki fel volt 
öltözködve, hirtelen elhatározással a nad
rágja zsebéből előrántott egy élesre köszö
rült nagypengéjii zsebkést és az ágyhoz 
ugorva,

■ kés pengéjét háromszor beledöfte a
■ kétségbeesetten sikoltozó nőbe

A rendkívül erős szervezetű nő, noha két 
halálos szúrás érte, még fel tudott tápász- 
kodni az ágyról és ki is ment az udvarra, 
ahol hörögve, teljesen elborítva vérrel, össze- 
roskadt az udvar kövezetén.

A kis szállodában óriósi riadalom támadt. 
Elsőnek Mayer Lajos portás rohant be a 
dráma színhelyére. Látta a véres késsel félig- 
meddig önkívületben hadonászó embert, 
akit először is ártalmatlanná akart tenni. A 
rettentő felindulásában még egészen elszé
dült hentessegéd egyáltalán nem támadt a 
portásra, de oly ijesztő volt a külseje és 
a viselkedése, hogy a portás altban a hiszem- 
ben, hogy valami veszélytől kell tartani,

öklével ütötte le a hentessegédet.
Az ökölcsapás a bal szemén érte Vér Gyulát, 
aki

azonnal elvesztette bnlszeme világát és 
eszméletlenül esett össze.

Az udvarról bevitték a szobába a szerelmi 
dráma áldozatát, a teljesen eszméletlen Gott 
Margitot, aki, mire a mentők a helyszínre 
érkeztek, már meghalt A menlőorvosok, 
majd a rendőrorvosok megállapítása sze
rint nem a gégeszurás volt a halálos, hanem 
a másik két szúrás, amelyek körül nz egyik 
a szerencsétlen nő

szivét, a másik pedig a tildéjét járta át.
A mentők a rendkívül súlyos állapotban 
levő Vér Gyulát a Hókus-kórházba vitték, 
ahol még az éjszakai órákban megoperálták: 
eltávolították a balszcn.ét, hogy jobb szeme- 
világát meg lehessen menteni.

Vasárnap, a délelőtti órákban folyt le n 
Rókus-kórhAzi betegszobában Vér Gyula 
részletes kihallgatása. Beismerő vallomása 
■után kihirdették már előtte a szándékos em
berölés büntette címén az előzetes letartóz
tatásról szóló végzést és vasárnap délután 
már át Is szállították a mosonyi-utcal rab
kórházba.

IS mim 100 év: leimálló
„KÖLCSÖNÖSTŰZKÁR"

magyarországi igazgatósága

Buü&Dsst, v.. iLMor-u. 39. 
ÉLEI8IZHJSITIÍS 
ilENDKtVl I. ELŐNYŐS, MINDEN 
VONATKOZÁSBAN MODERN 

OLCS ) díjtételek 
Atfllla munkatársak előnyösen 

elhelyezkedhetnek.

Kállay Tibor a felekezetieskedés ellen
Izgalmas választási agitáció Nagykanizsán

Nagykanizsa, január 19.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A nagy

kanizsai képviselőtestületi választási moz
galom nagy mértéket öltött. A választási 
izgalom azért olyan nagyszabású, mért a 
képviselőválasztás eredménye egyúttal a vá
rosházi rezsim megváltozását is jelentheti. 
A községi párt, mely a város szabadelvű és 
demokratikus polgárságát tömöríti magá-

n,
óriási szervezettséggel indult a válasz

tási küzdelembe
a párt megállapíthatóan magában foglalja 
választók jelentékeny többségét. Ez a párt 
törvényhatósági megyei választások során 

százszázalékos győzelmet aratott s most 
ezzel a párttal szemben a katolikus párt 
lépett fel, amelybe azonban még a városi 
katolikus plébános sem lépett be, aki kije
lentette, hogy a vallás rém való a pártcélok 
szolgálatába. A katolikus párt tulajdonké
pen azoknak a kisszámú pártja, akik a je
lenlegi polgármesternek, dr. Sabján Gyulá
nak személyes hívei s akik joggal félnek 
attól, hogy a képviselőtestületi választáson 
nem nyerik el a választási mandátumot.

A községi párt vasárnap délután a Pol
gári Egyletben mintegy J200 főnyi tömeg 
előtt,

nagyarányú pártgyülést tartott, 
amelyen Kállay Tibor dr. országgyűlési kép
viselő is megjelent. A nagygyűlést Ujuáry

A kormány a fővárosra 
hárítja az uj Duna-hidak 

megépítését
Törvényjavaslat készül a vámszedési jognak a 

fővárosra való átruházásáról
A kormány városházi pártjának zászló

bontásakor Bethlen István gróf miniszter
elnök megígérte az óbudai híd megépítését. 
Később Wolff Károly is ígéretet eszközölt ki 
a ferencvárosi borárostéri híd megépítésére. 
Búd János kereskedelmi miniszter még de
cemberben minisztertanács elé terjesztette 
azt a külföldi kölcsönajánlatot, amelynek el
fogadása esetén már kora tavasszal meg le
hetett volna kezdeni a Duna hidak építését.

A Hétfői Napló munkatársa most arról ér
tesül, hogy

az évtizedek óta sürgetett u| dunai hi
dak megépítése ü?vében kedvezőtlen 

fordulat következett he, 
amennyiben Wekerle Sándor pénzügymi. 
niszter vétót emelt a kölcsönajánlat elfoga- 

Folyik a nyomozás 
a rendőrségen a Guter berg-vállalat 

feljelentése ügyében
A főkapitányságon két nap óta folyik a nyo

mozás a Gutenberg-könyvkiadóvállalat érdekes 
feljelentése ügyében.

A kopenhágni Gutenberg-cég budapesti telepe 
már esztendők óta nagyszabású olcsó könyv
akciót bonyolít le. A könyvkereskedők és a ki
adók nagy része

nem nézi jő szemmel ezt az olcsó künyv- 
akclót

és Akadályokat Igyekszik eléje gördíteni. A ke
reskedelmi kamaránál, a törvényszéken és a 
főkapitányságon különféle följelentéseket tet
tek a cég ellen, de ezekben az ügyekben a ha
tóságok a Gutenberg-vállalat eljárásában nem 
találtak kivetni valót.

A Gutenberg-cég legújabban
olcsó modern lexikon kiadását határozta el

és hirdetéseket akart elhelyezni a budapesti la- | lap kiadóhivatal! igazgatóját és tisztviselőjét 
pókban. Ennek sorén a cég úgy értesült, hogy I hallgatták ki ebben az Ügyben.

A magántisztviselők vasárnapi nagygyűlését 
zajos botránnyal zavarták meg a szövet

ségből kizárt tagok
A Magyarországi Magántisztviselők Szövetsége 

vasárnap délelőtt n régi képviselőházban gyű
lést tartott, amely n Mngánalkulniazotlak Biz
tosító Intézetének választásával s a mngánalkal- 
mnzottnk törvénytervezetével foglalkozott.

A gyűlésen Baján Gyula elnöki megnyitója 
után Fóliák Ferenc a Szövetség alelnöki*  elő- 
adóbeszédében az önkormánytat kiépítését kö
vetelte. Rámutatott n mngánalkalmazollaknak 
a Biztosító Intézettel szemben támasztott kö
veteléseire, végül az öregségi biztosítás körül 
fennálló kívánságokat tolmácsolta.

Ezután Kertész Miklós főtitkár lépett a szó
noki emelvényre. Ebben a pillanatban a terem I hagyni a helyiséget, ■
hátsó padsoraiból hangos kiáltások hallatszol-1 már-már úgy látszott, hogy tetlegcMégre 

A ‘ *-  • »or, -mikor m rl«a<«l mhM-

—- I_e vele!
- Áruló! 

Nem hallgatjuk meg!
Pillanat alatt felborult • rend.

Kiderült, hogy a nagygyűlésre eljöttek a 
Szövetségnek azok n tagjai is, akiket szélsőséges 
radikális magatartásuk miatt a vezetőség a ta
gok sorából kizárt. A kizórt tagok most he
lyeikről felállva rajonglak és nbcugoltak, csak 
hamar körülvették azonban őket n rendőrök 

s egyenként kivezették valamennyit.
A rendbontók közűt néhánvnn vonakodtak cl-

Géza nyitotta meg, aki rámutatott a jelen
legi városi vezetőség munkásságának hibáira 
s kifejtette, hogy a hibákat a városi képvi
selőtestület összetételében látja. Nagykani
zsa városa rendkívül súlyos gazdasági hely
zetbe került s éppen ezért udlt szükségessé 
a községi párt megalakítása. Nem szabad 
ugyanis többé azt a politikát folytatni, ame
lyet folytatott eddig a város: potom áron 
eladni a jó épületeket s drága pénzen össze
vásárolni a rosszakat. Rámutatott a város 
költségvetésének hibáira. Elek Ernő, a párt 
elnöke a város pénzügyi gazdálkodását os
torozta.

Dr. KÁLLAY TIBOR
szólalt fel ezután > lelkes ováció közben 
kikelt az ellen, hogy a katolikus párt cégére 
alatt

megbontsák a város felekezeti béuéjét-
A katolicizmus — mondotta — a krisztusi 
demokráciát jelenti, de nem szabad olyan 
álláspontot elfoglalni, amely szerint az em
berek vallását vizsgálják s aszerint határoz
zák meg a pártérdekeket.

Szabó Lajos ipartestületi alelnök az Ipa
rosság állásfoglalását vázolta, dr. Dőmjén 
Lajos ügyvéd felszólalása után dr. fíotschild 
Béla, majd dr. Güntner Antal ügyvéd szó
lalt fel s üdvözölte a községi párt polgár
mesterjelöltjét, dr. Krátky István városi fő
jegyzőt.

dáea elten. A kormány most váratlan elhatá
rozással

a
az

n fővárosra akarja áthárítani az uj 
Duna-hidak megépítésének a terhét.

Mivel érvényben lévő tőrvény Intézkedik 
hidvámszedés jogáról, ami ezidőszerint 
államot illeti meg, a Hétfői Napló munka
társának értesülése szerint, a kormány már 
a legközelebbi időben törvényjavaslatot 
nyújt be, amelynek elfogadásával a jelenlegi 
törvényes állapotot megváltoztatja és a 
vámszedési jogot a fővárosra ruházza át. Ez 
a döntés azt jelenti, hogy az uj Duna-hlda- 
kon a közlekedési eszközök után vámot kell 
majd fizetni és e vámbevételből törlesztik 
mnjd az építési kölcsönt.

a napilapok kiadóhivatalaiban küldöttek je
lentek meg, akik

orra nkarták rábírni a lapokat, hogy ne kö
zöljék az olesó lexikonokat reklámozó hir

detéseket
s ennek fejében egyéb hirdetéseket ígértek 
kárpótlásként.

A bojkottmozgalom nem sikerült, a hirdeté
sek megjelentek, de mikor a vállalat értesült 
erről az eljárásról, a hatóságokhoz fordult.

Tisztességtelen verseny miatt bűnvádi fel
jelentést tett n főkapitányságon ismeretlen 

tettesek ellen
és arra kérte a rendőrséget, nyomozza ki, kik 
akarták a bojkottot megszervezni.

A főkapitányságon megkezdték a vizsgálatot 
és szombaton, valamint vasárnap több napi-

Megjelent a

Színes 
Regénytár

<6—67-ik kötete

HE1NBURG
DANNZ DOKTOR FELESÉGE 

A két kötet ára 60 fillér
Kapható minden ulságelárusitő helyen éc

vasútá'lomásokon

nyen helyet foglaló ügyeletes rendőrtlsztví- 
■elő egy rendőr kíséretében a zajongó eao- 
porthoz sietett a rendre Intette őket. As 
újabb rendőri közbelépésre elült ■ lárma 
Kertész Miklós megkezdhette előadói bos 

szédét.
Az előadó az uj magánalkalmazotti törvény

tervezettel kapcsolatban ismertette a munka
adók állásfoglalását s azokat a fontosabb kö
vetelményeket, amelyet a Magántisztviselők 
Szövetsége maga elé tűzött, igy a létminimum 
törvényes meghatározását, a munkaidő szabá
lyozását, a felmondási idő felemelését stb.

A nagygyűlést Kéthly Anna országgyűlési kép
viselő, a Szövetség alelnőke rekesztette be.

telnek 
áruval. 
például

készült

Kimerílhetetlenek 
a Fenyves Áruház raktárai

All a Fenyves-vásár, úgy a Kálvin-téri, mint a 
Károly-körut 10 és az Andrássy-ut 4. számban 
levő helyiségek változatlanul zsúfolásig telnek 
meg vásárlókkal. Az árak csodá művelnek, a mai 
viszonyok ellenére vevőket varázsolnak elő, akit 
szinte boldogan adják ki pénzűket a csodálato
san olcsó, de rendkívül kitűnő minőségű áru
kért. A Fenyves Aruház

raktárai kimerlthetetlenek.
A pultok és polcok minden nap kimerülnek, 
de reggelre kelve mindig roskadáslg ‘ ‘ -**  
csodálatosnál csodálatosabb olcsósdgu

Kálvin-téren a mosott sifon métere
65 fillér, ez a Fenyves-vásár 

e heti sláger cikke.
Kitűnő meleg selymezeti trikóanyagból 
női nadrág ára 2 pengő 75 fillér. Gyönyörű szép 
mintás foulard selyemruhát 15 pengőért ad a 
Fenyves.

Az áraknak leszorítása azonban nem rossz 
üzleti politika, mert például a 120 pengős Chra- 
banter-kamin szőrme bundából olyan hihetet
len mennyiséget adtak el, hogy a Fenyves-Áru
ház úgy is feltétlen megtalálta a számítását.

Hímzett Raliéra Cord-bársonyrnha 13 pengő, 
Crepe de Chlne ruha 22 pengő. És igv tovább 
meglepően jó anvngok mindenkinek hozzáfér
hető áron: selyemharisnyát 2 pengő 75 fillérét 
kapja a vásárló hölgyközönség. Kitűnő minő
ségű kőpenyegnek való gyapjukelmét méteren
ként 6 pengő 80 fillérért ad a Fenyves Aruház.

De a szülők számára is nagy örömet és meg
lepetést szerzett a Fenyves vására. A kisfiúk 
kedvenc viseleté: a tiroli nadrág ára 3 pengő 80 
fillér. Jóminöségü flunadrág 1—4 éves gyerme
kek számára még ennél is olcsóbb; másfél pengő 
az ára. Leányka szövetruhák kockós egyszínű 
kelméből 4 pengő, fluöllöny, mintás angol 
gyapjúszövetből végig bélelve 12 pengőért kap
ható. flu és leány kazánblnz matróz fazonban 9 
pengő. Női háziruhát kitűnő meleg flanellből 
180 pengős áron nyújtja a hölgyközönségnek.

♦
És így tovább: olcsó ár, fő anyag. Ez a titka 

a Fenyves-vásár nagy sikerének.

— Megfojtotta újszülött gyermekét. Sátor*  
aljaujhelyről jelentik: A királyi ügyészség fog
házéba tegnap két asszonyt szállítottak be. 
Király János földműves feleségét és leányát, a 
huszonhatéves Király Flórát, mivel a nyomozás 
megállapítása szerint közösen meggyilkolták a 
leány újszülött gyermekét. Király Flóra a gyil
kosságot beismerte.

— Egy Idegbeteg öreg nr öngyilkossága. Va
sárnap délután a Horthy Miklós-uf 80 számú 
ház első emeletéről levetette magát az utcára 
egy idősebb, jólöltözött ur. Az öngyilkos öreg 
ur eszméletlenül, véresen terűit el az utca kö
vezetén. A mentők súlyos állapotban szállítot
ták az u| Szent János-kőrházba Rendőri bizott
ság szállott ki a helyszínére és megállapította, 
hogy Faragó Arnold 68 éves magánró követett 
el öngyilkosságot. Faragó rendezett anyagi 
viszonyok között élt és öngyilkosságát minden 
valószínűség szerint gyógyíthatatlan idegbaja 
miatt követte el.

Fájdalomtól megtörtén jelentjük, hogy 
a példás férj, önfeláldozó apa, gyengéd 
nngvapa, szerető após és a jó rokon,

Ullnter Sámuel
üzletberendező

e hó 19-én csendesen elhunyt.
Drága halottunkat e hó 20-án, hétfőn, 

d. u 8 órakor fogjuk a rákoskeresztúri 
izr. temetőben utolsó útjára kísérni.

Ózv. Winter Sámuelné szül. Friedmann 
Regina hitvese, Béla, Ármin és Ernő fial, 
Winter néláné szili. Stciner Irén és Win
ter Árndnné szül. Rcisz Blanka menyei, 
Winter Zsuzsika unokája és a nagyszámú 
rokonság.

Nyugodj békében! Az őrök világosság 
fényeskedjék feletted

Minden külön értesítés helyetti
Budapest, 1930 ; /ír hó 19.
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Szenzációs fordulat Hágában
Vasárnap izgalmas napja volt

István gróf miniszterelnöknek és a__ OJ. .
delegátusoknak Hágában. Éjfél után térlek 
haza szállásukra a szombatról vasárnapra 
yirradó éjszaka folytatott izgalmas tárgya
lásokról és vasárnap délelőtt fél tizenegy 
órakor már ismét tanácskozáson kellett 
megjelenniük. Ettől kezdve rövid ebédidő 
megszakításokkal egész nap tárgyaltak, sőt 
vasárnap késő éjszaka is a zöld asztal mel
lett ültek. A kisantant delegátusai rideg el
lenállást tanúsítanak, kemény követelések
kel lépnek föl és igy megakadályozzák a 
megegyezés létrejövetelét

Vasárnap késő éjszaka kedvezőbb hírek 
érkeznek Hágából. Nem látszik lehetetlen
nek a végleges megegyezés megkötése sem.

Részletes távirati tudósításaink a követ
kezők:

Bethlen 
magyar

talniak delegátusai tartottak értekezletet, ame- 
’ • ........ ta.

után 
dele-

volt, 
Bin-

Hága, január 19.
A keleti jóvátétel kérdésének rendezése tár

gyában ma is egész napon át folytak ■ meg
beszélések. Délelölt 10 órakor a meghívó ha- 
t"!~J 
lyen Loucheur beszámolt a tegnap éjjeli 
núcskozások eredményéről. Az értekezlet 
újból a Binnenhofba kérették az érdekelt 
gációkat.

Délben egy órakor rövid ebédszünet 
de már 3 órakor a delegátusok újból a 
nenhofba siettek.

Loucheur a délelőtti értekezletről távozva 
Igen bizakodó hangon nyilatkozott a meg

egyezés kilátásairól.
Kijelentett®, hogy rendkívül nagy előre hala
dás történi és hozzátette, hogy sikerűit bizto
sítani az olaszok aláírását a Young-terv szá
mára.

Loucheur o kijelentése arra vall, hogy idő
közben elsimult az az ellentét, amely ezen a 
ponton a csehek ellenállása miatt felmerült.

Loucheur nyilatkozatát Benes is megerősí
tene, aki a következőket mondotta:

Ami tegnap éjjel lehetetlennek látszott, az 
most nagyon közel van a megoldáshoz.

Este fél 9 órakor a tárgyalás még tart. Való
színű, hogy vacsora után újabb megbeszélés 
következik.

A nagyhatalmak úgy tervezik, hogy ha ma 
este sikerül a megegyezést biztosítani, holnap 
reggel fél 10 órakor a keleti jóvátételekkel 
foglalkozó bizottságot plenáris ülésre hívják 
egybe, amelyen jóváhagyják a tárgyalás során 
elért eredményeket. Az értekezlet ünnepélyes 
záróülését délelőtt fél 11 órakor tartanák meg.

Egész éjjel tárgyalnak
Páris, január 19.

A Havas ügynökség Jelenti Hágából:
A tárgyalások szünet nélkül folynak. Úgy 

vélik, hogy az utolsó eszmecserék és a szö
vegek megszerkesztés! munkálatai az éjsza
ka nagy részéi még igénybe fogják venni.

Páris, január 19.
(Havas.) Ma délelőtt 10 órakor Loucheur 

elnökletével újra összeült a keleti jóvátéte
lek bizottsága. Loucheurt, mialatt expozéját 
mondotta, értesítették, hogy

Bethlen István grófnak fontos közlen
dői vannak.

Loucheur erre a szomszéd terembe sietett, 
ahol Bethlen gróf a többi közölt kijelentene, 
hogy

Magyarország haüandó bizonyos ösz- 
szeggcl hozzájárulni a közös kassza 

B-alapjához,
amely az 1943. után Magyarország részérő' 
teljesítendő kötelezettségek fedezetére szol
gál. f. közös kassza A- és B-alapból áll, az 
első a rendezett, a második a mindeddig 
rendezetlen kérdések fedezésére szolgál, igy 
például a 150 magyar opláns ügyének fede 
lesére is.

Bethlen grófnak egy másik és fontosabb 
Javaslata azt tartalmazza, hogy a vegyes bí
róságok határozatai felett a nemzetközi bí
róság döntsd.i végérvényesen.

Loucheur ma délelőtt ebéden látta a kis
antant delegátusait

A tárgyalások délután ecyre tartanak és 
h a minden simán megy, estére sikerülni fog 
a jegyzőkönyv ideiglenes tartalmát össze- 
é. Páni 

Hága, Január 20. 
(Érkezett éjjel félkettő órakor.) 

(A Hétfői Napló tudósítójának magán- 
teleülése.) A délutáni tárgyalás késő estig 
e111uzódott. A delegátusok féltiz órakor osz-

már csak

napig

lottak szét, hogy vacsorázni menjenek. Fél
tizenegy órakor már valamennyien vissza
tértek a Binnenhofba, ahol

előreláthatólag a hajnali órákig 
tárgyalnak.

A megbeszélések előterében most az a gon
dolat áll, hogy a nem-agrár perekben azok
nak az elvi kérdéseknek tekintetében, ame
lyekről a vegyes döntőbíróságok még nem 
hoztak döntést, a hágai nemzetközi állandó 
bíróságot tegyék meg feljcbbviteli fórum
nak.

A sajtóban és a delegációhoz közel álló kö
rökben különböző hírek terjedtek el. Pirelii 
javaslatáról, amely egy második alap felállí
tására vonatkozik, tájékozott helyen azt 
mondják, hogy

ezt a második alapot a nagyhatalmak 
létesítik,

úgy hogy ebben Magyarország nincs érde
kelve: rendeltetése az lesz, hogy garanciá'1*  
alapul szolgálj in a kisunlant javára. A hi 
telező hatalmak közül Franciaország, Olasz
ország, Japán, Belgium, Görögország és 
Portugália a keleti jóvátételekből nekik 
járó esetleges fizetéseket

a kisantantnak engedik át.
Hir szerint Anglia szintén hajlandó anyagi 
áldozatot hozni

Egyébként általános az a benyomás, 
hogy a mai napon a delegációk munkája 
nagy előrehaladást lett és

az ellentétes álláspontok lényegesen kö
zeledtek egymáshoz.

Ma aláírják a megegyezést a német jóvátétel ügyében
Többszörös halasztás után ma délelőtt 
% 12-kor végre sikerült létrehozni a né
met jóvátételek kérdésével foglalkozó 
bizottság ülését, amelyen a hat meghívó 
hatalom és a kishalaknak képviselői 

vettek részt.
\z ülés, amely csak félóra hosszat tartott, 
az értekezlet programja teljes elintézésére 
vezetett és a záró jegyzőkönyv aláírásához 
való hozzájárulást eredményezte úgy, hogy

Négy halottja van 
a szentgáli sztrichnózis 

mérgezésnek
Az alispán vasárnap bizottság élén kiszállt 

a községbe és személyesen intézkedett
, Székesfehérvár, január 19.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Országszerte nagy feltűnést kel
lett a zalamegyei Szentgál községben föllé 
pett uj, eleinte titokzatosnak látszó beteg
ség, amely már eddig is több áldozatot sze
dett. A Hétfői Napló tudósítójának ma al
kalma volt beszélni a vizsgálat vezetőivel és 
pontos értesüléseket szerzett a különös ügy 
röl.

Két hónappal ezelőtt Rákos János szent- 
gáli hentesmester disznót vágatott és a hús 
ból több községbeli család vásárolt. Közel, 
két hónap telt el azóta, mig most a napok 
bán

egyszerre egy napon hatvan községbeli 
ember megbetegedett.

Köztük volt Bakos János és családja és 
mindazok, akik a Bakos által kimért disznó
búsból ettek. Eleinte nem tudták megállapí
tani. mi a bajuk. Később azután kiderült, 
hogy egy nagyon ritkán föllépő betegség 
áldozatai leltek: úgynevezett

sztrlchnózls mérgezést kaplak.
ami Magyarországon már esztendők óta nem 
fordult elő. A betegséget az elfogyasztott 
disznóhus okozta. Bizonyosnak látszik, hogy 
a disznó fölfalt egy döglött patkányt és et 
tői kapta meg a kórt. Ebben a betegségben 
az a különös, hogy

■ baktériumok hat-nyolc héten át !ap- 
panganak és a betegség csak ekkor tör 

ki.
így történt, hogy a Szentgál községbelieken

A
Ián megtették a szükséges intézkedéseket, 

vasárnap pedig hatósági bizottság szállt ki 
a községbe. Horváth Lajos alispán vezette a 
bizottságot és mindenről személyesen in 
lézkedelt. Az alispán rendelkezésére az ösz- 
szes környékbeli állatorvosokat speciális 
műszerekkel látják el. hogy a jövőben meg
akadályozzanak minden hasonló szerencsét
lenséget. A sztrichnózist ugyanis egyszerű 
állatorvosi vizsgálattal nem lehet fölfedezni 
a sertésen, csak górcsövi vizsgálattal. A kör
nyéken különben nagy riadalmat keltett az 
eset. Valósággal pánik keletkezett, mert a 
az a hir terjedt el, hogy a betegség ragályos. 
A községekben most mindenütt kihirdetik 
hogy

nem kell félni, mert a sztrichnózls-mér- 
gezés nem ragályos.

A veszprémi ügyészség is vizsgálatot indi 
lőtt, de máris megállapították, hogy a sze- 
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Lapunk zártakor jól informált helyen 
közölték a Hétfői Napló munkatársával, 
hogy ez a hágai jelentés

váratlan megegyezés komoly lehetősé
gét jelenti.

ami hétfőn délelőtt a magyar jóvátétel 
ügyében esetleg a szerződés megkötésére 
vezethet.

o hétfőn délelőtt WlO-kor kezdődő ünnepé
lyes nyilvános ülésen megtörténik az alá
írás.

A mai ülésen Csehszlovákia és Portugália 
kisebb feltételeket fűztek az aláíráshoz. 
Ezek a feltételek Csehszlovákia esetében a 
likvidációs kérdésről, Portugáliánál pedig 
formalitásokra vonatkoztak. A fenntartá
soknak nincs jelentőségük magára az alá
írásra nézve.

is csak a hús elfogyasztása után két hónap
pal jelentkeztek a mérgezés tünetei. A bete
gek nagy részét otthon ápolják, de sokat a 
székesfehérvári és veszprémi kórházakba 
szállítottak. A sztrichnózis-mérgezés követ
keztében

vasárnapig négyen haltak meg: Mellől 
Sándor református tanító. Csapó Dénes 
gazda. Molnár Ferenc napszámos és 
Maró Dezső napszámos. A kórházakban 
fekvő betegek közül néhánynak életve
szélyes az állapota, úgyhogy még több 

halottra számítanak.
hatóságok nyomban a betegség föllépése 

rencsétlen eset miatt senkit sem terhe) fe
lelősség, mert sem a hentes, sem pedig a 
levágott állatot megvizsgáló állatorvos nem 
tudhattak arról, hogy a levágott disznó hú
sának az elfogyasztása milyen veszedelmet 
jelent.

Kedden tartja 
a képviselőház 

első ülését
Bethlen István gróf miniszterelnököt, aki 

most Hágából Párizsba utazik a jóvátétel: tár
gyalások folytatására, csak a hét végén várják 
haza és igy még nem történt intézkedés a kép
viselőhöz ülésének összehívása iránt. Beavatott 
kormánypárti körökben úgy tudják, hogy

a képvlsclűház ez évben első ülései január 
28-án, kedden tartjx

Scitovszky Béla belügyminiszter már csak ért 
a javaslatot fogja a Házban képviselni, ameny- 
nyilxjn a javaslat életbeléptetése után távozik. 
Scitovszky Bélát azok a sorozatos támadások 
kedvetlcnilctlék el, melyek őt az ulóbbi időben 
érték. Már föl is ajánlotta lemondását, de a 
/óvárosi törvényjavaslat képviseletére egyik 
belügyminiszter-jelölt sem vállalkozott Utódjául 
Darányi Kálmán miniszterelnökségi államtit
kárt, vagy Puky Endrét, a képviselőhöz al- 
elnökét emlegetik. Darányi Ka.mán bizalmas 
ember Belliién István gról miniszterelnöknek 
és igy minden zaiószinüség szerint ő lesz az uj 
belügyminiszter. A kormánypárt többsége azon
ban inkább Puky Endre mellett nyilatkozik 
meg.

Ennek az ülésnek a napirendjén a „további 
leendőkről való intézkedés" szerepel, a k or- 
mánypári vezetősége azonban bizonyosra ve
szi, hogy ezen az első ezidei ülésen nagy hágai 
vita tesz, amit Bethlen István gróf miniszter
einek beszámolója fog bevezetni. Az is meg
történhetik. hogy a miniszterelnök hágai beszá
molóját kitűzik a másnapi ülés napirendjére és 
ezt az fi’’1- a 1 viselőház a jóvátétel fíze- 
tfsl k( telezettség ellet: való egységes ’e;.. >n- 
strácli ra I vita lel. Annyi bizonyos, ‘ ogy

a képviselőhöz munkarendjén továbbra Is 
a fővárosi törvény szerepel az első helyen, 

bár a karácsonyi ünnepek alatt illetékes kor- 
mánykörökben szőbakerűlt a törvényjavaslat
nak a napirendről való levétele. E tervet külö
nösen azok a kormánypárti képviselők helye
selték. akiknek felfogása szerint a javaslatnak 
a napirendről való levételével nyugodtabb par
lamenti atmoszférát lehetne teremteni, amire 
a jóvátételt tárgyalások miatt szükség volna. 
Ezt a tervet azonban elejtették, minthogy Sci
tovszky Béla belügymiinsz.lcr azzal érvelt, hogy 
a képviselöháznak később ismét nem lesz ideje 
e törvény telő nlá hozatalára, ebben az esetben 
pedig altól kellene tartani, hogy a fővárost 
törv nyhatóságt bizottság életében zavarok kö
vetkeznek he.

Ami a képviselőház munkarendjének alaku
lását Illeti, egyelőre szó sem lehet más tör
vényjavaslatról, mint a fővárosi reformról —r 
egvszerüeu azM mert a kormánvnrk

nincs egyetlen tárgyalásra clókérrltett tör
vény) iv-.id.da

Készülnek az egyesülési és gyülekezési jog 
szabályozásáról, valamint a nyolcórai munka
nap bevezetéséről szóló javaslatok.
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Vasárai® hainalfean tizennégy 
iswiw^át őrizetbe ven 

a retutőrsM
A főkapitányság politikai osztálya, amely 

Állandóan figyelemmel kíséri az esetleges 
kommunista szervezkedéseket,

vasárnap hajnalban nagyarányú kom
munista öísz.ecsküvési leplezel! le.

A budapesti főkapitányság néhány héttel 
ezelőtt ugyanis bizalmas értesítést kapott 
arról, hogy a kommunisln-mozgnlombnn 
már eddig is vezetőszerepet játszott két 
munkás, akik legutóbb azonban külföldön 
tartózkodtak.

Házi Ferenc és Csapó János vissza
térlek a fővárosba 

és nagyobb pénzösszeget hoztak magukkal. 
A külföldön propagandacélokra kapott pénz 
segítségével azután a két kommunista műn 
kás nyomdákat is szerzett magának, egyet

ÍNGYEN
GUTEOERG

NAGY LEXIKONA

„ i
Mii lenn ö

lA kSnyv eredeti nagysága.

Óbudán, egyet pedig a Hársfa-utcában és 
megkezdődött a kommunista tárgya röp- 

Iratok gyártóim, 
amelyeket főleg nz ifjúmunkások körében 
igyekeztek terjeszteni.

A főkapitányság politikai osztálya széles
körű nyomozást indított a legújabb koinmu- 
nislaszcrvczkcdés minden részletének felde
rítésére és mikor már minden adat együtt 
volt

vasárnap hajnalban rajtaütésszerűen az 
egész társaságot előállították.

Házkutatást tartottak a két nyomdában is 
és olt nagymennyiségű röplratokat foglaltak 
le. Vasárnap egész nap folytak a kihallgatá
sok ebben az ügyben a főkapitányságon.

Egy évi nagyarányú előké
szítés után rövidesen megjele
nik ez a nagy, legmodernebb, 
legújabb és rendkívül terjedel
mes, magyar nyelvű lexikon.

Elhatároztuk, hogy e lexikon 
nagy részét ingyen adjuk, tehát 
mindazok, akik az alant talál
ható szelvényt 10 napon belül 
a lent feltüntetett cimre bekül-' 
dik ingyen kaphatják a ki

adásunkban megjelenő I
Gutenberg | 

NAGY LEXIKONÁT 
körülbelül 20.000 hasáboldal 
terjedelemben, nagy lexikon-^ 
alakban. Ezen lexikon több£ 
mint tízmillió szót tartalmaz'' 
és az illusztrációk száma is-, 
neghaladja a 10.000-t, közöt
tük többszáz többszínű képpel, 
művészi reprodukcióval és ren
geteg térképpel A képmellék
etek a legfinomabb famentes 

műnyomó papíroson vannak 
nyomva.

Az összes emberi ismeretek 
Iára! A legújabb lexikonban 
— a legújabb adatok. Eddig 
a gazdag emberek álma volt, — 
most mindenki megkaphatja!

Ezt a lexikont ingyen adjuk, 
csak a hirdetésért és csomago
lásért kérünk füzetenként 35 
Hllérnyi megtérítést. A szétkül
dés kéthetenként, a tényleges 
portóköltség megtérítése elle
nében történik, avagy portó
mentesen vehető át kiadóhiva
talunkban abban a sorrendben, 
ahogy a megrendelések beér
keznek.

Megadjuk mindenkinek a 
módot, hogy ezt a lexikont szé- 3 
pen és olcsón bekötve is meg- ? 
szerezheti. Erről prospektusunk ? 
nyújt bővebb felvilágosítást | 

Mindennemű pénzküldemény mellőzendő. • 
Jelen ajánlatunk csak azokra a szel

vényekre vonatkozik, melyek 10 
napon bellii beküldetnek:
Chrleteneen és Társa 

GUTENBERG 
könyvkladóváilalat 
BUDAPEST, 

IV., Váci-utca is Eskű-ut sarok 
(Eakfl-at 3.)

Telefobi A. 874-66. A. 882*72.

SZELVÉNY.
Alulírott Gutenberd teljes, nagy Lexl- 
konát a fenti feltét iek szerint injjywn 
kívánja. Átvételi •li«m<*révt  és szál

lítási értesítést kérek.

Reggeltől estig tárgyalták Cinkotán 
Batthyány Ilona grófnő megtámadott 

végrendeletének ügyét
Izgalmas, érdekes vallomás arról, hogy miként született meg 

a cinkotai nagyasszony végrendelete
halála előtt két nappal kiültette el aBatthyány Ilona grófnő, a dnkotai nagy

asszony nagy pori felvert végrendelete ügyé
ben érdekes tárgyalási tartottak szombaton 
a cinkotai községházán.

A grófnő tavaly halt meg. Végrendeleté
ben köteles részre szorította két unokáját. 
Keglevich Ilona grófnőt és Keglevich Pál 
grófot, örökséget hagyott Pejachevlch Er
zsébet grófnőre, kisebb örökséget juttatott 
ügyészének. Csokngay Jánosnak, valamint 
néhány alkalmazottjának, többi vagyonát pe
dig különféle alapítványokra testálta.

Az unokák 
megtámadták a végrendeletet 

és a per során arra kérték a bíróságot, hogy 
sürgősen foganatosítsa a tanúkihallgatáso
kat arra vonatkozóan,

milyen módon jött létre a végrendelet.
A gödöllői járásbíróság egyszer már tárgya
lást tartott az ügyben, most pedig szomba
ton ujabb érdekes tanúkihallgatásokat vé
geztek.

Gözy Péter járásbiró, a gödöllői járás
bíróság kiküldött bírája kiszállt Clnko- 
tára és a községházán folytatta le a ki

hallgatásokat.
Reggel féltiztől este hét óráig tartott az iz
galmas tárgyalás, amelyre megidézték a kis
korú Pejachevlch Erzsébet édesanyját, Pe- 
jachevich Márkné grófnőt, valamint az 
unokák jogi képviselőit Gerlóczy Lajos, Tóth 
Miklós és Rajna Dezső ügyvédeket.

Csoknyay dr. elmondotta, hogy a grófnő, 
halálos ágyán.

Ma kerül a vizsgálóbíró elé 
a letartóztatott Fábry Oszkár

Egyezi edési tárgyalások indulnak s tovább folyik a nyomozás
Mindenütt nagy feltűnést keltett Fábry 

Oszkárnak, az Automobil Behozatali Rész
vénytársaság igazgatójának letartóztatása. 
Fábryt az ügyészség azért tartóztatta le, mert 
a vád szerint a vevői által rendelkezésre bo- 
csájtott fedezeti váltókkal manipulált és csa
lást és sikkasztást követett el.

Fábry Oszkár védője Földi Dezső dr. elő
terjesztéssel élt a szombaton kihirdetett le
tartóztatás ellen és

Fábry Oszkár hétfőn már a vizsgáló
bíró elé kerül, aki majd dönt az előter

jesztés fölött.
Fábry ujabb kihallgatása igen érdekesnek 
Ígérkezik. Az igazgató ugyanis a védője elölt 
azt hangoztatta, hogy ha történt is szabály
talanság,

nemcsak ő a felelős, mert az ügyekről 
mások is tudlak.

Magyar mérnök és lengyel 
grófnő halálos végű szerelmi 
drámája a Montparnasse-on

Halálos szerelmi dráma híre érkezett ma 
Párisitől Budapestre. amelynek egy magyar 
mérnök esett áldozatul.

Húrom nappal ezelőtt háromtagú társaság 
lépett ki a Montparnasse egyik elegáns mulató
jának kapuján Egy hölgy és két ur. A hölgy 
Cunkieviet Natália lengyel grófnő volt, az 
egyik férfi Kolenko Dimitri egykori orosz gár
daliszt, akinek most kereskedelmi vállalata van 
Párisban, a másik férfi pedig Kreyzl Miksa 
magyar mérnök. A portás intett egy taxinak 
A beszállás elölt azonban a grófnő és Kreyzl 
kötött szóváltás keletkezett Sem a portás, sem 
a sofőr nem értették miről folyik a fojtott 
hangú beszélgetés, amely alig néhány pillana
tig tartott.

A következő percben revolverdörrenés hal
latszott és Kreyzl Miksa átlőtt mellel, vére

sen bukott a kövezetre.
A mulatóból kiszaladt egy orvos és első segit 
ségben akarta Kreyzlt részesíteni, aki az orvos 
kérdésére, hegy mi történt, elhaló hangon csak 
est felelte:

— öngyilkos lettem...
Közben már megjöttek a mentők és kórházba 
akarták vinni. Segíteni azonban már nem lehe
tett rajta és útközben

az autóban meghalt.
Kreyzl Miksának a halála előtt tett vallo

mása alapján a rendőrség egyszerű öngyilkos
ságként kezelte az ügyel, de másnapra szenzá
ciós fordulat történt. Mikor megnőtték a re
volvert, a legnagyobb meglepetésre a grófnő 
monogramját találták benne. Azonnal beidéz 
lék Cunkievict Natáliát, aki

beismerte, hogy a revolver valóban az övi.
A grófnő már esztendők óta Párlsban él. Jó
módú asszony, Autcullben saját villája van. 
Kretyl már régen udvarolt neki, de ö nem fo
gadta stivesca a közeledését, mert úgy látta, 

» IMVOA*  aúu pUj.Wk t tata Kta-

végrendeletet
A végrendelet megszövegezésénél senki ide
gen nem volt a szobában. A végrendelet alá
írásánál már többen jelen voltak. A látta- 
inozó négy tanun kívül ott volt néhány ura
dalmi alkalmazott. Mikor a végrendelet szö
vegét felolvasták és a szokásos formák kö
zött megkérdezték tőle, hogy megegyezik-e 
ez a végső akaratával.

a grófnő a fejével bólintott és csak egy 
szóval felelt: Igen.

A haldokló nagyasszony a nevét már olyan 
kusza vonásokkal jegyezte a végrendeletre, 
hogy

Írását csak kézjegynek tekintették és 
más Irta alá az ő nevét.

Csoknyay János mindvégig érdekes és 
izgalmas vallomása rövid szünettel este hét 
óráig tartott. Utána gróf Pejachevich Márk
né kihallgatása következett volna. A grófnő 
azonban táviratot küldött, amelyben beje
lentette, hogy nem jöhet el. Most felállt 
Rajna Dezső dr. ügyvéd és

azt Indítványozta, hogy a perrendtartás 
értelmében súlyos bírsággal sújtsák a 

grófnál,
mert alapos okkal nem mentette ki távol
maradását.

A bíróság úgy döntött, hogy a legköze
lebbi tárgyalást január huszonhetedikén 
tartják meg és erre a tárgyalásra pénzbün
tetés terhe mellett megidézik gróf Pejache
vich Márknét.

Valószínűnek látszik, hogy Fábry holnapi 
kihallgatása alkalmával előáll azokkal az 
adatokkal, amelyeket a maga védelmére 
leleplezéseknek tartogatott.

Az ügyben különben értesülésünk szerint 
kilátás van arra, hogy egyezkedési tárgya
lások induljanak a károsultakkal, de ettől 
függetlenül tovább folyik a nyomozás, amely] 
előreláthatóan még sok ujabb fordulatot hoz 
majd.

A vizsgálat során ki akarták hallgatni 
Fábry Oszkár igazgatőtársát, Fóthy Lászlót 
is, aki azonban nem jelent meg az idézésre.

A rendőrség vasárnap megtette a szük
séges Intézkedéseket, hogy Fóthy Lászlót 

előkeritsék
és sürgősen kihallgathassák, hogy az ügyész 
ség azután foganatosíthassa ebben az ügy
ben a további intézkedéseket.

ben megismerkedtek Kolenko Dimitrivel, akire 
Kreyzl féltékenykedett.

A kritikus estén együtt szórakoztak a mulató
ban. Mikor hazafelé indullak, Kreyzl tolako- 
dóan közeledett hozzá, mire ö elutasította és 
Kolenkóval akarta hazakisérletni magát. Kreyzl 
Miksát ez annyira bántotta, hogy

hirtelen elkeseredéséhen előrántotta a 
a revolvert és mcllbclőtte magáti

A rendőrség nem fogadta el ezt a magyará
zatot. A tragédiát úgy rekonstruálják, hogy a 
féltékeny Kreyzl a taxi előtt összeszólalkozott 
a grófnővel és

a lengyel hölgy, akinek terhére volt a fél
tékeny udvnrló, Izgalmában lelőtte.

Kreyzl aki szerette az asszonyt, valószínűleg 
menteni akarta öt és gavallériából mondotta 
azt, hogy öngyilkos lett. Az ügyet még nem lát
ják teljesen tisztázva, de

Cunklevlcz grófnőt a súlyos vád gyanúja 
alatt letartóztatúk

és hozzáfogtak Kolenko kihallgatásához. Az ő 
vallomásától várják az ügy tisztázását,
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premierjei!
Tökéletes hangosfilm!

Corso • Capitol • Palace

Pabszt Máriát, egy magyar 
tengerésztiszt 17 éves 

leányát választották meg 
Miss Magyarországnak

A látvány, amely vasárnap délben a 
Márta Valéria-utcában járókelő emberek elé 
tárult, tagadhatatlanul nem volt minden
napi. A Lloyd társulat palotája előtti jár
dán hosszú kígyózó sorban, mintha a régi 
háborús időket idézve kenyérre és húsra 
várnának, — estélyiruhás, kipirult arcú, 
égő szemű, izgatott leányok álltak szinte 
végnélküli sorfalat. Ezek a leányok, szőkék 
és barnák, vörösek és feketék — a világ
hírért, a dicsőségért álltak sorba.

Vasárnap délelőtt rendezté kmeg ugyan
is a nagy versenyt Magyarország 
leányai között, a Mlss Hungária elmért.

Simon Bőske váratlanul nagy dicsősége a 
szép lányoknak sokkal nagyobb tömegét 
csábította az idei versenyre, mint akár ta
valy és most eljöttek, hogy térdet hajtva a 
nagy zsűri előtt, elnyerjék a pálmát. Mert 
az csak természetes ugye, hogy valamcny- 
ntjien azt hitték — ők lesznek az elsők.

Féltizenegyre együtt volt már az egész 
zsűri, amelynek tagjai Mr. Waleffe, a pá
rizsi Le Journal szerkesztőjének elnöklete 
alatt Incze Sándor, Herrmann Lipót, Zádor 
István, Beöthy László, Iványi-Grüntvald 
Béla, Góth Sándor, Góthné Kertész Ella,

Csathó Kálmán, gróf Teleki Sándorné, gróf 
Zichy Géza Lipót, Hegedűs Gyula, Magyar 
Miklós, Bencs Zoltán. Márk Lajos, báró 
Halvány Ferenc, báró Hatvány Lajosné és 
Kisfaludy-Stróbl Zsigmond voltak.

Tizenegy óra. A zsűri helyet foglal, a 
fényképészütegek elhelyezkednek, — meg
kezdődik a nagy verseny. A lányok, több 
mint háromszázan a külső termekben vá
rakoznak, hogy a zsűri elé kerüljenek. 
Megszólal a jazzband, feltárul az ajtó és

lassú egymásutánban fellépnek a do
bogóra a Miss Magyarország jelöltek.

Az első egy rózsaszinruhás, kedves fe
kete leány. Szörnyen izgatott. Ahogy fel
lép a pódiumra, hirtelen megtántorodik. 
Szegényke halott sápadt, rosszul lett az iz
galomtól. A sápadtság azonban úgy látszik 
jót tesz neki, mert megnyeri a zsűri szimpá
tiáját és

az első leány rögtön bekerül a dön
tőbe.

Sorban utána következnek azután a töb
biek. A zsűri szomorúan állapítja meg, 
hogy szépek, szépek ugyan a jelentkező 
leányok, de

nagyon szép Igen kevés van közöttük.
Persze azért akad csinos is közöttük 

elégi Fekete,
egyszerű zsorzsett ruhában Itt jön pél

dául a 231 -ts kisleány.
A zsűri egyhangú kézfeltartással szavaz 

mellette.
— Ez fog győzni! — mondogatják egy

másnak az emberek és a 231-es piruló arc
cal siet be a szobába, ahol a „sztárok* 4 gyü
lekeznek. Most a vidéki városok küldöttei 
következnek. Egymásután tapsolják meg 
Baja, Szolnok, majd a többi vidéki városok 
leányait, akik leggyakrabban bizony nem 
tűt szerencsésen szabott ruhájukon széles 
szalaggal hirdetik városuk nevét. Az ajtó
ban most

megjelent Pécs küldötte és egetverő 
taps fogadja.

A kisleány boldogan hajlik meg — sok 
esélye van!

Félkettőkor végleg elfogy a sor és most 

mór a második felvonás következik. A dön
tőbe került lányok vonulnak el újból a 
zsűri előtt, hogy kiválasszák közülük Miss 
Magyarországot. Egy óra alatt ezzel is in
gernek és a legbelsőbb szobában a zsűri 
igen sokáig tanácskozik a végső rniurtrára 
visszatartott nyolc leány sorsa fölött.

Három óra is elmúlik, amire újra kivo
nul a terembe a zsűri és

Beöthy László harsány hangon beje
lenti. hogy a Miss Magyarország elmet 
a 231-es szám boldog tulajdonosa: 

Pabszt Mária nyerte el.
A tinihez hozzájár mindaz a sok ajándék 
is, amely a teremben felállított asztalokon 
közszemlére tétetett. Tényleg nagyon szép 
lány a 231-cs, ezt mindenki megállapítja 
Egyszerű zsorzsett ruhájában szörnyen pi
rul az örvendező szemek előtt.

Haja barna, a szemel kékek és nagyok, 
magas, karcsú és ami a legfontosabb: 
fiatal. Tizenhét éves és ahogy aztán a 
Hétfői Napló munkatársának elmondja, 

egy tengerésztiszt árvája.
Édesapja két évvel ezelőtt halt meg, azóta 
anyjával és nővérével az óbudai Határ-utca

Meggyilkolta jz anyósát 
a lómódu asszony leesett a szekérről ás eszme

letten állapotában a ueie megfojtotta
Miskolc, jan. 19.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Borzal
mas gyilkosságot derített fel szombaton a 
miskolci rendőrség.

Két hét óta gyanús körülmények között 
bekövetkezett haláleset tartotta izgalomban 
az abaujmegyei Aszaló község lakosságát. 
A nyomban folyamatba tett nyomozás 
szombaton kétségbevonhatatlant:! megálla
pította, hogy özvegy Szűcs Károlyné jó
módú 16 holdas kisbirtokos

gyilkosságnak esett áldozatul 
és a tettest állítólagos bűntársával együtt 
már vasárnap

le Is tartóztatták.
Szűcs Károlyné kél héttel ezelőtt vejével, 

Helmccl Andrással szekéren tartott a ha
tárból hazafelé. Egy zökkenőben leesett a 
szekérről. Fején zuzódási sebeket szenve
dett, egész éjszaka rosszul érezte magát, 
reggelre meghalt. A körorvos, amikor a 
hullaszemlét megejtette, arra a meglepő 
felfedezésre jutott, hogy az esés következté

egyik házában lakik. Édesanyjuk Merényi 
nyugdijából élnek. Kereskedelmi érettségije 
van és természetesen

nagyon boldog, hogy ő lett ■ ■sértő
esés kiválasztott

A második helyezett közmegelégedésre Miss 
Páca, a tizennyolc éves Radó Magda lett. 
Intelligens, érettségizett urileány, — fal fe
hér ai izgalomtól. A harmadik helyre 
megint csak pesti leány került:

Gcrő Györgyi, egy királyutcai keres
kedő feltűnően szép tizenhat éves 

leánya.
óriási éljen rivalgás közben
Simon Bőnké felövezt a nemzetiarinü 
szalagokkal a szépségverseny bárom vá

lasztottját
Mr. Waleffe kezetcsókol nekik s a lányod 
már szaladnak is a telefonhoz, hogy eluf- 
ságolják az otthoniaknak az örömhírt. A 
Mária Valéria-utcában addigra már össze
gyűlt nagy tömeg kíváncsian várja az ered
ményt s mikor Pabszt Mária megjelenik as 
ablakban — ők is lelkesen megéljenzik.

A magyar tengerésztiszt árvája február 
2-án indul Párizsba. á. 1.

ben történt sérülések nem idézhették elő a 
halált és tüzetesebb vizsgálat után az özvegy, 
asszony

nyakán fojlogalásl nyomokat talált.
Nyomban jelentést tett a kir. ügyészség

nek, amely elrendelte a hulla felboncolását 
és ekkor a törvényszéki orvosszakértők is 
megállapították, hogy

az asszony halálát fojtogató*  okozta.
Megindult a nyomozás és az elmúlt hét vé
gén olyan adatokra sikerült a rendőrségnek 
szert tennie, amelyek igazolták azt a már 
régebbi gyanújukat, hogy özvegy Szűcs Ká
rolynál

veje, Helmccl András gyilkolta meg.
Helmecit szombaton reggel előállították 

ii cscndörségcn és a bizonyítékok súlya 
alatt megtörve vallotta be, hogy

valóban ő a gyilkos,
ö fojtotta meg az esés következtében csak
nem teljesen eszméletlen állapotban levő 
anyósát.
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«— Apponyl Albert gróf emlékbeaxédc 

Búlehalovivh Ödönrőt A Zeneművészeti Fő
iskola igazgatósága vasárnap délelőtt em
lékünnepet rendezett Micha'.uvich Ödönnek, 
a nagynevű muzsikusnak, a Zeneművészeti 
Főiskola néhai elnökének emlékezetére. Az 
ünnepségen, amelyen nagyszámú előkelő 
közönség jelent meg, Apponyl Albert gróf 
mondott emlékbeszédet Michalovich Ödön
ről és klasszikus szavakkal jellemezte Mi- 
chalovichot, a kiváló zeneszerzőt, a Zene
akadémia erőskezű, tehetséges igazgatóját.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prognó
zist tette közzé; Csendes, mértékeit hideg, 
száraz ét ködöt idő várható.

— Ai Országos Magyar DidosszöveUég tiszt
újító közgyűlése. Január hó 19 én tartotta meg 
az Országos Magyar Dalosszövctség tisztújító 
közgyűlését Sipőcz Jenő dr. elnöklete alatt. A 
tárgysorozat lelárgyalása utón következett 
tiszlujilás során egyhangú lelkesedéssel, köz- 
felkiáltással választónak uieg elnöknek Sipőcz 
Jenő dr. polgármestert, Ib. elnöknek Jeszenszky 
Sándor dr. miniszteri tanácsost, budapesti al- 
elnököknck: Frühivirt Mátyást, 1‘illis Károlyt 
Vécsi-g Ede dr-t, vidéki alclnököknek: Borig 
Jenőt Hiirdács Rezsőt, Csajághy Károly dr.-l, 
Hodvbay Sándor dr.-t és Vásári/ István dr -t. 
11). alelnökié Fehér Lajos dr.-t választották 
meg. Országos karnagy lelt: Szeghő Sándor, 
titkár: Csermely György, jegyző: Gere Lajos, 
főpénzláros: Wefgc/e Sándor, ellenőr: Nemes 
Árpád, gazda: Horváth István, ügyész: dr. 
Miklós Ferenc, és a „Magyar Dal" szerkesztője: 
Fáik Zsigmond dr.

— Desscwffy István temetése. Vasárnap 
délelőtt a kerepesi-uLi temető haloltasházá 
ból temették cl csernek! és tnrkerti Des- 
seívffy István belügyminiszteri tanácsost. A 
temetésen megjelent Itsekutz Aurél belügy
miniszteri államtitkár, valamint az elhunyt 
Dcssewífy István osztályának valamennyi 
tagja. A gyászszertartást Ctiszdrik János 
püspök végezte és a beszentelés után llosvay 
Gusztáv, Pékár Gyula, Turctányl Tihamér 
és Gálócsg Árpád búcsúztatták el az elhuny
tat.

— A 41-es honvédgyalogos hndoszlöly emlék
ünnepe. A budapesti 41-es honvédhadosztály 
vasárnap tartotta emlékünnepét As ünnepsé
gen megjelent a honvédség főparancsnokának 
képviseletében vitéz Nngytzombathy Miksa 
tábornok, s a tábornoki kar számos tagja. Az 
emlékünnepet a Szent Kapiszlrún helyőrségi 
templomban ünnepélyes Istentisztelet vezette 
be, amelyen dr. IInász István tábori püspök 
mondott szentbeszédet és ennek keretében rá
mutatott a hadosztály hősies küzdelmeire.

3 Utána felavatták a 41-es honvédhadosztály 
művészi emléktábláját, amelyet a Hősök Ká
polnájában helyoztek el.

— Tílzrlndnlom az Operaház mellett. Va
sárnap este az Oprraha ^környékén nz n 
hir terjedt el, hogy ég az Operaház. Rövide
sen kiderült azonban, hogy ez csak rémhír. 
A Hajós-utca 15. számú házban, szemközt 
az Opernházzal, a Sulin Kosáripari Rész
vénytársaság raktára gyulladt ki. A tűzoltók 
nagy készültséggel vonultak ki és másfél óra 
alatt eloltották a tüzet. A rémhírre olyan 
nagy tömeg gyűlt össze az Operaház kör- 
nyékén, hogy nagy rendőrcsapatot kellett 
kivezényelni a rend föntartáiára. Eddig még 
nem tudták megállapítani, mennyi a kár és 
mikép keletkezhetett a tűz a lezárt raktár
ban.

— Drldgeverscny u Lipótvárosi Kaszinó
ban. A Lipóvárosi Kaszinóban vasárnap 
délben vette kezdetét az évenkint szokásos 
bridgeverseny. Klelnlein Müry, Hausner 
Károly ezredes, dr. Iliid Jenő igazgató és 
dr. Miklós Lajos ügyvéd nyerték az első 
dijakat.

— A Rólvnl-reállskola hősi halottal. A 
Bólyai-reMiskola volt iskolatársalnak szö
vetkezete vasárnap tíozzau Zoltán tankerü
leti főigazgató elnöklésével összejövetelt 
tarlóit. elhatározták, hogy az inté
zet hősi halottainak emlékét megörökítik. 
Az egyesület felkérte Halót Alfréd müépi- 

a m
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Vasárnap fényes nappal kifoszlottak 
egy Rákóczi-uti üzletet

Vakmerő, amerikai stilusu betörést fedez
tek fel vasárnap éjtzaka a llákőczi-ut 60 
számú házban. A betörést fényét nappal 
olyan furfangosan és annyi vakmerőség
gel hajtották végre a tettesek, hogy ehhez 
hasonló eset esztendők óta nem szerepelt a 
rendőrségi krónikában.

A Rákóczi-ut 60. számú ház egyik üzlet
helyisége átalakítás alatt van. Állványok és 
deszkakorlát helyettesíti a portált, amelyet 
építenek. A betörők

néhány deszkadarabot klfeszltve, beha
toltak az üzlethelyiségbe 

és annak falát kibontva, betörtek a szom
szédot Friedmann Dezső posztóáru nagyke
reskedésbe. Míg a Rákóczi-uton nagyban 
zajlott az élei és a vasárnapi járókelők szá

Késsel rontott feleségére, mert el akarta öt hagyni
A merénylet után megszökött hazairól

Szombaton este a Tűzoltó-utca 28. számú 
házban szerencsés kimenetelű féltékenységi 
dráma játszódott le. Ebben a házban lakik 
Viskocsil Ferenc iparosmester, akinek 31 
éves felesége szombaton este ott akarta 
hagyni a férjét. Viskocsilné, akinek 
önálló keresete van, azért határozta el, 
hogy otthagyja az urát, mert nem volt meg 
köztük a harmónia és a fiatalasszony egyre 
idegesebbé lett. Szombaton este kilenc óra 
felé Viskocsilné összepakolta holmiját, föl
vette kalapját és télikabátját, hogy hazatér
jen az édesanyjához.

Amikor Viskocsil Ferenc az asszony ké
szülődéseit látta, berohant szobájába,

zsebkést rántott elő
és hangosan kiáltozni kezdett:

— Megöllek!

— Semény Jenőt átkisérték az ügyészség 
fogházába. Semény Jenőt, a Mercur bank
volt igazgatóját, akit tököli birtokának par
cellázása körüli visszaélések miatt a foka 
pilányság őrizetbe vett, ma átkisérték az 
ügyészség fogházába. A rendőrség Semény 
Jenő ügyében még nem fejezte be a nyomo
zást, sőt azt kiszélesítve, minden valószínű 
ség szerint eben az ügyben a közel jövőben 
még másokat is vád alá fognak helyezni.

— Holnap áll a bíróság elé a kunutcai fe- 
leséggyilkos. Kohn Ferenc 29 éves szabóse
géd egy hónappal ezelőtt meggyilkolta a fe
leségét. Kohn Ferenc tüdőbajos és hosszú 
időn át a Szent Ist-ván-kórházban ápolták. 
Occember 10-én eltávozott a kórházból és 
egyenesen a Kun-utca 11. számú házba 
ment, ahol a felesége albérletben lakott, 
összeszólalkozott az asszonnyal, kést rán
tott és nyolcszor beledöfte. Az asszony 
szörnyethalt. Kohn a gyilkosság után mell
be szúrta magát, de csak könnyebben se
besült meg. A vizsgálat során azzal védeke
zett, hogy a gyilkosság napján levelet kapott 
az asszonytól, amelyben az megírta, hogy 
olyan embert keret, aki egészségesebb, mint 
ő ét nálánál jobban el tudja tartani. Ezen 
annyira elkeseredett, hogy hazarohant és 
öngyilkos akart lenni. Mikor a feleségével 
találkozott és mondotta, hogy öngyilkos 
lesz, az asszony gúnyosan felelt rá. Ez any- 
nyira föl háborított a, hogy rátámadt, előbb 
végzett vele, azután magát akarta megölni. 
A büntető-törvényszék Schadl-tanéesa ked
den tárgyalja Kohn Ferenc ügyét, akit Tar
ján Mihály dr. ügyvéd véd.

— Tiz.cnegyezcrpcngős sikkasztásért le
tartóztattak egy banktisztviselőt. Vasárnap 
délelőtt a főkapitányságon előzetes letartóz
tatásba helyezték Amigo József banktiszt
viselőt, aki 11.000 pengőt sikkasztott attól a 
pénzintézettől, ahol alkalmazásban volt. A 
32 éves Amigo, aki igen jó családból szár
mazik. közvetlen érettségi után került a 
bankba, ahol 15 éve teljesít szolgálatot. A 
megfévedt tisztviselőt eddig korrekt meg
bízható, szorgalmas munkaerőnek ismerték. 
Amigo beismerte a sikkasztást, amelyet 
meghamisított kiutalások segítségével kö
vetett el.

— Halálozás. Winter Sámuel közismert 
üzletberendoző meghalt. As elhalt tevékeny 
részt vett a VII. kér. polgárság társadalmi 
életében. As elhunytban Winter Béla és Ernő 
bornagykercskedök és Winter Ármin kAvéház- 
berendezö édosntyjukat gyászolják. Temetése 
ma, hétfőn délután 3 órakor lesz a rákos
keresztúri izr temetőben lesz.

— Iparosok As kereskedők gyűlése. Az 
Iparosok és Kereskedők Gazdaságpolitikai 
pártja vasárnap délelőtt a Cipőkereskedők 
Egyesületének helyiségében Bittner János 
clnökléséyel ülést tartottak, amelyen a párl 
megszervezéséről tárgyaltak. A gyűlésen 
több felszólalás után elhatározták, hogy a 
párt minden törekvése az lesz, hogy a tör
vényhozásban és a székesfőváros törvény- 
hatósági bizottságában helyet biztos'tson a 
maga számára, továbbá, hogy február ele
jén nagygyűlést tartanak, amelyen az iparos 
és kereskedő társadalom súlyos helyzetét és 
kívánságait vitatják meg.

zai haladtak el az üzlet elölt, 
összepakkoltak 800 méter férflszövetet 

és 220 méter bélésárut.
Azután pedig ugyanazon az utón, ahogy jöt
tek, eltávoztak. A betörést egészen véletlenül 
a házmester fedezte fel, aki megdöbbenve 
vette észre, hogy az üres üzlethelyiség fa
lán hatalmas rés tátong. Azonnal rendőri 
bizottság szállott ki a helyszínére s megái 
lapították, hogy a vakmerő tolvajok

a nagymennyhégü árut kocsikon, vagy 
av. tókon kellett, hogy elszállítsák

s szinte csodálatos, hogy ez sem tűnt fel 
a járókelőknek. A rendőrség a legszéle- 
sebbkörü nyomozási indította meg a tette
sek felkutatására.

Az asszony segítségért kiáltozott, de mi
előtt még valaki odaérhetett volna, az ipa
rosmester az

éles zsebkéssel többször felesége mellébe 
szúrt.

Szerencsére a vastag télikabdt felfogta a 
szúrásokat, úgy, hogy az asszonyt semmiféle 
sebesülés nem érte, csupán a kabátja, lyu
kadt ki több helyen.

Viskocsilné segélykiáltásaira berohantak a 
házbeliek, valamennyien az asszony segít
ségére akarlak lenni és közben nem törőd
tek a merénylő férjjel, aki abban a hiszem- 
ben, hogy feleségét összc-visszaszurkálta, el
menekült.

A rendőrség nyomozást inditott a szeren- 
| esés lefolyású féltékenységi dráma ügyében, 
I de az elmenekült férjet még nem sikerűit 
I kézrekeriteni.

— Tardieu Londonba érkezett. London
ból jelentik: Tardieu miniszterelnök ma dél
előtt a flottakonferencián való részvétel vé
geit ideérkezett. Tardieu ma este tanácsko
zik MacDonald miniszterelnökkel.

— Gróf Batthyányi Gyidáné temetése. 
Székesfehérvárról jelentik: Vasárnap érke
zett meg Polgárdi községbe az elhunyt 
Batthyányi Gvuláné grófné holtteste. A csa
ládi kripta előtt gróf Mikes szombathelyi 
püspök fényes papi segédlettel végezte a 
gyászszertartást. A szertartáson a művészi 
és társadalmi előkelőségek nagy számban 
vettek részt. A gyászoló közönsép soraiban 
voltak a Zichy, Károlyi, Batthyányi grófi 
családok tagjai, Eszterházy Mórié gróf, 
Széchényi Viktor gróf főispán, Havranek 
József alispán és még számosán.

16 pengőért naponta 
teljes diétát, összes laboratóriumi vlzs 
gálatokkal, külön felszámítás nélkül 
nyújt a FASOR-SZANATÓRIUM (VII. 
Vilma királynö-ul 0.) belgyógyászati be 
legeknek a háziorvos Irányítása mellett, 
kétágyas klinikai rendszerű külön szó 

bálban.

— Körözött ember ne ugorjon le ■ villa
mosról. A főkapitányságon vasárnap dél
előtt őrizetbe vették dr. Kálmán Dénes 40 
éves ügyvédjelöltet, akit régebben jövedéki 
kihágás mialt megbüntettek és akinek kö
rözését rendelték el a hatóságok a büntetés 
ki nem töltése miatt, Az ügyvédjelölt vasár
nap délelőtt menet közben leugrott a villa
mosról, egy rendőr igazolásra szólította, 
majd előállította a főkapitányságra, ahol 
hamarosan kideritették, hogy az ügyvéd
jelölt körözés alatt áll. Dr. Kálmán Dénesi 
hétfőn adja át a rendőrség a kir. ügyészség
nek.

— Temetés. Vasórnap délelőtt temették el 
Breuer Mórt, a Duna—Száva—Adria Vasúttár
saság nyugalmazott üzletvezető igazgatóját a 
farkasréti izrnelila temető halntlasházából. 
Breuer Mórt, aki több mint negyven évig állott 
a társaság kötelékében, nagyszámú és előkelő 
gyászoló közönség kisérte cl a sírig, ahol Kiss 
Arnold dr. óbudai főrabbi tartott megható 
gyászbeszédet az elhunyt felett.

— Ingyen Juthat mindenki a nagy, teljes 
Gutenberg-Lcxikonhoi, csak a hirdetésért és 
csomagolásért kell 35 fillérnyi megtérítést 
füzetenként űzetni Ugyanez a mű szép é*  Ol
csó bekötésben is meg fog jelenni, A magpir 
olvasóközönség lóhát csakhamar hozzá fog 
jutni ahhoz a régóta várt alkalomhoz, hogy es
zel az egész emberöltőre szóló müve] díszítse 
fel lakását, vagy meglepje vele rokonait, bará 
tait. Az Ilyen nagv lestkon valóságos |6 barát 
és hasznos tanácsadó a háznál. — Lapunkban 
lévő szelvénnyel okvetlen és azonnal rendelje 
meg ezt a hézagpótló munkál
..... “ .• Al •IMMImJtut iddtw miatt25 »-o, Árleszállítás, Síjat műhelyemben készítek rende
lőre mérték ul. n divatos férfiöltönyöket, amelyeket 
fdd,A.£0’ WwIlaUcm. most 2&%-.-sileszállítva 60. 65 és 75 pengőért készítem. László Sán
dor férfiszabömester, Rákóczi-ut 50 m Vidékre minták 
bénncntcKD.

o A Pesti Magyar Kereskedelmi Baatf 
igazgatósága e hó 18-án ülést tartott, melybt*  
megállapította, hogy az 1929. fizletév a mail 
évi nyereségáthozaltal együtt 6,009.140.05 F 
tiszta nyereséggel zárult, szemben az 1928. évi 
5,805.157.60 P-vel. Az eddigi gyakorlatnak meg
felelően több, már lebonyolított üzlet nyeresé
gének elszámolása későbbi időpontra tartatott 
fenn. Elhatározta egyben az igazgatóság, hogy 
a február 4-én délután ’/z 5 órára egybe
hívandó 88-ik rendes évi közgyűlésnek java
solni fogja, hogy az 1929. évi osztalék kínzó
lésére ugyanúgy, mint az elmúlt évben, 3 millió 
500.000 pengő, vagvis részvényenként 7 pengő, 
a különböző tartalékalapok javadalmazására 
1.300.000 P (a múlt évben 1.200 000 P), a hiva
talnoki segélyalapok javadalmazására pedig 
60 000 pengő fordlttassék. Az 1929. évi zár
számadások szembeállítva az 1928. éviekkel, a 
következő jelentősebb változásokat mutatják: 
A takarékbetétek összege 42.802 002 pengővel 
emelkedett az év folyamán és 137.687.908 pen- 
gőt éri el a múlt évi 94.885.906 P-vel szemben, 
míg a folyószámlabetélek összege 121,637325 
pengőről 107,505.685 pengőre csökkent. Egyéb 
hitelezők összege ezenkívül mindössze 10 millió 
657.409 pengő, mely tétel kizárólag az ügy
felek részére külföldön igénybevett rembours- 
hitelekből ered. A váltótárca 90.434.544 pengő
ről 104.008 842 pengőre emelkedett, a jelzálog
kölcsönök összege 51.776.189 pengőről 58 millió 
151.306 pengőre, míg a községi kölcsönök ösz- 
szege 6,443.638 pengőről 9.927.832 pengőre. A 
pénzintézeteknél és bankároknál kamatozásra 
.Ihclyezclt tőkék 11,386.023 pengőről 37 millió 
617.979 pengőre, vagyis 26,231.956 pengővel 
emelkedtek. Az értékpapírok értékelése ugyan
azon konzervatív elvek szerint történt, mint 
az előző évckl>en Az év folyamán egyes pa
píroknál beállolt áresések megfelelően figye
lembe vétettek a mérleg felállításánál olykép
pen, hogy az értékpapírokban rejlő eddigi 
látens tartalék érintetlen maradt. Emelkedést 
mulatnak a forgalmi adatok is, amennyiben 
az 1928 évi 9.282 143.000 pengő összforgalom
mal szemben az 1929. évben a fiókokkal együtt 
12.401,584.000 pengő volt az összforgalom, a 
főkönyv egyik oldalán, amiből a betétüzlet for
galma 2.905 003.000 pengőről 3.356,467.000 pen
gőre, a pénztárforgalom 3.449,846.000 pengőről 
3.551,582.000 pengőre és a devizaforgalom 
3.681,845.000 pengőről 4.239,843 000 pengőre 
növekedett. Az 1929. évben a költségek az 1028. 
évvel szemben nem emelkedtek.

O A Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt. körgyütéae u 
„A” é» „B" sorozatú elsőbbségi részvények osztalékát 
nz alapszab lyszertt 7%, illetve 7H%-ban. a törzaréis- 
vények osztaléka pedig darabonként 5 - pengd, amelyet 
az Angol-Magyar Bank pénztáránál fizetnek, A kör- 
gyüléa dr. Tóth Jenő ay. földművelésügyi államtitkárt 
az Igazgatóság vj tagjává választotta meg.___________

CS » K .ZANCÁIt 2O-25-X« 
Férfiöltönyök mérték szerint, az 
előrehaladt Idény miatt 25%/ ot 

árleszállítás
Ha kevés pénzért eleránsa akar ruhtis- 
kodnl, keresse fel férHszabó-üzIetemet 
ahol az előrehaladott Idény miatt és hogy 
munkásaimat foglalkoztatni akarom, salat 
műhelyemben készítek rendelésre mérték 
után, elegáns férfiöltönyöket a legdivato
sabb mintázatú, vagy fekete és sötétkék 
szövetekből, amelyeket eddig a népsz rü 
mértékosztá yomon 80 90 és 100 pengőért 
készítettem, mos' 25%-kal leszállítva 60.65 
és 75 pengőért készítem. MindFn darabot 
remek szabásban és kllogástalan kivitel
ben készítek László Sándor férflszabó- 
mester, Rákóczl-nt 50. Minták vidékre 

bérmentve.

— A Nőegylet álarcosbálja. Nagy érdeklődés 
előzi meg a Pesti Izr. Nőegylet nagy elite álar
cosbálját, amelyet f. é. február hó 9-én, vasár
nap rendez leányárvaháza javára a Vigadó 
összes termeiben. A háziasszonyi tisztet a vá
lasztmány tagjai látják el. Báli meghívók és 
belépőjegyek átvehetők a titkári hivatalban. 
(VII., Kertész-utca 86.).

— Ma küldöttség keresi fel Búd Jánost 
a békéscsabai szövődé ügyében. Gyuláról 
jelentik: A békéscsabai állami szövődé 
üzembeszüntetősével kapcsolatosan, mint >*-  
meretes négyszáz munkásnak mondottak 
fel. A felmondások mintt nagy elkeseredés 
lámadt a munkásság körében és vasárnap 
a munkások népgyűlést tartottak, amelyen 
tiltakoztak az üzembcszüntetés ellen. El
határozták, hogy ma, hétfőn délelőtt küK 
dőtlségben keresik fel Búd János kereske
delmi minisztert, Békéscsaba képviselőjét, 
hogy a felmondások ügyében interveniáljon- 

/< Rcfcrskendezés Art « motornak, mert ■ heitger- 
folnk ot.ijrétege azáltal lcöblítctlk én a kartetotaj el
hinni. Ha „Wlng-Oil"-! adunk a benrinhez, sohasem 
keli befecskendezni, mert akkor * motor a legnagyobb 
hidegben is könnyen beugrik.

— Egy vavő ezret hozottl Kedves vásárló
közönségem ítélt és beigazolta a maradék el
adása céljából rendezett akcióm helyességét és 
célszerűségét. A n. é. közönség véleménye reöm 
nézve parancs és ezért n maradékok rendsze- 
résén hetenként ismétlődő eladását vezetem bo. 
üzletem nagy forgalma és raktáramnak uj áru
val való állandó kiegészítése megengedi, hogv 
t. vevőimnek hetenként egyszer módot nyuju 
sak teljes ruhaanyagoknak maradékbői való 
nagyon olcsó beszerzésére. Minden csütörtököd 
Bárczai-féle maradékvásár lesz és kérem ezen 
különleges elánisltál szives megtekintését. A 
maradékok a tényleges forgalmi áraknak majd, 
nem feléért lesznek elárusítva. Mindenkinek jó| 
felfogott érdeke Bárczaj maradékpsz(ályát meg. 
Ickinteni.

— A lelk|i«m»rtlr« A, kitartó munka mindig megr 
hozza a maga gyOmőlcsét. F.zt az elvet vallja a Meinl, 
r<'« is. mert a két évvel ezelőtt megkezdeti rációnál), 
rAIAs kövei kertében most m-ettehefte azt. amire tórek*  
dett: anélkül, hoav személyzetét redukálnia kellett 
yrlna. vAl'oratlnn minőséi melleit leszAllltWta cikkel 
érőt. Újévi meglenetésftl a kóvé. étesokolAőé és főzelék 
dobozban ArAt szállította te és most arról árle,ülünk, 
hogy e hót folyamán a tósz'aáru. keksz, méz é» pap. rika ára h 1énvrgr;en olcsóbb lett.

ÜT*.  Kft JgflICSV azakarwaa 
■■■■■■■■■■■■I rendel 104 óa 74-fg 

J«u.I-k«ral 1. ... h Ftrtl «• Mi M^ka.t
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Általános elismerést 
fog kiváltani leltári 
árusításunk minden 
cikkének olcsósága!

Egy bestiális aoa merénylete 
leánya ellen

Acsendőrök szuronya mentette meg a KOzség bosszuiatfii
Zulacgerozeg, január 19.

f4 Hétfői Napló tudósítójának telcfónje- 
lentése.) Megdöbbenést kellő letartóztatás 
történt vasárnap a zulamegyei Ságod köz
ségben- A csendőrség előállította és letar
tóztatta Morta József 43 éves gazdálkodót, 
aki a csendőrséghez érkezett feljelentés 
•zerint

bestiális módon merényletet követelt el 
tizenötcsztendős leánya ellen.

Újév napján a családnak egy távoli ro
kona látogatóban volt Mortáéknál s neki 
feltűnt a máskor vidám leányka sápadt- 
rig.. A rokon kérdőre vonta a leánykát. Az

sírra bevallotta, hogy apja brutálisan 
rátámadt, majd megfenyegette, hogy 
megöli, ha valakinek elmondja a tör

ténteket.

Közel félezer szereplője lesz 
az uj kommunista bünpernek
A budapesti büntetőtörvény szék a napok 

bán kezdi meg annak a nagyszabású bűn
pernek a tárgyalását, amelynek az elmúlt 
hónapokban letartóztatott kommunista
bűnözök a vádlottal. Az elmúlt tíz esztendő 
Óta lefolytatott kommunista bűnügyek közül 
valamennyi monstrclárgyalásnak számítolt a 
vádlottak nagy száma miatt. Ez a per azon
ban túltesz a legmonstruozusabb tárgyaláso
kon is. A legújabb kommunista bünpernek 
ugyanis nem kevesebb, mint

109 vádlottja van
s a tanuk, védők s a bűnügy egyéb szerep
lőinek száma meghaladja a háromszázat, 
úgy, hogy

a bűnper összes szereplőinek száma 
megközelíti a félezret.

Az ügyészi vádirat lázitással, a magyar ál

Budapesten elfogták 
a negyvenezer pengős gyöngy- 

nyakék bécsi tolvajait
Napok óta nyomoz egy rendkívül érdekes ék- 

„erlopási ügybon a budapesti főkapitányság a 
bécsi rendőrigazgatóság megkeresésére. Nagy
szabású ékszcrtolvajlásról van szó, amelynek 
károsultja a világszerte ismert A. E. Köchert 
bécsi ékszer- és drngnkőnngykereskedő cég. 
Ennek a cégnek egyik tisztviselőjétől a prágai 
pályaudvaron 44 0OÓ silljng, vagyis mintegy

Árleszállítás!

RaelonalizálAs következtében leszál
lítottuk ft követsezo cikkeink átát

Kává tesziaáru
osokoládó keksz
tOzaitk 

dobozban
mez 
paprika

Kérlo ui á r| egy zék üpkei

Meinl Gyula rí.

Mortáék rokona erről értesítette a család 
egy közeli ismerősét, aki azután a lelketlen 
apa ellen megtette a följelentést. Morta Jó
zsef tagadta a bűnösségét, de a leáng be
vallotta, hogy apja brutális módon lépett 
fel vele szemben.

Vasárnap két csendőr jelent meg Mortáék 
háza előtt, hogy előállítsa a gazdálkodót. 
Midőn a csendőrök a házbői kikisérték 
Morta Józsefet, a ház körül egybegyült fel
dühödt tömeg rávetette magát, úgy hogy' 

csak clőreszegzctl szuronyokkal sikerült 
a megihicsrléstől megmenteni Mortát, 
aki a csendőrségen kihallgatásakor még 
mindig tagadta a szörnyű bűnt, s azt 
tizenhárom esztendős fiára akarta hárí

tani.
Morta Józsefet letartóztatása után a zala

egerszegi ügyészség fogházába kísérték át.

lam és nemzet megbecsülése elleni bűntettel, 
izgatással vádolja a kommunistákat, akik 
Budapesten is, amint külföldön 1929 au
gusztus elsején,

véres forrongást terveztek,
a hatóságok ébersége azonban meghiúsí
totta » bolsevista lázadást. A vádlottak va
lamennyien egyszerű, szürke kis emberek, 
legnagyobbrészt állásnélküli munkások, akik 
a már jólismert sejtrendszer alkalmazásával 
nem is igen tudlak egymás munkájáról.

A fötórgyalást a vádlottak s tanuk nagy 
számára való tekintettel a büntetőtörvény
szék másodemelcti nagytermében folytatják 
le s előreláthatóan

három-négy hétig fog tartani, amíg íté
lettel záródik le a motmtrt-bünpör 

törvényszéki főtárgyalása.

40.000 pengő értékű Igazgyöngyöket lop
tak el a legveszedelmesebb nemzetközi 

vasúti tolvajok.
akiket a budapesti rendőrségnek sikerült el
fogni.

A bécsi ékszerészoég a múlt hét elején Lor- 
ber Ferenc nevű hivatalnokát elküldte Bécsitől 
Prágába, hogy személyesen vigye el a cég 
egyik prágai ügyfelének azt a tizenhét ritka 
szép, igazgyöngyöt, amelyet azután a prágai 
pályaudvaron elloplak tőle. A bécsi tisztviselő 
levéltárcájában rejtette cl a gondosan becsoma
golt igazgyöngyöket és a belső zsebéből emel
ték ki az ügyes tolvajok a tárcát, amelyben a 
negyvenezer pengős gyöngyökön kivid még 
nagyobb mennyiségű osztrák és csehszlovák 
bankjegyek is voltak A pályaudvaron történt 
lopást Lorber Ferenc csak akkor vette észre, 
amikor Prágában a bécsi cég ügyfeleinek át 
akarta adni *.  kincset érő gyöngyszállitinányt.

Nagyszabású nyomozás indult meg Prágában 
és Bécsben és a bécsi detektiveknek sikerült 
mcgállapilaniok, hogy a rendkívüli ügyességre 
valló vasúti lopást Kiéin Géza 33 éves volt 
budapesti pincér és Stenka Ottó 32 éves bécsi 
baromflkcrcskedő követték el, akik nz utóbbi 
idők legnagyobbstilü és n legügyesebb nemzet
közi zsebtolvajai voltak A bécsi rendőrség n 
nyomozás sorún megállapította azt is, hogy 
Kiéin Géza és társa minden valószínűség szerint

Budapestre szöktek.
A megkeresés alapján a budapesti rendőrség 

is erélyes nyomozást indított és
elkerüli la kerre keríteni Kiéin (>»4| fa 

Stenka Oltók
A budapesti nyomozás rendkívül érdekes ada
tai szerint, • két hircs nemzetközi utazó zseb
tolvaj a prágai pályaudvarról egyenesen egy 
Budapest felé Induló vonatra szálltak fel és 

zsákmányukkal agyeKesen a magyar fővá
rosba jöttek.

A megállapítások szerint a két zsebtolvaj nem 
volt lisztábnn az Igazgyöngyök értékével, ame
lyeke! eddig még Ismeretlen arcmélynek ösz- 
szesen

W pengőért adtak el.
Két nan múlva már vlaazautailak Béesbe. hogy 
újból kezdjék munkáinkat és csak a bécsi la 
pókból tudták meg, hogy az a tizenkét darab 
igazgyöngy, amelyet ők loptak el a prágni pá
lyaudvaron, 44.000 siHingct ér A két póruljárt 
zsebtolvaj rürgősgn yÍMiautaaoit Budapestre.

Miaftn cikkünk ilyen ojcsö!

___ 1
r

___ i“
.28

Gyermek nappa bőrkesztyű

Bélelt bőrkesztyű S-M
dói ói fért! elaőrango aapp<__ __

Bélelt trikókesztyü 
bolybtM UólóMel uői 4a fért— —

Csíkos selyemnadrág
■’ndon uinárnya)atban —

Színes retormnadrág________1
Nadrágkombmé V05

••Inea. aaóloe cslpkéval 4a klMtar- — fa 
Melltartó — *38

Jó iifónból. Mlpk4a.-------------- ----------
Dapla tanból cslpkóval P l.AA

Zsebkendő — Ifi
mIom bordkrral...________________  • 1 U

öves harisnyatartó 1M
női. Mi DM brokátból ....... 1

1” 
-.40 
-saJ.U 

3" 
. 5"

fi" 
r

13" 
14" 
r

Cérna fátyolharisnya 
a legkiválóbb alnóeég —

Téli melée harisnya

Férflzokni
■i»táa. Jé paaatkót___ _ — — _ _

Férd sportharisnya
•alkot é« dlvatkockite _____ _________

Kemény férfikalap
Jó gyupjominöaég Ovatfaaóaoktaa— — «.

Oxfording
* gallérral a lagjabb HvMeJkaa— — — — 

Puplining
fehér éa wIbm, éapta, béleli mefM _ —

Hosszú köppernadrág
3 gombai -----—........... ......_ _
Rövid I’ 2.10

Női lakk és divatbőrcipök 
■agaa éa troltoar Barokkal —......   _.

Férfi félCipö barea 4a fekete, ktJSnfóla 
feaónokbae ...-------------------P 1C.BO

Teli házipapucs 
aöl, ralléroe____________ — — — —
Kért. magaeaaóra, Mattae P A.M

Feigyiliemiett maradékainkat most minden 
képzeletet felülmúló olcsó árakon vehaü meg 

WffígftEW 
Rákócxl-nt 74

Portai mojrendolOsekot nUnvéttol most la sKlIlttonk

hogy itt akár
felárra! h vÍMiavdUroljik

a gyöngyöké!, azonban a rendőrség megállapi- 
lása szerint, • gyöngyök megvásárlója alkal
masint tisztában volt a nemesgyöngyök érté
kével, mert

egyáltalán nem volt hajlandó ■ két cseh- 
tolvajjal tárgyalásokba bocsátkozul.

A két tettes közül Kiéin Gézát budapesti ba- 
rótnőjének a lakásán, bűntársát pedig egy kis 
józsefvárosi garniszállóban fogták el a delek- 
livek. Egyik sem volt bejelentve. A rendőrsé
gen mindketten köröjnszakadláig tagadtak, de 
azután

beismerték a (óhajtást,
a gyöngyök eladását, azt azonban semmiképen 
sem hajlandók elárulni, — a felmerült diffe
renciák ellenére sem — hogy ki volt az a sze
rencsés budapesti ve/ő, aki 50 pengőért Jutott 
40.000 pengőt érő igazgyöngyökhöz. Ennek 
következményeképen a budapesti rendőrségnek 
mindezidcig nem is tikerült a városszerte nagy 
eréllyel kutatott out nmüket megtalálni.

A két elfogott nemzetközi zsebtolvajt, akik 
közül Kiéin Gézát a stockholmi rendőrség 
Európnszerte körözi a budapesti rendőrség 
előzetes letartóztatásba helyezte

Crepe de Cliine
tirata selyam, méterje 
■ár cuk egyoe ailnekbea

Crepe de Chine imprime 
tlaata "Hlyem már as oj tavanl aluták te

Japonais imprime
gyönyörű mintákkal _____ __  _ ____

Kaséba ruhaszövet
kockáé ée bordűréi. 70 cm MÓlaa — — —

Gyapjú crepp és kasán 
különféle ealnekboa_____

Teniszfianell
kitűnő mosó __________ — .

Síik divatmüselyem 
Uoldbergar tőle mlatáe roaaaay 

lepedővászon
X pi.mm.ni.ó. .......... ....

ótkezőkészlet
kockái pamutdamaeetból — —

Gyapjú axminster rhé-ti/te-óayeg 
paraeemintáe. »OO> woo nagyaág...----- -

Brüssler ágyelő
rejMMott >gen tartóé i MXtM

SozlOn átvető 
rojtoson. kara«ánla nóvórt—

I*  flanelitakaró 
14OVÍ8O •■. virágai vagy kaekia —

Színtartó mosófüggeny
1 iiáray. t írapória — —

Kötött gyapjujambó
•aóp Mlnakben. nlnUaott _ — —

Nadrág-kamasni
•vámonként l> — ,5U űllar áremalkatóa
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A harapós 
mandarintolvaj
Szombaton délután izgalmas tolvajhajsza 

zajlott le a Csáky-ulca környékén. Scluuarz 
Jenő kereskedő mandarint szállított Müller 
Aladár Gsúky-ulca 24. szám alatt lévő gyü- 
inölcskcreskcdéséhe. Mialatt Schwarz és 
kocsisa bevitték a mandarinnal toll ládákat 
az üzletbe, Várnái Lajos 24 éves napszámos 

leemelt egy láda mandarint a kocsiról.
Schwarz észrevette a lopást, kirohant, 

üldözőbe vette a menekülő tolvajt éb az ül
dözésben segítségére volt Spira Imre keres
kedő is, aki a Zápolyn-utca 34. szám alatt 
lakik. A kültelkek felé folyt már az izgal
mas hajsza, amikor Váradi Lajos egy kő
rakás előtt ledobta a ládát, ő maga elbújt 
a kőrakás mögött s mikor a két kereskedő 
odaérkezclt és föl akarták emelni a ládát, a 
a mandarintolvaj

elűugrott a kőrakás mögül, zsebkést 
rántott elő.

rátámadt a két kereskedőre, őssre-vlssia- 
szurkálta őket, majd beleharapott Spira 
Jenőnek a kezébe, úgyhogy

klsvjlát innjdncm teljesen leharapta. 
Végül nagynehezcii sikerült a késsel jobbra- 
balra hadonászó mandarintól vájt elfogni és 
• rendőrségen előállítani.
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SZÍ X HÁZ — MOZI
Szomory Dezső erélyesen cáfolja, 
hogy uj darabjának hősnője a tragikus- 

végii Dr. Blüh Zelenka
„Koholmány a színházi lap híre" — mondja a szerző

A Vígszínház legközelebbi újdonsága, — 
mint ismeretes — Szomory Dezső darabja 
lesz, amely Dr. Takács Alice címen kerül a 
pesti publikum elé. A próbák javában foly
nak a Lipót-köruti színházban Szomory uj 
darabjából a szerző személyes vezetése mel
lett, de ugv a színpadra, mint a nézőtérre 
vezető ajtóknál szigorú Cerberusok őrköd
nek. hogy oda senki be ne tehesse a lábát. A 
színészek is hét titokként őrz.ík a darabbal 
kapcsolatos híreket — Szomory, mint min
dig, persze most is megközelíthetetlen — 
úgy, hogy eddig csak annyi szivárgott ki, 
hogy az uj darab, mint ahogy az a címéből 
is valószínűnek látszott

egy orvosnőről szól.
Érthető csodálkozással és nagy érdeklő

déssel fogadták ezekután a pestiek azt a 
hirt, amely nz egyik színházi lapban jelent 
meg és amely arról számolI be, hogy

Szomory uj darabjának hősnője nem 
más, mint dr. Blüh Zelenka doktor
kisasszony, aki két és fél esztendővel ez
előtt tragikus körülmények között meg

halt.
A híradás szerint Szomory, aki baráti jó
viszonyban volt a fiatal doktorkisasszony- 
nyal, az ő emlékének akar maradandó em
léket állítani ezzel a darabbal.

A meglepetés annál nagyobb volt Pesten, 
hiszen

a csinos, elegáns doktorkisasszonyt Itt 
mindenki ismerte.

Blüh Zclcnkn, aki a Zsidókórháznak volt az 
alorvosa és akiről azt mesélték, hogy Fodor 
László tulajdonképen róla mintázta a Dr. 
Szabó Juci főhősét, sokszor és sokat fordult 
rne,g müvésztársaságokban. Jó barátja volt 
az újságíróknak és a legnagyobb szimpátiá
val találkozott mindenütt, ahol megjelent. 
Két és fél évvel ezelőtt történt azután, hogy

Pest művésztársadalmát egy márciusi na
pon az a hir döbbentette meg, hogy

a szép és fiatal dokfmkisasszony 
gyilkos lett és meghalt, öt gramm Ve
ronáit vett be, öngyilkosságát későn fe

dezték fel
és akkor már hiábavaló volt az orvosok 
minden erőfeszítése. Betegei, akik imádták, 
az ágya körűi térdepeltek és imádkoztak 
gyógyulásáért — Blüh Zelenka dr. azonban 
elment közülük, anélkül, hogy egy sor Írást 
hagyott volna hátra, vagy valakinek is 
magyarázatát adta volna tragikus tettének. 
Még ma is rejtély mindenki előtt, hogy 
miért halt meg a fiatal és szép doktorkisasz- 
szőni/.

Ilyen előzmények után tehát óriási izgal
mat kellett a Szomory uj darabjáról szárny- 
rakelt hir. Szomory Dezső baconban, akivel 
sikerült rövid beszélgetést folytatnunk, a 
legerélyesebben megcáfolta ezt a hirt.

— A legnagyobb megdöbbenéssel értesül
tem róla, hogy a darabommal kapcsolatosan 
ilyen híreket terjesztenek. Az egész csak 

fantázia szüleménye, abszolút kohol
mány — én nem Is Ismertem a külön
ben, mint hallom, Igen szlmpátlkus, 

tragikus végű dók tor kisasszonyt.
Azt pedig csak nem feltételezik rólam, hogy 
én egy rendőri hírből fogok darabot fa
ragni? Ez n darab hosszú évek munkájának 
a szülötte, hosszú évekig hordtam az agyam
ban és a szivemben minden mondatot, amíg 
elkészült. Kérem,

cáfolja meg a legerélyesebben 
mendemondát.

Szomory Dezső kívánságának 
teszünk eleget és megállapítjuk. 
Takács Alicenak semmi köze Blüh Zelenka 
doktorkisasszonyhoz, akinek rejtélyes halá
lára tehát ezúttal sem fogunk magyarázatot 
kapni.

ön-

■z egész

készséggel 
hogy dr.

2*/,  órás kacatfás

Szcrelml komédia 3 felvonásban. 
Minden este 8 órakor.

Minden bölgylátogató egy üveg „La Danso parfötnöt kap ajándékba
FÓVÁItOSI Mt’VÉSZ SZIXUAZ Operettem nbáz^

A pesti vár testőreinek zenés őrségváltása 
hangosfilmen a világhiradóba kerül

Budapest és Magyarország belekerült a 
hangosfilm hálózatúba. Ezalatt azt kell ér
teni. hogy Pesten most már nemcsak hogy 
előadásra kerülhetnek a hangosfilmek, ha
nem az amerikai moziérdikellscgek

■ hangosfilm készítésének körébe 
bekapcsolták Magyarországot.

Az első lépés ezirányban Mr. Pebal 
pcslrc érkezése volt, aki tudvalévőén 
gosfilmfelvételeket Részit nálunk. J 
kormányzó. Bethlen miniszterelnök lefotog- 
rafálása után az Operaházban fotografálták 
a Bánk bán balett jelenetét

Néhány hét óta szüneteltek ezek a hnn- 
gosfilmfelvételek, annak ellenére, hogy Mr. 
Pebal még mindig Budapesten tartózkodott.

Holnap újra megkezdődnek ezek a fel
vételek,

még pedig, a Hétfői Napló értesülése 
rint elsősorban a Várba 
fonás felvevőgépet és a

Buda- 
i hnn- 
Horthy

szc- 
viszik fel a mikro- 
kortnányzósági pa

E héten ts a múlt hét kiemelkedő sikere kerül színre:

FOX FOLLIFS
Kizárólagos Joggal csak a ROYAL APOLLÓBAN

Premier után
A FELESÉGEM PARFÖMJE. A Fővárosi 

Művész-Színház szombaton este uj darabol 
hozott. Bemutatta Leó Lenz: A feleségem 
parfümje cimü háromfelvonásos komédiá
ját. Az uj darab igen mulatságos. Szelle
mes fordulatain, kedves mókáin igen sokat 
nevetett a közönség, amely ezúttal nein mu
tatkozott hálátlannak és sokszor nyiltszini 
tapssal akasztotta meg a darab előadását. 
A szereplők élén Kabos Gyula művészi pro
dukcióját kell megemlíteni, aki, mint min
dig, most is kitűnő volt. A félszeg, egyetemi 
tanár férj szerepéből kacagtató, tragiko
mikus alakot formált. Mellette Tóth Böske 
kapta a legtöbb tapsot. Ez a színésznő, akit 
az utóbbi időben feltűnően keveset üdvö
zölhettünk a színpadon, annak ellenére, 
hogy igen jól játszik, most megint szívvel, 
lélekkel „belefekűdt“ szerepébe és husból- 
vérből való figurát állított elénk. Horváthy 
Elvira a szobaleány szerepében kedves 
volt. Székely Gizi és Berczy Géza igen jól 
egészítették ki az együttest, amelynek já
téka egész bizonyosan nagy sikerre fogja 
vinni A feleségem parjőmjét.

A NÓTÁS KAPITÁNY — GYERMEKEK
KEL. Érdekes előadás keretében került

színre vasárnap délután a Fővárosi Művész- 
Színházban Farkas Imre nagysikerű dal
játéka, a Nótás kapitány. Az öszcs szere
peket — gyermekek játszották. Kedvesek 
és aranyosak voltak, ahogy a katona mun
dérban s az estélyi ruhákban felelevenítet
ték nekünk cérna vékony hangjukon a régi 
melódiákat. A címszerepet Jaczkő Cia ját
szotta, Halmay szerepében Széchy Hédi, 
BiUcr szerepében Székely Gabi kapott az 
összes szereplőkkel együtt sok tapsot. A 
hallgatóközönség, amely természetesen 
szintén a gyerekek soraiból rekrutálódott, 
sokszor megismételtette a slágereket. A 
rendezés Bcrctvás Károly érdeme.

NINCS TÖBBÉ SZEGÉNY LÁNY. Óbudán is 
premier volt szombaton. Külföldi mintára elő
ször itt hozták publikum elé Kardos Andor és 
Garai Imre legújabb operettjüket, amely a 
Nincs többé szegény lány címet viseli. A mulat
ságos darab rengeteg derűt és vidámságot va
rázsol a nézőtér. A muzsikáról is csak a leg
jobbakat írhatjuk. A fülbemászó dalok, az elő
jelekből ítélve, hamarosan slágerek lesznek a 
pesti utcákon. A Kardos—Garat-darabnak sok 
„sónsza" van arra, hogy a nyáron néhány vil
lamos megállóval odébb, a Budai Színkörben 
folytassa azt a sikert, amelyet szombaton meg
kezdett.

Baklanoff
a világhírű baritonista három este íellép a Városi Színházban 

Jegyeket holnap, keddtől árusít a Városi 
Csütörtök, január 23: Rlgoletto (bérlctszünet). nliúz jegypénztára és az összes jegyirodák.

.*  ' ’ A bérlők /A. B. C. m l’pdvn.m/.nvo.

Fellépéseinek sorrendje :

Szombat, január 25: Tosea (bérlctszünel). 
Hétfő, január 27: Faust (bérletszünet).

A bérlők (A, B, C, D) kedvezményes jegyeiket 
bármely előadásra átvehetik a rendes pénztári 
órák alatt.

lota testőreinek díszes és zenés őrségváltá
sát fogják megörökíteni az öt világrész pub
likuma számára. Ha ezzel a felvétellel vé
geznek, akkor végigjárják a pesti élet főbb 
centrumait és Reggeltől estig címmel né
hány érdekes epizódot örökitenek meg a 
nagyváros jellegzetességeiből. Szó van ar
ról is, hogy a magyar színészek közül né
hány reprezentáns egyéniséggel is megis
mertetik a külföldi közönséget a hangos
film vásznán keresztül.

Gaál Franci, Péchy Erzsi és Sándor 
Erzsi azok, akik eddig számba Jöttek.

A férfiak közül pedig Varga 
énekét fogják felvenni.

Néhány hét múl.a tehát a 
gosfilmszinházak vásznán, 
megjelenik Magyarország és 
hogy a sok költött naiv f.______  __ *
most már a maga valóságában mutasson 
bennünket a világnak.

SZÍNHÁZI napló
rj armath Imre a következők közlésére 

kérte fel a Hétfői Napló szerkesztősé
gét:

— Az utóbbi időben divatba jött Pesten, 
hogy színházi „benfentcsek" a Király Szín
házban szinrekerülő legújabb darabomról: 
a Viktória grófnőről beszéljenek. Többek 
között azt a hírt terjesztik, hogy az uj da
rab tulajdonképpen Paulay Erzsi magánéle
tét és életregényét tárgyalná. Meg kell álla
pítanom, hogy ez a hir valótlanságon alap
szik, eszemágában sem volt az általam na
gyon tisztelt művésznő magánéletét bármi
lyen vonatkozásban, de legkevésbé is egy 
léha operett-téma formájában színpadra 
dolgozni. Engedjék meg azt is*  hogy még 
valamit megjegyezzek. Azzal kapcsolat
ban ugyanis, hogy én 
Színház igazgatóságánál a . _
reposztás ellen tiltakoztam, olyanokat mon
danak, hogy ez feleségem: Szokolay Olly 
érdekében történt volna. Ezt a hirt is eré
lyesen cáfolnom keli. Feleségem czidősze- 
rint különben is a Fővárosi Művész-Színház 
tagja és szóba sem került ennek a szerepnek 
eljátszására. Én csak az ellen tiltakoztam, 
hogy a szubrett szerepet, mely egyenesen 
Bársony Rózsi számára íródott, a színház 
másik, különben igen kiváló színésznőre 
osztotta, aki véleményem szerint nem meg
felelő erre a szerepre.

a Király 
mai sze-

Erzsi, Molnár Aranka, Simon Marosa, Zala Ka
rola, Beleznay Margit játsszák; a férfiak közűi 
a császárt Hegedűs Gyula, a trónörököst Jávor 
Pál alakítják és hosszú idők óta először kap 
szót magyar színpadon Beregi Oszkár.

Imrét, illetve

külföldi han- 
most először 

es Budapest is, 
filmmese helyett 

i be

Lucy Dóráin férjhezment 
egy newyorki orvoshoz

Érdekes mfíuészházasság híre érkezett 
vasárnap Budapestre. A Los Angeles-i 
anyakönyvvezető elölt néhány nappnl eze
lőtt megjelent

dr. Sam Brocklc newyorki orvos és 
bejelentette, hogy házasságot kíván 

kölni Lucy Borain íllmszinésznővcl.
Az anynkönyvvezetóségen ezt a bejelentést 
tudomásul vették és másnap nz esküvőt a 
legnagyobb csendben és titokban meg is 
kötötték.

Az uj asszonyt, aki férjével együtt Euró
pába indult nászúira, nem kell külön be
mutatni a pesti publikumnak, hiszen min-

•aemere Untkor «• . nv. rcndftrtelORvt M 
nemzetközi HvontozO irodaié IV., Vaei-tHca »o Aul. 8 0_81

K éko.fl, nl»rkr»t mesh thelA.

denki
elsők ___ _______ _____ „____
hírnévre és vagyonra tett szert odaát. Lucy 
Dorainek nem az első férje Sam Brocklc, 
mert rövid

néhány héttel ezelőtt bontotta fel első 
házasságát Kertész Mihállyal, 

az ugyancsak Hollywoodban élő világhírű 
magyar rendezővel.

Lucy Dóráin nem maradt sokáig egye
dül, íme, hamarosan újból férjhez ment. 
Kertész Mihály sem húsúit azonban so
káig. ö még volt feleségét is megelőzte és 

öt nappal Lucy Borain második há
zasságkötése előtt elvette feleségül Beül 

Meredi th őnagyságát, 
nz ismert amerikai fllmszcenáriumirőnőt, 
aki ezekulán csak Kertész Mihály számára 
fog darabokat írni.

tudja róla, hogy magyar nö és 
között volt, aki áthajózva a tengeren

az

TTj tőke vonul be egyik fővárosi magán
színházunk gazdasági vérkeringésébe. A 

színház, mely csak nemrégen cserélt gaz
dát, nem váltotta be egészen a hozzája fű
zött reményeket és a sorozatosan következő 
premierek alaposan megapasztolták a pénz
készletet, amelyet az uj tulajdonos hozott. 
Most azután uj tőkéstárs csatlakozik az 
ugyancsak nem régi igazgatóhoz és ennek 
a társulásnak az a különös érdekessége, 
hogy most már az arisztokráciát is ott lát
hatjuk ezentúl nemcsak a színház kulisszái, 
hanem a gazdasági hivatal párnázott ajtaja 
mögött is. Az uj tőkéstárs ugyanis az egyik 
Pallaoicini örgróf lesz.
A Blaha Lujza síremlék ügye a Hétfői 

Napló munkatársának értesülése szerint 
nem kerül le a napirendről A szombati sirem- 
lekavatás alatt ugyanis az összegyűlt előkelő
ségek nagy megütközéssel tapasztalták, hogy a 
síremlék egyáltalán nem felel meg azoknak a 
művészi intencióknak, amelyeket az alkotók 
kötelességévé tettek és nem reprezentálja eléggé 
a magyar csalogány, a legendás hírű Blaliáné 
emlékét. Értesüléseink szerint Bánóczy László, 
törvényhatósági bizottsági tag az ellenzék ne- 

.r:n,.ndán. A 'drón..

Álomkirályné

Bethlen-téri Színpad
Budapestnek vidám szint ad!

Az uj műsort 25 táblás ház 
kacagta végig.

Jegyrendelés d. lelőtt 10 órától J. 443—70. 
Előadások hétköznap fél 6 és fél 9 

vasárnap 3, 6 és 9 órakor.

Hely árak: 50 fillértől 3 pengőig.

A Magyar Színház, amely néhány nap 
n óta zárva tartja kapuit, szerdán mutatja 
be ezévi ..nagyágyúját"; az Álomkirálynöt, Ko
vács Kálmán színdarabját. A darab drámai for
mában .Erzsébet királyné életét dolgozza fel, 
akinek figuráját Fcdák Sári eleveníti életre a

A 
A

A szezon nagy drámai szenzációja 
a Magyar Színházban

. . __ _____ * wfaiírní: FT.DÁK SÁRI
trónörökös- JÁVOR Pál' * í. WnBrtkm barátja: BEREGI OSZKÁR

JÁVOR PÁL Társalkodönö: MOLNÁR ARANKA
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Az Illa prolongálja óriási sikerű Fox reál-operettjét
TÁNCOS DIÁKOKAT •l

soha sehol nem látható ragyogó HÍRADÓT

MAGYAR DAL
A KURFÜRSTENDAMMON

Abrahám Pál nótája Berlin slágere! — Kritika a Vasárnap délután-ról 
A miniszterelnök feleségének filmjéhez itt készítik el a kísérőzenét 
Várják a kegyelmesasszonyt Berlinbe — Magyar hangosfilm gyártá

sáról tárgyalnak a hivatalos körök

Bessie Lowe amerikai film
primadonna férje, nászutjukon 

repülőgépszerencsétlenség 
áldozata lett

Berlin, 1930 január.
A Cafít Berlin négyemeletes és ölezerfotőjös 

pompázó télikertjében Balog Jancsi cigány
prímás muzsikál. Minden félórában egy nótára 
tér vissza, amelyet a jó németek, angolok, 
franciák, hinduk, oroszck, esztek, svédek, ame
rikaiak állva hallgatnak végig:

Harminckettes baka vagyok én,
Kék paroli mosolyog a blúzom tetején...

Mikor a cigányinstrumentumok rázendítenek 
Abrahám Pali ismert nótájára és ezt a CafTé- 

a zzázszoro- 
helyéről. Szé

rfik, ellágyul a magyar szón, magyar nótán. 
Nekem beszélhetnek idegenforgalmi propagan
dáról, én Abrahám Pali magyaros nótájára, a 
jó film pesti és vidéki panorámájára többet 
adok, mint azokra a sovány kis plakátokra, 
amelyek ott szomorkodnak az Untcr den Un- 
den-en és három napra Budapestre invitálják 
az idegent.

Abrahám Pali ismert nótájái- „ 
palotában mikrofonok erősitik 
Sára, a különféle náció felkel a 
gények azt hiszik, hogy most a magyar Him
nuszt játsszák és minduntalan megszakítják 
vacsorájukat. Áhítatot szemmel néznek, 
csöveznek a primás vonójára, akit és amit jól 
ismernek a Melodie des Herzens cirnü Ufa- 
hangosfilmről. Odább egy pár lépéssel a Kur- 
fürstendammon a Gloria-Palast gigantikus fény
reklámját szerelik le éppen most, amely a Zoo 
sokszínű villanyerdejével konkurrálva, való
sággal belcüvőllötte az előkelő Westend- 
negyedbe Dlta Parió és Willy Fritsch nevét.

Leszerelik tehát most a tizméteres villany
betűket, de azért, hogy másutt újra ragyogjon. 
Az Ufa magyar hangosfilmje uj otthont kapott 
a Kammerspiele-ben, Berlin egvik legújabb, de 
mindenesetre legszebb filmszínházában.

Óriási körit lakú nézőtér. Világitási csodák a 
falon Mindenütt fotöjök és drága helyárak. De 
megfizetik! Délután 3 órától játszanak egyfoly-

Napi négy előadás — telt házakkal!
Miért? A Melodie des Herzens (amelyet nálunk 
otthon „Vasárnap délután" címmel fognak be
mutatni) magyar tárgyú és Berlinben is majd
nem egészen magyar nyelvű film. Csak annyi 
benne a német szó, hogy éppen megértsék a 
mesét. A sokat vitatott mesét.

Beültem a moziba és megnéztem a filmet. 
No igen, végigkönnyeztem. A végén szégyellem 
magam, hogy a Julika és ennek a hogyishijják 
gefreiternek a históriája hogyan megfogott. A 
Julika az orleánsi szűz ártatlanságával, költői 
szervimével mi az, hogy csúszik — zuhan az úgy
nevezett erkölcsi lejtőn, bogy minél hamarahh 
megvehesse bakájának azt a lovat, amely nél
kül a baka a szerelmi boldogságát el sem tudja 
képzelni. És ez a pompás magyar flu — öröm 
ránézni — milyen dacos, milyen férfi — ez a 
Willy Fritsch, hogyan küzd ökölcsapásokkal 
és a falusi morál, a család béklyója és szerelme 
ellen, ez tanulmányt érdemel. Máig Gcrő és 
Körmendi János paraszlfiguráit megtapsolják. 
Pethes Sándor zupringerét, Just Gyula és De- 
zsőffg László bakanótázását, mulatozását, de
hogy is tudja leulánozni a „Berliner Bier- 
haus“-ok mundéros publikuma.

Hát ez, kérem, mind magyar. A Halászbástya 
remek panorámája és a mezöhegyesi templom 
előtti parasztkorzó vagy a falubeli búcsú. 
Apropó: Mezőhegyes. Azt hiszem, hogy az 
Ufá-ék itt uj etnográfiái csodát fedeztek fel a 
népviselet terén. Híresek lesznek azok a kézi
munkaalkotmányok, amelyeket a film meg
mutat a világnak.

Még egyet: A berlini nép a vászonról is majd 
felfalja a Willyt, amikor, igaz, hogy kissé né
met dialektussal, de

magyarul 
rákezdi, hogy aszongya:

Rongyos élet, rongyos élet 
Ez osztón az életi...

És magyarul beszélnek a legnagyobb 
hangosfilmen. A szereplőknek, akiknek

lát-

♦
De szabadjon beszámolni még egy-két ma

gyar-német dologról. A Tobis tempelhofi mű
termében most

szinkronizálják a Bethlen Marglt-fllmeL
Lázár Lajos dr., a grófnő a „Szerelem örökké 
éf“ című mesefilmjének rendezője zseniálisan 
menedzselte a filmet. Az összes itteni mozdulat
művészeti iskolák — pestiesen szólva — halál
ra oannak főzve. Három nyelvű szinkroni- 
záción készül: magyar, német és olasz. Az ola
szok már lekötötték a filmet, a németeknek

több meztelenség kell.
Hát megkapják. Pótfelvételek készülnek ilyen 
irányban

A pesti Opera kitűnő Kozma Józsefe egv 
szerenádot alkotott, amely ffimotivuma lesz 
ennek a hangos mesejálékfilmnek. Stefano Bal- 
laninl, a Scala híres baritonistája énekli ezt 
három nyelven. Igen, magyarul isi Tudniillik 
itt kiderült, bogy az olasz ur — magyar. Balta 
Istvánnak hívják, Toscanininél tanult, aki szer
ződése érdekében olasznak keresztelte el. Kü
lönben is itt

nagyban várják a miniszterelnök feleségét, 
aki, ugylátszik, Hága miatt késik.

♦
Szinte álruhában, Alszakállal és siíríi in

kognitóba burkolódzva tevékenykedik n Fried- 
richstrassen (a flbn főutcáján) Bángerth mi
niszteri tanácsos, az állami filmgyár vezére. Az 
Ufa körül folynak a tárgyalásai.

Beszélő filmfelvevő berendezést 
akar venni számunkra, hogy tavasszal mi is 
otthon elkezdhessük a tonfllmek gyártását. 
Csak sokba kerül egy kicsit, no meg szakembe
rek kellenek hozzá. No, nem kell megijedni.

Egyeiőre csak tárgyalnak.
Stób Zoltán

Vasárnap délelőtt részletes távirat érkezett 
Hollywoodból a Fox filmgyár magyarországi 
igazgatóságához, amelyben az amerikai központ 
érdekes részleteket ir meg arról a repülőkatasz- 
trófáról, amely néhány nappal ezelőtt lázba 
hozta Hollywood minden emberét. A napila
pok Budapesten is bcazámoltak néhány rövid 
sorban arról

■ megdöbbentő repülőgépwerencsétlen- 
ségrŐL amely Californlábun történt egy 

filmfelvétel során.
A film a néhány évvel ezelőtt szerencsétlenül

AZ VJ SZÍNHÁZ JELENTI:

Béla, aki 26 éves
Szerdán este:

DYBUK
»»

előadása

námét
___o„_......   r______, néme
tül kellene beszélni, minduntalan magyarra jár 
el a szája Ilyenek vannak lépten-nyomon:

— Szerbusz. Sándor.
— Szerbusz Marikám lelke ml
Berlinben, ahol a világ negyvennyolc tájáról 

idesereglett bábeli nép egyrésze azt sem tudja, 
hogy ml fán terem a magyar, viRad, szomorko-

Hollywoodi rejtelmek
A Déczf-mozi hétfőn először vászonra kerülő 

filmje: biztos siker Biztos siker, annál az egy
szerű oknál fogva, mert a közönség tudva
lévőén hallatlanul érdeklődik minden Iránt, 
ami filmkedvenceink magánéletét tárja fel 
előtte. Európábnn a hetilapok százai élnek meg 
abból, hogy publikumuk számára hollywoodi 
csemegéket tálalnak fel, természetes tehát, hogy 
ez a film, amely kedves éa-mulalságos formá
ban nyitja fel a titkok kapuját és lebbenti el 
a hét fátylat Hollywood paradicsomáról — 
mindenkit érdekelni fog. „Civilben**  elevened
nek meg előttünk a kosztümös és titokzatos 
sztárok és abban a keretben, amely a film me
séjét képezi, felvonul előttünk mindenki, aki 
csak ismert ember nz amerikai fllm-eldorádó- 
ban. A főszerepet Játszó Marion Davies hallat
lanul kedves. A Déesf-mozi uj műsorát hangos 
...................... ................. ' ‘ érdekesebbnél 

be a nagy

járt Loewenstein bankár történetét viszi vá
szonra és ép azt a jelenetet akarták lefotogra- 
fálni, amikor a bankár a repülőgépről a ten
gerbe ugrik. A partról két repülőgép szállolt 
fel moziopcratörökkel, rendezőkkel megrakot- 
lan, hogy

hogy a harmadik gépről leugró pilóta zu
hanását lefényképezzék.

Manövrirozért közben a kél gép oly szerencsét
lenül fordult, hogy összeütköztek és lángbabo- 
rultan zuhantak a tengerbe. Természetesen 
azonnal mentőcsónakok indultak a katasztrófa 
színhelyére, mire azok odaértek, azonban 
már csak a füstölgő roncsokat találták, n két 
gép utasai közül egyet sem tudtak megmenteni.

híradók egészítik ki, amelyek 
érdekesebb képekben számolnak 
világ eseményeiről.

Szerdától a 
kacagócstéket 
kabaré-iroda-

A repÖlőgépszcrencsétlenség híre a rádió V- 
gitségével szinte percek alatt ért el Holly
woodba, ahol most úgyszólván mindenki gyá
szol. A szerencsétlenség áldozatai között két hí
res amerikai rendező is van. Az egyik

Kennth Hawks, aki saámoe nagy Símet 
rendezett és aki Mary Astor híres Hím
primadonna férje. Ugyancsak elpusztult 
nz összeütközés alkalmával Kennth Hawks 
öccse: Ady Hawks, aki szintén JónevQ mo- 

ri rendező volt.
Növeli Ady Hawks szerencsétlenségének tragi
kumát az a tény, hogy a borzalmas véget ért 
rendező

alig néhány nappal azelőtt vette feleségűi 
Bessle Lowe filmprimadonnát és tnéxea- 
hetelket töltötték a kaliforniai tenger

parton.
A Loeusenstein bankár történetét tárgyaló fiira 
rendezői és szereplői egész véletlenül jöttek 
oda, ahol Hawks és fiatal felesége házasságuk 
első napjait töltötték és Ady Haivks

puszta kíváncsiságból szállott csak fal, 
hogy a felvételnek szemtanúja legyen.

Mint ahogy a Budapestre érkezett távirat el
mondja, Ady Hawks sokáig kapneitálta fiatat 
feleségét in arra, hogy tartson velük a légi ki-

Buda pesten eddig még nem látott 

világattrakció

Vivian & Darewsky
Párisién Grill
remek januári műsorában

ránduláson, de Be.ssie Lowe történetesen nem 
jól érezte magát és inkább a hotelben maradt. 
Múló gyöngélkedésének köszönheti tehát csak 
a világhírű amerikai fihnprlmadona, hogy • 
pillanatban életben van, különben ő is a sze
rencsétlenség áldozata lett volna, mint férje, 
nkinek holttestét mindezideig nem sikerült ki
fogni a tenger hullámaiból.

I " 1

ma premier!
EZ HOLLYWOOD!

• Budapest Ismét nevetni fog!
Terézköruti Színpad 10 napot 
rendez. Bemutatásra kerülnek a 
lom legszenzációsabb remekművei, többek közt j 
Vonósnégyes, A hittantanár, Az évforduló, i 
Nizzai expressz, Békekonferencia, stb. Addig is 
fíőthné Kertész Ella. Gőth Sándor. Rózsahegyi 
Kálmán vendégjátéka kerül bemutatásra.

Hollywoodi filmsztárok tündöklése és letűnése, 
az amerikai iiini(?yárak belső, t tkos élete. 
Vidám regény az álmok varosáról, amelyet

Charlie Chaplin. Jehn Glinerf. 
Rod La Roque ds oaupias Falrbanhs 

közreműködésével készített a hangos Metró-gyár

A BESZÉLŐ FILMCSODA t

Hollywoodi rejtelmek
Irta a Blg Parade irója: I.aurence Strnlllng. Rendezte*  Klng Vidor

Hangos hiradúuersenvi 
DÉCS!Ma premier! Wk ■ 4, e, A 10 4raMer
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& I*  O K T
A müncheni utolsó turamérkőzés 3:3 arányban döntetlenül 

végződött és igy
Újpest veretlenül fejezte be nehéz túráját
A müncheni sártenger, a csődöt mondott Werner és az utazás fáradalmai hiúsí

tották meg Újpest győzelmét — A csapat ma délben érkezik haza

A liln-fehérek diadalmas téli túrájának 
utolsó állomásához, Münchenbe érkeztek 
Görögország és Egyiptom ismét magyar si
kerektől visszhangzik, amennyiben

Újpest nyolc mérkőzése közül mind
össze egy végződött döntetlen eredmény
nyel, a többi hét pedig magyar diadalt 

jelent.
Ezután a pompás exotikus kirándulás 

után Münchenben is győzelmet vártunk a 
lila-fehérektől s első pillanatra tényleg meg
lepő, hogy a csapat ezúttal is megelégedett 
a döntetlennel. Azonban ha figyelembe vcsz- 
szük azokat a körülményeket, amelyek a 
csapat eredményességére befolyást gyako
roltak, úgy ezúttal is a legnagyobb elisme
réssel kell adóznunk Közép-Európa bajno
kának. Ismeretes ugyanis, hogy Fogl III. 
Tricstből sérülten utazott haza s helyén a 
III. kerülettől kölcsönkért Werner szerepelt, 
— mindjárt hozzátehetjük, nagyon gyen
gén. Volcntik már a második percben meg
sérült s az egész meccs folyamán statisztált, 
úgyszintén n félidő vége felé üorsányl is 
harcképtelen lett, úgy, hogy a második fél
időben a turavezetöség kénytelen volt a jobb 
halj posztján Mátéffyt szerepeltetni. Mind
ehhez hozzájárul a fárasztó, idegölő bosszú 
utazás, ami végül az crősíizikumu legény
séget is megviselte.

♦
(A l! ét fái Napló tudósítójának fele fon je

lentése.) Münchenben óriási érdeklődéssel vár
ták Újpest bemutatkozását a délbajor kerület 
bajnokságának második helyezettjével, a 
Turnverein 1860-na] szemben. A mérkőzés

íftiMM Fsoún-Snortöruhúz 
a______ Ullöt-ct 40 (J6 aef kő at R -rkAn
---------------- - n ( orvin Szí háznál 

kezdetére a pompás kis stndión zsúfolásig 
meglelt közönséggel. Mintegy húszezer nézó 
foglalt helyet s melegen ünnepelte a pályára 
lépő csapatot. A német szövetség és az el
lenfél vezetőségének üdvözlései utón díszes 
zászlót nyújtottak át a magyar csanatnak, 
melynek nevében Langfelder Ferenc igaz
gató mondott köszönetét. A nálunk is elő
nyösen ismert

Sackcnrcutcr bíró
sípjelére n csapatok a következő összeálli 
fásban álltak a porondra:

Újpest: Aknay—Kővágó Werner—Bor 
sányi, Volcntik, Wilhclm—Ströck, Auer, 
Stoffián, Spitz P. Szabó. TV. 1RG0: Köb- 
Kiing, Schcffcr—Neusendorfer, Plcdl,
WendJ—Spiesclbaucr, Hcnhapl, Huber, Lak- 
ner, öhlenberger.

A begyepcsitctt pálya egyik része mély sár 
ral boritolt volt, a másik fele jégréteggel ta 
kart. Egyebekben verőfényes tavaszi idő kedve
zett a meccsnek. Újpest erős támadásaival kez
dődik a játék Pompás kombinációkkal köze
líti meg a lila-fehér csatársor a müncheni ka 
pút és

StoíTlán ■ 16-os táján már a A percben 
sikerre! ugrathntjn ki Aucrt. aki védlirtet- 
lcn bombával megszerette csnputúnak a 

vezetést (1:0).
Ezután rendkívül erős, de fair játék fejlődik 
ki, mindkét kapu meglehetősen sokat forog 
veszélyben. Hullámzó játék után n 15. percben 
a müncheniek balszélsője öhlenberger, gyors 
cikázássnl hagyja maga mögött a kérésziben 
ráfutó Wcrncri s

* közelről plaszlrnzntt Inhdáját Aknay nem 
védheti (1:1).

A közönség biztatására a müncheni csapat még 
Inkább rákapcsol. Egymásután vezeti szebbnél 
szebb támadásait a honi együttes, miközben n 
közvetlen védelem Újpestnél meg-meginog. így 
a 31 percben

Hcnhapl Wcrnertől kísérve, megszerzi a 
vezető gólt (1:2).

A közönség most már magáról megfeledkezve, 
győzelemre hajszolja csapatát, mely a félidő 
befejezéséig fölényben Is marad.

A második félidő ismét ellenállhatatlan mün
cheni rohamokkal kezdődik. Ez a robusztus 

A jó rádió is jobb 
TUllGSRArii -Mi*  

h a a z n A I benne. - CT Kórlo kapcROlást r a z o- 
kát is tartalmazó ismertető füzeteinket. "Wi 

Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt., 
 Ulpeat 4.

legénység szinte minden stílus nélkül, de nagy 
akaraterővel folytatja az oífenzivát a a 9. 
percben

öhlenberger Isméi Aknay kapujának köze
lébe jut s máris bent van a harmadik gól 

(1:3).
Újpestet kissé deprimálja a váratlan eredmény, 
i percekig tart, amig felocsúdik érthető kábult- 
tógából. De csakhamar magára talál a lila
fehér csapat s ellenállhatatlan akaraterővel tör 
ellentámadásba. A 30. percnél kezdődik a hen
gerelő finis. Már a 33. percben megvan a 
sikere, amennyiben

P. Szabó ideális ívelését Spitz az ellenkező 
sarokba juttatja (2:3).

Kéi perc múlva ismét P. Szabó mutat be egy 
parádés lefutást s az egész német védelmet fa
képnél hagyva,

ideálisan tálalja a labdát Auer felé, ak! 
gondolkodás nélkUI kiegyenlít

Az ofTenziva nem szünetel egv pillanatig sem. 
A münchenieket kapujukhoz szögezi a lila-fehér 
legénység s a kitűnő helyzeteknek egész sora

Á 77Ckiesett— a BTK fölényesen győzött 
a boxoló-csapatba/nokságok harmadik napján 

BTK B. Vasutas 14:2, BTC—1IC 10:6
A boxoló csapatbajnokságok tegnapi harma

dik fordulója meghozta végre az első élet-ha
lál küzdelmet. A BTG és a TTC vívta ezt meg 
s változatos küzdelem után megérdemelten 
jutott győzelemhez a fiatal piros-fehér gárda.

Néhány kiütés telit élénkké a BTG—-TTC 
mérkőzést s külön érdekessége ezeknek, hogy

KocsLs multhctl szerencsés legyőzője: Jó
zan Ls erre a sorsa jutott

A másik kiütés Fischmann (TTC) nevéhez fű
ződik, aki Korpást számoltatta ki. Végül a 
BTG fiatal, nagytehetségü versenyzője Bognár 
is kiütéssel győzött Rózsa ellen.

Mig a BTC—TTC mérkőzésen késhegyig 
menő harc volt, addig a BTK — ha nagy iz
galmak közölt is —, de fölényesen győzte a 
B. Vasutast. Ez a mérkőzés is kiütéssel kezdő
dött, mert Lovas (BTK) a második menetben 
knockautolfa Gerasint, de azután két szép, 
döntetlenül végződött mérkőzéssel folytatódott. 
A pehelysúlyban Takács—Erős végezlek dön
tetlenül, majd ezután került sor az est leg
szebb, leghevesebb mérkőzésére, az Énekes— 
Szabó meccsre. A két válogatott rendkívül he
ves Iramban csapott össze s mig n gyors tá
madásokkal operáló Énekes az első menetben 
volt nagy fölényben, addig Szabó a második 
menetben nyomult fel. Végül is döntetlenül 
végződött a mérkőzés, amely teljesen megfe
lelt az erőviszonyoknak

Ezután már nem sok vizet zavart a B. Vas 
utas. A Schmidt—Bokodi II. mérkőzésen su-

Akik ítfhonmaradtak .,, 
Mig első klasszist képviselő gyorskorcsolyá

zóink Becsben versenyeztek és válogatott jég- 
hokkicsapalunk Ghnmonix felé utazik, itthon 
egy 3í)00 méteres clönyvcrscny és a másod
klasszis jéghokkimérkőzései alkották a vasár
napi jégsportot. A korcsolyázók ismét egyen
letes fejlődésről tellek tanúságot, mig a jég- 
hokkl-niérközésck'-n a BKE hatalmas tudás
beli fölénye jutott kifejezésre, miután ugvszól 
ván kél csapatra való válogatott játékosának 
lávollélében is 10:0 arányban győzte le a 
BEAC újonnan alakult csapatát.
A BKE 3000 méteres gyorskorcsolyázó előny

versenye.
A BKE 3000 méteres hendikep gyorskorcso
lyázó versenyét tegnap reggel tartották meg a 
városligeti műjégpályán. A versenyzőket két 
csoportban, szenior- és junior-csoportban indí
tották. A részletes eredmények a következők: 
Szenior-csoport: 1. Vida 5 p 33 4 mp (10 mp 
előny), 2 Tóth 5 p. 34.1 mp (12 mp előnyl. 3 
Blazscjovszky 5 p 35.4 mp (8 mp előny), 4. Pa; 
taky 5 p 35.9 mp (0 mp előny), 5 Nyelves 5 p 
41.9 mp (előny nélkül), ft. dr. Mérő 5 p 42.2 mp 
(30 mp előny), 7. Schncller 5 p 44.2 mp (4 mp 
előny), 8. Bclházy 5 p 44.5 mp (13 mp előny), 
9 Hídvégi 5 p 44.0 mp, 10. Knrdos 5 p 40.2 mp 
(24 mp előny), 11. Normann 5 p 48.1 mp (12 
mp előny), Nagy Sándor, Kakas és Marx esés

marad kiaknázatlanul A kapu előtt óriási sár
tenger keletkezett a meccs során s ennek folyo
mányaként minden kombináció lehetetlenné 
válik.

A csapat teljesítménye az említett balszeren- 
c«í, körülményeket tekintve U kiválónak 
mondható

A közönség agy ■ meccs folyamin, mint 
annak végeztével melegen ünnepelte a 

nagyszerű játékot produkáló Újpestet,
Mindenki elismerte a csapat nagy képességeit s 
a mulatott játék alapján kétgólos győzelmet 
kellett volna aratnia a csapatnak a német ve
zetők szerint. Volentik és Borsányi sérülése, a 
váratlanul csődöt mondott Werner, a csapatból 
kiütköző utazási fáradalmak, nemkülönben az 
Irreális pálya az okai annak, hogy a jól meg
érdemelt győzelem elmaradt A csapat legjobb 
része a csatársor volt, abban is P. Szabó és 
Stoffián egészen kivételes teljesítményt nyúj
tott. De Auer vehemenciája, Spitz öllctessége 
és Ströck széditően gyors lefutásai is nagy tet
szést arattak. A halfsor az említett körülmé
nyek folytán nem nyújtotta azt, amit várni le
hetőit tőle, mig a közvetlen védelemben egye 
dűl Aknay volt biztos támpont. A német csa
pat ragyogó játékot produkált s — a saját be
vallásuk szerint, — ezúttal futott fel a csapat 
formájának tetőpontjára. A közvetlen védelem 
rendkívül masszív volt, a halfsor erélyes és jól 
passzoló emberekből állt, mig a csapat legjobb 
része náluk is a csatársor volt, különösen öhlen
berger és Spteselbauer mutatott profiklasszist.

Sackenrcutcr bíró néhány kisebb hibától el
tekintve, kifogástalanul vezette a meccset.

A diadalittas csapat ma, hétfőn délben egy 
órakor érkezik meg a keleti pályaudvaron, 
ahol a szövetség, a társcgyesűletek és az egész 
magyar sporttársadalom meleg ünneplésben 
kívánja részesíteni a veretlenül hazatért, sok 
dicsőséget szerzett magyar csapatot.

lyos szerencsétlenség érte a B. Vasutas szimpa
tikus versenyzőjét, Bokodit. A második menet
ben ugyanis egy véletlen ütés következtében 
Bokodinak eltörött a kezefeje s igy nein tudta 
tovább folytatni a küzdelmet.

A B. Vasutas minden reménye ezután Bo
kodi Lajosban összpontosult. De itt is csaló
dás érte, mert Bokodit sorozatos szabálytalan
ságai miatt a vezető biró leléptette. így a BTK 
nem várt fölénnyel 14:2 arányban győzött.

BTC—TTC 10:8.
Tóth (BTC) győz Gálos (TTC) ellen ponto

zással, Takács (TTC) győz Józan (BTC) ellen 
kiütéssel; Bencze (TTC) győz Tóth Péter 
(BTC) ellen pontozással; Fischmann (TTC) 
győz Korpás (BTC) ellen kiütéssel; Kerekes 
(BTC) győz VVcisz (TTC) ellen; Bognár (BTC) 
győz Rózsa (TTC) ellen kiütéssel; Jeles (BTC) 
győz Biritz (TTG) ellen. Biritz szemhéja fel
szakadt s a biró beszüntette a mérkőzést. 
Pesti (BTC) győz ellenfél nélkül.

BTK—B. Vasutas 14:2.
Lovas (BTK) győz Gerasin (B. Vasutas) el

len kiütéssel; Takács (BTK)—Erős (B. Vasu
tas) döntetlen; Énekes (B. Vasutas)—Szabó 
(BTK) döntetlen; Schmidt (BTK) győz Bo
kodi II. (B. Vasutas) ellen. Bokodi feladta; 
Fogas (BTK) győz Lénárd (B. Vasutas) ellen 
pontozással: Kriston (BTK) győz Csöngey (B. 
Vasutas) ellen pontozással; Kiebei (BTK) győz 
Bokodi Lajos (B. Vasutas) ellen. Bokodi disz
kvalifikálva.

következtében feladták.
Junior csoport: 1- Sándor 5 p 59.8 mp (15 

mp előny), 2. Ladányi 6 p (előny nélkül), 3. 
Protzky 6 p 08 mp (10 mp előny), 4. Oszterei 
fi p 09 mp (15 mp előny), 5. Facsinay 6 p 09.fi 
mp (30 mp előny). 6 Fekete 6 p 09.8 mp (17 
mp előny), 7 Csécsi Nagy 6 p 11.8 mp (25 mp 
előny), 8 I.ukovics László 6 p 13.1 mp (5 mp 
előny), 9 Boros 6 p 21 mp (5 mp előny), 10 
Komáromy 6 p 22.3 mp (30 mp előny), 11 
Beér 6 p 25.6 mp (35 mp előny). 12. Levitzkv 
(előny nélkül) fi p 26.2 mp. — Molnár esés kői- | 
vetkeztében feladta.

Az MHC jéghokki körmérkőzései.
Vasárnap folytattak az MHC körmérkőzéseit, 

melyeket ezúttal nagyszámú közönség nézett 
végig. Reggel a BKE II. mérkőzött a BEAC csa
patával s a kiváló tartalékegyüttes nagyszerű 
kombinntiv játékával lelépte az egyetemistákat. 
Az eredmény 10:0 (5:0 2:0. 3:0). Délután ke
rült sor az MHC—AHC-meccsre. mely szintén 
kitűnő sportot nyújtott Az MHC könnyen 0:1 
(3:0, 4:1, 2:0) arányban győzött A gólok közül 
Margó négyei, Márffy-Manluano kettőt, Szucliy, 
Neogradv és Telek y egyet-egyet szerzett. Áz 
AHC egyetlen gólját Miklós ütötte.

Hatz Ottó nyerte kettős 
holtverseny után a BBTE 

nyílt tőrversenyét
A BBTE nyílt törversenyének döntőit vasár

nap este bonyolították le a BBTE Attila-utcai 
tomacsurnokában

A versenyt kettős holtverseny után Hatz 
Ottó (TVC) nyerte 7 győzelemmel. 2. Kalniezky 
Gusztáv (TVC) 7 győzelem. 3. Dunay Pál 
(BBTE) 6 győzelem. 4. Nngv Emö (MACI 5 
győzelem. 5. Dánl Szabolcs (MAC) 4 győzelem.
6. Eckl Viktor (RÁC) 3 győzelem. 7. Dingfelder 
Imre (RÁC) 2 győzelem. 8. Dávid József (TVC) 
1 győzelem 37 kapott tusa. 9. Maszlay Lajos 
(TVC) 1 győzelem, 38 kapott tuss.

Hatz. Kalnlcz.kv és Dunav már a verseny 
nlső felében kiválik a mezőnyből Először Hatz 
szenved vereséget Kalniczkvtöl (3:5), majd 
Dunav veszít Knlniczkv ellen (3:5). Ezután 
azonban Kalniezky bánitól szenved veresége! 
(3:5). úgyhogy mindhárman egyformán álla- 
nnK 1—1 vereséggel. Hatz 5 :1 arányban győz

Dunay ellen, aki igy hátraszorul. Kalniezky és 
Hatz többi hátralévő ellenfelét sorban legyőzi 
és egyformán 7—7 győzelemmel végeznek. A 
döntő mérkőzést Hatz nyugodt vívással bizto
san nyéri 5:3 arányban.

Egyik rokonszenves versenyzőnk sajnálatot 
sérüléséről is hírt kell adnunk. Szervánszkg, 
aki a BBTE törversenyének tegnapi közép
döntőjében Dingfelderrel vívott asszójában 
megsérült, a helyőrségi kórházban fekszik or- 
vosi kezelés alatt. Sérülése szerencsére nem 
súlyos, hárem nap múlva valószínűen elhagy
hatja a kórházat.

A vasárnapi osztrák 
kupaiorduló szenzációi: 

az Ottakring győzelme az első- 
osztálya Hertha fölött — 17 gólt 

rágták a Rapid-csatárok
Külföldi futbaheredmények 

Ausztria?
Becs: Az osztrák kupa vasárnapi fordulójá

nak eredményei közül kirívó az Ottakringer SC 
győzelme az elsöosztályu Hertha fölött. Ered
mények: Rapid—Ncubau 17:0 (12:0). — Otta
kring—Hertha 1:0 (1:0). — Nicholson—Liber
tás 9:1 (3:1. — Florlsdorf—Vienna 5:1 (5:0), 
Austria—Transvaal 4:0 (3:0). — Brigittenau— 
Hietzing 10:1 (3:0). — Altsmanndorf—Gersthof 
6:0 (2:0). — Admira—Schwarz-Wciss 5:0 (3:0). 
Wacker—Viktória 4:0 (4:0).

Jugoszlávia
Subotlca: ZsAK—Ferrum 3:3 (2:2). Barátsá

gos.
Bclgrád: Soko—Jugoslavia 2:0 (1:0). Nagy 

meglepetés!
Újvidék: Vojvodina—Rndnicky 5:2 (1:1). A 

kerületi serlegért lejátszóit döntömeccsct még 
a mull héten kezdték meg, de a sötétség miatt 
félbeszakították. A befejezés nem hozott ujabb 
eredményt.

Görögország:
Athén: Belgrádi SK—Apollo 2:1 (1:1). A BSK 

első turamcccse megérdemelt győzelmet ered
ményezett.

Németország.
Berlin: Németország labdarugó szenzációja 

tegnap a Slavia játéka volt Berlinben. Az eddig 
veretlen Minerva kénytelen volt meghajolni a 
cseh bajnok tudása előtt, amely a labdarúgás 
minden finomságát és tökéletes háromszögclö 
iátékot mutatott be a közel húszezer főnyi kö
zönségnek. A mérkőzés eleinte kiegyensúlyozott 
erők döntetlenjét sejlleltte, de a 20. percben 
Puc kiugrik és gólt lő, kissé offszájdgvanus 
helyzetből Birlen, a biró a gólt megítéli. A 
Slavia mcst állandóan támad és röviddel szü
net előtt Soltys a második gólt helyezi a berli
niek hálójába. Újrakezdés után a Slavia gyors 
egymásutánban két további gólt ér el és bár 
most inkább technikás játékra törekszik, ki
tűnő centerhalfja, Pletiha réven az ötödik gólt 
is behelyezi, mig a Minerva még a becsülelgólt 
sem tudja megszerezni.

Olaszország.
Milán—Pro Vercelli 1.0. — Livorno—Ales- 

sandria 2:1 — Juventus—Cenova 93 0:0 —
Trieste—Padova 2:1. — Pro Patria—Roma 6:1. 
— Napoli—Lazio 2.0 — Crcmona—Modena
2:2. — Ambrosiana—Torino 3:0.

Csehszlovákia.
Prága: Vienna—Sparla 3:0 (1:0).

Sípos Manci legyőzött 
egy stafétát a Népjóléti 

SE úszó vet senyén
Vasárnap a Rudas-fürdőben bonyolította le 

az NMSE uszóversenyét, melynek főbb eredmé
nyei a következők: 60 méteres hátuszái: 1. 
Hauer (Postás) 52 mp. — 40 méteres hölgy- 
hátuszás: 1. Sípos Manci (Igazsógiigy) 32.4 mp. 
— 60 méteres gyorsuszás: 1. Nikora (Postás) 
41 mp — 40 méteres liölgy-gyorsuszás: 1. Sí
pos Manci (Igazságügy) 27.6 mp. — 40 méteres 
hölgy-mellúszás: 1. Ulbing (NMSE) 44.2 mp. — 
100 méteres hölgy gyorsuszás: 1. Sípos Manci 
(Igazságügy) 1 p 218 mp. — A 3X40 méteres 
vegyes stafétát a Poslás nyerte 1 p 32.4 mp, 
mig a 3X40 méteres vegyes hölgystafétát Sípos 
Manci (Igaz ágügy), aki egyedül úszva, 1 p 49 
mp alatt győzőit a népjóléti csapatával szem
ben (2 p 10 mp). A pontversenyben a NépjóléV 
lelt nz első 42 pontllal, 2. Poslás 14 pont, 3 t| n,,n»

Fagyásiűl, feltöréstől, 
lyahszemekiűi

magánzóit iának
Miért gyö'.rödik nyllnló tyúkszemeivel, hasogató fa- 
JR0*0^01-, kí'>*6  feltörésekkel, amikor egy jó meleg 
libiürdöycl egy csapásra mcgszabndulhat e fájésok- 
c 7 gyógyszertárban szerezzen beSzent Hókus-libsót 4a ebből néhány dekagrammot 
oídjon fel egy lavór jó meleg vízben, amig a fel. 
szabaduló oxigén a vizet tejszc-üvé változtatja Az 
Igy elkészített lábvlzbcn áztassa lábait vagy 10 per
cig és azonnal megkönnyebbülést fog érezni. Az 
oxigénnel túltelített fürdó meglágyítja a tyúkszem 

i1:* ” u'.u'íéMCn * *‘>ökcréÍR- boa> « ké" nélkul el'.ivolítható, A tejszerű víz pc-’ig csillapító 
fet.fíWí Yfcn a /Wásokra, elmulasztja a
L«i£m?CuÍ* ’JtlpíA Hókiis -só a legelhanyagoltabb lábakat is ok. felesen rcndhehrzza. annyira, 
hogy járkálhat egész nap. táncolhat egész éjjel, sza- 

eíés\n‘-.lu,rn " dol8al u,án ■ legkisebb <áradtságértet aélkfil. Egy nagy esom*g  Bókus-só 
. ! L? nlwí*  Ha va,a""J n«n volna, beszerezhető:Ssant Rókus-gyógyssertór, Dpesl, VII.. Rákóczi út 71,
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| Lame Sálén A90
.Xjl gyönyörű estélyi ruhaszlnekben.. . .. P ■

líőí refermnadrág 1
jó meleg selymeseit meilé min fiség— . . P ■

Két világbajnokság 
magyar részvevőinek elutazása 

a fővárosból
A téli sport- és asztali tennisz-világbajnoksá- 

gok határnapja, miként a múlt évben, úgy az 
idén is egybeesik és a két világbajnokság ma
gyar résztvevői vasárnap utaztak cl a főváros
ból. Soréndben elsőnek

■ magyar válogatott jéghokklcsapat
kait útra Reggel 7 óra 10 perckor a bécsi 
gyorssal indult el a csapat tizenegy játékosa 
Minder Frigyes szövetségi kapitány vezetésé
vel. Minich Jenő dr. szerdán reggel utazott a 
csapat után, hogy a magyar jéghokki-sportot 
képviselje a nemzetközi korcsolyázó-szövetség 
kongresszusán. Minich dr.-ral együtt utazik 
Krempelsni és Bengovilsné, a két játékos fele
sége is.

Mechlovits Zoltán .valamennyi 
számban magyar győzelmet 

remél a berlini asztali tennísz 
világbajnokságon

Vasárnap este kilenc órakor indult el a ma
gyar reprezentatív nszlali-tennisz-csapat Ber
linbe, hogy a negyedízben megrendezendő vi
lágbajnoki meetingen újra dindalra vigye a 
magyar színeket. Mintegy százötven főnyi lel
kes sportközönség gyűlt össze az indulás előtt 
és páratlanul lelkes fogadtatásban részesítette 
a kisded csoportot. A búcsúztatók élén fín- 
dánszky Pál dr. és Rosenberg Emil dr elnök
ségi tagok adták ki az utolsó utasításokat az 
utrafcelőknek. A turaexpedició a kővetkezőkből 
áj):

Bellák. Barna, Szabados, Kelen, Dávid, 
Mechlovits, K. Mednyánszky Mária, Sípos An
nus, Komáromi Márta, Gál Magda. Hivatalos 
kísérő és csapatkapitány Mechlovits Zoltán. 
Nem hivatalos kísérőként Rciner, Havas és 
Rónay utaztak a csapattal. Közvetlen utazás 
előtt alkalmunk volt Mechlovits Zoltán szövet
ségi kapitánnyal beszélni, aki a következőket 
mondta a Hétfői Napló munkatársának:

— Az esélyeket Inlolgatva, minden elbizako
dottság nélkül remélhetjük, hogy a berlini vi
lágbajnokságokon minden számban győzni fo
gunk. A legbizonytalanabb még a csapatbajnok-

&
. P

Hosz'üns és kabátkelmék £8°
tiszta gyapj aminőségek, 140 cm. szélesek P

Hői kötött mellény R90
tiszta gyapjú minőség

Lelkes ünneplésben részesítették 
Petschauer Attilát Mezőkövesden

Mezőkövesd, jan. 1*.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjele*-  

tése.) A mezőkövesdi főgimnázium dísztermé
ben mintegy hétszáz főnyi közönség elölt, 
— melynek soraiban a megye és a járás elő
kelőségei foglaltak helyet — Petschauer Attila*  
Tary Gizella és Gerevich Aladár kitünően si
került vivóakadémiát tartott. Először Pet
schauer Gerevich el asszózotl, melyet frenetikus 
tapssal honorált a közönség. A mire még nem 
volt példa, a közönség — mint a színészeket 
szokták — újra látni akarta az egyszerre nép
szerűvé vált „Attilát". Majd a Targ Gizella—< 
Gerevich tőrbemutató következett. Ennek vé
geztével beszédben üdvözölték a vendégeket, 
akiknek nevében Petschauer válaszolt, megha
tottam mondva köszönetét a páratlanul lelke# 
fogndtatáaért. A vivóakadémiát a miskolci éa a 
mezőkövesdi tornászok korlát- és nyujtógyss- 
korlatai zárták be.

úl Sötétkék
p-JÍ és fekete öltönykamgarn, 140 em. nélesek 
li'jj elsőrendű tiszta gyapjúmillőségek . P 12“ dől setyemhaiisnya 9'

valódi Bemberg selyemből _ _ — P #.80 ■■
3

H Mosódelain- 7R
Jj nagy válaxztékban ......P |f

á Uái angol harisnya no
drapp és ssűrk*  Mtnbea elsőrendű |

ság, tekintve, hogy két nyert szetre megy és az 
osztrák csapat mintha pillanatnyilag rutino
sabb volna.

• férfi egyéni világbajnokságot az a ma
gyar fogja megnyerni, aki Llebstert legyőzi 

Eddig i» úgy volt. Stockholmban én vertem 
meg, Budapesten pedig Perry.

A hölgy világbajnok százszázalékra K.
Mednyánszky Mária lesx.

A férfi-párosban a .Szabados—Barna-párt vá
rom győztesnek, a vegyes-párosban a Szabados 
•—K. Medngánszkg-párt, a hölgypárosban pe
dig a K. Mednyánszky—Sipos-duóL Minden 
számban az osztrákok lesznek a legerősebb el
lenfeleink. A tavalyi félelmetes angol csapat 
közel sem rendelkezik ezúttal oly erős verseny
zőkkel. A mieink a legjobb formában, a legtel
jesebb kondícióban és a legszebb reményekkel 
indulnak a versenyben.

rendelő vér- és nemfbet*  Kk részére. Ezüst 111 
rstn-slfH.. Rendelés 

egész nap. RlkAozl-Btl*
Lua 1 Réknaaxl ssembee

A pécsi főiskolai vivők győztek 
a délnyugati városok kard

versenyén
Kaposvár, jan. 19.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele/onjelen- 
tése.) Kaposvár és Pécs vívóinak egyesület- 
knrdmérkőzését vasárnap vivlák le Kaposvá
rott. A küzdelemből a Pécsi Egyetemi Atlétikai 
Club vívói kerüllek ki győztesként. A helyezési 
sorrend a következő: Győztes: Pécsi Egyetemi 
Atlétikai Club 1 győzelem, egy döntetlen, 20 
adott tusa. 2. Kaposvári Turul Sport Egylet 1 
Trőzelem, 1 döntetlen, 18 adott tuss, 3. Pécsi 

llélikai Club 2 vereség.
Részletek: Kaposvári Turul Sport Egylet— 

Pécsi Atlétikai Klub 11:5, Pécsi Egyetemi Atlé
tikai Klub—Pécsi Atlétikai Klub 9:7, Pécsi 
Egyetemi Atlétkai Klub—Kaposvári Turul 
Sport Egylet 8:8 (58:66 tusaránnyal).

A győztes Pécsi Egyetemi Atlétikai Klub tag
jai; Steinmetz 4 győzelem, Dziobek 2 győzelem, 
Caflisch I. 1 győzelem, Caflisch II. 1 győzelem.1 
A Kaposvári Turul Sport Egylet tagjai: Vitéz ( 
Pulay 3 győzelem, Szuhovszky 3 győzelem, Má- ! 
caovics 2 győzelem, Horváth 0 győzelem. |
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Női zsebkendő _1R
fehér bailsztból, pikrt .zélű .. . . P | B 9sr

Zsebkendő _QR
fehér ajouroa 96x80 em nagyságban P IW

I Férfizokni _ R4
legszebb divat mintákban. . P —,M Ü Ml

3 Sportflanell
igen jő meleg anyag .

löi fakete anülop 13 
Hántás cipő lakk dísszel P IV

Bársonyilanelok 1
egy színűek és mlntázottak  ................  P I

| Fehér cérna 
< grenadin «»

Mintázott miiselyem 1
legújabb mintákkal kitűnően moshatók P I

195Frottír törülköző 1
kílCnő minőség___________________ P |

Férfiing
kitűnő mintás ostorából 2 db kOlön fanérral P 6

Férfi hosszú harisnya 1
mlatásott, elsőrendű minőség.. . . . — P I

8-Étkészlet
140x140 cm. abrosz WxK «n. szalvéta P

Férfi nadrágtartó 1
JóminŐRégO tartós garamiból...... P I

Női nadrágkombiné 920
színes nansonkból, csipke mottvvsl és #
hímzett mintával ........ P M

Trikóselyem sál 1
fehér és színes csíkos . P I

180

138

f

[50

f

Mintákat és árjegyzéket díjmentesen küldünk!

Vasárnapi sporthírek
XSehmellng a nehézsúlyú boxoló-vUágbaf- 

nokjelölt ma száll hajóra Hamburgban. Mai 
Schmeling, a világhírű német professzionalista 
boxoló egyik jogos jelöltje a nehézsúlyú világ
bajnokságnak, amelynek döntőmérkőzéaét a 
nyáron vívják meg Csikágóban, vagy New- 
yorkban. Schmeling azonban csak akkor ve
het részt a döntőben, ha előbb legyőzi a néger 
Godfreyt, akivel márciusban találkozik. Schmo- 
ling — mint azt Hamburgból jelentik — ma 
délben száll hajóra, hogy a tengerentúlra ha
józzék.

X A magyar válogatott Jéghokklcsapat asa 
Klagenfurtban játszik. Vasárnap reggel — 
mint azt lapunk más helyén megírtuk — útra 
kelt a magyar válogatott jéghokklcsapat, amely 
ma este már Klagenfurtban szerepel. Ellenfele 
a Klagenfurtét AC csapata lesz.

X A MUSz második flim-mnttnéja, Az elad 
film matiné nagy sikerén felbuzdulva, a MUS# 
vasárnap délelőtt megismételte matinéját. A 
közönség ezúttal is zsúfolásig megtöltötte a 
Royal-Apolló termét, sőt néhány száz főnyi kö
zönség jegy nélkül távozott a pénztártól. AmL 
dön a vásznon megelevenedtek a mull nagy 
csatáinak hősei, vaslapé verte fel a csöndet 
mozitermet. Egymásután tán>i*«k  elénk ax 
1926. évi Európa-bnjnokságok küzdelmei, a 
vizipólócsaták, a múlt évi Klebekberg-Kupa fe
lejthetetlen küzdelmei. S a kiváló úszók lassí
tott stílus felvételei, valamint a magyar vizi- 
pólócsapat részletes és precíz tréningképei tet
ték teljessé a matinét, amely úgy szórakoztató*  
de különösen tanitó, oktató szempontból töké
leteset nyújtott.

X Keddre halasztották az OTT cfklusnyltó 
ülését. Eredetileg ma délutánra hívták egybe 
az Országos Testnevelési Tanács ciklusnyifé 
teljes Ülését. Az OTT elnöksége azonban Kle- 
belsberg Kunó dr. kultuszminiszter másirány*  
elfoglaltsága folytán úgy döntött, hogy az ülést 
kedden délután 5 órakor tartja meg az Ország
ház delegúciós termében.

X Az Uszószövetség rendkívüli közgyűlését 
vasárnap délelőtt tartotta meg Andrássy-ull he
lyiségében. A közgyűlés egyetlen tárgya: az 
alapszabálymódositás, egyhangúan ment ko- 
resztül. A közgyűlésen Beleznay László dr. el
nökölt.

X Egy budai glmnarlsta nyerte Magyaror
szág első Ifjúsági tomászbajnokságáL A budai 
tornászok Allila-utcai csarnokában rendezte a 
Tornászó vétség az első ifjúsági toruászbajnok- 
ságot. A pompás küzdelmeket végig nézte De- 
méng Károly ny. államtitkár, vitéz Rapaich 
Richard tábornok, Hohlfeld Henrik ny. állam
titkár, Neldenbach Emil igazgató és még szá
mosán a testnevelés vezetői közül. Magyaror
szág ifjúsági tornászbajnoka (összetett ver
seny): 1. Schummy Géza (Verbőczy reál)' 
269.40 p, 2. Schmidt Miklós (NTE KISOK) 
257.60, 3. Tauber László (VII. Izr. rg.) 243.55. 
Nyújtón: Schummy Géza (Verbőczy reál) 
56.10 p, 2. Kadarnhck Lajos (NTE KISOK) 54, 
3. Duska László (Bocskay-reál) 51.8. Korláton? 
Schmidt Miklós (NTE, KiSOK) 56.3 p, 2. 
Schummy Géza (Verbőczy reál 55.4, 3. Kadar.v 
bek Lajos (NTE, KISOK) 55.1. Lövöm 
Schummy Géza (Verbőciy reál) 81.10 p, 2. 
Schmidt Miklós (NTE, KISOK) 80.20, 3. Duska 
László (Bocskay-reál) 78.90. Gyűrűn: Tauber 
László (VII., Izr. rg.) 56.2 p, 2. Schummy 
Géza (Verbőczy reál) 55.8, 3. Schmidt Miklós
(NTE, KISOK) 55 7. Függeszkedésben: Weiss 
Sándor (VII., izr. reál) 5.2 mp, 2. Schummy 
Géza (Verbőczy reál) 5.2, 3. Tauber László
(VII., Izr. reál) 5.7. A mintaszerű rendezésben 
lefolyt verseny végén a nyertesek dijait De- 
mény Károly ny. államtitkár osztotta ki bua- 
ditó szavak kíséretében.
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X Klubköti birkózóverseny Debrecenben. 
Debrecenből jelentik: A város vasárnapi sport- 
eseménye a DMTE ós a Budapestről Icrándult 
MTE klubközi birkózóversenye volt, amelyet 
nagy fölénnyel az MTE nyert meg. Részletes 
eredmények: Légsuly: 1. Arányi (MTE), 2. Ga
lambos íMTF.i. -1. Bakonyi (DMTE). — Pc- 
helysuly: 1. Nagy (DMTE), 2. Tcnkcy (MTE), 
3. Bacsárdv (DMTE). — Könnyüsuly: 1. Ta
kács (MTE). 2. Törő (DMTE), 3. Schwaller 
(MTEi. — Kiskörépsuly: 1. Matúra (MTE), 2. 
Fcrmczi (MTE). — Kisnehézsuly: 1. Szalay 
(MTE).

X Meehlovlla Zoltán rédióelőadásn. Mechlo- 
vits Zoltán vasárnap este — egy órával a ber
lini indulás előtt — sikerült előadást tartott a 
rádióban ..Magyarország a berlini asztali len- 
nisz-világbajnokságon" címmel.

X A kosárlabda-kllrmérkőzéa első napja. 
Sok huza vona után tegnap este kezdték meg 
a kosárlabda-körmérkőzést a Nemzeti Torna
csarnokban. Az első napon nz MTK és MTE, 
valamint a BBTE—VAC-mérkőzés került le
bonyolításra. A szebb és hevesebb mérkőzés a 
BBTE-VÁC találkozó volt, mig nz MTE—MTK 
mérkőzés a meggyengült csapatok folytán meg
lehetős nivóllnn volt A kosárlabda-sport 
ugyanis — nem tudni, mi módon — a MASz. 
fönhgtósága alá tartozik s a MASz. a két- 
hórom hónapig tartó kosárlabdára egyszerűen 
ráhúzta nz nlléfák hathónapos átigazolását, 
így azután úgy az MTE, mint az MTK tarta
lékosán óllt ki. Eredmények: MTE-MTK 
28:20 (12:6). Góldobók: Pulika 10, Sennyei 
10, Frischmnnn 4, Rózsa II. 2, Báder 2, illetve 
Göbel 12, Németh 0 és Weiskopf 2. — VÁC— 
BBTE 22:17 (5:10). Góldobók: Dückslcin II.
7. Auspitz ft. Diickstcin dr. 5, Schwarcz 4; 
illetve Horváth 7, Schrer 0, FerenczfTy 2 és 
Forray 2.

Lovasmérkőzések 
a Nemzeti Lovardában

Nagyszámú és előkelő közönség élénk érdek
lődése mellett, a politikai, katonai és társa
dalmi élet szómos kiválósága jelenlétében 
kezdte meg n magyar concourssport idei sze- 
ionját. A mérkőzéseket szombaton kezdték 
meg és vasárnap fejezték be. A kétnapos mi
iing a jövő héten kezdődő berlini és a közeli 
nápolyi nemzetközi lovasmérkőzések előkészí
téséül szolgáltak és a látottak nagy reményt 
nyujtnnak, hogv a inagvnr színek képviselői a 
nehéz nemzetközi konkurenciákban is meg
állják helyüket.

A mérkőzések mindkét napon nagyszerű 
küzdelmekkel szórakoztatták a közönséget. Fel
tűnt a verscnvnnvag pompás formája, de külö
nösen urlovnsnőink s urlovasaink fejlődése. A 
lovasok valamennyien szinte vakmerőségnek 
tetsző bravúrral vették az akadályokat és egyik 
pompás akció a másikat követte. A miiing 
hősei Binder Ottó és Fáy Halász Ida. akik kél- 
két mérkőzést nyerve, osztoztak a miiing di
csőségén. Fáy Halász Ida szenzációs győzel
meivel bebizonyította, hogy ezidőszerint egyik 
legkiválóbb hölgylovasunk. Nagyszerű lendü
lettel tör előre a nagyok közé Ledofsky Ágnes 
is, aki a legjobb urlovasokka] szemben bizo
nyult méltó ellenfélnek. Nagyszerűen szerepelt 
még Vajda Bélúné és Bálint József.

A vasárnapi mérkőzések részletes eredménye 
a következő:

I. Díjugratás 1 rásrtői istálló Terlinde lova. 
lovAgolla Binder Ottó. 2. Bálint József Dandy 
lova, lovagoltn a tulajdonos

II. Hölgyek nehéz díjugratása. 1 Nemzeti 
Lovarda Fonóka lova, lovagolta Fáy Hálást 
Ida 2. Transsylvania istálló Apatinka lova, 
lovagolta Ledofsky Ágnes. 3. Nemzeti Lovarda 
Carmen lova, lovagolta Fáy Halász Ida.

Budapesti ügetőversenyek
Vasárnapi versenyei után az ügelősporl is 

téli pihenőre tér. Á zárónap versenyei, annak 
ellenére, hogv két futnmban csak kis mezőny 
indult, érdekes küzdelmekkel szórakoztatta a 
közönséget. A nap eseménye, hogy a nap fő
számában a nagy favorit Com fesse Pro Pátriát 
saját istáliólársa. Pogány, megverte u finisben

A részletes eredmény a következő:
I. FUTAM. 1 Mikulás II. (Jónás, pari).

2 Cyklon (Kovács. 3). 3. Mimosa (Marék, 3).
Indullak még: Fcrgcteg, Chrribum, Ernani, 
Fénybogár, Fcnclon. Tol.: 10 : 29, helyre: 13, 
tő. 21. Olasz; 10 46. — II. FUTAM. 1. Dom
bóvár (Kovács, 6), 2. Kudarc (Dózsa, 2).
3 Cigánybáró (Marék, 6). Indultak még: 
Enyém. Colorado, W’ortbv, Philip Morris. 
Csilri. Pilger Tót 10:74: hclvre: 35, 31. 23. 
Olasz: 10 61 III. FUTAM: 1. Fontad (Ko- 
s'ócs, 2) 2. Vétek (Marschall, 1% reá). 3. Dante 
(Masrár, 1%). Indult még Alabaster. Tol.: 
10:29 Olasz: 10:28. IV. FUTAM: 1 Po-

Tány (Wiesncr, 2) 2. C.omtcsse Pro Patria
Maszár. 2 reá' 3 Codero (Jónás, 2). Indullak 

még: Árnyas. Nurmi. Avanli 1 Tót.- 10:14: 
hclvre; 21. 18 Olasz 10 .>1. — V. FUTAM: 
1 Orgosány (Hoftnann G, pari'. 2 Clavlon 
(Frled. 2’s) 3 Mikulás II (Wcszelv. 3). Indult 
még: Piccoln Tót : 10 : tő Olasz: 10.33.

ÖT ORSZÁG HOROVITZAINAK HARCA 
EGY FANTASZTIKUS ÖRÖKSÉGÉRT

A pozsonyi rabbi fiából anglikán érsekké lett rokon 140 millió dolláros 
örökségéért magyar, német, osztrák, cseh és román Horovitzok harcolnak

öt országban csaknem egyszerre egy fantasz
tikus méretű örökségi harc indult meg. Ma
gyarország, Németország, Ausztria, Csehszlo
vákia és Bománia Horovitz nevű lakói indul
tak százával harcba az örökségért, amelyet 
egyelőre San Frnnciskóban őriznek. Két ember 
éleiének színes és érdekes regényéből adódnak 
az örökségi harcnak nz előzményei.

A pozsonyi zsidó temetőben, amely Európa 
egyik legrégibb és legérdekesebb temetője, egy 
kopott sírkő elmosódott betűi őrzik már csak 
Szánt A-Horovitz Mózes rabbi emlékét. A sír
felirat elmondja, hogy „az ősz Mózes rabbi" 
Szántó községből származik.

A pozsonyi zsidó temetőben eltemetett Horo
vitz Mózes Szinérvóralján, egy szalmúrmegyei 
kis faluban volt évtizedeken át rabbi. Pozsony
ból került a kis erdélyi faluba, ahonnan azon
ban hirc ment egész Erdélybe és mint

vallásának egyik leghidősabh és leglelke
sebb papját ismerték mindenütt.

Az Ősz Mózes rabbinak fia nyughatatlan vérű, 
kalandvágyó fiatalember volt nl?» miután apját 
eltemette, nem sokáig maradt a kis község
ben, hanem

kivándorolt Lengyelországba.
Innen azonban rövidesen elűzték és ekkor 
Eszak-Amerikába vándorolt ki. Ilorovitz Mózes 
Amerikában mindennel megpróbálkozott. Apró 
alkalmi üzleteket bonyolított le, majd ingatlan
ügynök lett és igy egy szédületes telekspekulá
cióban vett részt, s úgyszólván

egyik napról a másikra a földhözragadt 
szegény ingatlanügynökből sokszoros mil

liomos lelt.
Amikor már vagyona megszámlálhatatlan mil
liókra rúgott, felhagyott nz üzlettel és elhagyta 
Ősei hitét, belépeti az anglikán egyházba, s 
papnak szenteltette fel magát.

Horovitz Jcsahaju a papi pályán érsek
ségig emelkedett és mint anglikán érseket 

temették el San Franciskóban,
ahol mérhetetlen vagyoni hagyott maga után 
hátra

Nemrég érkezett hire Bé.csbe annak, hogy a

Általános forgalmiadó-revíziót 
rendelt el a pénzügyigazgatóság

25 - 30.000 ellenőrzést tartanak a tővárosban
Néhány nap óta a főváros kereskedőinél 

és iparosainál niindgyakrabban jelennek 
meg a forgalmi adóhivatal emberei, hogy 
álvizsgálják az adókönyveket és megálla
pítsák, hogy pontosan lerólták-e az összes 
eladott árucikkek után a kétszázalékos for
galmiadét. Az adóellenőrök gyakori és 
süni látogatása egy érdekes és generális in
tézkedéssel van kapcsolatban. .4 pénzügy
igazgatóság legújabb rendelkezésének a kö
vetkezménye a forgalmi adóellenőrök foko
zott munkája:

a pénziigyignzgatóság ugyanis általános 
forgalniiadó-rcviz.iót rendelt el a fővá

rosban,
ami azt jelend, hogy az összes adózóknál a: 
elmúlt időkre visszamenően is megvizsgálják 
az adókönyveket.

A pénzügyigazgatósági rendelkezést most 
kapták meg az összes forgalmi adóhivatalok, 
amelyek fokozott létszámmal kezdték meg 
az általános adórevizió nagy munkáját. Az 
eddigi diszpozíciók szerint előreláthatóan

25—30.000 ellenőrzést végeznek 
a fővárosban.

Az eddigi uzus az volt ugyanis a forgalmi 
adózás ellenőrzésében, hogy csak a főváros 
ellenőrizte havonként a kereskedők és ipa
rosok könyveit, nz állam nem rendszeresi-

Budapcsten, azonnal
keleti Ó8 déli ekvósü beköltözhető

öröklakások 
1-2-3 ca többszobAs hall és mel!ékhe!yt«égekkei 

Üzlethelyiségek
Rnrtn legszebb részén, a Belvároshoz közei, vtllamoe 
re autobuezkőzlehedéa. Olcsó á ak. Rendklv.ll kedvezd 
feltété ti, zobftnként ma- V oe pengővel kaptatok. 
Előlegyzó'Ck a város különböző helyon épülő hátak'a 

Okvetlen nézze meg a lakásokul 
I., CSUrei uccs 7. szAm alatt. 

Kérjen df tálán tájékozta ót tervrajzokká..
WVaT SZÖVETKEZET

VII.. RAkúcal út 73

Sertés-, mariin-, composzt 
és tőzeggel kevert ifikul 

trágyát 
legjutánvosabbm szállít

elmarni Géza
Aggteleki-utca 2 A 

relefón 
•JÓ780 

324-1

pozsonyi zsidó rabbi fiából anglikán érsekké 
lett Horovitz Jesahnju óriási vagyont hagyott 
hátra ismeretlen rokonaira és hozzátartozóira, 
miután Amerikában nem alapított családot, igy 
minden vagyonát az európai hozzátartozói 
öröklik

A bécsi rokonságot valósággal forrongásba 
hozta a fantasztikus örökség hire, mert 
hisz nem kisebb összegről, mint 140 millió 

dollárról van szó.
Az eddigi megállapítások szerint ekkora ősz
szegre rúg az elhunyt vagyona. Bécsben 120 
Horovitz jelentkezett eddig, akik valamennyien 
igényt tartanak az örökségre, amelynek termé
szetesen hire jutott Magyarországra is.

A magyar Horovitzok erre ugyancsak je
lentkeztek, de Jelentkeztek a Csehszlovákiá
ban, Romániában és Németországban élő 

Horovltz-esatadok is,
akik állítólag ugyancsak rokonságban állanak 
a furcsa életű dúsgazdag anglikán érsekkel. A 
legnagyobb agilitással a bécsi Horovitzok in
dultak harcba az örökségért. Zmicker Egon dr. 
bécsi ügyvédet hízták meg, hogy képviselje 
őkel sz örökségi harcban, amely immár őt 
országban indult meg. A bécsi ügyvéd erre el
utazott Pozsonyba és itt a zsidó hitközségnél

összeállította a Szánfó-Iforovitzék család
fáját,

amelyből kiderül, hogy Oberbreit Koppéi. 
Oberbrcit Károly, Paula és Ernesztin nevű test
vérei voltak Horovitz Jesahajunak, aki kike- 
rcszlelkedésekor a József nevet vette fel.

De akcióba léptek a magyar Horovitzok is. 
akik több ügyvédet bíztak meg, hogy igényü
ket biztosítsák a hagyatékból. A magyar örö
kösök egyrésze rokonságban áll Horovitz bécsi 
főrabbival, aki viszont a legközelebbi örökös
nek, Horovitz Géza bécsi lakosnak a rokona.

Az örökségi harcban a legközelebbi napok
ban várják az amerikai hatóságok értesitését, 
amely után a bécsi Horovitzok arra is készek, 
hogy kiutazzanak San Franciakéba, hogy itt 
végképpen tisztázzák a 140 millió dolláros 
örökség ügyét.

tette az ellenőrzést, vagyis nem meghatáro
zott időközönként, hanem esetenként szál
lottak ki az ellenőrző közegek leginkább 
akkor,

ha konkrét följelentés -érkezett az adósó 
ellen a pénzügyigazgatósághoz.

Ezért vált szükségessé viszont bizonyos idő
közökben az általános forgalmiadó-revizió, 
amelyet ez alkalommal most kezdtek meg 
a pénzügyigazgatóság utasítására.

RÁDIÓ
A Rádió mai műsora:

BUDAPEST.
9.15: A m. kr. 1. honvédgyalogezred zene

karának hangversenye. Vezényel: Fricsay Ri- 
chárd zeneügyi igazgató. — 9.30: Hírek. —
9.45: Nemzetközi vizjelzőszolgalat. Vízállás- 
jelentés magyarul és németül. — 12.00: Déli
harangszó az Egyetemi-templomból, időjárás
jelentés. — 12.05: A Rádió házikvartettjének
hangversenye. — 12.25: Hirek. — 12.35: A hang
verseny folytatása. — 1.00: Pontos időjelzés, 
időjárás- és vízállásjelentés. — 2,30: Hirek,
élelmiszerárak. — 3.00: Piaci árfolyamok és ár- 
folyamhirek. — 4.00: Asszonyok tanácsadója.
— 4.45: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállás
jelentés, hirek. — 5.10: Tót—magyar nyelvok
tatás. — 5.45: Gramofón-hangverseny. —* 7.30: 
Cigányzenekar hangversenye. — 8.30: A közép
európai müsorcscresorozaíban a bécsi rádió
állomás műsorának közvetítése. Klasszikus bécsi 
operettek. Holzer József zenekaránhk hang
versenye. Közreműködik: Berta Kiurina knmn- 
raénékesnő és Zwonlk Ferenc. — 10.30: Pon
tos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. — Majd: 
Bachmann-jazz a Dunapalotarnagyszállóból.

KÜLFÖLD:
Bécs. 8.30: Klasszikus bécsi operettek részle

tei (nemzetközi hangverseny). Utána jazz-zene 
(Gnndriol-jazz).

Berlin. 8.?0: Nemzetközi hangverseny BécshŐI. 
Hirek. — 10.30: Táncóra. Utána éjjel 12.30-ig 
Dajos Béla zenekara.

Breslau. 8.00: Köpigswustcrhauseni műsor. — 
3.30: Helyszíni kőzvetilé-i a Mályás-templomból.
— 9.00: Orgona a Mátyás-templomból

Brünn. 7.95: Kabaré. — 8.30: Kávéházi zene.
Bukarest, 8.00: Becothovon vonósnégyes. ■— 

?.45: Saxofon. —• 9.13: Szerenád.
Franfuri. 7.30: Hetedik hétfői hangverseny. 
Grúc: Egész nap a bécsi műsor.
Génua: 8.40: Lehár Kék mártírja.
Hamburg. 8.00: Népies táncrk 0.06: Az alső- 

clbai dalárda hangversenye.

Koma. 5.10: Prágai, pozsonyi ás brited mű
sor.

Katlowltz. 8.30: Hangverseny Báesból.
Köln, I^mgenberg. 8.00: Konrzrf Ágost zene

estje.
Ktaigaberg. 8.00: Berlini műsor. 9J0: Katona

zene.
Krakkó. 8.30: Hangverseny BéesbőL
lapuig. 9.10: Toch Ernő modern zenemüvei.
Milánó. 8.30: Könnyű zene. — 9.15: Szóra

koztató zene.
München. 8.45: Rota Mária dalestje. — 9.20: 

A drezdai vonósnégyes hangversenye. — 10.45: 
Táncóra. Utána tónezetne.

Nápoly. 9.02: A sevillai borbély.
Pozsony. 7.05: Falusi lakodalom. —- &M: 

Szórakoztató zene. Utána: Prágai és briinni 
műsor.

Prága. 8.90: Hangverseny Bécsitől.
Portén. 8.80: Hangverseny Bécsből. — 10.15: 

Táncéra.
Stuttgart. 740-tóí: Frankfurti műsor.
Turln. R.80: Hangverseny.
Varsó. 8.30: Hangverseny Bécsből. — 11.09: 

Tánczene.
Zágráb. 8.30: Hangverseny Bécsből.

— Magyar számok a külföld műsorán. Á 
magyar számok során ezen a héten Paiaky Kál
mán nyitja meg. aki a bécsi Stúdióban residez 
ária- és dalestet. Pénteken Varsóban Kodály 
Psalmus Hungaricusa kerül mikrofón elé, mig 
ugyancsak pénteken Bécsben Réoag Rózsi hang
versenyzik, Leipzigben pedig Babáry Jóska 
muzsikál.

= Az angol király ■ rádió előtt. Érdekes 
napja lesz kedd a nemzetközi rádióműsornak. 
V. György angol király nagy beszéddel nyitja 
meg ugyanis a tengeri leszerelési konferenciát 
és beszédét az összes európai adóállomások — 
igy Budapest Is, — közvetítik. A királyon kívül 
MacDonald miniszterelnök, Snoioden pénzügy- 
ügyminiszter és sok delegátus beszél még.

— Riportok a rádióban. Két érdekes riportot 
közvetít ezen a héten a rádió. Londonban ked
den este Toiverbe viszik a mikrofónt és a 
kulcsátadás díszes ceremóniáját fogják a pub
likum elé vinni. Szombaton pedig Belgrád ad 
érdekes riportot, amikor publikumát a belgrádi 
szórakozóhelyekre vezeti el.

)( A Hungária Automobil Club trénlngje. A 
jövő vasárnap lefutásra kerülő BSE téliverse
nyének HAC indulói tegnap tartották főtréziing- 
jüket a filatori gáttól a verseny útvonalának 
betartásával a Szép Juhásznéig. A benevezettek 
közül 17 jelent meg a tréningen, akik percen
ként indítva, végigfutották a távot. A Szép 
Juhásznéhoz az elindítottak közül 14 futotta 
végig a távot. A mért idők a várakozásnak 
megfelelők, mert a leggyorsabb gép 52 perc 
alatt futotta le a távot, amely jóval belül van 
a megengedett átlagnál, viszont a leggyengébb 
idő 1 óra 17 perc volt és igy remélhető, hogy 
a HAC versenyzők mind az átlagon belül az 
első, legfeljebb a második kategóriában fog
nak végezni. Az útvonal, a déli órákban beálló 
olvadás miatt mindenütt jeges volt, .de különös
képen a Delmár-kesergőbcn, ahol nagyon »jáni 
latos lesz a versenyt rendező egyesületeknek a 
közeli salakdombból fclsalakoztatni a pályát, 
nehogy a versenyzők a verseny hevében súlyo
sabbat bukjanak. Hólánc egyáltalán nem volt 
szükséges. Az útvonalat a következő verseny
zők futották végig: Kiss László (Puch), Szőllösi 
Miklós (BSA), Frühwirth (Puch), Czulyba Mi
hály (BMW), Kovács Béla (Zenith), Baranyai 
Puch), Zamccsnik Tivadar (Motösacochel, Gés£- 
ler (James), Petrovics Béla (Donnán), Halász 
Károly (Mérav), Havas György (Dormán), 
Komlossy (Sunhcam), Spiller József (Mötóia- 
coche), Bátya János (FN), Zajácz József (BM 
W). Az útvonalon a versenyzőket végigkísérte 
a Hungária service-kocsija, Zolnay Endre ve
zetésével, aki nyolc ízben nyújtott segítséget a 
jeges talaj miatt ért sérüléseknél.

)( Nemcsak a politikának, de az automobiliz
musnak is van mostanában nemzetközi. Hágája, 
amely felé n világ mihdcn aulomobiltatájának 
lekihtete terelődik. A legközelebbi nemzetközi 
autós összejövetel Monte.carlóban lesz, ahol 
meleg barátságot kötnek egymással a világ min
den, tájáról odasereglő úrvezetők, akik benevez
tek a montecarlói csillagturára. Természetesen 
rom maradnak el a magyar versenyzők s.em. 
Végtelenül érdekes azoknak az autómárkáknak 
a névsora, amelyek önmagukat népszerűsíteni 
igyekszenek a csillngtura gócpontjában. Az 
eddigi nevezések szerint feltétlenül indul néhány 
Sleyr. Tálra, Merccdes-Bcnz, Simson-Supra, 
Wandcror, Graham-Paige Auslro.-Daimler, Ma- 
this, Roehr, Hanomag, Amilcar, Renault, Prftgn. 
Peugeot, DKW, Fiat, Chrysler, Hupmobile, Mi
nerva, Stoewcr, Bugatti, Triumpíi, NSU. Cit
roen, Rosengaard, Alfa-Romco, Sludebackcr, 
Morris, Sunbcam, Standard, Vauxhall, Cadillac, 
Willys-Ovcrland és Buick automobil. Ha nz 
imponáló névsorhoz hozzátesszük, hogy e már
kák gazdái pazarabbnál pnzarabb móqón ha- 
rosszall, szemetgyönyörködletö ízléses külsejű 
autókkal jelennek meg Monlecarlóbn’j, elkép
zelhetjük a látványosság fenségességét, atninl a 
csillnglur*  résztvevői a díszes közönség sorfala 
előtt elvonulnak.

A (térkémiáért kiadóiért telek
Dr ELEK HUGÓ
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