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készítését vállalom 
Schwae'czné h ő s i e s 
330 Feltámadás-ucca 30. I. 4. Telefon: 6—68. 

— Végkiárusiíás 30 sebesülttel. Newyorkból je-
lent ik: Egy broocklini áruház egydolláros ruha-
és kabát végkiárusítást rendezett. A végkiárusi-
tásra ór iás i tömeg gyűlt össze. A tömeg tolongása 
olyan nagy volt, hogy az előlállókat belenyomták 
az áruház ablakaiba, úgyhogy harmincan, jórészt 
asszonyok és gyermekek, megsebesültek. 

x Békeidők Del-Ka-nál! Versenyen kívül álló u j 
ssoportárak. Kirakataink beszélnek! Fiók: Kárász-
Sicca 14. (Dreher-söröző mellett.) 54 

— Életfogytiglani fegyházra Uélíőfe a rendőr-
í£Hkos betörőt. Budapestről jelentik: Az itélő-
Sábla Kállay-tanácsa ma tárgyalta D ö m ö t ö r 

Efla és K o v á c s János betörök bűnügyét. Mind-

tlen a soproni fegyházból való szabadulásuk 
j»tán a betörések egész sorozatát követték el. Egy 
[alkalommal Rákospalotán törtek be egy villába, 
ide amikor zsákmányukkal hazafelé tartottak, két 
r endőr ra j tuk ütött és őrizetbe vette őke t Az 
¡őrszobára érve, Dömötör revolvert rántott elő 
lés Czizmazia János rendőrre lőtt, aki a sérülé-
Ssekbe belehalt. A pestvidéki törvényszéken Dö-
Snötör elmebajt szimulált, a törvényszéki orvos-
szakértő azonban megállapította, hogy teljesen be-
iszámitható. A bíróság erre életfogytiglani fegy-
Sházra, társát, Kovács Józsefet pedig háromévi szi-
gorított dologházra ítélte. A mai táblai tárgya-
láson a gyilkos ismét őrültséget szimulált. A kér-
désekre zavaros válaszokat adott és az egcsz tár-
gyalás alatt alig tudták megfékezni. Az Ítélőtábla 
a főügyész és a védő felszólalása után Dömötörnek 
iés Kovácsnak a büntetését is jóváhagyta. Az ítélet 
kihirdetése után a gyilkos kiáltozni kezdett: »Lőj-
jetek agyon, akkor felszabadul a világ.« 

x Iskolacipők jó minőségben, olcsón Del-Ka-náL 

x Bútorok olcsó beszerzési forrása az Asztalos-
mesterek Bútorcsarnoka, Szendrényi G. és Társai, 
Dugonics-tér 11. 289 
Sxép padló ilíka ! Aki lakáséra és irodai padló-
ira (parkett, lino'enm, lerrazzó), valamit ad, az csak 
világhírűi Johnson viaszt és elektromos kefélőgépet hasz-
nál, melyet ditmentesen bemutat és kefél'gépet csekély 
wepi rii|ért kölcsön ad vezérképviselet M é z e r Ügy-
nöksége. Horthy M. u. 2. Telefon 16-72. 320 

uri 
S z a l a y t á n c t a n á r 

i á s i c f s i t é i K e i e 
a meleg időre való tekintettel 

fiSíí -fl.fán Horváth Mihály 0. 3, I. em. (Ipor-
ISEIIa S"CJI testületi nalola) nvüik meo. 222 

1 
r . Molnár Béiftné, Kölcsey u. 7. Uf ékszerek készítése, 
régi ékszerek Javitósa. EzOsíSzés é s aranyozás! sw 

Uj cim és forma választásával kap-
csolatban páratlan kedvezményt adunk 

előfizetőinknek, aki a 

mimé újság.» 
Vi évre 5 pengővel előfizet 

ajándékul kapja a 
Philips Csoda 4. kapcsolások hatalmas 
könyvét; aki V» évre 10 F-vel előfizet 

ajándékul kapja 
Garzó francia, Thompson angol, vagy 
Szentgyörgyi német nyelvkönyveinek: 
egyikét, moly a Stúdió előadásaival 
kapcsolatos; aki 20 P-ért Vi évre előfizet 

ajándékul kapja választása szerint 
Telofongyári „Champion'' detektoros 
készüléket detektorral, vagy „Tetraíon" 
fejhallgatót, vagy Y forgó kondenzátort 
000 cm., vagy Safe transformátort 1:4, 

A 
PHILIPS csövek közül B 

B. 
A negyedévi előfizetési és félévi előfizetési díj-

hoz 50 fillér, az egész évi előfizetési dijhoz 1 pengő 
csatolandó portóköltség fejében. 

A Rádió Újság1 szerkesztősége és kiadóhivatala: 
Budapest, VI., Vilmos császár ut 15/b. félemelet 8. 
Postatakarékpénztár: csekkszámla 39099. Telefon : 
Aut. 208—43. — Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal. ' K. 60 

VálaszfásI hírek 
A Szövetkezei* Városi Balpád 

a következő választási gyűlésezel 
farija: 

A Szövetkezett Városi Balpárt csütörtökön esíe 
8 órakor a Munkásotthon nagytermében (Hétve-
zér-ucca 9.) népgyűlést tart. Felszólalnak Pásztor 
József, Lájer Dezső, Gombos István és Dáni János. 

Szómba* est fél 8 órakor Himyadi-íér 13., Dob-
szay-féle vendéglőben. 

Szombat este fél 8 órakor Tündér- és Gyömgy-
fyuk-uccák sarkán, Hegedűs-féle vendéglőben. 

A »Külvárosi Párt« 26-án, este félnyolc órakor 
a Máv. altiszti kör helyiségében (Sz»ntháromság-
ucca 42. gyűlést tart. 

x Kávé. A Meinl név és a jó kávé egymástól 
elválaszthatatlan fogalom. A legjobb nyerskávéfaj-
táknak szakemberek által történő kiválasztása, 
szakszerű pörkölése, válogatása és a keverékek-
nek évtizedes tapasztalatok alapján való összeállí-
tása tették keverékeinket utólérhetetlenekké. Ha 
még nem ismerné kitűnő pörköl tkávé-keverékein-
ket, vásároljon próbaképen a Meinl-üzletben. Na-
ponta friss pörkölés 1 Meinl Gyula r t 

— Harmincadik gyermeke született egy angol 
ipar«« feleségének. Londonból jelentik: London 
közelében egy R o b e r t s o n William nevű kis-
iparos feleségének tegnap megszületett a harmin-
cadik gyermeke. Robertson 60, felesége 55 éves. 
Robertson háborús szolgálatot is teljesített és 
egyik lábát elveszítette a harctéren. 

— Gyilkosság a gramofon miatt. Zentárói je-
1 öntik: Megrendítő gyilkosság történt a napokban 
Maion. Mátics Danicska harminckétéves moli pék-
mester összeveszett legjobb barátjával, Vrbaski 
Ljubotnir huszonhétéves jómódún gazdálkodóval, 
akit a veszekedés hevében hasbaszurt. Vrbaski 
egyik szanatóriumban belehalt sebeibe. A gyil-
kosság ügyében megindított nyomozás megállapí-
totta, hogy Vrbaski Máticcsal együtt mulatott az 
egyik moli vendéglőben. Vrbaski, hogy a hangu-
latot emelje, elhozatta gramofonját és annak hang-
jai mellett folytatták a mulatozást. Később Mátics 
megunta a gramofonzenét és odaszólt barát jának, 
hogy állítsa cl a gépet, ne nyikorogjon. Vrbaski 
ezen a megjegyzésen megsértődött és a két jó-
barát között heves szóváltás támadt. Mátics a vita 
hevében felkapott egy borospoharat és Vrbaski 
felé dobta. Vrbaski elkapta fejét, csak a bor öm-
lött rá, a pohár pedig a falnak röpülve dara-
bokra tört. A jóbarátok ezután felugrottak, egymás-
nak rohantak, de ekkor közbelépett a kocsmáros, 
aki kituszkolta Máticsot a vendéglőből. Mátics 
hazament, pénzt vett magához és elment a Central-
kávéházba, ahol íeült az egyik asztal mellé. Mi-
kor Vrbaski megtudta, hogy barát ja a Ceníralban 
vap, utánament azzal a szándékkal, hogy kibékül 
vele. Vrbaski belépett a Central-kávéház helyi-
ségébe, odament barát jához és békülésre szólította 
fel. »Testvér — mondotta — eddig is jóbarátok 
voltunk, legyünk ezután is azok. Gyere ki az 
uccára. majd ott elintézzük az ügyet.« Mátics félre-
értette ezt az utolsó mondatot és azt hitte, hogy 
Vrbaski az uccán le akar számolni vele. Mátics 
nem akart gyáva lenni és kitérni a felszólítás 
elől, kövelte barát já t az uccára. ahol egy ideig 
csendesen beszélgetve haladtak, de valamin ismét 
összevesztek. Mátics dühbe jött, előrántotta kését 
és azt markolatig döfte Vrbaski hasába. Vrbaski 
a kés után kapott, de az éles penge átvágta az ütő-
eret és a szerencsétlen ember véresen esett ösz-
sze az ucca porában. Mátics Danicskát a rendőrség 
leb.rti 'ttatta. A gyilkos pékmester azzal védeke-
zett. hogy tettét önvédelemből követte el, mert 
azt hitte, hogy Vrbaski azért hivta ki az uccára, 
hogy egy alkalmai, pillanatban végezzen vele. Ez-
zeJ szemben a nyomozás során megállapították, 
hogy Vrbaskinál sem bot, sem cés nem volt a 
verekedés délutánján. 

X Jégszekrénvefc. háztartási és mészáros, kedvező 
fizetési feltételek mellett legolcsóbban beszerezhetők 
fefeeíe Nándor, Kossuth L. sugárut 18, teleíon 10-72 

— Révész Béla Tánciskolájában az esti tánctan-
folyam megkezdődött. Tanórák: kedd, péntek, va-
sárnap este 8 órától. Iratkozások ugyanakkor. 

x Szabadalma/óit olcsó sazloaok WinternéL, Ko-
rcna-ucca 3. 153 

r A v i l á g h í r ű 

szeméi- ss fsfeeraísüöft 
• és a 

M. k i r . áil . Vas-, Acél- és Gépgyárak 

á l t a l g y á r t o t t 

feftesw?$5?,, auiöbBszcK és 
k&ioniesiss asüSK 

vezérképviselet«? és eladdst központja: 

MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL R.-T. H.I2 
Budapest , I V . , V á c i n e c a 24. 

SsínBáss és 
Művéssefí/^ 

A színházi iroda hírei 
A hercegkisasszony. Lehár Ferenc nagy sikerrel 

bemutatott pompás operet t je ezen a héten még 
csak ma este yan műsoron, a főszerepekben Sz. 
Patkós Irma, Tolnay Andor, Hont Erzsébet, Szó* 
rád, Vágó, Veszély. E2»ed Lecke, Ajíai és Ró* 
naival. 

Táray Fersnc első fellepíe pénteken este a Bi-
záncban. Régi művészi tartozásának tesz eleget aí 
színház, amikor az u j abb magyar színműirodalom 
egyik legremekebb alkotását, Herczeg Ferenc tör-
ténelmi színmüvét, a Bizánco t illeszti műsorába 
A nagy remekíróhoz és az immár klasszikus ér-
tékűnek mondható műhöz méltó lelkesedéssel ké-
szül a társulat drámai együttesse a Bizánc feluji-i 
tására, melynek külön érdekességet kölcsönöz Tá-
ray Ferenc bemutatkozása, aki ezzel a szerciwü-
vel Budapesten a Nemaeü Színházban nagy cs 
megérdemelt sikert aratott. Iréné császárné sz 
repét a társulat közkedvelt drámai színésznője^ 
Peéry Piri személyesiti, mig Herma szerepét Pár tos 
Klári alakítja. A nagyhatásn szinmü, mely pénteJ 
ken este kerül felelevenítésre, a teljes d rámai 
személyzetet foglalkoztatja. 

Szombattól kezdve minden este: Ss&hik 
asszony. 

Vasárnap délután mérsékelt bcIyárrAkaI;< Agg-
legény apa. 

Lustig Ernő agy maga, mint gyermekeid 
Józsi és Erzsike, a szülők és rokonaik nevé-
ben Is mély szomorúsággal jelenti, hogy imá-
dott drága felesége, illetve anya, gyermek 
és rokoa 

Lustig Ernőné 
szül. Lustig Gizella 

életének 42-ik, legboldogabb házasságának 
17-ik évében f. hó 24-lkén este 11 órakor 
hosszú szenvedés ntón elhunyt. 

Végtisztessége 26 ikán délután '/»4 órakor 
lesz az Attila ucca 4. száma gyászhézbM, 
ahonnét 8rök nyugovóhelyére, a zsidó temetőbe 
kisérifik. 4i2 
Emlékét soha el nem múló kegyeleltei 

őrizzük! 
Külön villamoskocsi a Dugonics térről inda!. 

»VEIiüS«cipőáráttartósságát siem hangzatos reklámokkal bizonyítjuk 
GyőxődgéR m e g satjáí érdeléében, m á r P 15-töl príma divat férfi és női cipői 

vásárolgat a aoyár Mfila-uKca 19. s&ám alatti rateíáráfoas*. m 


