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Gyilkolt és rabolt egy asszony, 
hogy hozományt szerezzen

Bestiális kegyetlenséggel fejszével leütött az országúton egy 
szekéren utazó gazdát, azután kirabolta — H veszprémi törvény

szék életfogytiglani fegyházra Ítélte a gyilkos asszonyt
■ ———i

„Megnyugszom az ítéletben, hadd pusztuljak 
a börtön fenekén^ — mondta az elitéit gyilkos

Veszprém, február 2.
(.4 Hétfői Napló tudósítójától ) A veszp

rémi törvényszék Csajághíj tanácsa elé 
kzuretnyos fegyházörök állították szombaton 
délután ítélethirdetésre az utóbbi évek 
egyik legbesliálisabb rablógyilkosságának 
tettesét: Scherr Ferencnél.

Két napon ál tárgyalta a ueszpr.éjpi tör
vényszék Scherr Ferencné ügyét, akit a ki
rályi ügyészség

rablógj ilkoesággal, rablással és lopás
sal vádolt.

A vádirat szerint ugyanis múlt év júliu
sénak egyik éjszakáján

Seherrnc bestiális kegyetlenséggel 
agyonütötte Pap Károly hatvannyolc
esztendős szentkirályszabadjai gazdál

kodót.
A rablógyilkos asszony a törvényszék 

előtt egy pillanatig sem tagadta szörnyű bű
nét és a legnagyobb cinikussággal mesélte 
cl tettének részleteit. A vádiratból és az 
asszony vallomásából megdöbbentő képe 
alakult ki az elvetemült asszony lelkierejé- 
nek, aki a legborzalmasabb bűntény elkö
vetésére is képes volt, hogy hozományt sze
rezzen magának második házasságához.

Scherr Ferencné a burgenlandi határ kö
zelében lévő Újtelep községben lakott kél 
kis gyermekével együtt. Férje néhány esz
tendővel ezelőtt Amerikába vándorolt ki és 
azóta nem adott életjelt magáról. Az asszony 
emiatt hűtlen elhagyás címén fel is bontotta 
a házasságát.

Újtelep községben teljesített mint vámőr 
•szolgálatot Szakái Sándor, egy jómódú 
nagy öcsi gazdálkodó Ha, aki szemet ve
tett a csinos fiatalasszonyra. Hamarosan 
K’el'g barátság fejlődött ki közöttük és

Szakái hajlandónak is mutatkozott ar
ra, hogy elveszi feleségül az elvált asz- 
szunyt, de csak abban az esetben, ha 
egy kis vagyont Is hoz magárul a ház

hoz
— hozományul.

Scherr Fcrencénck Bnrgenlandban élő ro
konaitól anyai örökségként járt valami Kis 
ö"/cg és ezze’ hitegette a vámőrt, hogyha 
azl megkapja, megtarthatják az esküvőt. 
Hamarosan kiderült azonban. hogy

az örökség még hosszú ideig nem áll 
nz asszony rendelkezésére.

Aznap, mikor ezt Scherr Ferencné nieg- 
ludla, elszánta magát arra, hogy bármi áron, 
"kár a legborzalmasabb cselekedet segitsé- 
'/evei is, de pénzt szerez hozománynak. Fel
hit a vonatra és egészen Szentkirálysza- 
boája község állomásáig ment, ahol leszállt 

vaktában elindult az országidon.
Erősen szürkült már és alig néhány lé- 

t*esl  haladt az országúton
utolérte öt egy szekér, amely elölt bé
késen poroszkállnk a lovak c*  amelyet 

egy idős gazdálkodó hajlott.
Az asszony megvárta, «mig a szekér el

halad mellette, azután hirtelen ötlettel fel
kapaszkodott a saroglyába. Az üres szekér 
hálulsó részében egy fejszét talált, azt

felkapta, odalopőzott a bakon ülő öreg
ember háta mögé és teljes erejéből íej- 

besujfotta.
Az öreg azonnal lefordult a bakról. Mikor 

Scherrné látta, hogy a gazdában van -még 
élet, a fejszét újból ülésre emelte és

három retlenetcs csapással megölte. |

A borzalmasan megcsonkított holttestet 
azután ledobta a kocsiról, egy közeli kőhid 
alá vonszolta, majd pedig hozzálátott a gyil
kosság nyomainak eltüntetéséhez. A patak 
partján

lesurolfa a kocsi fenekén keletkezett 
vértócsa nyomait,

aztán mikor hajnalodon, megfordítva a 
lovakat, egyenesen Nagyécs községbe haj
tott és bekopogtatott vőlegénye portáján.

— Itt vagyok,
meghoztam az örökséget, most már 
semmi akadálya a házasságunknak! —

mondotta a kocsira, lovakra mulatva és 
elővéve azt a hatvan pengő készpénzt, ame
lyet a meggyilkolt gazda zsebéből vett ki. szak iserlck ccHajáha.

Viharos tüntetések voltak vasárnap 
Bécsben a vörös terror ellen

Bées, február 2.

(Saját tudósítónk távirata.) Becs város 
polgárságának ma rendkívül nagy jelentő
ségű napja volt. Vasárnap zajlott le a leg- 
halajmas.-ibb polgári tüntetés, amelyet va
laha a bécsi községtanács szociáldemokrata 
többsége ellen rendeztek. Délelőtt 10 órakor 
nyitották meg a fogadalmi templom előtt 
elterülő Szabadság-téren a nagygyűlést, 
amelyen a Heimnt-Schulznak kerek szám
ban 10.000 egyenruhás tagja és Bées egyéb 
polgári lakosságának beláthataf lanul nagy 
tömege vett részt. Á nagygyűlés mindvégig 
méltóságteljes lefolyású volt.

A szónoki emelvényen a vasutasok, a 
postások és távirászok és a közüli vasuta
sok szónokai

• 
megbélyegezték a vörös terrort, 

amely ezekben a közüzemekben mn is ter
peszkedik és Valamennyien követelték, 
hogy minden állampolgárnak, tekintet nél
kül politikai érzületére, egyforma jogokat 
biztosítsanak.

Más szónokok rámutatlak arra, hogy .< 
bécsi szociáldemokraták politikája milyen 
végzetes következményeket von maga után. 
valamint a szocialista vezetőknek orra a tö
rekvésére is, hogy a töniegnyomurt szándc- 

Rövid beszélgetés után, mint akinek leg
nyugodtabb a lelkiismerctc, lefeküdt és per
cekkel később már nyugodtan aludt.

Szakái József, akit izgatott a kíváncsiság, 
hogy az asszony milyen lovakat hozott a 
házhoz, kiment az istállóba és megtekintve 
az állatokat, a szekeret is megvizsgálta. 
Megdöbbenve vette észre csakhamar, hogy 

a nak alatt vérnyomok vannak és 
ugyancsak vérnyomok találhatók az 

egyik ló Istrángján is.
Felfedezéséről nem szólt egy szót sem sen
kinek, azonnal befogott a szekérbe és a 
györszentmártoni csendőrörsre hajtatott. 
ahol közölte ezt a csendőrökkel. Járőr ment 
vissza vele a faluba és azonnal vállalóra 
fogták az asszonyt, aki

rövidesen megtört és bevallotta, hogy 
a kocsi és a ló Pap Károly gazdálko
dóé, akit ő meggyilkolt az országúton, 

hogy vagyont szerezzen.
A csendőrök meg is találták azután az idős 
gazdálkodó borzalmasan megcsonkított holt
testét az országút kőhidja alatt.

A törvényszéki tárgyaláson az asszony 
beismerte bűnét és csak azzal védekezett, 
hogy

nagyon szerette a vámőrt, ezért hatá- 

kosnn fokozzák, hogy ezzel gyűlölettel tölt 
sók cl a munkásságot a polgársággal szem
ben.

A nagygyűlés ünnepélyes fogadalmat telt, 
hogy mindaddig folytatni fogják a küzdel
met, amíg el nem tűnik a vörös lobogó a

Véres zavargások Srácban
Berlinben nyűgömén telt el a vasárnap Elmaradt 

a terubeuett éhságteiuonuiás
Berlin, február 2.

(Saját tudósítónk távirata ) A német biroda
lom nagy városainak, különösen Berlinnek és 
Hamburgnak kritikus vasárnapja súlyosabb 
rendzavarások nélkül telt el. A kommunisták 
és más pártok hivej közölt csak

kisebb összetűzések voltak,
amelyek azonhan nem fajultak leillegc.sségckké.

Hamburgban maguk a kommunisták vezetőt 
hívták fel híveiket arra, hogy tartózkodjanak 
minden erőszakosságtól. A pártvezetőseg ere
deti terve szérűit vasárnap kellett volna ugyan 
megtörténnie az úgynevezett ..óhségfelifoniilds- 
nak". ennek azonhan még nz előjelei sem ma- 
/átkozták, és a tüntetésre készülő tömegek is 
„munkasKÜnelcl" larlotak. 

rozta el magát arra, hogy gyilkosság 
árán Is szerez hozományt, csakhogy 

liozzániehessen feleségül.
A bizonyítási eljárás lefolytatása után Toldff 
Gyula királyi ügyész

halálbüntetést kért az elvetemült asz- 
szonyra.

Védője az asszony beszámiHmtatlanságára 
való hivatkozással felmentését és a vádlott 
elmegyógyintézetbe való utalását kérte.

Szombaton délután zsúfolt tárgyalóterem 
előtt hirdette ki Csajágliy tanácselnök a tör*  
vényszék Ítéletét, amely

bűnösnek mondotta ki Scherr Ferenc
nél egyrcndbeli gyilkosság, rablás és 
lopás bűntettében és ezért összbünte- 

lésiil életfogytiglani fegyházra Ítélte.
— Megértette az Ítéletei? Megnyugszik^ 

vagil fellebbez? — fordult ezután az elnök 
az apalikus nyugalommal viselkedő vádlott 
felé.

— Megnyugszom, kérem, úgy sem lehe
tek azé, akit szeretek, hadd rohadjak 

hát meg a börtön fenekén.
Az ügyész súlyosbításért, a védő pedig 

a bűnösség kimondása miatt fellebbezett és 
ezután a rablógyilkost szuronyos őrei visz- 

bécsi városháza ormáról.
A tüntető menet n Fingon át a Schwar- 

zenberg-ter felé vonult. A városháza és a 
parlament előtt erős rcndőroszlagok helyez
kedtek cl, hogy elejét vegyek a tömeg eset
leges kitöréseinek.

Az utolsó percben a kommunista központ mris 
jelszót adott ki. és arra utasította a párlhivc. 
kot, hogy szombaton és vasárnapon csak ki
sebb vállalkozásokkal kellemetlenkedjenek a 
rendőrségnek. .4 f&túmadást néhány nappal el
halasztották, hogy készületlenül érje a rendőr
hatóságot.

Grác, febr. 2.
A szomszédos Eggenberg községben az el

múlt éjszaka a lleimwehr helyi csoportjának 
tagjai plakátokat ragasztottak ki a február 
5-én tartandó nagygyűlésre. Közben három 
helyen összeütközésre került sor. amelyek 
folyamán lövések is dördüllek cl. A rend
őrség megállapítása szerint
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a Hciinwehr két tagját a golyók megae- I dlg ■ verekedésben sebesült meg. 
besték, a Helmatuchulz három híve és .Irt még néni állapították meg, hagy a lövé- 
az rllenpárthoz. tartozó négy ember pe- | seket kik adták le.

Vasárnap Berlin külvárosában újabb 
zavargások voltak
Berlin, február 2.

(A Hétfői Napló tudósítójának telejonjelen- 
fése.) A berlini vörös szombat titán, amelyen, 
mint ismeretes hetvenhét embert vett őrizetbe 
* rendőrség, \

a vasárnap aránylag nyugodtan telt eL
A városban mindenütt gummibotos megerősl- 
lett rendőrposxtok cirkáltak és a külvárosi 
rendőrőrszobák poszljait Is megerősítették. 
Berlin külvárosai közül

»uKölnben volt kisebb zavargó*.
Egy csapat kommunista vonult fel és hogy a 
rendőrök ne bántsák őket, maguk előtt

Bethlen nem megy Parisba
Korányi Frigyes, aki egyedül képviseli Magyar
országot a párisi konferencián, ma délben utazik

Bethlen István gróf miniszterelnök vasár- 
aap délelőtt tanácskozásokat folytatott báró 
Korányi Frigyessel, a Pénzintézeti Központ 
elnökével, Wekerle Sándor pénzügyminisz
terrel és Walko Lajos külügyminiszterrel. 
Rgeken a tárgyalásokon megvitatták a pá
rizsi konferencia anyagál ás abban álla
podtak meg, hogy

sem • külügyminiszter, .sem Bethlen 
miniszterelnök nem utaznak ki 

Párizsba.
Brek szerint Magyarországot a párizsi kon
ferencián egyedül Korányi Frigyes báró 
Ingja képviselni.

A vasárnap délelőtti tanácskozásról, tala- 
ininl a párizsi konferencia várható eredmé
nyéről

a kormányhoz közelálló helyen
• következő információkat adták a Hétfői 
Napló munkatársának

Magyarországot a konferencián Korá
nyi Frigyes báró egyedül képviseli.

A városházi ellenzék összehivatja 
a Beszkárt rendkívüli közgyűlését
A pártközt konferencia eredménye nem elégíti ki a baloldalt

A városházi ellenzék évek bosszú során ét 
folytatott szívós küzdelemmel, végre elérte, 
hogy a többségi pártok vezetőinek a figyelmét 
9 Beszkárt vezetésében tapasztalható állapotok 
tarthatatlanságára Irányította. Sipőcz Jenő pol
gármester közvetlenül újév után pártközi kon- 
rerenciát hívott össze a Beszkárt Ügyvezetésé- 
vei kapcsolatos kérdések megvitatására. A 
pártközi konferencia összehívását > Beszkárt 
igazgatóságának az a viharos ülése tette srük- 
.•♦égésié, amelyen

• baloldali Igazgatósági Ingok lemondás
sal fenyegették meg n Beszkárt vezetőségét. 

Ezt as affért 78 uj tisztviselőnek a felvétele, 
valamint nz n szándék robbantotta ki, hogy 
Sxtrókay István nyugahnszott vezérigazgatót 
műszaki tanácsadóként évi ■ 16.000 pengő fize- 
Mssel reaktiválni akarták.

Kél pártközi konferenciát tartottak a város
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gyermekeket vonultattak fel.
.4 rendőrök áronban a zavargókat gummibot- 
jóikkal szétverték és

bél ember előállítottak közülük, 
akiknek kihallgatása az esti órákban kezdő 
dött nieg. Ezzel a hét emberrel együtt mosd

84 kommunistát tart fogva a rendőrség.
A rendőrfőnök vasárnap délután uey nyilat

kozott, hogy továbbra is pe&nanenciában 
tartja az egész rendőrséget és mindaddig ké
szenlétben hsat az őrszemélyzet, amíg a legki
sebb zavargásra számítani lehet.

— A konferencia Párizsban február 5-én 
kezdődik.
Minthogy csupán fórmábaöntésröl. tehát 
részletes megszövegezésről van szó, ezért 
csak pénzügyi szakemberek és jogászok 
mennek ki a párizsi konferenciára.

Arra a kérdésre, hogy a párizsi konferen
cia a magyar jóvátételt illetően szolgálhat-e 
in egle pete se k kel,

illetékes helyről
n következő választ kaptuk:

— A Hágában történt elvi megállapo
dásokon változtatni nem lehet. A pá- 
rlzal konferencia tehát semmiféle meg
lepetéssel sem járhat Magyarországra 

nézve.
A párizsi konferencia, értesülésünk sze

rint, legfeljebb nyolc vagy tiz napig tarthat, 
tehát még febr. első napjaiban befejeződik. 
Korányi Frigyes báró, a P. K. elnöke, Ma
gyarország képviseletében ma, hétfőn dél
előtt utazik el Párizsba 

házán n fővárosi pártok vezetői. Zárt ajtók 
mögött folytak a pártközi tanácskozások, ame
lyeken a baloldal álláspontját Láng Lajos is
mertette. Láng Lajos az adatok halmazát tárta 
föl a pártközi konferencia tagjai előtt annak 
bizonyítására, hogy

a Beszkárt ügyvezetése éa üzletvitelt poli
tikája nem állja ki a kritikát

Láng Lajos leleplczAseinek megdöbbentő ha
tása volt. Wolfí Károly is magáévá telié a 
Láng Lajos által hangoztatott felfogást és a 
h'geiélyesebben követelte a konzekvenciák le
vonását. WolíT Károly nemcsak hogy helyeselt 
Láng Lajosnak, hanem az asztalra csapott és 
kijelentette, hogy nem hajlandó tovább törni a 
lieszkártnál uralkodó állapotokat.

A póriközi konferenciának ebből az egyhangú 
óllásfoglnlásálnM arra lehetett volna következ
tetni, hogy megindul egy kérlelhetetlen revízió

távbeszélő: Aut 879-tíő

Lll. ÁLTALÁNOS AUKCIÓ
KIÁLLÍTÁS;

1930 február 8-án. 0-én és 10-én 
hétköznapokon délelőtt és délután 

vasárnap csak délelőtt. 
ÁRVERÉS.

1030 február 11-tŐI. febiuár 22-ig 
<1. U. ‘M órától.

ÁRVERÉSRE KERÜLNEK
Mu bocsi) festmények, szobrok, por- 
cellánok, keleti szőnyegek, művészi 
és közhasználatú bútorok, ékszerek, 

könyvek stb. 

az egész vonaloa. Ehelyett az történt, hogy a 
baloldal felháborodásának a hatása alatt elej
tették ugyan Sztrókag István reaktiváldsának a 
tervét is a tartalékolt lantiémeket leírták, de 
sem a tisztviselői státus csökkentése, sem az 
illetmények revíziója érdekében egyetlenegy ko
moly lépést sem tettek.

A Beszkárt igazgató ágának azok a tagjai, 
akik ott a városházi polgári ellenzéket és a 
szociáldemokrata pártot képviselik, vasárnap 
egymással megbeszélést folytattak a további 
teendőkről. Megállapították, hogy

a pártközi konferencia nem járt ataal az 
eredménnyel, amit az egyhangú álláafag- 
lalás után várni lehetett volna. Egyre ki
rívó panaszokat orvosoltak, de nagyjából 
maradt a Berekártnál minden úgy. ahogy 

eddig volt.

A baloldal teljes rezsimváltozást követelt, mert 
csak igy látta elérhetőnek a Beszkárt önkölt
ségének a csökkentését és ezen az alapon a 
villamostarija leszállítását. Minthogy erre tü
neti kezelés alapján, rendszerváltozás nélkül 
semmi reményük sem lehet,

a baloldali igazgatósági tagok vasárnapi 
megbeszélésükön elhatározták, hogy ismét

Mándy Sándor 
fölényesen győzött vasárnap 

a magyarbolyi kerületben
Pécs, február 2.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Vasárnap zaj
lott le a magyarbolyi kerületben a képviselő- 
választás. A felsőházi taggá választott Mándy 
Sámuel ölökéért három jelölt indult harcba: 
Mándy Sámuel fia, Mándy Sándor dr., földbir
tokos, fíossmann Márton kisgazda és Schmidt 
Miklós dr., mohácsi ügyvéd. Mind a három je
lölt cgysőgespárti programmal indult, de egyi
kük sem volt hivatalos jelölt.

A választásokat meglehetősem nagy agitáció 
előzte meg. Mindhárom párt kortesei állandóan 
járták a túlnyomórészt németajkú községeket. 
A választási küzdelem izgalmasan indult, de 
Mándy Sándor fölényes győzelmével végződött.

Letartóztatták a kubikos „irótfí, 
aki könyvével izgatott a munkások közöt
Vasárnap délelőtt a rendőrségen letartóz

tattak egy 24 éves fiatal kubikosmunkást, 
aki „saját szerzemény il“ népboldogitó agitá- 
ciős könyvével izgatás bűntettét követte cl.

Papp Jánosnak hívják a különös embert, 
aki — mint utólag kiderült — néhány hó
nappal ezelőtt

a Teleki-téren két könyvet vásárolt.
Az egyik a biblia volt. A másik pedig Mari 
Kommunista kiáltványa. Az egymással hom
lokegyenest ellenkező két miinek egyes ré
szeit kiválasztotta a maga módja szerint, 
egymással összhangba hozta és

Pezsgős dáridót rendezett a vendéglő betörője
A rendőrség hétríM-hétre elfog egy-egy betörő

bandát és ártalmatlanná tesz löbb egyénileg dol
gozó betörőt, mindamellett alig múlik éjszaka, 
hogy egy-két betörés, kasszafürás, kirakni fosz
togatás ne történnék a főváros területén.

A szombatról vasárnapra virradó éjszaka Is 
négy újabb betörés történt.

A Laudon-utca 5. számú házban a Kemény 
és Társa cég kötőtt-szövőttárukereskedés kira
katát törték fel ismeretlen tettesek és sok árut 
vittek el. A Csalogány-utca 53. számú házban 
Hafner Máyás cipészmester kirakatát nyitották 
fel ismeretlen tettesek és azon keresztül hatol
tak be a raktárba, ahonnan körei kétezer pengő 
értékű cipőárut vittek el.

A cipészmreter éjfél után hasaidé menet 
elhaladt üzlete előtt

és nagy meglepetéssel látta, hogy a kirakatab- 
lak nyitva van Igy ő maga fedezte fel a betö
rést.

Betörő járt a Murányi-utca és Verseny-utca 
sarkán lévő vendéglőben is, itt azonban alapo-

Az Ujpeslvldékl Takarékpénztár Rész
vénytársaság igazgatósága, felügyelőbi
zottsága és tisztikara mély megifictödés- 
sal jelenti, hogy az intézetnek igazgató
sági Ingja és jogtanácsosa

Dl Kis Sónto
ügyvéd ur

t jpcsl város díszpolgára, a Kúria ügy
védi tanácsának tagja, Peslváruirgye tör
vényhatósági bizottságának örökös tagja 

stb., stb.
1930. évi február hó 1-én, hosszas szen
vedés után jobblétre szenderült

A nicgdicsőült intézetünket alapította, 
annak erősítésén tudásával é> szorgalmá
val önzetlenül munkálkodott.

Emlékét mindenkor kegyelettel lóg- 
i’fk megőrizni.

Újpest, 1930 február hó 2.

felvetik azt a gondolatot: nem kcjlene-e 
panaszaikkal a nyilvánosság elé lépniük.

Az igazgatósági tagok tehát még ezen a héten 
pártvezetőségük elé terjesztik működésüknek 
eddigi eredményét és javasolni fogják, hogy 

a városházi ellenzék hivassa össze a Besz 
kárt rendkívüli közgyűlését

Vasárnap reggel nyolc órakor kezdődött meg 
a szavazás egyszerre a kerület kilenc községé
ben. Magyarboly volt a választás központja

Délután négy órakor lezárták a szavazást é*  
kihirdették az eredményt. Schmidt Miklós 624 
és Gossmann Márton 203 szavazatával szemben

Mándy Sándor dr. 2110 szavazatot kapott 
én így abszolút többséggel megszerezte a 

mandátumot.
Mándy Sándor a községben lakó körorvos

nál szállt meg. Az eredmény kihirdetése után 
a választók nagy tömege gyűlt össze a ház 
előtt és

lelkesen ünnepelték az uj képviselőt.

a kettőből csinált egy uj munkát, atncl? 
lyel munkáskörökben izgatni kezdett

A rendőrség tudomást szerzett a különbé 
agitátorról, akit előállítottak a főkapitány
ságra.

A kubikosipunkás- a rendőrségen kijelen
tette, hogy meggyőződésből akarta a mun
kások körében elterjeszteni uj tanait, ame 
Ivek

a biblia és a Kommunista kiáltvány 
egyes passzusaiból állanak. A rendőrség 
Papp Jánost előzetes letartóztatásba he
lyezte izgatás büntette címén.

saji póruljárt. Kertész Sándor 26 éres cipőre - 
segéd elbújt a vendéglő egyik zugában s ami
kor záróra után a helyiséget bezárták, hozzá
fogott a munkához. Feltörte a kasszát, az ott 
talált 13 pengői zsebre dugta, majd

nagy lakomát rendezett, evett-ivott, pere 
fős üvegeket bontott.

A nagy déri dóba annyira belemriegedefL 
hogy észre sem vette a reggeledést. Hal órakor 
megjelent üzletében a vendéglős és

nagy meglepetésére ott egy teljesen rciwg. 
hívatlan vendéget talált,

aki az elfogyasztott ételek és italok árát ter
mészetesen nem bírta kifizetni. Kertész Sándort 
előállították a rendőrségre és letartóztatták.

Összetört szívvel jelentjük, hogy hőn 
szeretett apánk, apósunk és nagyapa 

Dr. Kis Mr 
ügyvéd

l'jpeat város díszpolgára, a Kúria ügy
védi tanácsának tagja, Pcstvdrmegye tör
vényhatósági bizottságának örökös tagja 
és számos társadalmi és jóléti Intézmény 
és egyesület alapítója, elnöke és vezető

ségi tagja

hosszú és súlyos szenvedés után f. hó 
1-én este, 68 éves korában elhunyt.

Életedhen nemes telkedből csak szere- 
tetet árasztottál, halálodban legyen köny- 
nyü a pihenés. Emlékedet soha el nem 
múló szeretettel őrizzük.

Drága halottunk földi maradványait 
február hó 3-án, hétfőn délután 3 órakor 
az újpesti régi temetőben helyezzük őrök 
nyugalomra
Dr Erdélyi Edéné sz, Kla Marian ne Ág
nes, Kis Olivér László gyermekei, Kla O. 
Lászlónk sz. Vegei Zsuzsa menve, Dr. 
Erdélyt Ede veje. Erdélyi István uno

kája
Résxvctlntogatások mellőzését kérjük.III.
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Klebelsberg 
kultuszminiszter 

vasárnap szenzációs kijelentéseket 
tett a numerus claususról

APesti Izraelita Hitközség az Egyenlőség 
fennállásának 50 éves jubileuma alkalmából 
.székházában diszülést tartott, amelyen meg
jelent gróf Klebelsberg Kuno kultuszminisz
ter és Ripka Ferenc főpolgármester is. Stern 
Samu elnöki megnyitójában üdvözölte a 
megjelent előkelőségeket és azt hangoztatta, 
hogy ez a jubileum ünnepe a magyar zsidó 
kultúrának.

GlUcksthal Samu
Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter 
megjelenésének fontosságát emelte ki és 
azt a kérdést vizsgálta, hogy a magyar zsi
dók az utolsó ötven esztendőben mit végez
tek a magyar nemzet kulturális munkájából. 
Hivatkozott az architektonikus szépségű do
hány-utcai templomra, a hitközségi isko
lákra, a kórházakra és szereletházakra. Ar
ra kérte a minisztert, hogy terjessze a kul
túrál, mert csak ez állíthatja helyre a világ 
megbolygatott egyensúlyát. Kérte úgy a mi
nisztert, mint a főpolgármestert: vigyék 
magukkal azt az impressziót, hogy a zsidó
ság teljesítette kötelességét a magyar haza 
és az emberiség iránt.

Désl Géza
azt hangsúlyozta, hogy a zsidóságnak a ma
gyarsággal közös a sorsa. Valamennyien a 
magyar gondolat felséges eszméjében fejte
nek ki áldozatkész munkát.

Reményének adott kifejezést, hogy 
amint Hágában leestek a bilincsek, úgy 
idehaza kulturális téren is vége lesz a 

megkötöttségnek.
Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter 
gyobb beszédben válaszolt az üdvözlésre. 

Előadta, hogy mint vallásügyi miniszter je
lent meg, kedves kötelességét teljesíteni. 
Nemzeti egységet kell teremteni és pedig

Vakmerő rablótámadás 
a Kőris-utcában

Két férfi leütött egy filmkezelőnőt és elrabolta 
retlkttljét

Szombaton este 11 óra tájban vakmerő 
rablótámadás történt a Kőris-utcában. Regé
nyt Teréz 30 évei filmkezelőnő, aki a Kőris
utca 1. számú házban lakik, hazafelé tartott.

Már amikor a Kőris-utca és az Orczy-ut 
sarkán leszállóit a villamosról, feltűnt neki, 
hogy

két ismeretien férfi követi.
Meggyorsította lépteit és szinte futva ért 
lakása kapujához. Éppen be akart csön
getni, amikor a két férfi hirtelen rátámadt, 
az egyik kabátjánál fogva

lerántotta a földre és fejét a járdához 
verdesi?.

A másik férfi kirántotta a halálra rémült nő 
kézéből a retikült.

Közben a filmkezelőnő hangosan segít

Elfogatóparancs szundy Sándor, 
a Helvécia RT. eltűnt igazgatója ellen
Szundy Síndor, aki a református egyházi körökkel állt üzleti Össze 

Kötteiesöen, eltűnt es most Kiderült, hogy váltókat hamisított
Nagy feltűnést keltett néhány héttel ez

előtt Szundy Sándornak, a Helvécia Rész
vénytársaság igazgatójának váratlan eltűné
se. A 49 éves részvénytársasági igazgató, 
akit városszerte ismertek és aki vállalata 
ügyeinek intézése közben igen sokat for
dult meg egyházi körökben,

Rákóczl-uli hivatali helyiségéből egyik 
napról a másikru nyomtalanul eltűnt.

BRODSZKY
visszaszerződött régi 
sikereinok színhelyére

NEW YORK
V

A teadélutánokon is rátszikl 

minden téren: a felekezeti fronton is. Óriási 
tévedés lenne azt hinni, hogy az újjáépítés 
nagyszerű munkájában a magyar nemzet le
mondhat arról a szellemi és anyagi erőről, 
amelyet a zsidó felekezetek magyar képvise
lői jelentenek. A nemzeti egység gondolaté- 
nak kifelé is meg kell erősödnie, mert olyan 
erő ez, amely nélkül feltámadás nem is 
képzelhető.

A kultuszminiszter ezután a numerus 
claususról beszélt általános érdeklődés mel
lett. A következőket mondotta:

Közismert dolog, hogy én a numerus 
claususról szóló törvényjavaslatot nem 

szavaztam meg.
Ennél a kijelentésnél a jelenlévők fölál

lottak a helyükről és perceken át éljenez
tek. A miniszter ezután igy folytatta;

— A szavazásnál kimentem a folyo
sóra és ott a következőket mondottam:
— Nagy baj lesz még ebből.
— Tudott dolog az is, hogy én az eredeti 

törvényjavaslatból. — mihelyt a viszonyok 
agy alakultak, kivettem azt, ami a zsidóság
ra sértő. Évek óta a leghevesebb támadá
soknak vagyok célpontja a jobboldali szél
sőség részéről, azért mert tudják, hogy nem 
leszek kapható semmiféle szélsőségre.

A kultuszminiszter beszéde végén ismét a 
nemzetiségi és felekezeti front egységének a 
megteremtését sürgette.

Ripka Ferenc főpolgármester arra hivat
kozott, hogy mindig résztvett a zsidóság ün
nepeiben. Ismeri azt a nagy munkát, amit a 
zsidóság a főváros fejlesztése érdekében ki
fejt.

Stern Samu elnök zárószavaival fejeződött 
be az ünnepség.

ségért kiáltozott, mire a két férfi futásnak 
eredt Pár pillanat alatt megélénkült a 
csendes környék, egész sereg ember vette 
üldözőbe a menekülő rablótámadókat, akik 
látva, hogy baj van, a retikült eldobták és 
az Orczy-tér felé kezdtek menekülni. Vad 
hajsza indult meg, amelynek folyamán

elfogtak egy embert,
aki gyanúsan viselkedett, de akiről nem 
lehetett megállapítani, hogy ö volt a táma
dók egyike. Bekísérték a főkapitányságra, 
ahol az előállított ember a leghatározottab
ban tagadja, hogy a rablótámadásban részt 
vett volna. Szembesítésre egyelőre nem ke
rült a sor, mert Regényi Teréz, aki a fején 
megsérült, egyelőre betegen fekszik. Az 
előállított gyanúsítottat őrizetben tartják.

A rendőrségen hozzátartozói jelentették 
be az eltűnési esetet, melynek kinyomozása 
eredménytelenül végződött A reudörség 
minden fáradozása hiábavalónak bizonyult, 
hogy az eltűnt igazgató tartózkodási helyét 
megállapítsa.

Az egyszerűnek látszó eltűnési ügyben 
azonban csakhamar

váratlan fordulat állott be.
Egymásután érkeztek a budapesti főkapi

tányságra följelentések Szundy Sándor el
len. Az első feljelentést Domby Margit ma- 
gánzónő lelte, aki feljelentésében előadta, 
hogy Szundy Sándor 1929 október negyedi
kén

háromezer pengőt csalt ki tőle.

kíméli a szemet, mert

káprázásmeiites, 
kellemes, enyhe fényt nyújt.

Nem piszkolódik, 
mert belseje maratott, kívül

azonban sírna felületű.

Csinos alakú,
tehát minden világítási célra alkalmas.

Olcsó,
mert egyenlő áron Jobbat nyújt, 

mint az átlátszó iivegű izzólámpa.

Pár nap múlva már ujabb följelentés 
érkezett a főkapitányságra a tarpai refor
mátus egyház részéről és a feljelentés arról 
értesítette a hatóságokat, hogy Szundy Sán
dor, aki a református egyházi körökkel áll 
üzleti összeköttetésben, körülbelül két esz
tendő alatt

14.000 pengős kárt okozott a tarpai 
református egyháznak, még pedig vál

tóhamisítás ufján.
Ezekhez a feljelentésekhez csatlakozott a 

nagymajláti református egyház is, amelyet 
ugyanolyan módon, ugyancsak váltóhamisí
tás bűntettének elkövetése utján négyezer 
pengővel károsított meg 1929 év folyamán 
Szundy Sándor igazgató.

Ezek a följelentések most már egészen 
más megvilágításba helyezték Szundy Sán
dor eltűnését, akiről a nyomozás folyamán 
azt is megállapította a rendőrség, hogy 

vállalata teljesen tönkrement,
úgy hogy annak minden körülmények kö
zött likvidációjára került volna a sor.

V asárnap elfogták a prágai 
diákleány meggyilkolásával 

gyanúsított fiatalembert
Revolvert akart fogni letartóztatásakor 

a detekti vekre
Prága, február 2.

f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Nagy feltűnést keltett a város
ban az a gyilkosság, amely a külső perifé
riákon, a bubaneci földeken történt. Néhány 
nappal ezelőtt holtan találták itt Brenner 
Milada 16 éves leányt. Megállapították, hogy 

a fiatal diákleányt agyonlőtték.
A gyanú Zsizsala János aranymüvessegédre 
terelődött, aki hevesen udvarolt Brenner 
Miladanak. Zsizsala a gyilkosság után eltűnt 
a városból és hiába keresték a detektívek, 
nem sikerült ráakadni.

Tegnap reggel egyik külvárosi vendéglő
ben egy sápadt arcú, gyűrött ruháju fiatal-' 
ember tért be. Reggelit rendelt. Miközben 
kávéját itta, elbeszélgetett a kocsmárosnéval 
s rámutatott az egyik újságra, amely öles 
cimbetükkel közölte a gyilkosságról szóló 
tudósítást.

— Na, mit szól ehhez, asszonyom f — 
kérdezte a kocsmárosnét, aki még nem is 
válaszolhatott a kérdésre, amikor 

detektívek léptek be a vendéglőbe 
s igazolásra szólították fel Zsizsalát. A fia
talember erre hirtelen hátsó zsebéhez ka
pott, hogy revolverét előrántsa, de

a detektívek lefogták, megkötözték és 
beszállították a rendőrségre,

ahol órákon keresztül hiába faggatták, mit 
sem akart tudni az ügyről, csak később, 
hosszas faggatás után vallotta be, hogy való
ban Zsizsala Lászlóval azonos. Vallomásá
ban elmondotta, hogy Brenner Miladát jól

A beérkezett följelentések kétségtelenné 
tették, hogy

Szundy Sándor a bűnügyi felelősségre 
vonás elől menekült el.

Most már a főkapitányság bűnügyi osz
tálya fogott munkába, országszerte keresték’ 
napokon, sőt heteken keresztül Szundy 
Sándort és amikor kétségtelen megállapítást 
nyert, hogy az előkelő családból származó 
igazgató különböző bűnügyek miatt tűnt cl 
Budapestről, a főkapitányság megkérésé- 
sére

a budapesti királyi biintetőtörvénysxék 
elfogatóparancsot adott ki ellene.

Ezt az elfogató parancsot vasárnap dél
ben küldték meg a budapesti főkapitány
ságnak, amely azt sok száz példányban 
sokszorositotta és még a vasárnap folyamán 
nemcsak az összes magyar hatóságoknak^ 
hanem

az összes európai államok rendőrigaz 
galóinak is megküldötte.

ismerte, udvarolt neki, a leány szülei azon
ban ezt rossz szemmel nézték. Ezért elha
tározták, hogy közösen öngyilkosságot kö
vetnek el. Kimentek a bubaneci földekre, 
ahol

a leány elkérte tőle revolverét és azzal 
főbelőtte magát.

Neki azonban nem volt lelkien je ahhoz, 
hogy önmagával is végezzen s miután látta, 
hogy a leány halott, kivette a kezéből a 
revolvert cs elmenekült

Zsizsala László vallomását a rendőrségen 
csak fentarlással fogadták, mivel a fegyver
szakértők megállapítása szerint

a leányt hátulról érte a lövés a igy 
aligha képzelhető el, hogy önmagára 

lőtt volna.
Zsizsala Lászlót a rendőrség egyelőre őri
zetben tartja s a nyomozást tovább foly
tatja, hogy végképpen tisztázza a rejtélyes 
haláleset ügyét.

CONT^EN^L
■■■■ SZALLÜDA■■■

újonnan átalakított 

étterme 
llrllaagh László vezetésében 

megnyílt! >
Budapesten először

Andrew Sellir and his orchestra Vokál-kórus
6 ember. 25 hangszer

Minden este UlüC 
Szombat és vasárnap TÁNCJL
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Kábelstlrgönyben kereste meg a főkapitányság Romsich 
Tivadar rejtélyes ügyében a newyorki rendőrséget
Kőtfl egy hete hiába táradozik a rend

őrig annak a rejtélynek • megoldásán, 
Amely körülveszi Romsich Tivadar állítóla
gos amerikai orvosnak különös személyét. 
Teljesen lerongyolódva akadtak ni egy raz
zia alkalmával a detektívek Pesterzsébet 
dgylk pincehelyiségében. Amikor előállítot
ták a főkapitányságra. Romsich Tivadar 
elrnondtta, hogy Amerikából nemrég tért 
haza, a Teréz-körüt 15. szám alatt bérelt 
lakást magának és azért züllött és rongyoló- 
<|olt le ennyire, mert hazaérkezése után har
mincezer dollárját ismeretlen tettesek ellop
ták. Elmondotta azt is, hogy Amerikában 
prakszist folytatott, de semmiféleképpen 
sem tudja igazolni, hogy orvosi diplomát 
akár idehaza, akár Amerikában szerzett 
volna. Azt az állítását sem tudta beigazolni, 
hogy azért jött Magyarországba, hogy cf/V 
vidéki magyar urilányt vegyen feleségül, 
akit állítólag már éltek óta ismer.

A napok óta tartó kihallgatások nem tud
ták eloszlatni a rejtelmességet, amely ezt a 
különös embert körülveszi. Gyanuokok me-

A hadirokkantak VII. kerületi 
csoportja bizalmatlanságot 
szavazott az elnökségnek

Népes és izgalmas lefolyású nagygyűlést tar; 
tolt vasárnap délelőtt a Murányi-utcai elemi 
iskola nagytermében

a Iladlrokkantnk Orsaágos Nemzeti Szövet- 
aégének VII. kerületi csoportja.

Mintegy négyszáz VII. kerületben lakó rokkant 
jelent meg a nagygyűlésen, amely megkezdésé
nek pillanatától kezdve igen irgalmas keretek 
között folyt le. A gyűlésen résztvevő rendőr
tisztviselő több Ízben figyelmeztette a közbe- 
szólókat és sajongókat. hogyha nem maradnak 
csendben,

kénytelen a gyűlést feloszlatni.
A cviiléM Szabó Gyula, a csoport eddigi elnöke, 
nyitotta meg, rövid beszéddel. Megállapítást 
nyert azután, hogy

a választmány huszonhárom tagja közül 
huszonegy bizalmatlanságot szavazott az 
elnökségnek, úgy hogy ezefcután a tiszti 

kar benyújtotta lemondását.

rüllck fel amellett, hogy
szenvedélyes kokainista.

Fölmerült az a gyanú is, hogy esetleg 
kémkedés céljából tartózkodna Buda 

peeten, 
de a legkülönbözőbb feltevések közül egyet
lenegy sem igazolódott be.

Romsich Tivadart kivittek a toloncházba. 
és a titokzatos amerikai álorvosnak ott kell 
megvárnia ügye eldőltél.

Vasárnap délelőtt a budapesti főkapitány
ság

kábellá*  iratot küldött Amerikába
az oltani rendőrhatóságokhoz, hogy sürgő
sen állapítsák meg. Amerikában járt é és ott 
valóban orvosi gyakorlatot folytatott-e Rom
sich?

A rendőrségen két-húrom napon belül 
várják az amerikai rendőrigazgatóság ká
belválaszát, amely talán majd tisztázni fog
ja a rendkívül titkozntos Romsich, Tivadar 
kilétét és életkörülményeit.

Azonnal meg is választól Iák az uj elnökséget . 
Diszelnök: dr. Hamvasy István, VII. kerületi 
elöljáró és Hiltig Gyula iskolaigazgató lettek.

Tiszteletbeli elnökké Ruttkay Jenőt, ügyve
zető elnökké dr. Kerezsi György középiskolai 
tanárt, ifj. Hiltig Gyulát, Kárpáthy Zoltánt és 
Gyárfás Dezsőt választották.

A? uj tisztikar nevében dr. Kcrezst György 
szólalt lel és lelkes éljenzés közben kijelentette, 
hogy

véget vetnek a panamák és szabálytalan
ságok korszakának, minden tevékenységü
ket a VII. kerületi rokkantak ügyének 

fogják szentelni.
Vázolta a kerületben élő hadirokkantak nyomo
rúságos helyzetét, éhségét, nyomorát és lakás
ínségét- Legközelebbi céljuk a rokkantak segít
ségének és a rokkant-törvény végrehajtásának 
szorgalmazása lesz.

Hiltig Gyula igazgató felszólalása után az 
ülés déli 1 órakor végeiért. 

érdekében szólalt fel és ilyen értelemben 
terjesztett be indítványt.

Kende Tódor a munkaadók nevében. Ketlisz 
indítványának elvetését kérte, azzal, hogy meg 
kell vizsgálni a Biztosító pénzügyi szempontjá
ból, vájjon tud-e 75 százalékos táppénzt nyúj
tani a beteg tagjainak. Boros Mór, Lajtha Re
zső, Pollák Ferenc és Becsey Antal felszólalása 
után az elnök elrendelte n szavnzóst a táppénz
kulcs megállapítása ügyében. Minthogy a tör- 
vényszerülcg megállapított kétharmad többsé
get a szavazatok alapján egyik párt sem érte 
el, a közgyűlés úgy határozott, hogy egyelőre 

továbbra Is 60 százalékos betcgsegélyczést 
nyújt tagjainak.

A közgyűlés ezután megválasztotta a Pénz
tár 28 tagú igazgatóságát,

„ÁRTATLAN VAGYOK”
Az öngyilkos Rónai Nándorné vasárnap délután 

zokogva tett vallomást a kórházi betegágyon
A Rókus-kórház első emeletén, a húszon- 

hetes számú szobában, a női öngyilkosok 
kórtermében vasárnap délután a látogatók 
egész serege vonult lel. A látogatások egy 
őszhaju, megviselt arcú asszonynak szólot
ták, akit szombaton veronál mérgezéssel 
szállítottak be a kórházba: Hónai Nándor- 
nénak, akit, sok port felvert sikkasztási 
bűnügye miatt akart most felelősségre vonni 
a bíróság, de kénytelen volt a nagy érdek
lődéssel várt főtárgyalást a vádlott súlyos 
idegbaja miatt elnapolni. J

Amikor beszállították a Rókus-kórházba, 
eszméletlen állapotban feküdt, vasárnapra 
azonban magához tért, úgy, hogy fogadhatta 
látogatóit. Az öngyilkosság hírére a roko
nok és ismerősök köréből többen felkeres
ték az életunt, egykor dúsgazdag pesti asz- 
szonyt, akivel vasárnap délután a kórházi 
ágy mellett beszélgetést folytatott a Hétfői 
Napló munkatársa.

— Most már azt hiszem, hogy meggyó
gyulok, — mondja beszélgetésünk legelején 
Rónainé, — lázam nincsen s valamivel job
ban érzem. magam. Az orvosok azzal vi
gasztalnak, hogy

tiz-tlzenkét nap múlva el is hagyhatom 
a kórházat.

Nagyon, nagyon sok szenvedésen mentem 
keresztül, amíg ide jutottam . . .

Ezeknél a szavaknál a beteg asszony sza
vai inegcsuklanak, Rónainé sírni kezd. Most

Figveimoztetfisi
Budapest Ismét nevetett!

Erre való tekintettel a Terézkörúti 
Színpad igazgatósága elhatározta, 
hogy a nagysikerű „Kacagó estéket", 
mely minden este zsúfolt házakat 
vonzott és amelynek kimagasló 
attrakciója a VONÓSNÉGYES és 
a HITTANTANÁR, bizonytalan időre 

prolongálja.

Terezkoratl Színpad

mindenki idefigyel a tizenölös számú kór
ágyra, ahol

Rónainé hangosan zokog.
Látogatói csititgatták, végül is az asszony 
nngynehezen elfojtja könnyeit. Ismeretle
nek, idegenek, a kórterem többi betegeinek, 
életunt nőknek hozzátartozói, látogatói gyü
lekeznek Rónai Nándorné ágya körül s 
figyelik a szerencsétlen asszonyt, aki min
den erejét összeszedve, felemelt kezekkel 
felénk fordulva fennhangon ezeket mondja;

— Borzasztó az én tragédiáin.
Semmi bűnöm nincs, ártatlan vagyok! 
Elszámolási differenciák mialt hurcol

tak meg s vádolnak sikkasztással.
Isten látja telkemet, hogy senkit megkáro*  
sitani nem akartam s hiszem, hogy a bíró
ság meg fog győződni az én igazságomról...

Valóságos páthosszal áthevülve mondja 
Rónainé ezeket a szavakat s midőn mon
danivalóit befejezte, arcát a párnák köző 
temeti. Újból sírni kezd. Egész teste remeg. 
Ápolónő lép hozzá és nyugalomra inti.

A rokonok és látogatók csöndes bucsu- 
zással elhagyják a kórtermet. Rónainé mel
lett az éjjeli szekrényen az orvosságos üveg 
mellett egy cserép ciklámen s két narancs 
marad, a látogatók ajándékai. Ezenkívül az 
egykor nagyvagyonu, társaságbeli híres 
asszonynak semmije sincsen.

(r. k.)

Egy szegedi uriasszony bíró elé állította 
utcai lovagjait, akik a kíilönválfanélő férj 

parancsára »megíigyelték«

A 2 Fehér Hét 
és a közönség

ut Rómába vezet — mondja a kő:

. Szeged, febr. 2.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Szombaton 

délelőtt egy rendkívül érdekes erkötcsvédelmi 
ügyben tartott tárgyalást a szegedi rendőrség 
kihágás! bírósága. A feljelentő egy ismert ma
gántisztviselő különváltan élő fialni felesége 
volt, aki panaszában azt adta elő, hogy néhány 
hét óla két fiatalember állandóan molesztálta 
az utcáit,, .

szerelmi ajánlatokkal üldözte
és napról napra kísérte őt. Az utcai lovagoktól 
nem tudott szabadulni, nz állandó kiséret miatt 
súlyos idegbajt kópótt. A vádlottak Sí 1. és 
R. I. szegedi fiatalemberek vollak, akiket az 
crkölcsvédclmi rendelet alapján vontak felelős
ségre.

S. I. vallomásában tiltakozott n vád ellen, 
hogy szerelmi ajánlatokkal üldözte volna t 
flatalasszonvt és nzt adta elő. hogy pusztán ke
nyérkeresetből kísérte állandóan a hölgyei, ípég 
pedig azért, mert erre

megbízása volt a hölgy külön*  áltnn élő

férjétőL
Történi ugyanis, — mondotta vallomásában — 
hogy a hölgy larlásdijat követelt férjétől, aki 
ezt azonban arra való hivatkozással nem akarta 
megfizetni, hogy a feleségének bizalmas kap
csolatai, vannak egyik kollégájával. Ezt kellett 
neki megfigyelni, azért járt a feljelentő nyomá
ban.

R. I. is tiltakozott a vád ellen és csupán azt 
ismerte be, hogy egy alkatommal az egyik ká
véházban érdeklődött a feljelentést levő ur- 
hölgy után Az ellen azonban hevesen tiltako
zott, hogy molesztálta volna, még kevésbé, 
hogy szerelmi ajánlatokkal üldözte volna.

A rendőrülrósóg
bűnösnek mondotta ki

••• az elsőrendű vádlottat és bár enyhítő körül- 
n ménynek tudta be azt, hogy megbízása volt a 

“ megfigyelésre, húsz pengő pénzbüntetésre Ítélte.
R. I védekezését azonban teljes egészében elfo
gadta a bíróság és felmentette, a vád alól. Az 
ítélet ellen fellebbezést jelentettek be.

A Magánalkalmazottak Biztositó Intézete 
vasárnap megtartotta alakuló közgyűlését

A Magánalkalmazottak Biztosító Intézete a 
megejtett választások után, vasárnap délelőtt a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában tar
totta alakuló közgyűlését. Zsembery István el
nök megnyitó beszédében utalt arra, hogy n 
Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének (a 
MABl-nak) ez az. első közgyűlése, amióta a lesI-l r\ I - 1IH B I C*  <1*.  b “■■■................ -
tulct visszanyerte autonómiáját. Deutsch Jenő, 
ar első felszólaló, bestédében annak a remé
nyének adott kifejezést, hogy a Mugánnlkal-

IZZADAS. BORKEMENYEDF.S. EGO ÉRZÉSEK. 
KIFALLAS. BOKÁK D( ZZADASA.

I«A ESTE VEGYEN EGY 10 MEl-EG LABK'tl- 
AOT, MELYBEN ELŐZŐLEG NÉHÁNY DEKA 

SZENT BÖKIS LABSOT FELOLD.

FAGYASOS
TYUKSZEMCKT( 
FELTÖRESEKFÍ 
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mázollak Biztosító Intézete ezentúl a legtelje
sebb mértékben teljesítheti azokat a követelé
seket, amelyeket ax intézettel szemben az alkal
mazottak joggal támasztanak, elsősorban is 
maga választhatja meg ornosait. Az eddigi tö
meges orvosi retyielés és gyógykezelés helyeit 
jobb, egyénibb gyógykezelést sürget. Általános 
helyeslés közben jelentette ki, hogy a MABI 
nnk ezentúl

politikamentesen
kell teljesítenie hivatását.

Cselényi Pál dr. felszólalásában a rokkant
sági és aggkori biztosítás 65 éves korhatárának 
a leszállítását, valamint speciális kórházak épí
tését szorgalmazta. Belopotoczky. Kálmán, a 
pénztári orvosok jobb fizetését sürgette, Ker
tész Miklós

a betegségi táppénzkulcsnak 60 százalékról 
hetvenöt százalékra történő felemelése

MABI-

Minden — ----------- ------ ......
mondás, amelyet pestiesen igy transzformáltak: 
minden gondos háziasszonynak kötelessége 
egyszer elmenni a Magyar Divatcsarnok éven
ként megismétlődő „Fehér Hét" cimü nagy 
vásárára. Ez az elv nemcsak frázis, mert az áru
ház törzspublikuma valóban úgy kialakult, 
hogy az áruház vezetőinek szinte kötelességévé 
vált ennek a publikumnak olyan lehetőségeket 
is nyújtani, amelyeket rendes körülmények kö
zött sem ott, sem másutt nem találhatnak meg. 
Ez a legmodernebb kereskedői elvek mellett 
vezetett világvárosi áruház ugyanis esztendőn
ként többször frissíti fel áruraktárát, éppen 
ezért a meglevő árukat minden kereskedői ha
szon nélkül, sőt önköltségi áron is kiárusítja.

♦
.4 Magyar Divatcsarnok már két év óta ren

dezi „2 Fehér Hét" címmel az ilyen alkalmi 
nagyvásárait. Két sikeres esztendő után most 
ez a harmadik nagyvásár, amely bizony kitűnő 
startot vett szombaton. Alig hogy felhúzták a 
Magyar Divatcsarnok redőnyeit, a közönség, 
amely már napokkal ezelőtt értesüli az esc. 
ményről, hiszen látta a gyönyörűen feldíszített 
portált és az áruház belsejében sürgő-forgó de
koratőr-művészeket, valósággal megrohamozta 
az egyes osztályokat. A legtöbb érdeklődés ter
mészetesen — hiszen „Fehér Hétről" van sző— 
a fehérneműk osztálya felé terelődött. Azt, amit 
a legkülönbözőbb fehérneműkben a Magyar 
Divatcsarnok ez évben produkált, azt nem egy
könnyen lehet utánozni. Hogy ne említsünk 
mást, ami az újságírónak legelőször feltűnt, a 
kitűnő férfi puhagallcrl ezerszámra vásárolhat
juk itt — ird és mondd 10 fillérért.

♦
De nehogy azt higyjflk, hogy ez valami külön

legesség! Sifónl 68 fillérért, pamutvásznat 78 
fillérért vehetnek Itt a háziasszonyok. A fehér
nemű osztály nagy sztárja, á paplanlepcdő- 
vászon, amely 176 cm. széles és csak 2 pengő 
08 fillérbe kerül. A női fehérnemű osztályon 
mutatnak dúsan csipkézett nadrágkombinét és 
szoknyakombinét. A 2 Fehér Hét alatt ennek a 
cikknek az ára csak 2 pengő 80 fillér. Hihetet
len, hogy a hölgyek milyen olcsón tudnak öl
tözködni. Az uridtvat cikkek közül kétgalléros, 
eredeti oxford-inget 5 pengő 70 fillérért árul
nak, mig a selyemfényű puplin-ing 6 pengő 50 
fillérbe kerül. A nőt harisnyák között a leg
kitűnőbb minőségű selyemharisnya tűnt fel, 
amely csekély szövést hibával, minden szín-

árnyalatban 2 pengő 66 fillérért kapható.
♦

De nehogy azt higyjük, hogy csak fehérneműt 
és hasonló öltözködési cikkeket kínál ilyen 
rendkívül olcsó áron a Magyar Divatcsarnok. 
Szó sincs róla. Akármelyik osztályán megyünk 
végig, akár pongyolát, akár cipői, női kalapot, 
blúzt vagy prémet nézünk, mindenütt sze
münkbe dilik a rendkívül leszállított árat mu
tató táblácska. f

ti iő FáUiÓ 
is jobb

lesz, ha

akiknek csak most van szükségük 
uj rád ólámpára, megkaphassák az

Nagyobb tömeg paplant kiselejteztünk
Jó minőséget adunk már P 16»5O-ttfl kcxdve
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Száznál több diák tóm el 
a föuárosban 

a föléül rossz mzonyiiuanv miatt
A rendőrség erélyes és mér több esetben sikeres 

nyomozást indított felkutatásukra

amellyel Pozsonyból Győr felé igyekeztek, 
befordultak az árokba és

a társaságukban lévő hölgy súlyos »u- 
zódásokat szenvedett.

A jószágigazgató intézkedésére azonnal or
vos érkezett a helyszínre és megállapította, 
hogy

a közben eszméletre tért fiatal hölgy 
sérülései nem veszedelmesek, 

csak a karján és lábszárán szenvedett 
apróbb-nagyobb zuzódásokat. Az orvos ter
mészetesen azonnal bekötözte a sérüléseket

és engedélyt adott arra a sebesülteknek, 
hogy a jószágigazgató által rendelkezésükre 
bocsátott autón tovább folytassák írtjukat,

A búcsú zásnál azután a vendégek bemn- 
tatkozjak a szeretetreméltó házigazdának és 
ekkor derült ki, hogy a hölgy Kiara Cár- 
tius, a német külügyminiszter leánya, 
a társaságában lévő egyik ur pedig a. 
érje.
A férfi Győrben lakó magyar rokonainak 
látogatására igyekeztek, eközben történt a 
sajnálatos baleset.

A félévi bizonyitványovztás az idén is 
számos kisdiák eltűnését és szökését ered
ményezte. A.z elmúlt három-négy nap alatt

több mint ssáz diák eltűnését jelentet
ték be.

a főkapitányságon, ahol a szüleiktől félő 
és elbujdosott tanulóknak a felkutatása 
mostanában rengeteg munkát okoz.

A kisdiákok legtöbbje vidékre bujdosik 
és a rokonságnál keres menedéket és igy a 
rendőrség minden egyes diákeltünési ügyben

véglgfáviratozxa az eltűnt gyerekek 
egész vidéki rokonságát.

így azután a legtöbb gyerek hamarosan meg 
is kerül, de sok olyan eset foglalkoztatja a 
rendőrséget, amely nem jár ilyen könnyű 
eredménnyel.

A honvéd-utcai polgári iskolának két kis 
növendéke már napokkal ezelőtt elbujdosott 
a rossz bizonyítvány miatt. Együtt indultak 
vándorutjukra és elvergődtek egész Eszter

gomig. Ifi azonban már személyleirásukat 
megkapta a rendőrség s ennek alapján sike
rült őket feltartóztatni.

Egy ismert budapesti ügyvédnek 17 
éves gimnazista leánya is elbujdoaott 

eg.V elégtelen miatt.
A szülök kétségbeesve siettek a rendőrségre 
és három napi nyomozás után sikerült is 
megtalálni a diákkisasszonyt Veszprém vá
rosában. A szülők boldogan utaztak le 
leányukért, hogy visszahozzák Budapestre 
és megnyugtassák az egyetlen elégtelen 
miatt.

A sok sikeres nyomozás ellenére is 
több mint harminc kisdiákot hiába ke

res a rendőrség.
Valóságos körtáviratozás folyik az ország 
minden részében az apró diákok felkutatá
sára s a messzemenő intézkedéseknek pár 
nap alatt remélhetőleg meglesz a teljes 
eredménye: az clbujdosott kisdiákok mind
egyike visszakerül a szülői otthonba.

Bilincselve megszökött 
Budapestre szállítása közben 

a fogházörétől 
a pestkörnyéki villák réme

Vasárnap a miskolci rendőrségtől meg- 
Keresés érkezett a budapesti hatóságokhoz 
egy veszedelmes gonosztevő cl fogatú sara

Néhány nappal ezelőtt történt, hogy a mis
kolci rendőrség letartóztatta Olenyik Józse
fet, aki egy ruhakereskedésbe tört be. Ole
nyik neve nem ismeretlen a budapesti rcn 
dőrség előtt. Rengeteg lopást, betörést és 
egyéb bűncselekményt követett el Olenyik, 
aki lestvéröccsével együtt

résztvett azokban a nagystílű villafosz- 
togatásokban is, amelyek hónapokon 
keresztül rémületben tartották a sváb
hegyi. zugligeti és hűvösvölgyi villák 

lakóit.
Olenyik Józsefet letartóztatták és Buda 
pestre akarták szállítani. Mivel Olenyik a 
íegvakmerőbb gonosztevők közé tartozik cs 
már több ízben szökést kísérelt meg, óva- 
lossságból

megbilincselték a kezeit és igy akarták 
a fővárosba szállítani.

Alighogy a fogházőr elindult vele, bekanya
rodlak egyik néptelen utcába, Olenyik Jó
zsef futásnak eredt és amikor már húsz- 
huszonöt méter távolságban volt, moso
lyogva visszakiáltott őrének:

— Isten vele öregem, engem nem fognak 
látni egyhamar!

Ezzel befordult az egyik utcába és el
tűnt a fogházőr szemei elől, aki órákon 
keresztül hiába kereste az összeverődött 

járókelőkkel együtt.
Olenyik Józsefet nem sikerült kézrekeriteni. 
A fogházőr a szökésről azonnal jelentést 
lett az ügyészségnek, amely a miskolci 
rendőrség utján most Budapesten keresi a 
megszökött betörőt, mivel minden valószí
nűség szerint a főváros felé vette útját.

Ujabb exhumálásokat fogana
tosítottak a békésmegyeí 

arzénmérgezések ügyében
Gyula, február 2.

M Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) A békésmegyeí arzénmérgezések 
ügyében, mint ismeretes, széleskörű nyomo
zás indult azoknak a névtelen feljelentések
nek az alapján, amelyeket néhány héttel ez 
előtt juttattak el a csendörségre. A feljelen
tések elmondották, hogy

Öcsöd és Vésztő községekben ugyancsak 
több embert pusztítottak el hozzátarto

zóik arzénnal.
A vizsgálat során két letartóztatás és szá
mos exhumálás történt, ezzel azonban nem 
fejeződött be a nyomozás munkája.

Most ujabb adatokat kapott a csendőrség, 
s ezeknek az adatoknak a birtokában a vizs
gálóbíró

számos ujabb exhumálást rendelt el 
Öcsöd községben.

így felbontották Daróczy János volt öcsödi 
kurátor sírját. Daróczy igen vagyonos ember 
volt, gyanús körülmények között hunyt el

| és egy névtelen feljelentés szerint arzénmér- 
gezés áldozata lett. Ugyancsak exhumálták 
az öcsödi temetőben Molnár István gazdál
kodónak és Eszter leányának holttestét is, 
tegnap pedig Pro köp Erzsébet öcsödi asz- 
szony sírját nyitották fel. A vizsgálóbíró in
tézkedésére

az exhumálások során talált gyanús le
leteket felküldötték a budapesti vegy

vizsgáló intézetbe,
hogy szakvéleményt kérjenek innen. Az 
ujabb exhumálások után minden valószínű
ség szerint

ismét több letartóztatás várható.
Itt említjük meg ázl is, hogy Hajdú Lajos 

békéscsabai füszérkereskedő ügyében a 
nyomozást megszüntette az ügyészség. Hajdú 
üzletében, mint ismeretes, két és fél kilo
gramm arzént találtak, a nyomozás során 
azonban kiderült, hogy az üzletben azelőtt 
egy légyölőpapirgyárló műhely volt és nz 
arzén a papírgyártás céljaira szolgált.

A német külügyminiszter leányát 
autószerencsétlenség érte 

Komárom közelében
A nemrégen Budapesten járt világhírű 

^PPraériekes: Baklanoff. vasárnap délelőtt 
hosszabb telefonbeszélgetést folytatott pesti 
impresszáriójával és ennek a beszélgetésnek 
során érdekes autókatasztrófdról számolt be, 
■melynek szenvedő hőse azonban nem ő, 
hanem

kiara Curtlus. n német külügyminiszter 
leánya.

A szerencsétlenség pedig Fclső-Magi/uiurszd- 
Són történt.

homárom és Pozsony között van Apáca-

Szakálas község, amelynek határában terül 
el Baklanoff közel száz holdas birtoka. A 
nagy kiterjedésű .szántóföldön kívül öt hol
das angolkórt is tartozik a birtokhoz és a 
park közepén kastély emelkedik, ahol Bak
lanoff minden esztendőben tölt néhány he
tet családjával. Különben jószágigazgatója 
intézi a gazdaság összes ügyeit.

Néhány nappal ezelőtt 
rszmélet’en, vérző nőt hozott be két 

németül beszélő férfi q kastélyba.
Elmondották, hogy a község közelében 
autószerencsétlenség érte őket. Gépükkel,

vesz ré«zf febrtcáur
az erszáges

Goldberger-Bemberg Z^^S^TTC-ünk országszerte 
(sőt egész Európában) annyira népszerű, hogy ma 
már hirdetésre nem szorul. Összehasonlíthatatlan 
minősége, tartóssága, moshatósága, mintáinak felül
múlhatatlan gazdagsága általános elismerésre talált.
A közeledő szezonra természetesen az uj{IbnzjSígTre, 
minták dús választékával jelenünk meg. Rendkívüli
sikerünk arra indított bennünket, hogy Goldberger- 
Bembergszöveteink uj sorozatával lepjük megvásárló 
közönségünket. Ezeket az elragadó újdonságokat

MOUSSELINE
AMOURETTE.. .. •• fátyol*  sarti, lehaletkőwwyw assyag

CREPE GERMAINE ..

CREPE PASTORALE

GOLDECHINE 
GOLDONA.? _ ..

SOIRÉ .. -

neme*  Bemberg-Gaorfette

lágyan omló marocata

•• nemes. gyöngyfényn impráaá

m ideális, aima hsain Bemhergsalyem

600 előkelő kereskedő mutatja be kirakataiban a 
február 15 — 24-ig rendezett

kirakafverseny
keretében.
Közelebbi részletek — jury tagjai stb. —a jövő vasár
napi számban ugyanezen a helyen.

GOLDBERGER SÁM. F. ÉS FIAI R. T.
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Hatályon kívül helye
zik Primo de Rivera 

összes rendeletéit
Mudrid, február 2.

A Berenguer-karmány első minisztertaná
csán több nagyfontossfigu határozatot hozott. 
Mindenekelőtt elrendelte mindazoknak az 
intézkedéseknek a felülvizsgálását, amelye
ket a diktatúra idején tettek. Valamennyi 
minisztériumban egyszerűsítik a: ügykeze
lést és az egyes minisztériumok költségveté
sét a jövőben isinél törvény fogja szabá
lyozni, amely lehetetlenné teszi, hogy az 
egyik minisztérium részére megszavazott 
költségvetésből átutaljanak a másik minisz
térium céljaira.

A kormány annak az Intézkedésnek a 
megszüntetését Is tervezi, amelyet rövid 
Idővel ezelőtt a diktatúra elrendelt és 
amely szerlnf az exportőrük kötelesek 

bizonyos de viza beszolgáltatásra.
A minisztertanács határozata értelmében 

visszahelyezik állásúikba mindazokat az 
egyetemi tanárokat, akiket Primo de Rivera 
elmozdított és száműzetésbe küldött.

Hétfőn Ismét megkezdődik a rendes ta
nítás valamennyi spanyolországi egye

lőmön.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézel va
sárnap az időjárásról a következő prognó
zist tette közzé: Túlnyomóan borús, csapa
dékra hajló és inkább enyhe idő várható.

— Klebelsberg tartotta az ünnepi . beszé
det ■ Széchenyi lakomán. A Nemzeti Ka
szinó vasárnap este tartotta hagyományos 
Széchenyi-lakomáját, amelyen vitéz nagy
bányai Horthy Miklós. Magyarország kor
mányzója, József és József Ferenc királyi 
herceg, gróf Bethlen István miniszterelnök, 
gróf Apponyi Albert, bóró Wlassics Gyula, 
a felsőhöz elnöke , Janky Kocsárd, a hon
védség főparancsnoka, is részt vett. A lako
mán a Széchcnyl-scrleggel kezében gróf 
Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi 
miniszter mondotta a Széchenyi-emlékbeszé
det. Majdnem egyórás beszéd keretében fog
lalkozott Széchenyi István életével.

— A Magyar írók Egyestlleténrk közgyűlése.
A Magyar Írók Egyesülete vasárnap délelőtt 
ünnepélyes közgyűlést tartol az Otthon Kör 

; dísztermében. Vofnovich Géza elnöki megnyi
tójában hangoztatta, hogy a mai korszellem 
nem kedvező az irodalomra nézve. Az elnöki 
beszámoló után az elhunyt Ibi kost Jenő he
lyére Ambrus Zoltánt választották meg, az igaz
gat ólnnácsot pedig Lukinlch Imrével, Wlasstch 
Tibor báróval, Márkus Miksával és Lőrinczy 
Györgvgyel egészítették ki. Később Czebe Gyula 
dr. tartott előadást a magyar könyvpiac leg
újabb statisztikai adatairól. A napirend leg
értékesebb pontja Kosztolányi Dezső feloiva- 
3ása volt, aki drámai hatású beszámolót tar
tott a magyar irodalom és a magyar írók sor
sáról.

•— A tanítók br. Eötvös József emlékünnepe. 
Eötvös József báró halálának évfordulója al
kalmából a magyar tanítók cmlékiinepségct 
rendeztek vasárnap délelőtt a Tudományos 
Akadémia nagytermében. Rákos István királyi 
tanácsos elnöki megnyitója után Lukinich 
Imre dr. egyetemi tanár nagyszabású beszéd
ben ismertette Eötvös Józsefnek még kiadatlan 
és ismeretlen naplótöredékeit.

— Európa szépségkirálynöl Párlsbn ér
keztek. Parisból jelentik: Az egyes orszá
gokban megválasztott szépségkirálynők Pa
risba érkozlck. Kedden valamennyien részt 
vesznek az Operában rendezendő jótékony
célú bálon. Az európai .szépségkirálynő meg
választása szerdán lesz. A művészekből ösz- 
xzcállitolt nemzetközi zsűriben Albert Bes- 
nard, a kiváló francia festő elnököl. Pénte
ken n szőpségklrólynök Cnnnesbn utaznak, 
ahol tiszteletükre nagyszabású ünnepségeket 
rendeznek.

•— A dán király Hindcnburgnál. Berlin
itől jelentik: llindenburg birodalmi elnök 
ina délután fogadta ti dán királyt, aki rivi- 
érni útjában néhány órát Berlinben töltött.

<— Nagy tilz egy bnlatonmenti községben. 
Balatonfürcdről jelentik: A közeli Mihály- 
háza községben vasárnap éjszaka kigyulladt 
Olbuk István gazda háza és a dühöngő szél
vészben a tűz egész sor szomszédos házra 
átterjedt. A kivonult környékbeli tűzoltók 
csak reggel négy órára tudták az oltást be
fejezni, akkorra már hat ház, öt pajta és 
számos gazdasági felszerelés a tűz martaléka 
leli.

KIADD LUKASOK
BIMBÓ-UTCA 1-3-5. sz.

(izemben n ■tátin*!  ka< hivatallal)
agy-egy 3-, 4- es 5-szobís hallal, 
MARGIT-KÖRUT 43. sz.

i körútra va<?v a atatlaHlkn-kerire no*fl
3- as 4-szohas lakások naiiai. 
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Álarcos bandita vakmerő táma
dása Pártos Miklós amerikai 

magyar milliomos ellen
A bandita éjszaka 

és leütötte a
Most érkezeit hire Budapestre az ameri

kai banditavilág históriájának újabb feje
zetéről, amelynek szenvedő hőse Pártos 
Miklós, az ismert amerikai magyar millió
mos.

Pártos Miklósnak, aki a Pártos Redly Cor- 
poration főnöke,

a newyorki milliárdosok utcájában, a 
Fifth Avenuen van saját palotája.

Pártos néhány nappal ezelőtt késő éjszaka 
arra ébredt, hogy a hálószobájával szom
szédos szobában valaki jár. Magára kapta a 
hálókabátját és kilépett a szomszédos helyi
ségbe, ahol legnagyobb megdöbbenésére 

egy revolverrel és vasbottal felfegyver- 
zett álarcos férfivel találta szembe ma

gát.
A bandita revolverrel akarta arra kénysze
ríteni, hogy megadásra emelt kézzel menjen 
vissza a szobájába, pártos azonban nem 
ijedt meg, hanem

— 1A pécsi ipartest illet tisztújító köz
gyűlése. Pécsről jelentik: A pécsi iparles- 
tűiét régóta húzódó válsága ma megoldó
dott. Nemrégiben a politika hullámai ütöt
ték fel a fejüket az iparteslületben. A visz- 
szavonásnak az lett a következménye, hogy 
az elnöknek nagyszámú ellenzéke lett. Két 
hónappal ezelőtt Marovics Sándor elnök le
mondott. Ma tartották az elnökválasztó köz
gyűlést. A közgyűlés nagy többséggel újra 
megválasztotta a régi elnököt, mig az 
elöljáróságba és a tisztikarba sok ellenzéki 
került be. Ezzel a kompromisszumos meg
oldással most már mindenki megoldottnak 
tekinti az ipartesiület válságát.

— Megpcticionálták a nagykanizsai köz
ségi választásokat, Nagykanizsáról jelentik: 
Ismeretes, hogy a nagykanizsai községi vá
lasztásokon, amelyek néhány héttel ezelőtt 
zajlottak lo, az egyesült ellenzéki blokk 
százszázalékos győzelmet 
nyira, hogy az eddig 
még csak egy póttagot 
képviselőtestületbe. A 
ben dr Baráth László 
most petíciót adott be 
megyei választmányhoz, 
adtn elő, hogy a választási helyiségekben 
idegeneg is1 tartózkodtak, sőt azok segitettek 
a szavazatok összozámlálásánál. Nagyka
nizsa polgársága érlehetö érdeklődéssel vár
ja a megyei választmány döntését, amely 
minden bizonnyal vissza fogja utasítani a 
kellő ellenérvvel nem rendelkező petíciót és 
ezzel a közmegelégedést keltett uj választást 
jogerőre emeli.

aratott, olyany- 
uralmou lévő párt 
sem tudott behozni a 
Katolikus Párt nevé- 
nagykanizsai ügyvéd 

a választások miatt a 
Petíciójában azt

16 pengőért naponta 
teljes diétái, összes laboratóriumi vizs 
gálatokkal, külön felszámítás nélkül 
nynjt a FASOR-SZANATÓRIUM (VII. 
Vilma királynö-ut 9.) belgyógyászati be 
legeknek a háziorvos irányítása mellett 
kétágyas klinikai rendszerű külön szó 

bálban.

A HÉV mfeznki és pénzügyi felülvizsgálata. 
Mint ismeretes a luxembourgi Banque Commer- 
ciulc. illetőleg a mögötte átló külföldi pénz
csoport ajánlatot telt Budapest székesfőváros- 
nlak a HÉV részvény-többségének eladásúra. 
Ezzel az ajánlattal kapcsolatban a székesfővá
ros tanácsa megbízta a BESzKÁRl-l, hogy 
szakértői állal vizsgáltassa meg a HÉV va
gyoni, jövedelmezőségi és jogi viszonyait, vala
mint műszaki felszerelését. Az utóbbi irányban 
lefolytatandó felülvizsgálat annál is inkább 
érdeklődésre tarthat számot, minthogy a HÉV 
a legutóbbi évek alatt 11,000.000 pengő költ
séggel egész sinhálózalál, járműparkját és 
egyéb felszereléseit kiegészítette és moderni
zálta. A felülvizsgálatban a székesfőváros ré
széről dr. Szemethy Károly Haiti főügyész és 
Sebő Béla főszám vevő, — a BESzKART igaz
gatósága részéröl: dr. Bacsinszky Vladimír, 
Biró Dezső Buday Dezső. Erney Károly, dr 
Hoór-Templs Móric, dr. Kandó Kálmán, dr. 
Láng Lajos, dr. Platlhy György, Scheuer Ró
bert és Vázsonyi Jenő vesznek részt, mig a 
szakértői vizsgálatot dr. Márkus Jenő vezér- 
igazgatóhelyettes, ('.baléi Vilmos, Csittért De
zső, Kakujay Károly, dr. Palz Sándor, dr. Per- 
eret György, Stankovlts Szilárd és Tóbiás Ká
roly igazgatók vezetik.

behatolt Pártos Miklós palotájába 
milliomost, aki tettenérte őt

rávetette magát a betörőre, 
akit annyira meglepett a váratlan támadás, 
hogy nem tudta a fegyverét használni. 
Dulakodás kezdődött a két férfi között. A 
banditának egy pillanatra sikerült kiszaba
dítani magát és ekkor

a vasruddal fej bt vágta Pártost, aki esz
méletlenül esett össze.

Közben a dulakodás rajára felébredtek a 
személyzet tagjai és előrohantak. Mikor a 
bandita meglátta őket,

az ablakon át kiugrott.
vad futással menekülni kezdett és pillana
tok alatt eltűnt a Central Park fái között.

Pártos Miklóst, aki súlyosan megsebesült, 
a legelőkelőbb newyorki orvosok vették ke
zelés alá. Newyorkban mindenütt nagy meg
döbbenéssel beszélnek a közbecsülésben álló 
Pártos esetéről, aki majdnem áldozata lett 
c vakmerő támadásnak.

Nagy havazások Olaszországban. Ró
mából jelentik: Génuában több, mint egy 
órán át jégeső esett, úgy hogy az utcákat 
egy centiméter vastagságú jégeső borította. 
A villamosvasúti és autóközlekedést nagyon 
megnehezítette a nagy szemű jégeső. Turin- 
ban egész napon át havazott. Olyan nagy hó- 
tömeg zudult a városra, hogy sokszor ne
gyedórákra megakadt a forgalom és számos 
távbeszélő vonal megrongálódott. Több he
lyen leszakadt a háztctöcsatorna és veszé
lyeztette a járókelők életét. Olaszország 
hegyvidékeiről is erős havazást jelentenek, 
mig az ország többi részében cső esett.

— Házasság. Dr. Havel Agláját, dr. Havel 
József törvényszéki tanácselnök és neje Blas- 
kovich Iréné leányát február 4-én, délután fi 
órakor vezeti oltárhoz a Deák-téri evangélikus 
templomban dr. Krepu&ka István fülorvos, egye
temi tanársegéd; dr. Krepuska Géza egyetemi 
tanár és neje Strcck Jolán fia. — Páll József, 
az Esti Kurír és .4 Reggel belső munkatársa és 
Fenyves Hildegard vasárnap házasságot kötöt
tek. Tanuk voltak dr. Rassay Károly orszgy. 
képviselő és dr. Boros László az Esti Kurír fe
lelős szerkesztője.

Csak 1 napon!
Február 4-én kedden.
Finom férfiöltönyök 
leszállított árban.

Suját készítményt! divatos férfiöl
töny ők remek szabásban, kifogás
talan kivitelben fekete, sötétkék, 
szürke és barna szövetekből, ame
lyek a mostani dényben nem fogy
tak el és eladási ára sokkal maga
sabb volt, most példá.lanul leszál
lított árban

45.— pengőért 
kapható László Lajos férílruhailz- 

letébcn, Vilmos császár-ut 40. 
Felhívjuk t. olvasóink figyelmét- 
használja ki ezen olcsó vásárlási 
lehet , séget, mert >lyen alkalom 
többé nem lesz. Postai rendelése

ket pontosan eszközöl a cég.

O A Magyar Tisztviselők Takarékpénztára Rt. 
f. év január 31-én tartotta XXIII. évi rendes 
közgyűlését báró Pcrényi Zsigmond elnöklete 
alatt. A közgyűlés egyhangúlag tudomásul 
vcllo nz igazgatóság jelentéséi, mely szerint az 
intézel az elmúlt évben is örvendetes fejlődési 
és kedvező űzlclercdményt ért cl. Az intézel 
betétállománya a tavalyi J.J millió pengőről 
5.1 millió pengőre cmelekcdett, tiszta nyeresége 
pedig a mull évi 193.793 37 pengővel szemben 
199.389.26 pengőt tesz ki. A közgyűlés úgy ha
tározott, hogv a tavalyi 12%-os osztalékot idén 
is fenntartja, vagyis a 10 pengő n. é. részvé
nyek után f. évben is 1.20 pengő osztalékot 
fizet február 1-lől kezdődőleg.

— Csak egy napon, kedden! Saját készít- 
mányit, divatos férfiöltönyök,'' remek szabás
ban, kifogástalan kivitelben, sötétkék, fekete, 
szürke és barna szövetekből, amelyek a mos- 
tani idényben nem fogylak cl és eladási árai 
sokkal magasabb volt, most példátlanul leszól- 
litotl árban, 45 pengőért kapható, László Lajos 
férfiruhaüzlclében. Vilmos esAszár-ut 40. Fel
hívjuk t. olvasóink figyelmét ezen olcsó vásár
lási lehetőségre

JÓ! 
JOBB!!
LEGJOBB!!!

A

■ARABJA
MŰSORA

Nyomora miatt öngyilkos 
tett egy joghallgató

Vasárnap délelőtt betért a Rúc-fürdöbc egy 
huszonhat év körüli fiatalember és kabint bé
relt. A fürdő személyzete csakhamar figyelmes 
jelt arra, hogy a bezárt fülkéből hörgés hallat
szik. Azonnal feltörték az ajtót és benn

vérbefagyva, átvágott ütőerekkel feküdt a 
fiatalember,

mellette pedig egy véres borotva heveid, amely- 
lyel átvágta az ereit. A mentők életveszélyes 
állapotban szállították a Rókus-kórházba.

A rendőri nyomozás megindult az ismeretlen 
öngyilkos fiatalember kilétének felderítésére, 
aki vasárnap a késő éjszakai‘órákig sem tért 
eszméletre és igy nem lehetett kihallgatni. A 
rendőrség megállapította, hogy az ismeretlen 
fiatalember

Szántó Gergely huszonötéves joghallgató, 
aki a Csarnok-tér 5. számú ház egyik albérleti 
szobájában lakik özvegy édesanyjával és két 
testvérével

a legszörnyübb nyomorban.
Anyja varrásból él, férfiteslvére állás nélkül 
van, leánylestvére hónapok óta súlyos betegen 
fekszik, ő pedig, már másfél év ó*a  cimirással 
keres valami kevés pénzt, családja nyomorán 
azonban segíteni nem tudott.

Az anyagiak hiányában tanulmányait is 
félbe kellett szakítania.

Ez lelte életunttá és ezért lett öngyilkos.

O Stein Emil — a Kereskedelmi Bank 
vezérigazgatója. A Pesti Magyar Kereske
delmi Bank holnap tartja ez évi közgyűlé
sét, majd ezt kövelöleg igazgatósági ülését, 
amelynek érdekes eseménye lesz: az igazga
tósági ülésen nevezik ki dr. Síéin Emil 
ügyvezető igazgatót, a kondíció kartell elnö
két, a bank vezérigazgatójává. Dr. Stein 
Emil koncvczésévei valóban méltó érdeme
ket jutalmaz a Kereskedelmi Bank igazga
tósága. Weisz Fülöp .mint minden alkalom
mal, úgy most is szerencsés kézzel válasz
totta meg azt, akit munkatársul vett maga 
mailé. Stein Emil nemcsak kiváló és elis
mert reprezentánsa a bankszakmának, ha
nem nagyszerű, mélyludásu kereskedelmi 
jogász is. Méltóbb és hivalollab embert nem 
Is lehetett volna találni erre az előkelő, de 
nagy munkával járó pozícióra, mint a Ke
reskedelmi Banknak ezt a kiváló, kipróbált 
igazgatóját, akinek kinevezése az egész köz
gazdasági életben osztatlan elismeréssel és 
megelégedéssel találkozott.
0 A Magyar Nemzeti Bank főtanácsosa, dr. 

Schober Béla vezérigazgató előterjesztése alap
ján jóváhagyta a bank mérlegét, valamint nye
reség- és veszleségszámláját, amelyek szerint az 
1929. évi tiszta jövedelem 10,242.000 pengő. A 
főtanács elhatározta, hogy az elért üzleti ered
ményből 13 százalékos osztalék, azaz 100 arany
korona n. é. részvényenként 13 aranykorona 
(15.06 pengő) kifizetését fogja a mai közgyű
lésnek javaslatba hozni.
0 A Budapest Székesfővárosi Községi Taka
rékpénztár Részvénytórsaság igazgatósága leg
utóbbi ülésén megállapította a f. évi február 
hó 13-ikára egybehívott közgyűlés elé terjesz
tendő 1929. üzletévi mérlegét. A mérleg a Köz
ségi Takarékpénztárnak első teljes üzletcvóről 
számol és és 221.033.27 P tiszta nyereséget mu
tal ki, melynek felosztására vonatkozóing az 
igazgatóság javasolni fogja a közgyűlésnek, 
hogv az alapszabnlyszcrfi levonások után fenn
maradó összegből 3,600.000 P névértékű, az 
1929. üzletévre osztalékra jogosult részvény 
után 5% osztalék fizettessék ki, a fennmaradó 
összeg pedig a tartalékalap javadalmazására 
fordillassck. • A múlt év júliusában tartott rend
kívüli közgyűlés határozata alapján kibocsá
tóit 7,200.000 P névértékű uj részvény utón 
osztalék kifizetésre nem kerül, minthogy a be
fizetés alkalmával c részvények már 5%-os ka
mattérítésben részesüllek. A takarékpénztár fej
lődésének útját betéteinek állandó emelkedése 
jelzi. A mérleg minden tekintetben a takarék
pénztár egészséges és egyenletes fejlődését mu
tatja. A váltótárca nz év végén az előző év<l 22.2 
millió pengővel szemben 7.2 millió pengővel 
29.4 millió pengőre emelkedőit.

— Az uj Tungsram gyöngyfénylámpa ugyan- 
annyiba kerül, mint a vilúogs üvegü izzólámpa, 
azonban kiküszöböl minden káprázósl. Üvege 
belül maratott, külső felületet pedig sima, to
llát könnyen tisztán tartható. Értékes újítás ez 
az izzólámpngyárlás terén, mert most már 
minden kölscglöbblet nélkül olyan izzólámpá
hoz jut n közönség, amely kíméli n szemet-
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FEBRUÁR 1-1^

Önnek is szüksége van valamire,
Reklám-sifón _ M

métorjo------------------------------------------------sSi
Pamutvászon _ 70

mindenre alkalmas, méterje_____________ • fi SR
Mosott sifón _ Qg

fehérneműre, méterje _______________   Stefi W

Agy- és fehérnemüvászon 1.28
la (pamut) méterje — ... .. ......... ................. ■

Színes nansouk
női fehérneműre, minden színben — _

Angol batisztsifón
fehér ée színes —____ ...___________

Alsónadrág-grádli
kitűnő minőség________________ L- _

Cérnazefir
a legkiválóbb minőség__________ ;_____

Agynemüdamaszt
különféle mintákban_______ _

Lepedővászon
(jó pamut) 140 em. széles____ ’

Paplanlepedövászon
(jó pamut) 180 cm. széles---------

Lenlepedővászon
erős szálú, 145 cm. széles — .

J.58 
pa 

2*98  

3-90

Angin tolltoknak _ Qg
erős minőség _ _ — — — SBfiw

Ágynemükanavász 1.18
erős, színtartó, méterjo — «. — ■

6 személyes rojtos kávéskészlet A.90 
minden színben ._____ — ._

Damaszt kávés- és étkező- a Rn
6 B^ra^y08. kJtQnö Pamut* <!• 

KUSZIUl damasztból. szép mintákkal - W

Kockás damaszt-törülköző _ Qg
Tiszta lentörülköző 1.38

50 cm. széles, 8 piros szállói —--------- ■

Háziszőttes konyharuha - SR
55X55 nagyságban, darabja _--------- >te# W

Tiszta len konyharuha — Qg
60X60 nagyságban, darabja -----------— ... • 

ami ezan hirdetésünkön árának olcsóságánál 
fogva nyomban szembetűnik, — Ezidoi Fehér 
Hetünket kibővítettük azzal, hogy nemcsak úgy
nevezett fehéráruk, de áruházunkban található 
minden cikk árát a lehető legmérsékeltebb 

áron árusítjuk.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bemberg selyemharisnya 9.85
minden színben, csekély hibával... ... .. fii

Atlasz csikós selyemnadrág 1.88
minden sziuben... .- ... ...... —_______ __  ... R

Fekete tornanadráq _ ®>g
Gyermek játszóruha _ (M

Jó mosó, flanelből ................................ — ®te# ta

Kimonók és pongyolák 9.98
jó mosó, voálból____ ...___________ ’_______ fii

Háziruhák 2.48
kitűnő mintás voálból, szép fazónokban _  __ ... w

Átmeneti női kabát 99*50
finom kelmékből, uj divatfazónokban _ ._ fii fid

Finom női gyapjuoroszka 12.90
szép mintákban...    ......... ...« te#

Jó mosó teniszflanel _
nagy választékban_ —_______ — _  •

Mosóvoái _ gg
(muszlin) színtartó mintákkal.— _. _.   _ _ _ • w-'W 

Crepe de Chine nehéz minőségben, minden g.75
színárnyalatban, 100 cm. széles____ __  ...-------te#

la gyapjú crepella A.40
minden színben, 100 cm. széles ... ._ —___ ... -. ■

Gyermek nappa bőrkesztyű 9.40
bármely nagyság ... .— ... ... ... .—  ........  —. ÉMl

Bélelt la nappa bőrkesztyű 7.90
női és férfi .„ ... ._...............  ...---------._ ■

Női lakkés színes pántos börcipöl 2.50
magas és troteur sarokkal .„ .„ — ... — ... ... ■ te#

Férfi fekete félcipő lakkorral 1 A.80
elsőrangú gyártmány ...____ —   _  ...........MTm

Függönyetamin _ Qg
150 cm széles, ajouros és kockás, métere ......... •

Fehér etamin storfüggöny g.50
Fehér storfüggöny 12.50

la oérnagrenadlnból, csipkézve és húzott fodorral ■ te#

Strapa ágyelő rojtozott 2.98
300 X 200 nyírott gyapjú ebédlőszőnyeg gg —

kittinő minőség.- —---------------- — —

Flaneltakaró fi.30
virágos vagy kockás, 140 x 100 nagyság-------— W

Hímzett ágykészlet r.;ií‘,,';.I,JX 32.-
1 kit párnából, eltőran&a mosott sifónból, a legstebb kiállításban WOBW

széles

Kosaras melltartó _ Q9
jó sifónból, csipkézve ................ ©waní

Dupla tüllmelltartó 1.48
kosaras fazónban, csipkézve ... — _  __ _  **

Női ing vagy nadrág 1.25
szépon hímezve, jó sifónból ... _  ... ._ „ •

Szoknya vagy nadrágkombiné ...
szinos nansoukból, széles divatcsipkével ts 1 ö
hímezve................................................ . ............. ■■

-- -------- TF—■
Női hálóing minden színben, szép ajour- ^£>30 

és hímzett mintákkal ... —-------—. ._

Hosszuujju háló’ng
szépen hímezve, fehér és szí nos._ ._ _ _ w

Színes csipkés hálóing . K.90 
ajour- Ó8 hímzett mintákkal............ - ... — te#

Brokát öves harisnyatartó 9.28 
selyom gumiréezekkel............ ..........................

Férfi szegélyes sifoning 2.48
jó mosó sifónból, csak 40, 41, 42 számok ... te#

Oxfordszövésü ing «
3 gallérral, világos, Bírna és sötét alapon ... RftodCU 
Hozzávaló gombos nadrág — .„ ... 2.39

Eredeti oxfording §,70
kiváló jó minőség, 2 gallérral w

Selyemfényű puplining ^.50
hólelt mellel, fehér és szinos......................... ’•»’

D
Hosszú hálóing E.70

(férfi) ktllönfólo fazónokban, kiváló jó sifónból w

Rajéköpper alsónadrág 2.20
hosszú, gombos........ . ._ ... ...................  ._ te#

Szinesszélü zsebkendő — lg
jó mosó...................—..............................._ • R

Ajourszélü zsebkendő _ Ag
szinos és fehér ................................. — ... W

Divat nansouk zsebkendő _ 2g
a legílnomahb mluőség, női .........................  SteSOS

Darázsfészkes törülköző _ gg
azino3 széllel, rojtos..................._ _ — — Slfiw

Damaszt törülköző 1.28
kittlnö pamutmlnőség ._ .« — — — — ■

Frottier törülköző 1.98
jé kivitelben, Jaquard-mintás*

30.000 méter ClÖpll csipke métere 6 fillértől. Valansé csipke gyönyörű mintákban, métere 12 fillértől.
MF*  Jöjjön el a 2 Fehér Hétre! Feldíszített áruházunk várja Ont

Körié fehér heti ismertetőnket, mely a vidékről hozzánk feljövőknek kedvezményes utazást biztosit. Postán 
díjmentesen küldjük. Postai megrendeléseket utánvétellel (4 pengőn felüli rendelésnél) díjmentesen szállítunk

Rákóczi-ut 74 Rákóczi-ut 74
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SZIttHÁg-MOZB
Hegedűs Gyula beperelte 
a Magyar Színházat és a 
Vígszínházhoz szerződött

GAÁL FRANCISKA — TŐKÉS ANNA — 
VASZARY PIROSKA az Andrásig) úti Színház 
uj műsorában. Ez a három ragyogó művésznév 
dominálja az uj műsort, amely gyönyörű star
tot vett a százszázalékos táblákkal Török 
Rezső remik, szivet szorongatóan szép egyfcl- 
vonásosában Gaál Franciska mint pesztonka 
olyan brilliánsan játszik, amely legnagyobb szí
nészi teljesítményre emlékeztet. •Ráday, László 
Miklós és Szász Lili jó partnernak bizonyult

A művész afféria a Magyar Színházzal. amely nem játszatja 
vele többet az Álomkirályné császárját — Igen rossz tanács
adója lehet Rácz igazgatónak — mondja Hegedűs Gyula

él

A Magyar Színház körüli hullámok csoki 
nem akarunk elsimulni- Vasárnapra újabb I 
szenzációs affér robbant ki, amely Hegedűt 
Gyula és a Magyar Színház, közöli játszó
don le. Az affér eredményeképpen

Hegedűs Gyula beperelte a Magyar 
Színházat

és minden valószínűség szerint végleg 
hagyja a Wesselényi-utcai színpadot.

Az affér előzménye még szeptemberre 
nyúlik vissza. Szeptember elején ugyanis 
Hegedűs Gyula megbetegedett és tizennégy 
napot szanatóriumban feküdt. A művész, 
aki öthónapi időtartamra, felléptidi jakra 
szerződött a Magyar Színházhoz, a beteg
ség ideje alatt természetesen nem kapta 
meg felléptidijait. Akkoriban szóbelileg úgy 
állapodlak meg a Magyar Színházzal, hogy 
az öt hónap letelte után, tehát február 
1-én túl Hegedűs Gyulát a Magyar Színház 
addig fogja foglalkoztatni, amig felléptéinél 
a tizennégy napi felléptidij-veszteségét ki
pótolhatja.

A múlt hónap elején, amikor a „Takáts 
'Alléét" próbálni kezdték a Vígszínházban, 
Hegedűs Gyulát a Vígszínház vendégszerep
lésre kérte fel. Hegedűs annak rendje és 
módja szerint felment a Magyar Színház 
igazgatói irodájába és Pönkösti Andortól, 
az akkori művészeti igazgatótól a maga 
mára vendégszereplcsi engedélyt kért

az engedélyt meg Is kapta és ennek 
leimében aláírta a Vígszínháznál 

vendégszereplési szerződést.
Közben elkezdték próbálni a Magyar 

ér-
a

Közben elkezdték próbálni a Magyar Szín 
házban is Kovács Kálmán „Alomkirályné* ’ 
cimü darabját, amelynek hetedik képében 
egy kis szerepet kapott Hegedűs Gyula, ö 
alakította ugyanis Ferenc József császár 
alakját.

Az ezután következőket pedig mondja cl 
maga Hegedűs Gyula:

-— Akkor, amikor ar Alomkirályné cimü 
darabban próbálni kezdtem, már megkötöt
tem a Vígszínházzal való szerződésem 
Egyszerre csak a következőket vettem 
észre:

az iró jelenetemet a hetedik képbe 
Irta.

A próbák folyamán azt tapasztaltam, hogy

UTOLSO HÉT!
Már csak néhány napig van műsoron a világ legjobb revütilmje

FOX FOLLIES
Továbbá az első magyar hangosfilm, Siller Irén, Mindszenthy Tibor, 
Fekete PAI és Cselényi József Különleges hangos híradók

Kizárólagos joggal ROYAL APOLLO Előadások : 5, '/«8, '/.Ifi

Premier után
TAKÁTS ALICE. Szomory Dezsőnek, a 

magyar nyelv nagy orgonistájának legújabb 
darabja a Vigszinházban elhatározó nagy 
sikert aratott. A premieren valami lázas 
együttérzés és kontaktus támadt a közönség 
és a színpad között, olyan, amelyet csak ki
vételes nagy események szülnek. A Takáts 
Alice valóban ilyen eseménye a Vígszínház
nak. Eltekintve meséjének ötletes fonalától, 
de a gondolatok és mondanivalóknak olyan 
sokaságát, az érzéseknek olyan mélységét 
ittuk szomjas szájjal, amely ital bizony na
gyon régen hiányzott a színházi menü él 
lapjáról Szomory Dezső egyelőre kielégi 
téllé a szép és a komoly mondanivalók 
utáni sznmját az intelligens közönségnek. 
Az előadás „vigszinházi" volt Ezzel talán 
mindent megmondjunk, csak a neveket kell 
felsorolni Gombaszögi Frida, Törzs Jenő.

a hetedik képet hatodikká, majd pedig 
ötödik képpé léptették elő szándékosan 
azzal a tendenciával, hogy egy este ne 
teljoK,hessem együtt a vígszínház! és a 

mag) arszinházi kötelezettségemet.
A Vígszínházban ugyanis a második fel
vonásban végzek, igy bőséges alkalmam lett 
volna az Alomkirályné hetedik képében is 
eljátszani szerepemet. Már akkor tisztában 
voltam azzal, hogy meg akarják akadá
lyozni vagy azt, hogy a Takáts Aliceban 
játszhassam, vagy azt, hogy a Magyar Szín
házzal fennálló fellépési adósságomat tör- 
leszthessem A Magyar Színházban az álta
lam nem ismert akarat győzedelmeskedett a 
művészeti igazgató szava felelt, akit, kétség 
sem féri hozzá, ezzel az intézkedéssel is 
dezanuálni akarlak

A Magyar Színház azonban nem állt meg 
annál, hogy Hegedűs távollétében mással. 
a különben kitűnő és pompás színházi tel
jesítményt nyújtó Justh Gyulával játszatja 
a császár szerepét, hanem

azokon a napokon sem tűzte ki az 
Álomkirálynét Hegedűs Gyulával, amely 
napokon a művészt vígszínházt elfog

laltsága nem gátolná
abban, hogy a Magyar Színházban fellép
jen. A Magyar Színház egyszerűen levette a 
műsorról Hegedűs Gyulát.

— Természetesen választott bíróság elé 
viszem a Magyar Színházzal történt kelle
metlen ügyemet, — folytatta Hegedűs. — 
Különben is az egész ügyről csak azt mond
hatom, hogy

igen rossz tanácsadója lehet az általam 
igen becsült és valóban tiszteletreméltó 

urnák. Rácz Györgynek,
Magyar Színház igazgatójának.
Amint értesülünk, Hegedűs Gyula 

sárnap folyamán tárgyalt a Vígszínházzal 
újabb szerződése ügyében. A tárgyalások 
eredménnyel járlak, amennyiben a Takáts 
Alice után következő darabnak egyik fő
szerepét Hegedűs Gyula játssza a Vígszín
házban.

Mikor ezirányban megkérdeztük Hegedűs 
Gyulát, ezt válaszolta:

— Hát már bizony nagyon metfuittam a 
csavargást a színházak körűi

éi
va

Hegedűs Gyula, Hajmássy Miklós, Góth 
Sándor. Gárdonyi. Makláry, Szegő Endre és 
Vágőné. Azok, akiknek alakításuk és sza
vaik a közönség szivében marad.

NAPÓLEON RENDET CSINÁL Hasencleuer 
rendkívül vidám, ügyes bohózata. Aki jól akar 
mulatni, az feltétlenül megnézi a Belvárosi 
Színház újdonságát. A darab sikerét a második 
és harmadik előadás igazolta. Somlayt, Makagt, 
Z. Molnárt. Lengyel Vilmost, Rádayt, Keletyt 
kell megdicsérnünk.

BIARRITZI VÉNUSZ. Eltörölték a főpró
bát és ime, itt az eredmény. A premieren 
készületlenül állt a darab! Úgy halljuk,, 
hogy a nagy nyitányt csak vasárnap ját
szották először. Ilát szabad ezt? Lóránt Vil
mos rendezőt felelőssé kell tenni ezúttal a 
premier technikai készülcflensége miatt is. 
Szenkár Dezső muzsikája az utóbbi évek 
operett-termésének legjava. Gyönyörű meló- 
dikus dalok, rendkívül sok utcára szóló slá
gerek tnrkitják a librettót, mely tehetetlenül 
összeroskad a komoly értékű muzsika súlya 
alatt Az előadás, eltekintve apróbb hibák
tól, nagyon szép. Honthy Hanna valóban 
jól teljesítette feladatát, gyönyörűen éneklő, 
vonzó egyéniségű primadonna — a színpa
don. Zilahy Irén egy lépéssel újra előbbre 
jött. Kezd leszokni a modorosságról és meg
lepően kedves. Az előadás Rdtkay Márton 
emberi humorán és táncos lábain nyugo 
dőlt Rátkaynak teljes elismerésünk! Ker
tész Gábor elegáns, jól éneklő és szépen be
szélő bonviván. Ember tudott lenni

-wnicrr Matkov eh nv rendörfelOgyrló 
nemzetközi Nyomozó irodaié 
IV., Vád-utca SO Aut. 850-M

F.iákc'fl. dlMkrót megbízható.

Iván Mosjoukin 
Pestre jön a Hadzsi Murát 

premierjére
Miért kellett bujkálni a múlt alka
lommal a híres filmsztárnak? — Don 
kozák kórus dalai a Hadzsi Muraiban

Berlinből jelentik: Ma volt a zártkörű 
sajtóbemutatója a legutóbb elkészült óriási 
Ufa-produkciónak, a Hadzsi Muratnak. Né
hány meghívottnak akiknek szerencsénk volt 
látni az Ufa grandiózus nagy filmjét, egyet
len véleményünk khet csak:

az Ufa méltán vette fel a harcot az 
amerikai filmgyárakkal, mert lm, ezt 

az ütközetet megnyerte.
.4 Hadzsi Murát tilm a legnagyobb ame

rikai filmóriással vetekedik.
Tolsztoj híres regényéből, a Hadzsi Mu

raiból készítette el az Ufa a film scenáriu- 
mát. A Kaukázusok aljában élő mohani- 
inedán-orosz lázadóknak eme óriási, legen
dás alakja, amely már az egész művelt vi
lág olvasóközönségének fantáziájában élt - 
elvenedik meg ebben a filmben. Festői cser
keszruhák szinpompás tömege, I. Miklós 
cár uralkodásának minden ragyogása, káp
rázatos fényűzése — a film milliöje. Van a 
filmben például egv Jelenet

a reguláris orosz csapatok és a felkC; 
lök vad, véres csatája, amely olyan 
döbbenetesen élethü. olyan megrázó, 
hogy ezt csak ahhoz a filmhez lehet 
hasonlítani, amelyet Budapesten Dzsin- 

glsz kán néven mutattak be.
Természetesen hangosfilm. Csodás orosz- 

cserkesz-mobaniniedán motivumu kísérő
zene és ragyogó betétszámok. Ht van pél
dául a Budapesten is annyira szeretett és 
kedvelt

Don kozák kórus.
Amit ez a világhírű énekkórus Serge- Já

ró ff vezényletévé; ebben a filmben produ
kált, az felülmúlt ' a legnagyobb várakozá
sunkat is. A Don kozák kórus által világ
szerte ismerteiéit .Ej uhnyem” és hasonló 
orosz dalokon kívül

az orosz népköltészet fájdalmasan 
megkapó remekeivel ajándékozza ineg 

ez a fi'.m a világot.
A főszereplők? Álljon legelői Hadzsi Mu

rát alakja Iván Mosjokin képében. A mo- 
hammedán hilü lázadót játssza a már sok
szor méltatott alakitóképességénck minden 
eszközével és művészetének kifogyhatatlan 
tárházával. Még ’alán emlékeznek rá Pcs- 
’en, amikor utoljára itt járt Mosjoukin 

valósággal bujkált a közönség elől.
Ennek oka az, hogy a híres filmsztárnak 

krisztusszakállt kelleti növesztenie, mert a 
Hadzsi Muraiban szakállason jelenik meg a 
közönség előtt Mini vérbeli színész, nem 
elégedett meg az álszakállal, hanem a teljes 
élethüségre törekedett: szakállt növesztett

Abban a kellemes helyzetben vagyok, 
hogy arról is beszámolhatok, hogy

Iván Mosjoukin ismét Pestre készül, de 
már szakáll nélkül.

Mint nekem elmondotta, annyira megsze
rette Budapestet, hogy el sem tudja kép
zelni a Hadzsi Murát premierjét jelenléte 
nélkül. Igaz, hogy berlini filmkörökben azt

Budapest szenzációja

.phghit
Minden női szivet meghódított

Ramon Novarro éneke
Kizárólagos joggal bemutatta Décsl

Előadások 4, 6, 8 és 10 órakor.

I akatos László szellemes, finom történelmi egy- 
felvonásosában Tőkés Anna és Abonyi Tivadar 
ragadtatta tapsokra a közönséget Nádas Sán
dor törvényszéki darabjában pedig Vaszary Pi
roska, Peti Sándor szólaltatott meg mély em
beri hangokat. A műsor többi részében a rend
kívül kedves Eörg Erzsi, Faragó Ödön, Kökény 
Ilona, Radó Sándor szórakoztatták jól a közön
séget Losonc^y uj dalai meglepően szépek. 
Hékeffy konferanszai frissek, ötletesek 

beszélik, hogy Iván Mosjoukinnak ez a sze
retőié nem is annyira általános jellegű, 
mint inkább magánjellegű, és gyakori láto
gatásának személyi okai is vannak.

Lil' Dagover, az Ufa-produkció másik 
sztárja, I. Miklós cár egyik barátnőjét ala
kítja. Akik Lil Dagovert látták a Mária 
Terézia c. filmben, elragadtatással beszél
nek arról, hogy ez a ragyogó színésznő mi
lyen szép a kosztümös szerepekben. Hát ha 
ez igaz, akkor

Lil Dagover sokszorosan fölülmúlta a 
Mária Tcrézia-alakitását a Hadzsi Mu

raiban.
Olyan megejtően gyönyörű és olyan káprá
zatos női szvit veszi körül, hogy a filmen 
való megjelenése jóleső morajt váltott ki a 
filmbemutató extrém-dolgokhoz szokott kö
zönségében is.

A harmadik főszereplő Betty Aman, az 
„Aszfaltéban arrivált Ufa-sztár. A cári ba- 
ielt egyik csillagát alakitja. Betty Aman a 
legérdekesebb szépségek egyike, akinek sze
repe olyan, hogy Budapest ifjúságát alapo
san félteni kell Betty Aman bűvös szépségé
től.

Az Ufa-íilmet holnap mutatják be Berlin 
legnagyobb Ufa-filmszínházában.

*
A berlini tudósításunkhoz a következőket 

kell hozzá fűznünk'
Budapesten egyelőre még bizonytalan a 

nagy premier dátuma, de bizonytalan az is, 
hogy melyik filmszínházban kerül Tolsztoj 
regénye filmvászonra. Az U fának Pesten je
lenleg két filmszínháza van. Ar Ufa és az 
Ufa-Corvin veszekszik a filmért A testvér- 
harcnak valószínűleg megegyezés lesz a 
vége, mert amint a jelek mutatják, ez a 
tilmóriás az egész körutat képes uralni, a 
Teréz-körül elejétől, a József-körut végéig. 
Tehát mindkét filmszínház, úgy af Ufa. 
mint a Corvin készül a nagy premierre és 

Mosjoukin fogadtatására.
Mosjoukintől különben ma 

távirat érkezett 
az Ufa filmszínházhoz, amely arra kéri az 
igazgatóságot, hogy csak akkor tűzzék ki a 
Hadzsi Muratol, amikor berlini elfoglalt
sága megengedi azt. hogy Pestre jöhessen. 
Ezt egy későbbi táviratban jelezni fogja.

Gaál Franciska 
Tőkés Anna 
Vaszary Piroska 
Ráday Imre 

vendégjátéka
Békeifi László 

konferál

1930. színházi eseménye

az Andrássy-uti Színház uj műsora!
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A pesti pletyka: 
Palásthy Irén válik a férjétől

Tízszer már elválasztottak Pesten, tizenegyedszer is megtehetik — 
mondja Palásthy Irén ■— akinek meztelenségéről rendkívül „előnyösen" 

cikkeznek a külföldi világlapok
Rákosszentmihály 22. Ez Palásthy B. Irén 

Ielefonszáma. Csengessük tehát fel és be
szélgessünk vele egy kicsit, miután szél
csend állt be a Palásihy-botrányban — arról, 
amit a legfrissebb pletyka susog: igaz-c, 
hogy válik a férjétől, Ilans Rnrsebtől, a ne
ves amerikai színpadi kiadótól?

Elképzelem, hogy az örökké mosolygó, 
kedves Palásthy Irén arca erre a kérdésre 
kissé elkomorult ott a rákosszentmihályi 
villa szalonjában a telefon mellett. Ejnye, 
Mihály Déncsünk felszerelhette volna n te
lefonomat azzal a távolbalátó készülékkel! 
A vasárnap délelőtti órákban egy zajosabb 
szombat esti szórakozás után valóban érde
mes nézni az ilyen váratlan kérdés eredmé
nyét az arcon.

— Hát, hát — csendült fel zavara mögött 
Palásthy kedves, behízelgő hangja — tudja 
maga jól, milyen a pesti pletyka.

Tízszer már elválasztottak a férjemtől, 
most választanak el tizenegyedszer. 

Olyan mindegy ez! A világtörténelemben 
volt már jó pár százezer válás, miért ne 
Jönnék én is közöttük . . .

— Dchát nem zörög a haraszt . . ,
— Erről a pletykáról én is hallottam.

Egy jóbarátomnak tegnap megmutattam 
férjem berlini táviratait, amelyek minden
nél világosabban cáfolnak meg dolgokat. 
'Ámbár ... — folytatja halkabbra fogott
hanggal — mit lehet tudni.

Hátha én Is egyszer . . •
Ha másért nem, hogy igaza legyen a pesti 
pletykának.

Természetesen a Városi Színházi inciden
sére is terelődik a szó.

— Mi újság a nagy ügyben?
— Hát semmi. Interpellálni fognak a 

képviselőházban — teszi hozzá némi büsz
keséggel.

— Ott lesz a karzatont
— Dehogyis, Isten ments! — siet tilta

kozni. Különben is — folytatja —- férjem 
Pestre jön értem, mert ebben a botrányban 
személyesen akar mellém állni. Azt hiszem, 
bevárjuk itt Pesten, mig lezajlik a dolog és 
csak azután utazunk el.

—■ Nem kell olyan tragikusan venni a 

PICCOLI VAGY NEM PICCOLI
Letiltó távirat érkezett Olaszországból a Fővárosi Művész Színházhoz, 
a „Piccoli-cim“ használata miatt — Kabos igazgató nem találta teljes 
értékűnek az olasz bábjátékosok produkcióit, ezért levette őket a műsorról

A múlt hét elején Pestre érkezett Enrico 
Ngvelli, a kitűnő olasz zsurnalsizta „Jambo 
Piccoli" cimü bábjátéka, amelynek a 

magos helyről jövő ajánlatokban bízva.
n Fővárosi Művész Szinház adott ideiglenes haj
lékot.

Megérkeztek tehát a bábosok' és valljuE be, 
a premieren nem elégítették ki a hozzájuk fű
zött várakozást. Ennek oka azonban nem csak 
Enrico Novclliékben, hanem

a technikai és személyi akadályok össze
játszásában

rejlett.
Az történt ugyanis, hogy a bábszínház kél 

kitűnő marionettistája, azaz gépésze nem ka
pott beutazási engedélyt és ugyancsak Olasz
országban maradt a bábszínház táncoskomiku
sának élő szereplője, Chiuffllimo, aki a legki
tűnőbb bábjátékosok közé számítódik. A

csonka társulat
kezdte meg tehát vendégszereplését a Fővárosi 
Művész. Színházban, amelynek ezenkívül még 
technikai akadályokkal kellett megküzdenie.

Mindezeket tetézte azonban az. hogy vasár
nap délben sürgönyt kézbesítettek Kabos Gyu
lának, a Fővárosi Művész Szinház igazgató-

CMESTER 
KINGSTON
VILÁGCSODA A

PAPAGÁJ
FEBRUÁRI 
MŰSORÁBAN 

dolgot — vigasztalom — hiszen azt tartják, 
hogy egy színésznőnek bármiféle reklám 
csak használ.

— Külföldön hozzászoktam az Ízléses rek
lámhoz. Mikor hazajöttem Pestre (minden 
évben egyszer hazajövök) sohasem Írattam 
rheg, hogy itt vagyok és ezeket meg ezeket 
csináltam külföldön.

Mondtain-e valakinek, hogy a kis Ottó 
királyfi előtt táncoltam és hogy Miksa 
főherceg felesége Münchenben nemzeti
sein szalagos virágcsokrot küldött az 

öltözőmbe.
Mondtam-e, hogy hercegi és királyi csalá
dokkal voltain együtt Londonban, vagy má
sutt. ITigyje el, hogy ennek a reklámnak, 
ami itt történt velem, szomorú és fájó utó
ize van. Higyje el, hogy még most is érthe
tetlen a dolog előttem. Csak annyit tudok, 
hogy

állandóan szédül a fejem és fáj a gyom
rom az idegességtől.

— Férje ismeri már a részleteket?
— Mi az, hogy ismeri?! Képzelje el, hogy 

mit írnak rólam a bécsi, berlini és most mar 
a párizsi lapok is. Óriási cikkek minden 
felé. Lássa, ezt sajnálom! Minek azt meg 
tudni külföldön, hogy egy színházi előadá
son egy hölgyet igy inzultálhatnak. Tudja 
mit irt rólam az egyik párizsi lap? A fér
jem ma elmondta telefonon. Azt írja, ahogy

Mislinguette nyolcvanéves korában is 
mutogathatja bokáit, úgy Palásthy mez
telenségéért csak hálás lehet a közön

ség.
A lapok szerint köztudomású — magya
rázza Palásthy, — hogy nekem van egyik 
legjobb alakom Európában. I)c természete
sen ez nem tartozik a dologhoz, ezt csak 
iigv közbevelően említem meg . . . hiszen 
én is csak nő vagyok . . .

— No és még mit Írnak a lapok?
— Hát azt is, — mondja vontatva — az 

egyik azt irta, hogy Palásthy dekoltázsa 
biztosan többet ér, mint ... De ezt nem 
folytatom és kérem szépen ne is írja.

Igy maradt elöltem örök titok, hogy 
mennyit ér Palástiig dekoltázsa.

Slób Zoltán.

jának.
A sürgönyben egyik olasz színpadi kiadó 
erélyesen tiltakozik az ellen, hogy az Itt 
vendégszereplő bábjátékosok a „Piccoli**  

szót használhassák, 
amely egy másik olasz társulat privilégiuma.

Ez a távirat azonban csak gyorsabb elhal; 
rozásra késztette Kabos Gyulát, akinek, mint

a színház művészeti igazgatójának, külön
ben sem volt jó véleménye a bábjátékosok 

teljesítményéről.

Ki a Oiarrttzi Vénusz?
Már szombat este, mikor megnézte a bábjáté
kosok második előadását, közölte a bábjáték 
vezetőjével, hogy produkciójuk nem elégíti ki 
azokat a kívánalmakat, amelyeket színházának 
közönsége támaszthat. Tekintve azt, hogy 
csonka társulat nem képes olyat produkálni, 
amely száz százalékban elfogadható és ame
lyet a Fővárosi Művész Szinház behirdetett és 
mivel ez a szinház nem hajlandó közönségét 
semmi irányban félrevezetni, hanem mindig azl 
adja, amit beigért,

kénytelen felmondani a társulat vendég
szerepléséi.

Ezek szerint vasárnap játszottak utoljára az 
olasz bábjátékosok Pesten, héllön és kedden 
pedig a Feleségem parfőmje cimü vígjáték 
megy, szerdán és csütörtökön a Csúnya lány 
előkészületei miatt nincs előadás, pénteken pe
dig sor kerül

a színház Idei nagy adoutjára.
Vádnál, László és Márkus Alfréd ragyogó ope
rettjére, a Csúnya lány-rn.

* Görlsorozás 11 Fővárosi Müvészszinház- 
ban. Görlökel keres sürgősen a Fővárosi
miivészszinhóz uj darabjához. Táncolni 
tudó, csinos, fiatal leányok, akik hajlandósá
got ereznek magukban a görlpályára. a 
Hétfői Naplóra való hivatkozással jelentkez
zenek hétfőn délelőtt a Fővárosi Müvész- 
szinház titkári irodájában.

HÁBORÚ A TENGER ALATT
AZ ANGOL ÉS NEMETADMIRALITAS KÖZREMLJKÖdÉsÉv’eL

színházi napló
"IFasárnap este utazott el a Royal-Orfeum szt- 

*' nészgárdája és már előre leszerződletctt 
kitűnő artistacsoportja vidéki turnéjára. Hétfőn 
este már Miskolcon vendégszerepel ez az or- 
fcumtársulat, amelyhez hasonló nagyméretűt 
még a vidék nem látott. Az, hogy a Royal- 
Orfeum most vendégjátékra indul, az csak úgy 
történhetett, hogy a legnagyobb nemzetközi 
attrakcióból álló februári műsor már teljesen 
előkészítve ádt akkor, amikor Zerkovitz Bé
lának meg keltett ragadni ezt az alkalnmt, 
hogy a világhírű Douglas néger révül leszer
ződtesse. Ez a revü azonban az egész estét el 
foglalja cs igy feleslegessé váltak az előbbi 
szerződések. .4 törzsgárdu Sugár Flóri, Sárosxy 
Mihály, Erczkövy László, Rolkó József, Som
iár Stefi, Simát Manci és Perényi Józsefből all, 
akik kis vígjátékokkal és tréfákkal fogják tar
kítani a nagy artislamüsort. Az árlistáméi sor 
legnagyobb szenzációi „Fredoni" a százarcu 
komédiás, a világhírű Djagtleff-balett három 
szóló láncosa, Tilzé, Tarasof és Mllc Lydina, 
akik éveken keresztül voltak a párizsi Folics

Megtudhatja
bármelyik este fél 8—11-ig egy rendkívül 
izgalmas szerelmi történet keretében, 
pompás jókedvben, káprázatos kiállításban

Honthy Hanna,
Zílahy Irén, 

Rátkay Márton, 
Síró Anna, Babochay Erzsi,

Kertész Gábor 
tökéletes produkciójában.

A

fizeozáclÓB előadásán

Városi Színház

Bergere tagjai, majd Amadeo bűvész és egy 
egész sereg táncos. A társulat Zerkovitz re 
Márkus Frédi vezetésével Forgács Jenő im
presszárió menedzselésével indult útnak.
A hét eseménye feltétlenül Vádnál László

Márkus Alfréd „Csúnya lány" cimü ope
rettje lesz, amelyről már most csak szuperlati- 
vuszokkal lehet beszélni. Mindaz, ami mulat
ság, szórakoztatás, látványosság, zene, ének és 
tánc, azt megtalálja a közönség a „Csúnya 
lány"-ban, amelyhez nem csak a színház, de 
általában a színházi körök a legnagyobb re
ményt fűzik. A „Csúnya lány" komponistája 
Márkus Alfréd, a több világhírű sláger szer
zője, rendkívül érdekes módon vezeti a próbá
kat. Tekintve, hogy ő ma este a Royal-Orfeum 
vidéki turnéjával indult útnak, kénytelen Mis
kolc és Budapest között pendlizni. Reggel hét 
órakor Miskolcon felül a gyorsvonatra, féltiz- 
kor Pesten van, itt félháromig dolgozik és ze
neszámok és zenekar betanításán, félnégykor 
vonatra ül és este Miskolcon a Royal-Orfeum 
vendégjátékán vesz részt. Ezt a néni minden- 

* napi pendlizést egészen a premierig, péntekig 
I folytatja, mert semmi esetre sem akar kluia- 
| rád ni a „Csúnya lány" zenei betanításától.

O zabol cs Ernő vezetése mellett folynak a 
& Csúnya lány próbái a Fővárosi Művész 
Színházban. Szabolcs Ernő, aki néhány hó
napig kénytelen volt hallgatni, most friss 
erővel fogott a munkához és valóban a ren
dezői ötletek egész arzenálját vonultatja fel, 
A Csúnya lány főszereplői Liiller Irén, Szo
kottig Olly. Kabos Gyula, Gázon Gyula, 
Radó Sándor, Horvátiig Elvira, Vend reg, 
beiig. Rubingi, Tamásy Livin, llcltai Andor, 
aki utóbbi egy cigányzenekar élén szerepel 
majd a színpadon. Ahogy már a próbákon 
kiderült, Kabos még sohasem mulatkozoll 
olyan jónak, mint ezúttal. Nem is csoda, 
hiszen egy komikus kvintettel kell felvennie 
a versenyt, amelynek másik vezérszólistája 
Gázon Gyula.
TJ a már Márkus Alfrédről beszélünk, 

meg kel! említeni, hogy visszavonta 
azl a pert, amelyet Révész színpadi kiadó 
ellen indított azért, mert ez mással íratja 
az „Aluinci huszárok" zenéjét. Márkus Alf
rédnek Révész elengedte azokat az előlege
ket, amelyeket erre a muzsikára adott <* *.»  
rí7í’/. "5 a„ny a tovf,fl,n>»(ig szabályai szerint 
befejeződött. Most Szilágyi László Eisemann 
Mihállyal dolgozik az Alvlnei huszárokon. 
A rendkívül érdekes témája operett a 
Király Szinház Viktória grófnő utáni újdon
sága.
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A FÖVÁKOSI MŰVÉSZ SZÍNHÁZ MŰSORA

Hétwn é. ■‘.-d.nMt. Feleségem parfömje
Szerda és csütörtök este A csúnya lány előkészületei miatt nincs előadás

8 órakor: A CSÚNYA LÁNYOD) 8 órakor ;08,° A CSÚNYA LANY(2-Mor)

WuVr:u A NÓTAS KAPITÁNY 8vn?<rM,° A CSÚNYA LÁNYo-.^)

SPORT
Glykais Gyula Európa magyar kard- 
vivóbajnoka idegieszitően izgalmas 
küzdelemben legyőzte Oreste Pulitit
Egyetlen fusson dőlt el a győzelem — Az olasz közönség per

ceken át tüntetett Glykais Gyula és Magyarország mellett
ARelhlcn-térl Színház megalakulása után 

most először ült össze hivatalosan — ün
nepelni. Kicsit furcsa ez a mai világban, hogy 
színházak ünnepeljék — a sikert. Pedig való
ban ugy van! A llethlen-léri Színház a sikert 
ünnepelte, miután első műsorának századik 
előadását és most második műsorának hatva
nadik előadását érte el a közönség állandó ér
deklődése mellett. Ezen a banketten, amelyen 
mindenki ott vo't, aki ezt a kedves kis színhá
zat szereli, a felköszöntők áradata hangzott el. 
Ár egyik fölköszöntő Fekete Józsefet, Dezső fi 
Lászlót és Kocsniáros Nándort, a színház fá
radhatatlan és agilis vezetőit köszöntötte fel, 
akik ott kezdték a szinházvezetést, ahol má
sok végzik: pénz nélkül. Egy másik fölköszöntő 
a színház épületének tulajdonosait, Itákoslékaf 
éltette, Szentlványi Kálmán ragyogó verses 
fclköszöntőt mondott mindenkire, aki felen 
volt, de elhangzott egy löszt is Kellér Dezső
nek. a kis színház rendezőjének szájúból Vu- 
kavics Tiborra! Igen, Vukavics Tiborra, az 
, Ismeretlen Színészre'', akinek cs akiknek dol
gos munkája utón fakadt a jólét a llethlen-léri 
Színházban. Ez a Vukovics, aki különben 
orról nevezetes a színházban, hogy mindenen 
csodálkozik, most valóban elcsodálkozhatta 
magát: „Tyhü! felköszöntőt mondtak rám! ' 
Pedig hát ez volna rendje, azokról is beszélni 
egyszer, akiket a kommünikék és a plakátok
nem hirdetnek öles betűkkel — de mégis vérük- 
kel dolgoznak a szinészctérI.

AZ UJ SZÍNHÁZ JELEWI:
Február 6-án este 8 árakor premiere!

LAMHERTHIER UR
I.Ol lS VERNEUIL irta, BÁRDOS AIITIKK fordította 
HOLLÓS ILONA, GELLLItT FAJOS játsszák 

VAJDA LÁSZLÓ rendezte
IZ i nem ismerte Pesten az „Oxford görlőket", 

ezt a négy szép pesti leányt, akik káprá
zatos táncaikkal talán még a Tillereket is felül 
múlták. A négy pesti kislánynak, akik között 
egy bárókisasszony is akadt, szűk lett Buda
pest. Csütörtökön vonatra ültek és szombaton 
este már meg is volt a hamburgi premierjük. 
At egyik legelőkelőbb varietében, a Trocaderu- 
bán léptek tel és vasárnapra megjött már a 
távirat: — Óriási siker! Kész van már a szer
ződésük márciusra Kopenhágába, áprilisban 
pedig Londonba. Újra elindult tehát négy ma
gyar kislány, hogy dicsőséget szerezzen a ma
gyar névnek. Érdemes ideírni a nevűket is: 
báró Metzgcr Fini, Verő Röske, Szőke Kató 
és Tubái Lulu.

Gyermekpremier készül! Az Uj Színházban 
nagy sikerrel működő Lakner bácsi gye

rekszínháza február lfí-án uj gycrekopercltet 
mutat be a ..Jégkirálynő kincs" címmel. Szöve
gét természetesen az ötletes és kitűnő humora 
Lakner Artúr, zenéjét pedig több nagy operett 
sikeres slágerszerzője, Lajlhcy Lajos irta.

vígszínház
Hétfőn, szerdán, csütörtökön, 
szombaton és vasárnap este

Szomorv Dezső színmüve:

Takáts Alice
Koddcn és pénteken

Csathö Kílmín vlg)8teka:
matyika színésznő 

szeretne lenni

MAGIAK SZIXIIÍZ
A szezon legnagyobb sikere

ÁLOHKIRÁIANÉ
A cím- I7 — JX1, Ci • Fdazeroplők: MOLNÁR ARANKA, BEREGI 

•roropbon : F VUdK OUH OSZKÁR. JÁVOR PÁI, JUST GYULA

Pagan
t.'nncpl műsorral áll ezen a héten publikuma 

elé a Dccst Színház, amikor műsorára vette 
ltomon Novarro első hangosfilmjét: a Pagant. 
Polinézia erotikus, buja flóráju vidékeit fehér 
ember nem látta, szűz területén játszódik le a 
film, amelyben Romon Novarro egy benszülött 
félvér-flut alakit, megdöbbentő élethűséggel, A 
rendező és az operatőr, akik nem kasírozott 
díszletek közölt, hanem tényleg az őserdők 
rengetegében, pálmafák gyönyörűséges és fan
tasztikus világában végezték nehéz feladatukat 
— tényleg sokáig emlékezetes remekművet pro
dukáltak. A modern technika legraffináltabb 
fogásai találkoznak itt össze a természet vad 
romantikájának lélegzctállitó nagyszerűségét 
képeivel. Romon Novarro ebben a filmjében 
újra meg fogja hódítani a pesti nők szivét. Dala, 
a Pagan-Song, amely természetesen ugye a sze
relemről szól és amelynek szövegét Lakner Ar
túr ültette át igen invenciózusan magyar 
nyelvre a legszebb slágerek egyike, amelye
ket hallottunk. Egy pillanatig sem kétséges, 
hogy a Décsi-Mozl pénteken bemutatott uj mű
sora egyik legnagyobb sikere az idei szezon 
hangosfilm termelésének. A műsort igen stílu
sosan hangos híradók egészítik ki, amelyeket 
a legjavából válogatlak ki.

Douglas-revü 
a Royal Orfeumban

A Louisians néger revü 
bemutatója

Szómból cslc különleges attrakcióval gyara
podott Budapest színházi élete. A Royal 
Orfeumban Louis Douglasnak, a kitűnő néger 
táncos és énckszinésznek nagy rcvütársulala 
kezdte meg vendégjátékát, amelynek keretében 
a Louisiana nagy néger revüoperettet mutatták 
be számos képben. Konstatálni kell, hogy nem 
hiúba előzte meg a négerek vendégszereplését 
világhír, erre alaposan rászolgállak teljesítmé
nyükkel. Csupa kedvesen mosolygó és ragyogó 
láncost, néger boyt és görll láttunk a szín
padon. A társulat — vannak vagy ötvennégyen 
— a rcvüelőadásnak non-plus ullraját nyújtja. 
Szemel gyönyörködletőcn szépek a képeik és 
nagyszerűek a táncaik és énekszámaik. Külö
nösen Louis Douglas, Marion Cook, Ikc Batt- 
Icmore, Johnny Jones, Slrappy Jones, Tech 
Doivns érdemlik meg a legteljesebb elismerést. 
A közönség rendkívül sokat mulatóit és tapsolt 
ugy a színészeknek, mint a nagyszerű néger 
zenekarnak. A Royal Orfeum februári műsora 
valóban látványosság.

/* ’’ sendben. de annál nagyobb sikerrel sze- 
repelnek Budapest legifjabb színházá

ban, a Clarus színpadon, az amerikai zsar- 
gonszinészek. Primadonnájuk N'ina Seike- 
milz nevű hölgy, aki a newyorki Apolló 
színháznak volt ünnepelt énekesnője. Ez a 
huszankétéves, fekete zsidó szépség arról 
nevezetes, hogy ö énekelte először angolul 
és héberül a „Sonny boyt", amelyet később 
tőle Al Jolson megvásárolt, lm, Al Jolsonl 
világhírűvé tette a dal — és Nina Seikcivitz 
Pesten vendégszerepel.

* Premier a Clarus Színpadon. Szombaton 
este uj műsort mutattak be Nina Shcikcmitz, 
nz utolérhetetlen amerikai zsargon színésznő és 
társulata. Nina Sheikcmitz magánszámai frene
tikus sikert arattak. Részben ó-héber és egé
szen modern dalokat adott elő páratlan előadói 
készséggel A magánszámokon kívül egy uj 
amerikai zsargon szkccescl játszottak (A hálá- 
dallan gyerekek), amelyben Nina Shcikcmitzen 
kívül Jákob Shcikcmitz és Ada Steril tűnlek ki 
művészetükkel. A máris nagyon népszerű ame
rikai művészek játékát a mindenképpen ra
gyogó és ugyancsak uj magyar műsor, Kmochné 
JozcRn, Dénes Manci, Kálnai Ilonka, Falussy, 
Kovács, Fodor, Zöldi és Cseh Ivánnal nz élén 
egészíti ki. 

Firenze, febr. 2.
f.1 Hétfői Napló tudósítójának távirati je

lentése.) Amióta a magyar és az olasz a vi
lág két legjobb vivónemzete, azóta a nemes 
rivalizálás minden találkozásnál késhegyig 
menő küzdelemben jutott kifejezésre. Fuchs 
Jenő és a magyar kardcsapat világbajnoki 
kardja elsőizben Londonban 1908-ban vil
lant meg, felhiva az egész világ figyelmét a 
magyarságra. Ez a diadal 1912-ben Stock
holmban megismétlődött. Majd a világháború 
után a párisi olimpián Pósta Sándor dr., 
legutóbb Amsterdamban pedig vitéz Ters- 
tyánszky Ödön ejtette bámulatba a világot. 
A kisded magyar csapat az egyéni világbaj
nokság mellé megszerezte ezúttal is a csa
patvilágbajnokságot. A négyszeres olimpiai 
magyar győzök mögött minden alkalommal 
a nagyszerű olasz reprezentánsok következ
tek rangsorban. Sőt az 1920. évi antverpeni 
csonka olimpián — melyen a magyarok nem 
vehettek részt — az olaszok szerezték meg a 
világbajnokságot Puliti révén, azonban érez
ték, hogy a magyarok nélkül nem volt ez 
igazi világbajnokság! A hegemóniát sehogy*  
sem tudták tőlünk elvitatni, mert az olimpiai 
játékokon kívül minden alkalommal még az 
Európa-bajnokságot is elragadták tőlük vi
vőink. Ilyen előzmények után nem csodál
ható, ha egy-egy nemzetközi találkozásra 
fokozottabb súlyt helyeznek, hónapokig ké
szülnek. Ezúttal

magának Mussolininek egyenes kívánsá
gára hívták meg u magyar Európa-baj- 

nok Glykais Gyulát,
hogy a jelenlegi legkiválóbb olasszal. Oreste 
Pulitival, nz antverpeni „világbajnokkal" 
állítsák szembe. Glykais elfogadta a meghí
vást. Már hetekkel ezelőtt hirdették Firen
zében a nagy nemzetközi mitinget, melynek 
fénypontja a Glykais—Puliti-meccs volt. 
Rómából, Nápolyból s Olaszország minden 
részéről sokan utaztak Firenzébe, hogy 
szemtanúi legyenek a „reváns a világbajnok
ságért" klasszikus küzdelmének. Fényes 
külsőségek közt a Theatro „Pergola**  zsúfolt 
csarnokában, az olasz katonai és politikai 
előkelőségek jelenlétében kezdték meg a 
nagyszabású versenyt. A legkiválóbb ola
szokkal szemben Európa legjobbjai vettek 
részt. Franciák, belgák, németek, hollandu
sok. Minden párosítást letarollak az olaszok. 
Végül maradt az Oreste Puliti—Glykais- 
meccs, mely 14 tussra ment. A közönség 
eszeveszett „ejja, ejja, allala" üdvözlésére

A Budai Harminchármasok nyerték a 
tavaszi szezon első komoly mérkőzését

A Magyar Kupa utolsó selejtező-mérkőzésén a Budai 33-as 
4:2 (1:0, arányban legyőzte az Attilát

A napsütéses enyhe időjárás valósággal 
tavaszi hangulatot lopott vasárnap délután 
az emberek leikébe. A publikum azonban 
bizalmatlan volt a télbe tolakodó tavasszal 
szemben. Nem ment ki a meccsre, hanem 
elfoglalta a kávéházban a megszokott helyét 
és elolvasta a lapokból a legfrissebb sport
politikai pletykákat.

Azért jutott a pályákra egy kis publikum. 
Hiszen a napsütés ugy csalogatta az embe
reket a szabad levegőre: a meccsre, ahol 
— igaz, hogy sok bosszúság vár reánk, a 
bírák is rosszak, no meg a fiuk sincsenek 
formában... — de azért mégis csak fut
ballmeccs, ahol másfél órára megfeledke
zünk a hétköznapok ezernyi szomorúságá
ról, szenvedéséről.

Ott volt mindenki . . .
Mintha cink tegnap léptünk volna ki utoljára 

a Hungária körül kapuján... Sándor Géza 
már olt állott n posztján, a bejáró mellett és 
ellenőrizte a polynjegycsckcl. A jegyszedők szí
vélyesen köszöntik a meccsek törzslátogatóit. 
A fulhnllhirák páholyában táblás ház. de a 
snjlópáholyban sincs üres hely. És nz újságírók 
előtt ott áll a megszokott helyén, vastag szi
varjával n szájában: Salamon Béla.

Bon-mol-jára éppen most válaszol harsogó 
kacagással a sajlópáholy. És derűs hangulat, 
jókedv mindenkié: A meccs, — ha már annak

CLARUSSZÍNPAD
RAköcsi út 15. Telelőn: J. 31*  -56

Amerikai zsargon milvüszek vendégjátéka 
*• ■ ragyog*  Magyar müior

Kezdete ómkor. Helyárak: 1, 2, 3 pengő 

állt fel a két nagy ellenfél. A híres Nedti 
Nádi méltó tanítványának biztosra vett 
győzelméért lelkesedik a 2000 főnyi tömeg. 
Amint elhangzott az első „avanti**,  a két fél 
a leghevesebb támadásokba fogott. A közön
ség íélekzetfojtva fogadja az első tusst. Pu
liti kapta. Az olasz vad kiáltással minden 
lehetőt megkísérel s kiegyenlít. Örömrival- 
gás fogadja. Sőt a vezető tusst is ö adja.

Glykais pillanatnyilag meginog és 
a nagyszerű formában lévő olasz 1:4, 
1:5, 2:5, 2:6, 3:6, 4:6 és 4:7 aránybnn 

vezet.
A közönség egetrengető ünneplésben része
síti Pulitit.

A szünetben Glykais frissítőt vesz magá
hoz és a meccs második része nem remélt 
szenzációval kezdődik.

Négy egymásutánt flessévcl 5:7, 6:7, 7:7 
és 8:7 arányban az európai bajnok ja

vára billen a küzdelem.
Az izgalom hallatlanul nagy. Puliti ember- 
feletti energiával rohamoz újra és tiszta 
akcióval sikerül kiegyenlítenie. De Glykaist 
sem rendíti meg az olasz vasidegzete és 
szinte ellenállhatatlanul tör előre, ugy hogy 
9:8, 10:8, 11:8, 12:8 és 12:9 lesz az arány 
Glykais javára. De Puliti ugylátszik élete 
legjobb formájában önmagát múlva felül, 
csodálatos lendülettel 13:13-ra javít. A kö
zönség idegfeszülten várta a meccs eldőltél. 
Halálos csöndben álltak fel az ellenfelek. 
Hiszen egyetlenegy tussról volt szó, amelyik' 
a győzelmet jelentette

Glykais ellenállhatatlan gyors mozdula
tokkal tört az olaszra, egy pompás 
fejesei következett és amikor Puliti pen
géje a magasba lendül, a támadt résen át 
a lélekjelenlétét egy pillanatra sem el
vesztő Glykais tiszta traverzonnal (mell
vágás) megszerezte a győzelmet jelentő 

tusst.
Végeredményben tehát

Glykais győzött 14:13 arányban.
A közönségét Glykais rendkívüli technikai 
és taktikai készsége annyira frappirozta. 
hogy bár kedvence vereségével végződött a 
sokáig felejthetetlen viaskodás, mégis perce
ken keresztül tüntetett Glykais mellett. Puliti 
volt az első, a!:i a nemes ellenféllel kezet 
szorított és szer etet e jeléül összecsókolta. A 
katonai zenekar pedig a magyar Himnuszt 
játszotta cl.

nevezzük — katasztrofálisan gyönge eset. De 
nem baj. A bírói sip éles, visító hangját, a 
futball-lármát gyönyörű muzsikának hallja a 
tömeg. Pedig úgynevezett szezoneleji bemelegítő 
meccsel látunk, formánkivüli játékosokkal, bí
róval és taccsbiróval. Még a tetejébe kupa
mérkőzés, amelyen nem lehet pontokat „ke
resni" és „leadni". De azért mégis csak futball
meccs, amelyen gólokat rúgnak, a tribünön 
bírókat szidnak és játékosokat cscpüfaek.

•

E rövid bevezetés után esnie természetes, 
hogy h kritikus tolla sem olyan szigorú, mint 
amilyen bent a nagy szezonban. Az Attila és 
n Budai .33-as között lejátszott kupa-mérkőzés 
nem nyújtott som többet, sem pedig keveseb
bet, mint amennyit vártunk. A játékosok még 
egy kissé merevek, a passzolt rendszerint nem 
oda mennek, ahová nzoknt továbbit jók. A sut 
lók is célt tévesztenek, az összjálékkal is baj 
van. De a hibákat nem vették nagyon a szi
vükre a drukkerek.

A Budai 33-as felforgatott csapattal állt ki. 
A „bűnös" Lőmy már a helyén volt és eléggé 
biztosnak mutatkozott. Csak éppen a gyorsa
sága hiányzott. Megszokott regi partnere: a 
megbüntetett Oláh viszont pihent. A helyét 
Kárpáti II. foglalta el. A balfedezet posztján 
Tomecz állott, aki a szombatról vasárnapra 
virradó éjszaka változott ót fekete-fehér Mi
mire. Bemutatkozása mérsékelt sikerrel járt. 
Ember a tribünről nézte végig a meccset és he
lyére Czumpft ugrott be. A halszélen viszont 
nagyon ügyesen mozgott a fiatal Vdradi, akit 
az FTC ifjúsági csapatából szerzett meg a bu
dai csapat.

Az Attila vezéreinek Rirff Emillel, régi kül
földön élt játékosukkal folytatott tárgyalásai 
sikerrel fejeződvén be. nz Attila is mrgerősi 
lelt csapattal vehette fel a küzdelmet. A bal
oldali szélső helyét viszont Pimpt löRölte be.

Juhász Attila dr. bíráskodása mellett, mint
egy 1500 főnyi közönség jelenlétében játszot
ták le a meccsel. Az első félidőben az Attila
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jftval többet támadott, de a befejező-akciók 
aorr*  megfeneklettek. A második félidőben ki- 
derfUt. hogy a kondíciót illetően a Harminc*  
hármasok Javára meglehetősen nagy plusz mii- 
Utkoz|k. Ez a körülmény el is döntötte a mer 
sorsit éa igy

•a egységesebb, johbaa össsedolgoantt 
Atilla vereséget szenvedett s tartalékos, uj 
embereket szerepeltető Budai 33-asoktól, 
amely a miskolci csapatot kiverte 

vábbl Kupa-küzdelmekből.
Erőn Attiln-támadásokkal kezdődött

Muhoray a 3-ik percben jóhelyzetből kapu 
fölé lő, majd közvetlen utána a miskolciak 
kornert erőszakolnak ki. A 10-ik percben Stei- 
ner lövése alig kerüli cl az Attila kapuját. Hul
lámzó játék következik. A miskolciak táma
dása Bán kapufalövésével végződik, majd a 
16-ik percben Steiner Inimbája is kapulécről 
pattan a mezőnybe. Az Attila a meccs eme pe
riódusában jobb a budaiaknál s állandóan vé
dekezésre szorítja őket. Opata lövése hajszál
nyiról kerüH el a kaput, majd egy formás tá
madás után Opata kapásból küldött lövése is 
veszélyt jelent. A 32-ik percben érik el a bu
daiak egyetlen góljukat: Sztancsik éa Schmidt 
□agyszerű összjátékkal közelitik meg a mis
kolci kaput és

Schmidt lapos gnruló lövése ntat talál az 
Attila kapujába (1:0).

Szünet után még hevesebb az iram. A 6-ik 
percben a kifutó Sztancsikot Kozma szereli le. 
A 8-ik percben a budaiak Schmidt révén ofT- 
szájdgőlt érnek el, amit a biró annullál. Soro
zatos Atlila-támadások után

a 16-lk percben Rlef kiegyenlít (1:1).
A 14-ik percben Bankó gáncsolja Sztancsikot, 
a megítélt 11-est Steiner lövi, de Kozma kiüti, 
Nagy Attila-fölé.ny, Bán lövését a kapufa menti, 
majd két eredménytelen komev A 29-rk perc
ben

’.őwy hibájából Rlef megszerzi a miskolciak 
részére a vezetést .(1:2).

A következő percben a budaiak kiegyenlítenek: 
Schmidt lövését Kozma kiejti, s

a befutó Steiner hálóba küldi (2:2).
Erélyes Atlila-támadások. Opata, majd Pimpi 
lövését a kapus fogja. A 34-ik percben

Tárad! lefutása után Steiner lő gólt (3:2).
A budaiak magukra találnak, s igen erélyes 
finissel a 37-ik percben

Síctner magas lövésével beállítják a vég
eredményt (4:2).

Hangulatos karnevál esték

ben

Remek táncműsor
11 Arai kezdettel.

lebonyolítására használta 
érdeklődés természetesen a 

„főpróbáját" előzte meg. 
ellen lejátszott meccset a

A vasárnapi tréningmérkázések
Ab enyhe téli vasárnapot a legtöbb csapatunk 

tréningmérkőzések ' ’ ••••-•- •-
M. A legnagyobb 
Hungária nyilvános 
A III. kerületiek ___
Hungária kielégítő játék után megnyerte.

Hungária—III. kér. FC ** (1:0).
A kétszer 30-perces mérkőzéséül a III. kér. FC 

tetszetősebben, a Hungária eredknényesehb--n 
játszott. Barátky a 8-ik percben szerezte meg a 
Hungária vezetőgólját. A 14-ik percben Sebes 
hibájából tizenegyeshez jut a III. kerület, de 
a bünetetörugást Király Németh kezébe rúgta. 
A sérült Kocsis helyébe Nagy áll be. Szünet 
irtán a Hungária uj embereket dobott tiir.be. 
Az óbudai csapa a 6, 9 és 10-ik percben kor- 
l»ert ért el. A 14-ik percben a Hungária erő- 
taljas támadása sarokrúgást eredményei és ti 
szépen ívelt labdát Jeckl fejjel továbbítja a 
kapuba (9:0). Ab utolsó percben az óbudaiak
nak módjukban állott volna az eredményen 
átépíteni, de egy komeren kívül egyebet nem 
tudtak elérni.

Nemzett—Turul 7:2 («:•)-
A tréningmeccset a Nemzeti fölényének je

gyében játszották le. A Nemzeti góljait Czétényi 
(2), Rémay II. (3) és Szepea (2)-, a Turulét Po- 
mázi és Földi szerezte.

X Kauser István és Eötvös Zoltán aj hasai 
rekordja 1009 méteren. A BKE vasárnap dél
előtt rendezte meg a műjégpályán 1000 méte
res gyorskorc.solyázó-előnyvcrscnyét. Az ered
mények a következők: t. .Windlner 1 p 37.4 
<nn (1 mp olőny). 2. Vida 1 p 37.6 inp (4 mp 
Mony). 3. Kauser t p 37.7 mp (előny nélkül). 
4. Eötvös 1 p 37.9 mp. — Kauser és Eötvös 
ideje hazai rekord. Eötvös az idén Davoshan I 
1 n 37.4 mn.rel áilifnft:« fel külföldi rekordját.'

(A
l 'p aL^mp-ceTál'litoHa fel külföldi rekordját J tövében. Chamomlíban, 8 fokot mulatott a hő-

A Hóval szállodában
újból 2 zenefenomén

Kassen és Deboit
Budapesten először

Az FTC meglepő győzelme a boxoló- 
csapatbajnokságok döntőjében 

Csiszár I. és Tokaji III. visszatért a BTK-ba — Az NSC 
a harmadik helyezett 

FTC—BTK 9:7; NSC-BTC 9:7
öt héten át tartó küzdelem után tegnap be

fejeződött a boxcsapatbajnokság Az. óriási ér
deklődés azonban, amely a heteken át tartó 
viadalt kísérte e napra — pont a döntő nap 
jóra — mintha * ellanyhult volna. A jegyek 
ugyanis már elővételben mind elkellek, csu
pán csak az nőm volt ismeretes, hogy a belépő
jegyek zöme jegyhiénák kezeibe került. Ez de
rült azután ki vasárnap este, amikor az NSC— 
BTC-mérközés kezdetén üres padsorok áaitai- 
tak a nézőtéren. És az FTC—BTK-meccsen, —

i -i ..... . . . emberek —
még azon alul is, 

S még igy sem 
számítása tehát

FTC szolgáltatta, 
zöld-fehér hívők,

amikor végre beszállingóztak 
híre ment, hogy fél áron, sőt 
árulják az utcán a jegyeket, 
igen kellettek. A jegyüzérek 
teljesen megbukott.

A másik meglepetést az 
Mert, ha reménykedtek is a....... .. ...... ......... ......
hogy esetleg sikerül maguk alá gyűrni a meg
gyengült bajnokcsapatot, annál inkább szerte
foszlani látszottak a győzelmi -remények, ami
kor hire ment, hogy

■ BTK megtért nagyjalval, — Tokaji, Csi
szár I. — áll ki.

De hiába volt az erősítés. Mert az FTC — 
sosem látott győzniakarássa! szállva a ringbe 
— az első négy meccs után már 8:0-ra vezetett 
s hiába jöttek ezután a nagyok, hiába volt a 
bajnokok és megtért versenyzők fogcsikorgató 
küzdelme. Szigeti szerzett még egy pontot s 
ezzel

a bajnokság az Angyalföldről a Ferencvá
rosba vándorolt...

Az est az NSC— BTC-mérközéssd kezdődött 
Kemény meccs volt. Igaz, az első mérkőzés, — 
amely Tarbai és Tóth l. közölt folyt le — 
eléggé unalmas volt, a következőben azonban 
Kubinyi és Kőoáry között olyan fergeteges 
üléssorozat indult inog mindjárt az első menet
ben, hogy szinte alig tudta az ember követni. 
Kőuárg azután nem is mérkőzött tovább. Ha
sonló volt a Dallos—Fenyvesi-mérkőzés, ahol 
Dallos, a BTC nagyreményű versenyzője há
romszor küldte a földre Fenyvesit. Végül is 
pontozással győzött Dallos. Váltakozó küzde
lem után azután 9:7-re győzött az NSC.

Ezután került sorra a döntőmérkőzés. Ko
csis és Lovas volt az első pár, s Kocsis győ
zött is. A világbajnoktól ezt mindenki termé
szetesnek veszi. Széles győzelme Lévai ellen 
sem keltett különösebb feltűnést, mindössze a 
BTK berkeiben sóhajtottak föl boldogan, hogy 
„no, most jövünk mi". Mert a BTK-ból Szabó 
lepett a ringbe, mig az FTC. Mártont állította 
ki. De milyen csalódás érte a BTK hívőket! 
Márton oly szépen támadott mindjárt az első 
menetben, bőgj’ a bajnok Szabó csupán véde
kezésre szorítkozhatott. És a továbiakban is 
állandó tapsorkán közepette mérkőztek. Egy
mást váltották a legszebb akciók, pilanaton- 
ként változott a helyzet. Vitathatatlanul az'est 
legszebb, legizgalmasabb mérkőzése volt, amely
ből megérdemelten került ki Márton győztes
ként.

Ezzel már 6:0-ra vezetett az FTC s a követ
kezőben Ecsegi ismét két ponttal gyarapította 
a pontok számát.

8:0! Már csak eldöntetlen lehet az eredményi 
Csiszár I- — az oly rég nélkülözött Csiszár — 

lépett ezután a ringbe. De nem sokáig mérkő
zött. Mert ellenfele,

Endre, már a harmadik összecsapásban 
megránditotta a karját és füladta a küz

delmet.
A következő mérkőzésen Szigeti megszerezte az 
egy pontot, ezzel azután az FTC bajnoksága 
bizonyossá vált. Kéri és Körösi már csak a 
pontkülönbséget tudta csökkenteni s az FTC 
bajnok lett. .

Németország és Svájc került Európa 
jéghokkí bajnokságának döntőjébe 
győztes kedden Kanadával kerül össze a világbajnokságértA

Chamonlx. február 2.
Hétfői Napló tudósítójától.) Amire még 
volt példa: január végén a Montp-Blank

Résztelet eredmények.
NSC—BTC 9:7

Tarbai (NSC)—Tóth I. (BTC) döntetlen; Ku
binyi (NSC) győzött Köváry (BTC) ellen; 
Mándi (NSC) győzött Józan (BTC) ellen ponto
zással; Dallos (BTC) győzött Fenyvesi (NSC) 
ellen pontozással; Gelb (NSC) győzött Dsida 
(BTC) ellen pontozással; Szobolevszky (NSC) 
győzött Jeles (BTC) ellen pontozással; Bognár 
(BTC) győzött Gera (NSC) ellen pontozással; 
Juráky (BTC) győzött Littmann (NSC) ellen.

FTC BTK 9:7.
Kocsis (FTC) győzött Lovas (BTK) ellen; 

Széles (FTC) győzőit Lévai (BTK) ellen; Már
ton (FTC) győzött Szabó (BTK) ellen; Ecsegi 
(FTC) győzött Fogas (BTK) ellen; Csiszár I. 
(BTK) győzött Endre (FTC) ellen), Endre fel
adta; Szigeti (FTC)—Tokaji III. (BTK) döntet
len; Kéri (BTK) győzött Réti (FTC) ellen; Kö
rösi (BTK) győzött Lutz (FTC) ellen. Lntz a 
második menetben feladta.

A Bástya vasárnap este 
leszerződtette az uj kapust: 

Bácsayt
4 szegedi csapat egységes, stí
lusos játékkal kezdte a szezont

Bástya—Zrínyi KAC 7:0
Szeged, február 2.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A Bástya vasárnap játszott először nyil
vános mérkőzést. Első ellenfeléül a Zrínyi 
A’AC-ol választotta, amely ellen az olasz fu
rán pompásan bevált csapatát szerepeltette. 
Különösen a csatársor uj formációja: Varga, 
Korong, Possák, Kitti, Schwartz játszott ele
ven, stílusos és egységes futballt. Szépen át
gondolt akcióit nem egyszer kisérte elismerés. 
A Zrínyi KAC kapuját Bácsay védte, akit a 
Bástya próbajátékra hívott meg, tekintettel 
Beneda súlyosabb természetű betegségére. A 
Bástya könnyű szerrel érte el góljait, bár Bá
csay pompásan működött. A gólokon Possák 
(2). Kitti (2), Korony, Varga és Schtnartz osz
tozkodtak. A játék után a Bástya igazgatósága 
azonnal ülést tartott és

a sikeres próbajáték után leszervődtefte 
Bácsayt,

mivel Bencdára — gyomorfekélye miatt 
egyelőre nem igen lehet számítani.

A Bah-ot egy féltucat 
góllal vertéh meg Pécsett 
Pécs-Baranya—Bak TK6:t (3:01

Pcca, február 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése. Mintegy 1500 néző előtt játszotta le ba
rátságos mérkőzését a pécsi együttes a fővárosi 
legénységgel, amelyen mindkét csapat a szezon 
elejét meghazudtoló jó teljesítményt nyújtott. 
A rutinosabb Pécs-Baranya változatos, élénk 
iramú játék ulán lőtte góljait, amelyeknek 
mindegyike szép csatárakció eredménye volt 
Góllövők: Kautzky (3. p.), Tritz (23. p.), Trifz 
(24. p.), Veder (II. félidő, 10. p.). Veder (20. 
p.), Tesztet (26. p. s a BAK részéről Kocsis 
(35. p.).

mérő s igy a jéghokkí Európa-, áfi világbajnok
ságok küzdelmeit nnpról-napra cl kellett ha
lasztani. Már-már úgy volt, hogy átehlyezik a 
klasszikus meccseket Davosbn, a magyar csa
pat pedig — vereség nélkül — térhet haza. A 
lényeges hősüllyedés azonban lehetővé tette » 
világloma ottani megtartását s a magyar csa
pat is sorompóba állva Olaszország ellen még 
tudott győzni, de Németországtól súlyos, 1:4 
arányú vereségei szenvedett.

Selejtező küzdelmek: Franciaország—Belgium 
4:1, Németország—Anglia 4:2, Magyarország— 
Olaszország 2:0.

Elődöntők. Németország—Magyarország 4:1, 
Svájc—Csehszlovákia 3:1, Ausztria—Francia
ország 2:1, Lengyelország—Japán 2:0.

Középdöntők : Németország—Lengyelország 
3:1. (1:1, 2:0, 0:0), Svájc— Ausztria 2:1 (0 0.
1:1. 1:01. Ma, hétfőn, kerül sor a Németország— 
Svájc Európa-bajnoki döntőre, mig kedden a 
győztes játszik Kanadával a világbajnoki címért.

Fehérneműt, vásznakat, 
asztalneműt, ágyneműt 

most vásároljon!

’/Iosott siffon /»c
cégünk reklámininőségei—.98,—.88 - ll(> 

Kelengye kUUÍnlegesség ■
tartós fehérnemű és ágynemüanyag 1.40 I .10

Francia nansouk
pásztói színekben fehérneműre ..
■itiszt siffon
'ltom nőt fehérneműre-._______ P

..ípedő kiilttnlegesség
145 cm széles------- ---------— P 2.60

Fapianlepedő creton
erős szálú 178 cm széles— — P 8.20

Köpper
kitűnő tartós minőség____ P Í.6O

Damaszt abrosz
fehér, elsőrendű minőség____ ___ P

Damaszt étkészlet
fehér, 6 személyes_ — — P 12.50

Szalvetta
60—60 cm nagyságban—_ ___

Kávéskészlet
rojtos, minden szinben... — —

Csemegekendő
rojtos, színes széllel darabja—

Törülköző
hófehér, igen tartós, méterje

DamaszttörUlkÜző
45—98 cm. nagyságban----------- P

DamaszttiirUlkőző
50—100 cm. nagyságban, szép min
tákban ......... —

Xony ha-töriiiköző
pirosszélű, méter ára_______ ...

Frottir-tőriilkőző
színes bordűrrel, feltűnően olcsó Ar

_p-95
| .80

1
2.00

3.80

8 »
_p-.75 
_ P 4.80 

_p-32
_P_98

l.w
1 *
88

p

p

____ p

Fehérnemüek
Női nappaliing

jó aif Ionból_______ _
Női nadrágkombiné

kitűnő siffonból „
Női hálóing

mosott siifonból........
Női nadrágkomblné

színes nansoukból —____ ______P
Női szoknyakombiné

szinas nansoukból —
Női hálőing

színes nansoukból hímzett mintával P
Női- és férfipyjama

(laneliból divat mintákkal____ ___
Férfiing

színes mintás anyagból
Férfiing siffon anyagból raye 

és pouplin mellel — —
Férfiing fehér selyemfényű 

pouplin anyagból bélelt mellel — 
férfiing színes pouplinból, 

divat mintákban bélelt mellel
Férfiing erősszál u oxford 

anyagból két gallérral ...____
Férlihálóing

erős tartós siffonbóí, színes disz- 
pánttal _______ P

Férfialsónadrág
színes zafírból, rövid, fűzős____ P

Férfialsónadrág
színes zotirből rövid gombos —

Férfialsónadrág erff.
szála köpperanyagból rövid, "ombos l

Törlőruhák
xookfts edénytörló 

ányórtörlo, erős hősi szőttes

ohártörlo 8ü—60 cm. tiszta len ... 
lohártörló. tiszta len 65 - 65 cm. 
lazvságban .„ ...

. - 48 
e - 68 

-98 
p la 
P-.480 minőségű lanell porWrlő .. 

vMmWr ’^ninhr
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tiir.be


12 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1930 február 8.

Nagy Ernő győzött a Royal 
Vivő Club versenyén 

Hámori, Dingfelder és Eckl az 
előmérkczésen kiesett

A Boyai Vivő és .Céllövő Club kizárásos 
knrdver*<'iiyénck  mérkőzései vasárnap egész 
napon át folytak a bodor-féle vívóteremben. 
Hetvenöt induló telte érdekessé a versenyt, 
amelynek Aflf/i/ Ernő (MACI volt a győztese 
Érdekessége és eseménye a jól sikerült miting- 
nek, hogy ti fasorijuk ki>ziil

Hámori, Dliigfclder és Eckl már az clő- 
mérkőzések sorún kiesett.

A Üres döntő végső helyezési sorrendje a 
következő:

I. Nagy Ernő (.MAC’. 9 győzelem. 2, Szilaki 
(Szolnoki Vívó Club). 7 győzelem. 3. Tnhajdi 
(Wesselényi Vivő Club), fi győzelem. 4. Lieber- 
mami (Hóval V. C j, 5 győzelem. 5. Paúl (RÁC), 
5 győzelem fi. Tímár iTiszti V. C.), 5 győzelem.
7. Illés (Tiszti V C.), 4 gvőzelem. 8 Hess 
(MAC), a győzelem, ti. Eeholzki (RAG), 1 győ
zelem. Iti (iondu (Szombathely), 1 győzelem.

A Pénzintézeti Sportliga 
kardversenye 

Győztes: Csordás (MOKTAR)
A Pénzintézeti Sportliga vasárnap rendezte 

bankközi kanlvcrsenyél a Sanlelli-féle vívó
teremben. Délelőtt lebonyolították a selejtező- 
mérkőzéseket, mig a döntők délutánra ma
radlak. A verseny végeredménye a következő:

Győztes; Csordás (MOKTAR) 5 győzelem.
2. Menezer iPodatakarék) 3 győzelem. 3. Tar- 
< zaly (Keresk. Bank) ő gv. 4. Dicsőffy (Posta
takarék i 2 gvőzelem. 5. Lukács dr (Pénzinté
zeti Központi 1 győzelem, fi. Frcy (Kereske
delmi Bank i I győzelemmel.

A Spárta legyőzte 
a Slaviát

Kültöldi tutballeredmények
rrúga: A c«oh fővárosban vasárnap fejezték 

be a négyes íuiballlornát, amelyen a Sparta, 
n Slavia, a Viktória Ziskov és a Rohemians 
vettek részt Nagy érdeklődés előzte meg a 
két ősi rivális: a Sparta és a Slavia találkozá
sát, amelyből a Sparta került ki győztesként. 
Az eredmény 4:2 12:1) arányban alakult. A 
gólokat a Sparta részéről Modraj (3) és Kosta
lek. h Slavia részéről Junek (tizenegyesből) és 
Rara lőtték — Viktória Ziskov—Bohemians 
2:1 (0:1) — Barátságos mérkőzés: Tcplitzcr
FC—Meteor Klndno 7:1.

Jugoszlávia.
Újvidék: Makkabca—Dulcis (Vcrbász) 1:1 

(1:0). — Radnicki—Jedinstvo (Belgrád) 4:3 
(1:11.

Belgrád: BSK — Vojvodina 4:2 (2:1). 
Németország.

Délnémet bajnokság: Az első helyezettek 
körmérkőzése: Spiel Vgg. Fürth —Baycrn Mim
iben 2:1. Einlrarht Frankfurt—Wormatia 
Worms 3:3 Freibitrgcr FC—FK Pirmasens 5:1. 
WfB Stuttgart—SV Wnldhof Mannheim 4:4.

AuNztria.
Serlcgmérközésck: Austria—Admira 3:2 (1:1). 

Rapid—Waekcr 3:2 (1:1). Hakoah-Otlakring 
4:3 (3:1). FAC—Rapid Oborlau 0:1 (3:0). Wie
ner Sport Club--Allmannsdorf 10:0 (3:0) Ni*  
chol.son —Simniering 0:0 (4:0). XVAC—Breiten- 
sec 12:0 (0:0). Barátságos mérkőzés: Hertha— 
BAC 7:2

Kimmerling Józsefnek nem akadt 
méltó ellenfele a főiskolai 

gyorskorcsolyázóbajnokságban
Manna Milliadcs és éö/póa Zoltán sokszor >s 

bajnokoknak és rekordereknek méltéi utódja 
tűn*  fel az elmúlt évben Kimmerling Józsefben, 
aki az i<lén - alig 19 esztendős korában — 
nemrsak fölényesen győzött a főiskolások 
gyorskorcsolyázó bajnokságúbiin, de 300 métc 
icn, — rossz )égvi*ronyok  melleit is — 47 
rnp-es idővel pompás rekordot javított. Kim- 
mcrling szombaton tudvalévőén már győzött az 
500 és 1500 méteres lulamban és igv őt inár 
írem lehel. II elütni a bajnoki címtől Ennek 
ellenére nem Inknrékoskodolt nz erejével, 
hanem 

vasárnap reggel az. ötint) méteres távon Is 
teljes erejét cl küzdüli a favorit Erdélyi 
ellen, akivel együtt holtversenyben — 

lett ujtiéd első.
Kiinrncrling lehal háromszoros elsőséggel 

megérdemelten -zcrczle meg a főiskolások baj
noki cimíl A vasárnapi 5000 m-cs futam ered
ménye:

I. Kimim rüng és Erdélvi holíversenvben 10 
p 03.1 mp. 3 Bln/s.-i.ívszkv 10.21.9. I Pataky 
10:21.9. Kakas lO öfi.R. fi. Sándor 10:59 4. 7 
Sf hncider II 08 3 8 Hull 11:13.2 mp.

A végeredmény a következő: Rajnak: Kim- 
merling <> popt. ?. En/é/tp 5 pont. ő. Blazsc- 
iovszku 9 pont I. Pataky /2 port. 5. Kakas 1C> 
pont. C>. Schneldcr lő pont. 7. Sándor 20 pont
8. Roll ’i i "i i

Sertés-, maria-, compoazt- 
és tőzeggel keveri íiikat- 

trágyát 
e;|iitán\ isabbn t s/.A'lit

r'^'. Mlleimann Géía
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A pozsonyi vendégcsapat 
vasárnap is kikapott, 

a jéghokkitornát az .ViHC • 
csapata nyerte

Az MHC hármas jéghokki-lornája vasárnap 
befejeződött. A vendég pozsonyi csapat az MIIG 
csapatától. Ordódy Béla bíráskodásával fi:0 
(3:0, 1:0, 2:0) arányban, Márffy (2), Bethlen 
gróf (2), Teleky gróf és Révay gróf góljaival 
kikapott. A hármas jéghokki tornál igy a ren
dező MHC nyerte jobb gólarányával a BKE 

.tartalékcsapnia előtt.

Útban a jugoszláv sport
béke felé

Visszaállítok az alszövetségek 
önkormányzatát

Belgrád, február 2.
CA Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) Amint a Hétfői Napló a legutóbbi szá
mában elsőnek megírta, Jugoszláviában úgy
szólván mindenki hőn óhajtja a sporlbéke 
megkötését. Azok az áldatlan viszonyok, nme 
lyek a különböző alszövetségek egymás közötti 
viaskodásnböl keletkeztek, teljesen rányomták 
a pusztulás képét a jugoszláv futballsporlra. 
F.zt a hivatalos körök is hamarosan belátták 
és hogy a lejtőn való tovább csúszást megaka
dályozzák, kormánybiztos kiküldését határoz
ták el. Szerencsére erre nem került sor. Mint 
ismeretes, a mull héten Jugoszlávia válogatott 
csapata Athénben 2:1 arányú vereséget szén 
védett a görögöktől. p- a fájó vereség, nem
különben Riboli dr. főtitkár Belgrádban le
folytatott tárgyalásai adták meg a kedvező 
helyzet felé való igyekvésre a döntő lökést. 
ICI öli dr-nak sikerüli egy elvi plaltformot lé- 
tesileni, amely szerint

a szövetség visszaállítja a belgrádi, sza
badkai és a szerajevól alszövetségek veze

tőinek hatáskörét,
majd február • 16-án Belgrádban nlszövctségi 
korsferenciáru jönnek össze, amelyen a már
cius 10 án Zágrábban megtartandó uj köz
gyűlés összehívására megteszik a végső elő
készületeket. Kísérletek történlek, hogy ezen 
a közgyűlésen ne tűzzék ki a székhely meg
változtatásának kérdéséi, hanem próbáljanak 
egy oly megoldást létesíteni, amely szerint 
Belgrád és Zágráb mintegy két pólusként sze
repelne.. Belgrádban a belgrádi, suboticni, üsz- 
kiibi és eszéki alszövetségek, mig Zágrábban a 
ljubljanai, szerajevói és a spalatói alszövelsé- 
gck találnának centrális otthonra.

Az alszövetségek széleskörül autonómiát 
kapnának és a főszövetség csak nemzet
közi ügyekben szerepelne teljesen önálló 

főlényezőként.
Szóval a föszövclscg csak kifelé képviselné a 
kerületek érdekeit, mig beliigyeikbe nem avat
kozna bele. Kétévenként felváltva Zágrábban 
és Belgrádban lenne a (ószövetség székhelye. 
Ez az eszme dr. De Marchi volt szövetségi el
nöké s ngyhitszik, hogy az összes érdekelt kö
röket kielégíti és igy a március 16-iki közgyű
lés a legteljesebb megegyezés jegyében fog le 
folyni.

Tizennégyezer néző a berlini 
nemzetközi lovasmérkőzéseken

Berlin, február 2.
f.t Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) A berlini jubileumi lovastorna küzdel
meit vasárnap folytatták óriási érdeklődés mel
lett. A második napon tizennégyezer főnyi kö
zönség jelenlétében zajlottak le a pompás mi- 
t ingszámok. Az előkelőségek sorában ott volt 
Vilma holland királyné, férjével, Henrik her
ceggel. a birodalmi és porosz kormány képvi
selői, a külföldi diplomáciai ügyvivők, köztük 
Kánya Kálmán magyar követ. A vasárnapi ver
senyben a spanyol Xifra-Diaz aratta a leg
nagyobb sikert Aulorizadó lovával. A kitűnő 
spanyol lovas gyeplő nélkül lovagolta a magas 
iskolát.

Erdély és Bánát
legjobb és 1 rgjeiter ted- 
tebb mai*var  kisebb- 
ségi napilapja az

ErdélyiHírup
ARAD
Telelőn

EÍG^YLEGJflSO HIHD5TEÍI ORGAiMMA 
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AUTÓNAPLÓ
)( A motor érzékenysége a hideggel növeke

dik, ne kínozza tehát azt erőszakos indítással, 
mert ezzel csak kimerít! az akkumulálorjál. 
Adagoljon a benzinhez „Wing-Oil“-t és motorja 
hidegben is első gombnyomásra beugrik.

)( Mint minden sportágban, az automobiliz
mus különféle eseményeit is állandóan nyil
vántartják és kutatják. A detailok látszólag je
lentéktelen lerögzitésének a propagandán kí
vül. az a nagy baszna van, hogy fejlesztőén hal 
minden automobillal kapcsolatos haladásra. 
Most például az amerikai statisztikusok azl 
számították ki, hogy ha libasorba állítanák 
mindazokat az autókat, amelyek az amerikai 
gyárakból egy nap alatt készen kikerülnek, 
milyen hosszit autósort kapnának. Az ered
mény: Amerika összes autógyárainak egv napi 
autótermelése 80 kilométer hosszú aulósort 
alkot

tlideíben is fáték a begyújtás. Kapható minden sz.aküz 
étben Iniportór: LÁNG LÁSZLÓ. Budapest. VI.. Lázát 
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)( A Hungária Automobil Club különféle ese
ményekkel igyekszik vczetős’zerephcz jutni a 
magyar autósport életében. Ezért a minap első
sóban megalakilotlák a HAC motorkerékpár 
szakosztályát, amelynek vezetésével egyhangúan 
a következő tisztikart bíztak meg: Elnök: I'es- 
tetich Pál. ügyvezető alelnök: dr Vajda Béla, 
nlenök: Petrovits Géza, titkár: Seregi Alfréd. 
Jegyzők: Pálinkás János, Hergár Emil, Moré>cz 
József. Szertáros: Flesch József, csapatkapi
tány: Havas György, Iréningvezelő: Zajecz Jé>- 
zsef.' A tisztikaron kívül a molorkerckpárszak- 
oszlály különböző bizottságait is megválasztot
ták.

Ne vesztegessen időt- 
mer' önnek teg obban felel meg n 

TÁTRA AUTÓ
Gyártja éa vezérKépviaeli-

automobilipar és kereskedelmi rt
Gyár: Budapest. V., Zápolya*utea  13.

Szálén: Budapest. VINagymcző'Utcn la.

)( Nagy sikerük volt a magyar nulomoblis- 
Iáknak a Páduai Molorkltib tagjainak magyar
országi turánija ideién Az olasz motorosok 
rendkívül kellemes impressziókkal távoztuk vd 
körűnkből. Teljes megelégedésüket mi sem bi
zonyítja jobban, mint az, hogy a magyar mo
torkerékpárosokat és autósport férfiakat a vi
zit visszaadására meginvitálták. A HAC el is 
határozta, hogy április 15 és 22 ikc között tár
sas autókirándulást rendez Páduába és Ve
lencébe. E szépnek ígérkező turautra minden 
motorosklub tagjait szívesen látja a HAC.

)( Élénk automobllforgalomra rendezkedtek 
be a budapesti aulomohilcégek. Segítségükre 
siet a rövid idő óla uralkodó megenyhült gaz
dasági felfogás, s ezzel kapcsolatosan mutat
kozó fokozottabb autókere«)et. Tény, hogy a 
tavaszra sokkal nagyobb kereseti lehetőség 'kre 
számítanak az emberek s igy már most sokan 
nagyobb munkateljesítmény re rendezkednek 
be. tehát: az erre való aut.'ról is gondoskodnak. 
A pesti autókereskedelmi cégek a legvonzóbb s 
a iegfrisebb gyártmányú kocsikkal várják az 
uj aqtókereskedeJmi kampányt.

= Magyar számok a külföld műsorán. Nagy 
érdeklődéssel várt szimfónikus hangversenyt 
rendez Königswuslcrhauscn hétfőn este. A 
hangversenyen Bartók Béla és Kodály Zoltán 
művi kerülnek a inikrofón elé. Szerdán Róma 
Lehár Kék inatur cimü opeietljél, szombaton 
pedig Köhigsbrrg~ Kálmán Csárdáskirálynéjál 
eleveníti fel,

— HangoAnim a rúdlóbun. Érdekes átvitelt 
rendez hétfőn este 10 óra 50 es kezdettel a 
berlini rádió. A Capilol mozgóképszínházba vi
szi rnikrofónját. ahol Tatiher Rirhárd első 
hangosfllmjc kerül színre és ezt kuzvclili n 
rádió hallgatóságának.

— Bált közvetít a pesti rádió. Szokatlan 
helyszíni közvetítést ad szombaton este Buda
pest. A Vigadóban ekkor tartják meg a Vitézi 
Rend szokásos évi bálját és a meghhoft ven
dégek közölt ott szerepel — a pesti rádió 
mikrofonja is, mely a bál muzsikáját és bán*  
gulatál odavurázsolja majd a hallgatók szobá
jába. Kivétessen szombaton a hálta való te
kintettél a leadási nem fejezik be éjfélkor, ha
nem azt két órával mcghosszabbiljak.

Tudja-e cQ
m6l*
hogy 

előleg < 
nélkül 1
csak nálunk szerezheti be a legjobb

rádiót 
anódpótlót 

hangszórót
SzikszRádiőgyér
VIII.,Rákóczi út 9. Tel 458-21 és 433-51

RÁDIÓ
A Rádió mai műsora:

BUDAPEST
9.15: Gramofonhangverseny.
12.95: A m. kir. 1. honvédgyalogezred zene

karának hangversenye. Vezényel : Fricsay 
Rirhárd zeneügyi igazgató.

4.00: Asszonyok tanácsadója.
5.10: Schmidt Ferenc dr. egyetemi magán

tanár felolvasása: „Az ideges szívbajok."
5.40: A Tiszti Kaszinó szalonzenekarának 

hangversenye. Vezényel: Bariba István kar
nagy.

7.00: Német nyelvoktatás.
7.40: Chrislo ZlatofT bolgár operaénekes 

hangversenye. Zongorán kisér: Polgár Tibor.
8.30: A középeurópai müsorcseresorozatban 

a budapesti rádióállomás műsorának közvetí
tése. Közreműködik: Hubay Jenő dr.. Dobná- 
nyi Ernő dr. és a m kir. Operaház tagjaiból 
alakult zenekar. Vezényel: Berg Ottó karnagy.
1. Erkel: Ünnepi nyitány. Előadja a zenekar.
2. Liszt—Hubay: Rapszódia. Előadja: IJubav 
Jenő dr. zenekari ^kísérettel. (Bemutató elő
adás.) 3. Bartók: Deux images. (Két kép.) Elő 
adja a zenekar. 4. Dohnányi Ernő dr. saját 
müveiből ad elő zongorán. 4. Goldmark: Sakun- 
tala. Előadja a zenekar.

Utána: Magyari Imre és cigányzenekarának 
hangversenye.

10.45) Időjelzés, időjárú»je|enlés, hirek.
Majd: A cigányzenekar hangversenyének

folytatása
KÜLFÖLD.

Beograd. 20: Szórakoztató zene. 21.15: 
Könnyű zene. 22.15: Vidám zene.

Berlin. 20.30: Nemzetközi hangvers Buda
pestről. 22.30: Táncóra. 22J»0: Hangosfilm hely
színi közvetitcse a Capilol-moziból. Utána 
0.30-ig Dirjos Béla zenekara.

Bratislava. 16.30: Mendelssohn müvei 18) 
Kamarazene. 20.10: Gramofon. 22.15: Praha. 
Breslau. 21.15: Hangverseny.

Frankfurt a/M. 19.30: VIII. hétfői hangver
seny. (Köln, London cs Stuttgart adja.)

Hamburg. 20: Az éneklőórától a villamoszon
goráig, hangverseny mechanikai hangszereken. 
22.35: Kávéházi zene.

Katowice. 20.30: Nemzetközi hangi-erseny 
Budapestről. 23: Tánczene.

Kasicr. 12.05: Szalonzenekar. 17.10—25.15-ig: 
Gramofon.

Köln. 20: Szórakoztató zene. 21: Schiller Á 
haramiák c. szinjátéka. Utána 24-ig kávéházi 
zene (Sárközi Béla zenekara).

Königsberg. 20: Schumann: A-moll szonáta. 
21.15: Baletlzcne. 22.30: Tánczene. 24—1.30: 
Katonazene

Krakow. 20.30: Nemzetközi hangverseny 
Budapestről.

Lcipzig. 10.39: A bornai bánvászzenckar já
téka. 20.30: Brcslau. 21.15: Bevezetés Bach 
Jóitemperált játéka. 22.15: Tánczene.

London 2. L. O. 20.45: Beethoven V. szimfó
niája. Weingartncr vezényletével Frankfurtból.

Milano. 17: Torino. 20.30: Könrtyü zene. 
21.15—24: Vegyes zene.

München. 20: Trió' 21: Dalok. 21.40: Tánc
óra.

Napol!. 21.02: Donizelti: ..Mari az ezred 
leánya" c. négyfelvonásos operája.

Oslo. 20: Hangverseny.
Praha. 20.30—22. Nemzetközi hangverseny

Budapestről.
Roma. 17.30: A római négyes hangversenye. 

21.02: Könnyű zene.
Stuttgart. 16—21.15: Frankfurt. 21.15: Sváb 

óra. 22.15: Képek Fninciaörszágból.
Torino. 17: Kvintett. 19.15: Vacsora! zene. 

20.30—24: Vegyes zene, felolvasások, kis hang-
scr»cny

Warszawn, 20.30: Nemzetközi hangverseny 
Budapestről.

Wien. 20: De Caro éneketöadása. 1. Verdi: 
Álarcosbál-ária. 2. Gounod: Hatalmas Isten. 3. 
Toslit Három románc 
Budapestről. Utána jazz.

Zngrrb. 20.30: Nemzetközi 
Budapestről.

Zürich. 17.55: A francia zene 
Bizclig. 20: Szim. hangverseny, 
zene Wagnertől máig.

20.30: Hangverseny

hangverseny

Chcrubinitól
21.10: Opera*

A »»erkc«*iöért  it ktaddtért felel: 
l)r ELEK HUGÓ 

Kiadja:
..A Hétfői tanok’’ (JMtvánala*
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