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Két hétig tart a szibériai hideg 
Öt újabb halottja van az influenzajárványnak
vasárnap dermesztő hidegm hatalmas 
tömeg Kísérte utoisé útiéra tíissi Jenöt 

»»MSaaMaKZMmt<UMWW—n —

KSewstwg Kuttuszmmtszter a kormány ooválimB iwsuzfatta a 
„nemzet hamtiiáf — Koszorúere az mtadömia előcsarnokáén 

Rothermere rózsakoszorut killdOít Rákosi Jenő koporsóéra
Eltemettük Rákosi Jenőt. Megmozdult 

az egész magyar társadalom, amelynek 
minden rétegéből, faluról, városból, vi
dékről és az ország szivéből ezrével za
rándokoltak el nz Akadémiában felrava- 
talozolt Rákosi Jenőhöz, minden idők 
legnagyobb magyar újságírójához, hogy 
búcsút vegyenek tőle. Kicsinyek és na
gyok. hivatalosak és közönségbHiek áHtatt 
sorfalat a csontrepesztő hidegben a Du- 
naparton, a Ferenc József-tér mindkét 
oldalán, hogy a nagy halottat elkísérjék 
utolsó útjában. Az Akadémia előcsarno
kában a család tagjai és a különböző in
tézmények képviselői szorongtak. Eljött 
a kormány, a magyar társadalom, ma
gyar tudomány, művészet és irodalom 
minden előkelősége. Ott voltak a legkü
lönbözőbb testületek és intézmények ve
zetői. Az utcán az ismeretlenek, az „ol
vasók" várták a hivatalos szertartás vé
gét, hogv kibocsássák közéjük, Buda
pest népéhez a Mestert, ki egész éleiében 
az övék volt, minden magyaré. Kossuth 
Lajos halála óta nem volt nagyobb ha
lottja a magyar nemzetnek, mint Rákosi 
Jenő Meri Rákosi Jenő is, mint Kossuth 
Lajos, vafóban a nemzet halottja volt és 
abban az osztatlan fájdalomban, amely 
mindnyájunk szivét eltölti, éppen az a 
tudat ad vigasztalást, hogy Rákosi Jenő, 
a nagy halott, az egész nemzet halottja. 
Mint a költő mondja:

Egy nemzet gyásza nemcsak leverő,
Nép, mehj dicsőt, magasztost igy ma- 

[gasztal.
Van abban élni hit, jog és erő.

♦
Vasárnap kora reggel a dermesztő hideg

ben diszegyenruhús rendőrszakasz sorako
zik a Tudományos Akadémia előcsarnoká
nak bejárata előtt. A kapun gyászjelentés: 
Rákosi Jenő meghalt. Kz előcsarnokban 
puritán egyéniségéhez illő egyszerű bronz
koporsóban fclravalalozva fekszik a nem
zet nagy halottja, Rákosi Jenő. Az előcsar
nok kapui még zárva vannak.

A kapuk mögött a tágas előcsarnok más
kor vakító világosságot szóró csillárait gyász
fátyol takarja. Az oszlopokon, a padlózaton 
fekete drapéria. A kapuval szemben emel
kedik a katafaik, -ajfa karcsú kandelábe
rekből gyertyatartók tömegeitől és virágok
tól övezetien nyugszik a koporsó. Fekete 
egyenruhás szolgák menetelen léptekkel fog
lalatoskodnak a koporsó körül, hogy ren
det teremtsenek a koszorúk tömcgébin.

A koszorúk
Féltiz óra tájban újabb rondörszakasz ér

kezik, bevonulnak az előcsarnokba, négy
szöget formálnak a ravatal körül, majd pár 
perccel későib feltárulnak az Akadémia 
impozáns szárnyas kapui, hogy a nagy
közönség megtekinthesse az ujságiró-fejede- 
lem ravatalát és leróhassa kegyeletit.

És folyton érkeznek * koszorúk. Az első

kettőt Rákosi Jenő régi meghitt barátai és 
tisztelői, Czéléngi Jenő dr. és Bárd Miklós 
küldőitek. Ezeket már a koporsóval együtt 
hozták át az Akadémiára Délelőtt az elsők 
közöli hozzák Vass József népjóléti miniszter 
koszorúját: „Kegyelete jeléül, Vass József" fel
irattal. A temetkezési alkalmazottak alig győ
zik átvenni a virágokat, a koszorúkat, itt van 
már az' Otthon írók és Hírlapírók Körének 
gyönyörű babérlevelekből összeállított követ- 
kéwr féfTráTfriöbskótójft: W-’‘
künknek." Két egyforma koszorú: Rákosi Jc 
nőnek emlékül az Országgyűlés Képviselőháza 
Ez a felirat az egviken, a másikon pedig: 
Rákosi Jenőnek emlékük az Országgyűlés Felső
háza. Mclfeltük: Rákosi Jenő hallhalatlan elnö
künk emlékének hódolattal a Zsófia gyermek
szanatórium felírással válik ki a virágok tö
megéből egy impozáns örökzöld levelekből ké
szített koszorú. Itt van n Petőfi Társaság, n 
Magyar Tudományos Akadémia és a Nemzeti 
Színház koszorúja, is.. Az ország egész társa
dalma minden rétegének egyesülete, közéleti 
kitűnőségek díszesebb virágokkal, szegény 
emberek egy-egv szerény szállal, mind kép 
viselve vannak itt a koszorúk tömkelegében.

Rothermere és Harmswortb. 
köszönti

Sorra helyezik el a szolgák Schóber Bélának, 
a Magyar Nemzeti Bank vezérigazgatója és 
családjának, a vidéki hírlapíróknak, a Lipót
városi Kaszinó, Magyar Copden Szövetség, a 
Budapesti Népszínházi Bizottmány, a Magya; 
Nemzeti Szövetség, a Keresztény Községi Párt 
és a Községi Polgári Párt, a Központi Demok
rata Kör. a Színigazgatók Egyesületének ko
szorúit. A terem másik részén fekszik Vidor 
Káinénak, a volt Népszínház elhunyt igazga
tója özvegyének koszorúja, ott van Dréhr 
Imre államtitkár, Maycr János földmivclés 
ügyi miniszter és Nyíregyháza város örök 
zöldje is Gyönyörű koszorú a Revíziós Ligáé. 
A koszom felírása mindent kifejez:: „Nagy 
Magyarországért harcoló Vezérének, a Revíziós 
Liga." Egymásmelleit vannak a Budapesti 
Színigazgatók Szövetségének. Hódmezővásár
hely közönségének. Budapest Székesfővárosnak 
koszorúi. A vidéki városok majdnem mind 
képviselve vannak itt. A ravatal oldalán hatal
mas babérlevelek közül előkigyózó azéles 
nemzeti szinti szalagon, nagy belükkel bevésve 
ez áll:

Rákosi Jenőnek, a Magyar Királyi Kor
mány.

Kiemelkedik a Képzőművészet! Társaság ko
szorúja is. Tanítóegyesületek, különböző tár
sadalmi szövetkezések itt, a ravatal mollatt el
helyezett megomlékezései mutatják csak iga
zán Rákost Jenő hatalmas szervező erejét. 
Mindegyikén ilyen felírások olvashatók: Felejt
hetetlen megalapítónknak, hallhatatlan elnö
künknek, vezérünknek.

Féltizenkét őrá után Bezegh-Huszágh Miklós 
főkapitány érkezik feleségével és titkárával. 
Háromnegyed tizenkettőkor autón hozzák a 
magyar nemzet nagy barátjának, Lord Rother- 
mere-nek impozáns ciprus, babér és. más örök
zöld virágokból összeállított koszorúját. Két 
ember is alig győzi cipelni. Rothermere koszo
rúján széles nemzeti azinü szalagon a követ
kező felírás olvasható: Nagy Magyi. ország 
harcosának és a révizlós mozgalom vezérének 
halhatatlan érdemeiért lord Rothermere. A ra
vatalhoz zarándokoló közönség figyelmét ha
mar magára vonja a koszorú Mindenki ezt 
nézi. Szemben a másik oldalon helyezték el 
fiának. Esmond Ham sivorthnak koszorúját. 
Erén angol felírás van:: In memory •/ Hun-

garyans grcat pátriát, Esmond Harmsivorth. 
\ nagy magyar hazafinak megemlékezésül. 
Hozzák n Kisfaludy Társaság, a Magyar Nem
zeti Szövetség koszorúit, majd a Budapesti 
Hírlap és a Pesti Hírlap rójja le virágokban ke
gyeletét. A Honvédelmi Párt koszorúján egyel-

A gyászszertartás is a búcsúztatók
.hádcKrac/n^ Hiárdtn ■órakor njil- 

tják meg az Akadémia nagykapuját. A kapu 
fölött Rákosi Jcnő’cinicrc és rajta a fölirás:

Mindszenti Rákosi Jenő
Élt 87 évet *

Megholt 1920 február 8-án.
Az előcsarnokban a koporsótól jobbra a 

gyászoló család tagjai foglalnak helyet. Itt 
van két fin, dr. Rákosi Gyula és Rákosi La
jos, nővére, Rákosi Sziői, unokaöccse Beöthy 
László és nz ötve négytagú rokonságból úgy
szólván mindenki. A koporsó körül és az 
emeleti helyiségekbe vezető lépcsőkön a ma
gyar társadalom és közélet kiválóságai. A ka- 
tafalk baloldalán elhelyezett székeken foglal 
nak helyet a kormány tagjai, Klebrlsberg 
Kunó gróf kultuszminiszter és Zsitvay Tibor 
igazságügyminiszter, a képvisc-löház képvise 
létében megjelent Pnky Endre alelnök és dr. 
Dré.hr Imre népjóléti államtitkár. Eljöttek 
Nagy Emil, Urmánezy Nándor, P. Ábrahám 
Dezső, Bródy Ernő. Túri Béla, Dömötör Mi
hály, Pakots József, Balogh Jenő, Hegedűs 
Lóránt, Ángyán Béla, Strausz István, Lukács 
György, Szirtieké Gusztáv, Beziegh-lluszágh 
Miklós, Sümegi Vilmos, rengeteg képviselő és 
igen sok uj'-ágiró. A minisztériumok sajtó
osztályainak képviseletében Szudy Elemér 
sajtófőnök és Bárdossy László jelentek meg.

Három óra után pár perccel megkezdődik 
a gyászszertartás. Az egyházi ének után

NEMES ANTAL PÜSPÖK

mondott imát. Mély hatást tett Nemes Antal 
püspök prédikációja, amely nem volt más, 
mint n legrégibb magyar nyelvemlék, a 
Halotti Beszéd:
Látjátok, feleim szemetekkel mik vagyunk... 

A búcsúztatók sorát
KLEBELSBERG KUNÓ GRÓF 

KULTUSZMINISZTER 
kezdte el, aki a kormány képviseletében be
szélt. A kővetkezőket mondotta:

Márkus Miksa búcsúja az u’ságírók nevében
BIPKA FERENC főpolgármester 

Budapest székesfőváros képviseletében bú
csúztatta Rákosi Jenőt. Bákosi nagy érde
meiről beszélt, amelyeket Budapest fejlődé 
sénck előmozdítása körül szerzett.

BALOGH JENŐ,
a Tudományos Akadémia képviseletében beszélt.

MÁRKUS MIKSA
a négy magyar újságíró intézmény nevében 
búcsúztatta Rákosi Jenőt A következőket mon
dotta:

Négy u j ságiról est Ü lat: a Magyar Hírlapírók 
Országot Nyugdíjintézete az Otthon írók és 
Hírlapírók Köre, a Magyar Újságírók Egyesülete 
és az Újságírók Kórház és Sianatórinm Egye
sülete nevében teszem le koszorúinkat e kopor

len szó; A Vezérnek. Hegedűs Lóránt koszorúján 
nincs felirat. Déli félegy óráig egyre tart a ko
szorúk özönlése, már alig lehet elhelyezni ökeL 
•l*  örökzöldek szelíd színe békésen harmonizál 
a fflieftijáp sá'ga fényét visszaütő fekete dra
périával.

- 4 magtjür királyi Poétnüng hevéfftüi hteszem 
koszorúját annak a Rákosi Jenőnek a kopor
sójára, akinek a legnagyobb mcgliszieltclés ju
tott osztályrészül, mert imc, az egész mag- ar 
nemzet borítja ravatalára a trikolórt. Elérvén a 
pátriárkák korát, csendesen eltávozott körünk
ből. Ha egy aggastyán távozik, rendesen bele
nyugszunk a sors végzésébe, mert a természet 
rendje az. hogy utolsót lel,bán a láng, ha ki- 
égett a: olaj a mécsesből. Rákosi Jenő o részben 
is kiviteles helyzetet élvrzctt, mert a nemzet 
meggyőződésébe, felszívódott az a tudat, hogy a 
gondviselés megtartja öt körünkben az emberi 
élet mértékén messze túl. azért, hogy súlyos 
helyzetbe jutott hazánk sorsának könnyítésén és 
megjavításán dolgozhasson tovább az n tüne
ményes tehetségével. A megvár ugarnak nagy 
fcltörő’e Volt. Gondolataival mélyen szántat' és 
eszméinek bőkezű magvetője volt. A monumen
tális publicisztikának kénviselö’e volt ő és a 
nagy tradíció Kossuth Lajostól kiindulva. Ke
mény Zsigrrordon át. egyenesen Rákosi Jenő
höz vezetett. Nemcsak nyelvtani és stílusbeli 
remekműveket teremtett, hanem kifejezését adta 
annak a belső kapcsolatnak is, amelyben az ö 
•zellerre állott mindenkor a magyar lélek ős- 
eredetű megnyilatkozáséivá'. Eseménye a ma
gyar nagyság volt. Amikor rrrgvolt még Nagy- 
magyarország, ö ezzel nem érte be, ő harminc
millió magyarról álmodott. Amikor pedig az 
'tTflz.ságtrlan hahóra kicsivé tett bennünket, ak
kor sem eselt kétségbe, hanem acélököllel dö
römböl a trianoni börtön ajtaján. A természet
tudósok hirdetik a fizikai erők fenmaradásának 
a törvényét, mi a szellemi tudomány emberei, 
hiszünk az erkölcsi és szellemi erők fenmaradá- 
xának a törvényében. Szent meggyőződésünk, 
hogy azok az eszmék, amelyeket egv hosszú éle
im ót annyi meggyőződéssel hirdetett nekünk, 
energiái lesznek ennek a nemzetnek továbbra 
Is. A munkának ez. a nemes fenati' usa csak 
akkor fog nyugodtan aludni, csak akkor lesz 
zavartalan síri álma ha mi. akik itt maradtunk, 
-relfogadtuk, hogv alávetjük magunkat az er
kölcsi erők törvényeinek és ugyanazokért az 
eszményekért .amelyek őt bevernék, dolgornrk 
tovább, szóval, föllel, tettel. Ezt. ravatalodnál 
megfogadjuk. Rákosi Jenő E tudatban nyugodj 
a magvar földben békességben.

sóra és bonlom ki gyászlob)jónkat e ravatal 
fölött.

— Sokan siratják Rákosi Jenőt, de senki ke
servesebben, mint a magyar ujságiré.rend, a 
Rákosi Jenő fiai, akik keserűségtől fuldokolva 
kiáltják világgá; lehullott a mi fejünknek koro
nája!

— Ámde e koporsó mellett nem szabad sokáig 
sírni és panaszkodni Ez. hálátlanság lenne a 
Gondviselés ellen, amely oly sokáig megtartotta 
öl nekünk és bűn a R. kod Jenő szelleme ell jo, 
amely nem ismerte ar ell.'gyiilást, az elernye
dést, a tétlenséget. Amikoi a rémnél a halálos
nak szánt trianoni esapá> után kábultan léten*  
gélt, ■ magyar njaégir-*'  • Rákosi Jenő kvrue- 
trombitájának riadó hangja keltette uj életre, 
ba-ditotta uj cselekvésre, töltötte el uj bizalom
mal, reménységgel és hittel,
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Ha módjában Állana most la szólani hozzánk, 
akik riadtan állunk e ravatal körül, mon
dana-e nekünk mást, mint azt;

Hagyjátok a siránkozást a sirató asszonyok
nak. Csonka-Magyarorsrá, <>n a férfiaknak csak 
cselekedni van joguk Ha az ereitek crg.’m, ma
gyar újságírók, akkor boesássatok engem béké
ben ólamra, ti pedig fogjátok meg újra kemé
nyen azt a pennát és hirdessétek a népeknek, 
hogy e főidőn nem siratunk és nem vigadunk 
addig, amíg újra velünk nem sírhat és vigadhat 
Kassa és Kolozsvár, Arad és Pozsony.

Örökségül hagyom nektek fiaim e küzdelmet 
n magyarságért.

Egv életen ál folytattam, de ez a küzdelem nin
csen rgv emberélethez kötve, örökségül hagyom 
nektek a küzdelmet Nagymagyarországért. Ne
kem nem ad.itotl meg látni a magyar nap dia
dalmas fölkeltél, dr por1»dz szivem is meg fog 
dnhbani. amikor ti harsányan üdvözölni fog
játok azt.

Olt leszek veletek és számon kérem, mit cse
lekedtetek. Mert jegyezzétek meg magatokn-ik, 
az Irán mondja; at embernek fia elmegy, mi
ként meg vagyon írva, de faj annak, aki az em
bernek fiát elárulja, iobb lenne annak, ha meg 
nem született volna!

— Mesterünk! Az örökséget elfogadjuk, az.t hű- 
•égésén gondozzuk, léged rí nem árulunk. Úgy 
áldjon, vagy verjen bennünket Sors keze, ahogy 
a fogadalmunkat megtart fűk Am'~t

Hegedűs I-óránl
A Pesti Hírlap szerkesztősége nevében _ 

közvetlen hangon, nagy hatást keltő beszéd
ben búcsúzott Rákosi Jenőtől.

Dr. Pető Ernő szülőföldje nevében bu 
esuzlatta Rákosi Jenői.

Dr. Lukács György 
volt kultuszminiszter a Magyar Revíziós 
Liga nevében mondott búcsúztatót. A Nem
zeti Színház nevében Nagy Adorján búcsúzott 
Rákosi Jenőtől.

Csajhay Ferenc, a Budapesti Hirlap; Fo
dor Oszkár a Zsófia Szanatórium, Szász Ká
roly a Franklin Társulat, Havas István a 
Petőfi Társaság, Rudó Antal n Magyar Pcn- 
klub és a Színpadi Szerzők Egyesülete, 
Cerlóczy Zsigmond az Országos Ipnregyesü- 
lel és Sümegi Vilmos az Újságkiadó Tiszt
viselők nyugdíjintézete nevében búcsúztak 
Rákosi Jenőtől.

Félölre ért véget a megható gyászbeszé
dek sorozata. Az utolsó búcsúztató elhang
zása után a báltérben cigánymuzsika szó
lal meg. ötven magyar eigánybanda prímá
saiból alakult zenekar játssza Rákosi 
kedves népdalát:

Fekete szem éjszakája ...

Megindul a menet
Körben leemelik a koporsót a katafalkról 

és megindul a menet a Fürdő-utca felé.
A gyúsrmenet lassnn indul cl. A több mint 

kétezer főnyi közönség egy része, amely az 
Akadémia előtt várta a gyászszertartást, az út
test két gyalogjáróján halad a menet után éa 
a szinte loirhatallan hidegben is a gyászolók 
száma a főbb útvonalakon egyre nő.

A Gróf Tisza Islvón-ulcából az Andrássy- 
ntra, majd a Teréz-körulra kanyarodik a me
net; majd a Rákóczi-ulon haladt végig és alko
nyodon már. amikor n halottaskocsi a Baross- 
térre ért. Itt a hosszú aulósorlól és a gyalogo
san kisérő közönség csoportjától követve a 
Fiumci-utra kanyarodott. Negyedhat óra volt 
amikor a halollnskocsi begördült a Kerepesi
ül! temető kapuján.

A temetőben
A sir szélén tizenkét gyászruhás hajdú, 
kesében lo'.ogó fényű fáklyával világítja 
meg a sírboltot, amelyre most rácmclik 
■ nemzetisein ü Jókal-lcpellel letakart 

hatalmas koporsót
Nemes püspök a sirhoz lépve beszenteli

Wolff, Haller és Petrováez 
vasárnap éles ellenzéki beszé
dekben támadták a kormányt

Nyílt ellenzékbe megy a kereszténypárt

Jenő

PAP.. I.FOOLCSOBPAP_

a 
koporsói és gyászimái mond Az ima után az 
átszijnzolt koporsót lebocsájtják a kriptába. 
A fagytól megkeményedett földdarabok han
gosan koppannnk a koporsón, amidőn egy 
megtermelt, igazi magyaros külsejű vidéki 
ember lép a sirhoz, ncmzeliszinü dobozt 
dob be a koporsó mellé. Domokos János 
acsádi biró, aki

Rákod Jenő szülőfaluin lakosságának 
megbízásából aesádl földet csomagolt a 
nrmzctlszinü selyemmel bevont dobozba 

éa azt helyezte el a koporsó mellett.
Egy katonatiszt lép ezután a sir elé s kis 

fehér papírzacskót deb a kriptába. Andreán- 
szktj Zoltán, Rákosi Jenő unokája, aki Rá
kosi leányától, özvegy Vock-Col'.insné. szü
letett Rákosi Lenkétől Bécsből hozott nem- 
aetiszlnü sra’aggal átkötött fenyőágat. Ezt a 
fehér selyempapirosba csomagolt fenyőágat 
helyezte el a kriptában.

Esti negyedhét óra volt amikor végétért 
Rákosi Jenő temetése, s az éjsötét temetői 
utón megindult a gyászoló gyülekezet kifelé 
a temetőből.

Kárpltosárn. vas- 
és rézbatoroyíri 

SKÖByng, pokréc, lUtftfUsiy, ágy. m tan 
teltaritáx minJón UivkoltenaVanha ók 
ClICH WKtt J 4 NOS bw u*» ’.
0*8,  k.ul«,u.l » mi. po,u. Mnu.lv. ,tl.M

Néhány nap óta egyre komolyabb for
mában beszélnek politikai körökben arról a 
tervről, amely szerint a kormányt támogató 
kereszténypárt, amely eddig is ellenzéki hú
rokat pengetett, most már nyíltan is ellen
zékbe megy. Ezeknek a híreknek a komoly
ságát támasztják aló azok a beszédek, ame
lyek vasárnap délelőtt Petrováez Gyula be
számoló gyűlésén elhangzottak. Már maga

Petrováez Gyula Is rendkívül éles ellen
zéki beszédet mondott, 

amelyben erősen támadta a mai kormány
zati rendszert. Kijelentette, hogy sem a gaz
dasági minisztérium felállítása, sem a pénz
ügyminisztériumban történt változás nem 
hozta meg a hozzáfűzött reményeket. Kifo
gásolta, hogy a képviselőház a fürdőlőr- 
vényt és a közigazgatási reformot tárgyalja, 
ahelyett, hogy gondoskodnék a magángaz
daság szanálásáról, a munkanélküliség eny
hítéséről, a nyugdíjasok panaszainak orvos
ló áról. A mezőgazdaság sem a búzát, sem 
a bort nem tudja eladni,

kölcsönökből élnek a gazdák és a köl
csönök nagyrészét nem a termelésre,

Hárman követelik a fölmentett Schusdek 
Frida letartóztatásáért járó jutalmat

Hajsza a 10000 cseh korona után
Schusdek Frida ügyének — amely óriási ér

deklődés mellctl jutott el a napokban a Ircn- 
cséni esküdtszék felmentő Ítéletéig — érdekes 
mellékhajlása van. A zsolnai szállodában agyon
lőtt Diener földbirtokos családja ugyanis a 
halálosét után

10.080 esehkorona jutalmat fűzött ki a meg
szökött német nevelőnő kézrekcrllőjének, 

vagy nyomravezetőjének. Emlékezetes, hogy 
Schusdek Fridát csak hónapokkal a gyilkosság 
ulótn találták meg és tartóztatlak le és most, a 
már fölmentett nevelőnő fejére kitűzött juta
lomra egyszerre 

három követelő In akadt.

Tizenhétéves 
négyszeres rablógyilkos
A fiatal szolga beismerte borzalmas cselekedetét

Berlin, február 10.
Ratzen községben Wittschatz Johann föld

birtokosi és 
hajnalban

háromtagú 

községi elöljárói szombaton

családjával együtt halva ta
lálták meg

borzalmas tett elkövetésévellakásában. A
egy 17 éves gazdasági szolgát Műch Wallcrt 
gyanúsították, akit Oppau községben el is 
fogtak. A fiatal parasztlcgény erélyesen ta
gadta, hogy a négyszeres gyilkossághoz bár
mi köze lenne és továbbra is megmaradt ta
gadás mellett, amikor

^sebében megtalálták a meggyilkolt 
földbirtokos jegygyűrűjét

A dán király hosszan elbeszélgetett 
Simon Böskével és kopenhágai 

palotájába invitálta Európa szépét
Ma délelőtt érkezett meg Párizsból a Miss 

Európa-választásról a bíráló bizottság ma
gyar tagja, Incze Sándor, a Színházi Élet fő
szerkesztője.

A Hétfői Napló munkatársa hazaérkezése 
után beszélt Incze Sándorral aki a párizsi 
szépségkirálynő választásról a következő 
rendkívül érdekes részleteket mondotta el:

— Ahltan, hogy Simon Böske 17 ország 
szép lányai körűi elvitte a pálmát igen ko
moly és nagy része van Dolly Jancsinak, aki

eiilyoe vakbéloperációval szanatóriumba 
feküdt

ugyan, de árért mégis a legnagyobb szeretet
tel vállalta, hogy n kis Simon Bőskét elő- 
készítse a versenyre. Valami olyan különösen 

szép aranyruhát öntetett teatére Patou- 
nál,

hogy a többi ország Missei között már nz 
<ilaő Mvor.u'áskor dind-lmasan ragyogott fel 
Miss Mr.gyaror-zág finom törékeny szépsége 

— A választásra amely dé után félhárom 
or kezdődött és este félkiVrcig tartott, a 

!«ge’Őkelölb kö’önsée rvű’t össze a párizsi 
l.e Journal diszterméh-n és az érdeklődő 
közönség sorában többek között Doumergue 

hanem az adók fizetésére kénytelenek 
fordítani.

Hiába akar ez az öreg kormány — mon
dotta Petrováez — Európa legöregebb kor
mánya uj csirákat ültetni a maga éleiébe, 
ezzel magát nem tudja megfiatalítani.

Ugyancsak élesen ellenzéki beszédei 
mondott Haltcr István is. Az utóbbi időben 
azt beszélik, hogy a kereszténypártban el
lenzéki hangulat alakult ki Ennek az a ma- 
gyarázata, hogy mi közelebb állunk az élet
hez,

teljes lehetetlenség, hogy az emberek 
sokáig tűrjék nyomorúságukat.

Wolf Károly is ellenzéki hangokat halla
tott. A többi között ezeket mondotta:

— Lehetetlen az a közszellem, amely fel
felé mindig dicsér, talpat nyal és egyéni ér
dekeket hajhász. Nélkülözzük az egységes 
gazdasági koncepciót, adórendszerünk tart
hatatlan.

Czcltler Jenő, a képviselőház alelnöke is 
beszélt ezen az ellenzéki hangú gyűlésen, 
de csak a revízió kérdésével és exportkér
désekkel foglalkozott.

Az egyik maga az áldozat öccse, dr. Diener Jenő 
ügyvéd, a másik a kassai rendőrség egyik tiszt
viselője, nki az eltűnt nevelönő alán indított 
nyomozásban tevékeny részt vett, végül pedig 
magának követeli a dijat a petschaui esendőrség 
is, amely Schusdek Fridát letartóztatta. Mind a 
három jclenlkező erélyesen követeli a 10 000 
cseh koronát, de valószínű, hogy a dij teljes 
összegét egyik sem kapja meg, hanem a Dianer- 
család úgy oldja meg a gordiusl esőmét, hogy

a jutalmat fölosztja
az áldozat öccse, a detektív és a petschaui 
csendőrség között.

és megállapították azl is, hogy a kerékpár, 
amelyet nála találtak, szintén a földbirtokos 
tulajdonát képezte. A gyanúsított ruháján 

vérfoltokot Is talállak.

A hatóságok a fiatal parasztfiul visszaszállí
tották Ratzen községbe és áldozatainak holt
teste elé vitték.

A borzalmas látvány teljesen megtörte a 
tizenhétéves fiút, aki

beismerő vallomást tett,

de azt állította, hogy a rablógyilkosságot 
Soltra János nevű fiúval együtt követte el. 
Sohrát nyomban letartóztatták, aki azonban 
teljes alibit igazolt és szabadon bocsátották.

köztársasági elnök és Krisztián dán király is 
megjelent.

A dán király bemutatta magát mind a 
tizenkét szépségnek, Misa Magyarország
gal hOMzan elbeszélgetett és még mielőtt 
el.:őlt volna ■ választás, meghívta Ma
gyarország szépét a király! palotába 

Koppenhágái.
— A választás nagy vonalaiban Ugyanúgy 

folvt le. mint a budapesti „Miss Magyar- 
ország" választás éa a Párizsban ugyanúgy 
mint Budapesten, Monsieur Maurice de Wa- 
leffe volt a zsűri elnöke Magyarok közül 
rajtam kívül még Vértes Marcel festőmű
vész ü't a zsűritagok között

— Simon Böske — folytatta Incze — kö
rülbelül két hét múlva érkezik meg Buda
pestre, amikor a Színházi Étet

gran-.le bált fog rendezni
isztelctérc. Miss Európa e pillanatban volt 

vctélvtórsnőivel eyvütl Nizzában van és niz
zai útjáról hazatérve, édesanyjával együtt 
Dolly Jancsi fonteneblaueaul kastélyába uta
zik. ahol körülbelül egy hétig marad hogy n 
választás fáradalmait és izgalmait kipihenje 
Júniusban megy Simon Böske az amerikai 
össze szépségét. Az amerikai Paremount

filmgyár máris pompás ajánlattal kereste fel 
Galwcstonba. ahol Miss Amerikával móri 
Miss Európát. Híradója számára felvételt 
készíttetett róla ét

Miss Európa filmen olyan szenzációsan 
hat, hogy az amerikai gyár párizsi gene- 
rál-mangere azonnal főszerep eljátszására 

akarta leszcrződtetnl.
— Simon Böske egye’öre nem irta alá a 

szerződést és későbbre halasztotta annak a 
szerződésnek az aláírását is, amelyet New 
York legnagyobb és legelőkelőbb variettéjé- 
nek a „Zicgficld '-nek párizsi megbízottja 
ajánlott fel. A Ziegfleld Folies kétheti ven
dégszereplésre akarta megnyerni Simon Iiös- 
két és erre az időre ötezer dollár gázsit aján
lott fel.

Simon Böske nizzai utazásáról a követ
kező távirat számol be:

Nizza, február 10.
A szépségkirálynőket a nizzai pályaudva

ron óriási tömeg fogadta és elárasztotta őket 
virágcsokrokkal. A kocsiból csak úgy tud
tak kiszabadulni, hogy Waleffe megígérte, 
hogy egyenként mutatja be mindegyiket a 
közönségnek.

Az ünneplés és az érdeklődés természete
sen elsősorban Miss Európának szólott. 

Este bankettet rendeztek tiszteletükre. A ban
kettre a Riviérán tartózkodó előkelőségek Is 
hivatalosak voltak. A nizzai polgármester 
fogadja a szépségkirálynőket, akik hétfőn 
este utaznak ei Nizzából.

Kivégezték Torait, Obre- 
gon tábornok gyilkosát

Mexikó, február 10.
Torainak, Obregon gyilkosának kivégzésé

hez löbb ezer főnyi néplömeg gyűlt össze a 
fegyház környékén, ahol a kivégzés meg
történt.

▲ fegyházat a környező házakig terjedő 
kordonnal lezárták.

A katonai rendőrség kordonján át több 
száz személyt bocsátottak be a fegyház terü
letére, ezeket az intézet egyik udvarán he
lyezték el. A kivégzésnél közvetlenül mintegy 
harminc ember volt Jelen, legnagyobbrész- 
ben újságírók.

Torai határozott lépésekkel ment a vesz
tőhelyre.

Alig érkezett a kivégzés végrehajtására ki
rendelt nyolc katonai rendőr elé, nyomban 
eldördültek a lövések s Obregon gyilkosa 
^oltan^rogygtt_össze.
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Öt ulaüb halottja van az influenzának
csordás föoruos szerint megállón a laruang toriedese

Az influenza-megbetegedések frontján 
szombaton némi enyhü’és következett be. 
Vasárnap a fővárosi tisztifőorvosi hivatala 
nem adott ki hivatalos jelentést és éppen 
ezért a Hétfői Napló munkatársa magához 
dr. Csordás Elemér tisztifőorvoshoz fordult 
felvilágosításért. A liszlifőorvos szombaton 
este és vasárnap délelőtt, egymásután két- 
sier, végigjárta az összes kórházakat és fő
ként a Szent László közkórházban tartott 
vizsgálatot, hogv a helyszínen szerezzen ta
pasztalatokat a főváros közegészségügyi álla
potában bekövetkezett vá'tozá októl.

Dr. CSORDÁS ELEMÉR TISZTIFŐ
ORVOS

érdeklődésünkre a következőket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— Abban a helyzetben vagyok, hogy az 
influenza-megbetegedések terjedése tekinteté
ben kedvező változásról számolhatok be. 
Amíg ugyanis a pénteki napon 207 beteget 
szál'itottak be a Szent László közkórházba, 
addig szombaton csak 158 volt a Szent 
Lá'zló-kórházba felvett influenzás betegek
nek a száma. Bár a felvételek számának n 
csökkenését nyilvánvalóan az a körülmény 
is okozza, hogy a Társadalombiztosító Inté
zet orvosai teljesitik azt a kérésünket, ame
lyet a könnyebb betegeknek lakásukon való 
ápolása érdekében intéztünk hozzájuk — 
kétségtelen, hogy

a beszállított betegek számának a csök
kenése egyben a terjedés csökkenését is 

jelenti.
Sajnos, halálozások szombaton is meglehető
sen nagy számban fordultak elő, amennyiben 

szombaton reggeltől vasárnap reggelig a 
Szent Lászlő-kórház'?an három férfi és - 

két nő halt meg.
Ezek a halálesetek nem jelentenek meglepe
tést. mert hiszen én már a tegnapi nap folya
mán bejelentettem, hogy a súlyosabb influen
zás betegek a napokban érkeznek el a krí
zishez, tehát számítanunk kell arra, hogy 
több halálozás fog bekövetkezni, sőt esetleg 
növekedni is fog az elhalálozások száma. A 
vasárnapi napról nincsenek különösebb ada
taim. Délután öt órakor kaptam az utolsó 
jelentést, eszerint a vasárnapi nap folyamán 
délután öt óráig mindössze <52 beteget szállí

Szibériai hideg tombol 
az egész országban

Magyarország felett találkozik a Kelet felöl jövö 
nagy hideg a Délről áramló enyhébb levegővel

Vasárnap reggel az egész ország lakos
sága olyan szokatlan, metsző hidegro éb
redt, amilyen hosszú éveken, sőt visszamenő
leg évtizedeken át tapasztalható nem volt. Reg
geli nyolc órakor 22, sőt 23 fok Celsius hide
get 1 mutatott a hőmérő s a metsző fagyban a 
város mindennapi élete csak nehezen, von
tatottan indult meg. A hideg úrrá lett az egész 
országban, de óriási hideg uralkodik minden
felé Európában.

Oroszországból és Lengyelországból a szom
bati nap folyamán és a vasárnapra virradó éj
szakán igen erős hideg légtömegek tódullak 
Magyarországba, amelyek a vasárnapi hajnali 
órákban oly nagymérvű hősülyedesi idéztek 
elő,

amilyenhez hasonlót a Meteorológia Inté
zet utoljára hatvannyolc évvel ezelőtt, 

1860-ban Jegyzett fel évkönyveiben.
Azóta csupán 1879 decemberében volt a mai 
hideget megközelítő az időjárás, azonban ak
kor sem szállt le a hőmérő annyira, mint most 
vasárnap.

Vasárnap reggeli nyolc órakor 22-5 fok C 
volt a budapesti hőmérséklet.

Debrecenben 26 fok C volt a reggeli hőmérsék
let, Szegeden 24 fok C, Sopronban 22 fok C, 
Keszthelyen pedig 20 fok C.

Ezekből az adatokból látható, hogy az Adriai 
tengerpart és hazánk között nagy hőmérsék-

Meinl kávé
•r«9 atara-smrM •/, 4ra r plHU-klvam ';< kg 4r» ......... P
l kg *r«  .....................P Z.79

tottak be a Szent László-kórházba.
Ezalatt az idő alatt halálozás nem tör

tént.
de nem jelentettek halálozást a vasárnapi 
napról a kerületi tisztiorvosok sem. Mint 
hogv n kerületi tisztiorvosi hivatalok vasár
nap csak félkettőig vannak nyitva, a vasár
nap délutáni helyzetről csak hétfőn délben 
kapok jelentést. Annyit mindenesetre öröm
mel lehet megállapítani, hogy

a terjedés tekintetében kedvező adatok 
mutatkoznak,

amelyek alapján a pillanatnyi helyzet figye
lembevételével megállapíthatom, hogy

az Influenza-fronton a terjedés megállóit.
A tisztifőorvos elmondotta még a Hétfői 

Napló munkatársának, hogv
vasárnap a Szent I ^srló-kórházban az 

inflrenzás-betegek létszáma 732 volt.
Szombaton a létszám 703 volt, tehát vasár 
nap csak 29-cel feküdtek többen az influenza
osztályon. mint szombaton, annak ellenére 
hogy vasárnap 158 volt a betegfelvételek 
száma. Ez azt jelenti, hogy

120 beteget gyógyultan bocsátottak el a 
szombati napon n kórházból.

Annyi bizonyos, hogy a járvány csökkenésé
hez érkeztünk el.

Összeestek az utcán
Vasárnap reggel Kispesten az Üllői-ut és 

Hunyadi-utca sarkán

összeesett Mózer Gizella 31 éves háztar
tásbeli nő.

A mentőket hívták, akik megállapították 
hogv influenzás és a járványkórházba szálli 
tották. Ugyancsak a járványkórházba vittél- 
Mező Józsefné háztartásbeíi nőt, aki nz 
Eggert-utcában esett össze influenza-gyanus 
tünetek között.

Pesterzsébeten Rcich Teréz 22 éves gép- 
munkásnő az Erzsébet-utcában rosszul lett. 
A mentők miután megállapították, hogy lázas 
influenzában szenved, a járványkórházba 
szállitották. Dulai István 28 éves kazán
kovács délután a Thökö’v-uti templom elölt 
influenza-lázban eszméletlenül összeesett. A 
járványkórházban vették ápolás alá.

leli különbségek vannak. Hogyha az Adriai ten
gerparti déli depresszió a nagyobb, erősebb 
Földközi-tengeri légáramlattal egyesül és ha
zánk felé tart, úgy megbirkózva a hideg idő
vel, a hőmérsékletet minálunk elviselhetőbbé 
fogja tenni. Tekintettel azonban arra, hogy

Oroszország felől további hideg légáram
latok belódulása várható hazánkba, nem 
valószínű, hogy a hideg Idő hamarosan 
megenyhüljön. Hozzávetőleges számítás 
szerint könnyen lehetséges, hogy két héten 
át, ha nem Is oly kegyetlen hideg lesz az 
idő, mint amilyen vasárnap volt, de meg 
fogja közelíteni a tegnapi, Illetőleg a teg
napelőtti hőmérsékletet. A helyzet az, 
hogy Csonkamagyarország területe felelt 
történik az Adriai és a Földközi-tenger fe
lől betóduló melegebb légáramlatok meg
birkózása az Oroszországból Idenyomult 
hideg levegővel; a melegebb levegőnek ha
zánk felelt valósággal meg kell emésztenie 
az Oroszországból Idetódult hideg légtöme
geket. Csak ha ez megtörtént, lesz ismét 

enyhébb a magyarországi Időjárás.
A budapesti Meteorológiai Intézet vasárnap 

délben az időjárásról a következő
hivatalos prognózist 

adta ki:
Az északkeleti légáramlással továbbra is na

gyon derült és nagyon hideg Idő várható, a 
délnyugati részeken esetleg kevés havazással.

A szokatlan hideggel kapcsolatban a követ
kező, eredeti jelentéseink számolnak be:

Debrecen, február 10.
(A Hétfői Napló tudósilójának telefonjelen- 

lése.) A hideg Hajdú vármegye területén, de 
főleg Debrecenben és a Hortobágyon a szom
batról vasárnapra virradó éjjel és vasárnap 
olyan rendkívüli méreteket öltött, amelyre 
még emberemlékezet óla nem volt példa. A 
debreceni gazdasági akadémia meteorológiai in
tézetében

vasárnap reggel 31 fokos hideget mértek.
Ez a hideg aztán délelőtt 10 óra tájban 27 
fokra „süllyedt", délben napsugárban a hi
ganyától 24 fokot mulatott. A délután folya
mán a hőmérséklet ismét süllyedni kezdett, 
mig estére újra a reggeli szibériai temperatura 
uralkodott a városban.

A városban ez a hideg rendkívüli 
akadályokat és bonyodalmakat Idéz elő.

\ főbb utcák aszfalttal borilott úttestein több 
méter hosszú, két-három ujjnyi széles repedé
sek keletkeztek, amelyek a forgalmat is erősen 
megbénítják. A példa nélküli hidegre jellemző, 
hogy Debrecen környékéről, a szabad merők
ről a szárnyas vadak a melegebb város fölé 
veszik útjukat és igy Debrecenben vasárnap 
megtörtént ez a páratlan eset, hogy a gyer
mekek

ac áléiról scedték fel

Aki nemcsak avval törődik, hogy fogai 
gondosan ápoltaknak látszassanak, ha
nem súlyt helyez a száj és a fogak töké
letes higiéniájára is,az használja az ODOL 
fogpépet és az ODOL szájvizet.

* léggé fagyott, levegőből lehullott varjakat és 
más szárnyas vadakat.

Ar. nbnormisan hideg időjárás súlyos, szinte 
leküzdhetetlen gondokat ró a város szegényebb 
’akóira. A város menedékháza állandóan zsu- 
’olva van meggémberedelt emberekkel, külö
nösen a nyugati városrészben fekvő inséglaká- 
sok céljaira átalakított, úgynevezett Fekete- 
barakok lakóinak helyzete kétségbeejtő. Deb
recen rendőrkapitányságán állandóan tömege
sen jelentkeznek a Fekcte-barakok lakói és

kérik, hogy helyezzék el őket valahová, 
mert még ha tüzelőjük lenne, akkor sem 
tudnának elviselhető temperalurót terem

teni a papirvékonynágu falak között.
A város vezetősége most állandó tanácskozá
sokat folytat, hogy a Fekete-barakok lakóinak 
kinzó problémáján hogyna kőnnyithelnénck.

Szombaton este a debreceni rendőrség köz
ponti ügyeletén csoportosan jelentek meg em
berek, részint hajléktalanok, részint nincste
lenek és előadták, hogy nincsen pénzük tü
zelőanyag beszerzésére és kérték az ügyeletes 
tisztviselőt, védje meg Őket akként a rettenetes 
hidegtől, hogy

a fogházba leesukatja Őket.
A rendŐrlisztviselö ezt a kérést megtagadta. 
Ekkor az elkeseredett emberek kivonullak o 
rendőrség épülete elé, zajongani kezdtek s 
olyan felkiáltások hangzottak el, hogy a rend- 
tég kényszeríti a szegény lakosságot a bünö-1 
zésre, mert más utón nem tud segíteni hely
zetén. A rendőrtisztviselő erre

olyan ürügy alatt, hegy az Illető egyenek 
bünveszélyesek, tényleg lecsukatta őket a 

meleg, fütött cellákba.
Szombatról vasárnapra virradó éjszakán öt 

embert szedtek jel az utcáról, akik a rendőr
orvos véleménye szerint, ha még a legrövidebb 
Ideig is a szabad levegőn vannak,

halálra fagyhattak volna.
Nagy ŐNhály 50 éves, Fekete István .18 éves 
napszámosokat, továbbá Kraun Henrik 27 éves 
mnzolósegédet vasárnap délelőtt szállitották he 
az utcákról súlyos fagyási sebekkel, eszmélet
len állapotban, a debreceni egyetemi klinikára.

A város elemi iskoláinak túlnyomó részét a 
hideg miatt

bezárták,
mert az iskolákat látogató kisgyermekek ál
landóan ki voltak téve a megfagyás veszélyé
nek.

A rendkívüli időjárás egy halálos áldozatot is 
követelt. Friedmann László debreceni lókeres- 
kedö a nyírbátori vásárra hajtatott, hogy ott lo
vakat vásároljon. Útközben kocsisát Nyiry Ist
vánt visszaküldte Debrecenbe. A kocsis valószí
nűleg betért egy vtsréli csárdába és olt szeszes
italt vehetett magához, mert később az ország
úton járó szekeresgazdák egy mérföldkő mel

lett mozdulatlanul találták. Az előhívott orvos 
megállapította, hogy

a szerencsétlen kocsis halálra fagyott
Debrecen összeköttetése a város lakósságát 

élelmiszerekkel ellátó tanijakcrülctckkcl
teljesen megszakadt.

A gazdák a lehetetlen hidcgb.-n nem szánják el 
magukat az útra Ennek következtében Debre
cenben vasárnap reggel

a tej és a tojás szinte teljesen eltűnt a pia
cokról,

a többi élelmiszeré™ is drágulási tendenciát 
mutált.

A Békéscsabáról hajnali 4 óra 17 perckor Pest 
felé induló személyvonatot, a hideg következté
ben könnyen súlyossá váltható baleset érte. 
Orosháza és Hódmezővásárhely közölt a rendes 
menetsebességgel haladó szerelvény hirtelen ki
siklott és ennek következtében

két személykocsi a sínekből kiugrott.
Ar. utasok között nagy riadalom támadt, nmely 
azonban csakhamar lecsillapodott, mert kiderült, 
hogy a baleset az utasok között csak 

jelentéktelen horzsolásokat és utődéseket 1 
okozott.

A kisiklott szerelvény utasait segélyvonat vitte 
Szegedig. A forgalom a baleset helyén órákig 
szünetelt.

A megindult vizsgálat megállapította, hogy 
a sínek a rendkívüli hideg hatására meg

repedtek.
és ez okozta a balesetet.

A tilt, számú tapolcai személyvonat, amety 
szombaton délután indult Tapolcáról, teljes

24 órás kéréssel, csak vasárnap este fu
tott be a keleti pályaudvarra, 

mert Csajágröcsöge közelében hófúvás miatt 
órák hosszat kellet vesztegelnie.

Beiagyott az Északi csatorna
Kid, február 10.

Az Északi Csatornában a jégokozta nehézsé
gek annyira megnövekedtek, hogv a forgalmat 
ma dél óta teljesen szüneteltetni kell.

Prága, február 10.
(Cseh Távirati Iroda.) A köztársaság egész 

lerületén a hideg ismét erősen fokozódott, 
Vannak olyan helyek is, ahonnan

35 fok hideget jelentenek.
Ma este hat órakor Prágában mínusz 21 fo
kot mértek.

Briinn, február 10.
Ma délután hat órakor a Lultsch és 

Wischau (Prerau) közölt közlekedő gyors
vonat utolsó négy kocsija kisiklott. Senki 
sem sebesült meg. A forgalmat átszállással 
larlják fenn. A baleset oka nz volt, hogy a 
rettentő hideg sinlörcst okozott.
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— Rákost Jenő emlékezetének hrtdott a Kk- 

fuliidy Tár asig l.ö;gylilé*r.  A Kisfaludy Tár- 
».‘.ág vasárnap délelőtt az Újvárosháza termé
ben ünnepélyes körgyülésl tartott, amelyen 
Berzevtery Albert elnök nagyhatású beszéd ke- 
M iében parenlálln cl Rákosi Jenőt, a Kisfaludy 

írsaság tagját. Varpha Gyula és Kéky Lajos 
b 1 .zókilísa után Rovást László református 
piispök „Emlékezés Szász Károlyról**  címen 
hntott nagysikerül előadást. Voinovich Géza 
*>* 1 r. Károly éleiéről és munkásságáról Irt ta
mil. nányát olvasta fel.

— Mayer föhlmlrelésOgyl miniszter ■ 
hófúvás minit kénytelen volt visszafordulni 
lirékr.sfahfrvárl Htjáról. Székesfehérvárról 
■••I ntik: Az ország első téli gazdasági isko
láját, nmelyet u város hozzájárulásával a 
föidmivclésügyi kormányzat épített, ma 
cilák ál rcndelteté'ének ünnep^vcs keretek 
köröíl. A város Mayer János földmivelés- 
iipj’i minisztert kérte fel az iskola felavatá
sára, aki a meghívást cl is fogndta s ma 
reggel a fővárosból autón Székesfehérvárra 
indult, Nagytétény határában áronban olyan 
hófuváiba került, hogy útját nem folytat
hatta tovább és fénytelen volt vissz atérni a 
fővárosba. A földmivelésügyi miniszter tele
fonon érlesitelle n vármegye főispánját, 
gróf Széchényi Viktort arról, hogy ilyen 
körülmények között a felavntó-ünnepen 
nem vehet részt, s egyben felkérte a főis
pánt arra, hogy nevében az iskolát fel
avassa. Ezután n város intelligenciájának 
és a gazdntársndnlom jelenlétében lefolytat
ták az nvató-íinnepélyt nz iskolában.

— Trockij Franciaországba készül. Páris- 
Ml Jelentik: Trockij n« orvosok tanácsára 
családjával együtt Délfranciaországban szán
dékozik megtelepedni. Már meg is indultak 
a tárgyalások a házbérlet ügyében; Trockij 
Lamnlou-lcs TJainben bérelne házat. Trockij 
aki jelenleg Angorában tartózkodik, már lé
péseket lett a szükséges utlevélláttamozábok 
beszerzése céljából.

A községi üzemek megszüntetéséi köve
telték naggyülésen a kisiparosok. A buda
pesti kereskedők és iparosok vasárnap dél
előtt a községi üzemek megszüntetése ügyé
ben nagygyűlést tartottak a régi képviselő
házban. Pfclffcr Sándor elnöki megnyitójá
ban megem’ékezett Rákosi Jenő haláláról, 
majd Lali nők Jenő és Gábor Gyula foglal
koztak a községi üzemek kérdésével. A gyű
lés határozati javaslatban követelte a feles
leges és a magánipart veszélyeztető üzemek 
megszüntetését. Ritlner János az iparosok és 
kereskedők külön pártba való tömörülését 
sürgette. Recseg Antal indítványára pedig 
elhatározták, hogy az állami üzemek műkö
dése ellen is tiltakoznak.

— S. O. S. a tengeren. MnrseillcbŐI távira
tozzék: A Bnltradcr angol gőzös nia reggel a 
nyílt tengerről rádióvészjelekct adott le és sür
gős segélyt kért.

— A „fajmagvarság" Jelszóvá Jelcntéktelene- 
dett. — mondotta Bnlthnrár püspök egy vasár- 
nnpl gyűlésen. A Magyar Református Diákok 
Szövetsége vasárnap délután a régi képviselőhóz- 
bnn irodalmi ünnepélyt rendezeti amelyen töb*  
bek között Dalt ha zár Dezső tiszántúli református 
püspök, nz egyetemes református konvent és az 
országos zsinat elnöke mondott beszédet. A ke
resztény vallásban és a nemzeti eszmében — 
vgymond Ballhnzár, — nagy a homály. A forma
lizmusnak a politikai és az egyházi nemzetközi
ségnek sikerült ugy a keresztény vallást, mint a 
nemzeti eszmét annyira lejáratni, hogy még nem 
kálvinislás is a kálvinistáktól várják, sőt köve
telik n kál^jnizmus történelmi hivatásának be
töltését e téren. Nálunk a fajmagyarság jelszóvá 
jelentéktelenedett, amelynek hangoztatásában 
azok szoktak legserényebbek és leghangosabbak 
lenni, akiknek sem a magyar vérhez, sem a ma
gyar lélekhez semmi közük. A magyar kálvinit- 
nusnak kell e téren is elvégeznie art a tisztító- 
munkát, amelyre hivatott. Rnltharér beszédét az
zal fejezte be, hogy nz egyház mint emberi szer
vezet ellentétbe jöhet a nemzet érdekeivel. Ebben 
az estben, — mondottn, — a lelki magynrság, 
anélkül, hogy vallása lelkiségéből engedne, a 
haza oldalára kell hogy álljon.

— Ezüsllakodalom. Jókay-Szilágyi Miklós, a 
Magyarság igazgatója és felesége, született 
Jókay Juliska, e hó 28-án este hat órakor 
tartják ezüsllakodalmukat az egyetemi lem 
plomlun.

— .Szerencsétlenségek síelés közben. Friss 
I ászló 18 éves magántisztviselőnek vasárnap a 
budai hegyekben síelés közben, a nagy hideg
ben, lefagyott a két füle. — Ugyancsak a budai 
hegyekben baleset ért egy mósik fiatalembert 
is. Neumann László 27 éves kereskedelmi al
kalmazottnak síelés közben jobb ketefeje le
fagyott. A mentők első segélyben részesítették, 
azután lakásukra szállították őket.
Ez év eleje óta mindenki egv gonddal keveseb
bet hordoz magával. Egy csapásra megoldotta 
ugyanis a Bentit szappan a mosás örökös 
„nagy kérdés“-ét Mindenki dicséri és magasí
tana. csak a gyórnak van mép egy problémája: 
n jó áruhoz méltó jó név Ezért mai lapunk
ban közölt felhíváséban n magyar közönség 
szellemessé géhez és ötletességéhez apellál.

— Halálozás. Zimmrr Sándorné született Purt 
Johanna hosszú szenvedés után, vasárnap nyolc
vanhatéves kor. bán Sopronban elhunyt. A köz- 
tiszteletin álló matrónát széleskörű rokonság 
gyászolja Ai elhunytban Elmmer Ferenc, a 
Megver T. virsli Iroda bzcrkesstöje, édesanyját 
veszítette el.

Stalul Nagy Gyula m kir honvéd alezredes, az 
orsz lestneversi tanács előadója. 44 éves korá
ban rövid szenvedés ntfn meghall. Hétfőn dél
után 3 órakor temetik a központi uj katonai 
tonvdőhrn.

i„A pápa trónját nem a szuronyok, 
hanem a szeretet veszi körül"

— mondotta Vass József a katholikus nagygyűlésen
Ár. Országos Katholikus Szövetség vasárnap 

délelőtt n Vigadó nagytermében tartotta meg 
ünnepi nagygyűlését XI. Pius pápa ölvenévi 
papságának és pápai mcgkoronáztal’isának he
tedik évfordulója alkalmából. Pius pápa 
ugyanis ez évben tartja meg aranymisés jubi
leumát. amelyben az egész világ katholikusai 
résztvesznek és a világ minden tájékáról meg
indul a zarándokló*  Rómába.

Féltirenkét óra tájban már zsúfolásig meg
telt a Vigadó nagyterme. Egymásután érkeztek 
a világi és a papság előkelő reprezentánsai, 
nklk között ott volt Apponyi Albert gróf és 
Vass József népjóléti miniszter, Dréhr Imre ál
lamtitkár kíséretében.

Zichy János
gróf, valóságos belső titkos tanácsos üdvözlő
éi megnyitó-beszéde után

Vasa József
emelkedett szólásra. Beszédében foglalkozott a 
kalholíkus egyház szervezetével, ismertette a 
pápák rövid élettörténetét és kiemelte, hogy 
Pius pápa negyvenhárom elődje vértanúhalált 
halt hitéért és Krisztusáért.

— A pápa egy olyan fejedelem, — mondotta 
többek között — akinek trónját nem az ég 
felé meredő szuronyok veszik körbe, hanem a 
szeretet és a megértés állja körül, mert az ő 
hatalma é9 szuverénitósa felülről jön. De volt 
idő a vas és a vér évszázadában, amikor a pá
pák is kardot forgatva teljesítették kötelessé
güket. .4 kultúra megflnomodása magával hoz' , 
hogy az erkölcsi értékeket mindenekfölött na 
gyobbra becsülik, mert

a nép lelke most már az erkölcsi jóság I 
utón vágyakozik,

aminek legfőbb képviselője a pápa.

BÁRÓ VÁRDAY LIPÓT 
TRAGÉDIÁJA

Mindenkitől elhagyatva, legnagyobb nyomorban meg
halt Becsben az egykor híres, mulatós erdélyi gavallér

Egy Bécsben élő mngyar báró tragikus halá
láról számoltak be az elmúlt héten a bécsi la
pok szűkszavú napihirben. Ezek szerint a bécsi 
állami Operaház elölt szerdán az utcán hirte
len összeesett és szivszélhüdésben, 48 éves ko
rában meghalt báró Várday Llpót. A Bécsben 
élő magyar báró halálával nemcsak annak ma
gyar vonatkozása miatt kell foglalkozni, ha
nem azért is, mert a tragikus halállal egy re
gényíró tolira méltó élet fejeződött be.

Várday Lipót báró Erdélyben, Csíkszeredán 
született, ahol apjának, Várday Imrének óriási 
kiterjedésű birtokai voltak. Iskoláit Temesvá
ron, az egyetemet Budapesten végezte, megsze
rezte a doktori diplomát és karrierje elé a leg
nagyobb bizakodással tekintettek. A fiatal báró 
azonban rossz társaságba került, nem foglal
kozott tovább dolgaival, mulatozásra adta ma
gát, ■ pesti éjjeli világban mindenhol mint a 
legbőkezűbb gavallérok egyikét ismertek. Reg
gelig tartó tivornyókon szórta a pénzt és kü
lönleges szeszélyeiről akkoriban sokat beszél
lek az emberek. Édesapja, mikor tudomást 
szerzett erekről, többször szigorúan figyelmez
tette, de mikor az anai tanácsok után sem vál
toztatta meg életmódját,

kitagadta fiát
Ettől kezdve a fiatal báró élete teljesen a 

lejtő útjára került. Hogy az életéhez szükséges 
pénzt megszerezze, uzsorakamatokra kölcsönö
ket vett fel, eladogatta értéktárgyait, pompás 
lakását, majd később

— UJabh harcok Bombayban. Bombavból 
jelentik: Ma reggel a városban általában 
nyugalom uralkodott, de néhány ősszeütkő- 
rés mégis történt. Egy hindukból álló 
banda megtámadott egy mohamedán teme
tési kíséretet. Egy mohamedánt megöltek, 
további ötöt megsebesítettek.

—- Aa Erwébetváro’i Kör közgyűlése. A va
sárnap délelőtt dr. Boór Aladár min. tan. el
nöklete alatt megtartott rendkívüli közgyűlé
sén a tisztujitás során az Ugrón Gábor-párl 
Hatója 172 szavazattal győzött az ellenzéki lista 
fölött. A választás után a Kör az autonómiáját 
nyomban visszanyerte.

— A gyümOlcaBa téli kezelését, nz ezzel kap
csolatos munkák helyes elvégzését ,a házilag 
elkészíthető és államilag kipróbált védekező
szerek ismertetését tárgyaló útmutató a m. 
kir. földmlvelésflgyi minisztérium Növényvé
delmi és Növényforgalmi Irodájának kiadósá
ban most jelent meg és ezt a Növényvédelmi 
Iroda (Budapest, földmivleésügyi minisztérium) 
válnazbélyeg beküldése mellett díjtalanul küldi 
meg az érdeklődök részére.

— Sötétről, főzésről, hasznos háztartási tudni
valókról, gyermeknevelésről, testedzésről érté
kes és hasznos cikkek vannak a „Kalholíkus 
háziasszonyok Lapja**  most megjelent számá
ban. A kéthetenként megjelenő hatalmas folyó
irat félévre 2^0 pengőbe kerül.

A nagy éljenzéssel fogadott beszéd után 
gróf Apponyi Albert 

emelkedett szólásra. A pápaság intézményével 
foglalkozva kifejtette, hogy kétezer éve áll a 
pápaság, amely ellen minden időkben súlyos 
támadásokat intéztek a hitetlenek, de a pápa
ság, állva a legnagyobb vihart is, mindig győ
zedelmesen került ki a harcból. A technika vív
mányai ebben a kérdésben is nagy szerepet 
látszanak, mert ma már a kaiholikus egyház 
lé Iható feje úgyszólván percek alatt érintke
zésbe léphet rádió és egyéb technikai eszközök 
scgilségével akár a Fokföld, akár Ujzcland lel
kes misszionáriusaival.

— Különös melegséggel áradhat a háláim.- 
ma. amidőn Pius pápa egy világtörténelmi 
eseménynek a Gondviselés által kiválasztott 
r«»kőzlöi'vó vélt, a pápai állam visszaállításá
val. — folytatta.

Ezután Zichy János gróf elnök felolvasta a 
Pius pápához intézendő sürgöny szövegét, majd

Scrédl Juszllnlán
bíboros hercegprímás tartott rövid beszédet.

— Amikor n világ katholikusai megmozdul
tak, — kezdte beszédét — hogy üdvözöljék 
Pius pápát, mi magvarok sem maradhatunk 
cl az ünneplők közül. Mert sokszorosan több 
okunk van rá, mint bárkinek, hogy elsőnek bo
ruljunk de és ugy mondjunk hálát azért a sok 
jóért,

amit a meglépett és megcsonkított Magyar
ország érdekében tett XI. Pius pápa.

A nagy tetszéssel és zúgó tapssal több ízben 
megszakítóit beszéd után a kaiholikus ifjúság 
hálandó fohászt énekelt és ezzel a nagygyűlés 
véget ért.

a morfium, kokain és más kábító szerek 
élvezésében keresett feicdésL

A háború után megjárta Pórist, ahol belészcre- 
(clt egy francia színésznőbe. Ez a szerelem az
tán teljesen lönkrctctlc nz éleiéi. Vagyonának 
roncsait emésztene fel őrült költekezése és a 
színésznő a végén,

mikor már Várdaynak nem volt pénze, sza
kított vele.

Időközben meghalt Várday báró édesapja, aki 
fiának a földbirtokból, dacára annak, hogy őt 
kitagadta, többszáz holdat hagyományozott. 
Várday Lipót báró rövidesen ezt is eladta, 
Bécsbe költözött, ahol eleinte magánhivatalnok 
volt, miután azonban tevékenysége nem elégí
tette ki munkaadóit, sorra elbocsátották minden 
állásából. A valaha előkelő báró

napszámos lett egy béesl gyárban, 
majd hosszabb ideig abból élt, hogy Bécsbe ér
kező magyar ismerőseitől kért kisebb-nagyobb 
kölcsönöket. Mikor mór senki nem akart ren
delkezésére nllani, koldulásból tengette életét. 
Magyarországi hozzátartozói mind elhaltak, a 
család régi birtokai n románok kezére kerültek, 
Várday Lipót senkitől sem tudott már segítsé
get kapni,

a legnagyobb nyomorban élt és állandóan 
az öngyilkosság gondolatával foglalkozott.

A hirtelen bekövetkezett szivszélhüdés csak 
megelőzte azt, hogy önkczévcl vessen véget 
életének

— Tilzrindatom a RoynI szállodában. Va
sárnap délelőtt tiz órakor a tűzoltóságnak azt 
jelentették, hogy a Royal szállóban a tetőzet 
kigyulladt. A tűzoltók nagy készültséggel vo
nultak ki a veszedelmes tűzhöz, de mikor a 
helyszínre kiérkeztek kiderült, hogy a Royal 
szállodát semmi komolyabb veszedelem nem 
fenyegeti. A tüzriadalom ugy keletkezett, a 
vendéglőben papirossal égették ki az egyik 
kéményt és ez olyan nagy füstöt terjesztett a 
háztetőn, hogy az egy ik járó kelő tüzveszede- 
delemrc gondolva azonnal kihlvatta a tűzol
tókat. A tűzoltók minden esetre megvizsgál
ták az épületet, néhány perc múlva vissza
vonultak laktanyájukba.

— Köhögési rohamot kapott és meghalt. Va
sárnap délelőtt különös esethez hívták ki a 
mentőket Az értesítés szerint Véffh János 45 
éves bádogos, aki a Wessclényi-utca 41. szám 
alatt lakik, .köhögési rohamot kapott és ez 
olyan nagy mértékű volt, hogy a mentők se
gítségét kellett Igénybe venni. A mentők ki is 
vonullnk a Wcsaelényl-utca 41. számú ház
hoz, nébdgy perccel azonban a mentők meg
érkezése előtt a szerencséden ember meghalt. 
Különös halálesetről értesítették a főkapitány
ságot. A rendőrség intézkedésére a bádogos 
holttestét a bonetnni intézetbe szállifotlák.

I Igyuk I
a világhírű a

eredeti müncheni |

Salvatorsörtl
— Házasság. Garkő Etelkát, Garbó Ist

ván dr. kúriai bíró, táblai tanácselnök leá
nyát vasárnap vezette a Bazilikában oltár 
elé Levág János fővárosi tanár. Az eskclési 
szertartási Madarász István miniszteri taná
csos, apátplébános végezte.

•JÉCíKKVÍI
a ROY4L OBfEmi nagy műsorában

— Folyik a leszerelés — tizenötmillió 
dollár hadihajókra. Waschingtonból jelen- 

A szenátus elfogadta a két amerikai 
csatahajó, a Pennsyívánia és az Arizona át
építésére és modernizálására kért 14.8 mil
lió dollár költséget megszavazó törvény
javaslatot. A javaslatot aláírás céljából át
küldték a köztársaság elnökéhez.

— Letartóztatása chili öngyilkosságot kísé
relt meg a sikkasztó községi jegyző. Békéscsa
báról jelentik: A Békéscsaba mellett fekvő Fá- 
biánsebestyén községben a szombati községházi 
pénztárrevizió alkalmával megállapították, 
hogy a pénzlár állományából mintegy tízezer 
pengő hiányzik. A megindult vizsgálat kiderí
tette, hogy Gilicze Lajos községi jegyző már 
kel-három éve rendszeresen sikkaszt a község 
pénztárából kisebb-nagyobb összegeket. Gilicze 
mikor 1c akarták a csendőrök tartóztatni, va
dászfegyverével öngyilkosságot akart elkövetni, 
de kicsavarták kezéből a fegyvert. Letartóz
tatták.

Doni kozákok
ROYAL ORFEUM nagy műsorát-an

— Lipesel tavaszi vásár. Máris óriási az ér
deklődés a március 3-án kezdődő és 13-áig 
tarló vásár iránt. Ez érthető is, mert köztudo
mású, hogy a Leipziger Messe már évtizedek 
óta a világ legnagyobb vására, ahol minden
kinek alkalom nyílik szükségleteinek legelő
nyösebb beszerzésére. Nagy vasúti kedvez
mény, ingyen vízumok. Lakásról gondoskodás 
történik. Bővebb útbaigazítás lapunk inai szá
mában megjelent hirdetésében.

— Bájos a szép asszony, amikor vendégeit 
egy csésze illatos, arómás teával megkínálja. 
A tea hangulatot kellő szimbóluma a kedélyes 
otthonnak. Meinl ujlermésü tea — a legjobb.

— Egy megoldott és egv megoldott probléma.

JÉGREVÍT
a ROYAL ORFEUM nagy műsorában

— Délután fizetik ki a táppénzt. Az Orszá
gos Társadalombiztosító Intézet*  közli mind
azokkal a munkaképtelen betegekkel, akik ré
szére a táppénzsegélyeket nz Intézet központ
jában (Fiumci-ul 10/b) fizeti ki, hogy 1929 feb
ruár hő 11-tői kezdve a táppénzt az Intézet 
nem a délelőtti rendes hivatalos órák alatt, 
hanem kizárólag délután, még pedig félnégv- 
lől félhét óráig terjedő rendkívüli hivatalos idő 
alatt fogja kifizetni. A táppénzsegélyért a ta
goknak ugyanazon a napon kell jelentkezni, 
mint amely napon eddig a délelőtti időkben je
lentkeztek.

— Diákok és diákegyesületek figyelmébe 
ajánlja a Magyar és Idegen Diákinformációs 
Iroda (MIDI), mint a Mngyar Diákkülügyi Bizott
ság Információs Osztálya az Internálional Slu- 
dent Service of the World, s Sludent Christian 
Fcdcralion kiadásában mcgjccnő „Vox Studcn*  
tium**  1929. évfolyamát.

— Jelmezes farsangi éjszakát rendezett teg
nap este a Budapesti III. kerületi Keresztény 
Társaskör, az óbudai Korona-Vigadó összes he
lyiségeiben. A nagyszámú és előkelő közönség 
a késő hainali órákig a legjobb hangulatban 
ünnepelte Karnevál herceg utolsó óráit .

— Esti kereskedelmi szaktanfolyam. A Baross 
Szövetségnek a Kultuszminisztérium állal enge
délyezett Kereskedelmi Szaktanfolyama II. fél
évére a beirntásek február 1—7-ig tartanak a 
Dohány-utca 32 sz alatti polgári leányiskolában 
este 8 és 7 óra között. Az előadások este 7—9 
órakor tartatnak.
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Amerikai ízű vakmerő 
rablótámadás fényes nappal 

a Hernád-utcában
Egy elzülött kereskedősegéd leütött és megkötözött 

egy cselédet, azután kifosztotta a lakást
Vasárnap reggel vakmerő rablótámadás 

történi a llcrnád-ulca 7. számú házban.
A ház második emeletén lakik Hoffmann 

Adolfné kcrcskcdőnő akinek a szomszédban 
van üzlete. Hoffmanné nyolc óra ulán laká
sából az üzletbe ment és a lakásban egyedül 
maradt régi cselédje, Sábora Istvánná 70 
éves háztartási alkalmazott.

Déltájban érkezett haza az üzletből Hoff
manné. Kopogott, de nem kapott választ. 
Dörömbölni kezdett majd rosszal sejtve a 
házmestert hivatta, aki álkulccsal felnyitotta 
az ajtót. Mikor beléptek a lakásba, megdöb
bentő látvány fogadta őket.

A bútorok szét voltak dobálva, a szek
rények fcife.,ziivc, a pjdtfu pedig azá- 
ritókötéllel összekötözve, betömött száj
jal, félig eszméletlenül feküdt Sábora 

Istvánná.
Nyomban kiszabadították a kötelékekből, 
eltávolították a szájába dugott rongydarabo
kat s eszméletre téritellék. Sáboráné elmon
dotta, hogy gazdasszonya távozása után pár 
perccel beállított a lakásba egy jól öltözött 
fiatalember:

— .4 Csillagéktől jöttem ,— mondotta. — 
Tessék abból az orvosságból adni, amit 
Hoffmanné őnagysága szokott használni.

IloíTmannénak valóban van egy Csillag 
nevű ismerőse. Sáboráné tudta azt is, hogy 
gazdasszonya pár nappal ezelőtt beteg volt, 
az orvos akkor gyógyszert rendc’.t neki, ami
ből még maradi is cs Hoffmanné ezt a gyógy
szert a hálószobában az éjjeliszekrényben 
tartja.

Nem tartotta tehát gyanúsnak a fiatal
ember kérését,

aki ilyen jól volt tájékozva a dolgokról.
Gyanútlanul bement a hálószobába s ki 

akarta hozni az orvosságot. A hálószoba 
küszöbén volt már, mikor a fiatalember hir
telen melléje ugrott valami tompa tárggyal 
hátulról fejbeülölle.

Az öregasszony az ütés erejétől megtán- 
torodott és a földre zuhant. Támadója 
ekkor melléje térdelt, kötelet vett elő a 
zsebéből, kczél-lábát összehurkolta, majd 
betömte a száját, hogy ne tudjon kia
bálni, ezután fölfeszllette a szekrényeket, 

minden értékes holmit magához vett és el
menekült. A megkötözött, betömött szájú 
Sábora Istvánná magával lehetetlenül nézte 
végig, amint kifosztja a lakást.

Mepérgezle magát egy belvárosi ékzeriizlelbeu 
egy ismert pesti uriasszony, 

mert nem tudta Rlllzeini a hitelbe vásárolt dráflasácokat
Egy ismert belvárosi ékszerész üzletében 

olvun öngyilkossági kísérlet történt á napok
ban. amely ritkaságszámba megy ma is, ami
kor alig múlik cl nap, hogy egy vagy több fel
tűnést keltő öngyilkosság ne t örlénjék. Ha 
nevet nem is talál ebben a riportban az olvasó, 
a történet hitelessége könnyen ellenőrizhető: 
rendőri jelentés készült róla, a mentők nap
lója, sőt egy zálogcédula is tanúságot tesz va
lóságáról.

őnagysága, a történet hőse, aki ismert tár
saságbeli pesti uriasszony, egyik nap megje
lent egy előkelő belvárosi ékszerüzletben, ahol 
már többször megfordult. Most is, mint min
denkor. nngv készséggel szolgálták ki és bár
sonnyal bélelt tokokban drága ékszereket szol
gáltattak ki számára, amelyeknek ellenértékét 
őnagysága az ékszerész elölt többezer pengőről 
kiállított váltóval rendezett.

A váltó bekerült az ékszerkereskedő trezor
jába és olt maradt a lejárat után Is, mert

őnagysága nem tudta rendezni tartozását: 
egy miért sem fizetett a váltókra.

Az ékszerész egész sereg sikertelen próbálko
zás után azzal állított he néhány nap után 
őnagyságához, ha nem fizet

feljelenti.
mert időközben megtudta, hogy az ékszerekből, 
amelyeket őnagvséga „egy kis keaves megle
petésre'’ vásárolt, z 'lngtárgti lett, bár tulajdon
jog fcnlRrtásával vette azokat.

Egyik belvárost rál-gb árban elzálogosí
tana az ékszereket, 

őnagysága három napot kért a rendezésre e 
miután a három nap is eltelt s az ékszerész 
most sem kapta meg pénzét, már a rendör-

Az együk szomszéd pontos személylcirást 
tudott adni a rablóról. Ez a szomszéd látta, 
mikor a fiatalember megérkezett, majd 
szemtanúja volt pár perc múlva távozd ónak 
is. A távozása azonban olyan körülmények 
között történt, hogy egyáltalában nem kel
tett gyanút. A fiatalember ugvanis, mikor 
’átta, hogy ez a szomszéd figyeli.

hogy elterelje magáról a gyanút, elmenő- 
félbcn, az ajtóban állva, megemelte a 
kalapját és rdvariasan elköszönt össze

kötözött áldozatától.
A rablótámadásról értesítették a főkapi

tányságot, ahonnan nyomban detektívek 
mentek a Hernád-utcába és megkezdték ■ 
nyomozást.

Nyilvánvaló volt, hogy a rablást olyan 
ember követte el, aki a helyszíni viszonyok
kal Ismerős és tudomása van arról, kik Hoff 
manné ismerősei é*  hogy Hoffmanné gyógy 
szert tart a lakásában. Ezért a tettest a kör- 
nyékbe’iek közölt kezdték keresni. A követ
keztelés helyes is volt és ezen a módon 

rövidesen kézrekerült a támadó.
A környéken figyelő detektívek az esti órák
ban a Keleti-kávéházban figyelmeseü lettel; 
két fiatalemberre, akik egy pár brilliáns fül
bevalót akarlak eladni A detektívek gya
núsnak tartották a dolgot, igazoltatták őket, 
majd mikor közelebbről megnézték a brill5, 
áns fülbevalót, felfedezték, hogy

az éksz*r  valóban a Hoffmanné lakásá
ból elrabolt holmik közül származik.

A kél fiatalember közül az egyik Hirschtena- 
hatiscr Lajos 27 éves kereskedősegédnek 
igazolta magát. A kíséretében lévő fiatal
ember cgv környékbeli kereskedő, aki csal: 
szívességből kisérte el őt a kávéházba. Mind
kettőjüket a főkapitányságra kisérték, ahol

Hirschtenhnuscr Lajos rövid faggatás 
után beismerte, hogy ő kötözte meg 
Saporánét és ő rabolta ki a hernád- 

utcai lakást
Elmondotta, hogy régebben e~v környékbeli 
üzletben volt alkalmazva és azóta bejáratos 
volt Hoffmanné üzletébe. Legutóbb is olt 
járt nála és kölcsönt akart kérni tőle, akkor 
hallott beszélni a gyógyszerről. Ezt az ürü
gyet kihasználva, állított be ma a lakásba, 
ahol azután rablást követett el.

A bravúros nyomozás után kézrekerült 
vakmerő rablótámadói letartóztatták.

ségre készült, amikor Őnagysága a következő 
mcntőStlcttcI

kereste fel a kereskedőt:
— Nézze, kedves fí......... ur, — fordult nz

ékszerészhez — fizetni most sem tudok, de 
van egy remek tippem, amellyel meg tudja 
kapni pénzét: bátyám egyik legnagyobb vi
déki bank vezérigazgatója, ön leutazik hozzá, 
elmondja, mi történt,

elmondja azt is, hogy Cn feljelent, meg
hurcol engem s egész családomat.

Bátyám fizetni fog, mint a köles/
Kz ékszerész — mit tehetett mást — leuta

zott a vidéki városba. A vezérigazgató nagyon 
kedvesen fogadta s hosszas rábeszélés ulán 
meg is igérlc, hogy mindent kifizet, amikor 
azonban az ékszerész mér a pályaudvaron volt, 
a vezérigazgató inasával levelet küldött utána 
amelyben ez állott:

— Meggondoltam a dolgot. Mégsem fizetek. 
Bűnhődjön csak ő a könnyelműségéért.

Az ékszerész hazautazott s az üzletben más
nap jelentkezett őnagysága, hogy az eredmény 
felöl érdeklődjék. Mikor megtudta, ml történt, 
megkérte az ékszerészt, hogy az irodáhól tele
fonálhasson. Alig távozott n szomszéd helyi
ségbe, a következő pillanatban az egyik karos
székben, habzó szájjal, eszméletlenül, rogyott 
össze:

meginérgezte magát.
Retiküljéből egy kis üveget vett elő a minlatl 
azt hitték, hogy telefonál, az üveg tartalmat 
felhajtotta. Jöttek a mentők és jött a rendőr, 
őnagységát szanatóriumba szállították

A mérgezés szerencsére nem volt súlyos s 
az ékszerész, miután őnagysága felgyógyult, új
ból felkereste s igen udvariasan, de teljes ha
tározottsággal közölte vele, hogy

még ma délben megteszi ellene a feljelen
tést.

Éa most jön a váratlan happy-end: őnagysága- 
nál véletlenül egy igen előkelő külsejű és ma- 
gasállásu ur volt látogatóban . Amikor meg
hallotta, mi törlént, elmondatta magának az 
ékszerésszel a furcsa história minden részletét 
s miután slrógörcsök közöli őnagysága is meg
erősítette sz ékszerész előadásét, szó nélkül 
zsebébe nyúlt és

egy csekket adott itt az éksrrt',rr*skedő-  
■?k a Jé néhány ezer pengőről.

Ez a csekk nztán olyan jó volt, hogy egy óra 
múlva már egy nagybankban ki is fizették ra 
az ezreseket.

Így vásárolt őnagysága ékszert —. anno 1929. |

Felhívás pályázatra 1
Az általunk gyártott és forgalomba hozott speciális .,Benzlt-sznppan“ készít

mény összetételénél fogva kettős hatást fejt ki. Az elsőt a Benzit-anyag produ
kálja, amely a piszkot a szennyes ruhából kioldja, a második hatást a szin- 
szappan végzi a kioldott piszokmennyiség eltávolításával.

A németek, akik különösen fogékonyak minden értékes é*  praktikus, de 
főleg gazdaságos újítás iránt, ennek a boszorkányos tulajdonságokkal rendel
kező, kiváló szappannak találóan a

BEHZIT-ijBEBSEIFE
nevet adták.

E német szó jó magyar fordítására pályázatot irurk ki. Az uj szó magyar 
és lehetőleg rövid legyen, emellett pontosan az „überseife" sző fogalmát fe
jezze ki.

Miután súlyt helyezünk arra, hogy minden pályázó a Ftcnzlt-szappan fent 

kiemelt tulajdonságait megismerje a ezáltal a kigondolás munkájában a legjobb 

meggyőződés vezesse, készséggel küldünk mindenkinek —- aki azt tőlünk az 

alanti szelvényen kéri — egy darab Henrit mlntnszoppnnt Ingyen.

A pályázatok 1929 február 20-ig alanti címünkre küldendők be. A beérke
zett pályaműveket irodalmi kiválóságok bevonásával alakuló bizottság bírálja cl. 
A legjobb kifejezések jutalma:

I. dij .........................................  300 pengő
-II. díj ................................................ 150 pengő
III. dij ................................................ 100 pengő

A jutalmazott fordításokat jogunkban van kizárólagos használatunkra beje
gyeztetni, a nem jutalmazottak közül pedig bármelyiket 20 pengő ellenében 
örökáron megvenni. ,
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Kérek ingyen egy darab Benzit mintaszappant

Név:......................................—

Pontov cím* .................................    :..

SziveniQttei_ueteivtfirsat
n vőlegény vfires bosszúja a laikozu gazda ellen

Az elmúlt hét végén rejtélyes hátterű 
gyilkosság történt a Szeged környékén levő 
Mczőkovácsháza községben. Pénteken reg
gel háza udvarán a szomszédok

átlőtt szívvel, holtan találták a falu leg
vagyonosabb gazdáját.

Kovács Jánost. A holtesttől néhány lépés
nyire egy kilőtt revolver hevert és először 
azt hitlék, hogy a gazda, aki félkarját el
vesztette a háborúban, öngyilkosságot köve
tett el.

Tegnap azután már rebesgetni kezdték a 
faluban, hogy a gazda nem önszántából ve
tett véget életének, hanem előző éjszaka

agyonlőtték a háza udvarán.
Ezek a híresztelések tudomására jutottak a 
csendőrségnek is. amely amugv is gyanús
nak találta a parasztgazda halálának körül
ményeit és most már teljes erővel megin- 
lult ebben az irányban a nyomozás. A 
rsendőrség munkája
néhány óra múlva már teljes sikerrel járt 

és fényt derített Kovács János rejtélyes 
halálára. A nyomozás adataiból érdekes és

izgalmas szerelmi dráma 
eseményei bontakoztak ki. Megállapították, 
hogy a vagyonos gazda az utóbbi időben a 
falu egyik legszebb lányának udvarolt, aki
nek azonban ekkor már vőlegénye volt. A 
leányt úgy látszik, csábította a vagyon és 
szívesen fogadta a gazda udvarlását. Kovács 
János csakhamar megkérte a szép paraszt
lány kezét, aki kiadta az útját első vőlegé
nyének és igent mondott a félkezü Kovács 
Jánosnak. A környéken ettől az időtől 
kezdve mindnagyobb izgalommal nézték az

Elfogták a pesti autó
tolvajok öttagú bandáját

Az utóbbi hónapokban egész sereg autó
lopás történt Budapesten. Az utcasarkokon, 
kapuk, vendéglők, színházak előtt hagyott 
gazdátlan autókat ismeretlen tettesek elhaj
tották és az ellopott kocsikra siralmas álla
potban akadtak rá néhány nap múlva. Lo
pott kocsit értékesíteni nem igen lehet, a 
tolvajok inkább

leszerelték ■ gépkocsi minden értéke
sebb alkatrészét,

amit könnyebb eladni és a leszerelt, ki
fosztott autókat lakntlan helyeken, leg
többször valamelyik csendes budai vagy 
angyalföldi utcában hagyták.

A rendőrség nagy apparátussal nyomozott 
n vakmerő autőlolyajok utáa. Vasárnap 
olyan adatukra bukkantak a nyomosó de 
tektlvek, amelyeknek segítségével

sikerült kézrekeritenf na öttagú lolvaj- 
buulát.

Sorgho
KERESKEDELMI ÉS IPARI R.-T. 

Kispest, Üllői-ut 35—4L 
Telefon: 411 - 22.

uj jegyespár szerelmének következményeit. 
A fiatal földműves ugyanis, akinek a lány 
Kovács János miatt kiadta az útját, nem 
tudott belenyugodni a szakításba és több 
ízben kísérletet tett, hogy hűtlen szerelme
sét elhatározásának megmászására bírja. 
Ezek a kísérletek azonban eredménytelenül 
végződtek és ekkor az elkeseredett legény 
véres bosszúra szánta el magát. Vctélytár- 
*át, akivel azelőtt jóbarátságban volt, heves 
jelenetek közben

felelősségre vonta
és követelte tőle, hogy bontsa fel a jegyes- 
ségét. Amikor a gazda erre nem volt haj
landó, a riválisok között annyira kiélező
dött a helyzet, hogy a községben bizonyosra 
vették, hogy a harc valamelyik fél halálá
val fog végződni. Az elhagyott vőlegény 
nem is csinált titkot abból, hogv minden
áron meg akar szabadulni riválisától és 
bosszút akar állni menyasszonya elcsábítá
sáért. A csütörtökről péntekre virradó éj
szaka aztán végre is hajlottá teltét. Meg- 
leste velélytársót és amikor ez kilépett há
zának udvarán,

egyetlen revolverlfivésscl leterltette.
A gyilkosságra vonatkozó feltevést 

megerősítette az a körülmény is, hogy a 
parasztlcgény, aki ellen egyre több terhelő 
bizonyíték gyűlt össze, tegnap

eltűnt a községből
és igy már nem tudták letartóztatni. Megál
lapították, hogy a gyilkos Budapest feló 
menekült és valószínűen a fővárosban buj
kál. A szegedi ügyészség megtelte a szük
séges intézkedéseket a gyilkos parasztlcgény 
kérrekeritésére.

• mely a Budapest területén az utóbbi idő
ben történt hasonló összes ilyen lopásokat 
elkövette. A rendőrség megállapította, hogy 
i soorzatos autótolvajlásokat öt fiatalember: 
Kornschei József 23 éves pincér, Szabó 
Dénea 21 éves soíTőr, Szabó Károly 20 
eves fogtechnikus, Schulenmacher Gyula 
22 éves autószerelő és fíónyi Lajos 22 
éves droguista követte el. Az öl fiatalembert 
vasárnap lakásukon elfogták és előáIlitották 
őket a főkapitányságra, ahol

Klndannytukat letartóztatták.

Az elfogott tolvajbanda valóságos rak
tárt rendezett be.

SZU
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magyar daljáték tragikomédiája
A nyolcvan pengős írói honorárium, tízezer pengős per, amiről nem 

tud a szerző — Palatínus Jóska és József főherceg tábornagy

1.
Stomory Dezső kél évvel ezelőtt megal

kotta a remek „Marlinovics"-át. A Nemzeti 
Színház ..Martinovics" cimü újdonságának a 
szerzője, mégsem n nagy költő, hanem egy 
irodalmi dillctáns; Kisbán Miklós. Miért?

Adorján László két évvel ezelőtt megírta 
^Palatínus Jóska" cimü daljátékét, amelyet 
a Városi Színház előadásra elfogadott. Mégis 
Urai Dezső „Palatínus rózsája" került színre 
S Tisza Kálmánléri színházban.

Bizonyára megbocsát Szomory Dezső, n 
magyar irodalom gcncrálisszimiisa, ha Ador
ján Lászlót, a közkatonát vele ilyen relációba 
hozom. A gcnerálisszimus bajtársi érzelme a 
közös színházi sorsban nem talál majd ki
vetni valót azon, ha a közönség előtti rapor- 
tón az ö ismert é» a magyar közönség által 
fájdalommai elkönyvelt története helyett a 
hatvanéves infanterista Adorján szomorú his
tóriáját, a Tháliával mondom cl.

2.
A „Palatínus rózsája" bemutatója után meg

jelent az a hír, hogy nz Adorján László nevű 
író IcUllási pert indított n Városi Színház ellen, 
mert ugy véli, hogv kél évvel ezelőtt benyújtott 
és elfogadott „Pnlnllnus Jóska" cimü darabjji- 
nnk némi része van a ..Palatínus rózsája” meg
születésében. Közvetlenül n hír megjelenése után 
a „Palatínus rózsája" szerzője ilyen különös 
hangon nyilatkozón:

„... holmi Adorján nevű ur nzl állítja ... stb." 
A nyilatkozat után ugylólszolt, mintha lezárult 

volna ez az ügy, amely színházi viszonyaink is
meretlen és szédítő mélysége felé engedett pil
lantást A ,.Palatínus rózsáját" ugyanis utólérte a 
sorsn. egyre kisebb helyet knp a Városi Színház 
repertoirjóban és ez a sikertelenség veszedelme
sen hasonlít ahhoz a balszerencséhez, amely 
Kisbán Miklós „Martinovicsát" kiséri a Nemzeti 
Színházban.

3.
Ez a „holmi" Adorján nevű ur azonban 

nem tett semmilyen lépéseket
nem kért zárlatot n Városi Színház da

rabja ellen.
Ez az Adorján nevű ur, fáradt Idős ember. 
Hatvanéves, harcolni nem tud és kenyér
gondjai közepette nz n legfőbb gondjn, hogy 
ki ne csukják abból a tizedrangu mellékutcai 
hotelből, ennek szomorú kis szobájából, ahol 
csendben, hideg vaskályhája mellett álmo 
dik a megélhetésről, ő szegény, akit infante- 
rista létére is érdcmetlcnül nevezlek „holmi
nak", csők akkor szerzett tudomást u körü
lötte dúló afférról, amikor ez a lapokban 
megjelent. Elment szépen az egyik lap szer- 
kesztöségcbc. hogy nyilatkozzon. A „holmi" 
bántotta csak, ncin a kárba veszett munkája 
fölött érzett elkeseredés. A szerkesztőségben 
meglepő hírrel fogadták- Parancsoljon nyi
latkozni, de megjegyezzük, hogy az eddig 
megjelent hírek

a színház fizetett közleményei voltak, 
mert n színház ugy találta, hogy egy kis mü 
botrány alkalmas reklámul szolgálhat a „Pa
latínus rózsájának" így tudta meg Adorján, 
hogy a „holmi" Is reklám volt. Természete
sen nem nyilatkozott ...

4.
Ellenben nem igy gondolkozott a Révész-ügy

nökség, amely egymillió koronával, mondd 
nyolcvan pengővel megvásárolta a darabra való 
jogát. A Révész-ügynökség Pnlágvi Róbert ügy
véd állni tízezer pengő kártérítésre perelte a 
Városi Színházat, mert Adorján László darabjá
nak előadását lehetetlenné telték

Így lett egy nyolcvan pengős írói honorá
riumból tízezer pengős per.

Igaz, hogy erre Sebestyén Géza, a Városi Szín
ház igazgatója a következőket jegyezte meg:

— Adja vissza Adorján ur a Palatínus rózsá
jára ráfizetett húszezer pengőt, akkor én kifize
tem neki a tízezret!

5.
Mig Adorján László körül igy zajlottak a 

nagy számok, csendes nyomorában megláto
gatta .a postás. Nem pénzt, hanem levelet 
hozott, hétpecsétes levelet, amelyben József 
főherceg., a Palatínus Jóska fia kérte meg 
Adorjánt, hogy az apjáról irt darabot néki 
bemutassa.

Adorjón ur tehát kölcsönkért redingotban. 
kikefélt kabátban megjelent őkirályi fensége 
titkári hivatalában és átnyújtotta a darabul

József főherceg elvitte magával Alcsutra 
és ott vadásztársa'ágánnk személyesen 

olvasta fel a Palatínus Jóskát.

Adorjánnak nem kellett olyan sokáig várni*  
mint a Városi Színházban, megjött a hétpe
csétes levél:

„József fóbereeg Tábornagr Ur ö királyt Fensége 
tiikúri hivatala.

I. 1049. ss.
Nagys.gos Adorján László iró űrt

Tiszteidéi értesítem Nagysápodat, hogy József fő
herceg Tábornagy Ur ő királyi Fensége a „Palatínus 
Jóska eimö regényes daljátékot elolvasni és engedé
lyezni méllózlatott, hogy azt a kedve*.  magyaros 
daljátékot, amely megboldogult Fenséges Urat oly 
kedves körbo állítja — valamely színház előadja. 

Döller. 
udvari titkár."

Palatínus Jóska, fenséges ctgányvajdn 
ugyanis a fűstösképück között érezte magát 
legjobban életében. Ebbe a környezetbe állít
ja öt finom tollal Adorján, akinek talán most, 
hatvanéves korában elindult a pályája. 
Adorján darabja ugyanis

a Vígszínháznál van,
ahová lehet, hogy fenséges ajánlással került. 

A Vígszínház egyik igazgatója elragadta
tással nyilatkozott a daljátékról — anti után 
nem lehetetlen, hogy előadásra is kerül. íme 

légy kedves daljáték igaz története. Talán tra
gikomédiának lehetne megírni.

Stób Zoltán

777 író/ reveláeló volt a Belvárosi Színház 
U „Hazudj édes!" cimü darabjának bemuta
tója. Anday Ernő, a szerző, az igazi színpadi 
iró oroszlánkörmeit feni az első vigjátékában. 
Hibái csak a tehetség hibái, például sokat be
szél. A közönség azonban lankadatlan figyelem
mel kiséri a jól fűzött dialógusok sorát, néha 
Igaz könnyeket érez és néha szívből kacag. 
Titkos Ilona most nem testére mért szerepben 
kapja a tapsokat. Finom és egyszerű eszközök
kel, nem is túlságosan jó szerepében, valóban 
művészit produkál. Jávor Pál, a színház ven- 
dégtagia, aki pesti szinészkedése alatt most mu
tatkozhatott be először, Igazán kellemes meg
lepetés. Mefisztóba oltott igazi gavallér volt. 
Delly, mint mindig, most is remek; Gázon is. 
Székely Gizi, Beöthy jó szemét igazolja. A „Ha
zudj édes"-t a spanyol járvány ellenére is telt 
ház előtt játszották

Doni kozákok
a ROYAL ORFEUM nagy műsorában

Premierre késiül ar Andrássy-uti Színház. Ar 
uj miisor legérdekesebb darabja, Nádas 

Sándor egyfclvonásosa lesz, amely élethüség- 
gél hoz a színpadra egy gyermekbiróságl tár
gyalást. Egy élelmes, a jég hátán Is megélő 
„családjentartó" tlzennégyéves suhanc a vád
lott. Azért vádolják, mert egyedül mer meg
élni és nem szorul a kegyetlen szivü menhelyl 
szülők oltalmára Ez a kis flu — Gál Franci 
nadrágszerepben — a legmüvészibben megraj
zolt színpadi alakoknak egyike. A műsor kü
lönben is erősen kacérkodik az irodalommal, 
mert Farkas Imre egy kedves daljátékát is ma
gába foglalja.

JEIwHIÁÍ
a ROTÁL ORFEUM nagy műsorában

C Itemették Rákosi Jenőt és koporsója után 
haladt Magyarorszáq. A húsz fokos hideg

ben ott volt bindenkl, akinek a legcsekélyebb 
köze is volt a nagy művészhez. Ott voltak azok 
is, akik Rákosi Jenőt, mint színigazgatót tisztel
ték. Nagyon érdekes, hogy 1 ŐSI-bői, amikor Rá
kosi Jenő a Nemzeti Színház igazgatója volt, 
csak öten élnek a Nemzeti Színház tagjai közül. 
Pálmay Ilka, Vldorné Kaesőh Karola, Pintér 
Imre mint szólista színészek, azután két statiszta, 
az egyik Barna Izsó, aki zeneszerző és kar
mester lett é saz öreg Hatvani Károly, a Magyar 
Színház tagjai.

Doni kozákok
a ROYAL ORFEUM nagy műsorában

AZ ORSZÁGOS 
IPAROSSZOVETSÉG

All. eng.

HÁZIIPARI ÉS IPARMŰVÉSZETI

IV,

nyilvános

IPARI TANFOLYAMAIT
Krlstót-tér 8 - Telelőn: Ant. 81LM

megnyitotta

TANFOLYAMOK*
NŐI telaUrnUa szabás, varrás és kreálás 
Gyermeki-uhu szabás, vairáa és kreálás 
Fehérnemű szabás, varrás é*  kreálás 
Ntílkulap készítés és díszítés
Ezen Uulolyamok bármelyikére beiratkozol 

naponta d. e. ü—12-ig, d. a. 3-tól ö óráig lehet
Mérsékelt tandíjak

KBitisztvtBelók családtagjainak kedvezményes tandíjak

Várhonyi Mihály 
újra Cecil B. de Miile egyik világprodukciő- 
jában mutatkozik be a pestieknek. Uj filmje, 
a „Broadway angyala", amelyben a végtelenül 
bájos Leatrice Jov a partnere. Várkonyi uj 
íilmjét a világ legnagyobb filmrendezője cég
jelezte, tehát erről beszélni sem kell. A Palaco 
filmszínház azonban, amely műsorára tűzte a 
„Broadway angyala" cimü filmremeket, nem 
elégszik meg ezzel a két világsztárral, hanem a 
sztárok valóságos versenyét rögtönzj a mozi 
vásznán a közönség elölt. A másik nagy filmje 
a „Harry pajtás" cimü Caumont-vigjálék. Fő
szereplője, az aranyos humoru Harry Liedtke 
és az elragadó szépségű Ma na Paudler.

A két film egyült csak a Palace filmszínház
ban látható csütörtöktől kezdve .

zongorát, Pianinöt 
legolcsóbban Reményi 
a Zeneművészeti Fő skola ház! hang- 
•zerészénél, Budapest, Király-utca 57.

Legkedvezőbb fizetési feltételek.

délután a Nemzeti Színházat kellemetlen 
* meglepetés érte. Somogyi Bogyó, a Nem 
élhetek muzsikaszó nélkül cimü darab főszerep
lője, váratlanul beteget jelentett és közölte a 
színház igazgatóságával, hogy magas lázával 
képtelen játszani. A Nemzeti Színházban, ahol 
a legnagyobb számban betegedtek meg a művé
szek és ahol a játékrend felfordulásának állandó 
veszélye fenyeget, súlyos komplikációt okozott 
Somogyi Bogyó lemondása Az előadás előtt fél
órával találták meg csak a megoldást, ameny- 
nyiben Fűzess Anna beugrásszi-rüen vállalta a 
szerep eljátszását. Ma délelőtt érdeklődtünk 
Fedők Sári állapota iránt, alt már tegnap sem 
játszotta a Király Színházban a Pista néni fő 
szerepét. Fcdák Sári környezetéből közölték, 
hngy a művésznő — sajnos — még igen magas 
lázzal küzd és napokig lesz kénytelen még őrizni 
ágyát.

Három fiatal színész bravúros teljesítményé
ről zengtek e héten a színházi berkek. Dé

nes György, aki az „Irlandi vászon"-bán egg 
napos próba után vette át a Rátkainak szánt 
főszerepet és aki csendesen, szerényen, a pre- 
miéren a beteg Rátkainak engedte át ugyan
ezt; Székely Gizi, aki egűik napról a másikra 
ugrott be a Belvárosi Színház újdonságának 
egyik főszerepébe és Lakatos Ilonka, aki egyik 
óráról a másikra vette ót Fcdák Sári szerepét 
a „Pista nénidben Ezekről Írni kell, akik acé
los fiatalságuk tehetségével mutatták meg c 
színházaknak újra azt az irányi, azt az eaye- 
dűli utat, amely a szinészválság megoldásához 
vezet: fiatalok előre!

Doni kozákok
a ROYAt. ORFEUM nagy műsorában

.HÍG Dili
a ROHI. O’IFIFM uacy műsorában

Dákosí Jenő halála nemcsak az újságírást, 
it hanem a magyar drámairodalmat is érzé
kenyen sújtja Rákosi Jenő egész sor drámájá
val, vigjátékával, operettjével és népszínművé
vel kitörölhetetlenül irta be nevét a magyar 
drámairodalom aranykönyvébe. A Nemzeti Szín
ház, amely Rákosi darabjait legnagyobb rész
ben előadta, a nagy iró iránti kegyeletből el
határozta, hogy Rákosi darabjaiból, ahogy a 
műsor megengedi, reprlzeket rendez.

Pénteken lebrunr iö-en, először

királyi család
Főszereplők: Varsányi Irén, G. Kertész Ella, Gnzsl Mariska, Zombory 

Mercedes, Góth, Hívna-, Snmlay, Gárdonyi, M^kláry, Hajmóssy

H640, szerda, pornak Kedd, csatOrtüH. szomöat. 
vasárnap

MACI AR SZÍNHÁZ

"LTétfőn kezdik el a próbákat a Magyar Szin- 
** ház legközelebbi újdonságából, az „Agg
legény apá"-ból.. Ez a rendkívül mulatságos, 
majdnem operetfszerű ligjáték főhőse egy jó
kedvű, elegáns, kedves, nemes lord, aki kasté
lyában unatkozik. Egy öblös karosszékben maga 
elé képzeli újra régmúlt szerelmeit, azokat 
amelyeknek gyümölcsei voltak Merészet gondol 
és maga köré gyűjti ereket a gyümölcsöket, a 
törvénytelen fialt, akik közül az egyik olasz, a 
másik angol, a harmadik amerikai. Az agg
legény apa, a jókedélyű lord Hegedűs Gyula 
lesz.

Doni kozákok
a nőni ORFEUM na<rv műsorában

MA 
BíNLWAP 

HOLNAPUTÁN 

utoljára a 

terézkOruti színpad 
műsora

C50TŰRTÖK0.1 PBEIHIEB!
Rendes helyárak! Telefon: 265-—54

Kezdete fél 0. |

Ax uj

.lÍGIIElí
& ROYAL ORFEUM nagy műsorában

és a szenzációs

kisérő műsor
a

Zárőrn 6 órakor

Farkas Imre operett
elmet SZUPÉCSÁRDÁN
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H ÉTFOl SPORTNAPLO
A szövetségi keret fiata
labb évjáratának a Hun
gária teljes csapata lesz 
szerdán a tréningpartnere

Földcssy János dr., országos szövetségi kapi
tány a bajnoki szezónkezdés küszöbén is foly
tatja megfigyelő munkáját. A legközelebbi szö
vetségi tréning szerdán lesz és a meghívottak 
listájára vonatkozóan a szövetségi kapitány a 
következő közlést tette munkatársunknak:

— Szerdán délután a Hungária-uti pályára 
hívtam egybe a szövetségi keretet, amely ez
úttal a keret fiatalabb évjáratú tagjaiból rek- 
rulálódik. A tréningre a következő játékoson 
hivatalosak: Kapusok: Szollár, Schönfcldcr. — 
Hátvédek: Dávidovics, Dudás, Reisinger, Mit-( 
telmann, Soponvai — Fedezetek: Ellbogen, 
Sághy, Bobrik, Polt. — Csatárok: Savanyó, 
Reisinger, Sebes, Steiner, Hajós.

— A keret trénlngpartnere a Hungária tel
jes csapata és tarlalékcsapata lesz.

— Amennyiben az intéző-kollégium mai ülése 
a jövő vasárnapra kitűzött első bajnoki for
duló lebonyolítását kitolná, avagy úgy döntene, 
hogy a jövö vasárnapi meccsek nem lesznek 
komolyak, úgy

a trénlnglistát ki fogom bővíteni.

Fagyos beszámoló 
a tegnapi tréningvasárnapról

Szibériai hidegben játszották le csapa'ainh a bajnoki startot meg
előző tréningmérkőzéseket

Február 17-én, tehát a jövö vasárnapon 
megindulnak a professzionalista ligamérkőzé
sek. Csapatainknak tehát a bajnoki startot 
megelőzően tegnap volt az utolsó alkalmuk a 
megerőltető bajnoki szezonra való előkészületre.

Huszonhatfokos hideget mutatott a hő
mérő, amikor csapataink megjelentek a jéggel 
boritolt kőkemény, síkos talajon. Rendszeres 
tréningről tehát szó sein lehetett. Miután 
nincs kilátás sem egyelőre az idő enyhülésére, 
igen valószínű, hogy

a ma este összeülő ligaülés a bajnoki star
tot el fogja halasztani, még pedig — előre

láthatóan március 3-ára.
Ezt mindenki csak helyeselné, mert 

kár volna játékosgárdánk egészségét és 
épségéi kockára tenni.

A tegnapi tréningdélutánon egyébként

nagy 
tcsli

Erdélyi László a főiskolai 
gyorskorcsolyázó bajnok

Vasárnap reggel 24 fokot mutatott a műjég
pálya hőmérője, amikor 8 órakor megjelentek a 
startnál a futók, hogy az összetett verseny 
utolsó futamában, 5000 méteren eldöntsék a fő
iskolai gyorskorcsolyázó bajnokság sorsát.

A szokatlanul kemény hideg miatt a verseny 
kezdetét egy órával elhalasztották, 

de hiába, a hideg nem engedett és igy a futók 
ugyancsak alapos próbának voltak alávetve.

A két BKE-favorit Erdélyi ésKimmerltng már 
az első futamban szembekerült egymással.

A kezdő Klmmerling remekül tartotta ma
gát, 

de néhány méterrel verve maradt a rutinirozot- 
tabb Erdélyi mögött

1. Erdélyi 9 p 34.6 mp. 2. Kimmerling 9 p. 
89.6 mp. 3. Pataki 10 p. 01 mp.

A szombati eredményekkel együtt a pontszá
mítás alapján-

Magyarország 1929 évt főiskolai gyorskorcso
lyázó bajnoka: Erdélyi László 165.39 p; 2. Kim
merling József 162.93 p; 3. Pataki 170.30 p.

Erdélyi több pontja ellenére az 1500 és 5000 
méteren elért két első helyének köszönheti győ
zelmét.

A déli órákban bonyolították le a műversenye
ket, amelyet a maga három indulójával legjobb 
lett volna meg sem tartani.

Ellenfél nélkül nyert bajnokságnak sem 
sport-, sem erkölcsi értéke nincs és nem is 

lehet.

.. _________________ dó
osztályú csapatainknak csak egy töredéke ké
szült a bajnoki szezonra. Pihent többek kö
zött a Hungária is. amely délelőtt csak futó
tréninget tartott Révész Béla vezetésével. A 
Ferencváros legyőzte a Budai 33-asokat, a 
Nemzeti a pesterzsébeti Húsost, inig Újpest dön
tetlenül végzett a III. kerületiekkel.

A vasárnapi tréningekről az alábbiakban 
számolunk be:

Ferencváros—Budai „83" 2:0 (1:0).
A kegyetlen hideg időben a Ferencváros ve

zetősége nem akarván kockáztatni játékosai
nak egészségét úgy döntött, hogy nem áll ki a 
Budai ..33“ ellen. A pályán megjelent körül
belül 600 főnyi közönségro való tekintettel 
azonban utóbb mégis elhatározták, hogy a só
val felhintett, később azonban ismét megfa
gyott talajon lejátsszák a kétszer 20 perces mér
kőzést.

Valóságos jégpályán folyt tehát le a 
meccs,

Ferencváros kapuvédöje lett az 
első félidő vége felé ugyanis

amelynek a 
áldozata. Az

Siflis egy védés közben oly erővel esett a 
térdére, hogy megsérült.

Helyette Amsei védeti tovább. A vezető-gólt 
Szedlacsek főtte a 16. percben. Koszta centeré
ből. A második gólt a II. félidő 19 percében, re
mek fejessel Toldi szerezte meg. A játék az 
Irreális talaj miatt gyönge színvonalon moz
gott.

el
A 
a

Újpest—ni. kér. FC 4:4 (1:1).
22 fokos dermesztő hideg sem riasztotta 
futball hivatásos rajongóit, akik közül

majd Hlearm Jelenlek me, a mai eM 
mérkőzésen*

amely Újpesten, n Stadionban folyt le Újpest 
es a III. kér. FC legénysége között. A ke
ményre fagyott talajon kezdetben nehezen 
ment a kombinációs játék, do a második fél
időben mindkét csapat annyira „bciomelegedetl" 
a játékba, hogy a szezon közepére is beillő 
nívós játékot mutatlak.

A III. kér. kezdi a játékot s néhány percen 
kérésziül ostromolja Újpest kapuját. A lila
fehérek a 6. percben Slröck révén vezetik az 
első veszélyes támadásukat, Neuhau-s kifut 
kapujából, de Slröck az üres háló mellé he
lyezi a labdát. A 9. percben Lengyel fejesét 
Acht teszi ártalmatlanná. A 15. percben Neu- 
haus kifutással ment. A 22. pereljen Fogl III. 
a büntetőterületen belül fautolja Drösslcrt, a 
megítélt 11-est Konyor behelyezi. (0:1). Újpest 
a 31. percben Senkey I. hendsze miatt megítélt 
tl-esből P. Szabó révén egalizál (1:1).

Szünet után a 3. percben P. Szabó komeré- 
böl Borsányi a 16-osról megszerezte a vezetést 
(2:1). Ezután változatos játék fejlődik ki, a 
13. percben Slröck korncréből Aucr a 3-lk 
gólt juttatja az óbudaiak hálójába (3:1). Egy 
perc múlva Konyor egyéni játékkal gólt ér el 
(3:2). Nagy háromkerüleli fölény következik, 
akiknek sorozatos lövéseit Acht egymásután 
teszi ártalmatlanná. Lutz felsőkapufát lő, 
majd a 35. percben Konyor 16 méterről ki
egyenlít. (3:3). A 38. percben Drössler nehéz 
szögből gyönyörű felsősarkos gólt 
(3:4). Majd befejezés előtt két percei 
hónak sikerül kiegyenlíteni (4:4). Az 
pereljen Drösslemek alkalma lenne a gy< 
jelentő gólt megszerezni, azonban hí 
hombalövését Acht a felsősarokból mezőnybe 
öklözi. A III. kér. határozottan jobb volt Új
pest együttesénél.

Nemzeti—Pesterzsébeti Húsos (4:1 (1:1).
A keményre fagyott talajon a játékosok Igye

keztek egymást kímélni és igy tulajdonképpeni 
játékról szó sem lehetett. A Nemzeti csapata 
a gyengélkedő krekkek távollétéhcn is kitűnő 
benyomást keltett. A Nemzetiek góljait Kautzky 
és Ödry (2—2) lőtték, mig a pesterzsébetiek 
gólját Schuck fejelte.

ÚTÉ—Vasas (profi) (1:0).
A 45 percig tarló mérkőzésen az amatőr

legénység bizonyult jobbnak.
Újpest (tartalék)—Vasas 1:1

szerez 
:el P. Sza- 

ulolsó 
közeimet 
latalmas

Kalmár István győzött 
a Spárta AC jubiláns kardversenyén

Eredmények:
Magyarország 1929. évi főiskolai műkorcso

lyázó bajnoka: Kocsuba Elemér 195.90 p; 2. 
Szollás László 173 85 p.

Hölgybajnok: Révay Böske 163.03 p. Ellenfél 
nélküli

A nemzet gyászából a magyar sport Is ki
részét. Rákosi Jenő temetésén az MLSz-t 

Dréhr Imre dr. népjóléti államtitkár képvi
selte, mig a Biróteslülct képviseletében Ábrái 
Zsiginond dr. jelent meg. Úgy az MLSz, mint a 
prof)- és amalörszövetség koszorút helyezett a 
ravatalra.

PORTAB LE

ÍRÓGÉP
UTAZÁSRA, IRODAI ÉS 
MAGÁN HASZNÁLATRA

KEDVEZŐ FIZETÉSI 
FELTÉTELEK 

kizárólagos vczérképviselŐk 
KOVÁCS A é JÁRTA

Budapest
v.naooru.5.

TELEFON: 815-6T

Pillér, Kálnítzky, Gerevich és Hatz kiesett a küzdelemből
Népes mezőny indult a Spárta AC szombat

vasárnapi országos jellegű jubiláris kardverse
nyén. A Lovass-vlvótcrcmben lefolyt mérkőzé
seket a szépszámú közönség nagy érdeklődés
sel kisérte. Az elömérközéseket tiz ,a közép
döntőket négy csoportban vívtak Ic s minden 
csoportból az első két helyezett jutott tovább. 
Nem volt hiány meglepetésekben, különösen 
a középdöntőben, ahonnan

kiesett a Hősök versenyén győztes Pillér 
és rajta kívül olyan nevek, mint Gerevich, 

Kálnítzky, Hatz
stb. A döntőbe jutott nyolc vívó vasárnap este 
6 órakor kezdte meg a körvivást.

A győzelmet ádáz küzdelem után Tihanyi

előtt Kálmán István szerezte meg, 
aki azt nyugodt, egyenletesen szép vívásával 
teljesen kiérdemelte. Harmadik dr. Doros lett 
Habos negyedik és Bangha ötödik helye is 
gyón szép teljesítmény.

A nyolcas döntő helyezési sorrendje 
következő:
1. Kalmár István (NVC) 6 gy.
2. Tihanyi László (Vén Fiuk VC) 5 gy.
3. Dr. Doros György (RÁC) 5 gy.
4. Habos Endre (VÁC) 4 gy.
5. Rangha Béla (MAC) 3 gy.
6. Dr. Szelényl Géza (BBTE) 2 gy.
7. Dr. Tóth Péter (MAC) 2 gy.
8. Stauber József (FTC) 1 gy.

na-

a

A belvárosi Eötvös reál csapata 
nyerte a téli vizipóló-kupát
Két hét óta hangos volt a Rudas-fürdő a kis 

diákuszók harci zajától, akik intézeteik képvi
seletében küzdöttek a téli vtzipólókupa védel
méért. Az Uszószövctség, a KISOK vezetői fá
radtságot nem kímélve, élére állottak ennek az 
okos gondolatnak, dolgozlak, agiláltak annak 
sikeres lebonyolítása érdekében és amikor va
sárnap 26 intézet közül szembekerült egymás
sal a két legjobb, hogy az elsőség kérdéséi el
döntsék maguk között, elmondhatják ezek az 
urak, hogy egész munkát végeztek.

Sajnos, ez nem mondható el a fővárosról, 
amelynek nemtörődömsége folytán

ezek a mérkőzések a vlzlpólózásra teljesen 
alkalmatlan Buda-fürdőben kerültek dön
tésre, Budapest „fürdővárosának nincs fe

dett uszodája
és a Rudasfürdő medencéje pontosan egyhar- 
madát teszi a rendes méreti: medencének és 
Igy joggal 'ehet félteni az úszóinkat, hogy

aki ebben a medencében pólót akar ját
szani, annak számolnia kell azzal, hogy el

felejt usznlt
A szűk medencében ugyanis még ötös csapa
tok esetén sincsen hely az us-.ásra, elegendő 
leéllanl a sekély vízben és úgy dobálni a lab
dát »t ellenfél kenujára.

A döntőben « IV. kerületi Eötvös föredl ke
rült a VI. kerületi Kemény főreállal A belvá
rosi fiuk megsemmisítő fölénnyel, 8:0 (4:0)
arányban gvöztok a legtöbb jól 'kosát, Mugasi 
I.-et nélkülöző VI kerületiek ellen A győztes 
csapat legjobb emberei a Relch-teetvérek vnl-

Wln-

eRy 
ulán

lefu-

lak, akik hét gólt dobtak, a nyolcadikat 
disch szerezte.

A győztes csapatban a gólszerzők, a vesztes 
csapatban Masánszki és Pajor tűntek ki.

A mérkőzés előtt a harmadik helyre jutott 
Márvány-utcai felsőkereskedelmi játszott 
KISOK kombinált ellen és erős küzdelem 
4:3 (3:0) arányban győzött.

Ezenkívül két stafétaverseny Is került 
tásra, amelynek eredménye a kővetkező:

10X40 m. gyorsuszőstaféta. 1. Eötvös föreál 
(Szmodis, HofTmann, Windisch. Malomsoky, 
Rcich II., Schaller, Porkoláb, Stcfáncsics, Lu
kács Reich I.) 4 p 19.6 mp. 2. Kereskedelmi 
Akadémia 4 p. 59.4 mp. 3. Mátyás reál.

5X40 m. melluszé/staféta. 1. Kereskedelmi 
Akadémia (Kovács, Kürti Schle’tnger, Szeltler, 
Lícpsik) 3 p. 10 mp. 2. Berzsenyi reál 3 p. 
14 mp.

A verseny végén Homonnag Tivadar ország
gyűlési képviselő, a MUSz elnöke felhívta a 
versenyzők figyelmét, hogy most ebben a 
„gyufaskatulyában" kellett mcgvlvniok harcu
kat, de reméli, hogy legközelebb már a fedetl 
uszodában fog találkozni velük. További lelkes 
munkára szólította őket, majd kiosztotta az 
érmeket: az Eötvös föreál nyerte az Ustószö- 
vetség, a Kemény föreál a főváros és a Már
vány-utcai kereskedelmi a KISOK érmeit.

X Fitt József dr. temetése. Fitt József dr 
pécsi poslalilkArt, a MAC, a MAFC és Póstás 
SE egykori kiváló csatárjátékosát, vasárnap 
délután temették el a spordársadalom nagy 
részvéte mellett, n Kcrepsi-uti temetőben.

X Esra' német ország—Délkelet német ország 
4:1 (2:1). A Hamburgban lejátszott mcccaet fő- 
lányosén nyerték meg az északiak.

Lolnzlgl
Tavaszt Vásár

1029. élben. !
mintavasar március 3- 8-lg 
nagy műszaki es
építészeti vásár . 3-13-lg

Temnvasar . 3- z-ig
cipó- es Nrváser . 3 - e-ig
A vtlStf legnagyobb vására önnek In alkal
mat ad s/Ukségiete'nck előnyős ber/er- 
césére. Európa legnagyobb mintaiátvá- 
n ossága. Kimerítő xánlatot Lolái itten új
donságokban, kvalltásátukoun es márkás 

cikkekben

Hagy vasúti kedvezmény
KOIÖnvonat Indul Budapest Keleti-pAlyaudvarró! 
március l-4n 10.4o-kor. Érkezés Lipcsébe 2-án 14.o5-kor.

J Ingyen német és cseh vízum. Útlevelek átvétele ezen 
fi vízumok beszerzése végett legkésőbb február 23-ig 
R Lakásbejelentések legkésőbb febr. 2O-lg.
I Közelebbi felvtlAgpsitAst nyújt a tiszteletbeli képviselő . 
ROuhrauorOttO Igazgató. Budapest. VI.. Te éz- 
■ körút 4fi. I. 2. Telefon: Automata 239 81. Hivatalos Idő 
| 0—3-ig és a Lefpzlger Menamt l.elpzlg.

Vasárnap délután a válogatott 
pólókeret bécsi fréningjéről 
tanácskozott ismét a MUSz 

elnöksége
Amikor Európa minden kiilturáBamáhan, 

sőt városában egyre-másra épülnek a fedett 
uszodák, nálunk egy akta tenger tajtékzó ár
inak közepén várja a MUSz hajója a segítő 
kezet.

A feltornyosult hullámok csapkodása és 
ereje percről perecre gyengíti a rajta álló pa- 
rancsnok és legénység erejét, „S. O. S", ,3.
O. S." hangzanak szünetlenül a segélvlkérök 
kétségbeesett hivőjelei, amelyeket mindenki 
meghallott szerte az országban, sől a külföldön 
is, csak éppen azok nem hallják, akiknek első
sorban kellene segítségére síelni a süllyedő ha
jónak és értékes személyzetének.

kt Uszószövctség elnöksége kijelentette, 1 
bogy áll vngy bukik a fedett uszodával, 

a tanácsa pedig tudomásul vette az elnökség 
határozatát és rábízta a döntési az elnökségre. 
Megbízik benne, mert tudatában van hogy 
az uszósport fedett uszoda nélkül halálra van 
ítélve és ez az elnökség, amely uj életet ön
tött uszósportunkbn. nem akar sírásója lenni 
legdrágább gyermekének.

A nyári hatos vlzipálótorna a tegfobb euró
pai válogatott csapatok részvételével önként 
kínálja a revánsot Amszterdamért. A résztvevő 
nemzetek már valamennyien válogatott mérkő
zéseket Játszanak, amikor a mi úszóink a 
tornaterem padlóján vergődnek szárazra dobott 
halak módjára.

A MUSz. elnökségének vasárnap délután 
tartott értekezletén tehát Ismét felmerült 
a válogatott keret Becsbe való felkül- 1 

désének lehetősége.
Ez annyit jelent, hogy nz Elnökség bízik a 
napokban kapott ígéretekben. Vagyis, ha lest 
fedett uszoda: lesz hatos tornai Ha lesz hatos 
torna — arra készülni kell! Ha Itthon nem 
lehet, lehet Bécsben, ahol tárt karokkal vár
ják a pólózóinkat és vendégeknek fogják őket 
tekinteni.

Egyelőre két bécsi játékról van szó, amikor 
is a játékosok szombaton délután indulnának 
és vasárnap este érkeznének. Megteszik a lépé
seket esetleges kedvezményes jegyek beszerzé
sére is és nem lesz akadálya, hogy úszóink út
nak induljanak, bár a MUSz-nak jelenleg üres 
a kasszája. Talán addigra az is lesz.

Donáth Leó dr., a nemzetközi szövetség fő
titkára. egyébként tegnap átiratot Intézett a 
spanyolokhoz, akik tudvalévőén felkinálkozlak 
a hatos torna megrendezésére, hogy minő föl
tételekkel vállalják a hatos torna megrende
zését.

X Kaposvár—Zágráb vároeközl blrkórómcr- 
kőzés volt tegnap Kaposvárott. A küzdelmet 
14:8 arányban Kaposvár nyerte meg.

még raktáron levőket

tebm Ar árusítjuk alanti árakon

Kétoldalas clofh-panlan..........................P 16.—
„Idea “ virág*  s paplan cloth béléssel P 1S.6O 
„Ideál" pehelypaplan.................................1 ÉO.-~
Mindenki meggyőződhetik ezen árak ténylo 

get létezéséről és hégy

ily Arakon még nem árusítottunk!

Sándor „IDEAL“ paplnnpyár
ív..Kamermswr Karoiv-u. 1 jKBm vAwMzni
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Thunberg a gyors
korcsolyázó világbajnok 

Oslo, február 10.
CA Hétfői Napló távirati jelentése.) A gyors- 

korcsolyázó-vil: gbajnoksóg vasárnapi küzdel
mein inegj. kn! a norvég király és a trónörökös. 
A jégviszonyok ma valamivel jobbak voltak, 
mint tegnap.

Ax 1500 méteres gyorsversenyben Thunberg 
győzött 2 p- 21 mp.-es idővel,

mig Ballangrud a második helyre került. Harma
dik Stakesruud.

Búr Thunberg e versenyben csak a hatodik he
lyet foglalja cl,

az iWszcrcdmény alapján mtgnyertc a világ
bajnokságot

Baltangruud és Larscn Roald elölt.

X A fulbatlblráskodás törvénykönyve. A Ma
gyar Fulballbirák Testületé évek mulasztását 
pótolta, amikor egybegyűjtve a fu'.ballbirásko- 
dásra vonatkozó összes szabályokat, rendelke
zéseket és utasításokat, egy vaskos kötetben 
kiadta a fulballsznbályok legújabb hiteles for
dításával együtt. 320 oldalt tesz ki a díszes, 
xscbnlaku könyv, amely méltán tekinthető a 
futballbiiáskodús törvénykönyvének. A Má- 
riássy Lnjor dr. Által fordított játékszabályo
kon, a Testület legújabb alapszabályain, a tes
tületi szervek ügyrendjein, a? International 
Bnord és n F1FA szabályain, a vándordijsza- 
bályzntoknn kívül közli az évkönyv a hilclcsi- 
tett labdarúgópályák bclüsoros névjegyzékéi, u 
központ és a vidéki alosztályok tisztikarának 
és n képcsilell bírák névjegyzékét. A gazdag 
irodnl mirészben közöli szakcikkeket Benedek 
Aladár, Zsarnóczay János, Fodor Endre, Vd- 
moz Soma, Ries István dr., Kiss Hugó, Schu
bert M. Ferenc és Knnn Ferenc írták. A szer
kesztés nehéz munkáját Lipcsei Jenő, a Hétfői 
Napló sporlrovnlvczctöje és Pálfy György, la
punk sporlrovalának munkatársa végezték A 
mii a Birótestület helyiségében (VII., Rákóczi
id 47.) kapható.

X Kél mezei futóverseny került lefulásra 
vasárnap, ezek közül azonban nz MTK propa
ganda-versenye a nagy hideg miatt ..befa
gyott". A verseny helyett az MTK futói négj 
és fél kilométeres távon tréninget tartottak. 
Elsőnek Ferihegyi fuott be 19 perc körüli idő 
vei. — Az MTE propaganda mezei versenyét 
4 km-es távon rendezte a régi lóverseny-téren, 
amelyen Bödör László kereskedelmi alkalma
zott személyében uj tehetség tűnt fel. Kezdők 
versenye: 1. Knpcsándi 14 p. 43 mp. 2. Bern
iéin 14 p. 53 mp. 3 Bödör 15 p. 08 mp. Sze 
nior időelőverseny (6 km): 1. Matúra 24 p. 
20 mp. (50 mp. hátrány). 2. Hnlvin 24 p. 37 
mp. (50 inp. h.). 3. Kiss 24 p. 53 mp. (160 mp. 
hátrány). 4. Pető 21 p. 53 mp. (160 mp. h.|. 
A nagy hideg és kemény talaj miatt a versenyt 
sokán feladták.

X Németország-Svájc 7:1 (: 0). Mannhclm- 
ből jelentik: Ma játszották le itt 30 ezer néző 
előtt a Németország—Svájc nemzetközi labda
rugómé rközést. A mérései a németek nagy fö
lénnyel nyerték 7:1 (3:0)-rn. annak dncárn, hogy 
két nagy erőssége a német csnpalnnk, Stuhlfaut 
és Hornaucr röviden n meccs előtt mondtak le. 
Krcss és Sobrck, a két tartalék igen jól megfe
lelt. A mérkőzés a szezon második meglepetése 
(nz első a délnémetek nagy 5:0-ás győzelme volt 
nz osztrákok felett), de mindamellett teljesen 
megérdemelt győzelem volt. A német csapat 
minden részében igen jót nyújtott kitűnő kondí
cióban. nngy küzdőképcsséggcl harcolták ki a 
mindcnképc’n feltűnést keltő eredményt. Igen 
iók voltak Frank, aki HofTmannal együtt szélse
bes akciókat vezetett. Köttinger. n center és ál
talában az egész védelem. Kress-i, a kapust nem 
igen foglalkoztatták. A svájciaknál Weiler és 
Ramseiirr nem tudták n gyors német szélsőket 
fogni. A gólokat Frank. Sobeck. Frank. Köttin- 
ger, ismét Frank. Sobeck lőtték német részről. A 
avájciak becsület gólja büntctőrugásból esett 
tV.iler 1 révén Biró: n dán Andersen volt.

X Iklyczellcnek a magyarok a bécsi nem- 
zctközl mtlkoresnlyázőversenyen. Becsből je
lentik: A WEV mai mükorcsolyáróverscnyén a 
hölgvsreniorvrrscnvt Burger Fritzi nyerte meg 
Brunner Melitta elölt. A szeniorversenyt Bér- 
hauser József (WEV) nyerte. 2. Zctlelmann 
Rezső (WEV). 3. Vadas Márton (BKE). 4. 
Hartmann Oltó (Kunslcisbahn, Bécs). 5. Szendrö 
István (BKEL A nemzetközi hölgy verseny 
győztese (junior) Hornung Erika (Bécs). 2. 
potcschil Stefi (BKE). 3. Lcviczky Piroska 
(BKE) 4. Tóth Svlvla (BKE). 5. Miller Chrisly 
(Bécsi. A juniorversenyt Árián Wallcr (WEV) 
nvertc Fclsintcr ellen (WEV). 3. Vadns M. 
(BKE) 4. Szendrö I. (BKE). 5. Scholdnn (WEV). 
A walzerversenyt a Klingcl—Péter Willy pár 
■verte (Kunslcisbahn, Bécsi. 2. Schncldcr Hed
vig Richter Jenő (WEV). 3. Ponkovszky 
Hcrlha—Blnschke Rezső (WEV). A páros mü- 
korrsnlv z *t  elhalasztották.

A Kúria elismerte, hogy Leirer 
Lőrincnek kártérítés jár letar

tóztatása miatt
Mint emlékezetes, öt évvel ezelőtt a Te- 

réz-könit 6. számú házban meggyilkolva ta
lálták Leirer Amáliát. A gyilkosság felfede
zése ulán holtpontra jutott a nyomozás, 
majd később meglepő fordulat következett 
be: gyanúba keverték az áldozat édesapját, 
Lcirer Lőrincet. Le is tartóztatlák és az 
ügyészség fogházába szállították.
Közben kiderült, hogy meghurcolt apát ár
tatlanul tartóztatták le, kiderült, hogy Pö
dör Gyula a gyilkos és Lcirer Lőrincet n 
vádtanács szabadlábra helyezte. Leirer ekkor 

kártérítési igényt jelentett be a buda
pesti bUnlctőtörvényszéken.

ügyet akkor a bünper jogerős befejezéséig 
szüneteltették. Miután a Lcirer Amália-féle 
gyilkosság ügye már teljes befejezést nyert

s a bünper aktái az irattárba kerültek, ismét 
aktuálissá vált a kártérítési igény. A bűn- 
Ictűtörvényszék megállapította, hogy Leirer 
Lőrincet valóban ártatlanul tartóztatták le 
és nz ügy nklái felkerültek a Kúria Ráth- 
tanácsához. Most tárgyalták az ügyet nyil
vános ülésen, dr. Kvassay Béla kúriai biró 
előadásában. A Kúria megállapította, hogy 
a keresetben fenforgó körülmények megfe
lelnek a valóságnak. E ténymegállapítások 
alapján a Kúria arra n következtetésre jutott, 
hogy

a kártérítési igény jogos.
Ezt határozafilag ki is mondta a Kúria és 
intézkedett, hogy az akták az igazság ügumi- 
niszter elé kerüljenek, aki majd dönteni fog 
az összegszerűség fölött.

kél jónevü sporl- 
nj olaj- és benzin-

AUTÓK
az uj 1929-es modellek

kizárólag a magyarországi vezérképviseletnél:

Joftnfowíer & Co
Budapest, VJ., Mndrássy-űt 28.

1 öle főni Cipót 993—20,

AUTÓNAPLÓ
)( Vitéz Gynrkovlcs Béla és Párizs Vilmos, 

a Steaua rt. főtisztviselői uj olajcéget alapítót- 
tr.k« A József-lér sarkán a napokban nyílik 
inog Gyurkovics és Párizs, a kél jónevü sport
férfiú vezetése mcllell cgyjij olaj- és benzin
üzlet, — a motoros társadalom nagy örömére. 
A rég átvette a Magyar Abroncs- és Kerékgyár 
„Castroll" olajának főügynökségét és ezért most 
kizárólag a Castroll plaszlrozásával foglalko
zik. Az uj alakulás sporiszcmpontból is külö
nösen érdekes, mert a jövőben Gyurkovics Béla 
intézi a Castroll versenypropagandát is, ami 
szakavatottsága mellett kitűnő kezekbe került.

)( A Generál Motors hatalmas fejlődése. A 
Generál Motors a világon létező trösztök leg
nagyobbika és még a minden lehetőségek ha
zájában, Amerikában sem volt rá példa, hogy 
tanaiban a Generál Motors van fölényben.

STEYR
golyós és görgős 

csapágyak
vil Agbirüok

Gyárt lerakata:
Steyr Müvek Magyar Kér. Rt.

VI., Lehel-trtca 25.

Telefont Automata llt-ZS,11S—24,112-25

Közgyűlési közlemények

i

4,6 és 8 hsngeros típusok.
Dicső Arak és Igen kedvező llzetósl teltételek. 

Kizdró'avoa képviselet:
NEMZETKÖZI GÉPKERESKEDELMI R.-T,

autóosztAlya
Budapest, V„ V mos caanzAr-ntZe «a Sí. 

felelőn: Angol-Magyar linók.

egy szakmában ilyen gyorsan, ilyen hatalmas 
tröszt alakuljon. Hogy olvasóink fogalmat al
kothassanak. közöljük, hogy 1028-ban 2,750,000 
autót gyártottak és adtak él és nz 19288. évi 
tiszta nyereségünk 235,000.003 dollár volt. Ez
zel szemben Amerika 1928. évi aulóadó össz
bevétele 270.000.000 dollár. Ez a társaság ál
landó harcban áll Fordékkal. Miután Ford 
gyáralapilása nyilvánvaló lelt, a Generál Mo
tors megvette nz. Oppcl-gyárat Németországban 
s bár ez a gyár ma csak 120.000 autó évi ter
melésére van berendezve, biztos, hogy rövidé
in 200.000 kocsit fog előállítani. A gigászi 
h^^^^n^d>átfolv!I^AnérctünksTcri

TYPE XII. 
személyautó

)( Sok bdmulója akad az Andrássy-uton a 
M orr Is kirakatainak, nmióta beállították a kis 
Morris Minor alvázára épített kétüléses Road- 
ster-knrosszériát, amelyet n Metallo épített, PH- 
tér mérnök tervei szerint, Ugy a karosszéria 
vonatni, mint a szine nagy feltűnést keltett. 
E kis királytengelyes felülvezérelt gépek ál
landó érdeklődés tárgyai, mert csodásán húznak 
felfelé és aportazempontból sem hagynak kí
vánni valót. Reméljük, hogy Budapesten na
gyon hamar tömegesen forgalomba fog kerülni 
az uj kiskocsi. Fs ami a legfontosabb, az <fr<? 
igen tlncsony. A nyitott kocsi 62Ó0. mig csukott, 
kétajtós 6700 pengőbe kerül.

)( Azmlek Viktor, a monteharlól eslllagtnru 
magyar győztese hatalmas nemzetközi ered
ményét az angol Lodye gy ertyákkal érte el 
A megerőltető, töbherer kilométeres magas Al
tiig melleit lefutott turnvrrseny alkalmával n 
kitűnő angol gyertyák elsőrangúan megfeleltek 
> a coyizbrn sem hányták cserben a kis 7-*>0  
cm igen mo^ni*  fordulatszámú kétütemű mo- 
t rt. ami annál nagyobb jclentö'égü, hiszen 
erek n motorok a legéraékenyebbek gyertya 

rx | jzcmpontjAból.

O A Magyar Általános Hitelbank igazgató, 
sága f. hó 7-én tartott ülésében megállapította 
az 1928. üzlelév mérlegét, mely 7,446.928.61 P 
tiszta nyereséggel zárul, az 1927. év| 6,984.093 
nengő 33 fillérrel szemben. Az igazgatóság el- 
határozta, hogy a f. hó 16-ára egybehívott LXI. 
évi rendes közgyűlés elé azt a javaslatot fogja 
terjeszteni, hogy az 1928. évi osztalék fizeté
sére, ugyanúgy mint tavaly, 4,554.000 pengő 
fordittassék olymódon, hogy részvényenként 
5.50 P kerüljön osztalék fejében kifiizetésre. 
Az elért nyereségtöbblet a bankosztály állan
dóan fejlődő folyüzlelének, valamint az áru. 
osztály és a belföldi fiókok emelkedett hoza- 
mából származik. A mérlegszámla főösszege a 
tavalyi 378.5 millió pengővel szemben 443.9 
millió pengőre emelkedett.
o A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Welss 

Fülöp elnöklete alatt folyó hó 5-én tartotta 
meg 87-ik rendes évi közgyűlését, amely az. 
igazgatóság összes javaslatait elfogadta. Az 
igazgatóságba uj tagokként dr. Biró Pál, a 
Rimnmurány-Salgólarjáni Vasmű R.-T. elnöke 
és dr. Hardy-Drehcr Béla, a felügyelő-bizott
ságba pedig uj tagként Stux Sándor, az Első 
Budapesti Gőzmalmi R.-T. vezérigazgatója vá
lasztattak be. A 7 pengős osztalék folyó hó 
6-tól kezdve fizettetik ki és pedig csakis az 
1928. január 1-én kibocsátott uj, már pengő 
névértékre szóló részvények 125. számú szel
vényei ellenében. A régi részvények további 
intézkedésig díjtalanul cseréltetnek át uj rész
vényekre.
o A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egye- 

' ület Biró Zsigmond udvari tanácsos, intézeti 
elnök elnöklete alatt lefolyt 89-ik évi rendes 
közgyűlése az igazgatóság valamennyi javas
latát egyhangúlag elfogadta és elhatározta, 
hogy a 3.400.388.64 P tiszta nyereségből (ta
valy 2,850.127.64 P) f. hó 8-álól kezdve fizet
tessék minden részvény ulán 14 P (tavaly 12 P) 
osztalék. Ugyanakkor elhatározta a közgyűlés, 
hogy az alaptőke 40.000 drb egészében a régi 
részvényeseknek felajánlandó uj részvény ki
bocsátásával 16,000.000 P-röl 20.000.000 P re 
emeltessék fel. Az uj részvényesek kibocsátási 
ára 185 pengő, minden költségtől mentesen. Az 
igazgatóság Kurdin József és dr Fábry Géza 
főtisztviselőket cégvezetőkké, Menczel Lajos és 
Wydler Tivadar hely, főtitkárokat főtitká
rokká nevezte ki.

O A Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó-Bank 
igazgatósága báró dr. Madarassy-Beck Morcéi 
elnöklete alatt megtartóit ülésében megállapí
totta az 1928. üzletévről szóló, fennállása óta 
59-ik zárszámadását, amely 2,508.144.66 pengő 
tiszta nyereséggel zárul, szemben az 1927. évi 
2.367.141.37 pengővel.. Az igazgatóság elhatá
rozta, hogy a február 18-án megtartandó köz
gyűlésnek javasolni fogja, hogy a rendes tarta
lékalapra az alapszabályszerü 5 százalék, azaz 
93.741.89 pengő helyett 150.000 pengő, a nyug- 
díjtartalék növelésére az előző évivel azonosan 
400.000 pengő, a báró Madarassy-Beck Miksa- 
alap javára 50.000 pengő fordittassék, mig osz
talékul a forgalomban levő 240.000 darab rész
vény ulán, a tavalyi 6 50 pengővel szemben 
darabonként 7 pengő (14 százalék), azaz 
1,680.000 pengő fizettessék ki. Az igazgatóság 
ezen határozata az intézet újabb nagymérvű 
fejlődését igazolja, amiről a tiszta nyereség 
gyarapodása és az osztaléknak ezzel kapcso
latos emelkedése is tanúságot tesz. Ezen meg
nagyobbodott tiszta nyereség kizárólag a ren
des folyó üzlclévbM eredő elszámoló sokat tar
talmazza. A mérleg egyes tételei szerint az ösz- 
szes üzletágak számadatai jelentékeny többle
tet tüntetnek fel.
o A Hazai Bank Részvénytársaság Igazgató

sága megállapította a folyó évi ' ’ ' *•*
15-éro kitűzött rendes közgyűlés 
tendő mérleget, amely 1,535.190.45 
nyerséggel zárul, szemben az előző 
pengő 50 fillérrel. A nyereségből

STEYR
accuniiilatorok

gyárt lerakata

február hó 
elé lerjesz- 
pengő tiszta 
évi 1,053.08*  

r—-o- -- ______ _______ „____ o___ a közgyűlés
elé terjesztendő javaslat szerint 1,125.000 pengő 
(előző évben 120.000 pengő) fordítandó a le
folyt évben felemelt alaptőke ulán osztalék 
fizetésére, úgyhogy minden egyes 40 pengő 
névértékű részvény ulán az 1928. üzletévre 4.50 
pengő osztalék (11.25 százalék) fog kifizetésre 
kerülni. A mérleg adataiból felemlíthető, hogy 
u véllótárca 21,518.10'32 pc-nőre, a Iánk ál
tal kezelt betétek és idegen tőkék 10,191.413.00 
pengőre emelkedtek.

O „Hermes**  magyar általános váltóüzlct rt. 
igazgatóságának Kovács Géza kincslóri főtaná
csos ur elnöklete alatt megtartott ülése, foglal
kozott Szűcs Géza vezérigazgaté) ur azon el- 
határozásával, hogy tekintettel a Hitelbank- 
konccrn keretében való fokozott igénybevéte
lére, közel 40 évi működés után a közvetlen 
üzletvezetéstől visszavonul. Az igazgatóság azon 
óhajtól vezéreltetve, hogy Szüc.s vezérigazgató 
ur elismert képességeivel és gazdag tapasztala
taival az intézetet és az ahhoz közelálló válla
latokat továbbra is aktive támogathassa, őt az 
adminislratcur délégre-i tisztséggel ruházta fel. 
Ugyanezen ülésen dr. Perényi István ur, az 
intézet vezérigazgatóhelycltese, vezérigazgatóvá 
neveztetett ki.

O A Magyar Tisztviselők Takarékpénztára 
r.-t. XXII. évi rendes közgyűlése báró Perényi 
Zsigmond elnöklete alatt egyhangúlag tudomá
sul vette az igazgatóság jelentését, amely sze
rint az intézet az elmúlt évben örvendetes fej
lődést és kedvező üzletcredinényt ért cl, amenv- 
nyiben betétállománya Ö0 százalékkal emel
kedett, 1928. évi tiszta nyeresége pedig 103.703 
pengő 37 fillér. A közgyűlés elhatározta, hogy 
nz 1927. évi 10 százalék osztalékkal szemben 
az 1028. évre 12 százalék, vagyis a 10 pengő 
névértékű részvény után 1 20 peng osztalékot 
fizet februöár 7 élői kezdődöleg.

Steyr fatltömfíhelY. gnrago
VI., Lekel-utea 25

Telefon i A ■ f o m a t • 
113 LX, 112-34, 11 Z'.B

ÁRVEltfcSBÍÍDt
KAvéMz’. veaíWfll bo eo 'ráérek. oa-tMleh. érékek, 
»8 aororát k. a'Ar’4«y»«ota1<,k, a kke'dl v ny. k és m*o  
0»1pl bei rarfrtMrk aorron ote- a. nOSFrr r Dw

A|ie>MF ,i es S1 drót a p.M|. -eból.)
A •lerkep/te.pri ti kt»'IS«eri letel; 

Dr El.EK HUGÓ.
Kladio
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