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Vasárnap dermesztő íagyhiiliím 
vonult át egész Magyarországon
BndoesteiB oasárnip wolt a tél legUidegebV wspfa —

íotas szibériai hideg Csehországban — lő borítja a Weziaoot

udapesien vasárnap megfagyott hét ember
Vasárnap ijesztő fagyhullám vonult vé

gig csaknem egész Európán. A dermesztő szi
bériai hideg egyre mélyebben hatol be 
Európába és a hideg lassan tűrhetetlenné vá
lik a középeuröpai államokban. Északkeletről 
áramlik délfclé a hideg és a léggömbökkel 
végzett megfigyelések szerint nemcsak a föld- 
szinen uralkodik a hideg, hanem még 7— 
8000 méter magasságban is erős, hideg szél- 
fujás tart északkeleti irányból. A meteoro
lógiai intézetek jelentése szerint

a hideg nagyobb fokú csökkenését nem 
lehet várni.

Az Atlanti Óceán déli partjairól azonban me
legebb légtömegek törnek előre és Izland fö
lött is mélyebb depresszió mutatkozik és igy 
remélhető, hogy ezeknek sikerül majd le
küzdeni a keleti nagy légnyomás súlyos lég
oszlopát. Addig is azonban mindenki fázik 
nemcsak nálunk, hanem a vasárnapi jelenté
sek szerint szerte egész Európában.

Vasárnap a csalóka téli napfény ellenére 
szinte dermesztő hideg volt Budapesten.

Ma volt az Idei tél leghidegebb napja.
A Meteorológiai Intézet vasárnap a követ
kező jelentést adta ki:

— Egyenlőre még igen hideg és száraz idő 
később a felhőzet növekedésével az éjjelek le
hűlésének csökkenése várható. Az idei télen 
egyébként Budapesten eddig a vasárnapi nap 
volt a leghidegebb. A déli hőmérséklet —12 
fok Celsius volt.

A nagy hideg több súlyos szerencsétlensé
get idézett elő és munkát adott a mentők
nek is.

A Budakeszi-utón szolgálatot teljesitő ren
dőr figyelmes lett arra, hogy egy teherkocsi 
közeledik, amelynek kocsisa áléi tan fekszik 
a bakon. Megállította a lovakat s a sipjelzé- 
sérc odaérkező közelben posztoló rendőrök 
segítségével leemelte a bakról és a közeli 
rendőrőrszobára vitte az eszméletlen em
bert. Rövidesen megérkeztek a mentők is, 
akik megállapították, hogy a kocsis félig 
meg van fagyna. Hosszas kísérletezés után 
eszméletre téritették a megdermedt embert. 
Ekkor elmondotta, hogy Mészáros Rudolf a 
neve, Budafokról a főváros felé fuvarozott 
egy kocsirakomúnyt. Útközben elálmoso- 
dott. clbóbiskolt és a szundikáló ember 
tagjai néhány óra alatt annyira megdermed
tek, hogy eszméletét veszítette.

A szerencsétlen embernek mindkét karja 
lefagyott.

A mentők az Uj Szent János kórházba szál
lították.

Még súlyosabb szerencsétlenség érte gát
falvi Gcrzsán Gyula 20 éves mérnököt. Gát
falvi Gcrzsán tegnap este Budán, n Zuhalag- 
utca 19. számú ház elölt a síkos járdán el
csúszott és fejét oly erősen vágta a köve
zetbe, hogy eszméletét vesztette.

A népteien és elhagyatott környéken 
órákon át eszméletlenül feküdt a szeren*  
etétien ember, anélkül, hogy észrevet
ték volna. Mire néhány járókelő arra 
került, a dermesztő hidegben mindkét 

keze és lábo lefagyott.
A mentők súlyos állapotban szállították az 
Uj Szent János kórházba.

Újpesten, n C'engcry-ulcában a síkos jár
dán elcsúszott özv. SchifTcr Lúszlóné 70 
éves háztartásin ti nő és oly szerencsétlenül 
esett hogy lábat törte. A mentők súlyos ál 
lapotbnn vitték a Károlyi kórházba.

A budai hegyekben permanens szolgálatot 
'eljesitettek a mentők, hogy segítséget uyujt

hassanak a szerencsétlenül járt sportolók
nak.

Ma ismét több esetben akadt dolguk. 

llartmann Borbála 28 éves tisztviselőnő síe
lés közben a farkasréti villamos végállo
másnál elesett és bokáját törte. Saját kéré
sére az Aréna-ut 140. számú lakására vitték. 
Ugyancsak síelés közben lábát törte Bcck 
Paula 20 éves leány a Normafa utón. A 
mentők kórházba vitték.

A rossz időjárás és a nagy hideg ismét 
újabb nagy zavarokat okozott az ország va

Dermesztő hidegj
Becsben, Berlinben, Belgrádban

Az Európaszcrle dühöngő viharos időjárás
ról, havazásról és nagy hidegekről alábbi táv
irataink számolnak be;

Bécs, február 3.
Az osztrák szövetségi vasutak vezérigazgató

sága jelenti: A hideg következtében a vonatok 
késése ismét fokozódik. Különösen a külföldről 
érkeznek a vonatok nagyobb késésekkel. A Pre- 
rau—Lundenburg irányból Bécs felé gördülő 
szénvonatok mintegy hélőrai késéssel érkeznek

A már napok óla tarló hideg a mai nap fo
lyamán még fokozódott.

A reggeli órákban a hőmérő fagypont alatt 
25 Celsius fokot mutatott.

Berlin, február 3.
A város belsejében ma reggel 18—18'/s fokot 

mutatott a fagymérö.
A külvárosokban 20—21 fok hideg volt. 

A távolabbi környéken, igy Bukovban 23 fok 
hideg is volt. A délelőtt 10 órá’g beérkezett je

Barátságosabb magyar-francia viszonyt 
készít elő báró Villául, párisi magyar 
követünk, aki tegnap Budapestre érke
zett és ma tesz jelentést Bethlennek
Komoly fordulat a magyar kormány külpolitikájában ? — Báró Villani 
tárgyalásai a párisi Magyar Ház és magyar kórház, a Sorbonne magyar 

tanszéke és a párisi Coilegium Hungarieum ügyében
Báró Villani Frigyes, Magyarország párisi 

követe, szombaton éjszaka az Orient-ex- 
presszcl Budapestre érkezett. Báró Villani 
Frigyes régebben bukaresti követünk volt, 
két hónappal ezelőtt érte az a kitüntetés, 
hogy fontosabb pozicitba, Púrisba helyez
ték át.

Az uj párisi magyar követ budapesti ut
jának célja — mint a Hétfői Napló munka
társával

teljesen beavatott helyről
közölték — a magyar kormány informálása 
azokról a tapasztalatokról, amelyeket Vil
lani Frigyes báró kéthónapos franciaországi 
tartózkodása alatt szerzett.

Politikai körökben úgy tudják, hogy
Villani Frigyes báró budapesti utjának 
nagyjelentőségű külpolitikai célja is 

van.
Arról van szó ugyanis, hogy egész sereg 
olyan közős vonatkozású aktuális kérdés 
lelárgyalása váll szükségessé, amelyeknek 
kedvező megoldásától 

súti forgalmában is. A közlekedési zavarok
ról az alábbi hivatalos jelentés érkezeti:

A m. kir. államvasutak igazgatóságától nyert 
értesülés szerint

a mínusz 20 fok Celsiust# terjedő hideg 
Időjárás és erős északi szelek 

különösen nz ország keleti részében levő vona
lakon a vonatforgalomban újabb nehézségeket 
okoztak. A forgalom beszüntetése ugyan nem 
vált szükségessé, de a február 1-je és 2-ika kö
zölt éjjel közlekedő egyes vonatok, igy főleg n 
Budapest — Debrecen — Nyíregyháza közötti 
gyors- és személyvonatoknál másfél—négy órás 
késések állottak be.

lentések szerint az Oderától keletre majdnem 
mindenütt 20 fok volt a hideg. A Rajna alsó 
folyásánál és az Északi tenger partján több 
mint 10 fok hideg vett, ami

rendkívüli hidegfokot Jelent a Golf-áram 
szférájában.

A Keleti tenger partján a hideg 18—21 fok volt. 
A legközelebbi 1—2 napon hasonló fokú hideg
gel kell számolni, azután enyhülés áll majd be, 
de olvadás nem. Az eddigi jelentések alapján 
olvadásra egyelőre egyáltalában nem lehet szá
mítani.

Belgrád, február 3.
Az egész országban rendkívül nagy a hideg. 

Belgrádban ma reggel —17.5, Banja-Kovilaca- 
ban —26. Kragujcvácolt —23,. a koszovói Mit- 
royicán pedig —20 fokot mérlek.

a magyar-francia viszony barátságosab
bá tétele várható.

Kormánypárti körökben hetek óta beszélnek 
arról, hogy a kormány külpolitikájában ko
moly fordulat bekövetkezését készítik elő. 
Villani Frigyes budapesti útja — hir sze
rint — az egyik fontos momentuma ezeknek 
az előkészítési munkálatoknak. A francia
magyar barátság kimélyilésének hívei hi
vatkoznak Hetiden miniszterelnöknek a 
kormánypárt újévi .értekezletén mondott be
szédére, amelyben a miniszterelnök maga is 
elismerte, hogy a francia-magyar barátságo
sabb viszony kiépítése sürgőseit szükséges.

Azok közöli az aktuális problémák kö
zött, amelyeknek megoldása Villani báró 
budapesti utjának programmjában szerepel, 
egyaránt vannak gazdasági, kulturális és 
szociális kérdések. Így például előkészítés 
alatt áll

n párisi magyar liáz és p párisi magyar 
kórház létesítésének és közeli megnyitá

sának ügye.

Miihrlsch-Ostrau febr. 3.
Északkeleti Morvaországban és Sziléziában a 

hideg tegnap helyenként 33 fokot ért el A vas
úti közlekedésijén nagy zavarok álltak be.

Több vonat n jeges vágslnyokon nyílt pá- ’ 
lyán vesztegelni kénytelen.

5 vadak és madarak is sokat szenvednek a hi
degtől. Ideérkezett hírek szerint a Beszedek
ben a farkasok éhségtől hajtva közeire merész
kednek.

A hegyvidéken több helyütt hótömegek aka- 
<l'.ly«izzák n vasu'j forgnl-.';,l. A mozim okát 
hókaparóckékkcl látták cl. A szerelvények le
szállítása lassan mehet csak végbe, ami fokozza 
a ke sósoké*

Ugyanlly hatá-sal van a kőd Is.
A közlekedést a legnagyobb erő feszi léssel 
igyekszik nz igazgatóság fentarlani A helvzét 
annál súlyosabb, mert a vasalt személyzetnek 
mintegy 20%-a spanyolnáthában megbetege
dett.

Nápoly, február 3.
Vasárnap ezen n vidéken szokatlan és csnk- 

ncm példátlanul ólló hideg volt. A hőmérő is
mét sülyedt és estére hő takarta a Vezuvot is.

Pusztító viharok
a détamerikai partokon

Párls, február 3.
A Chicago Tribüné jelentése szerint a dél

amerikai partvidéken pusztító nagy viharok és 
hatalmas esőzések rendkívül hátrálta tják a 
hajózást és nagy kárt tesznek a szárazföldön is.

Sao Pólóiban egy ház beomlott,
négy ember meghalt, kettő megsebesült. Buenos 
Aires egyik utcáján a szél letépett egy villamos 
vezetékei. Az áram halába sujtett egy arra ha
ladó embert.

A párisi magyar ház és a kórház megnyitá
sára a kormány képviseletében Vass József 
népjóléti miniszter utazik Párisba. De ide
tartozik a párisi magyar munkások szociális 
és munkanélküliség esetére szóló biztosításá
nak ügye is. Az aktualitások között szerepel

n Korbcnnei magyar katedra létesítésének 
és a párisi Collégium Hungarieum fel

építésének problémája is.

Villani Frigyes báró budapesti tartózko
dása alatt mindezekről a kérdésekről tár
gyalásokat fog folytatni a kormány érdekelt 
tagjaival.

Az uj párisi magyar követ hétfőn dél
előtt tesz jelentést Bethlen miniszter

elnöknek.

Villani Frigyes báró, az uj párisi magyar 
követ egyébként a legkitűnőbb impressziók
kal jött haza Párisbói és reméli, hogy már a 
°gkö’( lebbi jövőben sik/rül barátságosabb 

rtsronnt teremteni l'ranclncrszág és Ma
gyarország között.
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Hazad öröme

4 legelőnyösebb, legkedvezőbb alkalom 
meft one álód ott vagy hiányos téhéi nemű- 
készletek telít is sílésére, kiegészítésére, 

beszerzésére I

FéirSí fehérneműéit
Sifóning. fehér és színes, puplin- 

mellcl. 2 gallérral . . .
Elsőrangú zcfíring, sötét és 

alap. 2 gallérral ....
Selyem pupliniiig. fehér és 

mintás.................................
Eredeti oxfordié", divat- és 

mintás, 2 gallérral . . .
Frakking, kitűnő sifónból, 

piqucmcllel ......................
Dnmnsz.l és piqucmellfl sifóning . . 9.50 
la zeflrnadróg. gombos, jó színtartó 2.25 
Kőpper- és rayénadrág, rövid gom

bos ...........................................................2.50
Kbppcrnndrág la. hosszú, gombos.

színtartó bordűrrel, 70—100 cm. 5.— 
Hálóing, színes bordűrrel .... 3.90

5.25
vilúogs

540
divat-

840
sport-

10.50
mintás

7.00

Női íckcrncmüoszlály
Hímzett nőiing, vagy nadrág, tartós 

jó minőség...........................................
Mosott niadapotuning, vagy nadrág 
Bulisztaifóning, vagy nadrág, mo

dern kivikében.................................
Hálóing erősszálú sifónból, szépen 

hímezve.................................................

4.20

3.20

'v

R 4

hA
Hálóing mosott madnpolúnből, csip

kézve, hímezve......................................5.20
Nnilrágkombiné. erős sifónból, szép 

hímzett mintával .... . . 2.60
Csipkés nadrágkombiné, mosott si- 

fónból, hímzéssel................................440
Vállongombos nőiing, mosott sifón

ból. hímzéssel........................................... 3.00
Niidrágkombiné. minden szín, hím

zéssel. csipkével......................................8-50
Hálóing. minden szín, divatos fazón- 

ban, csipkével......................................5.75
Színes hálóing gallérral, azsúr és 

hímzé mintával ......................6.25
Fehér sifónkötény. vállas . . . 2.60
Fehér ruhakötény extra méretben

erős sifónból........................................... 4.20
Nőj reformnadrág, tartós anyagitól . 1.65 
Női trlkósclycmnadrág. minden szín

ben ............................................................1.90
Atlasz, csíkos selyem női nadrág . 2.55 
Hópehely selyem női nadrág . . . 440

Zsebkendők
Svájci hímzéssel, női .... 
Ajourszélö. női . ....
Ajourszélö női, batisztslfónból 
Férfi zcfír. szegetlszélü . . .

—45 
—.43 
—.65
—45

A |ó háztartás sohasem teljes!
Vászonáruk pamutból

76 cm széles reklámslfón, métere . —.07 
80 cm széles fehérnemű sifón, mé

tere ........................... ..... . 1.10, —48
78 cin széles vászon, mindenre al

kalmas, métere.........................1.10,
80 cm széles vászon, crősszálú, ágy 

neműre, métere . ... 1.40,
140 cm széles alsólepedővászon, mé

tere ...........................................
145 cin széles alsólepedővászon. la

2.75,
150 cm széles len alsólepedővászon. 

In minőség, métere............................
176 cm széles paplanlcpedövászon 

840,
80 cm széles la virágos ágynemű- 

damaszt, métere.................................
78 cin széles cérnaknnasász . . .
7Ó cm széles bőrerős angin ....
78 cm .* z.éles In minőségű angin 1.40,
76 cm széles alsónapdrág grádli . .
80 cm széles la alsónadrág ravé- 

kőpper .................................................
80 cm széles fehérnemű nanszouk, 

minden színben, métere .... 1.20
80 cin széles la bnlisztsifón, métere 1.58 
80 cm széles la cérmizcfír, métere . 1.35

-M

2.40

3.00

3.20

50 cm széles pamuttörülköző, piros, 
vagy kék bordűrrel, métere . . . —.98

45 cm széles törülköző, piros csík
kal, métere ............................1.24

50X100 damaszttörülköző, darabja
1.60, 

50X100 la damaszttörülköző. da
rabja ............................

50X100 darázsfészkes 
rojtos, darabja . .

45X05 frottírtörölköző,
50X100 la frottirlörulköző, darabja

2.58. 1.98 
5X55 nyers konyharuha, darabja —.48 
55X55 háziszőttes konyharuha,

darabja .............................................
60X60 pohár- és tányértörlő,

darabja .............................................
100/100/33 tiszta len zsúrkészlet
6 szem rojtos kávéskészlet, 

darabja . . ......................
6 szem, damaszt kávéskészlet 

darabja ..................................
60X60 szalvéta, darabja . .
140X140/60 étkezőkészlct, darabja 
140X140/60 étkezökészlet, 

damaszt, darabja .... 1340,
140X140/55 étkezőkészlet, 

damaszt, azsúrus, darabja . . .

. . 2.00, 
törülköző.

darabja

1.40

246

. —.95
1.70

—.65

6.50.

040.

1,—
4.80

5.40

7.80

O.ftO

12.50

1540

A |ó hAzia szonynak mlndli sz-lksé e van valamire!
FÜ£g3nyosztáIy

I ehér cinmin Slorfiiggöny, fllé- 
bcléllcl és csipkével díszítve drb

Fehér clninln Slorfiiggöny, dúsan 
díszítve, drb. ......

Fehér etamin Slorfiiggöny. csipke 
betéttel és motivált fodros drb

Fel.ér Tusor Slorfüggüny. legújabb 
farán. dúsan díszítve, drb . .

Fehér ctamin dupla úgyterílő. fiié- 
mollwal, dúsan csipkézve.

1 ehér Tusor dupla úgytcrilö. fllé- 
bcléltel, szépen csipkézve, drb

Mosófiiggöny, 2 szárny, I drapéria, 
szép mintával, garantált szín
tartó, drb............................................

Mosófiiggöny, 2 szárny, I drapéria, 
legújabb klmlnlúzúsban. drb . .

Madrus függöny, 2 szárny. 1 drnpó- 
lia, legmodernebb függöny, ga
rantált színtartó............................

150 mi széles fehér függöny, cta
min, azsúros. métere......................

150 cm sz. les fehér függöny, cta
min. széles azsúrral, métere . . 1.08

10.80

1640

19.80

drb 20.80

8.80

11.80

10.80

1.38

Férj és feleség*  
revolvere® csatája a bezárt 

szállodai szobában
Békéscsaba, február 3.

(A Hétfői Napló tudósilójának telefon- 
jelentése.) Megdöbbentően véres esemény 
tartja izgalomban a Békéscsaba közelében 
fekvő Széphalom község lakosságát.

Szombaton este a széphalmi községi szállo
dában egy fiatal házaspár, ifjabb Kaján Lajos 
21 éves fözesgyarmali ácssegéd és felesége bé
relt szobát. Vasárnap a kora hajn.Ji órákban 
a szobából éles rcvolvcrdőrrcnések hallatszot
tak. A lövések zajára előfulott a szálloda sze
mélyzete, feltörték a házaspár szobájának 
bezárt ajtaját. A szobában

az ágvon vértöl púink zó mellel eszmé
letlenül találták Katán I ajost, míg fele
sége az ágy mcllell he*  "rt nagy vértócsá

ban.
Rövidesen orvost kerítettek, aki eszméletre 
térítette Kaján Lajost és feleségét, akik a 
helyszínen megjelent cscndörörmesternek el

mondották, hogy
öngyíkosságot akartak elkövetni, mert 
a szülök egyik részről vem adták bele

egyezésüket a házassághoz.
A kettős öngyilkosságot már szombaton estére 
tervezték, úgy hogy Kaján előbb feleségével, 
majd magával fog végezni. A férfinek azonban 
nem volt lelkiereje az öngyilkosság végrehajt 
fására és ezért felér-ét»c, Szilágyi Eszter vasár
nap hajnalban éles hangon szemrehányást telt 
neki, majd felkapta az asztalon heverő fegy
vert, azt férje ellen fordította s

mellén súlyosan megsebesítette
Kaján végső eröfcsz.iléssel kivette az asszony 
kezéből a pisztolyt és

rálölt feleségére,
akit a golvő altestén talált.

A súlyos állapotban levő házaspárt a bé
késcsabai kórházba szállitották.

A szombati báli éjszaka
Szombaton este a székesfővárosi Vigadó 

összes termeiben folyt le az idény egyik leg
előkelőbb bálja, a

Vitézi bál.
A bálon megjelent a bál fővédnöke, Horthy j 
Miklós kormányzó. Az est fényét növelte a 
bálon résztvett magas méltóságoknak egész 
sora. Gazdag és élvezetes látványosságot 
nyújtottak a káprázatos pompájú jelmezes 
csoportok és élőképek, valamint az ifjú lu- 
dovikások korhű öltözékben történi tánc
bemutatói. A mozgalmas, színes báli éjszaka 
a reggeli órákban ért végett.

•
A Ilungária-szálló összes termeiben nagy 

sikerrel folyt le a szezón egyik legcxkluzlvabb 
táncestélye, ax

Evezős-bál.
melyet a Hungária, Nemzeti és Neptun evezős
egyletek rendezlek tagjaik és hozzála. lozóik 
részére, A bált Perger Ferenc dr., az Evezős 
Szövetség elnöke és Kertész K. Róbert állam
titkár nyitották meg. A bálon a háziasszonyok 
közölt ott láttuk gróf Bethlen Istvánnál, de 
Challel Ollónét. Kertész K. Róbcrtnét, Kozma 
Miklósnál, Thiering Richárdnét. A táncot „Zug 
a Duna, fut a vize Keletre" kezdetű csárdás

sal hat pár nyitotta meg.
A Gellért-szálló termeiben a 

Charlté-polikllnlka
rendezte szokásos évi bálját, amelyen meg
jelent a klinika teljes orvosi kara, személy
zete és a nagyszámú meghívott közönség 
hozzátartozóival. A bál lady palroncsseil or
vosokból alakult bizottság fogadta. A regge
lig tartó, mindvégig jóhangulatban lefolyt 
báli éjszakái a „Beteg az én rózsám, nincsen 
orvosság a bajára" kezdetű csárdással nyi 
tolták meg

Glóbus Torna Club
(Glóbus Nyomdai Műinlézet Rt.) a Vasasok 
uj székházának dísztermében szertára alapja 
javára kitünően sikerült tánceslélyl rendezett. 
Az estélyt műsoros előállás előzte meg, amelyen 
többek közöli [latinai Erzso, Szmetuna Erzsi, 
Maleczky Oszkár, ifj. Toronyi Gyula, Vigh 
Miklós, Érczkövy László, Fraknói Károly és 
Vldos Jenő működlek közre nagy sikerrel. A 
fényesen sikerült bálon résztvett a Glóbus 
Nyomdai Műinlézet igazgatósága, teljes száma 
tisztviselő kara, a nyomdai munkásság, azok 
hozzátartozói és nagyszámú meghívott közön
ség. A pompásan rendezett báli éjszaka ven
dégei a késő reggeli órákig voltak együtt.

BREHM. CENTENNÁR1UMA
Ernst Keit, a Garlenlaube megalapítója és 

szerkesztője éles szemmel felismerte, hogy 
Brchm tolla eleven képet tud rajzolni az élők 
világáról. Nemcsak lapját nyitotta meg az ál
landó munkatársnak szerződtetett természet
búvár elölt, de azt is lehelövé téllé, hogy be
járja az északi madárhegyek tájékát. Ennek a 
tájunk színei hiányoznak még Brehin palettá
járól. A trópusok életét már ismerte, a sarkvi
dékekét még nem. Pedig, hogy ezek mit jelen
tenek a természetvizsgúló számára, azt eléggé 
bizonyítja a magyar irodalom kél remekbesza
bott útleírása: Hermann Oltó könyve Az éj
szaki madárhegyek tájáról és Chernél István 
müve: Utazás Norvégin végvidékére.

Brchm a mérsékelt és forró égöv állatvilágá
nak lelki élele utón bepillanthatott a Garlen
laube megértő támogatásával a messzi észak 
zord viszonyaival küzdő szárnyas és prémes vi
lág meleg családi otthonában is. És ezzel be

150 cm széles fehér függöny, cérna- 
etamin különböző mintával, 
métere .............................................

140 cm széles madras függöny
kelme. minden színben, garantált 
színtartó, métero.................................3.08

Nagy választékban dgyelők, összekötők, 
f utószón jegek, nagyszőnyegek, 
ágykészletek, paplanok, sezlónálvetők. 

vlnsznsvászon és linóleum

Csipkék, hímzések

2.28

Cérna 
Cérna

plko-cslpke, 
klöplcsipke,

métere . .
kb 2—4 cm-ig

8—12
Klöpl cérnncsipke és betét. min-

delire alkalmas . 13—18-........................... - - mi.
Széles klöplcsipke és betét, kh. 10 cm. 

széles, 40 fillértől feljebb.
VnlansEccsIpkék minden színben és 

szélességben, 8 fillértől feljebb. 
50.000 méter csipke a legolcsóbb árban 

kerül eladásra.

50 000 darab körlevelet küldtünk ki postán, nmely különösen nagy előnyt jelent
l)ir Il’lt’S I Ili 117: • I Ilii ni n Ir i i a n,n<« ni. . * * ..,,,, . , ,,.................  nuivuuocii imgy eionvi ieientbu nvsl Hiuzusn,:!. Hu nj n kim meg körlo C.nmhitnn non !
•elünket, uxveilouül kérje. l)ljinentoson kUldjllk. JíOiWull CJwZ liílj) H|IIIÍ I 

Eí’AA'fcSSNOK 
Rákóczi út 74. Saját ház

telt tapasztalatainak kelyhe: most már vállal
kozhatott, vállalkozott is egy képes állatkönyv 
megírására. A könyvből könyvsorozat s a 
könyvsorozatból nr ökológiai ismeretek nem
zetközi kincstára, vadászok, amatőr természet
búvárok, de hivatásos természettudósnak is 
nélkülözhetetlen standard-müve: az állatélct 
enciklopédiája.

Mint nhogvnn Ernst Kcil a hatvanas évek ele
jén felismerte, hogy Brchm uj. n nagyközön
ségnek leisző, a tudományt pedig megterméke
nyítő hangol ütött meg, ugyanúgy ismerték fel 
a stuttgarti Fri.ncka-Vcrlag tulajdonosai, Wol- 
Ihcr Kellet és Euchar Nehmann a századfor
duló éveiben, hogv a huszadik század termé
szettudományi népszerűsítésének hangját a 
magyar földön nevelkedett Francé Rezső ütötte

meg. Meghívták lapjuk, a Kosmos munkatér*  
sóul. És ebből a viszonyból született meg a bo
tanika „Brchm" je, Francé hat kötetes soro
zata: a növények élete.

A zoológia a Garlenlaubenek, a botanika a 
Kosmosnak köszönheti a „Brehm*'-jcL

Brehm és az állatfestők
Tisztán zoológiái vonatkozásain tulmenőleg 

egyetemes művészi hatása is volt Brehin opus 
magnumának. Nagy müvének már első kiadá
sában megtalálta azt a hangot, amely alkalmas
nak bizonyult arra, hogy a laikusok érdeklő
dését is le tudja kölni az állati élet megnyilat
kozásai iránt.

Ezt a szöveget azonban még — ma már el
mondhatjuk —, gyatra illusztrációs anyag kí
sérte. Régi, inkább csak sematizált, primiliv 
állntrnjzok, kezdetleges fametszetek

Mikor azután Brchm kiadói látták, hogy 
„Az állatok élete" a világ könyvpiacának egyik 
legnagyobb szabású vállalkozása, észbekaplak 
és az illiisztrí’iciól is méltóvá iparkodtak tenni 
a szöveghez. Egyre több és újabb rajz, a fény
képészet dindalulja kapcsán természetes fel
vétel vonult be a Brchm hasábjaira, amikor a 
legutolsó, nagy átdolgozott némot kiadás ké
szült, már illusztrációs expedíciót szervezett a 
lipcsei Bibliographischcs Institut, a Brehm 
kiadója. Kunért — elég, ha ezt a nevet em 
lilém meg —, hónapokul töltött Afrikában és 
nagy nquarelljévcl megteremtene a természet
tudományi illusztráció uj iskoláját

Brehm Magyarországon
Brehm néhai Rudolf trónörökös kíséretében 

járta be Apaiin vidékét, a Fruska-Gora festői 
lankáit, a Kovili-rélel, a ragadozók és vizi- 
szárnyasok végtelen 1 rodalmát Brehm meg 
érlelte a magyar földet. Opus mngnum, a 
..Brchm" pedig megértette a magyar tudósokat 
is. Legújabb kiadósa nem feledkezik meg a 
magyar búvárok adatairól sem Biró Lajos 
ujguneai megfigyelései ugyanúgy szóhoz jutottak 
benne, mini Horváth Géza 'és Sajó Ká oly 
rovartani, Bolkag István herpelologiai, Hcr- 
n.ann Olló ornithologiai és különösen Nt'hclg 
Lajos herpelologiai és cnilőstani megfigyelései, 
Szalag Béla érdekes, a kihall emlősökre vonat
kozó történeti kutatásainak eredményei.

És mint ahogy Brchm és a „Brchm" meg
értették Magyarországot és a magyar tudósokat, 
a magyarság is megértette Breiimcl és nagy 
in (i vét.

Maga Brehm ismételten megfordult a mn- 
gynr főváros előadói asztalainál, müve pedig 

a magyarság maroknyi lélekszámúhoz vi
szonyítva — meglepő hálást ért el. Sok-sok 
magyar vadász és természelvizsgáló megsze
rezte magának a német,,Brchm“-et. Sok ezren 
fizetlek elő a tízkötetes , Prcbm" első tcFcsen 
mngvar kiadásúra, amely Méhclg Lajos, Cher
rel Islvún, Lósv József és Kafh htván, Bálint 
Sándor, Kohaut Rezső és ifj. F.ntz Géza mesteri 
eldolgoz'sábrn tolmécsoHa és telte alanvclő 
magyar ökológiai kézikönyvvé „Az Állatok 
Világát".
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Erdélyi Béla keddi napja 
délelőtt 10 órakor ítélet a táblán 
a hírhedt párbaj-ügyben, 11 órakor 

ítélet a Sehadl-tanács előtt
Holnap, kedden délelőtt 11 órakor hirdet 

ítéletet a törvényszék esküdlszéki termében 
Erdélyi Béla felelt a Sc/mdí-tanács. Az óriási 
érdeklődést kiváltó Ítélethirdetést megelőzően 
azonban a királyi ítélőtábla vonja felelős-■ 
ségre egy olyan bűncselekményért, amiért 
elsőfokon hat hónapi börtönbüntetést kapott.

Erdélyi, mint ismeretes, két esztendővel ez
előtt kardpárbajt vivőit Elek István magán
tisztviselővel az egyik fővárosi vívóteremben. 
Az első összecsapása után

Erdélyi, a híres párbajhűs, rávetette ma
gát ellenfelére, földrefeperte és össze- 

harapdálta.
Megindult ellene az eljárás és már hitves-

gyilkosság gyanúja miatt ült n Markó-utcai 
fogházban, mikor kitűzték párbajügyében a 
tárgyalást. Szuronyos őrök kisérték akkor a 
törvényszékre és

n bíróság súlyos testisértés miatt hat hó
napi börtönre Ítélte.

Erdélyi felebbezett az ítélet ellen. Az ügy 
királyi tábla Folkmann-tanficsa elé került 

és érdekes véletlen folytán ezt az ügyet is 
keddre tűzték ki tárgyalásra.

Így azután egy órával a Schndl-tanács 
Ítélethirdetése előtt a tábla elé áll Erdélyi 

Béla,

ahol hat hónapi börtönbüntetéséről döntenek.

a

Súlyosbodás
az influenza-fronton

Csordás Elemér dr., a főváros tiszti fő
orvosa a kél ünnepnap alatt is végigláto
gatta a fővárosi közkórházakat és mindenütt 
megtette a szükséges intézkedéseket. Főként 
az influenza terjedése tekintetében szerzett 
tapasztalatokat. Az elmúlt két nap tapasz
talatai alapján a főváros tiszti főorvosi hi
vatala

a következő jelentésben 
számol be a közegészségügyi helyzetről::

Február 1-én felvetlek a Szent László köz
kórházba 55 uj influenza-beteget, ezek kö
zül hétnek volt tüdőgyulladása. Február 
1-én a Szent László-kórházban 309 influenza
betegei ápoltak, a kórházban halálozás nem 
fordult elő. Ezen a napon a kerületi orvo
sok sem jelentettek a főváros területéről 
influenza halálesetet.

Szombaton, február 2-án 49 uj influenza
beteget petlek fel a Szent László-kórházba. 
akik közöl egynek volt tüdőgyulladása. A 
betegek létszáma a Szent László-kórházban 
355. A kórházban 
kerületi orvosok jelentése

halálozás nem volt. A 
szerint tegnap

azbe

a: okot 
amelyek szerint a kórházba 

amely még a mull 
tlzenöt-husz 

egyszerre őtven-ötocnötre szö-

meghalt egy hatvanötévé*  férfi
Ezek a jelentések kétségtelenül 
némi súlyosbodásról számolnak 

influenza-fronton.
Főként azok az adatok adhatnak 
aggodalomra, 
felvett betegek száma, 
héten naponként mindössze 
volt, most oa______ ___ _ _________ ___
kött fel. Éppen ezért szükségesnek tartot
tuk, hogy megkérdezzük

dr. Csordás Elemér
tiszti főorvost, aki ezeket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

—A felvett betegek számában kétségkívül 
a náthalázas járvány terjedésére lehet kö
vetkeztetni. Ez azonban egyáltalán

nem jelenti azt, mint hogyha aggoda
lomra volna okunk.

Az címűit két nap alatt összesen száznégy 
beteget vettünk fel a Szent László-kórházba 
és ezek közűi csak nyolcnak van tüdőgyul-
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Mint eddig is klasszikus kiadványainkkal tettük, ezt az őrlisl művöt l« Igen nagy példányszámban, Ingyen osztjuk szél Mindenki, akt 
belül beküldi kiadóhivatalunkba az alábbi szelvényt, ingyen megkapja Branau Alfcdok Világa teljes sorozatát nngy taxikon i 
körülbelül 100 testes füzetben, mint egy 8000 olda'on. Ez a kiadás a legújabb, 1927-ben megjelent 4-ik, több mint 2000 fekete és szín

! 10 na^e.i
alakban,

— ------- ------------ , ........       . —---------- „,.......      - ---------------- — színes képpd
ellátott német kiadás alapján készült, melyet a iegnagyobbnevü tudósok a tudomány legmodernebb színvonalára emeltek. Ezen kiadásunkban megjelenő

TELJES NAGY BREHM
modem maíyar kiadása a leghíresebb magyar természettudósok, egyetemi tanárok és szakértők kőzreműkSdéséval készül. Ez a klasszikus tertné*  
izetrajzi mü a természet minden barátjának kezében kimeríthetetlen forrása az okulásnak és a tanulságos szórakozásnak. A melegszívű kutató 
az életből merít az élet számára: leírja az állatokat, amelyek az emberek társai a földön, ellenségei vagv barátai és sorsuk az ember sorsával 
összefügg. Színez, éleltelfes éa tei-músxcthü képekben mulatja be Brehm őst a hatalmas, különös és mizxd-fc érdekes világot. 
Brehm írását mindenki csak feszült figyelemmel és érdeklődéssel követheti

Ez a mű gyönyörű nyomásban, az általánosan ismert lexikonok formájában jelenik meg és csak a hirdetésért és csomagolásért kérünk 
minden hatalmas füzetünkért 25 fi lémyi megtérítést. Minden füzet külön is kapható. A szétküldés a beérkezés sorrendjében a tényleges 
portóköltség megtérítése ellenében történik, avagy portómentesen vehetők át kradóhivatalunkban.

Mindtnntmü pinzküldtminy • gy tlört mtlltztnd 6.

Jeten ajánlatunk csak azokra a szelvé
nyekre vonatkozik, amelyektiznapon belül 

beküldetnek i
Christenacn és Társa 

GUTENBERG 
KÖNYVKMDÓVÁTXAEAT 

Budapest, IV., Váci ucca és 
Eflkil út sarok (Eskü út 3.) 
Telefón: Automata 874—G6.

SZELVÉNY. 55
Alulírott • N«xt Br.hm-St (az igazi Nagy Brehm-et) . rcou 
feltételek azeriut ingyen Idvánle. Átvételi elismerési és srójlilisi értesítést leérek.

Név:.... !<

Lakhely:.............
KüUö'Ji e m».í 01 illett illám nyelvin hSiltndCi. — Ftllílltnül itt ohatha'ú alJirdet ifríni

A TOKÉf ÉT ÉTÍZÍÓLÍ
MAinmsi aMKWÍJMMC.aJK'naáA» I

ladeisa, tehát mindössze nyolc százaléknak. 
Berlinben a napi halálozás tizenkettő-. 

tizennégy.
Nálunk még a legutóbbi súlyosabb 
bán is két napra esik egy halálozás. A beteg

ség maga rendkívül enyhe lefolyású. Végig 
jártam a kórházakat, az összes pavillono- 
kat és megállapítottam, hogy ngy szomha- 

tiapok- tnn> nlint vasárnap rendkívül sokan hagy
ták el a kórházat a régi betegek közül.

A parketten keresztülszivárgó 
gáz megmérgezett egy családot 
Négyszeres súlyos gázmérgezés egy Kiskorona-utcai lakás

ban — ahol nincsen gázberendezés
Vasárnap délben súlyos gázmérgezést 

fedezlek fel a Kiskorona-utcában, amelynek 
négy áldozatát életveszélyes állapotban szál
lítóit k a mentők a Szent Margit-kórházba.

A Kiskorona-utca 39. számú házban lakik 
családjával Wild József pénztáros. A lakók
nak ma feltűnt, hogy Wildék szokásuk elle
nére még a déli órában sem távoztak el a la
kásból. Gyanúsnak tartották a dologot, ér
deklődni akartak és bekopoglak az ajtón, 
de nem kaptak választ. Rosszal sejtve érlesi

i

lelték a házmestert, aki lakatost hívott és 
felnyitotta az ajtói. Mikor beléptek a lakásba, 

fojtó nehéz gázszag csapta meg az orru
kat.

jóllehet Wildék lakásában nincs gázvezeték. 
A belső szobában, ahol még fojtóbb volt a 
gázszag, az ágyon

halálsápadt arccal, eszméletlenül találták 
Wild Józsefet, u feleségét, valamint Antal 

és Géza nevű gyermekeiket.
Nyomban értesítették a mentőket, akik első 
segítségben részesítették őket. Szere.ncse, 
hogy a balesetet még idejekorán felfedezték, 
mert csak perceken múlott, hogy a kitóduló 
gáz mindnégyüket megölje, Wild Józsefet és 
hozzátartozóit a mentők életveszélyes álla
potban vitték a Szent Margit-kórházba.

A főkapitányságról rendőri bizottság ment 
a Kiskorona-utcai házba és megkezdte a vizs
gálatot annak megállapítására, milyen körül
mények között történt a négyszeres, súlyos 
gázmérgezés. Az első percekben teljesen ért
hetetlenül álltak a balesettel szemben, mert

az egész lakásban nincsen gázberendezés, 
érthetetlennek látszott, ho»*v  miként történ
hetett mégis gázmérgezés. Jelentest tettek a 
székesfőváros gázmüveinél, ahonnan szakér
tők érkeztek és resztvettek a vizsgálatban. 
Rövidesen kiderült azután, hogyan történt a 
titokzatosnak látszó mérgezés. Megállapítot
tá k, hogy Wildék lakása alatt o.fíy gázcső hú
zódik el, a gázcső megrepedt és

a repedésen keresztül kilóduló gáz átszi
várgóit a szoba parkettjén.

Valószínűleg egész éjszakán át tartott a gáz
ömlés és a kilóduló gáz elkábitotta Wildéket.

A rendőrség megindította a nyomozást an
nak megállapítására, hogy ki részéről történt 
a mulasztás, ami a csaknem katasztrófáiban 
végződő balesetet előidézte.

Fantasztikus öngyilkosság 
a Rácz-fürdőben

Tegnap délben fantasztikus körülmények 
közöli öngyilkosságot követelt el a Rác-fürdő
ben egy hentessegéd. A déli órákban kabint 
nyittatott egy jólöltözött idősebb ember. Fél
óra múlva a személyzet hörgést hallott a ka
binból, betörték az ajtót és mikor beléptek,

a vendéget a fürdőcsapra hurkolva, több 
sebből vérezve találták.

Levágták a kötélről fi., értositették a mentőket, 
akik ápolás alá vették. A zsebében talált 
iratokból megállapították, hogy Szloboda 
Wladimir a neve, 59 éves bentcsscgéd.

Szloboda páratlan lelkierövel követte el fan
tasztikus öngyilkossági kísérletét. Hatalmas 
konyhakéssel először ballábán, majd balkar- 
ián felvágta az ütőereket. Utána szive tájékán 
többszőr mellbeszurta magát. Ezek után még 
volt annyi ereje, hogy kötelet hurkoljon a 
nyakára és felakassza magát a fürdőkád csap
jára.

A mentők súlyos állapotban vitték a 
Rókus kórházba.

Rendőri bizottság ment a kórházba és mi
kor néhány pillanatra eszméletre tért, ki 
akarták hallgatni, az öngyilkos Szloboda Wla
dimir azonban nr-m volt hajlandó megmon
dani, miért követte cl az öngyilkossági kisér- 
letct. Levelet nem hagyott búira és igy tel. 
lének okát senkisem tudja.

Szloboda Wladimir a késő esti órákban a 
Rókus kórházban meghalt-
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Hl KEK
Megmérgezte magát Frank 

Károly bankigazgató
A vasárnapra virradó éjszaka titokzatos kö

rülmények közölt öngyilkossági kísérletet kö
vetett el Frank Károly ötvenegy éves bank
igazgató.

A Nópsznhóz-ulca 19. izámu ház II. emeletén 
lakik családjával Frank Károly. A tegnapra vir
radó éjszaka három óra tájban felesége arra 
lelt figyelmes, hogy a szomszéd ágyban fekvő 
férje gyanúsan hörög Világosságot gyújtott, 
akkor 
megdöbbenve látta, hogv férje -szniélellenüh 

sápadtan fekszik <uc ágyon.
Fdlármózln a házbclickcl, majd átszaladtak n 
szomszéd házban lakó dr. Dietz István ügy
védhez és háziorvosukért telefonáltak Az első 
pillanatban arra gondoltak, hogy Frank Ká
rolyt csak múló rosszulh'-t fogta cl. a háziorvos 
azonban nyomán megAllnpiiottla. hogy

Ismeretlen méreggel megmérgezte magát.
Most már a mentőket hívták, kik első segítség
ben részesítették, azután súlyos állapotban » 
Rókus kórházba szállították.

Frank Károly az öngyilkossági kísérlet óla 
egy percre sem nyerte vissza eszméletét.

vasárnap is egész nupon át eszméletlenül 
feküdt a kórházban

és még hozzátartozóit sem engedték betegágyá
hoz. Felesége átkutatta holmijait, azonban 
semmiféle levelet nem találtak, amiben magya
rázatát adná teliének. Családja teljesen érthe
tetlenül áll nz öngvilkossággnl szemben. Senki 
sem tudja miért akart meghalni. Frank Károly a 
legutóbbi napokig is szorgalmasan dolgozott 
legaprólékosabb dolgait is elintézte és öngyil
kossága előtt egy nappal még gondosan ki
fizette négy szobás lakásáért járó lakbérét.

A rendőrségen megtelték a szükséges intéz
kedéseket. hogy

Frank Károlyt, amint eszméletre fér, kl- 
hullgatliaAMÚk, 

mert a kihallgatásától várják, hogy kiderüljön, 
miért akart meghalni az ötvenegy éves bank- 
igazgató.

— A letartóztatott spanyol miniszter elnök 
■zéngázmérgezést kapott cellájában. A Petii 
Párisién jelenti Madridból, hogy Sánchoz 
Gucrrn volt miniszterelnök, akit a mostani ka
tonai forradalommal kapcsolatban letartóztat
tak. majdnem meghalt a börtönben. Panasz
kodott, hogy fázik és ezért egy kis kályhái 
állítottak be a cellába. A kályha azonban ugy- 
látszik nem jól működött és a széngáz követ
keztében a miniszterelnök eszméletét vesz
tette. Szerencsére a fogházör még idejekorán 
észrevette ezt és Guerrát kimentette cellájá
ból. A volt miniszterelnököt most rabkórház
ban ápolják.

— Zsebtolvaj az Operaháziján. Novák Sándor 
■nyugalmazott tanár ,aki a Szentkirályi-utca 3 
számú házban lakik .feljelentést tett a főkapi
tányságon ismeretlen tettes ellen, aki több száz 
pengőt tartalmazó pénztárcáját a szombat esti 
operaelőadáson kilopta. Arendőrség megindí
totta a nyomozási.

SZJ

— néczey Péter rrr.dőrtanácaos balesete. 
Sajnálatos baleset érte dr lléczey Péter rendft-r 
tanácsost, n főkapitányság sajtóirodájának ve
zetőiét. A rcndörlanácsos szombaton este a Jó- 
zsef körulon villamosról való leszállás közben 
elcsúszott és olv szerencsétlenül esett, hogy bal
lábának bokáját törte. A mentők n Bakay-kli- 
nikára szállították, nliol azonnal műtétet haj
tottak végre rajta. A szimpatikus, kitűnő rend- 
őrtnnácsos balesete széles körben keltett rész
vétet. Vasárnap egész napon át jelentkeztek a 
látogatók és telefonon is sercgcslől érdeklőd
tek állapota felől.

— Most jelent meg llollá Magda „Asszonyok, 
akikről beszélnek'*  cimü könyve Gr/ff Károly 
kiadásában Kapható a könyvkereskedésekben.

— A téli hidegben u péc«-l brikett hn.sználata 
lényeges megtakarítást jelent. Teljesen pótolja 
a porosz szenet a házi fűtésben, valamint a 
cséplési és szántási szükségletnél. Egved’tusíIó 
Winter fíermann r.-t. szénnngykcreskedő cég.

— A Satvator-sör, ez n felülmúlhatatlan 
idénysör -cscmcg, mrlv a több mint fii) év óla 
fennálló, közismert Mcrey és Társa cég (VII . 
Egrcssyul 20'c.) nlián kerül hozzánk, csapolva 
a megszokott előkelő éllermoklnn palackokban 
pedig a kávóházakban és csemege üzletekben 
k a obntó.

I
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Kezdete 8 órakor Telefon: J. 421—53

Rendes helyórak

Vasárnap tragikus károimányek 
hozott hirtelen meghalt Bárczv 
Dezső a Községi Takarok alelnohe

Olvasás Közben szívszöihOdfis ölte meg
Megrendítő körülmények közölt hunyt el 

szombaton este bárciházi Bárczy Dezső 
nyugalmazott pénzügyminiszteri h. államtit
kár, a Budapesti Székesfővárosi Községi Ta
karékpénztár Rt. alclnökc. Lakása szaIónjá
ban zongorázott, hogy diákfiát szórakoztassa, 
majd hintaszékbe ülve néhány percig olvas
gatott.

OIvusüa köztien szivéhez kapott, a könyv 
hirtelen kihullott kezéből, fcljajdult és a 
kővetkező pillanatban eszméletlenül le*  
rogyott n földre és egy pár perc múlva 

meghalt.
Bárciházi Bárczy Dezső szombaton egész 

nap otthon tartózkodott családja körében a 
Fő-utca 1. számú ház első emeleti lakásában. 
Az ötvenhárom éves, életerős, szikár termetű 
férfi este félhét órakor, amidőn feleségo ki
sebbik fiával, a tizenkét éves Jánossal és leá
nyával, a tizenkilenc esztendős Zsuzsanná
val látogatóba ment át Bárczy édesanyjához, 
a szomszédos Apor-utca 3. számú házba, zon
gorához ült, hogy Pál fiát szórakoztassa játé
kával. Bárczy kitünően zongorázott, nyolcadik 
gimnazista fia mintegy félórán át gyönyör
ködött apja játékában. Esti hét óra volt, mi
dőn Bárczy a zongora mellől felkelve, a sza- 
Iónban n hintaszékbe ült le, hogy egy füzetet 
olvasgasson. Fia egy lépésnyire ült tőle az 
asztalnál, könyvet lapozgatott. Alig olvasott 
a könyvből Bárczy Pál az asztalnál, hirtelen 
feljajdulást hallott.

Apja rikoltott fel váratlanul a hintaszék
ben Hhc s szivéhez kapott, kezéből kiesett 
a füzet és a következő pillanatban eszmé
letlenül lerogyott a szólón parkettjére.

lakásban Bárczy Púion kívül senki sem
tartózkodóit, — ünnep lévén a személyzet ki
menői kapott — a kétségbeesett fiú vízért és 
ecetért rohant ki a konyhába, hogy eszméletre 
térítse apját. Midőn visszatért n szobába, 

görcsösen össz.eszorltott helyzethen, el
torzult, kékesszltiüre vált arccal, mozdu
latlanul hevert a hintaszék mellett Bárczy 

Dezső.
Fia élesztgetni próbálta, nedves ruhával, ecet-1 ván.

— Eötvös József emlékünnep a Magyaror
szági Tanítók Eötvös alapja szombaton délelőtt 
a Magyar Tudományos Akadémia üléstermében 
nagyszámú hallgatóság jelenlétében emlékünne
pet rendezett Eötvös József báró halálának év
fordulója alkalmából. Rákos István kir. taná
csos elnöknek megnyitó szavai után Huszár 
Károly nagy beszédben méltatta Eötvös József 
kulturális programjának és terveinek hatását és 
jelentőségét a magyar népművelődéire.

— A budapest mészárosok, a szegedi és a 
győri IparleslUletek a kézművesipari kamara 
ellen. A győri ipartestület Morván István el
nöklete alatt vasárnap délután rendkívüli köz
gyűlést tartott, amely a kereskedelmi minisz
ter leirata értelmében foglalkozott az Országos 
Kézművesipari Kamara felállítása kérdésével és 
szenvedélyes vita után kilencvenöt százalékos 
többséggel a Kézmflvcskamara létesítése ellen 
foglalt állást. — A szegedi ipnricslülct szintén 
vasárnap délelőtt rendkívüli közgyűlésén fog- 
lalkozott nz Országos Kézművesipari Kamara 
felállításának tervével, amelyet heves vita után 
elvetett. Hasonló határozatot hozott n buda
pesti mészárosok ipartcstülcte vasárnap rend
kívüli közgyűlésén.

— A redőnyön bontott résen keresztül ol
tottak cl egy boltitüzet. Szombaton délután ér
tesítenék a tűzoltókat, hogy az Erzsébet- 
körút 17. sz.ániu házban Pintér Ilona női ka- 
lapüzl etében tűz keletkezett. A VII. kerületi 
őrség Szilvay főtiszt vezetésével vonult ki a 
tűzhöz, melyet ugy oltották el, hogy a rollón 
rést vágtak és azon keresztül száraz gázt és 
port zúdítottak a helyiségbe. A tüzet a kály
hából kipattanó szikra okozta. — Kisebb tűz 
volt vasárnap délben Megyercn, ahol a 
Gnray-utca 6. számú háznak teteje gyulladt ki. 
Az újpesti tűzoltók Jónás Gyula parancsnok 
vezetésével nehéz munka után csakhamar el
fojtották a tüzet. —- Újpesten szombaton éj 
jel a Károlyi-utca 42. számú ház udvarán 
egy fából épült kamra gyulladt ki A tűzöl 
tók ugyancsak Jónás Gyula parancsnok veze
tésével mintegy három órai munka utón lo
kalizálták a tüzet, ugy hogy n kamrának csak 
mintegy nngyrészc égett le. Az. esti órákban 
ismét tűz keletkezett a királyi palotában. 
Ezúttal a középső épületszárny egyik át
törésedéit kéménye gyulladt ki. A tűzoltók 
ezt is rövidesen eloltották.

Kiválogattunk és kkelajt^zilink 
visszamaradt paplanokat 

nelyeke: eddig nem létezett émkon boesáltank verőin 
tenderezésére:

!So etrb i oldalas ch th-paplant drb-ként 1* 16.-
jou drb virágos .Ideái"-paplant —-----

cloh bó’ássof......................
30 drb v rágós .Ideál" pehely-

pap'ant .. ....................
lsei

16.50
60. ár au 

unm m ndcnnnpl olcsó arak csak míg 
e-en héaz.iet tart, érvényesek.

lyan Olcsón míg nem árusítottunk
SftHOOR „IDEÁL-*  PAPLDHGVaR

V., Kameraayer Károly ucca 1. (Központi Városháza.)

tel dörzsölte fejét és testét, de kétségbeesetten 
konstatálta, hogy a szívverés mindinkább 
alábbhagy. Átrohant a szomszédos házba 
háziorvosukért, Pcsthy Endre dr.-ért, aki 
futólépésben sietett a helyszínre. Útközben 
Bárczy Pál átszőlt nagyanyjának lakásába, 
ahonnan ijedten rohant haza édesanyja, nő
vére és öccse.

A feleség és a gyermekek abban a pilla
natban érkezek haza, amidőn az előhívott 

orvos a beállott halált konstatálta.
Bárczy Dezső hirtelen, szivbénulás következ
tében halt meg. Egy perc alatt szenvedett ki, 
anélkül, hogy eszméletét pillanatra is vissza
nyerte volna.

Bárciházi Bárczy Dezső tragikus halála 
gyorsan terjedt el Budapest társasági körei
ben, ahol a tipikusan magyaros vágású, tár
saságbeli urat ismerték és szerették. Bárczy 
Dezső, mint h. államtitkár, a pénzügyminisz
tériumi költségvetési ügyosztály vezetője, 
Kállay Tibor minisztersége idején vált meg az 
aktív minisztériumi szolgálattól és nyuga
lomba vonult, úgy kormánykörökben, mint 
fővárosi körökben nagy szimpátiát váltott ki 
többévtizedes hivatalos működésével. Rövide
sen főtitkára lett az Országos Takarékossági 
Bizottságnak, majd amikor a Budapest Szé
kesfővárosi Községi Takarékpénztár Rt. meg
alakult annak alelnökivé választották. A Köz
ségi Takarékpénztár elnöke, Sipőcz Jenő dr. 
vasárnap délelőtt a polgármesteri hivatalban 
sürgősen összehívott értekezlet keretében be
jelentette, hogy a főváros a Községi Takarék
pénztár tragikus körülménj'ek között elhunyt 
alelnökének díszsírhelyet adományoz. A ha
lottat — akit a Községi Takarékpénztár 
magáénak tekint — kedden délután felnégy 
árakor temetik el a Kerepesi-nti temető ha
lottasházából.

A Községi Takarékpénztár ma, hétfőn déli 
egy órakor igazgatósági ülés keretében beszéli 
meg azokat az intézkedéseket, amelyeket az 
elhalálozással kapcsolatban foganatosítani ki

rendkívül furcsa viselkedésével vonta

— Elfogtak egy gyanús fasiszta agitátort. A
sárvári csendőrség két nappal ezelőtt egy gya
núsan viselkedő férfit vett Őrizetbe. Az őrizetbe 
vett férfi Algó Péter budapesti bankaltiszt, 
mintegy 8—10 nappal ezelőtt érkezett Sárvár
ról és .* _____ • -
magára az oltani csendőrség figyelmét. Szállo
dákban * .......................... .......................... ..
adandó ______  _____ ____ , ------
néhány nap múlva 30 nő és 20 férfi fog érkezni 
Sárvárra, hogy fasi'.zta propagandát fejtsenek 
ki. A fasiszta társaság megérkezése előtt Algó 
Péter több sárvári polgárnői megjelent, fel
hívta őket, hogy lépjenek be a magyarországi 
fasiszta pártba, egyben előfizetést gyűjtött tő
lük n magyar fasiszták lapjára. A csendőrök 
megfigylllék Algó Pétert s közben táviratoztak 
a budapesti főkapitányságunk és jelentést let
tek nz ügyről. A budapesti főkapitányság intéz
kedésére a sárvári csendőrség Algó Pétert őri 
zetbc vette és csendőri fedezettel szállították 
fel n budapesti főkapitányságra ahol vasárnap 
délelőtt megkezdték a kihallgatását Mindaddig 
természtesen, mig Algó Péter rejtélyes utazásá
nak célja ki nem derül, továbbra is a rendőrség 
őrizetében marad

— Leszúrta fiatal feleségét egy szentesi 
gazdálkodó. Szegedről jelentik: Szentesről 
véres családi drámáról érkezett jelentés va
sárnap a szegedi ügyészségre. Az egyik szen
tesi tanyán élt fiatal feleségével néhány hó
nap óta Fehérvári Pál gazdálkodó, aki azon 
bán az utóbbi időben olyan rossz viszonyba 
került feleségével, hogy ez elhagyta őt ér 
visszaköltözőit nővéréhez. Az utóbbi napok 
bán Fehérvári Pál állandóan leskelődőtt fe
lesége ulán és tegnapelőtt — amikor már 
ugylótszik elszánta magát n gyilkosságra — 
elégette az asszony ruháit, szombaton pedig 
az utcán megleste és heves szóváltás után 
bicskájával leszúrta. Az asszonyt életveszé
lyes sérülésekkel szállították a szentesi köz
kórházba. A merénylő férjet letartóztatták 
és vasárnap átkisérlék a szegedi ügyészség 
fogházába.

— Kininnel megmérgezte magát egy vállal 
kozó. Vasárnap reggel 0 órakor a Szende-utca 
0 számú lakásán öngyilkosságot követett el 
Krciser Nándor 31 éves vállalkozó. Az életunt 
vállalkozó kininnel mérgezte meg magát. Tettél 
még idejekorán észrevették és értesítették a 
mentőket, akik gyomormosás alkalmazása után 
a tnkáson hagyták.

— György Endrét A pesti városháza. Most 
hagyta el a snjlót György Endrének A pesti 
városháza cimü könyve Városházi élményéit és 
megfigyeléseit gyűjtötte ebben össze a kitűnő 
városházi hírlapíró. Az Írás ik egyrészét már 
napilapok hasábjairól ismeri az olvasó, aki 
most csokorba gyűjtve élvezheti a Pcslváros 
parlamentiének kedves ér érdekesen zajló éle
téről élénk tollal megírt könyvet. fs. p.)
- ..OaáálatM rí n „LfiW ci « SipoM fs»ék" 

nio-utm nekünk cuy jó harh-zony. „Ha hn-.levest fózftk, 
niind.-nt egyszerre tcsirk b ie: n ezontnk megpnhntnak 
és a zöldjén nem frt szét. Mindent b.-nnc főzök é< píro
tok. Soha eddig nem érzett iz- és illám vnn ni ételnek. 
Arr.tn-’k azelőtt kórom órn főzés kellett, annak most ti
zenöt perc elég. Al'g két hónapja vettem és máris be- 
b- zfrm nz Arat, nnnyi lözctől takarítottam meg Nem 
frh-uék m-g nélküle Kapható Jarltz Andr'nnM Rndn-

5. ’í4m a,"“« ssrkontuli befá- tattal, ■ Vígszínház közelében.

ás privát helyekein érdeklődött ki
szobák Iránt, mert, mint mondotta.

A BSE téli megbízhatósági 
motorkerékpárversenye 

63 induló 31 befutó
Vasárnap reggel 7 órakor a fehérvári úti 

vámnál sorakozott indulásra készen 63 motor
kerékpáros sportember. A hófu/ások okozta 
buckáin bukások és csúszások, kényszerű meg
állások és indulások ezer vállfajaival való küz- 
delines megbirkózás után Medgyesi Zoltán (Ve- 
locelte) oldalkocsis gépével, ki bár már 41-diV 
volt az indulók között, Fehérvártól kezdve am 
élén haladt egész Kenesséig és onnan az előirt 
várakozási idő elteltével indult vissza és első
nek érkezett meg Pestre a fehérvári úti vám
hoz, hol Szántó László sporibiztos nagy Őröm
mel fogadta. Utána 20 perccel érkezett bo 
Sabmák Oszkár mint második, szintén Velő- 
cettcn. E kis gépek teljesítménye ilyen körül
mények és útviszonyok közöl*  igazán minden 
dicséretet megérdemel.

Részletes eredmények a következők:
Solo gépek:

Aranyplakettet nyertek; Sabmák Oszkár (Ve- 
locetto) 350 BSE; Zamecsnik Tivadar (Moto- 
sacheD 350, Balogh Miklós (AKD) 175, Kis*  
László (Puch) 175, Weisz Sándor (Rnglcich) 
500. — Ezüstplakett: Tóth István (Rudgci
4Ö8, Schuster Rezső (Douglasl 350, Radiekc 
Hatmuth (Ariéi) 550, Baranyai István (Puch) 
175, Martinék István (Rex Acnie) 298, Mán- 
delka Ferenc (DKW) 200. — Bronz plakett: 
Zsolnay László (Motosache) 350. Vincze Pál 
(Rcx Acme) 298, Sabrnák Ottó (Velocette) 250, 
Polgár Ferenc (FN) 350. Waldner Adolf 
(BSA) 500.

Oldalkocüls gépek:
Arany plakettet nyertek: Medgyesi Zoltán 

ÍVelocette) 350, Argyellán Ferenc (Rudge) 500. 
Viccuty László (D Rád) 500. — Ezüst plakettel 
nyertek: Wdlisch Sándor (Ariéi) 500, Vajk Ti
bor (NSU) 500. Rohoz Béla (Ariéi) 509, Ligeti 
István (Harley Davids) 1200, Burghard István 
(Pauther) 500. — Bronz plakett: Beer Vilmos 
(DKW) 500, Gutvillig Imre (Douglas) 600, Gye
pes Imre (DKW) 500. — Teamdij: BSE (Méd- 
gyesi—Sabmák—Btirghard).

O Pásztor Miksa — a Pénzintézeti Központ 
vezérigazgatója. A Pénzintézeti Központ igaz
gatósága Pásztor Miksát, nz. intézet helyettes 
vezérigazgatóját vezérigazgatóvá nevezte ki. A 
kinevezést gazdasági körökben a legnagyobb 
örömmeá fogadják, morf mindenütt nagyra ér
tékelik és a legteljesebb mértékben elismerik 
Pásztor Miksa érdemeit ás kvalitásait.

—Újból FIcisaig Sándort választotta elnö
kévé a Bankárok és Értékpapirkereskedők 
Egyesülete. A Magyar Bankárok és Érték- 
papirkereskedők Egyesületének ezévi rendé® 
közgyűlése egyhangúlag újból Fleissig Sán- 
lort választotta meg az egyesület elnökévé. 

A közgyűlésen Grünivald Emil dr. nagyobb 
beszédben méltatta Fleissig Sándor elnök és 
az egyesület vezetőségének érdemeit. Elismerő 
szavakkal búcsúztatta az egyesület alelnöki 
tisztségétől megvált Betlelhelm Mór másod
elnököt és beszédében eményének adott ki
fejezést, hogy a Bankárok és Értékpapír
kereskedők Egyesületének működése a kö
zeljövőben hozzájárul a tőzsde éleiének újjá
élesztéséhez. Müllcr Vilmos, .Horváth Oszkár 
és Berger Mór lőzsdetanácsosok felszólalása 
után a közgyűlés az egyesület uj választmányi 
tagjául választotta meg Krausz Simont

O A Nemzeti Takarékpénztár és Bank Rt. 
gazgatósúga a február 0-én tartandó közgyűlé
sen indítványozni fogja, hogy az 1928. évi 
191.116,63 pengő (az előző évben 184.438.5ft 
P) tiszta nyereségből az alapszabályszerű tarta
lékolások után részvényenkint 2.50 pengő 
(azaz 10 százalék), összesen 120.000^ P osztalék 
fizettessék és 22.933,52 pengő (16 562,57 P) uj 
számlára clövilcssék Továbbá javasolni fogja 
az igazgatóság az intézet tisztviselői részére 
önálló nyugdíjpénztár létesítését.

O Az Angol-Magyar Bank Rt. Igazgatósága 
megállapitota az 1928. üzleév mérlegét, mely 
3,477 330,18 P tiszta nyereséggel zárul az előző 
évi 2,232.818.71 P-vel szemben Ez a mérleg- 
eredmény lehetővé teszi az oszlalékjogosult 
részvénymennyiségnek 50%-kal való megsza
porodása ellenére is az előző évi osztalék fel
emelését. A nyereség felosztása tekintetében 
az igazgatóság tehát azt a javaslatot fogja a 
ebruár 16-ára egybehívott 38. évi rendes köz

gyűlés elé terjeszteni, hogy altból osztalékul 
2,520.0000.— P (tavaly 1,560.000 - Pl vagyis 
részvényenkint 7.—P fí4%, a tavalyt 13%-kat 
szemben) fizettessék ki, a tartalékalap gyarapí
tására az alapszabályokban előírt 121.557.43 P 
dotáció helyett 250.000.— P. a nyugdijtartalék 
nevelésére pedig 300.000.— P fordiltaissák (ta
valy 100.000.— P), mig az alnpszabólyszcrű le
vonások után fennmaradó 161.224.60 P (ta
valy 146.190.80 P) az 1929. üzletév számlájára 
vitessék át.

pokróc, lóffgOny, ágy- és asz
talterítők minden kivitelben kaphatók 

dlCJH^RR J
bbú ns«'. Erzseoo.-Mrut 20.

^•CT Zstalúgust 40 tilt, ellenében poitín bértnentve küJdőB
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AMERIKAI

Lanyha érdeklődés ^mellett 
kezdődtek meg az Ügyvédi 

Kamarai választások
Rejtélyes szavazó lapokkal akarják megtéveszteni a szavazásra 

jelentkező ügyvédeket
Heteken át tartó izgalmas választási előké

születek és korleskedések után szombaton reg
gel 10 ómkor kezdődött megy az Ügyvédi Ka
mara tiszlujiló közgyűlése. A szavazást meg
előzően ülést tartott az ügyvédi Kamara, majd 
pedig a közgyűlési teremben felálltitott hat 
azavazaíszedő bizottság megkezdte munkáját. 
A Kamara vezetősége előrelátásból gondosko
dott több szavazalszedő bizottság felállításáról, 
hogy a szavazás zavartalan lefolyását biztosít
hassa, mert arra számítoltak, hogy a heves vá
lasztási kampány után a fővárosi ügyvédi kar 
tagjai a kettős ünnepen tömegesen járulnak 
majd az urnák elé. Ebben a várakozásban 
azonban agy a választás vezetősége, mint a 
küzdelemben résztvevő két párt már az első 
napon csalódott. Az ügyvédek nagyrésze 
ugyanis

szombaton meglehetős tartózkodással vi
seltetett a szavazás Iránt, vasárnap pedig 

a minimálisra csökkeni az érdeklődés.
Szombaton már a kora délelőtti órákban ha

tározottan
az ellenzéki felfogás került túlsúlyba 

a szavazásra érkező ügyvédek között. Nyilván
való volt ,hogy az első napon az ellenzék nagy
számban vonult föl ,dc viszont inég úgy is von
tatottan indult a szavazás. A szavazástól való 
tartózkodásnak érdekes előzménye van. Az 
ügyvédek ugyanis, úgy a liberális, mint az el
lenzéki pártnak a tagjai

elkeseredéssel fogadták a listák össze
állítását

’A megállapodás az volt, hogy a listákra egyenlő 
arányban ,ötven-ötvcn százalék bán veszik fel 
a keresztény és a liberális ügyvédek jelöltjeit, 
tízzel szemben azonban az történt, hogy mind
két listán több mint tizenöt kikeresztelkedett 
zsidó ügyvéd neve szerepelt, amiben a zsidó 
hitfeiekezetü ügyvédek

a megállapodás súlyos megsértését látták.
Ez a körülmény is közrejátszott abban, hogy

Holnap felboncolják 
egy tizéwel ezelőtt meg

gyilkolt bácsmadarasi 
parasztgazda holttestét
A rendőrség most derítette fel a borzalmas 

gyilkosság titkát
Pécs, február 3.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Névtelen 
levél nyomán egy Ül esztendővel ezelőtt 
Bácsmadarason elkövetett gyilkosságra de
rült fény a napokban.

Tiz évvel ezelőlt, a bajai háromszög szerb 
megszállásának Idejében, 1919 március 31- 
én éjszaka a bácsmadarasi községkorcsma 
előtt részegen feküdt Dórsa János 51 . ’ ■'
gazdálkodó. A község jegyzője. Bódis Jó
zsef, amikor meglátta az eszméletlenül fekvő 
jómódú parasztgazdát, figyelmeztette Csőké

Utazasra, 
irodai és 
magán

használatra

az első napon a 3250 szavazati joggal rendel
kező budapesti ügyvéd közül csak

423-an adták le szavazatukat
Vasárnap azután meglepő és különös esemé

nyek történtek a szavazás körül, amelyeknek 
következtében még inkább cllanyhult a válasz
tás menete. Ismeretlen kezek ugyanis a két hi
vatalos listán kivül

még két különböző és eddig Ismeretlen 
szavazólapot terjesztettek a szavazásra gyü

lekező ügyvédek között.
Ezek a nagy számban forgalomba hozott sza
vazólapok részben a liberális párt, részben az 
ellenzéki párt listáját tartalmazták, kisebb 
névváltoztatásokkal és a rejtélyes kibocsátók 
még a pártok színeit sem tüntették fel a lapo
kon, nyilván azért, hogy ezzel is megtévesszék 
egyik párt érdekében nz ügyvédeket.

A vasárnap délelőtti folytatólagos szavazásra 
gyülekező ügyvédek között meglehetősen nagy 
riadalmat kellett az uj szavazólapok kibocsá
tása és ezért az Ügyvédek Egyesült Ellenzéki 
Pórija röpiralban hívta föl hívei figyelmét arra, 
hogy ..különböző magánalakulatok, felelőtlen 
elemek saját külön egyéni érdekeik kielégíté
sére uj és uj szavazólapokat hoztak forga
lomba."

Vasárnap délelőtt mindössze 1Ő8 ügyvéd sza
vazott le és igy a kettős ünnepen

összesen 591 ügyvéd adta csak le szavazatát.
A szavazás csütörtök délután fél 2 óráig tart 

és mindkét párt vezetői arra számítanak, hogy 
a hét első napjain megélénkül az eddig meg
lehetősen lanyha érdeklődés a választás iránt 
és a távolabb lakó ügyvédek a normális tárgya
lási napokon n törvényszék és járásbíróság épü
leteiből tömegesen jönnek át az ügyvédi Ka
marába, hogy leadják szavazatukat. A választás 
kimenetele teljesen nyílt és mindkét párt irga
lommal várja a vólasztás eredményének kihir
detését, ami azonban a hét vége előtt aligha 
történhetik meg.

János és Salamon Mihály rendőröket, hogy 
vigyék be Dórsát n községházára. Ezek el is 
cipelték a holtrészeg embert. Másnap reggel 

a falu határában, agyonverve, véresre 
rugdalva, holtan találták

Dórsa Jánost. A rendőrök kihallgatásuk so
rán azt vallották, hogy a gazda éjfél alán 
magához tért és megszökött a községházá
ból. Igy ók nem tudják, mi történt azután 
Dórsával.

A szerb impérium nlatt eredménytelenül 
nyomoztak a gyilkosság ügyében, amely ak-

kor vérengző brutalitásánál fogva is szenzá 
ciót keltett inegycszerte. A felszabaduló! 
után a csendőrség újból nyomozást kezdett 
a híres Dórsa-gyilkosság ügyében, de ekkor 
sem tudott eredményt elérni.

Már-már a feledés homályába merült a 
gyilkossági ügy, amikor pár héttel ezelőtt a 
bácsmadarasi rendőrség

névtelen levelet kapott.
A kusza, elferdített betűk azt a merész vá
dat tartalmazták, hogy a gazdag Dórsát 

Csőké János és Salamon Mihály gyil
kolta meg.

Uj nyomon indult meg a nyomozás és Csőké 
Jánost, aki jelenleg Jánoshalmán rendőr, va 
tamint Salamon Mihályt, aki közben gazdál
kodó lett, bekísérték a csendőrségre.

Salamon Mihály nz első öt percben 
beismerő vallomást tett.

Elmondta, hogy tíz év óta hurcolja magá 
bán a nagy titkot. Tovább már úgy sem bírta 
volna. Igenis ő szemtanúja volt a gazdag 
Dórsa meggyilkolásának. Az emlékezetes éj
szakán bevitték a községházára. Itt Csőké,

mint a megvadult fenevad nckirohant a 
védtelen embernek.

Rugdosta, ütötte, verte, amíg csak élet volt 
benne, ö csak a lámpát tartotta és megme
red™ nézte a bestiális ember vérengzését. 
Kérlelő szava hiábavaló volt. Csőke

addig ütötte, verte a gazdaembert, amíg 
holtan el nem nyúlt a földön.

Csőké eleinte tagadni próbált, később 
azonban azt vallotta, hogy

ketten gyilkolták meg
Dórsát. Miért tették, nem tudná megmon
dani. Tény az, hogy a holttestet kicipelték éj
félkor a községházából, a Bácsalmás felé ve
zető útra.

Uj posta- és okmánybélyegeket 
bocsátanak ki

Egy 25 éves iparművész
A kereskedelemügyi minisztérium postavozér- 

Igazgalósága már régebben elhatározta, hogy 
uj, művészi külsejű bélyegeket terveztet és hoz 
forgalomba.

Nemcsak újfajta levélbélyeget, hanem uj 
okniánybélycgck készítését is elhatározták.

Az illetékes hatóságoknál, amelyek az uj bé
lyegek tervrajzának kidolgozásúval meg voltak 
bízva, érthetően nagy versengés indult meg, 
hogy ki nyeri el a nemcsak nagy anyagi, de 
erkölcsi sikert is jelentő bélyegtervek kidolgo
zását, a sok pályázó közül

Leltár utáni rendkívül kedvezményes ruházati akció 
nem maradékáruból, hanem kiváló minőségű anyagokból a 

KÖZTISZTVISELŐK fogyasztási szövetkezete 
Budapest, V., Gróf Tisza István-u.18. sz. alatti ruházati-óm házában 

Pengő 
4^0 ésNői szövet, angol, duplaszéles 

Gyapjúszövet, la...........................
Mosódelaine, la............................
Kanavász

t

3 méter gyapjú férfiöltönyszövet, minden hozzávalóval . 38.— 44.— 52__
Ennek elkészítési dija mérték szerint.................................. 40.
Tehát egy teljes öltöny, az összes kellékekkel, mérték ni án, jó kivitelben, ki-

tűnő szabással elkészítve, összesen............................ . . . 78.- 92—

Férfi önkötős nyakkendő .................................................. —70-től
Nehéz, tiszta selyem, la minőségű nyakkendő....................... 3— M
Szatin és ripsz, gyermekruhára, métere ....... 1.55
Foulard imprimé, válogatott szép mintákban, fa nehéz minőségben, métere . . 3.90

| VtglgWh’ll nöl kábái ........................................................ 28.— |

Női harisnya, divatszinekben........................................................ 1.36
Flórharisnya, Ja, hibátlan............................ ................................ —.80-tól

1.90-lg

Női divatcipők..................................................................  . . . . 19.—töl 21.—lg

| Női pongyola .............................................................................. 8.-

Férfi zeflringok, puplinlngek és frakkingek, amig a készlet tart 3.— 5— és 8.—
Férfi puhakalap, egyes szamokban............................................ . .3.— és 5__
Férfi glaszékcztyü, fekete díszítéssel, la minőség .... 4.50 tői
Férfi zsebkendő, la........................................................................ ...................... -.60

| Kész férfi sport- és zakkóhllöny, angolszövetből . . . . . . 54.— 60.-

Női kfttöttkabótok és mellények, In gyapjúból...................... 5.—tői
Női nadrágkombiné, la baliszt, eredeti svájci hímzés . , 5.—
Női készlet, ing és nadrág............................................................. 5. -tői
Sima shantung (nycrsselvem)....................................................... 4.90
Mintás crépe de chine. la minőség............................................ . 8. 9. é> 13—

| Burberry-utűnzatból férfiöltöny............................................. . . 48.— 52.—

Nehéz nyerssel) eni, férfiöltönyre............................................. . . 8.—tói 16.50 lg
Brokát selyenibélés. 90 cm. széles............................................ 5.90
Mclirozoft angol, mintás sporlharisnyák................................. . .95-től 1.75-lg

Selyemharisnya, kis hibával ..................................................
2.40
3.40

| Fin és leányka mafrózkabát, aranygombokkal . . . 23.—

Kölőpamutok, orsó- és horgolócérnák teljes kiárusítása, 60% engedménnyel, feltűnő
olcsó áron.

1.05
ChiíTon. la ,............................ . • . —75 és —.95
Barchet, la......................................  «... 1.38

| Fiú kosztüm, angol szövetből............................................. 13-

Tcnniszflanell ................................................................................... —98
Knrton ........................................................................................  . . — 78
Festő. Ja színtartó .......................................................................  . —.97

miiW’Oqi arnRl oicm RUM ae’rt’wisi aIHa'o-n

Meinl kávé
aree stars-xevam */.  k? ára........

agnás-KeucröX */.  kg ára ...........
r.kauaráx */«  kg ára .......................

P 3.20
P 2.90
P 2.70

Úgy Csőkét, mint Salamont bekísérték 
tegnap a bajai kir. ügyészség fogházába.

A tényállás teljes tisztázása érdekében 
Ma jer Péter dr. vizsgálbiró

elrendelte Dórsa János holtestének 
exhumálását.

A tiz évvel ezelőtt eltemetett halottat holnap, 
kedden fogják felboneolni. A boncoláshoz 
kiutazik a vizsgálóbírón kívül Gramling 
Kornél kir. ügyészségi alelnök, Harangiig 
László dr. törvényszéki orvos és bonhofer 
Szilárd dr. megyei tiszti főorvos.

tervezte az uj bélyegeket 
egy 25 éves fiatalemberre esett a válasz
tás: Lcgrády Sándor Iparművész tervezte 

az uj bélyegeket, 
amelyeknek minden darabja valóban komoly 
és értékes művészi munka. Az uj bélyegek a 
inni Magyarország különböző várait, a magyar 
történelem jellegzetes alakjait, eseményeit és 
tárgyait ábrázolják Értesülésünk szerint 

a legrövidebb időn bellii forgalomba kerül
nek az uj bélyegek,

melyeknek fiatal tehetséges tervezője csak 
tavaly végezte el a Képzőművészeti Főiskolát

t
5.80 

12— 
—.88

1.20
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Nagy zavart okozott a 

színházakénál az influenza
Gaál Franci helyett szombaton Tóth Bőske, Törzs Jenő 
helyett vasárnap Mészöly Tibor ugrott be. A Nemzetiben 

többen megbetegedtek
A főváros tiszti főorvosának nyilatkozata, 

amely o-közönséget óva inti a túlzsúfolt 
helyeken való tartózkodástól, alaposan meg- 
ritkította a színházi nézőtérek közönségét.

Az elmúlt hét színházi fekete hétnek 
számítódott, 

mert alig volt színház, ahol az influenza 
járványtól való félelem ne mutatkozott 
volna érzékenyen a kasszaraporlon. A szín
házak azonban úgy ahogy kiheverték volna 
ezt a csapást is, ha a másik oldalról meg
kímélte volna őket az influenza-járvány. Az 
influenza azonban a színészek körében még 
sohasem látott mértékben grasszál. A szín
házak egytől-egyig a legteljesebb bizonyta
lanságban vannak, hogy kivel tartsák meg 
előadásukat, mert sohasem tudják, melyik 
órában érkezik egy-egy szereplőtől olyan 
orvosi bizonyítvány, mely szigorúan meg
tiltja nz esti föllépést. A színházak tehát 
ahhoz az eszközhöz folyamodtak, hogy régi 
darabjaikig! máaodszereplőkkel próbákat 
tartanak, hogy ezek a dublőzök alkalom
adtán a lemondott szereplőket helyettesíteni 
tudják.

A Magyar Színházban például a szom
bat esti előadást mondta le magas lázáru 
való hivatkozással Gaál Franciska, de

Tóth Böske bravúrra beugrása meg
mentette az Ida regényének előadását. 

Ugyanebben nz előadásban még a beteg 
Rátkni Márton helyett Harsány! Miklós 
játszik. A Magyar Színház betcglislájn ezzel 
nincs kimerítve, mert a színház kél igazga
tója, Faluili Jenő és Neumann Dezső is 
influenzában megbetegedtek.

A Vígszínházban szombaton este az
» utolsó percig még nem tudták, hogy; 
; kivel tartsák meg a Beszterce ostroma’ 

előadását.
Törza Jenőtől ugyanis délután telefonérte
sítés érkezett a Vígszínházhoz, hogy a 
magas láz miatt képtelen nz előadáson 
résztvenni. Törzs Jenő helyett azonban 
senkit sem talállak és már-már úgy volt, 
hogy a Vígszínház szombat esti előadása 
elmarad. Törzs Jenő azonban tudomást 
szerzett erről, orvosa leghatározottabb ellen
zésére is bejött a színházba és magat lázzal 
végig játszotta a Beszterce ostromát.

Az Andrássy-uli színházban a beteg Székely 
Lujza helyett ugrott be Stefani Alice, aki 
feladatát kitünően oldotta meg. Békeffy 
László is lemondta nz Andrássy-uli szín
ház és a Roynl Orfeum esti előadásait, azon

IRLANDIVÁSZON 
Bemutató: kedden.

Fönoroplök: TflkA., Tóth B., BoccdU., Itóikay, KIm, Z. Molnór, 
Stella, Váltó, Peti, KUrmendy, Dénes, Jávor.

MAGYAR SZÍNHÁZ

~ " vigszms .u

Beszterce ostroma
Mikszáth Kálmán ós Harsány! Zsolt nagysikerű vigjfttéka

Harsányt Hezsö, Justh, Lengyel. Bánóczv, Bnzsay, Kaszab Anna, 
Orsolya Erzsi, üonda, Keleti és Bondy

Tüzek az ilszakíhan 
példátlan sikerének döntő tényezői. 

UJ SZÍNHÁZ
V!., Róvay utca 18.Telefon: Arit 214—22.
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TITKOS ILONA felléptével
Andai Ernő játéka

HÁZIDJ ÉDRMl...
február O-én először!

ban az utolsó percben magas lázzal 6 is el
ment a színházakba, hogy fellépését abszol
válja. A Royal Orfeum premierjéről is 
b.iányzotl Sárossy Mihály, aki influenzába 
megbetegedett.

Fejes Teri háromnapos szabadságot kért 
és kapott nz Opcrellszinháztól. Lázas beteg. 
Jlogy Fejes a Miss Amerika előadásáról ne 
hiányozzon, felköltöztették a Svábhegyre. 
A héten azonban igy is szabadságra megy 
olymódon, hogy húrom napig lesz távol, de 
csak egy este nem játszik.

A
vasárnapi megbetegedésekről és lemon

dásokról
a következőket jelentjük:

Egész vasárnap folyt n próba a Vígszín
házban, mert Törzs Jenő állapotáról nyug
talanító hírek érkeztek. Törzs Jenő szerepét 
Mészöly Tiborra osztották, aki ezen a déleíőt- 
tön Hegedűs Tibor rendezővel átvette a Besz
terce ostroma cimü darab Lehotzky ügyvéd 
szerepét.

Estére valóban beérkezett Törzs Jenő le
mondása és vasárnap este már Mészöly 

Tibor játszotta Törzs szerepét.
A Vígszínházban az is zavart okozott, hogy 
Újvári/ I.njos, aki a második felvonásban ját
szik nagyobb szerepet, szintén beteget jelen
tett. Helyette azonban sikerült alkalmas sze
replőt találni Szegő Endre személyéban.

A Nemzeti Színháznak húrom betege van, 
kiket a reporloúrból alig nélkülözhetnek. 

A beteg Pethő Attila szerepét a Kamara Szín
házban a ..Nem élhetek muzsikaszó nélkül" 
cimü darabban Lehotay Árpád vette át, mára 
azonban

beteget Jelentett Fehér Gyula és Pethes 
Sándor Is.

A Cyrnnoban Pethes Sándor szerepét Onódy 
Ákos, az Elzcvirben Mát dny Sándor vette át, 
a jubileumára készülő Fehér Gyulát pedig 
Dartos Gyula helyettesíti.

A Magyar Színházban nagy az öröm, mert 
Gaál Franci váratlanul bejelentette, hogy álla
pota lényegesen javult és a Vasárnap esti 
előadáson már részlvesz.

Gaál Franci Idejében be Is érkezett a f 
színházhoz és eljátszotta az Ida regényé

nek főszerepét.
Rátkni betegségéről érdeklődtünk vasárnap és 
Rútkai orvosa közölte velünk, hogy a beteg 
teljesen láz- és fájdalommentes, úgy hogy az 
Irlandi vászon kedd délelőtti főpróbáját és 
esti premierjét feltétlenül megtarthatják.

Tovább folytatja diadalmas útját 
a Sárga liliom

Ismét prolongálta a Royal Apolló
Néhány hete fut mór a Royal Apollo film

színház vásznán a lcgcsodúsubb hollywoodi 
magyar film, a „Sárga liliom". Bíró Lajos 
Sárga liliomának filmváltozata Korda Sándor 
rendezésében meghódította a pestieket. Ez ter
mészetes is, hiszen Illéshúzy Tibor herceg és 
Perédy Judit szerelmi története olyan megkapó, 
olyan költői és annyira markáns színekkel 
ékes a filmen .hogy azok, akik a Sárga liliom 
cimü darabol ismerik, azok Bíró Lajos müvének 
reinkarnációját látják.

Korda Sándor rendezése pedig ahogy Bíró 
Lajos színdarabját filmre vitte, tökéletes.

A herceg Igazi magyar ur marad és Perédy Ju
dit alakilójánál Biílie Dovenél bűbájosabb és 
szebb színésznőt elképzelni sem lehet.

Billió Dove Amerikában Greta Garbó nép

Tízéves a Szinészszövetséo
Szombaton tartotta lublláris közgyűléséi

Szombat délelőtt a Fészekben tartotta jubilá- 
rls díszközgyűlését a Budapesti Színészek Szö
vetsége. A színészek nagy erkölcsi szövetsége 
liz éve áll fenn és ezalatt a tiz. év alatt mér- 
földléptckkcl vitte előre a magyar színészet 
ügyeit. A Budapesti Színészek Szövetségének 
jubiláns ünnepi közgyűlése azonban ugylátszik 
éppen a színészeket nem érdekelte tutságosan,

alig néhány proemlnens színészt, vsgy szí
nésznőt láttunk a széksorokban.

Péchy Erzsin és Titkos Román kívül bizony jó
formán egyetlen primadonna sem volt ott.

A közgyűlésnek inkább a vendégek impozáns 
tömege adott ünnepi fényt. Vass József népjó
léti miniszter, a főváros képviselőtestülete, az 
Országos Szinést Egyesület, a vidéki színészek 
érdekképviselete, az Artista Egyesület, a Szín
padi Szerzők Egyesülete is elküldték képviselőit 
a jubihíris közgyűlésre. Hegedűs Gyula, a Szí
nész Szövetség tiszteletbeli elnöke nyitotta meg 
a közgyűlést és miután a vendégeket üdvözölte 
a színészek nevében hálát és köszönetét tolmá
csolt Molnár Dezső tfr.-nak, a Színész Szövet
ség Igazgatójának és Sándor Zoltán dr.-nak, a 
Színész Szövetség titkárának. Az. ünnepi köz
gyűlés közönsége percekig éljenezte Molnár 
Dezsőt és Sándor Zoltánt. Molnár Dezső dr. állt 
fel szólásra és előterjesztette a Szövetség tiz 
évi munkájáról szóló jelentését.

A vén bolond
Metró vllágülm 

csütörtökön a 

Oócsiben
A vihar

a háború és a forradalom, amely kíméletle
nül szétlépi az embereket .elsodorja egymástól 
a szerelmeseket. A „Vihar" film, egy őrmester
ből lett hadnagy és a tábornok lányának tra
gikusan mély és körülményeiben is lenyűgöző 
érdekes szerelmi történetét festi nz orosz bol- 
seviki forradalom komor hátterével. Az őrmes
ter John Barrymoore, nkinek ezt az alakítását

HEGEDŰT
va'a • Int nz összes hangszerek tegolcsóhban

ÜEMÉHVI R1IBALV
lencuiUvéssetl lőlskola Házi bangsserésM szíllit
Budapest, vi a mm*  B7. szám

Árjegyzék díjmentesen küldetik.

szerűségét érte cl.
Ha Billle Dove ezzel a fllmjé,vei Amerikában 
Greta Garbó népszerűségével vetekszik, milyen 
nagy népszerűségre számíthat nz amerikai szí
nésznő a pesti szivekben? Mert Billie Dove nem 
csak gyönyörű, hanem a legjobb filmszinésznök 
közül való ,aki

eszményi magyar leánytipust reprezentál 
a Sárga Liliomban. A Royal Apollo filmszínház 
minden előadásán zsúfolt nézőtér közönsége 
gyönyörködik ebben a filmremekben és a Royal 
Ápolío különleges színpadi előjátékában. A Ro
yal Apollo éppen ezért a közönség nngy érdek
lődésére való tekintettel kénytelen volt erre a 
hétre is műsorra tűzni a Sárga liliomot, mely
nek minden filmkockája a magyar érzést és "a 
magyar géniuszt árasztja magából.

a filmábrázolás maradandó tcljesitményei közé 
kell sorolni ,a tábornok lánya, a hercegnő pe
dig Camilla Horn ,aki fel tudott emelkedni 
Barrymoore méltó partneréül. Camilla Horn ma 
mindeneseire Hollywood egyik legfinomabb 
szépségű, legjobb filmjátszó művésznője. Boris 
de Faze forradalmat szimbolizáló rejtelmes há
zalója Lowís Volhcim ,egy derűs őrmester figu
rája és George Fawcett joviális markáns tábor
noka minden mozilótogató őszinte elismerését 
érdemli meg. A csodaszép felvételekben bővel
kedő filmnek olyan nagy sikere van, hogy a 
Fórum és a Palace filmszínházak kénytelenek 
voltak a jövő hétre is műsorra tűzni a '■„Vihar**  
cimü filmet.

Herczeg Jena a Terézköruli Színpadén
Stenka Rasin

a legendás hírű XVII. századbeli földnélküR 
helman a főhőse a Volga. . Volga című film
remeknek. Stenka Rasin fellázadt a bojárok és 
cár uralma ellen és kozákjaival a Volgán és a 
Kaspitcngcren keresztül Perzsiába menekül. Itt 
a barátság álarcában ki akarják szolgáltatni a 
bojároknak, amikor Stenka Hasin rájön az áru
lásra és kozákjaival szörnyű bosszul áll a per
zsákon. Szabad a rablás és Stenka Rasln egyik 
kozákja a legdrágább ékkövet, a perzsa hely
tartó leányát, a hercegnőt ragadja el és viszi a 
gályába. Stenka Rasin mondotta ki azt a tör
vényt, hogy a kozák egész férfi legyen, ne tö
rődjék asszonynéppel, Stenka Rasin azonban 
megszegi a saját törvényét. A hercegnő szép
sége annyira megejti, hogy beiészeret A kozá
kok fellázadnak ellene és meg akarják ölni az 
idegen leányt. A kozákvezér azonban megelőzte 
őket és leszúrja a hercegnőt , akinek holttestét 
a könnyező, bús kozákgárda előtt a Volgába 
dobja. Most már beteljesedik rajta is a végzet, 
a Volga partján elfogják a szakadár vezért és 
kopjával a szégyenfára szegezik ...

Nincs happy and, A két főszereplő meghal és 
a mozivásznon mégsem láttunk sohasem szebb, 
megrázóbb, igazabb történetet, mint ezt. Tour- 
janszky rendezése és a szereplők játéka a szia 
legelrejtcttebb húrjain zenélnek. A Volga.. • 
Volga az igazi művészet filmje.

A PALATÍNUS 
RÓZSÁI

A. Városi Színház 
operett újdonsága 

Ma és minden este ‘/|8.

6 szlnpompás vidám kép

200 ragyogó jelmez

Szenzációs tánc-attrakciók 
Megkapó történelmi tablók

A Bledcrmeyer korabeli Buda és Margitsziget

József nádor korának muzsikáló hangulata

3 óra, Jókedv és kacagás 
Legdrágább hely 6 pengd.
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míves gbfticífjq
Reklám-ailon .........
Mosott madapolam 
minden fehérneműre alkalma*  
Pamutvászon 
igen jó minőség, ágyneműi*  . 
Batlst-sifon
kilüuő minőség, 80 cm széle*  •
KUpper
kitűnő nlsónadrágkolme ....
Lepedő
.irőssrálu, 140 omsséles, méter*
Intet
feltétlen tolltartó ....................
Paplanlepedő
IcOlbnlegeSKég, mosott, 1M em 

■aéles, méterje......................
Cérnakanavász
mosásban színtartó........... ..
Zetlr
nagy szinválasztékbaa......

3.20
1.25
1.35

Törülköző, konyhanilia
Házivászon-

törülköző 0
•zövött, piros csíkkal ....... aU 
Törülköző q
rojtos, 60x100 centiméter** .. 
Jaquard-Wrtilköző I 
igen tartós, hófehér............... |.“
Angol dörzs-

törülköző 4E
elszakíthatatlan, szege* ...,. I.V
Konyhatörülköző 4 0
tiszta len, piros esikkal ..... I.£
Uamaszttörülköző 4 4
felien, szép mintákkal........... I.*t
Frottírtörülköző 4 n
lirosch* boidürret, MxlOOem. I.u
Edénytörlő __ 1
színtartó, piros*  ás kákkockás a*t
Pohártörlő . R
58X58 nagyság.........................» .0

Férfi fehérnemű Női fehérnemű

Asztalneműéit
Kávéskészlet
6 szalvétával............... ..
Cscmefekendő
minden színben..............  "
Damasztabrosz
színes és fehér...................... >a
Damnsztszalvéta
WXW centiméteres.............. . ■

Flanel portörlő

Slfenfng
fehér ragé, csíkos és kockás 
mellel, 3 gallérral............. ..
Férfiing
cgyszinil, drapp anyagból, min
tázott pnplin mellel, 3 külön 
gallérral ........................
Angol zefíring
végig egy anyagból, 3 külön 
gaih-rraí.................
Fehér rayéfng
végig egy ntivagbóT, bélelt 
mollel, csikós és kockás min
tákkal, 3 gallérral............. ..
Színes puplining 
legújabb minták, oIxArcndfl 
minőség, 2 külön gallérral ..
Fehér selyem- 

pupllnlng
végig egy nnj ágból, bélelt 
mollel, 3 gallérral............. ..
Dupla keménygallér
kitűnő minőség..........................

2.95
3.90
4.75

6.90
8.80

10.50
s

'-5

1.10

5.- 
-.32
4-
-.85

Zsebkendő
Fehér női zsebkendők, pleó 
széllel...................... .. .............. ..
NA! zsebkendő, színes széllel 
Csipkés batlsztzsebkendő ... 
Férfi, színes, ajouros zseb*  
kendő, kitűnő minőség...........

-.12
-.28
—.18

.85

Dupla puhagallér... —.Zö
Hálói ng ö nn
színes dlszpánttal..............  VawU
Kövld alsónadrág 4«Eíl
kitűnő színes cérnazeflruol.. I vU
He s ;zu köppernadrág
elsőrendű, morfbizhntó minő*  
ség, gombos vagy húzós kivi- Q Esi 
tőiben ........................................  V.uU

NŐI ing 
vagy nadrág sifonból hímezve 
Nadrágeomblnalge 
külön bűző színes anyagból 

szép hímzéssel......................
Nadrágcomblnalge 
kitűnő sifonból gyönyörű hím

zéssel .......................................
Nadrágcombinalge 
elsőrangú színes nansoukból, 

motl vdiszi tövekkel...............
Nadrágcomblnnige 
mosó croponanyagból, hurkolt 

széllel .....................................
Szoknyacombinalge 
különböző színes anyagból, 

szép hímzéssel......................
Szoknyacombinalge 
színes b-tiszt anyagból,csipke- 

díszítéssel ............. .. ..............
Női hálóing 
kitűnő sifonból vagy színes 

nansoukból, gyönyöré hím
zéssé! ... ....................................

Női hálóing 
színes uausoukból, calpkedí- 

szitésiel...................................
Női hálóing 
színes mosó crepon anyagok

ból, hurkolt széllel .............
Női hálópyjama
színes nansoukból, legújabb 4*1  E|| 

fazon....................................... ll.vU

1.60
2.10
3.30
2.90
2.20
2.60

2.60
2.90
3.90

♦

$

SZÍNHÁZI napló
Tanai és Pista. Milyen nagy az ut a 

M Kukorica Jancsitól a Pista-néniig?! Mint 
Kukorica Jancsi indult el Fedák Sári a 
Király Színházból és mint Pista néni tért oda 
vissza . Közben pedig elmúlt egy nagy és érté
kes ígéretekben és tettekben bővelkedő, fel
felé lebukó szinészkarrier. Kár volt Fedák 
Sárinak erre az összehasonlításra és színész
karrierje grafikonjának látható ábrázolására 
alkalmat adni. .4 Pista néni kétségbeesett erő
próbálkozása Fedák Sárinak, hogy újra a 
Kukorica János sikere grafikonjának magas
latára jusson. .4 darab Bús Fekete László 
ragyogó egyfclvonásosánük ötlete alapján ta
lán éppen ebből a titkos célból íródott, mert 
másféle igazolást a darab részére adnunk nem 
igen lehet. A többiek? Rózsahegyi Kálmán 
bátyánk az első felvonásban játszik, a máso
dik és harmadik felvonásban csak statisztál 
Fcddknak. Dénes Oszkár stílusosan szerény 
marad Fedők szereplése mellett, éppen igy a 
tbőbiek, Mészáros Glza, Báhtory Giza és Zá
tony Kálmán. Bársony Rózsi a darab egyet
len üde, de nagyon bizonytalanul megrajzolt 
jelensége.

egész sereg attrakció és világmárka re- 
prezentálja a Royal-Orfeum februárt mű

sorát. 4 Doni kozákok csodálatos karéneke, a 
színpadi „jégrevü" nálunk még sohasem látott 
formája, a két tengely, melyen a Royal-Orfeum 
uj műsora biztosan rohan a siker sínéin. A .1 
Barlaís nyujió-mutatvdnyaí, „Les Athenas" két 
gladiátor erő- és izomprodukciói, „Wítt-Car- 
Reed" három amerikai jazz zongorista és a 
„Jégrevü" főszereplőinek káprázatoson szép, 
eleven és újszerű virágbalettjc a világ bármely 
nagy orfeumának díszei lehetnének. Á stinpadi 
részben Békeffy László szellemes konferanszit 
és darabját, Dénes Oszkár két slágerét, Bellák 
Miklós, Horváth Bösks, Rolko bluettjét tapsolta 
sokat a közönség Dr Weiner István és Már
kus Alfréd ismét néhány népszerűségre váró slá
gert teremtettek.

Hajy Endre a Terézköruti Színpadon
TTí/g látszik, hogy a magyar filmgyártás mé- 
vz gis megindul valahogy. M'hály István, a 
kitűnő iró és filmdramaturg, akinek ez idő 
szerint két filmjét játssz ik Bérli .ben, hivatalos 
megbízásból három hónapi tanulmányútra 
ment Berlinbe, hogy a modern filmgyártás tel
jes fegyverzetével állhasson majd itthon a ma
gyar filmipar szolgálatában. Németországban 
különben most kezdték e> a „Rákóczi induló" 
cimü film felvételeit. Ez a film magyar apoteo- 
zist Herczeg Ferenc Dotovai nábob cimü regé
nyéből írták filmre Herczeg Ferenc és Zsoldos 
Andor. A „Rákóczi induló" óriási film lesz, egy 
millió márka költséggel készül. Főszereplője 
Pefrooich Szvetiszlán, akit Németországban is 
szokatlan nagy gázsival, heti kétezer dollárral 
szerződtettek ehhez a filmh-___________________

Gárdonyi Lajos a Torézköruil Színpadon

IZ arinthy Frigyes és Lengyel Menyhért 
**■ együttesen drámát írnak. .4 kitűnő és ér
dekes társaséig egy érdekes történet kereté
ben rendkívül szellemes párhuzamot von a 
betörők és a drámaírók között. .4 darab kon
klúziója az, hogy a betörők és a drámaírók 
között igen sok rokonvonás van! Karinthy 
Frigyes társszerződése külön történet. Ko
rint hynek ugyanis egyedül nincs türelme 
megírni egy színpadi munkát. Tavaly például 
Jób Dánielnek, a Vígszínház igazgatójának 
elmesélt egy szindarcibtémát, amely annyira 
megtetszett Jóbnak, hogy már téma formá
idban lekötötte a Vígszínház számára. Ka
rinthy Frigyes al.kor összeült Vitéz Miklós
sal és elkezdte írni a darabot. Mintegy két 
heti munka után az első felvonás elkészült és 
ekkor Karinthy Frigyes egyszerűen abba
hagyta a darab írását és azóta sincs kedve tö
rődni ezzel. Tekintve, hogy Lengyel Meny
hérttel együtt irt darabjához már csak a’.ig 
két-liárom napi munka szükséges, remélhető, 
hogy végre elkészül az uj Karinthy darab és 
a színmű Írását a színpadi irodalom kárára 
nem függeszti ismét fel bizonytalan időre.

Ra|na Alién a Terézkörutl Színpadon
> ózsef nádornak, az első magyar főherceg 

nek alakját viszik színpadra a Városi 
Színház újdonságának szerzői. Uray Dezső ked
ves, mulatságos és szentimentális daljátékmesét 
irt, amelyet Nagypál Béla hangulatos és sok he
lyen^ pattogó ritmusú zeneszómat fognak népsze
rűsíteni. .4 „Palatínus rózsái" Zilahy Irén, Kő
szegi Teréz, Fenyves Sándor, Sztiday József, 
D'Arrlgó Kornél szinésti cégjelzésével bizonyo
san hosszabb ideig lesz a Városi Színház ál
landó műsordarabja.

Salamon Béla a Terézköiuti Színpadon
A mull hete n jelentettük, hogy egy ér- 

dekes müvészhdzasság készül. Szokolay 
Olly és llarmath Imre polgári esküvője csü
törtökön lett volna megtartandó, azonban, 
hogy a színházi nyelvhez stílusosak marad
junk, a ..premiert" elhalasztották. Nincs 
diszpenzóció és nincs lakás — mondta a 
primadonna — várunk addig, mig meglesz. A 
színház egyik igazgatója, aki rendkívüli mó
dón szivén viseli a kedves művészpár sor
sát, nem gondolkozott sokáig. Saját hatás
körében beszerezte az összes iratokat a dis- 
penzáciőt, lakást vett ki a Tátra-utcában, 
bútorokat rendelt és berendezte a lakást 
anélkül, hogy bármilyen irányban útbaigazí
tást, vagy véleményt kért volna a házasulan
dóktól. Vasárnap délután azután feketére 
hívta az Írót és a primadonnát a saját laká
sukba. Most már házasodnotok kell — 
mondta a színigazgató — és ellentmondást 
nm tűrő hangon a házasság dátumát kedd 
délelőttre tűzte ki.

Fedák Sári a Terézköruti Színpadon

Az egyik kabaréban fellép a nagy művésznő. 
A direktor savanyúan jegyzi meg:

— Annyi bizonyos, hogy jó színésznő, de az 
is bizonyos, hogy rossz építész lehet. Nem csi
nál „házat'1!
TJ Felschauer Attilát, a magyar vivősport 
* büszkeségét, olimpiai világbajnokot fel
kérte a Vígszínház, hogy a Királyi család cimü 
darabban előforduló vívást jeleneteket ta
nítsa be a színészeknek. A Királyi család ter
mészetesen a kulisszák világában királyi, 
amennyiben egy hires színész dinasztiáról 
szól. Ennek három tagja, Rajnay Gábor, Mák- 
lártj Zoltán és Góthné tanul most vívni 
PetschaucrtÖl.
A Városi Színházban a hét folyamán meg- 

**■ kezdik Farkas Imre legújabb darabjának, 
a „Szupé csárdás"-nak próbáit. .4 Szupé- 
csárdás a békebeli felvidék életéről szól, arról 
az időről, amikor még fenn a Szcpességben a 
magyar trikolor lengedezett Farkas Imre da
rabját Lóránth Vilmos rendezi főszereplői 
azonban egytől egyig fiatalok. A Városi Színház 
fiatal szereposztása az előadás külön meglepe
tésének számítódik.

A héten premier volt az egyik színházban
A kedélyes színigazgató, aki rendkívül 

sokat ad kis fia véleményére, megkérdezte 
tőle, hogyan tetszik az uj darab.

— Annyit mondhatok apuka — jegyezte 
meg a kisfiú — hogy nem ez volt a Nagypál. 
aki megírta, hanem az, aki előadta.
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kezdik Farkas Imre legújabb darabjának, kny, Simon Böske,

LegjoM műsor 
l egjobb zene 
Hangulat, tánc 

és a szenzációs

kisérő miisor
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ÁltVJFÍl W«BOLt
Kávéhoz', vendégtől be en bzóRck. as-taloh. axékek, 
iö apnarát*  k. márványasztalok, n kke'ál v> ny- k és más 
flzle'i bO'tndezősek nagyon olc-> n. HONI- NIT.I.D, 

Népszínház utca 81. (Bejárat a Bét kocsis álcából.)

Vasárnap Párizsba 
utazott a magyar szép

ségkirálynő
Résztvesz a legszebb európai nőt 

választó szépségversenyen
Vasárnap délután néfiv órakor valóságok 

virúgesokorerdö övezett n Keleti pályaudvaron 
égj' egyszerű, úri elegánciával öltözött, feltű
nően szép fiatal leányt, akit nagyobb csoport 
köveiéit a Párizsba induló gyorsvonat egyik 
első osztályú fülkéjébe A finotnvonalu, szép le- 
' .. -•• • n keszthelyi orvos leánya,
a legszebbnek mondott magyar nő, a nemrégi
ben megválasztott „Mise Hungária" volt, aki 
vasárnap délután azért ultizott Párizsba, hogy 
ott

Magyarország képviseletében réaztvegjren 
n szerdán este tartandó nemzetközi szép

ségversenyen.
ahol nz egyes államokat képviselő legszebb leá
nyok közül s IcgeslegszQbbct választják és 
kikiáltják legszebb európai nővé, „Mise 
Európa“-vó

Az európai szépségkirólynő választása, — 
amelyet Franciaország fővárosában nagy izga
lom előz meg, a világh rü párizsi napilap, a 
..Le Journal" szerkesztőségi palotájában fényen 
külsőségek között fog lefolyni. A megválasa- 
lotl „Miss Európá’*-t  még ezeu a héten hajóra 
ültetik és Washingtonba hajóztalják át, ahol 
nagyszabású szépségverseny keretében európai 
és amerikai tagokból álló zsűri dönt arról, 
hogy ki a világ legszebb nője, a .,Mlss 
Európa"-, vagy pedig a „Miss Amerika"?

A párizsi „Paris Soir'*  egyébkén*  már va
sárnapi számában közölte a szépségverseny 
magyar jelöltjének, Simon Bőskének fényképéi 
és meleg sorokban emlékezeti meg a szépség
verseny magyarországi képviselőjéről.

A legszebb francia leányt Párizsban vasár
nap választották meg. Huszonhéromtngu zsflri 
ítélkezett afelett, hogv kit válasszon Franciaor- 
szói legszebb leányává. A zsűri ítéletei n nem 
r’gihen Budapesten járt Maurice de Waleffe 
kfízti a nyilvánossággal a Journal hasábjain

OWfis^.-iínereaMi
Rengetíg időt, munkát, tüzelőt takarít mega 

»LILOR« Sipolófazék 
és bentartja az étel teljes zamatét ' 

Mindent főz és min
dent párol 

Használható gázon, 
takaréktözhelyen etb.1 
Díjtalanul bemutatom ‘ 
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tellesen átdolgozott 
és bővíteti kiadásban

Jelenik meg tavasszal a

régóta elfogyott

CHOINOKY-} ATLASZ
233

t é r k ép.
1929-ig terjedő világ

statisztika! A világ leg
tartalmasabb és legszebb 
kéziatlasza. Ára 36.-— P

GYŐZŐ ANDOH könyvkereskedése, Vilmos császár út 34.

Magaviseletből példás 
osztályzatot kapott a Bezerédy 
uccai púder-razzia kis áldozata 

akit vasárnap meglátogatott az a bizonyos Lajos, 
a végzetes levél címzettje

A sebészeti osztály elsőemeleti kórtermé
ben, gópbetetl testtel, mozdulatlanul fekszik 
már nyolc nap óta a Bczerédy-utcai felső
kereskedelmi iskola első osztályos növen
déke, a 15 éves kis Lujza, akinek most iga 
gán nincs szüksége már púderra: homlo
kába hulló aranyszőke haja alatt falfehér 
nz arca, megtört a tekintete a küzdelemtől, 
amelyet az életért folytat Az orvosi tudo
mány aggódó figyelemmel és egyenlőre a 
várakozás álláspontján áll a kis Lujza be
tegágya mellett. Még nem tudják, hogy 
szükséges e beavatkozni egy nagyon vészé 
lyes és kockázatos műtéttel, hogy a kislányt 
piegmentsék az éjjjtnek. A kis Lujzának

anlyoa gerincsérülése van a zuhanás kö
vetkeztében

A Budapest Székesfővárosi Köz
ségi Takarékpénztár Bészvénylár- 
saság igazgatósága fájdalmas rész
véttel jelenti, hogy

bárczihúzí

Bárczy Dezső
ur

nyug, pénzügyminiszteri h. állam 
titkár, az Országos Takarékossági 
Bizottság főtitkára stb. stb. Buda
pest székesfővárosi községi taka

rékpénztár részv.-társ. alelniike

folyó hó 2-án, életének 53-ik évé 
ben, rövid szenvedés után váratla
nul elhunyt.

A megboldogult intézetünk szol 
gála Iában a legnagyobb odaadás
sal és lelkesedéssel löllölte be állá
sát, melyben fáradhatatlanul és 
buzgón munkálkodott s annak fej
lesztése és felvirágoztatása körül 
maradandó érdemeket szerzett.

Halála súlyos veszteség nz inté
zetre, mely mindenkor hálás elis
meréssel és igaz, kegyelettel fogja 
megőrizni és ápolni tiszteletre 
méltó emlékét.

A megboldogult földi marad
ványai folyó hó 5-én, kedden délu
tán V84 órakor szenteltetnek be a 
kcrcpcsi-ull temető haloltasházá- 
ban és ugyanazon temetőben fog 
nak örök nyugalomra helyeztetni.

Az engesztelő szent miseáldozat 
folyó hó 6-án, szerdán délelőtt 9 
órakor fog a budni Knnncinus plé 
bánialemplomban (II., Fő utca 32.) 
az Egek Urának bemutatlatni.

Budapesten, 1929 február hó 3.

Áldott tegyen emlékezete!

Az állam nem épit egy bér 
házat sem az idén

Jövőre még Felépül a második Kinizsi-utcai bérház, de ezzel 
be is fejeződik az állami lakásépítési akció — Wekerle 
pénzügyminiszter a jövő héten a Ház elé terjeszti a ház

adómentességről szóló javaslatot

március 15-ig 10 P előleggel 
biztosítja példányát, 32.— 
pengős árban kapja meg az 
Atlaszt. Afennmaradóvételár 
négy részletben is fizethető

Azoknak a tárgyalásoknak a során, amelyc*  
két Wekerle Sándor pénzügyminiszter a kor
mány egyes tagjaival az uj költségvetés össze
állítása alkalmából folytat,

Vass József népjóléti miniszter üt uj álla
mi bérház és ezer kőbányai kislakás épí

tésének a tervét vetette föl.
Manapság azonban az a helyzet, hogy Váza mi
niszter tervez — a pénzügyminiszter végez. We
kerle Sándor pénzügyminiszter pedig úgy vég
zett, hogy az állami költségvetés túlságos meg- 
duzzadósa következtében az állami lakásépit- 
kezési akció folytatásához nem járulhat hozzá. 
Ezekutón nz építkezési tervek úgy módosultak, 
hogy a népjóléti miniszter által tervezett öt 
hóz helyett — csak egyet fognak megépíteni a 
Kinizsi-utcában, annak az állami bérháznak a 
szomszédságé U'.n, amelybe 1928 augusztusá
ban költöztek te a lakók. Ezzel az építkezés
sel kapcsolatosan utcarendezési terveket is 
akarnak végrehajtani, amennyiben lebontásra 
Ítélték a kulturmozi épületét és a mellette lévő 
rozoga lakóházat, amelyek kiszögellésükkel 
megakadályozzák a forgalom sima lebonyolí
tását. A Hétfői Napló munkatársa most telje
sen beavatott helyről arról érlesül, hogy

ezt az állami bérházat sem építik föl
— legalább is ebben az esztendőben szó sem 
lehet az építkezés megkezdéséről.

Azoknak a tárgyalásoknak a során ugyanis,

amelyek illetékes helyeken a lakásépítési ak
cióról folynak, az a felfogás alakult ki, hogy

a lakásépítés nem állami feladat, 
tehát újabb állami bérházak építésére nem ke
rülhet sor. Egyébként is

a kormány csak feleslegekből eszközölhet 
beruházásokat, 

meg kell tehát várni a folyó költségvetési élt
nek a zárszámadásait. Vass miniszter ragasz
kodik a második Kinizsi-utcai állami bérház 
felépítésének tervéhez, a tervet éppen ezért 
meg is fogják valósítani, de csak a jövő esz
tendőben és ezzel

befejeződik az állami lakásépítési akció.
A kormány a magángazdaságtól várja a la

kásépítkezések fellendülését. Ezt a célt szol
gálja a pénzügyminiszter készülő törvényjavas
lata — a házadómentességről. A házadómentcs- 
ségről szóló törvényjavaslat helyi és időbeli 
feltételekhez fogja kötni az adómentesség meg
adását, amivel a helyes és célszerű városfej
lesztés érdekeit akarják szolgálni. Tekintettel 
arra a körülményre, hogy

a tavaszi építkezési munkálatok megkezdé
séig tető alá kell hozni a háza dó mentesség 

ről szóló törvényt,
politikai körökben pórikúlönbség nélkül sürge
tik a javaslat beterjesztését Wekerle Sándor 
pénzügyminiszter hir szerint már a jövő héten 
be is nyújtja a javaslatot a Házban.

egy csigolyája elferdült és most egyenlőre 
még kezeléssel igyekeznek gyógyítani sú
lyos sérülését.

Sok-sok virág van a kórteremben, ahol a 
kis Lujza fekszik. Szegfű, krizantém, ró
zsa, tavasz előhírnökei a jégvirágos ablak
ban, a szekrényen, a széken. Mind-mind a 
kis Lujzának hozzák, a barátnők, az iskola- 
társak és

a tanárnők, akik az „eset* 4 óta napon
ként, délután 2—4 óra között csopor
tosan zarándokolnak a Rókus-kórház 

elsőemeleti csendes kórtermébe.
Az ajtóban már figyelmeztetik a látoga

tót: az öngyilkosságról és az előzményekről 
nem szabad beszélni, mert ez felizgatja a 
kisleányt és az izgalom esetleg végzetes is 
lehet. O maga sem beszél szívesen a tragé
diáról Kis barátnőitől most állandó izga
lomban a félévi bizonyítványok osztályzatai 
iránt érdeklődik. Az ő értesítőjében

a magaviselet példás jelzővel van kitün
tetve

és boldog elégtétellel vette tudomásul a ma
gaviselet! dicséretet, amikor szülei megírni*  
tatlák neki n bizonyítványt. Az ágya szélén 
legjobb barátnője, egy pajkos eleven kis
leány ül, akivel jókedvűen, vidáman be
szélget. Az iránt érdeklődik, hogy milyen 
osztályzatot kapott a földrajzból, de mikor 
az öngyilkosságra terelődik n szó, ijedten 
tiltakozik:

— Senkit sem okolok érte. A tanárnők 
nem hibásak Az igazgató ur sem ...

Az első perctől kezdve, hogy összezúzott 
testét fölszedték az udvar kövezetéről, ál
landóan ezt hangoztatja. Tegnap érdekes lá
togatója voll, akinek megjelenésétől drámai 
jeleneteket vártak. A kisleányt ugyanis 

meglátogatta az u bizonyos Lajos nevű 
fiatalember, akihez a végzetes levelet 

irta.
A fiatalember orvostanhallgató, aki maga is 
a legnagyobb megdöbbenéssel értesült arról, 
hogy a kisleány miatta követte el az öngyil
kosságot. Szerelemről ugyanis szó sem volt 
a fiatalok között, akik már kis gyermek ko
rukban együtt nevelkedtek egy alföldi köz
ségben és innen származik barátságuk.

Mindenkitől, aki az iskolából megláto
gatja, főképen aziránt érdeklődik, hogy 
nem marad-c cl a nyelvtanulás terén.

A kisleány ugyanis — mint nevelőapja 
mondja — tanárnőnek készült.

— Most már nem tudom, hogy valóra 
válthntjn-e ezt az álmát valaha is — zo
kogja az apa — tisztelte tanárnőit, soha egy 
rossz szót nem mondott róluk és tudom, 
titkos terve volt, hogy

egyszer majd ő la a katedrán ülhessen.
A Bezerédy utcai iskolában egyébként

MÜlői értekezletet hívnak össze, 
amelyen megbeszélik a történteket és fel
iratot intéznek az iskola igazgatójához, aki
vel közölni óhajtják, hogy az esetért nem 
őt teszik felelőssé és köszönetét mondanak 
neki azért az rrkölcsnemcsitő munkáért, 
amit a tanulók érdekében eddig Is kifejtett. 

Amikor az egyik kisleány a kis Lujza be
tegágya mellett a púder-razziáról kezdett be 
szólni, a kisleány fájdalmas mosollyal 
mondta:

Meglátjátok, nem lesz több púder
razzia ...

Nyolc napja tényleg nem volt púder-raz
zia a Bezerédy-uteában ....

(Gergely).

Elmegyógyintézetbe vitték Simonyi posta
felügyelőt, az amerikai levelek tolvaját

az amerikai pén-
Érdekes fordulat állott be most Simonyi 

Zoltán postafelügyelőnek, .
zcs leveleket dézsmáló postafőliszlviselönek 
bűnügyében. Annakidején nagy fellünést és 
megdöbbenést keltett a postavezérigazgató
ságának és a rendőrségnek leleplezése a 
72-es postahivatalban. A posta vezetőségéhez: 
sűrűn érkeztek panaszok, amelyek arról 
számoltak be, hogy a budapesti 72-es számú 
postahivatalban elkallódnak, az amerikai le
velek. Már az első bejelentések után a leg
szigorúbb vizsgálat indult meg, amely rövi
desen megállapította, hogy egyik tisztviselő;

Simonyi 
gatja az 
leveleket

Zoltán postafel ügyelő fclnyito- 
Amerikából érkező közönséges 
és azokban talált dollárkülde

ményeket kiszedi, 
pedig megsemmisíti. A posta ve-a leveleket pedig megsemmisíti. A posta ve

zérigazgatóság a felfedezés után a főkapi
tánysághoz fordult, ahonnan detektiveket 
küldöttek ki a postahivatalba.

A detektívek tetten Is érték u magáról 
megfeledkezett postatisztet,

Egy veszedelmes betörd kalandos útja a kéménylyuktdl a celláig

el-

kiad- 
azon-

Izgalmas és érdekes körülmények között 
került rendőrkézre tegnap egy veszedelmes 
betörő. Kovács Sándor rovoltmultu betörőt 
különféle bűncselekmények miatt súlyos 
börtönbüntetésre Ítélte a nyíregyházi tör
vényszék. Kovács megszökött a büntetés ki
töltése elölt, mire körözőlevelet bocsátottak 
ki ellene. A körözés alapján a napokban

csehszlovák megszállott területen 
fogták 

és útba indították a határ felé, hogy 
ják a magyar hatóságoknak. Kovács 
bán ,

a határon megszökött a kísérő cseh 
csendőrök közül.

Átmenekült a határon és Budapestre jött. 
Itt rögtön „muka" után nézett és még az
nap este betörést követett el az Általános 
Fogyasztási Szövetkezet kispesti fióküzle
tében. Éjszaka fölmászott a szövetkezeti ház 
tetejére és

a kéményen keresztül lebocsátkozott a 
földszinti helyiségbe.

\z artista-ügyességgel do'gozó betörő azon- 

I

A1 kalmazottak 
öregség, rokkantság, özvegység és árvaság 

esetére szóló biztosításához

HvimaniarlásB Könyv
melynek vezetése minden munkaadó részére kötelező, 

az 1928: XL. szátnu törvénycikk aiapján.

STEIWIT35 I? A Pl RÁ R Ilit ZÍ BAJ
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Vidékre mintaivet kDldünkl

akinél ilyen megdézsmált levelet is találtak, 
így került Simonyi Zoltán előzetes letar

tóztatásba. Megindult ellene a fegyelmi eljá
rás is, amelynek során

állásvesztésre és nyugdijának elveszté
sére ítélték a postafelügyelőt.

A bűnvádi eljárást azonban már nem lehe
tett lefolytatni ellene. Simonyi védője, dr. 
Weisz Ödön ugyanis

a postafelügyelő elmeállapotának meg
vizsgálását kérte

és azt adta elő, hogy Simonyi Zoltán klep- 
tomániában és idült alkoholizmusban szen
ved. Az orvosszakértők a vizsgálat alapján 
meg is állapították, hogy a postatiszt

sem a tett elkövetésekor sem most nem 
volt beszámítható.

Az Igazságügyi Orvosi Tanács megerősítette 
a szakértők véleményét, úgy, hogy annak 
alapján most megszüntették az eljárást Si
monyi ellen, akit egyidejűleg beszállítottak 
a lipótmezei elmegyógyintézetbe.

bán póruljárt. Az éjszaka sötétjében elvesz
tette tájékozóképcsségét,

eltévesztette o kéménylyukat
és az üzlet helyett egy terményraktárba 
ereszkedett le. A kéményen keresztül vi
szont csak leereszkedni lehetett, felmászni 
már lehetetlen volt és igy

csapdában rekedt a betörő.
De még most sem adta fel a reményt a sza
badulásra. A helyiség egyik sarkában nagy
mennyiségű zab volt felhalmozva. Kovács 
beásta magát a zab közé és ott töltötte az 
éjszakát. Az volt a terve, hogy reggel, üzlet
nyitás után egy óvatlan pillanatban kiszö
kik. A szomszédok azonban már éjszaka 
figyelmesek lettek a betörő gyanús zörgé
sére és gyanújukat reggel közölték az üzlet 
személyzetével. Az előhívott rendőr lepisz
kálta a zab közül a betörőt, akit csak

hosszas dulakodás után sikerült meg
fékezni

és a főkapitányságra vinni, ahol letartóz
tatták.
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A Hungária Vívó Club 
nyerte a III, osztályú 
kardcsapatbajnokságot

Ab elmúlt kettős ünnepen szép számú közön
ség érdeklődése mellett bonyolították le a 111. 
osztályú kardcsapatbajnokságot. A Műegyetem 
vívótermében rendezett versenyt

■ Hungária Vívó Club Braun—Rajz—Kere
kes—Lányi—Robinson összeállítású csapata 

nyerte meg 8 ponttal.
A győzelem értékéi növeli, hogy a csapat leg

jobb tagja, Braun Pál, az első asszőnál elvágó
don éa kézfleamodást szenvedett. Ez természe
tesen egyenlő volt a teljes harcképtelenséggel.

A második az Elektromosmüvek csapata lelt 
4 ponttal utána sorban a KISOK foglal helyet 
3 ponttal ,mig negyedik az 0MIKE 0 ponttal.

Á döntő eredményei: Hungária—Elektromos
müvek 11:5. Hungária—KISOK 10:6. Hungária 
—OMIKE 14:2.

A favorit Gözsv a győztese a 
BEAC junior tőrversenyének
A BEAC pénteken megkezdett junior tőr

versenyét vasárnap délben fejeztek be a Mű
egyetem vívótermében . A pompás asszókban 
bővelkedő versenyből

a favorit BEAOMa Gözsy kerüli ki győz
tesként 7 győzelemmel.

A további helyezési sorrend: 2. Szervánszky 
(Ludovika) 4 gy., 3. Orbán (MTK) 4. 4 Horváth 
(BEAC) 4, 5. Arvay (KISOK) 3, 6. Ujfalusay 
(KISOK) 3, 7 Horváth K. (BEAC) 3, 8. Barcza 
(BEAC) 1 győzelemmel.

A MUSz mai tanácsülésén az 
elnökség bejelenti, hogy nem 

vállal jövőre tisztséget
A magyar uszósporl lehetetlen helyzetével 

unos-untalan foglalkozott a sajtó. A MUSz mai 
tanácsülése sorsdöntő fontosságú lesz, amennyi
ben

az elnökség a hatos torna megrendezéséről 
való lemondásával kapcsolatban be fogja 
jelenteni, hogy jövöre nem vállal tisztséget.
Az este 6 órakor a MOVE székházában tar

tandó tanácsülés a sajtó képviselői részére 
nyilvános jellegű lesz.

Vasárnap hajnalban 
megérkezett Egyptomból a Hungária

Szombaton este 10 órára jelezték a Hungária 
megérkezését, ám a nagy tömeget, amely a szép 
sportteljesítményt végzett magyar csapat fo
gadtatására megjelent a Délivasul pályaudva
rán .nagy csalódás érte, kiderült, hogy

a magyar-jugoszláv határon dúló hóviha
rok folytán ,a trieszti gyors ötórá« késés
sel a hajnali órákban fog megérkezni.

A nagy tömeg hazatért ugyan, dt a kora haj

Elvetette a magyar javaslatokat a közép
európai kupaértekezlet

Az MLSz helyiségében vasárnap délelőtt gyűl
tek egybe értekezletre a középeurópai kupa 
küzdelmeiben résztvevő nemzetek képviselői. 
Különösen nngy érdeklődéssel tekintettek a 
konferencia elé a magyar sportkörök, hiszen a 
magyar futballszövetség képviseletében Fodor 
Henrik dr. kél fontos javaslattal lépett az érte
kezlet elé, amely azonban

mindkét magyar javaslatot elvetette.
A konferencián a magyar fulbnllszövctséget 

Flscher Mór, Kenyeres Árpád, Szigeti Imre és 
Langjeldcr Ferenc, az osztrák szövetséget Fi- 
scher mérnök és Meisl Hugó, a cseh szövetsé
get Z,oos és Scheinosf képviselték. A magvar 
birótestület képviseletében Sulzer Vilmos elnök, 
Schubert M Ferenc társelnök, Hlesz István dr. 
ügyész és Ábrái Zsigmond dr főtitkár Jelen
tek meg.

Elfogadta mindenekelőtt a konferencia a 
pénztári jelentést, amely szerint a blzol'sűg 
készpénzvagyona 2000 pengőt tesz ki. Meisl 
Hugó titkár referált ezután a magyar és oszt
rák szövetségek közölt felmerült nézeteltérés
ről és azon reményének adott kifejezést, hogy 
a történtek nem fognak megismétlődni a két 
baráti nemzet közölt .Sajnálatos, hogy

a nemzetközi sajtókonferencia elmaradt, 
mert a bécsi újságíró képviselet távolma

radt.
A 2%-os kuparészesedést a bizottság 3%-ra 

emelte fel. Az óvások diját 60 dollárban álla
pította meg a konferencia.

Elvetette a konferencia ugy a tilalmi nap 
megszüntetésére, mint a saját rendezésre 

vonatkozó magyar javaslatokat.
A szabad jegyek számát 500 darabban limi

tálta a konferencia. A kupaküzdelmckbe be

nali órákban azért mégis nagyszámú közönség 
jelent meg a Délivasut perronján.

Hajnali 3 órakor megérkezett a Hungária, 
Fodor ’ienrlk dr. vezérletével.

Az utazástól fáradt játékosok egészségesen 
lelték meg a fárasztó utat. Hirzer Ferenc, aki
nek térdsérüléséről riasztó hírek jelentek meg 
a sajtóban, néhány heti pihenő és utókezelő*  
után elfoglalhatja helyét a csapatban.

kapcsolandó negyedik állam kiválasztása ügyé
ben a február 16—17-én Bécsben tartandó 
Európa-kupakonferenciáu fognak határozni.

A magyar futballbirák panasza 
a középeurópai kupakonferencia 

előtt
A vasárnapi kőzépeurópai kupakonferencia 

után a külföldi delegátusok a Magyar Fulball- 
birák Testületének elnökségével üllek össze 
tanácskozásra. A BT elnöke, Sulzer Vilmos azt 
a kívánságát terjesztette elő, hogy a közép
európai kupaküzdelmek vezetésére meghívandó 
magyar jálékbirákat ne névszerint kérjék. Szó- 
váteite .hogy az 1927 január !-től 1928 szep
tember 27-ig lejátszott

62 közcncurópal kupa, nemzetköz! és nem
zetek közötti mérkőzés játékvezetői között 
36 osztrák, 19 cseh és 7 magyar bíró sze

repel.
A statisztikai kimutatás szerint tehát Ausztria 
58, Csehország 30.7, Magyarország pedig 11.3 
százalékkal szerepel a listán.

Meisl Hugó válaszában kifejtette .hogy ezidő 
szerint a legnagyobb jóindulattal sem tudja el
képzelni a BT kívánságának teljesítését, mert a 
közönség nem viseltetik bizalommal az ismeret
len bírókkal szemben. Ígéretet tettek azonban 
ugy nz osztrákok, mint a csehek, hogy a kér
dést megkísérlik jóindulatúan elintézni.

KüHöldi futballeredmények
Az angol llgabajnokság.

1. liga: Arsenal—Manchester City 0:0. Asion 
Villa—Burnley 4:2. Blarkburn Rowcrs—Bir

mingham 4:1. Bury—Cardiff City 4:1. Derfey 
County—Bolton Wandercr*  2:1. HuddersAelo 
Town—Ewerton 3:0. Leeds Unlted—IJverpeel 
2:2. Leieeslcr City—Newcaslle Uniled 1:1. Wea| 
Ham Unilcd--Mnnchester United 3:2 SheffieM 
Uniled—ShcfZield Wedncsday 1:1. Sunderland—• 
Portsmoulh 5:0.

II. liga: Blackpool—Nottingham Forest 3:2. 
Brndíord—Clapton Orient 3:1. Chelsa—Bristol 
City 3:0. Stocke City—Grimsby Town 1:6. Milb 
tvail— Toltenhnm Hotspur 5:1. Nőtt*  County— 
Reading 1:1. Oldham Athlrtie—P.amsley 14. 
Port Vale—Hull City 4:1. Soulhaupton—M(dd 
Icsborougb 1:1. Swansea Town—Wcst BrtHk 
mich Alhion 6:1 Wolwerhampton Wanderert— 
Preston Norlh End 2:1.

Wrexhamt Wales—Trland 3:2.
Swansea: Wales—Skócia (rugby) 14:7.

Vasárnapi sporthírek
X a középiskolások téli vitipofó kupakjáéi*  

szombaton és vasárnap a kővetkező mérkőző- 
seket játszol Iák le: Szombaton: Kg ev.—Ber
zsenyi 5:1 (3:1). Márvány-u. keresk. A.—Árpád 
A. 6:4 (1:21. Márvány-u. keresk. B.—Árpád B- 
6:1 (3-0). Eötvös reál—Mester-u. keresk. utóbbi 
visszalépett. Kemény Zsigmond reál—Gyakorló 
gymn. 6:0 (2:0). Izr. rg.—Keresk. Ah 5:4 (1:3). 
— Vasárnap: Márvány-u. keresk. A.—Ág. ev. 
4:3 (2:1) Eötvös reál —Márvány-u. keresk. B.. 
7:1 (3:0'*.  Kemény Zsigmond reál — Izr. gvmn. 
11:1 (4:1). — A téli kupa befejező programja a 
következő. Elődöntő: február 9-én, szombaton 
6 órakor Eötvös reál—Márvány-utcai kereske
delmi. Döntő: február 10-én, vasárnap 3 Órakor 
Kemény Zsigmond reál — és az elődöntő győz
tese között.

X A Lovas-iskola női tőrvívó háziversenye. 
Vasárnap rendezte a Lovas vivóiskola női tőr- 
vivő háziversenyét. A háziverseny, amely nagy
számú, előkelő közönség előtt folyt le. a követ
kező eredménnyel végződött: |. Juhász Böske 
'7 győzelem). 2 Kőibe Rózsi (7 győzelem). 3- 
Lakos M’rla (6 győzelem). 4. Pártos Edith (4 
győzelem). 5. Blermann Joli (4 győzelem).

X Báez Vilmos <lr. győzött a svábhegyi md1|- 
verseny férflcgyes-számúbnn, A jeles sportférőn 
1 perc 37.4 mp.-es teljesítménye elsőrangú. 3. 
Frankbauser János 2 p. 15.7 mp. 3 Kőszegi .Tör
zsei 2 p. 39 mp. — Vegyes páros: 1. Thciszlet 
Frigyes 1 p. 33 mp. 2. Szfits Béla 3. Biegelbauer 
Pál. Vegyes hármas: 1. Fiilöp Benő 1 p 26 
mp. 2. Milis Lajos. 3. Pulin Jenő — Négyes bob: 
1. Kahn Ferenc 1 p. 30 mp. 2. Biegelbauer Pál 
1 p. 32 mp. Rácz Vilmos dr. n jövő héten rekord
kísérletet tesr. A rendező Bercsényi An<«1 fő- 
lanácso elnököt dicséri.

flanelt, delén, klott, liberty-batiszt.sifón.batiszt, 
zefír és fehérnemű-batiszt

crepe de chine, crepe-georgette, bársony 
férfi és női szövetek 

selyembársony, stb. maradékok párnák 
és kézitáskák részére

továbbá
1 t«M

FLANELL
Jó hazai árú, többié!© min
tában. 70 cm széles, mótore P--98

1 tétel

FLANELL
flnom francia árú,különböző 4 'Hfi 
mintákkal, 80 cm, mótore ... P I ww

TENISZFLANELL
jó hazai árú, 72-74 cm széles, «QE 
mótore.......... ..... P Ow

I tétel

MATLASSÉ
nyomott, |ó hazai minőség, 1«QQ
70 um széles, mótore...__ .... P ■ w O

Dekorációs szövetosztályunkon ni.nmeién

MATRACGRÁDLI
őrig Buxbaum minőség, 190 óra széles^. p 5 8 0

Különböző

BROKÁTSZÖVETEK
rendkívül mérsékelt árakon, különböző minőségekben

BROKÁT
és különböző asztalterítők, rendkívül mérsékelt

| áron, különböző minőségek.--- --------- P 47*60,  O "*

PHOTOMATON
8 felvétő' 1a50

nagyítás 3.5O| 5a”“
(orDínV/ ÁRUHÁZ

PENGŐS 
OSZTÁLYUNKRA

(II. emelet)
állandóan új áruk érkeznek
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Csehszlovákia a jéghoki Európa-bajnoka
Kétszeri meghosszabbítás, váratlan cseh (Jól és még váratlanabb 
cseh győzelem. — Ausztria a finisben küzdötte ki a harmadik 

helyet. — A peches Lengyelország.
Vasárnap este félhal órakor került sor n 

dÖDtőmérkőzésekre, amelyek közül először az 
Ausztria -Olaszország, majd 7 órakor Cseh
ország—Lengyelország mérkőztek egymással.

Az Ausztria Olaszország mérkőzés, amely rí 
3—1. hely kérdését lett volna hivatva tisztázni, 
csaknem meglepetéssel végződött. A tempera
mentumos olaszok rajtaütésszerű támadással 
már két gólelőnyre, tettek szert, amelyet csal 
az utolsó harmadban sikerült a: osztrákoknál, 
a maguk javára dönteni.

A Lengyelország—Csehszlovákia mérkőzés 
azonban tényleg meglepetéssel végződött. A 
lengyelek a rendes játékidőben nz utolsó per
cig vezettek, amikor egv sikerült ütés révén » 
ssehek kiegyenlítettek \ meghosszabbított idő
ben óriási küzdelem indult meg a győztes gó
lért, azonban minden eredmény nélkül. A tor
nát lebonyolító bizottság újabb utánjátszást 
rendelt cl .amelynek utolsóelőtti percében si
került a cseheknek a győztes gólt beütni a 
lengyelek hálójába.

Á csehek valósággal örömmámorban usz-

tak és
n kibontott nemzetiszInQ zászlójuk alatt 
éljeneztek, amit a közönség hatalmas pfuj 

kiáltásokkal kisért.
A közönség szimpátiája a lengyelek mellett 
volt, akik ténylegesen a mezőny legjobbjai vol
tak. de n magyar közönség nem sülyedhet 
odáig, hogy «-gy Európa bajnoki torna győzte
sének a kijáró elismerés helyett ilyenmódon 
adjon kifejezést nem tetszésének.

A torna erkölcsi győztesei a lengyelek 
voltnk, 

akik tényeh-gsen a legjobb csapattal, a legjobb 
is legfairebb játékosokkal rendelkeztek és tel
jesítményükből mitsem von le nz a körülmény, 
hogy a véletlen kicsavarta kezükből a győzel
met.

Reméljük, hogy játékosaink tanultak az itt 
lefolyt játékokból és azokat hasznukra fogják 
(ordítani .hogy jövőre egyenlő esélyekkel száll
hassanak síkra.

Az elődöntők
t^ngyelország—Ausztria 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).
Lengyelország: Stogovszky—Iíulcj, Kowalski 

—Adnmovsky. Inpalsky, Krlgior. Cserejátéko- 
sok: Kuchar és Mnucr.

Ausztria: Llclitschcin-<-Meier, Klang—Tatzer, 
Érti, Lederer. Cserejátékosok: Glatz és Ditrich- 
elein.

Biró: Loiq ((Belgium)
Az első harmad 10. percében Kulej hosszú 

lövését Lichtscliein elnézi és a korongot lába 
elntt beengedi, a második gól n második bar
mod 13. percében esett Tupnlski lefutásából, 
akinek átadásából Adnmovsky Lichtscliein lába 
közölt a kapuba vágta a korongot. Az utolsó 
harmadban lengyel fölény közben Lederer le
fut, Erll-bez passzol, aki védhelellen gólt üt, 
de alig kezdik újra a játékot, Adnmovsky előre
tör és bébizlosilja n győzelmet.

A lengyel csapatban a csatársor Stogowski 
és Kulaj, az osztrákoknál Tatzer, Erii és Klang

tüntek ki.
Csehország—Olaszország 1:0 (0:0)

Csehország: Peka—Shroubek, Pusbaur—Stei
genhöfer, Malecek, Dorazil. Cserejátékosok: 
Ilromadka és Lichnovsky.

Olaszország: Calcaterra—Botturi, Roncarelli
—Trovati, Seotli, Redaelli. Cserejátékosok: Ba
romi II. és Apollonlo.

Biró: Loiq ,(Belgium).
A csehek a kitűnő Malecek vezetésével állan

dóan frontban voltak és Dornzillal együtt a 
helyzetek egész sorát teremtették nz olasz kapu 
előtt, de Botturi és elsősorban Calcaterra min
dent mentettek. Végre a meghosszabbított idő
ben sikerült egy Materek—Dorazil akció és 
utóbbi védhelellen góljával Csehország bejutott 
a döntőbe.

A cseheknél Malecek, Dorazil, Steigenhöfer 
és Shroubek. az. olaszoknál Calcaterra, Ronea- 
relli és Seotli tűntek ki.

iucire és csak minimális különbség választotta 
cl őket egymástól

Az érdeklődés talán ha lehet még fokozódott, 
amikor n letisztított pályán megkezdődtek a pá
ros világbajnokság küzdelmei. Ebben is a bécsi 
iskola vezetett, amelynek első képviselője a 
Scholz—Kaiscr-pár volt, amelynek a tökéletes 
harmónia fokán mo'gó korcsolyázása kimerí
tene a művészet fogalmát.

A természeténél fogva élénkebb és artisztiku- 
sabb versenyek tomboló tetszést arattak és eb
ben a verseny ágban kellemes feltűnést keltett 
az Orgonista—Szalay és Rosser—Szabó-pár, 
akik jelentékeny fejlődésükkel a harmadik, il
letve ötödik helyre küzdőtték fel magukat és 
akiknek szép szereplése reményt nyújt, hogy a 
nagy magyar műkorcsolyázók utódjai lesznek.

Részletes eredmények:
Hölgy világbajnokság.

Világbajnok: Sonja Hennie (Norvégia) 278.40 
pont (helyezési szám 5). 2. Fritzi Burger (Auszt
ria) 259.25 p. (12). 3. Melitta Brunner (Auszt
ria) 254.65 p. (13). 4. Ilse Hornung..................
236.10 p. (20). 5. Grcte Kubitschek 
216.60 p. (26). 6. " 
209.02 p. (29).

Páros világbajnokság.
Világbajnok: III Scholz—Ottó Kaiser (Auszt

ria) 11.25 p. (6). 2. Brunner—Wrede (Ausztria) 
10.75 p. (13/. 3 Orgonista—Szalay (Magyaror
szág) 10 30 p. (18). 4. Hochhaltinger—Preisec- 
ker (Ausztria) 10.35 p. (20.5). 5. Roller—Szabó 
(Magyarország) 10.30 p. (21.5). 6. Hoppé házas
pár (Troppau) 10.05 p. (25). 7. Schwendtbauer 
—Eichinger (Ausztria) 8.30 p. (35).

Yvonno Dcliguc

(Ausztria) 
(Ausztria) 
(Belgium)

gatott jelöltek: Dénes—Dudás, Emmerling—• 
Brenner .Magyar, Kaltenecker—Savanyó, Oáry*  
Toldy, Semler, Ticska.

Ferencváros: Siflis—Pappp, Takács I.—Fuhp- 
mann, Bukovi—Berkes—Koszta, Takács LL, 
Turay, Szedlticsck, Kohut.

A II. félidőben: Válogatott jelöltek: Szollár— 
Davicjovics, Reisinger—Elbogen, Sághy, Ber- 
kessy—Savanyó, Odry, Toldy, Presovszky, 
Kohut.

Ferencváros: Amsei - Pap, Krausz—Kovácsy, 
Bukovi, Lyka—Rázsó, Takács II, Turay, Szed- 
lacsek, Ticska.

A Schlosser Imre vezetésével lefolyt játék 
mindvégig élvezetes volt. A játékosok nagy len
dülettel, de fair módon küzdöttek. Már a 2. 
percben Turay bombája akadt meg a Váloga
tott jelöltek hálójában: (1:0). A Ferencváros 
csatársora valósággal remekelt s Turay a 20. 
percben kettőre szaporította a Ferencváros gól
jainak számát.

A II. félidő a válogatotljelöltek hatalmas tá
madásával kezdődött. A pompás kombinációk 
azonban a 16-os vonalon nem nyertek befeje
zés. A 8 percben Turay még egy gólt lő: (3:0). 
Turay szinte ellenállhatatlan volt, a 19. perc
ben ismét ő lövi a Ferencváros gólját: (4:0). 
Végre a 22. percben Toldy iveit lövése akad 
meg Amsei hálójúban: (4:1).

A döntő
(0:0, 0:1,Csehszlovák la—Lengyelország 2:1 

1:0, 0:0, 1:0)
A sorsdöntő mérkőzésre mindkét 

sebt*  összeállításában állt fel. A bírói tisztel a 
kitűnő belga biró, Loicq látta cl.

A két legerősebb csapat küzdelme az első 
harmadban némi cseh fölényt mutat, de a len
gyel védelem biztosan ment. A második harmad 
inkább a lengyeleké és a 9. percben Tupaluski 
ÁdemovHzkihoz. passzol ,nki a szélről pompás 
gólt ül. (0:1) A közönség is a lengyelek mellé 
All, de a cseh csatársor Malecek vezetésével igen 
nehéz munkát ad a lengyel védelemnek. Hal
latlan iramban folyik le nz utolsó harmad, a 
két kapu állandóan munkában van és már 
mindenki a lengyelek győzelmét várja, amikor
• 13. percben Steigenhöfer váratlan lövéssel ki
egyenlít. A 10 perces eredménytelen meghost- 
azabbltás után ujnbb 10 porc következik, ami
kor a biró a 8. percben a lengyel kapu mellett 
feldobja a korongot és ebből Dorazil megszerzi
• győztes gólt.

Csehszlovákia Európa jéghokki bajnoka 
lett!

ták Schmuckert Erii helyett.
Minder Frigyes biró sípjelére az olaszok erő

teljes támadásokkal rohamoznak az osztrák 
kapu ellen, amelynek credménycképen a 11. 
percben Trovali beadását Roncarelli a gólba 
vágja (0:1) majd a befejezés előtt Redaelli ki
cselezi az osztrák védelmet és újabb gólt ül. 
(0:2). A második harmadban fordul a kocka és 
főképen a kitűnő Tatzer révén az osztrákik fö
lénybe kerekednek és a 13. percben Lederer, 
majd az utolsó percben Tatzer révén kiegyenlí
tenek. (2:2). Elkeseredett osztrák támadással 
Indul az utolsó harmad és Tatzer már nz 1. 
percben gólt üt. (3:2) Az olaszok heves táma
dásokkal felelnek .majd tulerélyes játékba kez
denek, amit a biró sorozatos kiállításokkal to
rol meg. A 13. percben a kitörő Lederer 4:2-re 
javit és ezzel Ausztria magának okkupálja a 
harmadik helyet.

Tizenötfokos hidegben, 
jeges talajon folyt le a 
szövetségi játékoskeret 

kétnapos tréningje
Az országos szövetségi kapitány — ügy

ié Iszik — száz százalékig tettbe valósítja 
maga elé tűzött programját. A szövetségi tré
ningek, amelyek a múltban teljesen komoly
talanok voltak, most végre számottevő kiegé
szítő része lelt a magyar fulballélclnek.

Az elmúlt kettős ünnepnapon Földcssy János 
dr. szövetségi kapitány két tréningnapon is 
igénybe vette a szövetségi játékosokat, akik a 
borzalmas Ilidig ellenére is teljesítették köte
lességüket. Csupán kél játékos tanusitc.lt enge
detlenséget a szövetséggel szemben és a szö
vetségi kapitány nem is mulasztotta cl, hogy 
éljen a reá ruházott joggal:

a szövetségi kapitány Markos (Bocskay) 
és liohrik (Postás) igazolatlan távolmara
dása miatt mindkét futballista játékjogát 

felfüggesztette.
Még egy intézkedés foganatosított tegnap

Az FTC és a BTK csapatai 
futottak tovább a boxolócsapat- 
bajnokság döntő küzdelmeiben
A boxcsapatbajnoki mérkőzések során szom

baton este az elődöntő küzdelmei nyertek le
bonyolítást a Régi Képviselőházban. A döntőivé 
került négy csapat FTC—NSC és BTK—TTC 
párosításban állott ki a ringbe.

Az FTC kemény ellenállás után 10:6, ille
tőleg prémlumponfokkal 12:8 arányban 

biztosan győzütt az NSC ellen, 
a BTK szinte ellenállás nélkül 14:2, prémiuni- 
pontokkal

16:4 arányban megsemmisítő fölénnyel 
verte a TTC-t,

melynek csapatából egyedül Bence és Szamosi 
tudtak eldöntetlent kiverekedni.

A tegnapi eredmények alapján a bajnokság 
sorsát a BTK és FTC csapatai közötti mérkő
zés dönti el.

FTC—NSC 12:8
Gyömbér (FTC) győz Vadas ÖNSC) 

tozássai.
Kocsis (FTC) győz Kubinyi (NSC) 

tozássai.
Széles (FTC) győz Vannai (NSC) 

nz I. menetben feladta.
Andor (NSC) győz László (FTC) 

tozássai.
Scer (NSC) győz Bódl (FTC) ellen ponto

zással.
Simái ŐNSC) győz Csapó (FTC) ellen, akit sé

rülése miatt leléptetnek.
Szigeti (FTC) győz Falusi (NSC)

I. menetben feladta
Réti (FTC) győz Magyar (NSC) 

zással.

ellen pon-

ellen pon-

elleu, aki

ellen pon-

A 3—4. helyért:
Kusztrln - Olaszország 4:2 (0:2, 2:0, 2:0).

Mindkét csapat a szombaton szerepeltetett 
gsupattal vonult fel .csuk az osztrákok játszot-

Európa jéghokibajnokságának 
végeredménye:

1. Csehszlovákia
2. Lengyelország
3. Ausztria
4. Olaszország

Sorija Hennie jött és győzött
A i^királynőt a bécsiek követik a győzelmi listán. — A pára 

mükorcsolyázó világbainokságot a Scholz-Kaiser-pár nyerte
A BKE 60 éves jubileumát nem öltöztethette 

volna máitól*])  keretbe, mint ahogv sikerült 
elnyernie nz Európa jéghokkibajnokság és a 
hölgy — valamint a páros műkorcsolyázó 
világbajnokságok megrendezését.

A jubiláns egyesület meg is felelt annak a 
kötelezettségének, amelyet a hagyományok ir
tok elő számára, mert n pompás mezőnyök, a 
gazdag díjazás, n nyújtott sport szorosan egy
befonódva feledhetetlen emlékekkel gazdagí
tották az ebben nem éppen szűkölködő jubi
láns egyesületet.

A roppant hideg folytán természetesen az ér
deklődés alatta maradt a várakozásnak, de 
éppen ez tette lehetővé, hogy minden alka
lommal a legkitűnőbb jég várta a versenyző
ké!.

A hölgy versenyzők részére előirt kötelező 
gyakorlatokat és a jéghokki elődöntőket már 
szombaton megtartották és igy vasárnap a déli 
órákra maradt a szabadon választolt gyakor
latok bemutatása, valamint a páros műkor- 
esolyáző silágbajnokság. amely alkalomra ün
nepi külsőbe öltözött a BKI gyönyörű 
pályája.

A versenyt kitünteti- megjelenésével Horthy 
Miklós kormányzó n családjával, ................
Rezeg Huszágh Miklós országos 
Karafláth Jenő av. államtitkárt, 
nőket, Bctri Pál államtitkárt. Felicides 
miniszteri osztálytanácsost és sokakat 
élet kitűnőségei közül.

Pompás, verőténves Idő kedvezett 
ténynek és a 11 fokos hideget ug 
falejleltc n közönség 
mutiilványok alatt.

A kis Sonja Hennie már n pályára lépése
kor meghódította a közönséget.

Hermdinsrcgrlycs frész bársony ruhácskájá-

ott láttuk 
főkapitányt, 
nz OTT el- 

Komán 
n köz-

a ver- 
... izólván el- 

nz. artistasziimba menő

bán mintha a jég tündére szállott volna a jégre, 
hogy négy percen keresztül művészeiével és 
elragadó bájával valósággal frappirozza a 
közönséget, amely tomboló tapssal jutalmazta 
a Jégkirálynő merész ugrásokból és pirouctlek- 
ből álló kürjét, amellyel sikerrel védte meg 
világbajnokságát.

A női műkorcsolyázó világbajnokság tartama 
alatt n nagy sportteljesítményt élvező nagy
számú előkelő közönségnek nem mindennapi 
érdckcsségü látványosságban volt része. Akkor, 
amikor Sonja Hcnnle világbajnoknő mutatta be 
produkcióit n közönség soraiban szincs léggöm
böket osztogattak szét. A sportközönség kap
kodva nyúlt a léggömbök után, melyet a Pa- 
pngáj-mulatő osztott szét közöttük. Rövid pár 
perc alatt ezer ilyen léggömböt tartogatott n 
kezében a korcsolyázás: világbajnoksúg néző
közönsége, amelyet azután adott jelre mindenki 
feleresztett a levegőbe. Érdekes látvány volt, 
amint egv óriást tarka gomolyagban száguldott 
felfelé a dermesztő hideg levegőben az ezer 
luftbnllon. Perceken ál bámult a nngy, színes 
gomolyag után n világbajnokság közönsége, de 
még a sportmérkőzés résztvevői is sokáig néz
lek nz. ezer luftbnllon után. Láthatóan jóleső 
meglepetést kellett a verseny alatt n nngv hi
degben a közönségnek ez. az’ újfajta ölletü szó
rakoztatása és egészen bizonyos, hogy a közel
jövőben még sokszor fogunk találkozni sport
pályákon nz ügyes, szemet gyönyörködtető, szó
rakoztató mutatvánnyal: nagytömegű léggöm
bök levegőbe borsó jlii.'ávnl.

Fritzi Burger, Melitta Brunner, Hse Hornung 
és Grctc Kubilschck személyében mögötte a bé
csi iskola tagjai helyezkedtek cl.

Valamennyien gazdag, változatos programot 
nyújtottak a megafonon felerősített zene üte-

változatos programot

.■MCf’ egy intézkedés foganatosított tegnap a 
szövetségi kapitány. Miután a szövets^i tré
ningeken résztvetl két szegedi játékos: Emmer
ling és Kroncnbcrger kondícióját nem találta 
kielégítőnek, Földessy dr. arra következtet, 
hogy a szegedi Bástya még korántsem készül
hetett fel a szezonra és ezért

a szövetségi kapitány lefújta a Jövő va
sárnapra Szegedre tervezett ssSvcIsíg: 
tréninget, amelyet o Bástyára bazlroztak 
A kétnapos szövetségi prőbagaloppról 

következőkben számolunk be:
Szövetségi válogatott jelöltek — Budai 

^33-as 6:0 (0:0). Biró: Schlosser Imre.
Alig, 100 főnyi közönség jelent meg szomba

ton délután az Üllői-uti pályán, ahol a nagy 
hideg miatt még mindig erősen jeges talajon 
folyt le a szövetségi válogatott jelöltek első 
trón ingmérkőzése a Budai „33“-asokkal.

Tekintettel a rendkívül nehéz talajra, a já
tékosok Földessy János dr. szövetségi kapitány 
utasítására nagyon vigyáztak egymás testi ép
ségére. Az egész mérkőzés egy 30 és egy 20 
perces félidőből állott. A mérkőzésben a küzdő 
felek a következő összeállításban szerepeltek::

Válogatott jelöltek: Szülik—Emmerling (Fogl 
II.), Kővágó (Scnkey I.)—Werner (Polt), Kié
ber (Volnik), Kronenberg (Kiéber—Savanya 
(Slröck), Auer, Konyor (Wotzcr), Sebes, Hajós 
(Steincr).

Budai „33"-as: Vezér—Oláh, Löwy—-Steiner, 
Kaltenecker, Kovácsy—Schmidt, Cumpf, Lu- 
kácsy, Ember, Ticska.

A budaiak támadásával kezdődött a küzde- 
len és Ember már az első percben gólt hibáz. 
A hatodik percben Sfrőck pontos lövését Vezér 
csak nehezen tudta ártalmatlanná tenni. Majd 
pár perc múlva Ticska iveit labdójál Szülik 
csak kiütéssel képes a mezőnybe továbbítani. 
Két perccel később Ember 15 méteres bombá
ját Szülik rávetéssel védi. A huszadik percben 
Ströck és Auer szinte bombázzák Vezér kapu
ját. Ezután a „33"-asok lendülnek előre és köz
vetlen a kapu előtt hibáznak. A huszonhatodik 
percben Ticska összeütközik Fogl II.-vcl: kor- 
ncr. Szülik remek robinzonáddal lehúzza a 
labdát.

30 perc leteltével azonnal fordultak a játé
kosok. A második félidő is a ,,33‘‘-asok táma
dásával kezdődött. Lukács a 2. percben biztos 
helyzetből mellé lő. Pár perc múlva ugyan
csak ő hibáz. A 11. percben Cumpf erős lö
vését Szülik rávetéssel fogja; 2 perc múlva 
újabb ,.33“-as támadás: Kaltenecker beadását 
Cumpft fejéről halássza el Szülik. A 16. perc
ben Ticska beadását Ember kapásból lövi, 
Szulik rávetéssel hárít. Ezután a válogatott 
jelöltek támadnak. A 18. percben Auer 20 mé
teres bombáját Vezér bravúrosan kifogja. A 
20. percben a szövetségi kapitány rendelkezé
sén' Schlosser Imrr biró a mérkőzés lefújja. 
A mezőnyből Ticska, Polt, Volenlik és Kiéber 
játéka emelkedett ki

Ferencváros—Válogatott jelöltek 4:1 (2:0).
Tizfokos hideg ellenére is több mint ezer 

főnyi lelkes futl alldrukker jelent meg vasár
nap délután az üllői-uti pályán, ahol a Válo
gatott jelöllek Ferencváros legénységével kap
lak össze. A küzdelem mindössze kétszer 30 
perces félidőbőt állott.

A csapatok felállítása az 1. félidőben: Vdfo-

szövetségi

n

ellen, aki az

ellen ponto-

BTK—NSC 18:4
Csáki (BTK) győz Vass (TTC) 

II. menetben feladta.
Lévai (BTK) győz Vámos (TTC) ellen, aki a 

II. menetben feladta.
Fogas (BTK)—Bence (TTC) eldöntetlen.
Somogyi (BTK)—Szamosi (TTC) eldöntetlen.
Tokaji 11. (BTK) győz Faragó I. (TTC) ellen, 

aki a II. menetben feladta.
Tokaji III. (BTK) győz Balázs (TTC) eUen 

pontozással.
Csiszár (BTK) győz Zscmba (TTC) ellen pon

tozással.
Körösi (BTK) győz Raab (TTC) ellen pon

tozással.

ellen, aki a

X KISOK tornúszbajnoksága. 11. kor. oszL 
csapatverseny: I. o. min. Cisztercita Szent Imre 
gimnázium 81.5 p és Verbőczy 1. rg. 80.95 p. —■» 
II. o. min : VI. Kölcsey I. rg. 79.60 p és VU 
Izr alapítványi rg. 77.85. — Hl. kor. oszt, csa
patverseny: I. o. min.: Bocskay rg. 81.70 p., II. 
oszt, min.: Izr. rg. 72.40 p. IV. kor. oszt, csa
patverseny: I o. min.: Bocskay rg. 89.55 p. és 
Verbőczy rg. 81.65 p. — Egyéni bajnokság füg
geszkedés: I. Gyulai Tibor Verbőczy rg. 5.3 mp. 
2. VVeisz Izr. rg. 5.2 mp. 3. Kardos Izr. rg. 6.1. 
mp. — Budapest csapatbajnoka nyújtón a 
Bocskay reálnevelő intézet 163.50 p. * 
Bocskay rcálnevelő intézet 152.50 p., 
korláton: Bocskay rcálnevelő intézet 168 . .
gytlrühintán: Izraelita rg. 166 p. — Budapest 
bajnokcsapata az összes szereken a Bocskay 
reálnevelő intézet 656 ponttal. 2. Verbőczv rg. 
639:50 p. 3. Izraelita rg. 612 p. — Egyéni baj
nokságok: Budapest tornászbajnoka a nyújtón 
Duska László (Bocskay) 36 p. — Lovon: Duska 
László (Bocskay) 36.50 p., gyürühintán: Kar
dos Sándor. Izr. rg. 36.50 p., magnskorlóton:
Remes Viktor (Bocskav) 38 p. — Tomászba.inok 
az összes szereken Puska László (Bocskay) 
141 p. 2. Bemos (Bocskay) 136.50 p. 3 Schumy 
(Verbőczy) 135 50 p.

X Monstre mezei futóverseny — bét Induló
val. A „nagy' mezőnyt az MTK indította el va
sárnap délben a Hnngária-uti pályától. A rész
vétlenség oka a rettenetes hideg volt, amely 
bélre csökkentette le a vállalkozó szellemű ifink1 
számát. Kettő igy is feladta a versenyt. A 3 ki
lométeres távon rendezett verseny eredménye: 
1. Gelencsér István 2. Borka. 3. Takács 4 Kiss..] 
5 Mártonka.

X Matfvnr Armand megvédte pehelysúlyú 
bainokségilt. Magyarország birkozóbajnoksá,,ai- 
nak küzdelmei két napon keresztül szakadatla 
nul folytak A bajnoki miting n késő éiszakai 
órákig tartott A régi gárda jeles tagja. Magyar 
Armand ezúttal som talált legyőzőre -s sikerült 
megvédenie pehelysúlyú bajnokságát.

Lovon: 
magas- 
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A szerkesztfrért és kiadásért telel: 
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