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Blhti Péter dúsgazdag maiomtulajdonost 
vasárnap éllel bestiális kegyetlenséggel 

meggyilkolta a telesége és a vele
Hros csaM dráma a uö ás anvds MHt szerelme miatt - ElObd 
a idrfhazuton az asszony sújtott tejszeoei a szerencsétlen áldozatra

Az asszony adta a haltat a gyilkos közélte
Nagykanizsa, február 9.

(A Hétfői Napló tudósitó jónak telefon
jelentése.) Megdöbbentő, bestiális kegyetlen
seggel végrehajtott hitves- és apósgyilkos
ságról érkezett jelentés vasárnap reggel a 
nagykanizsai ügyészségre. A szűkszavú tu
dósítás reggel még csak arról számolt be, 
bogy

n közeli Le ndva hosszú falva községben 
felesége és veje fejszével agyonverte 

Bibó Péter pékmestert
Néhány órával később azután már részletes 
jelentések is érkeztek a szörnyű tragédiáról, 
ugy hogy most már teljes precizitással re
konstruálható a párját ritkító kegyetlenség
gel elkövetett vérengzés.

Lendvahosszufalva község mintegy har
minc kilométerre fekszik Nagykanizsától. A 
jómódú falu legmódosabb polgára évtizedek 
óta Bibó Péter pékmester volt, akinek

gazdagságáról valóságos legendákat szőt
tek a környékbeliek.

Bibó Péter feleségével és leányával lakott a 
falu főutcáján épült emeletes kőházban. Bé
kéi és harmonikus családi életet éltek mind
addig. amig néhány esztendővel ezelőtt a 
dúsgazdag pékmester házához nem került 
Németh János pék segéd.

Az uj segéd rövidesen udvarolni kezdett 
Bibó eladósorban lévő lányának, a fiatalok 
között csakhamar szerelem fejlődött ki és 
Bibó a házassághoz is beleegyezését adta. 
Ilyen módon azután

a segédből vő lett.
aki majd apósa halála után átveszi az egész 
üzemet.

Rövid ideig tartott a boldogság azonban a 
fiatalok között. Nem sokkal a házasságkötés 
után Bibó Péter leánya.

a fialni Németh Jánosné gyanús körül
mények között hirtelen meghalt.

A falubeliek suttogni is kezdtek holmi bűn 
tényről meg arról is, hogy az anyós: Bibó 
Péterné feltűnően jó viszonyban van a vejé- 
i'el Mikor aztán a fiatalasszonyt eltemették, 
«ek a pletykák elhallgatlak és látszólag 
hé ke és nyugalom költözött a B/W-portára.

A fiatalasszony halála után sem szűnt meg 
azonban a túlságos jóviszony anyós és vő 
között és csakhamar köztudomású lett a 
aluban. hogv

Blbó Péternél gyengéd szálak fűzik a 
fiatal .péksegédhez.

Természetesen végül az öreg Bibó elölt sem 
Maradt ez titokban és ettől a perctől kezdve 
ollandó volt a civakodds az idős házaspár 
*O:6II. Németh József azonban nem hagyott 
fpl mindezek ellenére sem nz udvarlásával 
j8 éjnek idején, mikor az öreg pékmester

az ablakon keresztül tárt be a 
házba.

Whí letten Is érte HÍM » felesége körül 
ípttenkcdö vejét és ilyenkor mindkettőjüket 
^gfenvcgclip azzal, hogy elfogja zavarni 
az. asszonyt is. n pékseqédet is a háztól t és 
to'ndcn vagyonát idegenekre íratja.

S* nrnhalon reggel Bibó a szomszédos köz 
•Rhen lévő malmába ment, hogy annak 

7r,flK,fől a bért beszedje Csak késő este 
Cr haza, azonban ugylátszik. még ekkorra 
e,n várták, mert ahogy szekere befordult 

az udvarra, észrevette, hogy veje épp akkor 
szökik ki az ajtón.

— Megállj, bitang már megint a házam 
körül járkálsz!

— kiáltott utána a pékmester, de Németh 
János addigra már eltűnt a sötétben. Bibó 
Péter ekkor bement a házba, ahol felesége 
meglehetősen felindult szavakkal fogadta. 
Mikor az öreg pékmester észrevette, hogy

az asztalon borosüveg és két pohár 
van.

nagy haragra gyulladt fis mindent a földre 
söpörve, szitkozódni kezdett. Az asszony az 
udvarra szaladt ki férje felháborodásának 
esetleges erősebb kitörései elől és a fészer 
mögé rohant, ahol Németh János elbújva 
várta, hogy Bibó haragja csillapultával le
feküdjék és akkor ő majd az ablakon ke
resztül újra beszökhet az asszonyhoz, fíibó- 
né hirtelen

felragadta a kamra ajtajának támasz
tott fejszét

és veje kezébe nyomta a következő szavak 
kai:

—- Eredj be, vágd agyon azt a bestiát!
Németh eleinte vonakodott, aztán mégis 

ráállt és az asszony hála mögött lopakodva 
beállított a házhoz. Az ajtó nyílására az 
asztal mellett ülő Bibó felpillantott és a be

Százezer pengőt sikkasztott 
és eltűnt Budapestről 

egy török szőnyegkereskedő
Barbarian Boris üzleti regénye Sztambulon, Berlinen 

és Bécsen át az elfogatóparancsig
A budapesti büntetőtörvényszék vizsgáló

bírójától vasárnap elfogató parancs érke
zett a főkapitányságra, amelyben elrendelte 
Barbarian Boris 37 éves török származású 
budapesti szönyegkereskedö körözését, aki 
az elfogató parancs szerint,

százezer pengős sikkasztást követett el.
Barbarian Borisnak esztendőkkel ezelőtt 

a Váci-utca 41/b számú házban volt sző
nyegkereskedése A nvilt üzletet azonban 
nemsokára feladta, a Rózsadombra költö
zött és itt szőnycgkereskedelmi tranzitó 
irodát rendezett be. Nem foglalkozott többé 
kereskedéssel, hanem csak

Iranzltó üzleteket bonyolított le.
A török szönyegkereskedők bécsi központ 
jónak a megbízásából irányította Budapes
ten át Bécs és Berlin felé a szőnyegáruk 
forgalmát. A bécsi kartell megbízásán kívül 
hasonló természetű ügyek elintézését vál 
Jalta még néhány nagv bécsi szőnyegház ré 
szérűi is.

Néhány héttel ezelőtt nagy feltűnést kel 
lelt a budapesti szőnyegkereskedők közölt 
hogy

Barbarian Boris egyik napról a másikra 

felé igyekvő feleségé™ akart támadni, de 
ekkor

előugrott Németh és az ütésre emelt 
fejszével lesújtott apósa koponyájára. 

Olyan hatalmas erővel ütött, hogy az egyet
len baltacsapás valósággal letaglózta a sze
rencsétlen embert. Bibó Péter

szétroncsolt koponyával, vértől borítva, 
holtan zuhant a padlóra.

A gyilkos vő kezéből ekkor az asszony ra
gadta ki a fejszét s még ö is három-négy csa
pást mért földön heverő férjére. A későbbi 
orvosi vizsgálat azonban megállapította, 
hogy ezek az ütések már csak a holttestet 
érték, Bibó Péter már az első baltacsapás 
következtében meghalt.

Anyós és vő borzalmas tettük elkövetése 
után

az agyonver! embert felcipelték a pad
lásra,

majd, mint akik jól végezték dolgukat, nyu
godtan lefeküdtek, — Németh János most 
már Bibó megüresedett ágyába. Másnap reg 
gél a cselédeknek feltűnt, hogy a korán
kelő Bibó nem jön ki a házhói, -vanut fog 
tak és elsiettek a csendőrségre. A csendörök 
vállalóra fogták Bibónét és Nimethet. akik 
csakhamar töredelmes vallomást tettek és 

beismerték a gyilkosságot.

váratlanul eltűnt Budapestről.
Eleinte nem tudták mire vélni eltűnését, 
rövidesen azonban suttogni kezdtek arról, 
hogy a hirtelen eltávozás mögött üzleti 
összeomlás áll és

a bűnvádi felelősségrevonás elől szökött 
meg Budapestről.

Kiderült azután az Is, hogv miért kellett 
elmenekülnie a magyar fővárosból. Bar
barian Boris, — aki nem azonos Barbarian 
Arkedy Ivaniccscl, az ismert kecskeméti
utcai kereskedővel, — ugy látszik nem elé 
gedelt meg a tranzitó lebonyolítások elvég
zésével, hanem a saját számlájára is üzlete 
két kötött.

Szmlrnnl és sztambull régektől nagyér- 
tékü perzsaszőnyeg szállítmányokat vá

sárolt, 
tranziló utón Budapesten és Bécsen át Ber
linbe továbbította s az ottani piacon helyezte 
cl Eleinte jól ment az üzlet, később azon 
bán bajba keveredett. A német gyárak hoz 
záfogtak az úgynevezett „német perzsa” 
szőnyegek gyártásához és mivel erre nem 
fizetnek vámot, kiszorították a német pia 

A nyomozás során megtalálták a véres "fej
szét, amelyre agyvelömaradváw'ok voltak 
száradva, majd rábukkantak a szerencsét
len pékmester rettenetesen < sszeroncsolt 
holttestére. A falu népe a dráma nyilvános
ságra jutásakor

meg akarta lincselni a két gyilkos*
és a csendőrök csak a legnagyobb erőfeszí
téssel tudták megvédelmezni a megbilincselt 
kezű anyóst és vöt a tömeg dühe elől.

Bibó Péternél és Németh Jánost nyom
ban letartóztatták.

Alig vitték el a csendörök a letartóztatott 
gyilkosokat, amikor már

névtelen levél érkezett a csendőrségre, 
amely arról számol be, hogy a nemrég 
fiatalon és váratlanul meghalt Németh 
Jánosáét Is Bibó Péterné és veje tették 

el láb alól.
A nyomozó hatóságok természetesen azon
nal erre a részletre is kiterjesztették a vizs
gálatot és

órák kérdése, hogy az ügyészség elren
delje a fiatalasszony holttestének exhu

málását.
A névtelen levél a legnagyobb részletességgel 
tud arról, hogy az öregasszony valami gyor
san ölö mérget kevert leánya ételébe és erről 
az ifjú férj is tudott 

cokról az eredeti perzsaszőnyegeket. Barba
rian nagy összegeket fizetett ki a Berlinbe 
szállított keleti szőnyegek után és

nem tudott konkurrálnl a vámmentes 
német szőnyegekkel.

A vám fejében kifizetett összegeket nen» 
tudta visszakapni a német hatóságoktól s a 
vége az lett, hogy

a bizományba átvett nagyértékü sző
nyegeket feleáron kellett eladnia Ber

linben.
így azután a ráfizetések következtében el
vesztette a vagyonát, sőt elszámolási diffe
renciái keletkeztek bécsi megbízóival is.

A J D Mosson bécsi szőnyegnagyúruház 
tulajdonosával is .elszámolási differenciái 
keletkeztek, mire az áruház sikkasztás miatt 
bűnvádi följelentést tett ellene Budapesten.

Az első följelentést rövidesen újabbak 
kővették

és a feljelentők százezer pengőben jelölték 
meg azt az öszeget. amivel Barbarian őket 
megkárosította. A főkapitányságon megin
dult a nyomozás és ki akarták hallgatni 
Barbariant. A detektívek azonban hiábé
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Hol látható 
még11 hétig

Klebelsberg kultuszminiszter 
emlékbeszéde Rákosi Jenőről

Az újságírók emlékünnepélye Rákosi Jenő halálának évfordulóién

kereslek a lakásán, nem találták meg. Csak
hamar kiderült, hogy

Barbnrian Boris megszökött Buda
pestről.

Miután mindezt megállapították, a rendőr 
ség az iratokai áltette a vizsgálóbíróhoz. A 
törvényszéken folytatott vizsgálatnak az lett 
az eredménye, hogy

vizsgálóbíró elfogató parancsot adott 
ki ellene

és most ennek alapján a főkapitányság ősz- 
szeköttelé-sbe lép az összes európai államok 
rendőrhatóságaival és kéri, hogy folytassa
nak nyomozást a megszökött szőnyegkeres
kedő felkutatására. Valószínűnek tartják, 
•’ogy

Barbnrian Törökországba költözött.
Ebben az esetben nehéz lesz a felelősségre- 
vonása, mert Törökországgal nincs kiada
tási szerződésünk.

Az újságírói intézmények vasárnap az 
Otthon Körben emlékünnepet rendeztek Rá
kosi Jenő halálának évfordulója napján. 
Délelőtt küldöttség koszoruzta ineg Rákosi 
Jenő sírjál. Az emlékünnepet az Otthon 
nagytermében az Operaház énekkara nyi
totta meg. Márkus Miksa lépett elsőnek az 
emelvényre és felkérte gróf Klebclsberg 
Kunó kultuszminisztert az emlékbeszéd el
mondására.

Klebelsbcrg Kunó gróf kultuszminiszter 
beszédében párhuzamot vont a legnagyobb 
húrom magyar publicista, Kossuth Lajos, 
báró Kemény Zsigmond és Rákosi Jenő mű
ködése közölt. Megállapította, hogy' Rákosi 
Jenő egy politikai párthoz sem tartozott. 
Legfőbb parancs nála a nemzeti gondolat 
volt. Kossuth a Pesti Hírlap élén a maga 
politikáját, Kemény Zsigmond a Pesti Napló 
élén Deák politikáját, Rákosi Jenő a Buda
pesti Hírlap élén a nemzet politikáját kép
viselte. Rákosi Jenő vezércikkeiből egy 
szép nagy magyar jövő Iránti ujjongás su
gárzott ki. Ebben a lelkiállapotban fogant 
a harminc millió magyar eszméje.„Majd a 
hetvenes években megindult nagyszerű moz
galomba kapcsolódott bele, amelynek az 
volt a célja, hogy Budapest székesfőváros 
nemcsak nagy, hanem magyar is legyen. 
Ebben az elgondolásban alapította meg a 
Népszínházát, karolta fel a népszínművet, 
ismerte föl Blaha Lujzában a zsenit.

Klebelsberg kultuszminiszter ezután Rá

kosi Jenőnek, az ujságkiadás terén kifejtett 
munkásságát ismertette. A forradalom vetett 
véget Rákosi Jenéi és társai nagy korának, 
a kiegyezés korának. Az emberi lélek szereti 
a maga korát. Rákosi Jenő ebben az uj kor
szakban nem érezhette többé magát ottho
nosan. A kultuszminiszter beszéde végén 
kijelentette, hogy nem tartozik azok közé a 
pesszimisták közé, akik a parlamentáriz- 
must végleg kiélt rendszernek tekintik. A 
törvényeket a parlament alkotja, de a köz
véleményt kialakító munka a nagy lapok 
hasábjain folyik. Ezzel magyarázható, hogv 
az államférfiak kényszerítve érzik magukat 
publicisztikai tevékenység kifejtésére. A 
sajtónak ebben az értelemben fokozott fele
lőssége és kötelessége van. Akkor teszünk 
igazi szolgálatot, ha mindig csak az igazsá
got keressük, úgy, ahogy ezt Rákosi Jenő 
tette. Legyen áldott az ő nagy emlékezete.

Az emlékünnep további során Hubay 
Jenő ragyogtatta művészetét. A közönség 
megújuló tapsaitól kísérve Handel Lar- 
ghetto-ját játszotta el*  majd sajátszerze- 
ményü V. csárdajelenetét. Utána Tihanyi 
Vilma, az Operaház művésznője énekeit, 
majd Kerntler Jenő dr., a Zeneművészeti 
Főiskola tanára zongora játéka következett. 
Mindkettőjük művészetét sok tapssal hono
rálta a hallgatóság.

Az emlékünnepély előtt az újságírók kül
döttsége koszorút helyezett el Rákosi Jenő 
sírjára.

a

Zichy János grófnak 
a keresztény párt

Holnap este válaszolnak az „illetékes hely" 
a Klebelsberg-attír ügyében, amely

A Klebelsberg-affér hullámai kissé elcsen
desedtek ugyan, a kereszténypártban azon
ban még nem látják elintézettnek a kér
dést.

A kormányt támogató Keresztény Gaz
dasági Párt ellenzékieskedő hangulata 

régebbi keletű,
•őt legutóbb a parlament nyílt ülésén is 
kifejezésre jutott, amikor Bethlen István 
gróf miniszterelnöknek u hágai beszámoló 
alkalmával történt ünnepcltetése alkalmá
ból a keresztény párt vezetői: Zichy János 
gTÓf és W'o'ff Károly rendkívül fagyosan 
viselkedtek. Pclrovúcz Gyula, aki hűséges 
párthive WolíT Károlynak, nyíltan kijelen
tette a folyosón, hogy a hágai megegyezést 
nem helyeslik, kritikába azonban csak a 
párizsi konferencia után bocsátkoznak.

A Hétfői Napló munkatársa beszélt a

Düsseldorf bán letartóz
tattak egy gazdászt, 

aki sorozatos kéjgyilkosságokat 
követett el

Düsseldorf, február 9.
(Saját tudósítónk távirata.) Momberg 

rendőrtanácsos, a düsseldorfi rendőrség 
bűnügyi osztályának vezetője, a sajtó kép
viselőivel közölte, hogy letartóztatlak egy 
nürnbergi férfit, aki azt a vallomást telte a 
rendőrségen, hogy

meggyilkolt egy vándorlegényt.
Minthogy a vizsgálat még nincs befejezve, 
a rendőrtanácsos közelebbi részleteket nem 
közölt, azt nzonbin kijelentette, hogy a le
tartóztatottnak nincs köze az ismeretes 
d üssél dór fi nögyi I k ossága k ha ?

A Düsseldorfét Studtanzeiger e letartóz
tatással kapcsolóiban szenzációs részleteket 
közöl a nürnbergi származású gyilkos rém
tetteiről. A lap értesülése szerint a letartóz-

vígszínház
- ■ —m • —w

Hótrón szordán. csíbörtökön 
; szombaton. vnsirnap

Szomory Józsii színmüve:

Takáts klice
Kedden

Csa’ht) MSimSn vigiatGKa:

H Pénteken
|| Paul Gersliéi színmüve:

I Ezüsilskotisiom

követeli
a kultusztárcát

magyarázatára 
„f.orántsincs még elintézve*'  

Keresztény Gazdasági Párt több vezető tag
jával, akik egyértelműen kijelentették, hogy 
a Klebelsberg-affér korántslncs még elin
tézve, sőt további kormánytámogatásuk 
fejében követelik a konzekvenciák leg
messzebbmenő levonását. Az intranzigens 
kereszlénypárli felfogás szerint, a kor
mánytámogató Wol ff—-Zichy-pártnak jog
címe lehet a népjólétin kívül még egy tár
cára.

A kormányt támogató kereszténypárt 
a kultusztárcát magának követeli és 
erre a tárcára Zichy János gróf a je

löltje,
aki maga is kultuszminiszter volt. A ke
reszténypárt holnap este értekezletet tart, 
amelyen válaszolni akarnak „az illetékes 
hely" magyarázatára, amit a Klebelsberg- 
aíTérröl adlak ki.

látott terjedelmes beismerő vallomást tett 
és kihallgatása során elmondta, hogy

az évek folyamán négy fiatal vándor
legényt ölt meg.

Nem lehet kételkedni abban, hogy e vallo
más megfelel a valóságnak. A letartóztatott, 
aki vallomása szerint gazdasági intéző, in
telligens ember és az orvosszakértők véle
kedése szerint sem gyengeelméjűségben, 
sem más. elhatározó képességet befolyásoló 
betegségben nem szenved, de

homoszexuális és szadista hajlamn.
A bűncselekményeket a letartóztatott ak
ként követte el, hogy az országúton fiatal 
vándorlegényekkel ismerkedett meg, akiket 
azután megvendégelt, majd vétónál tablet
tákkal elkábilotta ókét. Ebben az állapotuk
ban azután

valósággal lemészárolta az áldozatait
Gyilkosságainál tfírös botot konyhakést 
vagy zsebkést használt. Amikor letartóztat
ták, akkor is találtak még nála Veronái- 
tablettákat.

Az elvetemedett embert szombaton már 
álkisérték a vizsgálóbíróhoz, akinek meg
ismételte a négy kéjgyilkosság valamennyi 
részletét.

Atlantis Kávéház
megnyílt! Tartz-komt n.

Minden délután M míc

Vörös Feri hangversenyét. 
t9 Hidea és méla - vacsora I olffári árak I Ti

Váltóhamisi^soK miatt újabb feljelentések érkeztek 
Feuer Lajos gabonanagykereskedő ellen

EMIb mar felderített bannayelbeu százeidahs vádiratot adott KI az ílgyCszsCg
Nemcsak a budapesti, hanem a vidéki 

hatóságokat is hosszabb időn keresztül fog
lalkoztatták Feuer Lajos gabonanagykeres
kedő sorozatos csalásai és sikkasztásai.

Feuer ellen tömegesen érkeztek a fel
jelentések, 

amelyek után a gabonakereskedőt letartóz
tatták., Egész Alföldön nagy feltűnést és 
megdöbbenést kelti tt ez a bűnügy, amely 
nek igen sok károsultja van.

Az ügyészség most készült el vádiratával 
amelyet kikézbesitettek a vizsgálati fogság
ban lévő Feuer Lajosnak. Miközben Feuer 
a fogházban a vádiratot tanulmányozza,

most njabb bűnvádi feljelentések ér
keztek ellene.

A feljelentések elmondják, hogy a gabona
kereskedő úgynevezett zöldhiteleket folyó
sított, ami azt jelenti, hogy a még be nem 
érett gabonára kölcsönt adott a gazdáknak,

A liftbalesetekért 
a lakók felelősek, ha maguk 

tartják azt üzemben
Kernstock Károly özvegyének házában történt liítszerencsétlenséií 

a törvényszék előtt
Újszerű, az eddigi gyakorlattal ellenkező 

ítéletet hozott szombaton a budapesti tör
vényszéken llankovszky dr. törvényszéki 
biró.

özvegy Kernstock Károlyné Jókai-tér 10. 
számú házában egy reggel liftszerencsétlen
ség történt. Démán Arminné, mikor a homá
lyos lépcsőházban be akart lépni a liftbe,

belezuhant a liftaknába,
A lift éppen valamelyik emeleten volt és az 
asszony, akinek saját kulcsa volt a lifthez, 
amikor az ajtót kinyitotta, ezt nem vette 
észre. Déinánné súlyos sérüléseket szenve
dett és hónapokig feküdt ágyban n baleset 
után. Von Dándor dr. ügyvéd utján kárté
rítési pert indított a háztulajdonosnő, öz
vegy Kernstock Károlyné ellen és 5000 P 
kártérítést követelt.

A háztulajdonosnő elhárította magától a 
felelősségei és előadta, hogy a lakókkal kő- 
lőtt megállapodós értelmében ók tartják 
fenn a liftet, ők viselik az üzemi és fenntar
tási költségeket is; ilyenformán nem a ház
tulajdonos, hanem

Sertés-, marha-, composzt- 
ós tőzeggel kevert fiikai- 

trágyát 
e ’luttavovibmi 9? VUt

rojó£ei Mit elmarni Géza
324—28 VTI. Aggteleki-utca 2 A 

akik a zöldhitel ellenértékeként fedezeti 
váltót adtak Feuernak. A megállapodás- sze
rint a gabonakereskedőnek a váltókat 
nyomban vissza kellett volna adni, amint 0 
gazdák a zöldhitelt visszafizetik. Feuer 
azonban ehelyett a váltókat leszámítolta, 
de több esetben megtette azt is, hogy 

meghamisította ezeket a váltókar és na
gyobb összegre állította ki.

A monstruózus csalást ügyben az újabb 
feljelentések alapján az ügyészség a közei 
száz oldalas vádirat kiadása után most is
mét megkezdte a nyomozást, hogy világos
ságot derítsen, milyen visszaéléseket köve
tett el Feuer Lajos a zöldhitel folyósítása 
körül.

Egész Caongrád megyében nagy iaga- 
lommal várják az ügyészség nyomozá

sának újabb fejleményeit.
Feuer Lajos monstre bűnügyében.

a lakók a veszélyes üzem fenntartói és 
a tárgyi felelősséggel Is ők tartoznak.

A felperes ezzel szemben azzal érvelt, hogy 
a lakók nem lehetnek az üzem fenntartói, 
csupán saját kényelmük érdekében fizetik 
a liftfenntartási költségeket, az üzemben
tartó azonban mégis a háztulajdonos.

A törvényszék Ítéletében 
a háztulajdonosnő álláspontját telte ma

gáévá
és elutasította a kártérítési keresetet azzal 
a megokolással, hogy a lift üzembentartói, 
tehát a tárgyi felelősséggel terheltek a ház
tulajdonossal való megállapodás alapján a 
lakók. Az ítélet fogászkörökben nagy feltű
nést keltett és mindenütt érdeklődéssel néz- 
nek a fellebbvitelj bíróság döntése elé.

FAGYASOS

IZZADÁS. BŐRKEMÉNYEDÉS. ÉGŐ ÉRZÉSEK^ 
KTPÁLLÁS, BOKÁK DUZZADÁSA.

MA ESTE VEGYEN EGY JÓ MELEG UBFÜB- 
DÖT, MELYBEN ELŐZŐLEG NÉHÁNY DEKA 

SZENTRÓKÜS LÁBSÓT FELOLD.
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Leuv Paul berlini Képulseiű 
Kizuhant ötödik emeleti lakosa*  
nak ablakából es szörnyethalt

Berlin, február 9.
(A Hétfői Napló telefonjelentése.) Levy 

Paul, birodalmi gyűlési képviselőt vasár
napra virradó hajnalban halálos szerencsét
lenség érte. Levy Paul már

hosszabb idő óta betegeskedett
s állandóan egy ápolónő tartózkodott mel
lette. Vasárnap hajnalban az ápolónő eltá
vozott néhány percre a szobájából, s ez 
alatt a képviselő felkelt az ágyából, az ab
lakhoz ment s eddig még ki nem derített

A horogkereszteseik 
vasárnap zajos tüntetést 

rendeztek Berlinben
Berlin, február 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen- 
tése.) Vasárnap a bérűin borogkeresztesek 
nagygyűlést hívtak egybe a Brűderverein- 
hausba. A gyűlésen, amelyen mintegy öt
száz ember jelent meg, izzó, gyújtogató 
hangú beszédek hangzottak el a zsidóság 
ellen s a beszédek hatása alatt azután a 
gyűlés befejeztével

az utcán folytatódott a viharos tüntetés 
a zsidóság ellen.

A gyűlés résztvevőinek nagy tömege végig

Etelébe keveri higannyal 
meg mérgeztek egy munkást

A rendőrség nyomoz a vészedé mes „tréfacsrná*ők “ után
A főkapitányság sérülési osztálya szokat*  

lan bűnügyben kezdett vasárnap erélyes 
nyomozásba. A rendőri eljárás megindítá
sára az okot a Rókus-kórház jelentése szol
gáltatta, amely tudomására hozta a rendőr
ségnek, hogy ott két nappal ezelőtt ápolás 
alá vették fíeichmann Aladár 28 éves gyári

körülmények között
kizuhant ötödik emeleti lakásának ab
lakából a összezúzott tagokkal, holtan 

terült el n kövezeten.
Levy Paul a chemnitzi kerület szociál

demokrata képviselője volt, a nevét akkor 
tette ismertté,

amikor Luxemburg Rózát védte egy 
politikai perbe

A rejtélyes haláleset ügyében a berlini ha
tóságok vizsgálatot indítottak.

vonult a városon és hangos szitkozódással, 
kiabálással tüntetett a zsidóság ellen.

Több járókelőt inzultáltak, kirakatokat 
vertek be, 

de a rendőrség erélyesen lépett fel a tün
tetőkkel szemben, amikor látták, hogy ve
rekedéssé fajul a felvonulás.

A rendőrök gumibotjaikkal szétverték 
a tüntetőket, akik közül huszonnyolc 
embert előállítottak a kerületi rendőr

őrszobára.
Kihallgatásuk után elbocsátották őket, de 
az eljárás folyik ellenük.

munkást, aki a Kiskorona-utca 82. számú 
házban lakik és aki

rejtélyes mérgezéssel került a kór
házba.

fíeichmann Aladár, aki az Újpesti Karton- 
nyomő gyárban dolgozott, először a Pa- 

csirtamezö-utcában levő Társadalombizto
sító Intézeti rendelőben jelentkezett keze
lésre. Előadta, hogy előző nap felesége bab
főzeléket készített és abból ö egy edényben 
másnap ebédet vitt magának a gyárba.

Amikor a babot megette, hirtelen gör
csös rosszullét fogta el, 

elájult s amikor magához térítették, akkor 
még mindig olyan érzése volt, mintha meg- 
mérgeztók volna.

A Társadalombiztosító orvosainak és az 
óbudai kapitányság vezetőjének az intézke
désére

a gyárban megtalált ételmaradékot 
az edénnyel együtt elküldték az országos 
bírósági vegyészeti intézethez, ahol a vizs
gálat különös eredményt produkált. A 
szakértői vélemény szerint

a babfőzelékben szabad szemmel is 
látható apró hlganygolyóeskákat talál

tak.
A vizsgálatot folytató vegyészek az étel
maradókból összegyűjtötték az összes hi
ganyszemcséket és ilymódon közei két 
gramm folyékony higanyt találtak.

A vizsgálat kétségtelenné tette, hogy 
fíeichmann Aladár gyári munkás rosszul- 
létét és rendkívül súlyos betegségét

higanymérgeüés 
okozta.

A főkapitányság detektivjei először is ki
hallgatták fíeichmann Aladárnét, aki sem
miféle felvilágosítást nem tudott adni arra 
nézve, hogyan került az ö főztjébe higany.

A detektívek ezután a kartonnyomó 
gyárba mentek ki és ott megtudták, hogy a 
szerencsétlenül járt embernek négy mun- 
kástársa éretlen tréfát követett el. Egy 
munkásember két hőmérőt vitt be a gyárba, 
azokat összetörték és

a két hőmérő higanyát beleönfötték 
Rclclimann Aladár babfőzelékébe.

A detektívek ezt a felvilágosítást a gyár
telep portásától és néhány munkásától kap
ták, akik hallottak a dologról beszélni. A 
négy munkást, akik a mérgezést elkövették, 
a vasárnap folyamán

még nem sikerült a rendőrségnek meg
találnia,

de ebben az irányban már megtörténtek az 
intézkedések és a főkapitányságon rövidesen

Borzalmas rabiűgyiiüossag 
MaggnecskereKen

Az ismeretien látogató agyooszurta a magárahagvolt asszonyt

RÓZSASZÍN
REGÉNYEK

Photo Ufa 
ELSŐ SZÁM 

c^VÍost jelent meg/ 

t\ teljes reqény (248 oldalas könyv) 
ára 1 pengő

Kapható minaen könyvesboltban.

ki fogják hallgatni mind a négyüket
A különös mérgezési ügyben ezek a ki

hallgatások fogják majd tisztázni azt a 
kérdést, hogy a szerencsétlenül járt mun
kás társai valóban

csak rossz tréfából, vagy pedig vala
milyen más okból 

szándékosan keverték-e a mérget fíeich
mann Aladár ételébe.

MA PREMIER!

Éjiéli 
angyal 

i A Paramount remekmuzsikáju hangosfilmje.
Főszereplők:

NANCY CAROLL 
LUKÁCS l’ÁI 

Dr. uizy Leű esküvője 
Hangos 'burleszkattrakció.

Fox és Paramount híradók
I Előadások ma: 5, negyed 8 és fél 10 órakor.
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Szabadka, február 9.
M Hétfői Napló tudósítójától.) Szörnyű 

rablógyilkosság 
történt tegnap Nagybecskereken. Belejja 
István, a nagybecskereki cukorgyár egyik 
jómódú munkása el akarta adni földszintes 
házát. A házeladást a kapufélfára függesz
tett cédulán közölte.

Tegnap egy harminc évesnek látszó férfi 
állított be a házba és érdeklődött annak 
vételára iránt. Az ismeretlent Belejja István
ná fogadta, aki egyedül volt odahaza. Né
hány percnyi érdeklődés után az ismeretlen 

rútámadt az asszonyra, konyhakéssel

átvágta a nyakát és több késszurást 
ejtett rajta.

A borzalmas kegyetlenséggel végrehajtott 
gyilkosságot a férj fedezte fel, amidőn a 
munkából hazajött. Rendőri bizottság szállt 
ki a helyszínre, amely megállapította, hogy 
a gyilkos a gyilkosság végrehajtása után

pénz után kutatott, feltörte n szekré
nyeket, ahonnan mindent kihányt, a 
pénzt azonban, amely egy szalmazsákba 

volt varrva, nem találta meg 
és csupán apróbb ékszertárgyakat vitt el 
magával.

A rablógyilkost nyomozza a rendőrség.

Két diák megszökött hazulról, 
mert filmszínészek akarnak lenni

A kalandos természetű gyermekeket nyomozza a rendőrség
A budapesti főkapitányságon vasárnap egy

idejűleg megjelent két fővárosi kereskedő s 
bejelentette, hogy gyermekük eltűnt s minden 
vnlószinüség szerint Berlinbe igyekeznek — 
filmszínésznek.

Reichert Sándor és Kövest Elemér budapesti 
kereskedők, akik tőszomszédságban laknak a 
Vilmos csúszár-ut 37. számú házban, előadták, 
hogy

fiaik, a 12 esztendős Reichert György, a ■ 
13 éves Kövest Pál. akik évek óta ismerik 
egymást, iskolatársnk s jóbarátok, szomba
ton este eltűntek s levelet hagytak hátra, 
melyben kijelentik, hogy Berlinbe utaz

nak — filmszínésznek.
Reichert Sándor ismert fővárosi textilkeres

kedő bejelentésében előadta, hogy fia, aki har
madik osztályú polgáriiskolai tanuló, barátjá
val, Kövest Pállal együtt gyakran járt moziba s 
mindkét fiú hosszabb idő óta hangoztatta 
szülői előtt, valamint baráti társaságban, hogy 
moziszinész lesz.

A szülők természetesen nem vették komolyan 
gyermekeik kijelentését, mig most várat
lan meglepetésben részesültek. Szombaton 
este nem érkezett haza a két gyermek. Keres
ték őket mindenfelé, de sehol sem akadlak 
nyomukra. A kétségbeesett szülők ekkor ku
tatni kezdtek odahaza gyermekeik iskolaszerei 
s könyvei közölt. A kutatás meglepő eredmény
nyel járt

Reichert György és Kövest Pál tankönyv**  
között két teljesen egvezőtarfalmn levelet 
találtak, melyben a két kisdiák bejelenti 
szülőinek, hogy eltűnésük miatt ne aggód
janak, ők megfelelő pénzzel ellátva, Ber
linbe utaznak, ahol hangosfllmszlnésark 

lesznek.

A két apa a megdöbbentő tartalmú levelek 
megtalálása utón nyomban bejelentést tett a 
főkapitányságon az eltűnés ügyében s egyben 
megbízta az egyik fővárosi magánnyomozó iro
dát is, hogy kutasson az eltűnt diákok után. 
A főkapitányság minden intézkedést megtett az 
eltűnt gyermekek kézrekeritésére s minden 
remény megvan abhoz, hogy a két kis kalan
dort rövidesen megtalálják s átadják szülőik
nek.

TUNGSDAM
GYÖNGYFÉNYLÁMPA

SIMA FELÜLETE
NEM PISZKOLÓDIK
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Budapesten keresnek egy 
el tiint dúsgazdag osztrák 

kereskedőt
A rendőrség megindította a nyomozást azegzaltált 

ember felkutatására
A bécsi magyar követség utján vasárnap 

délelőtt n budapesti főkapitánysághoz 
távirati megkeresés érkezett, amely nyomo
zásra hívja fel a budapesti hatóságokat egy, 

dúsgazdag osztrák kereskedő eltűnési 
Ügyében.

A megkeresés szerint, néhány nappal 
ezelőtt az ausztriai M iiriuschlagból nyom 
tnlanuJ eltűnt

a környék egyik leggazdagabb kereske
dője.

a 45 éves Kornfrisch Richárd, aki az utóbbi 
időben rendkívül egzaltáltan viselkedett. A

A fehér asztal hangulata 
megkönnyíti a zöld asztal munkáját

— mondja örtfy a jubiláló képviselők holnapi vacsorájáról
Holnap este kilenc Arakor tartják meg « 

Pnnnonia-szállodri éttermében összejövetelüket 
• képviselöháznak azok a tagjai, akik most 
töltötték be törvényhozói működésüknek tize
dik esztendejét. A Hétfői Napló elsőnek eleve
nítette fel az első nemzetgyűlési választások 
emlékeit. Cikkünk alapján Örffy Imre kezde
ményezte ezeknek n képviselőknek barátságos 
összejövetelét és nz akció sikerrel Járt. Hosszú 
idő óla ezúttal hulllak le először a válaszfalak 
a parlamenti pártok között: kedden este részt- 
vesz a vacsorán minden kormány párti és ellen
zéki képviselő, aki tiz év óta tagja a törvény
hozásnak.

örffy Imre,
az akció kezdeményezője. akit ennek a párt
közi vacsorának a Jelentőségéről megkérdez
tünk, a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— A Hétfői Naplóé az érdem, hogy ezt az 
összejövetelt megrendeztük. A Hétfői Napló 
cikke, amely főlevenitette a jnbiláris emlékeket, 
visszhangra talált valamennyi érdekelt kép
viselőnél. A kereteket kiterjesztettük, amennyi
ben meghívást koptak a vacsorára azok a kép
viselők is. akik a felszabadult, úgynevezett 
csonka kerületben kaptak mandátumot az első 

nyomozás adatai szerint, Komfrisch 
Richárd többször hangoztatta, hogy Buda
pestre kellene utaznia, mert csak Magyar
országon lehet jó üzleteket kötni. Más je
lentések szerint, amelyek az eltűnt keres
kedő feleségéhez érkeztek,

Budapesten állítólag látták la
Kornfrisch Richárdot.

A budapesti főkapitányság távirati meg
keresés alapján azonnal meglette a szüksé
ges intézkedéseket, de a vasárnap folyamán 
egyetlenegy szállodában sem tudtak az eg- 
zaítált osztrák kereskedő nyomára akadni.

nemzetgyűlés idején, összesen hatvanegyen 
vagyunk hivatalosak erre az összejövetelre, 
amely teljesen politikamentes lesz. A magam 
részéről nagy jelentőséget tulajdonítok ennek 
a baráti összejövetelnek, mert az az érzésem, 
hogy kellemes hangulat fog kialakulni, amely 
at ország egyetemes érdekelnek at érvényesí
tése szempontjából is kedvező hatást fog gya
korolni. Sajnos, az utóbbi időben

a különböző pártokból tartozó képviselők 
teljesen elkülönítik magúkat még ■ tár

sadalmi érintkezésben Is,
amivel szer intem csökkentik a parlamentárit- 
mus értékét. Szükség van arra, hogy kellemes 
társadalmi érintkezés keretében találkozzunk 
ellentétes párt állású képviselőtársainkkal, meri 
véleményein szerint

■ pártközi f<A>ér aszta! hangulata meg- 
könnyíti a zöld asztal munkáját.

Jelen lesz « Mstsondn Drihit'it István gróf mi
niszterelnök U, de az ö jelenléte nem ad párt
politika/ szint tetei, mi féltő gonddal fo
gunk ügyelni arra, hogy rr • roczoro politika
mentes legyen és kizárólag a történelmi remi
niszcenciák felelevenítésére szorítkozzék.

Egy Rákóczi-uti lakásban 
tartott főtárgyalás után 

csalásért ítélték el a vádlott uriasszonyt
Érdekes csalási bűnügyet tárgyalt tegnap dr. 

Horváth cgyesblró. Egy idősebb uriasszony, 
Csizminssky Lajos nyugalmazott köztisztviselő 
özvegye került csalás bűntettével vádolva a 
törvényszék elé. Csiziuinszky János állástalan 
mngánhivalajnokkal együtt lakott Pongrácz 
üli lakásán. A fiatal magántisztviselő hirdeté
seket tett közzé a lapokban, amelyek fényes 
megélhetést, biztos cxisztenciát ígértek azok
nak, nklk néhány száz pengő „befektetéssel" 
vállalkoznak a hirdetett állásra A hirdetések 
megjelenése után keresték fel Csizminszkyékel 
állásnélküli emberek, akiknek a fiatalember 
elmondotta, hogy nagyszerű összeköttetései 
vannak a fővárosnál, a Társndalombizlositó 
iutézelnél, ahol

kitűnő állásokat tud bzltositanl számukra, 
<le néhány száz pengőbe kerülnek ezek ar 

állásuk.
A jelentkezők körül többen le is fizették 

ezeket az összegeket, de természetesen nz állá
sokat sohasem kapták meg, a amikor hiába 
kérték vissza a pénzüket, feljelentették Csíz- 
minszkyt, akii azonban hiúba keresett a rend
őrség, meri időközben

a fiatalember megszökött Budapestről.
A feljelentők a nyomozás során elmondot

ták, bogy a kilátásba helyezett állásokért Csíz- 
mlnszky édesanyjának kezeihez fizették le az 
előre megállapított összegeket. Ilyen előzmé
nyek után az ügyészség Csizmlnszky Jánoson 
kívül vádat emelt az édesanyja ellen Is s Igy 
került a bíróság elé a: idős uriasszony, aki

megindító Jelenetek között, atrva mondotta 
el a bíróság előtt, bogy kevert*  bűnbe a fia.

A fiam valloHa az izgalomtól elcsukló 
hangon Csir.niinszkvnó — hányatott, züllött 
eletet élt, el is kergettük hazulról, de vissza
tért • addig erőszakoskodott velem, amíg újból

Állandóan tAblós házak kaca na n 

BETHIEN-TÉRI SZÍNPAD 
szenzációs KaDarfimüsoran. 
rhrtr röaaa o|»er • t, I gv Ara ov. őrültei' húrrt- 

baa bobrta t'lolirt rend vq gránit nlffflol. **** 
u mai n<í revtikép, A ruz*  vkjAtés, ár dőli be 

neki tiéfa.

Jegyrendelést 
déleid t 1O órától Józaef 44B-7Ó.

Előadások
hétköznap ’/»B és */»B  vasárnap S, • és B-kor

EfOvS'oit dl) nincs I
HoWak 50 fillértől 3 pengőig I 

vissza nem fogadtam. Én nem tudtam miféle 
pénzek ezek, fiam mondta, ha hoznak pénzt 
fogadjam el. Én ártatlan vagyok ezekben a 
gazságokban . . .

Az asszony kihallgatása után Vajda József 
Ingntlanügynöknek ar ügy koronatanújának 
kihallgatására került volna sor. Vajda azon
ban nem jelent meg a tárgyaláson s orvosi bi
zonyítványt küldőit a bírósághoz, mire Horváth 
egyes biró ugy határozott, hogy Vajdát laká
sán hallgatják ki. Érzel a biró. a vádlottal, dr. 
Tarján védővel, Dcmkovlcs ügyésszel és az 
orvosszakérlővcl együtt

azonnal ki Is szállott Vajda Rákőcri-ut Bt. 
sióm alatt lévő lakására, ahol kihallgat

ták a lUigyhelrg koronatanút.
A Rákóczi-uti lakásban tartott főtárgyalás 
után visszatért a bíróság a törvényszékre és 
folytatta a többi tanú kihallgatását. A tanú
vallomások szerint a fiatalember valóban zül
lött életet élt,

nem egyezer ütötte, verte anyját, késsel 
támadt apjára, aki nemrég hunyt eL

A bíróság ítéletében bűnösnek mondotta ki 
Cslzminszkynét csalás bűntettében és ezért a 
nyomatékos enyhítő körülményekre való te
kintettel

egy havi fogházra ítélte.
Érzel ar izgalmas é.s mozgalmas eseményekben 
bővelkedő főlárgyalás a délutáni órákban vé
get ért.

Elfogatóparancsot adtak ki 
egy elcsapottdetektiv ellen

Csalás és oklrathamisitás 
miatt keresik Horváth János 

volt detektívet
A főkapitányságra vasárnap délelőtt kél el

fogatóparancs is érkezett Horváth János volt 
detektív ellen, aki —- mint emlékezetes - évek
kel ezelőtt

dollártiamlslfásl ügybe keveredett 

Nagyobb tömeg paplant kiselejteztünk
Jó minőséget adunk már P 16.50-től kend ve

SzőrgyArakka! sikerült mcgA lapod- Pmnanünrfa* 1 wőrmatr^cot AJ nonnfic Arhnn 
nunk és Így uab 400 Agy 3-rétü „nUPugűHuu hozunk torgalomba^^ fllUull

PUMAPAPLAKUVÁRU Imwtt Wrolji J8 térsarkoa

és akkor vesztette el állását. A 35 éves volt 
állam rendőrségi detektív a dollárhamisitási 
ügy lezajlása után különböző pályákon jgye 
kezelt boldogulni, de végül is olyan cselek
ményeket követett el, amelyek minit

■ hatóságok újból megindították ellene ar. 
eljárást

Horváth János, aki többször szerepelt dr. Kovács 
Károly álnéven, különböző csalásokat követelt 
el, azonkívül kőzokirathomisitás miatt is meg
gyűlt n baja a hatóságokkal.

Három vejétői követel tartásdíjat 
egy tönkrement após

Egy békebeli milliomos családi háboruia
Magánjogi törvényeink és bírói gyakorla

tunk csak a gyermekeknek szüleikkel és a szü
lőknek, gyermekeikkel szemben való tartási 
kötelezettségét ismerik el, az előbbit is csak 
akkor, ha a szülök keresetképiekenné váltak és 
a gyermekek olyan anyagi viszonyok között 
vannak, hogy szüleik eltartásáról gondoskod
hatnak. A kereset, amelyet most tárgyalt a 
budapesti törvényszéken Bajkay dr. biró, tágí
tani szerelné a tartási kötelezettségnek a körét 
és annak kimondását kéri, hogy

tartásra köteles a vő is az apóssal szemben, 
ha az após vállalatát folytatja, vagy egszisz- 
tenciáját felesége hozománya segítségével 
alapította meg.

Kerner Izidor, akinek nagyszerűen menő vál
lalata volt Budapesten, milliomos hírében állott 
a béke éveiben. A háború kitörése előtt vissza
vonult nz. üzletétől, pénzét állampapírokba fek
tette, vállalatát pedig

átadta leányának, 
aki Páris Nándorhoz ment feleségül. Másik két 
leányát Klclner Dezső kereskedőhöz, illetve 
Ktimmer Kálmán zeneszerzőhöz adta férjhez. 
Kerner Izidor

tekintélyes hozományt adott 
leányainak, vejei pedig a kapott pénzből szép 
egzisztenciát alapítottak maguknak. Az érték- 
rombolódás ideje alatt Kerner Izidor

minden vagyonát elvoMtette éa nyomorba 
jutott.

Gyermekei segélyezték ugyan, de ez a támoga
tásuk n Jóléthez szokott öreg ur megélhetését 
nem biztosítót la. Miután vejei és leányai rend
szeres életjáradék kiutalásáról hallani sem 
akartak, Komor

Tlzenegyrendhell csalás és három közok- 
irathamisltás bűntette

miatt indult meg ellene az eljárás, de a rend
őrsig nem találta meg őt lakásán s ezért a fő
kapitányság az elfogatóparancs kiadását kérte 
a törvényszéktől.

Vnsárnnp délben meg Is érkezett az el
elfogató parancs

amelyet a budapesti rendőrség most megküld 
az ország minden nyomozó hatóságának.

tartásdijért peri Indított ellenük,
Törők Sándor dr. ügyvéd adta be nevében k 
keresetet, amelyben havi 600 pengő tartdsdij 
megítélését kérte. A most megtartott tárgyalá
son az alperes vöket Preisich Hugó, Párzer Ti
vadar és Hozelitz Árpád ügyvédek képviselték, 
akik azzal védekeztek a keresettel Memhen. 
hogy

nincs olyan jogszabály,
amely a vöket az após eltartására kötelezné-

A biró alperesek védekezésével szemben 
cgycsség megkötésére szólította fel a feleket és 
a három vő ki is jelentette, hogy együttesen 
hajlandók havi 150 pengőt fizetni életjáradék 
címén apósuknak. Felperes azonban a felkínált 
összeget nem fogadta el, miro

a bíróság bizonyítást rendelt el
annak megállapítása végett, milyen jövedelmük 
van és mily összegű tart ásd Ij fizetésére képesek 
az alperesek.
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GyermeMragédia miskoicon
Szluenszuria a inrátfát egy tlzenotéues fiú, meri 
egy lányi szerellek Gs féltékenykedtek egymásra

(A Hétfői Napló tudósító fától.) Megdöb
bentő gyermektragédia került szombaton a 
miskolci törvényszék elé. Vádlottja a 15 
éves, V. Béla, egy arlói földműves fia, aki 
karácsony másodnapján két késszurással 
megölte 15 esztendős barátját, Nagy Gyulát.

A kél gyermek közölt régi barátság volt. 
Minden idejüket együtt töltötték a fiatal 
fiuk, míg

az utóbbi Időben egy kisleány miatt el
lenséges viszony keletkezeit köztük.

De nem idegenedtek cl egymástól annyira, 
hogy kerülték volna egymás társaságát.

Karácsony másodnapján V. Béláék istál
lójában kártyáztak a fiuk. Innen az egyik 
korcsmába mentek, ahol bort ittak. Mikor 
fizetésre került a sor, kiderült, hogy V. Bé
lának nincs pénze. Nagy Gyula fizette ki a 
számlát, de nem mulasztotta el megjegyezni:

— Inni és udvarolni tudsz, de pénzed 
nincs, te potyaíráter.

Ez a kijelentés érzékenyen érintette V. 
Bélát, aki pofonütötte barátját és egyúttal 
vetélytársát, aki nyomban visszaadta a po
font.

Néhány perc múlva kint a kocsma előtt 
újabb összetűzés támadt a két fiit között. 
Kölcsönösen szemére vetették egymásnak 
viselkedésüket, különösen

a lány miatt sértették egymást, 
majd dulakodni kezdtek és eközben V. Béla 
előrántotta kését és

szivenszurta Nagy Gyulát, aki holtan 
esett össze.

Esés közben még egyszer áldozata felé szúrt 
a 15 éves fiú és ez a szúrás a hálába hatolt.

A gyilkosság után V. Béla hazament és 
mintha semmi sem történt volna

lefeküdt aludni.
így találtak rá a csendőrök, akik felköltöt 
lék és beszállították a miskolci törvényszék 
fogházába.

Szándékos emberöléssel vádolva került 
a vádlottak padjára a 15 esztendős gyil

kos.
Sírva telt vallomást a bíróság előtt és töre
delmesen elmondta a bűntény részleteit. 
Egymásután vonultak fel 14—15 esztendős 
tanuk, akik jelenvoltak- a gyermektragé- 
diánál.

A bíróság a bizonyítási eljárás lefolyta
tása után szándékos emberölés vétsége miatt

nyolc hónapi fogházra ítélte a 15 éves 
gyilkost.

Az ítélet ellen az ügyész fellebbezési jelen
tett be.

600
srésztf február

országos

Egy fiatal magyar tanár 
a papagájbetegség 
legújabb áldozata

A pesti származású Dr. Guttmann Lajos tragikus 
halála Berlinben

Szomorú tartalmú távirat érkezett Berlin
ből vasárnap reggel Budapestre. A sürgöny 
arról a megdöbbentő tragédiáról értesitette 
egy fiatal magyar tanár hozzátartozóit és 
ismerőseit, hogy

dr. Guttniann Lajos harminckét éves ko
rában Berlinben hirtelen meghalt és ha
lálát a legújabb kór, a psittacosis okozta, 

amelyet köznyelvcn és általánosan papagáj
betegségnek neveznek.

Dr. Guttmann Lajos középiskolai tanulmá
nyait Budapesten végezte, itt is született, itt 
is éltek a szülei. Érettségije letétele után 
rajta kívül álló okból — a numerus clausus 
miatt — nem tanulhatott tovább Magyaror
szágon. Szülei, akkor még jómódú, vagyo
nos pesti polgáremberek, külföldre küldték 
fiukat, aki a berlini egyetem növendéke lett. 
Itt telte le azután a doktorátust és szerzett 
tanári oklevelet. Tanári képesítése után sem 
tért azonban vissza Budapestre, mert

sikerült odakinn elhelyezkedést találnia.
A német főváros egyik legelőkelőbb magán
intézetében vállalt korrepetitori, majd tanári 
állást, később pedig, mikor az intézet tulaj
donosának leányát feleségűi vette, a berlini 
Schulhofs-Institut egyik társtulajdonosa lett. 
A dekonjunktúra közben anyagi válságba 
sodorta idehaza édesapját, akinek jómene- 
tclű textilárú ügynöksége volt és az öreg
urat ez annyira elkeserítette, hogy

öngyilkosságot követeti el, világító gáz
zal megmérgezle magát és meghalt.

Nem sokkal később követte öt a halálba fele
sége is, aki nem tudta túlélni a tragikus ese
ményeket.

Dr. Guttmann Lajos szüleinek halála után

is állandó levelezésben állott budapesti ro
konaival. Ezekből a tudósításokból nyertek 
értesülést arról, hogy a fiatal tanár a német 
—angol összehasonlító nyelvészet terén vég
zett kutatásai és eredményes munkássága ju
talmául állami kitüntetésben részesült. Dr. 
Guttmann Lajosnak közben

kis fia is született
és a tudományos pályán elért sikereit a leg
békésebb és legharinonikusabb családi élet 
boldogsága egészítette ki. így azután kétsze
res erővel hatott vasárnap a hír, amely korai 
haláláról számolt be.

A szűkszavú tudósítás szerint dr. Gutt
mann Lajos

ezelőtt két héttel betegedett meg.
Betegségére eleinte nem fordított különösebb 
gondot, de az állandóan növekvő láz végűi is 
ágyba döntötte. Orvosai tanácsára néhány 
nappal ezelőtt a berlini Allgemeines Kran- 
kenhausba vétette fel magát, ahol csakhamar 
megállapították, hogy a gyilkos kór, amelv 
a fiatal magyar származású berlini tanár 
egészségét megtámadta. —

papagájbetegség.
Hiábavaló volt az orvosok minden erőfesz! 
tése, láza egyre növekedett, a beteg egyre 
erőtlenebb lett, mig végül

pénteken két heti szenvedés után har- 
minckétévcs korában meghalt.

Pesten élő hozzátartozói Berlinbe utaztak te
metésére.

Hogy Guttmann dr. milyen módon infici 
álta magát a titokzatos betegség bacillusai 
val, Pesten egyelőre még nem tudják. Lehet, 
hogy nagy állatbarát lévén, házánál papa 
gájokat tartott és így fertőzte meg magát.

Ötven névtelen feljelentés,
30 rendbeli nyomozás a békés
megyei arzénmérgezések ügyében

Gyula, február 9.
(A Hétfői Napló tudósító jónak telefonjc- 

lentése.) A békésmegyei arzénmérgezések 
ügyében a névtelen feljelentések valóságos 
áradatát zúdítják a gyulai ügyészségre, 
amely a nyomozást vezeti. Tegnap és ma 
egész sereg újabb névtelen feljelentés ér
kezett az ügyészségre, amely eddig

közel ötven névtelen feljelentést vett át 
Valamennyi feljelentő egy-egy gyilkosságot 
hoz az ügyészség tudomására. A feljclenté-

sek közölt természetesen igen sok van 
olyan, amelyről megállapították, hogy min
den alapot nélkülöznek s csupán a bosszú 
müvei. Az ügyészség azonban minden 
egyes feljelentést kivizsgál s eddig nem ke 
vcsébb, mint

harminc ügyben Indította meg a nyo
mozást.

A harminc haláleset közül azonban eddig 
csak három esetben állapították meg pozi- 
tive, hogy arzénmérgezés áldozatául estek

Kontsek Kornél 
nagyltrrrkedő. Dikrtu*

Dr Bányász lenö Feiks Jenő Lewm Agilisa
kamarai titkár fertömavirs a Corvin árukár alelnöki

Dr. Buday Goldberger Beó Gerő József vitéz Patahy Kálmán
nagyif>aroe nagykereskedő, Győr a Ki- tkatrendetök Stöv. tinóin

Brammer Ödön Kiss Ödön Pólya Tibor
nayyktrtrktdő /rrtőmüvirr ftetömüvir*
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azok a vésztői lakosok, akiknek sírját exhu
málták.

A legújabb exhumálások ügyében már 
nem vezetett pozitív eredményre a vizsgálat 
Az ügyészség, mint ismeretes, Szőke Já- 
nosné, Szőke Erzsébet és Varga Margit sir 
jait bontotta fel legutóbb. Az exhumált holt
testek belsőrészcit felküldötte Budapestre 
az állami vegyvizsgáló intézetbe, ahonnan 
most érkezett meg a szakvélemény. A vegv 
vizsgáló állomás véleménye szerint

egyik holttestben sem mutatkozott a 
legkisebb mennyiségű arzén nyoma

sem.
Az ügyészség a negatív eredmények ellenére 
is tovább nyomoz s folytatja az exhumálá
sokat

Holnapután, szerdán a vésztől temető
ben Tóth Imre 77 éves gazdálkodó sír

ját bontják fel.
Az idős ember még 1927-ben hunyt el s az 
a gyanú, hogy arzénnel pusztították cl. 
Vésztő, Öcsöd és a környékbeli községek 
lakossága nagy izgalommal kiséri a nyomo
zás cs az exhumálások fejleményeit.

Érdekes kombinációk 
a kormány rekonstrukciójáról
Kormánypárti képviselők követelik a kormányzat felfrissí
tését — Wekerle föidmivelési, Korányi pénzügyminiszter, 
Búd pedig a P. K. elnöke lesz — Scitovszky utódja Darányi

A képviselőház holnap folytatja a fővárosi 
törvényjavaslat tárgyalását — megcsökkent ér
deklődés mellett. A politikusokat inkább azok 
a kombinációk érdeklik, amelyek mostanában 
egyre konkrétebb formában foglalkoztatják 
nem is annyira az ellenzéket, mint inkább a 
kormánypárti képviselőket. Arról van szó 
ugyanis, hogy

napok óla nem beszélnek másról egymás 
között a kormánypárti képviselők, mint a 

kormány rekonstrukciójáról,
ami a jelek ézerint inkább csak egyes szemé
lyek fölcserélésével, mint a rendszer felfrissí
tésével fog járni.

A Hétfői Napló munkatársa teljesen beava
tott kormánypárti körökből azt a megbízható 
információt kapta, hogy Bethlen István gróf 
miniszterelnöknek elhatározott szándéka a kor
mány rekonstrukciója. A kormánynak ezt az 
átalakítását Scitovszky Béla belügyminiszter 
távozása fogja megindítani, amire közvetlenül 
a fővárosi törvény letárgyalása után fog sor 
kerülni. Scitovszky Béla belügyminiszter maga 
sem óhajt megmaradni állásában, annyira el
keserítették az ellene intézett támadások. De 
komoly formában beszélnek kormánypórti 
képviselők körében ntás tárcacserékről is. így 
például

lemondani készül Mnyer János földmive- 
lésl miniszter is,

akinek pozícióját már a sáriin megismétlődő 
kisgazda-palota/orradalmak sem tudják meg
erősíteni.

Maycr János utódja előreláthatóan We
kerle Sándor pénzügyminiszter lesz, 

aki köztudomás szerint kitűnő gazda és úgy 
gyakorlatilag, mint elméletileg a legképzettebb 
mezőgazdák közé tartozik.

Wekerle Sándor utódja. Korányi Frigyes 
báró lenne, 

akit a Pénzintézeti Központ elnöki székében 
Búd János kereskedelmi miniszter váltana fel. 
Búd Jánosnak régi óhajtása, hogy a P. K. el
nöke legyen, erről már akkor is szó volt, 
amikor a pénzügyminiszteri széket Wekerle 
Sándornak adta ál.

Scitovszky Béla belügyminiszter utódja 
Darányi Kálmán minLszh rclnökscgl állam

titkár lesz, 
akit — hir szerint, Bethlen István gróf minisz
terelnök a belügyi tárca vállalására már 
föl is kért.

Ezeknek az érdekes kombinációknak a meg
valósítása — ugyancsak kormánypárti képvi

selők köréből szerzett értesülésünk szerint — 
a hágai egyezmény becikkelyezéséről szóló tör
vényjavaslat megszavazása után válik aktuá
lissá. Hangsúlyozzuk, hogy ezek a kombinációk 
kormánypárti képviselőktől erednek, akik — 
ugylátszik — érzik, hogy a kormányzatnak 
szüksége van felfrissítésre. Bármilyen táglerü 
kombinációk is ezek a híresztelések, ezekből 
Is meg lehet állapítani, hogy az ország közön
sége a kormányzat ilyen irányú felfrissítése ré
vén nem várhat komoly rendszerváltozást, 
csak legfeljebb néhány személyi cserét.

Srefyer Szent Erzsébet tápsör
Rossz idObon meguOdl 

egeszsOgllnhetl
Az egOszsdges embernek 

idagcslllapitdi
Minden jobb fiiszer- és csemegeüzletben kapható!

LSbadozúknak. dofogeknek 
csoda gyógyszere!
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Dr. Mihály Dénes találmányát, 
a Telehort, e héten hozza 
forgalomba a német posta

Ma összehívják a főváros 
rendkívüli közgyűlését 

a Beszkár-ügyben
Berlin, febr. 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 
Mihály Dénesnek, a kiváló magyar tudós
nak világraszóló találniányíít, a távolbalátó 
készüléket, az úgynevezett 7'elehort, mint 
ismeretes, a német posta megvásárolta. Több 
heti kísérletezések után

e héten helyezi üzembe a berlini posta 
a Telehort és ezzel egyidejűén körül
belül ezer darab távolbalátó készülék 

Is forgalomba kerül az üzletekben.

Most debütál tehát Mihály Dénes világhírű 
találmánya a gyakorlati életben is.

Bródy Ernő hétfőn délelőtt adja át Ripka főpolgármester, 
nek a közgyűlés összehívását kérő ivet

Elfogató parancsot adtak ki 
a mélykúti „soífőrtanfoiyam“ 

szélhámos rendezői ellen
Nem mindennapi érdekességii elfogató pa

rancsot adott ki vasárnap a budapesti királyi 
ügyészség. A pesti társaságok közismert kél 
tagja:

Schullrr József harmincnyolc éves nyugal
mazott százados és Mayer József harminc
kilenc éves műszaki vállalkozó körözését 

rendelte el
a királyi ügyészség, igen különös okok miatt.

Az elfogató parancs, illetve az ezzel kapcso
latos feljelentések szerint Schuller nyugalma
zott százados és Mayer József

leutazlak autón Mélykút községbe és a 
faluban kidoboltalták, hogy amerikai rend

szerű soförtanfolyamot rendeznek 
a község fiataljai számúra. Három nap nlatt 
megtanítják őket autót vezetni és garantálják, 
hogy valamennyien oly kitünően fogják érteni 
a gépkocsi vezetést, hogy annak alapján min
den akadály nélkül megkapják a hivatalos 
járművezetői engedélyt. A mélykúti Qalal gaz
dalegényeknek igen tetszett nz ötlet és sere
gestül jelentkeztek a községházán a „tanfo

lyam" vezetői előtt.
Schuller és Mayer kijelentették, hogy 
az autólanfolyam tandíját előre kell le

fizetniük
és ilyen címen kisebb-nagyobb tiztől-ötven 
pengőig összegeket szedlek össze fejenként a 
jelentkező hallgatóktól. Mikor már valamennyi 
pénz a kezükben volt, kihirdették, hogy a tan
folyam másnap reggel kezdődik a községháza 
udvarán. Előző este pedig

■ felvett fandijakkal együtt bocsa nélkül 
eltávoztak a községből,

úgy, hogy jókor reggel már hiába keresték 
őket a dühös jelöllek.

Mikor a mélykúti gazdalegények látták, hogy 
n pénzük elveszett, minlegv negyvenen, azon
nal feljelentést teltek a csendőrségen. Az ille
tékes ügyészség megkeresésére azután most

elfogató parancsot és körözőlevclet adtak 
ki a két furfangos szélhámos ellen.

A rendőrség kézrekerilésükre megindította a 
nyomozást.

Bródy Ernő, a demokrata párt elnöke, ma 
délelőtt felkeresi Ripka Ferenc főpolgármestert 
és átadja neki a szabályszerű negyven aláírás
sal ellátott ivet, amelyen a fővárosi törvény
hatósági bizottság rendkívüli közgyűlésének 
összehívását kéri. A városházi ellenzék tagjai 
körében napokon át gyűjtötték az aláírásokat 
ennek a rendkívüli közgyűlésnek az összehí
vása céljából, amelynek napirendjén a Besz- 
kárt-tal kapcsolatos kérdések megvitatása sze
repel. Az ivén az első aláírás Láng Lajosé, aki 
a Beszkárt igazgatóságában a demokrata pár
tot képviseli. Láng Lajos volt az, aki a Besz
kárt üzletmenetének pontos kivizsgálása érde
kében megindított akciót kezdeményezte. Láng 
Lajosnak eredetileg az volt n terve, hogy a 
közönség izgalmainak felkavarása nélkül, te
hát lehetőleg békés tárgyalások utján kell meg
oldani a Bcszkárl-problémákat. A városházi 
ellenzék azt követelte, hogy

vegyék revízió alá a Beszkárt fantasztiku
san nagy tisztviselői státusát, revideálják a 
külön miuikadijakat, csökkentsék az üzem
költségeket, szüntessék meg a nagy tan- 
tlémrendszert és általában legyenek olyan 
intézkedéseket, amelyek alapján mód nyí

lik a vlllamostarlfa leszállítására.
A szemben álló kél-két párt közölt a leg

utóbbi igazgatósági üléseken erősen kiéleződ
tek az ellentétek, úgy, hogy SipŐcz Jenő pol

gármester az izgalmak levezetése céljából 
pártközi konferencia összehívását határozta 
el. Két pártközi konferenciát tartottak a város
házán Sipőcz Jenő polgármester elnöklésével 
és a jobboldali pártok vezetői minden egyes 
alkalommal helyeselték a baloldali pártok fel
fogását, sőt a Láng Lajos által benyújtott in
dítványokat sorra megszavazták. Annál feltű
nőbb tehát, hogy mégis szükségessé vált a tör
vényhatósági bizottság rendkívüli közgyűlésé
nek az összehívása.

Láng Lajos,
akit ebben az ügyben megkérdettünk, a kővet
kezőket mondotta a Hétfői Napló munkatár
sának:

— Két okból kellett magunkat a törvényha
tósági bizottság közgyűlésének összehívására 
elhatároznunk. Az egyik ok az, hogy az egy
hangú állásfoglalás ellenére egyetlen konkrét 
intézkedés sem történt, a másik ok az, hogy 
immár négy hét telt el az utolsó pártközi kon
ferencia óta. Mindezekből arra kell következ
tetnünk, hogy

a pártközi konferencia állásfoglalása írott 
nialaszt marad

és mi a főváros közönsége előtt nem viselhet
jük a felelősséget. Ezért határoztuk el, hogy a 
közgyűlést összehívjuk és ott fölvilágosítjuk a 
főváros közönségét.

Az építőmesterek beadványban 
kérik a kormánytól az építkezések 

megkönnyítését
Budapesti tanukat hallgatnak ki Bécsben

Fellner András ötszázezer lirás kártalanítási perének 
e heti tárgyalásán

Fellner András, mint ismeretes, kártérí
tési pert indított az osztrák államkincstár 
ellen, mivel elvált feleségének, Scháfftner 
Kitlynek meggyilkolása ügyében letartóztat
ták. Fellner meghurcoltatásáért nem kisebb 
összegre, mint

ötszázezer lírára perelte be az osztrák 
államkincstárt

8 egyben megindította a hagyatéki eljárást 
Scháfftner Kitty ingóságaiért és ékszereiért, 
amelyeket egyelőre bűnügyi letétként őriz 
a budapesti büntetöiörvényszék.

Értesül ősünk szerint
Fellner kártérítési perét c bélen tár

gyalja u bécsi bíróság.
A tárgyalás rendkívül érdekesnek ígérkezik. 
A budapesti közönség számára

külön szenzációja lesz a tárgyalásnak 
azoknak a budapesti tanuknak a fel
vonultatása, akiknek kihallgatását Fell

ner is kérte.
Fellner ugyanis számos budapesti tanút je
lentett be, akik állítólag rendkívül érdekes 
vallomást tesznek s perdöntő fontossága lesz 
a vallomásuk.

A kártérítési per tárgyalása után rövide
sen sor kerül Fellner hagyatéki ügyének tár
gyalásaira is a bécsi bíróság előtt, amelynek 
büntető szakosztálya magának a gyilkosság 
ügyének főtárgyalását is kitűzte már. Az 
osztrák Landsgerichten

május első belében tárgyalják a Sehiifft- 
ner Kitty meggyilkolásával vádolt Bauer 

Gusztáv berlini kereskedő ügyét.
Az utóbbi esztendők egyik legérdekesebb fö- 
tárgyalása lesz ez s erre a tárgyalásra is

számos budapesti tanú vonul fel, köz
tük Fellner András Is,

akit ugyancsak ki fognak hallgatni tanúként 
Bauer Gusztáv ügyében.

Vasárnap értekezletet tartott a Budapesti 
Építőmesterek Ipartestűlete, amelyen az ér
tekezlet tagjai egyhangúlag állást foglaltak 
amellett a követelés mellett, hogy

a kormány sürgősen segítse elő az épít
kezési munkálatok megkezdését.

Az értekezlet elhatározta, hogy február 
23-ára a régi képviselőházba

kongresszust
hív egybe, amely.**  meghívja az illetékes 
minisztériumok, a székesfőváros S a ható- 
ságok képviselőit, valamint az országgyűlés

egyes tagjait. A Budapesti Építőmesterek 
Ipartestűlete ma, hétfőn, ujabb értekezletet 
tart, amelyen határozati javaslatban ki
mondják, hogy az Ipartestület

küldöttség utján memorandumot juttat 
el a miniszterelnökhöz, a kereskedelmi 

és a pénzügyminiszterhez, 
amelyben a kormánytól kérik, hogy legyen 
az érdekeltek segítségére az építkezési mun
kálatok megindításánál. A memorandum 
végül is arra kéri a kormányt, hogy osztrák 
mintára hozzon törvényt az építkezések 
megkönnyítésére., 

A tizezervoltos áram agyonütött 
egy lengyel tüzértisztet a varsói 

rádiótelepen
Varsó, február 9.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Megren
dítő szerencsétlenség történt ina délelőtt a 
varsói rádióállomás mokotowi áramelosztó 
telepén. Itt a rádióintézet mérnökei oktató
előadásokat rendeznek nz érdeklődők szá
mára. Ezeken a kurzusokon tüzértisztek egy 
csoportja is résztvelt. A tiszteknek éppen az 
áramelosztó berendezését mutatták be, ami
kor egyikük, a huszonhét esztendői

Sxtanlszlnv Rzeinianluk tüzórffihudnagy

vigyázatlanul megérintett egy vezetéket.
A szerencsétlen ember, aki nem tudta, hogy 
a kábel tízezer Volt feszültségű, azonnal

holtan esett össze, az erösfeszttttségü 
áram megölte.

A hatóságok részéről erélyes vizsgálat in
dult meg n rádióállomás felelős vezetői 
ellen, annak megállapítása végett, hogy 
miért nem volt a nagyfeszültségű kábelveze
tők megfelelően elszigetelve.

Titokzatos öngyilkosság | 
a Westend-szállodában

Atropinnal megmérgezte magát 
egy vendég és búcsúlevelében 
megírta, hogy álnéven jelentette 
be magát, mert nem akarja, hogy 

pertraktálják az ügvét
Rejtélyes öngyilkossági kísérlet történt va

sárnap éjszaka a H’cs/cnrf-szólloda egyik szo
bájában Szombaton este 8 órakor egy jól öl 
törött férti bérelt szobát a szállóban és ii l>c- 
j<'lcnlö lapon Eiseler László 28 éves abádsza- 
lóid kereskedőnek jelentette be magát.

A vendég egy második emeleti szobában 
szállt meg. Este mar cl sem távozott a szálló
ból, reggel pedig nem adott magáról élcljelt 
Minthogy a kopogtatásra. majd később a <lö- 
tűinbölésrc sem aduit választ, feltörték nz aj- 
lót és

Elseler Lászlót a szállodai ágyon eszmélet
len állapotban találták.

Azonnal értesítették a mentőket és a rendőr
séget. A mentőorvosok megállapították, hogy 
nagymennyis égii

atropinnal mérgezte meg magát
és a Rókus-kórházba vitték nz eszméletlen ke
reskedőt. A rendőri bizottság n szállodai szoba 
asztalán búcsúlevelet talált, amely a következő
képen hangzik:

— Ne pertraktálják esetemet, úgyis hamis né
ven jelentettem be magam. Megvolt az okom, 
hogy megváljak az élettől. És ez az elhatározás 
tisztán az én magánügyem.

A pórsoros különös búcsúlevél mellett egy 
leragasztott másik levelet is talált a rendőrség, 
amelyet

Kemény Sándor abádszalókl kereskedő 
elmére

címzett meg a Weslend-szálló élclunlja. aki
nek kilétét most a rendőrség igyekszik megál
lapítani.

or. ka Jones v szakorvos SiaoaOBOBBHBMBHMBSBB rendel 4 és
JOzset-kOrut S. az. « Férfi és nőt betegeknek,

O A Magyar Nemzeti Bank Popovics Sán
dor dr. elnöklete alatt tartotta meg VI. rendes 
közgyűlését, amely tudomásul vette a főtanács 
évi jelentését, majd jóváhagyta az 1929. évi 
zárószámadásokat és a főtanács részére fel- 
menlvényt megadta. A közgyűlés a részvénye
sek számára 1929. évre 13%-os, azaz száz 
aranykorona névértékű részvény után 13 
aranykorona osztalék kifizetését határozta cl-

O A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Weiss 
Fülöp elnöklete alatt tartott 88-ik rendes évi 
közgyűlése az igazgatóság összes javaslatait el
fogadta s igy a részvényenkénti 7 pengős osz
talék e hó ö-töl kezdve kerül kifizetésre. Az 
igazgatóságba uj tagként dr. Jacobi Olivér vá
lasztatott be. A közgyűlést követő ülésen az 
igazgatóság dr. Stein Emil ügyvezető igazgatót 
vezérigazgatói cinnnel ruházta fel.

(") A Pesti Hazai közgyűlése. A Pesti Hazai 
Első Takarékpénztár-Egyesület Biró Zsigmond 
elnöklete alatt megtartott 90. évi rendes köz
gyűlése az igazgat óság valamennyi javaslatát 
egyhangúlag elfogadta és ennek alapján elha
tározta, hogy a 4,049.311.91 pengő tiszta nyere
ségből részvényenként 14 pengő fizettessék.

O Au Angol-Magyar Bank Rt. igazgatósága 
megállapította nz 1929. üzletév zárószámadá
sait. Az eredményszámla szerint az intézel 
8,150.089.66 P bruttó-nyereséget ért el az előző 
évi 7,287.211.26 P-vel szemben. A tiszta nyere
ség 3,482.6/8.92 P (tavaly 3,477.339.46 P). A
nyereség felosztása tekintetében az igazgatóság 
azt n javaslatot fogja a február 27-re egybehí
vandó 39. évi rendes közgyűlés elé terjeszteni, 
hogy abból osztalékul a*  mull évhez hasonlóan 
2.520.000 P, vagyis részvényenként ismét 7 P 
(14%) fizettessék ki, a tartalékalap gyarapítá
sára az alapszabályokban előirt 90.228.81 P 
dotáció helyett 250.000 P, az Elismert Vállalati 
Nyugdíjpénztárnak 150.000 P adassák, a nyug- 
dijtartalék növelésére 175.000 P fordittassék, n 
bank alkalmazottai Segitőegyesületének 25.000 
P ndománvozlassék. az igazgatóság alapsza
bályszerű tantiemejére 190.457.62 P használtas
sák fel (a mull évi 243.114 86 P-vel szemben, 
mig a fenmaradó 172.161.30 P az 1930. üzletév 
számlájára vitessék át. Az igazgatóság ugyan
ebben az ülésében elhatározta, hogy a közgyű
lés elé javaslatot fog terjeszteni az Anglo-lntcr- 
national Bank Ltd. budapesti fióktelepének az 
Angol-Magyar Bankba való beolvasztására néz
ve. Indítványozni fogja továbbá, hogy a lon
doni Anglo-Inlernalional Bank Ltd. képvise
lője gyanánt ennek nz intézetnek vezérigazga- 
lója: Bark Péter. G. C. V. O., az orosz cári bi
rodalom vol» pénzügyminisztere, az igazgató
ság uj tagjául választassák meg.

O A Magyar Országos Központi Takarék
pénztár megállapította az 1929. év mérlegét, 
mely 2,375.881 pengő tiszta nyereséggel zárul. 
E tiszta nyereség 554.248 pengővel haladja meg 
nz előző évit. Osztalékban, melynek a tavalyi
val egyezően 6 pengőben való megállapítását 
fogja az igazgatóság a jövő hó elsején megtar
tandó közgyűlésnek javasolni, iiz uj részvénvek 
is részesülnek, úgyhogy osztalékképpen 1,800.000 
pengő fog szétosztásra kerülni. Könyvecskékre

és pénztárjegyekre elhelyezett betétek a múlt 
évben 40,848.233 pengőre, folyószámlán és 
csekkszámlán elhelyezett betétek 49,053.462 
pengőre emelkedtek, a szoros értelemben vett 
kamatozó betétek álladéka tehát 89,901 695 
pengő volt. A hitelezők 27,690.367 pengőre 
emelkedtek, úgyhogy ennek a tételnek hozzá" 
számításával az idegen tőkék végösszege 
117,592 062 pengőre növekedett. Pénzintézetek
nél és egyéb vállalatoknál fennálló érdekeltsó- 
gt'k összege 12,429.878 pengőre emelkedett, mig 
az egyéb értékpapírok állománya 5,319.430 
pengőre szaporodott.

O A Hazai Bank Rt. igazgatósága elhatá
rozta, hogy rendes közgyűlését február 18-ára 
hívja össze. A mérleg 1,546.934.45 P tiszta nye
reséggel zárul (előző évben 1,535.199.45 P). Ab 
igazgatóság indítványozza, hogy a tiszta nyere
ségből — miként előző évben minden 40 P 
n. é. részvény után osztalékra 4.50 pengő 
(11.25%), vagyis összesen 1,125.000 pengő for- 
dittassék.

(~) A Belvárosi Takarékpénztár Róazvényfár- 
saság igazgatósága megállapította a takarék
pénztár 1929. évi mérlegét, amely 1,067.836.58 
pengő tiszta nyereséggel zárult az előző évi 
1,941.720.66 pengővel szemben. Ennek alapjón 
az igazgatóság úgy mint tavaly, részvényen
ként 6 pengő (12%) osztalék fizetését hozza 
javaslatba. Az intézet az idei osztalékra mull 
év augusztus havában részvényenként 2 pengő 
osztalékelőleget fizetett ki, minek folytán a 
közgyűlés után részvényenként még 4 pengő 
fog kifizetésre kerülni A mérlegadatok szerint 
az intézet összes üzletágai, az 1929. év kedve
zőtlen közgazdasági viszonyait figyelembe véve, 
kielégítően fejlődtek. A takarékpénztár az év 
folyamán 1,127 628.98 pengő uj törlesztéses jel
zálogkölcsönt folyósított és 1,286.028.20 pengő 
összegű ujabb záloglevelet helyezett el, ami 
által a jelzálogkölcsön áilomóny 30,987.814.32 
P-re, a záloglevélforgalom pedig 27,279.430.80 
pengőre emelkedett.

O A „Hungária" műtrágya, kénsav és vegyi 
Ipar részvénytársaság igazgatósága megállapí
totta az c hó 17-én megtartandó közgyűlés elé 
terjesztendő mérleget A kimutatott nyereség 
az értékcsökkenési alapnak 450.000 pengővel 
való javadalmazása mellett eléri a múlt évi 
eredményt, dacára annak, hogy az ország mü- 
trágyafogyasztósa az elmúlt évben jelentősen 
csökkent, ami a .jövedelmezőséget természetesen 
befolyásolta; az igy előállott hiányt azonban a 
vállalat egyéb üzletágai és érdekeltségeinek 
jobb jövedelmezősége kipótolta s igy a kimu
tatott 1,467.887 78 pengő tiszta nyereség kizá
rólag az 1929. év folyó üzleti eredményéből áll. 
Az igazgatóság a közgyűlésnek javasolni fogja, 
hogy a rendes tartalékolás mellett, úgy mint 
tavaly, az idén is részvényenként 4 pengő fizet
tessék ki osztalék fejében.

szakorvosi ’endcló vér és nemtbete- 
nck részére. EiOat Se!- 
varsan-oltés Rendek! 
egész nan. Rékórxl út >9. 
I. 1. Rókussal szemben.
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Herényi istuán dr. tanársegéd 
szerencsétlensége az egyetemi 

laboratóriumban
Felrobbant a Kísérleti léggömb és a lángok súlyosan összeesetten

Debrecen, február 9.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Végzetes 

kimenetelű szerencsétlenség történt vasár
nap délután a debreceni Tisza István-egye- 
tem földrajzi intézetében. Berényi István 
dr. meteorológus tanársegéd egy hidrogén
nel töltött léggömbbel, a magas légrétegek 
mcterológiai viszonyait akarta kikémlelni,

a léggömb azonban, mielőtt felbocsát

Három nap alatt három nőt 
fosztott ki egy vakmerő rabló

Veszedelmes útonálló garázdálkodik a Kelentöldön — 
Megtámadja és ktraboFa a magános nőket

A főkapitányság detektivjei három nap 
óta nagyszabású hajszát folytatnak egy ve
szedelmes és vakmerő útonálló kézrókeri- 
tésére, aki rémületben tartja Kelenföld kör
kényét és sorozatosan követi el a rablá
sokat.

Bölcskey József villamoskalauz felesége 
csütörtökön éjjel indu't el a kelenföldi név
telen uccai lakásáról, hogy a férjéhez megy. 
aki a nem messze lévő Etele-utcai végállo
máson teljesít szolgálatot Az Etele-utcában 
járt már, mikor egy üres lelek mel’öl hirte
len egy férfi ugrott elő. Az útonálló ráro
hant Bölcskeynére,

fojtogatni kezdte, 
majd mikor az asszony fuldokolni kezdeti 
és erejét vesztve hátrahanvatlott,

kitépte a kezéből a rldlküljét
és vad futással elmenekült Mire a rémület
től halá’ravált Bölcskeyné magához tért és 
segítségért kiabált, o vakmerő támadó el
tűnt.

Alig indítottak nyomozást a rendőrségen, 
az első rablás után

másnap újabb utonállás következett.

hatták volna, a levegőbe — felrobbant.
A közelben foglalatoskodó tanársegédet a 
robbanás ereje főldhözvágta s

a felcsapó lángok súlyosan összeóget- 
ték

A mentők részesítették első segélyben, azu
tán az egyetemi klinikára szállították. A 
nyomozás megindult, hogy a szerencsétlen
ségért kit terhel a felelősség.

A második áldozat Mészáros Erzsébet tiszt
viselőnő volt. Mészáros Erzsébet pénteken 
esle a Fehérvári-uton haladt végig. A Fehér- 
oári-ut 70 számú üres telekről egy férfi le
pett ki és utját állta. A tisztvise'őnö megle
petten nézett rá A férfi azonban szó nélkül 
rávetette magát és ki akarta tépni kezéből 
a ridikiiljét.

A leány védekezett
és percekig tartó dulakodás kezdődött. Vé
gül is a támadó legyűrte a kétségbeesetten 
védekező Mészáros Erzsébetet és

elrabolta a kézitáskáját,
azután elmenekült mielőtt segítség érkezett 
volna.

A két rablást szombaton harmadik kö
vette.

Ez ugyanott történt ahol az első: a villa
mosmüvek tájékán Ferenczi János villamos 
ellenőr 19 éves Magda nevű leánya a Heves 
utcai lakásukról szombaton este 10 óra táj
ban vacsorát akart vinni édesapjának az 
Etele-utcai végállomáshoz. Azon a helyen, 
ahol Bölcskeynét kirabolták

egy férfi toppant Ferenczi Magda elé, 
Rövid dulakodás után elrabolta a ridiküljét 
és elmenekült

Mind a három kifosztott nő egyforma 
személyleirást adott az. utouállóról, aki 
25 30 év körüli férfi. 170—175 cm magas,
kopott hosszú télikabátot visel. Nyilvánvaló, 
hogy

a három egymásután következő egy
forma rablást egy és ugyanaz a támadó 

követte cl.
Valószínű, hogy olyan ember, aki jól ismeri 
a környéket és tudja, hogy a villamos alkal
mazottak női hozzátartozói, gyakran men
nek az esti órákban egyedül az Etele-uccai 
állomás felé. A rendőrség most

nagyszabású hajtóvadás'zattal igyek
szik elfogni a veszedelmes utonáilót, 

aki miatt a környékbeli asszonyok és leá
nyok az esti órákban félnek egyedül az ut
cára merészked

Hilvesgyilkosságg^l 
gyanúsították a férjet — 

most megkerült az igazi tettes
Szenzációs fordulat egy régi gyilkosság ügyében

Miskolc, február 9.
A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) Szenzációs fordulat következett 
be vasárnap egy néhány hónappal ezelőtt 
történt kegyetlen gyilkosság ügyében.

A múlt év augusztusában bestiális mó
don meggyilkolták Sajóbábony községben 
Szabó Ferencné jómódú asszonyt. Szabóné 
már régen különváltan élt a férjétől, aki 
felnőtt fiával együtt szintén a községben 
lakott. Szabónét egy napon meggyilkolva 
találták a házában.

A tettes fejszével a fellsmerhetetlensé- 
gig szétroncsolta az öregasszony fejét, 

azután kirabolta a házat.
A szobában, ahol a gyilkosság történi, terí
tett asztalt találtak, a tányérban még leves 
volt, ami azt bizonyította, hogy a gyilkos 
ebéd alatt tört rá az áldozatára.

Megindult a nyomozás és
a kiilönváltan élő férjet és a fiát fog

ták gyanúba.
A lakásukon egv vörösfoltos baltát találtak. 
A foltról azt hitték, hogy vértől származik, 
mire mindkettőjüket letartóztatták. A ve
gyészek azonban megalapították, hogy ez 
nem vérfolt, hanem egyszerű rozsdafolt.

A bíróság föl h mentette Szabót és a 
fiát.

Már-már úgy látszott, hogy a gyilkosság 
feledésbe merül, mig most szenzációs for
dulat következeit be. A csendőrség bizal
mas utón arról értesült, hogy

a gyilkosságot Lakatos Russzó 22 éves 
cigánylegény követte el.

Megállapították, hogv a cigánylegény a gyil
kosság napján Sajóbábonyban járt és Sza
bóné háza közelében ólálkodott. Lakatost, 
aki tagadja a gyilkosságot, a csendőrök 
őrizetbe vették és megkezdték a kihallgatá
sát.

Selyemknlap 
•óminősért duchcsse-ből. 
v*lódi kócsaggal díszítve, 

divatosan kidolgozva

az átmeneti időszakra Kaccello-val 
kombinált selyem- és filckalapok 
lesznek divatosak! Lóször-, vagy 
Raccei lo-bortnl díszíti a kalap 
lejét és annak csinos karimáját.

vóllkendök

Budapest 
iH* Lm|m

ni tock-forma RaccefiÓL 
díszítve bélelv*

lóminősért duchesscböl, 
i<*rcelló bortnival distilve

Col kalap 
óminőségO filcből, bedől- 
■ozott Rnccelló-moUvok- 

■I tiszta kéri kidolgozás. 
Mlelve

Selyem-cloche ’ 
lóminősért duehesseből. ' 
elcgána forma. *p*rt  

bortni-gamiturával

Nöl kalap 
lóminősért selyemből, va 
lód' kócsag garnitúrával, 
széle szalmával

riic-iock
Paecelló bortnival dhrftve. 

bélelve

Crepe de chlne
dlvntcm, «zép mintákkal

P 5 70 9 50 12 - 2150
Selyem-focK 

fóminőségO duchesseből. 
Racccllóval díszítve, t'szt*

Sapkn 
jóminősért filcből szalma 
bortnival és moirée-»za- 

laggal díszítve bélelve

Pholomaion
félemelet

8 különböző felvétel 8 perc alatt kész
és elvihető .................................... b 1.50

nagyítások................................. P «^O,

Fllc-clocHe 
előkelő. divatos forma 
Raccelló esik díszítéssel 
tiszta kidolgozás bélelve 

1080

Éttermünkben
11. emelet 

naponta délután 4-töi 
uzsonnahang verseny

1 csésze kávé habbal és 1 brlocbe .. F •«<>
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HÍREK
A kerékpárkereske
dők a Weiss Mankód 

gyár ellen
A Magyar Varrógép és Rerékpárkereske- 

fiők Országos Egyesületének vasárnap volt 
ez évi közgyűlése, amely után kongresszust 
tartott az egyesület. A kongresszus egyel
jen témája annak a tiltakozó mozgalomnak 
a megszervezése volt, amelyet a kerékpár
kereskedők indítottak egyik legnagyobb 
magyar gyárvállalat üzleti akciója ellen.

A kerékpárkercskedők kongresszusát dél
előtt 10 órakor nyitotta meg Láng Marcel, 
az egyesület elnöke. Utána Bandler Sándor 
alclnök szólalt fel és referált arról, hogy a 
csepeli Weiss Manfréd-gyár legújabban ke
rékpárok gyártására is berendezkedett, de

kerékpárjait nem a kereskedők útján 
hozza forgalomba, hanem maga a gyár 
ad.!**  el közvetlenül u fogyasztóknak.

i— A Weiss Manfréd-gyár ezzel az üzleti 
akciójával — mondotta nz alelnök — két
ezer magyar kereskedő egzisztenciáját ve
szélyezteti. Folytak ugyan tárgyalások u 
.Weiss Manfréd-gyár által gyártott kerék
pároknak a kereskedők útján való forga- 
lombahozalalára, ezek a tárgyalások azon
ban megszakadlak, mert a gyár szinte tel
jesíthetetlen feltételeket szabott a kereske
dőknek.

Több felszólalás után a kongresszus hatá
rozati javaslatot fogadott el, amely ki
mondja, hogy a Weiss Manfréd-gyár eljá
rása súlyosan sérti a kereskedelmi szokáso
kat és a szakmai érdekeket. A nagygyűlés 
tiltakozik ez ellen és

a kereskedelmi miniszterhez fordul, 
akit felkér, hogy védje meg a kereske
delmet a Weiss Manfréd-gyárnak ezzel 

az Üzleti akciójával szemben,
Amely egzisztenciájukban támadja meg a 
kerékpárkereskedőket.

A kongresszus a határozati javaslatot 
{többek felszólalása után elfogadta.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prognó
zist telte közzé: Túlnyomóan derült idő vár
ható. éjjel igen erős, nappal gyengébb fagy- 
gyal és helyenkint a reggeli ködképződés 
megindulásával.

— A Klsfaliidy-Társaság centennárlumi 
ünnepe. A Kisfaludy-Társaság vasárnap 
'Kisfaludy Károly halálának 100. évforduló
ja alkalmából ünnepi közgyűlést tartott az 
Újvárosháza közgyűlési termében. Az ün
nepi közgyűlésen ezúttal először jelentek 
meg az újonnan megválasztott tagok: Ba
bits Mihály, Kosztolányi Dezső és Sebestyén 
Károly, akiket Szabolcska Mihály titkár 
üdvözölt. A nagyszámú előkelő közönség 
előtt Berzeviczy Albert mondott költői emel
kedettségé beszédet, amelyben rámutatott 
Kisfaludy Károly nemzeti és irodalmi nagy
ságára. méltatta költői müveit, a magyar 
irodalomra gyakorolt hatását és ismertette 
azt a történelmi korszakot, amely Kisfaludy 
Károly halálával száz évvel ezelőtt ért vé
get. A nagy tapssal fogadott elnöki meg
nyitó után Szabolcska Mihály terjesztette 
ríő titkári jelentését, majd Négyessy László 
„Kisfaludy Károly halálának századik év
fordulója**  címmel tartotta meg előadását. 
'Sajó Sándor költeményének elszavalása 
után Herczeg Ferenc egy elbeszélését ol- 
yasta fel, majd Kozma Andor másodelnök 
Kisfaludy „Mohács**  c. költeményét szavalta 
el. Az ünnepi gyűlés Berzeviczy Albert elnök 
zárószavaival ért véget. A közgyűlés a Gél- 
lért-szállóban bankett követte.

Budapest 
legnagyobb attrakciója 

rendes 
helyárakkal

DOUGLAS 

nagv 
néger reviile

a

Royal Orfeumban
Kezdőtől lél 9 órakor. Telefon: J. 12T08e

Autű és gyorsvonat 
borzalmas osszeDtkttzése

A párisi gyorsvonat két Házaspárt két gyermekkel 
együtt darabokra tépett

Párizs, február 9.
Reims közelében szombaton este borzal

mas autószerencsétlenség történt. Egy gép
kocsi, amelyen hat utas volt, nagy gyorsa
sággal át akart haladni a vasúti átjárón, 
mert vezetője nem vette észre, hogy a vas
úti sorompó le van eresztve,

a gépkocsi áttörte a sorompót és éppen 
a sínpárra ért, amikor 80 kilométer 
sebességgel átrobogott a vasúti átjárón 

a párizsi gyorsvonat.
A gyorsvonat mozdonya elkapta az autót, 
több méteren át magával hurcolta és azután 
darabokra törte.

A gépkocsin két házaspár ült a két 
gyermekével. Mind a hal utast a szá
guldó gyorsvonat valósággal széjjel

tépte.

— A győri Kamara megint adhat osztrák 
vízumot. Győrből jelentik: A győri Kamara 
körül lezajlott botrányos eseményeknek, 
mint emlékezetes, az volt az egyik követ
kezménye, hogy az osztrákok megvonták a 
Kamarától a vizumadás jogát. Most, hogy a 
Kamara ügyei tisztázódtak és rendeződlek, 
az osztrák követség értesítette a Kamarát, 
hogy visszaadja a régi vizumadási jogát.

— Rangba páter a vallási türelmcsségről. 
Debrecenből jelentik: Vasárnap délután az 
Aranybika szálloda nagytermében katolikus 
sajtódélutánt rendeztek, amelynek Páter 
Bangha Béla volt az ünnepi szónoka. 
Bangha páter beszédében a vallási tiirel- 
mességet sürgette. Mindnyájunk örömére 
szolgál, — mondotta Bangha, •— hogy 
Debrecen városának a címerében benne van 
a bárány, a türelem és a békesség jelképe. 
Tulajdonképpen vallási harcról sohasem 
lehetett beszélni. Ha harc van, az csak 'fe
lekezeti harc lehet, mert maga a vallásosság 
eszméje összeférhetetlen a harciaskodással.

16 rendbeli csalásért letartóztattak 
egy gazdát. Sopronból jelentik: Kiss Emil 
28 éves mosonyi gazdatisztet vasárnap le
tartóztatta a rendőrség. Kiss különböző ap
róbb szélhámosságokat követett el. Saját 
apósát, Bohra János gazdálkodót is megká
rosította és összesen 15 rendbeli csalásért 
jelentették fel.

Csak 1 napon!
Február 11-én kedden.
Finom férfiöltönyök 
leszállított árban.

Saját készítményU divatos férfiiil- 
tönyök remek szabásban, kifogás
talan kivitelben fekete, sötétkék, 
szürke és barna szövetekből, ame
lyek a mostani dényben nem fogy
tak el és eladási ára kokkal maga
sabb volt, most példá.lanul leszál
lított árban

45.— pengőért 
kapható László Lajos férfiruhaüz- 
letében, Vilmos császár-ut 40. 
Felhívjuk t. olvasóink figyelmét. 
használja ki ezen olcsó vásárlási 
lehetőséget, mert ilyen alkalom 
többé nem lesz. Postai rendelése

ket pontosan eszközöl a cég.

— Véres családi dráma Pápán. Pápáról 
jelentik: Véres családi dráma játszódott 1c 
tegnap Mágőcsi József hordár lakásán. 
Mágócsi összeveszett a vele vadházasságban 
élő Szabó Józsefijével és a veszekedés hevé
ben egy hatalmas konyhakéssel támadt az 
asszonyra és a kést Szabóné hasába döfte, 
majd Szabóné 18 esztendős fiát, aki anyja 
segítségére sietett, a vállán megsebesítette. 
Szabónét fiával együtt súlyos sérülésekkel 
szállították kórházba. Mágócsil a rendőrség 
letartóztatta.

— Az erdei iskolák vezetőinek értekezlete. 
Sopronból jelentik: A magyar erdei iskolák 
vezetői vasárnap Sopronban értekezletet tar
tottak Ptttko-Szandtner Aladár államtitkár ve
zetésével. Az értekezleten Maninger Vilmos 
egyetemi tanár felszólalásában arra kérte a 
kultuszminisztert, hogy külön ügyosztályt 
állítsanak fel a minisztériumban az erdei isko
lák számára.

— Megnyílt az uj vagyonmenlő vásár. A 
postatakarékpénztár A’niíz.d-utcai árverési csar
nokában uj akció nyílt meg szombaton. Az. uj 
akció keretén belül nagyérlékü festmények, 
szobrok. |Jorccllán->k, bútorok, könyvek ke
rülnek kalapács nlá. A postatakarékpénztár 
III. hasonló irányú akcióját számosán látogat
ták vasárnap

— Ilohszu a farsang, olyan hosszú, amilyen 
régen nem volt: 56 napos. Aki lány csak 
akarja, cznlaft a hosszú idő alatt mind 
menyasszony lesz, sőt az időből futja még a 
lakodalom is. Báli sziinóra, kézfogft. lakzi 
mind örőmleljcs alkalmak, do ezek az örömök 
uciu lehelnek teljesek Törley pezsgő nélkül.

A két gyermek holttestét 50—70 méternyire 
a vasúti átjárótól, a fclismerhetetlenségiy 
összelapitotl két asszony holttestét pedig 100 
méternyire találták meg a szerencsétlenség 
színhelyétől.

Az egyik férfi holtteste hozzátapadt a 
mozdonyhoz.

A gyorsvonat mozdony vezetője nyomban 
az összeütközés után lefékezte a vonatot és 
sikerült is másodpercek alatt a vonatot 
megállítania, de minden mentőkisérlet el
késett, a vonat személyzete és utasai már 
csak hat borzalmasan megcsonkított holt
testre akadtak. A szertcszórt testrészeket 
azután a közeli helység rendőrlegénysége 
szedte össze. Ideiglenesen a legközelebbi 
vasúti állomás várótermében helyezték cl a 
vonatösszeütközés szerencséik n áldozatait.

— Vasárnap volt Berlinben a magyar 
diákbál. .4 Hétfői Napló berlini tudósítója 
jelenti telefonon: A Magyar Főiskolai Hall
gatók Szövetsége vasárnap este a Hotel 
Esplanadcban rendezte meg az idei magyar 
diákbált, amelyen megjelent Kánya Kálmán, 
Magyarország berlini követe, valamint az 
egész diplomáciai kar és a német társada
lom számos előkelősége. A bál fényesen si
került s a közönség zsúfolásig megtöltötte 
a Hotel Esplanade báltermét.■WMKLtCBi'iMSWM i—glMai——T
16 pengőért naponta 
teljes diétát, összes laboratóriumi vizs 
gálatokkal, külön felszámítás nélkül 
nyújt a FASOR SZANATÓRIUM (VII. 
Vilma királynő-ut 9.) belgyógyászati be 
legeknek a háziorvos Irányítása mellett, 
kétágyas klinikai rendszerű külön szo

báiban.

— A jugoszláviai árvíz. Mint Szabadkáról 
jelentik, Szerbiában és Boszniában a hó
olvadás s a nagy esőzések következtében a 
folyók több helyen kiáradtak és nagy terü
letet öntöttek el. Az áradások következtében 
megrongálódott a jugoszláviai vasútvonalak 
egy része és a forgalom több vonalon szü
netel. Az áradást meggátló védőmunkálatok 
folynak.

— Letartóztattak egy gyermekgyilkos 
leányanyát. Győrből jelentik: Kohn Zsig- 
tnond győrszigeti lakosnál szolgál Adorján 
Ilonka 20 éves cselédleány. A leány áldott 
állapotba került és három nappal ezelőtt 
gyermeknek adott életet. A leányanya azon
ban az újszülöttet megfojtotta s a holttestet 
három napig rejtegette az ágyában. Vasár
nap délután kimenőt kért és a holttestet 
rongyokba burkolva ki akarta csempészni 
a házból. A háziasszony gyanúsnak tartotta 
a csomagol, kibontotta vele s ekkor előke
rült belőle a holttest. Kohnék rendőrért te
lefonáltak, aki a kapitányságra akarta ki
sérni Adorján Ilonkát. A leány az utón fu
tásnak eredt és a Kisduna jeges hullámai 
közé akarta vetni magát. A rendőr az utolsó 
pillanatban megakadályozta az öngyilkos
ságot és a kapitányságra kisérte a leányt. A 
kiállolt izgalmak következtében ágynak 
esett és a rendőrség kórházba szállíttatta. 
Felgyógyulása után lefolytatják ellene az 
eljárást.

— A szociáldemokrata kisiparosok sze
gedi gyűlése. Szegedről jelentik: A szegedi 
szociáldemokrata kisiparosság vasárnap 
nagygyűlést tartott, amelyen Farkas István 
országgyűlési képviselő szólalt fel s a kor
mány gazdasági politikáját bírálta élesen. 
A gyűlés határozati javaslatot fogadott cl 
s ebben a forgalmi adó eltörlését s kedve
zőbb adópolitikát követelnek a kormánytól.

— Gázol a villamos. Vasárnap délelőtt nagy 
riadalom támadt a Népszínház-utcában, ahol 
a ,30. számú ház előtt a 28-as jelzésű villamos 
elgázolt egy kerékpáron haladó 25—30 év 
körüli férfit. Az elgázolás olyan szerencsétlen 
módon történt, hogy a kerékpáros a villamos 
kerekei alá került és életveszélyes sérüléseket 
és töréseket szenvedett. A mentők a Szent 
István kórházba szállították a szerencsétlenül 
járt embert, nkinek személyazonosságát mind
eddig nem lehetett megállapítani.

— Mindenütt olcsóbbak utalvány ellenében 
a Tungsrani Báriumcsövek. Mindenki, aki 
rádlóelöflzctési nyugtáján lévő Tungsram Bá- 
riumcsö szelvényét az Egyesült Izzólámpa és 
Villamossági Bt., Újpest. 4. ciméro megfele
lően kitöltve beküldi, megkapja az ajándék 
engedményre jogosiló utalványt. Ennek az 
utalványnak az ellenében pedig bármelyik 
ródiószaküzlcfhcn az eddig olt élvezőit árnál 
10%*a|  olcsóbban kapja inog a készülékéhez 
szükséges összes csövekéi.

A vádlott visszavont 
beismeréséért kártérí

téssel tartozik
A budapesti törvényszék Themleitner-Í**  

nácsa az igazságszolgáltatásban példát sta
tuáló érdekes Ítéletet hozott egy bonyolult 
ügyben.

Fridrich Sándor kereskedő tisztességtelen 
verseny miatt feljelentést tett az Erzsébet- 
kőruti Fonal- és tíimzőlpar Részvénytársa
ság ellen. A feljelentés szerint a cég kiraka
tában elhelyezett pamutvászonra a „vászon**  
jelzőtáblát telték ki. A nyomozás során a 
rendőrségen

Platschek Hugó cégvezető azt vallotta, 
hogy 0 felelős a kirakatért.

Az ügy a büntetőtörvényszék elé került, do 
u tárgyaláson Platschek cégvezető vissza
vonta beismerő vallomását és azt mondotta, 
hogy nem ö a felelős, hanem az igazgatóság, 
zt cégvezetőt fel is mentették. Közben azon
ban, mig az eljárás folyt, eltelt a feljelen
tésre megengedett három hónap és igy 

mást már nem lehetett felelősségre 
vonni.

A törvényszék a felmentő ítéletben egyúttal 
a bűnügyi költségekben is elmarasztalta a 
feljelentő Fridrich Sándort.

A kereskedő ezután polgári pert indított 
Platschek Hugó ellen és azt követelte, hogy 
a cégvezető fizesse meg neki a bűnügyi költ
ségek összegét, mert a bűnügyben azért kel
lett megszüntetni az eljárást, mivel ő alapta
lanul magára vállalta a vádat. Az I—III. ke
rületi járásbíróság azonban elutasította a 
keresetet azzal az indokolással, hogy

a vádlottat védekezési szabadság illeti.
Fridrich Sándor ügyvédje, lovag Ullmann 

Antal dr. megfellebbezte az ítéletet és igy ke
rült az ügy’ tegnap a törvényszék elé. A tör
vényszék Themleitner-tiinácsn

megváltoztatta a járásbíróság Ítéletét és 
elmarasztalta a cégvezetőt a Fridrich ál

tal fizetett bűnügyi költségekben
és a polgári per költségeiben.

Az ítélet indokolása ugy szőj, hogy a vád
lott védekezési szabadsága nem .terjedhet 
odáig, hogy más, jóhiszemű személynek kárt 
okozzon.

Ha a vádlott valótlan beismerést tett, 
ugy köteles megfizetni a kárt, ami eb

ből a vallomásból másokra hárult.
A törvényszék érdekes ítéletét jogászi kö

rökben nagy érdeklődéssel kommentálják.

—- A Nova Közlekedési és Ipari Rt. a követ
kező nyilatkozat közzétételére kért fel ben
nünket: Gál Jenő országyülési képviselő ur a 
képviselőház pénteki ülésén azt mondotta, 
hogy a Közüli vasút megváltása alkalmával az 
a vagyon, amellyel a Nova alakult, a székes
fővárostól jogellenesen vonatott el. Állítását^ 
amellyel a Nova igazgatóságát is meggyanúsí
totta, a legsértőbb kifejezésekkel tetézte,' 
mondván, hogy a székesfőváros tekintélyes va
gyonát „elorozták", „elkótyavetyélték**  és hogy 
ebből a vagyonból egyeseknek illetéktelenül 
„osztályrész jutott". Mindaddig, mig Gál Jenő 
országgyűlési képviselő ur gyanúsításait a 
mentelmi jog védelme nélkül meg nem ismétli^ 
a Nova igazgatóságának nem áll más módjá
ban, mint hogy a képviselő urnák ténybeli va
lótlanságokat és jogi képtelenségeket tartal
mazó vádjai és gyanúsításai ellen a leghatáro
zottabban tiltakozzék.

— Öngyilkosságok. Szalai Ferenc 25 éves 
aszlalossegéd vasárnap délután Károly-körut 
6. szám alatt lévő lakásán felakasztotta magát 
s mire rátaláltak meghalt. Holttestét a törvény
szék orvostani intézetbe szállították. — Beszter! 
József 30 éves napszámos a Kisláció-utca 8. 
szám alatt lévő fővárosi melegedő helyiségében 
morfiummal megmérgezte magát. A mentők a 
Rőkus-kórházba szállították. A rendőrség 
mindkét öngyilkossás ügyében megindította a 
vizsgálatot. — Szegedről jelentik: Szegeden 
vasárnap két öngvilkosság történt. Korányi 
Sándor magánzó a Topolya-utca 7. szám alatti 
házban cukorspárgával felakasztotta magát 
Mire rátaláltak, halott volt. — Gáspár Ilona 
tizenhét éves gyári munkásleány lugkőoldatlol 
megmérgezlc magát. Súlyos állapotban a kór
házba szállították. Mindkét öngyilkosság oka 
ismeretlen.

connmíc ún
L___________ A MAGVAK UTAKON______________

c — Megjelent a Rudolf Mosse-ujságkatalógus. 
Éppen jókor, jobb idők pirkadásakor jelent 
ineg a legújabb magyar ujságkatalógus, ame
lyet u Rudolf Mossc rt. most már hatodszor 
ad ki, mint mindig Ízléses és jólkczclhctö for
mában. Előszavában áttekintést nyerünk a 
Rudolf Mossc koncom nemzetközi elágazásá
ról és példátlan sokoldalúságáról. Szól a be
vezetés a most külföldön általánossá vált 
service-ről és egyáltalán arról, milyen jelentő
sége van a reklámnak a kullurállamok életé
ben. A szerkesztőségi rész felölel példás át
tekintéssel mindent, amit a hirdetőknek nt 
újságokról és n folyóiratokról tudniok kell. A 
katalógus hirdetései részében a lapkiadók 
mondják cl kiadványaikról mindazt, amit tudni 
érdemes és fontos. Mint az ipari, kereske
delmi és körgazdasági élet segédeszköze kivan 
ez a katalógus szerepelni és ezen rendelteté
sének minden tekintetben meg is felel.

•zomore Uatkov eh n.v rendőrtelűgyi Ja

Nemzetközi Nyomozo irodaié
IV., V Mai-utca 20 AuU 880-81

Eiflkelfl, diszkrét, mogbüható.
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benn a Mátyás-

— Fényes ünnepség a pápa koronázási
nak évfordulóján. Vasárnap délelőtt 10 óra
kor rendkívül fényes külsőségek között ün
nepelték meg a budavári Mátyás-templom
ban a pápa koronázásának évfordulóját. A 
várban, a Tárnok-utcán végig diszruhás 
rendőrök álltak sorfalat, benn a Mátyás- 
femplombnn pedig Ferenc József-intczcti 
növendékek álltak kordont, kivont karddal. 
Az ünnepélyes aktuson megjelent teljes 
díszben az egész diplomáciai kar, élén Ór- 
senigo Cesare pápai nunciussal. Horthy 
Miklós kormányzó képviseletében Klebcls- 
berg Kunó gróf kultuszminiszter, a kor
mány képviseletében Vass József népjóléti 
miniszter jelent meg. Ott volt József főher
ceg és Auguszta főhercegasszony is. A kép- 
viselöházat Almásy László, a felsőházat 
Wlassics Gyula báró képviselték. Az állam
titkárok közül Drclir Imre, Gévay Wolff 
Nándor és Bárczy István jelentek meg. Az 
ünnepi misét Serédi Jusztinján bíboros her
cegprímás ponliílkálta, a szcntbcszédel 
Pásztor páter mondotta.

PRÍMA CIPŐT
— Mialatt a hangversenyen volt, kifosztották 

r lakását. Gyuláról jelentik: Dr. Koválszky 
Róbert gyulai ügyvéd följelentést tett a rendőr
ségen. Elmondotta, hogy tegnap este, mialatt a 
Szociális Missziós Társulat hangversenyén tar
tózkodott, Ismeretlen tettesek •behatoltak Erdé
lyi-utcai lakásába, ahonnan összes ruháit s in
góságait elrabolták. Kifosztották a szekrénye
ket, úgy hogy pusztán a bútorok maradtak a 
lakásban. A vakmerő betörés ügyében a rend
őrségi erélyes nyomozást indított.

— Letartóztatott Ingatlanforgalmi irodatulaj
donos. Békésgyuláról jelentik: A békési csend
őrséghez több feljelentés érkezett Jókay-Halasi 
Adorján, egy békési ingatlanforgalmi iroda 
tulajdonosa ellen. A feljelentések szerint Jó
kay-Halasi Adorján a különböző adásvételekből 
befolyt pénzeket ügyfeleinek nem fizette ki s 
ilymódon mintegy 30.000 pengővel megkárosí
totta ügyfeleit. Jókay Halasi Adorjánt a csend
őrség letartóztatta s beszállította az ügyészség 
fogházába.

Szines batisztkombiné
modern csipkével és hímezve

Hosszú ujju hálóing 
színes, szépen hímezve_______

Csipkés női ing
bűnözve, la mosott sifónból _

Batisztsifón melltartó
kosaras fazónban, csipkével .

Sveici női combiné
a legkellemesebb viselet ._ ..

Simon Böske vendégségbe hívta 
az uj Miss Európát

Alice Deklarakosz kisasszony elfogadta a meghívást 
ás kit napot tölt Budapesten

Amikor világgá röpítette a távíró, hogy 
Miss Európának Alice Deklarakosz görög 
kisasszonyt választották meg, Simon Böske, 
illetve a fiatal Brammcr Pálné azonnal ex- 
presszlevelet küldött Párizsba az 1930-as év 
európai szépségkirálynőjénck. A levélben 

meleg szavukkal invitálta Budapestre az 
idei Miss Európát.

Simon Böske meghívására ma távirat ér- 

— Ródtlbalrset. Vasárnap a Svábhegyen 
ródllzott Füri Károly 13 éves tanuló. Egy for
dulónál fölborult a ródli s a llu nz árokba zu
hant. A fölborult ródli ráesett, a talpfája Füri 
Károly lábába fúródott és súlyosan megsebesí
tette. A mentők az U| Szent János-kórhúzba 
vitték.

Olcsóbb árban
— Halálozás. Rolh Miksa, a Glóbus nyomda 

munkása, lapunk hirdetési mcltörjc hosszas, 
betegeskedés után, 59 éves korában meghalt. 
Pénteken temették cl munkáslársai és barátai 
nagy részvéte mellett a rákoskeresztúri teme
tőben.

— Egy héttagú család husmérgezése. Vas 
Vincéné kocsis felesége és hat gyermeke Cserei
utca 3. szám alatt levő lakásán vasárnap dél
után súlyos mérgezési tünetek között összees
tek. Megállapították, hogy Vasné gyermekeivel 
együtt délben kolbászt evett ebédre s ugylátszik 
a romlott kolbásztól szenvedtek valamennyien 
luismérgezést. A mentők a 14 éves Vas Vincét 
kórházba szállították, a család többi tagjait a 
helyszínen hagyták. A nyomozás megindult.

Már csak néhány napig tart!
Fehér Hetünk eddig ismeretlen cikkei:

2>48

488
295 
í«
2-98 

Mosó müselyem
gyönyörű mintákban, 70 cm széle?, mtr____

Crepe-satén, tiszta selyem
100 cm széles, az összes báli színekben, mtr

Női kabátkelmék A tavaszra újonnan
érkezett kaschák, twidek, mtr... ._ .....................

Férfi gyapjukanigarn öltönykelme 1 í *5®
sötétkék és fekete, 140 cm széles ._ ... B w

Leányka matrózruha M’fekík 1jS-50
Számonként P 1.— áremelkedés Bw

kezett, amelyben Alice Deklarakosz meg
köszöni Simon Böskc figyelmét, egyben 
örömmel közli, hogyha a Riviérán lezajlanak 
a Miss Európa körüli ünnepségek, akkor Bu 
dapcstcn keresztül fog Athénbe visszautazni. 
Budapesten

két napot
szándékszik tölteni, amikor is Brammcr 
Pálné Simon Böske vendége lesz.

— Akció a nyárt időszámitÚA bevezetésére. 
Az Országos Balneológiái Egyesület széleskörű 
akciói indított a háborús években már kipró
bált és oly jól bevált nyári Időszámítás beveze
tése érdekében. Az akció egyben a tanév meg
változtatására is kilcrjcsz.kedik. Kérik ugyanis, 
hogy a vizsgákat legkésőbb június 15-ig fejez
zék be és nz uj fanév megkezdésének időpont
ját szeptember 10-ben állapítsák meg. Az egj’e- 
siilet szimpatikus akciójának érdekében eljár a 
közeljövőben a népjóléti miniszternél.

FEBRUÁRBAN
— Zajos tüntetés a békéscsabai Ipartcstii- 

let közgyűlésén. Gyuláról jelentik: Vasárnap 
déluIán a Békéscsabai Általános Ipartestület 
közgyűlést tartott, amely zajos tüntetésbe 
fulladt. A közgyűlés megnyílása után ugyan
is a szociáldemokrata iparosok heves tünte
tést rendeztek Búd János kereskedelmi mi
niszter, Békéscsaba város képviselője ellen. 
Az. elnöklő Kovács Mihály ipartestületi el
nök csak úgy tudott rendet teremteni, hogy 
kivezetéssel fenyegette meg a zajongókat, 
akik az elnök erélyes fellépésére elcsende
sedtek és ezután megtartották a közgyűlést.

I68
g.80
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— Ma délután választják meg Nagykani
zsa uj polgármesterét. Nagykanizsáról jelen
tik: Hétfőn délutánra hívta össze Zala vár
megye alispánja Nagykanizsa képviselőtes
tületét a tiszlujitás megejtése végett. A pol
gármesteri állásért kelten szállnak harcba. 
Az egyik dr. Sablyán Gyula, Nagykanizsa 
eddigi polgármestere, akit a virilisek támo
gatnak. A másik jelölt dr. Krátky István, a 
város eddigi főjegyzője, aki Nagykanizsa 
szabadelvű polgárságának bizalmát bírja. 
Mivel ez a párt a legutóbbi községi válasz
tásokon száz százalékos győzelmet aratott, 
egészen bizonyos, hogy hétfőn délután 
Krátky főjegyzőt választják meg Nagykani
zsa uj polgármesterének.

— A pesti izr. hitközség kegyelete*  emlék
ünnepségen leplezte le Kaszab Aladár arc
képét. A pesti izr. hitközség vasárnap dél
elölt székházának dísztermében rendkívüli 
közgyűlést tartott, amelyen kegyeletes em
lékünnep keretében leplezték le néhai Ka
szab Aladárnak, a hitközség tavaly elhunyt 
elnökének arcképét. A díszközgyűlésen, me
lyen teljes számban megjelentek a hitköz
ség elöljárói és képviselői testületé, vala
mint Kaszab Aladár özvegye és családja, 
Stern Samu udv. tanácsos elnök emelkedett 
hangú ünnepi beszédben méltatta Kaszab 
Aladár emlékét. Beszéde közben lehullott a 
lepel Kaszab Aladár portréjáról, melyet Zá- 
dór István festőművész festett. A díszköz
gyűlés befejezése után a hitközség megtar
totta évi rendes közgyűlését.

a SIRALU -bán

— Lezuhant n pályakerítésről egy kisfiú. Va
sárnap délután súlyos baleset történt a FTC- 
pályán. Makacs Vilmos 8 éves kisfiú fölkapasz- 
kodott a pálya kerítésére, hogy onnan nézze a 
futballmeccset. A kisgyerek elszcdiill. leesett a 
magas kerítésről és olyan szerencsétlenül zu
hant, hogy agyrázkódást szenvedett. A mentők 
a Szem islván-kórházba vitték.

la gyolcs, mely mindenre alkalmas
80 cm szóles, métere ._-------._ _

Huck-törülköző
la minőségben, színes széllel és tiszta fehér, mtre

Selyemfényű puplin
sötét és világos miniázott, vagy csíkos, métere.-

Flanelportörlö
Frotiiertörülküzö

színes bordűrről, kitűnő jó minőség_______ _

T10

|.28 

2-40

94
l* 95

Frakking nlque-mellel 3
minden számban. Eddig még nem létezett ár —------------------------- ---------

12 darab gallér kemény uasv ruha 1
36-tól 45-ös számig. Mig a készlet tart.................. — — ...-------— ■

.98

.20
Kész len alsélepedő §

hossza 200, szélussége 145 cm ._ ...____ ... ._ darabja w

Egyes darab szalvéták már
szines és fehér ajourszéllel ... ..........................   - . WP’wl

•

fillértől

Rövid gombos nadrág 9>3S
köper. zt-llr és rajé butisztból........ . ... ... — — ■■

Angol félkemény gallér _K9
divatfazónokban ._ ............... ...... — __ — _ W W

Férfi kemény kalap 7,s®
jó gyapjú minőség __ ._ ... — ■

Férfi zokni miiselyemmel átszőve -.QSI
divatmintákkal — ... _  _ ______ _ — —

Férfi zsebkendő
szinos széllol, elsőrangú használatban, darabja...

Ezen árak és február hó 1 óta közölt
áraink, csak e hó 15-éis vannak érvényben.

Postai megrendeléseket utánvétellel szállítunk. Négy pengőn felüli megrendeléseket díjmentesen.

38

Gyapju-eolin női ruha
divatszinekben, a legújabb gloknls fazónokban

Női teveszőr kabátujdonság
uj tavaszi modellek, véjjig bélelve ... ...

Trikóselyem női nadrág
minden színben .............................. ..

Női mosóbörkesztyü
fehér és sárga____ — ...

Esőernyő
női és férti, jó strapa-minőség ._ —

19M 
39,8° 
í48 
£.90 
g.so

Futószőnyeg jó strapa minőség, 65 cm 1’5® 
széles, csíkos és bordürös, inétero .............  ._ ■

Viaszos vászon barchetháttal ®.®5
nagy választékban, 78 cm ezéles, műtere ......... W

PadlÓkárpit («. n. linóleum), virágos mintás,
67 cm széles, métere..........._................. „ . WP

Női divat pántos cipő 1<í-so
színes és fekete, jó kivitelben^. ..._ _ ____

Férfi félcipő 17-80
barna és fekete, kézimuuka kidolgozással B ■

Jöjjön el a 2 Fehér Hétre. 
Feldíszített áruházunk várja önt,

YIX., xxt 74
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Nagy bajban van

a Sebestyén-féle színpadi ügynökség
A Biarritzi Vénusz vidéki előadásait nem menedzselik 

a budapesti színpadi kiadók
A bécsi Karczag színházak mintájára Se

bestyén Géza, a Városi Színház igazgatója 
elhatározta, hogy a Városi Színházban szín 
bekerülő darabokat csak

teljes joggal veszi meg, ,
ami alatt az értendő, hogy darabjai vidéki 
előadásai fölött is ő akar a jövőben rendel
kezni. Ez egyúttal annyit jelent, hogy a Vá 
rosi Színház egy színpadi ügynökséget nyit, 
amely kinyomatja és sokszorosítja darabjai 
partituráját és szövegkönyvét, hogy azokat 
bizonyos kiadói díj ellenében a vidéki szín
házak rendelkezésére bocsássa. Az új „Se
bestyén-Verlag" első darabja, A biarritzi Vé
nusz volt. Sebestyén Géza igazgató annyira 
bízott az operett nagy jövőjében, hogy közel 
négyezer pengős költséggel ell észtttette mű- 
tordarabjának vidéki példányait.

Elérkezett azonban a bemutató ideje, ami
kor A biarritzi Vénuszhoz fűzött nagy remé
nyek a szövegkönyv miatt bizony alaposan 
lelohadtak. Az a félsiker, amelyet A biarritzi 
Vénusz aratott, egyszeriben bajba hozta a 
Sebestyén-Verlagot is, mert bizony alig akadt 
vidéki színház, amely A biarritzi Vénuszért 
megfizetné azt a jogdíjat, amelyet Scbes- 
tyénék kérnek érte. A Városi Színház újdon
sült ügynöksége e héten felajánlotta az előre 
kinyomott vidéki anyagot több budapesti 
ügynökségnek, amelyek azonban most már 
nem hajlandók A biarritzi Vénusz vidéki 
előadásait menedzselni. Ebben a pillanatban 
tehát áll a harc A biarritzi Vénusz körűi és 
a harcban bizony egy nagyon tehetséges és 
szimpatikus muzsikus, Szenkár Dezső vér
zik el.

Mosioukíne hétfőn hajnalban érkezik 
Budapestre

Vasárnap este az a hir terjedt el Buda- 
pesten, hogy Iván Mosjoukine, a világhírű 
filmsztár

megérkező**  ■ magyar fővárosba.
Resti rajongói közöl igen sokan ostromolták 
erre természetesen az Ufa telefonjait, hogy 
érdeklődjenek a filmvászon legendás hőse 
után. Az Ufa. amelynek sztárja a híres film
színész, azt a választ adta az érdeklődések
re, hogy Iván Mosjoukínét tényleg már va
sárnap estére várták Budapestre, helyette 
azonban egy sürgöny érkezett, amelyben a 
pesti bakfisok örök szerelme azt jelenti, 
hogy

TlAbllK SZBMIÁZ
A szezon legnagyobb sikere

ALOM KIRÁLYNÉ
szereplők : r eüáK Sári ás Beregi Oszkár ja»orrpaí.ajust ayuia

SZÍNHÁZI napló
ZJ írül adták a lapok, hogy Gaál Franci 
H egy szerep eljátszására a Belvárosi 
Színházba szerződött. A szerződést azonban 
— mint megállapítottuk, — Gaál Franci 
még nem irta alá. egyszerűen azérl, mert a 
színház nem talál darabot, Gaál Franci ré
szére Több mint őt darabot adott vissza 
eddig Gaál Franci a Belvárosi Színháznak, 
azzal, hogy nem remél sikert tőlük és igy 
a szerepek eljátszására nem vállalkozik. A 
Belvárosi Színházban egyelőre egy Bir.abcau 
darabot próbálnak.
D elle Gabriella, aki néhány nappal ezelőtt 

■**•  Berlinben a Staatsoperben a Tosca fő 
női szerepében nagy sikerrel vendégszere
pelt. hazaérkezett és a következőket mon
dotta vendégszerepléséről:

— Tegnap egy estélyen voltam — mon
dotta Relle Gabi — és megismerkedtem egy 
úrral, aki a következőket mondta: Ma kap
tam egy levelet Berlinből, amelyet egy na
gyon előkelő zenebarát ismerősöm irt. Ez 
az ur rendkívül érdeklődik a maga művé
szete iránt és bőven kérdezősködik, hogy 
ki az a magyar énekesnő, aki a Staatsoper
hon a Toscát énekelte a héten. Olyan tüne
ményes sikere volt ott, amely teljesen szo
katlan Berlinben.

— Természetesen jól esett ez a figyelem, 
annál is inkább, mert rövidesen újra Ber
linben vendégszerepelek. Újra a Staatsoper 
vendége leszek, amikoris a Parasztbecsület
et fogom énekelni. Szerződési ajánlatot 
is kaptam a Slaatsopcrtöl, azonban ezt még 
nem tudtam letárgyalni, mert nem volt 
fizikai időm orra, hogy az intendaturát meg

A Fővárosi Miivész Színház tüneményes sikere

A csúnya lány
Vadnax Márkus Harmath szenzációs ope

rettje.
Billcr legnagyobb színésznői sikere. 
Szakalap Olly remek táncai.
Kabos Gyula minden szava kacagá- 
Délig Ferenc hódító alakítása.
IIeltol cigányprímása.
Cáron Gyula kabinet figurája.

23. előadás hétfőn, március 3-án.

az eredeti programtól eltérően, csak 
hétfőn hajnalban 

érkezhet.
Az ünnepélyes fogadtatás igy hát, amelyet 

Iván Mosjoukine Pestre érkezésének alkal
mára késziltek — hétfő reggelre marad. 
Mosjoukine, mint ahogy azt közük,

néhány napig marad Budapesten.
hogy a Hadzsi Murát cimü, Budapesten hét
főn bemutatásra kerülő első hangos filmjé
nek premierjén megjelenjen. Egészen bizo
nyos, hogy a pesti lányok, úgy, mint min
dig, most is meg fogják rohanni autogram- 
mokért.

látogassam. Amikor tárgyalnom kellett 
volna, már régen a vonaton ültem, hogy 
itthon a budapesti Operánál pontosan ele
get tudjak tenni kötelezettségemnek.

Ezekután nagyon valószínű, hogy ismét 
elveszítjük Operaházunk egy komoly érté
két, ha csak Radnai Miklós igazgató a múlt 
tapasztalatain okulva, idejében közbe nem 
lép, hogy megmentse a magyar zenekultúrá
nak Relle Gabit.
a vasárnap déli napsütésben, amikor az 

■**  Andrássy-ut és az Oktogon-tér környé
kén éppen a legnagyobb tömeg korzózott, 
egy különös pár vonta magára a közönség 
figyelmét. Egy elegánsan felöltözött cilinde- 
res. frakkos ur vezetett egy mirtuszkoszorus, 
menyasszonyi ruhába öltözött hölgyet. Mö
göttük pár lépésnyire két ur haladt, az 
egyik filmfelvevő gépet cipelt. Természetesen 
óriási csődület támadt a különös menet nyo
mában és a korzózók kiváncsion figyelték, 
hogy vájjon hot is tartják meg a filmfelvé
telt. Az Oktogon sarkára értek, amikor a 
menet megállt, a vőlegény és a menyasszony 
boldogan borulnak egymásra, a filmfelvevő 
gépet pedig előttük kurblizza az operatőr. A 
csoportosulás miatt éppen a készülő film
felvételt akarta megakadályozni egy rendőr, 
amikor óriási kacagás közepette a vőlegény 
egy összehajtott és elrejtett táblát akasz
tott hirtelen a mellére. A táblán ez állt:

„Mi is jegyet váltottunk a Csúnya lányhoz." 
íme, egy ötletes, amerikai ízű szinházreklám 
a pesti utcán.

Clarus színházban e héten bucsuzik a nagy
szerű jiddis-társulat, amely annyira tet

szett a közönségnek. A kis színház ragyogó 
magyar műsorát is a hét végén uj műsor váltja 
fel, amelyet Fodor Artun művészeti Igazgató 
dilit össze.

Radó Sándor, Ilorváthy Elvira, Tamássy 
Lívia, Vcndrcy. Rubinyi remekelnek.

A közönség tombolva ismételtette Márkus 
Alfréd világhódító slágereit.

Az első felvonás után 27 kihívás.
A II. után 32 függöny.
A III. után a közönség együtt énekelt és 

táncolt nz ünnepelt művészekkel.
HÁROM VASTAPS

Rio Rita
a jövő hét slágere. A Rio Ritáról szóló érzelmes 
argentínai tangót fogja fütyülni Budapest. Nem 
kétséges (akik már hallották Bebe Daniels-nek 
csodaszép dalát, mind így beszélnek), hogy a 
Rio Rita vetekedni fog a gyorsan népszerűvé lett 
Sonny boy sikerével. Dehát ml ez a Rio Ritát 
Mindenekelőtt az eddig látott legnagyobb be
szélő, zenélő, színes, hangosfilm revűnek a címe 
ez. A Rio Rita az első filmoperett — de ameri
kai méretben. Eddig csak hallottunk a nagy 
Ziegfield revükről, a káprázatos és pompás ké
pekről, amelyekben négy-ötszáz csodásán fel
öltöztetett, vagy ízlésesen levetkőztetett görl tán
col és énekel, most azonban láthatjuk és hall
hatjuk ezt a színpadi csodát.

Mexikóban játszódik le ez a filmoperett. A 
keret a gyönyörű, színpompás Dél-Amerika. 
Szándékosan mondtuk, hogy szfnpompás, mert 
a film természetes színeiben hozza elénk a tá
voli gyönyörű vidéket. A filmoperctt cselekmé
nye egy képzelt rablóvezér körül játszódik le, 
ennek nézik ugyanis a Newyorkból nászúira ide
érkező fiatal férjet, az operett egyik ragyogó ko
mikusát. Számtalan kacagtató bonyodalmon és 
érzelmes jelenetek egész során keresztül termé
szetesen kisül az igazság és a nászéjszakájában 
megakadályozott fiatal férj teljesítheti férji kö
telességét. Mindez azonban ötven vagy hatvan 
gyönyörűen váltakozó színpadon keresztül tör
ténik. Egyetlenegy képe olyan gazdag és bravú
ros, hogy azt semilyen külföldi színház sem 
tudná leutánozni. A színjátszás gazdagsága, öt
letek sohasem látott tarkasága, a humor eleven
sége, többszáz görl ragyogó teljesítménye és vé
gül a százszázalékos sikerű shgerek jellemzik 
ezt a ftlmoperettet, amely világkörüli kőrútjá
ban lm Pestre is elérkezett. A Fórum filmszín
ház fogja bemutatni a Rio Ritát a közeli napok
ban.

Nancy Caroll
kétségtelenül a leggyorsabban hódította meg a 
világ szívét. Ez a gyönyörű szép és bájosan ked
ves fiatal filmsztár egyik napról a másikra lett 
a világ közönségének, így Budapest közönségé
nek is a kedvence. Nancy Caroll Hollywood 
legelső sztárjai közé számít, annak ellenére, 
hogy alig mull el tizennyolc éves, ö a tökéletes 
talkie sztár. A néma- és hangosfilm forradalmá
ban a hangosfilm vezérzászlaját vitte diadalra. 
Mindent tud, amit a beszélő és éneklő filmsztár
nak tudnia kell. Elragadó, bájos a filmen, ked
ves és jól csengő a prózája, — de ha énekel, 
akkor könnyeket tud csalni mindenki szeméből. 
Nancy Carollt már két filmjében láttuk Pesten, 
de a harmadik és legutolsó filmjében talán még 
elragadóbb, mint eddig volt. Az amerikai mon- 
dain-élet egyik pillangóját játssza az „Éjféli 
angyal" cimü uj filmjében. A kis éjféli angyal 
hidegfényű, talmiragyogású élete mögött mi
lyen bravúrral és mennyi művészettel tudja 
érzékeltetni a szerelmes, vérző szívű, naiv, no 
és a kissé szentimentális amerikai kislányt?! 
Partnere régi és kedves ismerősünk. Lukács 
Pál, aki az „éjféli angyal" barátjának figurá
ját kelti életre nagyon sok emberábrázoló hű
séggel. Lukács Pál ebben a filmben a legna
gyobb az eddig látott alakításai közül. A Ro
yal Apolló mutatja be ma az „Éjféli angyal" 
című pompás hangosfilmet, amely előtt egy 
kacagtató rajzolt hangos burleszk és a leg
újabb eseményekből összeválogatott kitűnő 
hangos híradók szórakoztatják a közönséget.

r Időit tehát a Kamara filmszínház sorsa. 
A héten a Star rt.-tól Hirsch Lajos és 

Tsuk Imre igazgatók vették bérbe a főváros 
egyik legszebb színházát. A két elismerten 
kitűnő szakember önálió mozivállalkozása 
osztatlan örömet keltett a filmszakmában.
E odor László most fejezte be uj három- 

képes darabját, amelynek főszerepét 
Bajor Gizi fogja eljátszani az Andrássy-uti 
Színházban. Az uj Fodor László-darab cime: 
„önagysága álmodik." Az Andrássy-uti 
Színház műsorának második felét fogja be
tölteni ez a darab. Itt említjük meg, hogy 
Bajor Gizi ismét két műsorra az Andrássy- 
uti Színházhoz szerződött.
RJTegvan már a bfidai slágerdarab. Szer- 

■***  zői: Brodszky Miklós, Andai Ernő és 
Innocent Ernő A cime: az „Aranyruhás 
asszony." A Budai Színkör junius í5-ére 
tűzte ki az uj Brodszky-operctt premierjét. 
A Kamaraszínház hétfőn megkezdi a pró

bákat Tersánszky Józsi Jenő „Cigányok" 
cimü háromfelvonásos vigjátékából, amelyet a 
szerző „Szidike" cimü munkájából dolgozott át. 
A „Cigányok" főszerepeit Somogyi Erzsi, Kiss 
Irén, Rózsahegyi, Petheő Attila és Pethes Sán
dor játsszák.

1 Journey's End lesz a Vígszínház lég- 
közelebbi újdonsága. A különös darab, 

amely arról nevezetes, hogy egyetlen női 
szereplője nincs, a háborúban a lövészárok
ban játszódik le. Vasárnapra megtörtént a 
szereposztás. A főszerepeket Törzs Jenő, 
Hegedűs Gyula. Rajnay, Makláry. Hajmásy 
játsszák, ugyancsak ebben a darabban fog 
először a Vígszínház színpadán fellépni 
Kovács Károly. Dayka Margit férje, a Víg
színház uj lagja.
T>ohnányl Ernő vezényletével ma délelőtt 
U tartotta a budapesti Filharmóniai Társaság 
hangversenyének főpróbáját. A közreműködő 
Gieseking Waltcr zongoraművészt, aki Beetho
ven III. Leonóra nyitányával és Mozart zon
goraversenyével valóban kitűnő kvalitásról tett 
tanúságot, a közönség melegen ünnepelte. 
Kazacsay három költeményét . és Rimsky— 
Korsakom Aranykakas szvitjét ma délelőtt ad
ták elő először a fllharmónikusok.

Premier után
CSÚNYA LÁNY. A Fővárosi Művész Szin- 

házhoz egy kissé elkésve, most február kö
zepén érkezett el az igazi siker. Vadnai 
László, Harmath Imre és Márkus Alfréd 
operettje, a Csúnya lány hozta a rég nem 
látott igazi nagy átütő sikert a Nagymező
utcai színház falai közé. A premier forró 
hangulata után a szombati és a vasárnapi 
előadások közönsége talán még kirobba- 
nóbb tapsorkánokban juttatta kifejezésre 
elismerését a szokatlanul szellemes, minden 
mondatával poinnai és viccel végződő lib
rettó, az ötletes slágerszövegek és végül a 
gyors népszerűségre számitó muzsika iránt. 
A „Csúnya lány" librettójáról elég azt meg
állapítani, hogy vígjátéknak is kitűnő, a 
muzsikájáról pedig azt, hogy jó néhány slá
gerral gazdagodott a pesti utca. Biller Irén 
az előadás legnagyobb meglepetése. Kettős 
figurát játszik, egy szép és egy csúnya 
lányt. A kettős szerep eredendően nehéz 
megoldását oly művészi eszközökkel, annyi 
kedvességgel, bájjal, ének és tánctudással 
teljesitetle, hogy méltán ünnepelték benne 
az ezen a színpadon feltűnt „Három grácia'*  
primadonnáját. Szokolay Ollyé a másik női 
főszerep. Habzó francia pezsgő az alakítá
sa. Prózája, éneke elsőrangú és emellett úgy 
láncol, mint alig valaki a pesti színpadon. 
Delly Ferencé, a legnagyobb operettbonvi- 
ván siker. Talpig ember tudott lenni. A 
Gózon, Radó, Vendreg, Rubinyi, Heltai ko
mikusgárda élén Kabos Gyula haladt, aki 
utolérhetetlen gazdagsággal szórta színészi 
ötleteit a közönség mulatságára. Horváth 
Elvira és Tamásy Livin ezúttal egy-egy ked
ves kabinetfigurát alakított nagy sikerrel. 
Eric díszletei és Szabolcs Ernő zseniális 
rendezése minden dicséretet megérdemel.

LAMBERTHIER l’R. Az Uj Színház, amely 
több ízben megmutatta, hogy mer úgy drá
mában, mint színészben újat hozni, ezúttal 
is kettős érdemet szerzett magának. Uj drá
mát és uj színésznőt revelált, Vcrneuil Lam- 
berthier ur cimü drámája a modern dráma
irodalom egyik legragyogóbb gyöngyszeme. 
Hallatlan drámai expanzitással rohan két 
szereplőn keresztül a külső és a lelkekbert 
folyó belső cselekménye. Amint mondtuk, 
csak két szereplő játssza a darabot, ennek 
ellenére a közönség érdeklődése egy pilla
natig sem lankad, mert Vcrneuil és a ma
gyar átdolgozója. Bárdos Artúr úgy ada
golja az élményeket, hogy azok pillanatról 
pillanatra injekciózzák életre a figyelmet. 
Igaz, hogy nagy része van ebben a kél sze
replőnek is . Gellért Lajos, aki a féltékeny
ségtől gyötört fiatal férjet játssza, sohasem 
látott skáláját adja színészi kvalitásának. 
Hollós Ilona az az uj magyar színésznő, akire 
már régen szüksége volt a pesti színpadnak. 
(Csodálatos, hogy négy éve tudunk róla és 
mégsem láthattuk ezalatt színpadon.) Vajda 
László rendezése és Upor Tibor díszletei 
stílusosan simult a darabhoz. Az Uj Színház 
ismét tarlós sikerre tett szert, (s.)

Clarus Színpad
Rákóczi-ut 15. Telelőn: J. 319—54.

ffltg csak ezan a nttan az iroierhateiien 
amarmai i sárgán tarsula’ aantiaaiataKa 

as a ragvoiű Tagvar rro-or
TBVek. 1 -2 -3 iwn fi tVnr.ifir eirfiu nap n,,iv.
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Súlyos affér a napilapok 

és a színházak között
*■ a. re^el1 ’apok IrfAk-e az első
kritikát. Két lapkonszern harcában elvéreznek 
a színházak — Furcsa kulisszatitkok a főpróba

kérdés körül
Vasárnap délelőtt a Színigazgatók Szövet

sége ülést tartott, amely a szokottól eltérően 
rendkívül viharos lefolyású volt. A színigaz
gatók ülésén ugyanis a színházak és a fővárosi 
napilapoknak kulissza mögötti

elkeseredett harcáról
volt szó, amely két részre szakította a szín
igazgatók táborát.

A rendkívül érdekes és teljesen szokatlan 
ügy háttere a következő:

Néhány hónappal ezelőtt, amikor a legna
gyobb színházi krízis tartotta rémületben Bu
dapest színházi világát, egy úgynevezett „kilen- 
lences bizottság" ült össze abból a célból, hogy 
megtanácskozzák, mi a legsürgősebb tennivaló 
a színházi válságok elhárítása érdekében Ez a 
kilences bizottság, amely színigazgatókból, szí
nészekből és szerzőkből rckrutálódott, meg
állapította, hogy a színházi válságok elhárítá
sának egyik fontos tényezője lenne, ha a nyil
vános főpróbákat beszüntetnék és a sajtó csak 
a premier után egy, illetve két nappal közölné 
a darabról irt kritikát. A kilences bizottság
nak, amely kétségtelenül a sajtó érdekeinek 
háttérbe szorításával

a színházak vélt érdekét akarta szolgálni, 
úgy látszik, az volt a rejtett intenciója, hogy 
egy-egy sikertelen darab a sajtó ellenőrzése 
nélkül talán két napig lélegzetet vehetne és a 
színházi kommünikék a kritika ellenőrző ha
tása nélkül bevinnék a rossz darabokhoz u a 
közönséget.

A sajtó az elmúlt hét közepéig támogatta a 
kilences bizottság határozatát és tartotta az 
egyezményt egészen az Uj Szinház Lambcrthier 
ur cimü darabjának premierjéig. A premier 
után váratlanul minden előzetes bejelentés 
nélkül

három lap felrúgta az egyezményt
és a premiert követő hajnalban megjelentette 
a darabról irt kritikáját. A három lap ezt az
zal az indokolással tette, hogy ennek az egyez
ménynek semmi értelme nincs topább, csak a 
rossz darab tarthata gyorsan megjelenő kriti
kától és

a közönség érdekét nem hajlandó tovább 
la a kilences bizottság határozatának ki

szolgáltatni.
Ennek a három lapnak az eljárása azután egé
szen váratlanul az Uj Színházra zúdította a 
többi lapok haragját. Az történt ugyanis, hogy 
a három kritika megjelenése után a később 

megjelenő esti lapok é*  a másnap megjelenő 
reggeli lapok csak néhány sorban számoltak 
be az Uj Szinház eseményéről, amely pedig 
sokkal nagyobb figyelmet érdemelt volna a kri
tika részéről. A Lamberthier ur nem csak Ver- 
ncuilnek, hanem a modern drámairodalomnak 
egyik legragyogóbb alkotása- Ezenkívül az elő
adás színészi sikere sem sikkadhatott volna el. 
A Lamberthier ur férfi főszereplője, Gellért 
Lajos, életének egyik legnagyobb alakítását 
produkálta, mig a női főszereplő egy egészen 
uj színésznő: Hollós Ilona, nem csak uj ígére
tet, hanem

egy lendülettel a legteljesebb beérkezést 
jelentette a premieren.

A Lamberthier ur premierjén megjelent kriti- 
likusok székükből felállva tapsoltak ennek az 
uj színésznőnek, akinek nagy kulturáltsága, 
pompás színészi intelligenciája és kétségtelenül 
nagyszabású alakitó ereje Hajor Gizi feltűné
sére emlékeztet.

Minderről természetesen szó sem leheteti 
abban a pár sorban, amelyet a lapok közöl
hettek „lemaradásuk" miatt a Lamberthier ur 
premierjéről. A főpróbák körüli csatának első 
áldozata tehát az Uj Színház remekbe szabott 
darabja volt.

Ezután természetesen az következeit, hogy 
a többi lapok egyöntetűen mondták fel azt az 
egyezményt, amelyet a kilences bizottsággal 
kötöttek és többé nem engedték maguknak elő
írni azt a napot, amikor kritikájukat közre
adják. A főpróbák körüli harc premier hiányá
ban két napig lecsendesedett, de

annál hevesebben tört ki vasárnap délelőtt 
a színigazgatók ülésén,

amelyen arról kellett volna határom!, hogy 
vájjon visszaállítsák-e a régi rendet, vagy ma
radjon minden úgy, ahogy most van. Az ülésen 
mindenekelőtt az Uj Szinház levelét olvasták 
fel, amely a következőképpen hangzik:

„Miután a legutóbbi bemutatónk a sajtóban 
a kilences bizottság és a lapok közötti súrló
dások miatt teljesen elsikkadt, az Uj Színház 
nyilvános főpróbák tartása mellett foglal állást.1'

Ehhez a bejelentéshez, amelyet Úpor József 
igazgató távollétében levélben tett meg az Uj 
Szinház,

csatlakozott ■ Főváros! Művész Színház és 
még két budapesti színház.

Az eredmény azonban váratlanul negatív lett, 
amennyiben két érdekes oknál fogva

MA PItFMiFR! MA PBEMIEB!

I GA (HAM V
LEGNAGYOBB HANGOS FILMJE

DE PROFUHDIS
CAP1TOL * C O 11 S O

a színházak Ismét a sajtófőpróbák ellen 
voltak kénytelenek állást foglalni.

Az történt ugyanis, hogy az egyik legnagyobb 
budapesti reggeli lap körlevelet intézett a 
színigazgatókhoz, amelyben kijelentette, hogy 
ha a színházak ismét visszaállítják a főpróbát, 
akkor

ez a lap nem fogja respektálni a délutáni 
lapoknak első kritikaközlési jogát, hanem 
a kritikát a házi főpróba utáni reggel, a 

premier napján fogja közreadni.
A másik levelet egy nagy lapkonszem kiadó
hivatala intézte a színházakhoz, amely anyagi 
részről óhajtotta hasznosítani a lapok és a 
kilenc tagú bizottság harcát.

A színigazgatóknak most dönteniük kellett, 
hogy a reggeli lapok, vagy az esti lapok ked
vesebbek-e a színházaknak. Ezen a ponton a 
színházak részéröl sok szó hangzik el amellett, 
hogy a kilences bizottság, amely az egész bajt

KERTÉSZ KONTRA KERTÉSZ
Kertész Dezső a Szinész Szövetség védelmét kérte 

a Városi Szinház plakátjai ellen
Kertész Dezső, a Király Szinház bon- 

viván színésze és Kertész Gábor, a Városi 
Szinház bonvivánja között érdekes

affér játszódott le.
A Városi Szinház ugyanis nagyon gyakran 
Kertész Gábor nevét csak mint Kertészt 
hirdeti nagy betűkkel, plakátjain.

Kertész Dezső, a Király Szinház bon
vivánja, most beadványt adott a Szinész 
Szövetséghez, amelyben felkérte a színészek 
erkölcsi testületét arra, hogy teremtsenek 
rendet ebben *<z  ügyben. 

a színházakra zúdította, 
összetételében nem megfelelő, 

mert a színházak megmentésére alakult bizott
ság tagjainak magánérdeke sokszor rendkívül 
cles ellentétben áll a többi színházak érdeké
vel. Ezt az álláspontot a közel jövőben nyíltan 
kifejezésre is adják és igy nagyon valószínű, 
hogy a rövid időre megalakult kilences bizott
ság lemond és többet nem keveri a bajt a szín*  
házaknál.

A Színigazgatók Egyesületének határozat*  
ellenére, amint értesülünk,

néhány szinház visszaállítja a sajtófőpró- 
bát,

amelyre meghívta a napilapok kritikusait, te
kintet nélkül arra, hogy azok reggeli, vagy esti 
lapot képviselnek. Nem lehet ugyanis, hogy a 
lapok és egy homályos érdekeket képviselő 
társaságnak súrlódásából a színházakat jelen
tékeny károsodás érje. Stób Zoltán.

Nagyon sokan ugyanis azl hiszik, bofy 
ő, Kertész Dezső, lép fel a Város! Szín

házban,

holott ugyanakkor ő egy más színházban 
látszik. A Szinész Szövetség azonnal közbe
lépett és tárgyalásokat folytatott a Városi 
Színházzal, amelynek az lett az eredménye, 
hogy a szinház igazgatósága ígéretet tett 
arra vonatkozóan, hogy ezután Kertész Gd- 
bor keresztnevét sem fogják mellőzni a szin
ház plakátjain.

5

életének legjobb alakítása

Hadzsi Murát
LIL DAGOVIR 
BKTTY AMANN 
DOA KOZÁKOK 
CÁRI BALLKT

U F A - filmszínház 
Corvin filmszínház

LEÓ TOLSTOI
PXMEkM J'. í

Ma, hétfőn két díszelőadás
fél 7 és 9 órakor, mindkét színházban.

HANGOS FILMEN
Aki látta, sohasem felejti el!
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
A III. kerületiek egyetlen gólja eltávolította 

a 33-asokat a Magyar Kupa résztvevői közül
HL kér. FC —Budai 33-asok 1:0 (1:0)

A pénteki eső és a szombati havazás után 
vasárnapra hideg, fagyos idő köszöntött be, 
de inig a pálya felülete ugy, ahogy megfagyott, 
addig a felszínen levő vékony jégréteg alatt 
ragadós, mély sár fogadta a pályára lépő csa
patokat. Így történt meg azután, hogy mig egy
részt — .'liléikül, hogy valaki hozzáért volna 
—, nagyokat csúsztak, másrészt az esések kö
vetkeztében sárosak lettek a játékosok.

Ilyen körülmények közölt természetesen nem 
is lehetett szó nívós játékról A teljes csapatá
val felálló kerületiekkel szemben a budaiak 
erősen tartalékosán vették fel a küzdelmet 
Nemcsak a standard hátvédpár hiányzott, de 
nélkülözték Embert és ('.zumpftot is. Es még 
igy is csak nehezen győzött a III. kér. FC.

Mert a játék végén felnyoinuló Budai Har
minchármai erősen szorongatta a III. kerü
letiek kapuját, de Sleiner két ízben Ls 
közvetlen közelről a kapu mellé helyezte 

a labdát
s igy vesztesen hagyták el a pályát.

A mutatott játék alapján inkább a döntetlen 
eredmény felelt volna meg az erőviszonyok 
nnk. Mert mig nz első félidő a III. kerületiek 
fölényében leit cl, addig szünet után a Budai 
Hanninchármas is sok sikerrel kecsegtető tá
madást vezetett. De a csatársor tengelyében 
Sleiner sokkal inkább magára volt hagyatva, 
semhogy eredményesen tudta volna dirigálni 
a csalárláncot. Különösen a két szélső tűnt ki 
rossz formájával. A balfsorból is csak Kalle- 
necker támogatta kellőleg a csatársort, mig a 
védelemből Kaltenecker II. erőteljes, friss játéka 
tűnt ki.

A III. kér. legjobb része a közvetlen védelem 
volt. A kél jó hátvéd mögött Fehér alig-alig 
jutott labdához. A balfsorból Sleiner és Lutz 
emelkedett ki, mig a csatársor néha nagyon 
kényelmesen, őregnrasan mozgott a pályán.

Amikor néhány percnyi késéssel elkezdték a 
játékot mindössze százötven főnyi közönség 
topogott a tribünökön Nem sok, még ha te
kintetbe is vesszük a csípős hideget. A játék 
elején folyó mezőnyjáték sem járult hozzá 
sokkal a fölmelcgiléshez, de a 2. percben ki
ugró Lengyel halalinns csúszása a 6-oson már 
jótékonyan hatott a kedélyekre. Nemsokára 
Drössler ismételte meg Lengyel esetét. Miután 
kicselezte Kovácsyt, teljesen egyedül futott a 
kapu féké, de a 0-oson — nem tudni mi okból 
— egyszerre csak leült s ugy csúszott néhány 
métert. Persze a labda addig a kapu mögé 
jutott.

A budaiak ellentámad Vsából Szlencsik ke
rült jó helyzetbe, do a kifutó Fehér mellett 
hajszálnyira a kapu mellé helyezte a labdát 
Gólhelyzet volll Lantosnak egymásután két 
alkalommal nyílt alkalma védeni: előbb Len
gyel kapásból küldött lövését védte szépen, 
majd FröhHchnck 6 méteres lövését védte 
kornerre.

legolcsóbban
Csoda -Sportúruház

Ul.LOl-UT 40 (JA'rc! korút sarkrtn)
a Corvin szinbA/nAI

A sorozatos kerületi támadások eredménye
képpen a 24. p-ben született meg n mérkőzés 
egyetlen gólja. Lengyel jó kiadásával Drössler 
lefutott a halszelén. A kornervonalról hátra
gurított, de a csúszós talajon csellö-botló bel
sők nem tudták értékesíteni a jó labdát.

Végre Fenyvesihez került a labda, akinek 
lapos lövésébe a 6-oson átló Konyor bele
tette a lábát s a labda u sok lábtól akndá 

lyozott Lantos mellett a hálóba gurult.
Továbbra is a III. kor. támadott s u 32. p-ben 

nagy tumultus keletkezett Lantos kapuja 
előtt, de végül is kifutással tisztázta a helyze
tet. Váltakozó játék után a csúszkáló belsők 
helyett az előretörő Király lőtt messziről ka
pura, do Lnnlos lábbal komorra védett. Ezt 
azután a védelem tlsztáztn.

Szünet után ismét a III. kér. támadásaival 
indult n játék, de rövidesen a Budai Harminc- 
hánnns támadott s Sleiner a 6-oson teljesen 
tisztán állva kapu mellé gurította a labdát. A 
III. kor. inkább Drössler! foglalkoztatta s a 
szélső minden esetben jó beadást is juttatott 
középre. Sőt n 20. p-ben majdnem gólt is ért 
el, de közelről küldött labdája a kapufánál 
pattant ki.

CONTUlEnFáLÍ
■HHSZALLODAJMB F

újonnan Átalakított 

étterme 
ilcllaatfh I.AnxIó vezetésébe: 

megnyílt!
Budapesten először

Andrew SelIir and hls orchestra Vokál-kórus 3
0 ember 25 hangszer

Minden este UHlC' ■
S»n>b.t OojjMro.,, TÁNC ! |

játék kissé ellaposodott. A IIIEzután a ____ ____ ___ ,_______
kér. csatársor mind ritkábban tudott huzamo 
sabbun támadni, ezzel szemben az erőre ka 
polt budai csapat egyre másra vezette láma 
dósait Néhány kisebb-nagyobb összecsapás vili 
némi élénkségei a játékba, majd a 30. p-ber 
Sleiner megismételte előbb tettét: pár lépésrő 
kapu mellé helyezte a labdát.

Az utolsó percekben Lantos egy védésné 
megsérült s kiállt Helyére Kovácsy II. ment a 
kapuba, de az eredmény már nem változott.

Olaszország legyőzte 
Svájcot

Külföldi íutbaheredmények
Róma, febr. 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirati jelen
tése.) Olaszország és Svájc válogatott csapatai 
xasárnap délután játszották le országok közötti 
mérkőzésüket a római stadionban. A 20.000 

•-.ő jelenlétében lejátszott mérkőzésen
Olaszország győzött 4:2 arányban, 

miután az első félidő gól nélkül végződött.

Egyéb külföldi eredmények:
NÉMETORSZÁG.

Berlin: Brandenburgi alszövetség: Berliner 
SV—Spandauer SV 3:2. Polizei SV—Halle Con- 
cordia 3:1. Tcnus Borussia—Minerva 4:2. Unión 
I’otsdam—Viktória 1:1. Weisscnsec—Preus- 
sen 2:0.

Breaiau: Délnémet bajnokság: SC 08 Breslau 
—I*V  08 Colthus 4:3. Középnémet bajnokság: 
SP Magdcburg—VFB Schönebcck 2:1. Kricket- 
ters Viktória—1900 Magdcburg 2:0. Fortuna 
Magdcburg—VFB Neuhaldenslebcn 7:1. Balti 
szövetség: Titánja Stefiin—Norden Nordwesl 
1:1. 1919. Neufahrwasser—BEV Danzig 2:1
Geddonia—Preusscn Danzig 3:1.

München: Délnémet bajnokság: Bavern Mün
chen—Freiburger FC 12:3. FK Pirmasens— 
Spielvereinigung Fiirth 3:2. Ra/nai kerület: 
Kölncr BC—Bonner FV 3:0. VFB Köln—SC 
Gladbach 2:0. Bauweiss Köln—Aleninnnia 
Aachen 1:1. Duisburger SV—VFB Ruhrort 2:1. 
Ncuenahr—SP. VGG. Andernach 0:0. SSV El- 
bcrfeld— Schwarzweiss Barmcn 2:2.

JUGOSZLÁVIA.
Suholica: SMTC— ZSÁK 3:2 (1:2), Dulcis

iVerhász)—SAND 1:0 (0:0), mindkét meccs; 
barátságos.

Zombnr: ZTK—Z. Sport 3:3 (1:0).
Belgrád: BSK—Jedinstvo 9:1 (3:1), Jugo-

slavln—Obilics 1:0 (0:0).
Újvidék: Vojvodina—Soko (Belgrád) 2:2 (1:1).
Zágráb: Gradjanski—Konkordia 2:1 (1:1).

(1:1), Zeljeznicsar—Kroacia 2:0 (0:0). Körmér
kőzések a zágrábi alszövetség elnökének ser
legéért.

A zágrábi Konkordia a nyár folyamán Dániába 
megy túrára, s Kopcnhágában két mérkőzést 
fog játszani. Vissznjövcl Hamburgban egv mér
kőzésre kapott meghívást. A Gradjanski Athén
ben és Pirheusban fog túrázni, mig a HASK 
berlini egyesületekkel folytat előrehaladott tár
gyalásokat.

AUSZTRIA;
Bécs: A rendkívül szeszélyes időjárás minti 

ma csak két elsőosztályu lnbdarugómérkőzést 
bonyolítottak le. A Wacker 2:0 (1:0) arányban 
győzött a Herlha felelt, mig a Floridsdorfer AC 
meglepetésszerűen, de megérdemelten győzött a 
Rapid felelt 3:2 (2:1) arányban.

Csehszlovákia
Prága: Vicnna—Sparta 1:0 (0:0). A máris

nagyszerű formában lévő b-'<s! együttes meg
érdemelt revansot vett a mull héten, nagy gól- 
arányu győzelmet aratott a Sparta ellen. A 
mérkőzés tizenkétezer főnyi közönség előtt 
folyt lo. Az egyetlen s egyben győztes gólt 
Gschmeigel lőtte a második félidő 32. percében. 
Erist biró (Prosnitz) hibátlanul látta cl fel
adatát.

Mérkőzés a Corinthián-dijért: 
Postás—Salgótarján SE2:1 (0:0)

Salgótarján, február 0.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) A Postásuk váratlanul erős ellenfélre 
akadtak a jóképességü salgótarjáni csapatban s 
csak nehéz küzdelem utón tudtak győzni.

^ÁmUMCSÖVET
Németország 2:1 arányban legyőzte 

Svájcot és megnyerje Európa 
jéghokki-bajnohságát

Berlin, február 9
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

leütése.) A rossz időjárási viszonyok miatt, 
tudvalévőén a jéghokki világbajnokság küz
delmeit Chamonixból Berlinbe helyezték 
át. Az európabajnoki címet jelentő Német
ország—Svájc mérkőzést vasárnap este 
tizenötezer főnyi közönség előtt játszották 
le.

A rendkívül izgalmas és heves játékot 
Németország 2:1 (0:1, 1:0, 1 ; 0)
arányban döntötte el a maga javára.

A németek góljait Jenecker és fíőmer sze
rezte, mig a svájciak gólja Hieronimi üté
séből, közvetlenül a befejezés elölt esett.

A norvég Stacksrud 
a gyorskorcsolyázó világbajnok

Oslo, febr. 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati jelen

tése.) A gyorskorcsolyázó világbajnokságok 
1500 és 10.000 méteres futamait vasárnap tar
tották meg 8000 főnyi közönség előtt. Az 1500 
métere-s távon Stacksrud győzött 2 p.23.4 mp-cel 
nagy riválisa, Ballangruud elölt, aki 2 p. 24.2 
mp. alatt abszolválta a távol. Ballangruud a 
10.000 méteren vett revansot, miután 17 p. 53.7 
mp-es idővel győzött a 17 p. 57 mp-ct futó 
Stacksrud ellen. Soha nem látott küzdelem 
fejlődött ki a két versenyző között, amit az 
összpontozás végeredménye is bizonyít. A vi
lágbajnokságot tehát Stacksrud nyerte, 107.66 
ponttal, 2. Ballangruud 197.98 ponttal, 3. Hey- 
den (Hollandia) 202.74 ponttal. •

♦
Az idei téli időjárás folytonos változékony

sága nehéz probléma elé állította a téli sport
kedvelőt. Az időjárás féktelensége a téli ver
senyeket hétről hétre halasztgatta és már hiár 
ugy volt, hogy az 1930. évi sibajnokságot is 
majd a jövő télen fogják megrendezni. Ez 
azonban még sem következett be és síelőink 
legnagyobb örömére a verseny megtarthatóvá 
vált. Magyarország gyorskorcsolyázó bajnok
ságának kél futamát is tegnap bonyolították 
le s a főiskolai műkorcsolyázó bajnokságok is 
lepereglek. A műjégpályán ezenkívül egy ba
rátságos jéghokki meccset is tartottak, melyen 
a Chamonixból visszatért válogatottak is sze
repeltek. A jéghokki világbajnokság Berlinben 
pergelt le és talált gazdára.

Meglepetések a gyors
korcsolyázóbajnokságokon

Magyarország gyorskorcsolyázó bajnokságai
nak 500 és 1500 méteres futamait vnsárnnp 
bonyolították le a műjégpályán. Eredetileg 
szombaton kellett volna lefutni e két távol, 
azonban a váratlan hóesés készületlenül találta 
a vezetőséget s a nagymennyiségben felgyülem
lett hó eltakarítása hirtelen nem váll lehetővé. 
Vasárnap délelőtt már kitűnő jég várta a ver
senyzőket. A közönség is nagy számban össze
gyűlt és sokan meglepetésről suttoglak. Ez be 
is következett, amennyiben

Távbeszélő: Aut 879-05
ui. általános aukció

kiállítás
1930 február 8án, 9-én és 10-én 

hétköznapokon délelőtt és délután 
vasárnap csak délelőtt 

ÁRVERÉS
1930 lebruár 11-től. február 22-ig. 

d. u. ’/»4 órától.
ÁRVERÉSRE .KERÜLNEK 

Múbeceű festmények, szobrok, por- 
collánok, keleti szőnyegek, művészi 
és közhasználatú bútorok, ékszerek, 

könyvek stb.

az 500 méteres táv nagy favoritjal: Kim- 
merllng és Eütvös, a harmadik, illetve a 
negyedik helyre szorultak, mig Kauser a 
második száz méternél történt bukása 
miatt, kénytelen volt feladni a versenyt 

Kauser a bukása után ugyan versenyen kívüli 
fptamra kért és kapott engedélyt, s a távot
47.3 másodperc alatt abszolválta. A részletes 
eredmények a következők:

500 m: 1. Windtncr István (BKE) és Schnet 
ler Zoltán (BKE) holtversenyben 47.1 mp., 3. 
Kimmcrling József (BKE) 47.6 mp., 4. Eötvös 
Zoltán (BKE) 47.8 mp., 5. Vita Andor (BKE) 
48.5 mp.

1500 m: 1. Kimmcrling József (BKE) 2 p.
33.4 mp., 2. Eötvös Zoltán (BKE) 2 p. 33.6
3. Kauser István (BKE) 2 p. 36.3 mp., 4. 
Windtncr István (BKE) 2 p. 36.6 mp.

Az ötezer méteres futamot ma, hétfőn reggel 
félkilcnc órakor fogják lefutni s a három 
versenyszámnak az együttes eredménye fogja 
eldönteni a bajnokság sorsát, amely előrelát
hatóan Eötvös és Kimmcrling zsákmánya lesz. 

Szollás László nyerte a főiskolai 
miikorcsolyázó bajnokságot

Női bajnok: Révay Erzsébet
Vasárnap délelőtt tartották meg a műjégpá

lyán Magyarország főiskolai műkorcsolyázó 
bajnokságát. Úgyszólván csaknem minden fő
iskolánk elkiildötte reprezentánsait. Az ered- 

•mények a következők:
Főiskolai műkorcsolyázó bajnok: Szollás 

László 181 ponttal, 2. Berényi Miklós 140.7 
ponttal, 3. Csepela István 98.16 ponttal.

Főiskolai női műkorcsolyázó bajnok: Révay 
Erzsébet 177 ponttal, 2. Gábor Judit 136.17 
ponttal.

A vasárnapi jéghokkí- 
mérkőzés

BKE— BBTE 3:1 (0:0, 0:0, 3:1).
Mindkét együttes komplett összeállításban 

vette fel a küzdelmet a barátságos meccs ke
retében. A BBTE az első két részidőben jól 
tartotta magát, igaz, hogy védelemre rendez
kedett be a játék eme periódusaiban. A har
madik részidőben Jeney szerezte meg a veze
tést, ugyancsak Jeney ütötte a második gólt, 
majd Lator a harmadikat.



Bndapnt. 1030 fcbrnár 10. ts

Jeszmás József 
Szabadkára szerződött 

trénernek
Szabadka, febr. 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjclen- 
léte.) Jeszmás József, a többszörös magyar vá
logatott játékos tegnap Szabadkára érkezett és 

a SAND-hoz, bal hónanra leszerződüli tré
neri

Jeszmás, aki tudvalevőleg Kispestnél kezdte 
meg karrierjét, majd a Vasasoknál 9 végül Új
pest együttesének volt értékes irányitó csatára, 
egy véletlen baleset folytán oly súlyos térdrán
dulást szenvedett, hogy két évvel ezelőtt kény
telen volt végleg abbahagyni az aktív sporto
lást. Jeszmás azóta teljesen kikurálta a láb
sérülését s hisszük, hogy mint tréner is meg 
fogja úllani a helyét s e téren is oly sikerei 
lesznek, mint a futballista Jeszmásnak volt.

A Budai Harmineaatmasok 
esete Zágrábban

Zágráb, febr. 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjclen- 

léte.) A zágrábi Gradjanski néhány játékosa, 
mint ismeretes, nz elmúlt évben elégedetlen
séget szítva a hírneves egyesület belélelében, 
többeket az egyesület elhagyására csábított. A 
disszidensek „Gradjanski 1)11“ néven uj egye
sületet alapítottak és ezen a néven a bajnokság 
küzdelmeibe is benevező k Az anyaegyesület, 
— a Gradjanski — több alkalommal tiltakozott 
nevének bitorlása ellen, azonban a fiatal egye
sület semmibe sem vette a fenyegetést. A Grad
janski végül is a közigazgatási hatóságnál ke
resett orvoslást. Szombaton döntöttek az érde
kes névbilorlási ügyben másodfokon és helyt 
adva a Gradjanski panaszának,

megtiltották a „Gradjanski 911M-nek a név
használatot.

A nevétöl megfosztott egyesület még tegnap 
«te rögtönzött közgyűlést tartott és „Rapid 
911“ nevet vette fel.

„Semnfsifsékmeg Sliva európa- 
bajnoki győze’mét 

és nyilvánítsák Scháiiert 
Európába noknak"

— ezt követeli egyértelműen 
az osztrák sportsajtó

Minden csoda három napig tart. A Csorba
lónál lebonyolított európai miikorcsolyázóbaj- 
nokság botránya is, miután elérte a kulminá- 
ciós pontot, lassan lekerül a napirendről. A 
világ publikuma már újabb szenzációkra vá
gyik. Arról, hogy Vodisek, a tátrai ál-pontozó- 
biró lemondott összes tisztségeiről, már a 
azenzációhajhászó sportsajtó is csak egy rö
vidke hírben emlékezik meg, mint ahogyan a 
bajnokká felpontozolt Sliva erőlködése sem, 
vált ki nagyol>b emóciókat. Az osztrákok biz- 
toara veszik, hogy a fogas problémát Ausztria 
kívánságának szellemében fogják megoldani. 
Az osztrákok ugyanis erélyesen követelik, hogy

Sliva eurőpahajnokl győzelmét meg kell 
semmisíteni és az Időközben világbajnok
ságot nyert SchQITert nyilvánítsák győztes

nek.
Hát ez ugyan bajosan fog bekövetkezni. 

Mert Sliva talán mégsem egészen bűnös abban, 
hogy őt Európabajnokká pontozták. A meg- 
ismétlendő Európabajnoksúgban SchiiíTer vi
lágbajnok ur csak álljon ki nyugodtan Sliva 
ellen, a továbbiakat pedig csak bízzák a sem
leges zsűrire, mert nem bizonyos, hogy akad 
még egy Vodisek.

Egyébként a már a sporttörténelemnek át
adott világraszóló sporlbolránynak legnagyobb 
érdekessége az osztrák sportsajtó bámulatos 
eréllyel megvívott harca az osztrák világbaj
nok érdekében. A bécsi sajtó volt az. amely 
leleplezte a tátrai ál-pontozóbirőf. A bécsi sajtó 
kiszínezett tudósításait a prágai cseh távirati 
iroda igyekezett enyhíteni. Azt azonban keve
sen tudják, hogy

Müller Erwln, a bécsi Sporttagblatt szer
kesztője Lnibachba utazott és napokig 
magánnyomozást folytatott a szlovén fővá- 

városban.
Egy bizonyos: a botrányért som a cseh, sem 

pedig a jugoszláv korcsolyázőszövclségel nem 
lehet felelőssé tenni.

Alagyar Kupa-mérhőzések a déli 
alszövetségben

Szegedi AK—Makói AK 6:2 (2:2)
Makó, február 9.

(A Hétfői Napló tudósilójának telcfonjclen- 
the.) A MÁK a játék elején még erős ellen
állást tanúsított s két Ízben Is megszerezte a 
vezetést. De azután visszaesett s a S«AK köny- 
nyflsrerrel érte el góljait.

Bohn SC—Gyulai AK 8:2
Gyula, febr. 9.

(A Hétfőt Napló tud óéit ójának telefon jelen
tése.) A Bőim SC, csak küzdelem után nehezen 
győzött.

Fehérneműt, vásznakat, asztalneműt 
most vásároljon!

VIo sóit siffon,
cégünk rcklúmtninöségei ................................. — — — I. ..P —.90 —M

Kel^ngyekiilttnlegesség,
tartós fehérnemű- ér ágyneműanyag .. — — .. P t.40

Francia nsmsouk,
pasztelszínekben, fehérneműre P

Batlstsiffon, 
finom női fehérneműre.................................                    P

Lepedők ií i iinlegesség,
145 cm. széles.........................................  U.X

Pap anlepedő creton,
erős szálú 178 cm széles S.M

Cöpper,
kitűnő, tartós rntnőségú ................ — ..P 1.10

Fehér damasztabrosz
elrőrendü minőség .. . ........................... —

Fehér damnsxt étkészlet,
8 személyes................. _ - _ a 12JC

Szalvéta,
60/60 cm. nagyságban

Kávéskészlete
rojtos, minden színben — —

Csemegekendő, 
rojtos színes széllel, darabja ».

TUrUlköző,
hófehér, igen tartós, méterje ..

Daniaszttőriilkőző,
45/98 cm nagyságban ..........................  ?

DamaszttörUl kiízö,
50/100 cm nagyságban, szép mintákban —

iíonyhatOrUlközö
piros szélű, méter ára ....

Frottírt tirUlkifztf
színes bordűrrel, feltűnően olcsó ár.. — — ~ P

—.68
1.10 

—.95
1.80
1.98
2.90
1.48
3.80
8.50 

—.75
4.80 

—.32 
—.98

1.28
1.80 

—.88
1.95

Fehérnemiiek:
NŐI nappali ing

jő sí ffonból,' hímzett mintával .. — — — — — — — — —

Női nadrá’Jkombiné,
kitűnő siffonból. hímzett madeira mintával ..

Női hálóing,
mosott siffonból, hímzett madeira mintával k.

Női hálóin;:,
szincs nansoukból hímzett mintával P

Női és féri! pyjstma,
fianellbó), divatmintákka! «. ..

Férfiing,
színes, mintás anyagból _ —

Férfiing.
siffon anyagból, raye. és pouplintneHel ..

Férfiing,
fehér, selyemfényű pouplin anyagból béléit mellei ..

Férfiing,
szines pouplinból. divatmintákban, bélelt mellel ..a.0Wa>MM>aa*«a.P  

Férfiing,
divatos oxfordanyagból. két gallérral

Férfi héióing,
erős, tartós siffonból, színes díszpánttal

Férfi alsónadrág,
színe: zefírből, rövid fűzős . — — --P

Férfi alsónadrág,
szines tcflrből rövid, gombos

Férfi alsónadrág.
erÖMzálú kőpperanyagbói rövid, gombot

1.30
2.—
2.90
4.30
8.25
4.20
4.60
8.50
7.90
7.80
4.80
1.50
2.—
2.75

Fény ves-duplagallér
sz össze? divatfazónokban elsőrendű minőség

........................., —.80

Törlőruhák!
Kockás edénytörlö.............................  -•
Tányértörlő’ erős házi szőttes................
Pohártörlő, 60/60 cm., tiszta Ion .. ..
Pohártörlő, t szta len 65 65 cm. nagys. ..
Jó minőségű fianell portörlő ................

P —.48 
P -.SS
P -.9 i
P 1.Z5
P —.48

Selymek!
Crepe de Ctifne

tinta selyem minőség, ösires

Crepe Georgette,
tiszta selyem miníeég

Crepe Satin,
nehíf minősig legújabb dlT.Urtnekbm . » w m w « m < 

Lomé Satin,
gyönyörű estélyi mhaszínekbtn ■ - -

Zsebkendők!

divatsztnekben

• nx

6.80
9.80
9.50
5.40

Női színes
kltűu’ minőség ..........................................

Kitűnő ajouros silón zsebkendő
36KM cm nagyság ............................................ - - *•  •

Szines szegett széli!
férfi zsebkendő, tsrtós minőség..........................................

Fehér a'ouros férfi zsebkendő
Képes gyermek zsebkendő ...........

.30 

.38 

.60 

.65 

.20

p

P

P

P

p

p

Elvégezték a csapatokon 
az utolsó simításokat

Itt van a szezón. A vasárnapi friss, hideg idő 
már valamennyi proficsapatunkat a pályán ta
lálta. Feltűnő volt a csapatok gólképessége. A 
pálmát e tekintetben nz Újpest vitte el, nem 
kevesebb, mint tizenhat gólt juttatván r. Kos
suth hálójába. — Eredmények:

Ferencváros—Turul 7:1 (3:0).
A Ferencváros óvatosan játszott, de még igy 

•s klasszissal múlta felül a tróningje elején 
• ártó Turult. A gólok sorát a 26-ik percben 
Toldi nyitotta meg, amit azután gyors egymás
utánban Kohut, Tiinzer 3, Szcdlacsek és Turay 
gólja követelt. A Turul egyetlen gólját a má
sodik félidő 34-ik percében Schuster lőtte.

Hungária—Nemzeti 3:0 (2:0).
Az első félidőben a Hungária nagy fölényé

ben folyt a játék, különösen az első negyedórá
ban, amikor szinte csak Gallina állt ellent a 
folytonos ostromnak. Szünet után már más 
volt a játék képe s a Nemzeti is vezetett né
hány veszélyes támadást, de a csatárok erély- 
telcnsége f*  íylán nem vezettek eredmrnyre.

Az első negyedóra nyomasztó Hungáriu fö
lénye után a 15-ik percben vezette a Nemzeti 
az első támadást s mindjárt komért is ért el. 
A Hungária már sokkal szerencsésebb volt. 
Mert a 19-ik percben Tőrök a hozzájutott lab
dát a saját hálójúba juttatta (1:0). Az ehő ön
gól e szezónban. Igaz, hogy barátságos alapon. 
A 34-ik percben Hungúrin-korner. Hirzcr rúgta 
a komért, amit a felugró Biliámi Lefejelt (2:0). 
Szünet után a Nemzeti is támadott, de csak 
kornerekkel veszélyeztetett. Ezzel szemben a 
30-ik percben Remmer váratlan fordulásból 
küldölt lövése a harmadik Hungária gólt ered
ményezte. Ezután a bíró a keményre fagyott 
pálya miatt lefújta a mérkőzést.

Újpest—Kossuth 16:1 (9:0).
A délelőtt lejátszott mérkőzésen az Újpest 

óriási fölényben volt. Különösen az első fél
időben érték el tetszés szerint a gólokat, mig 
szünet után már kényelmesebben vették a já
tékot. Különösen Volcntik, Kővágó és P Szabó 
játéka vált ki.

BSE—Bocskay 2:2 (2:0). 
Debrecen, február 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Gyenge sportot nyújtott a mérkőzés ft ar. 
amatőrök majdnem meglepetést csináltak. 
Kiss első félidőben lőtt két góljával már 2:0-ra 
vezettek, azután szünet után Vincze, majd Ke- 
vilzky révén sikerült a Bocsknynak kiegyen
lítenie. — A Bocskayban játszott Kiss Gábor 
is mérsékelt sikerrel.

Kispest—Megyer 7:0 (3:0).
A Kispest gólözönl zúdított a II. o. Megyerre, 

s a jól játszó csapatból is kitűnt Dudás jó já
téka. A gólokat Paczolay 3, Kiss, Lukács, 
S'-hnceringer lőtték.

\ttlla -Bak TK 5:0 (2:0).
Miskolc, február 9-

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) A két csapat játékán nagyon meglátszott 
a korai szezón s ennek megfelelően gyenge 
nívójú volt a játék. A gólokat RicíT 3, Banesz- 
kievics és Opata lőtték.

Ferencváros b)—Józsefváros 8:0 (4:0).
A gólokat Zilahi 3. Gyurcsó 2, Kohut II 2 é» 

Furnér ingták.

Az FTC győzött 
a tavaszi évad első baj

noki mérkőzésén 
FTC—BEAC 2:1 (0:1)

Az amafőrbajnokság egyetlen őszről elma
radt bajnoki mérkőzését vívta inog a kél csa
pat, ami váratlan izgalmak közöli folyt le. 1:1 
volt az eredmény, amikor a BEAC gólt ért el, 
amit a biréi előbb megadott, majd iléletét visz- 
szavonta. Hiába protestált ezután az egyetemi 
csapat, a biró ha jthatatlan maradt. Ennek ered*  
inényeképen azután durva játékba fogtak a 
csapatok, aminek Takács és Deák II. kiállítása 
lelt a következménye. Az FTC góljait Kemény 
és Obcrfrank, a BÉAC-ét Dcmkó lőtte.

X A VÁC álarcos bálja. Március 1-én, szom
baton este tartják n Vívó és Atlétikai Club 
tornászai és turistái jelmezbáljukat az, Erzsé
betvárosi Kör (Dohány-utca 7ft. sz. I összes 
termeiben Külön érdekessége lesz a jelmez
estélynek a szakosztályokból alakult testőr
gárda felvonulása, melyei a 150 tagú rendező
gárda követ. Meglepetésül szolgál a VÁC tor
nász- és turistaleányaiból összeállított 100 fagn 
hölgybizotfság, amely a háziasszonyi tisztet 
látja el.

X Hlllgyvlvók teremversenye. A Santclli- 
iskola hölgyvivól vasárnap tnrtotlák első 
erőpróbájukat n „maestro” termében. A ver
seny eredményei igy alakult: Gvőzlcs: Breuer 
Lili (5 gy.l. 2. PintsehofT Lászlóm’ (4 gy.L 3. 
Balázs Annié (2 gy.l, 4 kapott tus). 4 Kilrlhy 
Ily (2 gy„ 5 kapott luss). 5 Vav Juci íl gy.. 
1 kapott tus»). 6. Gorley Baba /l gy., 4 kapott 
lUM),
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Szepes Béla harmadik 
lett a silesikló versenyben 
A női sibajnoksát’ot Eleöd Anikó 

(BBTE) nyerte
Gulyatciő, február 9.

(A Hétföl Napló tudósítójának telefonjelen- 
lése.) A nui.7y.Tr Siszövetségnck nem nagy sze- 
nmrw'Jft volt e/idén a sibajnokság megrende
zésében. Már három évben halasztották el a 
bajnoki mectinget és most is ngylálszott, hogy 
az égjek nem fognak megkönyörülni a síelő
kön. A múlt hét szerdáján leesett mintegy tiz 
centiméteres hó azonban lehetővé telte a baj
nokságok megrendezését és a szombaton vá
ratlanul nagy mennyiségben esett hó már nem 
csak lehetővé, de biztossá tette a verseny meg
tartását. Galyatetőn oly kitűnő terepet kaptak 
a síelők, amilyenre már régen volt példa. A 
bajnokság. mint ismeretes, futóversenyből, le
siklásból és ugrásból áll és az összetett ver
seny eredményei alapján határozzák meg a 
bajnoki sorrendet.

A vasárnap megtartott távfutóverseny első 
helyezettjei közölt hiába keressük a sokszoros 
magyar bajnok: Szepes Béla nevét. A lesikló 
versenyben is csak harmadik helyre tudott 
Sze.pes Béla jutni. A női bajnokság Eleöd 
Anikó részére már ejdőltnek tekinthető, ő 
nyeri egyben Magyarország 1930. évi női fő
iskolai sihajnokságát is. Az ugróversenyt, va
lamint a bajnokság küzdelmein kívül lebonyo
lításra kerülő sistaléla versenyt ma, hétfőn 
délelőtt tartják meg. A részletes eredmények a 
következők:

Tái'fulóverseny (18 kilométer): 1. Csekey 
Gvula BBTE 58:14 mp.. 2. Szendey András 
MSK 1:00:02 mp.. 3. Iglói László MSK 1:00:31 
mp., 4. Szepes Gyula MAG 1:01:08 mp., 5. Mc- 
zey Ferenc BBTÉ 1:01:45 mp.

Női távverseny: 1. Eleöd Anikó BBTE 17:35 
mp., 2. Horn K. Lajosné BETE 18:06 mp., 3. 
Szuppinger Ferencné MTE 19:10 mp.

Lesiklóverseny: I. Marsík Andor KISOK 3:10 
mp., 2 Szepes Gyula MAC 3:35.4 mp.. 3. Sze
pes Béla MAC 3:43.2 mp., 4. Glalz Erich BBTE 
3:18.0 mp., 5. Szendey András MSK 3:50.0 mp., 
6. V.ánvn Pál TTE 3:53.0 mp., 7. Eleöd Huba 
MAC 3:58.0 mp., 8. Wilhelin László BBTE 
4:00.0 mp.

Női siteslklóverscny: 1 Elpőd Anikó BBTE 
7>31.0 mp.. 2. Horn K. Lajosné BETE 8:00.0 
másodperc.

Vasárnapi sporthírek
X A croas country első házi főpróbája. Az 

MTK vasárnap délelőtt 3 kilométeres mezei 
futóversenyt rendezett a Hungária-uti pályától 
a Víztoronyig terjedő útszakaszon és vissza. A 
versenynek összesen hat résztvevője volt és egy 
Gurgula nevű kezdő győzött.

X Filmbemutató a Fodor—Erdős boxoló- 
Iskolúban. Jól sikerült n Fodor—Erdős box- 
iskoln vnsárnnpesli boxakadémiúja, amelynek 

érdekesebb része volt az első magyar box-| 
film bemutatása, Gcrhárd Lajos szerkesztő elő
adásának keretében. A program szerint az is
kola tanítványai és mesterei igen tetszetős aka
démikus számokban vívlak, különösen Ivácsko- 
vics Elek és Ságiig Kálmán, a Hungária nyílra- 
sónak tagjai, érdekes küzdelmet. Az iskola 
mesterei közül Erdőt László, Beregi Lóránd, 
Szőtt Imre és Rózsahegyi Jenő arattak nagy 
sikert.

X A DTE Ifjiisági hlrkózóversenye. Debre
cenből jelentik: Vasárnap rendezte meg a DTE 
országos il j ti sági birkózóversenyét. amely a kö
vetkező eredményeket hozta: Pehelysúly: I. 
Szabó (DMTE), 2. Ollay (B. Vasutas). — Köny- 
nyüsnly: I. Kluger (Testvériség), 2. Fábián 
(DTE levente), 3. Sóvári (DTE levente) és 
Szendrey (Karcagi MOVE). — Kisközép: 1. 
Balázs (Testvériség), 2. Celvein (DMTE), 3. 
Mátyás (DTE levente). — Nagyközépsuly: 1. 
Krnlrer (DTE), 2. Ibolya (B. Vasutas), 3. Víg 
^Püspökladány). — Nehézsúly: 1. Klementin 
(B. Vasutas), 2. Lehőczky (B Vasutas), 3. 
Darvas (Nyíregyházai Vasutas).

X A svéd Oeslhcrg lelt a német fedettpályn- 
bajnok. Brémából jelentik: Németország fedett 
lenniszpálya-bajnokságait vasárnap fejezték be. 
A férfiegyes bajnokságot Oestberg (Svédország) 
nyerte, másfélórás küzdelem ulánFren/r ellen, 
akit a döntőben 0:4, 4:6, 6:3 és 6:2 arányban 
győzött le. A női egyes bajnokságot K rátáinkéi 
nyerte Hoffmannal szemben. A döntő 7:5, 6:0 
Arányban végződött. A hölgypáros bajnokságot 
a Palit- Kraminkel-pSr nyerte 6:0, 6:2 arány
ban az angol Strawson—Hcmmant-púr ellen. A 
vegyespáros bajnok a Rost-Austin-phr lelt a 
Fiek—Orsthrrg párral szemben, miután a dön
tőben 10:8 és 6:1 arányú győzelmet nrulott. 
á férfípúros bajnokságot a Dessart dr.—Frentz- 
pár szerezte meg az Ocsiberg—Mackcnthtnn el
len 9:7, 6:1. 6:1 aranyban.

Xíapsu főiskolai léghokklesapat Txtndon- 
ban. Londonból jelentik: A nuikdcni japán fő
iskolai jéghokkicsnpat vasárnap Cambridge 
válogatott csapatával játszóit. Az nngolok csak 
a meghossznbl'iloll játékidőben tudták a japán 
főiskolásokat 5 • 4 arányban legyőzni.

X Rlndrr Ottó győzött a berlini vadász
nom tó versenyen. A Berlinben eldöntésre ke
rülő nemzetközi lovasmérkőzésck során tegnap 
önendetes magyar győzelemről számol be tu
dósítónk. Ugyanis Büidcr Otlé> őrnagy, a vii- 
dászugrató versenyben Terlinde lován n máso
dik csoport győztese lelt, hibapont nélkül, 62 
mp. alatt ahsrolvibva a versenyt. Binder Ottó 
15 résztvevő között szerette meg az elsőbb- 
•éget.

X A RSF nyerte a IL osztályú kardesnpat- 
bajnnksiignt. Vasárnap este tartották meg a II. 
osztályú kardcsnputnnjnnkság döntőjét, azt ii 
BSE (Hajós, Kiéli, Pécsi, Prucklor) csapata 
nyerte 6 ponttal. 2. Hungária 3 ponttal. 3. 
MTK 2 pontiul. 4. FTC 1 pont.

X Luxemburg legyőzte Belgiumot. Differ- 
dingenből jelentik: A mai válogatott futball 
mérkőzésen Luxemburg nagy meglepetésre 1:0 
arányban legyőzte Belgiumot.

Budapest uj birkózóbajnokai
Az Európnbajnoksógokat megelőző utolsó 

nagyobbszabósu birkozóverseny valamennyi 
számbajöhető birkózónkat a szőnyegen találta. 
Az elömérkőzéseket már reggel megkezdték, 
mfg este a döntőmérkőzések kerültek csak 
sorra.

Légsuly: Bajnok: Szegfű (Kapcsvár). 2. Gyar
mati (Testvériség),

Pehelysúly: Bajnok; Bucsck (MTE). 2. Tenkei 
(MTE).

Könnyüsuly: Bajnok: Kárpáti (UTE). 2. Ko
vács (Törekvés).

Kisközépsuly: Bajnok: Zombory (MAC). 2. i 
Matúra (MTE).

A budapesti társaságoknak napok óta nagy 
szenzációja van: egy készülőfélben levő főúri 
házasságkötésről beszélnek, amelynek a sze
replői a közelmúltban sokul foglalkoznak. a 
nyilvánosságot.

A jól informáltak, akik.a társasági világ min
den eseményét számontartják, most egy elő
kelő urileány és egy fialni arisztokrata házas
sági lenéről beszélnek A krónika egyik sze
replője;

a gróf, aki néhány évvel ezelőtt egy fiatul 
színésznőt vett feleségül.

Akkoriban sokat foglalkoztatta a nyilvánossá
got ez az eset.

A budapesti társaság 
legújabb szenzációja: 

egy érdekes arisztokrata-házasság

Csepel, Pesterzsébet, Kispest és Peslszentlőrinc 
a kincstárral részvénytársaságot alakit a csepeli 

állami vízmüvek átvételére
Kispest. Pesterzsébet, Pestszcnllőrinc és 

Csepel vízszükségletét n rsepcli állami vízmü
vek látják el. Az érdekelt községek több alka
lommal panasszal fordullak h hatóságokhoz a 
vízmüvek ellen, amelyek főként nyáron nem 
lúd jók a szükségletet ellátni. és emiatt állan
dóak a vlzmizériák a csepeli közműhöz tar
tozó községekben. Azonkívül, drágának is tart
ják a felszámított vizdijat.

A sok panaszra most a kormány leiratban 
válaszolt és órtesitélte a' íievéZcft községek 
vezetőit, hogy hajlandó a csepeli vízműveket 
kibővíteni, uj kutakat furalni. sőt a beruházá
sok megtörténte után a vizdijat is kész mérsé
kelni, ha a leirathoz mellékelt szerződésterve- 
zct szerint

a községek 30 évre kötelezik magukat 
n csepeli vízműtől való fogyasztásra és ezt az 
ajánlatot 30 napon belül elfogadják.

A községek képviselőtestületei, amelyek most 
sorban tárgyalják a kormány ajánlatát, Csepelt

AIJTÓNAPLÓ
)( Azonnali begyújtást tesz lehetővé „Wing- 

Oil“ a benzinbe még a legnagyobb hidegben is. 
mert a dugattyúkat, szelepeket és vezetékeket 
löniill és egyszersmind a hideg hengerfalakat 
egy finom olajrétoggel bes-onja. Az eredmény 
meglepő.

)(Az 1930. évi Chrysler-modelleknek nz egész 
világon. Magyarországon is nagy sikerük van. 
Chrysler uj jelszavai:. „Négysebcs&éges a mo
dern kocsi" „A nagy tempónak nem kell ve
szélyesnek is lenni", „Fordulókat kétszeres se
bességgel kell venni", az autószákmában nagy 
elismeréssel találkoztak. Szakemberek véle
ményei igazolják őz líj Chrysh*r-kbns1rukciók  
óriási haladását az autótechnikában. A magyar
országi vezérképviselet január hóban ■ jelenté
keny mennyiséget adott cl és olyan nevekkel 
gvarnpitotta a Chrysler-luJajclonosok nagy jó
borát, amelyek a márka különleges kvalitását 
bizonyítják.

Mra*kit<H1>oZza «i olaj elhtanlását. Kapható ndndzn 
sraközlelhrn. Impnrtrtr: LÁNG J.ASZ1 Ó. Budapest, 

VI.. Uzár-utca 13. Telefon: 185-89.

)( A barcelonai világkiállításon nemzetközi 
döntőbíróság ítélte oda a különböző nagy dija
kat. Igv a hatalmas világkiállítás nutómobil- 
osztályún is jutalmaztak kimagasló márkákat. 
A nagy aranvérfpnncl az, egyik kiállított német 
gyártmányú Merccdes-Benz autót tüntették ki. 
Általában az volt a felfogás, hogy a Mercedes- 
ntárka kitüntetésével nemcsak a konstrukciót, 
hanem magát nz autó kivitelét, impozáns szép
ségét is megjutalmazták

)( A Királyi Magyar Automobil Club a sajtó 
képviselői előtt a napokban ismertette az 
1930-as év versenyeinek programját. Ez alka
lommal Andrásig Sándor gróf bejelentet le, 
hogy a klub fővédnökségét nagybányai Horthy 
Miklós elvállalta. A védnöki tisztséget József 
és Albrecht főhercegek vállalták.

)( Egy németországi cég érdekes találmányt 
hozott forgalomba, amelynek nz a célja, hogy 
nz. autó ellopását megakadályozhassa. Tulaj 
donképpen cgv biztositókészülékről van sző, 
nmeivel könnyen ni lehet szerelni minden 
automobilra. Ha illetéktelen égvén nz autót 
rmg akarná Inditnni, megszólni-az-autó kürtje, 
ugyanakkor azonban önműködően kikapcsoló 
<iik az indító. Ez a bLzIg.sitfikészülék azonban 
még nkkor is működik, ha valaki illő kulccsal

Nagyközépsuly: Bajnok: Matuska (Törek
vés). 2. Fercnczy (KAC).

Klsnchézsuly: Bajnok: Szalay (MTE). 2. Or- 
goványi (UTE).

Nehézsúly: Bajnok: Fekete (Testvériség). 2. 
Herling.

X A Vasas birkózásainak győzelme. A Vasas 
birkózói 37 :8 arányban győzte le az EME-t. 
Győztesek: Légsuly: 1. Réti (Vasas) — Pehely
súly: 1. Lengyel (Vasas). — Könnyüsuly: Fa
ragó (Vasas). — Kisközépsulv: 1. Király (Va
sas). — Nagyközépsuly: 1. Pikó (EME).

A grófi szülők ellenezték a házasságot 
és ki akarták tagadni a fiukat, aki a vihar elől 
külföldre utazott a feleségével. Azóta már 
helyreállt a családi béke.

A gróf elvált a feleségétől , 
és most újra nősülni akar. A társaságokban 
arról beszélnek, hogy

a menyasszonyjelölt egy volt miniszternek, 
aktív, előkelő politikusnak a leánya 

és úgy tudják, hogy a készülő házasság publi- 
káíása csak egészen rövid idő kérdése.

A jól informáltak bőven pertraktálják a vá
lás és a készülő házasság részleteit. Az elvált 
feleség pedig csöndesen és visszavonultan él 
budai lakásán.

kivéve, valamennyien
elutasító álláspontra helyezkednek, 

különösen azért, mert a szerződésben nincsen 
szó sem a háramlási jogról, amelv ilyen eset
ben mindig szokásos, sem a vízellátás biztosí
tásáról sem, a felmondási jogról és más fontos 
kérdésekről.

Kispest a kormány javaslatával szemben azt 
indítványozta, hogy az érdekelt községek az 

.állam, bevonásával
részvénytársaságot alakítsanak

a csepeli vízmüvek átvételére és fejlesztésére. 
A községek ezt a megoldást tartják a legmeg
felelőbbnek a vízellátási zavarok kiküszöbölé
sére, mert igy minden községnek, illetve város
nak felügyeleti joga lenne az üzem vezetése 
felett és ez garancia lenne a bajok gyökeres 
orvoslására. Mint értesülünk, az e tárgyban 
megindult tárgyalásokat Knob Sándor dr., a 
GvOSz főtitkára vezeti.

kísérelné meg indításra nyitni az automobilt. 
Az uj találmányt főleg külföldön hozták forga
lomba, ahol rengeteg automobilt lopnak el.

m Benzinmegiaiíariun 
amerikai találmányil

Walter Critchlow 1921—E. st. Whcalon, HL 
U. S. A. benzinmegtakarító és széneny-eltávolító 
készüléket szabadalmaztatott az összes automo
bilok és gázmótorok részére, mely minden 
eddigit felülmúl.

Régi Fordok 26% km-t érnek el vele 1 liter 
üzemanyaggal. Uj Ford-kocsik 22’4 km-t.

Bármely más kocsi —% meglepő többletet
ér el.

A feltaláló egy készüléket bevezetés céljából 
teljesen díjmentesen bocsát rendelkezésre. Ezen
kívül átad kerületi képviseleteket, melyek havi 
250—1000 dollár jövedelmet hajthatnak.

írjon még ma angolul W. Critchlow, 1921—E. 
st. Wheaton, III. U. S. A. címre.

)( Másutt sem jobbak a viszonyok, mint ná
lunk Budapesten. Bizonyítja ezt az is, hogy 
például Prágában, párizsi mintára autózálog
házat nyitottak. Rövid idő alatt a prágai autó
zálogházban 65 darab gépkocsit csaptak be. 
Párizsban pedig olyan nagy az autóelzágoló 
forgalom, hogy a zálogházak már külön gará
zsokat építenek üzleti forgalmuk lebonyolítá
sára.

RÁDIÓ
A Rádió mai műsora:
9.15: A Fejes szalonzenekar hangversenye. 

9.30: Hírek. 9.45: A hangverseny folytatása. 
11.10: Nemzetközi vizjelzöszolgálnl. 12: Déli 
lírirnngszó. 12.05: Hangverseny. Közreműködik 
Kalapos Mária (ének) és Vig György (suxofon). 
12.'25: Hírek. 12.35: A hangverseny folytatása. 
13: Időjelzés, időjárás. 14.30: Hírek, élelmiszer
árak. 15: Piaci árak és úrfolyamhirek. 15.15: 
A „TündeHúsár" postája. 16: Asszonyok ta
nácsadója. 16.45: Időjelzés, időjárás, hirek. 
17.10: Tót-magyar nyelvoktatás. 17.45: A m. 
kir. 1. honvédgvnlogezred zenekarának hang
versenye. \ ezénycl Fricsay Rirhárd zeneügyi 
igazgató. 10: Német nyelvoktatás. 19.30: A Bu
dapesti Filharmóniai Társaság hangversenye a 
Zeneművészeti Főiskola nagyterméből. Vezé
nyel Dohnanvi Ernő drü elnökkarnagy. Közre
működik Gicseking Walter zongoraművész. 1.

Beethoven: III Leonora-nyiiány. 2. Kazacsay; 
Három költemény (Először). 3. Mozart: Zon
goraverseny. Előadja Gieseking Walter. 4. 
Rimsky—Korsakoff: Aranykakas-szvit. 21.40: 
Mechlovits Zoltán, az Asztali Tenisz Szövetség 
kapitányának előadása: „Beszámoló a berlini 
asztali teniszvilágbajnokságról és a magyar 
válogatott túrájáról". 22; Időjelzés, időjárás, 
hirek. Majd Magyar! Imre és cigányzenekaré
nak hangversenye a Hungária nagyszállóból.

KÜLFÖLD.
Beograd. 20: Chopin-est. 20.55: Hangverseny. 

22: Tánczene.
Berlin. 20: Wcinberger Schwanda „A dudás" 

c. operájának előadása a berlini nagyoperából. 
22.30: Táncóra. Majd 0.30-lg Dajos Béla zene
kara.

Bern. 20: Schnitzler Artúr és Strans Oszkár 
..A bútor Kasszián" c. énckesjútéka. 21.20: Ma
gyar szalonzenekar.

Bratislava. 20: Bmo. 15.30: Praha. 22.15: 
Brno.

Brralan. 21.15: Zongora verseny.
Brno. 20—21.30: Kabaré. 21.80: Gramofon- 

jazz.
Bucuresfl. 20: A Capeleanu-négyes Haydn 

VIII. vonósnégyesét játssza. 20.45: Fuvolaszóló. 
21.15: Schubert: A leány halála.

Frankfurt a'M. 20.45: Torgen Rúna dalestje.
Hamburg. 20: Az utca zenéje. 21.20: Farsangi 

képek (zene). 22.50: Kávéházi zene.
Kittire. 19.05: Pozsony. 20: Bmo. 21.30: Praha. 

22.15: Brno.
Köln. 20: Kis házi zenekar. 23.30: Kávéházi 

zene. 24-tg Gramofon-jazz.
Lausanne. 20.30: Szimfónikus hangverseny.
Lcipzig. 20.30: Schirokauer Arno nagyvárosi 

ráidórevüje, az Aszfalt. 21.15: A barokk-kor
szak vonószenéje. 22.15: Táncón: és tánczene.

Milánó. 20.30: Kis hangverseny.
Mór. O$trava. 17.30: Reger: Változatok és 

fuga egy Beethoven-témúra (két zongorán).
München. 20.45: Az augsburgi Raba-négyes 

hangversenye. 22.45—-24: Tánczene.
Napolt. 21.02: Verdi: „A végzet hatalma" c. 

operája.
Praha. 21.30: Hegedűverseny. 22.15: Gramo

fon.
Roma. 17.30: Pinna Cap. Cecília szopránéne

kesnő hangversenye. 21.02: Régi nápolyi dalok 
(21 szám).

Stuttgart. 19.30: Schrammel- és citerazene 
Frciburgból.

Warszawa. 20.30: Eysler „A sráztizennégy- 
éves fiatalember" c. operettje. 23: Tánczene.

Wien. 20.05: Vonósnégyes. 21.15: Áriák. 
21.40: Szórakoztató zene.

Zagreb. 17.30: Mozizene.
Zürich. 20: Szimfónikus hangverseny, ki: 

Híres basszusáriák.

= Rádió a moziban. A pesti Stúdió ezen 
a héten igen érdekes helyszíni közvetítést 
rendez. Csütörtökön este ugyanis a Fórum 
filmszínházba viszi a rádió mikrofonját, 
ahonna is a Rio Rita cimü hangosfilm revü 
premierjét közvetiti.

— Magyar számok a külföld műsorán. Ez a 
hét különösen gazdag magyar müsorszámok- 
bán. Csütörtökön este Prága Strauss Richárd 
Ariadne Naxos szigetén cimü operáját közvetiti 
Zoltán Irénnel a főszerepben. Ugyancsak csü
törtökön Koppenhága rendez reprezentáns 
magyar hangversenyt. Itt Pataky Kálmán ária- 
és magyar dalestje kerül mikrfoon elé. Pénte
ken este Varsó Szigeti József közreműködésével 
filharmóniai hangversenyt ad, szombaton pedig 
Lóránt Edit hangversenyezik a berlini stúdió
ban.

= Illusztris előadók a mikrofon előtt. Szá
mos érdekes és értékes feloh-asás és előadás 
hangzik cl ezen a héten a rádió mikrofonja 
előtt. Hétfőn Königswursterhausban Luther volt 
birodalmi kancellár tart előadást. London. 
ugyanakkor a yorki érsek beszédét közvetiti. 
Kedden Zürichben Ernst Toller beszél a han
gosfilmről, Budapesten pedig Berzr.viczy Albert 
tart olasznyelvü elődadást. Szerdán Bécsben 
Arnold Zu>eig áll a mikrofon elé, mig szomba
ton Budapesten Klebelsberg Kunó gróf kul
tuszminiszter tart Széchenyi István-emlékbeszé- 
det.

A tterkesriésért «< kIádéiért telel: 
Dr. ELEK HUGÓ 
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