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Véres Rettűsgvilkosság
Bestiális mádon meggvllKoltáh Rinsels Andrásné csátaliai föid-
Dirtokosnot ás tlzenháromáves kis cselédleányát - A tettes 

fejszével szétroncsolta áldozatai lelát, azután elmenekült

Hajszollak a megszokott, mokzatos gyiihost
Borzalmas kettős gyilkosság történt a 

Baja közelében lévő Csátalja községben. Az 
ismeretlen tettes embertelen kegyetlenség
gel oltotta ki egy 13 éves kis cselédleány és 
a falu egyik leginődosabb birtokosnőjének 
az életét.

Fejnecaapásokkal végzett két áldozatá
val

és azután elmenekült anélkül, hogy rablást 
követett volna el, vagy valami nyomra
vezető bűnjelet hagyott volna a helyszínen.

A kegyetlen kettős gyilkosság, amely 
mély megdöbbenést keltett az egész megyé
ben, a csátaljai közvetlen jelentések szerint 
a kővetkezőképpen zajlott le:

Csátalja község egyik legmódosabb gaz
dája Ringeia András, akinek körülbelül öt
ven hold földbirtoka és szép háza van a 
Baja melletti községben, másfél évvel ez
előtt

kivándorolt Kanadába és harminchat 
éves feleségét itthagyta, 

hogy vezesse a gazdaságot, amig ő az Uj- 
világban próbál szerencsét.

Ringcis András azóta kint él Kanadában 
és legutóbb egy héttel ezelőtt kapott fele
sége levelet tőle, amelyben azt közli, hogy 
Kanadában sikerült már egy nagy farmot 
berendeznie, de azért

rövidesen hazalátogat majd, hogy eset
leg feleségét is magúval vigye Kana

dába.

Holttest a konyhában
Ringeis Andrásné férje távollétében a 

legnagyobb buzgalommal gazdálkodott a 
csátaljai földeken, takarékos asszony volt, 
aki minden fillért az élére rakott. Egy idő
sebb asszonynak

albérletbe adott ki egy szobát, 
maga pedig mindössze egy kis cselédleányt 
tartott, a 13 éves Sterz Máriát.

A jómódú asszony odahaza lakásában 
nem tartott nagyobb összeget, ellenben

a szekrényében őrizte 18.C00 pengős 
takarékkönyvét.

Szombaton délután öt óra tájban Ringeia 
Andrásné albérlőnője eltávozott hazulról 
azzal, hogy egy iparosmestert hoz, nki szo
bájában majd bizonyos átalakításokat fog 
végezni. Az albérlőnő az iparosmesterrel 
együtt negyedhét órakor érkezeit Ringeisné 
házába és ők fedezték fel a borzalmas gyil
kosságot, amely még közvetlenül az öreg
asszony távozása után történhetett meg.

Amikor az öregasszony benyitott a kony
hába, borzalmas látvány tárult eléje:

a konyha földjén ott feküdt hatalmas 
vértócsában a szerencsétlen kis cseléd
leány, akinek a fejét baltacsapások 

roncsolták össze 
és még a gyilkosság felfedezésekor is való
sággal dőlt belőle a vér.

Az öregasszony és nz ipnrosmester oda
futottak a leányhoz, élesztgetni próbálták »

amikor látták, hogy még van benne élet, I kis Sterz Mária azonban már a fele utón 
fellármázták a falut, odahívták az orvost, I belehalt borzalmas sérüléseibe, ugy hogy 
aki azonnal kocsira fektette a szerencsétlen a kórház udvarán már holtan emelték le 
gyermeket és bevitette a bajai kórházba. A I a csátaljai szekérről.

Megtalálják a második áldozatot
A rémes felfedezés után tűnt csak fel a 

falubelieknek, hogy a baltacsapásokkal 
agyonvert kisleány asszonya, Ringeis And
rásné sem ad életjelt magáról.

Ekkor már csendőrök is érkeztek a hely
színre, akik azonnal

felfedezték, hogy ■ konyhából nyíló 
lakószoba ajtaja zárva van. 

Gyanúsnak találták a dolgot, feltörték az 
ajtót és ekkor még borzalmasabb látvány 
fogadta őket:

a bevetett ágyon lefelé lógó fejjel, hol
tan feküdt Ringeis Andrásné, akinek a 
fejét szinte a fellsmerhetetlenséglg ösz- 
azeronesolták hatalmas baltacsapások- 

kal.
A csendöri megállapítások szerint, a kegyet
len gyilkos, aki először a kis Sterz Máriá
val végzett, benn a szobában

ugyanazzal a baltával agyonverte Rin

Vasárnap influenzában 
meghalt Batthyány Tivadar gróf 

volt belügyminiszter
A régi, háboruelőtti politikai élet egyik 

markáns alakja: Batthyány Tivadar gróf 
nyugalmazott belügyminiszter vasárnap reg
gel

hetvtnkétéves korában meghalt.
Batthyány Tivadar gróf, aki a fiumei kor
mányzóságnál kezdte meg közéleti pálya
futását, a háboruelőtti függetlenségi poli
tika egyik erős harcosa volt, aki különösen 
a köztisztviselők érdekeiért fejteit ki állan
dóan értékes küzdelmeket, majd közvetle
nül a háború befejezése elölt a rövid életű 
Eszterházi Móric kormányban a király 
személyi körüli tárcát töltötte be. A forra
dalmi A'dro/yf-kormánynak belügyminisz
tere-volt s ezen tárcáját 1918 november 
18-án Lovászy Mártonnal együtt — aki ak
kor ugyancsak lemondott a közoktatás
ügyi miniszterségről — hagyta ott és telje
sen visszavonulva, csöndes szemlélője lett 
az eseményeknek.

A proletárdiktatúra alatt Becsbe emig
rált, ahol csatlakozott az olt gyülekezett 
cllenforradalmárokhoz és Bethlen István 
gróffal együtt

szervezték azokat az ellenforradalmi 
erőket.

gcis Andrásáét,
akinek a fején négy haláltokozó erős balta
csapás nyomait fedezték fel a csátaljai 
csendőrök.

A holttest fekvéséből és a vértócsákból 
arra következtettek a csendőrök, hogy a 
szerencsétlen asszonyt a gyilkos először 
agyonverte, azután dobta oda nz ágyra, bi
zonyára azért, hogy ne legyen útjában a 
meglehetősen szűk és kicsi szobában.

Bosszú vagy rablógyílkosság
Csodálatosképpen azonban

a lakásból nem hiányzott semmi.
A szekrényben megtalálták a 18.000 pengős 
takarékkönyvet, megtaláltak körülbelül 800 
pengőnyi készpénzt, valamint Ringeisné 
ékszereit és minden egyéb értéktárgyait is. 
Ebből a körülményből arra következtet a 
csendőrscg, hogy a gyilkost 

amelyeket kiszemeltek arra, hogy a prole
tárdiktatúra bukása után Magyarországon 
az uralmat átvegyék.

Batthyány Tivadar gróf közreműködésé
nek köszönhető, hogy Bécsben annakidején

a bankgassel milliókat megmentették a 
kommunisták kezei közül, 

aminthogy Bethlen István gróffal együtt 
tárgyaltak Bécsben a Rotschild-bnnkház 
egyik főnökével az irányban is, hogy bo
csásson az cllen/orradalmárok részére köl
csönt abból a célból, hogy ezzel azután 
majdan visszatérve Magyarországra, meg
kezdhessék az újjáépítési munkálatokat. A 
kölcsön folyósítása elvileg attól léletelt 
függővé, hogy az ellenforradalom vezetői 
személyi garanciát is vállaljanak n Rőt- 
schild-bankbáznak a kölcsönért. Ez meg is 
történt, Batthyány Tivadar gróf

lajtaujfalusl birtokét kötötte h
az ellenforradalmi célokra felveendő köl
csön garanciájául. Közben váratlanul meg
bukott a proletárdiktatúra, következett a 
román megszállás, a kölcsön felvétele meg
hiúsult és hazatérve, Batthyány Tivadar 
gróf teljesen visszavonult a politikai élettől. 
Batthyány gróf nem is tett kísérleteit arra,

megzavarta a rablás elkövetésében 
valamilyen körülmény, vagy pedig nem is 
állott szándékában rablást is elkövetni 
Ebben az cselben

nem lehetetlen, hogy bosszúból követte 
el valaki a kegyetlen kettős gyilkossá- 

got.
A konyhával szomszédos szobának a kul

csa a gyilkossal együtt eltűnt.
A tettes bezárta maga után az ajtót és 
a jelek szerint magával is vitte a kul

csot,
nem tudni, milyen okból. Azután az udva- 
ron keresztül menekült cl anélkül, hogy a 
szomszédok közűi bárki látta volna távozá
sát.

A kegyetlenül meggyilkolt Ringeis And
rásné holttestét beszállították a bajai halot
tasházba, ahol megejtik a törvényszéki bon
colást ugy Ringcis Andrásnén, mint a másik 
áldozaton.

A csátaljai csendőrség pedig
a legnagyobb eréllyci folytatja a nyo

mozást
az egyelőre teljesen megmagyarázhatatlan 
és titokzatos kettős gyilkosság ügyében.

hogy visszatérjen a politikába és teljes ko
molysággal vette a visszavonulásra vonat
kozó elhatározását. Mindössze hetvenkét 
esztendős volt és Horánszky-utca 24. szám 
alatti lakásán hunyta le örök álomra sze
meit.

Ezelőtt egy héttel 
influenzában 

megbetegedett, szombaton válságosra fordult 
az állapota, úgyhogy Ritoók Zsigmond 
egyetemi tanár konzíliumot tartott fölötte. 
Állapota szombaton az egész napon át 
rosszabbodott s vasárnap reggel ti: órakor 
csendesen kiszenvedett.

Temetése e hó 4-én,
Szerdán dé»l tizenkét órakor lesz a 

kerepes! temetőben,
ahol ideiglenesen elhelyezik. Batthyány Ti
vadar gróf utolsó kívánsága ugyanis nz 
volt, hogy lajtaujfalusi birtokán temessék 
cl, azonban majd csak nkkor, ha az ujbo'l 
visszakerül Magyarországra, mert tudvalevő
leg ezen birtoka a Burgenlanddnl együtt 
osztrák uralom alá került. Addig azonban, 
mig ez meg nem történik, magyar földön 
óhajt pihenni és ezért hebezik cl ideigle
nesen a kercpcsi-uti temetőben.
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ma hirdetik M a Halálos ítéletet 
Ambrus István előtt, 

akit szerdán reggel HM erekor végeznek ni 
a bocsi ügyészség loghozenak udvarán

Pécs, febr. 2.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon- 

jelentése.) A halálraítélt Ambrus István 
solt csendőrőrmcster ügyében, mint ismere
ten. a kormányzó szabad folyást engedett 
az ítélet végrehajtásának. Az erről szóló 
írni már leérkezett n pécsi honvédlörvény- 
székhez, ahol tanácskozások kezdődlek n 
halálos ilélcl végrehajtására vonatkozóan. 
A pécsi honvédügyészsóg fogházának ud
vara ugyanis nem alkalmas az Ítélet végre
hajtására és hétfőn délután a honvédtör
vényszék és a pécsi királyi ügyészség veze
tői között olyan megállapodás jött léire, 
hogy

ni Ítéletet ■ pécsi ügyészség fogházá
nak udvarán hujlják végre.

Volt azonban egyéb akadálya is az ítélet 
végrehajtásának. Kozarck Antal állami Íté
letvégrehajtó ugyanit polgári közalkalma
zott s igy külön igazságügyminiszteri enge
dély vált szükségessé ahhoz, hogy katonai 
személyt végezhessen ki. Az igaz.ságügyml- 
niszteri engedély hétfőn délig nem érkezeti 
meg Pécsre s már azt hitték, hogy emiatt 
halasztást szenved nz Ítélet végrehajtása.

hétfőn délután azonban megérkezett a: 
Igaxságüggminiszterlum engedélye és igy 
most már minden akadály elhárult a ki
végzés elöl.

A halálraítélt Ambrus István előtt ma, 
kedden reggel 8 árukor hirdetik ki a 
honvédtürvényszéken n jogerős halálos 

ítéletet
s egyben kőzlik vele azt is, hogy az államfő 
nem él kegyelmi jogával. Az ítéld kihirde
tése után Ambrust álkisérik a pécsi királyi 
ügyészség fogházának egyik cellájába, ame- 
ívd siralomházzá alakítanak ál. Itt tölti 
Ambrus István utolsó huszonnégy óráját z 

szerdán reggel hét órnkor hajtják végre 
a halálos Ítéletet.

Koxarek Antal állami Ítéletvégrehajtó két 
segédjével már elutazott Pécsre, hogy a 
szükséges előkészületeket megtegye. A ha
lálos ítélet végrehajtása nagy érdeklődést 
kellett az egész városban s

megindult az ostrom a belépőjegyekért.
A katonai hatóságok azonban csak igen 
korlátolt számban adnak ki jegyeket a ki
végzésre.

Rejtélyes kettős 
öngyilkosság Gyulán

Gazda és cselédleány együtt mentek a halálba
Gyula, február 2.

(.4 Hétfői Napló tudósiló jótól.) Rejtélyes 
'fonjelentése.) Magyarország legszebb lánya: 
város polgárságát. Hétfőn reggel háromne
gyed bét órnkor, mint rendesen, Kicin Fe
renc fihzerkercskedő Nagyváradi-utca 51. 
•zámu házánál megjelent a tejkihordóasz- 
szony, hogy az aznapi lejmennyiséget át
adja. A tejesasszony előbb zörgetett a laká
son, azonban nem nyitottak ajtót, azután 
próbált a lakással cgyiilllévő bolthelvisógen 
keresztül bejutni Kiéinek lakásába, azonban 
ott sem kapott semmiféle választ dörömbö- 
lésére.

Valahogyan a boltnjló résén betekintett 
és nkkor látta,

hogy a kilincsre valaki felakasztotta 
magút.

Azonnal fellármázta a házbelieket és a

Óriási tömeg várta a Parisba 
érkezett Miss Magyarországot

Párizs, február 2.
(A Hétfői Napló különludósitójának tele

fon jelentése.) Magyarország legszebb lánya: 
Tasnády Fekete Mária, nz 1931-es Miss Ma
gyarország

ma délután négy órakor Párizsba érkezett.
'A csinos tintái leányt igen sok francia újság
író és óriási tömeg várta a pályaudvaron. 
’J'asnády-Fekete Mária barna ruhában, bar
na bundábnn, barna kalapban szállt ki a vo
natból. Azonnal nz nutogramkérök egész se

Vázsonyi evangéliumáról, 
a parlamenti élet sivárságáról 

és a szovjet-veszedelemről 
beszélt Gál Jenő a Demokrata Párt 

vasárnapi gyűlésén
A Nemzeti Demokrata Párt vasárnap délelőtt 

központi helyiségében gyüléit tarlóit, amelynek 
szónoka Gál Jenő dr. országgyűlési képviselő 
volt A gyűlést, amelyen többszáz főnyi közön
ség jelent meg. Bródy Ernő dr. nyitotta meg, üd
vözölte Gál Jenőt, aki beszédét ezekkel n sza
vakkal kezdte:

—- A dcmokrnln-politikn közszájon forog nz

Nincs Főár és nincs ruhatár.
l inóm konyha és ok-só ár:
P.r az, ml nálunk Önre vár.

„LISZT FERENC”

.VI., Andrátsy út 67. (Vörösmarty uccu sarok)

Zene dé’után 5 órakor!
RcggcIi-kAvé 32 ílll. Zenéi uzsonna kávé 4S üli. 

Menü 1.10 é» 1.30 pengő.

szomszédokat, akiknek segítségével feltör
ték a bollajlót és itt

a kilincsen felakasztva találták Gomb- 
húzy Katalin fiatal cselédleányL

Ezután a bolton keresztül a lakásba men
tek azzal, hogy a házbeliekkel közöljék n 
cselédleány öngyilkosságát, de akkor meg
döbbenve látták,

hogy n dívány mellett fekszik holtan a 
füszerkereskedés tulajdonosa, Kicin Fe

renc negyvenhétéves kereskedő.
Most már értesítették a rendőrséget is és a 
rendőrorvos megúllanitolla, hogv a keres
kedő valami ismeretlen méreggel ölte meg 
magát. A kettős öngyilkosságnak okát nem 
is sejtik. Sem a leány, sem a kereskedő 
semmiféle írást nem hagyott hátra s a rend
őrség próbálja most felfedni a keltős tra
gédiát.

rege és nagy tömeg vette körül. Az első im
pressziója mindenkinek az volt, hogy Miss 
Magyarország nagy favorit lesz a csütörtöki 
versenyen.

Tasnády-Fekete Mária n pályaudvarról 
nutón a C.laridge Hotelbe hajtatott, ahol szál
lást béreltek számára. Miss Magyarország 

holnap este jelenik meg előszór a nagy
közönség előtt,

mikor is résztvesz Párizs legnagyobb társa
dalmi eseményén: az Opera „Kis fehér 
ágyak" bálján.

egész világon. A demokrácia jelszavát sokan 
hordozzák a szájukon, de kevesen a lelkűkön 
politikai divatok szerint politikai divathősök 
sokszor sajátítják k maguknak a dem ok rácál, 
éppenugy, ahogy a napklrály kisajátította magá
nak az egész úilamot.

Ezután történelmi visszapillantást vetett Gál 
Jenő a demokrácia fejlődésére és n külföldi po
litikai viszonyokról beszélt, majd - a következő
ket mondollu:

— A magyar demokrácia alapja Vázsonyi 
Vilmos evangéliuma.

Az A forró nemzeti érzülete és curőpsissságn

adja meg a demokrácia nagyszerű elgondolását. 
Élt egy nagy úllamférflu külföldön, akinek 
pályafutása és múltja a mi korún elhunyt veié 
rönkéhez hasonló. Slresemannra, Locamo meg
teremtőjére gondolok. Milyen nagy szomorúság 
az, hogy mindig a halálban kell találkozni azok
nak, akiknek az életben kellett volna lalálkoi- 
niok. Vázsonyi Vilmos gondolatai nem a dübör
gő*, a hangoskodé’, hanem a lelkikbe való be
hatolás utján érlek cl hatást.

Vázsonyi Vilmos volt a tömegindulatok fé
kcsője és a guvernemcnlálls demokrácia 

hordozója.
Ezután nz aktuális politikai helyzetről és a 

most lezajlott fővárosi választásokról beszélt a 
szónok.

— Aki ma bemegy a törvényhozás házába, 
látja a nagy sivárságot, kinn az ciciben' pedig 
látja a szörnyű komorságot.

Ma nem az a nép sóvárgása és akarása, ami 
a parlamentben történik.

A fővárosi választásokon meghirdették a hata
lom birtokosai a választójog titkosságát, de gon
doskodtak arról, hogy ez ne érvényesülhessen.

Az állások és hasznok igérésének korrupció
ja már előre megfertőzte a választást.

Ne engedjük meg, hogy az elkövetkező országos 
választásokon a kormány ezt a mostani főpró
bát egy sikerült premierré avassa. Hadat kell 
üzenni ennek a rendszernek, mely bolcttával I

Háromszázezer pengős kölcsönnel 
rendezték a szombathelyi 

közkórház ügyét
A Hétfői Napló megírta, hogy a szombathelyi 

közkórház súlyos anyagi helyzetbe került, mely 
már-már komollyá telte a kórház helyzetet. Az 
ország egyik legnagyobb kórházának az ügyeit 
most sikerült rendezni

Az elmúlt hólen sikerült a szombathelyi ban
kok utján egy

300 ezer pengős kölcsönt lekötni, melyért 
n vármegye állt Jót

Ezzel sikerült áthidalni azokat a nehézségeket, 
melyek abból keletkeztek, hogy a kórház ha
talmas összegre rugó kinnlevőségei csak nehe
zen vagy sehogyan sem folytak be. A kórháznál 
érdekelt kereskedők és iparosok most már min
den késedelem nélkül megkapták követelései
ket. s remény van rá, hogy a kórháznak ren

A bíróság letiltotta 
Políák Gyula dr. hatalmas 
hagyatékának átadását

Rendkívül érdekes és bonyolult ügy keletke
zett most néhai dr. Pollák Gyulának, az ismert 
fővárosi orvosnak a hagyatéka körül.

Pollák Gyula dr., aki tavaly balt meg, a Ro- 
yal Nagyszálloda Részvénytársaság főrészvé
nyese és igazgatósági tagja, több budapesti in
gatlan tulajdonosa volt éa igy érthető kíváncsi
sággal várták végrendeletének felbontását

Mikor a végrendeletek kihirdetésére került a 
sor, kiderült, hogy

két végrendeletet hagyott hátra.
Az egyik végrendeletet még 25 évvel ezelőtt irta 
és ebben — tekintettel arra, hogy rokonai 
nincsenek — egész hatalmas vagyonát sógo
rára, Gervni Dezsőre hagyta. Ebben a végren
delet élten Pollák Gyula

kikötötte, hogy örököse köteles ■ 200.000 
aranykoronát meghaladó vagyonrészt az 
elhagyott fővárost gyermekeknek hagyni.

A második végrendelet néhány évvel ezelőtt 
kelt és ebben korábbi végrendeletét hatályon 
kívül helyette és ugy rendelkezett, hogy halála 
után vagyonát két részre kell osztani:

a vagyon egyik felét sógora. Gervni Dezső, 
a másik felét sógornője, dr. Szécsl Kál

mánná örökölje.
A két örökős, akik édeslcstvérek, meg is je

lentek dr. Lukács Izsó biróilng kirendelt köz
jegyző irodájában, hogy a hagyatékot birtokba 
vegyék. A hagyatéki tárgyaláson azonban óriási 
feltűnést keltő esemény játszódott 1c. Megje
lent a kötJegyZŐ előtt dr. Rajna Dezső buda
pesti ügyvéd és

bejelentette, hogy dr. Puliik Gyulának 
vérrokonal élnek, nldk törvényes örökösö
dés elmén az égési hagyatékot maguknak 

Igénylik.
Bejelentette ai ügyvéd, hogy Pollák Pál éksze
rész és annak testvérei, mint Pollák Gyula 
unokatestvérének gyermekei, a törvényes örö
kösök és Pótlók Gyula

esak átért mellőzte vérrokenatt a végren
deletekben, meri azoknak létezéséről nem 

Ls tudott
és így nyilvánvaló, hogy végrendelkezése alkal
mával n végrendelkezés indokában tévődéit. 
De egyébként is Pollák Gyula súlyos btisko- 
morságbnn szenvedett és betegségét felhasz
nálva, őt illetéktelenül befolyásolták.

Ezzel szemben Gervni és dr. Szécsiné ügy
védjei kijelentették, hogy Pollák Gyula egyál
talában hóm lóvedelt, mert Pótlók Pál és fi 
többi Jelentkező tényleg

nem rokonai Pollák Gynlánek.
Erre az eljáró királyi közjegyző utasította dr. 
Rajna Dezső ügyvédet, hagy a rokonsági vi
szonyt okiratokkal igazolja.

A következő tárgyaláson újabb meglepetések 
érték nz érdekelteket. Először Is a vérroknnok 
ügyvédje a Pesti Izr. Hitközség által kiállított 
okmányokkal, továbbá nz állami anyakönyvi 
hivatalok ekttalalrnl és hiteles csalód! értési- 
lőkkcl

Igazolta, hogy a Jelentkező rokonok való-

Estélyi cipők 
sikkesek, 

olcsók 0 jók
Női Crepe de Chlne cipók kézzel 

varrva............................... P 16.SO, P 1B.8Ö
Antilop cipők............................................. P Itt.—
Ezüst Dőrdpők ..................................... P 21.—
Férfi lakk fél, fűzős .... P l».8O, P 18.80
FélII lakk fél, gombos......................... P 21.—
Estélyi cipők mérték után — hozott ruha

anyagból is — két nap alatt készülnek.

„VER-KO" Cipők
IV., Muzeum-lkSru* 33.

Múzeummal szemben

hamisítja meg a választás tisztaságát.
Ezután n gazdasági helyzetről beszélt g a 

munkanélküliség problémájáról szólva ezeket 
mondotta:

— Sem a trösztök, sem a kartelek szövetsége 
nem oldhatja meg a munkanélküliség problémá
jút. esak a kisemberek összefogása.

Végül foglalkozott azzal a nagy veszedelem
mel, amelyet a szovjet most publikált ötéves 
gazdasági programja jelent egész Európa «iá- 
mára s beszéde végén ismét Vázsonyi Vilmos 
emlékének adózott. A gyűlés Bródy Ernő záró
szavaival ért véget.

delkezésére bocsátott töke minden téren meg- 
szünteti az eddig fennállott nehézségeket.

A kórház helyzetén) vonatkozólag
Pető Ernő dr. igazgató főorvos

a kővetkezőket mondotta:
— A kórház üzemében fennakadás nincsen. 

A nehézségeket, melyek ma általánosak, sike
rült elhárítani. Természetes, hogy takarékos
ságra szükség von, amit azonban igyekszünk 
a betegek károsodása nélkül keresztülvinni. A 
népjóléti minisztérium további támogatására is 
kilátás van. Maga I'rnsl Sándor, az uj népjóléti 
miniszter szintén szívvel lélekkel támogatja Du
nántúl legnagyobb közegészségügyi intézményéi, 
hogy betölthesse feladatát, mely a Dunántúl 
egészségügyé terén rá vár.

bán rérrokonai voltak Pollák Gyulának éa 
így ők a törvényes örökösök.

De megjelent már ezen a tárgyaláson őt 
újabb Pollák-roknn képviseletében dr. Berin- 
key Dénes volt miniszterelnök, aki minden te
kintetben csatlakozott az első előterjesztéshez.

A budapesti központi járásbíróság, mint ha
gyatéki bíróságnál Molnár hagyatéki bíró most 
foglalkozott a vitás hagyaték kérdésével és vég
zést hozott nz ügyben. A bírói végzés szerint

a hagyatékot senkinek sem szabad átadni 
és utasította a bíróság n törvényes örökösöket, 
hogy a végrendeleti örökösök elleti 45 napon 
belül, n végrendeletek érvénytelenítése iránt pert 
Inditsannk.

Láng Ágoston ugy a maga, mint az
egész rokonság nevében is mély fájda
lommal tudatja, hogy’ szeretett anyja 

„Láng Károlyné 
szül. Steiner Teréz

február hó 1-én hosszú szenvedés után 
elhunyt.

Életét önfeláldozó szeretettel és oda
adással férje emlékének és fiának 
szentelte.

Mindannyian, akik nemesen érző 
szivét ismertük, emlékét kegyelettel 

fogjuk megőrizni.
Utolsó útjára február 3-án, kedden 

délután ’Zi3 órakor kisérjük a rákos
keresztúri izr. temető halottasházából.
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LUbeckben benőn elfogták 
a szolnoki kenős rabiooviikossog 

gvanusítoniat
X budapesti rendőrség detektlvcsoportjai 

honra idő óta keresik a szolnoki kettős 
rablógyilkosság bestiális tettesét, aki az ed- 
digi jelek szerint a fővárosban bujkált volna 
üldözői elől. Ismeretes, hogy a mult év 
augusztusában

borzalmas kettős rablógyilkosságot fe
deztek fel Szolnok külvárosában.

Az együk kis utcácska földszintes házacská
jában holtan találták özvegy Gibiczky Mi- 
bálynét. A hatvanéves öregasszony egyedül 
élt a házban és hogy éjszakára ne marad
jon magára, szomszédnői közül [elváltva 
mindig egy másik aludt mellette. A kritikus 
éjszakán egy hetvenéves öreg nő: Bera Anna 
aludt az öreg háztulajdosnővel egy szobá
ban, a bestiális gyilkos ővele is végzett. A 
két holttestet

teljesen szétroncsolt fejjel, a felismcr- 
hetetlenségig megcsonkított testtel ta

lálták meg.
A gyilkos teljesen felforgatta az egész 

berendezést, jelentős mennyiségű készpénzt 
és ruhaneműket vitt magával, azután pedig

petróleummal öntötte le a bútorokat és

tüzet csinált, hogy ezzel terelje el ■ 
a figyelmet a rablógyiikosságról.

A környékbeliek a feltörő füstre lettek 
figyelmesek és mikor a ház oltására siettek, 
fedezték [cl a szörnyű bűntényt. A szolnoki 
rendőrség hosszas nyomozás után Krámer 
Ferenc huszoóhétéves cipészseg det vette 
gyanúba, aki bejáratos volt az öregasszony 
házához, néhányszor szállásra is talált ott 
és akit a tett felfedezése óta nem láttak Szol
nokon. A rendőri nyomozás megállapította, 
hogy Krámer először biciklin Mezőtúrra 
ment egy barátjához, aki ott urasági inas, 
azután pedig Budapest felé vette útját.

Pesten eddig hiába kei esték a detektívek, 
nem találták. Áfa este azután

I.übeckből érkezeit távirati jelentés, 
hogy az ottani rendőrség letartóztatott 
egy Krámer nevű huszonhétéves buda
pesti születésű egyént, aki ellen nyomós 
gyanuokok merültek fel, amelyek azt 
látják igazolni, hogy ő a mult év 
augusztusában történt kettős szolnoki 

rablógyilkosság tettese.
A budapesti főkapitányság részletes jelen

tést vár holnapra Lübeckből.

Ki les? Magyarország 
varrógép királynője?
Erre az érdekes kérdésre ad feleletet az a nagyszabású 
verseny, melyet március hó 1-én a Facsarnokban lartanak. 
Még rövid Ideig be lehet nevezni. Jelentkezés „Csep«>“ 
varró- és hímzőtanfolyam. Budapest, IV, Ferenciem tere 3.

Egy gy<*rí házaspár 
megrázó tragédiája
Az asszony agyonlőtte magát, az ura 

bánatában utánament a balálba

jelentését és itt már részletesebben körül-* 
irta az ellopott ékszerdarabokat. Eszerint 
ékszerei egy fekete bőrtáskában voltak. Kö
zöttük

legértékesebb egy gyöngysor, amely
87 darab rózsaszínű igazgyöngyszem- 

ből áll.
A gyöngysornak gyémánttal ékesített arany 
biztositókapcsa van. A gyöngysor mellett

fiz centiméter hosszú, négyszögletes 
brosstű is volt a táskában — ezt húsz 

gyémántkő ékesíti.
Ezenkívül még egy arany karkötőóra. vala
mint egy gyöngyökkel díszített arany kar
kötő volt még az ékszeres doboz tartalma.

Az ismert bordeauxi ügyvéd felesége el
mondotta a pályaudvari rendőrség vezető
jének azt is, hogy bizonyosan tudja, hogy 
Budapesten még megvolt a táskája. Arra is 
emlékszik, hogy azt magával vitte az ét
kezőkocsiba, mikor uzsonnázni ment oda. 
Hogy aztán olt lopták-e el mellőle, vagy 
pedig a vonaton, arra nem emlékszik. Azt 
is elmondotta még, hogy

Győr állomáson egy szurósszemü ma
gas, igen jól öltözött, 35—40 év körüli 
férfi szállott be abba nz elsőosztályu 
kocsiszakaszba, ahol ő hclyctfoglalt.

Nem sokkal később ő elszunnyadt és csak 
egy félórával később ébredt fel ismét. Hogy 
ezt az álmot a hosszú utazásokozta fárad
ság keltette-e, vagy pedig talán az ékszeres
táskájára pályázó utitársa hipnózisa — azt

nem tudja. Az utitárs nem sokkal később 
leszállóit, Ö közvetlenül a magyar határ el
hagyása után vette észre, hogy ékszeres 
táskája eltűnt. Fellármázta a vonatot, kö
zölte a személyzettel a lopás tényét, hiába 
volt azonban a legszorgosabb kutatás, az 
értékes ékszerek nem kerültek elő.

A gyorsvonat vezetője az egyik közbe
eső állomásról

telefonon értesítette az Ostbahnhof 
rendőri kirendeltségét

a vonaton történt lopásról, ezért várta ez
után a detektívek és rendőrök serege a vo
natot. Azonban semmi olyan gyanúsat nem 
észleltek, ami a lettes nyomára vezethetett 
volna.

A bordeauxi ügyvéd felesége, programjá
val ellentétben, nem folytatta tovább útját 
Páris felé, hanem Bécsben maradt, hogy a 
rendőri nyomozásnak segítségére legyen. 
Edith Térni különben

táviratilag egy budapesti magánnyo
mozó irodának is megbízást adott a 
kutatásra, mert véleménye szerint igen 
könnyen lehetséges, hogy nagyértékü 
ékszereit még a magyar vonalon emel
ték cl mellőle és a tettes még Magyar

országon szökött le a vonatról.
bécsi rendőrigazgatóság hétfőn részletes

jelentést küldött a nyomozás eddigi fázisá
ról Budapestre és most magyar részről is 
lázasan keresik Edith Térni szurósszemü, 
magas fekete utitársát, aki esetleg a vak
merő ékszerrablást elkövette.

A

Győr, febr. 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

'jelentése.) Megdöbbentő családi tragédia 
tartja izgalomban Győr város közönségét.

Végh Mátyás győri kereskedő néhány 
nappal ezelőtt levelet irt feleségének, akivel 
tudatta,

hogy nem bírja tovább az életet és ön
gyilkos lesz.

'A szerencsétlen asszony napokig kerestette 
az urát, aki azonban nem került elő, mire 
az asszony — abban a hitben, hogy az ura 
tényleg öngyilkos lett, — agyonlőtte magút. 
Férje ezalatt napokon át Mosonban bujdo
sott,

ahol szombaton délután talált reá a 
rendőrség és saját érdekében őrizetbe 

vette

és azután Győrbe szállította. Itt értesült a 
szerencsétlen Végh Mátyás arról, hogy a 
felesége abban a hitben, hogy öngyilkos 
lett, utána ment a halálba.

Végit Mátyás — aki közben úgy látszott, 
hogy megnyugodott felesége elvesztésébe, — 
egy őrizetlen pillanatban bement az üzle
tébe és

felakasztotta magát az egyik ablakvasra 
és mire reátaláitak, már halott volt.

A tragikusvégü házaspár iránt nagy rész
vét nyilvánul meg Győr egész társadalmá
ban.

Egyébként Győrben az elmúlt héten a 
sulyos gazdasági válság és a rossz üzletme
net következtében Dömötör Ádám és Krausz 
Lajos kereskedők dobták el maguktól az 
életet.

A 45 NAPOS

LELTÁRI UASAR
melyet 55 év óta közismert cégünk ezidén január hó
31-től február 15-ig rendez, bátran nevezhető a

vastrok vasárinak
Awleni exgressen Budapest esBfics 
Között elloptak egy bordeauKi ogyued 
felesegetlek vagyont erő ékszereit

Háromszázezer frankot érnék az ellopott ékszerek, amelyek 
között egy 07 szemből aiiű igazgyöngysor is van

A bécsi rendőrség munkájával egyidőben 
Budapesten Is érdekes nyomozás folyik 

negyvennyolc óra óla 
egy nagyértékü ékszerrablás ügyében, nmely 
az osztrák fővárosban két nap óta a detek
tívek egész légióját mozgósította.

Pénteken délután egy igen elegáns uri- 
asszony szállott fel Bukarestben az cx- 
presszvonatra. Edith Térni, egy igen ismert

IS napos
IMI- ÍS MiiPH
mely példátlan a vásárok történeté
ben!
Beregi J. Jenő férfi- és fluruha áru
háza, VII., Rákóczi-ut 52., értesíti a 
n. é. közönséget, hogy sikerült egy 
nagy tétel árut idényutáni oly olcsó 
árban beszerezni, hogy ezeket eddig 
arS«t|ihZc!l pa,cawai’ 0IM0 aröa” 
Az árusítás január 31-én szom
baton reggel veszt kezdetet 
A sok közül néhány tájékoztató ár:
Férfi divatöllönv . . . 29.89-tól 
Sportöltöny ...... SSJW-löi 
Fekete és kék öltöny . . 32.80 -tói 
Meleg álmeneti kabát . . ‘-'3.50-töl 
Fekete lélikabnt .... 39-50-löl 
Hosszú Hubertus-knbát . 23.80-tói 
Gyermek iskolnruha . . 9.20-1 ól
Férfi szövetnadrág . . . 8.40-1 .'>1
Sportnadrág ...........................9.60-iól

Mindenkinek saját érdeke, hogy ezen kedvező 
■lkaimat kihasználja.

•Ili Beregi Ruhaház III vil, RAkóclI-ut S2.

és előkelő bordeauxi ügyvéd felesége volt a 
hölgy, aki férjével együtt érkezett Francia
országból a román fővárosba. M. Térni, a 
francia bortermelők szindikátusának jogi 
képviselője és mint ilyen

nagyarányú üzleti tranzakciók lebo
nyolítására utazott Romániába.

Vele utazott felesége is. Az ügyvédnek még 
egy hétig Bukarestben kellett maradnia, 
felesége azonban pénteken vonatra szállt, 
hogy

Budapesten és Bécscn keresztül haza
utazzék.

Edith Térni meg is érkezett Budapestre, 
ahol megszakította útját. Autóba fiit és kör
sétát tett a városban, majd újra kirobogott 
a pályaudvarra és a délutáni gyorssal to
vábbfolytatta útját Bécs felé.

A budapesti gyors szombaton este menet
rend szerinti pontossággal futott be a bécsi 
Oslbahnhofra. Mire azonban a vonat befu
tott, azt

erős rendőri készültség fogadta.
A rendörök és detektívek alaposan szem
ügyre vették a vonatból kiszálló utasokat 
és végigkulatlák a hosszú kocsi valameny- 
nyi vágón iát. A Budapestről érkező utasok 
nem tudták mire vélni a szigorú rendőri 
felügyeletet és

arra gondoltak, hogy knktdncsempé- 
azek után nyomoz a rendőrség.

Később derült c<ak ki. hogy Edith Térni 
közölte a magyar határ elhagyása után 
néhány perccel a vonat személyzetével, 
hogy

háromszázezer fen^k é-lékű ékszereit 
tartalmazó kéz’lóaká|át ellonták.

Az asszony az Ostbahnhof rendőri kiren
deltségének vezetőjénél is megismételte fel-

mert nem vásár céljaira összeszedett silány 
áruk, hanem kizárólag a már közismert egész finom 
minőségi! és kifogástalan szabású férfi- és női 
fehérnemüeket, valamint az összes divatcik
keinket

üüteíessefflüi stcse Mm
árusítjuk. Használja ki ezen

soha uissza nem térő 
agaimat, mert az alanti áraink csak 
a leltári vásár tartama alatt érvényesek.

Néhány cikkünk a sok köxiil!

Úri divat:
SS fehér selyem poujilinlng,

pazar mintákban P 18.— helyett _ i'

T™" színes selyem poupllnlnp
gallérral F 18*- helyett ........p

Egy tétel visszamaradt príma OXfOrdlllO
P 12.- helyett .. ........................ P

W slffonlng. ,rMCla p1ké
mig a készlet tart p 14.- helyett „ P

110 cm bosszú príma SlHOIl hálÖlfifl
P 18.- helyett --------------------- __ E

Cémaköpper hosszú alsónadrág, 
kiváló szabás éa munka P 8.- helyett E 

Cérnaköpper rövid alsónadrág, 
minden bönéflbnn i helyett... r

11
11
6

a
Flnom mncft férfi zsebkendő.-- qí’s

pnzar kimintázAsban, E 1.50 helyett p WV

Rendkívül tartós macftzoknl. _ 
flrsnp, szürke és fekete színekben P 1.80 Q||
helyett__________ _______ „ _____  -P üU

Príma flanelt As potwlln plZSfllIia,
a legszebb kivitt* ben P 18.— helyett P

Douhle házlkaböt. in
mig a készlet tart P 18.- helyett _ P ||JI

Női divat:
Príma mosott slffon, vAllpAntos níl Ing, 

pnzar hímzéssel P 8.— helyett____ E

Príma mosott állton WÖl llúlÖlnfl
kézlizsurral és hlmzóssel 9.— helvett P

Príma perkAl- hálólnn Ryönyörfl hlmzés- batlszt Ilűlüinp Jel, a legfinomabb
kivitelben P !«.- helyett________ .

5Sn.“Ktl.« nadrúgkomblné. "ft,6-
hímzéssel mig a készlet tart 10.-helyett P

Bioimon b«UM Midiiig, 
pazar hl-nzéssel éa azsurral 
1 14.- helyett ______________

kAvéskészlct m-
míg a készlet tart, P 45.- helyett- F 

nB.n,p.rt.ifijyWSZlet. IIE-
pazar hímzéssel P 63.— helyett___>

0 személyes, príma damsszt^VéSkéSlIet
Ízlését színekben, E 18.- helyett .. P 

la* mosott kelengyevászon, 
bízható minőség, EZ.- helyett .... E

Extra nagv vA11"orobos HŐI Ififl,
la vászonból F 8.00 helyett.........

Epész unom női llnon zscbKcndö, 
mig a készlet tart

P

P

6
Q90
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Mérget kevert a teába 
a bosszuáHá^eiádleánv 
Gyutaoitiattet akarta meamárnezni asszonvfit. 

mert menszlüta
Tapolca, február 2.

(A Hétfői Napló tudófiiójának tclcfonjt- 
léptéié.) K. Erzsébet fiatal tapolcai cseléd
leány Benedek Bernátné tapolcai uriasszony- 
nál állott szolgálatban. Az uriasszony n na
pokban valami miatt megszidta a cseléd- 
leányt, aki

bosszul forralt az urlasszony ellen.
Tegnapelőtt délután Bcpcdckné teát főze
tett a cM’lédlcánnynl, aki különösen viselke
dett, mikor felszcnirozla a teát. Abbbnn a

Gazdába bizalmatlansága 
miatt agyonlőtte magát 

gróf Wenckheim fenő 
öreg házmestere

Vádaskodó névtelen levél kergette a halálba 
a hetvenéves embert

Vasárnap délben a Kecskeméti-utca 2. 
számú ház házmesteri lakásában revolver 
dördült cl és a grófi palota hetvenéves öreg 
házmestere átlőtt fővel, holtan esett össze.

Schdffer Márton, aki 1896 óla volt gróf 
Wenckheim Jenő Kecskeniél|-i|tca 2. szán) 
alatti palotájának házfelügyelője, néhány 
nappal ezelőtt

ajánlott levelet kapott
a Békéscsaba melletti Gerla községből, 
Wenckheim Jenő gróftól

Ebben a levélben gróf Wenckheim közölte 
az öreg házfelügyelővel, hogy

megvonja tőle a liúzbérbeszedásl jogot,
■ melyet ezentúl ar újonnan kinevezett ház
gondnokra. Barabás Sándorra ruház át.

A dolog előzménye az volt, hogy gróf 
Wenckheim névtelen levelei kapott ismeret
len személytől, aki nyilván bosszúból arra 
hívta fel a gróf figyelmét, hogy az öreg 
ficháffcr nem számol el lelkiismeretesen a 
beszedett házbérrel. Wenckheim Jenő gróf, 
aki vidéki kastélyában lakik és nem jöhetett 
1‘estrc, hogy utánanézzen a dolognak, úgy 
intézkedett, hogy

Schliffcr Mártont felmentette a házbér- 
beMcdéa alól éa azzal egy másik embe

rét bízta meg,
addig is, amíg tisztázódik n kérdés.

A becsületes öreg házmester kétségbeesett
■ levél vételekor, nem annyira az bántotta,

FÉNY, POMPA ÉS RAGYOGÁS 
A SZÉCHENY1-BÁLON, 

amelyről az időn családi gyász miatt elmaradtak 
a királyi hercegek

A Hungária előtt kigyúró autósor jelezte, 
hogy a pesti társadalom vasárnap este n 
Széclienyi-bálra készül. A máskor csendes 
Márlu Valéria-utcán egyik autó a másik után 
gördül végig. Az ivlámpák sárga fényében 
fclcsillognak a fekete cilinderek, mindenféle 
ezinü bundák.

A kiváncsiak tömege nézi a* autókara
ván felvonulását: a Széchenyi ből ven

dégelnek érkezését.
A szálló kapuja ragyog a világosságtól, a 
fénytől. A körforgó ajtón belépő vendégek a 
kis hallban díszbe öltözött hajdúk sorfala 
között jutnak a pompás terembe. Még csak 
9 óra mull néhány perccel és a kép már ki
bontakozik a néző szeme előtt.

Az idei divat legragyogóbb kreációi, pá
rizsi modellek, csodálatosan szép fejdl- 

axek éa a régi családi rcHqnlák.
láthatók mindenfelé. Az egyre növekvő ven
dégsereg, a nagv estélyi ruhás hölgyek és 
frakkba öltözött urak lassan elárasztják nz 
összes termeket. Mindenki izgatottan várja a 
bál kezdetét

Az idén a királyi hercegek családi gyáva 
miatt nem jelenhettek meg.

BUDAPEST SZENZÁCIÓJA:

FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ

percben, mikor Bcnedekné' inni akart a teá
ból, egy régi alkalmazottja figyelmeztette 
hogy

ne lgy'k a teából,
mert a cselédleány abba valamit belekevert. 

Az értesített csendörség aztón megállapi- 
tolta, hogy

a fiatal leány úrnőjét gyufuoldaltal 
akarta megmérgezni, 

melyet a konyhában kevert a teába.
A csendőrök a leányt letartóztatták és 

átadták a zalaegerszegi ügyészségnek.

hogy a házbé.rszedés ellenében járó 60 ki- 
logram szalonnától és négy zsák liszttől 
esik cl, hanem inkább az, hogy

elveszítette grófi gazdája bizalmát.
Sokat panaszkodott emiatt feleségének, aki 
igyekezett öt megvigasztalni, hogy majd csak 
kiderül az igazság és helyreáll a régi rend. 
Schaffer Márton azonban nem vigasztalódott 
meg és február 1-én, délben, amikor jnár a 
lakók nem nála jelentkeztek a négy ed pénz
zel, hanem az uj gondnoknál, olyan kétség
beesés fogta el, hogy

előrántotta forgópisztolyát és feleségé
nek szemeláttára főbelőtte magát.

A hetvenéves házfelügyelő holtan zuhant le 
a konyha kövezetére.

A szerencsétlen sorsú öreg házfelügyelő 
előre készült már az öngyilkosságra. Három 
búcsúlevelet irt, egyet a feleségének, egyet 
gróf Wenckheim Jenőnek és egyet a rendőr
ségnek. Mind a három levélben ártatlanságát 
hangoztatja és azt Írja, hogy

becsületben eltöltött hosszú élet után 
meg ■ gyanú árnyékát sem tudja elvi

selni.
A tragikus soriu házfelügyelő holttestét a 

törvényszéki orvostani intézetbe vitték, a 
rendőrség pedig erélyes nyomozást indított 
annak megállapítására, hogy

ki Írhatta a névtelen levelet, 
amely a szomorú tragédia okozójává vált.

Pontban fél 11 órakor érkezett a bál tiszte
letbeli elnöke: Schandl Károly ny. államtit
kár, akit Almássy Károly gróf, a bál elnöke, 
Garzuly Béla ügyvezető elnök és Valkó 
I.ászló, a Szövetség elnöke fogadott. A me
net ezután 7’omcsányi Gábor vezér pálcás ve
zetésével a fehér terembe vonult.

A menet előtt haladt két hajdú, kezük
ben hatalmas ezüst kandeláberekkel, 

a Széchcnyi-család két gyönyörű családi kin
csével.

Amint a pálcás urak négyszögbe felsora
koztak, az első táncosok

Almássy Kálmán gróf, Csáky Mária 
grófnővel, Garzuly Béla Csáky Nelly 
grófnővel, Valkó luisrló leveleky Molnár 

Ilivel
a hagyományos „Ritka búza, ritka árpa,ritka 
rozs" csárdásával megkezdődik a bál. Ma- 
gyari és Pertis bandái ujnbb tánczenébe kez
denek, már nemcsak a fehérteremben, ha
nem az étteremben és a Grí//-teremben is 
láncolni kezdenek.

Ezalatt a félhomályos állólámpákkal vilá
gított hallban

kialakulnak a beszélgető csoportok.
A háziasszonyok emelvényén ott látjuk

Nyugatinál a helyzet változatlan

BUDAPEST, 
BERLINI-TÉR 4. 
VACIUT OLDALÁN

Schandl Károlyné körül a politikai élet ve
zető férfiait: Őrffy Imrét, Farkas Elemért, 
lléjj Imrét, Dukai-Takács Gézát, számos fel
sőházi tagot és országgyűlési képviselőt. A 
társadalmi élet vezetőit látjuk örfíy Imréné 
körül, odébb Álgya-Papp Sándorék társasága 
látható.

Fél 12-kor ismét újabb vendégek érkez
nek: a Széc/|cn{/í-nemzetség valamennyi tag
ja és Andrássy Géza gróf, valamint a Pesten 
tartózkodó arisztokraták, a diplomáciai kar 
tagjai, akik a Nemzeti Kaszinó Széchenyi- 
lakomájáról jöttek át. Érkezésüket a Nem
zeti Kaszinótól a Hungária-szállóig autó- 
kolon jelezte. Nagyobb társaság vette körül 
Viscount Chilston angol követet, Jósé Gal
lart Girbal spanyol követség! tanácsos csa
ládját, Louis de Vienne francia követet, 
André Jouart francia katonai attasét és a 
többi kitüntetésektől csillogó diplomatákat.

A bálbizottság nem hiába követett el min
dent, hogy a vendégek a legjobban érezzék 
magukat és úgy mulassanak ahogy még egy 
bálon sem. A bál érdekességéhez tartozott az 
az ölietes és kedves meglepetés, amellyel 
Garzuly Béla bálelnök a hálózó leányoknak 
szolgált: az ízléses szivalaku táncrend, amely 
az egész bált a szív jegyében tette felejthe
tetlenné. K. n.

Asszonyok: Vrmánczy Nándorné, Wenckheim 
Dénesné grófné, Konkoly-Thege Sándorné, 
Schandl Károlyné, gróf Takách-Tolvaj Józsefné, 
Magyar Károlyné, Álgya-Papp Sándorné, Bella 
tiny 'Ivánná, özv. Wattay Pclbárt Dezsőné, 
Meizner Lászlóné, Szörényi Beischl Guszlávné, 
Grósz Miklósnó, Lechner Jenöné, Tits Gyuláné, 
gróf Csáky Kálmánná, Sennyey Istvánná, Szász 
Károlyné, Szentbe Kálmánné, Mis. G. C. Kcn- 
sington Anita, Gallart Girbal. Marschall Emilné, 
Koós Zoltánná, gróf Somssich Gyuláné, Kunz 
Ödönné, Meslerházy Ernőné, Haydecker Sán
dorné, Schandl Lászlóné, Ambrózy Gyuláné, 
Madame J. Morgan, Mis. Drake Brockmann és 
még többen.

I/jányok: Mesferházy Sári, Mesterházi/ Nelly, 
Schcila Robb, Haydecker Ella, Haydecker Má
ria, Haggcnmachcr Margit, báró Csávossy Lca, 
Jankovich Marianne. Magyar Mária, Magyar 
Emma, gróf Csáky Mária, gróf Csáky Nelly, 
Iíaprinay Judilh, Vadász Marianne, Korhűig 
Sári, Jeszeniczeí Jankovich Daisy, Jcszeniczei 
Jankovich Mady, Mehlschmldt Lilly, Keszeg

Ahol fillérekért lehet vásárolni
A Magyar Divatcsarnok, egyik legnépszerűbb 

pesti nagyáruháznak esztendők óta tradíciója 
már a két fehér hét, amely minden télen va
lami újabb meglepetést hoz a vásárlóközön
ség számára. A Magyar Divatcsarnok idei két 
fehér hete, amely február hó 2-án kezdődött 
és február 16-ig tart, nemcsak hogy nem ma
rad mögötte az eddigieknek, de

úgy Áruban, mint Arakban felülmúlja aa 
eddigi fehér beteket

A vásárlóközönség az ünnepnap ellenére, 
már a kora délelőtti órákban valósággal meg
rohamozta a Magyar Divatcsarnok művészi Íz
léssel feldiszilett Rákóczi-uti helyiségeit. Szinte 
jólesik a szemnek látni a fehérbe öltözött áru
házát, a diszcs szélmalom fehér kerekeit és a 
hollandus ruhába öltözött elárusitókisasszonyok 
százait. Darvas László festőművész és Bűky 
Imre iparművész tehetségét dicséri az ünnepi 
díszbe öltöztetett áruház, amelynek fehér kor
ridorjait nem kevesebb, mint

húszezer zsebkendő díszíti.
De nemcsak látnivaló, hanem vásdrolnivaló 

is akad a Magyar Divatcsarnokban. Olyan 
árakkal lépett a közönség elé a Divatcsarnok 
vezetősége, amelyek párjukat ritkítják. De be
széljenek maguk az árak: a vászonáruosztályon 
Cgy méter nagyon Jó minőségű úgynevezett 
reklám-sifón 58—48 fillér. Agyncmüdamaszt 
80 cm. széles méterje 1 pengő 78 fillér. Alső 
lepedővászon 140 cm széles méterje 2 pengő 20 
— 1 pengő 78 fillér.

Kitűnő színes női fehérnemfianyag mé
terje 08 fillér.

Ortnrd vagy ingzeflr méterje ugyancsak 98 fil
lér. A vászonosztály többi szenzációi: az él- 
betűkészletek. szalvétik. abroszok, paplan
lepedők, törülközők ugyancsak hihetetlenül ol- 

■ csók. A női fehérnemű-osztályon ugyancsak 
meglepően olcsó Arak vonzzák a vásárlók szá
mit: női kombinék széles csipke- és hlmzás- 
disszel minden színben 1 pengő 95 fillér. Meleg

SUGÁR-nál
Férfi, női luxus- és 40*50 
strapa-cipők ............. I®« PEf)Qö

Krisztina Mária, Negró Elza, Liehti Elza, Er* 
dőssy Rózsi, Siff Magda, Lea Gallart Girbalt, 
Siklóssy Mária, Falussy Mici, Pasztorovics Irén, 
Lukovics Ili, Rötzer Ella, Pály Irénke és még 
számosán.

♦
Hétfőn tartották a Magyar Atlétikai is Fát bah 

Klub első teaestjét a Gellért-szállóban. A leaes* 
len a sporttársadalom vezetőtagjai nagy szám* 
bán vettek részt.

♦
Az „Ügyvédek Szilágy* Dezső Köre** hétfőn 

este tartották klubhelyiségükben műsoros (dnc. 
mulatságukat. A műsor keretében felléptek: Ka
dosa Vera, Szalai József dr., Halmos Mici, Já< 
rossy Jenő, Kartall Gitta. Teszler Dóra dr. szel
lemesen konferált.

♦
A Pesti Vigadó termeiben tartották meg va

sárnap díszes keretek között a „sváb bált'1. A 
fényesen sikerült táncmulatságon megjelent 
Herczeg Ferenc, u Délvidékiek elnöke is.

*
A Fővárosi Altisztek bálja a budai vígadóban 
a vasárnap jólsikerüli táncmulatságai közé tar* 
lozolt.

♦
Fényes külsőségek és őszinte jókedv mellett 

zajlott le vasárnap éjjel az első
Siesta-Bál.

Az intézet gyönyörű kaszinőhelyiségeiben a ja* 
lenlegi és korábbi üdülők, az igazgatóság, az 
orvosok és a Siesta sok régi barátja mulatott 
emelkedett hangulat mellett, melyhez elsősor
ban Friedmann Annus ragyogó prológja és Bo
dor István hajmeresztő mutatványai járulta^ 
hozzá. Megállapítást nyert, hogy ilyen tökélete
sen szép hőlgykoszoni mulatságon rég volt 
együtt.

♦
Február 7-én rendezi meg a Belvárosi Torna 

és Vívó Klub hagyományos sportbálját az Er- 
zsébetvárosi Kör (VII., Dohány-utca 76) összes 
helyiségeiben, melyen a főváros öszej sportegye
sületei előre bejelentették részvételüket. A bált 
fővárosi művészek közreműködésével magas ní
vójú kabaréelőadás előzi meg. A nagyszámú kö
zönség fogadtatására 150 tagú rendező bizottság 
buzgólKodik, mely már előre is biztosítja a bút 
sikerét. Meghívók és jegyek már csak korlátolt 
számban kaphatók a bálirodában VII„ Akácfa
utca 63, I. em. este 6—9 óráig.

téli nadrág miiselyemmel átszőve 1 pengő M 
fillér, gyermekek részére 1 pengő 20 fillér, A 
férfi fchérnemück árai közül

férfi oxfording, kitűnő minőségű, R pengő
49 fillértől — 3 pengő 95 fillérig.

Bécsi félkemény gallér príma minőségben 18 
fillér. Gyönyörű férfi és női zsebkendők né
hány fillérbe kerülnek s ugyancsak fillérekért 
kapni kitűnő minőségű férfizoknikat is.

Gyönyörű női blnz 4 pengő 98 fillér, 
nagyszerű minőségű bőrkesztyűk is hihetetle
nül olcsók. A cipőosztály árszenzációi: női 
fekete antilop és lakkcipő, alacsony vagy ma
gas sarokkal 12 pengő 50 fillérbe kerülnek. 
Nagyszerű minőségű férficipők 13.50-től 15 80-ig. 
A selyemosztályon pedig 100 cm. széles crépe 
de chine 5 pengő 60 fillérbe kerül, a szövet* 
osztályon pedig

gyönyörű férfi kamgarn öltőnykelme 154 
cm széles 10 pengő 80 fillér.

Ilyen árakat produkál a Magyar Divatcsarnok 
két fehér hete. A várható nagy érdeklődésre 
való tekintettel a Magyar Divatcsarnok ötve»- 
főnyi kisegilőszemélyzetröl és nyolc pénztárról 
gondoskodott, úgyhogy senkinek nem kell vá
rakozni a mindenki a nap bármely órájában 
kényelmesen vásárolhat a szenzációsan olcsó 
két fehér héten.
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zaiDEE jacKSon
Vakmerő rablótámadás történt szomba

ton éjszaka 11 óra tájban a csendes Kárpát
utcában. Reismann Malvin 54 éves magánzó
nő színházi előadás után hazafelé tartott a 
Kárpát-utca 39. szám alatt levő lakására. 
A Kárpát-utca 33. számú ház előtt egy 25 
év körüli fiatalember ugrott eléje.

— Ha kedves az élete, ne kiáltson segít
ségért! — szólt rá parancsoló hangon.

Az urinő megrémült s miután látta, hogy 
ugy sincs senki a közelben, nem mert segít
ségért kiáltozni. A fiatalember rátámadt a 
nőre és

kiragadta kezéből kézitáskáját 
és azután elmenekült. A táskában 150 pengő 
készpénz volt, azonkívül egy aranylornyon

és egy 30 angol fontra szóló utalvány, ame
lyet a Magyar Általános Hitelbank pénztárá
ban állítottak ki szombaton délelőtt. Ami
kor Reismann Malvin a nagy ijedtségtől 
magához tért és segítségért kezdett kiáltozni, 
akkorra a fiatalember már olyan nagy egér- 
utat nyert, hogy

az üldözésére siető rendőrök már nyo
mára sem akadtak.

A szcmélyleirás szerint a 25 év körüli 
fiatalember barnahaju, villogószcmü, borot
vált arcú, nyúlánk ember, aki kopott sötét
szürke felöltőt és ugyanolyan szinü puha
kalapot viselt. A rendőrség a személyleirás 
alapján városszerte keresi a vakmerő rabló
támadót.

a londoni Plccadily - Hotel j- énekesnője és

SUPONITZKAVft

Gyermeke védelmében 
marólúgot öntött 
egy kocsis arcába

A maró folyadék kiégette a kocsis szemét
Különös marólugos merénylet történt a 

napokban a Grassalkovich-utca 13. számú 
házban. Itt lakik Vizes Sándor 56 éves pék
segéd hét gyermekével. Az egyik Vizcs-flu 
a délelőtti órákban kint játszadozott az ut
cán. Labdája nekiesett az arra haladó Rá
kóczi József kocsisnak, aki ezért nagyon 
megharagudott és

botjával rátámadt a gyerekre.
A tizenegyéves fiú nem hagyta magát, ő is 
felkapott egy botott és azzal

fejbevágta a kocsist.
Rákóczi József most már dühösen üldözőbe 
vette a fiút és befutott utána Vizesék laká
sába. Az öreg péksegéd éppen marólúgot ol
dott egy bögrében, amire a házimosáshoz 
volt szükségük és amikor látta, hogy kisfia 
sírva rohan be a konyhába éa a kocsis fe-

nyegetően üldözi, 
a marólúgot Rákóczi József kocsis

cúba zúdította.
A szerencsétlen ember eszméletlenül eseti 
össze, a maró folyadék a szemét érte és jó
formán

egész arcát összeégette.
Mentők vitték be a szerencsétlenül járt Rá
kóczi Józsefet a Rókus-kórbázba, ahonnan 
hétfőn jelentették a főkapitányságnak, hogy 
Rákóczi József

az egyik szemére megvakult, 
de esetleg a másik szemét még meg tudják 
menteni az orvosok. A főkapitányságon sú
lyos testi sértés büntette miatt inditották 
meg az eljárást Vizes Sándor ellen, akinek 
ügyében legközelebb történik döntés a fű
kapitányságon.

ar-

Nigrals János 12 éves polgárista, Welsz 
Miklós 15 éves kispesti polgárista, a har
madik pedig egy leány, Fiiina Ilona 

éves tanuló, 
aki állítólag azzal tűnt el, hogy rossz 
nyitvúnya miatt a Dunába ugrik.

A rendőrség széleskörű nyomozást 
tat, hogy fölkutassa az eltűnt diákokat és 
visszavigye őket szüleikhez.

A bizonyitványosztást követő diákeltüné- 
sek problémája különben nemcsak a rend
őrséget, hanem a tanügyi fórumokat is fog
lalkoztatja. Fölvetődött ugyanis annak a 
megoldásának a lehetősége, hogy

a diákok ne közvetlenül kapják kézhez
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bizo-

/oly-

a bizonyítványokat.
A terv az, hogy az érettségi bizonyítvány 
kivételével minden más bizonyítványt, ugy 
az elemi, mint a polgári, kereskedelmi és 
gimnáziumi tanulók helyeit

a szülőknek adják át.
A felvetett ötlet minden fórum előtt tet
szésre talált és arról folynak a tanácskozá
sok, liugy már az idei iskolaév végén 

postán, ajánlott küldeményként kézbe
sítik a szülőknek a bizonyítványokat.

Ez a mód a rendőrség véleménye szerint is 
elejét veszi majd a diákeltiinésekkel járó 
izgalmaknak é.s sok tragédiát hárít cl.

A Nemzeti Kaszinó elő! 
ellopták herceg Eszterházy 

László autósátautóját

Megszökött a fogházból 
nappal a szabadulása előtt

Vasárnap éjszaka vakmerő autólopás tör
tént a Nemzeti Kaszinó Kossuth Lajos-utcai 
épülete előtt. Herceg Esztcrházy László a 
kaszinóban időzött és Bp. 29—616. rend
számú négyüléses, sötétkék szinü Austro 
Daimler gyártmányú autója lent várakozott 
gazdájára a Kossuth Lajos-utcában. Amikor 
a herceg éjféltájban lejött a kaszinóból, hogy 
hazahajtson Uri-utca 39. szám alatt lévő pa
lotájába, nagy meglepetéssel vette észre, 
hogy

A szökés oka: rosszat álmodott feleségéről a fogoly 
és sürgősen látni akarta az asszonyt

Nagykanizsa, február 2.
Napló tudósítójának telefonjelen-

automobilja eltUnt.
Hétfőn reggel nyolc óra tájban azonban 

váratlanul megkerült herceg Esztcrházy

autója.

Az egyik Erzsébet-köruti rendőrörszem je
lentette a főkapitányságnak, hogy az Erzsé- 
bet-körut 44. számú ház előtt gazdátlanul 
áll az egész éjszaka hiába hajszolt automo
bil. Az ismeretlen tettesek, akik a herceg 
autóját elhajtották, a reggeli órákig hajtot
tak a kocsival, s csak amikor már benzin
készlete kifogyott, akkor állították le az Er- 
zsébet-köruton. A kocsinak semmi baja sem 
történt és igy ugylátszik olyan emberek 
autóztak vele egész éjszaka, akik csak rossz 
tréfát akartak elkövetni.

(A Hétfői
tété.) A legváltozatosabb bűnügyi esetek közölt 
is nem mindennapi eset történt tegnap Nagy
kanizsán. Egy fogoly megszökött a törvényszék 
fogházából, noha mindössze egy nap volt még 
kitöltetlenül büntetéséből.

Szerdahelyi Jözset kiskanizsai földmivest 
magánokirathamisitás miatt a nagykanizsai tör
vényszék jogerősen

egy havi fogházra ítélte.
Szerdahelyi egy hónappal ezelőtt jelentkezett 
az ügyészségen, hogy megkezdje büntetésének 
kitöltését

Be is vonult a fogházba, ahol rendes, fegyel
mezett embernek bizonyult és mivel „helybeli" 
volt, nagyobb szabadságot élvezett, mint a 
többi fogoly.

Vasárnap reggel a fogház udvarán dolgozott

Szerdahelyi, mikor egyszerre
létrát támasztott a falhoz <8 a magas kő

kerítésen át megszökött a fogházból. 
Szökését csak félóra múlva vették észre. Ez 
alatt az idő alatt a megszökött fogoly hazafutott 
Kiskanizsára a feleségéhez, akinek elmondotta, 
hogy 
az elmúlt éjszaka azt álmodta, hogy a fele

sége meghalt 
és nem volt nyugta, amíg nem látja.

Az asszony igyekezett rábeszélni férjét, hogy 
menjen vissza a fogházba, mert súlyos követ
kezményei lehetnek a szökésnek, azonban 
Szerdahelyinek ugylátszik már nem ízlett a 
„zárt levegő", mert mikor a rendőrség emberei 
nyomában voltak, elszökött. Most 

lovasrendőrök hajszolják, 
hogy visszarigyék egyetlen hátralévő nap bün
tetésének kitöltésére.

Nagyszabású 
vásár

Tömeges diákeltünések 
a rossz bizonyítvány miatt

A főkapitányság eltűnési osztályán szom
bat óta, mióta a félévi bizonyítványokat ki
osztották,

tömegesen érkeznek a bejelentések diá
kok eltűnéséről.

Elcmisták, polgáristák, gimnózisták szöktek 
el, mert rossz bizonyítványt kaptak és nem 
mertek szüleik elé kerülni.

Az első bejelentések közölt volt Rátkal 
Márton színművész tizenhat éves László 
nevű fiának az eltűnése. Rátkai László, aki

Tiszta selyemnyriHkendöK 7 „
a szokott minőségben P IX he yeti H • •

Anga! harisnyák. . . . . . . . . . . . . .■ 5>S0
Továbbá n'ztamák, pisillek, kulannk. sni'o’ é'mcoetl ka
bátok. pullnverek. frsr.rla kivivők imlt-hUI lesséllitnlt 
árakon. Cégmi éillrrdr* mullla earantnllu a mH«tuknll 

nílnótfgrtü

a Munkácsy-utcaj gimnázium növendéke, 
egy osztálytársával együtt tűnt el. A rendőr
ségen megindították a vizsgálatot, amely 
hétfőn azonban kedvező fordulattal fejező
dött be:

Rátkal László és az osztálytársa meg
kerültek, hazatértek szüleikhez 

és igy a kutatást beszüntették.
Vasárnap és hétfőn is tömegesen érkeztek 

az eltűnésekről szóló bejelentések.
Az egyik bejelentés szerint 
egyszerre, együtt tűnt cl három barát: 
A/Mihály 13 éves, B. Tibor 14 éves és 
E. Antal 15 éves polgári Iskolai tanuló.

Mind a hárman vasúti tisztviselők gyerme
kei. Hétfőre ez a bárom fiú is megkerült. 
Mint kiderült, Olaszországba akartak szök
ni, de csak Nagykanizsáig jutottak cl. A 
nagykanizsai állomáson szolgálatot teljesítő 
rendőrök figyelmesek lettek a céltalanul 
ődöngö fiukra.

bevitték őket az őrszobára,
s olt aztán kiderült, hogy a rossz bizonyít
vány miatt szöktek meg. Megkerülésükről 
táviratban értesítették a rendőrséget és a 
szüleik nyomban értük utaztak.

Ezenkívül azonban egész sereg eltűnt 
diák sorsáról nincs még hir. Hétfőn is rö
vid egymásutánban érkeznek a bejelentések 
a rendőrségre. Az eltűntek névsora a követ
kező:

CSODHRRHKKRL!
N é hány slágercikk

a sokszáz közűi:

Csiszolt vlapohárP— .24,borpohár P -22 
Dupláéról vtzpohár...................... P —.13
Üveglányár, különböző mintákban P —13 
Rézkávédaráló .............................P 3.80
Fémkávédaráló, színesre festve .. P 2.45 
Ruhaakasztó, selyemmel bevonva P —.38 
Tollottapaplr, fehér, csomagja.... P—.22 
Evőkanál, alumíniumból .................P —.11
Kávéskanál, alumíniumból .... P —.08 
Rotbartönborotvakészlet, 1 pengével P — ,78 
Pariómszóró, fehér v.színes üvegbőt P — .84 
Töltötoll, különböző színben, doboz

ban ...................................... ...............
Tollettakószlet, 7 részes, üvegből 
Llkőrkésxlat, 6 személyes..............
Kompotkészlet, 6 személyes .... 
Talpas felszolgáló, 6 tányérral..

P-.84 
P 4.28
P -.78
P 
P

Csiszolt bor-, víz- v. Ilkörkészlet,
6 pohárral.......................................... P

Fayence étkészlet, 26 részes, min-
tárolt .................................................. 1’14.80

Fayenoe teakészlet, Ízléses min- 
iákban ...................................... • • • I’ 4.80

1.58
1.88

2.68

Porcellán taacsésze, különféle min
tákban ..............................................  P

Porcellánbögre, különféle minták
ban . .. .............. 0

Fayencotányér képpel..................
Porcallántányér, lapos és mély.. 
Fayencotányér, szép mintákkal .. 
Fayence hamutányér, rózsás mint 
Fayence füszerlarló, nagy, fedél nélk.
Fa huskalapács nagy —.78, kicsi
BurgonyapróS, kerek forma .... 
utlkazetta. kulccsal zárható .. 
Atiqolszappnn, ovii forma, 6 dara

bos csomagolásban.............................P —.78
Baba, magyar ruhás 1.53, öltözött P —78 
Fogvájó, 1000 darabos doboz .... P —.30 
Aktatáska, príma tchénbőrből .... P C.8O 
Fahátu tükör, csiszolt széllel .... P-.78
Gummitalpu cipő

női P 2.90, gyermek P 2.30
Nlkkeljálókvasaló.......................... P - .68
Füszordaráló öntött vasból........... P 3.80
ABC-képoskönyv. 10 lapos.......... P —.68

P -.35
P -.16
P -.58
P -.28
P -.28
P -.24
P - .18
P 1 53
P 1.53

REISZ-RRUHfiZRK
VII, Király-u. 47 ». IV, Calvin-tér

Ctinyl-utca tarok Muzoum-kőrut tarok

Vili, Józset-körut 78
Práter-utca sarok
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Erdélyi Béla bilnpörét 
ma tárgyalja a Kúria

Az elmúlt esztendők legérdekesebb bőn- I 
perét: Erdélyi Béla felcséggyilkossági ügyét | 
ma, kedden kezdi tárgyalni a legfelsőbb 
magyar bírói fórum. A mai kúriai tárgyalás 
után előrcláthntóun végképpen lezáródik a 
bíróság c’őtt Forgács Anna tragédiája.

A táblai Ítélet ellen benyújtott semmiség! 
panaszok először » Kúria Magyar tanácsá

hoz kerültek, közben azonban Magyar Ist
ván kúriai tanácselnököt korona ügyésszé 
nevezték ki és igy hónapokkal eltolódott a 
bünper kúriai főtárgyalóin. Az ügyet köz
ben

SsAke István kurta! tanácselnök taná
csára osztották ki.

A vádat Átányl József dr., nz újonnan kine
vezett koronaügyészhclyettes képviseli, mig 
a védelmet (iái Jenő dr. látja el n Kúria 
előtt.

A mai tárgyaláson Ismertetni fogják a 
bűnügy anyagát: 

a törvényszéki és táblai főtárgyaló* esemé
nyeit és a két bírósági Ítéletét. Tekintve, 
hogy az ismertetésre váró anyag többszáz 
oldalra rúg, a mai délelőtt az iratok fclolva- 
fidiánal fog eltelni. Holnap kerül sor n 
perbeszédekre és az.

Ítélet kihirdetése vagy holnap a kora I

délutáni órákban, de legvalószínűbb, 
hogy csak holnapután, csütörtökön dél

elölt lesz.
Erdélyi Béla hetek óta óriási izgalommal 

készült a kúriai fótárgyalásra. Bűnügyének 
összes jratait bekérette a fogházba és mór 

bárom vastag blokkot irt tele feljegyzé
sekkel.

Hozzátartozói elölt Erdélyi kijelentette, 
hogy a kúriai tárgyaláson fel akar szólalni s 
„uj bizonyítékokat" fog előterjeszteni. Ami
kor megmagyarázták neki, hogy a Kúria 
előtt a vádlott már nem szólalhat fel és itt 
bizonyítékokat nem lehet előadni, Erdélyi 
arra kérte hozzátartozóit, hogy

legalább mint hallgató vehessen részt a 
tárgyaláson.

A fogház vezetőségét is napok óla ostromolja 
már Erdélyi ezzel a kérésével, vasárnap 
azonban értesítették, hogy a kúriái tárgya
láson a vádlottat védője képviseli és

mint hallgató sem vehet részt a Kúria 
főtárgyalásán.

Erdélyi ezekutón arra kérte a fogház vezető
ségét, hogy nz ítéletet nyomban a kihirdetés 
után közöljék vele. Ezt meg is Ígérték neki 
s Erdélyi most nagy érdeklődéssel várja a 
(egyházban, hogyan Ítélkezik felelte a Kúria.

IVIagyar Sziraliáa:
Minden este 8 órakor:

Lámpaláz
a világon a legjobb!

Honlhv - orosz - 2 Lalabár - Rozsnvay

Felakasztotta magát, 
mert kártyán elveszítette 

egész havi fizetését
Az öngyilkosságok vasárnapja

A' kettős ünnep alatt több öngyilkosság és 
öngyilkossági kísérlet történt a főváros kü
lönböző részein.

A Ráday-utca 23. számú ház egyik első
emeleti lakásában szombaton reggel

holtan találták.
Horváth Mária 10 éves szobaleányt, aki ön
gyilkossági szándékból kinyitotta a gázcsa
pokat és reggelre meghalt. Tettének oka sze
relmi bánat volt.

A W esselényí-utca 4. számú ház egyik 
harmadikemelelí lakásában Tóth Zsuzsi 32

Minden 
könyvtárnak 
disze

MŰVEINEK JUBILEUMI KIADÁSA

éves háztartási alkalmazott akarta 
gázzal mcginérgczni 

magát, öngyilkossági kísérletét azonban fel
fedezték és az eszméletlen leányt a mentők 
a Rőkus-kórházba szállították.

A Budafoki-ut 30. számú házban Frank 
Róza 28 éves magánhivatalnoknő követett el 
öngyilkosságot. A tiszviselönő már hosszabb 
idő óla kiilönvállan élt a férjétől és egy is
merőse volt, aki feleségül akarta venni. Köz
ben azonban különböző akadályok merül
lek fel, úgy, hegy a férfi lemondott a házas

TAMÁS

sági tervről. A fiatal tisztviselőnő emiatti el
keseredésében vasárnap éjszaka kinyitotta 
lakásán a gázcsapokat és a házbeliek, akik
nek feltűnt a lakásból kilóduló erős gázszag, 
már

holtan találták
Frank Rózát. Holttestét a törvényszéki or
vostani intézetbe vittek.

Vasárnap éjszaka tragikun öngyilkosság 
történt a Bérkocsis-utca 12. számú házban. 
Szekeres Ferenc 36 éves üzletvezető, a MÁV 
fogyasztási szövetkezetének egyik alkalma
zottja, a hajnali órákban tért haza. Sógora, 
akinél albérletben lakott, még néhány szót

FENYVES FEHÉR FEBRUÁRJA
A Calvin-téri Fenyves Áruház kirakatsorai 

elölt kora reggeltől késő estig tolong a nép és 
kedvtelve, álmélkodva nézi uz uj Fenyves ki
rakatokat, amelyek Fenyves Fehér Februárjára 
készültek frissen s amelyek most is valóságos 
iskolapéldái annak, hogy milyennek kell lennie 
a vonzó, de Ízléses, a célszerű, de mindig mo
dern kirakatnak.

Három utcára nyitnak ezek a kirakatsorok 
s minden egyes kirakat magábanvéve is egy 
külön látványosság. Az egyikben: fehér vászon
hegyek mögött sorakozó fess boyok tartanak 
fehér vászon végeket. A másik: fehér hótenger
ben álló kivilágított fehér szélmalom, állan
dóan forgó kerékkel s körötte fehér nyárfák, 
fehér téli táj. Négyezer fehér zsebkendőből ké
szült ez a művészi kirakat: fehér, friss és finom 
s a vastag kirakatüvegen át is szinte érezni az 
uj vászon üde illatát. Arrébb: fehér selyemből, 
fehér csipkékből készült álomszerű toalettek
ben pompázó hölgyek koszorúja mosolyog 
vissza a nézők seregére, majd egy másik kira
katban az urak találnak nézni- és kívánnivalót 
fehér frakkingek ízléses csoportjában, aztán 
fehér kötött holmik, fehér kelengyék, fehér 
aszfalnemück, mind-mind fehér kirakatok 
hosszú sora hirdeti Fenyves Fehér Februárját.

Fehér vászondekoráció a kétemeletes áruház 
magas falain, fehér lámpafények izzása, káp
ráztató fénytengere és bent nz áruházban is fe
hérbe öltözött minden, talpig fehérbe öltözötten 
serénykedik még a fürge kiszolgáló sereg is.

Hogy mi ez a rengeteg, megnyugtatóan ható 
fehérség, hogy mi ez a Fenyves Fehér Feb
ruárja, amit oly impozáns módon hirdet a 
külső és belső fehér ragyogás, azt Fenyves De
zsőtől, az áruház mindig agilis igazgatójától 
kérdezzük meg s tőle a kővetkező választ kap
juk:

— A külföldön régi szokás már, hogy a nagy 
divatiíruházak minden év február havában fe
hér belet (úgynevezett „Welsse Woche“-t) ren
deznek. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy 
a háziasszony tavasszal ér rá a leginkább a 
család és a háztartás fehérneműjének pótlására, 
megvarratására. A modern kereskedő tehát 
ilyenkor a háziasszony segítségére siet, hatal
mas, úgynevezett fehér készleteket halmoz fel 
üzletében s ezt az ilyenkor annyira kapós fehér 
portékát aztán igyekszik olyan olcsó áron adni, 
hogy vevőközönsége ne csak kívánja, de meg 
is tudja vásárolni fehér szükségleteit.

A minden egyes árucikken feltűntetett ár 
valóban azt bizonyítja, hogy a Fenyves Aruház 
ezúttal Is a versenyképesség legmagasabb fokán 
áll. Ennek n szinte fantasztikus olcsóságnak 
többek közölt az a magyarázata, hogy a Feny
ves Áruháznak saját gyára van, hogy idegen 
gyáraknak is akkora megrendeléseket ad, hogy 
azok egész sor szövőszékeken kizárólag csat 
neki dolgoznak, hogy a Fenyves Áruház bevá
sárlói nemcsak Magyarországon de a külföldön 
is csaknem állandóan utaznak, felkeresik s gyá

váltott is vele. A reggeli órákban azután fel
fedezték, hogy Szekeres Ferenc ahelyett, 
Jiogy aludni tért volna szobájába, az előszo
bában lévő gázvezetékre,

törülközőből készített hurokra felakasz
totta magát

Amikor levágták a kötélről, már halott volt. 
A rendőrség nyomozást indított Szekeres Fe
renc öngyilkossága ügyében és azt állapit 
tolta meg, hogy az éjszaka folyamán egy 

kártyaklubba sodródott, ahol februári 
fizetését elveszítette

s minden valószínűség szerint emiatti két-, 
ségbeesésében követte el az öngyilkosságot.

rosokat, de csak ott vásárolnak, ahol a gyárost 
tuinagy készletek „nyomják'* s ahol emiatt 
szinte megdöbbentően olcsón kaphatják meg a 
szükséges cikkeket.

Hogy milyen árakat tud a Fenyves Áruház
nak ez a nagyvonalú, agilis üzletvezetősége 
produkálni, az a kővetkező néhány példából is 
kitűnik:

Batisztsiffon, kiváló finom fehémemüanyag 
métere P. 1.30. Kész lepedő, kiváló minőség 
140X 200 cm. szegve P. 3.40. Inlef (angin) toll- 
álló, bőrerős minőségben 98 fillér. Rayé köpper, 
a legtartósabb anyag alsónadrágra P. 1.50. 
Edénylörlö, piros és kockás, darabja 35 fillér. 
Pohártörlő, tiszta len 60X00 cm. nagyságban 
85 fillér. Fehér abrosz, megbízható, jó minőség 
140X140 cm. szegve darabja 3 pengő. Damaszt 
abrosz, selyemfényű, gyönyörű mintás 140X140 
cm. P. 4.50. Kávéskészlet, egész színes és színes 
szélű, 6 személyes P. 4.80. Étkészlet, kitűnő 
prttnut minőség 6 száiéélával P. '7.80. Agykész
let kitűnő pamutvászonból, hímzett és azsur- 
minlával 1 paplanlepedő 1,30X180, 2 nagypárna 
78X100 és 1 kispárna 42X60, összesen P. 24.90.

Különösen feltűnik Fenyves Fehér Február
ján, hogy az esti órákban, vagy ha borús, ködös 
az idő, páratlan fényzuhatagok ömlenek a ki
rakatokból és a reflektorokból az utcára s nap
pali fényt árasztanak a hatalmas áruház minden 
helyiségére. A villanynak ez a mérhetetlen pa
zarlása sem drágítja azonban nz árukat, mert 
hiszen legújabban saját villanytelepe is van ■ 
Fenyves Áruháznak. Immár maga állítja eM a 
villanyt is, természetesen olyan olcsón, hogy 
azzal takarékoskodni felesleges volna, de ez a 
pompás ás ugyancsak különleges látvánvosságot 
nyújtó fénytenger egyben lehetővé teszi a vá
sárlóközönség még kényelmesebb és még jobb 
kiszolgálását is.

Február elejétől végéig, kora reggeltől késő 
estig »rt Fenyves Fehér Februárja. Tcrmésze-. 
tesen minden divatárucikk kapható ez alatt az 
idő , itt is az ismert szolid Fenyves-árakon, 
de a fősuly ebben a hónapban a fehér árult 
kiváló minőségén és olcsó árain van. Az asz- 
szony, a férfi, a gyermek minden fehérnemü- 
szukjéglcte, a háztartás, az intézel, a szanató
rium. n kőrházágynemü,, kávéljázak, vendéglők, 
családok asztalterítői és szalvétái, egyszóval 
nn ’on fehér ám olyan mennyiségben és ak- 
ko n választékban van ilt felhalmozva, hogy 
abu:»n bizonyára mindenki megtalálja nz ízlé
sének, a szükségletének és — ami a legfonto
sabb — az erszényének legmegfelelőbbet.

Végűi mégegyszer hangsúlyozzuk, hogy Feny
ves Fehér Februárjának kirakatai, amelyeket 
kiváló iparművészek egymással vetélkedve’ ren
dejtek. a külső és belső dekoráció és a pazar 
fényeffektusok ennek az Idénynek olyan külön
leges attrakciói, amiket érdemes megnézni és 
mindenki meg is nézhet hiszen tudvalévő, hogy 
az ilyen nagy áruházakban nincsen vélcí- 
kénvszer.

mely 12 kötetből áll és havi 
részletekben is törl&szthetö

Budapest (2 kötet) Töltse ki az alanti szelvényt,
Az élet ára ennek vételo után a szállítási
KI a Gettóból feltételeket azonnal közöljük
Hamupipőke Őnagy- 

sága (2 kötet)
A halál
Pók Adóm hetvenhét 

élete i2 kötet)
Aranyhalu Rózslka 
Regény novellákban 
Háború és béke

T. BÉTA Írod. rt.
BUDAPEST

l Aradt-u. 10 

Érdeklődőm Kóbor Tamás müveinek fuldleumi ki
adósa irdal. Kérem u szállítási feltételeket, kedvezményeket 
velem közölni.

Kelet .

\<'i> ■

Foglalkozás ___

Pontos cim :.

Minden év 
legnagyobb slágere:

1927: ARANYLÁZ (Chaplin)
1928: BEV-HUR
1929: HOTEL IMPERIÁL
1930: NÉGY ÖRDÖG

»3.: EZ A SZERELEM
ROYAL APOLLO
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Tomboló vihar és botrány
az Állatvédők közgyűlésén
Pékár Gyula szerint az Állatvédők mentő

állomásán élveboncolásra adtak el kutyákat

Exp részajánlat
Sürgősen közöljük önnel Fehér 
KeStSnl* sláger el helyesbített árait:

Vasárnap délelőtt rendkívül izgalmas és viha
ros közgyűlést tartott az Állatvédő Egyesület az 
OMGE nagytermében. A közgyűlés szenzációja, 
hogy az einök ellenzése dacára megszavazták 
flüusler Károly titkár nyugdiját, akit — mint 
ismeretes — negyven évi szolgálat után évi 
tizenöt pengővel nyugdíjazott az egyesület, 
azonkívül pedig bizalmatlanságot szavaztak az 
elnöknek.

Foltért Károly elnöki megnyitója után nyom
ban

kitört a vihar.
Fleischer Gyula dr. óvást emelt a gyűlés sza
bálytalan összehívása és az uj tagok felvétele 
miatt. Az óvást nem fogadták el. Közvetlen ez
után Spelt Ferenc dr. javasolta, hogy Hüitsler 
nyugdijának sorsa felett szavazzon a közgyűlés. 
Az elnök nem fogadta el az indítványt, mire 
Molnár Jenő, majd utána többen felszólallak 
és azt hangoztatták, hogy

az állatvédőknek elemi kötelessége volna az 
embcrvédclcm is

és az Állatvédő Egyesület már ezért sem lök
heti ki az alkalmazottját az utcára évi tizenöt 
pengő nyugdíjjal.

Az elnök hangos „pfuj" és „mondjon le" ki
áltások közepette válaszolt a felszólalóknak. Ki
jelentette, hogy a belügyminisztériumot Lcrlc 
meg, vizsgálja meg fiz évre visszamenőleg az 
Egyesület elszámolásait s ha c vizsgálat nem dé
rit ki semmi rendellenességet, akkor nem zár
kózik cl a havi hatvan pengő kegydij fizetése 
elől. Az elnök szaval után az öreg, hatvannyolc 
esztendős Iiőusler Károly szólalt fel. Bejelen
tette, hogy ha a vizsgálat nem derít ki semmit, 
akkor

beestiletsértéai peri indít Follért Károly 
elnök ellen.

Végül Is az elnött elrendelte a szavazást, 
amelynek egyhangú eredménye Hüusler Károly

havi hatvanpengős nyugdijánál: megszavazása 
volt.

Ezután elkezdődött a közgyűlés második még 
viharosabb része. Zeöle Antal volt nemzetgyű
lési képviselő bejelenti, hogy

Raitsils Emil dr. lemoudott az elnöki tiszt
ségéről

és ezek után ő bizalmatlansági indítványt tesz az 
elnök ellen.

Nagy vihar támadt erre a kijelentésre. A nagy 
lármából Fleischer dr. ha ngja hallatszott ki. 
Pékár Gyula levelét olvasta fel, amelyből kide
rült, hogy az Egyesület ferencvárosi mentő
állomásán

kutyákat adnak cl élveboncolás céljaira.
Rossy Vilmos a mentőállomás vezetője ekkor 

felugrott a helyéről és védekezett az ellene emelt 
vád ellen.

— Tudomásom volt a kutyák eladásáról, — 
mondotta —, de nem én adtam el, hanem az 
elnök ur embere. Még novemberben írásban ér
tesítettem erről az elnök urat, de azóta nem 
történt semmi.

Az Állatvédő Egyesület tagjainak nagy több
sége akkor már az

asztalt verve, követelte a bizalmatlansági 
indítvány feletti szavazást

Az elnök végre engedett a köróhajnak és elren
delte a szavazást. A közgyűlés majdnem egy
hangúlag

megszavazta a bizalmatlansági Indítványt
Erre Faliért Károly elnök felállt és a megje

lentek legnagyobb konsternációja közben beje
lentette, hogy a közgyűlés határozatait nem veszi 
tudomásul, azt nem fogadja el és

megfellebbezi a belügyminiszterhez, 
majd izzó hangulatban, váratlanul bezárta a 
közgyűlést.

Férfiing, kitűnő oxlordból, 1 (tallérral ..........................................................

Mosódelén, színtartó, jó minőség..................  .. . .................. .. .. w .. „ ..
Függönygrenadu, 150 on>. széles .......................................................................

Konyhatörlő, kitűnő lélten-mlnóség.............................................................................

Refotmnadrág, atlasza lku trikó műhelyemből................................   .. .. ..

Kávésabrosz, színesen szőtt, nagyszo ü minőség .. .. .. .. .. .. .. .. 

Törülköző, darázsfészkei, rojtos .................................................... ..................«...
Flanell-ágyt'akaró, nagyszerű minőség................................................................

Paplanlepcdő, gyolcs, kis szépséghibával ..........................................................

Angin, nagyon jó sir apaminőség ....................................................................... ..

Abroszkclme, 140 cm. széles.............................................................„ .. „ .. ..

Nyolc helyen törtek be 
vasárnap

Lakásokat, üzleteket, trafikot, gyógyszertárt 
fosztottak ki a betörők

orvosok érdekképviseletei, a Tesz, valamin! 
a Magyar Nemzelpolilikai Társaság is ha
sonló megmozdulásra készül. Egységespárli 
politikai körökben is nagy hullámokat vert 
az akció. Farkas Elemér országgyűlési kép
viselő kijelentette, hogy elvileg a mozgalom 
mellett van, de szükségesnek tartja, hogy a 
hivatalos fórumok, valamint

a törvényhozás kényszerítse az álláshal
mozókat a lemondásra.

Érdekes fordulat állott be egyébként a 
mozgalmat illetően.

Feljelentés érkezett a belügyminiszté
riumhoz,

amelyben figyelmeztetik a miniszterelnöksé
get, hogy a Mefhosz alapszabály-ellenesen 
működik és követeli, hogy az egyetemi ifjú

p 3.68
P-.65 
p 1.95 
P-.82 
p 1.65 
p 3.92 
p .57 
p 5.38 
p 2.35 
p -.77 
p Í.95

Uii., Rakficzl-ut 38. SZ. 
öl.. Kiraiv-utca 52. sz. 
tu., uamnaz-korut is. sz.

ságnak ezt
az egyesületét függesszék fel.

Acsay László elnök erre vonatkozóan a kö-f 
vetkezőket mondotta:

— Hivatalosan tudomásom nincsen a fel
jelentésről. Kijelenthetem azonban, hogy 
a Mefliosznak az egész akcióhoz semmi közé 
nincsen. A tévedés minden bizonnyal ugy 
állhatott elő, hogy az álláshalmozás elleni 
küzdelem gondolata a Magyar Egyetemi és 
Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége ve
zetőiben született meg s uz 50 tagú bizott
ságban is sokan foglalnak helyet a szövetség 
tagjai közül. Ez a személyi közösség lehet 
az oka a félreértésnek. Egyébként nem en
gedjük magunkat megfélemlíteni és tovább 
is kitartunk céljaink mellett.

Az elmúlt 48 óra alatt egész sereg üzleti és la
kásbetörés történt a főváros területén. Szomba
ton éjszaka Leitcrsdorfcr Rezsőné Kisdiófa-utca 
2. szám alatti üzletébe törtek be ismeretlen tet
tesek, ugyanabban az időpontban Blumenthal 
Zoltán Paulay Ede-ulca 1. szám alatti üzletében 
is betörők jártak. Mindkét helyről

nagyobb mennyiségű értékes árut vittek el.
A Márton-utca 28. számú házban özvegy Jan- 
kulov Mártonná hentesüzletében jártak betörők, 
akik felfeszitették a kézipénztári s onnan pár
száz pengő készpénzt és nagymennyiségű hen
tesárut vittek el. — A Krisztina-körut 89. számú 
házban Balásffy Jenöné üzletének kirakatát 
fosztották ki a betörök, a Városmajor-utca 33. 
számú házban pedig özv. Fehér Arpádné

trafikjának a kirakatából vitték cl az ösz- 
szca szivnlvalókuL

A Károly-körut 9. számú házban Glrtner Artúr 
aranyműves lakásába hatollak be betörők, akik 
többszáz pengő értékű ruhaneműt és más érték- 
lárgyat zsákmányollak. Újpesten az Árpád-utca

46. számú házban özvegy Szabó Béláné gyógy
szertárába törtek be ismeretlen tettesek, akik az 
összes fiókokat felfeszitették, csak a pénzcsfiókot 
□cm tudták sehogy sem kinyitni. A jelek szerint 

különféle gyógyszerárat vittek el 
magukkal és a kasszát csak azért nem feszítet
ték fel, mert munkaközben megzavarták őket. 
Vasárnapra virradóra éjszaka

falbontáaos betörés
történt a Nagymező-utcában, ahol a tettesek a 
Könyves Kálmán-féle képüzletbe hatoltak be 
Hogy mit vittek cl innen, azt a vasárnap folya
mán még nem tudták megállapítani, mert csuk 
pontos leltározás után lehet megállapítani, hogv 
milyen képek tűntek el.

A rendőrség a tömeges betörések ügyben eré
lyes nyomozást indított, annyival is inkább, 
mert az utóbbi időben megint feltűnően meg
növekedett a betörések száma, amiből arra kö
vetkeztetnek a főkapitányságon, hogy megint 
veszedelmes betörőtársaságok választották mű
ködésük színhelyéül a magyar fővárost.

A pesti színészek százai 
kisérték vasárnap 

utolsó útjára Vágó Bélát

Feljelentették a Mefhosz-t 
a belügyminisztériumnál 
az álláshalmozás elleni 

küzdelem ügyében

A főváros szincsztúrsadalmónak szin e-java I 
kísérte uasórnap délben utolsó útjára Vágó Bé
lát, a Belvárosi Színház tragikusvégü rendező
jét. A szertartás kezdetét déli félegv órára tűz
ték ki a rákoskeresztúri izr. temetőben, azon
ban már tizenkét árakor az érdeklődők és gyá
szolók százai lepték cl a halottasház előtti tér
séget. Eljöttek a budapesti színházigazgatók is 
és valamennyi színház műszaki személyzete is 
külön küldöttséget küldött a temetésre. A szer
tartás megkezdésekor

egész tömeg koszom gyiilt össze a katafalk 
lábainál.

A budapesti színházak valamennyije külön ko
szorút küldött. A Belvárosi Színház, amelynek 
ez az értékes színész és színházi ember leg
utóbb tagja volt, három koszorút küldőit.

Félcgykor, amikor a szertartás megkezdő
dött, zsúfolásig megtelt a halottasház, úgyhogy 
igen sokan kiszorultak a teremből. A temetésen 
természetesen mély feketébe öltözve megjelen
tek Vágó Bcla fivérei és rokonsága. Felesége,

aki
férje halálhírének vétele után öngyilkossá
got kísérelt meg, súlyos betegen fekszik 

odahaza lakásán — 6 nem jöhetett el.
Eljött azonban a lánya: Vágó Erzsi, a Deuttehes 
Volksthcatcr fiatal művésznője, akit ketfen is 
támogattak és aki egyik ájulásból a másikba 
esett.

Az egyházi szertartás után Beöthy László, a 
Budapesti Színigazgatók Szövetsége és a Szí
nész Szövetség nevében búcsúztatta megrázó 
szavakkal az elhunytat. Pályatársai és a Belvá
rosi Színház nevében Szigetiig Jenő mondott 
néhány könnyekig ható szót Vágó Béláról. A 
Belvárosi Színház színészei ezután

váltakra emelték a koporsót
és vitték a hitközség által felajánlott díszsír* 
helyre. A résztvevők könnyes szemmel búcsúz
tak cl Vágó Béla koporsójától, amelyet per
cekkel később a kórus gyászéneke mellett le
engedtek a földbe.

Griger Miklós képviselő a Házban lemondásra szólítja 
fel azokat, akik több oldalról húznak fizetést

A Hétfői Napló az első volt, amely hirt 
adott arról a nagyszabású mozgalomról, 
amely ma már ugy él a köztudatban, mint 
- harc az álláshalmozás ellen". Az elmúlt hó
ién az akció nagy lépésekkel haladt előre, 
amennyiben Acsay László, a Mcfbosz elnöke 
'ezetése alatt működő 50 tagú bizottság kö
zel 3000 levelet kapott kézhez, amelyekben

SPfRA
URIDIVAT 4 B*
KOSSUTH LAJOS U.
L • 11 A r tartam* alatt

mams araimat öeszar- 
zesi arai alul árusítom!
irányáraim:

Garara Foriier-uarisnya. . . . 8.50
jnnamniní . .. . ?is-2(J 
Díiii es Faras-’wszw. . . ? 12-1<*
ftnaoi naiam . . . . P15-20

seiwnyaiiiwniii . . .. e.— 
csak február ta-ia

a bejelentők névszerint megnevezik azokat 
a közéleti férfiakat, akik kettő, három, négy, 
sőt több helyről húznak fizetést, megakadá
lyozván ezzel, hogy a magyar diplomás fia
talság kenyérhez jusson.

A mozgalomnak ma már parlamenti frak
ciója is van. Csik József, Meskó Zoltán, Er
délyi Aladár, Gáxpárdy Elemér és Órffy 
Imre országgyűlési képviselők állottak a 
mozgalom élére és biztosították a mozgal
mat támogatásukról. A Hétfői Napló mun
katársa beszélt Griger Miklós képviselővel, 
aki ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy a 
legközelebbi parlamenti ülések egyikén a 
Húz szine előtt

felszólítja mindazokat,
akik több oldalról „élvezik a sanyarú gaz
dasági helyzet áldásait", hogy

mondjanak le „füliisleges“ állŰMikról, 
még mielőtt a névsort nyilvánosságra 

hozzák.
Nagy lendületet adott a mozgalomnak 

Rlpl:a Ferenc főpolgármester, aki székfog
laló beszédében is megígérte nz álláshalmo
zás elleni küzdelmet cs kijelentette, hogy 
erkölcsileg a mozg-ilnni mellett áll. .4 t'rfr- 
megyék tőrvényhalőságthiak klsgyülcsci, az

Fértiszöuet-alániat
Mint minden évben, az idén is egy nagy tétel angol és más 
gyártmányú férfiszövetet alkalmi áron hozunk forgalomba, 
amely propaganda-célt szolgál, ennélfogva rendkívül olcsók!

Garantált minőségek 
Tavaszi uj minták

Tájékoztató árak:

Tiszta Kamoarn öitönyszövatoM, 150 cm szőlős, p 16'®° 
Tisztaavaplu divatos öltönvszöuatek mintu’és*'miDfe'g P 18— 
soiautex es iskoio öltöny- es szmoking-szövet, p 18-22

Ezenkívül többszáz darab maradók 
egészen 3 méterig, féláron kerülnek eladásra

NEMZETI RUHAHÁZ
Budapest, Rákóczl-ut 7. (Pannonla-szálló mellett)
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IIEKKK
Elfogták és letartóztatták 
Voleszák István építészt, 

akit llzctihatrendbell 
bűncselekmény miatt 
kerestek a hatóságok

Nagy por( Wr* f'-’. néhány hét eJötl Vole 
t-tili hlsán ismert budupcsli tpilési vállalkozó 
nak a bűnügye A gazxhig ember hírében álló

Vok'zák litván ellen tizenhat cég tett egy
szerre bünsódl kijelentést

« főkapitányságod csalás és sikkasztás bűn 
tette miall.

Vo/esrdk ugyanis hatalmas mennyiségű építő 
anyagot rendelt a tizenhat cégtol állítólagos 
építkezések céljaira, azonban a leszállított 
anyagot érlekesiteHe és a befolyó pénzt min 
den ellenszolgáltatás nélkül magának tartotta 
meg.

Mint vlójng L'dcrijli, hasonló hül)-
• vlckméityckei köteleit el Miskolcon is úgy
hogy a budapesti tönényszékkcl egyidejűm 
miskolci törvényszék is

elfogatóparancsot adott ki rllenr.
Voleszák István azonban nyomtalanul eltűnt 
hiába keresték az egén országban.

Voleszák azóta nem mutatkozott budapesti 
és miskolci lakásán, hanem különböző pest
környéki községekben lakott, ahol nincs beje 
leütési kötelezettség. Körben bejárt Buda
pestre, ahol elvegyüli a tömegben és kisebb 
< tkezőhclyiségekbcn nyugodtan étkezett. Hét
tőn reggel azonban bebizonyosodott, hogy ez u 
bujklIAsi mód sem célravezető;

a szemfüles detektívek egy Dnhány-utral 
kávéiuéréulMii felismerték Voltarák Ist

vánt éa előállították
• főkapitányságra.

Ródd kihallgatás után az építési vállalkozót 
előzetes Iclartózlatóshn helyezték.

Egyidejűleg a rendőrség értesítette a miskolci 
törvényszéket is Vo/es.’dA kérrekcrlléséről. A 
nagyszabású ügyben most fogja s rendőrség 
megállapítani, hogy ax ismert vállalkozó mek
kora összegekkel károsította meg budapesti 
és miskolci hitelezőit.

— Hidegebb idő. Vasárnap és hétfőn 
enyhe, derült idő volt. A Meteorológiai In
tézet prognózisa a következő: az Alföldön 
erősebb lehűlés várható, a déli részeken pe
dig csapadék való: ziníi.

— Hétfőn ünnepelték l’.oóz Hezoő 30 
éves újságírói jubileumát. Itoóz Rezsőnek, a 
.Magyar Hírlap főszerkesztőjének, h magyar 
iíjságirótársadaiom egyik Icgbccsflitcbb és 
legnépszerűbb tagjának hétfőn este ün
nepelték harmincéves újságírói jubileumát. 
Az Otthon Kör dísztermében rendezett ban
ketten mintegy háromszázan vettek részt n 
kiváló újságíró kollégái, barátai és tisztelői 
kőiül. Olt voltak teljes számban az összes 
magyar ujságiróintéz.ménvek vezetői is. A 
megjelentek közölt olt láttuk fíréhr Imre 
ny. népjóléti államtitkárt, dr. Barátiig Pál 
kir. főügyészt, Márkus Miksa udvari taná
csost, a Magyar IJjságiróegyesölet elnökét, 
Lénkén Gusztáv főszerkesztőt, Baracs Mar
cell, Pakots József és Brády Ernő ország
gyűlési képviselőket. Radvdny Miklóst, a 
Glóbus Nyomda rt. vezérigazgatóját, Sós 
irinlnt, a Nova ügyvezető igazgatóját. Móra 

Ferencet, Márkus Dezsőt, Szász Győzőt, a 
Glóbus nyomda igazgatóját és dr. Hahisz 
Lajos ny. miniszteri tanácsost és a társadal
mi, politikai élet, sala mint nz iró- és mű
vészvilág számos más reprezentánsát. Az 
ünnepi bankett első szónoka Márkus Miksa 
solt, aki az ujsógiróinlézményck nevében 
átadta Roó: Rezsőnek azt a pátenst, amely 
harmincéves újságírói munkásságát örökíti 
meg. Ezután a lakoma ünnepi szónoka, Móra 
Ferenc, kezében a Jókai-serleggcl megkapó 
óft frappáns beszédben köszönötte Roóz 
Rezsőt. A banketten még izárnos felköszön- 
lő hangzott el, amelyek mind meleg szavak
kal méltatták a jubilánst. Roóz Rc/sŐ meg
hatott hangon, szép Ixszédben köszönte meg 
az ünneplést. A bankett a késő éjszakai 
ókákban ért véget.

Eltemették llrrthrlot tábornokot. St.-Ellen- 
neböl jelentik: Brrthelot tábornok hamvait va
sárnap helyezték örök nvugalomm Nervlruzbcn. 
A- temetésen igen sok küldöttség vett részt. II. 
Károlv román király bronzpálmát küldött ke
gyelete jeléül.

— Eltemették Bubin Ferenc kúriai bírót. 
Ma délután 4 órakor temették a kerepesi-uli 
temető halotlashárából Bubit Ferenc nyu
galmazott kúriai tanácselnököt. A temetésen 
Os.ttnald István, a kúria másodelnöke veze
tésével megjelent a Kúria és a Tábla egész 
bírói kara, valamint Halász Frigyes, az Cgy- 
' órlvlzsgáztatőbirottság elnökhelyettesével 
elén a budapesti ügyvédi kar színe java. Az 
elhunytat a kurta és az Igazságügyi szerveze
tek nevében Heszlcrmayer, kúriai tanácsel
nök búcsúztatta.

A Hlkotex megtartia amit ígér: 
még az erős dohányosnak is 

meguédl az egészségét.

izgalmas tumultus 
héttőn este aKlauzál-utcában

KótszazStuen áitásffierosO biciklista 
rombolás] rendezett egv házban

Nem mindennapi események színhelye 
volt hétfőn délután a Klnuzál-ulca. A Klau- 
zál-ulra 33. szánni ház egyik kereskedő la
kója hirdetést telt közzé a lapokban, hogy 
kerékpárosküldöncöt keres. A hirdetésre 
mintegy

kétszázötven ember jelentkezett 
és az udvaron összrzsufolódva, valamint az 
utcára szorulva várták, hogy munkaalka
lomhoz jussanak.

A jóhiszemű kereskedő az első jelentke
zőt felfogadta, mire

a csalódott tömeg nekiesett a lépcsőház- 
nak, ös’z.elöríék a korlátokat, kszaggat

Órízetbevették Sziklay István 
simonfai körjegyzőt

Súlyos szabálytalanságokkal vádolják a felfüggesztett körjegyzőt 
Vele együtt őrizetbevették a csendőrök a község bírálót is

Kaposvár, február 2.
fA Hétfői Napló tudósítójának tde/onjclen- 

tése.) Megyeszelte óriási feltűnést keltő eset tör
tént hétfőn:

A esendfirség őrizetbe vette Sziklay István 
simonfai körjegyzőt és Nagy József községi 

bírót.
Az figy előzményei hetekkel ezelőtt indultak 

fi. A kaposvári főszolgabirósóg vezetője
rovanesoliíst tartott

i simonfai körjegyzőségen. A rovancsolás során 
HŰI pengő hiányt találtak. A vizsgálat adatai 
izerint Sziklay István körjegyző, mintegy busz, 
ilkalommnl pén/t vett ki a községi biró által 
iczclt pénztárból és erről nem adott nyugtát.

— Bákosi Jenő és Lord Kothermere ta
lálkozása. Vasárnap délelőtt a Belvárosi 
Szinházban Lederer Lajos Bothermere lord 
roll titkára előadást tartott Rákosi Jenő 
•s Bothermere találkozása címmel. A rend
kívül érdekes előadást díszes és előkelő kö
zönség halgntla végig, nkiknek soraiban olt 
láttuk 'Bérezel Jenő alpolgármestert, Márkus 
Muksa udvari tanácsost, Lamotte Károly és 
I.ieber Endre tanácsnokokat, Rákosi Szidit 
és Rákosi Gyulát.

A KIS
FRÖHLICH

A DÜNACORSOBARBAN
— Vácott visszautasították az ellenzéki je

löltek ajánlásait. Hétfőn reggel 8 órakor járt 
le a határideje annak, hogy Szcnlhe József 
(országos függetlenségi Kossulh-párt) hiány
ró 4|| és dr. Báthory József (ellenzéki pár- 
lonkivülij hiányzó 427 ajánlását benyújtsa. 
A választási biztos felülvizsgálván a benyúj
tott pótajánlásokat, este közölte a két párt
irodával. hogy Szentének 18, dr. Báthorynak 
pedig 127 ajánlása hiányzik az előirt 1000 
ijdnlásból. Miután ilyenformán csak Kornis 
Gyula dr. államtitkár tudta a szükséges szá
mú ajánlást benyújtani, Vác egyhangúlag 
megválasztott képviselőjének tekinthető. A 
választás eredményét csütörtökön reggel 
8 órakor hirdetik ki.

Ki lér ma mír ősz fellel ?°,M;: 
nw B -S nsp alatt Ősz hnj Inak bajnszAnak, szaka. 
anak vlavzMOrtja credo I természetes aaEnót, hí az

■ keleti hnjltjtto re generátort
RllRV kaainAlta Nem festék, nem llOra írtaimul

Kgr Uvenrel P t.SO. t.®O. Postai r«<vnagokat ntAnvét 
mellett áronnál kfildUnk rflrsktSr: Veltner Herbaira 
itrogéria Budapest, KAlvIntér i Telelőn: Anl. 847-SU

— Kalmár Tibor a Conttnentalban. Kalmár 
ribor, n budapesti társaságok kedvelt és rokon- 
ircnvcs muzsikusa, aki egyszemélyiben mint 
költő, mint hegedűművész és mint dalénckes 
szórakoztatja ■ publikumot, visszatért régi sike
reinek színhelyére, a Conhnental-szálló fttermé- 
nrk bárjába. A publikum, amely annyira sze
reli ezt a rokonszenves fiatal muzsikust, öröm
mel látta viszont ujra kedvenc bárja előadó
pódiumán. Kalmár Tibor dalainak meg meg
újuló nagy sikere van.

- írókról éa hírlapírókról prédikált Hangba 
pátrr. Vasárnap délelőtt nr Egyetemi.templom 
l>an S. Bangha Béta sznlézl Szent Ferenc az 
írók védőszentjének ünnepén nz Írókról és n 
hirlaplrókról tartott prédikációt. Szent és ma

ták a cimtáblákat
és a forrongó csoport egynémely tagja a 
proletárdiktatúrát éltette.

Az őrszemes rendőr értesítésére 
riadóautón egy szakasz rendőr érkezett, 
nkik aztán a legerélyesebb eszközökkel 

oszlatták fel a tüntetőket.
Közülök egyet elő is állítottak a főkapitány
ságra, mert az volt a gyanú, hogy az illető 
fiatalember hangosan éljenezte a proletár
diktatúrát.

Miután azonban konkrét bizonyíték nem 
merült fel ellene, estére elbocsátották.

Sziklay István beismerte, hogy valóban ki
vett körülbelül hétezer pengőt a pénztárból, 
de erről tudott Nagy József községi bíró Is.

A körjegyzőt és a bírót felfüggesztették cs azóta 
folyt ügyükben a vizsgálat.

Hétfőn megjelent a simonfai körjegyzőségen 
Mályat Ferenc dr., központi srolgabiró, Bariba 
Balázs számvizsgálóval. Újabb rovancsolást foly
tattak, több tanúkihallgatást tartottak és ekkor 

megállapították, hogy a hiány 19.000 pen
gőre rúg,

amiből Sziklay István 3900 pengőt már vissza
fizetett. A szolgabiró intézkedésére

a rendőrség a körjegyzőt a a községi bírói 
őrizetbe vette

I és most tovább folyik ügyükben az eljárás.

gasztos az ő hivatásuk, egyenes leszármazottai 
a prófétáknak, ezért tisztelni kell őket — mon
dotta — az Írókról és a hírlapírókról,, akikre 
Isten áldását kérve fejezte be prédikációját.

— Megmérgezte magát Forgács Elemér 
csendőrőrnagy. Hétfőn délután Forgács 
Elemér 53 éves ny. csendőrörnagy öngyil
kosságot követett el Erzsébet királyné-ut II. 
szám alatt levő lakásán. Szobájában a párná
in gon holtan találták a csendőrőrnagyot. A 
mentők megállapították, hogy ismeretlen, 
gyorsanölő méreggel megölte magát. Búcsú-

levelében csak azt kérte, hogy ne boncolják 
fel, öngyilkosságának okát nem jelölte meg.

— Kormányzó ■ Fórumban. Hétfőn dél
után előkelő vendége volt a ForuDi-mozi- 
nak, a kormányró felesége és gyermekeinek 
társaságában megtekintette a mozi sláger
filmjét, a Mosoly országát. A kormányzó 
látható élvezettel nézte végig a filmet, amely
nek végén elismerését fejezte ki a szinház 
igazgatójának.

— A rendőrséget hívta éa a detektívek 
szcmeláttára agyonlőtte magát. Hétfőn dél
után cgy ismeretlen férfihang felhívta a fő
kapitányság központi ügyeletét és csak any- 
nyit mondott, hogy siessenek ki a Markó-ut- 
cába, mert az ottani nyilvános telefonállo
másnál ép most lesz valaki öngyilkos. Detek
tívek robogtak ki autón a Markó-utcába, 
ahol a 11-es szám előtt meg is találták a 
nyilvános telefonállomás fülkéjét. Abban a 
pillanatban, ahogy a detektívek autója a fül
kéhez érkezeit, lépett ki onnan homlokához 
illesztett revolverrel cgy fialni katona. Mi
előtt azonban még a detektívek kiszállhattak 
volna a gépkocsiból, a katona elsütötte a re
volverét s a következő pillanatban holtan ro
gyott az utca kövezetére. A nála talált ira
tokból megállapították, hogy Csuka Lajos 21 
éves közhonvéddel azonos, aki a Mária Te
rézia laktanya autóosztngáná! teljesített szol
gálatot. de csapattestétől kél nappal ezelőtt 
megszökött és a katonai detektívek már vá
rosszerte keresték.

— A Sirály Cipőkrrrakrdelml b. I. Erzsé
bet körút 40- 42, január 30-tól február 
II ig nagy raktári árusítást rendez, hogy a 
tavaszi árunak helyet biztosítson. Aki tehát 
sok pénzt akar megtakarítani, fedezze a 
Sirálynál már most szükségletét, mert ez a 
márka a legolcsóbb árak mellett is a szolid 
minőség biztosítékai képezi

Öregedés Jele «ü rArecs?

tüntetni, mert a már nálunk is forgalomban szépitőszere.

Bátran 
gyón s

A békéscsabaiak 
az adóvégrehajtások 

ellen
Békéscsaba, február >. ’ 

(A Hifii Napló tudósítójától.) Ax itteni «iR. 
rosok és kereskedők hétfőn délután nagygyűlést 
tartottak, amelyen elkeseredett hangon tiltakoz
tak a gyulai pénzügy igazgatóság legújabb ren
deleté ellen. Ebben a rendeletben ugyanis a 
pén rügy igazga t óság

utasítja Békéscsaba város adóhivatalát, 
hogy az adóhátralékokért a legteljesebb 
szigorral foganatosítsa a végrehajtásokat.

A békéscsabai ipartestületek székházában össze* 
gyűltek az egész város kereskedői és, iparosai, 
akik elkeseredett kifakadásokat hallattak a szi
gorú adóbehajtás ellen és azt hangoztatták, 
hogy akkor, amikor Békéscsaba város kétezer 
ínséges családot tart el az egész télen át tüzelő
anyaggal és élelmiszerrel, méltánytalan a mos
tani súlyos gazdasági helyzetben a gyulai pénz- 
figyigargaióság szigorú ukáza,

amellyel le akarják foglalni a kereskedők 
és Iparosok értékelt s ezzel meg akarja bé
nítani úgy a kereskedők, mint az iparosok 

forgalmát.
Elhatározták, hogy- felkérik Búd Jánost, a kerü
let képviselőjét, lépjen közbe és hárítsa el a fe- 
jük felől a végrehajtás veszedelmét.

Vakmerő rablótámadás 
a Rőkk Szilárd-utcában

özv. Okolicsányi Gózáné, akinek • Ke
leti pályaudvar elölt van trafikja, hétfőn 
éjszaka a napi bevétellel fíökk Szilárd-utca 
16. számú lakására indult. Amikor a ház 
kapuján becsöngetett, egy

rosszul öltözött fiatalember ugrott eléje, 
aki kilépte kezéből a retiküljét, amelyben 
25 pengő készpénz volt. Zsákmányával az
után eliramodott. A segélykiáltásokra oda
rohant járókelők már nem érték utol. A 
megtámadott uriasszony támadójáról pontos 
személyleirásl adott. A rendőrség megindí
totta a nyomozást.

Kárlanlüszereseiöi

ÍNOTÉÉTestor
Ételízesítő huskivonatot

— Elmaradt ■ legitimisták kaposvári gyű
lése. Kaposvárról jelentik: Vasárnap délelőttre 
Stepalch alispán legitimista gyűlést hivott össze 
Kaposvárra, amelyre az országos vezetők közül 
is többeket meghívott. Miután azonban wm 
Apponyi Albert gróf, sem a többi vezetők közül 
senki sem kívánt résztvenni a gyűlésen és az 
érdeklődés a közönség részéről sem volt elég 
erőteljes, a gyűlést májusra halasztották.

— Sándor Márton zalaegerszegi orvos tragi
kus halála. Zalaegerszegről jelentik: Sándor 
Márton dr.. zalaegerszegi orvost szombaton egy 
betegéhez hívták. Miközben a beteg lakása feló 
tartott, összeesett és hirtelen meghalt. A megye- 
szerte ismert orvost agyvérzés ölte meg. Hétfőn 
temették nagy részvét mellett.

*9 et6kénit p®’r<rt **£SOI 00 S f-VJ.nvMay^. I«
. ~ M*8*,akul* Invesünent TrosL 1931. évi 
Jann'/r .hó,27’ón tartotta a Magyar Investment rt. 
n Pénzintézeti Központ helyiségéiben alakuló 
közgyűlését búró Korányi Frigyes elnöklése 
u? »,a.ku,° kfllByü,és n társaság alaptőké
jét 20 millió pengőben állapilolla meg. A rész
vényeket a Pénzintézeti Központ éa a budapesti 
?7P.y PéntJn,ézctck jegyeaték és az azokra tör- 
‘ént 30 százalékos, vagyis 6 millió pengő össze
gű befizetés teljesítése az alakuló közgyűlésen 
gazoltatott. Az igazgatóság tagjaiul megválasz

tattak: báró Korányi Frigj-es (elnök). Bún Jó- 
zsef, Erney Károly, dr. Éber Antal, Fischl Ignác, 
Fle.srig Sándor dr. Horváth Lipót, Kálmán Heh 
rik. Kovára Géza. dr. Lukács Antal, dr. báró 
Madarassy-Beck Marcell, dr. Makai Ernő, dr. 
a eUvI.JSn6, yilos GyörW’ Pósrior Miksa, Són- 
wt kÓ?"í,n’ dr‘ SciloV8«ky Tibor, Szécsi Pál, 
Hciss Fiilöp, Wcrthcímer Adolf. A Magyar In
vestment Rt. alapszabályai értelmében a Buda
pesti Áru- és értéktőzsdén jegyzett értékpapírok 

v* .tő*M,6ken jegyzett magyar értékpapi- 
•i-Ví’iV í'í'* ó" nz rzzcI sorosan összefüggő 
Ugsletekkel fog foglalkozni. Ar uj társaság 
ügyeinek vitelét és kezelését n társaság igorgútó- 
'áganak irányítása mellett, tekintettel közérdekű 
Céljaira is, a Pénzintézeti Központ vállalta. Az 

® ,Anai'é.ff ignzgatősága Sándor 
K . Penzin‘ézcti Központ ügyvezető-igat-
gatóját kérte fel.

bárJ-b« azombat este 
újból két világhírű zenefenoinén jötf. Zaidee 

■ l <”’l"z "mer|k*i származású mulatt jazz- 
énekesnő —. kinek neve n szenzációs gramofón- 
lemezekről közismert és Supónilzkaya, nz utol- 
(rhctctlen zongora-humoristanő, n bárok sláger 
muzsikájanuk mesternöje, nz ő kiváló francia, 
angol, német és orosz műsorával. A szenzációt 
tánc muzsikájára a közönség táncol.

Heroskin ránceltüntető kr 'm pár

uz amerikai nők legkelendőbb
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AZ IDEI TÉL ESEMÉNYE A

2FEHÉR-HÉT
a Tk Február 2-től 1B-IJ tart

Ezen évenként megismétlődő Fehér-Heti akciónknak ezidén még nagyobb jelentőséget biztosit az, hogy a fehér árukon 
kívül minden, áruházunkban található cikk árát rendkívül mélyen leszállítottuk. Óriási nagy tömegű árut dobunk 
piacra szinte minden haszon nélkül, hogy hűséges és megelégedett vevőink nagy táborát még jobban növeljük, 

m Nagyvonalú Fehér-Heti külső és belső dekorációnk megtekintése mindenkinek külön élmény! **^98
Hétfőn egész nap nyitva tartunk.

Szőnyegek, függönyök

Futöszöoyeg
dó cm. széles, jó strapa ■laőeég. ■*. P

Mintás fuiászönyeg
d& om. ítélés, olsórendd míaőcég, mlr. P

Flanel takaró sleórsaM minőség,
lSüxllO nagyság_________ darabja P

„Astoria" duolahurkos szoba- ,O60 szőnyeg íooxboo aagysig __ _ _ P 28 
la virágos szaténaaplan ig ®0 

gyapjúval töltve, 180x130 nagyság _ P A U

.Astoria" duplahurkos ügyelő 3*>
Korumánla szövésű sezl on élvétől x-80

pmsa, mintái ............... darabja P 18,60,4“

Ettamín stórfüsoűny
dnsau csipkéivé, motivval _ P U

Fehér cslpke oblukvltrage r _.gg
FOggönyetamln _.qa
Fehér cérnugrenodln i«>

100 cm. uélM P A

Fflggönygrenadín -ps
160 cm. síéles, fehér te ekrt, méter* P A

Flanel portörlő
darabja______________________ __  P teU

Hézlszötles konyharuha _.xg
Tiszta len konyharuha _ nx

60x60 nagyság, darabja — P U“

PamutvűsznaK, slfónoK Nöl fehérnemüek FérflfeTiérnemüek
Reklám slfán , - tg

■étara---------------—---------------- —■». »U

Nltflnő slfön és gyolcs -.05 
Slldn-ésgyolcsklllönlegesség

— ■ p l.SA. A

Bőrerös angln
■étsro

Batlszt slfön
te minőség, tnomsnála .

Alsónadrág grádll 
í jynemD dainaszt

Z"
la fehérnemű songra!

Hlyem fénnyel, mindsn évin _ _ _ P A

Názlszöttes törölköző _ _gg 
Kockás damaszt törölköző " _.i r 

nyárt _. :------------------------------------------- A W
la frottler törölköző 1“

kUm bordűrrel, darabja.-----tP A

Mvésterltő
dnfaueóvért. 4 ■omllrii _ « 2 2 P w

Bamaszt étkezőkészlet• MMtályes_________ P 10,M. B.W A

Uvískeszlet tm
afvwM, • scemélyM _ — ~ P A

p

p

p

r
Z10
5.4O

___ p

___ p

Színes kombiné
inéin oslpko- éa kimitedleaftéMOl-------P

Selyemfényű tóéi kombiné
minden tilnbon, csipkéire és kiméivé P

Színes hélölng
kiméivé, modern fotonokban _ _ P

Hélölng finom mosott slfónból
dlmiin kiméivé ................... P S.OS, P

Nöl síién Ing hímezve
la mosott slfónból P 1.98, ____ _____ P

Flanel háld pllama öltöny
jó mosó eportflanelbóJ .. ..............._

Slfón melltartó.
botiéit tlfónból P — »»,

Meleg téli nadrág
műhelyemmel átszőve, női 1.9*, Oy se
rnek, minden Mámban _ — — P

Atlasz csíkos selyemnadrág 
nőkéi műeelyemböl ............................  P

Festökötény. vállas, fodrozott
világot ét sötét alapon, jó mosó _ __ P

Vállas slfénkötény
stép hímzés diszltésM) _

Fehér munkaköpeny
jó köperbúl, nöl ét férfi

Fekete klottköpeny
csak nól ...................  _. ....

p

— p

p

p

___  p

Hu- és laAnykefehérnemllek 
rendklvDI olcsó áron.

im r

_ _p

Reklám oxíordlng
1 gallérral, erős ée jó moeé._ _ P

Elsőrangú oxfordlng
nép aj mintákkal, 1 gallérral.. _ _ P

Rale batlsztlng 1 gallérral, dupla-
bélelt mellel, fehér ée ni hm . P

Selyemfényű nupllnlng
kiváló Jó minőségben, fehér ée

Hélölng kűUaböeő taeőaokbM, kftűMl 
elfónból — ... -.............  _ P ,

Rövid gombosnadrág
fehér slfón ée u nes oxfordból __ _ _ P 

Höner- és raje-nodrág
rövid, gombos ........ ............. ..

Hosszú nadrág
rajé ée sploköperból _ — P 4.90,

Bécsi félkeménygallér
la minőség, minden eiámbaa, darabja P 

Férfi sportharisnya
jó inakkófonalból, mintázott... _ _ P 

Divat puhakalap
A legújabb formákban _ «

Gyapjú keménykalap
béléssel, modern fnsónokban

Szövött gumminadrágtartd 
bőrpnrecekkel ... .. ................. .... _ P

Dlvutzoknl Sí7”íí-
jó mintás památból

Tiszta cérna flárzokn!
dl'-*'tnlntA* és sima ........  _ .

p

_ p

___ p

____ p

Ml tó mekrohált, cipők
Mosd pongyola , „astnei (Honban, teáén ejtel P LM, 7*** 

rtvti ejjal-------— — —------------ — P te

Mdselyemruha
csáp mintákban, tfvnttiaMOkben, 1 | -öu
Mák--------------------------------------------PAA

Tflucmbo ____ oiA só
la nohéi mtsetyea ínye te íMee-MI, 7R W 
a legújabb latosban — PmlU

Selyemfényű pepiin blúz
tekér és drapp, modern aj foton bán _ P ”

Pllsszé nlj
gyepje tollából, fater, tokoké te nétádeák P

Gyermek ídtszöroha
a legjobb Kötőanyagból, la ktvDeltea P

Gyermekruha
fa mosó mételyemből. Minős kiállításban. 
Mép mintákkal, éő-te---------------— — P

Stábonként >0 ŰUdr árvmilktdte

Női antilop- és lakkclpők n“
alSMony és magas sarokkal _ P A te

Női színes troteurclpő l? 80
gyönyörűen kombinálva, erős kivttaltea P A te

Férfi fekete regattaelpö
Mr vagy lakk orral, garantált minősét F A U 

Férfi barna? bagaria félcipő i e»
■som te modern kirí télben ... — ........ ? A U

Fin kapcsosclpő
tern te fekete, érte strapa minőség, 00

2'M

___ p

Harisnya, kesztyű, kötöttáru
Höl vlskosa selyemharisnya i->» 

garantált la hibamentes ára, párja _  P A

Fehér mflselyemsál _ qc
mintázott ét ajouroe_____ P l.SB, P wll

Bélelt börkesztyO
gombot, férfi P 6.7S,

Bélelt börkesztyO
wattot, férfi 7.4S, nól _

MosdbörkesztyO
térti sárga •.»», a« tokár éa atega P

SvédkesztyOk
bélés aélktU, la minőség, séf és Mrt P

Nöl oroszka
tinta gyapjuminöeég, minden 
bordűrrel.. ........... —

Nöl tenisz pulóver
fillér, Minis bordűrrel _ —

Férfi hűtött mellény
létét Mlnekbsn .. ... _. _

Férfi zsebkendő _?n
sjoar Méllel P —.48, Mögötteséiül--8B, teU

Nöl batlszt síién kendő _io
ajcur uéllo) . ... . .............. — — P AU

Színes szélO zsebkendő _m
Jó mooé--------------------------------P ’LJ

Női divat zsebkendő _kk
ajoer sséUsi P “U

Piperecikkek, rövldőruk Méteráruk, bőráruk
10 dkg. Unom szappanpehely -yx 
6 darab Illatos pipereszappan -cn 

celofán csomagolásban .......... ........ P W
1 kg la pipereszappan_ _ _ » 1”
Compockt púder tükrös fémé oboában, * Q 0

1 szójruzzsal együtt __________ P UU

Alumínium beretvafdl -yq
1 darab rndberetvastappaannl — — _ P te 3 

Frottler kesztyű -«
jóminöségü, köröm kefével együtt — _ P JU 

Tartás ruhakefe - qo
Celluloid szalvétagyOrD -jq 

W«M<2ZZZZZZZ--88 

 -05 
60 cm fodros selyemgumi_ _ _ - ?n
1 orsó cérna -yx
1 őrsé cérna - ne

1000 jardot —ü^p wU
Fércpamuf -?o
Nöl öves harlsayatartö -qo

•■I1M kloltból, tifos béléssel — _ — P 3U

Kézi festett kellm párnák
te fitten párnalapok ......

___ p

___ p

Tiszta selyem Crepe de Chlne
■India Mlnbea, om luO om móIm — P

Műselyem mongol „ .
príma néhai minőség, minden csínban P

Crepe tatén *oit4l eetyembói,
bármily silnból, IS ara móIm _ _ _ P

Tu/eed ruhakelme - » -
• legújabb síinek ben és mintákban _ P

Tiszta gyapjú kazán
minden 11 Innen, 96 cm. iiélee _ _ _ P

Gyapjú tweed
mba- 4e kMtlflmkolM, 100 om. m41m P

5“
4J0
548 
2”
440

Férfi kumgarn öltönykelme in" 
aehés, tlssta gyapjúéra, 140 cm m41m P 1 U

Mosö delén _cc
a legújabb mintákkal..._ __ __  _ _ P ’Uw

Mintás mdselvem »i » 
lói és ryermekrahára P A

Cémakanovász, Zeffr és Oxford _ qc
■lintartó minőség, egységárban, métere P AU 

Nansouk női fehérneműre, _ OH
■ Indea eslnben, métere _ 'wU

Börerszény _cp
Nöl börretlköla legújabb divatformékbM m. üi, P U 

Aktutdsko cbo
lé tehénhórből ..._________ __ _____P V

— p

«. _ p

Február 16-lg beérkező posta! megrendeléseket utánvétellel a portóköltség felszámítása mellett pontosan 
szállítunk. — Kívánságra külön Fehér-Heti árjegyzékünket Ingyen megküldjük.

DIW^eNOK
Budapest, Rákóczl-ut 74
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— Az illáin megvásárolta a hortobágyi 
törzs cucbI. Debrecenből jelentik: Debrecen 
városát, mint a Ihtfői Napló megírta már. 
hosszabb ideje foglalkoztatta a hortobágyi 
tnrzsménes értékesítése, tekintve, hogy a vá
ros anyagi helyzete nem engedi meg a törzs
in ncs fenntartását. A hortobágyi lörzsmé- 
ncs iránt a magyar állam és egy román ér- 
dckcvo’iort érdeklődött. Most azután az ál
lam e'hntározta, hogy a lörzstnéncst meg
vásárol,a. A vásárlás pcrfcktuálásárn Plósz 
károly föidmivelésDgyi államtitkár Debre
cenbe érkezett. A 40 darabból álló törzsmé- 
nos darabonként kéterernégyszáz pengőért 
került a: állam tulajdonába. A ménes egy 
lésre Debrecenben marad, egyrészét pedig 
Bud.”»esfre szállítják.

— IJahb hamis litprngőMIk kerültek forga
lomba. Az állami pénzverde közlése szerint uj 
hamis ölpengősök keriilhk forgalomba. A hu- 
nii-lt vánvanyag ón. ólom, cink, színe álom
szerű, kissé homályos. Az öntés utján etőálliloll 
hamisítványok első példányának öntési felülete 
különösen a címeres oldalon feltűnően tiszta én 
éles, élesen látható még a gyöngysorékítmény 
legnagyobb része is, csak a H P. hetük homá
lyosak kissé, továbbá a „Magyar Királyság" 
felirat .,M“ betűje alatt látható kis öntési go 
lyócska. A második példány öntési felülete már 
nem elvan éles, amennyiben a címeres oldal 
baloldali része kissé homályos és finoman ripa- 
csos. Az ,.M" betű alatti kis öntési golyócska 
sem láthntéf rajta. A azélrccézet nem tökéletes, 
amennyiben mindkét példányon reszelés nyo
mai láthatók. Csengése tiszta, ugv hogy a hami
sítvány a hangjáról alig ismerhető fel. A hami
sítvány súlya 19 gramm, tehát jóval könnyeb a 
valódinál éa leginkább homályos színéről lehet 
felismerni, A kereskedelmi miniszter rendelet
ien hívta fel a közhivatalokat, hogy a hozzájuk 
(tortilő hamisítványokat foglalják le és adják át 
a rcml’rséghck.

— Rádión köröznek egy sikkasztó képilgvnll- 
I öl. A budapesti fökapilánnysóg hétfőn délben 
elfogató parancsol adott ki Rácz Pál szekszárdi 
Rz dctésií 27 éves képíigvnök ellen, aki ellen 
több ismert fővárosi műkereskedő rég tett bűn- 
s idl fel jelentést lopás és csalás bűntette miatt. 
Rács Pál. aki egyébként már kétizben volt bűn- 
l<(vc sikkasztás miatt, értékes festményeket és 
rézkarcokat vett ót bizományba és ezekkel 
• gyűlt nyomtalanul eltűnt A pontos kárősz 
szeget, amit Rácz Pál okozott n műkereskedő 
régeknek, eddig még nem tudta a rendőrség 
pontosan megállapítani, de mindenesetre hatal
mas összegre rúg nz okozott kár. A megszökött 
I épügynök szcmélylcirásAt rádió útján közölték 
az összes rendőri és cz.endőrl hatóságokkal.

— Autóiul éa nzemeteakocsl karambolja. A 
Klauzál utca 7. számú ház előtt vasárnap reg
gel a llp. 22—6882. rendszámú pirostaxi, ame
ly' t Barabás János sofőr vezetőit, nekirohanl 
így srcmelcskocslnnk, amelyre Mészáros János 
I > zliszlnságl munkás éppen a szemeteskosnra- 
Int rakta fel. A taxi az. egyik lovat a szó szoros 
értelmében Icgázolla. ugy, hogy a szerencsétlen 
i Il itől az állatorvosi intézetbe kellett azonnal 
szállítani, az autó pedig, amely nagy erővel üt
között neki a vasvárit kocsinak, össze-vlssza 
roncsolódotl. A sremétkocsi kocsisának és ma- 
{•ánnk a sofőrnek csodálatosképpen semmi baja 
som történi. Barabás János sofőrt előállították 
n főknpitányyságra és megindították ellene az 
11járást.

Háziasszonyok!
Selyoraoeholy anglu ídaunendicht), fehér 
ón nyers színben, 80 cm széles 3.20 
holyett P 1.95. — Agvnemüvászon klilön- 
loRCMég, Hl cm széles l.c0 helyett P 1.25. 

Vidékre rostán utánvéttel.
Nomtntszés esetén pénzt azonnal vissza. 
FA Mán Toswtrok, Futfawt vw.. BMiy-ntci 7.

Pattschacherné nem 
jelentette fel férjét 
Múlt heti számunkban megírtuk, hogy a rend

őrség elfogta a Corvin Aruház szőnyegtolvajait, 
körtük Pőttschacher Gyula volt áruházi eláru
sítói. aki ellen az a gyanú is felmerült, hogy 
esetleg résre volna a gubacsiuti rablótámadás 
előkészítésében, időközben a rendőrség elfogta 
a tetteseket, akikkel Pőttschacher semmiféle 
összeköttetésben nem állott és igy ebben az 
ügyben szerepe tisztázódott. Pőttschacher Gyű- 
Ióné ezzel kapcsolatban

a kővetkező nyilatkozat közlésére 
kérte fel lapunkat:

— Nem felel meg a tényeknek, hogy én egy 
orvostanhallgatót bíztam volna meg, hogy a 
rendőrségnek bizonyos dolgokat borzon tudo
mására. amelyek férjem ellen megindult bűn
üggyel kapcsolatosak. Sem közvetve, sem köz
vetlenül

nem tettem bejelentést
arra vonatkozóan, hogy férjem a tolvajszövet
kezet segítségével esztendőkön át fosztogatta a 
Corvin Áruházai. A tényállás az. hogy engem 
már a megindult nyomozás során utólag hall
gatlak Ki és igv a nyomorás nem az én. vagy 
úllitólngos mcgldrolfnm feljelentése alapján in
dult nug.

Jti BÚTORT 
«snk elsőrendű minőségben, csoda olcsón sásá- 
rolhar. bem. nyfnhá'ó faragással 335 pengőtől, 
remek ebédlők, különféle garnitúrák, vashűin- 
rok S'-rlónok, matracok. Konyhák 125 pen- 
g ' V > iv'ri<ny 17.50 pengő, 6 darab matrac 
51 ? ;;A Minőségért cégünk 31 éves köz

ismert múltja felel.
Részlvtoss'.Aly 

ffll MIKSA is Fitt’ írtainál 

butoroiztAlya, t'llől-ut 65. szám

Megszűntették a Talmud 
pórt az egyszerűsítési 

tőrvény alapján
Kmoskó Mihály egyetemi tanár és Blau Lajos rabbiképző- 

intézeti igazgató szakértői véleménye a Talmudról
Igen érdekes döntést hozott a járásbíróság 

a: egyszerűsilési törvény alapján egy közel 
évtizednyi ideje húzódó hitvitában.

T.uzsénszky Alfréd évekkel ezelőtt egy fü
zetet adott ki, amelyben u Talnmdból veit 
idézeteket közölt. Fried László pécsi tisztvi
selő ekkor levelet irt Luzsénszky Alfréd
nek és

aértő kifejezésekkel illette.
A füzet szerzője ezért becsületsértés és rágal
mazás miatt feljelentette Fried Lászlót. A 
járásbíróság kisebb pénzbüntetésre Ítélte 
Friedet, aki fellebbezett.

A törvényszék
feloldotta ar. elsőfokú Ítéletet 

és uj eljárásra utasította a járásbíróságot. 
Jakab Ernő dr. járásbiróhoz került az ügy, 
aki

szakértői vélemény 
előterjesztésére kirendelte Kmoskó Mihály 
dr. egyetemi tanárt és Blau Lajos drt, a Fe
renc József rabbiképző intézet igazgatóját. 
A két szakértő el is készítette a véleményét. 
Kmoskó Mihály tudományosan megalapo
zott véleményében a többi között egy zsidó 
tudós munkájából idézel t egy részletet, 
amely szerint

Elfogták a soffőrt, 
aki autóján a helyszínre 

szállította a passaui gyors
vonat merénylőinek vezérét

Bécs, február 2. 
tudósítójának telefonje- 
vonat ellen elkövetett 

kikutalására az ügy
bécsi 
moz- 

óra 

(A Hétfői Napló 
lentéée.) A passaui 
merénylet tetteseinek 
bon nyomozó csendőrség mellé a 
rendőrség egy egész detektiveso port jót 
gósilották. Már az első huszonnégy 
nyomozása eredménnyel járt, mert

megtalálták és letartóztatták azt a 
főrt, akinek zöld teherautóját két férfi 

kibérelte.
A rendőrség megállapitoila, hogy egy gya
nús gépkocsi 30-án Becsből Neulensbachba 
szállított valakit A kikutatott gépkocsivál
lalkozó elmondotta, hogy

■ nyugati pályaudvartól tényleg szállí
tott valakit Neulensbuchba, 

azonban arról semmi közelebbi felvilágosí
tást adni nem tud. Öt egy ismeretlen férfi 
előtte való este fogadta fel, aki zárt taxin 
érkezett. A taxiból hat csomagot emelt át a 
bérautóba

Három csomagban csavarok voltak, a

»0-

Bálbamenés
elölt a magára adó nő Morisson szörtelenltŐ I són Depilátor hatása gyors és megbízható, 
Dcpilátorral kezeli hónalját. Az illatos Moris- amellett fájdalommentes.

A győri háztulajdonosok nagygyűlése. A győri 
háztulajdonosok szövetsége vasárnap délelőtt 
gyűlést tartott, amelyen több érdekes határozati 
javaslatot szavaztak meg. Schmiedl Lajos art 
javasolta, hogy ha a háztulajdonos a házán 
levő kölcsönt konvertálja, nkkor engedjék <1 
nz uj telekkönyvi illetékok megfizetését, Kántor 
Leó pedig azt indítványozta, hogy a legalább 
huszonöt éve adózó háztulajdonosoknak há- 
romévi adómentességet adjanak. Hogy e ja- 
vsvasiatok és indítványok teljesedésbe menje
nek, érintkezésbe léptek a testvéregyesülctek- 
kel és országos mozgalmat Indítanak céljaik 
elérésére.

— A miskolci lányok éa ■ betörövezér. á.Vx- 
knlcról jelentik: Napok óta százával érkeztek 
egyik miskolci lap kiadóhivatalába a levelek, 
amelyek egy amerikai milliomos házassági hir
detésére válaszolnak. A lapban ugyanis hirde
tés jelent meg, amelyben egy dúsgazdag csikó- 
gói jenki hajlandó házasodni. Vasárnapra azu
tán kiderült, hogy a „csikágói jenki" nem más, 
mint Rózsa János állásnélküli pincér, aki eddig 
tizenkét betörést követett el. A helörövczér 
azért tette körré a hirdetést a lapokban, hogy 
igy kémlelje ki egyes miskolci családok viszo
nyait és hogy könnyebben állapíthassa meg, 
hona érdemes betörni. Rózsa Jánost a rendőr
ség letartóztatta.

— FérH- és fluruhaváRÓrt rendez Beregi ruha- 
liúr, VIL, HAkóczi-ut 52, amiről lapunk mai 
számában hirdetés jelenik meg árakkal. Felhív
juk rá olvasóink figyelmét.

— A mai nehéa vlMonynk lcgörvcndelesebb 
jelensége, hogy minden vonalon egy bizonyos 
fokú olcsósági tendencia mutatkozik. Az olcsó
sági hullám legújabb jelensége az egész ország
ban közismert Rclsz Áruházak (Király-utca 47. 
szám, KAlvin-tér és Józscf-körut 78. szám' ffeb- 
niárl vásárán bontakozik ki valójában. Potom 
pénzért olyan kiváló minőségű és valóban ér
tékes árucikkeket kínál megvételre a cég. ame
lyek még nemrégen nehéz Összegekbe kerültek. 
Frdcmcs elolvasni a cég lapunk má-.helyén 

I megjelent árlájéküílgtó hiidetesél.

a Talmud sok azerelettelen kifejezést 
tartalmaz más vallásunkkal szemben.

Blau Lajos viszont a többi között azzal ér
velt, hogy nz ügy rés judicata, mert ezt már 
1871-ben. eldöntötte egy keresztény orienta
listákból és hittudósokból álló választott bí
róság. Határozottan állította, hogy

a Talmudban nincs utasítás inás vallá
sunk megcsalására vagy éppen rituális 

gyilkosság elkövetésére.
ilyen előzmények után tűzte ki a tárgyalást 
Jakab dr. járásbiró. ítélethozatalra azonban 
nem került sor, mert

a bíróság egyszerű végzéssel megszűn
tette a qagy hitvitának ígérkező p’irt.

A megszüntetés az egyszerűsítési törvény 
alapján történt. A törvény 125-ik paragra
fusa ugyanis kimondja, hogy ha a bűnösség 
oly csekély és a cselekmény tárgyi súlya oly 
jelentéktelen, hogy

a büntetés kiszabása sem a jogrend, 
sem a sértettnek nyujtandó elégtétel ér
dekében nem mutatkozik szükségesnek, 

akkor a bíróság az ítélethozatalt mellőzheti 
és a pört végzéssel megszűntetheti.

másik háromban pedig knlcsok,
A pályaudvartól a XIV. kerület egyik uai- 
kereskedésébe irányította az autót az isme
retlen férfi, ahol

vasból készült vágányokat tettek még 
a kocsira.

A vaskereskedés elöl egyenesen Neulens- 
bachba mentek. Az ismeretlen férfi egész 
utón egy szót sem szólt. A község előtt az 
országúton megállította a kocsit, levette a 
csomagokat és kifizette a fuvardíjat. A sofőr 
egyedül tért vissza Bécsbe. Amikor már 
visszaindu lóban volt, látta, hogy

nz idegen előveszi villamos zseblámpáját 
és körben megforgatja.

mintha jelt akarna adni valakinek.
A rendőrség óriási apparátussal keresi az 

ismeretlen fiatalembert, aki a Wcstbahnhof 
elölt a zöldrcfcslett teherautót kibérelte. 
Ugyancsak megindult a vizsgálat arra vo
natkozóan. hogy

a segélyvonal miért késett
I több mint három órát.

— Halálozás. Dr. Kepes Ernő tanár, közgaz
dasági iró hosszas szenvedés után 47 éves korá
ban elhunyt. Kepes Ernő ismeri és tehetséges 
munkása volt a magyar közgazdaság tudomá
nyának. Több szaklapban irt figyelemreméltó 
cikket és könyvel közül „Az aranyvaluta össze
omlása" és „A pénz" cimü müve keltettek nagy 
feltűnést. Temetése ma, kedden délelőtt J^!2 
órakor lesz a farkasréti izr. temető halottas
házából.

Hölgyek jelszava
Minden cikket legjobban 

KLEINANTAL
divatáruiázában vásárolhatunk 

Király-utca 68. (Akácfa-utca sarok)

— t gyvédt hír. Dr. Bernfeld Imre ügyvédi VUmm eaAasAr-ut 6. óriást vAtaaték t RAsa'atre is. 
Irodáját dr. Bródy Ernő országgyűlési kép---------------------—---------------
viselővel társas viszonyban VL, Jókai-utca 4. 
szám alatt folytatja. Telefon: 297—46, 277—88.

—T. olvasóink figyelmét felhívjuk • Nemzeti j
Ruhaház VII., Rákóczi ul 7. (Pnnnónia-száiló 
mellett) férflxzövct ajánlatára. A leggyönyörűbb 
angol és más gyártmányú szövetek kerülnek az 
Idén Is <’ J* .................................
kirül olcsón.

dudásra propaganda céljából rend-1 
~..ui ui< són. Tavaszi új mintájú, valamint | 
sötétkék, fekete- és szmóking-szövet 16—18—22 ♦k®**
pengő Ajánlatos mindenkinek ezen rendkívüli
olknlmat kihasználni.

— Borotváiig víz nélkül Morlsson borotva
krémről! jó. Ecset, viz, szappan nélkül borotvú’ 
a MORISSON-kréme.

— Beszédhibák gyógyítása. A Beszédhiba 
Javítására Szolgáló .Miami Tanfolyam (Budi: 
pc«t Vitt.. Fcsletich-u. 3. számi idei második 
félévére a sizsgálat és a fetvélrl fel már 3 tói 
7 lg történik. Jelentkezés délelőtt 10—1 óráig 
«i délután 4-6 óráig. A gyógypedagógiai keze 
lvs. február 9 cn kezdődik. .

Bankmérlegek
O A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó 

Bank mérlegadatai az elmúlt esztendő ne
héz viszonyaihoz képest meglepően kedvező 
üzleteredményröl számolnak be. Az intézet 
az egész vonalon megtartotta azt az előkelő 
pozíciót, melyet évtizedek óta a magyar 
gazdasági életben betölt, az iránta támasz
tott követelményeknek változatlatnul meg
felelt, sőt a gazdasági tevékenység stagnálá
sa ellenére is egyes üzletágakban még az 
előző évinél is szebb eredményeket mutat 

*
— A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank 

igazgatósága báró dr. Madarassy-Bcck Marcell 
elnöklete alatt tartott ülésében megállapította 
az intézet 1030. évről szóló zárszámadását, 
amely 2,507.650.50 pengőt tüntet fel az 1929. 
évi 2,556.693.23 pengővel szemben. Az igazgató, 
ság a február 18-án tartandó közgyűlésnek azt 
a javaslatot fogja tenni, hogy a rendes tartalék
alaphoz az. alapszabálvszerü 5%, azaz 91.562.16 
pengő helyett a tavalyival azonosan 200.000 
pengő cssatoltassék, a nyugdijtartalék javára 
350.000 pengő, a báró Madarassy-Beck Miksa- 
alap javára 50.000 pengő fordittassék, osztalék 
fejében pedig 1,680.000 pengő kerüljön felosz
tásra, ami által — mint az előző évre - • ismét 
/4%, azaz 7 pengő osztalék fog a részvényesek
nek kifizettetni.

A Belvárosi Takarékpénztár Részvénytársaság 
igazgatósága pénteken megtartott ülésében meg
állapította a társaság 1930. évi mérlegét, amely 
1,570.925 pengő tiszta nyereséggel zárul az 
előző évi 1,967.836 pengővel szemben, aminek 
alapján ar igazgatóság a közgyűlésnek részve* 
nyenként 5 pengő (10%) osztalék kifizetését 
fogja javasolni, az előző évi 6 pengő (12%) oszs 
lalékkal szemben.

Az eredményszámlán kifejezésre jut az 1930. 
év folyamán világszerte erősen 'megromlolt 
gazdasági helyzet, melynek folytán az intézet 
nyeresége is csökkent. Ezt a visszaesést egy
részt a kisebb kamatbevétel, másrészt pedig az 
adóterhek emelkedése idézte elő,

A takarékszámla és folyószámlabetétek, 
valamint a hitelezők összege együttesen az 
év végén 42,228.602 pengőre rúgott az előző 
évi 42,016.413 pengővel szemben. A váltótárca 
és a forgalomban lévő záloglevelek összege néni 
változott lényegesen az előző évi állománnyal 
szemben, amennyiben az 1930. év végén a váltó
állomány 23,831.124 pengőt, a forgalomban lévő 
záloglevelek összege pedig 27,578.951 pengő*

Az igazgatóság a közgyűlést 1031 március 
7-ére hívta Össze.

A Magyar Tisztviselők Takarékpénztárá
nak közgyűlése. A Magyar Tisztviselők Ta
karékpénztára Bt. f. év január 80-án *
tolta XXIV évi rendes közgyűlését báró 
Perényi Zsigmond elnöklete alatt. A köz
gyűlés egyhangúlag tudomásul vette az igaz
gatóság jelentését, mely szerint az intézet az 
elmúlt évben is örvendetes fejlődést ért el 
és iizlelévét kedvező eredménnyel zárta le. 
Az intézet tiszta nyeresége a 
109,389.26 pengőről 206,419.08 
emelkedett. A közgyűlés úgy 
hogy a tavalyi 12%-os osztalékot az idén is 
fenntartja, vagyis a 10 pengő n. é. részvé
nyek után f. évben is 1.20 pengő osztalékot 
fizet február 3-ától kezdődőley.

tar-

múlt évi 
pengőre 

határozott,

BÚTOROK 
legjobb és legolcsóbb beszerzési forrósa ké
nyelmes, hosszú részletfizetérre is. Bútorter
melő és Értékesítő Rt. Föüzlct: VIII., Kis
faludy ucca 18. Fióküzletek Vili., József 
körút 64 (Baross ucca sarok), VII., Wesse
lényi ucca 16. szám. 

Tekintse meg Földes Róla

Vlctoria BUTORszalönJát

BÚTORMAGYAR 
KISIPARI

LERAKAT 
Cinre egyelni , vili. Józset-uicaie.
•ey ArlesrtUIKs. Dús raktár, legkftwelb ttreléaifelttteleí

BÚTORA.
tpirmflvészek Al'at tervezett fönrl és polgári takberendesH 
•ex ktállltAsa. Nagy árieszAIMtáa I Pfts rak fit I • egkönnvebb 
cu.IUi euiir, BadipiHve,Önkiit 1Í4L

Konyha
Bútor

berende’éwk rendJ 
ki vöt olcsó árban* 
OohAnj’-a *8. 
Kaxlncsy-n. sarkán.

*ó éa •teaó rénletral
BLUMENTHAL 
Wonw’ényl.atea 18.
Bcjárst • Nsaydlófeuteábój
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Dulakodás Mzteu a leányt súlyosan 
megsebezte a reMvergolyű. 

mellyel az apa (Míihossmi aHari emoueini
Vasárnap délután megrázó dráma játszó

dott le Irsa község határában, a tasi szőlő
ben. Kása János 44 éves irsai gazdálkodó 
vasárnap délután kiment a tasi szülőben 
Jévő borházába és ott öngyilkosságot akart 
elkövetni. Éppen előszedte már revolverét, 
amelyet hazulról vitt el magával, hogy azzal 
öngyilkosságot kövessen el, amikor a bor
házba beállított lélekszakadva 17 éves Mária 
nevű leánya, aki rosszat sejtve sietett apja 
után. Amikor a leány meglátta, hogy édes
apja éppen a revolvert töltögeti,

hangos kiáltozással odaugrott édesapjá
hoz és ki akarta csavarni kezéből a 

fegyvert.
A halálra készülődő apa és leánya közöli 
heves dulakodás támadt, a gazdálkodó nem 
akarta odaadni a fegyvert és ragaszkodót! 
ahhoz, hogy agyonlövi magát. A leány pedig

Egy bécsi kávéházban hirtelen 
meghalt a Dunagőzhajózási 

Társaság alelnöke
Bécs, február 2.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Megdöb
bentő tragédia történt tegnap este az egyik 
előkelő bécsi kávéházban, ahová hét óra táj
ban

magas, jólöltözött idős férfi tért be, egy 
idősebb hölggyel és egy kisleánnyal, 

hogy meguzsonázzanak.
'Alig töltött a család néhány percet a kávé
házban, mikor a férfi hirtelen szivéhez ka
pott, lefordult a székről és mire az azonnal 
értesített mentők kiérkeztek,

— Áthelyezések a rendőrségen. A főkapi
tány tizennyolc rendőrtisztviselőt, valamint 
több detektívet, hivataltisztet és dijnokol 
osztott be szolgálattételre az újonnan meg
szervezett Külföldieket Ellenőrző Országos 
Központi Hatósághoz. Ugyanekkor a főka
pitányságról a belügyminisztériumban való 
szolgálatételre berendelt két rendőrkapitányt 
és két fogalmazók 

minden erejét megfeszítve igyekezett apja 
kezéből kicsavarni a fegyvert. Dulakodás 
közben a megtöltött revolver elsült és

a golyó Kása Mária oldalába fúródott.
A leány eszméletlenül esett össze és most 
már a kétségbeesett apa lélekszakadva ro
hant be a községbe, hogy segítséget hozzon. 

A községi orvos intézkedésére a súlyosan 
sebesült leányt vonaton Budapestre szállí
tották, ahol a Rók-us-kórházhan 

súlyos operációt hajtottak végre rajta.
A budapesti orvosok remélik, hogy a leányt 
sikerül megmenteni az életnek.
Az irsai csendőrség

őrizetbe vette Kása Jánost, 
egyrészt, hogy tisztázza a szerencsétlenség 
körülményeit, másrészt, ho«” megakadá
lyozza az elkeseredett embert újabb öngyil
kosság megkísérlésében.

már halott volt.
Hamarosan megállapították, hogy a szivszél- 
liüdés áldozata: Maximilian Alma dr., a 
Dunagőzhajózási Társaság hetvenhatéves al- 
elnőke. A mentőorvos megállapította, hogy 
az előkelő öregur halálát

szivszélhiidés okozta.
Alma dr. egyik legrégibb, magasrangu tiszt
viselője volt a Dunagőzhajózási Társaságnak 
és halála nagy részvétet keltett az osztrák 
fővárosban.

— Kiesett a vonatból. A kőbányai belső 
pályaudvar közelében Rcichl József 58 éves 
postás kizuhant a Budapest felé haladó személy
vonatból. Sulyos töréseket és zuzódásokat szen
vedett. A mentők a Rókus-kórházba vitték. — 
Cement Erzsébet 22 éves hivatalnoknö, aki a 
Dembinszky-utca 4. számú házban lakik, a 
Rottcnbiller-ulcában robogó 27-es villamos per- 
ronjáról zuhant ki és ö is sulyos sérüléseket 
szenvedett. A mentők a kunutcai kórházba vit
ték. A rendőrség mindkét kizuhanási baleset 
ügyében erélyes nyomozást indított.

Kalmár Tibor
zeneszerző, a

Continental-étteremben
Dohány-utca

Tánc
— A Nemzeti Kaszinó Széchcnyl-Iako- 

uiája. Vasárnap este tartotta meg a Nemzeti 
Kaszinó szokásos évi Széchcnyi-lakomáját, 
amelyen az idén emlékbeszédel Rakovszky 
Iván nv. belügyminiszter mondotta. Ismer
tette Széchenyinek a magyar közvéleményre 
való óriási hatását, a reformokért harcoló 
nagyszerű államférfi érdemelt, összehason
lítást tett a Széchenyi-korszak és a mai idők 
közölt. Beszédének alapgondolata volt, hogy 
vájjon liberális volt-e. Széchenyi, vagy kon
zervatív? Arra a konklúzióra jutott, hogy 
Széchenyi pályájának kezdetétől mindvégig 
haladó liberális volt, csakhogy liberalizmusa 
nem hasonlított a mai liberalizmushoz, ö 
nem minrdenáron akart újítani s nem akart 
semmit sem elpusztítani ami régi. Majd az
zal fejezte be mindvégig nagy figyelemmel 
és érdeklődéssel hallgatott beszédét, hogyha 
Széchenyi szellemét hordozzuk, ha hiszünk 
Isten örök igazságában, a magyar erőben és 
a magyar jövendőben és akkor ismét lesz a 
sűrű magyar erdőn termő tölgyfa. Rakovszky 
Iván beszédét lelkesen megtapsolta az ün
neplő közönség.

FíinKíMt-y.™.,™, mosdók 
kit gyári hibával IJ AI.IN T-nA'. 
IV., Magyar-utca 1. Mára (Koseotb 
Lajos utca Farok) t elefon 853-13

— Egy híres bécsi építész öngyilkossága. 
Becsből jelentik: A Sonn- und Montagszcitung 
jelentése szerint Kazda János 60 éves bécsi 
műépítész és építőmester, aki a háború előtt 
Bécs egyik legisincrlcbb és leggazdagabb épí
tésze volt, pénzügyi okokból öngyilkosságot 
követett el.

— A Magyar Magánvasutnk Egyezményének 
kongresszusa. Miskolcról jelentik: A Magyar 
Magánvvasutak Egyezménye vasárnap és hétfőn 
tartotta ezévi kongresszusát Lillafüreden. A 
kongresszuson resztvettek az összes magán- 
vasutak vezetői, élükön Pogány Sándorral, n 
Déli vasút vezérigazgatójával es dr. Ulmannn 
Andorrai, a Tröszt Villamossági Rt. vezérigaz
gatójával.

— Izgató röplratok után kutat ■ debre' 
cenl rendőrség. Debrecenből jelentik: A 
rendőrség hétfőn reggel óta permanenciá- 
ban van. Megkcttőzölt gyalogos és lovas
rendőrök cirkálnak n városban, különösen a 
munkásotthon környékén van nagyszámú 
fegyveres karhatalom. A rendőrség készen
létbe helyezésére nz adott okol, hogy izgató 
tartalmú röpiratokat és plakátokat juttattak 
cl Debrecenbe s ezekben arra hívják fel a 
munkásságot, hogy vonuljon ki az utcára « 
rendezzen tüntetést. A rendőrség hétfőn több 
helyen házkutatást tartott s erélyes nyomo
zást indítóit a plakátok terjesztői ellen.

— Halálra gázolta a villamos. Halálos 
villamosszcrencsétlenség történt vasárnap 
délelőtt az. Cllői-ut 177. számú ház előtt. 
Egy 42-cs villamos haladt I’estszentlőrinc 
felé, amikor a villamos pótkocsijára egy 
utas akart felugrani. Az ugrás rosszul sike
rült és a szerencsétlen ember a lépcsőről a 
két kocsi közé zuhant. A mikor a villamos 
megállóit, a szerencsétlen embert összezú
zott fejjel és öszeroncsolt testtel emelték ki 
a villamos kerekei alól. Amikor a mentők 
a helyszínre éltek, halála már I vköv**k •« 
zett. A rendőri bizottság megállapította, 
bogy a szerencsétlenül járt ember Kerezsi 
István 34 éves szabósegéd ,aki Pest szent lő- 
rincen, a Farkas-utca C>. számú házban la
kott. Holttestét a pestszentlőrinci temető 
halollasbázába vitték. A rendőri nyomozás 
megállapitotta, hogy a halálos szerencsét
lenséget a szabósegéd gondatlansága okozta.
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Kelengye különlegesség _ 
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Paplanlepedökreton
180 éti ítélet, métere _ _ _ _ — P

Kanavász „fnurtó Kép mleUk P -----*02
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anyagból, annr ót hlmiett mintával, Let nagyság... P 

hagyiAgonként 80 fillér emeltedéi

Gyermek pyzsama tX,?.'£!** “*"'“k4, 01144 4>,lkt444 
Nagypárna r
Iflcnárnü kithnő p vátronból, l\iop<ll lld hlmiett artur mintáiéi _

Paplanlepedö-huzat „rtM, ,

Nöl Ing jó attfonMI, hlmMtt miaUvel _ P 
Női hálóing r
Nöl nadrágkombiné tartói ilffonból, 

hlmiett mintáTal _ ... — — ... — P

Női szokmakombiné
él hlmiett mintával — P

Férfi ing tttfliö fehérnemtt anyagból _ P 

Férfi ing
Férfi ing ""í r
Frakk ing
Férfi hálóing ,
Férfi nadrág
Férfi nadrág
Férfi pyjama öltöny

—.88
2.20

2.20
3.60
5.50
6.90
8.50
3.90
1.40
3.45
6.90

3.90
2.70
5.90

1
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Nagy változások 

a vigszinházi Szomory-fronfon
A vő helyett az após került a szereplők élére

Mály Gorő sulyos differenciája az igazgatósággal: 
Somló István játszik helyette

A színházi kabala nzt tartja: hogyha egy 
darab sok bajjal éa vcszŐdseggcl készül, 
ezek meghozzák a jó gyümölcsöt: a sikert. 
Hn ezt a kabalát Szomory Dezsőnek, a nagy 
költőnek a Vígszínházban szinrekerülő darab
jára alkalmazzuk, akkor a Szegcdy Annié 
bombnsiker lesz. Ritkán fordult elő ugyanis 
a színházi világban az, ami a Szegcdy Annié 
utolsó próbái alkalmával történik, részint a 
Vígszínház próbatermeiben, részint az Igaz
gatói irodában. Egy színháznak Szomory- 
darabra készülni, ünnepélyes alkalmat je
lent. Hosszú heteken át latolgatják a szín
ház igazgatói és rendezői szobáiban a darab 
szereposztását, kikeresik a színháznak leg
alkalmasabb tagjait még a legkisebb szere
pekre is, hogy a költői munka minden sora és 
minden betűje jól érvényesülhessen. A Víg
színházban is gondos munka után elkészült 
az első szereposztás, megkezdték a szerep
lők a próbákat, hetekig folytatták is és most 
az utolsó napokban mégis olyan szereplövál- 
fozdsok történtek, amelyek nem minden
napiak és bizonyos pikantériát hordanak 
magukban.

A heten az történt ugyanis, hogy a legna
gyobb csendben és a leghalkabb vigszinházi 
tónusban

elvettek egy jelentős szerepet a színház 
egyik kitűnő tagjától, Hajmássv Miklós
tól és ennek a szerepnek eljátszására 
éppen ennek n színésznek apósát: 

Somluy Artúrt kérték fel.
Bizonyosan családi tanácskozás előzte meg'

AZ UJ SZÍNHÁZ BEMUTATÓI:

Február 3, kedd

A hajnal fiai
Február 6, péntek

Botrány a Samuban
Nyilvános főpróba osOiArlökAn, S-ón este 8 órakor

Ptimadonnafiábotu 
fiappy-enddel

Á pesti színházak üdvöskéjének, Gaál 
Franciskának, színpadon kívüli szerepkörét 
ugylátszik llonthy liánná kezdi átvenni, aki
nek bűbájos színpadi egyéniségével éppen 
ellentétben,

egymásután támadnak a legkínosabb és 
legkellemetlenebb kalundjal abbau a 

szinházban, ahol játsdk.
Azt hinné az ember, hogy csak a „szegénység 
veszekszik" és a nagy sikerben a legbéké
sebb egyetértésben dolgoznak együtt a sztá
rok a kóristákkal, a zenészekkel, vagy a 
diszletezőkkcl. Dehát, ugylátszik, a színházi 
világtól teljesen elválaszhatatlan a tulideges 
beszédmodor, amely néha a legsúlyosabb 
affért vonja maga után.

A Magyar Szinház példátlan sikerű ope
rettjéről, a Lámpalázról vau szó, amely si
kernek boldog mámorában élnek a magyar- 
szinházia. Illetőleg csak élnének, ha a ke
délyeket egyszer-másszor nem paprikázná 
fel a primadonna kirobbanó temperamen
tuma és idegessége. A hét elején történt, 
hogy llonthy Hannának kisebb afférja tá
madt Turay Idával, a Magyar Színház tag
jával, akinek öltözőjét foglalta e| a prima
donna és akit e tény utón egyszerűen ki
zártak színházi birodalmából.

IIIGSZIHHflZ
Pénteken, február tt-án rlöazbr

SZEGEDI OHHIE
Színmű 3 lelvoüftabnn 
Irta: Szomory Dozaö 

Főszereplők
<;*»mbnszU|(i Fridii, HegedUu 
Gyula, Somlay Artúr, Gazsi 
Marínba, Hálnál, Vért ess, 

Mály, MuklAry, GArdonyl. 
Vendrey.l.ndomírsiky Mar
git, PArtiis Krzsi, Gilrtier ftvl, 
Bárdi, Mátrny, Szegd, DAzsn, 

Arkossy
Je-wk Rt et«A rtfadfts krs trAr vállbátok. 

azt, hogy a szerepet Somlay vállalja-e vagy 
sein és miután Hajmássy meggyőzte Som- 
lavt arról, hogy ez a szerep néki úgyis al
kalmatlan, Somlay vállalkozott a szerep el
játszására és megjelent a Szegcdy Annié 
próbáin.

Ennél sokkal súlyosabb aíTérja volt a da
rab cgy másik kitűnő szereplőjének: Mály 
Gcrőnek, a színház egyik igazgatójával és 
ennek nz átférnek konzekvenciáit azonban 
a legnehezebben éppen a szerző, Szomory 
Dezső viseli el. Mály Gertinek ugyanis már 
régebben ditferenciá’ voltak a Vígszínház 
igazgatóságával, amely vele az idén nem kö
tött éves szerződést, hanem ehelyett fellépti- 
dijas megállapodást létesített. Mály Gerő 
már régebben mellőzve érezte magát a sze
reposztás tekintetében, mig végre a Szegcdy 
Annie-ban megfelelő szerephez jutott. A 
próbák folyamán a szerző többizben elra
gadtatással nyilatkozott Mály Gerő teljesít
ményéről és őt az egyik legértékesebb sze
replőnek mondotta. A darabtól teljesen füg
getlenül

Mály Gcrőnek azonban rendkívül su
lyos nézeteltérése támadt a szinház 

egyik igazgatójával,
amelynek az lett a konzekvenciája, hogy 
Mály Gerő elhagyta a Vígszínházát cs a sze
repét a színház Somló Istvánra osztotta ki. 
Holnaptól kezdve Somló próbálja Mály he
lyett a szerepet, mig a kitűnő művész válasz
tott bíróságnál támadja meg a Vígszínházát.

Alig simultak el azonban a primadonna
háború hullámai, amikor llonthy Hannának 
ennél sokkal súlyosabb és konzekvenciájá
ban pedig mélyreható afférja támadt a szin
ház egyik legderekabb tagjával: Tary Mi
hály ügyelővel.

Az egyik előadás kezdetén az ügyelő, ép- 
ugy mint a többi szereplőhöz. Honthy 
Hanna öltözőjébe is becsönge.tett, jelezve 
azt, hogy megkezdődik az előadás. A csen
getés után kővetkező pár pillanatban Honthy 
Hanna rendkívül idegesen a színpadra ro
hant, egyenesen Tary Mihály ügyelőhöz in
tézve szavait

élesen és szokatlan hangon lukadt ki az 
ellen, hogy az ö öltözőjébe becsöngesse* 

nek és őt a csöngetéssel zavarják.
Vegye tudomásul, — kiáltotta rá töb

bek között —, hogy én nem vagyok gőrl. 
akinek be lehet csöngetni, tessék bekopogni 
öltözőmbe és megkérdezni, hogy „Művésznő, 
kezdhetjük-e az előadást?"

A hangulat egyre jobban elmérgesedett, 
úgyhogy

a maga Igazát erélyesen védő ügyelőt 
és primadonnát valósággal szét kellett 

választani.
Ezzel azonban korántsem fejeződött be az 
ügy. A paprikás hangulat újabb affért 
szült, amely s második felvonás végén ki
robbant. llonthy Hannának valamilyen szín
padi instrukcióval kapcsolatosan ismételten 
kifogása támadt az ügyelő ellen és most már 

magából kikelve, toporzékolva, a sérté
sek tömegével fűszer*, . ve. éles hangon 
követelte, hogy vagy az ügyelőt távolít
sák cl a színháztól, vagy pedig ő hagyja 

ott ax előadást.
\ szinház direkciójának ismét a legnehe
zebb munkájába került lecsillapítani a há
borgó kedélyeket, úgyhogy az előadás rend
ben ment tovább, viszont a sulyos sérté- 
srkért Tary Mihály elégte telt követelt és a 
Dudapesti Szinészszövetségnél feljelentette 
llonthy Hannát.

A Szinészszövctség fegyelmi bírósága elé 
izonban valószínűleg nem fog kerülni ez a 
primadonnnháboruság, mert Honthy Hanna 
is belátta, hogy súlyosan vételt kollégája. 
I ary Mihály ellen és megadta nz elégtételt 
a; ügyelőnek. Igv hál egyelőre happy-cnddel 
végződön a In li llonthy affér krónikája.

SZÍNHÁZI napló
Darabváltozás az Operaházban. Rösler

Endre megbetegedése miatt febr. 3-án, 
kedden, a hirdetett Cosi fan tutte helyett a 
Hoffmann meséi kerül színre.
T? rancois Salabert, a nagy francia kiadó- 
1 cég tulajdonosa Budapestre jön, hogy 
megnézze a magyar sikereket. Elsősorban 
Stella Adorján, Harmath Imre, Rozsnyay 
Sándor „Lámpaláz" című operettje érdekli 
•s ha teheti, megnézi Szomory „Szegcdy An- 
niejét" is, hogy a külföld részére lekösse. 
J\T agy arányú színházi háborúság tört ki. 

■* ’ Ráday Imre, a Magyar Szinház kitűnő 
művésze miatt — két szinház közölt. A múlt 
héten a Fiád bízom a feleségem sorozatos 
előadásai és a vele párhuzamos Tihamér ci
mü Andrássy-uti színházi darab főszerep
lője, Ráday Imre megkapta a divatos beteg
séget: a spanyolt és úgy berekedt, hogy 
kénytelen volt mindkét szinházban az elő
adást lemondani. A Magyar Szinházban 
Justh Gyula vette át a szerepet és játszotta 
nagy sikerrel, az Andrássy-uti Szinházban 
pedig Páger Antal ugrott be szintén teljes si
kerrel. Ráday Imrének pedig Réthy Aurél dr. 
főorvos, a művészek kitűnő gégésze hallga- 
túkurát ajánlott és fölkfíldte a Svábhegyre 
a jó levegőre. Itt a svábhegyi nagyszállóban 
kúrálja magát Ráday Imre, míg az Andrássy- 
uti és a Magyar Szinház súlyos afférbe ke
veredett egymással miatta. Ráday ugyanis 
bejelentette, hogy csütörtökön már játszhat 
az Andrássy-uti Szinházban, viszont a Ma
gyar Szinház nem akarta megengedni azt, 
hogy Ráday felépülése után először idegen 
szinházban lépjen fel. Az Andrássy-uti Szin
ház hiába kapacitálta a Magyar Színház 
igazgatóját, aki ragaszkodott álláspontjához 
és a szilenciumra ítélt Rádayt nem engedi 
addig vendégszerepelni az Andrássy-uti Szín
házban, ameddig tehát jövő vasárnap dél
utánig a Magyar Szinházban fel nem lép 
Ráday Imre hallgatókurája miatt egyelőre 
nem vehetett részt a vitában és nem tehet 
egyebet, csak hogy elmaradt felléptidijait 
egyik, vagy a másik színházon behajtsa.

Valóban impozáns és elismerésreméttó az a 
munka, melyet Vitéz Miklós, az uj Szin

ház uj igazgatója és társulata végez, hogy 
talpraállítsák ezt a jobb sorsra érdemes avant 
garde-szinházat. Hihetetlen, hogy mily nagy a 
színészek ambíciója, milyen törhetetlen a mun
kakedvük akkor, amikor nemcsak saját, hanem 
a magyar színpadi kultúra egy jelentős részének 
megmentéséről van szó. A szinház egyszerre 
három darabra készül: kedden Pongrácz Ele
mérnek színmüvét mutatják be „A hajnal fiat“ 
cimen. Utána pénteken már megtartja az Uj 
Szinház a tulajdonképpeni rezsimbemutatkozó 
premiérjét Kelemen Viktor vigjátékával, amely
nek a cime: Botrány a Savoyban. Egy előkelő 
fürdőhelyen, a Hotel Savoyban játszódik le a 
darab, amelynek főszereplői Orsolya Erzsi, Ba- 
róthy József, Boray Lajos, Czobor Imre, Berend 
István és Inkey Margit. Rendezője Bérczy Ernő 
A jövő csütörtökön már egy nagyon érdekes re 
prizt ad az Uj Szinház, „Szegény szeretők" el
men, Hcyermans színmüvét adjak elő Baróthy 
József rendezésében. Ilyen tempó után kell, 
hogy eljöjjön a siker.
ÍZ ellemetlen és mulatságos canossát járt az 

egyik fiatal színésznő, aki kedden délelőtt 
tartja esküvőjét egy kitűnő fiatal íróval. Az ifjú 
pár tisztelgő látogatást tett művészeti és iro 
dalmi életünk néhány kitűnőségénél, hogy a 
kedd délelőtt tartandó esküvőjükre tanuul hiú- 
'ál: őket. Bárhova mentek azonban, fatális vé 
étién következtében mindenütt refüt kaptak. 

A’cm tudták elképzelni, hogy mi lehet ennek az 
oka, hogy mindenki udvarias, de semmitmondó 
magyarázattal: „Borzasztóan sajnálom, de más 
elfoglaltságom van", — kitért a tanuzás meg
tiszteltetése elől. Mikor már a hatodik helyen 
tiszteleglek, a fiatal színésznő megkérdezte: 
„Dehát az istenért, mondják meg világosan, 
miért nem tudnak eljönni?"

— Nagyon egyszerű, — hangzott a válasz — 
mindnyájan Harsányi Zsolt szegedi premierjére 
utazunk és már kora délelőtt nem vagyunk 
Budapesten.

Erre a fiatal jegyespár is elhalasztotta eskü
vőjét csütörtökre, amikor kellő tanuk fedezeté 
vei vonulhatnak az anyakőnyvvezető elé.
Q zinházi körökben az elmúlt heti premie- 

rekről a következőt mondották:
— .4 darabok mind „lámpalázzal" küzdöt

tek.

Filmpremierek
A MOSOLY ORSZÁGA.

Lehár Ferenc világhírű operettjének film
variációja került bemutatásra a Fórum-mo
ziban. A rendező ügyesen ültette át az ope
rettel az uj terrénumra és gondosan ügyelt 
arra, hagy a nemesve.retü muzsikának egyet
len foszlánya se kallódjék cl. Lehár nálunk 
is nagy sikert aratott, ismert operettjét a fil
men egy érdekes szerelmi történet öleli kö
rül. .4 főszerepeket játszó; Richard Tauber 
és Ellen Kürthg igazolják még a sikert.

ROYALORFEUM
VII., ERZSÉBET-KttBUTEL TELEFONI

Fobruár « - t « I u| attrakcIAk:

tbarlej, ^lc_iétH r^ tckMe Sándor Stefijij mflsornil. Toddy Ca Dolly. excentrikus asrobatá*. 
Kende Mária uj tnQsorraL 8 llem’ng gUdiá'oruk, 4) a törd Glrla, láncmQvesznAk.

gy HRlyátak TO fi Mártái M pangaif. gg/r- DAtubán MIHelyArssIi. "K®

PÉNZ AZ. UTCÁN
a Royal-Apollo uj'slágerének a cime, ame
lyet főleg a szereposztása avat eseménnyé. 
A bécsi Burg- és Reinhardt-szinházak sztárjai 
kaptak szerepet ebben a híres vígjátékban, 
amely az optimizmust hirdeti és azt, hogy a 
pénz az utcán hever, csak le kell hajolni 
érte. A főszerepben régi ismerősünk: Georg 
Alexander exceílál, mellette Hans Moscr, 
Hugó és Hans Thiemig gondoskodnak a kö
zönség jókedvéről.

Premier után
„SLY.“ XVolff-Ferrari ebben a legújabb' 

operájában is olyan zeneszerzőnek mutatko
zik, aki neoklasszikus irányban igj’ekszik 
a „nagy operastilust“ egyéni mondanivalói
val, melódiáival, — ha nem is továbbfejlesz
teni, de legalább épségben tartani. Mert saj
nos, ezek a melódiák minden tetszetősségük 
mellett nem mondanak semmi újat. Éppen 
a kifejezett egyéni karraktert nélkülözik. 
Porzana kitűnő szövetkönyvéből a kompo
nista remekművet alkothatott volna, ha nagy 
tehetségén, kitűnő muzsikusvollán és hatal
mas mesterségbeli tudásán kivül még az „is
teni szikrával*1 is rendelkezett volna. Az Ope
raház előadásának középpontjában a címsze
repet éneklő Laurlsin Lajos minden tekin
tetben kifogástalan alakítása áll. Mellette 
Malecky Oszkár züllött színésze az est fény
pontja.

AMERIKAI LÁNYOK. Rátkai Márton bal- 
esete miatt a Király-színházban elmaradt ,..D 
amerikai lányok" premierje, de a nyilvános fő
próba után már jogerős ítéletet lehet mondani 
a darabról. Tehát: ez kell a közönségnek; vi
dámság, frisseség, fiatalság, tánc, ének, móka és 
mindenek előtt és mindenek fölött Rátkai Márton. 
Hogy ez a kitűnő színész milyen reneszánszát 
éli ebben a szerepben, arról a föpróbaközflnség 
mondta a legmegbizhatóbban nz Ítéletet: Rátkai, 
Rálkail — zúgott a közönség és egymásnak 
gratuláltak azért a teljesítményért, amelyet hu
morban, táncban és színészi alakításban nyúj
tott ez a ragyogó művész. Három kedves fiatal 
primadonna, az ennivalóan bájos és boszork.i- 
nyoslábu Bársony Rózsi, a szeriőz. jól éneklő 
Vaály Ilona és kissé habostorta-jellegü Zilahi/ 
Irén jól megtalálták helyüket ebben a vidám 
amerikai operettben, amelynek Kertész Dezső, 
az egyre jobban érvényesülő Békássy Ist
ván, a kis Fclekg Kamii, Latabár is értékei. 
A szombati premier — jó ausplciumok mellett 
indulhat útjára — annál is inkább, mert Rátkai 
jobban van és a premierre egészen biztosan fel
gyógyul.

GRÓF RÓMEÓ. Szilágyi László már több 
ízben tanujelét adta annak, hogy írói kvali
tásán felül fantáziával is rendelkezik. Bár 
ez operettirónál szokatlan, neki megbocsát
ják, mert a Gróf Rómeó közönsége rendkí
vül jól mulat Szilágyi bizarr és eredeti ötle
tein. A jó operettlibrettót jó muzsika tá
masztja alá, amely Szántó Tivadar tehetsé
gét dicséri. A szerzőkkel egy sorban kell 
említeni Eric Vogelt, aki kacagtatóan elmés 
és dekoratív figurinjeivel és színpadjával ép
pen úgy szerzőtársa a darabnak, amint Sza
bolcs Ernő zseniális rendezésével. A darab 
főszereplői közül elsősorban Fejes Terié 
minden elismerésünk és amint már ezt a ne
gyedik előadás közönsége bizonyította, a 
többiek — Péchy Erzsi, Radó Sándor, Délig 
Ferenc, Újvári Lajos és a rendkívül kedves, 
jóhumoru és jól táncoló Sziklai József — 
értékes munkájukkal jól kiszolgálják a kö
zönséget. A Fővárosi Operettszinház szép 
munkát végzett a Gróf Rómeó bemutatásá
val, gazdagon, sőt pazarul adott elénk min
dent, ami szem-szájnak ingere.

ROYAL ORFEUM. A Royal orfeum tegnap 
mutatta be februári műsorát, amely ismé
telten egy egész sereg ragyogó artistapro
dukciót hozott Budapestre. Hermes & Cor- 
tez, az ügyetlenségükben zseniális bűvészek, 
Jcnng Jaege.r, a zsonglőrözés királynője és 
Tcddg és Dolly rendkívül kedves, ragyogó 
excentrikus táncu akrobaták, majd a három 
Flemming gladiátorok arattak nagy sikert. 
A magyar műsorban Kende Mária finoman 
előadott sanzónjai és Sándor Stefi kacagtató 
uj műsora kapott sok tapsot. Nagy sikerük 
volt az Oxford-görlöknek is.

TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD. Ez a kis szinház 
Salamonéi Nen szabad tőle elvenni, övé a fő
hely, övé a katedra ezen a kis dobogón, ökörü- 
lőtte kell forogni itt mindennek és amint ezt 
uj műsor bizonyítja, — akkor nem is maradhat 
el a siker. ..őfelsége anyósa" cimü Török-da
rabban például egy tábornok-figurában olyan 
alakítást produkál, amely nem múlhat el nyom
talanul a kitűnő színész életében. De zajos sike
rük volt a többieknek is, igy különösen Nagy 
Endre és Lányi Viktor .„Magánnyomozó" cim'i 
kis operettje tetszett, majd Lőrinci Miklós Jól 
csattanó, ötletes kabarédarabja, Vádnál és Har
mat h vidám apróságai, Rajna Alléénak, Boros 
Gézának* Knnjlót Vilmosnak és a humorával '» 
mélyen szántó Gárdonyi Lajosnak adtak alkal
mat a közönség nagyszerű mulatlatására.

Blfladások kezdete: 
hétköanap U5, ^0, 

vasárnap >, MA ás W
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
Az első „tavaszi** futball? 

vasárnapon 40 gólt 
osztottak ki 

az elsőosztályu ligacsapatok
A gólképes Újpest — Az ul ferencvárosi jobbszéls^ 

tetszik a drukkereknek
Verőfényes tavaszi futballvasárnap kö

szöntőit a futballdrukkerekre, akik már a 
kora délutáni órákban ott szorongtak a nyi
tott turnikó előtt. Azok voltak az elsők, akik 
az őszi bajnoki finisben azzal csapták be 
maguk mögött a futballpálya kiskapuját, 
hogy soha többé nem néznek meg futball
meccset.

A tavasra bajnoki fináléra készülődő liga
csapatok kiteltek magukért:

Negyven gól került kiosztásra ezen a 
síép tavaszi Időben az elsőosztályu csa

patok részéről.
A legkellemesebb meglepetést Újpest okozta, 
a moly a kSt vendégcsapatot 15 góllal küldte 
hasa. Győaött a Ferencváros és a Hungária 
is, de a vidékiek sem maradtak tétlenül.

A Slaviát felkészülten 
várja a Hungária 

Hungária—Vasas 4:0 (2:0)
As előmérkőzéa alaposan megviselte a pálya 

talaját, úgyhogy a két csapat bokán felül éró 
sírban dolgozott A Hungária az első félidő
ben Újvári — Hagg, Nándi — Klébcr, Wéber, 
Sebes — Varga, Bar át kg, Skvarek, Hirzer, 
Ticska összeállításban játszott Nagy kedvvel 
gyúrták a sarat azonban főként Wéber, Hir
zer és Barátig tűnt kt Bárdiig előbb Tteska 
átadásából, majd Skvarek mesteri szöktetésé- 
bői lőtt gólt

Szünet után megváltozott az összeállítás. 
'Szabó — Nagy, Kocsis — Kiéber, Wéber, Sebes 
f— Ticska, Bardtkg, Hauer, Kalmár, Hirzer 
lálW a kezdéshez. Itt Hauer lövése és Ticska 
eteruáMt fejes gólja hozott eredményt. A 
Vomu támadásait könnyedén szerelte a Hun
gária. A bajnokjelöltek csapatának halfsora a 
nagy sár ellenére is teljes értékű munkát vég
zett. A luűfsoron javítanivaló nincs is. Különö
sen Wéber fáradhatatlan munkássága tűnt ki. 
'A védelem Nagy, Nándi összeállításban jobb. 
IA csatársorban pedig Ticska, Barátky és Hir
zer a fix pont Kalmár és Skvarek gyengén 
játszott, — igaz viszont, hogy erőkifejtésre nem 
Folt szükség.

Újpesten nincsenek 
csatárgondok

Újpest Bak T. K. 10:0 (5:0)
Már a meccs elején látszott, hogy az Újpest 

ma kitombolja a góllövőkedvét. Hiszen alig ját
szottak még negyed órát, már három gól la
pult az áldozati bárány háládatla szerepére kár
hoztatott Bak hálójában.

Pedig a kezdeti nagy lendület után jelen
tősen lefékeztek a lila-fehéret,

de azért a gólok, — ha ritkábban is — de sza
bályos időközökben potyogtak. Nagy dilemma 
elé állítva a fázósan, de elszánt kitartással to
pogó drukkereket, akik a végefelé már nem tud
ták, hogy vájjon örüljenek-e a sok gólnak, 
avagy nem: mert ki tudja, hátha jó lenne majd 
egy-kettö két hét múlva a Vasas ellen?

Az érdeklődés középpontjában Possák állott.
A jeles szegedi center nem produkált valami 
szenzációs dolgokat, de nem is igen volt rossz. 
Olyan.., no, de majd a bajnoki meccseken 
inkább lehet véleményt mondani. Általában az 
újpestieknél a csatársor nagyszerűen játszott 
Különösen Auer. Az első félidő öt góljából egy
maga négyet lőtt és csak az ötödik gólnál mo
solygott a szerencse más újpesti csatárra: ezút
tal Ströckre.

Szünet után már nem nagyon ambicionálták 
a lila-fehérek a fürészporra való játékot. A TI. 
félidő góljait Possák kezdte el és Ö sem adta 
alább hat-trick-nél: hirtelen három gólt lőtt 
egymásután. A kilencedik gólt ezután Spitz 
lötto, mig a sort a 88. percben Auer zárta be.

Mindenki meg volt elégedve tehát az ered
ménnyel, csak — ugy sejtjük — Huber nem. 
Mert a jeles kapus közelébe nem engedték nz 

ellenfél csatárait a hátvédek s igy — munka 
híján — ugyancsak fázott Ilubcr az egész meccs 
alatt. Pedig a végén már Nils-Bukk-rcndszerü 
gyakorlatokat is végzett...

Táncost a kiskunsági 
Csere helyettesitette 

vasárnap 
Ferencváros—Budai 11 

4:2 (2:2)
Vasárnap délután a zöld-fehérek portáján 

is kiadós tréning volt, mely a budaiakkal vivőit 
2X45 perces meccs alakjában nyilvánult meg. 
Mindkét csapat a rendelkezésre álló legjobb 
együttesével állt- fel. Különösen nagy érdeklő
déssel várták a Ferencváros nagyszámban meg
jelent hívei, hogy Táncos visszaérkezctt-o már 
Temesvárról' és ha igen, részlvesz-e a játékban., 
De nem jött és igy

Táncost a Kiskunfélegyházáról „Importált" 
Csere helyettesítette, mindjárt hozzátehet

jük, hogy igen jól.
Gyors, ruganyos, okos elgondolásu futballista, 
a drukekrek teljesen megnyugodtak szép be
adásai és ügyes labdakezelése láttára. Annál 
több balszerencsével játszott Takács II, akinek 
alig sikerült valami. Lázár a halszélső posztján 
kielégített. Bukovy csak egv félidőt játszott s 
teljesen megnyugtatta híveit, tavasszal rendbe 
fog jönni. A II. félidőben Tőrös volt a center- 
half, ő tüdővel jobban bírta Bukovynál. Nagy 
általánosságban

a Ferencváros csapata jó benyomást kel
tett s meglátszott az együttes minden tag

ján a nagy akarás,
mellyel az őszi szezon gyenge periódusára ta
vasszal végleg fátylat óhajtanak borítani.

A Budai „ti** 1 * * 4 * * 7 könnyű ellenfélnek bizonyult. 
Fóbián kapus a korai szezónt meghazudtoló 
fényes formában védte kapuját. A csapat többi 
része azonban a kiesés elkerülésére irányuló 
jószándék igen* minimális tanú jel ét adta. Le
het, hogy majd legközelebb.

Turay szerezte meg a Ferencváros vezető
gólját, melyet Ember egyenlitett. Majd kapu
előtti kavarodásból Szedlacsek lőtt gólt, ezt vi
szont Lyka II egalizálta. Szünet után állandó
sult a Ferencváros fölénye s Suszter öngóljá
val, majd Wéber hendsze miatt megítélt ll-cs- 
bői, — melyet Takács II lölt be — 4:2-re javi- 
totlák a Ferencvárosiak az eredményt.

Ferencváros B)—Fér. Vasutas 8:2 (5:0).

A III. kerület 
még nem heverte ki 

a „spanyolbetegséget" 
Nemzeti—III. kerület 

2:1 (2:0)
Kedvderitő enyhe idő köszöntött be a ko

moly tréningek vasárnapján. Ez a komolyság 
abból is kiderült, hogy

vasárnap ■ tréningek már belépődíjasak 
voltak.

Az enyhe Idő azonban csak s közönségnek volt 
jó, a csapatoknak annál kevésbé.

A Hungárla-uton például feneketlenül mély 
Bárban kellett a kétszer negyvenöt percet

Ebben a Gyúrásban n Nemzeti volt a Jobb, ar 
Óbudaiak még mindig benne vannak a „spa

nyolbetegségben" és ismét vereséget szenvedtek. 
Az első félidőben Vadas két góljával a Nem

zeti vezetett. A drukkerek ebből azt jósolták, 
hogy tavasszal a „teknöben** még nagy megle
petések lesznek. (Teknőnek nevezik nemes egy

A vidéki proficsapatok első komoly 
tréntngmérkőzése

A tavaszi startot megelőző kettős ünnepen a 
vidéki csapatok zöme — közöttük természete
sen a professzionisták —- iá pályára lépett.

Szegeden a Bástya egyszerre két amatőr
csapatot látott vendégül.

Az első félidőben az Ujszegedi TC-ot 4:0 arány
ban győzte le, a második félidőben a Zrínyi 
KAC volt az ellenfél, amelyet a profik 2:1 re 
vertek meg. A védelem még bizonytalannak mu
tatkozott, n fedezetsor közepes játékot produ
kált, a csatársor pedig egyáltalán nincs még 
formában

A két délnyugati proficsapat: a Pécs-Ba

Hatz Ottó főhadnagy nyerte a Tiszti VC vivóversenyét
A Tiszti Vivő Club hármas összetett — tőr-, 

párbajtőr- és kardversenye a vasárnapi 
kardverseny döntőjével befejeződött. A nagy
számú, előkelő közönség zsufoláig megtöltötte 
nz. Országos Tiszti Kaszinó második emeleti kis 
dísztermét, amelyben a kardverseny döntő mér
kőzéseit tartották.

A versenyen megjeleni Gömbös Gyula honvé
dőim miniszter képviseletében nagyszombati 
Nagyszombatluj Miksa tábornok, a Tiszti VG 
elnöke, a Magyar Vívó Szövetséget Krencsey 
Géza és Gerde Oszkár dr. alelnökők és Mislcy 
Sándor főtitkár képviselték.

Az Izgalmas knrdversenyt a fiatal magyar 
vlvónemzedék kiváló Ingja: Háti Ottó fő

hadnagy nyerte.
Egyetlen vereségét a még fiatalabb Gerevich 
Aladártól szenvedte el, ezt is azonban csak 5:4 
arányban.

Hatz Ottó lett a győztese a hármas össze
tett versenynek ik.

akkor hidegben Is kónnyü • bcfiynjtiK, e-cnkivtl eráa 
kompresszió, jó h«iókípr»»ég »tl).

Meglepőén szépen dOlgotott Rajcsdnyi, aki 
utolsó asszójáig holtversenyben állt Hatz Ottó
val az élen, de az utolsó assz 4 Gerevich Aladár
ral szemben elveszítette és igy a második helyre 
került.

A kardverseny eredménye a vasárnapi dön
tök alapján igy alakult:

1. Hatz Ottó (Tiszti VC) 8 győzelemmel, 2.
Rajcsfinyi László (Wesselényi VC) 7 gy., 3.
Maszlay Lajos főhadnagy (Ticsti VC) fi gy., 32
kapott tussal, 4. Gerevich Aladár (MAC) fi gy., 
33 kapott tussal, 5. Kicin Miklós (Hungária
VC) 4 gy.. 34 kapott tussal, 6- Nagy Ernő fo-
lyamörszáz.ados (MAC) 4 gy., 38 kapott tussal,
7. Dunay Pál (BBTE) 4 gy., 39 kapott tussal.«. 
dr. Zöld Ferenc (BEAC) 3 gv., 9 Tnbajdv László 
(Wesselényi VC) 2 gy., 10. dr. Prilckler András 
(BSE) 1 gy.

Az összetett versenyben ötvenkettőn indultak. 
Mind a három fegyvernemben 33 résztvevő volt. 
Az összetett verseny első tiz helyezettjének sor
rendje a következő:

Ladoumégue 
az atlétikának és

Páris, február 2.
(A Hétfői Napid tudósítójának távirati jelen

tése.) A nagy port felvert Ladoiimégue-ügy ér
dekes fordulathoz jutott legutóbb. A frankfurti 
esel kivizsgálásánál ugyanis kisült, hogy 
Ladoméaue menedzsere saját szakállára kért 
1000 márka költségmegtéritést. Ez azután — a

Vczérkópvlsolő

Motor- és Autókellék Rt., VI, Lázár-u. 7.

szerűséggel a Nemzeti otthonát, a Millenáris
pályát.)

A második félidő utolsó perceiben sikerült 
azután a III. kerületnek is életjelt adni magáról 
és Lut: II. góljával szépített az eredményen.

ranya és a Somogy pécsi mérkőzésén HMM) 
néző jelenlétében 4:2-re győzött a Pécs- 

Baranya.
Az első félidőben a Somogy volt némi fölény
ben, n belső csatártrió azonban gólképtelcnnek 
bizonyult. A második félidőre azonban mind * 
két csapat kifulladt és csapkodó játékot pro
dukált.

Az Attila Miskolcon 300 néző előtt a MÁK 
amatőrcsapatával játszott és 14:4-re (4:2) 

verte meg.
A hétfői ünnepnapra Attila—MVSC-mérkőzést 
terveztek, ez azonban elmaradt.

1. Hatz Oltó Tiszti VC (3—1—1) 5 ponttal, 2. 
Nagy Ernő MAC (1—4—6) 11 ponttal, 3. Gere
vich Aladár MAC (8—0-—4) 18 ponttal, 4-
Maszlay Lajos Tiszti VQ (13—5—3) 21 ponttal, 
5. Hatz József MAC) (5—9—11) 25 ponttal, fi. 
Borovszky Jt;.ő Tiszti VC (0—7—14) 30 ponttal, 
7. dr. Hajdú János Beszkárt (4—2—24) 30 pont
tal, 8. Kalnic.zky Gusztáv Tiszti VC (12—3—10) 
31 ponttal, 9. Eckl Viktor RAG (0—15—12) 
33 ponttal, 10. Dunay Pál BBTE (11—17—7). 
35 ponttal.

A banktisztviselők zárt, kizárásos kard
versenyét

a Pénzintézeti Sportegylctek Ligája vasárnap 
délután rendezte n BEAC Semmelweis-utcai ví
vótermében, amelyet Vadász László (Kereske
delmi Bank) nyert meg 5 győzelemmel, 2. Di
cső Q'y Béla (Postatakarékpénztár) 4 gy., 3. Ta
kács Endre dr. (Pénzintézeti Központ) 3 gy.. 4. 
Földvárv Miklós dr. (Kereskedelmi Bank) 2 
gy., 5. Frev Mihály (Keresk. Bank) 1 gy. és 6. 
Műller Emil (Keresk. Bank) 1 gy.

A Vlvószövctség nyugati kerületének egyéni 
és tőrcsapatba jnoksága.

Szombathely, febr. 2.
(A Hét föl Napló tudósítójának tclefonjelen- 

téscs.) Főrcáliskola tornatermében vasárnap 
bonyolították le a VivószöVelség nyugati kerü
letének egyéni és tőrcsapatbajnokságát, □ követ
kező eredménnyel:

A nyugati kerület tőrcsapatbajnoka: Győri 
Vívó Club, 2. Szombathelyi Vívó Club, 3. Vesz-

Dr. FÉNYES •zakorvov
ver-, bőr- és neml-betcgekaek rendel egész nar> 

VII,FtAlcöo xl-ut 32. I. orr*. <. Réks-ra' untokra

prémi Vívó Club.
A tőr egyéni bajnoki versenyben busz vivő 

indult, a döntőbe a következő hat versenyző ke
rült: Gnllolsik és Szilnssy (SzVC), Mfiznrr Fe
renc és Kados (GyVC), Buczkó (WC) és 
Vargha (SVC). A döntő hármas holtverseny után 
a következő eredménnyel végződött: a nyugati 
kerület tőrvivóbajnoka Buczkó (Veszprémi 
Vívó Club), 2. Gallotsik (Szombathelyi Vivő 
Clubi, 3. Vargha (Soproni Vívó Club), 4. Metx- 
ncr (Győri Vívó Club), 5. Pados (Győri Vívó 
Club), 6. Szilassy (Szombathelyi Vívó Club).

hátat fordít 
kertészkedni fog 

kiszivárgott hírek szerint — annyira elszomo
rította a kiváló középtávéitól, hogy — leg
alábbis egyelőre 

hátat fordít az atlétikának.
És at egyhangú körözést felcseréli a sokkal iz
galmasabb öntözéssel és mint kertész, saláta
palánták spriccclésének szenteli életét. 

rádiójával,
ugy vegye Igénybe a RÁDIÓAMATŐR 
TANÁCSADÓ Ingyenes szolgálatát.

Olvassa el
a februári rádíónyu^tái
és írjon Budapest 52, postafiók 178.
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A BTK veretlenül, 
fölényesen nyerte 

a boxoló-csapatbajnokságot
öt bélig tarló izgalma* küzdelmek után 

vasárnap eldőlt az ökölvivóc*apatbajnok- 
a ág sorsa. A vasárnapi döntőkiizdehnekre 
szorongásig meglelt a BSzKRT-pálya hatal
mas tornaterme.

1 favorit BTK 12:4 arányban legyőzte 
az FTC-t éa igy veretlenül hódította el 

a csapatbajnokságot.
Az FTC a második lulven végzett, míg a 

B Vasutast ll:5-rc serő BTC a harmadik 
helyre került.

Á dönlőmérkőzésokről az alábbiakban 
számolunk be;

BTC-B. Vasutas 11:5
Légsuly: Gera B. Vasutas—Kővári II BTC 

eldöntetlen. 14.
fínntamsuly: Erős B. Vasutas pontozással 

győzött Érczkösy BTC ellen. 1:3.
Pehelysúly: Énekes B Vasutas a harmadik 

menetben technikai knock-outtal győzött Tabár 
BTC ellen. Énekes stílusa imponáló volt. Erős 
ii.ísei jól ültek, majd a harmadik menetben a 
l> ró Tnhór erős orrvérzése miatt beszüntette a 
mérkőzést.

Könnyüsulg: Dalos BTC pontozással győzött 
C.izmndiii B. Vasutas ellen. 3:5.

Weltersuly: Kerekes BTC pontozással győ
zött Magyar B. Vasutas ellen. 5:5.

Kőzépsulu: Zsida BTC pontozással győzött 
Lénórt B. Vasutas ellen. 7:5.

Kisnehézsuht: Jeles BTC pontozással győzött 
Bokodi I B. Vasutas ellen. J< les egyenesei sorra 
találtok. A tréning hiányát kifejezésre juttató 
Bokodinak alig volt néhány akciója. 9:3.

A bajnokság és a hatos torna trófeája után 
a Magyar Kupa is Újpestre került

Erős küzdelmek u'án holtfáradt csapatok fejezték be 
a kétnapos viadalt

A koalícióba tömörült egyesületek két na
pos küzdelem keretében állították a Magyar 
Vizipóló Kupa mérkőzéseit. A számítás be- 
s ált:

a két napon kétezren felüli nézőközöa- 
aíg látogatott cl a Margit sziget re.

Az uszószámok is érdekesek voltak, a pro

A kuoaeiödöafök során az MTK legyőzi a MAC-of, az UTE 
pedig csak meghosszabbított játékidőben boldogul a III. kér. TVE-vel

Az uazókonlició versenyének első napján az 
usxócrcdinényck közül kiemelkedik

Székely András 2 p. 23.2 njp.-ta Ideje a
200 m. gyorsaszásban.

Meglepetést hozott a hölgyek 100 m-cs gyors- 
uszóversenye, amelyen

Malhiai Gitta egyéni rekorddal legyőzte 
Tóth Ilonkát, aki betegen, dagadt lábakkal 

állott starthoz
és úgyszólván csak becsületből úszta végig n 
távot.

A kupa-elődöntők során
az MTK meglepetésszerűen legyőzte ■ 
MAC-ot, as UTE pedig csak meghosszabbí
tott Időben tudta megverni a III. kerületet.
\x első versenynap eredményei a követke

zők:
103 m. mellúszás. 1. Lantos László (FTC)

1 p. 23.4 mp. 2. Mczcy (BSzKRT) 1 p. 24.8 mp. 
3. Forray (FTC) 1 p. 23 mp.

200 m. gyorsuszás. 1. Székely András (FTC)
2 p. 23.2 mp. 2. Szabados (UTE) 2 p. 30 2 mp. 
3. Póhok (MTK) 2 p. 30.8 mp.

100 m. hölgygyorsuszás. t. Mailász Gitta 
(FTC) I p 18.4 mp. 2. Tóth Ilonka (MUE) 1 p 
18 8 mp. 3. Csányi Boriska (KISOK) 1 p. 20.0 
mp.

100 m. ifjúsági hátuszás. 1. Kovács György

Izgatott miniszter, tomboló közönség a kupaiinálén
400 m. es gyorsuszsá: Hat induló és lehetetle

nül rossz indítás. Pultok dühödlen dolgozik, de 
Jakab pontosan ragad rajta. Erős verseny van 
kettőjük között. A ötbblck messze elmaradnak. 
Jakab 20 méter után leszakad. 1. Páhok MTK 
b p. 28 I mp. 2. Jakab UTE 5 p. 46.8 mp. 3. 
Gólul öcs NSC 5 p 39.6 mp.

100 m.-cs mellúszás- hét induló. Iliid ismét 
hiányzik. A mezőny ennek ellenére is nagyon 
szép. Lantos nz első szózat 1.20 mp. alatt ússza. 
Az utolsó hosszba egyszerre fordulunk hárman... 
i :gy küzdelem. 1. ÍVícsncr FTC 3 p. 06 mp. 2. 
I orray FTC 3 p. 07 mp. 3. Lantos FTC 3 p. 
08 4 mp.

100 ra.-es gyorsuszás:
három induló - nagyon rossz start. Székely vé
gig v. y. (, <!,» Szabados is nagyon jól megy mc. 
1 Székely FTC I p. 02 2 mp. 2. Szabados UTE
1 p. 03 8 n u 3 Lakit BBTE 1 p. 07.0 mp.

200 m es'ijj. gyorsuszás: Kánássy és Hatat) 
nagy versenye ur első futamban. Kánássy győz
2 p. 33 mp. alatt. A második időfutamban első 
Stlntisz. Végeredményben: I. Kánássy MAC 2 p. 
33 mp. 2. Hazay MTK 2 p. 35 nip. 3. Slrausz 
MVSz 2 p. 30 4 mp.

UTE - MTK 7:1 (4:0).
A kupadöntőre nz UTE: Darta — Köves, 

Torna - HaLitsy — László, Német, Rózsi, az 
MTK pedig: Borsy — Ravasz, Homonnai —

Szabó — Keserű /., Brandy, Rajki felállításban 
száll vízbe.

Az UTE uj stílust hoz a kupadöntőbe: két 
halffol, köztUk Némettel és két csatárral 

játszik.
A szisztéma tökéletesen bevált és annyira meg
zavarja nz MTK-t, hogy tehetetlen lesz. Spei- 
tegger biró ugyan sokszor téved a kék-fehérek 
terhére, ám nz’ az UTE megérdemelt gyözchné* 
nek legfeljebb a számarányára van kihatással.

Az első gólt Német lövi, majd Bozsi, aki á 
legjobbja volt csapatának, gyorsan még két 
gólt lő. Végül Német labdát kap saját kapusá
tól a félvonalon túlra, ezt cinéri Speizegger és 
Németh kényelmesen bevágja: 4:0.

Szünet után az MTK még rosszabb. Különö
sen a bekkjei és kapusa. Borsi szabaddobásból 
újabb gólt lő. Ezután Rajki sznbaddobásból. 
Brandy félpálya? lövése ér hálót: 5:1. I)e hiába 
minden: előbb Bozsi, majd Halassy eredmé
nyes: 7:1.

A mérkőzés után Klebelaberg miniszter sze
mélyesen gratulált és átnyújtotta a győztes 

ITE-ntk a Kupát.
III. kér. mi-MAC 4:3 (2:2, 3:2)

Csak hosszabbítás után tudott győzni az oko
sabban. de kevesebb erővel játszó óbudai csa
pat. Gól iáit Csellé. Musltz, Sustronic és Musitz, 
mig a .VAC-éit Keserű II. dohta.

Nehézsúly: Mihályi BTC pontozással győzött 
Vilkai B. Vasutas ellen.

BTK—FTC 12:4
Légsuly: Csáki BTK pontozással győzőit 

Szenes FTC ellen. Lovas Imponáló stiluslian 
dolgozott, de Szenes is alig maradt_ mögötte. A 
szép mérkőzést Lovas belhareeal döntötte el a 
maga javára.

Pehelysúly: Szabó BTK pontozással győzött 
Márton. FTC ellen. Az Európa-bajnok végig 
fölényben volt és l iztos győzelmével egyúttal 
megnyerte -Budapest bajnokságát Is. amelyet a: 
FTC annak idején Márton érdekében meg- 
állott. 6:0.

Könnyflsuly: Fogas BTK pontozással győzött 
Horváth FTC ellen. A két első menet Fogasé, a 
harmadik menet döntetlen volt. Fogas támadá
sainak Horváth elég sikeresen állott ellent. 
8:0. ,

WeMersuh.r Eesegi FTC technikai knoek- 
outtal győzött Sznbndos BTK ellen. Szabadost, 
aki 0 kilóval könnyebb Eeseginél, egyesülete 
ebbe a magasabb snlycsoporlba nevezte be, K 
tehetséges és mozgékony boxoló több sikerült 
akciója ellenére sem tudott Ecscgi nagyobb 
fizikumának ellentúllani. A biró a harmadik 
menetben, amikor Eesegi fölénye már kirívó 
volt, beszüntette a mérkőzést. 8:2.

Kozépsuly: Kéri BTK győzött Szabó FTC 
ellen.

Kisnehézsuly: Orsolyák BTK pontozással 
győzött C.senkey FTC ellen, aki már az első 
percben feladta. 12:2.

Nehézsúly: Szigeti FTC. akit egyesülete ebben 
a súlycsoportban indított, az. első percben ki
ütéssel győzött Rózsa II BTK ellen.

gram jól sikerült.
A Kupát az UTE megérdemelten vitte 

haza, mert a mezőny kimagaslóan legjobb 
csapata. Az MTK a második napon már se- 
holsem volt. A III. kér. TVE s a MAC csapa
tai között dőlt el a harmadik hely kérdése az 
óbudaiak javára.

(UTE) 1 p. 23.4 mp. 2. Barabás Béla (BBTE) 
I. p. 28 mp.

100 m. ifj. gyorsuszás. 1. Kánássy Gyula 
(MAC) 1 p. 04.6 mp. 2. Hazai (MTK) 1 p. 05.2 
mp. 3. Slrausz (MUE) 1 p. 06.8 mp.

3Xő6*/i m. vegyes staféta. 1. BBTE (Habi— 
Mészöly—Laki) 2‘ p. 23 mp. 2. FTC (Lantos- 
Nagy—Székely) 2 p. 24.2 mp. 3. BSzKRT 2 p. 
24.8 mp. I

A vízípólókupa 
elődöntő mérkőzései

MTK—MAC 3:0 (t:0)
Az MTK taktikai fölénye kitünően érvénye

sült. A jobb tnktika döntötte el a meccs sorsát 
is. A gólokat Rajki II és Keserű I dobta.

UTE—III. kér. TVE 3:2 (2:2, 2:2, 1:0)
A gólokat az UTE részéről Németh, Halassy, 

majd ismét Németh, a III. kerületiek részéről 
Csele és Hóiba dobta. A győztes gólt Németh 
a meghosszabbított játékidő második félidejé
ben érte cl félpályáról küldött bombalövéssel.

Feltűnően jól játszott a III. kér. TVE csa
pata, amelyben Sárkány produkált brilliáns já
tékot, kitünően fogva Némcthct. Az UTE játé
kát megbénította Bródinak és Halassynak * II 
félidőben történt kiállítása.

Gróf Sigray Antalt az OTT 
aranyérmével tüntették ki 
Jogerős a BTK—FTC 8:8 arányú 

csapatbajnoki eredménye
A Magyar ökölvívó Szövetség vasárnap dél

előtt három óra hosszat tartó izgalmas és túl
fűtött hangulatban lefolyt közgyűlésén újból 
megválasztották ■ régi vezérkart. A közgyűlé
sen az egyesületek képviselői igen nagy szám
ban jelentek meg. Az elnöki székhez gróf Sig
ray Antal ült. Megjelent még vitéz Kalándy 
Imre tábornok és ifj. vitéz Horthy Miklós társ

KÜLFÖLDI SPOKTHDPLÓ
A Somogy bírói segédlettel elvesztette 

eszéki mérkőzését
Slavia (Eszék)—Somogy 6:5 (3:2)

Eszék, febr. 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen- 

tése.) K Somogy a vasárnapi pécsi vendégsze
replés után átrándult Eszékre, ahol a Slavia 
ellen mérkőzött. A korai terminus ellenére 
nagy érdeklődés előzte meg a Somogy újabb 
eszéki bemutatkozását s a mérkőzésen több 
mint kétezer főnyi közönség jelent meg. A 
mérkőzés elejétől végig élvezetes, változatos 
küzdelmet eredményezett s a mérkőzés végén 
— az általános vélemény szerint — az ered
mény jobban megfelelt volna a döntetlennek. 
A második félidőben a mindvégig pártosan bí
ráskodó Bukovics biró

egy feltűnően offszájdgólt ítélt a Somogy 
ellcu.

ami miatt reklamáltak is a kaposváriak s a 
kellemetlen incidens csaknem a vendégcsapat 
levonulásával végződött, de hét perces pauza 
után sikerült a meccset befejezni. A Somogy 
együtteséből Péter, Jakube, Galambos, Joós és 
Mészáros emelkedett ki.

A 3. percben a Slavia érte el a vezető gólt, 
majd a 6. percben Jakube egyenlített s öt perc 
múlva ugyancsak ő megszerezte csapatának a 
vezetést (1:2). A 18. percben a Slavia egalizált, 
majd befejezés előtt fél perccel Andusics bal
szélső révén újabb gólhoz jutott (3:2).

Krynica a jégliokkizók Mekkája
Krynica, febr. 1.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je
lentését.) Krynica a világ közepe lett — a 
jég hívei számára. Szombaton tartotta a 
nemzetközi Jéghokki Szövetség kongresszusi 
ülését, amelyen 13 állam képviselője jelent

Magyar vereség a világbajnoki torna első napján
A világbajnoki torna első mérkőzésén Ka

nada 9:0 (1:0, 4:0, 4:0) arányban legyőzte 
Franciaország csapatát.

A második mérkőzésen Magyarország és 
Csehország csapatai kerültek szembe egy
mással. Bár a magyar csapat veszélyes ellen

A Kehrlíng—Morpurgo-pár megnyerte a német 
fedettpálya-bajnokságok férfi páros-versenyét

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Vasárnap estig három száma dőlt el a 
német fedettpálya-tenniszbajnokságoknak. A 
férfi párosban a de Morpurgo—Kehrling-pár 
7:5, 6:3 arányban verte a Lorenz—Schwenker- 
együftest és győzelmével a döntőbe került, 
amelyben a dr. Kleinschrott—Artens-pár volt

Pária, febr. 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A Red Star és a Stade Francois kombi
nált csapata szombaton 8000 főnyi közönség 
előtt 2:0 (1:0) arányban győzött a Gymnastica 
Escrima La Plata ellen.

Barmcn, febr. 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati je

lentése.) Az argentínai Gymnastica Escrima La

VILÁGSZEMLE
BOROTRA MEGVÉDTE BAJNOKSÁGÁT

a francia fedetlpálya-bajnokságokon. miután 
hanfitársát, Lcuscurt 6:3, 11:9, 5:7, 6:4 arány, 
bán legyőzte.

A DÉLNÉMET FUTBALLBAJNOKOK KÖR
MÉRKŐZÉSÉN

a következő eredmények voltak: Einlrachl 
Frankfurt—Karlsruhcr SV 4:1, Unión Böckin- 
gan—SV Wnldhof 3:0, Bnvern München—Svg 
Fflrth 2:2, Wormalia Worms— SK Pirmasens 
5:2.

A BÉCSI TÉLI KUPA
mérkőzései sorén vasárnap négy játék volt 
Birsben. A lcgfohlosnhb meccset az Admira 
•’s n Vicnna játszotta és a meccset az Admira 
5:1-re nyerte meg. A Sportclub 2:1-re verte n 
Nicholsont, az. Ausztria 5:0 ra a Slovant és vé- 

Igiila Rapid 4:1 re a Floridsdorfot.

Az argentíniai La Plata két vereséggel kezdte 
európai túráját

elnökök. Az OTT képviseletében Demény Kfc* 
roly nyug, államtitkár vett részt a közgyűlés 
sen és

átnyújtotta gróf Sigray Antal elnöknek, 
as OTT aranyérmet,

Radnay Sándor dr. alelnöknek és Heltai Hugó
nak. a professzionista alosztály elnökének ax 
OTT ezüstérmét és Szigeti Lajosnak, az Európá
ba jnokság második helyezettjének az OTT 
bronzérmet.

Tárgyalta a közgyűlés a B. Vasutas SC fel
lebbezését, amelyben az egyesület a B. Vasu
tas— FrC 8:8 arányú eredményének megvál
toztatását kérte.

A közgyűlés a feüebbeséat elutasította.

Szünet után a 10. percben a fölényesen játszó 
Somogy 3:3-ra javítja az eredményt, majd a 
következő percben a biztos gólhelyzetben lévő 
Jakubet közvetlenül a kapu előtt elbuktatják, 
de a biró nem ítélt tizenegyest. Az állandó 
pártos bíráskodás idegessé teszi a kaposvári 
csapatot és ennek tulajdonítható, hogy a 20. 
percben közvetlen védelme ismét meginog s a 
Slavia újra megszerzi a vezetést (4:3). K So
mogy ezután összeszedi magát, minden erejét 
a küzdelembe dobja s a 33. percben Péter 
negyvenméteres bombalövése ismét a vendég
látók hálójába kerül (4:4). öt perc múlva 
azonban Andusics, a Slavia ötödik gólját lövi 
be. Somogy nagy fölényben játszik s ha csa
tárai nem tévesztették el egymásután a jobb- 
nál-jobb gólhelyzeteket, úgy még mindig re
mény lenne arra, hogy mint győztes hagyja el 
a küzdőteret. Azonban a 41. percben

a bíró égbekiáltó offszájdről elengedi az 
eszéki balszélsőt, aki belövi ai eszékick 

hatodik gólját Is.
Ekkor hétpcrcea szünet következik, amely 
azonban mit sem változtat a helyzeten, mert a 
biró nem vonja vissza a feltűnő offszájdgólt. 
A Somogy tehát nagy kapacitálásra visszatér a 
pályára s nyomban eléri az ötödik gólt. A 
hátralevő rövid idő alatt már nem sikerült a 
somogyiaknak az eredményen változtatni.

meg. A világbajnoki torna sorsolásának meg* 
ejtése volt a kongresszus első feladata. Esze-* 
rint a résztvevők a következő három cso
portba kerültek: 1. Kanada, Franciaország, 
Lengyelország; 2. Magyarország, Csehország, 
Ausztria, Anglia; 3. Svédország, Románia, 

félnek bizonyult, a vereséget nem tudta eh 
kerülni. Csehország 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) arány-* 
bán győzött.

Ausztria csak a meghosszabbított időben 
tudta megadásra kényszeríteni Angliát 1:0 
arányban.

az ellenfele.
Teljes két óráig tartott az elkeseredett küz

delem, amely végül
Kehrllngék győzelmét hozta meg.

A mérkőzés végeredménye 1:6, 14:12, 4:6, 5:3, 
6:1 volt a Kchring—Morpurgo kettős javóra, 
amellyel el is dőlt a férílpáros bajnokság sorsa.

Plata vasárnap játszotta első németorzági tura- 
mérkőzését 8000 főnyi közönség előtt.

A délamerikai csapat nagy csalódást 
keltett,

mert annak ellenére, hogy játékosai technikai
lag képzettek, a kapu előtt rendkívül határo
zatlanok és góllövésben is igen gyengék. A Sp. 
Vg. Barmcn végeredményben 6:3 (4:0) arány
ban verte a délamerikai csapatot.

A BÉCSI KUPÁBAN 
az Admira vezet 10 ponttal, a WAC 9. az 
Auslria, a Rapid és a Sportclub 5—5 pontjával 
szemben.

A BÉCSI WAC PRÁGAI GYŐZELME 
nagy ijedelmet keltett n cseh fővárosban. Kada 
vezetésével 7000 néző előtt játszott a bécsi csa
pot, amely 4.2 (2:0) arányban győzte a Spar- 
tát. A bécsi csapat minden része jó volt, de a 
mezőnyben a legjobb játékot mégis Hiden, a 
válogatott kapus produkálta.

A SLAVIA A BOHEMIANS CSAPATÁT 
VERTE MEG

4000 néző előtt 3:l-re, miután a félidő 3:0-fa 
végződött. A Rohemiansból hiányzott a legjobb 
játékosa: Bcibl.

AUSTRIA SIBAJNOKI VERSENYEIT 
az ugróvorsennyel befejezték. Az ugróversenv- 
ben a bajnokságot Wáller Glass hódította el 
100102 ponttal.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ
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