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Lezárták a Lánchidat, 
elégett egy autóbusz

Nagy riadalom volt vasárnap a Lánc
hídon A Bp. 17— 139. rendszámú 3-as 
autóbusz a Lánchíd közepén, a budai 
h ídfő előtt kigyulladt. A  so ffőr észre
vette a gépházból kicsapódó füstöt, le
ugrott, hogy megnézze, mi okozza s fe l
nyitotta a motorház tetejét és abban a 
pillanatban a levegőhöz jutott s már ré-

Az arénaúti postarabló 
előélete

Weisz Sándor 20 éves, miskolci kereskedő
segéd, mint ismeretes, az elmúlt hét csütör
tökjén az Aréna-úti postahivatalt kirabolta. 
Vasárnapra a rendőrség összeállította Weisz 
Sándor eddigi bűnlajstromát, amelyből kide
rül, hogy a postarabló sikkasztásért, lopásért, 
orgazdaságért és „ itt a piros, ott a piros” 
játékért többször volt már büntetve. Ismere
tes az is, hogy Weisz Sándor bátyja, Weisz 
Zoltán képzőművészeti főiskolai hallgató bi
zonyítványait ellopva, katonának állt be és 
egy éven keresztül a bajai árkászezred önkén- 
terse volt. Előreláthatólag még sem katonai 
bíróság fog ítélkezni Weisz Sándor felett, 
mert nem volt katonaköteles és ellene legfel
jebb „ egyenruha tiltott viseléséért”  lehet el
járni.
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A pínztári orvosok csak jogaik íenniar- 
tása mellett fogadják el az Oíl-tói le

szállított fizetésüket
Mint ismeretes, a belügyminiszter az OTI 

szanálása érdekében a pénztári orvosok illet
ményeinek jelentős redukcióját rendelte el. 
Kz a rendelet már életbe is lépett. A pénztári 
orvosok érdekeit védelmező Központi Orvosi 
Tanács most felszólítást intézett a pénztári 
orvosokhoz és figyelmeztetto azokat, hogy 
semmiféle egyé ni szerződés megváltoztatá
sára irányuló okmányt ne írjanak alá. A ja
nuár t-én esedékes fizetéseket is csak régi jo- 
gaik fenntartása mellett vegyék fel és jog- 
fenntartásukat ajánlott levélben közöljék az 
OTI vezetőségével. A pénztári orvosok külön
ben január 4-én, szerdán küldöttségileg jelen 
nek meg Keresztes-Fischer belügyminiszter 
előtt és az illctménycsökkentő sérelmezett 
rendelet revízióját kérik.

gebb idő óta égő fűzből hatalmas láng- | felszerelve és első segítség nyújtásához 
nye'vek csaptak elő. A z utasok rémülten . vonulnak ki. Harminc percig égett ta. 
leugráltak az autóbuszról, senkinek sem I autóbusz s teljesen elégett a motorház, 
történt semmi baja. A tűzhöz kivonult I az ülések, megrepedtek a tüztől az autó- 
a IV. és V. kerületi tűzőrség és ezúttal I busz ablakai s az autóbuszból olyan ha
vonult ki hozzá a VII. kerületi tűzőrség I talmas lángok törtek elő, hogy a rendőr- 
úgynevezett „rohamcsapata” . A roham- I ség kénytelen volt közbiztonság miatt a 
csapat tagjai füst- és gázálarccal vannak | Lánchíd mindkét bejáratát elzárni.

A rendőri vizsgálat megállapította, 
hogy a tűz úgy keletkezett, hogy a ben- 
zinartányból a motorhoz vezető benzin
cső eltörött és a kiszivárgó benzin a mo
torból kipattanó szákra lángjától meg
gyulladt. Megindult a szigorú vizsgálat 
a felelősség megállapítására.

Ú jé v napján ism é t 
za va ro k  voltak a 

villam osforgalom ban
A Taibot-centrálé vasárnap ismét kelle

metlen meglepetéseket szerzett a főváros 
közönségének. Úgy látszik, hogy itt, e nagy
szabású elektromos hálózatnál komolyabb hi
bákról is lehet szó, mert amíg az első eset
ben, a múlt héten azzal védekeztek, hogy a 
szokatlanul zord ( ! )  időjárás az oka a zava
roknak, a nagyarányú lecsapódások ráfagy
tak a vezetékekre és azokat lehúzva, rövid
zárlatot okoztak, most, amikor az időjárás 
általánosan enyhe és olvadások jelentkeznek, 
ez a magyarázat helyt nem állhat. A hő
mérő úgyszólván vasárnap sehol sem süly- 
lyedt a fagypont alá és ha eddig ráfagyott 
a zúzmara a vezetékekre, az most elolvadt. 
De úgy látszik,

akár olvad, akár fogy, a centrálé 
vezetékei rövidzárlatot kapnak.

Szakkörökben tehát az a vélekedés, hogy 
a Talbot centrálénál valami nincs 

rendben.
Hogy a hibák hol vannak és mikor keletkez
tek, azt a reméljük, sürgősen lefolytatandó 
vizsgálat hamarosan meg fogja állapítani.

Az erre illetékesek figyelmébe kell azon
ban ajánlani azt a tényt, hogy az időjárás 
hazánkban éppen az idén nem zord, nem ri
deg és nem tér el a Magyarországon szoká
sos téli időjárástól annyira, hogy indokolttá 
tenné ezeket a sorozatosan előforduló üzem
zavarokat. Amikor a Talbot-centrálét épí
tették, akkor reméljük, hogy a szakértők tü
zetesen tanulmányozták a magyar klímát és

legalább olyan biztonsággal tervez
ték meg a vezetékeket, hogy 3— 4 fo 
kos hideg ne okozhasson állanóan 

üzemzavarokat.
Hiszen az igazi tél még el sem kezdődött s

ha a tervezésnél nem jártak el kellő gondos
sággal, akkor azt hisszük, a BSzKRT áram
fejlesztő telepeinek kazánjai állandóan fűtve 
maradhatnak. Mint ahogy ti.-ztára a BSzKRT 
előrelátó és óvatos műszaki vezetőinek kö
szönhető, hogy

Budapest közönsége az újév napján 
a kellemetlen időben nem kénysze
rült ismét egész nap gyalog járni.

Három szor álltak le 
a villamosok

Az első zavar már reggel fél 7-kor jelent
kezett, de ez csak lokális jellegű volt, mind
össze két helyen álltak le a villamosok 8 
percre. Az utasok csúnya boldog újévet kí
vántak a Talbot centrálénak.

A második zavar már az egész pesti ol
dalt érintette. Mindenütt leálltak a villa

mosok
s a közönség rögtön tudta, hogy a baj oka 
megint Talbotéknál keresendő. A második za
var pontosan fél 12 órakor kezdődött és hat 
percig tartott.

A villamosok egész Pesten leállottak, ki
véve a külső és a belső Lipótvárost, a Duna 
partot, a BÚR villamost, a budai oldalt és 
a földalattit. Ezekre a vonalakra ugyanis a 
félerővel működő Révész-utcai BSzKRT villa
mos telep adott áramot, mert a bánhidai 
centrálé már szombaton sem bírta az áram
szolgáltatást. Ezeken a helyeken a kocsik za
vartalanul közlekedtek.

A harmadik üzemzavar rögtön a második 
után következett.

Háromnegyed tizenkettőkor általánosan 
leálltak újból a bánhidal centrálé által 

táplált villamosok
s ekkor azután a BSzKRT átkapcsolta vala
mennyi vezetékét a saját áramfejlesztő tele
pére és biztonságból segítséget kértek az

Elektromos Művek kelenföldi telepétől. Hat 
percig tartott ez a zavar is, ennyi idő kellett 
a vezetékek átkapcsolására.

Vasárnap déltől kezdve a Taltot centrálé 
már egyáltalán nem szolgáltatott áramot s 
vasárnap késő éjjelig még nem hozták rendbe 
a hibát, bár annak kijavítását egy-két órán 
belül kilátásba helyezték. Vasárnap déltói 
kezdve viszont a villamosok — hála a Ré
vész-utca telepnek — zavartalanul közleked
tek.

Az első üzemzavar helye valahol a külső Li
pótvárosban, a Hungária-körút környékén 
keletkezett, a második Torbágynál, ahol a 
vezeték elszakadt, a harmadik hiba helyét 
nem tudtuk kinyomozni, vagy legalább is a 
Talbot centrálé, vagy ahogy hivatalosan hív
ják: Magyar Dunántúli Villamosság r.-t. bu
dapesti telepén senki sem tudott és nem is 
akart felvilágosítást adni.

A főváros közönsége azonban joggal elvár
hatja, hogy ilyen újévi tréfák föbbot ne is
métlődjenek meg és, ha valahol hiba van, azt 
gyökeresen és azonnal javítsák meg.

IVern b íz n a k  a z  ú l H olttár 
k o rm á n y  s ik e ré b e n
Szófiából jelentik: A kormányválsággal 

kapcsolatban biztosnak tartják, 1 Dgy az új 
kormány kedden, mint csonka kormány fog 
bemutatkozni az országgyűlésnek, mert a 
szabadelvű párt a részére fenntartott igaz
ságügyi és közoktatásügyi tárca elfogadása 
ellen döntött. Nem valószínű, hogy a szabad
elvű párt megváltoztassa ezt az álláspontját. 
A párt vezetői kijelentették, hogy a szabad
elvű párt az ellenzék oldalára megy át és a 
körülményektől teszi függővé, hogy milyen 
esetekben támogatja a kormányt. Az új kor
mány bemutatkozása alkalmából felveti a bi
zalmi kérdést. Nem hiszik, hogy a szabadelvű 
párt a bizalom megszavazása ellen foglalna 
állást, de meglepetések lehetségesek.

A ma reggeli sajtóban bizonyos fokú pesz- 
szimizmus jut kifejezésre az új kormányvál
lalkozás sikerével szemben.
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Hasznos tudni,
mindazoknak, kik az ártalmatlan és tisztán ter
mészetes hashajtó ásványvizek iránt nagyobb 
bizalommal viseltetnek, hogy

/ /
V *

| ieserü-
__ ______ ______  ' fiit

hatékony forrás-sókban egész Európa leggazda
gabb ilynemű ásványvize. Rendszerint már kis- 
adag: / .  vagy Vz pohár elegendő, miáltal a na
gyobb mennyiségek fogyasztása feleslegessé vá
lik, tehát gazdaságilag is viszonylag a legolcsóbb.

Panam a ?
B e cse ? Antal érd ek es nyilatkoxata a bécsi  

panamavúdról

A  N e m ze ti itiu n k a ie rv  
a la p já n  m e g re fo rm á ljá k  

a n é p m ű v e lé s t és a  
testnevelést

Eóman Bálint kultuszminiszter rendeletét
intézett az összes tanügyi hatóságokhoz, me
lyekkel közölte, hogy a Nemzeti Munkaterv 
90. pontja értelmében a népművelést és a 
testnevelést szélesebb alapokra kívánja he
lyezni. Ezért a tanítással foglalkozókat, vala
mint kultúrintézmények tisztviselőit é« al
tiszti személyzetét is a testnevelési szervek
kel és testnevelési munkával szorosabb kap
csolatba óhajtja hozni.

A? elnök telesége nem 
, e  e l  d U d $ $ a I m o 2 ó

Franklin Roosewelt, az Egyesült Államok
jövendőbeli elnöke arra kérte feleségét, hogy 
mondjon le minden állásáról és főként szün
tesse meg irodalmi és újságírói tevékenysé
gét, mert „a köztársasági elnök nejének 
lenni minden mellékfoglalkozást kizáró főhi
vatás” . A Newyork Americain még karácso
nyi száméban is cikket közölt Roosevelt 
tollából, aki egyébként nemrég 1800 dollárt 
kapott azért, mert nevét adta egy hirdetéshez.

New-York lO leggax- 
dagabb embere

Newyork tíz leggazdagabb polgárának a 
pénzügyi összeomlásban összezsugorodott va
gyonát amerikai pénzügyi lapok a következő 
összegekre becsülik: ifj. John Rockefeller 850, 
George Baker 200, Charles Schwab 125, Sid- 
ney Mitchell 125, Edward Harkness 100, 
Vincent Astor 85. Edward Harrimanné 80,
J. P. Morgan 75, Arthur Curtis James 70, 
Payne Whitney 70 millió dollárt tesz ki a 
tíz leggazdagabb newyorki milliomos va
gyona. Az Egyesült Államok leggazdagabb 
polgárai közé számítják Henry Fordot is, aki
nek vagyonát azonban még megközelítőleg 
sem lehet tudni s a három Mellon-fivért 
(Andrew, a londoni nagykövet, továbbá Ri- 
chard és James), akiknek együttes vagyonát 
még mindig félmilliárd dollára becsülik.

Az alpolgármesterek és tanácsnokok 
közül senkii sem nyugdíjaznak 

a fővárosnál
Január elsejéig kellett összeállítani a fővá

rosnál a nyugdíjazandó tisztviselők névsorát. 
A tanács legközelebbi ülésén foglalkozik a 
nyugdíjazások kérdésével és nyugdíjazni fog
ják mindazokat a fővárosi tisztviselőket, akik 
egyrészt kettős állásban vannak, másrészt 
betöltötték már 60. évüket, vagy 35 szolgá
lati esztendejüket. Értesülésünk szerint a 
nyugdíjazandók között vannak ugyan maga- 
sabbrangú fővárosi tisztviselők is, azonban 
a tanácsnokok és alpolgármesterek közül ez 
idő szerint senki sem esik még a fenti kate
góriákba és így közülük most senkit sem 
nyugdíjaznak.

P-esti pittaualfcfvélel
Pénteken, a koldusok napján, az egyik 

előkelő belvárosi könyvkereskedésbe hajlott 
hátú, ősz szakállas, rosszul öltözött Öreg em
ber állított be. Botjára támaszkodott, szeré
nyen megállóit az ajóban. Ruhája a sok folt
tól nem is látszott.

Az üzlet, hogyan hogy nem, talán az új
évi vásár miatt meglehetősen tömve volt ve
vőkkel. A könyvesbolt egyik alkalmazottja, 
hogy ne kelljen a szerencsétlennek sokáig vár- 
rakoznia, vagy könyör adomány nélkül el
mennie, benyúlt zsebébe, kihalászott egy tíz
fillérest és a még mindig az ajtóban álló 
Öreghez lépett.

— Tessék bácsikám! Az öreg bácsi azon
ban a legnagyobb meglepetésre gyengéden el
tolta a feléje nyújtott pénzdarabot és ezt 
mondta:

— Én a kiralcatban levő vallásfilozófiai 
munkát akarom megvenni. . .

A kereskedő elpirult, zavartan bocsánatot 
kért és kiemelte a polcról a kért könyvet.

— Hat pengő ötven fillér — mondta be 
az árát, majd becsomagolta a könyvet.

Az öreg bácsi alku nélkül fizetett.
Még csak annyit, hogy tíz- és két fillé

resekből. . .
(bencés.’)

Újévi tűz Kisbéren
Kisbéren, Foltlk Gábor jómódú gazda udva

rában kigyulladt egy hatalmas pajta, amely 
tömve volt szalmával és polyvával. A tűz kö
rülbelül kétszáz mázsa takarmányt pusztított 
el, 2599 pengő értékben. A tűz okát eddig 
nem tudták megállapítani.

A  közvéleményt és a fővárosi pártokat 
még mindig élénken foglalkoztatja a „Frei- 
heit”  című bécsi lap feltűnést keltő panama
vádja, amely szerint az a bécsi cég, amely a 
budapesti vízszürőberendezéseket szállította,
30.000 pengőt fizetett volna ki budapesti 
vezetőemberek megvesztegetésére. Legköze
lebb már a főváros közgyűlésén is szóba- 
kerül ez a panamavád, amelynek szigorú ki
vizsgálását fogja dr. Bródy Ernő ország- 
gyűlési képviselő kérni.

A panamaváddal kapcsolatban kérdést in
téztünk Becsey Antal fővárosi törvényható
sági bizottsági taghoz, a világítási és vízmű- 
bizottság elnökéhez, aki a következőket mon
dotta a Magyar H étfő  munkatársának:

— Az egész ügyhöz csak annyiban van kö
zöm, hogy négy évvel ezelőtt, amikor még 
tagja voltam a Vízművek igazgatóságának, 
egy bizottsággal együtt kinnjártam Aussig- 
ban, ahol az ottani vízmütelepet tanulmányoz
tuk. Ebben a bizottságban akkor részt vett 
többek között Borvendég Ferenc alpolgármes
ter is. Ottani tapasztalataink alapján határoz
tuk el a budapesti vízszűrőberendezés megren
delését és egyéves kísérletek után a Vízmüvek 
igazgatósága meg is rendelte ezt a berende
zést. Mi annak idején a bécsi Babek-céggcl 
tárgyaltunk ebben az ügyben, amely az aussigi 
víztisztítótelep berendezését is szállította. A 
vízszűrőbereridezés dr. Adler professzor szaba
dalma és tőle ezt a szabadalmat a hazai Ganz- 
Danubius-cég is megvette. A Vízművek igaz
gatósága már ettől a hazai cégtől rendelte 
meg a vízszűrő berendezését, tehát nem is volt 
közvetlen összeköttetésben a bécsi céggel, 
amely a koholt vádak szerint itt valakit meg
vesztegetett volna. Egyébként az ügy általában 
nem tartozik már a vízmübizottság hatáskö
rébe, hanem a Vízművek igazgatóságának

Az új évben éjjel két óra 30 perckor szólalt 
meg először a mentők telefonja. A segítség- 
kérést a Koszorú-utcában szolgálatot telje
sítő rendőr telefonálta, aki értesítette a men
tőket, hogy a Koszorú-utca 7. számú ház 
egyik földszinti lakásán Vavrák Borlska 22

Néhány nappal ezelőtt bejelentés érkezett 
a főkapitányságra, hogy dr. Krámer Artúr 
ügyvéd Rökk Szilárd-utca 8. szám alatti la
kásáról nyomtalanul eltűnt. Újév napján 
azután megdöbbentő fordulatot vett az ügy. 
Az egyik fővárosi szállodában öngyilkos lett 
egy jól öltözött idősebb úr. Amint a nyomo
zás kiderítette, az öngyilkos azonos az eltűnt 
ügyvéddel, aki szombaton álnéven szobát bé
relt, bezárkózott és többet nem is adott élet
jelt magáról. Mikor a késő délelőtti órák
ban még mindig nem jelentkezett, a szoba aj
taján kopogtattak és midőn nem kaptak vá
laszt, felnyitoták az ajtót.

Elrémülve látták az idős urat felöltözve, 
halálsápadtan feküdni a szálldai ágyon. A 
segítségül hívott orvos megállapította, hogy 
dr. Krémer valamilyen ismeretlen méregből 
vett be nagyobb adagot, de remény van élet- 
benmaradására.

kompetenciájába esik.
Becsey Antal nyilatkozata után a Magyar 

Hétfő munkatársa beszélt Paadovits Viktor
ral, a vízmüvek vezérigazgatójával, aki a
panamavádak ügyében a következő nyilatko
zatot tette:

— A Vízmüvek a bécsi Babek-céggel semmi
féle összeköttetésben nincsenek. A vízszűrő- 
berendezést a Vízmüvek igazgatósága a Ganz- 
Danubiusnál rendelte meg. A vízszűrőért a 
gyár annak idején 1,800.000 pengőt kért, de 
akkor még egy 7 atmoszféra nyomásra diffe
renciált berendezésről volt szó, míg a megren
delés a későbbiek során egy 2 atmoszféra nyo
mású berendezésre vonatkozott. Ezt a beren
dezést mi a Ganz-Danubius tói Uíő.OOO pengős 
árban rendeltük meg. Ez a nagy árkülönbség 
arra vezethető vissza, hogy egyrészt egy kisebb 
berendezést rendeltünk, másrészt elesett a sza
badalmi díjak nagy része, mert a berendezés 
bizonyos alkatrészei felszabadultak és így nem 
kellett ezek után a szabadalomért járó össze
geket megfizetni.

— A Vízművek ebben az ügyben semmiféle 
vizsgálatot nem indítottak. Jómagam nem is 
olvastam a „ Freiheit“ cikkét, azonban intéz
kedtem a vádakat tartalmazó példány beszer
zése iránt, s ha ez birtokomban les2, meg
teszem a polgármester úrnak jelentésemet. 
Addig, míg erre vonatkozó utasítást felettes 
hatóságomtól nem kapok, a magam hatásköré
ben nem is indíthatom meg a vizsgálatot.

Ez a két nyi’atkozat tehát azt mutatja, 
hogy sem a világítási és vízműbizottság, sem 
pedig a Vízművek igazgatósága nem tartja 
magát illetékesnek az ügy kivizsgálására.

Tekintettel arra, hogy ezeknek a súlyos 
vádaknak tisztázása nem tűr halasztást, 
helyénvaló lenne, ha a po’gármester minél 
előbb elrendelné a vizsgálatot.

éves kávéházi felirónő szerelmi bánatában 
öngyilkosságot követett el. A szerencsétlen 
teremtés tíz darab varrótűt nyelt le és így 
akart megválni az élettől.

A mentők az esztendő első öngyilkosát a 
Rókus-kórházba szállították, ahol nyomban 
megoperálták. Állapota súlyos.

Dr. Krémer Artúr a Polgári Gazdasági 
Szövetkezetnek volt hosszabb időn keresztül 
igazgatója. Másfél évvel ezelőtt vált meg a 
szövetkezettől és ekkor a Vállalkozók Bankjá
nak, valamint az Egyesült Takarék- és Hitel
egyletnek lett a vezetője. Első feleségétől 
még nyolc évvel ezelőtt elvált. Ebből a há
zasságból két fia született. Második házas
sága sem volt boldog és az utóbbi hónapokban 
már második feleségétől is különváltan élt,

Dr. Krémer Artúr öngyilkossága ügyvédi 
körökben általános megdöbbenést keltett. Ha 
bár tudták róla, hogy családi élete boldogta
lan volt és anyagilag is meglehetősen súlyos 
veszteségek érték az utóbbi időben, senki sem 
gondolt arra, hogy az 53 éves ügyvéd erre 
a lépésre határozza el magát.
SZILVESZTERT MITjATSÁG — KÖLCSÖNÖS 

SZITRKÁLÁS.
Sashalom egyik vendéglőjében Szilveszter 

estet ünnepeltek Krausz Béla és Tendler Sán
dor mészárossegédek. A mulatozás során Ösz- 
szerveztek, kést rántottak s egymást több he
lyen megszúrták. A rendőrség a verekedők el
len eljárást indított.

HALÁLOS SZERELMI DRÁMA 
SZERENCSEN.

Gönczi György szerencsi kisgazda tegnap 
délben szerelmi féltékenységből rálőtt Lévai 
Annára, egy szereneal iparos leányára. Gönczi 
elrohant a tett színhelyéről, de később főbe
lőtte magát. A mentők mindkettőjüket élet- 
veszélyes állapotban szántották be a sátor
aljaújhelyi kórházba.

. . . é s  egy perccel később
Újságot olvastam, az Andrássy-úti Fészek- 

kávéházban. Körülöttem idősebb nénik és 
urak áhitatosan szürcsölgettek a karéjukat.. 
Csupa „stammgast’, akik a kávéhoz fenriálla- 
ta  óta idejárnak, itt öregszenek meg is i t t . . .

ötóra felé egy magas, pirospozsgás arcú, 
hatvan évesnek látszott férfi ment el mellet
tem, akire csak egy futó pila.na.tra néztem, 
mert a felszolgáló pincér hangoean köszöntöt
te : Jóestét Schlesinger bácsi. Kávéházban 
mégis szokatlan, hogy bácsiként üdvözöljék^ a 
vendégeket. De ezen, úgy látszik, csak én üt
köztem meg, mert a köszöntött jókedvű mo
sollyal kérdezte a pincértől: Na, mennyivel 
egészítsem lei fiam öt pengőre a mai borra
valóidatt . . . .

Többet nem hallottam a beszélgetésből. 
Schlesinger bácsi tőlem a harmadik asztalnál 
foglalt helyet, hozták a kávéját, meguzsonná- 
zott, újságot olvasott, pár perccel később pe
dig suttogást hallok a hátam mögött Kern 
is kíváncsiságból, csak akaratlanul fordultam 
hátra.

Schlesinger bácsi az asztalra borult, egy 
szemüveges úr foglalatoskodott körű lőtte. Or
vos volt. Megállapította, hogy a kávéhoz tu 
zenötéves törzsvendége, Schlesinger József,
nyugalmazott 75 éves mozdonyvezető szívszél-
hiidésben meghalt. , ,,

A pincérek csendben, minden feltűnés nél
kül bvitték a teremből, senki sem tudta, hogy 
mi történt, aküc látták, múló rosszullétrc gon
doltak. Pár perc múlva megállt a kávéház 
előtt a rendőrség halottszállító autó,a. Az ab
laknál ülő idősebb urak egy pillantást vetet
tek a feketére fényezett autóra, majd egy
szerre mondták a pincérnek:

— Húzza be a függönyt! .
Hiába, nem. szeretik az emberek, ha valami 

a halálra emlékezteti őket. . .

A belügym iniszter rende ete 
a főispánokhoz a vá rm o g yé k  

ínségenyhítő ak ció dró l
Keresztes-Fischer Ferenc dr. belügyminisz

ter, miután a városok inségenyhító tevékeny
ségének megszervezése iránt már intézkedett, 
most a főispánokhoz intézett rendeletében a 
megyei irtségakció kereteit vonta meg. Meg
állapítja a rendelet, hogy míg a varosokban 
a lecsökkent ipari termelés folytan fokozodo 
munkanélküliségre való tekintettel az akciót 
ebben az évben is a régi keretekben kell 
folytatni, addig az általában kedvezőbb ter
méseredmények következtében a vármegyék 
lakossága az elemi károk által sújtott vidé
keken és csők az egyes nagyobb ipari centru
mokban szorul segélyezésre. A vármegyék in- 
ségenyhító mozgalmának megszervezését és 
irányítását a belügyminiszter most is a fő
ispánok kezébe helyezi. A rendelet hangsú
lyozza, hogy a munkaképtelenek kivételével 
az összes rászorulók támogatást csak m,unka 
ellenében nyerhetnek.

LUMINÁLLAL MEGMÉRGEZTE MAGÁT 
EGY ELŐKELŐ SZABOLCSI 

FÖLDBIRTOKOS.
Dr. Kom ősi Béla fővárosi orvos bejelen

tette a főkapitányságon, hogy rokona, Reis- 
mann Károly 35 éves kisvárdai földbirto
kos, aki négy héttel ezelőtt jött fel Pestre, 
nyomtalanul eltűnt. Szombaton este. mint a 
rendőrség megállapította, Reismann a Lánc- 
híd-utcai Fiume-szálóban luminállal meg
mérgezte magát, a mentők a Rókusba szállí
tották, ahol anélkül, hogy eszméletét vissza
nyerte volna, meghalt.

Reismann aki előkelő szabó'esi földbirto
kos és szeszgyáros családból származik, még 
néhány évvel ezelőtt igen jómódú földbir
tokos volt, azonban most már teljesen tönkre
ment.

Búcsúlevelet nem hagyott hátra és így 
hozzátartozói végzetes tettét anyagi viszo
nyainak leromlásával magyarázzák.

Nagyarányuan csikké nt a kecskem éti export
A kecskeméti éllomásfőnökség közlése sze

rint az elmúlt évben a kecskeméti pályaud
varról elszállítottak 1747 vagon gyümölcsöt, 
zöldséget és baromfit. Az elmúlt évekhez ké
pest csökkenés észlelhető. Tavaly 1685, 1930- 
ban 2843, 1929-ben pedig 3985 vagon volt az 
évi kivitel.

Az újév öngyilkosai
A városligeti Budapesti Színház mögött 

Ágoston Árpád 34 éves kertész szerelmi bána
tában forgópisztollyal mellbelöttc magát. Élet- 
veszélyes állapotban a Rókus-kórházba szállí
tották.

Az Eötvös-utca 34. számú házban Sinkó Er
zsébet 27 éves artistanő szerelmi bánatában 
egy előszoba üvegajtaját betörte és az abból 
kivett üvegcserepekkel karján az ereit fel
vágta. Súlyos állapotban a Rókus-kórházba 
szállították.

Weber József 22 éves kereskedösegéd vasár
nap délben a Magdolna-utca 30. számú ház 
második emeletéről leugrott. Tettét nyomora 
miatt követte el.

Frigyes főherceg eladta 
Somlói-úti bérvillá:át

A napokban vált köztudomásúvá, hogy a 
Gellérthegyen, a Somlól-út 22. szám alatti bér- 
villa, amely Frigyes főherceg tulajdona volt, 
gazdát cserélt. A házban három nagy lakás 
és két garzonlakás van. Többek között Itt la
kik Balázs Rtchard rt. Igazgató és Tószőgy 
Géza dr. minisztert tanácsos Is. A vételár 
115.M6 pengő volt.
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Egy kávéházi felirónő követte 
el az 1933-as esztendő első 

öngyilkosságát
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Nem hozzák Budapestre 
Matuskát/ a biatorbágyi 
katasztrófa okozóját

m i i t  l l á l a n  __ f i  »Az elmúlt heten konkrét formában je- 
lent meg egyes budapesti lapokban az a 
lur, hogy Matuska Szilvesztert, a borzal- 
mas emlekezetü vasúti katasztrófa elő
idézőjét a közeli napokban Budapestre 
hozzak, hogy ügyét letárgyalják 

vasárnap érdeklődött a Magyar Hétfő

munkatársa ebben az ügyben és legilleté
kesebb helyen azt a választ kapta, hogy 
semmiféle értesítést nem kaptak Matuska 
kiadatásáról az osztrák hatóságoktól, de 
ettől eltekintve is, a magyar hatóságok 
az utóbbi időben ilyen kéréssel nem is 
fordultak a bécsi törvényszékhez.

k e n gye l -1 ) jenes neues 
festő  eltűnt feleség e  

öngyilkos lett
Szombaton délelőtt hozták haza Lengyel- 

Dienes Lajosné, a fiatal gárda egyik tehet
séges festőművészének feleségét a szülé
szeti klinikáról, ahol leánygyermeknek adott 
eletet. A  szerencsétlen asszony csak ekkor 
értesült arról, hogy férje eltűnt. A ház fel
ügyelője nem jelentette be a rendőrségen 
Lengyel-Dienes eltűnését, mert egyrészt arra 
gondolt, hogy a festőművész rokonaihoz köl
tözött arra az időre, amíg felesége a szülé
szeti kiimkán fekszik, másrészt pedig nem 
akarta a kritikus helyzetben levő asszonyt 
ezzel a hírre! esetleg megrémíteni.

Lengyel-Dienesne —  amikor megtudta 
férje e.tűnését — , felkereste budapesti ro
konait, de amikor azok sem tudtak felvilá
gosítást adni a festőművész eltűnéséről, 

újszülöttjét karjára vette és azt 
mondta a Conti-utca 23. számú ház 
felügyelőjének —  ahol laktak — , 
hogy bejelenti a rendőrségnél férje 

eltűnését.
Szombaton délelőtt a szerencsétlen asszon} 

valóban meg is jelent a főkapitányság el
tűnési osztályán. Itt e mondta, hogy férje 
eltávozott hazulról és nem adott életjelt ma
gáról A rendőrség nyomban megindította a 
vizsgálatot, rádiókörözést rendelt el, közölte 
a rendőri őrszobákka' az eltűnt személyle
írását, mindez azonban nem hozott ered
ményt.

Vasárnap este felkerestük Lengyel-Dienes 
Lajosnét, hogy megtudjuk: Szerinte mi volt 
az oka férje  eltűnésének? A Conti-utca 23 
számú ház félemeletének 1-es lakása zárva 
volt. Érdeklődésünkre megtudtuk azt a mee- 
döbbentő hírt, hogy

a férj eltűnése óta minden fillér nél- 
nélkül maradt asszony, gyermekével 
együtt szombaton délelőtt ment el 
hazulról és azóta nem tért vissza.

A  ház lakóinak az a határozott véleményük, 
hogy

a magárahagvott asszony gyermeké
vel együtt öngyilkosságot köve

tett el.

Erre a fe tevésre az adta meg az okot, hogy 
Lengyel-Dienes Lajosné két hónappal ez
előtt a Conti-utca 21. számú ház ötödik 
emeletéről le akart ugrani. Az öngyilkos
ságot akkor csak az utolsó pillanatban sike
rült megakadó yozni.

Lengyel-Dienes Lajos 1926-ban nősült 
meg. A házasság egy időre biztosította 
nyugodt megélhetését és munkáját. A hozo
mányként kapott összeg azonban rövidesen 
elfogyott és már annyi pénzük sem volt. 
hogy festövászonra vagy festékekre jutott 
volna. Nem sokkal később megszületett az 
első g> érmék is, a szülők pedig a legnagyobb 
nyomorban tengődtek. Lengyel-Dienes po
tompénzért eladta festményeit, hogy család
jának meglegyen a betevő falatja. Csakha
mar a ruhákra és egyéb értékekre is sor ke
rült,

minden a zálogházba vándorolt, a 
festőművész lement a Dunára és a 
hajnali órákban zsákokat hordott 
vagy kocsit húzott, hogy néhány fil

lért keressen.
A fizikai munkához nem szokott ember 

megbetegedett. Most már az asszonyra há
rult a családfenntartás gondja. Lengyel- 
Dienesné egy hímzőmühe yben kapott alkal
mazást, majd innen egy cukorkagyár cso- 
magolójába került. Háromszobás főbérleti 
akásukat is feladták és albérleti szobába 

költöztek.
Az utóbbi napokban már kenyérre 

sem tellett.
Amikor a szerencsétlen asszony a szülészeti 
klinikára^ kerü t, az utolsó ágynemű is eltűnt 
a lakásból. Úgy látszik, ez a mérhetetlen 
nyomor keserítette el a festőművészt és ez 
volt az oka eltűnésének, esetleg öngyilkossá
gának.

A rendőrség természetesen megindította a 
nyomozást mindkét eltűnt fekutatására. 
Lengyel-Dienes Lajos kék ruhában, fekete 
félcipőben, barna télikabátban távozott el 
hazulról. Magas, jómegjeenésü férfi volt. 
Felesége ugyancsak magastermetü, csinos- 
arcú, távozásakor szürke kabátot viselt.

Elfogták a pestkörnyéki
■  I I  ^  1  r  r  mvillák remet

Eddig öt villa kifosztását ismerte be a több* 
szőrösen rovottmultú Drexler Rezső

A detektívtestület Fazekas-cső port ja az el
múlt éjjel egy Jókai-utcai kocsmában vlfogta 
az utóbbi időben annyira elszaporodott, pest
környéki viilarablások tettesét, Drexler Re
zsőt. Az alvilág népszerű „Drexi” -je eleinte 
hallani sem akart a villarablásról, de a de
tektívek keresztkérdésének hatása alatt meg
törve, öt villa kifosztását ismerte be.

A főkapitányság a beismerő vallomás után

átadta a betörőt a csendőrkapitányságnak, 
ahol újabb részletes vallomást tett, majd ki
vezették a rablások színhelyére, Gödöllőre. 
Bár Drexler csak öt villa kifosztását ismerte 
be, a csendőrkapitányságon az a vélemény 
alakult ki, hogy több pestszentlőrinci és gö
döllői villarablásban vett részt és ezirányban 
is folytatják a nyomozást.

N é g y s ze r nősült és  a 
szélhám osságok  

töm egét követte e l 
e g y  volt detektív

Az utolsó évtized változatos bűnügyi króni
kájában is párját ritkító bűnügyet tárgyal 
január 24-én a budapesti büntetőtörvény szék 
Flórián-tanácsa. A bünper fővádiottja Hege
dűs Sándor volt államrendőrségi detektív, aki 
azóta, hogy a rendőrségről eltávolították, 
szinte példátlan bűnöző karriert futott be. 
Specialistájává lett a poligámianak és egy

másután, rövid időközökben négyezer nősült 
meg. Először, még mint az allamrendőrség 
tagja, egy ismert budapesti orvostanár leá
nyát vette el. Ebből a házasságából két gyer
meke is született, ami azonban nem akadá 
lyozta meg abban, horv a tekintélyes hozo
mány elfogytával el ne hagyja fiatal felesé
gét és gyermekeit. Az orvostanár családja

M A G Y A R  H É T F Ő ,
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S A L V A T O R
idénysttrktU Unlegesség

kimérése m fcuTetheift helyeken, amíg a készlet tart:

Bandi Ferenc éttermei, VITI., Józseí-korút 46. 
Erzsébet királyné szálló éttermei ée Erisé- 

bet-plnce. IV., Egyetem-utca 5.
Keszey Vince éttermei, VII., Rákóczi-út 44. 
Kis Piszkos sörcsarnok (Schwetz é« Ba- 

bochy), IV.. Kúria-utca 1.
London szálloda éttermei (Dökker István), 

VI., Berlini-tér 1.
M. Minta Borozó (ezelőtt Erdélyi Borozó)

m. kir. Operaház mellett (reggelig 
nyitva).

Major Károly ..Akadémia** vendéglő, V_,
Akadémia-utca 1.

Metropole-szálloda éttermei, VII., Rákóczi-
út 58.

Neiger-étterem, VI., Teréz-körút 4.
Noficzer Béla éttermei, IX., Mester-utca 8. 
Patat sörözője és éttermei, VI., Andrássy- 

út 51.
Pozsgay Endre éttermei, VIII., Práter-u. 26. 
Tory Imre „Tyúkketrec** vendéglője. III.,

Bécsi-út 52.
Zsigmond L. Rózsadombi éttermei, II., Keleti 

Károly-utca 9.
ÚJPESTEN:

Étterem az Ott Ottóhoz, Árpád-út 84. 
KISPESTEN:

Papp József „Gödör-étterem**, Cllői-út 153.

Ügyeljünk a címekre, mert a valódi, minden versenyt felülmúló 
S a l v a t o r - S Ö r  csak a fenti helyeken kerül csapolásra 

V É R SZE G É N Y E K N E K  ELSŐ R EN D Ű  TAPSÖ R

k é p v is e le t : MEZEY és TÁRSA B udapest, VII., E gressy.út 20 
I c le fo n rsn d e le se k  : #6-7-71

azonnal beadta a bontópert Hegedűs Sándor
ellen.

A válás kimondása után Hegedűs újból há
zasságot kötött Egy Palkó Teréz nevű leányt 
vett feleségül. Vele is úgy szeretett volna el
bánni, mint első feleségével, de az asszony 
nem egyezett bele a válásba. Ez meglehetősen 
keresztezte Hegedűs útjait, de a házasodás 
révén elérhető könnyű pénzszerzésről mégsem 
mondott le. Mészáros Sándor néven feleségül 
vette a budapesti YIL kerületi anyaköuyv- 
vezető előtt Scheffer Annát, csak azért hogy 
3200 pengő megtakarított pénzét elvehesse 
tőle. összesen csak két hónapig élt vele. A 
harmadik hónap elején újabb házasságkötésre 
szánta el magát. Ezúttal Sashalmon nősült, 
1932 október 3-án és Kovács Sándor Béla né
ven özvegy Kohn Gézánét vette feleségül. 
Negyedik áldozatától 500 pengő készpénzt és 
500 pengő értékű ékszert zsákmányolt A há
zasságkötéseknél eljáró anyakönyvi hivata
loknak a megkötendő házasságok érvényes
sége tekintetében semmi aggályuk sem lehe
tett, mert úgy Hegedűs-Mészáros Sándor, 
mint Hegedűs-Kovács Sándor Béla névre sza
bályos közokiratokat mutatott fel. Csak ké
sőbb tűnt ki, hogy összes igazolóiratai hami
sak voltak. A hamis okiratokat Méhes Oszkár 
Jenő budapesti kályhakereskedő szállította 
neki. Réeztvett a honosításban Hanzl József

ügynök is.
Ezekkel a bűncselekmény ekel azonban még 

nem merül ki Hegedűs Sándor bünlajstroma. 
November 4-én tartóztatták le s a nyomozás 
adatai szerint még júliusban nagyszabású 
szélhámosságot követett el társaival. Hortl 
Miklóssal és Hanzl Józseffel. Megtudták, hogy 
a Lipót-körút 3. számú háznak, amely néhai 
Lánezy Leó örököseié, Biró Leó a gondnoka. 
Megszerezték a háztulajdonos-örökösök név
aláírását, azt ráhamisították a Biró Leó ne
vére kiállított meghatalmazásra, amely fel
hatalmazza Bírót, hogy a Lipót-körút 3. 
számú ház részére házfelügyelőt szerződtes
sen, 4000 pengő óvadékkal. A házgondnok 
szerepét Hegedűs Sándor vállalta és Ő is 
folytatta a szerződéses tárgyalásokat Biró 
Leó néven Fóris Sándor házfelügyelővel, akit 
apróhirdetéssel csaltak lépre. Az áldozattól ki 
is csaltak azonnal 2200 pengőt, amelyen hár
man megosztoztak.

Az ügyészség Hegedűs Sándor ellen három 
rendbeli csalás, két magánokirathamisitás, 
kétrendbeli kettösházasság, két közokirat- 
hamisítás és hatrendbeli hamisításra való fel- 
bujtás bűntette miatt emel vádat. Ezenkívül 
még nyolc vádlottja van az ügynek, amely
nek január 24-iki tárgyalására tizenkét tanút 
idéztek meg, köztük Hegedűs volt feleségeit 
is.

Sebestyén Arnold emlékezete
Az Újságkiadó Tisztviselők Nyugdíjegye- 

sü’ete meleg ünnepség keretében leplezte le 
csütörtök este Sebestyén Arnold arcképét. 
Az ünnepség nemcsak a magyar újság- 
kiadásnak, hanem az újságírásnak is ün
nepe volt, mert Sebestyén Arnold emléke
zete soha el nem fakulóan él a magyar 
sajtó minden munkásának szívében. A  gaz
dag nyugati országok hatalmas sajtókon- 
cernjelnek is kevés olyan zseniális embe
rük van, mint amilyen Sebestyén Arnold 
volt, akinek nevéhez fűződik Az Est meg
indítása és a modern újságterjesztés meg
szervezése.

A magyar ujságkiadás magas nívóra eme
lése elsősorban Sebestyén Arnold érdeme, 
akit nemcsak életében szerettek és becsül
tek munkatársai, hanem halála után is ke
gyelete* szeretettel ápolják mindenkor em
lékét.

A politika csendes 
újéve

A politikában újév napján teljes szélcsend 
volt. A szokásos újévi üdvözlések is elmarad
tak és így nem hangzottak el azok az újévi 
nyilatkozatok sem, amelyeket a kormány- 
elnök és a pártok vezetői máskor az év első 
napján szoktak tenni párthíveik előtt.

Az újévi üdvözlések helyett a miniszter- 
elnökségen vasárnap ivet tettek ki* amelyet a 
délelőtt folyamáyi úgy a képviselők, mint a 
közélet kiválóságai közül igen sokan aláírtak. 
Ugyancsak nagyon sok politikus és közéleti 
férfiú írta alá a kormányzóságon is az újévi 
üdvözlő iveket.

Gömbös Gyula miniszterelnök egyébként 
új év délelőttjén is megjelent hivatalában, 
ahol néhány referenst fogadott A Kemzeti 
Egység pártjának újévi üdvözlése elmarad a 
kormánypárt legközelebbi értekezletéig, ami
kor a párt nevében üdvözölni fogják a mi
niszterelnököt, aki ekkor teszi meg újévi nyi
latkozatát

Egy színész 
hirtelen halála

Pazdora Ferenc 36 éves színész vasárnap 
este 7 órakor a Dévény-utca 8. szám alatti la
kásán összesett és meghalt. Rendőri bizottság 
szállt ki a halál okának megvizsgálására, 
miután azonban megállapítani nem sikerült, 
elrendelték a boncolást.
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A Meteorológiai Intézet jelenti 1933 január 
elsején délben 12 órakor:

Ügy hazánkban, mint egész Középeurópá 
bán fagypontkörüli hőmérséklet mellett meg
lehetősen csend'es idő uralkodik, csapadék 
már csak jelentéktelen ködszitálás alakjában 
hnll. A hóréteg vastagsága: a budai hegye
ken 5—6 cm, Dobogókőn 16 cm, Galyatetőn 
16 cm.

Budapesten elsején délben a hőmérséklet 
0 fok Celsius, a tengerszínére átszámított lég
nyomás pedig 770 milliméter.

Várható időjárás a következő 24 őrára: 
Némi enyhülés, sok helyen olvadás, kisebb 
csők és havazások lehetségesek.

Ön g y il k o s  l e t t  n y o m o r a  m ia t t  
EGY KERESKEDŐSEGÉD 

Zilahi István 46 éves kereskedősegéd vasár
nap 11 órakor a Váci-út 108. számú ház má
sodik emeletéről leugrott. Súlyos állapotban 
vittek a Rókusba, ahol rövid idő múlva meg
halt. Az öngyilkosságot nyomora miatt kö
rette el.

A birdelőirsdák boldog új évet 
IM ioak azletbarátaikoak
Balogh Sándor Hirdető Iroda
V. , Bálvány-u. 12.
Telefon: 157—83.

Blockner L központi irodája
IV., Városház-utca 10.
Blockner 1. fiókirodája
VI. , Andrássy-út 2.
Blockner L fiókirodája
VI., Vilmos csÓ8zár-út 33.
Blockner I. fiókirodája
VTL, Erzsébet-körút 12.

Harsányi Hirdető iroda
Erzsébet-tér L 
Telefon: 800—71.

Haase jtein  és Vogler 
furde j  iroda
Dorottya-utca U.
Telefon: 836—ói, 823—22.

Leopold Cornél Hirdető Iroda
Térte-körút 1.
Telefon: 207—73.

Leopold Hynla Hirdető Iroda
Erzsébet-körút 39.
Telefon: 421—65.

■agyar Hirdető Iroda
Főherceg Sándor-n. 7.
Telefon: 455—10.

Bndoli Sosse Hirdető Iroda
Váel-n. IS.
Telefon: 835-85. 885—83.

Tenzer gyula Hirdető Iroda
Szervita-túr 8.
Telefon: 823—93.

Egy 82 éves doktorbácsi, aki a 
hosszú élet titkát ismeri és el
veszett hadikölcsönén kesereg

Szombaton az egyik estilapban különös hir
detés jelent meg:

Dr. CSATHÓ
született 1852-ben, orvos, egészségtanár, 34 évig 
v. villányi gyógyszerész, 320.000 bor. hadikölosön 
tulajdonosa.

RENDEL 13-TÓL 19 ÓRÁIG.
Rendelés alkalmával előadást tart a hosszú élet 
titkaiból. Budapest, I., Budafoki-út 16. Telefon: 
596—38.

Felkerestük a furcsa hirdetés feladóját. 
Hosszas csengetés után rongyos télikabátba 
burkolt, borostás arcú öreg ember nyitott aj
tót.

— Csathó doktor urat keressük.
— Én vagyok — feleli — tessék beljebb 

fáradni.
A sötét előszobából tágas, kétablakos szobá

ba lépünk. Közepén hatalmas íróasztal áll, 
amelynek lapján nagy össze-visszaságban 
könyvek, iratok, orvosságtubusok hevernek.

— A hirdetés miatt jött? — kérdi.
— Igeit. Azaz —• feleltem —  szeretném 

doktor urat megkérdezni, mi célból adta fel 
és mit remél a hirdetéstől?

— Hát kérem — kezdi Csathó doktor — 
én a háború előtt Villányban gyógyszerész 
voltam. Földem volt, birtokom — szóval va
gyonos ember voltam. 1910 elején azután kis
leányom, aki akkor tizenhét éves volt, meg
ismerkedett egy pesti hivatalnokkal, bankfiú
val. Leányom, aki gondos nevelésben része
sült, beleszeretett. Én hiába tiltakoztam — a 
felesége lett. Nemsokára Pestre költöztünk és 
kis leány-unokám született. Egy év múlva 
pedig — amikor a hozomány elfogyott, a 
fiatalok között napirenden voltak a veszekedé
sek. Végül is elváltak. A kis Györgyikét én 
neveltem, a Szent Margit leányliceumba já
rattam, ahol jelesen érettségizett. A háborúi 
alatt $20.000 koronáért hadilcölcsönt vásárol
tam. Ez volt az egész családom szerencsétlen

sége. A feleségem belebetegedtt és a legna
gyobb nehézségekkel küzdöttünk. A kis Györ
gyike volt tönkretett életünk egyetlen öröme 
és kérem, őt is elvette a jó Isten. Megismer
kedett egy főhadnaggyal, megszerették egy
mást és már az esküvőt is kitűztük. Ekkor — 
még ma sem tudjuk az okát — Györgyike egy 
este luminállal megmérgezte magát. A csuk
lójára szíjjal egy levelet kötött, amelyet vő
legényéhez írt. A levél tartalmát nem tudjuk, 
csak azt, hogy a főhadnagy ellen fegyelmi el
járást indítottak. Ez 1931 novemberében tör
tént és drága jó feleségemet 1932 januárjában 
temettem el. Ma azután a legnagyobb nyomor
ban élünk elvált leányommal. Egy év óta 
több hirdetést tettünk már közzé Ajánlkoz
tam tikárnak, utitársnak, hiszen Kenedi Géza 
íróval majdnem az egész világot beutaztam, 
nősülni is akartam, mindezt credm'nytolenül. 
Hiába. Most mintegy utolsó sakkhúzásként 
megpróbálkoztam ezzel. Nem tudom, mi lesz 
az eredmény?

— És — szakítom félbe az öregurat — mi 
a hosszú élet titka?

— A hosszú élet tttka — mondja Csathó 
doktor — elsősorban a munkásság. Én nyolc
vankét éves vagyok, de minden reggel már 
hatkor felkelek, fűtetlen szobában dolgozom 
egész nap. Mindennap felmegyek a miniszter- 
elnökségre is. írtam a miniszterelenök úrnak 
és megígérték, hogy fogok segélyt kapni a 
hadikölcsönömre. Én kérem, — hogy a hosszú 
élet titkára térjek vissza —, soha nem ittam, 
pontos és kotr les* ég tusló voltam. Beteg nem 
voltam soha. Hál Isten! Vagy talán sajnos? 
Nem tudom.

Elbúcsúzom az öreg doktortól, aki még el
mondja, hogy a Pécsi Napló-nál mint újság
író dolgozott. Erre nagyon büszke. Szemmel- 
1 áthatóan. Büszkébb, mint a hosszú élet tit
kára . . .  (fodor.)

D é va vá n ya  község  
B é k é s m e g yé h e z va ló  

átcsatolása m e lle tt  
d ö n tö tt

Érdekes mozgalom jutott döntő stád imba 
Dévaványa község legutóbbi közgyűlésén, 
amelyen több felszólalás után egyhangú lel
kesedéssel elhatározták, hogy a Szolnok me
gyéhez tartozó község kérni fogja Békés me
gyéhez való átcsatolását. Mint a közgyűlésen 
elhangzott felszólalások kifejtették, az át
csatolást Dévaványa anyagi és kulturális ér
dekei teszik szükségessé. A közgyűlés egy bi
zottságot küldött ki az átcsatolás előkészíté
sére.

A SZERELMES ÖRDÖG című grandiózus 
film egyik főszereplője, Heinrich George, a 
kiváló Reinhardt-színész, akit Németország
ban második Janningsnak kereszteltek el, 
filmjének bemutatójára a napokban Buda
pestre érkezik. Heinrich George ezt az alkal
mat fel fogja használni arra, hogy Haupt- 
mann darabját, a Naplementét is megnézze. 
Németországban Ceortos szerepét 6 játszotta 
s annyit hallott Csortos nagyszerű játékáról, 
hogy feltétlenül látni akarja.

MINDEN MOZILÁTOGATÓJÁT 
BEBIZTOSÍTJA A RADIUS 

Egészen újszerű újévi ajándékkal lepi meg 
közönségét a Rádius Metró Filmpalota. A 
szerelmes ördög című új, hatalmas attrakció
jának premierjétől kezdve. Aki a Rádiusba 
jegyet vált, az Anker biztosítóval kötött meg
állapodás alapján közlekedési baleset ellen 
500 pengőre van biztosítva. A jegy maga a 
kötvény és a biztosítás tartama a legközelebbi 
premierig Űrt. A jegyet tehát mindenki saját 
érdekében őrizze meg és aki azt akarja, hogy 
állandóan biztosítva legyen, a Rádius minden 
műsorát már a premieren vagy a premier 
után következő napokban kell megnéznie. A 
biztosítás első ízben A szerelmes ördög közön
ségére vonatkozik.

Újságíró frakkjában 
szilveszterezett a kará

csonyi betörések hőse
Karácsony éjjelin mintegy 30 betörést kö

vettek el a fővárosban. A főkapitányság be
törési főcsoportja széleskörű nyomozást indí
tott az elszaporodott betörők kézrekerítésére 
s ennek során sikerült is a legutóbbi betöré
seket elkövető banda négy tagját hűvösre 
tenni, azonban a vezetőjét, Meszlényi Jó
zsefe nem találták. Szilveszterkor a betö
rési csoport főleg a kültelkeken újabb nagy 
razziát tartott és egy kültelki mulatóban fel
tűnt a razziázó detektiveknek egy rendkívül 
elegáns, frakkos mulató vendég, aki igen sok 
pénzt költött. A detektívek a fiatalembert fel
szólították, hogy kövesse őket a mellékhelyi
ségbe és igazolja magát. Még ott a helyszínen 
kiderült, hogy a frakkos fiatalember Mexz- 
lényi József, a hónapok óta keresett betörő, 
akit azonal bevittek a főkapitányságra. Itt 
bevallotta, hogy a karácsonyi betörések leg
nagyobb részét ö követte el. A rajta levő 
frakk is a karácsonyi betörésekből. Szirmai 
István hírlapíró Dobozi-utcai lakásából szár
mazik. A hírlapírótól ellopott ruhaneműk leg- 
nagyobbrészét megtalálták a betörő lakásán.

A Magyarország és a Friss Újság 
negyveneves jubi euma

Két budapesti lap lépett január elsejével 
negyvenedik évfolyamába. Az egyik csendben 
jubiláló lap a „M (ujya.ro r szag” , amely 1893 
decmberében indult meg. Bartha Miklós, 
Holló Lajos és Sümegi Vilmos voltak a lap 
megalapítói, akik a 48-as függetlenségi moz
galom szolgálatába állították az új napilapot, 
amely az akkori politikai viszonyok között 
már ezzel az állásfoglalásával is bámulatosan 
rövid idő alatt szerzett magának igen sok 
hívet. A Magyarország azóta is egyik legnép
szerűbb estilapja a magyar közönségnek, 
amelynek szeretető kíséri negyvenedeik év
folyamába. Ugyancsak most lett negyven éves 
a ,J?ri*s Újság” is, amely mindenkor a kis
emberek érdekeinek volt a szószólója. Ennek 
köszönheti, hogy ma a legelterjedtebb magyar 
napilapok egyike, a kispolgárok és kisegzisz- 
tenciák lapja. Ez pedig a legszebb medális, 
amit ma egy jubiláló lap magának feltűzhet.

FODOR OSZKÁR LAKÁSA. Legutóbbi szá
munkban megírtuk, hogy Fodor Oszkárnak, a 
Zsófia Gyermekszanatórium rehabilitált igaz
gatójának ki kell költöznie az egyesület házá
ban levő lakásából és le kell állítania az egye
sület hivatalos autóját, amelyet magáncélokra 
használ Fodor Oszkár most annak közlését 
kéri, hogy nincs ingyen lakása, mert a Zsófia 
Gyermekszanatórium Egyesület neki évi 231U 
pengő lakbért biztosított szerződésileg és így 
téves az, hogy kiköltözik lakásából. Az autó- 
használatról és annak leállításáról azonban 
Fodor Oszkár nyilatkozatában nem emlékezik 
m eg . . .

Családi házai szorezrtei,
na a o<*7.ú ejárat i kamatim-ntet-. vág 
életbiz osuássai kipc-olutos oicso3IB kölcsönt igénybe vesz !
Alaati szelvény 1 ekuldés** ellenében díj
mentesen tájékozta juk 

Itt levágandó íT. Budapesti Ingatlan Bank R .-I.
Budapest. VII, Rak«cxl-út .0.

N év: _________________________________
Foglalkozás: ............................. ............—
Lakcím'. __________ ____________ ______
Meqlnzoltiuk köb lezel ség nélküli lá oqu-
lását___________ hó____napján___ drákói I
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A MISKOLCI ÜZLETIGAZGATÓ SZALÓN- 

KOCSIJA... Igen tisztelt Szerkesztő Úr! Az 
áitalános takarékoskodás korszakában nagyon 
kirívó az, amit hetenként átlag kétszer látok: 
a Miskolcról reggel 8 óra 30 perckor beérkező 
személyvonathoz szalónkocsi van csatolva, 
amelyben a miskolci vasúti üzletigazgató úr 
érkezik a fővárosba. Akkor, amikor gróf 
Apponyi Albert az ország képviseletében uta
zik és megelégszik egy egyszerű másodé sztár 
lyú vasúti fülkével, mindenesetre feltűnő, 
hogy a miskolci üzletigazgatónak minden uta
zásához szalónkocsira van szüksége. Elhiszem 
ugyan azt, hogy az üzletigazgató úr hivatalos 
üzleti ügyben utazik, sőt azt is feltételezem, 
hogy az üzletigazgató úr megtakarítja másutt 
azt a költséget, amit a szalónkocsi el ófűtése, 
külön személyzete, a Keleti pályaudvaron való 
egésznapos fűtése stb. jelent, mégsem tartom 
megengedhetőnek ma ezt a feltűnő luxust. 
Nem sajnálom ugyan Homonnay főfelügyelő 
urat, a Keleti-pályaudvar főnökét sem, aki 
ilyenkor korán reggel az egész forgalmi sze
mélyzet élén kénytelen fogadni a miskolci üz
letigazgató urat és elkíséri őt egész a homlok
zatig, hiszen valószínűleg így van ez előírva, 
csupán feltűnőnek találom ezt az egész nagy 
cécót, amely ma legalább is — időszerűtlen... 
Teljes tisztelettel: Egy utas, aki újabban har
madik osztályon utazik.

EGY AUTÓBUSZRA LA EZ ÚTJA AZ UTASSAL 
TÓRTf.NT INCIDEN8TÓL — AZ ÖNGYILKOS
SÁGIG. Ilyen című cikkünkkel kapcsolatban Bril- 
liáns Miklós annak közlését kéri. hogy Kocsis Imre 
autóbuszkalauzzal történt Incidense akkor történt, 
amikor A már az ellenőrnek panaszt tett a kalauz 
eljárása ellen. Kocsis Imre ekkor azzal a kiáltással 
lépett volna az ellenőrhöz, hogy: „Hazudik *, mire 
Brilliáns felháborodásában mollhevágta a kalauzt. 
Kocsis Imre elbocsátásának és öngyilkossági kísér
letének egyébként más okai vannak, nem ez az 
incidens . . .

A RÁDIÓ SZILVESZTERI MŰSORA NEM 
OKOZOTT SOK ÖRÖMET A KÖZÖNSÉG
NEK . . .  Igen tisztelt Szerkesztő Ür! Engedje 
mog, hogy sokezer rádióelőfizető nevében 
őszinte véleményt mondja a rádió szilveszteri 
műsoráról. Azok a rádióelőfizetők, akik a mai 
pénztelenségben nem engedhetik meg maguk
nak azt a luxust, hogy kávéházban vagy lo
kálban ünnepeljék a Szilvesztert, a Stúdióban 
bizakodtak, Azt remélték, hogy a rádió szil
veszteri kabaréja kellemes szórakozást fog 
nyújtani nekik is, akik otthon töltik az év 
utolsó estéjét- Ezzel szemben súlyos kiábrán
dulásban volt részünk. A szilveszteri műsor 
első száma olyan botrányosan rossz volt, 
hogy a legtöbb rádióelőfizető sietve lezárta a 
rádiót. Tudom, hogy az első szám minden mű
sorban gyengébb szokott lenni, de ilyen rossz 
első szamot mégsem szabad a magyar rádió
nak Szilveszter-este adni. . .  A műsor felso
rolta a hölgy szereplőnek a nevét, de azt nem 
jól hallottam 8 így nem is kutatom, ki volt 
az a hölgy, akinek szilveszteri szórakozásunk 
elrontását köszönhetjük, de bizonyos vagyok 
benne, hogy Bánóczy Dezsőnek, a szilveszteri 
kabaré kitűnő rendezőjének meg volt kötve 
a keze, apukor ezt a számot beleillesztette a 
műsorba. Itt volna az ideje, hogy a stúdió 
műsorának összeállításánál ne érvényesüljön 
lletéktélen protekció, nehogy ehhez hasonló 

esetek előfordulhassanak. A rádió nem sok 
örömet szerzett a közönségnek szilveszteri 
műsorával, remélni szeretnők, hogy az új esz
tendőben több örömünk lesz a rádió műsorai
ban. Teljes tisztelettel Egy rádíóelöfizetó.
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Lévai Jené:

A postautalvány hátára ragasztandó
ez a szelvény!

d u d á t ,

*  B c & e f n p t l
A Magyar Hétfő kiadóhivatalának

Budapest
VI.. Rózsán. Itt.

Megrendelem az „Éhség. Analáa, 
Przemysl** eímfi könyvet kedvezmé
nyes előfizetési áron, * ma 2.80 P-l
postára adtam.
Név: . . . .

című h00 oldalas és 100 eredeti prze 
mysli felvételt tartalmazó könyve. A 
Magyar Hétfő olvasói, akik az alábbi 
szelvényt kivágva, kitöltve beküldik 
a kiadóhivatalnak, a könyvet kedvez
ményes t  pengő 80 filléres ártrn kap
ják meg postai bérmentes küldéssel. 
Könyvárusi forgalomban 4 pengő 50 
fillér lesz a könyv ára.

Rendelje tehát meg azonnal a prze. 
mysli küzdelmeknek ezt az örök em-
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sA G Y A R  H É T F Ő„Az egymásrautaltság mégnem gyűrte le az önzést”

-  mondotta Horthy kormányzó a 
diplomáciái kar újévi üdvözlésén

A Budapesten székelő diplomáciai testület 
tagjai ez évben is felvonultak a királyi pa
lotába, hogy a kormányzó előtt államfőik és
saját Szerencsek!vánataikat kifejezésre juttas
sák. Déli 12 órakor a félkörben felállított 
diplomaták élén a nuneins beszédet intézett a 
kormányzóhoz, akinek üdvözlése után többek 
között a következőket mondotta:

— A mórt elmúlt esztendő nem szüntette 
meg azokat a nehézségeket, amelyek már az év 
kezdetén _ anyagi gondot okoztak a nemzetnek 
és kormányaiknak. Sajnos, a gazdasági vál
ság még jobban kiterjedt és elmélyült. Már 
minden nemzetet szorongat, minden társadal
mi osztályt sújt, különösen pedig azokat a 
néposztályokat, amelyeknek tagjai minden
napi munkával keresnek kenyerüket. Ennek a 
romboló világválságnak állandósulása már az 
erkölcsi világrendet Í3 érinti és hiábavaló az 
a remény, hogy egy nemzet egyedül orvossá
got találjon e bajokra. De a fájdalmas való
ság ne fosszon meg önbizalmunktól. A nemze
tek közötti szolidaritás napról-nnpra szüksé
gesebbé válik. Magyarország múltja biztos

^ ^ r e g g e l i  u tá n ,-
J ó t , ,

kezded a  n a p o t
Ezt elérheted valódi Franck 
kávépótlékkal ízesített 
Kathreiner Kneipp maláta- 
kávéval.

alapja jövőjének. Isten áldását kérem Főmél
tóságodnak és kormányának bátor törekvé
seire.

Horthy Miklós kormányzó válaszában meg
köszönte az üdvözlet, majd így folytatta:

— Az egész világ aggodalomban és a hol
napnak mindnyájunkra nehezedő bizonytalan
ságában él. Látják a bajt, tudják annak or
vosságát is, de az orvosságok alkalmazására 
még a vélemények eltérőek. Minthogy a nem
zetek küzdelme az emberek szenvedélyeit tük
rözi vissza, az egymásrautaltság és az együvé- 
tartozás érzése még nem gyűrte le az önzést 
és bizony sok még a teendő az erkölcsi tökéle
tesedés irányában, mielőtt egy harm&nikus 
nemzetközi rend megalapozására gondolhat
nánk.

— Napról-napra bizonyosabb, hogy a már 
aggasztó méreteket öltő gazdasági krízis csak
is minden nép őszinte és erélyes együttműkö
désével, leölcsönös érdekei összeegyeztetésével 
győzhető le. A kölcsönös bizalmon alapuló 
együttműködés az eljövendő esztendő nagy fel
adatai megoldásának nélkülözhetetlen előfel
tétele. Lényeges, hogy mindazok, akik a hata
lom felelősségében osztozkodnak, jóakaratuk• 
ról állandóan bizonyságot tegyenek, mert 
csak ez a magatartásuk mozdíthatja elő a köl
csönös érdekek ama összeegyeztetését, amely
től az emberisig sorsa függ.

— Magyarország szívesen működik közre 
mindannak megvalósításában, ami alkalmas 
arra, hogy a világot sújtó bajokat enyhítse, 
és közreműködésének nem lesz más határa, 
mint saját biztonságának jogos védelme. A 
magyar nép bizton reméli, hogy az említett 
munkára irányuló törekvéseket siker fogja 
koronázni.

A beszéd elhangzása után a kormányzó elő
ször a nunciushoz lépett, akivel néhány 
percnyi beszélgetést folytatott, majd egyen
ként megszólította az összes megjelenteket.A  kalapácsos Físchl a Kúria előtt

A kalapácsos gyilkos, Fisehl Frigyes ügye . kálómmal is ügyvédje, ifj. Virág Gyula látja 
január 17-én kerül a Kúria Oswafd-tanácsa el. A védelem egész új bizonyítékokat termesz
eié. A Steinhercz meggyilkolásáért már má- I tett a Kúria elé és nagyon bízik abban, hogy 
sodfokon is elítélt Fisehl Frigyes ügyében a megtévedt ember mentesülni fog a szándé- 
Csengey kúriai bíró az előadó, védelmét ez al- | kos emberölés vádjától.

Vagyontalansági esküt tett egy építész, mert nem 
fizetik ki a debreceni egyetemi építkezéseket

Azok között, akik az utóbbi időben letették 
a vagyontalansági esküt, van Ehrenwald Imre 
építési vállalkozó, akinek a Rottenbiller- 
utea 33. szám alatt van az irodája. Ehrer- 
■wald építész anyagi összeomlásának a hátte
rében érdekes okok húzódnak meg.

Ehremvald kapott megbízást Katona Béla 
építésszel együtt a debreceni egyetemi építke
zésekre. Elirentvaldék végezték a debreceni 
központi egyetem építését, aminek költségei
2,750.000 pengőre rúgtak. Ezt az összeget

azonban az építési vállalkozók különböző dif
ferenciák miatt évek óta nem tudják meg
kapni.

Eddig Ehrenwaldék 2,100.000 pengőt kap
tak meg követelésükből, tehát a kincstár még 
650.000 pengővel tartozik nekik. Ezt az össze
get peres úton próbálták behajtani, ami 
azonban eddig nem sikerült. Ezért került 
Ehrenwald anyagi zavarok közé, amelyekkel 
eddig még meg tudott birkózni, most azonban 
kinyiden volt letenni a vagyontalansági es
küt.

50.000 pengős kártérítési és 
jogbitorlási port indítottak a 

Párisi Nagy Áruház ellen
A mai gazdasági életet jellemző perben  ̂tart 

tárgyalást dr. Balogh törvényszéki bíró ja- 
r.uár 7-én Diskay Sándor fényképész képvise
letében dr. Kövesdy Gyula ügyvéd szerzőt 
jogbitorlás kimondása és abbahagyasa
50.000 pengő anyagi kártérítés iránt indított 
pert a budapesti törvényszék előtt a Párisi

Elrontott gyomor, 
étvágytalanság

löfögés, kellemetlen szájíz, emésztési 
ézségek eseteiben fontos, hogy na- 
ta reggelizés előtt félórával a

Hunyadi János
oészetes keserúvfzből félpohárral
;k a bélműködés szabályozásara, a 
rrekedés megszüntetésére. Orvosok ez 
igazolják, hogy a HUNYADI JÁN 
;rűvíz előírásszerüen alkalmazva, i -  
tolhatatlan gyógyhatású az epe-, maj- 
vesebetegségeknél s hogy azt korra 
> tekintet nélkül mindenki jo  ere 
mvel használhatja.

Nagy Áruház ellen. Amint keresetében elő
adta Diskay, műterme számára éveken keresz
tül bérelte a Párisi Áruház monzard helyisé
geit, mig az elmúlt évben bérletét felmondot
ták ős őt kitették a helyiségéből, abban azon
ban megakadályozták, hogy a kirakatokban 
levő fényképmásolatait és lemezeit elvigye, 
úgy, hogy ma is a Diskay-féle művészi fény
képeket mutatják mintául a rendelőknek. 
Ilyen célra a lemezekről is készítenek kópiá
kat, sőt a lemezek alapján az előbbi rendelők 
számára utánrendelések is készültek. Ezekből 
a visszásságokból Diskaynak — a kereset sze
rint __ súlyos anyagi és erkölcsi kára szár
mazott és ennek megakadályozása és megté
rítése iránt indított pert, amelynek során 
most kerülnek bizonyítás alá a panaszos Dis
kay Sándor vádjai.

Két kisebb tűz volt Szilveszter éjszaka
Vasárnapra virradó éjjel két Ízben hívták ki 

a tűzoltókat. Az első tűz a Pozsonyi-út 31. 
számú ház pincéjében tört ki, amelyet egy
órai munka után eloltottak. A második eset
ben a Budafoki-ütra hívták ki a tűzőrséget. 
Egy személyautó lobbant langra és hatalmas 
fáklyaként világította be a környéket. A tűz
oltók it is rövidesen eloltoták a tüzet.  ̂ Az 
autó természetesen használhatatlanná vált.

tiiviiviiiiniiiiniHiitttitmiittii.iiintitmnniiittttL . —

B o l d o g  ú j é v e t !  *

e s z t e n d ő  ót a  á l l  f e n n  a M agyar 
Divatcsarnok. —  Ju b ile u m i évünk 
sok m eglepetést fog hozni.

Í R É  € .1 1  E L V Ü N K
M l V A G Y U N K  A  K Ö Z Ö N S É G É R T ,

azért a k ö z ö n s é g é r t ,  am ely im 
m ár 40 esztendeje, évről-évre  le
hetővé tette óriási fejlődésünket.

T O V Á B B R A  I I S
K I  K E L L  T A R T A N I
hatalm as v e v ő t á b o r u n k  mellett, 
lépésről-lépésre o lcsób bá tenni a 
r u h á z k o d á s á t ,  é l e l m e z é s é t ,  
a m in d e n n a p i életét.
Már m o st bejelentjük, hogy

JUBILEUMI TELI V Á SÁ R U N K
ja n u á r 7 -én, s z o m b a t o n  reggel 
veszi kezdetét.

L e g y e n  m in d e n  o lc só b b  m int 
voltl

É ljü n k  k e v e se b b  g o n d d a l!
E ze k  első p r o g r a m m p o n t j a i n k !

VII., R Á K Ó C Z I-U T  72-74

Január 4-én tárgyalja a Töreky- 
tanács a próbaszívási pert

Az újév első napjaiban, január 4-én kerül 
a Törcky-tanács elé a próbaszivás néven is
mert zsarolási ügy. Sátori Ferenc és Nonn 
János a vádlottak, akik közül Nonn János
hivatali titok elárulásáért, Sátori Ferenc zsa

rolásért felel, mert amint ismeretes, a dohány
jövedéknél régóta szokásos ingyen, próbaszi
varok kiosztásának megszellőztetésével — a 
vád szerint — fenyegette meg a dohányjöve
dék vezetőségét, amennyiben álláshoz vagy 
nagyobb összeghez nem juttatják.

S zilve szte ri b o trá n y  
Sashalm on

óriási botrány zavarta meg Sashalom 
szilveszteri éjjelét. A báró Eötvös-utca 17. 
szám alatt saját házában lakik Philipp Zsig- 
mondné 28 éves uriasszony, aki nagyobb tár
saságot hivott meg Szilveszterre. Radczky 
István 24 éves fiatalember, aki a mátyásföldi 
repülőtéren mint tisztviselő teljesít szolgála
tot és régebb idő óta ismerőse a családnak, 
nem kapott meghívót a mulatságra. Szilvesz
ter éjjel hívatlanul becsöngetett, azonban 
nem bocsátották be a házba, mire anni/ira 
feldühödött a kissé ittas állapotban levő 
fiatalember, hogy kirohant az utcára, puszta 
kézzel sorra beverte a ház ablakait és óriási 
lármát és botrányt csinált. A szomszédok el
szaladtak rendőrért s annak segítségével 
nagynehezen megfékezték a dühöngőt, aki az 
üvegcserepektől annyira megsebesült, hogv a 
mentőknek kellett a Rókus-kórházba szállí

tani. A mátyásföldi rendőrség megindította, 
az eljárást a fiatalember ellen.

B e r lin  viharos 
ssctlvesxtere

Szilveszter éjszakáján Berlinben több he
lyen lövöldözé és verekedés volt, amelyek so
rán két ember meghalt és többen megsebesül
tek. Politikai összeütközések során 28 embert 
letartóztattak. A verekedések két halálos ál
dozata közül az egyik egy ismeretlen kommu
nista, akit Lichtenraden elővárosiban szúrt 
sebbel találtak holtan, a másik egy 37 éve3 
asszony, akit Berlin északi részében agyon- 
tek. lőttek. Az ismeretlen tettesek mindkét 
esetben elmenekültek.
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Mi ma is hajtunk és boldog új évet kívánónk!
Ivókúrára

NIRA
G L A U B E R S Ú S

gyógyvizet 
használjon!

S Z I N H Á Z - M O Z I

J ó i  a k a r t a m . . .

Síelünk közölni 
Önnel

Szilveszter előtt egy héttel mesélte a pesti 
aranyifjúság egyik legdédelgetettebb tagja: 
az idei Szilveszter nagy égés lesz, amit abból 
gondolok, hogy ma, pár nappal előbb, még 
egyetlen meghívásom sincsen! Tavaly ilyen
kor tizenhét volt. így is történt. Hangos volt 
ez a Szilveszter, de szegény. Mint érdekes
séget mesélték Kálmán Hanzikék szép esté
jét tíztagú jazzbanddal és műsorral, de többet 
nem is tudtak. Elmaradt a híres Ullmann- 
Szilveszter, a Kohnerékéy Herzog báróéké, 
nem volt estély a Park Klubban, sőt a Nem
zeti és Országos Kaszinóban sem. A mula
tókban és kávéházakban, éttermekben a fo
gyasztás 30 percenttel maradt alatta a tava
lyinak . . .

HÁROM VICC került forgalomba három 
nap alatt egyik ODerettszínházunkkal kapcso
latban:

1.
Ebbe a színházba mindenkinek két jegyet 

kell váltania: egyet siegre és egyet platzra.
2.

Az előadást a sok ismeretlen és fiatal sze
replőkre való tekintettel tiNyevetlen kétévesek 
versenyének” nevezték el..

3.
Ebben a színházban az igazgatók „bukik” a 

darab is bukik.
EGY KÖRÚTI SZÍNPAD fekete, kissé rövid

látó, de azért népszerű művésznőjének hete
kig kitartóan udvarolt a nemrégen külföldről 
hazaérkezett földbirtokos. Kicsit spórolós volt 
az elején, de amikor látta, hogy ezzel nem ér 
célt, kezdett gavallér lenni és egyik napon így 
szólt a művésznőhöz: Nézze, szeretném, ha 
elutazna velem pár napra a Semmeringre, de 
a ruhatára, látom, nem egészen komplett. 
Csináltasson számlámra két szép estélyi ru
hát. így is történt, a művésznő 600 pengőért 
megcsináltatta a ruhákat, de miután nem 
volt hajlandó még ezek után sem kapitulálni, 
a földbirtokos továbbállt, a szabónő számlá
jának kifizetését pedig megtagadta. Most a 
szabónő perelte a művésznőt, a művésznő pe
dig a volt udvarlót. Cifra kis tárgyalás lesz.

A MARK Ó-UTCAI FOGHÁZ hátulsó kapu 
jánál egész sor ember vár bebocsátásra, cso
magokkal kezében, látogató vizitre mennek. 
Ebben a kis tömegben minden héten kétszer, 
csomaggal megrakodva feltűnik Friedmann 
Ernő dr. karakterisztikus alakja, ö az egyet
len, aki híven kitart protegáltja, Faludi 
Sári mellett, aki szegény már második hónap
ját tölti benn, ama szerencsétlen gázolás 
miatt.

A THAIN BESSIE-FÉLE AUTÓKARAM
BOL szenvedő hőse, Wertheimstein bankigaz
gató már jobban van, de még a szanatórium
ban fekszik. A peches autóúttal kapcsolatban 
sokat beszéltek arról, ki volt az az úrvezető, 
aki véletlenül éppen ott termett és a művész
nőt szanatóriumba vitte? A szavazatok több
sége a híres, sőt európai hírű fiatal autóver
senyzőre esett, akit köztudomás szerint mély 
és igazi barátság fűzött a művésznőhöz. Hogy 
a versenyző a város egészen más felén lakik 
és hogy a karambol idejében mégis őnagy- 
sága mögött jött autójával, az pedig csak vé
letlen . . .

TIZENÖTEZER PENGŐ! Ez volt az idei 
vadászszezon legnagyobb „kilövési”  díja. Esz- 
terházy Tamás gróf birtokán fizette ezt a te
kintélyes summát egy frankfurti gyáros egy 
pompás szarvasbika elejtéséért.

ÚJ MAGYAR FILM KÉSZÜLT EL 
Minden nagy reklám nélkül új magyar be

szélőfilm felvételeit fejezték be a napokban 
Budapesten. A szerelem árnyéka című kultúr- 
film ez az új magyar produkció, amely a sze
relmi élet súlyos következményeit ismerteti 
magyar előadásban és magyar beszéddel. 
Arra a nagy feladatra való tekintettel, 
amelyet e kultúrfilm a felvilágosodás szolgá
latában elérni akar, a filmet a cenzúra külön 
női és külön férfielőadásokra engedélyezte.

Újabb siker 
Gyenes Lili 
utolérhetetlen 
20 tagú női ze
nekar, Rassana 
a levegő király
nője és még 
6 attrakció 
Labriola 
Színház Varieté

ELJEGYZÉS. Fanto Ernő reklámvállalkozó leá
nyát, Gabit eljegyezte Schreiber Géza nyersbőr- 
kereskedő.

Friedmann Klárika é6 Singer Imre jegyesek.

Szerző utószava operettjéhez -
hogy ma nehéz sikert varázsolni a színházba 
és tudtam, hogy kétszeresen nehéz ez a 
Király Színházban, amely annyi megpróbál
tatás után hónapokig zárva v o lt. . .  Mégis 
vállalkoztam a startra, mely ha nem is volt 
egészen jó, mégis örülök, hogy az én dara
bommal indu'hatott új útjára Budapestnek 
ez a nemes hagyományokat őrző operett
színháza.

Amikor operettemet megírtam, csak jót 
akartam. Az „Am it a lányok akarnak”  csak 
egy kis frisseséget, kis üdeséget akart 
hozni a mai sivár, reális és örömtelen vi
lágba . . .  Bíztam a poézisben és a muzsiká
ban, amely sohasem tévesztheti el hatását.

Az ünnepek alatt a közönség igazolta is 
várakozásomat, karácsonykor telt házak 
mellett ment operettem. Hogy ezután mi 
le s z ? .. .  Eleve is tisztában voltam azzal, Farkas Imre

és
Hangos {ókedv 

takaeékoskadás 
zafádt te a Sziti/esziec

A gazdasági válság ezer gondjával küzködő 
pestiek jókedvűen temették Szilveszter éjsza
káján az óesztendőt és zajosan köszöntötték 
egy jobb és boldogabb idő reményében az 
1933-at. Sok ok ugyan nincs a vérmes remény
kedésre, de Pesten, hála Istennek, még nem 
halt ki egészen az optimizmus. . .

A színházak, kabarék, mozik tömve voltak, 
úgyszintén a kávéházak is, ahol jazz-bendek 
és ismert színészek szórakoztatták a közönsé
get. Nagy élet volt mindenütt és a közönség 
elég sokat fogyasztott is. Érdekes azonban, 
hogy pezsgő, ami a jókedv és hangulat igazi 
fokmérője, aránylag nagyon kevés fogyott. 
Egyik dunaparti előkelő szálló éttermében 
például főleg mix-italok, sherrik és ginner 
örvendtek nagy kelendőségnek. A nagyobb ét
termekben is inkább a borokat favorizálták. 
Általában az ismertebb lokálokban és étter
mekben 80— 100 üveg pezsgő, körülbelül 100 
üveg bor és háromszáz menü fogyott el. Hoz
závetőleges számítás szerint Szilveszter éjsza
káján a fővárosban mintegy kétezer üveg 
pezsgő és tc">b mint tízezer üveg bor fogyott

Itt a film, amelyet 2 éve vár 
eqész Budapesti

A SZERELMES ÖRDÖG
A főszerepben:

A filmet a cenzúra korlátozás nélkül 
engedélyezte

(Metró—Goldwyn—May er-film)

el. Ez a multévi szilveszteri fogyasztáshoz ké
pest esést jelent és a kávéházaktól, valamint 
éttermektől szerzett majdnem egybehangzó 
információk szerint annak ellenére, hogy min
denhol foglalt volt minden asztal, mintegy 25 
százalékkal kisebb volt a forgalom, mint ta
valy.

A szilveszteri szórakozás általában a tak/v- 
rékoskodás jegyében folyt. Igen sokan otthon 
ünnepelték az év fordulását és az ismerősök 
és barátok „piknik” alapon hordták össze az 
ennivalót és italokat, amelyek mellett aztán 
megvárták a hajnalt. Zenészeket azonban az 
ilyen magánlakásokban megtartott szilveszteri 
mulatságokra csak a legritkább esetben szer
ződtettek.

A luftballonokat és kis kéményseprőbábu
kat kínáló árusok a kávéházak előtt csináltak 
jó üzletet. Nem annyira a közönség, hanem 
inkább a kávésok vették meg a luftballonok 
nagy részét, amelyeket szétosztottak és fel- 
bocsátottak kávéházaikban, hogy ezzel is fo
kozzák a hangulatot.

Színesek és élénkek voltak a pesti utcák, 
hangos jókedv jegyében zajlott le a Szilvesz
ter és még reggel hét órakor is sok szilvesz- 
terezőt lehetett látni.

Körsétánkon betévedtünk a hírhedt durva- 
parti matrózkocsmába is, ahol nem múlik el 
éjjel razzia nélkül. Hangos nevetés, kurjonga- 
tás hallatszott ki a csapszékből, ahol egyik 
asztalnál az egyik előkelő bank népszerű 
igazgatója foglalt helyet egy kis színésznő és 
egy fiatal báró társaságában. Hajnaltájt az
után a matrózkocsmában már több volt a tár
sadalmi előkelőség, mint a törzsvendég. A 
mondain társaság tagjai kíváncsiak voltak 
úgy látszik arra, hogyan sziveszterezik a pesti 
„alvilág” .

Innen a Stefánia-úti víztorony körül elte- 
rölő nyomortanyák felé vettük utunkat. Az 
egyik barakból gyereksírás hallatszik ki.

— Éhes vagyok! — panaszolta a gyermek
hang.

Belépünk. Két gyermek fekszik egy prics- 
csen, az asztalnál sápadt asszony ült és a 
petróleumlámpa gyér világánál nadrágot fol
tozott.

— Boldog új évet! — mondom.
— Boldog új évet — feleli és sírni kezd.
A gyermekek felváltva kiabálják: Éhes va

gyok ! Éhes vagyok!. . .
— Hol a férje? — kérdezem.
— A kocsmában — feleli az asszony, — 

nem kívánhatom tőle, hogy Szilveszterkor is 
itthon legyen . . .

A jókedvű Szilveszter-éjszaka emlékeként 
még sokáig fülemben cseng a gyermekek sí
rása: „Éhes vagyok!”

Boldog új év! 1933.
F. P.

BÉCSI, OMXIA, CORSO: AZ EZERARCÚ 
EMBER.

Már a néma film korszakában is nagy si
ker volt „Az ezerarcú ember” , amelyet most 
Dupont kitűnő rendezésében szívesen látunk 
viszont hangosfilmen is. Csupa izgalmas for
dulat ez a film, amely elejétől végig érdekfe
szítő, felvételei pedig a legszebbek. Kitűnő szí
nészek kezében vannak a főszerepek, Willy 
Forst és Paul Hörbiger kiváló alakítása már 
maga is érthetővé teszi azt a sikert, amit „Az 
ezerarcú ember”  a Décsi, Omnia és Corso-mo
ziban aratott.

i „TESSÉK MOSOLYOGNI” felszólítás 
mellé egy újabb jelszó sorakozott: „Több 
optimizmust!“  Ezt a jelszót karácsony óta 
örvendetesen gyors tempóban követi a közön
ség, — írják a világvárosi nagy lapok és az 
új esztendő elé teljes bizakodással tekintenek 

szórakozóhelyek és különösen a mozik. A 
gyárakban lüktető tempóban folyik a munka 
és mindenki, író, zeneszerző, rendező és szí
nész azt lesi, mit kíván, mit kedvel és mit 
óhajt a közönség. Ilyen szempontok figyelem
bevételével készült el az elmúlt héten Nóti 
Károly, a kitűnő vígjátékíró legújabb filmje, 

Yo-yo kisasszony, melynek rendezője Fritz 
Kortner, főszereplői Dolly Haas és Willy 
Forst, — ki régen vár egy valóban testhez
álló szerepre, míg végre ebben a filmben 
parádés alakítást produkálhat. Különösen a

So ein Maedel Vergisst mán nicht kezdetű 
tangó számíthat nagy népszerűségre, de ne
héz jóslásokba bocsátkozni, mert a film vala
mennyi énekszáma — Ralph Erwin finom mu
zsikája — meg fogja találni az utat a közön
ség szivéhez.

P le íy k a sa r o k
SZILVESZTER éjszakáján megint 

robogtak a taxik a pesti utcákon a 
pendliző színészekei, akiket a színházak
ból a kabarékba, a kabarékból a kávéhá
zakba és onnan vissza valamelyik szín
házba vittek. Persze néhány népszerű 
színésznek és színésznőnek gyakori fel
lépte érezhető volt nem egy helyen a 
műsorban beálló hosszú szünetekben vagy 
abban, ahogy az illető művész nagy gyor
san ledarálta kupléját és már robogott 
ÍS' tovább. Nem baj, a közönség azért 
vidám hangulatban köszöntötte az újévet 
és a pendliző színészek is meg voltak elé
gedve az esztendő első éjszakájával. Egy 
hevenyészel- statisztika: 50 taxit foglal
tak le Szilveszter éjjel a pendliző színé
szek, nem is szólva azokról, akik saját 
autójukon járták a színházakat és volt 
olyan taxi, amely ugyanazzal a színésszel 
15—20 fordulót is csinált. Nem is olyan 
rosszul kezdődött 1933 a színházi vi
lágban . . .

*

A KARTY ARENDELET szigora
megbénította az életet az ismert kártya
klubokban, nem egy színész fájdalmára. 
Az egyik kabaré tagjai úgy segítettek 
magukon, hogy este az egyik öltözőben 
kezdtek kártyázni. Mind több és több 
kollega gyűlt össze az öltözőben és a 
kibicek a rögtönzött kártyabarlangból 
siettek a színpadra, amikor jelenésük 
következett. Az előadás végefelé váratla
nul megjelent az öltözőben egy nagyba- 
jiiszos, zord rendőr, aki szigorúan igazo
lásra szólította fel a játszma résztvevőit. 
Nagy volt a megdöbbenés és az érdekel
tek éppen tiltakozni akartak az ellen, hogy 
mdr az öltözőben sem engedik őket nyu
godtan kártyázni, amikor kiderült, hogy

egyik kollegájuk öltözött rendőregyen- 
ruhúba és maszkírozta ki magát a here 
véért Az asztalon talált kasszát 
azonban mindenesetre lefoglalta..

BARKAS IMRE azok közé a ritka 
szerzők közé tartozik, akik nem vesznek 
részt darabjaik próbáin. A Király Szín
házban színrekerült új operettjének 
egyetlen próbáját sem, nézte végig, hanem 
legfeljebb csak fél órára ült be néha a 
sötét nézőtérre. De akkor sem szólt bele 
semmibe. Darabját a premieren látta 
maga is először... Az ilyen szerzőket 
szeretik a színházaknál, ellentétben azok- 
wií, alak a próbákon féláránJeint újabb 
kívánságokkal állnak elő és akik a direk
torok es rendezők legnagyobb fájdalmára 
lényegesen többségben vannak. . .

«
• BEDAK SÁRI, aki most a Vígszín

házban lep fel esténkint, ugyanezen a szín
padon utoljára az „Antóniá"-ban aratott 
emlékezetes sikert.. Akkor Hegedűs Gyula 
volt a partnere, akinek halálakor Zsazsa 
több nekrológot irt, felelevenítve nagy 
partneréhez fűződő emlékeit. Erről be
szélgettek egyik este a Vígszínház társal
gójában, amikor a színház egyik legfiata
labb tagja váratlanul megszólal:

— Sokért nem adnám, ha elolvashat
nám azt a nekrológot, amit Fedák majdan 
rólam fog írni . . .
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WILLY FORST és PROJECTO- 

GRAPH-FILM BERLIN, mint gyá

ros tiltakoznak a valósággal 

ellentétes magyar ujságreklá- 

mok ellen, hogy az „Ezerarcú 

Ember" (Peter Voss) a legújabb 

Forst-film stop A z 1932 decem

berében készült legújabb Forst- 

film a „ Y O -Y O  KISASSZONY" 

(Zweimal liebe) Projectograph- 

film
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F E H É R  C Á R TÓ L  
VÖRÖS LEN IN IG
I r t a :  L É V A I  J E N Ő

Az előző közlemények tartalma:
Przemysl elesett. A vár védsiit hadifogságba 

hurcolják az oroszok. Szimbirszkben egy elha
gyott malomba, a „ tetűvá/rba”  kerülnek, ahal 
borzasztó heteket töltenek. Utárnia néhány kelle
mes hét a tatárok között. Furcsa életmódjuk. A  
tatár hárem . . .

H adifoglyok s ze re p e  
O ro s zo rs zá g  n a g y  

átalakulásában

A hadifogoly berendezkedik . . .
Mi pedig éltünk a kis buinszki iskolában. 

Mindig akadt egy öregebb népfelkelő tiszt, aki haj
landó volt a mamát, vagy mondjuk a házvezetőnőt játszani. 
Azonnal megalakult a tiszti menázs. Pénzgyüjtés. Aki
nek nem volt, az nem adott, vagy kölcsönkért attól, aki
nek sok volt! „Szavamra, megadom, amint hazajövünk”  
—  s ki mert ekkor még kételkedni egy osztrák-magyar 
tiszt úr szavában . . .  Azután kezdődött a bevásárlás. Egy 
ambiciózus, fiatal háziasszony, aki berendezkedik, nem 
fe jt  ki annyi buzgalmat, mint Altstock népfelkelő had
nagy úr. A  lábas kevés, keli még vagy tíz. Nagyobb és 
kisebb. Gyúródeszkák, kanalak, pogácsaszaggató és a 
különböző tésztaformák, tepsik és társaik nagy halomba 
gyűltek az egyik tanteremből alakított konyhában. Dere- 
lyemetélőt nem ismertek a tatárok. Altstock kétségbeesve 
kutatott utána, de hiába. Végre is egyik sarkantyúmat 
alakítottuk át erre a fontos célra. Jobban megfelelt s 
nagyobb szükség is volt rá, mint addig —  Tökéletesen 
berendeztük így a konyhát.

Mindenki vásárolt azután magának matrácot. Aki
nek nem volt elég pénze, csak szalmazsáknak való 
piros-fehércsíkos grátlit vett s abból szabta ki egy 
„szabó” , a békebeli katonák híres mundérszállítója: a 
Biichler és Rausnitz cég beltagja, Rausnitz hadnagy. 
Egyszóval mindnyájan úgy rendezkedtünk be, mintha a 
háború végéig itt akarnánk kitartani. Nem ismertük az 
orosz elvet: a veszélyes hadifoglyoknak 6ehol sem sza
bad megmelegedniük, a lakossággal nagyon összeismer- 
kedniök. Helyváltoztatás, hadifoglyok mozgatása, valósá
gos belső „idegenforgalom” , ez a helyes. . .

S a berendezkedés utolsó napján, amikor már a 
saját pénzünkön megrendelt ágyakat is éppen átvettük a 
helybeli asztalosmesterektől, jön a száraz parancs: indu
lás!! Hová: az majd e lvá lik !... Gyors alku: minden él 
nem cipelhető a beszerzési ár tizedén kel el s már me
gyünk is tovább —  . . . .

A szlávok és a románok maradnak. Bordán Szilviusz, 
a 8-as lugosi honvédek őrnagya már kezdi szervezni a 
román légiót, Gajda és Kada pedig, a cseh-tót, később 
annyira híressé vált csapatait. A szlovének és olaszok is 
már ekkor itt elszakadnak. Egyszóval megkezdődött az 
osztrák-magyar monarchia felbomlása. . .  A  magyarok és 
az osztrák-németek ekkor legaáább még összetartottak és 
megindultak közös nagy temetőjük, Szibéria felé

Kéjutazás a Volgán.

cél.
són,
csak

Buinszkból nagyon hosszú kocsizással Teljusin  a 
A  Volga partján. Egynapi álldogálás a hajóállomá- 
s utána behajózás. Elegáns gőzhajóra. Mintha 
valódi utasok lennénk és nem rabok: pljennik. . .

Kabinokat kapunk. Rang szerint (ez már belső intézke
dés, nem orosz), a törzs- és főbb tisztek az I. osztályon, 
tisztek és tisztesek a Il-on s a legénység a fedélközön. 
Étkezés az étteremben. Kitűnő. Alkohol nincs, jókedv 
annál több. A kis zongora-féle csakhamar nyitva. A ke
vésszámú orosz utas besomfordál, hamarosan szól a tánc
zene. Akinek nem jut nő, az társával táncol. Előbb 
magyar táncokat tanulnak az oroszok, azután fordul a 
sor s rövidesen vad kozák-táncok, egy lábon, guggolva 
já r já k . . .  Két ritkán visszatérő szép nap, amelynek 
végeztével fízizránban „m egfőzött”  oroszok hagyják el a 
szép Volga-gőzöst. . .

Fogytán van pénzünk. . .  Eddig semmit sem adtak 
az oroszok. „Genf”  a rendes gázsit írja elő. Talán Péter- 
várott (ekkor már nem Petersburg, hanem Pjotrgrad a 
neve) folyósítják is. De csak az Isten tudja, hány kézen 
megy az keresztül, míg hozzánk, szegény orosz hadifog
lyokhoz jut el. Ha sürgetjük, a válasz a szokott orosz 
szicsász! Jelenti azt is, hogy tüstént, de jdlenti azt is 
—  amint tapasztaltuk — , hogy soha. S a legrosszabb, 
ha az mondják, hogy kaptok fizetést: zaftra! Holnap! 
Ez még minden esetben azt jelentette, hogy „holnap” 
már nem leszünk ott, hanem útban s bár nyilván ki 
akarták fizetni nekünk a járandóságunkat, de hát nem 
lehetett: nem voltunk o tt!!  Ez az orosz rendszer minden 
ügyben. Csak nekünk ez egy kicsit új volt m ég . . .

S ha úton voltunk, akkor hivatalosan járt a törzs
tiszteknek 2.5 rubel, nekünk 1.5 rubel naponta. Azt a 
trükk-sokaságoit, amellyel a túravezetők ennek a kezeik
hez előttünk —  részünkre —  kiutalt összegnek az elsik- 
kasztását leplezni tudták, leírni nem lehet. Minden túra
vezető praporscsik vagy feldvebel más módszerrel dolgo
zott. Az eredmény azonban a legtöbbször ugyanaz volt: 
a hadifogoly tiszt nem kapott pénzt. Volt olyan, aki a 
szabályzatra hivatkozott: pénzt nem adhat hadifogoly 
kezébe, majd ő bevásárol s természetben élelmez. A má
sik: majd egyösszegben adja a túra végén. Arról ő  iga
zán nem tehetett, hogy félúton leváltották, ő  bizonyára 
átadta járandóságunkat az újabb kísérőnek. Az újonnan 
jött szerint azonban az a másik „csaló gazember” , 
nemcsak, hogy elsikkasztotta az eddigit, de neki azt 
mondotta, hogy előre is kifizetett bennünket az egész 
útra. S a valóság: becsületesen megosztoztak ketten a 
mi pénzünkön... S így lehetne nagyon sokáig folytatni!

Pénzünk tehát nem volt, de azért —  jól éltünk. 
A  fiatalság vett 3 kopekért egy hófehér bulkit (cipó), s

krimi konzervet, a legragyogóbb befőttet. . .  Egy bulki s 
egy nagy doboz befőtt elég volt egy napra . . .  Mi kellett 
több? S ennyire mindig tellett a jó  przemysli öregek —  
pénzéből. . .

Első találkozásom Trockijjal.

Már ekkor tudtunk valamit oroszul is „csevegni". 
Kezdtünk rájönni, hogy mennyi magyar szógyök azonos 
a sziáwal. Különösen azok a tisztek, akik a felvidékről 
származtak, csakhamar jó  „oroszoknak” bizonyultak. Az 
a kis szótár is, amelyet Kievben szereztem be (orosz
német), kitűnő szolgálatokat teljesített. Nevezetességgé is 
csak később, évek múlva vált. írója  révén. Akkor semmit 
sem mondott az, hogy írta: Bronstein Leó. Szomorú idők
nek kellett eljönniük, amíg kiderült, hogy a kis szótár 
összeállítója, Bronstein Leó =  Trockij népbiztossal. . .

Egyelőre szorgalmasan forgattam Bronsteint s csak
hamar már tudtam mindent vásárolni. Mindent? Már, 
amire tellett. Lázas kereskedelmi forgalom indult meg 
ugyanis Szamarától kezdve. Szibériára mindenki úgy ké
szülődött, ahogy emlékeiben megőrizte a „nagy jeges pusz
taság”  képét. Az oroszok c6ak mulattak rajtunk, ahogy 
mi bundákat, prémeket igyekeztünk szerezni. Sokan válin- 
kit vagy pimit vásároltak. Szőr-, nemezcsizmákat, irdat
lan darabokat. Azután báslikot, a tatároktól látott fe j- és 
nyakvédő meleg csuklyát. Hatalmas prémkesztyűket, hó
cipőket, stb. Volt, aki vaskályhát szerzett be, jó  hosszú 
csövekkel. . .

Május vége volt. Tűzött a nap. A legénység be volt 
préselve a tyepluskákba. (Tehervagonok priccsekke! felsze
relve, középen a vaskályhával.) Kitűnő utazási alkalmatos
ság. Rosszabbul jártak, akiknek személykocsi, persze III. 
osztályos jutott. A  tiszteknek. Előzékenységből. Ez olyan 
faüléses kocsi, amelynek háttámlái felhajthatok, s felül, 
alul minden boxban ketten-ketten aludhatnak. De hárman- 
hárman is elférnek, ha muszáj. Igen, de mi nyolcán is 
voltunk egy-egy részre. Ketten-ketten a földön aludtak. 
Most tessék hozzávenni azt a rengeteg podgyászt, amivel 
a legtöbben fel voltak szerelve, a konyhák lábasait, gyúró
deszkáit, tányér- és pohár tömegét, a matracokat, szalma
zsákokat, sőt dunyhákat, a vaskályhákat, bundákat, s tel
jes a képe ennek a szörnyű vándorkaravánnak. . .

Az igazi tevekaravánok, amelyekkel rövidesen talál
koztunk, amint a vonat mentén a kirgiz-steppéken át 
méltóságteljesen haladtak, feltétlenül kellemesebb utazási 
alkalmatosságnak, karcsúbb, podgyásznéküli, gondtalanabb 
szállítási eszköznek mutatkoztak, mint a przemysli tisz
tekkel megrakott és Szibéria felé döcögő vonat. . .

Még kutyáink is voltak. Sokan magunkkal hoztuk kis 
foxijainkat, már amelyeket Przemyslben meghagyott a 
legénység étvágya. A sorsuk azután errefelé teljesedett 
be. A kutyahúshoz már eléggé hozzáundorodott bakák, 
valósággal vadásztak a kis karcsú és jóltáplált, tisztán ra
gyogó ölebekre, s csakhamar —  a kutyanélküli társak 
általános örömére —  meg voltunk kutyátlanítva. Vége volt 
az éjszakai ugatásnak és közelharcoknak a tyepluskákban, 
a kutyák addigi modortalan viselkedése miatt. Igaz is, 
nem lehetett megállítani az echalont, mert egyik-másik ku- 
tyvska Metlenkedni akart —

A jövő héten következik: A cár külön Szibériája.

................. ........................ ..... ......................................................................m i K í o w w w o

4 7 UJ ÉVBEN ne menjen máshoz ha KALA- 
>OT vesz, csak Kozmához. (Károly kiraly-ut .1 a 
árkon). . ..
MEGÉRKEZETT A SALVATORSÖR. A p r i« -  

endi barátok azral leptek meg a világot, h°P£ 
ilén már SylvraMrre síétküldótték a fuldkereksmc 
lindrn tájára különleges sttrcseinegejukel. az ere- 
eti müncheni Salvatnr.sört. A Salvatnr sör telni-
lúlhatatlan felséges za m a tja  tvrfl-evre gyarapítja
ajongóinak nagy táborát. A v.lag minden sár
vára a Salvator-sör sikereit megküielitendS, kü 
iinféle idénysörüket hoznak forgalomba. 
zonhan a Salvator-sör vezetöszerepet nem tudjak 
Iragadnl. mert a Salvator-sör minősege ntanozha- 
atlan. _ , . . . .

Minden borotválkozó örömmel üdvözli az il 
Jorisson borotvál,.krémet, mórt altala 1i pere alatt 
ta  3 fillérért nagyszerűen borotválkozhat, 
íz Igmándi“  vízben ősgyögyerö rejlik. 

Mesterséges pótlás nem sikerült eddig.
MINDEN f é k e i  o k o s a n  t  k s z i , HA FIX-

iZABASl) frakk inget vesz. Egycdarusitas Kozmá
tól (Károlv király-űt 3 a sarkon).
ESTI KERESKEDELMI SZAKTANFOLYAM. A

Indapesti Kereskedelmi Akadémia az edthgi t n-

-zwizaimi és kozgazdasagi ismeretek, rianiias cedelmi es koák«*«* Záróvizsgák és vég-

T eílfo íf AuL M S -« .)  Tájékoztató a kapusnál is

“ u f k m f s " m a g y a r  Ál t a l á n o s  v Al -
■ó’c z i  Ét  b t . 1932 december 31-én megtar- 
„tt k is ü lé s e  az 1931/32. üzletévi nyereséget 
28.847 pengőben állapította meg

■ srftíssZ Z l  fiz e tte  menő*essék és a kimutatott 
Tszta nyereség az intézet tartalékalapunk 
4  nyugdíjpénztárának gyarapítására lordit-

H a  j ó  a  p e n g é j e
agy azt legalább búsz-szor használhatja. 

Ilyen a
Morisson oongo

mert a legjobb acélból készül. Csak 
Morisson pengét fogadjon ól a jo 
drogériákban és iJUtezertárakbmn 1 
raktár: Kozmochemia r. t. Budapest, , 

Mnlnár-atca 3a.

Endresz György emlékplakettjei miatt pör folyik 
egy szobrásznő és az özvegy között

Érdekes pérnek a híre terjedt el az elmúlt 
napokban a fővárosban. Endresz Györgynek, 
a tragikus végű óceánrepülőnek özvegye in
dított kártérítési pert Gosztonyi Alice buda
pesti szobrász- és iparmüveszno ellen. Gosz- 
tonyi Alice Endresz Györgynek diadalmas 
óceánrepülése után azzal a kéréssel fordult a 
pilótához, hogy az általa készített arcképét 
ábrázoló emlékplakettet árusíthassa. Endresz 
György minden részesedésről lemondva, hozza 
is járult a plakettek árusításához.

Később, a végzetes római út előtt, Gosz
tonyi Alice ismét felkereste Endresz Györ
gyöt és arra kérte, hogy vigye magúval 
Olaszországba, hogy ott Mussolinmek _ át
nyújthassa az emlékplakettek megnagyitott 
másolatát és az emlék plaketteket az olaszok, 
főleg pedig az olasz repülők között terjeszt
hesse. Ehhez azonban Endresz nem járult 
hozzá és nem is vitte magával a szobrásznőt.

A múlt héten azután érdekes fordulat tör
tént. Endresz Györgyné kártérítési igénnyel

lépett fel Gosztonyi Alice-zal szemben a pla
kettek haszonrészesedése miatt. Miután pedig 
a szobrásznő megtagadott minden kártérítést, 
a pilóta özvegye — az elterjedt hír szerint — 
megindította a kártérítési pert 5000 pengő 
erejéig Gosztonyi Alice ellen. Ez ügyben tár
gyalást is tartottak, ahol tanukat is hallgat
tak már ki.

Beszéltünk az ügyben Endresz Györgyné- 
vel, aki a közte és a szobrásznő között ke
letkezett konfliktust megerősítette, azonban 
a per megindulásáról és annak részletei felöl 
nem óhajtott nyilatkozni.

LÁNG JENŐ: ARASZNYI LÉT. Uj ember írásait 
foglalja magában az „Arasznyi lót" című kötet. 
Láng Jenő, az új író, aki könyvében novellát, hu
moreszket, irodalmi tanulmányt, egyfelvonásost, 
tehát a legkülönbözőbb műfajokat gyűjtötte össze, 
írásaiból megállapítható, hogy olyan ember, aki
nek szívügye az írás, vas is stílűn- és formaórzéke 
ós nem hiányoznak a mondanivalói nem. A kötet 
még csak Ígéret, amelynek bizonyára lesz folyta
tása is.

^ J ^ T eÍ ^ A N D É k T m É G  a  l e v é l p o r t ó t  i s  v i s s z a k a p h a t j a i
m ondja  meo a  multjAt és Ml r ÉLT Arjuk a  jö vő jét  i

Hetek óta míködlk Bndapcnten Marelli 
munkatársa, akit az emberek tömege kerea 
fel kérésével, hogy tanácsot kérjenek tőle, 
mielőtt nagyobb vállalkozásba kezdenének 
Csak a kiváltságosaknak jutott osztalyré 
szül. hogy igénybe vehetik Marcii! taná
csait, mert egy tanács Európában 10 dol
lárnak megfelelő őesszegbe kerül.

A „Magyar Hétfő" olvasói azonban tel 
jesen 'ingyen Juthatnak ahhoz a 20 évre 
előre kiszámított esemény felsoroláshoz, 
amelyért eddig hatalmas összegeket kellett 
lefizetni. Feltétlen vegye igénybe lapunk 
páratlan kedvezményét Mondja meg mult- 
ját, illetve töltse ki az alanti szelvényt és 
Marelli munkatársa megmondja jövőjét. 
Hálás lesz nekünk és új híveket szerez 
akciónknak. amelyért hálásak lesznek 
Önnek.

Kérjük as alanti szelvényt kitölteni éa 
32 fillér postabélyeg melléklésével elkül
deni a Magyar Hétfő kiadóhivatalába, Bu
dapest, VI., Rózsa utca 111., ahonnan hoz
zánk továbbítják, mi azonnal kidolgozzuk, 
önhöz visszajuttatjuk és 

még a levélportó visszaszerzésére la 
könnyű alkalmat adunk.

Név: ra «  s-» w
Cím: se
Születési év: — — — — — — — — — 
Melyik évben állt anyagilag a legjobban?
Melyik évben volt komoly beteg? —- — — 
Melyik esztendőben volt szerelmi vagy lelki
szempontból a legboldogabb? — — — —

AZ ORSZÁGOS MAGYAR TEJSZÖVETKE
ZETI KÖZPONT M. SZ. igazgatósága f. hó 
28-iki ülésén tudomásul véve az?t a körülményt, 
hogy Löcherer Bélának, a Tejtermékek M. 
Kir. Ellenőrző Állomása igazgatójának sza
badságolása az Állomás részéről lejárt, neki 
az Országos Magyar Tej szövetkezeti Központ 
ideiglenes vezetésében tanúsított érdemeiért 
elismerését nyilvánította. Az üresedésben levő 
vezérigazgatói állásra az igazgatóság egyhan
gúlag újból Düsing Miksa m. kir. gazdasági 
főtanácsost, a Tejszövetkezeti Központ régi 
vezérigazgatóját választotta meg,

APRÓHIRDETÉSEK
SEGÉDHAZMESTEREK, háztakarítók, dolgozó 

házfelügyelők, felmondás-, százalékpénz*, szemét* 
pénz ügyekben forduljanak saját érdekképviseletük* 
höz, Déry-utca II. sz. alá.

NYUGDIJKÉPES állásom, kis ingatlanom van,
nősülésemnél tehát kizárólag olyan házias szerény 
nőt keresek, keresztényt, huszonötévestől harminc
ötig, aki négyéves gyermekem szertetébe fogadná. 
Nem közvetítőtől és nem címnélküli választ fő
kiadóba „Hozomány helyett — lelki jóságot** jeli
gére.

SZERETNÉM az újesztendőben én is boldogsá-
fomat megtalálni! Jómódú iparosszsülők egyetlen, 

uszonötéves leánya vagyok, hozományom húszezer 
pengő készpénz. Becsületes férfinek fényképem el
küldöm. Választ „Ezerkilencszázharminchárom" je
ligére főkiadóba.

Arvaleány férjhezmenne húszezer pengő kész- 
pézzel. Felvilágosítást nyújt: Sebestyén, Erzsébet-kőrút 
tizenkilenc. Telefonon: 438—81., vagy cégjelzéstclen le
vélben.

KÜLFÖLDI megbízásból mindenféle férfi- ós női 
ruhaneműekért, fehérnemüekért, cipőkért házhoz 
jövök. Springer, Szebeny Antal-tér 6. üzlet.

■■ r  ■ gyengesége ellen szavatolt azonnali
§■ A P f l Q l f  segítség mindenkorra biztosítva. Nem 
I  C l  I fe O ü  oivosság! Illusztrált szakorvosi 
■ v s s i M - s  Ismertetőt 80 fill bélyeg ellenében 
diszkréten bérmentve küld: „GUMI EXPORT", 
Budapest, Népszínház-utca 13 M.

Megjelenik minden hétfőn hajnalban. — Elő* 
fizetési ár: félévre 6 pengő, 1 évre 10 pengő. 

A kiadásért felel:
Dr. B Á L I N T  MÓZES
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S P O R T
A profifutballisták ranglistája

A Magyar Hétfő s niult évben Összeállí
totta a futballjátékosok ranglistáját. Azóta 
elmúlt egy esztendő és ez az aránylag rövid 
idő is nagy eltolódásokat okozott a rang
listán.

Cikkünk I. részében az egyéni rangsort 
közöljük, míg a II. részben a csapatrészeket 
tüntetjük fel. A III. rész az egyéni rangsor 
alapján összeállított egyesületi rangsort
adja.

Összehasonlítva az idei ranglistát a tava
lyival, szembetűnik, hogy csak három já
tékos tudta megtartani a maga posztján az 
első helyet. Ez a három játékos

Borsányi, Sárosi, Lázár.
Ez is azt mutatja, hogy ez az igazi váloga
tott halfsor.

Kapusok:
1. Szabó
2. Hada
3. t'jvári
4. Huba
5. Aknai 
fi. Jókai
7. Budai
8. Vermes 
». Hóri

18. Alberti
11. Galiína
12. Augusztinovics
13. Varjsa
14. Pálinkás
15. Dénes
16. Dácsái

Jobbhátvédek.
1. Kővágó
2. Győri
3. Mándi
4. Szemere
5. Flóra
fi. Wéber I.
7. Hunyadi
8. Takács L 
8. Werner

1*. Miklóssy 
11 Vágó
12. Raffai
13. Vadász
14. Schweier

Balhátvédek: 
L Korányi
2. Dndáa
3. Bíró
4. Kocsi#
5. Janzsó
6. Szendrő
7. Futó
8. Joós
9. Keket#

18. Ligeti 
lt. Papp
12. Lakj
13. Sirály
14. Sziklai 
13. Schmied 
IC. Lichtncr

Jobb- Közép. Bab Jobb
fedezetek: fedezetek: fedezetek: szélsők:

1. Borsányi 1. Sárosi 1. Lázár 1. Korányi IL
2. Barátky 2. I.utz 2. Szanlszló 2. Táncos
3. Laky 3. Moóré 3. Magyar 3. Markos
4. Kárpáti II. 4. Gergely 4. Belesik 4. Fenyvessé
5. Beretvá9 5. Szalay 5. Magda 5. Klikk
fi. Palotás fi. Kárpáti I. fi. Vir fi. Pacolay
7. Vadas 7. Somogyi 7. Sebe* 7. Kovács
8. Polgár 8. Búza 8. Kis G. 8. Ottávl
3. Rehró 5. Bukovi 9. Schuster 9. Mikes

10. Király 18. Wéber 18. Bán 18. Farkas
11. Ehlinger 11. Komnótl 11. Buzássy 11. Mélykúti
12. Szabó 12. Purezeid 12. Keviczky12. Haraszti

(Kispest) 13. Illik 13. Keresztes 13. Izsépy
13. E*ri 14. Joós 14. Bertók 14. Mészáros
14. Szabó 13. Halas 15. Túri

(Attila) lí. Bereea
13. Gálos

Jobb Közép Bal Bal-
összekötők: csatárok: összekötők: szélsők:
1. Cseh II. 1. Jávor 1. Toldy 1. Titkos
2. Avar 2. Teleky 2. Sáros 2. Serényi
3. Vincze 3. Turay 3. Zilahy 3. Kohut
4. Takács II 4. Kalmár 4. Vörös 4. P. Szabó
3. Sztancsib 5. Polgár 3. Czumpft 3. Dömötör
fi. Blasko fi. Rihámy fi. Harinath fi. Tunvoghs
7. Gyurcsó 7. Kármán 7. Srecsei 7. Tárnok
H. Galambos 8. Lukács 8. Kovács 8. Hevesy
8. Odry 9. VI rá# 9. Szépén 9. Szabó III

10. Slmonyí 18. Kormos 18. Mátéffy 18. Havas
11. Szenes 11. Kantzky 11. Horváth 11. Czétényi
12. Pílurn II. 12. Kővágó 12. Dormos 12. Kohut IL

13. Kiss 13. Szeder
14. Zwick 14. Magyar
15. Gruber 15. Kolontár

II. Csapatrészek rangsora
VÉDELMEK:

1. Újpest 7 p., 2. Hungária 8 p., 3. Ferenc
város 10 p., 4. III. kér. 12 p., 5. Nemzeti 19 
p., 6—7. Budai, Somogy 24 p., 8 Bocskt 29 
p„ 9. Kispest 31 p., 10. Attila 37. p., 11.10.
Szeged 39 p., 12. Soroksár 41. p.

FEDEZETSOROK:
1. Ferencváros 5 p., 2. Hungária 8 p., 3. 

III. kér. 10 p., 4. Újpest 12 p., 5. Budai 15 
p., 6—7. Somogy, Budai 8. Bocskai 29 p., 9. 
Szeged 29 p., 9— 10. Kispest, Soroksár 37 p., 
11. Attila 38 p., 12. Somogy 44 p.

CSATÁRSOROK:
1. Ferencváros 13 p., 2. Újpest 16 p., 3. 

Hungária 18 p., 4. Bocskai 19 p., 6. Budai 
27 p„ 6. Szeged 32 p., 7. III. kér. 33. p., 8. 
Nemzeti 39 p., 9. Kispest 41 p., 10. Attila 55 
p., 11. Soroksár 60 p., 12. Somogy 62 p.

III. Egyesületi rangsor
Ha szemügyre vesszük az új egyesületi 

ranglétrát, akkor megállapítjuk, hogy az 
hűen visszatükrözi a mai helyzet képét.

Az élcsapatok tavaly 26—28 ponttal állot
tak a lista élén, míg az idén 28, 34 és 35 a 
pontok száma, ami azt jelenti, hogy a vezető 
csapatok játékosainak formájában bizonyos 
fokú visszaesés mutatkozott. Ezzel szemben 
a középegyesületek átlaga erősen javult. A 
lista végén — a tavalyival szemben ugyan
csak visszaesés mutatkozik. A tavalyi sereg
hajtók játékosai ténylegesen nagyobb erőt 
képviseltek. Ezt különben a 8—9 gólos ered
mények is igazolják.

1. Ferencváros
2. Hungária
3. Újpest
4. III. kér.
5. Budai „11“  
fi. Bocskai
7. Nemzeti
8. Szeged
9. Kispest 

11—11. Attila 
18—11. Somogy

12. Soroksár

A fenti ranglistán még nem szerepel Déri 
(Újpest). Ha az ő rangsorát 2-esnek határoz
zuk meg, a balszélsők között akkor az egyesü
leti rangsor el3Ő három helye így alakul:

I z Q s l  Magyar ©  Részvénv-SerlSzStle

^1 W C € IS U S S Ö II
csapolása holnap kezdődik:

FSrster Miklós sörözője az "Apostolokhoz.
IV., Kígyó-utca 4.

ifj. Füri József éttermei
VTI., István-nt 46.

özv. Glück Frigyesné Pannonía-szálló étterme!
VIII., Rákóczj-ut 5. . . . .

A i w  tlpírlékü barna Idényaór -  .mii .  készlet tart -  palackokban lefejt™ fc kaphat,): kávéháMkban._ W ;

Flnta Lajos vendéglője
VII., Bosnyák-utca 3.

Gebauer Rezső Széchenyi Sörözője
IX. Mester-utca 1.

Folytatásos közlemény.

déftlŐkben. fűszer- és csemegeüzletekbcn. Vidéken összes raktárosainkul,
csemegeüzlctben.

minden jobb étteremben, kávéházban és

kapós jh. hh. jl. kf. bf. jsz. J. ö. ke«. b. ö. b.sz,
2 7 1 S 1 1 2 4 t 1 1 =  28 p.
1 3 4 2 4 2 8 1 4 4 1 =  34 p.
4 1 2 1 5 fi 7 2 1 2 4 =  35 p.
7 2 3 5 2 I 4 1 7 11 5 =  55 p.
9 fi 9 4 6 5 5 5 5 5 7 =  66 p.

13 11 5 fi 3 12 3 3 2 3 8 — 69 p.
8 5 fi 7 8 4 fi 9 6 7 11 =  77 p.

14 12 13 8 7 14 1 7 8 6 18 =  100 p.
15 4 12 12 12 13 9 11 18 1 2 =  109 p.
18 13 14 14 14 18 12 10 9 10 14 =  130 p.
6 10 8 13 15 Ifi 14 8 12 12 4 =  130 p.

12 14 15 11 11 15 11 12 11 14 12 =  138 p.

1. Ferencváros
2. Újpest
3. Hungária

29 p.
33 p.
34 p.

Kiss Tivadar.

A sportszerető közönség hozzászólását — 
ha az a mi ítéletünktől eltérő is — szívesen 
vesszük és ismertetni fogjuk!

KELETI LILI
zonograestje a Liszt Ferenc Társaság 
versenysorozatában március 3-án.

hang-Hónapok óta nyomorog családjával Csiszár Ferenc, M agya.ország többszörös boxbajnoka
1931 szeptember elsejére nyúlik vissza Csi

szár Ferencnek, Magyarország többszörös 
nehézsúlyú boxbajnokának tragédiája. Ezen 
az emlékezetes napon a tüntetők közé sodró
dott a munkába siető Csiszár, akit a Körönd- 
nél rendőrgyűrű vett körül. Hiába igyekezett 
igazolni a többszörös boxbajnok, hogy 12 órá
ra szolgálatra kell jelentkeznie, az clfogottak- 
kal együtt Őt is előállították a főkapitányság
ra, majd ügyének tisztázásáig őrizetbevették. 
A főkapitányság politikai osztályán kezdték 
meg kihallgatását, ahol azonban nem tudott 
olyan alibit igazolni, amely indokolttá tette 
volna szabadlábrahelyezését. Csiszár az 
ügyészségre került, tárgyalás volt az ügyé
ben, amely a legteljesebb elégtételt szolgál
tatta a szerencsétlen embernek.

Csiszár Ferenc szabadulása után nyomban 
jelentkezett az Autóbusz.üzemnél, hogy ismét 
munkába lépjen. Munkahelyén azonban azzal 
fogadták, hogy állását már betöltötték és így 
őrá nincs szükség, különben is olyan embere
ket, akik politikai tüntetésekben vesznek 
részt, az Autóbuszüzem nem használhat. Csi
szár bemutatta igazolt felmentését és kézzel- 
lábbal tiltakozott a vád ellen, hogy ő valóban 
résztvett volna a demonstrációban. Semmi 
sem használt, Csiszár elvesztette az állását.

Magyarország többszörös boxbajnoka azóta 
állás és minden kereset nélkül áll. A sport
hatóságok vezetői és az egyesület elnöke hiába 
instanciázott az Autóbuszüzemnél Csiszár ér
dekében, minden kérés eredménytelen maradt. 
Az elbocsájtás óta hónapok teltek el, a két
gyermekes családapa, aki mindenkor rr-ndclk 
zésére állt a sportnak, amikor Magyarország 
színeiért kellett kiállni és küzdeni, wst még 
annyi jövedelme sincs, hogy gyerek' inek leg
szerényebb élelméről gondoskodhatna.

Kérdezzük az Autóbuszüzemtől é« erre vá
laszt várunk: nem tartja az Autóbuszüzem 
nemzeti érdeknek, hogy olyan embereket ne

T U N G S
t ö k é l e t e s ,  f ényer ős ,
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g a z d a s á g o s .

tegyenek ki az utcára, akik életük kockáztar 
tásával álltak a küzdőtérre, ha arról volt szó, 
hogy a magyar trikolornak dicsőséget szerez
zenek.

NÜRNBERG, FCRTH KOMB. — ÚJPEST 3:1
2:1),

Újpest Barcelonában kitűnően szerepelt és 
kettős győzelmet aratott csapata vasárnap 
Nürnbergben játszott az IFC Nürnberg és 
Spv. Fiirth játékosaiból összeválogatott kom
binált csapat ellen. A két német csapat nagy 
játékerőt képvisel, mert a bajnokságban az 
első és második helyet foglalja el. Újpest, bár 
mindvégig jobb volt, mint ellenfele, mégis 
3:1 arányú vereséget szenvedett, mert a csa 
tárok kapuelőtti akcióját nem kísérte sze
rencse. A mérkőzést 6000 főnyi közönség nézte 
végig.

NAPOLI PC—HUNGÁRIA 1:1.
A Hűngáriát teljesen cserbenhagyta a hadi- 

szerencse. Második mérkőzését vesztette el 
minimális gólkülönbséggel Olaszországban. 
Ezúttal forró nápolyi talajon találkozott 
Hungária az olasz bajnokság második helye
zettjével és attól becsületes küzdelemben 1:0 
arányban vereséget szenvedett.

CATANIA—BOCSKAI 5:2 (2:2). 
Vasárnap a Bocskai első vereségét szen

vedte Cataniában A Bocskainak ez a vere 
ségo nag ymeglepetés. A mérkőzésről a Ma
gyar Hétfő az alábbi távirati jelentést kapta: 

Cafania, 1933 január 1.
A csapat a szombati mérkőzéstől fáradtan 

és a pártos bíró ítélkezéseitől sújtva 5:2 (2:2) 
arányú vereséget szenvedett. A magyar gólo
kat Markos és Hevesi lőtte.

Olaszország -  Németország 
3:1  (2 :1 )

Északolaszország -  Dél- 
nómeiország 1:0 (1 :0)
III. KÉR. FC—COSEXZA 1:1 (2:1)

Az Olaszországban túrázó III. kerület ma 
Cosenzában játszott 
tott ellenfele fölött.

Néhány őszinte szó
az O TT  elnökének ultimátumáról, 

a profi amatőrökről és a nagy 
sportpurifikálorról . . .

•
MEGLEPETÉST HOZOTT AZ OTT ELNfl- 

| KÉNEK ÚJÉVI NYILATKOZATA. De csak 
azoknak, akik azt hitték, hogy tovább is öl
hetett kezekkel lehet nézni a magyar futball- 
sport pusztulását. Az OTT. elnökének erélyes 
és sokatmondó nyilatkozatát már elődeitől 
is várta a közvélemény.

Kelemen Koméi dr. megtette az első lépést 
| és ez már haladás a múlttal szemben. Azon- 
I bán a magyar sport jövője, nemcsak nyilat
kozatokat, hanem erős tetteket is követel. 

Az OTT. elnöke azt mondotta, hogy 
meggyőződése szerint csak úgy lehet ren
det teremteni, ha az M LSz-t megszüntetik 
és helyébe a ma! kor követelményeinek 

megfelelő intézményt hívnak életre.
Kelemen Koméi dr.-nak ez a mondata sú

lyos kritika, de egyben program is, amely 
felé haladni kell.

Ennek a nyilatkozatnak konzekvenciáit le 
kell vonni! Vagy az MLSz. maga teremt 
gyorsan rendet portáján és megvalósítja a 
reformokat, vagy pedig az OTT elnöke szerez 
érvényt a saját elgondolásainak és egy toll
vonással elsöpör minden akadályt, amely a 
futball megmentésének útjában áll.

Az OTT elnökének nyilatkozata tehát ,,?*?- 
timátum”, amelynek határideje gyorsan lejár, 
mindenesetre gyorsabban, mint a mandátu
mok, amelyhez olyan görcsösen ragaszkodnak.

A „PROFIK4* AMATÖRÖK, AZ „AMATÖ
RÖK44 — PROFIK. Az amntőrség szent nevé
ben tavaly eltörölték a „profi" szövetségben 
az akkori ügyvezető elnök tiszteletű íj át és 
ennek a jelszónak jegyében támadt hangulat 
alapján megvonták a „profi' szövetség két 
előadójának havi 30— 40 pengős tiszteletdíját 
is. Mindez pedig az amatőrszövetség támoga
tásával megindult mozgalomnak volt az ered
ménye. Ma sem az ügyvezető, sem pedig az 
előadók, akik több estén keresztül dolgoznak 

szövetségben, egyetlen fillér tiszteletdíjat, 
vagy költségmegtérítést sem kapnak. Ezzel 
szemben mi történt az amatőröknél? Az al
pon, — 100 pengős havi tiszteletdíjat kap.

Hát ez micsoda, igen tisztelt amatőr al- 
szövetség? Nehogy azt higyjék egy pillanatra 
is: mi nem. tartjuk megengedhetőnek azt, hogy 
valaki, aki minden estéjét, — jól vagy rosszul 
végzett munJcával, — a szövetségnek szenteli 
és arra fedezet van, tiszteletdíjat kaphasson. 
Csak azt nem tudjuk megérteni, hogy az úgy
nevezett „profi”  előadóknak, miért sok a havi 
30 pengő, amikor amatőrék 100-at kapnak? 
Ejnye, ejnye!

és biztos győzelmet ara- 
A mérkőzésről a Magyar 

Hétfő alábbi távirata számol be:
Cosensa, 1933 jnn. 1. A III. kér. F. C. biztosan 

győzött a Cosenza ellen. Az óbudai csapat végig 
fölényben volt s már az első félidőben két góllal 
vezetett. A második félidőben már nem erőltette 
meg magát túlságosan a kerület, de azért a Co
senza egy góljával szemben további két gólt lőtt 
A magyar csapat ({óljain Dömötör é# Haskó egy
formán osztoztak.

FERENCVÁROS—RACING CLUB PARIS 
2:2 (1:1)

A Ferencváros és • Kacing Club barátaágoi 
mérkőzését mintegy fi869 főuyi közönség nézte vé
gig. A mérkőzésnek tavaszias, verdényes idő ked- 

eztt, a külvárosi pálya azonban igen rossz álla- 
pontban volt.

A játék menete igen mozgalmas volt. Kezdés 
után a inagayrok jóformán állandóan a franciák 
térfelében táboroztak és tániariást-tám&dásra hal
moztak. Az első gólt Takács rúgta, Galay franci# 
csatár azonban csakhamar kiegyenlített és félidő 
1:1 rányban végződött 

A II. félidő kezdetén a franciák nagy lendülettel 
támadtak és Galay megszerzi a vezető gólt A ma
gyarok erőteljes támadásokkal válaszolnak és a 
láték hosszabb Ideig elevenen hullámzik a két 
capn között. Végül Is Takács kiegyenlít és a mér
kőzés 2:2 arányban eldöntetlenül végződött 

A felázntt és a rendkívül sáros talajon a Ferenc
város n e «  tadta kifejteni teljes képességeit, de 
technikai fölénye így is szembetűnő volt. A ma
gyar csapatban Takács, Kohnt, Tllnczer. Sárosi é# 
Háda tűnt ki. A francia Játékosok közül Sehar- , 
wadt. Galay és Delfour mutatok Jó formát.

A párisi lapok elismeréssel méltatják a vendég
csapat játékát

REPÜL A KŐ, KI TUDJA HOL ALL MEG, 
KIT HOGYAN TALÁL M EG... A Bírák Tes
tületének léc-utóbbi tanácsülésén a Testület 
elnökétől kiprovokálták igazának tudatában, 
hogy elhajítsa a követ. ..  Azt üzente a pari- 
fikátor szerepében tetszelgő, hangját az utób
bi időben mindjobban elvesztő egyik sport- 
vezérnek, hogy csak akkor tárával vele, 
hogyha bizonyos ügyeket elintéz. Ennek az 
ügynek természetesen folytatása lesz, de ne
hogy azt higyjék, hogy a nagy „purifikátor'’ 
részéről. Szó sincs róla, hogy sport-társadal
munk eme kitűnő bajnoka érzékenykedne a 
saját ügyében, mert kifinomult erkölcsi fel
fogását a mások ügyeiben szereti érvényesí
teni. A sport parlamentjében szóvá akarják 
tenni a sportvezért ért nagyon súlyos termé
szetű támadásokat és számonkémi a becsü
let védelmére tett intézkedéseket és holmi 
sajtóperek iktatószámát. Visszavont sajtópe
rekről is szó fog esni. Ugyanis meg fogják 
magyarázni a nagy „purifikátoroknak” , hogy 
sajtópert, amelynek anyaga a legmélyebben 
gázolt bele az egyéni becsületbe, nem ildomos 
azon a címen visszavonni, hogy annak lefoly
tatása harmadik személyek anyagi érdekeit 
sérti. Azaz, hogy ezt is lehet, mert nem ütkö
zik törvénybe, de nem illik ezt tenni, legke
vésbé pedig a „purifikátor”  bő és sokat ta
karó köntösében.

(káté)

AZ FTC JÉGHOKKICSAPATA VERESÉGE 
RISSERSECBEN 

A BKE döntetlenje Krynieán 
AiFC Rlsser.ee Jéghokkl esnnnta 4:1 ft :• 3;• 1 

aranyé gyözelmetnratott a FTC Jéghokkl egvát- 
tese felett. Az FTC fiatal r.anata az elflztl mér- 
keztseknfl! r.rzrttan nem tnriott kell A ellenálló- 
képessegei kifejteni a volt német Imjnnkrsanat el
len. amelynek litékeretére jellemzó, hogy a 
Snengler-serleg gyózteséttll, az nvfnrdl egyetemi 
csak 1:1 arányú vereséget zzenvedett.

NAGYVÁRADI AK—FC BREST S:1 (1:#)
Ouimperois— Kispest 5:2.
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