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A rendőrség megállapította, h ogy
az
1349-es
jelzésű
különkocsi
helyett m iért az 1353-as „p rób a 
k ocsi” indult el a Szép Ilonái re
mízből. —
A kereskedelem ügyi
minisztérium képviselői szerdán
terjesztik be többoldalas vizsgá
lati jegyzőkönyvüket.
Országszerte mélységes megdöbbenést és
részvétet keltett az a villamosszerencsétlensség, amely néhány nappal ezelőtt a Zugliget
ben történt és amely Bartal Katóka 9 éves
tanulóleányka személyében halálos áldozatot
is követelt.
Erélyes vizsgálat indult meg a Beszkárt,
a rendőrség és a kereskedelemügyi miniszté
rium részéről, hogy világosságot derítsenek
és nyitjára jöjjen ek annak, hogy a halálos
villamosszerencsétlenség miatt kit terhel a
felelősség.
Helyszíni vizsgálatot tartottak, amelyen a
kereskedelmi minisztérium képviseletében
Ghiczy Aurél dr. miniszteri osztálytanácsos
és Zavadovszky Fedor mérnök vettek részt a
rendőrség és a BSZK RT kiküldöttein kívül.
A bizottság próbakocsival járta végig
ezt a vonalat, útközben a legnagyobb
sebességgel haladt a villam os és kü
lön kinróM lták azokat a fékeket, ame
lyekkel a halálvillam os is fel volt sze
relve.
A fékek minden egyes esetben a legkifogásta’anabbul
működtek.
Sok
szóbeszédre
adott alkalmat az a körülmény, hogy az
1349. számú villamoskocsit készítették el
akkor, amikor a Sophianum leányneve ő in
tézet megrendelte. A Zugligetbe kiránduló
gyermekekért mégsem ez a kocsi ment, ha
nem az 1358. számú, amellyel a szerencsét
lenség történt.
A rendőrség elsősorban azt akarta tisz
tázni, hogy miért történt a kocsicsere. A
vizsgálat megállapította, hogy
a kritikus időben a 44-es jelzésű vil
lamost útl'ö-'ben üzemi hiba folytán
le kellett állítani s ennek a villam os
nak pótlására, illetve bevontatására
indították el a m egrendelt 1349-est.
Szép-Honára az 1353. számú próbakocsit
küldték, amely a remízben vesztege't és dél
előtt tette meg próbaútját, amelyen kifo
gástalanul működött. Az 1353-as kopott szi
getelése miatt, — nehogy rövidzárat álljon
be, — előző nap állították le, ezt a hibát
azonban az éjszaka folyamán kijavították és
így nem gondolhattak arra, hogy ebhöl kifo
lyólag bármilyen üzemzavar állhatna elő.

Nem valószínű így sem, hogy szerkezeti
hiba történt volna.
A katasztrófa okai egyrészt a hibás
pálya, a kanyarodóban a külső sínek
nincsenek kellően emelve s éppen ez
ért a BSZKRT azonnal megtette in
tézkedéseit a pálya átépítésére. A má
sik ok a fékrendszerben keresendő,
mert a 6 fék ezúttal a véletlenek külö
nös összejátszása folytán teljesen cső
döt mondott.
A leghatásosabb fékje a villamosnak," a
villanyfék lehetett volna, azonban — éppen,

mert a kocsi sebessége már túl volt a nor
málison, — nem működött, mert az áram
szedő líra a vezetékkel nem érintkezett s így
a motorban nem volt áram. Éppen ezért
nem lehetett használni a légféket sem, mert
még nem volt kellő sűrített levegő, a többi
féket sem lehetett használni az áram hiánya
miatt. A síkos pályán a kéziféknek sem volt
semmi hatása, a kocsi már oly erővel haladt,
hogy a kézifék a kerekeket nem fogta. Ha
ehhez hozzávesszük, hogy a kocsivezető kap
kodott egyik féktől a másikig, az áram hiá
nya miatt a kocsiban sötét volt, elötünk áll

Soha sem járt Vaduzban
G erliczy F élix báró
Százszámra érkeznek cím ére a
levelek, amelyeket ügyvédje, dr. L.
M arxer vesz át és továbbit Párisba.
Hónapokkal ezelőtt, mint emlékezetes, ha
talmas port vert fel az a vizsgálat, amelyet
a főkapitányság valutaellenőrző-csoportja
indított azok ellen, akik külföldi valutájukat,
illetve
Magyarországon lévő vagyonukat
Lichtenstein-hercegség fővárosába, Vaduzba
síbolták.
Az első nagyobbarányú valutasíbolási ügy
gyanúsítottja
Gerliczy F élix báró volt,
akiről az a hír terjedt el, hogy eladta Ma
gyarországon lévő birtokait, ;.nnak ellenér
tékét pedig autóba rejtve, Vaduzba csem
pészte. A rendőrség körözölevelet is kiadott
a báró ellen, aki azonban, mintha a föld
nyelte volna el; nem jelentkezett. Külön
böző hírek terjedtek el, hogy itt vagy ott
látták. Ezeknek a híreszteléseknek persze
semmi alapjuk nem volt, mert a körözés
kiadásakor Gerliczy Félix báró már rég el
hagyta az ország. határait.
Ügyvédje, aki a báró magyarországi
ügyeinek likvidálásával volt megbízva, több
ízben nyilatkozott, hogy Gerliczy Félix rö
videsen visszatér és ‘ isztázni fogja magát
az ellene emelt vádak alól. Azóta azonban
hónapok teltek el, Gerliczy nem jelentke
zett, ügye pedig elaludt.
A Magyar H étfő volt az első, amely an
nak idején megírta, hogy
a
valutasíbolással
vádolt
báró
ügyeinek kipattanása előtt már na
pokkal átjutott a határon,

nem tartózkodik birtokán, nem ment V a
duzba, hanem Párisban lévő palotájába
költözött.
Most azután feltétlen megbízható helyről
olyan adatok birtokába jutottunk, amely
teljesen igazolja hónapokkal ezelőtt m egjelent cikkünk helyességét és kiderült, hogy
G erliczy F élix báró soha sem já rt
Vaduzban. A vaduzi postahivatalnál
fiókbérlete van, amelynek kulcsát
ügyvédje kezeli. A z utóbbi hetekben
megcsappant a báró levélforgalm a,

a kataeztrófa lefolyása.
A kereskedelmi minisztérium megbízottai
egyébként szerdán fogják beterjeszteni több
oldalra terjedő vizsgálati jegyzőkönyvüket.
A rendőrség úgy intézkedett, hogy a ha
lálvillamos roncsai egyelőre őrizetben ma
radnak és a kocsit csak akkor fogják a
BSZKRT-nak kiszolgáltatni, amikor a vizs
gálat befejeződött.
*

Itt em líttjük meg, hogy G u n d e 1 Má
ria állapota a vasárnap é jjeli órákban
javult, láz csökkent és nyugodtn alszik.

de volt idő, amikor hetenként
levelet is kapott.

száz

Érdeklődésünkre megtudtuk azt is, hogy
G erliczy F élix báró vaduzi ügy
védje, dr. ju r. L. Marxer veszi át a
vaduzi postahivatalnál G erliczy leveleti és azokat, anélkül, hogy felbon
taná, egybecsom agolja és Párisba
küldi a báró cím ére.
Dr. L. Marxer, a vaduzi ügyvéd havonta
egyszer Párisba utazik, ahol személyesen
referál a bárónak ügyeiről. De vájjon mi
lyen ügyekről számolhat be, ha megfelel a
valóságnak az az állítás, hogy Gerliczy
Félix báró elszegényedett, Magyarországon
volt birtokainak eladásából befolyt össze
get pedig adósságainak rendezésére fordí
totta.

Kánia Kálm án külügyminiszteri ki
nevezése a berlini követség ügyei
nek átadása miatt késik
A kormány részleges rekonstrukciója —
mint ismeretes — megkezdődött és az elmúlt
héten már hivatalos jelentést adtak ki arról,
hogy a kormány Puky Endre külügyminisz
ter felmentését és Kánra Kálmán berlini ma
gyar követ külügyminiszteri kinevezését ja
vasolta a kormányzónak. Ezzel egyidejűleg
a távozó báró Wlassits Gyula helyett ” uky
Endrét névézi ki a közigazgatási bírónig el
nökévé.
Bár ez a kormányban beálló személyi vál
tozás már befejezett tény, mindeddig mégis
késik az új külügyminiszter kinevezése. Ér
tesülésünk szerint ennek egyedüli oka az,
hogy Kánra Kálmánnak előbb át kell adni a

berlini követség ügyeit utódának, ami hoszszabb időt vesz igénybe és így lehetséges,
hogy az új külügyminiszter kinevezése csak
néhány hét múlva történik meg. Beavatott
forrásból származó információnk
szerint
azonban Puky Endre külügyminiszter fel
mentése előbb fog megjelenni a hivatalos lap
ban, mint az új külügyminiszter ki' evezése,
miután a közigazgatási bíróság elnöki méltó
ságát minél sürgősebben beakarják tölteni.
Addig, amíg Kánia Kálmán átveheti a kül
ügyminiszteri tárcát, valószínűleg Gömbös
Gyula miniszterelnök fogja ideiglenesen Át
venni a külügyminisztérium vezetését.
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Hasznos tudni, A hosszú
Massány Ernő dr. nyilatkozata a négyhetes köd
és a pusztító zúzmara okairól

hogy SCHMIDTHAUER
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nemcsak a legjobb természetes hashajtó,
V *

de kiöblítés! szerepénél togva gyorsan
eltávolítja a káros baktériumokat a szervezetből.

A M agyar Hétlő cikksorozata
a vidéki városokról
A főváros és a vidéki városok között nincs
meg az a szoros kapcsolat, amelyre szükség
volna. Budapest és a fővárosi ember anynyira el van foglalva a maga bajaival, hogy
nem szentel figyelmet az ezer gonddal küzdő
vidék panaszainak, jogos kívánságainak és a
gazdasági válság hullámain hányódó életnek.
Pedig
a vidékben rejlik az országnak az a
tartalékereje,
amelyre éppen a legnagyobb válságok idején
kell ezerszeresen ügyelni. Ismerni kell a vidéki
városok fejlődésének útjábanálló akadályokat,
foglalkozni kell a vidék sérelmeivel és kívánsá
gaival, felszínen kell tartani ezeket a kérdé
seket, mert hiszen a túlzott centralizmus sem
mehet odáig, hogy Budapestet tekinti az or
szágnak.
A Magyar Hétfő, amely mindig tanúságot
tett arról, hogy mindenkor csak a közérdeket
kívánja szolgálni, mindezeknek tudatában el
határozta, hogy
cikksorozatot kezd a nehéz viszonyok kö

zött vergődő magyar városokról.
Hétről-hétre egy másik vidéki város aktuális
kérdéseivel akarunk foglalkozni és megszólal
tatjuk sorban a magyar városokat, teret adva
minden közérdekű problémájuknak.
Esztergommal kezdjük legközelebb ezt •
cikksorozatot,
majd soron következik Miskolc, Eger, Gyön
gyös, azután a többi városok. Mindezeknek a
városoknak érdekes múltjuk és sívár jelenük
van, valamennyien szépen fejlődtek egészen
addig, amíg a gazdasági krízis meg nem ál
lította ezt a fejlődést. Nagy terheket vettek
magukra a vidéki városok a további építőmunka érdekében és legtöbbjük most nyög
ezeknek a terheknek a súlya alatt. Mi lesz a
magyar városok jövője? Hogyan lehetve raj
tuk segíteni és mik'yen lehetne további fe j
lődésüket biztosítani?
Mindezekre a kérdésekre kíván feleletet
adni a Magyar Hétfő új cikksorozata, amelyet
hihetőleg nemcsak a vidéki, hanem a fővárosi
olvasók is megértéssel fogadnak majd.

y lc l/a e l a

a p a r á d é s lo v a U a i...
Megpelícionáltálc a k o m á r o m i
k ép viselőle sí üleli választásokat,
amelyeken az ellenzék győzöll

Komáromban most tartották meg a képvi
selőtestületi választásokat, amelyek az ellen
zék győzelmével végződtek. Az ellenzék eré
lyesen szervezkedett Komáromban előbb de
mokrata alapon, majd átnyergeltek független
kisgazdapárttá. A választáson az egyesült
ellenzék teljes győzelmet aratott. Két kerü
letben volt választás. Az egyik kerületben,
ahol hét képviselőtestületi tagot választottak,
dr. Pákh János ellenzéki listája győzött, a
másik kerületben pedig dr. Schmidthauer Vil
mos listája került ki győztesen* .úgy hogy itt
is mind a nyolc bizottsági tag az ellenzéki
jelöltekből került ki.
A választások után az ellenzék 16 pontból
álló ultimátumot intézett dr. Alapy Gáspár
polgármesterhez. Ez az ultimátum, amelyet
az egyesült ellenzék nevében dr. Kun Árpád
terjesztett elő,
14 napi határidőt ad a polgármesternek az
ellenzéki követelések teljesítésére,
ellenkező esetben a bizalom megvonásával és
a legerélyesebb harc megindításával fenye
get. Az ultimátumban vannak kis személyi
szempontok által diktált követelések is, ami
lyen például az ellenzéknek az a kívánsága,
hogy a polgármester cserélje ki a ,JComáromrmegyei Hírlap” szerkesztőjét, mert az ellen
zék szerint a polgármester finanszírozza ezt
a lapot, amely — szerintük — durva támadá
sokat intéz az ellenzék ellen. A tárgyi köve
telések között szerepel többek között a vá
lasztási névjegyzékből kihagyottak azonnali
felvétele és
a fegyelmi eljárás megindítása a hiányos
választól névjegyzékért felelős tisztvise
lők ellen.
Uj takarékossági bizottságot is követel az el
lenzék, valamint egy rendkívüli ellenőrző bi
zottság létesítését, amely felerészből ellenzéki
tagokból álljon. Az ultimátum legérdekesebb
pontja az a követelés, hogy
a polgármester azonnal állítsa le a városi
diszfogatot, adja el a város a parádés lo

vakat és a tisztviselők ne használhassák a
városi fogatokat magáncélokra.
Ez a pont azért érdekes, mert annakidején
— mint ismeretes — a komáromi városi díszhintán hozták át a hídon cseh megszállt terü
letről azokat a porcellánokat, amelyek körül
különböző bonyodalmak támadtak.
Alapy Gáspár polgármester nem válaszolt
még az ellenzék nyílt levelére és ez a válasz
egyelőre függőben is marad, miután Szakáll
Imre áliomásfőnök és társai
szombaton megpeticlonálták a képviselő
testületi választásokat.
A petíció arra hivatkozik, hogy a megválasz
tott bizottsági tagok közül többnek nincs sem
passzív, sem aktív választójoga, miután nin
csenek felvéve a választói névjegyzékbe. A
petíció most a megyéhez és onnan a közigaz
gatási bírósághoz kerül, amelynek döntése
után fog csak eldőlni, hogy Komárom képvi
selőtestületében az ellenzék lesz-e többségben,
vagy sem?

HIVATÁSÁNAK ESETT ÁLDOZATUL
EGY BÉKÉSCSABAI ORVOS
Békéscsabáról jelentik: Dr. Wagner Dániel
35 éves békéscsabai gyakorlóorvos az elmnlt
napokban egy betegén végrehajtott mütót
után fertőzést kapott és rövid szenvedés után
meghalt. Temetése hétfőn délután lesz. Kiter
jedt és előkelő rokonsága gyászolja.

Bndapest felett már majdnem négy hete
nem sütött ki a nap. A hét végén már úgy
látszott, hogy az áthatolhatatlan ködtenger
oszlani kezd és végre kitisztul az idő, azonban
a Meteorológiai Intézet szombati jelentése,
amely újból ködös időt jósolt, csalódást oko
zott. A szokatlan időjárás okaira vonatkozólag
éppen ezért szombat délben kérdést intéztünk
a Meteorológiai Intézethez, ahol dr. Massány
Ernő főmeteorológus a következőket mondta a
Magyar Hétfő munkatársának;
— Minden télen, amikor az időjárási hely
zet az, hogy Európa keleti részén nagy a lég
nyomás, az Atlanti-óceán felett pedig ala
csony, hazánk felett hidegebb keleti légáram
lat észlelhető, délnyugatról pedig páradús
óceáni levegő áramlik. Ilyenkor a tél enyhe.
Ezt tapasztaljuk az idén is. Eddig a hőmér
séklet mindig a normális felett volt és meg
haladta 40— 50 évre viszamenöleg a normá
lis téli hőmérsékletet. Ha hazánkba páradús
levegő jön és itt találkozik a keleti hidegebb
légáramlattal, akkor a levegőben levő párák
lecsapódnak és láthatóvá válnak. A köd
ugyanis nem egyéb, mint apró vízeaeppek tö
mege. A magasabb helyeken, a középhegyek
ben zuzinara alakjában csapódik le a pára.
A vízcseppek szilárd helyre kerülve, ugyanis
megfagynak és oszlopos alakban rakódnak le.
Amíg tehát az alsó szinten sűrű a ködy addig
a középmagas hegyekben óriási a zúzmara,
ami erdőinkben katasztrofális már, olyannyi
ra, hogy a budai hegyekben, Börzsönyben és
másutt hatalmas fák derékban törnek ketté.
— Hogy miért tart ilyen soká ez a ködös,
zuzmarás idő, annak látható oka, hogy az A t
lanti-óceán felett a ciklonok állandóan észak
kelet felé törnek, a norvég partok felé és nem
tudnak behatolni a kontinensre. Oroszország
ban és még távolabb, keleten, Szibériában
még nagyobb a légnyomás és így súlyosabban
nehezedik a levegő az alsó szintekre. Minél
melegebb a levegő, annál könnyebb, a Szibéria
felől áramló hideg, nehéz levegő azonban út
jában áll az óceáni meleg levegő behatolásá
nak. Hogy miért alakult így az idén télen az

időjárás, aat csak hónapok múlva tudjuk majd
pontosabban megállapítani, amikor rendelke
zésünkre állanak majd már az összes időjá
rási térképek a legtávolabbi helyekről is, tény
azonban, hogy a kilátások még mindig roszszak és nincs sok remény arra, hogy a hosszú
ködperiódus hamarosan megszűnik.
•
A szombat déli nyilatkozattal szemben va
sárnap délelőtt hosszú idő ntán végre ismét
kisütött a nap Budapest felett Az utcák csak
hamar megteltek sétálókkal és a budai he
gyekben is sok siclő élvezte az első napsuga
rakat. Ragyogó napsütés köszöntötte vasárnap
a fővárost ami azonban nem jelenti azt, hogy
a Meteorológiai Intézet tévedett volna jósla
tában, mert az ország más részeiben még nem
oszlott el a köd és vasárnap is borús volt az
Idő.

SERÉNYI GRÓF KÖNNYEN GYŐZÖTT
MEGYASZÓN

KÉT HIRTELEN HALÁL. Vasárnap este
két hirtelen halált jelentettek a főkapitány
ságra. A Csarnok-utca 3— i. számú ház egyik
elsőemeleti lakásában dr. Wagner Sándor 64
éves jogtanácsos, aki rokonainál volt látoga
tóban, beszélgetés közben hirtelen szívéhez ka
pott és holtan esett le a székről. Holttestét be
szállították a törvényszéki bonctani intézetbe,
— A másik hirtelen halál a Hunyadi-tér 10.
számú ház előtt történt. Egy jólöltözött, 60 év
körüli férfi összeesett az utcán és meghalt.
Ruhájában semmi igazoló iratot nem találtak,
csak egy M Á M bejelentőt, mely Braun Béla
névre volt kiállítva. A rendőrség meg indította
a nyomozást a halott személyazonosságának
megállapítására.

A írvegyászéi kerületben vasárnap reggel
nyolc órakor kezdődött meg a szavazás. Dél
ben fél 12 órakor a szavazatok aránya a kö
vetkező volt:
Gróf Serényi: 3872 szavazat,
Csizmadia: 860 szavazat.
Már ekkor látszott, hogy gróf Serényi
László könnyű győzelmet arat.
Délután 2 órakor a szavazás eredménye a
következő volt:
Gróf Serényi László: 5737,
Csizmadia Lajos: 1500.
Délután 4 órakor a szavazatok áTlása már
a következő volt:
Gróf Serényi László: 5852,
Csizmadia Lajos: 1649.
A szavazás végeredménye:
Gróf Serényi László: 5881,
Csizmadia Lajos: 1672.

A METEOROLÓGIAI INTÉZET JELENTI
JANUÁR 8-ÁN, DÉLBEN:
Középeurópa óceáni levegő beáramlásának
hatása alatt áll; az időjárás borús, C60s és a
középmagas hegyeken havazik. Nagyobb hava
zások voltuk még a Balkánon, Galíciában és
Oroszország nagy részén.
Hazánkban a köd inkább csak a déli és ke
leti részekre szorítkozik, egyebütt megritkult
é« eloszlott. Részben eső, részben hó alakjá
ban lecsapódások több helyen, de különösen
délen fordultak elő. Bnján 7 millimétert mér
tek. A nappali felmelegedés tegnap 3—i fokot
ért el. Az éjjeli lehűlés csak kevéssé maradt
a fagypont alatt.
Budapesten január 8-án délben a hőmérsék
let plusz 3 fok Celsius, a tengerszíntre átszá
mított légnyomás pedig 775 milliméter.
Várható időjárás a következő 24 órára:
Túlnyomóan felhős, különösen éjjel és reggel
még jobbára ködös idő. Kisebb csapadék (a
hegyeken hó) lehetséges. A hőmérséklet nap
pal több fokkal is a fagypont fölé emelkedhet,
éjjel azonban a derültebb vidékeken az eddi
ginél erősebb lehűlés várható.

BETÖRÖK GARAZDA LKODNAK KC.NSZFNT
MIKLÓSON. Kunszentiuiklós községben az utóbbi
napokban több betörés történt. Legutóbb Tóth JóZBCf gazdálkodóhoz törtek be és elvitték egész (aj
baromi iái lomanyát. Nem sokkal ezelőtt a cukrászdába és a községi mészárszékbe törtek be. ahon
nan szlnU-n értékes dolgokat vittek eL A raendörség erélyes nyomozást indított.

Gróf Serényi Lászlót tehát 4209 szótöbb
séggel a kerület országgyűlési képviselőjévé
választották.

TITKOLJAK AZ ATLANTIQLEON FOLYTA
TOTT VIZSGÁLAT EREDMÉNYÉT

MÁR CSÜTÖRTÖKÖN, f. hó 12^én foly
tatják a 29. m. kir. osztá’ysorsjáték húzását.
A megújítási összeg: egész — 24 P, fél =
12 P, negyed = 6 P , nyolcad — 3 P és a hi
vatalosan megállapított S0 fillér költségáta
lány a húzás előtt megfizetendő, különben a
nyereményigény és minden jog elvész. Új
résztvevőjenek a már lejátszott osztályok
sorsjegyeinek b etétjeit is meg kell fizetni.

Mint Cherbourgból jelentik, vasárnap dél
előtt hatalmas szivattyúkat helyeztek műkö
désbe, hogy az Allantique belsejéből eltávo
lítsák a vizet. Remélik, hogy ezzel a munká
val mára teljesen elkészülnek. A tengerészeti
tűzoltók továbbra is szemmel tartják a tüzet,
amely még mindig izzik a hajó hátsórészénök
7*'1
kereskedelmi tengerészeti miniszter
aital kikuidott bizottság tagjai ma délelőtt
es délután hosszabb időt töltöttek a roncson,
amelyet apróra megvizsgáltak. Szemlélődésük
eredményét szigorú titokban tartják. A teg
nap megtalált holttesteket ma délután koporS lH tS
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A postautalvány hálára ragasztandó
A Magyar Hétfő kindóIiiTataiénak
_____ Budapest
VI., Rócaa-u. 111.
Megrendelem as ..Éhség, Árulás.
Przemysl” efmfl könyvet kedverraéayes előfizetési árén, s ma 2.M P-f
postára adtam.
N é v :.................
Fente, dm: , ,

pA&antfőt
című 400 oldalas és 100 eredeti przemysli felvételt tartalmazó könyve. A
Magyar H étfő olvasói, akik az alábbi
szelvényt kivágva, kitöltve beküldik
a kiadóhivatalnak, a könyvet kedvez
ményes i pengő 80 filléres áron to p 
ják meg postai bérmentes küldéssel.
Könyvárusi forgalomban 4 pengő 50
fillér lesz a könyv ára.
Rendelje tehát meg azonnal a prze.
n yeli küzdelmeknek ezt az örök em
lékét!
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Csak ja nuá r 10, 11 és 12-én
Ha [ól és olcsón a k a r
öltözködni,
fordnljon a ,.Divat úri,z,búsághoz". Eraébet-kOrt.
1. I. em. A Jelenlegi nagy munkanélküli,*
* enyhitesere a cég szakképzett munkásait
tél idején
elbocsátani nem akarja. És miután sikerült egy«
idejüleg
vásárlás révén- Jómlnöségü férfi.
„ ,tömeg
.
ruhaszövetekéi olcaó áron beszerezni, K ért elható,
rozta, hogy Baját műhelyében készít rendelőre
merték után, többszöri próbával remek kivitelű
férfitélikahátot vagy elegán férfiöltönyt leszállitott i-féle árhan. M. 35 í , 41 pangóért. Minden
darab a cégfönök ellenőrzése
mellett
készül,
Nem üres dicséret ez, mert
megállapítást aláírja bárki, aki a fenti cégnél rendelni fog, mert
a cég nem a haszon elérésére törekszik, hanem
cella a jó hírnér kiépítése é, Így » „ t4 tobbet
kap. mint amit rem élt Felhívjuk a Magyar Hétfő
Igen tisztelt olvaaóinak figyelmét ezen harminc év
óta fennálló, közismert és megbízható eérre.
W M M SM M
veUt ZKolfn*°r°,KAV
• oredményeeen köz
vetít Kohn Lajos, Miskolc, Arany Jinos-n. 16.
m68bízisból mindenféle férfi- ée
rtihanemuekért, fehémemüekért. cipőkért házi

jövök. Springer, Seebeny Antal-tér 6. Üzlet.
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képét, akiben nyomban felismerte bankár
ismerősét.
Érthető megdöbbenést keltett a rendőrsé
gen Bárczay vallomása, amelyben Schmidt
Józsefet gyanúsította meg a hamis útlevél
megszerzésével. A detektívet nyomban ki
hallgatták, ö azonban tagadja, hogy tudo
mása lett volna arról, hogy az útlevél egy
körözött
ember megszöktetéséhez kellett.
Schmidt kihallgatásakor azzal védekezett,
hogy Bárczayt régebb idő óta ismeri és ezért
tette meg a kért szívességet.
Vasárnap kihallgatták Baumgarten Ilona volt
— Igaz — mondotta Schmidt —, hogy
zongoratanárnőt, az eltűnt rendőr barátnőjét,
Bárczay csak egy fényképet adott át nekem
az
útlevélre, mert a másikat állítólag elvesz
akit a Markó-utcai fogházból állítottak elő
tette., de én nem gondolhattam, hogy a fény
képen feltüntetett adatok hamisak, mert azo
kat a VIII. kerületi kapitányság igazolta.
A rendőrség nem fogadta el Schmidt József
védekezését, hanem vasárnap délelőtt
közokirathambsitásban bűnsegédi részesség
címén letartóztatta a detektívet,
A főkapitányság a közelmúltban hivatalos rint összeköttetésben állottak. Grünwald Já a bonyolult ügyben pedig tovább folytatják a
közlést adott ki, amely szerint a sikkasztás nosnét errevonatkozóan is kihallgatták, illetve nyomozást.
miatt körözés alatt álló Madarász János megmutatták a szökésben levő Verböczy fény
Bencés Tibor.
bankigazgató és Verböczy Frigyes gazdász
megszöktek. Madarász János Lukács Tibor
névre, Verböczy Frigyes pedig Borbás Imre
névre szóló útlevéllel rendelkezett és állító
lag Görögország felé szöktek. A rádiogramm
kiadásakor természetesen még a rendőrség
sem tudhatta, hogy ennek az ügynek hátteré
ben mennyi titokzatosság van. A nyomozás
megindult és megállapították, hogy a két
megszökött útja nem Görögországba, hanem
Bulgáriába vezetett.
Madarász Jánost, aki hamis útlevéllel Bul
gáriában tartózkodik, sikerült is elfogni, Ver
böczy Frigyesnek viszont nyoma veszett és
minden valószínűség szerint Törökországba
A budapesti Vízművek által megrendelt víz- de azokat mindenesetre koholtaknak tartom.
menekült.
Beszéltünk a bizottság egy másik tagjával,
szűröberendezéssel kapcsolatban felmerült bé
A két bankár eltűnésével csaknem egyido
csi panamavádak most már nemcsak a köz az egyik „gyanúsított"'- tál, aki a következőket
bén jelentették az eltűnési osztálynak, Fogy
mondotta
munkatársunknak:
véleményt foglalkoztatják, hanem a hatóságo
Fogarassy István rendőrőrmester eltávozott
— A vízszűrés különböző metódusait évekkel
kat is. A rendőrség már hetek óta teljes
lakásáról, szolgálati helyén azonban nem je
csendben folytatja a nyomozást és kihallgat ezelőtt vizsgálat alá vették és 1928-ban Kólentkezett és minden valószínűség szerint bűn tak már mindenkit, aki az ügyre vonatkozó posztásmegyeren tíz különböző típusú próbatény áldozata lett. Bejelentés érkezett a
lag bármiféle felvilágosítást adhat. A rend gépet állítottak fel. Ezeknek a vizsgálata, ame
rendőrőrmester különváltan élő feleségétől is,
őrség már át is tette az ügy iratait az lyet különböző egyetemi tanárok és vegyészek
aki határozottan közölte a rendőrséggel, hogy
ügyészségre, miután azonban szükség van végeztek és amelyben döntő szava volt többek
szerinte férjét nem érte baleset, bűntény ál még bizonyos kérdések tisztázására, az irato között dr. Molnár Dénes fővegyésznek, arra
dozata sem lett, hanem minden valószínűség
kat a napokban visszaküldik a rendőrségre, tapasztalatra jutott, hogy egy dr. Adler-féle
szerint külföldre szökött. Sőt ez a bejelentés
találmány alapján készült szűrőgép és eljárás
további kihallgatások eszközlése végett.
azt is közölte, hogy
Mint a lapokból már ismeretes, abban a bi a legmegfelelőbb, amely klórozza és deklórozza
Fogarassy István az ntóbb! napokban so
zottságban, amely 1929 őszén kiutazott Aus^ig a vizet. Az illetékes tényezők azonban a gépet
kat volt együtt Grünvald Jánosné, szüle
a/Elbe-be, hogy tanulmányozza az ottani itthon akarták beszerezni, hogy a honi ipart
tett Baumgarten Ilona érettségizett zon
vízszűrőberendezést, helyet foglalt a Vízmü támogassák a megrendeléssel. A bizottság ki
goratanárnővel,
vek akkori igazgatósága: Paulovits Viktor utazott Aussigba és megtekintette a Dabeg
aki bizonyosan felvilágosítást tud adni az el vezérigazgató, Bccsey Antal, Budai Dezső és bécsi gépgyár vízszűrőberendezését. A Dabeg
tűntről. A rendőrség elrendelte Grünwaldné Herczcg Béla fővárosi bizottsági tagok és gyár volt dr. Adler-talólmányának birtoké
kihallgatását is, akit a Markó-utcai fogházból Molnár Dénes fővárosi fővegyész. A bizott bán és miután ez a vízszürőberendezés telje
ságot Buzáth alpolgármester távollétében sen megfelelt, a Ganz-gyár megvette a Da
állítottak elő.
Grünwald Jánosnét vasárnap reggel ve Borvendég Ferenc — akkor még tanácsnok — beg cégtől a dr. Adler féle találmányt. A gé
zették fel Zimmermann Endre dr. rendőrka vezette és önként csatlakozott a bizottsághoz pékét megrendelték a Ganz-gyárnál 420.000
pitányhoz, ahol nyomban megkezdték kihall Magyar Miklós fővárosi bizottsági tag, aki pengő értékben, egy gépet fel is állítottak és
gatását. Grünwaldné makacsul tagadta, hogy saját költségén utazott.
A Magyar Hétfő legutóbbi számában a bi
bármilyen kapcsolata lett volna az eltűnttel,
de amikor elébe tárták a bizonyítékokat, be zottságban helyet foglaló funkcionáriusok kö
zül
már megszólaltatta Paulovits Viktort, a
vallotta, hogy valóban ismerte Fogarassyt,
akivel hosszabb ideig szoros barátságot tar Vízművek vezérigazgatóját és Beesey Antal
tott fenn. A rendőri nyomozás azt is meg fővárosi bizottsági tagot, akik nyilatkoztak a
megrendeléséről.
Most
állapította, hogy november 6-án együtt vol vízszűrőberendezés
tak az Aggteleki-utcában levő Hollandia- kérdést intéztünk a bizottság egy másik tag
jához,
Herczeg
Béla
fővárosi
bizottsági
tag
szállóban.
Cseh Ferenc, a mikepércsi gyilkos, aki
Vallatása során újabb rendkívül érdekes hoz, aki kérdésünkre a következőket mon
egyelőre a debreceni ügyészség fogházában
adatok jutottak a rendőrség birtokába. A dotta:
— Éveken keresztül megismétlődött, hogy tölti büntetését, védőjének levelet írt, amely
nyomozás érdekében azonban egyelőre nem
hozzák nyilvánosságra, hogy miből merítik amikor az Ivóvíz nyáron piszkos és zavaros ben közölte, hogy feleségül akarja venni a
volt, a lapok állandóan sürgették a vízszűrő- fogházban Bakó Katalint, aki miatt megölte
azt a feltevést, hogy
berendezés felszerelését. Abban az időben,
Fogarassy nem hagyta el az ország te
1929-ben, amikor mi, mint a Vízművek akkori Szatmári Zsófiát. Elégtételt akar szolgál
rületét
igazgatósági tagjai kiutaztunk Aussigba, tu- tatni Bakó Katalinnak azért, hogy nevét
Megállapítást nyert viszont, hogy
iajdonképen csak két számba vehető vízszűrőaz eltűnt
rendőrőrmester összeköttetést
berendezésről lehetett szó és ezek közül Is a
Dabeg-féle látszott alkalmasabbnak. Aussigban Elárvereztek e g y tánciskolát
tartott fenn a pesti alvilággal.
Ebből az ügyből kifolyólag tartóztatták ie megnéztük a Dabeg-féle vízszürőberendezést
Szombaton két érdekes árverés volt a fő
különben szombaton délután Bárczay Sándor és a látottak alapján határozta cl a Vízmüvek
ügyvédi írnokot, aki néhány évvel ezelőtt a igazgatósága egy-két ülés után, hogy egy városban. Elárvereztek egy fagylaltszövetkerendőrség szolgálatában állott és a detektívek ilyen gépet próbaképen megrendel. A Ganz- zetet és egy tánciskolát. Kubinyi István mér
megállapítása szerint ő szerezte a két meg gyár időközben megszerezte a Dabeg-cégtől nök vezetésével négy évvel ezelőtt alakult
a dr. Adlcr-féle szabadalmat és így nem Da- meg a Táncsics-utca 4. szám alatt a Magyar
szökött bankárnak a hamis útlevelet.
Bárczay Sándor kihallgatása során külön begék, hanem a Ganz-gyár szállította le a Hadirokkant Fagylalt- és Élelmiszerértékesítő
próbagépet, amelyet Megyeren állítottak fel és Szövetkezet, amely most árverésre került. A
ben bevallotta, hogy
csak 1932-ben rendelték meg a Ganz-gyárnál a szövetkezet hadirokkant tagjai majdnem tel
az útleveleket Schmidt József államrend
többi hasonló gépeket. Miután egyrészt nem jes számmal megjelentek a szomorú aktuson.
őrségi detektív szerezte meg.
vagyok már tagja a Vízművek igazgatóságá A többezer pengőre értékelt hűtőberendezésre
De azt is elmondotta Bárczay, hogy a két nak, másrészt nem folytam be annak idején a és fagylaltgépekre azonban nem akadt árve
megrendelésekbe,
a bécsi panamavádakkal rező, csak a fagylaltárusító kocsikat vették
bankár-kliensét Fogarassy és Grünwaldné
ajánlották, akikkel minden valószínűség sze kapcsolatban semmi konkrétumot nem tudok, meg, darabonként 20 pengőért.

A pesti alvilággal állott összekötte
tésben Fogarassy, István, aki a rend
őrség szerint Budapesten bujkál

Schmidt József detektívet, a Fogarassy-ügy
egyik gyanúsítottját bűnsegédi bűnrészesség vádja miatt letartóztatták

A
vízs zű rő -p a n a m
v á d ró l n yila tk o zn a k
é rd e k e lte k
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több betűje, mint ahányféle esetben sikerrel
használható háziszer a Diana-sósborszesz.
H ogy ezt bebizonyítsuk, e közleményünk
kel olyan ismertető sorozatot indítunk meg,
mely az A B C minden betűjét fel fogja
ölelni és amelyben mindenki felvilágosítást
lel a Diana-sósborszesz bámulatosan sok
oldalú hatásáról. Aki tehát a mai naptól
kezdve kedvenc újságjának ezt a helyét ál
landóan figyelni fogja, mindent megtud, ami
a célszerű egészségápolás és erőfenntartás
szempontjából hasznára válhatik.
A Diana-sósborszesz egészen különleges
készítmény, melyet nem- és korkülönbség
nélkül mindenki az élet legkülönfélébb hely
zeteiben és időszakaiban javára fordíthat.

a többi gép felszerelése most van folyamatban.
A Dabeg-céget teljes nevén Dabeg Maschinenfabrik A.-G.-t, amely Bécsben a WalL
gasse 39. szám alatt ma is fennáll, abban az
időben, amikor az állítólagos vesztegetés tör
tént, Budapesten a Dávid és Kertész-gépgyár
képviselte, amelynek egyik tulajdonosa, Ker
tész Miklós igazgató kérdésünkre a követke
zőképen nyilatkozott:
— Mi már régebben nem vágyónk a Dabeg-cég
budapesti képviselői, abban az időben pedig, ami
kor a megrendelés történt, mi egyáltalán nem foly
tunk bele az ügybe, miután a Ganz-gyár közvetle
nül a Dabeg éktől szeroete meg a dr. Adler-féle
szabadalmat, anélkül, hogy ml közvetítettük volna
az üzletet. Mi csak benzinkutakat és a gyár egyéb
gépeit képviseltük Magyarországon, azonban vízszűrőberendezéseivel egyáltalán nem foglalkoztunk,
így tehát az ügy érdemére nézve nem is mond
hatunk semmit

m ik e p é r c s i g y ilk o s
k o sa ra i k a p o tt
meghurcolta. Bakó Katalin ma a védő előtt
kijelenette, hogy nem megy feleségül á gyil
koshoz, mert neki már becsületes kérője van
és különben sem fogadná el Cseh Ferenc
házassági ajánlatát, mert nem akarja, hogy
három gyermeke a gyilkos nevét viselje.

A másik érdekes árverés a Lövölde-tér 2.
szám alatti Pánczél-féle tánciskolában zaj
lott le, házbértartozás miatt. A táncm^ter
felesége a végrehajtásokat igényperrel tá
madta meg, a bíróság azonban csak a tánc
teremben levő székeket oldotta fel a bírói
zár alól, a zongorát és az ebédlőberendezést
nem. Ezeket a bútordarabokat azután el is
árverezték. A zongoráért 400 pengő folyt be,
az ósdi ebédlőberendezésért azonban mind
össze 36 pengőt fizettek az árverezők, akiket
Pánczél mester azzal igyekezett megfőzni,
hogy amennyiben kíméletesen árvereznek, az
egész társaságot megtanítja a modern tán
cokra, a rumbától a biginig.

M A KEZDŐDIK

ÁTÉLI PÖKVÁSÁR
Lipót-körút 30 Rákóczi-út76 Rákóczi-út 13 Erzsébet-körút 1 Bécsi-utca 4
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A v é r és bőr betegségeinél
úgyszintén, ha arcbőre pattanásos, kiüté
ses, ajánlatos a vérkeringés élénkítésére
naponta fél órával a reggeli előtt félpohár

Hannád! János
természetes keserűvizet inni. Az orvosi
tudomány legelőkelőbbjei megállapították,
hogy a HUNYADI JÁNOS természetes keserűviz a legtökéletesebb gyógyvíz. Szabá
lyozza a székletet, levezeti a test felesleges
káros nedveit, tisztítja és felfrissíti a vért,
előmozdítja az anyagcserét.
------ - .

* * *** -

A szocialista kongresszns
zárónapja
A Magyarországi Szociáldemokrata Pórt X X IX .
országos kongresszusának utolsó ülését vasárnap
reggel kilenc órakor nj'itották meg a Magdolnauteai Vas- és Fémmunkások székháziban. Ez alkalommal az agrárkérdés volt a tanácskozás tárgya.
Elsőnek Szeder Ferenc képviselő szólalt fel, aki a
párt falusi mozgalmát ismertette. Rámutatott a
közigazgatási és csendőri brutalitásra, majd öröm
mel állapította meg, hogy mindezek ellenére fejlő
dik a párt és még a háború előtt sem volt annyi
helyi pártszervezet, mint most. Bottyánszkyné, a
békéscsabai városi képviselőbizottság tagja szólt
ezután hozzá a vidéki pártszervezetek kérdéséhez,
majd dr. Kiss Jenő Budapestről, utána Takács
Ferenc Hódmezővásárhelyről és Kállai
Ferenc
hajdúnánási kisbirtokos szólaltak fel.
Ezután a hivatalos jelölőbizottság megbízásából
Weisz Gyula terjesztette elő az új pártvezetőség
listáját.
Az új pártvezetőség tagjai a következők:
Buchinger Manó. Farkas István, Halász Alfréd,
Horovitz Gábor, Kabók Lajos, Kéthly Anna, Ker
tész Miklós, Mónus Illés, Peyer Károly. Propper
Sándor, dr. Ries István, Szakosíts Árpád és Sze
der Ferenc. Miután Weisz Gyula előterjesztette
a fenti listát. Kéthly Anna rövid kis beszédben
hcrekesztette az ülést. Így tehát minden botrány
és zavar nélkül fejeződött be a két és fel napig
tartó kongresszus mai zárónlése.
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt kon
gresszusának ülései aránylag nyugodt mederben
folytak le. Szombaton délután történt az egyetlen
incidens a Magdolna-utcai székházban. A gyűlés
befejezése után néhány baloldali érzelmű fiatal
ember programmon kívül szavalókórust akart ren
dezni. amelyet a politikai osztály detektívjei meg
akadályoztak. A fiatalemberek erélyesen tiltakoz
tak a detektívek beavatkozása ellen és már csak
nem fettlegességre került a sor. amikor sikerült
az erőszakoskndókat az ntrára szorítani.
A tüntetők itt is folytatni akarták a rendzava
rást és a rendőrök felszólításának, hogy oszolja
nak szét, ellenszegültek, úgy hogy erélyesebb esz
közökhöz kellett folyamodni a csoport megfékezé
sére. A tüntetők közül Naphegyi József 26 éves
cipészsegédet, aki a szovjetot éltette, előállították.
Társai ki akarták szabadítani és a rendőrökre tá
madtak, akik azonban könnyen leszerelték a táma
dást és előállították közülük Salgn Pál 33 éves
banktisztviselőt, Fosenzweig Imre 20 éves kereskedftsegédet és Klein Andor 28 éves nyomdászt. A
többiek közben kereket oldottak. A négy embert
mór az esti órákban kihallgatták a politikai osz
tály detektívjei és valamennyiük ellen bűnvádi
eljárás indul. Vasárnap valamennyinket átszállí
tották a bűnügyi osztályra.

Újbói megkezdődtek a kilakoifcitósoir, de
a legmesszebbmenő kímélet jee'
Szombaton, január 7-én lejárt a kísérleti idő,
amelyet miniszteri rendelkezés biztosított a
házbérfizetéssel hátralékos lakóknak. A nyu
galmi idő alatt illetékes körökben megbeszélé
sek folytak, amelyeken elhatározták, hogy
Vízkereszt után folytatják ugyan a jogerős
lakásügyi ítéleteknek december 18-ával fel
függesztett végrehajtásokat, de a legmesszebb
menő kímélet jegyében és a lakásügyi minisz
teri biztosság, amelynek az ítéletek végrehaj
tása a feladata, csak azokat teszi ki lakásuk
ból, akik erre a szigorú rendelkezésre rossz
hiszemű bérnem fizetéssel rászolgáltak. Nem
kell ilyen körülmények között tartaniok a vég
rehajtás szigorától egyfelől a jóhiszemű, pil
lanatnyilag
megszorult bérhátralékosoknak,
sem a munkanélkülieknek, akik munka- és ke
resethiány miatt nem tehettek eleget bérfize
tési kötelezettségüknek.
Elrontotta a gyomráti
Igyék reggeli előtt egy félpohár
HUNYADI JÁNOS
természetes keserű vizet.

R e n d ő rs é g oszlatta
e g y k ö rú ti tra fik b o tr á n y p la k á tiá n a k k ö z ö n s é g ó t
Az Erzsébet-körút 15. számú házban levő
trafik előtt vasárnap délelőtt rendőr oszlatta
fel a tömegbe verődött ácsorgókat. A trafik
kirakatában egy sportjelentéshez hasonló táb
la függött, amelyben Radics István, „hadirok
kant, volt színész és trafikos“ tiltakozik külön
böző leánykereskedelemmel kapcsolatos felje
lentések és támadások ellen.
A tábla szövege a következő •
„Válasz egy rágalmazó estilapnak, egy
pletykálkodó házmesternek és rágalma
zóimnak."
A többiben elmondja azt, hogy följelentést
tettek ellene akrobata fiának partnernői „ ke
rítés" büntette miatt. Pedig az igazság az —
mondja a plakát —, hogy a fia két partnernő
jenek csak szánalomból adott lakást, nem
kényszerít ette őket erkölcstelen életmódra, ami
a tábla előtt teljesen tisztázódni is fog. El
mondja továbbá azt is, hogy ellenségei a la
kása és üzlete előtt napok:g lestek rá. de mind
hiába. Az igazság kiderül. Majd befejezőleg
azt toszi hozzá; „kár a benzinért“.
A trafik kirakatában levő plakátnak utolsó
passzusa szószerint így hangzik;
„Én, aki egész életemben grand Sclgneur
voltain, mindig csak adtam, két házam,
társulatom, mozim ment rá, hogy bíztam
az emberekben."
És alatta az aláírás• Radics István, volt
színész, hadirokkant, trafikos.
A kirakati tábla előzményei különben isme
retesek. Az utóbbi napokban különböző újsá
gok törvényszéki rovatában többször jelent
meg Radics István neve, akit két fiatal táncos
nő jelentett fel azért, mert őket — állítólag —
különböző fenyegetésekkel, lelki és testi ter
rorral erkölcstelen életre kényszerítette. A
vizsgálat megindult és Radics Istvánt elme
szakértőkkel vizsgáltatták meg, ami ellen a
plakáton is tiltakozik.
Ez a tábla különben csak újabb fordulatot
jelent Radicsék életében, akik nem először
foglalkoztatják a nyilvánosságot. Néhány év
vel ezelőtt valóságos utcai harcok kíséretében
kilakoltattak egy családot, az egyik Tcrézkörúti bérházból. Radicsék voltak, akik részint
nem fizettek lakbért, részint pedig közelhar
cokat vívtak néhány hónapi ottartózkodásuk
alatt szomszédaikkal, a házmesterrel és laká
suk főbérlőjével. A család még a kilakoltatás
után sem távozott el a házból, sátort vertek a
kapualjban és az udvaron. Rengeteg apró
gyermekkel napokig ott tanyáztak, amíg a
VL kerületi rendőrkapitányság erős kézzel
rendet nem csinált és a misszióstársulat el
nem helyezte a szerencsétleneket. Radicsékról
akkor sokat írtak a napilapok. Egy sovány,
sápadt, izgatott asszony Járta vég g a szer
kesztőségeket, apró gyerekek kapaszkodtak a
szoknyájába és a meglátogatott hírlapíróknak,
akik fogadták őket, szomorúan mondta, hogy
a karjában tartott gyerek sarlakos.
Radicsék számára akkor gyűjtöttek is. Né
hány hét múlva azonban elfogyott újra a
pénz, de a sajtó iránt kitűnő érzékkel bíró
Radicsné újabb szenzációról gondoskodott. A
napilapok akkor vastag címekkel közölték,
hogy Kass József népjóléti miniszter hivatali
szobájának kilincsére egy nyolcvanéves öreg
asszony felakasztotta magát. Az idős hölgy
nem volt más, mint Radicsné mamája.
Ekkor már kezdtek érdeklődni, hogy vájjon
kicsodák Radicsék, akik ennyit és gyors egy
másutánban foglalkoztatják a közvéleményt,
mert az idős asszony öngyilkossági kísérlete
után néhány nap múlva eltűnt Radics, akit az
egész ország rendőrsége keresett, majd
Radicsné akart négy kis gyermekével a
Turulról a Dunába ugrani.
Rövidesen újabb nagy tudósítás számolt be
arról, hogy Óvári Lipótnak, Magyarország
egykori főlevéltárosának és Kossuth titkárá
nak unokája, megmérgezto magát. Az illető
hölgy azonos volt Radicsnéval. Radicsról vi
szont kiderült, hogy színész volt, aki 1915-ben
bevonult a háborúba, ahol súlyosan megsebe
sült a fején, majd zászlósként szerelt le.
Csakhamar megérkezett a cáfolat is, hogy
Radics sohasem volt zászlós, mint közlegény

szolgált a háborúban.
Az egykori népjóléti minisztérium, amelynek annyi munkát okoztak, hogy végre trafik'
ougodélyt adott a családnak, részint Óvári Lá
pot iránt érzett kegyeletből, másrészt a fiatal
Radics harctéri érdemeinek elismeréséül, mert
akkor már nem emlékeztek az ellennyilatko
zatokra.
Radicsék az Erzsébet-korút 15. számú ház
ban rendeztek be trafikot. Pénzt úgy szereztek
hozzá, hogy társat vettek. A társ nemsokára
megúnta a gazdálkodást és kilépett. Most
Radicsék a napilapok apróhirdetéseiben keres
tek újabb és újabb társakat maguknak. A kis
trafik különben nevezetes volt arról, hogy
egyik nap egy kis akvárium, „élöt szillö" ha
lakkal jelent meg a kirakatban, második nap
pedig egy eleven mókus.
A trafik biztos jövedelmet hozott Rádiósok
nak, akik most már nyugodtan élhettek volna,
de Radics, a rokkant színész, most újra vá
gyat érzett az éjszakai élet után és ismét sze
repelni kezdett, de mint — vendég, különböző
éjjeli mulatóhelyek életében. így ismerkedett
meg a két fiatal táncosnővel, akik közül az
egyiket, aki mint kenyereslány működött az
egyik mulatóban, ö maga képeztette ki a. tán
cosnői pályára. A feljelentés után az ügy a

MIKLÖSY IMRE SZÍNHÁZIGAZGATÓ HIRTE
LEN SÚLYOSAN MEGBETEGEDETT.
Miklósy
Imre színtársulata tiibhhnnapos idényt tart Kecs
keméten, a Katona Józsel-Színházban. Mlklóey Imre
színigazgató súlyosan megbetegedett. Rueazul lett
lakásán
és
be kellett
szállítani
a Siéstaszanatóriumba.

Hogyan lehet olcsóvá
tenni az életet
— Látogatás a jubiláló M agyar
Divatcsarnok téli vásárán —
Negyven éves a Magyar Divatcsarnok.
Most jubilál és jubileuma alkalmából azt a
nagy célt tűzte ki maga elé, hogy olcsóbbá
teszi az életet. Vájjon megvalósíthatja-e egy
áruház egymaga — ha bármilyen nagy is —
ezt az oly nagyfontosságú célt? A tapasztalat
azt bizonyítja, hogy — igen. Hiszen éppen a
Magyar Divatcsarnok volt az, amely Rákócziúti áruházában a múlt év őszén ugyanezzel a
jelmondattal nyitotta meg élelmiszerosztályát
s olcsó áraival az összes kereskedőket, de még
az élelmiszerpiacokat is arra kényszeritette,
hogy szállítsák le megfizethető olcsóra áraikat.
Ilyen előzmények után joggal várható, hogy
a Magyar Divatcsarnok jubileumi kezdemé
nyezése le fogja szorítani az árakat a ruház
kodási fronton, de meg a kereskedelem többi
területén is.
1933-ban legyen minden olcsóbb, mint volt
és éljünk kevesebb gonddal 1933-ban, mint
eddig.
Ez az akciósorozat szombaton már megkez
dődött a Magyar Divatcsarnok téli vásárával.
Az igazi, az óhajtott olcsóságnak eljövetele ez
a vásár. Választékban, minőségben, árban fan
tasztikus meglepetések. De azért ne keressen
ezen a vásáron emberfeletti csodát senki sem.
Ne keressen — például — selyemharisnyát
•88 fillérért, mert ez nem olcsóság, hanem —
jó minőségben — lehetetlenség. De kereshet és
talál valóban jó minőségűt 1 pengő 38 fillé
rért, amit lehet és ad is ilyen elképesztő áron
a Magyar Divatcsamo':.
Aki ismeri a kereskedelem szabályait, az
tudja, hogy az igazi olcsóság megteremtése nem
is boszorkányság. Csak jóakarat kell hozzá
és — pénz. Mind a kettővel rendelkezik a Ma
gyar Divatcsamiok s mind a kettőt szíves
örmmel bocsátja vevöközönsége rendelkezé
sére, hálából a negyven éves ragaszkodásért.
De ez a közönség is érzi és tudja, hogy ö is
részese ennek a szép jubileumnak s így együtt
mindig otthon volt a kereskedői tisztesség,
mindig ott hon volt a kereskedői tisztesség.
Akkor is, amikor — negyven esztendővel ez
előtt — a mai cégtulajdonosok édesapja meg
alapította kis üzletét, később is mindig, a vi
szontagságos évtizedek alatt és ma is, amikor
íme, arra kerülhetett a sor, hogy tulajdonosok,
személyzet és vásárlóközönség együtt ünnepel
hessenek meg egy — a mai viszonyok között
ritka, — de annál szebb jubileumot.

Családi házat szerezhet,

ha a hosszúlejáratú kamatmentes, vagy
életbiz’oflttássai kapcsolatos olcsó

BIB kölcsönt igénybe veszi!
Alanti szelvény beküldése ellenében díj
mentesen tájékoztatjuk
Nt levágandó!

T. Budapesti Ingatlan Bank R.-T.
Budapest, VII. R ókócil-út lO.

NéV: __________________________________
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Megbízottjuk kötelezettség nélküli látoga
tását
kérem .

...............hó_____n a p já n ___ órakor
Kérek díjmentes tájékoztatót postán
Levelezőlapra ragasztva beküldendő!

törrényszék elő került és így láttak ismét n a p 
világot a lapokban a Radics-család újabb ka
landjai. Közben Radicsot beszállították az
angyalföldi elmegyógyintézetbe, ahonnan azon
ban csakhamar kiszabadult, mert beigazoló
dott, hogy épelméjű.
A kirakatban elhelyezett táblának külön
ben folytatása lesz. Radics Istvúnék ellen el
járás indul, viszont Radics sem hagyta magát,
különböző feljelentéseket tett rágalmazásért
napilapok munkatársai, különböző tisztvise
lők, a két táncosnő és egy házmester ellen.
Réti Sándor.

Társasági pletyka az,
— hogy végeszakadt a legszőkébb prima
donna leánya és a szimpatikus gyáros-hockikapus romantikus szerelmének. A másfélévig
tartó szerelmet állítólag a leán; filmszerep
lése szakította félbe. A fiatal gyáros azonban
már komoly vigasz-partnert talált közéletünk
egyik ismert alakjának, egy volt államtitkár
nak leányában, aki viszont szorgalmasan ta
nulmányozza a marxista elveket. PROGNÓ
ZIS: házasság lesz a vége . . .
•
— hogy mint ismeretes, Rökk Marika édes
apja nagyon vigyáz „kislányára” , minden este
elkíséri a színházba, állandóan vele van és se
hova sem engedi egyedül. A múlt hét egyik
napján azután levelet kézbesített a postás
Marikának, amelyben az Angol-Magyar Bank
kitűnő vezérének, Kálmán Henriknek felesége
meghívta a fiatal primadonnát vocso-áia. Ma
rika boldogan mutatta a levelei ..apukájának” ,
aki azonban egy szót sem szólva vitte kabát
ját, kalapjás és kifelé indult a szái'lodai szo
bából, ahol Marikáék laknak. Rökk papa még
a félig nyitott ajtóból visszaszólt imádott „kis
lányának” :
— Elmegyek, mert meg kell néznem, milyen
emberek ezek a Kálmánék és hogy elengedhet
lek-e hozzájuk.
A történethez hozzátartozik még, hogy Ma
rika megjelent a Kálmán-féle vacsorán és ez
azt bizonyítja, hogy Kálmánék megnyerték a
kényes Rökk-pap ízlését is. PROGNÓZIS:
Rökk papa sem lesz mindig ilyen szigorú. . .
*
— hogy Dénes Oszkár Berlinben eljegyezte
Barbora Dint, aki Londonban a Viktóriában
partnere volt. PROGNÓZIS: Minden külön
értesítés h elyett. . .
v

— hogy a gesztenyebarna drámai színésznő
szőke húga állandóan a népszerű kölnivízgyáros fiának társaságában látható. PROGNÓ
ZIS: Nagy kölnivízhossz várható. . .
•

— hogy Roland Vontain francia filmszínséz.
a margitszigeti nadrágbotrány hőse, a jövő
héten Pestre érkezik. PROGNÓZIS: Újabb
nadrág-affér várható. . .
*

— hogy a tavaly alakult Micky Maus Tár
saság, melynek tagjai az arisztokraták és li
pótvárosi ifjak soraiból kerültek ki, február
elsején a Dunapalotában nagy bált rendeznek.
A mulatságon állítólag kötelező lesz a —
frakk. PROGNÓZIS: Rosszul fognak muc
látni. . .
KI VIRÁG ZOTT AZ ŐSZIRÓZSA KISKÖRÖSÖN
A varost é* határit égiszén a legutóbbi napokig
lassan fogyatkozó hóróteg borította. Most hogy a
legutóbbi napok enyhülései következtében a hótakaró nagyrétté eltűnt, igen gok kertben új életre
keitek s üdén virágzanak a sárga és fehér őszi
rózsák, arai annál meglepőbb, mert kivált a deoeraberi fagyok úgyszólván teljesen letarolták a
kertek egyél
ryéb virágait.

INGYEN AJANDEK, MEG A LEVELPORTOT IS VISSZAKAPHATJA!

Ö n büszke szép és elegáns lakására, de ne
feledje el, hogy otthonát a jó és célszerű vilá
gítás teszi kellemessé és meghitté. A modem
gyöngyfénylómpa kíméli a szemet és gazda
ságos. — Modern lakásba modern világítást:
káprázásmentes és gazdaságos

TUNGSRAM
GYÖNGYFÉNYLÁMPÁT!

MONOJA MEG A MÚLTJÁT É8 Ml FELTÁRJUK A JÖVŐJÉT 1
Hetek óta működik Budapesten Marelll
Kérjük as alanti ezelvényt kitölteni és
munkatársa, akit az emberek tömege keres
51 fillér poetabélyeg melléklésével elkül
fal kérésével, hogy tanácsot térjenek tölt.
denl a Magyar Hétfő kiadóhivatalába Bu
mielőtt nagyobb vállalkozásba kezdenének.
dapeat, VI.. Bósea-ntca 111., ahonnan hoz
Osak a kiváltságosaknak jutott osztályré
zánk továbbítják, mi azonnal kidolgozzuk,
szül. hogy igénybe vehetik Marelll taná
önhöz viasza juttatjuk és
csait, mert egy tanács Európában 10 dol
A levélportó visszasaeraéeére la
lárnak megfelelő öseszegbe kerül.
könny! alkalmat adnak.
A „Magyar Hétfő** olvasói azonban tel
jesen ingyen juthatnak
ahhoz a 30 évre
Név*
<m**w*w*ma*
+ m *előre
kiszámított
eseményfelsoroláshoz.
Cím:
_ r- —
amelyért eddig hatalmas összegeket kellett
lefizetni Feltétlen vegye igénybe lapunk
Születési
é
v
:
-----------------------------------------páratlan kedvezményét Mondja meg múlt
MelyLk évben állt anyagilag a legjobban?
ját, Illetve töltse ki az alanti szelvényt és
Marelll munkatársa megmondja
Jövőjét
Melyik évben volt komoly beteg? — — ^
Hálás lesz nekünk és új híveket szerez
Melyikesztendőben volt szerelmi vagy lelki
akciónknak.
amelyért
hálásak
lesznek
Önnek.
szempontból a legboldogabb? — — — -

A filléres borotválkozás!
A megélhetési nehézségek végre olcsóbbá

nyelmesebbé
..............................
I öatarotváítotiájfTtdót 1«n .ll«tt
Körülbelül
__ ____ __ ___________ _i_i
az új angol találmány, a Dr. Morieson borotváló- I modernizálódott a borotválkozás.
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15 alkalmazott

350 alkalmazott

35 alkalmazott

1933-ban lesyen minden olcsóbb mini volt!
A nők öltözködése:
Flanel
pongyola
q-*
divatos bársony flanelekből P
Bliclee
szövetruha
ir «
elegáns
elegáas kivitelben ......
....
p
P M,
Scharmeüse
blúz P /•«.
finom paszfelszínekben
*
Scharmösz-ruha
igen csinos fasónokban _ ,
9
Táncruha
nehéi
mOBelyom 1 R '5
0
orepe-de-chincból___ __ ... P * w
Téli kciist
pq=«
Elegóm
divat cipők a *>
antilopból, lakkból és bórból P **
Lakkozott
gumi hócipő *1*30
_
fekete és barna
szépéé"hibával

........... P

** *

lakkozol!
gnmi télcsizma M- “
fekete és barna villámzárral
kis szépséjrbibával_______ P u
Fiic-koiopok
i«
modern formákban P 1.96 é# “
Svájci
sapka
i«
tiszta gyapjú minőség _ _ P *
Sapka
és sál )Ju _ P *i *
kötött, tiv*
Kötött
sopsák P .98 én - WW
3R
divat«zinekben
Sótieota
ok selyem
és kendők
a -38
minőségben— P M

A férfiak ruházkodása

Átmeneti kakát
30
Télikobát
ár
véglgbélelt, bAraonygaltéml P
Sport mikádó
03
Szörmebekecs
58
Divatöiiöny
38
Golfnadrág
7*>
divatos keiméből _ _ _ f
1
Házi
kabát
a
*
selyemzslnóros____ _ _ P
**
Divat
box félcipő
g^ »
I-a kivitelben, Urna 10.90fck.P
Box
kapcsos cipő i n *
erős strapa m in őség____P A ü
Gyopjo kalap
3*
Kemény
kalap
r<
divatos formákban . .
**
Kötött mellény
4Kötött pulóver
3-*
Dói

éo férfi fehér

, 5J

A fehérnem ű:
A gyermekek öltöztetése
i «•
Boy
kabát ao-ős, végigDóiéi-1 r -8° Hőiszínes,kombiné
jól mosható _ ____P
*
ve Buknak, leányoknak _ P * ^
Rmelkedés P l-fco
3«
aarmeus m6selyemből 1 **
Matróz
ruhácska
i p Hőinohó*kombiné
sötétkék sevlotból 6 évesnek P * *
Rmelkedés 1.50 P
Kői•zintartó.
bölóing
i“ M
divatfatonban
P
Leányka
ruha
szrissr?
4
*
P.melkedé, 90 f
Schormösz-hólóíng
rv *
nehéz múselyemböl .. .
Mackó
készlet
7 60
színes 4 részes l-es s Lm... P
1
Kőimelleskaríonkötény
88
Rmelkedés 80 f.
fazonhnn
igen jó most*
1
*
Flanel
pijnma s r szám P
Gumi
háztartási kötény 88
Rmelkedés 80 f
tartó*, biglenlkn* és szép.. P w v
Játszó ruha 5£ ,_nr r 88 Flanel
píjamo
4*
női és férü teljes öltöny _ P ^
Kötött
oroszka
2 “ Férfi
stép színekben l-es Mám _ P.
divating
9*" 88
•port- és külön gallérral _ P
Rmelkedés 4 0 f
puplin ing
470
Svájci nadrág nagyságbai 98 Férfi
selyemfényű, 8 gallérral _ P +
Bélelt nadrág nagyságban l 38 Férfi hálóing
3«>
Téli kesztyű nagyságban t 75 Férfi hólóíng
Bébi
kötött készlet P 2 40 pnpiinból. szépen dlsíftve.. P *4 *
kabát és sapka
Férfi
nadrág
1 »>
erős kőpcrből rövid gombos, P
*
Barna
és tekete box89—89
cipó
87—80 St—86
6-80
Férfinadrág
0*
bosazn, gombos
____ P
u
Gumi
hócipő
fekete, fehér és barna 88-as
Zsebkendők
.0“ u9
számig P. 4*00 99—8ö szám P
női és férfi ...... P - .8 8 . P

A háztartások felszerelése
Futószőnyeg
-.g s
Flanel
takaró
4* «
kitűnő minőség, kocká* _ P
Sezlónátvető
.I , „
gobelin mintás 280X150
ngys

. . . ------ p l *

Rojtos
ógyeiö
strapabíró 120X55 ngyi
Virágos paplan
Sezlónátvető
selyemfényű moketból
(plüss)

__ P

9M 3
14
,JjL. I . -

. . . ---------- P * *

Szobaszőnyeg
is
rojtozva 300X200 ngyi
p * A#
6színtartó,
szem. asztalterítő
1__*_
modern mintákkal, P
Törülköző K " ^ r 00
Kitűnő gyolcs 2 ? “l'\ 78
Fehérnemű
sifon
88
ajánlható Jó minőség . ... P
Háztartási
készlet!
mosókefe,
* 98
1 fel mosómba
Háztartási
készletig"P g s
1 kenő. 1 fényei!tó kefe
Ujja vasaló párnázott — P 1

Miniséfek
év óta
sziKioszilotdak!

1933-ban e llü n k kevesebb g o n d d al!

4

0

éves

Ruhaanyagok:
Tenisz-flanel
-4 3
Sima
flanel
-8 8
és mintás barbetek mtr_ _. P W W
Pongyola
finnel
-g a
modern és apró mintás_P U U
fehér
puplin
1* *
szép selyemfényű mtr « .
f
Műselyem
motiasse
i*>
téli pongyola anyag ... _ _ P *
Kord
bársony
0»
simák és mlntáw^ttefc
P "
Ruhabársony
4®
Chope
crepe
0*
nyersselyem, blónra, rehite P ■■
Crepe-de-chine
2*
Ribuldíng divatanyag 4 *
Kőissinesruhaszövet
0u •
és mintás gyapjoból P
u mnrocnln
r*
íAOcmseélesP u
Wbnldlníí
Sportöltönykelme
o»
férfi- és fluruhára, 140 cm se
“
Férfiöltöny-kelme
11*
tiszta gyapjnkamgarn----- P • •

Nöl kötöttáruk:
Kötött
oroszka
4* °°
snép csinekbon. b o rd írre lP
Kötött
pnlóver
3 *>
Világos és sötét alapon .» P W
Szmoking
kabátka P ^5.«>
kötött, modern fazonban
Csikós pulóver
7-*
U jM ju ló v e r f 1 *
KötStf nöI ruha " 5■ «
Kötött
ruha
. 6 30
Igen Minős fazonban--------P
W !,.!H
KII nndrOi
Téli nadrág
Tél! nadrág
Csíkos
nadrág
kitűnő münely-tm minőééf
Müselyem nadrág
Modern
kombiné
svájci kötésű.--------------

. 13 "
, 1*
, l»
„ \*
p l -8
P •
„i®
o«
p “

Harisnyák, kesztyűk Szükséges apróságok:
Hőimákban,
öőrretikOI.
dlvatfor3*°
oénztárcával — —
Hőiviskosa
harisnya
erős ssáln,
1*® Akta-mappa marhabőrből P 3
múselyemböl .~
P *
Nőiviskosaharisnya
i <* Husverú-Kolapács ..7 5
möselyemből
— P *
cérna 226 _ p -*28
Hói harisnya
-.R 8 Clark
1000 yardos P 1.18
Hőitéli, ajoarszerii
harisnya
i M D.Cs.gépvarróselyem 06
szővésset
1*
10 drb tömőpamut
35
Férfi
harisnya
-8w 8w
hosszaszéru, mintánott _ P
Eiönyoma ott falvédó 72
Férfi zokni
-.4 8 Fa-domiaó 45 köves — P 88
Férfi
zokni
-.5 8 Sakk-készlet táblával
88
téli JAger-ntánsat
J*ger-ntán*at _
P MM
BorGtva-késziet
i
88
1 szappan, 1 tükör .........- 1
Férfi
zokni
flórkŐtésO. mintás _ _ _ p - & 8
Kölni víz
88
Jégzokni
p -4 8 V. kg. Csokoládé
színes széllel...______
88
Férfi
láhszörvédő
1 » */* kg Teakeksz _ _ , -8 8
lábfejjel,színes vtsszahajtévelP
*
Téli
kesztyű
-9W 5 */. kg. Csokoiádédragé 88
női és férfi, színes______P
Hőiceines,kesztyű
i <8 V* kg. Sósperec . _ P -4 4
bélelte.
— P *
Hói bőrkesztyű
4 ® V* kg. Kókusz-csók p 44
*/* kg. Cukorka
r 44
Férfi
bőrhesztyfl
4 * 1 *c1e
csőmig
vásárfia
.44
melee hélénw.1
P *
ődesaéggel______ __ P
* *
kisiröla g hibamentesek

Élelm iszerek:
10 kg. íehérbcb . ,
5 kg. fürjbah _ f
2 kg hurmarizs .«
•édes
u kg.nemespaprika— —. — P
*/* kg. m á k __ r
*A kg. dióbéi ._ p
v. kg. mazsola
V d kg. pörkölt kávé.
lU kg. egész bors _ P
1fivegbetét
kg. méz
4 0 fillér) ..
3 doboz szardínia
j kg. aszalt szilva p
Z kg. narancs _ .
Z kg olasz marón!
1 kg. ízletes kolbász
v*(11kg.
tormás
virslii
pár..................... 1
Z kg. liszt 0 gg >

88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
78

jubileumi téli vásár
rendkívüli árakkal szombaton kezdődött!
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L Á S Z L Ó A L A D Á R
L U B IT S C H E R N Ő

Mit írhat a szerei a darabjáról? Csak hogy nagy művésznő. Neki és a többi szerep
egyet és ez az egy: a darab jó. Nagyon bol lőknek a Magyar H étfő hasábjain keresztül
dog vagyok, hogy már tz&zadszor kerül szín mondok ismételten köszönetét azért a nagy
re az ,Jrja hadnagy” is úgy érzem, valami szerétéiért, mellyel gyermekemet, az ,Jrja
svindli van a dologban, mert ma a századik hadnagy” -ot körülvették, felnevelték és eljut
előadáson épp olyan friss az előadás, mint a tatták a századik estig.
Még annyit meg kell írnom, nem tudtam
premieren. Még a kosztümök sem kopottak és
ez azt az érzést kelti bennem, hogy a darab elképzelni, hogy lehet valami, ami engem arra
még sokszor fog színre kerülni a Belvárosi késztet, hogy rövid idő alatt háromszor jöjjek
Színházban.
Pestre és háromszor hagyjam ott hivatáso
őszintén el kell azonban ismernem, hogy a mat és dolgozószobámat — orvosi rendelőmet.
siker ötven százaléka az édes kis Túrót Idát
M eller Rózsi
illeti, aki megmutatta ebben a darabban,

Pénz nélkül nincs — Kadettszerelem
Ismeretesek azok a bonyodalmak, amelyek a
„ Kadettszerelem“ című operett körül keletkez
tek és amelyeknek eredményeképen a Fővárosi
Operett színház szombat este már nem i* tar
tott előadást.
Vasárnap a Király-Színházhoz fordultunk,
ahol a következőket mondották az ügyről:
— Hogy a Fővárosi Operettszinház már szomba
ton elállt a ,,Kadettszerelem*' előadásától, annak
okai abban keresendők, hogy a színházban már
pénteken
este sztrájkba lépett a statisztéria,
mintán nem kapták meg a gázsijukat. A zenekar
sem kapta meg fizetését az utolsó napokban, úgy
hogy a szombatesti előadást a zenekar sztrájkja
is megakadályozhatta volna. Mintán a szerzőknek
a színház komoly formában nem tett ajánlatot,
hogy a tantiémhátralékot rendezni óhajtja és
mintán a színház súlyos anyagi helyzete az előadá
sok folytonosságát már-már estéről estére bizony

■

I —

talanná tette. mivel a színház a propagandához
szükséges pénzt sem tudta előteremteni és így a
„Kadettszerelem** kétségtelen éa napról napra fo
kozódó sikerét képtelen volt kellőképen kihasz
nálni, a szerzők úgy döntöttek, hogy mintán a
darabbal szabadon rendelkeznek, azt a KirálySzínházban helyezik el és az előadás sorozatát
folytatni fogják.

A „ Kadettszerelem“ tehát csúnya akkorddal
zárult a Fővárosi Operettszinhózban és a hibát
kár a szerzőben vagy a konkurrens színház
ban keresni, miután tény az, ho^y a Fővárosi
Operettszinház sem a tantiémeket, sem a sze
replők gázsiját nem fizette pontosan, ami kü
lönben nem először történik meg. Pénz nélkül
nem lehet színházat vezetni, ezt ma már min
denki tudja, csak egyes színigazgatók nem
akarják ezt az egyszerű Igazságot belátn i...

*

A Schwarcz nővérek a Terézkörútl Színpad
új műsorában. A Terézkörúti Színpad jól star
tolt az újévben. A műsorösszeállítás kitűnő,
a közönség végigkacagja az előadásokat. Főatrakció Lilly és Emmy Schwarcz, akik pom
pásan zongoráznak, táncolnak, mulattatnak s
Lilly Schwarcz filmsztrár-utánzatait végig
tapsolta a közönség. Rátkai Márton és Gárdo
nyi Lajos pompás „Pesti a n g y a l o k Vadnai
bohózatában, a nagyon tetszett a „Színház

1933“ című tréfa, amelyben Gyergyai, Makláry
és Rajna Alice bemutatják a különböző pesti
színházak stílusát. Görög László, Lőrinc Mik
lós és Kellér Dezső kisebb darabjai is kitű
nőek.

SZERELEM ÁRNYÉKA!
ORION FILMSZÍNHÁZ.

GAAL FRANCISKA

P A P R IK A K IS A S S Z O N Y
M ÁTÓL P A L A C E
RADIUS: A SZERELMES ÖRDÖG.

P le íyk a sa ro k
KAVÉHÁZAKBAN talál mentsvárat a
magyar színészetnek az a része, amely
— méltatlanul vagy a színházi krízis kö
vetkeztében — nem kap feladatot szín
házainkban. Egyre-másra nyílnak meg a
kávéházi kabarék Pesten és a terített
asztalok mellett, tányércsörömpölés és du
haj vendégek lármájában, sűrű ciga
retta- és dohányfüstben lépnek fel nem
csak ismeretlenek és kontárok, hárem
nemrégen még ünnepelt fővárosi színé
szek is, esténkint. Egy kis statisztika az
ismertebb nevekről: legutóbb Medgyaszay Vilma is hosszú ideig, mint kávé
házi énekesnő kereste meg kenyerét, K i
rály Ernő is, aki mostanában megint
könyvekkel ügynökösködik. Kávéházban
szerepel Major Kató, László Andor és
legújabban Galetta Ferenc is, Érckövi
László is a kávéházat cserélte fel a szín
paddal és ki győzné felsorolni valamenynyiüket. . .
SZOMORI DEZSŐ azok közé a szer
zők közé tartozik, akik ottvannak darab
ju k minden próbáján és a legkérlelhetet
lenebb kritikusai a színészeknek. Most is
hetek éta benn ül a Magyar Színházban,
ahol a
József császár” felújítására
készülnek. Amilyen lekötelezőén udvarias
ember Szomory, úgy félnek tőle a színé
szek, ak ii darabjában játszanak. A pró
bák megkezdése óta nem egy csendes kis
tragédia játszódott már le a Magyar
Színházban a kiváló szerző szigora miatt.
HótrőUhétre változnak a dráma szerep
lői, kiket Szomory Dezső kívánságára a
színház sorban kicserél. . .
HEINRICH GEORGE, a kiváló nőmet
filmszínész eljött Budapestre, „A szerel
mes ördög” bemutatójára. Amikor az
előadás végén megjelent a Rádius szín
padán, a közönség szűnni nem akaró
tapssal köszöntötte, amit George azzal
köszönt meg, hogy egész magyar tudo
mányát bemutatta. Ilyeneket mondott:
,Debrecen, Munkács, Püspökladány. . .
Kerek egy oeókot. . . Szeretlek. . . Be
széljen a mamával. . . ” Minden egyes
mondat után fokozódott a taps. Heinrich George pedig verejtikes homlokát
törölgetve jött ki a színpadról is így só
hajtott fe l:
— Bizony Isten, ez nehezebb volt, mint
,Á szerelmes ördög" főszerepét elját-

A filmcenzura miatt, amely egyízben betil
totta „A szerelmes ördög" című filmet, ez a
monumentális filmalkotás csak most kerülhe
tett színre a Rádius-bán. A Metró nagy han
gosfilmje minden eddiginél érdekesebben és
izgalmasbban mutatja be egy nagy amerikai
fegyház életét és egy fegyenclázadást. Maga
a mese is végtelenül érdekes és a tömegjelenetek feledhetetlenek. A rendezés nagy mun
kája Fejős Pál és Georg Hill mesteri mun
kája, főszerepben Heinrich George tökéletes
alakítása élményszerű. Kiváló Dita Parlo,
Gustav Diessl, Egon van Jordán és Paul Mor
gan is.

SZERELEM ÁRNYÉKA!
ORION FILMSZÍNHÁZ.
UFA ÉS KAMARA: YO-YO KISASSZONY.
Izig-vérig mai film a „Yo-Y o kisasszony",
amely szerződésnélküli színészek mulatságos
története. Nagyszerű operett-téma, amelyben
a félreértések és mulatságos helyzetek kerge
tik egymást, úgy, hogy a közönség mindvégig
kitűnően szórakozik. Fritz Kortner rendezése
hibátlan, a kísérőzene is bájos. A főszerepben
Dolly Haas öregbíti sikereit. Kitűnő partne
rei: Willy Forst, Paul Hörbiger és Oscar Si
ma. Az Ufa és a Kamara közönsége nagy tet
széssel fogadta a filmet.

Szerdán
először

írta
rendezte

il becsületes
megtaláló

FÓRUM

a Paramount filmgyár
brilliáns vígjátéka

M O Z I
Újra magyartárgyú filmet csinálok!

— A rendező a »Szerelm es ördög« betiltásáról és terveiről
„A szerelmes ördög” hosszú idő után végre
az elmúlt héten a budapesti közönség elé ke
rült. Köztudomású az ok, amiért eddig nem
mutathatták be Budapesten ezt a filmet: há
romszor tiltotta azt be a cenzúra. Először az
volt a betiltás oka, hogy a film éppen a Matuska-féle biatorbágyi merénylet idejében ke
rült a cenzúrabizottság elé. Másodszor a Zubek-féle fegyverraktár kirablásával esett egy
időre a cenzúrabizottság döntése. Harmadszor
már elvi alapon tiltották be a filmet. Amikor
végre hazaérkeztem Páriából, kihallgatáson
voltam a belügyminiszter úrnál, akinek fel
hívtam a figyelmét arra, hogy „ A szerelmes
ördög” nem Magyarországon, hanem Ameri
kában játszódik és főképen, hogy a filmet vám
raboknak mutatják be, hanem a mozi néző
terén szabad emberek ülnek, akik nem kísé
relhetnek meg a film hatása alatt fegyenc
lázadást. A belügyminiszter úr akkor meg
ígérte, hogy megváltoztatja a cenzúrabizott
ság döntését és ennek eredményeképen néhány
héttel ezelőtt engedélyezte is a filmet majd
nem minden vágás nélkül.

például naponta közöl első oldalán magyar
vonatkozású cikkeket és a fii ’.mel kapcsolat
ban a nagy francia lap azt írta, nem is hit
ték volna, hogy valahol lenn, a Balkán köze
lében van egy ilyen kedves, hangulatos ország
és egy ilyen békés nép . . .

Fejős Pál
SZERELEM ÁRNYÉKA!
ORION FILMSZÍNHÁZ.
DÉCSI, OMNIA ÉS CORSO: SCHÖNBRUNNI
ALOM.
A Iegbájosabb bécsi operettekkel vetekszik
a „Schönbrunni álom", amely úgy témájá
nál, mint feldolgozásánál és kísérőzenéjénél
fogva mindvégig szórakoztató. Kitűnő a film
rendezése is, amely híven tükrözi a hamisítat
lan bécsi hangulatot. A kedves meséjű film
főszerepében Eggerth Márta megint kitűnő
és közvetlenségében méltó partnere Hermann
Thimig. A filmnek nagy sikere van a Décsi,
Omnia és Corso-moziban.

örömünkre szolgált, hogy a bemutatóra el
jött a film főszereplője: Heinrich George is.
Ennek külön története van, Berlinben talál SZERELEM ÁRNYÉKA!
koztam Heinrich George-gal, aki velem jött
ORION FILMSZÍNHÁZ.
Párisba és onnan Budapestre. Ezzel a kitűnő
színésszel ugyanis újabb terveim vannak,
vele akarom megcsinálni legközelebbi filmemet
is. Most készülök újra Párisba, hogy erről az
új filmről tárgyaljak, amelynek a storyja
már megvan. Annyit már ma elárulhatok,
hogy annak ellenére, hogy a budapesti közön
Bethlen Margit grófnő, amióta Amerikából
ség részéröl valami furcsa ellenszenv mutat visszatért, eddig csak egyetlen helyen szá
kozik a magyar témájú filmek iránt, mégis molt be érdekes óceántúli tapasztalatairól:
ilyen magyartárgyú filmet csinálok most új Gömbös Gyula miniszterelnök szilveszteri es
ból. Nem tisztán hazafias érzés és piros-fehér- télyén, ahol a grófnő a jelenvoltak kérésére,
zöld mentalitás az nálam, hogy elsősorban minden jegyzet és előkészület nélkül egy másmagyartárgyú filmeket szeretek csinálni. Az félórás, izgalmasan érdekes beszámolót adott
igazi ok: nem látok lehetőséget arra, hogy amerikai útjáról.
mi Magyarországon másfajta filmeket csi
Berchtold Zslgmond gróf, Berchtold volt kül
náljunk. Ha mi társadalmi vagy kalandorfil
met akarunk csinálni, akkor csak megbukhat ügyminiszter fiai mint emlékezetes, egy év
előtt
kolostorba vonult, szerzetes lett. De
tünk, mert az ilyen filmek terén nem vehet
jük fel sem technikailag, sem anyagilag a úgylátszik, nem soká volt türelme új hivatá
versenyt Amerikával. A magyar tárgyú fil sához, mert már ki is lépett a rendből ée újra
meket ezzel szemben érdekessé és keresetté birtokán gazdálkodik.
teszik világszerte, épp a magyar különleges
Magyarországon tartózkodott egy érdekes
ségek: népszokások, népviseletek és a magyar német elektrifikálási szakértő, Puppe főmér
táj hangulata...
nök, aki annakidején egy tragikus eset kap
A „Tavaszi zápor**-nak például, amelynek csán a világsajtóban is sokat szerepelt, mert
itthon nem volt sikere, két héttel ezelőtt volt ő volt egyike ama keveseknek, akik megmene
Párisban a bemutatója. Olyan ideges voltam, kültek az elsülyedt Principessa Mafalda nevű
hogy nem is mertem elmenni erre a premierre. hatalmas olasz hajóról. Puppe főmérnök he
Ma pedig az a helyzet, hogy nem lehet Páris teken át tanulmányozta a magyar deJrtrifiban jegyet kapni ehhez a magyar tárgyú kálási viszonyokat és értesülésünk szerint ta
filmhez, amely bizonyára hónapokig nem ke pasztalatairól könyvben fog beszámolni. A
rül majd le a műsorról. A film bemutatója beszámoló azt az érdekes meglepetés* tartal
óta olyan az érdeklődés a francia fővárosban mazza, hogy kimutatja, hogy a magyar elekMagyarország iránt, hogy a LIntrensigeant trifikálási viszonyok sókkal kedvezőbbek, mint
sok külföldi álamban, mert olcsóbban jutunk
sok helyütt áramhoz. A könyv megjelenését
nagy érdeklődéssel várják.

M ELYIK A VILÁ G LEG IZG A LM A SA B B
Néhány nap múlva a
KÉM DRÁ M Á JA ?
R O YAL A P O LLO -ban!

KÉM II ŐK

Síelünk koszolni
Önnel

Érdekes válóperi beadvány érkezett be a tör
vényszékre. A szereplők, akik ezúttal majd a
bíró előtt lépnek fel, Balta Zsuzsi, a tehetsé
ges fiatal naiva, aki elválik urától, Rákoséi
Pál színész és rendezőtóL
Kornfeld Feri báró, aki néhány évs el
hagyta Budapestet, hogy elszakadhasson a
tőle elválaszthatatlan kártyázástól, ami neld
is, családjának lg rengeteg pénzében volt,
most Berlinben van. Pestre érkezett hírek sze
rint most a báró odakünn bridgeiskolát nyi
tott. Az őrák természetesen nem díjmentesek.

SZERELEM ÁRNYÉKA!
ORION FILMSZÍNHÁZ.

Férfiak
..
diszkréten

gyengesége ellen szavatolt azonnali

segítség mindenkorra biztosítva. Nem
orvosság)
Illusztrált
szakorvosi
, Ismertetőt §0 flll. bélyeg ellenében
bérmentve küld: „GUMI EXPORT***

Budapesté Népszínház-utca 14. If,
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im á d k o zó ö n g yilk o s a
e ls ze g é n ye d e tt e r d é ly i fö ld b irto k o s és tö b b szö rö s
h á ztu la jd o n o s ö z v e g y e volt
Két nappal eselÓtt az óbudai hajógyár mun
kásai egT talpig feketébe ölözött, a Dunaparton térdelő, imádkozó asszonyra lettek fi
gyelmetek. Pár pillanat múlva az idősebbnek
látszó nő felemelkedett tórdepléséből, néhány
lépést tett a sötétszürke víz felé, majd
közvetlen a parton megállva, karjait az
égnek emelte, halk loccsanás és az Imád
kozó asszony elmerült a habokban.
Éles füttyjel után megindult a rendőrség
motoros mentócsónakja, kifogták az öngyilkost,
mesterséges lélekzésael akarták visszahozni az
életnek. A kísérlet nem sikerült, az asszony
meghalt. A rendőrorvosi és a bonctani intézet
megállapítása szerint a szerencsétlen asszonyt
6zívszélhüdés érte.
A 77 övez, egyaor jómódú asszony vőjének,
Kalocay Lajoenak, Nagyszombat-utca 4. III.
em 33. sz. egy szoba-kony hás lakásából indult
a halálba. Tizenöt évig élt együtt gyerekeivel
és unokájával, akik anyagi helyzetükön túl
menően halmozták el az özvegyet a szeretet és
figyelmesség minden tanújelével.
A tizenöt év alatt két ízben hagyták egye
dül az idős asszonyt, aki mindkét esetben öngyikosságot kísérelt meg. Az első nem sikerült.
A gyermekei hiába igyekeztek Horváthnéval
elfelejtetni azt a fájdalmat, amelyet férje hir
telen halála és fia elvesztése okozott, nem si
került őt megnyugtatni. Nem tudták begyó
gyítani azt a sebet, amelyre a hosszú évek
sem nyújtottak írt. Kalocsayval beszéltünk.
Egyszerű ember. A Goldberger-kartonnyomógyár alkalmazottja. Olyan szeretettel beszélt
anyósáról, mintha édesanyját vesztette volna
el benne.
1914-ben, a háború kitörésekor 64 éves volt
Horváth Márton, Kolozsvár egyik leggazda
gabb embere. A város határában nagykiterjedésü földbirtoka, Kolozsváron a Vasútsoron
pedig két bérháza volt. Fia, ifj. Horváth Már
tón bevonult a katonasághoz, majd röviddel
később hősi halált halt Ifj. Horváth hadbavonulásával gazdátlanul, vezető nélkül maradt
a föld, amely csakhamar megérezte, hogy
nincs gondviselője. Talán ez lett volna a kiseb
bik baj, amelyet néhány év múlva még rendbe
lehet hozni.
A vagyon pusztulását az okozta, hogy az
idős Horváth Márton jótállást vállalt egyik
barátjáért és erre a jótállásra ráment az egész
Horváth-vagyon. Egy évvel később pedig az

az ember, aki barátjáért feláldozta magát,
hogy éhen ne haljon, munkát vállalt volt bir
tokán. Erről egyik kolozsvári ismerősük útján
szereztek tudomást Horváthék Budapesten tar
tózkodó gyermekei. Sürgönyileg hívták Buda
pestre a szülőket, akik büszkeségből nem tu
datták vagyoni romlásukat hozzátartozóikkal.
Horváthék rosszra gondolva, nyomban vo
natra ültek és feljöttek a fővárosba, ahol kö
zölték velük, hogy többet nem is mehetnek
vissza Kolozsvárra, hanem itt fognak élni lá
nyuknál. Nagynehezen sikerült rábeszélni az
öregeket a szülővárostól való elszakadásra.

/ Is

Horváth Márton férjnél lövő lánya és vőjük
a legnagyobb megértéssel kezelték az örege
ket, hogy feledtessék velük tragédiájukat. A
65 éves, egykor dúsgazdag ember, talán csak
kifelé mutatta, hogy belenyugodott sorsába.
Soha, egy panaszos szó nem hagyta el ajkát.
Végül abban Állapodtak meg a szülők és gyer
mekeik, hogy Horváth Márton még egyszer le
utazik Kolozsvárra, pénzzé teszi ottmaradt bú
toraikat és egyéb apróságaikat, majd pedig a
vagyon roncsaiból egyszoba-konyhás lakást
rendeznek be Budapesten maguknak.

Gyermeke után, a férj hirtelen elvesztése
teljesen feldúlta a szerencsétlen asszony lelkiállapotát. Többször hangoztatta, hogy nem éli
túl tragédiáját és a halálban keres enyhülést
fájdalmára. Ezt az ígéretét váltotta be a 77
éves asszony, aki a sors legszörnyűbb szenve
déseinek és megpróbáltatásainak iskoláit jár
ta k i . . .

Jl Közigazgatási bizottság mai ülésén
a lisztitöorvos részletesen beszámol

Kérdést intéztünk ez ügyben dr. Csordás
Elemér tisztifőorvoshoz, a’:i azonban kije
lentette, hogy nem áll módjában nyilatkozni, mert ezt felettes hatósága megtil
totta.
Felkértük Huszár Aladár főpolgármes
tert, hogy a pesti polgárok nyugalmának
érdekében hatalmazza fel a tiszti főorvost
nyilatkozattételre. A főpolgármester — a
HA

MARVANYTABLAT KAP A
SZŰRŐ BERENDEZÉS . . .

VÍZ

A vízmüvek alagutainál a fúrási munká
latokat Káldor és Mattyasofszky,
a vízszürőberendezésnél a megfúrási mun
kálatokat Bródy Ernő végezte.

JÓL ÉS
KELLEMESEN
érzi magát Kathreiner Kneipp
malátakávé és valódi Franck
kávéizesitő élvezete után.
Kísérelje meg!

Horváthéknak azonban ez az utolsó tervük
sem sikerült. Az idős emebert Kolozsvárra
utaztában szivszélhüdés érte a vonaton.

in flu e n z a -fr o n tr ó

A lapok hírt adtak az amerikai és
angliai influenza-járványról és mivel a kö
dös idő következtében nálunk is a szokott
nál jóval több influenzás megbetegedés
történt, az a hír terjedt el, hogy Budapes
ten is influenza-járvány van.
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közérdekre való tekintettel — kérésünkre
felhívta telefonon a tiszti főorvost, azonban

a beszélgetés során arra a megállapításra
jutottak, hogy ezt az engedélyt kizárólag
Sipöcz Jenő polgármester adhatja meg.
Felhívtuk Sipöcz polgármestert is, aki
arra való hivatkozással, hogy
hétfőn délelőtt a közigazgatási bi
zottság tárgyalja az influenza-ügyet
és addig nem engedélyezhet a sajtó
ban nyilatkozatot,
— nem adhatott a tisztifőorvosnak nyilat
kozatra engedélyt.
A főváros közönsége az influenza-front
eseményeiről tehát majd csak a közigazga
tási bizottság mai ülésén történő bejelen
tésből értesülhet.

r

Betörők sikerteSen támadása a M Á V
budapesti gyüjtőpénztára ellen
A MÁV igazgatóságának közlése szerint
ismeretlen tettesek ma éjjel betörést kísérel
tek meg a budapesti üzletvezetőség gyűjtőpénztárába és az ott levő egyik páncélszek
rényt próbálták feltörni. A betörési kísérlet

azonban a szekrény erősségén meghiúsult. A
szekrényen okozott kisebb rongáláson kívül
egyéb kár nem keletkezett. A rendőrség a
tettesek kinyomozására azonnal megtette a
legerélyesebb inézkedéseket.

Grauer Vilmos dr. emlékére

országos
ipartár.nlatának"
elnöke, Weinberger
Béla emlékezett meg az elhunyt nagyságáról. A
gyár tisztviselői nevében Brnst Ferenc mondott
könnyen szemekkel néhány szót, majd a munkások
koszorúját Montay László helyezte sz emléktábla
alá. Ezután a gyár énekkara elénekelte a Him
nuszt és eszel véget ért a megható emlékünnepély.

Vasárnap délelőtt a Rákóczl-úti Grauer eeetgyár
előcsarnokában szépszámú előkelő közönség előtt
leplezték le a gyár néhai alapítójának, a főváros
közéletében előkelő szerepet jálszott néhai dr.
Grauer Vilmosnak emlékére elhelyezett táblát. Az
emlébheszédet dr. Kovács Dénes volt országgyűlési
képviselő mondotta, majd a ..Budapesti szesz- és
likőrgyárosok és készítők országos Ipartársulata*4
nevében Goldflnger Gábor elnök mondott rövid
megemlékezést, aki után a „Bor-, sör-, italmérők

Ha szereti embertársát, úgy világosítsa
fel,
hogy önborotvál'kozéeánál ó is Morieeoo borotválókrémot használjon, mert 1 pere alatt cca 3 fillérért
nagyszerűen borotválkozhat.

Ma reggel
megnyílt a
Minden fillérért
a legnagyobb ellenértékét!

Téli

CO R V IN -V Á SÁ R
mint még soha
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AUSTRIA—MAGYA R MUNKASVALOGATOTT

A düsseldorfi rém

3:1 (1:9)

Düsseldorf vál.—Ferencváros 7 :2 (2:2)
Kürtén Péter, a düsseldorfi rém óta aligha
fog annyi szó esni Düsseldorfról, mint most a
Ferencváros megsemmisítő veresége után. A
Ferencváros súlyos vereségét nem tudjuk más
sal magyarázni, minthogy a játékosok a nagy
klímaváltozások után lázas betegen állottak
ki erre a mérkőzésre.
Düsseldorf. Jmn. 8.
Az itteni Fortuna sportpályáján vasárnap a Fe
rencváros labdarúgócsapata 12.9M főnyi közönség
előtt 2:7 (2:2) varatlannl nagyarányú vereséget
szenvedett. A hosszú utazástól fáradt és Tnrayt,
valamint Takács L-et nélkülöző magyar csapat a

Bocskai— Schwelnfurt
1 :1 ( 0 : 0 )
A Bocskay labdarúgócsapata vasárnap Scbweinfnrt
válogatottjai ellen döntetlenül, 1:1 arányban mér
kőzött. A félidő 0:0 volt. Sáros talajon a mezőny
ben kitűnően játszó Bocskay nem érvényesülhetett
kellően és a döntetlen eredmény a német csapatra
hízelgő. Az első gólt Teleki középcsatár lőtte a II.
félidő 12. percében és csak három perccel a befe
jezés előtt sikerült Sehweinfnrt csapatának egyen
líteni Schmidt révén. A mérkőzést Junge bíró
vezette, aki pártatlanul ítélkezett és a scbwoinfurtiak lesállásból eredő gólját, amely a 19. pere
ben esett, nem adta meg.

Steiner Hugót eltem ették
Ma délntán temették el a Keropesi-úti temető
ben a főváros által adományozott díszsírhelyre
Steiner Hugót, a sporttársadalom nagy részvéte
mellett. A ravatalnál Nádas Ödön, az MLSz ügy
vezetője mondott mélyszántása beszédet az MLSz
és alszövetségei nevében. A koporsót körülvették
Steiner Hugó régi sporttársai.
KÜLFÖLDI EREDMÉNYEK:
Bresslau: Délkeletnémetorsz.—Északnémetorsz. 3:L
Firenze: Firenze—Juventus (1:0) (!).
Genova: Genova—Napoli 2:2.

Néhány őszinte szó

m
Az O. T. T. elnöke virágnyelven megüzente
újévi nyilatkozatában az M. L. Sz.-nek, hogy
legokosabb lenne, ha maga kém é autonómia^
iának felfüggesztését. Az MLSz azonban nem
érti a virágnyelvet és elnöke — akinek be
csületes jószándékához kétség sem férhet —
azt válaszolta, hogy uz MLSz sohasem fogja
ezt kérni. Megindult tehát a sakkparti. Egyet
lépett az OTT elnöke, egyet az MLSz. Most
VIDÉKI BIRKÓZÓK ELŐRETÖRÉSE
egy újabb lépés van soron. Ennek a lepesnek
AZ IFJÚSÁGI BAJNOKSÁGOKBAN
most már határozottnak, félreérthetetlennek
A vidék fejlődése beszédesen igazolj*, hogy kell lenni. A lépés joga most az OTT elnökét
az öt súlycsoportban kiírt ifjúsági bajnokság illeti meg. Ahogy ismerjük, nem adja fel a
nagy tétért folyó játszmát, hanem lepni fog.
közül hármat vidéki versenyzők nyertek.
Ez a lépés bizonyára olyan lesz, amtőy alkal
A verseny végső eredménye:
Pehelysúlyban 19 induló közül bajnok: mat fog nyújtani arra, hogy az MLSz átcso
portosítsa
tisztjeit, akik a gyalogosok mogé
Dobó Szegedi Vasutas, 2. Karsay Gyón AU,
jól elsáncolták magukat, csak eppen nem
3. Balogh MTE.
.
Könnyűsúlyban 18 induló közül bajnok: tudják egyesek irányítani — tehetség^ hiányá
Fecske Béla MTE, 2. Gönczó István Ceglédi ban — a tehetséges gyalogosokat. Időt is kap
erre a lépésre az MLSz. Tőle függ tehát,
MOVE, 3. Mahata Gyula Testvériség.
Kisközépsúlyban 18 induló közül bajnok: hogy helyesen lép-e? Ha rosszul lép, elveszti
Ozváry Kaposváry Turul SE, 2. Németh a játszmát és következük az OTT lépésé,
amely aztán már — radikális lesz. Minden lé
MTK, 3. Spanyol BSE.
pése ki fog ütni egy-egy figurát, amely a
Nagyközépsúlyban 25 induló közül bajnok: győzelem útjában áll. És ha elfogytak a gya
Puskás Testvériség, 2. Bárány Szegedi MTE, logság mögött meghúzódó vezérek, a k k o r...
3. Szűcs Szegedi Vasutas.
akkor nincs tovább . . . megszűnik a játék es
Nehézsúlyban 14 induló közül bajnok: Sá- jön utána a munka, a siker, a győzelem. A
rosy Ceglédi MOVE, 2. Hülbig MTE, 3. futball győzelme!
1.
Nagypál B. Vasutas.

Wien. január 8. Ausztria munkáaválogatott
0
0
labdarúgó csapata vasárnap a bécsi Atlétikai
Sport Klub pályáján UMO főnyi közönség
előtt 3:l-re győzött Magyarország munkás^
válogatott labdarúgó csapata ellen. Félidő
s ír ó . pályán nnbewn mongol! 4. n lelkenon Játsiá 1-0 volt. A vezető gólt az osztrák Voreith lőtte,
kltunó német rálogntott együttse ellen érvényeA H . félidőben. Bak ©fryenlített ugyan, de az
sülni nem tudott.
.
__
. ....
A mérkőzés első rólját Wigold (Fortuna) lőtte, osztrákok Ohrenberger ée Saobotka réven
majd Bassenberger (Benrath) szerzett gólt, de Ta
kács II. még az első félidőbe® két góljával egyeu- győztek.
A második félidőben a Ferencváros teljesen le
tört, míg a németek kitűnő fedezetaoruk révén
sorra lőttek góljaikat. WlgoJd, Homann, majd is
mét Homann, Wigold és végül Homann volt a gól
szerző. A csapat játékerejére jellemző, hogy a
válogatott Kobierskl volt a dümeldorfiak leggyen
gébb embere.
A mérkőzést Banwens vezette, aki számos ma
gyar támadást akasztott meg lesállás címén.

ÚJPEST SZÉP JÁTÉKÁT ÜNNEPELTE
PFORZHEIM
ÚJPEST—PFORZHEIM 7:1 (4:1)
Pforzheim, január 8.
Az Újpest labdarúgó csapata Pforzheim
város válogatottjai ellen 7:1 (4:1) arányú szép
győzelmet aratott. A magyar csapat kitűnő
játéka nagy elismerésre ragadta a több mint
6000 főnyi közönséget. Újpest első gólját Já
vor lőtte a 16. percben, a további gólokon
Jávor, Déri és P. Szabó (utóbbi 11-esből) osz
tozott. A német csapat becsületgólját a rastatti Huber balszélső szerezte.

B K E —Brandenburg 3:1 (3*

BUDAI 11—CAGLIARI 9:9
Cagliari, január 8.
A Budai „11" vasárnap Cagliariban mérkő
zött az ottani helyi válogatott ellen. Az ered
mény döntetlen 0:0 volt. Vadász érvényes gól
ját a pártos bíró nem ítélte meg.
III. KÉR FC—AGRIGENTO 4:1

FEH ÉR C ÁR TÓ L
VÖRÖS LE N IN IG

TÍMÁR NYERTE A HUNGÁRIA KARD
VERSENYÉT
Nagy küzdelmet hozott a H. V. C.^országos
versenye, amelyen a győzelmet Timár Gyula
(H. T. V. K.) szerezte meg, 2. Maszlay
(H. T. V. K .), 3. Zöld dr. (B E ^C ), 4, Erdé
lyi (MTK).

Az előző közlemények tartalma:

s z e re p e
á ta la k u lá sá b a n
— maradt Acsinszkban egyedül az echalonon ... Azt hit
tük Vladivosztokig meg sem állunk . . . s . . . a következő
állomáson egyszerűen beszüntették a további kéjutazást.
Szibéria legnagyobb hadifogoly-tábora következett: Krásznojárszk. . .
Megérkezés egy hadifogoly-táborba. . .

— Életünkben először, s nyilván utoljára van alkal
munk arra, hogy az orosz állam költségén Szibériát m eg
tekintsük. Mindenki addig menjen, ameddig csak leh et. . .

A civil-életben is bizonyos izgalommal jár a megér
kezés egy idegen városba. A bizonytalanság akkor is
kínzó, mi lesz ott, mi vár az emberre? A szabad em
b e r r e ... Ezzel szemben a hadifogságban... Valahogy
így kezdődik.
Vasúti állomás. Ez sem különb a többinél. Csak
mintha állandósulna a lárma, amit kísérőink, konvojaink
ütnek:
— Avsztrieki! . . . tvoj máty! Iditye! Pásol. . .
Osztrákok (más megszólítás nincs, a mi egyenru
hánkban leledző „vojennó pljénni’, tehát hadifogoly szá
mára), azután jön a szokott durva káromkodás, s végül
az indulást jelentő felszólítás. A megkísérelt alku nem
használ, végre számunkra is itt a végcél. Ki kell kászolódni a vagónokból, amelyeket pedig minden kényelmet
lenségük ellenére már lassacskán megszoktunk, ottho
nunknak éreztük. Mindenkinek meg volt már a fekhelye,
ha a földön, vagy az átjáró folyosón is. S meg volt a
„fogasa” : szögek sora a vasúti fülke oldalfalaiban.
S most egyszerre itthagyni az egészet. . .
De már jelentkeznek a kozákok. Nagajka, kancsuka
csattog. Vége a tréfának. Ha legénység érkezett, nem sok
a teketória! Hátukra a podgyásszal — ha egyáltalában
van valamijük — s előre a gorodokba, a „városkába” , a
hadifogolytáborba. Hogy az 10 versztnyire (több, mint
10 kilométer) van a vasúttól, mit tesz az?
Tiszt is van? Jó, mehet kocsin, vagy szánon. Ha van
pénze. Az egyfogatú izwozcsikot jobb nem kérdezni, mit
kér. A legjobb beleülni, s a sorsra bízni, hogy akar meg
vágni a végén, mert az ember úgy járhat, mint mi. Óva
tosak voltunk. Alkudni kezdtünk. Szemérmetlen sokat
követeltek, s ahogy ott állottak a kocsisok sorban, mind
egyik 1— 1 rubellel többet kért, mint a másik. Szolidari
tás — hangzott a jelszó.
— Nem megyünk kocsin!
Az izwozcsikok csak összenevettek a kozákokkal, s
ezek ki is adták azonnal a jelszót:
— Avsztrieki, . . . tvoj máty! Iditye, pásol!
S már kergettek is bennünket kancsukával előre.
Elképzelhető kapkodás. A bundák, a matrácok, a kályhák,
a csövek. A konyha lábasai, a gyúródeszkák, a veidlingek. Mindez egy halomban. S közben a kozák: iditye
. . . t v o j máty!

S az „öregek” voltak a legkíváncsiabbak. A rang pe
dig döntött, tehát végül is a mi csoportunk, amelynek egy
valóságos alezredes (mert, mint később kiderült, voltak ál
alezredesek is)volt a vezetője — legrangosabb a vonaton

Egy perc és felbomlott a „szolidaritás". Valósággal
licitálás kezdődött a kocsikra. De most mi vertük fel az
Arát, magasabbra, ahogy eleinte az izwozcsikok kérték . . .
És megindult a furcsa cigánykaraván, a krásznojárszki

A cár külön Szibériája.
Május vége volt. Orosz husvét. Chrisztosz voszkreezen y e! Krisztus feltámadott! Már nem mertünk állomáso
kon leszállani a vonatról, hogy csájnikunkkal (kis teás
kanna) tyopli vodáért menjünk az állomásra, a kypjatokhoz (orosz állomáson más vizet, mint forrót, járványveszély miatt, kapni nem lehet), mert mindenütt berúgott
és szakállas muzsikok estek az ember nyakába, hogy ősi
szokás szerint átöleljék és — oh, borzalom — jobbrólbalról jó cuppanósan megcsókolják: Chrisztosz voszkreszen ye! S rá kellett mondani kedvesen a feleletet: V jem o
voszkreszenye! Valóban feltámadott!!
S elérkezett Cseljabinszk, el a gyönyörű Ural. Könynyeztünk az emlékoszlop láttán, amely Európát Ázsiától
elválasztó ponton emelkedett Egyszerűségében megdöb
bentő. Ciril írással az egyik oldalon „E vropa", a másikon
„A sia ” . Ennyi az egész! De csakhamar kacagtunk a kö
vetkező emlékobeliszknél, amely a politikai Európa meg
szűnését és a cári Ázsia eljövetelét jellemzi. A hatalmas
Cáratyvskának külön Ázsia kellett. A földrajzit nem fo
gadta el, hanem jóval keletebbre kezdődött az ő politikai
Ázsiája: S z ib é r ia ...
Szibéria . . . Végtelen hómezőik után kutattak szeme
ink, s ingujjra kellett vetkőzni. Sőt még lejjebb. Szibé
ria . . . A hó, jég és a velünk hozott bundák hazája. . . S
a hőmérő — persze ilyen is volt az egyik tyepluska külső
falára szerelve — , ahogy beljebb értünk Szibériába, s
ahogy múltak a napok, egyre — feljebb és feljebb emel
kedett. Sehogy sem értettük a dolgot, a muszkák meg min
dig jobban mulattak rajtunk. Mint a gyerekek, akik nagy
meglepetést készítenek elő a felnőttek számára.
Már elhagytuk Omskot, ahol a transzport egy része
leszállóit, azután Tomsk következett. Közben Novo-Nikolajewsknél is lemaradt a tisztek egy része. Nagy viták
után. K i szálljon le és ki maradjon a vonaton ? Végül is a
rang döntött. Az egye6 csoportok vezetőinek rangja. Té
vedés, nem a magasabb rangú szállt le először, s maradt
így közelebb hazájához, Európához. A tiszti csoport ta
lán korban legfiatalabb tagja — e sorok írója — felállí
tott egy elméletet s ezt elfogadta mindenki:

A BBTE vándordijas síversenyét a BBTE
nyerte, a MAC előtt. Egyénileg első Marsik
LASE, 2. Kopferstcin BBTE, 3. De Pottere
Gerard MSK. A hölgyek versenyén Szeiler
Nándorné BBTE győzött
AZ UJ TATRAFCREDT TORNÁN
MÁSODIK LETT A BBTE

gorodok f e lé ... A przemysli
jutottak!

Irta : L É V A I JE N Ő
Przemysl elesett. A vár védőit hadifogságba
hurcolják az oroszok. Szimbirszkben egy; elha
gyott malomba, a „tetűvárba" kerülnek, ahol
borzasztó heteket töltenek. Utánna néhány kelle
mes hét a tatárok között. Furcsa életmódjuk. A
tatár hárem. . . A hadifoglyok érdekes beren
dezkedése. Furcsa kéjutazás a Volgán. Első ta
lálkozásom Trockijjal

3:3, 9:9)

tisztek

egyelőre

révbe

„Orosz fogolyságban . .
Hagyjuk el egy időre a tisztitáborokba beérkezett
csoportokat s menjünk vissza Przemysl romjai alá, néz
zük meg, mi is történt a vár csontig-bőrig lesoványodott
és rongyaitól is megfosztott legénységével?
Már elmondottuk, hogy gyalog hajszolták őket végig
Galícián. Lembergben az ottani lakosság — elsősorban
a monarchiához húzó zsidók — amit lehetett, megtettek
érdekükben. Amit lehetett. . . Tehát kenyeret, esetleg le
vest adtak. Ha az őrök megengedték. Nem egy nagyon
megjárta jólelkűségével. Egyszerűen kancsukával a hadi
foglyok közé kergették őket, s már hurcolták magukkal
a jám bor adakozót Oroszország felé.

Brody után következett a tyepluska, ez a furcsa, de
nem legkellemetlenebb jármű. Tehervagon. Középen vas
kályha, két oldalt priccs. Három-három sornyi magasság
ban. Aki alulfeküdt, a két alsó emeleten, az soha sem ül
hetett. S fázott. Aki felülfeküdt, a harmadikon, az min
dig izzadt. S a „wozduch” , a levegő, amely felülre szi
várgott. Hónapok óta fürdőt nem látott, hetek óta leg
feljebb a csajkából szájba vett, s onnan kézre köpött
vízzel mosdott testekből. . . De mégis jobb volt, mint
gyalogolni. . .
A Kiev melletti Darnicán volt az első komolyabb
stációjuk. Itt már nemzetiségi szétosztás következett
A magyarok és németajkú osztrákok külön, a „nem zeti
ségek" a másik oldalon. A szlávok, románok bementek az
irodába, itt valósággal listákból kipipázták a nevüket 8
mint „szabad légionisták” kerültek elő.
Itt kapták azokat a furcsa szövegű magyar levelező
lapokat, amelyeket csak ki kellett tölteni, s átadni a cen
zoroknak, akik — nem tudtak magyarul:
Tessék most küldeni rokonaimhoz.
Orosz fogolyságban vagyok, városban............ guber-

niába........... Egészséges, s nem sebesülve vagyok. Lehet
írni hozzám is magyarul.
Szíves üdvözlet.

Nevem és keresztnevem:
A címüket elküldték, válasz soha sem érkezett meg.
Sokszor éveken á t a legtöbbször az egész hadifogság alatt
nem jutott el a legtöbb legényhez a posta. Mindig máshol
voltak, m ire a válasz átjutott a h a tá ro k o n ...

Darnicán szerezték az első komolyabb betegségeket
az „egészséges" hadifogoly-tömegek. Innen kezdődött a
munkára való szétosztás is. A munkára.... Akik egyelőre a
szibériai transzportba kerültek, azok azt hitték, hogy ez
a legrosszabb: mennek az ólombányákba, a hómezők ha
lálába. S a legszívesebben — minden furfang árán —
igyekeztek máshová jutni. Kínálták is rögtön az oroszok:
önkéntes jelentkezők kerestetnek vasútépítésre. Murmánba! És mentek a magyarok, a csontig soványodott
przemysliek is . . .

A jövő héten következik: Vasútépítés borzalmai
a Murmánon. . ,
Megjelenik minden hétfőn hajnalban. — Előfizetési ár:
A kiadásért felel: Dr. Bálint Mózes,
félévre 6 pengő; 1 évre 10 pengő.
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