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Megkerült az eltűnt 
Fogarassy rendűr

Hónapok óta folytatja a rendőrség az el
tűnt Fogarassy István rendörőrmester titok
zatos eltűnése miatt megindított nyomozást.

Az eddigi, szinte éjjel-nappal folytatott 
kutatás nem hozott semmiféle konkrét bizo
nyítékot, amelyből meg lehetett volna állapí
tani, hogy a múlt év október 29-én szolgá
lati helyéről eltűnt rendőr útja hova vezetett. 
Különböző feltevések alakultak ki. Egyik ver
zió szerint Fogarassy Istvánt Angyalföldön 
meggyilkolták, a másik szerint a zálogjegy
hiénákkal együtt, akiknek állítólag bűntársuk 
volt, Bulgáriába szökött, a harmadik és leg
valószínűtlenebb hír az volt a nyomtalanul 
eltűnt rendőrről, hogy egy bűnszövetkezet, 
amelyet le akart leplezni, elfogta és fogság
ban tartja.

A főkapitányság bűnügyi osztálya termé
szetesen mind a három irányban megindította 
a nyomozást, de később bebizonyosodott,, hogy 
valamennyi nyom hamis volt. A hatóságok 
szerint legvalószínűbbnek látszott, hogy Fo- 
garassyt nem gyilkolták meg, nincs Bulgá
riában, hanem Budapesten bujkál. És ez volt 
a helyes feltevés.

Fogarassy kabátot lopott
rendőrségen egy feljelentés, amelyet özv. 
Vó.rkonyi Béláné Szív-utcai lapterjesztőnő 
tett, aki elmondotta, hogy megjelent a laká
sán egy magas férfi, aki az iránt érdeklő
dött, hogy milyen feltételek mellett vehetné 
ki a hirdetett "szobát. Az asszony megmondta 
a szoba árát és rövidesen megkötötték az 
alkut. A magas férfi nyomban beköltözött a 
lakésba azzal, hogy a szobabérét csak más
nap fizeti ki, mert nincs nála elegendő pénz.

A főbérlönő beleegyezett a házbérfizetés 
másnapra való elhalasztásába. A magas férfi 
első nap az éjszakát ott is töltötte. Reg
gel felöltözött és azzal búcsúzott el, hogy 
csak este tér vissza, a munkából. Azonban 
sem este, sem másnap nem jött vissza az új 
bérlő. A főbérlő most már gyanút fogott 
és arra gondolva, hogy a bérlője táléin valami 
szélhám.08 volt, átvizsgálta a szekrényét és 
megállapította, hogy

onnan férjének szürke felöltője és 
egy kék ing és gallér hiányzik.

A főkapitányság panaszfelvevő osztályáról 
Várkonyinét nyomban felvezették Zimmer- 
mann Endre dr. rendőrkapitányhoz, a Foga- 
rassy-ügy referenséhez, ahol megkezdték 
részletes kihallgatását.

Az asszony által adott személyleírás 
teljesen ráillett az eltűnt rendőrőr
mesterre. A fényképen pedig a pa
naszt te vő Várkonyiné teljes határo
zottsággal felismerte megkárosítóját.

A kihallgatás további során még egy rend
kívül érdekes momentum került a rendőrség 
tudomására.

Fogarassy, Várkonyiné férjének 
télikabátja ellenében otthagyta a 

sajátját. . .

Áruló nyom a rendőr 
kabátjában

A kihallgatás befejezése után a trafikosnő- 
vel egy detektív is ment a Szív-utcai lakásba, 
hogy onnan behozza a rendőrőrmester ka

bátját. Fél óra mnlva visszaérkezett a detek
tív. A rendőrségen átkutatták Fogarassy ka
bátjának zsebeit, amelyben keskeny papír- 
szeletkére a következő cím volt felírva:

I. E csed -u tca  4. Juhászné.
Perceken belül detektívek indultak Kelen

föld felé, hogy megállapítsák, milyen össze
köttetésben állottak egymással Juhászné és 
az eltűnt rendörőrmester?

Juhász Istvánnénak a főkapitányságon tör
tént kihallgatásakor kiderült, hogy

a szerencsétlen asszony is Fogarassy 
megkárosítottai közé tartozik.

Lakást vett ki nála, egy éjjel ott lakott és 
anélkül, hogy fizetett volna, eltűnt. Foga- 
rassy az éjjeli szállás fejében egy kis csoma
got hagyott az Ecsed-utca 4. számú házban 
kivett lakásban, amelyet azonban Juhászné 
nem bontott fel, mert arra számított, hogy 
szobájának bérlője még vissza fog térni.

A rendőrségen felbontották a kis 
csomagot, amelyben mindössze há

rom darab vadonatúj zsebkendőt 
találtak.

Juhász Istvánná kihallgatásakor elmon
dotta, hogy nem ő adta ki a szobát annak a 
férfinak, akinek

fényképében a rendőrségen Foga- 
rassyt ismerte fel,

hanem háziasszonya, Báltér Jenőné. őt kérte 
meg, amíg ó munkában van, ha valaki jelent
kezik, adja ki a szobáját.

Juhászné vallomása után beidéztek a fő- 
kapitányságra Báltér Jenőnét is, az Ecsedi- 
utca 4. számú ház tulajdonosnőjét, aki a 
rendőrségen a következő vallomást tette:

■— A férfi, aki Juhászné szobáját kivette, 
kérdésemre bőbeszédűen elmondotta nekem, 
hogy a Titáni-cipőgyár Lenke-út 134. szám 
alatti üzemében soffÖr.

Barna micisapka, sötétkék berliner- 
bői készült sál, szürke kabát és va
donatújnak látszott amerikaiszabású 

cipő volt rajta.
Estefelé jött a lakást megnézni és nem sok
kal később főbérlőm, Juhászné is hazaérke
zett. Beszélgetésbe elegyedtünk az új bérlő
vel és megkérdeztük tőle, hogy ki ajánlotta 
a szobát?

— Itt borozgattam délután egy régi bará
tommal, Molnár rendőrrel — felelte — és 6 
mondta, hogy tud részemre egy olcsó, tiszte 
szobát, amely a gyárhoz is közel van. És így 
kerültem ide.

— Köbben bejelentőlapért ment el Juhász
né — folytatta vallomását a háztulajdonosnő, 
— majd amikor visszajött, megkértem az új 
bérlőt, hogy töltse ki a bejelentőlapot. Azt a 
választ kaptam, hogy ráér majd holnap reg
gel is, úgysem lehet este az őrszobára vinni 
a bejelentést. . .

Keresik Fogarassy barátját, 
Molnár rendőrt

A főkapitányságon most olyan irányban 
indítottak nyomozást, hogy valóban van-e 
azon a környéken egy Molnár nevű -endör, 
aki esetleg mint borozótárs szőbajöhetett? A 
vizsgálat megállapította, hogy 

hónapokkal azelőtt a Fehérvári-úti

őrszobán tényleg szolgálatot teljesí
tett egy Molnár XIX. József nevű 
rendőr, akit azonban mintegy féléve 

a Hiivösvölgybe helyeztek át.
Tehát minden valószínűség szerint Fogarassy 
csak azért említette Molnár nevét — akit kü
lönben a szállásadónője nem ismert —, mert 
éppen ez a név jutott eszébe.

A rendőrségnek végre vasárnap délntán 
olyan adatok jutottak birtokába, amelyekből 
úgy gondolják, hogy

a hónapok óta hiába keresett és két 
nappal fizetésének felvétele előtt el
tűnt rendőrőrmester órákon belül a 

rendőrség kezére jut.
Amennyiben a nyomozó detektíveknek va

sárnap folyamán nem sikerül Fogarassyt el
fogni, hétfőn a korareggeli órákban hatszáz 
példányban sokszorosítják a rendörőrmester 
régi, bajuszos és új, borotváltarcú fény
képét, amelyet valamennyi posztóié rendőr 
még a délután folyamán kézhez kap.

Beszél Fogarassy 
lakásadónője

Kinnjártunk özv. Várkonj/i Béláné laká
sán, ahol Fogarassy István lakott. A Szív-u. 
54. számú ház hetes számú földszinti szoba- 
konyhás lakásában lakik kisfiával özv. Vár- 
konyi Béláné, aki lapárusításból él. Kérdé
sünkre elmondja, hogy december 31-én dél
ben jelentkezett nála vitéz Fekete Stefán né
ven a magas, rövidre nyírt bajuszú férfi, 
előadta, hogy 6 a honvédelmi élelmezési rak
tárban, a Lehel-útón alhadnagyi minőségben 
teljesít szolgálatot és egy Szabó nevű pos
tástól kapta Várkonyiné címét. Várkonyiné 
napi négy pengőért kiadta neki az egyik 
ágyat. „Fekete” este el is jött, semmi holmit 
nem hozott, azt mondván, hogy a napokban

A politikai érdeklődés előterében azok a 
nagyfontosságú pénzügyi kérdések állanak, 
amelyek ügyében lmrédy Béla pénzügymi
niszter folytatott Genfben tárgyalásokat. A 
pénzügyminiszter szombat este fejezte be ta
nácskozásait a Népszövetség pénzügyi bizott
ságának tagjaival és bár a tárgyalásoknak 
eredményéről még nem adtak ki hivatalos 
közlést, annyit a genfi jelentésekből már meg 
lehet állapítani, hogy lmrédy pénzügymi
niszter elérte célját: sikerült a A épszövetség 
pénzügyi bizottságában helyetfoglaló külföldi 
szakértőket meggyőzni arról, hogy a magyar 
kormány átmeneti pénzügyi és gazdasági in
tézkedései szükségszernek és elkerülhetetle
nek voltak.

lmrédy pénzügyminiszter vasárnap délben 
utazott el Genfből és valószínűleg kedden ér
kezik meg Budapestre. A pénzügyminiszter a 
csütörtöki minisztertanácson számol be a 
genfi tárgyalásainak eredményeiről és ezzel

érkezik meg anyja Bicskéről és o fogja ru
háit elhozni. „Fekete” azzal az ürüggyel, 
hogy az elmúlt héten nehéz szolgálatot telje
sített, újévkor egész nap ágyban maradt. 
Várkonyiné — amint előadja —, ekkor meg- 
figyelte kezén a halálfe\es gyűrűt és a fekete 
óraszíjat bal csuklóján, amely később felkel* 
tette gyanúját, hogy lakója Fogarassy rend
őrrel volt azonos.

Az állítólagos Fekete egyébként egész nap 
arról beszélt, hogy el fogja venni feleségül 
Várkonyinét és nagyszerűen fognak élni az 
ő havi 350 pengős fizetéséből. . .

A második ára virradó éjszakát is Várko- 
nyinénál töltötte Fogarassy és hétfőn reggel 
hét órakor azzal távozott a lakásról, hogy ki
megy szolgálati helyére, a Lehel-útra. Távo
zása után Várkonyiné megdöbbenve vette 
észre, hogy néhány éve elhunyt urának fel
öltője és egyik inge eltűnt, ellenben ottma
radt helyette Fogarassy kabátja és inge. A 
lakó két pengőt is elvitt, holott már napköz
ben is kölcsönkért tőle egy pengőt. A lakás
ban a kabáton kívül csak négy szennyes 
zsebkendőt hagyott Várkonyiné lakója, ame
lyek közül az egyikben, egy kis női zsebken
dőben „M” betű van hímezve. Fogarassy ez
után nem is jelentkezett újra és midőn Vár
konyiné az újságok fényképeiről teljes bizo
nyossággal felismerte lakóját, megtette a be
jelentést a főkapitányságon és beszolgáltatta 
„Fekete Stefán” hátrahagyott holmiját.

Bencés Tibor.

A rendőrség bűnügy! osztálya, amely az el
tűnt Fogarassy törzsőrmester ügyében nyo
moz, a sajtó útján hívja fel a közönséget, hogy 
amennyiben bárki, rendőr egyenruhát és kar
dot, esetleg csak egyenruhát, vagy külön a 
kardot, letétbe helyezett, elzálogosított vagy 
megőrzésre átadott volna, haladéktalanul je
lentkezzék a főkapitányságon a II. emelet 137, 
szám alatt

egyidejűleg fogja a nyilvánosságot is tájékoz
tatni a Genfben elért eredményeiről.

A népszövetségi tanács teljes ülése január 
23-án kezdődik, a pénzügyi bizottságnak Ma
gyarországra vonatkozó jelentését azonban 
valószínűleg csak 25 vagy 26-án fogják tár
gyalni. Egyelőre még nincs végleges döntés, 
hogy a Népszövetségnek ezen az ülésén ki 
fogja képviselni Magyarországot.

A békés-bélmegyeri erdők
A békési csendörörs veszedelmes orwadáfiz- 

társaságot tett ártalmatlanná, amely a békéa- 
bélmegyeri erdben garázdálkodott. Elfogták 
Borbély Gábor, Dohányos János, Dohányos 
István, Buzi Mihály, Csillag Ferenc és Kom- 
lódy Mihály békési lakos, orvvadászokat és 
igen sok puskát és lőszert koboztak el.

lmrédy pénzügyminiszter genfi tár
gyalásairól a csütörtöki miniszter- 

tanácson számol be
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Hasznos tudni,
hogy SCHMIDTHAUER

keserűvize
nemcsak a legjobb természetes hashajtó,
de kiöblítést szerepénél fogva gyorsan 
eltávolítja a káros baktériumokat a szervezetből

E g y  SH  é m  a sszo ny
öngyilkossága

Vasárnap este 9 órakor megrendítő ön- 
gyilkosság történt a Hernád-utca 27. szá
mú házban. Evek óta lakott itt a harma
dik emeleten rokonainál Szöllősi Bernát- 
né, aki az idén .lépett a 90-ik esztendejé
be. Üldözési kényszerképzetek kínozták az 
idős uriasszonyt, akit hozzátartozói gon
dosan ápoltak és igyekeztek megnyugtat
ni. Nagyon vigyáztak rá, mert már több

ször próbált öngyilkosságot elkövetni, de 
vasárnap, mivel egészen nyugodtnak lát
szott, egyedül hagyták otthon. Szöllösiné, 
amikor egyedül maradt, kinyitotta a vilá
gító udvari ablakot, felmászott az ablak- 
párkányra s a harmadik emeletről leve
tette magát. Az azonnal kiérkező mentők 
még életben találták, beszállították a 
Rókusba, ahol azonban már nem tudtak 
rajta segíteni, meghalt.

Nem lesz februárban
a u t  © r e n d s z á m c s e r e !

A  m iniszterelnök is foglalkozik  a gép 
jármüvek újravizsgáztatásának ügyével

Ismeretes, hogy a múlt héten a Királyi Ma
gyar Automobil Club, valamint több más ér
dekelt egyesület és alakulat memorandumot 
nyújtott bo a miniszterelnökhöz. Ebben tilta
koznak a belügyminiszter rendelet© ellen, 
amely szerint az összes gépjármüveket súlyos 
megadóztatásnak vetik alá az újravizsgázta
tás és az új autórendszámok folytán.

Most Gömbös Gyula miniszterelnök erre a 
memorandumra a belügyminisztérium állás
pontja felől érdeklődött. A belügyminiszté
rium több pontban sorakoztatta fel érveit a 
rendelet előnyei mellett, azzal a megjegyzéssel, 
hogy ezt a rendeletet az érdekelt egyesületek

és az ügyben érdekeltek bevonásával, azok 
helyeslésével hozta meg.

A „ Magyar Hétfő ', amely elsőnek emelte fel 
tiltakozó hangját a magyar automobilizmust 
sújtó újabb közteher ellen, megelégedetten je
lentheti olvasó'nak, hogy a belügyminiszté
rium meggyőző levele ellenére is, a miniszter- 
elnök elhalasztja a gépjármüvek újravizsgáz
tatásának februárra kitűzőit időpontját.

Minden remény megvan tehát arra, hogy 
amennyiben a miniszterelnök egy későbbi idő
pontra engedélyezi is az új rendszámokat, 
azokat csak a legminimálisabb összegért en
gedi kibocsátani.

A z  E n d r e s z - g y é s z s z e r i a r t á s  r á t í ió -  
k ö z v e i i t é s é a e k  f u r c s a  e p i ló g u s a  

a  b í r ó s á g  e lő tt
Érdekes ügyet tárgyalt a napokban a járás

bíróság, amelynek előzményeit a felperes ira
taiban a következőképen adja elő:

Endresz György és Bitlay Gyula gyász- 
szertartását a rádió is közvetítette. Szólt a 
hangosanbeszélö a Köztisztviselők Szövetke
zetének Kossuth Lajos-utcai áruházában is 
és az alkalmazottak mély megilletődéssel hall
gatták a gyászbeszédeket. Egyszerre csak 
megjelent az üzletben Voracsek Károly üz
letvezető és indulatosan kiadta a parancsot, 
hogy azonnal kapcsolják ki a rádiót és szó
laltassanak meg a gramofonon egy táncle
mezt. Az üzlet egyik alkalmazottját ez a ren
delkezés mélyen fedháborította. Annak idején 
Önként jelentkezett katonának, hogy a hábo
rúba vonuljon, 29 hónapot töltött a fronton 
és így jogot érzett arra, hogy ezt az eljárást 
fölöttesei tudomására hozza. Közvetlen fő
nöke, Ürmössy Zsi,gmond, meg is engedte 
neki, hogy a szövetkezet ügyvezető igazgató

jának szóljon. Elment, de három napig nem 
juthatott be Borbán Lajos dr. igazgatóhoz. A 
negyedik napon azonnali hatállyal felmondták 
állását. Most Duardy István dr. ügyvéd út
ján perli a szövetkezetét felmondási illetmé
nyeiért. Az ügyet a járásbíróságon Kovács 
dr. járásbíró tárgyalja, aki elrendelte az eset 
tanúinak kihallgatását.

Érdeklődéssel várják a bizonyítási eljárás 
eredményét, miután szinte elképzelhetetlen, 
hogy a Köztisztviselők Szövetkezeténél ez eset 
ilyen módon megtörténhetett. A szövetkezet 
élén, tudvalevőleg, báró Perényi Zsigmond 
áll, a Magyar Nemzeti Szövetség elnöke, aki
ről köztudomású, hogy Endreszék óceánrepü
lésének is leglelkesebb támogatója és pártfo
gója volt. El sem lehet képzelni, hogy báró 
Perényi Zsigmond tudott volna az esetről és 
hogy ilyen okokból egy alkalmazottat elbo- 
esájtottak volna a Köztisztviselők Szövetkeze
téből.

A  zsidó hitközség helyzete 
a költségvetési adatok tükrében

A napokban tartotta mee: a Pesti izraelita Hit
község közgyűlését, amelyen letárgyalták az 1933. 
évi _ költségvetést. Ehluil az előttünk fekvő költség- 
vetésből megállapítható, hogy a zsidó hitközség 
helyzete ma rendkívül nehéz. A 209.000 angol fon
tos kölesön. amelynek a végösszege öt és fél millió 
pengőt tesz ki. nagy súllyal nehezedik a hitköz
ségre, amelynek a költségvetése így egyáltalán 
nem mutat valami rózvás képet. Néhány érdekes 
adat beszédesen megvilágítja a zsidó hitközség 
helyzetét.

A hitközségünk 711 alkalmazottja és 111 nvng- 
és kegydíjasa van, akik több mint másfél millió 
pengőbe kerülnek. Ezzel szemben a legnagyobb 
bevételt a zsidó hitközségnek a zsidókórház és a 
Bródy Adél-kórház biztosítja, ahol csak az ápo
lási dijakból egymillió pengőt irányoznak elő. 
Már sokkal kisebb a hitközség bevétele az Ima- 
székbérletdijakhól. amelyek a változott körülmé
nyek folytán (5.000 pengőre csökkentek. Ezzel 
kapcsolatban sokat vitatott nagy aránytalanságok 
is mutatkoznak. így például a Dohány-utcai 
templomra évi 75.080 pengőt költenek, viszont az 
imaszékek bérbeadásából ebh®n a templomban 
csak 29.039 pengőt remélnek bevenni. Ebben a 
templomban az imaszékek ára nincs arányban a 
külső fénnyel és pompával, amelyek itt a szer
tartásokat kísérik. Haso.iló a helyzet a Romhaeh- 
ntcai templomban Is. ahol az imaszékek értékesí
téséből csak 70»0 pengő bevételt várnak, inig a 
szertartási kiadások 43.000 pengőre rúgnak. Sokkal 
arányosabb a helyzet a kisebb templomoknál, 
azonban ezekben ia csak igen szerény az elő
irányzott bevétel

A költségvetésből megállapítható, hogy a hit
község általában nem áldoz sokat a közintézmé
nyekre. Szubvenciók címén — bár két helyen U

elszámolják ezeket — mindössze 40.000 pengőt ta
lálunk. Erősen ráfizet a zsidó hitközség iskoláira 
is. Így például a zsidó reálgimnázium 167.000 pen
gős kiadásával szemben a költségvetés csak 
(0.000 pengő tandíj bevételt Irányoz elő. Hasonló 
a helyzet a többi iskolában Is. ami arra készteti 
a hitközséget, hogy csatlakozzék Hóman Bálint 
kultuszminiszter kezdeményezéséhez. amely azt 
célozza, hogy közös adót vessenek ki az összes fe- 
lekezetebre. amelyekből azután a felekezeti isko
lákat fenn lehetne tartant

Még két nagyobb bevételi tétel szerepet a 
költségvetésben: a temetési szertartásokból 125.000 
és a rituális húsvágási dijakból közel 209.091 
pengő bevételt vár a hitközség. Rendkívül kicsi az 
az összeg, amit a zsidó hitközség jótékonyságra 
szán. amennyiben nem is éri el a 200.000 pengőt és 
ez mutatja a legjobban a hitközség gyenge anyagi 
helyzetét. Sokat vitatott tétel a laska-üzem 50.000 
pengővel felvett bevétele, amelynek terhére a hit
község különben sem rosszul dotált központi ve
zető tisztviselői külön jutalomban szoktak része
sülni. Jellemző a helyzetre az is, hogy évről-évre 
csökken a knltnszadó bevétel Is. amelyet az idén 
1,200.000 pengőben irányoznak elő.

A költségvetésből kiderül, hogy a zsidó hit
községet ismét fenyegeti a tekintélyes deficit, 
amely a multévi 300.000 pengővel szemben az idén 
megközelíti a 400.000 pengőt. Hogy ezt a hiányt a 
hitközség mibő] akarja fedezni, arra a hivatalos 
költségvetés nem ad felvilágosítást.

TÁNCEST. A „Jogászok, Orvosok, Bölcsészek" 
január 19 én este 9 órai kezdettel, a Pannóniában 
jótékonycélú tánoeetélyt rendeznek.

Avatás,
A háborús irodalomban is lehet még újat 

alkotni, annyi harctéri és hadifogoly regény 
után. Ezt bizonyítja Lévai Jenő most meg
jelent könyve, az „Éhség, Árulás, Prze- 
mysl” . Túl közel áll e könyv írója a 
Magyar Hétfő-höz, semhogy kritikát írhat
nánk erről a regénynek is beillő, hatalmas 
riportsorozatról, csak éppen ismertetni akar
juk, — inkább külsőségeiben, — a könyvet, 
amely úgy tartalmánál, mint külső formá
jánál fogva bizonyára méltán feltűnést fog  
kelteni.

Az „Éhség, Árulás, Przemysl”  3fi0 ol
dalas, vaskos könyv, amely 100 érdekesnél- 
érdekesebb képet tartalmaz.

Eredeti fényképfelvételek ezek Prze- 
myslböl és a vár ostromáról.

Látjuk többek között Przemysl érődéit tel
jes épségükben és lerombolásuk után. Meg
rázó kép mutatja be a honvédek egyik kiro
hanását, egy harminc és feles beütését és 
általában a háború borzalmai elevenednek 
meg ezeken a — ritkaságszámba menő — , 
érdekes felvételeken

a maguk véres valóságában.
Két nagyon érdekes kép jellemzően mutatja, 
hogy miképen képzelték el a przemysli vár 
ostromát a háború, alatt itthon. Egész naivul 
ábrázolják ezek a régi képek az erődben 
folyó „uccai”  harcokat, úgy, hogy katonák 
rohannak lépcsőkön és a tornyokon zászlók 
vannak kitűzve. . .  Mintha csak a Halász
bástyáról vette volna a hazai képzelet a 
przemysli vár modelljét. . .  Érdekes fénykép 
mutatja be néhai Károly királyt trónörökös 
korában és finom érdekességűek azok a ké
pek, amelyek a przemysli tábori újságról és 
Gyóni Gézáról készültek, valamint azok a 
facsimilék, amelyek

a világ első repülő- és ballon levele
zőlapjait mutatják be.

A képek legtöbbjét a vár átadásakor elrej

tették, elásták és a szerző lengyelországi út
jain kutatta fel azokat.

Maga a könyv izgalmas érdekességével 
túltesz a leglebilincselőbb regényen is. Elég 
ízelítőül csak egy-két fontosabb fejezetet 
megemlíteni, amelyek elevenen tükrözik 
vissza az ostromlott vár életét a maga min
den izgalmával és nyomorúságával. _

Az éhség szörnyű szenvedései 
elevenednek meg azokon az oldalakon, ame
lyek leírják, hogy hogyan táplálkozott a ki
éhezett várörség kutyákkal, macskákkal es 
gépzsírral. De beszámol ez a könyv hűsége
sen arról is, hogy a magyar bakák hogyan, 
segítettek magulcon mind-e súlyos bajok kö
zepette. Izgalmas leírásokat találunk a 
könyvben, a Werk III. legendás harcairól, 
amelyek során egy magyar ügyvéd tanúsí
tót példás hősiességet. Annak 

az áruló- és kémrendszernek is ér
dekes leleplezése

a könyv sok fejezete, amely Ríedl ezredes 
árulásától kezdve sok hasonló gonosztettet 
produkált és ezzel siettette a háború elvesz
tését. Ezernyi eddig még meg nem írt érde
kesség van ebben a könyvben, amely tehát 
már adatainál fogva, is értékes.

Lévai Jenő könyve az „Éhség, Árulás, 
Przemysl”  minden háborús könyvnél 
jobban fogja érdekelni azokat, akik ott vol
tak Przemys'-ben és akik előtt most meg
elevenednek az ostromlott vár történelmi 
napjai, de lebilincseli majd ez a könyv azo
kat is, akik nem voitak Przemyslben és nem 
vettek részt a világháborúban, mert hiszen 
egy szemtanú érdekfeszítő leírásából isme
rik meg a világháború egyik fontos esemé
nyének izgalmas részleteit.

A könyv a Ilvngária-vyomda ízléses ki
állításában jelent meg és artisztikus címlap
ja  a stílusos fotomontázs Kfier Albert mű
vészi munkája.

' Bállá Ernő.

A »Papagáj« halála . . .
Az Erzsébet-körúti Papagáj-mulató szom

bat este lehúzta redőnyeit és az ajtóra ki
akasztották a cédulát: „A mai előadás el
marad.”  A mulató jelenlegi tulajdonosa: Gá
bor Sándor három éven át, mint főpinccr dol
gozott a Papagájban, melynek tulajdonosa 
akkoriban Oláh Gyárfás Mihály volt. Gábor 
szeptemberben vette át a lokált, mikor is 
25.000 pengő költséggel átalakította az egész 
helyiséget. A Papagáj azonban nem váltotta 
be a hozzá fűzött reményeket és Gábor Sán
dor rövidesen mindenét elvesztette. Gábor 
Sándor már a házbért sem tudta fizetni cs 
ezért a Royal Orfeum R.-t., mint háztulajdo
nos, hatezer pengőért perelte a mulatót. A 
bírósági tárgyalás már 13-ra ki volt tűzve, 
de a bíró betegsége miatt 17-re halasztották.

Ilyen előzmények után jöttek össze a lokál 
alkalmazottai szombaton délután megbeszélés

végett. Gábor igazgató azonban már nem je
lent meg, helyette Árvái Rezső, a Royal 
Orfeum igazgatója jött el, aki a távollevő 
igazgatótól expressz-levelet kapott, melyben 
közli vele, hogy teljesen tönkrement és kéri, 
hogy lépjen ügyvédjével, dr. Faragó János
sal érintkezésbe,

A lokál alkalmazottai most már a rendőr
ségre siettek, ahol megtették a feljelentést 
Gábor Sándor ellen és pedig Sulhof Simonné 
1500 pengő óvadék és 800 pengő fizetés, 
Krajcsovics Ernő és Farkas Mária reklám
ellenőrök 200 pengő, Jurinszky Sándor áru
kezelő főpincér 6000 pengő követelés címén.

A Papagájt lepecsételték és a néma helyi
ségben mindössze egy élőlény maradt a papa
gáj, mely azelőtt az előcsarnokban üdvözölte 
az érkezőket.

SIPŐCZ POLGÁRMESTER ÁLLAPOTA JA
VULT. Sipőcz Jenő polgármester, aki a na
pokban, mint ismeretes, a síkos járdán elcsú
szott és karját törte, már a javulás üljön van. 
A vasárnapra virradó éjszakát a polgármes
ter nyugodtan töltötte és láza inár teljesen 
megszűnt. Hőmérséklete normális, közérzete 
vasárnap kielégítő volt és kezelőorvosai sze
rint a közeli napokban már megjelenhet hi
vatalában is.

TÖREKI TÖRVÉNYSZÉKI ELNÖKNEK 
FIIUNOKÁJA SZÜLETETT. Dr. Töreky 
Gézát, a törvényszék elnökét sokan keresték 
fel vasárnap szerencsekívánataikkal, mintán 
leányának, vitéz Báthory Elemér vezérkari 
őrnagy feleségének fiúgyermeke született. Vi

téz Bátkoryéknak ez már második gyermekük, 
az elsőszülött azonban leány és így az újszü
lött — az ifjú vitéz Báthory Elemér — az 
első fiúunokája Töreky Gézának, aki érthető 
örömmel fogadta a családi eseményt.

POGÁNY ZSIGMOND JUBILEUMA. A fő
város hirdető vállalatának tisztikara szombat 
este a Gellért-szálló Gund íl-éttermében ban
kett keretében ünnepelte a vállalat jelenlegi 
vezetőjének. Pogány Zsigmondnak 30 éves 
szolgálati jubileumát. Pogány helyettes vezér- 
igazgató három évtizede áll a főváros szolgá
latában és így mindenképen méltó arra, hogy 
őt nevezzék ki a Lamotte Ernő halálával meg
üresedett hirdető i'állalati igazgatói állásra,
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MAudas,
A postautalvány hátára ragasztandó

A Magyar Héff« kiadóhivatalának
__ Budapest

VI., Rósaa-n. 111. 
Megrendelem at „Éhség. Árulás, 

PrzeinysP* című könyrrt kedveimé- 
nyes előliedé*! Íren, ■ ma 1J% P-f 
postára adtam.
Név: . . . . . . . . .
Pontsa dm: * • • • • •  i I i

című 360 oldalas és 100 eredeti prze
mysli felvételt tartalmazó könyve. A Ma
gyar Hétfő olvasói, akik az alábbi szel
vényt kivágva, kitöltve beküldik a kiadó- 
hivatalnak, a könyvet kedvezményes 2 
gengő 90 filléres áron kapják meg postai 
bérmentes küldéssel.

E héten már könyvárusi forgalomba Is 
rcriil, 8 fent! előnyös ajánlatunk csak Ja
nuár 20-lg érvénye*.
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E s s íe r Q o m u r a  c s e le k e d e t t .. .
M áíétfy Viktornak, Esztergom  plébánosának és országgyűlési 

kép viselőjén ek  izgalm as közéleti szerep lése
Egy szomorú, elkeseredett, szinte 
reménytvesztett városban jár
tunk, annak életéről akarunk 
igaz képet festeni. Esztergom
ról, a magyar katolicizmus szék
városáról: Esztergomról, a ma
gyar Rómáról. . .

Magasan a város felett székel a csendes és 
hallgatag primási palota. Nagy ura filozo
fikus bölcseséggel visszavonultan él. Palotá

ja ablakából némán tekint le a reményét, hi
tét vesztett székvárosára, amelynek lakos
sága pedig Tőle várja a megújulást, a meg
tisztulást, az életet. . .  S a Nagyúr végre 
elérkezettnek látta az időt és cselekedett. . .

Esztergomban tehát megkezdődött a rend
csinálás. A  bíboros hercegprímás végre el
határozta: végetvet az áldatlan állapotok
nak, gyökeresen rendet teremt. Elrendelte 
M átéffy  Viktor prépost-plébános vagyona 
ellen a zárlatot „szabálytalan vagyonkezelés
sel a káptalannak okozott károk”  miatt. De 
nem állott meg ennél a lépésnél, hanem meg
indíttatta a kánonjogi eljárást is M átéffy  
ellen, amelynek az lehet a vége, hogy Má
té ffy  más egyházmegyébe kerül, el fogja  
hagyni Esztergomot, el évtizedes papi, poli
tikai és gazdasági működésének színterét. 
Esztergom új plébánost, de új világi vezetőt, 
új képviselőt is fog  kapni. Esztergom tehát 
új élet előtt á ll. . .  Lássuk, hogy jutott el 
idáig ?

1916 január 1-én a nyugdíjbavonuló Wim- 
mer Imre polgármester helyébe fiatal ember 
kerül, dr. Antony Béla. Programmja érdekes:

Esztergomból kell a magyar Grácot megcsi
nálni, a nyugdíjasok visszavonuló helyét, to
vábbá iskolavárost és nyaralóhelyet. Nagymar- 
ros, Verőce, Zebegény és Visegrád méltó ellen
felét. S megkezdődnek a beruházások, vízveze
ték és csatornázás készül, amely körül tör ki 
azután az első vihar. Iskolák épülnek ( ma már 
nyolc féle szaporítja a pénzthozó idegenforgal
mat) 8 az Esztergomi Takarékpénztár köz- 
benjöttével megépül az ország egyik legkelle
mesebb strandfürdője. . .

Mindez persze nem megy áldozatok nélkül. 
A  város nagy Speyer-kölcsönt vesz fel, (tavaly 
még fennállott belőle 1.8 millió pengő) azután 
a budapesti, esztergomi pénzintézeteknél és a 
kincstárnál további 2 millió pengő adósságot 
csinál. (A  pótadó 97%-ra emelkedett.) Meg
alakították a Közüzemi Részvénytársaságot, 
amely a város világítási koncessziójának birto
kán kívül a környék eléktrifikálását is céljául 
tűzte ki, abban a reményben, hogy ez üzlet 
lesz. Városi bérházakat is építettek, utakat 
aszfaltoztak, városi gazdaság és tehenészet lé
tesült . . . •

S váratlanul kellemetlen hírek szállingóz
nak a csendes primási város felől. Panamák 
szele fujdogál és városi csődről beszélnek. 
S egyszerre nyüzsögni kezd az addig csen
des hangyaboly. Talán a politika kezdte. 
Képviselőválasztás. Szemben áll egymással 
M átéffy  Viktor plébános és dr. Groh József, 
a hercegprímás jogtanácsosa. Folyik a nagy 
harc: ki a primási udvar jelöltje? Serédi 
Jusztinján hallgat. . .  Nehéz harcban, véres 
választás során Groh József elbukik. Pyrr- 
husi győzelem M átéffy  számára —  érzi 
mindenki —  csak talán maga M átéffy, a 
győző és udvara, vezérkara nem. Vezérkara? 
Igen. Az élen egy nagyon jóindulatú, de a 
politikához nem értő s éppen azért minden 
szálba belegabalyodó kitűnő katona Szivós- 
Waldfogel József tábornok . . .  Addig csak 
az esztergomi idegenforgalom leglelkesebb 
előharcosa, ez időtől kezdve pedig a legna
gyobb helyi politika^, és közéleti csaták aktív 
és passzív hőse. . .

M átéffy —  mint mondjuk — nem látja a

veszélyt, halad tovább kitűzött útján. An
tony Béla ellen megy most a harc. Vádak és 
vádak . .  . Antony polgármester ellen fegyel
mit indítanak. Az élen Huszár Aladár, a 
megye főispánja. Nagy sajtócsaták. A két 
helyi lap: az Esztergom  és Esztergom és 
Vidéke mellett váratlanul bekapcsolódik —  
hangos harci zajjal —  az egyesített Komá- 
rom-Esztergom vármegye egyik kis közsé
gében, Tatán addig csendesen éldegélő la
pocska, a Komárom-Esztergom vármegye. 
Szokatlan hévvel és tegyük hozzá nem ügyet
len módon. Purifikálni akar . . .  Megégeti 
magát, kolportázs-joga, lapengedélye ve
szélyben, de nem tágít, buldogszivósággal 
harap bele Esztergom közéletének neki nem 
szimpatikus reprezentánsaiba.

Antony elbukik, nyugdíjba kényszerítik. 
(M átéffy még mindig nem érzi, hogy ez 
újabb pyrrhuszi győzelme.) Helyébe két je
lölt ugrik a porondra. Az egyik egy törvény- 
széki jegyző, a másik Huszár főispán tit
kára. Melyik a hercegprímás jelöltje? —  
kérdi Esztergom. Serédi Jusztinján ismét 
hallgat, de elmegy a polgármesterválasztó 
közgyűlésre s leadja szavazatát —  titkosan 
—  az egyik jelöltre. Melyikre? Esztergom 
úgy tudja a —  másikra. Arra, aki nem a fő 
ispán jelöltje. Az ország első zászlósurának 
akarata mégsem teljesül, városának, a pri
mási székhelynek, Esztergomnak nem az 
lesz a polgármestere, akit ö  akar. A  főispán 
és pártja, M átéffy  és Waldfogel tábornok 
újból diadalmaskodnak: a föispáni titkár 
lesz az új polgármester.

Újabb pyrrhusi győzelem. A  hercegprí
más hallgat. Mátéffy a diadal mámorában 
még mindig nem érzi a veszélyt s nem cse
lekszik. Illetőleg cselekszik: négyszemközt 
helytelenül nyilatkozik a hercegprímás ma
gas személyéről. . .  Ez napfényre kerül. . .

S a harc folytatódik. Esztergom új főis
pánt kap. Huszár Aladár a szomszéd Győr 
megye élére kerül. A polgármesterválasztást 
megpeticionálják. Mátéffy és Szivós-Wald- 
fogelt sajtótámadások özöne kezdi k i . . .

Mert közben még egy nagy baj is történt. 
Groh dr., a primási jogtanácsos és a káptalan
nak a hercegprímáshoz természetesen hű ösz- 
szesége sem maradt tétlen: Mátéffy kihívta 
maga ellen a végzetet! Ez a koncepciózus és 
más időkben, vagy más — óvatosságra intő 
környezet mellett — nagyszabású tettekre hi
vatott pap, gazdasági ügyek tömkelegébe is 
keveredett. Esztergom városának közüzemei 
éppen úgy az ö gazdasági vezetése alatt ossz 
pontosultak, mint a káptalan gazdasági ügyei. 
Egyszerre 12 vállalatot, üzemet vezet. S bízó 
nyára csak a rossz gazdasági viszonyok okoz 
ták, hogy mindenfelé J>aj van. Szanálásra, sür
gős szanálásra van szükség. . .

A városi ügyeket kísérlik meg előbb rendbe
hozni. A Salgótarjáni Kőszénbánya új vállal
kozása, a Hungária Villamossági nyújt egy 
nagyobb kölcsönt annak ellenében, hogy a vá
ros villamossági koncessziójáról lemond. A köl
csön és a 30 évre előre kifizetett bér 3 millió 
pengője csakhamar szétolvad s a város mai 
pótadója bizonyos burkolt tételek figyelembe 
vételével már 105%.

Az egyházi vagyonkezelés rendezése már ne
hezebb. Hamis mérlegekről szólnak sajtóközle
mények. Nagy sajtóper-sorozat indul meg. 
Néhány héttel ezelőtt már van elsőfokú íté
let: 6 hónap a vádaskodó újságíró számára. 
Mátéffy újból triumfál. Szegény még mindig 
nem veszi észre, hogy neki minden sikerül, 
valósággal üldözi a szerencse, a sors kegyeltje, 
mindig g y ő z ...  Nem látja, hogy győzelme is
mét csak — pyrrhusi.

Mert: a győri nyilvános fótárgyaláson a 
hercegprímás irodaigazgatója, Meszlényi Zol
tán dr. prelátus-kanonok és jogtanácsosa, 
Gróh József dr., továbbá Zámoly Ignác kano
nok és mások vallják, hogy Mátéffy bankveze
tése az Esztergomvidéki Hitelbanknál szabály
talan volt és súlyosan károsodott az esztergomi 
káptalan. De elhangzanak —  ha lehet — még 
kellemetlenebb tanúvallomáson is, melyek kü
lönös panaszokról beszélnek Mátéffy Viktor, a 
plébános ellen. S Antony polgármester eskü 
alatt vallja, hogy Mátéffy négyszem között 
igenis tiszteletlenül nyilatkozott volna a her
cegprímás őeminenciájáról. . .

Az ítélet, a 6 hónap, az újságíróra sújtott 
le és Mátéffy Győzött. Győzött ? ö  még min
dig azt hitte. Az esztergomi Széchenyi- 
kaszinó, amelynek elnöke M átéffy  és ügy
vezető igazgatója, Waldfogel tábornok eljá
rást is indít az egyik tanú, Antony Béla el
len. A vád: négyszemközötti beszélgetését 
elmondotta a bíróság előtt ( ! ) .

Antony —  aki különben ma már ügyvéd 
Esztergomban —  így védekezik:

—  Eskü alatt vallattam, nem volt jogom  
letagadni ezt a Mátéffy-nyilatkozatot, még
ha négyszem között is történ t. . .

S M átéffy egy  évtized óta először —  nem

győz. A  Kaszinó leszavazza azt az indít
ványt, hogy golyózzák ki Antonyt. M átéffy  
úgy képzeljük —  most először veszi észre, 
hogy valami nincs rendben körülötte. Mi 
az, hogy lehet az? —  riadhatott fel. Eszter
gomban nem úgy történik minden, ahogy én 
akarom?

Bizony nem . . .  Semmit sem használ, 
hogy M átéffy  lemond az elnökségről, Szivós- 
Waldfogel az igazgatóságról. Az sem, hogy 
vezetésükkel vagy 90 tag kilép a Kaszinóból, 
amelynek sorsa ezzel meg is pecsételődött. 
M átéffy körül hiába, csak baj van. Villám- 
csapásként sújt le rá a káptalan vagyoni 
zárlata és a kánonjogi eljárás. . .  M átéffy 
m egingott. . .  M átéffy el van ejtve . . .  A 
nagyság átka: bukása bármily tragikus, de 
nem kelt részvétet. Inkább a „legtisztább 
örömöt” : o káröröm öt. . .

Esztergom mulat. Szomorú, de igaz. Mu
lat azon, hogy a Nemzeti Kaszinóból ki akar
tak golyózni valakit azért, mert a primási 
városban eskü alatt az igazat merte vallani, 
még ha az „négyszemközötti”  beszélgetésre 
is vonatkozik.

Mulat azon is ...ami a napokban történt:
Antony Béla idézést kapott az ügyészségtől. 

Tanúvallomást tegyen egy perben. Antony a 
tanúvallomást megtagadta. Indoka az, hogy 
miután a Kaszinóból majdnem kigolyózták 
eskü alatti vallomása miatt, nem akar új val
lomást tenni egy más perben sem, mert hátha 
ottani vallomása miatt megint fenyegeti var 
lemi erkölcsi kár, vagy háramolhat rá szégyen. 
Szóval, többé senki sem lehet büntetlenül 
tanú. . .

S Esztergom mulat. Ahelyett, hogy sirat
ná mindazt a sok értéket, ami veszendőbe 
ment e 10 év alatt. Személyi torzsalkodások 
miatt és hasonló kicsinyes okokból. . .

•

Esztergom nagy Ura pedig a filozófus 
bölcseségével hallgat, de úgy látszik a maga 
részéről elhatározta, hogy egyházi vonatko
zásban likvidálja a Mátéffy-érát. És a vá
ros közönsége? Az előjelek után ítélve szin
tén ez a programmja. Az új képviselőtestü
leti választásokon —  a napokban —  már el
indult útjára az új éra. Ellenzéki tagok ke
rültek a város parlamentjébe. Esztergom 
tehát úgy látszik rövidesen új egyházi és új

nci bácsi pocakján
sok a háj, de amily könnyű volt Jó 
ételeken meghíznia, oly nehéz most túl
súlyából egy-két kilót leadnia.

A fogyókúra
csak akkor hatásos, ha a megfelelő ét
rendet az izomerő céltudatos igénybevé
telével párosítjuk. A  tápláléknak nem 
szabad a szervezetben zsírrá válnia.

Túlhízott, testes emberek
rendesen nehézkesek, ellustulnak s nem 
bírják az élénk testmozgást.

Kltünó szolgálatot tesz ilyenkor a túl
hízott testrészeken hozzáértéssel végzett 
gyömöszölés (másságé), melynek hatását 
sokszorosára fokozza és fájdalmas ké
nyelmetlenségeit tetemesen enyhíti a

Diana sósborszesz
Próbaüveg 64 fillér, eredeti üveg 1.10 P, 

közép üveg 3.20 P, nagy üveg 6.40 P.
Mindenütt kapható!

világi vezetés alá kerül. Lehet, hogy 1933- 
bán a magyar Sión új plébánost és új kép
viselőt kap . . ,

Lévai Jenő
*

„A legfontosabb feladat az esztergomi 
társadalom nyugalmát helyreállítani"
Esztergomi látogatásaink folyamán szerzett 

érdekes információinkat fenti cikkünkben 
használtuk fel. Dr. Gróh József ügyvéd, az 
esztergomi főegyházmegye jogtanácsosa és az 
Esztergomi Kér. és Iparbank elnök-igazga
tója a következő érdekes nyilatkozatot adta: 

„Esztergom városban az utolsó évek alatt 
számos oly esemény törbent, ami a város 
polgárságát egymástól elválasztotta, s nem 
egyszer szinte ellenséges viszonyba terelte.

Nekünk ma nem lehet komolyabb fel
adatunk, mint a társadalom nyugalmát 
helyreállítani, mert ez minden eredményes 
munkának legelső előfeltétele.”

Gróh József dr. nyilatkozata kitűnően jel
lemzi az esztergomi viszonyokat, s ezért cik
künkhöz csatlakozóan közöljük.

HocK János  
szom orú vasárnapja  

a fogházban
A Markó-utcai fogház ősz foglya, Hock Já

nos szomorú magányban töltötte a vasárnap 
nagy részét. Bár többen is szerették volna 
meglátogatni, az ősz pap maga kérte a fog
házgondnokságot, hogy ne adjanak túlsók Iá • 
fogatának beszélgetési engedélyt, miután fá
rasztaná, ha egymás után gyakran vezetnék 
le a hideg folyosókon cellájából a beszélge
tőbe. Vasárnap reggel Hock János a fogház
ban misét hallgatott, majd az ájtatoskodás 
után egyideig sétált a fogház udvarán. A dél
előtt folyamán hárman látogatták meg: Köh- 
ler Ferenc lazarista rendfőnök, aki együtt 
érkezett Hock Jánost két öccsével, Hock 
Lászlóval, a Népszállló igazgatójával és 
Hock István nyugalmazott szekszárdi állmoás- 
főnökkel, aki vasárnap érkezett meg Buda
pestre, hogy üdvözölje az emigrációból haza
tért bátyját. Nagy Vince, Hock János vé
dője gyengélkedik és így vasárnap nem ke
reshette fel védettjét.

Hock János aránylag jól viseli a fogházat, 
csupán bronchitisze rosszabbodott letartóz
tatása óta. A Markó-utcai fogház ugyanis a 
takarékossági rendszabályok miatt nappal 
nincs fűtve, csak este fűtenek be. Ilyenkor a 
cellákban a hőmérséklet eléri a tizenhat fo
kot, reggelre azonban a hőmérő leszáll nyolc 
fok Celsiusig és egész nap ilyen alacsony a 
hőmérséklet. Az éjszakákat meglehetős nyu
godtan tölti Hock János, akinek élelmezésé
ről László öccse gondoskodik. Vasárnap dél
ben például levesből, előételből, sertéssültből 
és kompótból álló ebédet küldött be bátyjá
nak, aki azonban csak keveset evett. A dél
utánt egyedül töltötte cellájában Hock János, 
breviáriumát olvasgatta és este korán tért 
nyugovóra.

A vasárnap folyamán egyébként a törvény
széken nem foglalkoztak ügyével. Sem a refe

rens ügyész, sem Enyedi Róbert, az ügy vizs
gálóbírója nem tartózkodott hivatalában.

A Töreky-tanács csütörtöki tárgyalását 
nagy érdeklődés előzi meg. Értesülésünk sze
rint dr. Nagy Vince védő a tárgyaláson bi
zonyítási indítványt fog előterjeszteni Hock 
Jánosnak a kommün és az emigráció alatti 
hazafias viselkedésére vonatkozólag. Bizonyí
tani kívánja, hogy védettjének minden csele
kedetét mindenkor izzó magyar érzés fűtötte.

A védőt két nap óta már többen felkeres
ték, akik önként jelentkeznek tanúvallomásra 
és bizonyítani kívánják, hogy Hock János a 
kommün alatt és az emigrációban is hazafias 
működést fejtett ki.

Hideg idő, kisebb havazások
A METEOROLÓGIAI INTÉZET JELENTI 

JANUÁR 15-ÉN DÉLI 12 ÓRAKOR:
A hideg uralma még változatlanul kiterjesz

kedik egész Középerópára, sőt Franciaország 
belsejében is sokhelyütt a mínusz 10 fok alatt 
van a hőmérséklet. Az Óceán partvidékén a 
viharok tovább tartanak. A Földközi tengeren 
és az Adria mellékén is szeles, csapadékos az 
idő.

Hazánk időjárásában semmi változás. Az 
éjjeli lehűlés nem terjedt túl a minnsz 10 fo
kon. Egy-kót helyről kisebb havazást jelente
nek. A hegyeken a hóviszonyok változatlanok.

Budapesten 15-én délben a hőmérséklet mí
nusz 4 Celsius-fok, a tengerszintre átszámított 
légnyomás pedig 768 miliméter.

Várható időjárás a következő huszonnégy 
órára: Hideg idő, keleti légáramlás, kisebb 
havazások főként a déli részeken.
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Só Hermann
megszületett...

A Magyar Hétfő ma ú j rovatot indít útjára.
Forrai Zoltán, a kitűnő rajzoló, aki ma egyike 
a legnépszerűbb magyar karrikaturistákuak, 
ezentúl hét r öl-hétre egy-egy karrikaturát raj
zol a Magyar Hétfő részére az aktuális poli
tikai, társadalmi vagy művészi eseményekről. 
E karrikaturakhoz Forral Zoltán állandó ala
kot kreált: SÓ IIERMANN-t, a pesti polgár 
szatirizált típusát. Forrai Zoltán művészete 
úgy hisszük elég garancia arra, hogy ezek a 
karrikatúrák és humoreszkek mindenkor mu
latságosak lesznek és SÓ HERMANN hama
rosan népszerű figura lesz Pesten.

Forrai Zoltán maga ismerteti meg új karri- 
katúrája alakját a Magyar Hétfő olvasóival 
az alábbi cikkben:

Tisztelt Olvasó!
,.Só Hermán”  épp e percben dugta ki fe

jét követelőzőén a tusosüvegemből és rám 
kiáltott:

— No, mi lesz! Élni és közéleti szereplésre
vágyom!

Én egész természetesnek találom ezeket 
a szavakat, hi3z nekem is elvem: „élni és 
félni hagyni...”  és ki nem vágyik közéleti sze
replésre? Nem vesztegettem időt, hanem tus
ba mártottam a toliamat, néhány vonal — és 
Só Hermann megszületett. Mit mondtál, ked
ves Olvasó? Hogy most született és máris 
milyen öreg? Ugyan kérlek, hát vannak ma
napság gyerekek?

A „Magyar Hétfő'9 hasábjain mától kezdve 
minden héten találkozni fogsz „Só HER
MANN úrral.”  Só Hermann, általam kreált 
karrikatura-figura, aki előtted nem is  ̂lesz 
egészen ismeretlen. Ott láthatod a kávéházi 
asztalok körül, mint modem „kávéházi Kon- 
rádot” ; a villamoson, amint odaint a kalauz
nak: „Bérlet. ” , de én és Te, nyájas Olva
só. meg mernénk esküdni, hogy a „bérletjegy” 
tokjában néhány zálogzédulán kívül legfel
jebb a ki lakói tatási végzés lehet, ő  az, aki az 
autóm a tabu f f  ét melegedőszobának  ̂használja 
és nagyhangon követeli a kasszánál az „au
tomatában maradt”  huszfillé réséit, de közben 
kétségbeesetten fogja a nadrágját, mert la
pos léhgombjait már mind felhasználta kísér
leti célra. De az automata kegyetlenül és ri
degen „begombolkozik” — természetesen a 
beledobott gombokkal — az ilyenfajta „pum- 
polások”  ellen. Két tótulajdonsága van fenti 
úrnak: folyton politizál és soha nincs egy 
vasa sem. Ha pl. a szobaasszonya beadja im
már huszonötödször a számlát, Só Hermann 
felsóhajt:

— Nincs pénzem, de mind ennek a kor
mány az oka, mert. . .  stb., stb.

A neve is mutatja a pénztelenségét: Só 
Hermnvn, ezt a pesti argót ,SOiTER 
MANN”-jából kreáltam.

Ha itt-ott magadra ismersz t. Olvasó, ne 
sértődj meg. ő  képviseli a mai szegény, le
csúszott, agyonbélistázott, tönkrement, sza
nált pesti polgárt, aki azonban nem veszíti el 
az életkedvét, sőt szatirikus, egészen szellemes 
megjegyzéseivel is nevetésre ingerel.

Szívből szeretném, ha sikerülne t. Olvasó, 
ezzel a képzelt, de immár élő alakkal barát
ságot kötnöd.

A jövő heti viszontlátásig köszönt:
Forrai Zoltán.

U. f.
(Só Hermann is üdvözletét küldi.)

*
Mi is a közönség szeretőiébe ajámjuK Só

Hermannt.

CSAK HOLNAP, KEDDEN!
A féli idényről megmaradt finom •ztfvetinsra- 
ilékokhól rendelhető mérték után. remek kivi
telű. hosszú férfikahát va*y férfiöltöny 2S.- 
peneöért. Ruhakereskedelmi \allalat, rerenc- 

kflrút 3». I. emelet.

Az imádkozás éve
A pápa fogadta a Szent Év központi elő- 

készítöbizottságát. Hangoztatta, hogy nagy 
jótétemény lesz az emebiségre, ha egv évet az 
imádkozásnak és a legtágabbkörű vallásos 
lelkigyakorlatoknak szentel. A pápa végül 
megáldotta a bizottság tagjait.

Halálos gázolás
Simon. Sándor, a högycszi polgári iskola ti

zenkét éves tanulója, az előadás után több 
társával kerékpáron hazasietett Szakályba. 
Egyelőre még nem tisztázódott körülmények 
kozott Horváth János gyulai lakos kocsija 
elütötte és elgázolta. Horváth megállított egy 
arra haladó magánautót és a fiút beszálllt- 
tatta a hőgyészi körorvoshoz. A rendelőben a 
szerencsétlenül járt fiú meghalt. A szeren
csétlenség lefolyásának tisztázása végett a 
szekszárdi ügyészség kiszállt a helyszínére.

Gundel Károly, 
felesége és gyermekei
nagyon kérnek mindenkit, akik életük e 
legnehezebb napjaiban velük éreztek, 
engedje meg, hogy ez úton fejezhessék 
ki mélységes hálájukat és köszönetüket 
a sok imádságért és a meleg részvétért, 
mely feléjük áradt.

Bethlen külföldre utazik
(Forrai Zoltán rajza)

BETHLEN: — Ne sírjatok, 
ne sírjatok ellenzéki jányok, 
visszajövök még hozzátok...

Só Herm ann: — De kegyelmes Uram, hiszen éppen azért sírnak ezek 
a lá n yok I...

A nagytnufUa keleti
f a t g á t o u *  f r á

a k á c fa  te n n i B. . .
A lapok röviden hírt adtak arról, hqgy 

Husszein Hilmi a budai nagymufti hazaér
kezett olaszországi és albániai útjáról. Fel
kerestük a pesti mohamedánok főpapját, aki
vel a Zsi gmond-utcai Gül Baba-vendéglcfoen 
beszéltünk A kis budai kocsmában hat vö
rös abrosszal fedett asztal áll, kalappal a fe
jükön, tisztes óbudai sváb családapák és ter
metes ténsasszonyok söröznek. Sűrű pipafüst 
és egy villanygramofon hangos zűrzavará
ban, felesége társaságában fogad a méltósá
gom nagymufti. A méltó«ágos asszony előtt 
egy tízfilléres füzetes regény fekszik, a mél- 
tóságos úr szivarozik.

Albániai és római útja iránt érdeklődünk.
— A budapesti mohamedánok felkévésére
- kezdi a n&gymufti — saját költségemen 

utaztam ki Tiránba, ahol Zogu albán király 
egyórás kihallgatáson fogadott. A kihallga
tás alkalmával átnyújtottam egy szíraezüst 
kardot a királynak. A kardot Bárczy István 
ny. igazságügyminiszter, volt polgármester 
ajándékozta a Gül Baba-hitközségnek. Rómá
ban is voltam, ahol a szenussziak főpeorjelé- 
vel és számos mohamedán vezetőemberrel

találkoztam. Utazásomnak különben magyar 
szempontból a fontos okai voltak. Meg aka
rom teremteni Budapesten a keleti idegenfor
galmat. Májusban húsz maharadzsát hozok 
Pestre. Ezek tudnak itt költeni, nem, mint a 
filléres gyors utasai.

A magyarországi mohamedánok közötti 
belső harcokról kérdezzük ezután a nagy 
muftit.

— Nincsenek belső harcok, — jelenti ki ko
mor arccal Husszein Hilmi — itt legfeljebb 
no-y paD Ahdul Lativ Efendi
intrikájáról lehet szó. Neki hatszáz pengő 
fizetése van — én ingyen dolgozom.. Fél tehát, 
hogy elbocsátják öt, mint feleslegeset, mert itt 
vagyok én, aki ingyen dolgozom. Én magyar 
állampolgár vagyok, feleségem pedig Berze- 
viczy Albert unokahúga — teszi hozzá a nagy- 
mufti.

Távozóban hallom, mikor a nagymufti két 
pohár világos sört rendel. Az egyszerű óbudai 
vendéglőben szövögeti a témát a méltóságos úr 
arról, hogy Budapestet a Kelet idegenforgal
mának középpontjává teszi. (F. P.)

Kijárásokkal is foglalkozott Ferenczy-Fischer Mária 
a vízszűrőpanamavádak elhunyt főszereplője
Beszélgetés Fischerné férjével és barátnőjével 
akik Budapesten laknak

A közelmúltban kipattant vfzszűrőpanama 
vádak egyik főszereplője, Fercnczy-Fiaclier 
Mária, mint ismeretes, augusztusban meghalt. 
Személyét fóvárosszerte titokzatos köd bo
rítja és a hatóságok fáradhatatlan munkával 
igyekeznek mo3t világosságot deríteni szere
pére.

Fifchernének, aki mint külföldi, osztrák és 
német lapok tudósítója szerepelt, egy ugyan
csak az Esplanade-szállóban lakó özv. Deutsch 
Gábomé nevű hölgy volt a legjobb barátnő
je, akivel együtt reggelizett naponta, — 
nyers paradicsomot is kávét —, a Seifert- 
kávéházban és együtt uzsonnázott a mellette 
levő Stor/ibui-kávéházban.

Felkerestük Deutsch Gábomét, aki egyetlen 
bizalmasa volt a nagy port felvert vízszűrő
panama ügy titokzatos szereplőjének, Egy 
Zsigmond-utcai kávémérésben akadtunk rá 
Deutschnéra. Mikor meghallja, hogy miről 
van szó, széles mosolyra húzza száját és 
tört magyarsággal közli: szívesen mondja el 
barátnőjéről azt, amit tud.

— Szegény megboldogult barátnőm, a 
Fischerné, —  kezdi el Deutschné — nagyon 
tüchtig nő volt s jó  üzletasszony, aki reggel
től késő délutánig szaladgált, de hogy hol, azt 
nem mondta. Mi a reggelinél és az uzsonnánál 
találkoztunk naponta. Nagyon titokzatos volt. 
Csak annyit tudok róla, hogy kijárásokkal is 
foglalkozott. Délutánonként a kávéházban 
magyar újságokból fordított cikkeket német
re, azokat borítékba tette és elküldte, hogy 
hova, azt nem kérdeztem, 5 meg nem mondta. 
Szeretett jól öltözködni és hogy pestiesen

fejezzem ki magam: „nagy nő” v o lt .. .  Leá
nyát, aki Bécsben énektanárnö, nagyon sze
rette és sokat beszélt róla. Fiával, aki 
Damjanich-utcában lakik és bookméker iro
dája van, nem érintkezett. Néhány évvel ez
előtt, mikor néhány hónapos bécsi tartózko
dás után hazajött, elmesélte, hogy fogait a 
legelőkelőbb bécsi fogorvosnál hozatta rend
be. Most halála után azt mondják róla: kü
lönc volt. Ez pedig nem igaz. Csak nagyon 
zárkózott természetű volt. Fajtám kívül 
senkivel sem érintkezett. Az én megboldogult 
férjem jó viszonyban volt az ó férjével. 
Mindketten birtokbérlők voltak. Innen a» is
meretség. Huszonöt évig voltunk jóban. Fér
jétől már régen elvált, szeretett a maga ura 
lenni. Nagyon erélyes, kardos asszony volt. 
És most, hogy meghalt szegény, így meghur
colják az emlékét. . .

Deutschné annyira clérzékenyül, hogy 
majdnem sírni kezd.

Megállapítottuk, hogy Fiseher-Ferenczy 
Mária férje, Fischer Márton itt lakik Buda
pesten, a Király-utca 78. számú ház egyik 
szoba-konyhás lakásában. A magánzóként be
jelentett Fischer Mártont vasárnap reggel ke
restük fel. Az öreg úr azonban nem volt haj
landó nyilatkozni és csak ennyit mondott:

— Nem nyilatkozom ebben az ügyben, mely
hez semmi közöm nincs. Különben sem éltem 
együtt feleségemmel, nem ismerem az ügyeit.

Ennél többet Fischer Márton nem volt haj 
landó mondaná Úgy látszik Fischerné, aki 
„írói” névként használta a , J'erenczy”  nevet, 
magával vitte a sírba a vízszűrő-panama 
ügyében való szereplésének titkát.

Családi házat szerezhet,
ba a hosszúlejáratú kamatmentes, rogy 
életMz’osttáasa! kapcsolatos olcsO

BIB kölcsönt igénybe veszi!
Alant! szelvény fekftMése ellenében díj
mentesen tájékoztatjuk.

NHtvAgimdé! n n n H nT. Budapesti Ingatlan Bank R.-T.
■•Sapaat, VN, Rakúoal-ól >0.

N é v : ............................................. ..............
Foglalkozás: ..................—.........................
Lakóim:...... ..................... ............. ........... -
Megbízottjuk kötelezettség nélküli látoga
tásai ..................hó...... napján, ..órakor
kérem. kerek díjmentes tájékoztatót

Levelezőlapra rágáséivá bekü’dendő!________

Piaittiy üyörgydt, a BSzKRí eíniikét
A főváros törvényhatóságának nagy halott

ját, Platthy Györgyöt vasárnap délelőtt he
lyezték örök nyugalomra a Farkasréti temető
ben. A teljesen feketével bevont ravatalozó 
csarnokban, magos katafalkon feküdt a ha
lott Platthy Gj'örgy, akinek koporsójánál a 
Kosztárt levente díszszakasza és egy rendőr 
díszszakasz állt őrséget. Többezer főnyi közön
ség jelent meg a végtiaztességen, ahol testü
letileg ott voltak a Beszkárt igazgatói, igazga
tósága. A Beszkárt tisztviselői karát és for
galmi személyzetét nagyobbb küldöttség kép
viselte. A beteg polgármestert Borvendég Fe
renc alpolgármester helyettesítette. A Ke
resztény Községi Párt vezetősége is teljes 
számban képviseltette magát. Megjelentek 
Wolff Károly, Csillery András, Szigethy Já
nos, Lázár Ferenc stb.

A Beszkárt Platthyt a saját halottjának te
kintette été ezt a végtisztesség megadásánál
kifejezésre is juttatta. Dr. Bednárz Róbert 
prelátus szentelte be a holttestet nagy papi 
segédlettel. A sírnál az Operaház énekkara 
énekelt gyászdalokat. Bárczy István búcsúzott 
mély megindultsággal a Beszkárt nevében a 
főváros nagy halottjától, akivel egy ember
öltőn át működött együtt a főváros érdekében.

— Platthy volt az — mondotta Bárczy — 
aki apai jósággal állott mindenkor a Besz
kárt mellett és neki köszönhető, hogy a válla
ltit a főváros közönségéé és neki köszönhető a 
vállalat felvirágoztatása is.

Búcsúbeszédeket mondottak még Csilléry 
András és Temple Rezső képviselők, Szigethy 
János a felsőház nevében, Lukács Imre refor
mátus lelkész a dunavecsci kerület nevében 
mondott utolsó Istenhozzádot én egy nemzeti- 
színű zacskóban dunavecsei földet helyezett a 
koporsóra.

*
A BESzKAR rendkívüli ülése Platthy Györry 

halála alkalmából. A BESzKAR igazgatósásra a 
vaaútvállalat elnökének Platthy Györgynek el
hunyta alkalmából rendkívüli iilé*t tartott, ame
lyen Bárczy István ny. igazsáerüfry miniszter. a 
BESzKAR alelnöke kegyeletes szavakkal méltatta 
az elhunyt elnöknek a rasútintézet megalapítása 
é« fejlesztés** körül kifejtett nagyjelentőségű tevó- 
kenyaéirét és maradandó nagy érdemeit.

Schleicher kancellár az álta
lános védkötelezettség be

vezetéséről
Berlinből jelentik: A német harcosok biro

dalmi szövetsége a Németbirodalo malapí- 
sának ő2. évfordulója alkalmából vasárnap 
délben Hindenburg birodalmi elnök jelenlété
ben, a sportpalotában , igen nagy részvétel 
mellett, ünnepséget rendezett. Az ünnepségen 
résztvett Schleicher birodalmi kancellár is, 
aki beszédében hangsúlyozta, hogy csak meg
ismételheti a külügyminiszter kijelentését, 
hogy a birodalmi kormány nem fog olyan le- 
fegyverezési egyezményt aláírni, amely nem 
számol az egyenjogúság elvével. Különben is 
— mondotta végül a birodalmi kancellár — 
Németország csak ugyanolyan biztonságot 
követel, mint más állam s én csak újból 
hangsúlyozhatom, hogy az általános védköte- 
lezettscget olyan célnak tekintem, amelynek 
elérésére különösképen törekedni kell.

ECKHARDT TIBOR A SZAZAK TÁRSASA- 
GÁBAN. Eckbardt Tibor országgyűlési kép
viselő, a független kisgazdapárt vezére a Szá
zak Társaságának meghívására rendkívül ér
dekes előadást tart a devalváció kérdéséről 
január 17-én, kedden este 9 órakor. Az elő
adás iránt úgy politikai, mint gazdasági kö
rökben igen nagy az érdeklődés és a vitában 
való részvételre már számos közéleti előkelő
ség jelentkezett.
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A népies politika
d e m o k rá ciá já t

hsr$j® ít®  G ö m b ö s  m i n is z t e r e l n ö k  
V e s z p r é m b e n

A Nemzeti Egység Pártjának székesfehér
vári zászlóbontása után, szombat este Göm
bös Gyula miniszterelnök, Hóman Bálint 
kultuszminiszter, Sztranyavszky Sándor párt
elnök és a veszprémmegyei képviselők társa
ságában autón Király szállásra ment, ahonnan 
reggel folytatta útját Veszprémbe. Útközben 
öskü és Haj masker községekben a községi 
elöljáróság üdvözölte a miniszterelnököt.

Veszprémben a vármegyeház épülete előtt 
dr. Kenessey Pongrác főispán vezetésével a 
hatóságok fogadták a miniszterelnököt, aki 
ezután a megyeházára ment és annak nagy
termében különböző küldöttségeket fogadott. 
Ezután a főispán lakásán villásreggeli volt a 
miniszterelnök tiszteletére.

A Nemzeti Egység Pártjának zászlóbontó 
nagygyűlése fél tizenkettőkor kezdődött a szín
házban, amelyet zsúfolásig megtöltött a kö
zönség. Fiáth Pál báró, felsőházi tag meg
nyitó beszéde után lelkes ünneplés közben 
Gömbös Gyula miniszterelnök mondott nagy 
beszédet.

— Stervexkedésünk lényege mindig Miből állt,
— mondotta többek között a miniszterelnök —, 
h«»*y

voltak egyesek, akik hatalomra törekedtek 
és mindig ennek érdekében szervezték a 

tömeget.
Eddi a: mér nem tudtunk érdekképviseletet létesí
teni. holott állandó jelle:rü szervezeteket kell 
felállítani- Nem a pártvezérekre, hanem a társa
dalomra kell építeni a szervezkedést.

Beszélt a miniszterelnök ezután a gazdasági 
nehézségekről és kijelentette, hogy 

nem latolgatta, hogy a maca szempontjá
ból helyes-c, hogy most vállalta a kor- 
mányelnökséget, hogy esetleg nein járat- 

ja-o le magát.
Nagy a verseny itt. Keleteur&pában, — mon
dotta —  az újak és régiek versenye, amely
ben nekünk kell erősebbeknek bizonyulnunk.
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VILÁGHÍRNEVET
a daráló védjegyű valódi 
Franck pótkávé nem reklám
mal, hanem csakis kiváló mi
nőségével szerezte meg.

hitel, megbecsülése mindenki becftölete. munkája- 
ua.k. Ez az én programmom!

Hosszantartó éljenzés fogadta a miniszter- 
elnök beszédét, majd Rótt Nándor megyés
püspök hívta fel a vármegye közönségét, 
hogy támogassa a miniszterelnököt nemzet
építő munkásságában. A zászlóbontó nagy
gyűlés ezután báró Fiáth Pál elnök javas
latára kimondotta, hogy a Nemzeti Egység

Jogászkörökben nagy feltűnést keltett dr. 
Király Aladár ügyvédnek, volt alispánnak kilé
pése az Ügyvédi Kamarából. Elhatározásá
nak indokáról Király Aladár munkatársunk
nak érdekldésére a következőket mondotta;

— Egészségi állapotom miatt kénytelen 
voltam ügyvédi irodámat dr. Hinláder-Feh 
Jenőnek átadni. Fáradt vagyok és pihenni 
szeretnék, ezért az ügyvédi kamarából is ki
léptem. Egyidejűleg beadtam lemondásom is 
az Ügyvédek Független Pártjának egyesületé
hez. amelynek elnöke voltam. Itt, annak el
lenére, hogy már nem vagyok a Kamara tag
ja, nem fogadták el lemondásom.. Ragaszkod
nak a személyemhez. Természetesen, nekem is 
vannak ellenségeim, akik városszerte azt ter
jesztik, hogy a néhány hónappal ezelőtti el
nökválasztással kapcsolatos a visszavonulá
som. Ez azonban nem felel meg a valóság
nak, mert az említett választáskor, mondhat
nám, az utolsó percben — öt nappal a vá
lasztás előtt — jelöltek barátaim. Ez a vá
lasztási sikertelenség egyáltalán nem játszik 
szerepet elhatározásomban. Hangsúlyozni kí
vánom, hogy én csak ideiglenesen vonultam

Pártját az egész vármegyére kiterjedően 
megalakítja. A nagygyűlés a Himnusz el
ének! ésével ért véget.

Gömbös Gyula miniszterelnök ezután a 
püspöki várba ment és meglátogatta Rótt 
Nándor megyéspüspököt, aki ebédet adott 
tiszteletére, amelyen több pohárköszöntő 
hangzott el. Délután négy órakor Gömbös 
miniszterelnök szűkebb kíséretével autón 
Zircre ment W emer Adolf főapát és az apát
ság meglátogatására. Wemer főapát az apát
ság királyszobájában, a rendtagok élén fo
gadta a miniszterelnököt, aki elé Holitseher 
Károly, országigyűlési képviselő, a zirci vá
lasztók küldöttségét vezette. A miniszter- 
elnök este félhétkor felkereste lakosztályában 
W emer Adolf föapátot, majd este nyolc 
órakor vacsora volt tiszteletére. A minisz
terelnök az éjszakát az apátságon töltötte és 
hétfőn tér vissza a fővárosba.

vissza, az ügyvédségtől. Szabad időmben tör
ténelmi és közgazdasági, néha irodalmi tanul
mányokkal foglalkozom. Most történelmi re
gényt fogok írni. Regényemben azzal a szé
kely hadosztállyal akarok foglalkozni, amely 
Károlyi Mihály kormánya alatt alakult és 
kénytelen volt a vörös és román csapatok 
szorítására a fegyvert letenni. Az akkori idők 
képét, akarom megrajzolni. Tehát nem fogok 
lustálkodni. Az ügyvédi kartársaim közül töb
bel fent fogom tartani a jóviszonyt. Meg
szerettem néhány kollégám és mindentől füg
getlenül, ki kell jelentenem: nem hiszem, 
hogy akadjon egy erkölcsi testület, amelyről 
olyan kevés kisiklás történne, mint az ügy
védek testületénél. A nagy ügyvédnyomor el
lenére megmaradt a testület az erkölcsi ma
gaslaton, szilárdan áll és keményen tűri az 
idők vasfogának marását.

Király Aladár dr., a székelyek utolsó ma
gyar főispánja, tehát visszavonul az ügyvéd
ségtől, s regényt ír szűkebb hazájáról, Szé
kelyországról és annak oly szorosan leikéhez 
nőtt népéről. . .Miért töltötték be a közigazgatási bíróság másodelnöki tisztségét közigazgatási szakem berrel?

A  székelyekről ír regényt a székelyek utolsó 
magyar főispánja

Király A ladár dr., a z  ügyvédek Független Pártjának elnöke 
visszavonult a z  ügyvédségtől

Nem törődöm azzal, hogy mások mit monda
nak rólam, ösztönöm súgja, hogy kötelessé
gem eljönni a magyar gócpontokba és vér
szövetséget kötni minden magyar társadalmi 
osztállyal.

A miniszterelnök megemlékezett a terme
lési feleslegek értékesítéséről, a túlmagas 
ipari vámokról, majd 

cáfolja azt a híresztelést, mintha ellentét 
lenne közte és a pénzügyminiszter között. 

Élesen kritizálta az ellenzék magatartásai, 
majd bírálta a magyar kereskedelem egy ré
szét. Hangsúlyozta, hogy a decentralizált köz- 
igazgatás híve, majd így folytatta:

— Van még egy projr ram pontom, ez nincs a 
kilencvenöt pont között: türelmet kérek. Ma azt 
mondják, minden rendben volna, ha mez volna a 
titkos választójog.

Nem tudom elképzelni, mi az összefüggte a 
titkos választójog és például a kereskedel

mi szerződések között.
T5bb demokráciát la követeinek, nem hi«zem 
azonban, hogy a demokrácia változtatná meg a 
világ rendjét. Ezzel szemben a népies politika le
hetővé teszi, hogy mindenki tehetségéhez képest 
érvényesüljön és becsülettel szolgaija nemzetet, vz  
az én*demokráciám! Függetlenség, belső oncelnsag. 
tevékeny gazdasági élet, igazságos teherviselés, a* 
igazi tehetségek érvényesülése, olcso termelő-

Széli József főispán személyében a legrégibb közigazga
tási iunkcionáriust nevezték ki

A hivatalos lap vasárnapi száma közölte, 
hogy Széli József zemplénmegyei főispánt 
nevezték ki a közigazgatási bíróság másod
elnökévé. Miután báró Wlassics Gyula helyébe 
legutóbb, mint ismeretes Puky Endre volt 
külügyminisztert nevezték ki a Közigazgatási 
bíróság elnökévé, napok óta sok vita folyt 
arról, hogy a távozó Benedek Sándor másod
elnök helyére bírói képesítésű egyént kell ki
nevezni. Ha már az elnök nem jogász, leg
alább a másodelnök legyen az — mondották. 
Éppen ezért illetékes helyen érdeklődtünk, 
hogy miért nem bíróval töltötték be a másod
elnöki tisztet sem, amire a következő felvilá
gosítást kaptuk:

— A Közigazgatási Bíróság létszáma 39 íté
lő bt ró tói áll, akik közé számítják az elnököt 
és az alelpököt is. A tételes törvény rendel
kezése szerint ez a szám úgy oszlik mog, hogy 
a testület felerészben bírókból, felerészben 
pedig közigazgatási képesítésű egyénekből áll. 
Legutóbb a másodelnök kinevezése előtt a köz
igazgatási bíróságban 20 bírói kópesitésü tag 
mellett 18 közigazgatást képesítésű foglalt he
lyet, tehát csak a törvény szelleme érvénye-

sült, amikor a 39űk helyet közigazgatási ké
pesítésű személlyel töltötték bo, Széli József 
zemplénmegyei főispán .személyeben, aki 30 
éves közigazgatási szolgálatából 20 évet mint 
aktív főispán töltött be ős aki, ma a legkivá
lóbb közigazgatási szakember az országban, 
sőt. mint a közigazgatási jog művelője is elő
kelő helyet foglal el.

Az illetékes helyről származó információ 
Széli József kinevezésének törvényes alapját 
magyarázza, ezzel párhuzamosan meg kell 
állapítani, hogy a közigazgatási bíróság má
sodelnöki székébe nem is kerülhetett volna 
megfelelőbb és pártatlanabb ember Széli Jó
zsefnél. Benne a közigazgatási bíróság olyan 
másodelnököt kapott, aki mindenkor csaik a 
törvényre lesz telcintettcl, hiszen főispán ko
rában is mindig csak az igazságot szolgálta.

Bizonyos* hogy Zemplén megyében őszinte 
sajnálatot kelt Széli József főispán távozása, 
aki megyéje ügyeiért mindenkor gerincesen 
síkra szállt. Többek között az ő nevéhez fű
ződik a Tokaj-Hegyaljai bortermelők meg
szervezése és megmentése is, sőt amikor úgy 
látszott, hogy nem tudja kellő eréllyel meg-

Elrontott gyomor,
étvágytalanság

felbüfögés, kellemetlen szájíz, emésztési ne
hézségek eseteiben fontos, hogy naponta 
reggelizés előtt félórával a

Hunyadi Jáass
természetes keserűvízből félpohárral így ék 
a bélműködés szabályozására, a székrekedés 
megszüntetésére. Orvosok ezrei igazolják, 
hogy a HUNYADI JÁNOS keserűvíz 
előírásszerűén alkalmazva, felülmúlhatatlan 
gyógyhatású az epe-, máj- és vesebetegsé
geknél s hogy azt korra való tekintet nélkül 
mindenki jó  eredménnyel használhatja.

védeni a tokaji bortermelők érdekeit., egyíz- 
ben még Mayer János földmívelésügyi mi
nisztersége idején, inkább benyújtotta lemon
dását főispánt állásáról.

Széli József abszolút puritán egyéniség, aki 
amellett fáradhatatlan munkabírású is és így 
személyében mindrnképen a legrátermettebb 
ember került a közigazgatási bíróság másod
elnöki székébe.

•r

Állíts valótlant — be
törik a fe:ed . . ,

A kom ikusok tragikom ikus ve re 
kedésének előzm ényei

Kmos feltűnést keltett szombat délután az 
a verekedés, amit László Miklós színész-író 
rendezett a Newyork-kávéházban, aki Keleti 
László társaságában felelősségre vonta Radó 
Sándort, a népszerű komikust és kutyakor
báccsal vett elégtételt magának egy délelőtti 
sérelemért. A színészek afférja szombat esto 
az Andrássy-úti Színház premierje előtt bé
késen befejeződött, amit a vasárnapi reggeli 
lapok meg is írtak, azt azonban szigorúan 
titkolják, hogy mi volt tnlajdonképen a kávé
házi verekedésnek a délelőtti előzménye.

A diszkréció oka, hogy ezek az előzmények 
az Andrássy-úti Színház belső ügyeivel van
nak szoros összefüggésben. A színháznál már 
hónapok óta suttognak arról, hogy vannak a 
színház tagjai között egyes olyan színésze 
alcik a színházról és a kabaré műsorairól 
kedvezőtlenül nyilatkoznak a közönség köré
ben.. E pletykák szerint az illető színészek 
nem egyszer hangoztatják társaságban és ká
véházban kívülállók előtt, hogy a kabaré mű
sora nem sikerült és hogy a színház vezeté
sében nem nyilvánul már meg olyan gondos
ság, mint azelőtt.

Erről vitatkoztak a színház tagjai szombat 
délelőtt az Andrássy-úti Színház főpróbája 
alatt a közös férfiöltözőben, ahol aztán kitört 
a botrány. László Miklós és Keleti László 
ugyanis úgy tudták, hogy Radó Sándor, aki 
tíz éve tagja a színháznak, róluk nyilatkozott 
volna úgy, többek és így a színház direkciója 
előtt is, hogy ők azok, akik a színházról possz 
híreket terjesztenek. A két színész felhábo
rodva vonta ezért felelősségre Radó Sándort, 
alá viszont magából kikelve, tiltakozott a be
súg ássál való gyám isit ás ellen cs a vita he
vében inzultálta László Miklóst. Közben a 
színpadon folyt a főpróba és éppen László 
Miklós jelenésére került sor, úgy hogy a szí
nész nem vehetett magának azonnal elégtételt 
az inzultusért. Mire László Miklós végzett 
jelenésével, addig Radó Sándor már nem volt 
a színházban és ezért követte a felháborodott 
színész a komikust a Newyork-étterembe, ahol 
azután megtörtént a botrányos verekedés.

Ez a kémikusok tragikomédiájának hiteles 
története és bár az ügy már békés befejezést 
Radó nem mondott rosszat kollégáiról, sem 
azok a színházról, az még mindig nem derült 
ki, hogy ki nyilvánít rossz véleményt a tár
sulat tagjai közül az Andrássy-úti Színház 
műsorairól. . ,

A legmesszebbmenóen sikerült Vásár-árainkkal 
alkalmazkodni az erősen lecsökkent vásárló- 
képességhez. Ez a magyarázata Vásárunk eddigi 
nagy sikerének. Folytatásképen új, érdekes 

ajánlatokkal szolgálunk.

Hétfőtől kezdvei Páratlanul eleső kötöttáruk, 
pulloverek, férfi-, női- és gyermekkabátok,

sweaterek stb.
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Társasági pletyka az,
. ..h o g y  a fiatal gyorskorcsolyázó bajnok 

állandóan az ismert író és színházi kritikus 
leányának oldalán szeli a jeget és a beava
tottak szerint, nem a gyorskorcsolyázási re 
kord-időkről, hanem valami melegebbről — a 
szerelemről beszélnek.

PROGNÓZIS: Tél után tavasz, korcsolyá
zás után házasság. . .

•
...h o g y  a konjunktúra idején sokat szere

pelt elegáns, külföldi származású tőzsdés, 
aki az utóbbi időben nagyon keveset hallatott 
magáról és fényűző pompával berendezett la
kását is egyik belvárosi penzióval cserélte fel, 
újra megjelent a pesti mondain-élet színpa
dán; különösen az ötórai teák diszkrét sarok
asztalánál látható feketebajú pártíogoltjával. 
Felesége csendesen römizve tér napirendre a 
dolog felett, pedig a nőimádó tőzsdésnek, aki 
különben méltóságos úr is, maholnap meg
születik a második unokája.

PROGNÓZIS: Öreg ember, nem vén cm- 
ber.~ *

. . .  hogy a népszerű bonvivan, aki rokon
ságban áll a nagy filmrendezővel, szakítani 
akart barátnőjével. Levelet írt bronzhajú 
hölgynek, melyben beadta lemondását. A le
vélre négy napig nem kapott választ, mire 
elment detronizált királynőjének lakására, 
ahol a szobalány kisírt szemekkel közölte 
vele, hogy a nagyságát szanatóriumba vitték, 
mert megmérgezte magát. A bonvivant na
gyon meghatotta ez a nagy szeretet, virágot 
vásárolt, autóba ugrott és a szanatóriumba 
vitette magát. A hófehér külön szoba selyem
ágyában, ott feküdt e gyönyörű bronzhajú 
nő, ágya szélén pedig kezét csókolgatva, ott 
ült a művészek népszerű bankárbarátja . . .

PROGNÓZIS: Nemcsak a bonvivanokért 
vesznek be mérget a nők . . .

*
. . .  hogy dr. Grünwald Emilt, az éjjeli Pest 

népszerű Móniját szanálni fogják a barátai. 
Köztük — hír szerint — Stein Emil is.

PROGNÓZIS: Mónit újra pv.mpolni fog
ják . . .

.. .h o g y  a tavaly feltűnt, érdekesarcú drá
mai színésznő és a szimpatikus, ugyancsak az 
elmúlt szezonban befutott, fiatal színész kö
zött nagy szerelem lángol. Legutóbb együtt 
léptek fel a Belváros drámai színházában és 
a darabban mindketten kivágták — a magas 
„C” -ét.

PROGNÓZIS: Szegediek, ha találkoznak 
megértik egymást. . .

*
. . .  hogy az a hír, mely szerint az ismert, 

konferanszié—színész—író válik feleségétől, 
nem felel meg a valóságnak. Mindenesetre 
együtt vacsoráznak a Roya-étteremben. Sőt 
az író anyósa is velük van! Ennél többet már 
senki sem kívánhat!

PROGNÓZIS: Keserű konferansz a házas
ságról . . .

S Z Í N H Á Z — M O Z I
II. Jó zs e f császár

S zom ory D ezső  drámájának, felújítása
Szomory Dezső a magyar irodalomban ma 

már olyan kiváltságos név, akivel könyvben 
vagy színpadon találkozni mindig új örömet 
jelent. A meg nem alkuvó művészet Szomcryé, 
a költői nyelvnek muzsikáló tisztasága és az‘ 
érzések mély analízise emel; minden írását ün
nepi magaslatra. Nyilván ennek a tiszta írás
művészetnek kijáró tisztelet, vezette a Magyar 
Színházat, amikor most Habsburg-drámáinak 
egyikét, a „II. József császár1*-1 felújította.

A Nemzeti Szinházbeli bemutató óta ez a 
dráma mitsem vesztett frissességéből amint
hogy nem veszthetnek éri ékükből az olyan 
költői alkotások, amelyek az örök emberi ér
zéseket és indulatokat öntik művészi formába. 
A „II. József császár**-bán talán legmélyeb
ben csírázik az a tragikus mag, amelyből az
után az egész dráma kisarjad és amely a hős 
tragikus bukásával egyben egy történelmi

korszakot is lezár.
Szomory Dezső drámáját a Magyar Színház 

Tarnay Ernő gondos rendezésében, a kiváló 
író minden intenciójának tiszteletbentartásá- 
val újította fel. A címszerepben Törzs Jenő 
kapott végre komoly feladatot, amelyet sok 
lendülettel bravuroaan oldott meg. Mellette 
kellemesen tűnt fel Székely Lujza finom pasz
tellszínekkel festett nőalakja. Berky Lili mél
tóságos, meleg asszonyfigurája, Z. Molnár 
László jellegzetes kancellárja, Toronyi Imre 
egyszerűségében is méltóságteljes pápája és 
Sugár Lajos erőtől duzzadó magyar főnemese 
érdemel még külön említést az eiőadás többi 
kitűnő kisebb szereplője mellett. A közönség 
szeretettel fogadta a felújítást és a szereplők
kel együtt melegen ünnepelte az illusztris 
szerzőt is.

László Ferenc.

Németh Mária filmezik
Salome szerepében kerül először vászonra — A kitűnő 

magyar operaénekesnő Berlin után Svájcban 
és Franciaországban lép fel

—  Berlinből jelenti a Magyar Hétfő tudósítója —

. . .  hogy nem lesz házasság a vége a gaz
dag ékszerész gyönyörű leánya és a népszerű 
atléta néhány héttel ezelőtti kellemetlen ka
landjának, Mint ismeretes, öt-hat héttel ez
előtt kiraboltak egy Stefánia-úti trafikost. A 
trafikoe úgy vallott, hogy a rablók cinkosa 
egy elegáns nő, aki a merénylet előtt cigaret
tát vásárolt. A rendőrség kinyomozta a rej
télyes nőt, aki nem volt más, mint a dúsgaz
dag Stefánia-úti villatulajdonos ékszerész 
bronzhajú leánya. Néhány perc alatt tisztá
zódott persze, hogy az ékszerész szép leányá
nak semmi köze a rabláshoz, de kitudódott 
az is, hogy a kislánynak titkos — randevúja 
volt a népszerű atlétával. A pesti társaságok 
még ma is ezen az eseten mulatnak és köz
ben szorgalmasan kolportálják a „készülő es
küvő’* hírét. Ez úton megcáfoljuk a híreszte
léseket: a fiatalok összevesztek és a bropz- 
hajú leány már egy gyorskorcsolyázó oldalán 
kézlegyintve mosolyogva beszél “az atlétáról...

PROGNÓZIS: Újabb esti séták, remélhető
leg trafikrablás nélkül. . .

KÉT NAGY FILMSIKER. A maláj! dzsun
gelról készült film, amely Frank Buck, a  vi
lághírű állatgyüjtő kalandjait örökíti meg, a 
legnagyobb filmsikerek egyike. A maláji 
dzsungel izgalmas élete elevenedik meg a fil
men, amely ,£ lve hozzátok őket haza“ címmel 
kerül Budapesten legközelebb bemutatásra. — 
A másik nagy filmsiker Upton Sinclair „1Vtá
páradé** című regényéből készült hangos film, 
amely Amerika legaktuálisabb problémáját, 
a prohibició kérdését dolgozza fel izgalma
san. Az ^AlkohoV4 főszerepeit Dorothy Jordán, 
Neil Hamilton és Walter Huston játsszák.

OLCSÓ IS, Jó IS a Móri esőn borotválókrém, 
mert vele 2 perc alatt 3 fillérért az önborotvál
kozó kényelmesen borotválkozhat.

— 81 éves tanítani, mert „Igmándit" Ittam,
Minden héten egyszer, (él pohárral reggel!3 filléregy borotválkozás!

A nagyezerfi angol találmány, a Dr. Mo- 
riaaon gyors borotválókrém nomoaak 3 
porcra átállította le az eddigi 20—25 per
ce , borotválkozási idót, de amellett az 
önborotváikozáat rendkívül olcsóbbá i .  
tett*. Ha tekintetbe vesszük, hogy a 
Horiason borotválókrém a legerősebb 
ezakállboz la ,ó, se hogy nem szárítja, 
sót ellenkezőleg puhítja az arcot elér
tük végre az időt, hogy a Morieson 
doktor találmánya révén a férfiak bo

rotválkozása is modernizálódott.

Németh Mária, a kiváló operaénekesnő, 
aki most Berlinben vendégszerepei, a né
met művészi körök érdeklődésének előteré
ben áll, miután legközelebb nagy fűm  ké
szül vele a főszerepben.

Németh Mária jelen'eg a berlini Stád- 
tische Oper vendégművésznője, ahol Pataky 
Kálmánnal, a kitűnő magyar tenoristával 
együtt lép fel. A művésznő nagy sikert 
aratott legutóbb az „Álarcosbál"-bán és 
most a „Bolygó hollandi"-hm, amely telje
sen újszerű rendezésben kerül színre, Senta 
szerepét énekli.

A világhírű magyar operaénekesnö leg
közelebb a Salamé főszerepét énekli Berlin
ben. Erre a szerepre Németh Mária már 
két éve készül. A művésznő az utolsó idő
ben erősen lesoványodott és nagy örömmel 
dolgozza ki új szerepét. Németh Mária tud- 
va’evőleg eddig még filmen nem szerepelt, 
holott mint a legkiválóbb európai opera-

énekesnő, már több ajánlatot kapott külön
böző filmgyáraktól. Most végre sor kerül 
Németh Mária első filmszereplésére is. Ber
linben filmre viszik a Salomet és a fűmen  
is Németh Mária fogja játszani és énekelni 
a főszerepet. A filmet máris óriási érdeklő
dés előzi meg.

Február közepén Svájcba szólítják szer
ződései Németh Máriát, aki Genfben, 
Lausanne-ban és Baselben fog vendégszere
pelni. Részint operák főszerepében, részint 
a svájci filharmonikus zenekarral együtt 
hangversenyt ad, amelyet ez alkalommal 
Weingarten Félix vezényel. Ennek a hang
versenynek a keretében Németh Mária a 
„Hunyadi László”  című operából is énekel 
áriákat. Svájcban is Pataky Kálmánnal 
együtt fog szerepelni Németh Mária.

Svájcból Parisba megy Németh Mária és 
csak március elején jön újra vissza Buda
pestre, ahol három estén át lén fel az 
Operaházban. (R. L.)

A  »Becsületes megtaláló« útja Budapesttől 
Amerikáig és vissza

Több mint tizenöt éve vagyok újságíró 
ezalatt mindig másokról írtam, furcsa tehát 
magamról írni. Jellegzetesen magyar doloj 
hogy nálunk az írók a szerkesztőségekben 
újságírói munkát is végeznek, ellentétben 
külfölddel. De azért, vagy talán épen ezért 
minden újságírónak ambíciója, hogy előbb- 
utóbb regényt vagy színdarabot írjon. Én 
ezeknek az ambícióknak a valóra váltásával 
elég sokáig vártam. Három évvel ezelőtt ír
tam meg első darabomat, amely a Belvárosi 
Színházban sikert aratott, azonban ép a be
mutató előtt megbetegedtem és nem is lehet
tem jelen a premieren.

Egy év után megírtam „A becsületes meg- 
találó”-t, amelyre felfigyeltek a külföldi szín
padok is, sőt különböző amerikai és német 
filmgyárak is kezdtek érdeklődni a téma 
iránt. Bevallom, akkor még egyáltalán nem 
vettem komolyan ezeket az első ajánlatokat. 
Azt hittem, hogy az amerikai filmvilággal 
kapcsolatos fantasztikus számok és fényes 
szerződési feltételek csak a képzelet birodal
mába tartoznak. Mondtam is azoknak, akik 
ezekkel az ajánlatokkal hozzám fordultak, 
hogy komolytalan dolog ez, hagyják meg a 
nyugalmamat, én különben azt sem hiszem el, 
hogy Amerika egyáltalán van . . .

Közben megcsinálták itt Pesten a Hunniá
ban magyar filmemet és ennek felvételei alatt 
kaptam azt az értesítést, hogy a Paramount 
megvette irA becsületes megtaláló”-t. Egy 
berlini filmgyár is meg akarta vásárolni a 
témát és én szívesebben adtam volna a dara
bot megfilmesítésre Berlinnek, mert az volt 
az érzésem, hogy Amerikában a sokezer film 
között el fog veszni trA becsületes megtaláló” , 
amelyet talán itt Pesten sohasem látok vi
szont filmen . . .  Berlini tervem azonban hála 
Isten nem sikerült, mert az amerikai gyár
nak opciója volt vígjátékomra.

Később azután azt a hírt kaptam, hogy 
Lubitsch rendezi filmemet. Ez olyan álom 
minden filmszerző részére, hogy amikor meg
tudtam ezt az örvendetes hírt, már éreztem, 
hogy most történni fog velem valami. . .  És 
történt i s . . .  Amerikában most már hónapok 
óta játsszák „A  becsületes meg találó” -t, 
amely az idei amerikai sikerek között az első 
helyen áü, Londonban pedig két hónapja fut 
a film az egyik legnagyobb moziban.

Lubitsch közben új filmtémát kért tőlem és 
legutóbb aláírtam az Amerikába szóló szer
ződésemet. Budapesten azonban fantasztikus 
számokról beszélnek ezzel a szerződéssel kap
csolatban. őszintén kijelentem, ezeknek a 
számoknak a fele sem igaz. . .  Egyet azonban 
még mondhatok: még sohasem éreztem át 
annyira annak a molnárferenci mondásnak 
»Vagy karrier, vagy barátok”  az igazát any- 
nyira, mint az utolsó napokban.., Tizenöt

éves újságírói pályámon ugyanis csak bará
tokat szereztem magamnak, az utóbbi tizenöt 
napban pedig csak ellenségeket. . .  Holott 
igazán nem tehetek semmiről. . .

László Aladár

„A becsületes megtaláló**-t a Fórum-szín
ház mutatta b© nagy sikerrel.

NÉGY UJ FILM.
Az Uránia újdonsága a .,Napsugár az égen' 

igazi filmoperett, Abrahám Pál kitűnő 
muzsikája mellett az egyre fejlődő bájos Eg 
gerth Márta, Hermann Thímig és Verebes 
Ernő avatják sikerré ezt a filmet.

Az Orion hagyományaihoz híven ismét egy 
komoly kultúrfilmet hoz. „A szerelem ár
nyéka“ érdekes és lebilincselő mese keretében 
mutatja meg a könnyelmű szerelem végzetes 
következményeit. Az érdekes film nagy hatás
sal volt a közönségre.

„A  kémnők" a címe a Royal A pollo  új film 
jének, amelyben izgalmasan érdekes mese so
rán a kémek legbravúrosabb trükkjei és ten
geri ütközetek elevenednek meg. A főszere
peket Trude von Molo, Trude Berliner, Kari 
Ludwig Diehl és Theodor Loos játsszák. Az 
U niversül-t\\m mesteri rendezése Richard
Eichberg munkája, akit a bemutatón szemé
lyesen is ünnepelhetett a közönség, 
jének amely a világháború kémszervezeteinek 
haláltmegvető vállalkozásait viszi ismét vá
szonra izgalmasan érdekes mese során. A ké
mek legbravúrosabb trükkjei és tengeri ütkö
zetek elevenednek meg ebben a filmben, 
amelynek főszerepeit Trude von Molo, Trude 
Berliner, Kari Ludwig Diehl és Theodor Loos 
játsszák. Az Universal-tilm mesteri rendezése 
Richard Eichberg munkája akit a bemutatón 
személyesen is ünnepelhetett a közönség.

Álpár Gitta új filmjét „A  szivek király
nője"-! a Décsi Omnia és Corso tűzte műso
rára. A kedves mese, a kitűnő rendezés, Leó 
Stransky hangulatos muzsikája mellett a fő
értéke ennek a filmoperettnek azonban Alpár 
Gitta aki ma mégis csak a legszebben éneklő 
filmprimadonna.

MONTÉ CHRISTO GRÓF NŐI VETÉLYTARSA 
Alizba van a világirodalomban népszerűbb és is
mertebb regényalak, mint gróf Monté Christo. 
Most azonban női vetélytárea támadt a grófnak. 
Monté Christo grófnője személyében. Ez a grófnő 
firlgitte Beimnek a kiváló és érdekes művésznő- 
nek iabb alakitasa. Egy filmstatisztából lett 
kalandornőt játszik a művésznő, különlegesen egvé- 
nlen ee modernül. „Monté Christo grófnője" már 
kerüL ZelCbbl n* pokban a ma£yar közönség elé

FARSANG IDEJÉN különösen kell gondolnia 
j” 1®®?® “ 6"®k / ° * al szépségére. A legtökéleteseb
ben ápolhatja fogait Diana fogkrémmel, mely tu
busonként mar 48 fillérért mindenütt kapható.

^lET^FÍLMPfllOTfl

Utolsó 4 nap
HEINRICH GEORGE filmremeke

A szerelmes ördög
Fejős Pál rendezése 

p Legközelebb jón:

Elve hozzátok 
őket
A Trader Horn 
és a Tarzan méltó 
vetélytárea

RADÓ JÓZSEF ZENESZERZŐI ESTJE.
Vasárnap délután tartotta meg Radó József 

zeneszerző, — akinek már több operettje ara
tott szép sikert a Király Színházban és a 
Budai Színkörben — szerzői estjét a Zenemű
vészeti Főiskola kamaratermében. Radó Jó
zsefnek sok dala igen népszerű Pesten és Kal
már Pálnak, a kiváló dalének©.-n. á többször 
meg kellett ismételnie egyes dalokat. Szabó 
Lujza, az Operaház nagyszerű művésznőjét 
sem akarták leengedni a pódiumról, s renge
teg ráadást kellett adnia. A koncerten közre
működtek még Sz. Bárány Erzsi hegedűmü- 
vésznő, Közölik Ernő operaénekes és Balassa 
Emil író, aki a bevezető beszédet mondotta.

Plefykasarok
BOJKOTT alá vették a szerzők,

Fővárosi Operettszínházat. Mint ismere
tes a „Kadettszerelem” zárlata után Se- 
bestyénék fel akarták újítani a ,Jiotschil- 
dok” -at, de a szerzők erre is zárlatit kér
tek. Most a színház egy új operett elő
adására készül, de hír szerint erre is 
már előre kérni fogják a zárlatot, abban 
a biztos tudatban, hogy a szerzők úgysem 
kaphatják meg tantiemjüket. így tehát 
ez a színház aligha tud hamarjában da
rabot keríteni és Sebestyénéi: egyelőre 
nem tudják megnyitni a színházat. Leg
alább megtanulják, hogy nem lehet bün
tetlenül adósnak maradni mindenkinek... 
A hátralékos gázsik miatt is annyi per 
és választott bírósági eljárás van folya
matban, hogy a szezón végéig ez is elég 
munkát fog adni a Fővárosi Operettszín
háznak . . .

*
A FILM ALAP és Hunnia filmgyá/r át

szervezésével kapcsolatban ismét feléledt 
az a. remény, hogy a közeljövőben az ed
diginél több magyar filmet fognak Bu
dapesten csinálni. Ezzel szemben az a 
valóság, hogy az egyik nagy fimnköl- 
csönzö-cégböl, amely eddig már több 
magyar hangosfilm produkcióját finan
szírozta, kivonult a tökével együtt az 
egyik társtulajdonos és így ennél a vál
lalatnál is bizonytalan, hogy mikor fog 
megint hangosfilmet csinálni. . .  Pedig 
az összes szerzők és titkos drámaírók már 

készenlétben tartják szcenáriumaikat és 
annyi magyar film tervéről beszélnek, 
hogy ha csak a fele valósulna is meg, 
az is jó volna . . .

•

TEÁN látta vendégül péntek délután 
a sajtó képviselőit Richard Eichberg, „A  
kémnók” rendezője, aki filmjének bemu
tatójára Budapestre érkezett. A teán 
megjelent a Royal-szállőban egy úr, aki 
minden ilyen alkalommal ott van anél
kül, hogy az újságírók tudnák, kicsoda. 

Erre célozva az egyik szókimondásdról 
ismert újságíró megkérdezte a titokzatos 
ismeretlent:

— Nem mondaná meg kérem, melyik 
lap nevében eszik-iszik Ön itt?

•

ÚJ DRAMATURG kerül hamarosan a
Nemzeti Színházba a régi mellé. Az 
igazgatóváltozást követi nyomon az új 
dramaturg kinevezése, aki az elterjedt 
fcírefc Síenni az egyik napilap kitűnő és 
a rádióból is népszerű színházi kritikusa 
lesz. A  Nemzeti Színháznál egyébként 

feltűnést kelt, hogy visszahelyezték 
állásába Heuduska-Hajdú László ügyelőt, 
aki annak idején a Hevesi Sándor elleni 
vadakat emelte. Az igazgatót menesztet

tek es az ügyelőt rehabilitálták...
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tJiséaSlSn ZiLÖVárOS ''e*e*ö*égo és a Baross Sző venseg elten viharosan tüntettek a gyűlés résztvevő

Vasárnap délelőtt féltizenegy órakor zsnfo 
iáaig megtelt a Vigadó kis- és nagyterme 
tobbezer iparos és kereskedővel. A közüzemek 
ellem tiltakozó nagygyűlés Irént az érdeklő
dí o ° 1í a? - naSy, VOlt’ h0;'y “  Vigadó termei szűknek bizonyultak és sokan künnrekedtek 
folyósokon és az előcsarnokban. A szónokok 
emelvényén ott voltak Fábián Béla, VrUsonvi 
János és Gál Jenő képivselők, akik azonban 
csak mint „hallgatásán" vettek részt a gyű 
lésen.

Féltizenegy után néhány perccel Éber An 
túl kamarai elnök a közönség lelkes tapsaitól 
kísérve nyitotta meg a beszédek sorozatát.

— Hálás köszönettel tartozom iparos es ke
reskedő polgártársaimnak azért a kitüntető 
bizalomért, amellyel engem megtisztelteké Mi
előtt azonban rátérnek beszédem tárgyára, be 
kell jelentenem, hogy úgy a kormány, mint a 
főpolgármester úr ezúton kérik felmentésüket, 
hogy a nagygyűlésen nem vehetnek reszt.

Viharos tiltakozó és elítélő felkiáltások 
hangzanak mindenhonnan.

Szűnni nem akaró zúgolódás között folytatja 
Éber Antal beszédét:

— Talán minden másképpen lenne, ha meg 
felelő szakférfiak állnának a közüzemek élén. 
De ahelyett mit látunk7 sí magasrangú ál
lami tisztviselők csak ugródeszkának használ
ják nyugdíjas állásukat, hogy onnan a köz
üzemek igazgatói székébe telepedhessenek. 
(Felkiáltások: ügy van! Igaz!)

Megdöbbentő számadatokat sorakoztat fel 
azután Éber Antal a közüzemek tékozlásairól 
és veszteségeiről.

— A Beszkárt keretvállalatainak, a Bor nak, 
a Földalattinak, a Szentlőrinci vasútnak
ügyeit a központi igazgatóságból intézi és 
mégis ezeknek a keretvállalatoknak igazgatói 
évi százezer pengőjébe kerültek a Beszkárt- 
nak. A Vásárpénztár 1,300.000 pen^ő vesztesé
get mutat ki, de tantiemekre mégis 125.000 
pengőt költött. A Községi Élelmiszerárusító 
izem igazgatóinak a lörzsfizetésen, lakbéren 
és tantiemen kívül karácsonyi segélyt adott 
ÍSúlyoshangú közbeszólások özöne!) és így 
•xem egy igazgató az előirányzott évi 29.000 
pengő helyett 38.000 pengőjébe került a válla
latnakf

Jellemző inc:dens szakítja meg Éber Antal 
beszédét. Az egész gyűlés folyamán 

elkeseredett hangulat uralkodott a Baross 
Szövetség ellen, amelynek vezetője a csü
törtöki tanácsülésen a közüzemek mellett 

szavazott.
Ezzel a szavazattal a közüzemeket hozzásegí
tene fennmaradásukhoz és így érthető, hogy
amikor a közönség felfedezett soraiban egy 
Barosszövetségbeli tagot, felzúduláséival meg
szakította Éber Antal beszédét és addig nem 
nyugodott, amíg Éber Antal a viharcsengővcl 
rendőri segítséget nem kért és amíg rendőri 
fedezettel kivezették a teremből a Baross 
Szövetség emberét.

— A Községi Nyomda évzárlati jutalékából 
— foiytatta ezután Éber beszédét — nemcsak 
a nyomdai alkalmazottak, hanem szabályelle
nesen az igazgatóság is részesült és a polgár
mesterhez beadott jelentésre a polgármester 
azt válaszolta, hogy az évzárlati jutalékok 
kiosztása szerint az eddigi gyakorlat szerint 
maradhat érvényben. Lía már most a közüze 
mek veszteségeit nézzük, egy szociális kérdés 
merül fel. Vájjon igaz-e a közüzemeknek az az 
alakoskodása, hogy a munkásságnak van 
szüksége a közüzemekref Milyen haszna van, 
kérdem én, a munkásságnak abból, hogy né
hány nyugdíjas állami tisztviselő horribilis 
fizetéseket élvez! Kérdem, nem forrása-e a 
közüzem a munkanélküliségnek7

— De az! De igen! — zúgja a tömeg.
— Erkölcsi felelősségem teljes tudatában 

mondom, hogy amennyiben a közüzemeket ki
teszik a bürokrácia és a pártpolitika kezéből, 
olyan veszteséget takarítunk meg vele, hogy

gyűlés résztvevői
a munkanélküliség kérdésének túlnyomórésze 
megoldást nyer. (Közbekiáltások: Helyes! 
Éljen!)

Nagy derültség kíséri Éber Antalnak azt a 
bejelentését, hogy a Községi Temetkezési In
tézet hétrendbeli keresetet indított ellene.

7“ Most — mondja Éber Autal — U lehet 
végre egyszer számolni a független magyar 
bíróság eiőtt!

Éber Antal után Koch Gyula, a hentesek
ipartestületének elnöke szólalt fel:

— Testvéreim! Mi a mai kor rabszolgái 
vagyunk! A dolgozó ember maga fölé emelte 
a hatóságot én most az anya elszívja saját 
gyermekei elöl saját tejét.

EznJ 1  felolvassa a határozati javaslatot, 
amely szerint

az iparosok és a kereskedők a legnyomaté
kosabban követelik a versenyt támasztó 
hatósági üzemek azonnali megszüntetését 
és megbízzák az elnökséget, hogy a nagy
gyűlés ezen állásfoglalását az összkormány- 

nyal haladéktalanul közölje.
Utána Szegő Béla, az Albus szappangyár 

igazgatója szólalt fel, hogy, mint mondotta, a 
nagyiparos teljes szolidaritásáról biztosítja a 
kisiparosokat. Megemlékezik a főpolgármester 
nyilt színvallásáról a legutóbbi szavazás al
kalmával, amelyre viharos tüntető közfelkiál
tással adnak kifejezést elkeseredésüknek a je
lenlevők.

Belopoioczky Kálmán, a fűszeresek nevében 
az egy k leghevesebb szónok, a következőket 
mondja:

— Ez a rendszer azt akarja megvalósítani, 
ami 1919-ben nem sikerült!

Ruzicska Ede a pékmesterek novében szól:
— A Fővárosi Kenyérgyár másfél millió 

pengőt kapott a fővárostól és tudják uraim, 
hogyan fizette ezt az adósságát vissza? Szál
lított az AUatkertnek egy vagon penészes ke
nyeret! Az OTI pedig nem veszi figyelembe a 
magánosok tíü filléres ajánlatát a kenyérre, 
hanem vásárol a köztiemnél 126 filléres kenye
ret. Ezt adja a kórháznak, amiáltal aztán a 
kórházi ellátás megfizethetetlenné válik. És 
mindezt ki fizeti meg? Ti fizetitek meg, ipa
rosok és kereskedők!

Gáspár Fülöp beszél ezután a fakereskedők 
nevében:

— Eddig volt munka — mondja — most van 
rend. Eddig volt kenyér — most van rend. A 
miniszterelnök úr azt mondta, hogy munkaal
kalmakat fog teremteni. De hogyan lesz mun
kaalkalom., ha üzemeinkben naponta tömegé
vel kell munkásaink kezéből kivenni a szer
számot1

Gáspár Fülöp szavaira a közönség soraiból 
a kormány ellen rendkívül heves közbekiáltá
sok hallatszanak s ez állandóan végigkíséri 
az összes szónokok beszédét.

Laczkó Sándor a piaci árusok nevében be
szél. Megemlékezik Ilovszky Jánosnak a leg
utóbbi tanácsülésen tanúsított furcsa színval
lásáról, amire ismét határtalan zúgolódás, el
keseredett kiabálás kezdődik, úgyhogy Éber 
Antal elnök újra a részcsengőhöz nyúl.

Végül a vidék nevében Dorn István békés
csabai mérnök szólal fel és biztosítja a jelen
levőket, hogy a vidék testtel-Iélekkel áll a fő
városi iparosok és kereskedők mozgalma 
mellé.

A beszédek után Éber Antal elnök zárja le 
az ülést, bejelentve, hogy a határozati javas
latot egyhangúlag elfogadják.

Az ülés után munkatársunknak alkalma volt 
Éber Antallal beszélni. Mosolyogva mondja 
Éber:

— Kincs messze a kispolgárok által annyira 
óhajtott pillanat. Rövidesen megszervezzük a 
küldöttséget, amelyet magam fogok a minisz
terelnök elé vezetni és akkor azt hiszem végre 
megoldjuk azokat a kérdéseket, amelyek talán

legégetőbbek ennek az országnak összes 
problémái közül.

S P O R T
Nagyszerű győzelemmel kezdte 

a profiválogatott túráját
Magyar profiválogatott- Kázépnémef ország 3 :0  (2 :0 )

A profiváíogatott első startja kitünően si
került. Drezdában helyreállították a magyar 
sport tekintélyét, amire a legutóbbi 5:3-as ve
reség után nagy szükség volt. Nemcsak a 
számszerű eredmény, hanem a mutatott játék 
is kielégít ővolt, amit igazol az a lelkes ün
neplés, amelyben a 12.000 főnyi drezdai közön
ség a magyar csapatot részesítette. A magyar 
csapat m.nden megerőltetés nélkül érte el a 
győzelmet.

Markos már az első percben földberúgott és 
sérülten játszott végig. A második félidőben 
Turay ír játszott A mérkőzést a bécsi 
Frankenstein vezette. A német csatársor na
gyon gyengén játszott. A  védelem jól műkö

dött. A fedezetsorban Köhler játszott a leg
jobban. Rincke kapus az első gólnál hibá
zott.

A magyar csapat azonnal támadásba lendül é«
veszélyes helyzeteket teremt a német kapu előtt. 
Teleki a centerből nagyszerűen foglalkoztatja a 
szárnyakat. Titkos a 8. percben ügyesen kic.seiezi 
Dobermannt és megszerzi a vezető gólt (1:0). A 
magyar csapat diktálja továbbra is a tempót, de 
a támadások meghiúsulnak a németek jól működő 
védelmén. A 42. percben Markos a hozzá került 
labdát védhetetlenül küldi a hálóba. (2:0). A má
sodik félidőben a németek erőteljes játékkal fö
lénybe kerülnek, de a mintegy 10 percig tartó tá- 
madás után ismét a magyar csapat uralja a pá
lyát. A mérkőzés utolsó gólját a -»2. percben sze
rezte incg Titkos. Messziről lőtt labdája a kapus 
kezét érintve jutott a hálóba.

Katonák hajtják végre a létszámredukciót a M áv. és az állam vasúti gépgyár élén
legutóbbi napokban az a hír terjedt el, 

v a MÁV élére Dalnoky-Kovács Gyula 
rkari ezredes kerül, aki legközelebb 
is fogja váltani állásában Samarjay 
)st, a MÁV elnökigazgatóját. A lapok 
edéssel és különböző kommentárokkal 
idták ezt a hírt, holott tény az, hogy 
alnoky-Kovács Gyula vezérkari ez- 
desnek máris fontos szerepe van a 

MÁV igazgatóságában. 
alnoky.Kovács Gyula vezérkari ezredes 
onvéde mi minisztérium vasúti osztá- 
ak volt a vezetője, ahonnan nemrég ta- 
tt. utóda Rudiger Imre alezredes lett. 
loky-Kovács Gyula, aki 46 éves özvegy 
er és csak hivatásának él, azóta a mű- 
i csapatok felügyelje, mint a honvé
li minisztérium képviselője azonban 
régen tagja a MÁV úgynevezett közle-

ryeneeeétre ellen azonnali
•egíUég mindenkorin biztosítva. Nem 
OI VI » s »á g l Illusztrált szakorvosi
Ismertetőt SO fill bélyeg ellenében

isr.Jiréten bérmentve küld: „GUMI EXPOITF• 
udapest, Kép&unhas-atea U. M.

;eríiak

I kedési tanácsának.
! Ilyen minőségében már részt is vett 
I a MÁV igazgatóságának azokon a 

fontos tárgyalásain, amelyek a lét. 
számapasztási rendelet megjelenése 
után folytak és erősen érvényesült 
befolyása a tekintetben, hogy kiket 
kell még az Államvasút kötelékéből 

elbocsátani, illetőleg nyugdíjazni.
Dalnoky-Kovács Gyula vezérkari ezredes 

szerepe a MÁV élén hasonló lesz Welsz 
Dezső szerepéhez, aki mint ismeretes, leg
utóbb a MÁV-gépgyár élére került. Welsz 
Dezsó mérnök, egyben azonban aktiv ka
tonatiszt is és annak idején, mint őrnagy 
került a diósgyőri ágyúgyár élére. A MÁV- 
gépgyár igazgatói székében az a hivatása 
elsősorban, bogy a szükségessé vált költség- 
vetési redukciót a gyárban katonás határo
zottsággal végrehajtsa.

így tehát úgy a MAV-nál, mint a MAV- 
gépgyárban katonák hajtják végre a lét- 
számapasztást és a takarékossági intézke
déseket.

Siralmas úszóverseny 
vízikaoaréval

Gyenge érdeklődés mellett zajlott le a III. 
kér. úszóversenye a fedett uszodában.

A verseny a távolmaradókat igazolta, mert 
ilyen gyenge versenyt csak a nyilvánosság 
teijes kizárásával szabad rendezni. A válogu- 
tottaka tnélkiiloző - izipóló csapatok egészen 
ulacsony színvonalú játéüot mutattiz. Talán 
még a III. kor.—IJTE mérkőzés hasonlított 
valamit a vizipólóhoz, ellenben a másik két 
mérkőzés csak vizikabaré volt.

Részletre eredmények:
100 m fin gyorsiiszás: 1. Török BSE 1.06.8 mp,

2. Vadas MTK, 3. Kőben TSSE
200 m Ifj. mellúszás: 1. Mlehnyk MUE 3.12 4 

mp, 2. Lantos. 3. Kollarits UTE.
.  ’y i'sy  mellúszás: 1. Pesti BSE 1.34.2 mp,
2. Szép III. kér., 3. Szabolcsi.

590 m gyorsúszás: I. Jakab IJTE 6.59 2 mp, 2. 
Gyojl UTE, 3. Bokor FTC. P

100 m hölgy hálúszás: 1. Mailász FTC 1.30 2 
mp, 2. Tóth MUE, 3. Bán FTC.

10 m hölgy gyorsúszás: 1 Tóth Ilonka MUE 
1. 16.4 mp, 2. Csányi FTC, 3. Krasssner MUE.

aztO ts kél harmad gyorsúszéstaféta: 1. UTE 
3.22.2 mp. 2. MTK, 3. FTC.

Növekvő hölgy mellúszó staféta: 1. III. kor. 
3.18.6 mp, 3. FTC. 3 NSC.

Vizipélómérközések a Téli Kupaéri: MTK—FTC 
21 (11)’ IIL  k cr—ÜTE 4:2 (3:1), BBTE—MAC

A GYŐRI KARDVIVÓVERSENY.
, A Győri Vívó Klub vasárnap országos nyilt 

Vlvóversenyt rendezett. Eredménye a következő: 
1. Hámori Honvédtiszti Vívó Club 6 gy , 2.
Kichter Szegedi VC 4 gy.. 3. dr. Zöld BEAC 4 gy„ 
4. Hatsrhek Győri VC 4 gv„ 5. Gáth Szombat- 
helyi VC 3 gy„ 0. Fialla MAC 3 gy„ 7. linszto- 
vios BEAC 2 gy., 8. Eeki RÁC 2 győzelemmel.

MAGYAR KORCSOLYÁZÓK SIKERE 
KLAGENFURTBAN.

Az osztrák gyorskorcsolyázóbajnokságok má
sodik napján a magyar versenyzők közül Wintner 
BKE az 500 m nemzetközi gyorskorcsolyázóver
senyben 45.3 mp kitűnő i dővel új pályarekordot 
állított fel Klagenfurtban.

3000 m nemzetközi gyorskorrsolyázúverseny: 1. 
Stiepl WEV 5 p 21.4 mp új osztrák rekord, 2. 
Wintner PKE, 3. Zimkovszky WEV.

1500 m nemzetközi ifjúsági gyorskorcsolyázó, 
verseny: 1. holtversenyben Hídvégi BKE ré Stiepl 
WEV. 3. Vaculek WEV.

50* m nemzetközi gyorsknrcsolyázóverseny: 1. 
Wintner BKE 45.3 mp. púlyarekord, 2. Preindl 
WEV. 3. Llndner BKE.

IxSM m nemzetközi váltolt verseny: 1. BKE és 
WEV I. csapata holtversenyben 3 p 49 mp alatt,
3. WEV II. csapata 3 p 55.8 mp.

KÜLFÖLDI EREDMÉNYEK:
Olaszország: Juventub Turin Ft -Bologna 2:2, 

Amhrosiana—Bari 3:2. Genova—A. S. Róma 3:1, 
Triestinia—Padova 0:0.

Franciaország: Raeing Club Parin—Olimpiqne 
Marseille 3:1, Red Star Olimpinue Paris—Stade 
Konnais 1:0, CA Paris—SO Montpeliier 4:3, FC 
Metz—AS Cannes 1:0, SC Fivous Lilié—Olimpique 
Alee 3:0.

KISPEST ELSŐ TURAVERSENYE.
Brigittennu {Wien)—Kispest 4:1.

Kispest hosszúra nyúló túráján vasárnapig 
meg tudta őrizni veretlenségét. Vasárnap 
Marseilleben a bécsi Brigittenau volt a Kis
pestiek ellenfele. A mérkőzés a bécsi csapat 
4:1 arányú győzelmével végződött.

KOLBE RÓZSI NYERTE AZ MTK 
TŐRVIVÓV ERSENYÉT.

125 VÍVÓ INDULT A MAFC VERSENYÉN
_ A Műegyetemi Atlétikai és Futball Klub, a 

Műegeytemen rendezte nagysikerű országos junior 
kard versenyét. A verseny lebouyolítása a maga 
125 indulójával nagy gondot okozott a verseny 
rendezőségének és a szövetségi képviselőknek, 
mert különösen a délelőtti selejtezőmérbözések so
rán a szövetség kévéé zsűritag megjelenéséről 
gonodoskodott.

A verseny részletes eredménye:
1. Kőszegi Attila Honvédtiszti VK 8 gy., 2. 

Rónai Gyula MAC 8 gy., 3. Robinson Ernő Hun
gária VC 8 gy., 4. BartI József Postás 5 gy., 5. 
Berczelly Tibor LASE 4 gy.

BKE—Troppau EV 1:1.

Néhány őszinte szó...
Feltűnés nélkül, csendben indult útnak 

szombaton reggel 15 fáradt magyar fiú, hogy 
négy országon keresztül a magyar futball fel- 
sőbbsógét hirdetve, elcsigázottan a fáradság
tól, roggyanó izmaik utolsó megfeszítésével 
is megkeressék a téli „pihenő“ sovány és ke
serves kenyerét. Az egyesületi túrákról vissza
érkezett játékosok még meg sem melegedhet
tek a családi tűzhely mellett, már ismét ke
zükbe veszik a vándorbotot, mert csak így 
tudják ezek az anyagias, lenézett „profik** 
egyesületük működését biztosítani. Se testük, 
se lelkűk nem kívánja már ezt a sok utazást, 
de mennek egyszerű fapadon, éjjel-nappaL 
Ha kell, Portngáliáig is. A pályaudvaron nem 
láttunk egyetlen egyet sem a szövetségek 112 
elnöke és tudja Isten hány főtitkára és veze
tői közül A futball 200 vezére közül egy sem 
tartotta érdemesnek, hogy álmát megzavarja és 
reggel egynegyed 8 órakor a pályaudvaron jó 
szóval búcsúzzék éltől a 15 derék, becsületes 
magyar fiútól. Nem azért hiányoztak ezek a 
kétszázak onnan, hogy ,jó  tanáccsal“ lássák 
el a nehéz harcbavonuló fiúkat. Ilyenre egy
részt alig telik, másrészt nincs is szükség, 
mert Sárossinak egyetlen mozdulata többet je 
lent, mint a kétszázak tanácsa. A magyar 
futball sport-problémáinak megoldását zse
niálisan halogató vezérkar, annyira kimerült, 
hogy nem is lehet tőlük várni, hogy hajnali 
egynegyed 8-kor akárcsak egy is kikísérje eze
ket a derék fiúkat a vasúiig. Bizony ezek az 
urak sokkal fürgébbek, amikor az ő elsöosz- 
tályú hálókocsis vonatuk indul, akár kora 
hajnalban, akár késő éjjel Amszterdam, no 
meg egy kicsit London és Paris felé. Olyan 
ambiciózusak és munkára készek ezek az urak 
ilyen kiküldetések idején, hogy soha egyetlen- 
gyet sem siknült e fárasztó útról Ojszélni 

Akkor is ott vannak ezek az urak, amikor 
ugyanaz a tizenegy játékos a címeres trikót 
ölti magára és a szövetségnek rúgja össze a 
válogatott bevételt.

Az ő sikerük fénye alatt ott találjuk hiány
talanul a kétszázakat.

Vigyázat Urak! Az önök mozdonyát is kezdik 
már fűteni és megtörténhetik, hogy ha majd 
elmennek, éppen úgy nem veszi ezt észre senki, 
mint ahogy azt sem vették észre, hogy itt vol
tak. . .  (K. T.)

ö n  büszke szép és elegáns lakására, de ne 
feledje el, hogy otthonát o jő és célszerű vilá-  
gítás teszi kellemessé és meghitté. A modern 
győngyfénylőmpa kiméi! a szemet és gazda
ságos. —  Modern lakásba modern világítást: 
káprázásmentes és gazdaságos

TUNGSRAM
GYÖNGYFÉNYLÁM PÁT!
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Birkózóink fölény esen legyőzték 
a cseheket

Magyarország -  Csehszlovákia 6:1

INGYEN AJÁNDÉK, MÉG A LEVÉLPORTÓT IS VISSZAKAPHATJA!
M O N D JA  M EG A  M Ú L T J Á T  ES  M l F E L T Á R J U K  A  J Ö V Ó J É T  J

[J n t a  b Alá mAtArMlr n_i__ I
mankatársa, akit ax emberek tömegre keres 
fel kérésével, hogy tanácsot kérjenek tőle, 
mielőtt nagyobb vállalkozásba kezdenének 
Csak a kiváltságosaknak jntott osztályré 
szül. hogy igénybe vehetik Marcii! taná 
csait. mert egy tanáoe Európában 18 dől 
Járnak megfelelő öeeszegbe kerül.

A „Magyar Hétfő** olvasói azonban tel 
jesen Ingyen juthatnak ahhoz a 90 évre 
előre kiszámított esemény felsoroláshoz, 
amelyért eddig hatalmas összegeket kellett 
lefizetni. Feltétlen vegye igénybe lapunk 
páratlan kedvezményét Mondja meg múlt
ját, Illetve töltse ki az alanti szelvényt ée 
Marelli mankatársa megmondja jövőjét 
Hálás lesz nekünk és új híveket szerei 
akciónknak. amelyért hálásak lesznek 
Önnek.

Kérjük az alanti szelvényt kitölteni és 
33 fillér postabélyeg melléklésével elkül 
deni a Magyar Hétfő kiadóhivatalába, Bu 
dapeet, VI., Kózsa-ntca 111., ahonnan hoz 
zánk továbbítják, mi azonnal kidolgozzak, 
önhöz visszajuttatják és 

még a levél portó vinzasserzésére Is
könnyű ajkaimat adónk.

Születési év: — — — — — — — — — 
Melyik évben állt anyagilag a legjobban?
Melyik évben volt komoly beteg? — — — 
Melyik esztendőben volt szerelmi vagy lelki
szempontból a legboldogabb? — — — —

Nagyarányú magyar győzelmet hozott a 
vasárnap délelőtt megrendezett m agyar- 
csehszlovák birkózóverseny. Az eredmény ta
lán kissé túlzott is, mert az 5:2-es eredmény 
hűségesebben fejezte volna ki az erőviszonyo
kat, A könnyűsúlyban ugyanis Hlavacek töb
bet mutatott, mint Tasnády és így megárde- 
meltebb lett volna ellenfelének győzelme.

Általában a verseny nem tartozott a legiz
galmasabbak közé és semmit sem láttunk a 
régi nagy versenyek technikai készültségéből.

Az első tízperc unalmas. Helyesebb volna 
ezeket mint a mérlegelést, a nyilvánosság ki
zárásával rendezni és a parter munkával kez
deni.

A 7 pár küzdelméből csak 3 végződött tnss- 
győzelemmel. Tóth, Tunyoghy és Papp dr. 
fektették kétvállra ellenfeleiket. A verseny a 
három pontozásos győzelemmel már 6:0-ra 
állott, amikor a hatalmas túlerőben és súly
ban levő csehszlovák nehézsúlyú bajnok pon
tozással győzött a derekasan küzdő Palotás 
ellen. Ez volt a vendégek egyetlen győzelmi 
pontja.

Részletes eredmények:
Légsúly:

Zombori—Tolár. győz pontozással Zombori. A 
magyar fiú először egy suplex-el majd pedig 
néhány nelsonnal került fölénybe ellenfelével 
szemben. Egyhangú bírói döntés alapján lett Zom
bori a győztes. (1:8).

Pehelysúly:
Tóth—Bretschneider, győz Tóth. A mérkőzés 

nagyon élénken indul. A csehszlovák sokszor tá
mad. de nem sikerül fogásait keresztülvinni. 
A 18. percben Bretschneider csipődohással akarja 
Tóthot levinni, de nem sikerül és így ő kerül iiid-

ba. Tóth lefogja a hidat és kétvállra fekteti el
lenfelet. (2:8).

Könnyüsúly:
Tasnády—Hlavacek, győz pontozással Tasnády. 

A mérkőzés során Hlavacek piruettjével veszélyes 
helyzetbe hozza Tasnády t. Parterből is támad Hla
vacek. Tasnády állásból többet kezdeményez, de 
Hlavacek sokszor megy ki a szőnyegről. A ponto- 
zóbírák véleménye megoszlik. A döntőbíró Tasnády 
mellett dönt. (3:8).

Kisközépsúly:
Kamarás—Zwonár, pontozással győz Kamarás. 

Az első percekben Kamarás kerül földre, de aztán 
lábra kap és többet mutat, mint ellenfele. Egy
hangúan magyar győzelemre szavaznak a bírák. 
(4:8).

Nagyközépsúly:
Tunyoghy—Steskal, győz Tunyoghy A magyar 

Európa-hajnok röviden végez ellenfelével. A 3-ik 
percben Tunyoghy csipődobással hídba viszi ellen
felét és sikerül is a hidat betörni. (3:8) 

Kisnchézsúly:
Papp dr— Mracek, győz Papp dr. Papp dr.

nagyszerűen kezd. Lendülettel dolgozik és inár a 
második percben csípője sikerül és Mracek két
vállra esik. Papp győzelmét rendkívül lelkesen 
ünnepli a közönség. (6:8).

Nehézsúly:
Klapuch—Palotás, győz pontozással Klapnch.

óriási súlykülönbség van a két birkózó között. Pa
lotás szemhéja megsérül és folyton vérzik. Szíve
sen küzd a csehszlovák óriás ellen. Túlságos nagy 
fölényt azonban nem tud mutatni Klapuch sem. 
Egyhangú döntés alapján győz Klapuch. (6:1).

A KÖZLEKEDÉS HAJDAN ÉS MOST cím
mel Szieberth Imre m. kir. kormánytanácsos, ál
lami vasgyári felügyelő január 22-én. vasárnap 
d. e. 11 ómkor, hz Orion-fihnszínházban (IV., 
Esbii-út 1.) mozgóképes előadást tart, mely alka
lommal az általa rendezett igen érdekes film ke
rül vetítésre. Az előadásra a székesfővárosi nép
művelési bizottság igen kedvezményes jegyeket 
bocsátott ki.

ÚJ OTTHONT AVATTAK VASÁRNAP 
A LAPTERJESZTŐK.

Vasárnap este a Magyar Lapterjesztők SC-ja 
újra nekilendült sportéletének értékes állomásához 
érkezett. Űj otthont létesítettek a Bérkocsis-ntcai 
Ornnia palotában, amelyet jól sikerült boxviadal- 
lal avattak fel. A tizenhat versenyző úgy álló
képességével. mint technikai készségével kellemes 
feltűnést keltett. Veres Pál vezetésével lefolytatott 
mérkőzések a következő eredménnyel végződtek: 
Faragó győz Felsőházi I. ellen. Felsőházi II. győz 
Sípos ellen. Dombi Mészáros, Marosi Lakonyi 
ellen. Fogas Biró, Detil Stéger, Kolozsvári Gálik 
és Ligeti Diósi ellen.

MEGSEMMISÍTETTÉK A SIBAJNOKSAGOT.
A Magyar Atlétikai Cink vasárnap délelőtt a 

Svábhegy és Jánosnhegy környékén rendezte or; 
szagos síbajnoki versenyét. A 18. km-ea 1933. évi 
magyar nemzeti bajnokságra kiírt futóversenyben 
62-en indultak. Ezt a versenyt a sportbizottság 
megsemmisítette, mert a Kakukhegyen átvezető 
útvonalon, mintegy két kilométeres szakaszon két 
csendőr leszedte a jelzéseket, a budakeszi szana
tórium környékén pedig a lakosság tüntette el a 
jelzéseket, s emiatt csak pár versenyző érkezett 
célba. A sportbizottság hétfőn este hét órakor 
ülést tart, amelyen határoznak a verseny újból

való kiírásáról.
A 12 kin-es ifjúsági bajnoki siversenyben 21

induló volt.
Eredmény: Bajnok: Emánuel Antal BBTE 48 

p 46 mp., 2. Petri Géza BBTE, 3. Kadvány Sándor 
BBTE.

A 6 km-ea hölgy nemzeti bajnokságban 5 In
daló volt.

Eredmény: Bajnok: Szeiler Nándorné BBTE 
44 rap., 2. Héczey Mária BBTE, 3. M. Kovács 
Dalma MAFC, 4. Csáki Erzsébet UTE.

Elrontotta a gyomrát?
Igyék reggeli előtt egy félpohár

HUNYADI JÁNOS
természetes keserfivl*et.

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

HÁZASSÁGOKAT diszkréten, eredményesen köz
vetít Kohn Lajoe, Miskolc. Arany Jáno6-u. 16.

KÜLFÖLDI megbízásból mindenféle férfi- ém női
rubaneműekért, fehérneműokért, cipőkért házhoz 
jövök. Springer, Szebeny Antal-tér 6. üzlet.

F E H É R  CÁRTÓL„ t
„  „  H a difoglyok  s ze re p e

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 védőit hadifogságba 

hurcolják az oroszok. Szimbirszkben egy elha
gyott malomba, a „tetüvárba" kerülnek, ahol 
borzasztó heteket töltenek. Utánna néhány kelle
mes hét a tatárok között. Furcsa életmódjuk. A 
tatár hárem . . .  A hadifoglyok érdekes beren
dezkedése. Izgalmas kéjutazás a Volgán. Első ta
lálkozásom Trockijjal. Hadifoglyok vándorlása 
Szibéria felé.

Az eddig megjelent folytatásokat díjmentesen 
megküldi a kiadóhivatal 

*

1915. évben már furcsa állapotok uralkodnak 
Oroszországban. Az élelmezés válsága már szembe
tűnő. Egyelőre csak az európai részben, mert Szibéria 
szinte végig megőrizte a maga jó  életmódját. A ki
sebb és nagyobb orosz lapokban egvre-másra jelennek 
meg a cikkek, amelyek a hadifoglyok nagy tömegének 
tulajdonítják az élelmezési krízist. Ilyeneket írnak:

—  A hadifoglyok, leginkább a jtrzemysli tisztek, oly 
nagy összegekkel felszerelve jöttek  hozzánk fogságba —  
hiszen felosztották maguk között a vár egész kincstárát —  
hogy mindent összevásárolnak. Természetesen ők okozzák 
a tűrhetetlen drágaságot. . .

Sietve tolják tehát a dédelgetett szlávok, romá
nok olaszok és szlovének kivételével a hadifogoly
tömegeket Szibéria felé. És munkára. Az ekkor már 
kezükben lévő, közel milliónyi hadifogoly felét mező
gazdaságokba küldik; —  ezek jártak aránylag a leg
jobban, —  a többit azonban vízépítési, csatornázási, 
vasútépítési, erdőirtási s bányamunkára fogják. Azok
ról nem is szólva, akiket a frontokra szállítottak visz- 
sza a gorlicei áttörés utáni ijedelmükben Iövészárok- 
és sáncásásra.

Vegyük csak sorra az egyes munka-típusokat.

Witte gróf zseniális ötlete.

A legtöbbet szenvedtek talán azok, akiket az úgyne
vezett murmán-vasút építésére kényszerítettek. Hiva
talos orosz adatok erősítik meg a következő tényállást:

Ez a vasút az Északi Jeges Tenger egyik Romanov 
nevű pontjától haladt a Murmán és Kóla félszegeten 
át az Onyega és Ladoga-tavak mentén Petrográdig. 
Fontosabb állomásai lettek Romanov, Murmán, Kolo, 
Kandalaksa, Kalgalaksa, Kéjm, Povjenez, Kondopogá, 
Petrozavodszk, Olonyec . . .  Félelmetes helyek, mind, 
mind temetői a magyar hadifoglyok ezreinek, első
sorban Przemysl hős védőseregénck . . .

Miskolc, Eger, Szeged, Kassa, Eperjes és a többi 
magyar városokból származó legénység második nagy 
temetője . . .

A Murmán. Már III. Sándor cárral elfogadtatta 
nagy pénzügyminisztere, Witte gróf azt az elvet, hogy 
nem lehet a Fekete- és Keleti-tenger orosz kikötőire 
építeni, épen úgy Wladiwosztok is igen messzire esik; 
Oroszországnak szüksége van olyan új kikötőre,

amely az egész télen át jégmentes. A nagy pénzügy- 
miniszter —  aki egyben közlekedésügyi miniszter is 
volt —  talált is ilyent az északi Murmanszk-öbölben, 
amelyet a Golf-áram érint és melegít.

Apály idején is 8— 10 méter mély ez az öböl —  
jelentette tanulmányútjáról visszatérve Witte gróf — , 
itt kell tehát építeni új kikötőt, de mindenekelőtt 
vasutat Pctersburgig.

Készül a „halál-vasút"

Az ötletet elfogadta a cár, s utóda, II. Miklós is, 
de a tengerészeti vezetők a megvalósítást még akkor 
is elgáncsolták, amikor az orosz-japán háború iga
zolta: szükség van az új kikötőre. Japán hadifoglyok 
kezdtek mégis valamelyes munkához Petrozavodsk- 
ban 19U5-ben, de azután technikai nehézségek miatt 
nagyjából elaludt a vasút ügye. A Murmán- és a mel
lette fekvő Kola-félsziget ugyanis lappok lakta, m o
csaras, erdős terület, tundrás. Nagyobb, mint a Mo
narchia volt, de alig lakta 20.000 lapp. Munkást itt 
tehát nem lehetett találni, s szabad orosz munkás alig 
vállalkozott ideköltözésre. Se falu, se ház, még a rövid 
nyár is komisz, hát még a szeptemberben nagy hó
viharokkal megkezdődő hosszú sarki tél. November
ben pedig az 50 napos, sötét sarki éj kezdődik. Itt 
csak rabszolgákat lehet munkára hajszolni, szabad 
ember arra nem vállalkozik. S ide kerültek a 
przemysli magyar katonák . . .  s itt hullottak el a hadi
foglyok tízezrei.

És a Murman-vasút 1916 telén el is készült. Ez a 
„halál-vasút“ , ahogy Oroszországban hívták, 1750 ki
lométeres vonalának minden talpfájához egy-egy hadi
fogoly élete tapad. Olyannyira, hogy végül is kínaiak
kal lehetett csak befejezn i. . .

A cinga . . .

A hadifoglyokat a vasút mentén 40— 100-as cso
portokban osztották el. Egymástól 2— 3 kilométer tá
volságban. Nyáron, a rekkenő hőségben sem gondos
kodtak italról. Ahol patak, folyó volt, ott abból ittak, 
ha ez sem volt a közelben, hát egyszerűen —  mocsár
vizet. Levest kaptak délben, s valami kékes-fekete 
fagyasztott tevehúst vagy lóhúst. Eleinte adtak napi 
20— 30 kopeket, azután miután pénzért errefelé tény
leg nem lehetett beszerezni semmit, természetben fi
zettek: a fekete kása, sózott hal, néha cukor és tea 
egészítette ki az étlapot. Friss húst, friss főzeléket 
soha sem kaptak. Az eredmény: néhány hónap után 
kiütött a „cinga", a skorbut, a lábak elkékültek, meg
feketedtek, a foghús megdagadt, meglazultak a fogak 
és végül kihullottak)

„Hadifoglyok állati sorban"
A legtöbb, a skorbuton kívül örök életére reumát 

szerzett, ha nem végzett vele a tüdőgyulladás. Hiszen 
minden felszerelés nélkül térdig álltak a mocsárban

s úgy kellett dolgozni. Télen néha mínusz 30—-40 fok 
Celsiusban. S a lakások: lombsátrak, vagy összeütött 
kalyibák, fabarakok, ablak és ágy nélkül. A csupasz föl
dön feküsznek, rongyos, nedves ruháikat soha sem 
vethetik le, mosdáshoz nem jutnak, fürdőről azt sem 
tudják már mi az.

Állati soruk van itt, úgy hullanak, mint a legyek 
—  mondja Scavénius pétervári dán követ hivatalos 
jelentése.

Napi 10 óra a munkaidő, s cserkeszek hajtják 
karddal, ostorral munkára még a mankóval járó 
reumás betegeket is. Kórházba a legsúlyosabb beteg 
sem akar menni. Nyitott tehervagonok viszik ugyanis 
a súlyos, lázas betegeket többszáz kilométeren át az 
egyetlen kis elhanyagolt, piszkos „kórházba". Fagyott 
hullák jutnak cl csak odáig . . .

A hivatalos beszámoló rettenetességei

Scavénius követ 10.000 skorbutost talált minden
15.000 hadifogoly munkás között. Még siralmasabb az a 
jelentés, amely a petrográdi Russkoe Slovo-bán jelent 
meg, s amelyet egy varsói vöröskeresztes kiküldött
A. N. Dzinbiska asszony terjesztett elő a Dumában:

—  A híres Murmán-vasút, amelyért Trepov miniszter 
annyi kitüntetést kapott, a hadifoglyok tízezreinek életébe 
került. Tizek és százak mentek naponta tönkre az éhség 
és a hideg miatt. A lakóhelyük sötét pince, piszkos, tele 
féreggel, csupasz fékpadok szalma nélkül. Valamennyi bá
rok skorbutossal tömve, élelmezés: kenyér és víz, vagy do
hos fekete kása. Orvosi segély úgyszólván semmi. A hír
hedt felügyelők kaptak ugyan pénzt az élelmezésre, de 
csak sületlen fekete kenyeret adtak. Volt nap élelem nélkül, 
de azért 40 fokos hidegben, nyári ruhában, dolgozni kellett. 
Sokan megfagytak, vagy lefagyott végtagjaik megüszkö
södve, lehullottak s rettenetes kínok közepette haltak meg. 
A betegeket reggel kancsukával hajtották munkára, éhség, 
hideg és kimerülés miatt naponta tizével haltak meg. A 
felügyelők még a haldoklókat is korbáccsal hajszolták mun
kára. Az emberek csontvázak voltak csak. Egy táborban 
(Koncsatcserszkája) januárban mit 366 hadifogoly, má
jusban már csak 36 volt egészséges, 184 st'dyos beteg és 
156 már meghalt. A betegek tehetetlenül feküdtek, lesová
nyodva, fog nélkül, megfeketedve, testrészek eliiszkösódve 
letörtek. Lefagyott kezű és lábú, félig őrült alakok, vég
tagok helyén fekete csonkokkal. Rengeteg az öngyilkos. Az 
őrülteket, betegeket és nyomorékokat saját baj társaiknak 
kellett —  a felügyelők utasítására —  munkára kivinni —, 
hogy a megváltó halál ne a barackokban érje őket.

•

De elég is a rémségekből... A vasút 1916 karácso
nyán elkészült s a még élő, félig halott hadifoglyokat 
elszállítják „ melegebb“  tájakra . . .  Üjabb borzalmak 
k ö z é . . .

A Murmánról csak annyit még: A sors Iróniája
ként 1916 éve oly hideg volt, hogy az addig jégmentes 
kikötő befagyott s a fehér Cár az új vasutat kihasz
nálni nem tudta. Az ottrekedt hadifoglyoknak azon-i 
bán nagy szerep jutott még a későbbiek folyamán . .  i

A jővő héfen következik: A kígyószigeti pokoL

Megjelenik minden hétfőn hajnalban. — Előfizetési ár: 
félévre 6 pengő; 1 évre 10 pengő.

A kiadásért felel: Dr. Bálint Mózes.
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