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Apponyi ámen Géni
ben megbetegedett, 
állapota válságos

Megdöbbentő eseményről érkezett tárirati 
jelentés Géniből:

Apponyi Albert gróf, aki a leszerelési 
értekezleten képviseli Magyarorszá
got, Genfben náthalázban súlyosan 

megbetegedett.
Apponyi súlyos betegségéről a vasárnapra 

virradó éjszaka érkezett az első jelentés 
Budapestre: a genfi magyar külügyi kép
viselet jelentette a külügyminisztériumnak,
hogy

Apponyi Albert g ró f már néhány nap
pal ezelőtt influenzában megbetege
dett és állapota szombaton súlyosbo
dott, mert a betegség a jelek szerint, 
megtámadta az ősz politikus tüdejét 

is.
Vasárnap azután már több, részletesebb je 
lentés érkezett Géniből Apponyi állapotáról 
és ezekből a jelentésekből megállapítható a
következő:

Apponyi Albert gróf, aki a multévi lesze
relési értekezleten is képviselte Magyaror
szágot, január 30-án utazott felesége kísére
tében Genfbe. A  mostani leszerelési kon
ferencia ugyanis nagyfontosságú Magyar- 
ország szempontjából is, miután azon az 
egyenlő fegyverkezés elve alapján igen fon
tos kérdések kerülnek döntésre, amelyek 
egészen közelről érdeklik a legyőzött államo
kat. Tulajdonképen az első revíziós kérdés 
kerül tárgyalásra a mostani leszerelési ér
tekezleten és csak ezért vállalta Apponyi A l
bert, hogy most tél derekán kiutazzon Genf
be és ott a leszerelési konferencián ismét ő 
képviselje Magyarországot.

Apponyi utazás közben 
megfázott

A leszerelési értekezlet január 31-én nyílt 
meg Genfben és ezen a megnyitó ülésen már 
résztvett Apponyi Albert gróf is, aki azon
ban már akkor sem érezte teljesen jól ma
gát.

Valószínűleg az utazás alatt fázott 
meg az ősz politikus, aki feleségével 
együtt a genfi Hotel Residence-ben 

szállt meg.
A  következő napon már jelentkeztek a hörg
hurut jelei és gróf Apponyi Albert már nem 
is vehetett részt a leszerelési értekezlet ta
nácskozásán, hanem kénytelen volt ágyban 
maradni.

Apponyi tehát már február elseje óta 
fekvő beteg,

miután azonban az első napokban még  ̂ re
mélték, hogy betegsége csak múló természe
tű, nem akarták a hírrel a magyar közvéle
ményt megriasztani.

A nyolcvanhétéves Apponyi Albert álla
pota azonban azóta lényegesen rosszabbo
dott, a láza emelkedett és a tüdőben is mu

tatkoztak bizonyos szövődményes tünetek, 
úgy hogy

szombaton késő este a genfi orvosok 
konzíliumra gyűltek össze Apponyi 
betegágyánál. Erről a konzíliumról 
kiadott hivatalos jelentés szerint a be
teg közérzete jó , de erőállapota 

gyenge.
Az újabb vasárnapi jelentések szerint 

Apponyi Albert gróf az éjszakát nyugodtan 
töltötte és elég jól aludt, szellemileg pedig 
teljesen friss. Ennek ellenére

az orvosok szükségesnek tartották, 
hogy vasárnap délelőtt újabb konzí

liumot tartsanak betegágyánál
és erről délelőtt 11 órakor a következő bul
letint adták ki:

„Apponyi Albert gróf február 1. óta 
súlyos náthalázban fekszik. A beteg 
erős szervezete remélni engedi, hogy 
kiállja a rohamot, de magas kora min

den esetleges komplikációt nagyon ve
szedelmessé tenne.”

Gróf Apponyi Albert súlyos megbetegedé
séről táviratilag értesítették itthon tartóz
kodó családtagjait, akik szombaton többször 
folytattak telefonbeszélgetést is Genffel. A 
riasztó hírek hatása alatt

az ősz politikus fia, g ró f Apponyi 
György országgyűlési képviselő va
sárnap reggel repülőgépen Bécsbe 
utazott és onnan sürgősen folytatta 

útját Genfbe 
édesapja betegágyához.

A Svájci Távirati Iroda jelenti délután 
5 órakor:

Apponyi Albert gróf betegségében a 
délutáni órákban nem állt be válto
zás. A beteg állapota ez idő szerint 

nem ad aggodalomra okot.
A Magyar Távirati Iroda jelenti Genfbő!: 
Vasárnap este nyolc órakor Apponyi

Albert gróf állapota változatlanul komoly. 
A tüdőben egy gyuladásos góc van. A  szív 
működése kielégítő.

Késő éjjel riasztó hírek 
terjedtek el Apponyi

állapotáról
A késő esti órákban újból riasztó hírek 

terjedtek el gróf Apponyi Albert állapotá
ról. E hírek szerint a nagybeteg államférfiú 
állapota, akinek betegágya felé aggódó sze
retettel néz Magyarország egesz népe, súlyo
sabbra fordult. E hírek szerint agyvérzés 
és ennek következtében baloldali hüdés lé
pett fel.

Sajnos, a késő éjjeli órákban újabb ősz- 
szeköttetést Genffel létesíteni nem tudtunk 
és így csupán regisztráljuk ezeket a hirexet, 
de bízunk Apponyi Albert közmondásosan 
szívós és egészséges természetében és re
méljük, hogy állapota végeredményben ja
vulóra fordul.

zása ellen és azt a határozatot eljuttatta 
Hindenburg elnökhöz.

A német néppárt birodalmi bizottsága va
sárnap tüzetes vita után határozati javasla
tot fogadott el, amely megállapítja, hogy a 
Hitler—Hugenberg-kormányban összefoglalt
pártok nem jelentik minden nemzeti erő igazi 
egyesítését. A német néppárt aggódva látja, 
hogy a mai napig nincs az új kormánynak 
semmi világos állampolitikai és gazdaságpoli
tikai munkarendje. A párt ezért az elérendő 
nemzeti többségen belül a pártegyeduralom 
és a veszélyes gazdasági kísérletek ellen fog 
küzdeni.

Hitler egyébként mint birodalmi kancellár 
nem vesz fel fizetést, minthogy írói munká
jával biztosított magának megfelelő jövedel
met. Kancellári fizetéséről lemondott.

A véres összeütközések egyébként folytatód
nak Németországban. Kastenl a város polgár 
mesterét, aki a porosz országgyűlésben mint 
szociáldemokrata képviselő a magdeburgi vá
lasztókerületet képviselte, szombaton este egy 
17 éves gimnáziumi tanuló agyonlőtte. A rend
őrség most azt igyekszik megállapítani, hogy 
mások is részesek-e a gyilkosságban.

Chemnitzben, a vasfront egyik gyűlésén va
sárnap délután a Birodalmi Lobogó Szövetség 
és a Nemzeti Szocialista Párt tagjai között 
összeütközésre került sor. A lobogó szövetség 
egyik tagját megölték, másik két tagját pedig 
súlyosan megsebesítették.

A Vasfront tüntetése után a város több ré
szében súlyos összeütközések voltak, amelyek 
folyamán egy ember meghalt, többen pedig 
megsebesültek. Délután három órakor a Vas
front jelvényét viselő egyik diákot szúrások
kal oly súlyosan megsebesítették, hogy meg
halt, alighogy kórházba szállították. A gyil
kossággal gyanúsított két embert letartóz
tatták. A többi összetűzés részesei közül is 
többeket letartóztattak.

A centrum is szembefordult
a Hitler-kormánnyal

Újabb véres összeütközések  
Németországban

Berlinből jelentik: Vasárnap délután temet
ték el Zauritz rendőrőrmestert és Maikowski 
rohamosztagbeli vezetőt, akiket a birodalmi 
elnök és a birodalmi kancellár tiszteletére 
rendezett fáklyásfelvonulás után Charlotten- 
burgban megöltek. A középületeken a fekete
fehér lobogókat félárbocra eresztették. A Lust- 
gartenben a berlini és brandenburgi roham
osztag alakulatok állottak fel. A székesegy
házat az utolsó helyig megtöltötte a közönség. 
Az oltár előtt állt a két ezüstkoporsó, amelyek 
mindegyiknél a halottak hat bajtársa állt őr
séget. Az első sorban a halottak hozzátarto
zói mellett Hitler birodalmi kancellár és Gö- 
ring miniszter nemzeti szocialista egyenruhá
ban ült. A lelkész imája után a koporsókat 
kivitték a székesegyházból. A Lustgarten fe
lett horogkeresztes repülőgépek keringtek. A 
temetőben Maikovski, sírjánál Göbbels dr. be
szélt. Helldorf gróf Hitler birodalmi kancellár 
kéöviseletében koszorút helyezett a sírra. 
Göring miniszter mondott ezután gyászbeszé
det.

A temetés után Hitler birodalmi Kancdlár 
a tempelhofi repülőtérről München felé indult.

Kaas dr. prelátus, a középpárt birodalmi 
pártbizottságában vasárnap programmbeszé- 
det mondott a középpárt politikájáról. Hang
súlyozta, hogy két egymással küzdő politika* 
párt vezetői egymásra találtak a kormány

kebelén belül, holott eddig nemcsak az izgatás 
szavait hallottuk tőlük, hanem tudtuK azt is, 
hogy céljaik merőben különböznek egymástól. 
A kormánynak — mondotta — ha négyéves 
terve van, be kellett volna mutatkoznia a nép
képviseletnek. Beavatott országgyűlési körök
ben úgy tudják, hogy hétfőn délután már 
Papén birodalmi kormánybiztosra ruházzák a 
porosz miniszterelnöki teljhatalmat. A hár
mastanács ilyenformán Papén és Kerrl révén 
többségében az országgyűlés feloszlatása mel
lett volna.

A gyülekezési és sajtójog korlátozásáról 
hétfőn megjelenő rendelet tartalmáról a nem
zeti szocialista párt sajtó tudósító ja a követ
kező értesüléseket közli: Lehetséges, hogy po
litikai gyűléseket egyes esetekben betiltanak, 
ha a körülmények folytán tartani lehet a köz- 
biztonság közvetlen veszélyeztetésétől. Politi
kai gyűléseket fel lehet oszlatni, ha azokon 
a törvények elleni engedetlenségre izgatnak 
és az állam szerveit becsmérlők, ázabadég- 
alatti gyűléseket és felvonulásodat csak meg
határozott helyeken és csak egyes ebetekben 
szabad betiltani, általánosságban nem.

A német birodalmi sajtó birodalmi szö
vetségének főbizottsága vasárnap tartott 
berlini ülésén határozatot hozott, amelyben til
takozik a sajtószabadság terv bevett korláto-
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Részeg tápiósápl legé
nyek véres támadása 
egy kocsmáros ellen

Gyömrőről jelentik: Tápiósáp község főutcá
ján négy ittas legény záróra után felzörgette 
Natkó Mihály kocsmárost. Alig lépett ki a* 
ajtón, az egyik legény hatalmas ütést mért 
Natkó fejéro. Szántai József, a támadók egyike 
bicskát rántott elő és Natkó arcába szárt, aki 
eszméletlenül terült el a földön. Az előhívott 
orvos megállapította, hogy a kocsmárosnak 
jobbszemét érte a szúrás. A szerencsétlenül 
járt kocsmárost súlyos állapotban a Bókus- 
kórházba szállították. Orvosi vélemény szerint 
mindkét szemevilágát elveszti. A garázda le
gények ellen az eljárás megindult.

Elfogtak egy négytago betörőbandát, 
amely azonban csak egy betörést

ismert be
Január 18-án ismeretlen tettesek betörtek 

Kiss József dr. orvos, egyetemi tanársegéd la
kásába. A betörők mintegy kétezer pengő ér
tékű ékszert és ruhaneműt zsákmányoltak. A 
rendőrség nyomozása eredményt hozott. A de
tektívek elfogták Nagy Lajos .17 éves cipész
segédet, az egyetemi tanársegéd Baross-utca 
38. számú házban levő lakása házvezetőnő
jének férjét, aki a betörésnél mint felbnjtő 
szerepelt. Nagy Lajos feleségével, — az orvos 
házvezetőnőjével — beszélgetett, amíg bűntár
sai: Pickholz Henrik 26 éves kereskedősegéd 
és Griirtbaum Emil 21 éves kárpitos a lakást 
felnyitották, majd kifosztották. A bűnszövetke
zet kihallgatásakor derült ki, hogy az ellopott 
értéktárgyakat Pataki Ernőné, 25 éves varró
nő értékesítette. A betörőhanda mind a négy 
tagját a rendőrség letartóztatta.

Volt miniszterek rágalmazási pőre
Légrádi Ernő vállalkozó több intézmény

nek, köztük a volt Duna—Száva—Adria vas
útnak is, egyenruhákat szállított és eközben 
súlyos nézeteltérései támadtak Molnár József
fel, a vasút egyik igazgatójával. Légrádi azt 
állította, hogy Molnár tönkretette. Előbb pol
gári perben visszakövetelte az igazgatótól a 
neki állítólag adott ajándékokat, majd, miu
tán ezt a pert elvesztette, fegyelmi feljelentést 
tett Molnár igazgató ellen fölöttes hatóságai
nál. Éveken át húzódott a fegyelmi eljárás 
és azzal végződött, hogy Molnár Józsefet tel
jes fizetéssel nyugdíjazták.

Légrádi ebbe az elintézésbe nem nyugodott 
bele. Egymásután három kereskedelmi minisz
terhez, Hermann Miksához, Búd Jánoshoz és 
Kenéz Bélához, végül a kormányzó kabinet
irodájához is, terjedelmes beadványokat inté
zett és azt a vádat hangoztatta bennük, hogy 
Molnár József fölöttes hatóságai nem jártak 
el szabályszerűen a fegyelmi ügyben. A bead
ványokban foglalt tényállításai miatt és Her- 
mann miniszter, továbbá Dessewffy és Tormay 
államtitkárok sérelmére elkövetett rágalmazás 
címén büntetőeljárás indult meg Légrádi el
len és az ügyészség ötrendbeli rágalmazással 
vádolta meg. A törvényszék Méhes-tanácsa 
kéthónapi fogházra ítélte, a Tábla Gadó-ta- 
nácsa az ítéletet helyben hagyta, a Kúria Os- 
vald-tanácsa azonban Halász Lajos dr. védő
beszéde után a büntetést két hétre szállította 
le.

Házbért, vagy életet!
Reich Ignác hetvenéves cipészsegéd vasárnap
feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen rab
lás kísérlete miatt.

A hetvenéves feljelentő elmondotta, hogy
vasárnap a kora reggeli órákban két revol
vere* férfi toppant be Blazskovics Gyula 
házfelügyelő Podmaniczky-utca 19. szám alatt 
levő lakásába és arra akarták kényszeríteni 
a beteg, ágyban fekvő házfelügyelőt és felesé- 
gét, hagy az eddig beszedett házbéreket szol
gáltassák át nekik. Az egyik támadó az égy- 
banfekvőket tartotta sakkban a revolverével, 
a másik pedig az ö mellének szegezte a fegy
vert, mire segítségért kiáltott.

A betörők a kiáltozásra megrémültek és a 
következő pillanatban anélkül, hogy bármit is 
elvittek volna, felszakították a szoba ajtaját 
és elmenekültek.

TANULSÁGOS LESZ A MEZŐGAZDASÁGI 
KIÁLLÍTÁS TUDOMÁNYOS CSOPORTJA.
Az országos mezőgazdasági tenyészállatcso
portjába való jelentkezéseket a várakozást 
örvendetesen meghaladó eredménnyel lejárták. 
A többi kiállítási csoportban február hó 10 a 
jelentkezési határidő. A földmívelésügyi mi
niszter fennhatósága alatt álló kísérletügyi 
intézmények ez évi kollektív tudományos ki
állításának feladata lesz a legfontosabb hazai 
takarmánynövényekre, valamint az okszerű 
rét- és legelőgazdálkodásra vonatkozó tudni
valók szakszerű bemutatása. Az Orsz. Mező
gazdasági Kamara kiállítása nagyérdekü de
monstratív feldolgozásban egy egész kiállítási 
csarnokot megtöltő anyaggal fogja szemlélte
in, hogyan alakult a mezőgazdasági termelés 
a legutóbbi időkben a kedvezőtlen gazdasági 
viszonyok hatására. A Mezőgazdasági Kiviteli 
Intézet kiállításának statisztikai anyaga azok
ra az okokra fog rámutatni, amelyek a gazda
sági elzárkózáson kívül exportunk visszaesé
sét eredményezték.

L E G Y E N  A
S A J T Ó IN F O R M Á C IÓ  
IM R É D Y  B É L Á N Á L

KEDDEN délután 5 órától éjfél utáni 2 órá
ig, tehát 9 óra hosszat állta a csatát: védte 
adójavaslatait kemény közbeszólásolc tüaében. 
Akkor — amint olvastuk — gyalog hazament. 
Talán nem volt taxi, talán — takarékoskodott. 
Ttleszkyröl, takarékoskodásáról már véle
ményt mondott Bethlen. Imrédyről, takarékos
kodásáról még csak fognak véleményt mon
dani. Reméljük nem — Bethlen. . .

*

SZERDÁN —  úgy képzeljük —  már ko
ra hajnalban elolvasta a sajtó vélekedését és
expressz-levélben magához kérette a fővárosi 
sajtó szerkesztőit. Amint ő maga később 
mondotta azért, mert úgy látta, hogy a 9 
órás csata hevében nem értették meg inten
cióit kivétel nélkül, szükségesnek látta tehát 
a sajtó segítségével megmagyarázni szán
dékait, s eloszlatni bizonyos félreértéseket, 
lgy jött létre ez a sajtótájékoztatás, amely
ről már igen szép részletességgel beszámol
tak a napilapok. Szamunkra csak néhány 
kedves pillanatfelvételnyi apróság elmon
dása marad.

•

A JELENLÉVŐK. Színhely: A nagy pénz
ügyminiszteri tanácsterem. A falakról a régi 
neves pénzügyminiszterek néznek le. Azt hi
hetne az ember, hogy gúnyosan mosolyogva. 
Problémáinkon, amelyek előttük idegenek . . .  
Az asztalon szivar és cigaretta. Nyilván már 
nem a próbaszívási fajtából. Minden szék 
előtt az asztalon félív miniszterpapír (lásd 
takarékosság!) s egy kitűnő, úgynevezett lila 
kopir-ceruza. Fél 12.. A teremben beszélgető 
csoportok. A házigazdák: a sajtófőnök és he
lyettese. A napilapok főszerkesztői közül csak 
kevesen — Salusinszky, Tóth, Roóz — jöttek 
el. (Politikai konferenciákon mind ott szoktak 
lenni.) Inkább elküldték maguk helyett pénz
ügyi szakembereiket, a legismertebb magyar 
közgazdászokat: Seress, Katona, Vágó, Cseté- 
nyi, s a Pesti Tőzsde vezére Kallós János, aki 
valamikor még jobban szeretett volna a pesti 
tőzsde vezére lenni. Ma már talán nem! To
vábbá sok kisebb és nagyobb közgazdász. A 
népszerű Kis Újságot stílszerűen legfiatalabb 
munkatársa Kis József képviseli.

«
S BEVONUL IMRÉDY. Kedves, ismerő

söknek szóló mosollyal üdvözli a megjelente
ket. ̂ Valóban egy miniszter, akinek azelőtt 
is sűrűn volt dolga a sajtóval, aki megsze
rette azt és méltányolja jelentőségét: mi
niszter korában is . . .  (Ellentétben mások
kal, akiknek ugyancsak elég kapcsolatuk 
volt a sajtóval és valljuk szép őszintén be, 
eleget köszönhetnek is a sajtónak, de ma 
már —  hogy is mondjuk csak —  kissé fele
dékennyé váltak. . . )

•
IMRÉDY BESZÉLNI KEZD. Fatális vélet

len: abban a pillanatban meg kombii a szem
ben lévő Mátyás-templom harangja. Dél van. 
Ez a szomorú kongatás valahogy nagyon illik 
a miniszter szomorú hangon, fáradt nyugalom
mal előadott, szomorú tartalmú beszámolójá
hoz. Stilszerü, de zavaró. Teljes erővel kell 
figyelni az előadóra. Viszont érdemes. Még 
mindig tud újat és főképen újszerűén elő
adni. Fejtegeti és magyarázza álláspontját, 
amely oda csúcsosodik k i: én magam is tudom, 
hogy rettentő nehéz az, amit kívánok, de vég- 
ozülcségben, nagyobb bajokat megelőzendő, 
meg kell lenni mindennek.

Felnézünk az elődökre. Mintha már nem 
mosolyognának gúnyosan, inkább bánatos a 
pillantásuk, csak kissé — szemmell áthatóan 
— idegenkedve hallgatják fiatal utódjuk sza
vait: Anknrbelung. eivgcfroren, egyszóval a 
Ma nehéz, új problémáit. . .

*

HOLTIG TANUL A J ó  PAP —  hallom 
egyszerre csak felcsendülni a nagy harang
zúgásból Imrédy szavát. S felemeli fejét, 
felnéz. Mosolyog Láthatóan bocsánatot- 
kérően. Olvasok tekintetében:

—  Bocsánat, hogy én a fiatalember, ma
gyarázom önöknek, hol a baj Magyarorszá
gon? Ott, hogy aki beül egy pozícióba, egy 
vállal/it élére kerül., üzletét megnyitotta, 
egyszerre azt hiszi már nem kell tanulnia, 
haladnia a korral, nyugodtan begyepesed- 
hetih . . .  Magyarország sorsán csak úgy 
lehet segíteni, ha mindenki minden posz
ton a csúcsteljesítmény elérésére törek
szik, ha tovább tanul, fejlődik.

Holtig tanul a jó  pa p . . .
És senki sem csodálkozott azon, hogy lm- 

rédy Béla, Magyarország korban legfiata
labb minisztere „merészel0 így beszélni. 
Senki, mert mindenki, aki ott ült a nagy 
asztalnál, ismeri Imrédy Bélát és tudja róla. 
nem is olyan régen még titlcára volt a 
TÉBÉ-nek, 8 azért lett hatalmas ugrással a 
Nemzeti Bank igazgatója és onnan az or
szág pénzügyeinek minisztere, mert ahogy 
„ holtig tanul a jó pap": úgy Imrédy Béla

Vigyázzon a családiára
" tmrí*<?n ®Mh?“ *> RlMiw Pilavin-tablettát mert liánennek tenjrereos ■ fonyőUlatee t ó t ,  felülmuibatat-1 — bemenőire. Ery pi|»vin fohaMUw,

alá*. Caakia négyeasogletet PUavlnt fogadjon el.
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soha sem ült bele pozíciójába, hogy ne ta
nult volna tovább, s tanul ma is. Miniszter 
és tanuló egy személyben! . . .

*
VÉGE AZ EXPOZÉNAK. Mindenki előtt 

jegyzetekkel teli a félív papír. A félív? Már 
az asztal közepén fekvő tartalék is elfogyott. 
Újabb dicséret ez a pénzügyminiszter számá
ra. Mondanivalója érdekes és új volt. . .  Si
kere van. Elgondolkodva emlékezünk az elődök 
expozéira. Ne menjünk nagyon messzire. Búd 
János, Wekerle Sándor és Korányi Frigyes 
báróra gondolunk. Mindegyiknek sikere volt. 
Mindegyik optimista hangokat ütött meg. 
Korányi már kicsit fáradtabban, pesszimiszti- 
kusabban volt optimista. Azt is mondotta, 
hogy „csak addig maradok helyemen, amíg 
terveimet zavartalanul végrehajthatom.”  
Mondta és —  nem maradt. . .  De ez más siker 
volt. Nem udvarias siker.... Őszinte s ik er ... 
Pedig a pénzügyminiszter nem is volt opti
mista. Ellenkezően rámutatott a helyzet ko
molyságára. De kicsendült beszédéből az 
őszinteség, a józan reálitás és ami legfonto
sabb a — szaktudás . . .  Melegen ajánlhatjuk 
a 96. pont: a türelem, a 97.: a lelkiismeretes
ség mellé vegyék fel 98.-nak, főprogramm- 
pontként, az Imrédy Bélából kisugárzó tulaj
donságot: a tudást. . .

Sikerük lesz vele . . .
•

BÚD ÉS W EKERLE expozéja végén ki
siettek a teremből. Imrédy közvetlenhangú 
cerclét tart (Ű j stílus!) Szeretettel veszik 
körül, szinte dédelgetik . . .  (Közénk tarto
zik, közülünk emelkedett ki.) Kérdezősköd
nek, a pénzügyminiszter szívesen magyaráz. 
A vén rókáknak: a fiatal. Az öregeknek: a 
tudásban még öregebb. De azután vége a 
hivatalos komoly hangulatnak. Tréfálkoz
nak. Valaki megszólal:

ÖZM A-KALAP
VII, Károly-körút 3

olcsó
leltári árusítása 
ma kezdődik!

a Ing .. P 9 .—, 6.— Rendelésre .. .. 9.80 
Eg*sx Unom angol 
harisnyák féláron:

Nyúlszőr...........10.--
Borsalfno — .. 22.— 
Angol sapka .... 2.—

—  Kegyelmes Uram, én hiszek a kor
mány takarékossági programjának őszinte
ségében ___

A kérdő pillantásokra kezét végighúzza a
terem egyik szekrényén, s megmutatja: 
ujjat nyoma ottmarad a poros fadarabon.

— Kegyelmes Uram, ime itt már meg is 
kezdődött nyilván a takarékosság: a taka
rítónőket valószínűleg már megtakarították 
a pénzügyminisztériumban.

Imrédy Béla jó t nevet az ötletes megjegy
zésen, amellyel Seress László, Az Est köz- 
gazdasági szerkesztője lett a nap második 
h őse . . .

S MÉG EGYSZER A TAKARÉKOSSÁG. 
A pénzügyminisztérium palotája előtt ezúttal 
csak egy-két autó várta a sajtóankét résztve
vőit. A sajtó nyilván szintén leszállott már a 
— lóról. S az egyik autótulajdonos-főszerkesz
tő, a szép napsütésben, gyalog indult hazafelé. 
Autója lassan haladt mögötte.

— Félek — hangzik el egy rosszmájú megf- 
jegyzés — ilyen lesz a kormány takarékossága 
is. Gyalog mennek majd sokan, de mögöttük 
megy, titokban a régi autó. . .  

őszintén reméljük, hogy nem így le s z !...
(élje)A z asztalosíparosok viharos gyűlésentiltakoztak az

Vasárnap délelőtt tartotta az Asztalosmes
terek Országos Szövetsége az új adórendele
tek elleni tiltakozó gyűlését az egyesület Bér
kocsis-utcai párthelyiségében. Izgalomtól túl
fűtött hangulatban nyitotta meg Nagy Antal 
alelnök az ülést.

Most újabb adók tömését zúdították ránk — 
mondotta — amelyeket elviselni már képtelenség. 
Ezzel az újabb adó tömeggel akarják pótolni az 
államháztartás deficitjét, közben azonban nem 
gondolnak arra, hogy ezzel az adózók magánház
tartása megy tönkre. Ezek az újabb adók inár 
nem lesznek behajthatók, hiszen a túlzott adók 
miatt állnak a műhelyek. További áldozatokra kép
telenek vagyunk ée fel kell emelni tiltakozó sza
vunkat.

A beszédet a jelenlevők hangos, kormány- 
ellenes közbeszólásai kísérték. Izgatott hangu
latban kezdte meg Füredi Lajos főtitkár 
beszédét.

— A kormány távol áll a mai élettől — mondotta — és nem veszik éezre, hogy nem bírjuk tovább. 
A magyar gazdasági életnek már ninca szekere, 
mindenki árverés alatt áll. Száz Iparos közül ki
lencven munkanélküli van. Ezen az áldatlan álla
poton csak adókönnyítéssel lehetne segíteni. K ifej
tette ezután, hogy önálló iparosra. 1201 pengő 
kereset után 448 pengőt vetnek ki különböző adók 
és illetékek címén. Egy-egy alkalmazott után mu
tatkozó köz- és szociális terhek pedig a kisebb 
munkabérnél 22S pengőt, a nagyobb munkabérnél 
csak fékjei vannak. Veszendőben van a szakma, 
pedig 444 pengőt tesznek ki. A kisebb munkabért 
véve alapul, nz általános kereseti adó egy segéd 
után 29 pengő, a jövedelemadó 16 pengő én az 
OTI-járulék 60 pengő. Az asztalosmesterek ma már

áj adók ellen
tanoncot sem tudnak tartani és sok kisiparos csa- 
ládjának ninca mit ennie.

Ezután a taggyűlés egyhangúlag elfogad
ja a Füredi által beterjesztett határozati ja 
vaslatot, amely szerint 

tiltakozik az új adók életbeléptetése, az 
egyes adók emelése és a köztisztviselői 

fizetések leszállítása ellen.
Ezután Alscher Ödön az újpesti iparoskor 

elnöke szólalt fel, majd Nagy Antal alelnök 
bezárta a mindvégig viharos gyűlést.

JÖVÜNK

SZERELMES ÖRD ÖG Ö K

Nős ruhasxaisók héfsorúskotíása
A Nöiruhalcészítők Ipartestülete hosszabb 

Idő óta tárgyalásokat folytat temetkezési se
gély csoportjának valamely biztosítóintézettel 
való kooperációjáról. A tárgyalások során, vá
daskodások terjedtek el arról, hogy a nöiszabó 
vezérek a biztosítókkal való tárgyalások során 
önmaguknak jutalékot kötöttek ki s különösen 
Nágai Béla, a Nőiruhakészítők Ipartestületé- 
nok egyik alelnöke terjesztette, hogy a szövet
ség Vadász József nevű ügyvezető alelnöke 
szerzett magának a tárgyalások során proví
ziót levelet. Vadász József a megindult vizs
gálat során teljesen tisztázta magát az ügy
ben

Ezek az előzményei annak a hivatalos nyi
latkozatnak, amelyet a Nőiruhakészítők Or
szágos Szövetségének igazgatósága adott ki és 
amely a többi közt ezeket tartalmazza:

— Nágai Béla vádjaival foglalkozott a NOSz 
Igazgatósága és az ipartestület elöljárósága is. 
Nágai ezek előtt az erkölcsi testületek előtt

nemcsak nem igazolta vádjait, hanem még 
csak védekezést sem terjesztett elő. A NOSz 
igazgatósága _ mégis az alapszabá
lyok értelmében az ügy kivizsgálására Qir 
rardy Tibor kormányfőtanácsos elnöklésével, 
továbbá Hupert József, Lázár Júlia, Gerő Fé
lix és Klein Dezső igazgatósági tagok részvé
telével becsületszéket alakított, amelynek ja
vaslata alapján a NOSz igazgatósága Négai 
Belát igazgatósági tagságától megfosztotta és 
a szövetségből kizárta.

ÁPOLÓNŐ ÁPOL; — BETÖRŐ BETÖR
A Fóti-út 17. számú ház felügyelője bejelen

tette a főkapitányságon, hogy az első emelet
9. számú lakást, amelyben Nemet Eszter ápoló
nő lakik, ismeretlen tettesek kifosztották. A 
tett elkövetői a szomszédos üres lakás és az 
ápolónő lakásának közös ajtaján keresztül ha
toltak be a lakásba. A kárt eddig nem sike
rült megállapítani, mivel a szolgálatban levő 
ápolónő nem tért még haza.

a  iá  c s illá t
UcMcfigucák, vciUévzUitk, ajáu- 
d é U i á r ^ a k ,  in c d c c u  k e r á m i á k
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Budapest megölte Gyöngyöst
„M élységes fájdalommal a lelkem ben, valósággal gyászolom  
G yöngyös gazdasági élele egyik ionlos pillérének  —  az 5 0 0  
em bernek  k en yeret adó lignitbányának tragikus sorsátl"

Száraz mondata egy polgár- 
mesteri jelentésnek: „Budapest 
Székesfőváros felszámoltatja 
gyöngyösi lignit-érdekeltségét.”  
Lássuk, mit is jelent ez a szimpla 
mondat a maga valóságában?

Néhány évvel ezelőtt hatalmas hullámo
kat vetett az a harc, amelyet Heves várme
gye elektrifikálása során a lignitből táplál
kozó centrálé létesítése érdekében folytat
tunk. Ebben a harcban Heves vármegye ak
kori vezetősége —  amely azonos a maival —  
velünk ellentétes álláspontra helyezkedett, s 
másképpen döntött. Megpecsételte ezzel a 
lignit sorsát s a lignittel Gyöngyösnek, a 
megye második városának megakasztotta 
fejlődését, gazdasági lehetőségeit hatalmas 
módon visszavetette. . .  A  megye urai dön
töttek, s mi szomorú szívvel jósoltuk meg 
cikkeink tömegében, —  ami íme most be
következett —  Gyöngyös elvesztette gazda
sági életének legerősebb pillérét: lignit
bányáját.

Hogy is kezdődött csak? A kommuniz
mus után egy budapesti építész Havas Sándor 
kezdte meg itt a gazdák felhívására a fúrást 
Magánbányát jegyeztettek be 1921-ben Gyön
gyösvárosi Széntermelő és Értékesítő Rt. né
ven, b Gyöngyös városa 15 százalékos részese
dést vállalt belőle. Három év alatt eléggé ki
fejlődött, de egyben tőkéjét annyira elvesz
tette, hogy az akkori széninséggel küzködő Bu
dapest fővárosa, örömmel kapott az ajánlaton 
és 51% részesedéssel a többséget megszerezte 
magának. Az új név: Budapest—Gyöngyös
városi Szénbánya Rt. ezzel Iassankint bevonult 
Budapest községi politikájába. A  főváros igen 
jól tudta használni a lignitet iskoláiban és 
kórházaiban, a központi fűtések kazánjainak 
kis átalakításaival. A lignit vígan pótolta a 
hiányzó kokszot. Ahogy azonban a szénmizé
riák gyengültek, a finom úri kolesz csakhamar 
kezdette kiszorítani proletárelödjét a lignitet. 
Sehol sem fütöttek vele szívesen a városi em
berek, mindenki inkább kokszot szeretett volna 
kályhájában látni. A főváros azonban addigra 
már néhány százezer pengőt befektetett a bá
nyába, s bár a jövedelmezőség állandóan ala
csony volt, talán semmi baj sem lett volna, 
ha az igen primitíven megkezdődött bányá
szat nem szorult volna egyetlen egy aknára.

Az egyetlen Szent Bcrtalan-akna azonban 
tavaly a kimerülés jeleit kezdte mutatni. A 
második szintbe lemenni igen költséges lett 
volna, újabb aknát nyitni sem bizonyult volna 
olcsó mulatságnak. A bányászás megakadt. A 
főváros nem akart már pénzt adni, annál ke- 
vésbbé, mert ekkorra a közüzemek elleni harc 
már javában állott, s a főváros urainak elég 
dolgot adott a pesti közüzemek elleni hadjárat 
kiparirozása. A nagy szénbányák támadta lig
nitre már nem jutott befolyásos védő. Gyön
gyös egyetlen iparvállalatának sorsa meg volt 
pecsételve. . . *

S hol volt a hiba? — kérdi a krónikást 
a közvélemény. Így kellett ennek elkövet
keznie? Hát nem egészen. Valljuk csak szé
pen meg, hogy sok mulasztás terheli, első
sorban Gyöngyös városát, de talán még 
több Heves vármegye illusztris vezetőségét. 
M e r t . . .

Mert néhány évvel ezelőtt még módjuk
ban állott volna a gyöngyösi _ lignit-bányát 
megmenteni, sőt Heves megyében meglepő 
közgazdasági virulást előidézni. A heves
megyei elektrifikálás körül állott a heves 
harc. Két párt alakult. Az egyik a nagy 
szénbánya-vállalatok mellett kardoskodott, a 
másik Heves megye hatalmas értékű szén
kincsének, a lignitnek kiaknázásával és csa- 
tasorbaállításával szerette volna e kérdést 
megoldani. Mi ez utóbbi mellett harcoltunk,

s hónapokon, sőt éveken át mutattuk ki, 
hogy mit dob el magától a megye közönsége 
a hivatalos megoldás elfogadásával.

A  lignit felhasználásával és csakis ily 
módon, —  helybeli centrálé megépítése ré
vén —- lehetett volna a lignit-fogyasztást 
emelni. (Mert a másik terv: a mátravidéki 
nagy villamos-vasút egészen Budapestig, 
sajnos csak szép ábránd volt, megvalósítása 
felé soha sem történt komoly lépés.) Ivády 
Béla, —  akkor még csak egyszerű képviselő, 
—  megyebeli földbirtokos volt talán az egye
düli komoly harcosa ennek a lignitmentő 
gondolatnak, azonban elnyomták. . .  S a 
terv halálos döfést akkor kapott, amikor 
Gyöngyös vezetősége is passzivitásba vo
nult a lignit ügyében. Akkor, amikor ki
derült, hogy Gyöngyösön a lignit rosszabb 
minősége és elegendő víz hiánya miatt ko
moly elektromos centrálét felállítani nem 
leh et. . .

Gyöngyös egyszerre érdektelennek nyil
vánította magát, ahelyett, hogy teljes ere
jével maradt volna a lignit-gondolat bázisán 
és harcolt volna legalább a másik megyebeli 
lignitbánya, a rózsaszentmátrtoni mellett. 
Nem így történt és Fóris Vilmos mérnö
köt, egészséges —  külföldi hatalmas tőke
csoport finanszírozta —  ajánlatával elbuk
tatták. Nem utolsó sorban Gyöngyös hibá
jából i s . . .

Hiába volt azután a rengeteg kísérlet. 
A polgármester sokat utozott a külföldön. 
Olaszországban tanulmányozott. Németország
ban is. Hiába hivatkoztak Mussolinira, aki évi 
20 millió lírával támogatta az ottani lignit
nemesítést, lepárlást, benzingyártást, vagy a 
hatalmas németországi lignit-nemesítő telepek 
évi 200 millió márkás kátrány- és benzinter
melésére, a gyöngyösi lignitbánya menthetet
lenül elveszett. . .

S ma, amikor egy bányamérnök még az 
egyetlen akna szintjében kapirgál össze 
valami lignitet, Gyöngyös város polgármes
tere a címben idézett gyászdalt zengi bá
nyája felett. A Ibánya felett, amely 150 
munkás 500 tagú családjának nyújtott ke
nyeret, a bánya, felett, amely 11 éves fenn
állása alatt U5.000 vagon szenet adott a 
magyar közgazdaságnak és közel 5 millió 
pengőt forgalmazott.

Siratja Puky Árpád a bányáját, amely
nek 5 milliós forgalmából több, mint 3,5 mil
lió pengő Gyöngyösön maradt, az ottani 
gazdasági életet élénkítette meg, s ez az 
évenkinti 3— i 00.000 pengő külön 65.000 
pengős forgalmi adóbevétellel is gyarapí
totta, (mit gyarapította? támogatta!) a 
város gyéren megtelő kasszáját. De ak
kor, amikor lehetett volna, kicsinyes ál- 
lokálpatriotizmusbol inkább (ha már Gyön
gyösön nem lehet a centrálé, ne legyen

másutt sem !) a nagybányák mellé állott
Gyöngyös közönsége . . .

S a centrálé bukása után folyt tovább a ke
serves szélmalom-harc. A bánya megmenté
séért, amely pedig napnál világosabban elvesz
tette létjogosultságát. Újabb hiba, súlyos hiba! 
Ahelyett, hogy megnyugodtak volna az előre
látható végzetben, mindent erre az egy lapra 
tettek fel a város urai. Hiába volt az állandó 
intő szó: teljesen elhanyagolták a kínálkozó 
jó esélyt, Benét, vagy új nevén Mátrafürcdet. 
Ez az istenáldotta gyönyörű hely ma is még 
abban a szomorú állapotban leledzik, mint 10 
év előtt. Nagyratörő tervek hangzottak el a 
sajtóban, — nem egynek adtunk mi is az igaz 
ügy érdekében hangot annak idején, —  de 
történni semmi sem történt. Bene maradt 
Bene . . .  Bene-ptiszta. . .  puszta Bene . . .

S ma? Gyöngyös város polgármestere a 
puritán Puky Árpád, gyászolja szép sirá
mokkal a lignit-bányát, s gyászolja vele 
Gyöngyös gazdasági életét. Minden oka 
meg is van rá! Gyászolni kell és sajnos le
het is ott, ahol a jelenlegi alkotási és épí
tési programm kimerül ebben: a város S 
illemhelyét fog  építeni, körülbelül 3000 
pengő költséggel. . .

Lévai Jenő

Meller Rózsi állapota 
vasárnap javult

---------- -------------------------------- ---------------------- --------------------------------------------------------- -------------r r n r r r r u i r u jLrjifUL

Rablótámadók 
egy kispesti 
halottasházban

Kispesten, a Petőfi-utca 9. számú házba be
hatoltak Jeszenszky László és Gutmann La
jos fiatalemberek és egy öreg embert akartak 
megverni. A megrémült Öregember bemene
kült az egyik lakásba, ahol egy halott asz- 
szony volt kiterítve. A fiatalembereket ez sem 
térítette magukhoz, durva szitkokkal támad
tak a gyászolókra. Á  gyászolók közrefogták 
és ütlegekkel kikergették a kegyeletsértöket, 
akiket csak a rendőrök tudtak kimenteni a 
felbőszült járókelők kezei közül. Mindkettő
jüket a mentőknek kellett ápolás alá venni, 
majd beszállították őket a rendőrségre, ahol 
eljárást indítottak ellenük.

Béc8ből jelenti a Magyar Hétfő munka
társa: Az az esztelen merénylet, amit szombat 
délután követtek el Meller Rózsi, az „írja  
hadnagy” szerzője ellen, osztatlan ícszvétet 
és “felháborodást kdtett Bécsben. Bár a rend
őrség feltevése az első percben az volt, hogy 
a merényletet egy elmebeteg követte el, a fel
tevés ellen szól az a tény, hogy a merénylő
nek három bűntársa volt, akik közvetlenül a 
merénylet előtt hamis telefonhívással eltávo
lították a Krankenkasse laboratóriumából 
Meller Rózsi asszisztensnőjét, Hruse Hildát. 
Bár a rendőrség a legerélyesebb nyomozást 
indította meg, hogy felderítse valóban horog
keresztesek politikai merényletéről van-e szó, 
a nyomozás vasárnap estig nem vezetett ered
ményre és a merénylőnek még nincs nyoma.

Meller Rózsi, akit szüleinek bécsi lakásán

ápolnak, a vasárnapot nyugodtan töltötte. 
Állapota javult, láza vasárnap nem volt és 
kezelőorvosai remélik, hogy komplikációk nem 
fognak beállni.

Vasárnap beszéltünk a merényletről Bár
dos Artúrral, a Belvárosi Színház igazgató
jával, aki kijelentette előttünk, tevés az a 
hír, mintha Meller Rózsi legújabb darabjai
nak háborúellenes tendenciája volna ,és ezért 
haragudtak volna meg az írónőre a német 
nacionalisták. A „Die Weiber von Zvinsdorf” - 
nak nincs semmiféle politikai tendenciája és 
csupán azt vették egyesek rossznéven, hogy 
Meller Rózsi nem idealizálva festi benne a 
parasztokat. Bárdos Artúr egyébként 'vasár
nap hivatalos ügyekben Bécsbe utazott és ezt 
az alkalmat felhasználja arra is, hogy Meller 
Rózsit meglátogassa.

Egy fiatal Papagáf-görl 
rejtélyes fjalá

a P o J ik lin ilíá n
Néhány nappal ezelőtt az Apponyi Albert 

Poliklinikán rejtélyes körülmények között 
meghalt Szentes Margit tizenkilencéves tán
cosnő. A feltűnően szép szőke táncosnőt két 
héttel ezelőtt hashártyagyulladással szállítot
ták be a klinikára, ahol az orvosoknál az a 
vélemény alakult ki, hogy Szentes Margiton 
előzőén műtétet hajtottak végre. Ezt a felte
vésüket közölték a rendőrséggel is, mert 
Szentes Margit állapota folyton súlyosbodott, 
vérmérgezést kapott és ennek következtében 
meghalt.

A tragikus körülmények között elhunyt fia
tal táncosnő szüleinél, a Hársfa- utca 29. szám 
alatt lakott. Édesapja, Szentes Béla a Csar- 
nok-kávéházban, mint pincér dolgozik, tizen-

kétéves öccse most végzi a felsőkereskedelmi 
iskola harmadik osztályát, tizennégy éves húga 
szintén iskolába jár. Szentes Margit a Papa
gáj táncosnője volt, de augusztusban elje
gyezte Fekete Béla bőröndös es erre otthagy
ta a mulatót. A szomszédok rendes, jó  lány
nak ismerték, aki minden keresetét, amíg dol
gozott, hazaadta.

Szentes Margit rejtélyes halála ügyében a 
rendőrség erélyes nyomozásit indított. A fia
tal táncosnő holttestét kedden fogják felbon
colni. A boncolás lesz hivatva megállapítani, 
hogy valóban tiltott műtét következtében 
halt-e meg a szerencsétlen sorsú táncosnő.

(f. p.)

UJ RAKETTGYAR — ÁRDRÁGÍTÁS
Budapesten egy új rakettgyár van alaku

lóban. Egy nagy gyár, amely azelőtt hadi
anyagokat állított elő, most be akar rendez
kedni ennek a sokkal békésebb célokat szol
gáló cikknek az előállítására. Bár a gyártás 
még ezideig nem indult meg, úgy tudjuk, 
hogy a vállalat máris jelentős iparfejlesztési 
kedvezményeket kapott az államtól és ezen 
felül még Ígéreteket is arra, hogy a külföldön 
készült rakettek vámját fel fogják emelni. 
Ennek első eredménye az, hogy a kereskedők 
máris tezaurálják a ráketteket. így egy új 
magyar üzem esetleges megindulása máris ■— 
árdrágulást eredményez. . .

BETÖRÖK KIFOSZTOTTAK EGY NAGY
KERESKEDŐ LAKÁSÁT. Vasárnap este 10 
órakor nagyszabású betörést fedeztek fel a 
Wahrmann-utca 1. számú házban, melyben 
egyedül lakik családjával Fischer Ármin déli- 
gyümölcsnagykereskedő. Fischer Ármin, aki 
délután sem volt otthon, este megdöbbenve 
vette észre, hogy pénzszekrényét feltörték s a 
benne levő 4800 pengő készpénzt elrabolták. 
A betörő a szekrényt szőnyeggel letakarta, 
baltával szétverte, de a pénzen kívül még 
egyéb értékeket is összeszedett, úgy hogy a 
kar meghaladja a 6000 pengőt.

98

Angin, tolierős
m étere..................»•*••*•**•

Magdaska.
mosott ’ '«»• .. ...................

Bársonyflanell
gyönyörű mintákb«®*r»«iWlIö

1 m l
mm  75  ,n. Női divatpuiiover______ 3*98

1 MI.
Sportharisnya férfinak, Qft „„ Jackie gyermekraha fi-98

nagyságban, kis szövőbibAval. .  **

1 ML
Makkó patenUiarisnya i -  58 ^
Számonkint 6 flll. emelkedéssel

Hói kötöttruha fr98

1 ML
Gyermek csikós nadrág 88 «.

műhelyemből ........................... nn*
Kői atlasz csíkos blons J 98 í

müselyemből . ................... .

Férfi sport i n g . , í 98 

Férfi freskó ing............ 2 98

Mokador nyakkendő... w .. 2 ‘48

P8ílanellbdl .

TEMPÓ TEXTIL ÁRUHÁZ
VII, RÁKÓCZI-UT 38



193* FEBRUÁR &
M A G Y A R  H É T F  Ő

Konzílium „Só Hermann/y-nól
(Forral Zoltán rajza.)

IMRÉDY: Barátom, ágy látszik, szövődményes influenzáról van szó, mert a láza egyre 
emelkedik.

,.SÓ HERMANN": Emelkedik? No, végre! Erre az örömhírre fel is kelek, csakhogy végre 
az adón kívül más is emelkedik.

Amikor az újságíró: tüzérségi megfigyelő. . .

Egy mérgezés -  hárem áldszal
Székesfehérvárról jelentik: A székesfehér

vári rendőrség értesítést kapott, hogy a Tol
nai-utca 12. számú házban mérgezés következ
tében három öreg ember eszméletlen állapot
ban fekszik. Rendőri bizottság szállt ki a hely
színre és megállapította, hogy özv. Moharos 
Sándomé hajnalban húemérgeaés tünetei kö
zött megbetegedett és ápolása céljából a szom
szédok odahívták rokonát, a 63 éves Moizer 
Istvánt. Az öregembert a szokatlan betegápolás 
annyira felizgatta, hogy agyvérzést kapott és 
eszméletlenül esett össze. Felesége, aki súlyos 
szívbajban szenved, férje után ment és ami
kor eszméletlenül fekvő férjét meglátta, szin
tén összerogyott és súlyos szívgörcsöket ka
pott. Mindhárom beteget beszállították a kór
házba.

SZERDÁN, 8-án KEZDŐDNEK A M. 
KIR. OSZTÁLYSORSJÁTÉK FŐHUZÁ- 
SAI, melyek több mint egy hónapig, már
cius 10-ig tartanak. 30.000 nyereményt sor
solnak ez idő alatt ki, 6,167.000 pengő ösz- 
szegben, melyek készpénzben fizettetnek ki. 
Senkise mulassza el tehát »ars jegyeit idejé
ben megújítani. Akinek nincs sorsjegye és 
csekély befektetéssel nagy vagyont szeretne 
nyerni, siessen venni a főárusítóknál a hi
vatalos árakon: Egynyolcad ára 15 P, egy
negyed ára 30 P, fél 60 P, egész 120 pengő.

Társasági pletyka az...
— hogy a házi bál-rendezők összejövetelt 
tartottak az egyik dunaparti Caffe-barban, 
ahol egy érdekes versenyt beszéltek meg. El
határozták, hogy a báli szezon végén egy 
zsűri meg fogja állapítani, melyik háziestély 
sikerült a legjobban, hol voltak a legtöbben 
és ennek az estélynek összes költségeit vissza 
fogják téríteni. A bálrendezők mindent meg
beszéltek, felszólításokat küldtek azoknak, 
akik még az idén nem rendezték meg a szo
kásos háziestélyt, csak egyről feledkeztek 
meg: ki vagy kik fogják a nyertesnek a költ
ségeit visszafizetni?

PROGNÓZIS: Kevés fényes házibál lesz az
idén Pesten. •
— hogy még a társasági és művész körökben 
is csak suttogva beszélnek az alább következő 
kis esetről, melynek hősei az előkelő főtiszt- 
viselő és a változóhajú kabaré-szubrett.

A kis kabaré-szubrettet, néhány éves benső 
barátság fűzi azt ötvenévkörüli őszülő méltó
ságos főtisztviselőhöz, aki lakást bérelt szá
mára, ruhákat csináltatott neki és fedezte 
összes költségeit. Minden este együtt vacso
ráztak, sőt néha velük tartott a méltóságos 
úr fiatal titkára is. És itt kezdődött a baj. A 
fiatal, de szegény titkár beleszeretett főnöke 
barátnőjébe. Eleinte legyőzte érzéseit, míg a 
múlt héten kirobbant a szenvedélyes szere
lem . . .  A méltóságos úr felküldte titkárát a 
művésznőhöz valami üzenettel. A szubrett 
igéző pongyolában, sejtelmes parfümös bou- 
doirjában fogadta a fiatalembert, aki várat
lanul a színésznő lábaihoz vetette magát és 
bevallotta titkolt szerelmét. A szubrett meg
értette a fiatal titkárt, talán még jobban 
mint a méltóságos urat. . .  Azóta állandóan 
hármasban vannak. Nagy a szerelem a szub
rett és a titkár között. Már mindenki tudja, 
csak a méltóságos úr nem.

PROGNÓZIS: A méltóságos úr nem is fog
ja megtudni. . .

•
— hogy van az intim kis belvárosi színház
nak egy szőke tagja, aki nemcsak a tehetsége 
miatt játszik. Ez az aranyos kis művésznő 
szemüveget is hord, mert rövidlátó. Annyira 
rövidlátó, hogy még azt a színész kollégáját, az 
ismert bonvivant, sem ismeri meg, aki a leg
először a színpadra protezsálta. Legalább is 
arra vall az a kis epizód, mely egyik leg
utóbbi este zajlott le egy nagymezőutcai mu
lató előtt. A művésznő lovagja társaságában 
autón érkezett meg és mikor meglátta, hogy 
volt protektora, a bonvivan kalapját leemelve 
üdvözli —  elfordította a kis fejét.

Mert — hogy szavaival éljünk — „nem 
érintkezik a ripacsokkal színházon kívül. . . ” 
Hát nem édes?

PROGNÓZIS: A művésznő fog még „ripa- 
csókkal* érintkezni. . . •
— hogy február huszonnyolcadikén rendezik 
meg a Vigadóban a farsangvéget jelző „Bo
londestélyt” , melyet — az érdekeltek szerint
—  idén sokkal nagyobb érdeklődés előz meg, 
mint az elmúlt esztendőkben.

PROGNÓZIS: A  mai viszonyok között év
ről évre több lesz a „bolond1*.

A háborús irodalom erdejében valóságos 
szálfa Lévai Jenő „Éhség, árulás, 
Przemysl” című könyve, amely a világ
háború egynt legmegrázóbb, tragikus epi
zódját, Przemysl elestét mondja el.

Lévai Jenő újságírói hivatásának megfe
lelő beosztást kapott annak idején a várban: 
tüzérségi megfigyelő volt az egyik legtöbbet 
támadott erőd előretolt vonalán. De megfi
gyelései túlterjedtek megbízásának szűk kö
rén. Látó és éber szemmel, vérző szívvel néz- 
te, figyelte és jegyezte a körülötte zajló hé
roszt tragédiát, amelynek szervi okokból el 
kellett következnie. Nem tudunk hamarjában 
olyan izgalmas olvasmányt, amely lé.pten- 
nyomon ennyire szíven ütné az embert, mint 
Lévai Jenő könyve. Az általa közölt leleplező 
adatok birtokában szinte dermedten várjuk a 
vár végzetének beteljesülését. Ott vagyunk a 
gigantikus birkózás minden fázisánál. Az író 
érdeklődési köre végig pásztázza Przemysl 
életének minden vonatkozását. Nemcsak a

MAGYAR HÍRLAP:
Cévai Jenő kön yve  

Przemyslről
„Éhség, árulás, Przemysl. . . ”  a címe Lévai 

Jenő háborús könyvének, amelyet a régi 
osztrák-magyar monarchia legnagyobb várá
nak szomorú sorsáról írt, de Lévai még egy 
sor más magyarázattal is szolgál a könyvében 
arról, hogy miért kellett Przeinyslnek alig egy 
hónappal a diadalmas májusi offenzíve előtt, 
1915 március 22-én orosz kézre jutnia. Köny- 
nyelmüség, hozzá nemértés, tapasztalatlanság 
és a védőcsapatok, valamint a tábori hadsereg 
közötti együttműködés hiánya éppen úgy 
hozzájárult Przemysl elestéhez, mint az éhség 
és az árulás. Lévai Jenő könyve egyedül áll 
az utolsó években tömegestől megjelenő hábo
rús könyvek sorában, mert mindenről olvas
hattunk már idáig, csak arról nem, hogy mi
lyen is volt az élet egy ostromlott vár boton- 
és páncélfalai mögött. Különös világ lehetett 
Przemyslben, ahol annyi derék magyar katona 
vérzett hiába és aki nem élte át a két orosz 
ostrom borzalmait, nem is tudna képet alkotni 
magának Lévai könyve nélkül erről az élet
ről. Nincsen olyan mozzanata a Przemysl 
birtokáért lefolyt harcoknak, amelyről Lévai 
Jenő a riporter éles szemével ©s az újságíró 
tisztánlátásával be ne számolna.

vár körül dúló harcok megrázó erejű leírását 
találjuk meg benne, hanem az ostromlott vár
és város lakóinak életét, kulturális megmoz
dulásait, hírszolgálatának kialakulását, kém
rendszerének fonákságait, az egész pokoli 
koncertet, amelynek fájdalmas végakkordjai
val ott bent már hónapokkal a tragikus ki
fej lés előtt minden látó ember tisztában 
volt. És éppen ez avatja hőssé és mártírrá a 
vár védőseregét.

A könyv szvggesztív ereje olyan erős, 
hogy viszi, hajtja, ragadja magával az ol
vasót. Ebben benne van Lévai Jenő 
markáns írói és újságírói kvalitásainak 
legteljesebb dicsérete is. Kétségtelen, hogy 
Lévai Jenő nagyértékű írói, újságírói és 
történészi munkát végzett „Éhség, árulás, 
Przemysl”  című megrázó hatású könyvével.

A Színházi ÉIpthMi, Tnrzp Sándor nóp.inorö lap. 
.lábán, írta Kálmán Jenő ezt az érlrkes tanulmányt 
Lévai Jenő könyvéről.

Detektívregénynél is izgalmasabb olvas
mány az ostrom hónapjainak leírása egészen 
addig, amíg végül is a monarchia legnagyobb 
vára ezer apró és kétségkívül elkerülhető hiba 
és mulasztás következményeképpen orosz 
kézre került. Átfogó, teljes képet kapunk Irí
va i Jenő könyvéből azokról a kétségbeesett 
harcokról, amelyeket a túlnyomó többségben 
magyar katonákból álló védösereg folytatott 
az ostromlókkal és ismét kidomborodik ezek
ből a leírásokból a magyar katona hősiessége, 
aki egyformán megállta a helyét Galicia 
síkságain és Tirol havasai között, a Dobcrdó 
lövészárkaiban és Przemysl páncélerődeinek 
falán.

PESTI NAPLÓ:
Lévai Jenő: Éhség, árulás, Przemysl.

Most jelent meg harmadik kiadásban Lévai 
Jenő háborús könyve. Háborús írásról lévén 
szó, alkalom kínálkozik ffetm-nel, Renarque. 
kai való összehasonításra. Ezt az összeha
sonítást mégis mellőzzük, mert Lévai köny
vében nem a veri tárton van a hangsúly, nem 
is a véres események drámai leírásával pró
bál közelférkőzni az olvasóhoz, a könyv ereje 
maga a téma. Przemysl, a vár, ahol a mi 
vérünk folyt, amelynek drámája a mi drá
mánk volt, A könyv minden során érzik,

hogy jóhiszemű, éleslátású újságíró élte vé
gig a történelem számára is fontos adato
kat tartalmazó háborús eseményeket, az iz
galmas, szomorú valóságot. Gazdag illusztrá
ciók egészítik ki a kötetet, amelynek sikere 
mindenkép indokolt.A vér és bőr betegségeinél,
úgyszintén, ha arcbőre pattanásos, kiütéses, 
ajánlatos a vérkeringés élénkítésére naponta 
félórával a reggeli előtt félpohár

Hunyadi János
természetes keserűvizet inni. Az orvosi tu
domány legelőkelőbbjei megállapították, 
hogy a HUNYADI JÁNOS természetes 
keserűvíz a legtökéletesebb gyógyvíz. Sza
bályozza a székletet, levezeti a test felesleges 
káros nedveit, tisztítja és felfrissíti a vért, 

előmozdítja az anyagcserét.

V I D É K I
T A L Á L Ó S
K É R D É S E K

<L. J .)  TANULMÁNYI ALAP. Az egyik
vármegyében jól tanuló középiskolások és egye
temi hallgatók részére Ösztöndíjat kezeinek a 
megyeházán. Először megkapta a főjegyző fia. 
Azután az alispánná, majd a megye főispánjá
nak ugyancsak kitünően tanuló fia élvezte a 
nagy ösztöndíjat. Ez volt az alapító inten
ciója?

•
A SOFFŐRPROBLÉMA. A megyében min

denki autosítva van. Ez nem is hiba. Az sem, 
hogy mióta mindenkinek autója van, nagyot 
javultak az utak megyeszerte. De mint van 
az, hogy a főispáni autó soffőrje fizetését nem 
a főispántól kapja, hanem mint megyei „ teher- 
autómesteP', a megye pénzéből nyeri dotáció
ját? Merreis fekszik ez a vármegye, ahol a 
benzin és autószámlákat alaposabban kellene 
felülvizsgálni?

•

AZ EGÉSZ KÖZSÉG LUDAS. Új elöljáró
ságot válaesztott egy nagyközség. Feljelentés 
érkezett az alispánhoz: az új elöljáróság tag
jainak nagyrésze rovottmultú. Az új pénz
tárnok pedig egyenesen pénzhamisításért ült 
már. A jelentéstételre felszólított főszolga
bíró védekezik:

— Valótlan, hogy az új pénztárnak pénz
hamisításért ült volna. Mindössze „ hamis- 
pénz forgalombahozásáérV* ítélték el jog
erősen . . .

Mit szólt vájjon erre az alispán?
0

FÜRDŐHELY MAGYARORSZÁGON. Ál
lami fürdőhely. Nem Lillafüred. A másik, a 
közelében. A vendéglő bérlője beszéli:

— Nyolvanéves a vendéglő épülete. Állandó 
életveszély közepette járkálunk benne. Félő, 
hogy összedül, rá a rendégelcre. . .  A fából 
való falai teljesen eUwrhődtak, a víz felülről 
befolyik. . .

Nem kellene sok parádét csinálni az egész 
ügyből, ú j vendéglőt kellene építeni. A gyö
nyörű fürdőhely megérdemelné...

#

A POLGÁRMESTER SÓGORA. Nagy 
csata zajlik egy kis városban. Kamarai szék
helyen. Á Kereskedelmi és Iparkamara főtit
kára nyugdíjba vonult. Megállapították a 
nyugdíját: évi 18.000 pengőben. Nem sok ta
lán más időkben, retento sok manapság. S áll 
a harc a nyugdíj körül. Az egész város csatá
zik. A Kamara tagjainak az illetékét akarja 
felemelni: másképen nem tudja ezt a nyug
díjat fizetni. Illetékemelés egy nyugdíjazás 
miatt. 1982. És a politika is belevatkozik. A 
nyugdíjbavonuló kamarai főtitkár történetese- 
sen a város népszerű polgármesterének sógora. 
A polgármesternek, akinek nincs megközelí
tően sem ennyi jövedelme. De van nagy csa* 
lúd ja. Igen nagy . . .

Hol zajlik ez a csata?

A LAPKIHORDÓ FAJI JELLEGE. Melyik 
megye főispánja küldte az új kormánylap 
ottani terjesztőjéről a következő hivatalos jel
lemzést:

„Faji jelle généi fogva sem lehet ilyen nem- 
zet. fontosságú művimkor, mint a lapterjesztés
betöltésére alkalmas.**

Bál elélt Móri vson depilátort basznál jón.

A T O !M E G J E L E N T  É S  M I N D E N  J O B B  K Ö N Y V K E R E S K E D É S B E N  K f l P H

I É V A I  J E N Ő :

ÉHSÉG, ÁRULÁS, PRZEMYSL
Szenzációs háborús könyv a legendás vár életéről. 360 oldal, 100 eredeti —  műnyomó papiroson közölt —  falfr.nA uá* , 
A „Magyar Hétfő" kiadóhivatalában is IVI. kar., Rózsa-utca 111.) megrendelhető s 2.90 pengő előzetes beküldése esetében

b é r m e n t v e  küldjük meg.

Ú jabb kritiká k  a z  „É h s é g , á ru lá s , 
P r z e m y s iit-r ö i :



A G Y A  R  H É T F Ő

Kánia Kálmán idilngyminiszter 
ezen a héten foglalja el hivatalát

Vasárnap jelent mo* a hivatalos jelentés 
arról, hogy Kánia Kálmán rendkívüli követet 
és meghatalmazott minisztert felmentették a 
berlini magyar követség vezetése alól. Ezzel 
most mar aktuálissá vált a külügyminiszteri 
tarca betöltése, ami értesülésünk szerint méa 
ezen a héten megtörténik.

Kánia Kálmán a hét közepén érkezik Buda
pestre és ugyanakkor megjelenik külügymi- 
msz'ert kinevezése is. Az új külügyminiszter 
nyomban átveszi hivatalát és ezután követ
keznek be a külügyi képviseletekben azok a 
változások, amelyekről már régebben szó van. 
Az új berlini magyar követet is csak Kánia 
Kálmán külügyminiszter hivatalbalépése után 
nevezik ki.

ENYHE. FELHŐS IDŐ.
A Meteorológiai Intézet jelenti február i  ín dél. 

ben: Európa felett tovább tart az enyhe óceáni 
.■garamlae uralma; sokfele vannak kiadós csók is. 

különösen az Északi és Balti tenger mellékén 
Hazunkban tegnap délután nyugat tolói lecsapó- 

ti isok indultak mep, előbb hó, azután eső alakja- 
han. A legtöbb csapadék mennyiséget a Dunántúl 
nyugati fele kapta. A hőmérséklet az éjjel folya
mán csupán a keleti részeken süllyedt valamivel a 
f^ypont ala egyébként felette maradt. Az esők a 
délelőtti nrakbnu megszűntek.

Budapesten február 3 én délben a hőmérséklet 
plusz 6 Celsioa fok, a tengrerszintre átszámított lég
nyomás periig: 762 milliméter.

Várható időjárás a kővetkező 24 órára: Enyhe 
idő, változó felhőzet, sok helyütt reszeli kőd.

BETÖRÖK EGYENRUHÁKKÁ VADÁSZTAK
Vasárnap este a Baross-tér 0. számú házban, 

lövő egyouruhaüzletbe, amely Márer Adolf tu
lajdona, ismeretlen tettesek álkulccsal beha
toltak a kirakaton keresztül és onnan körül
belül háromezer pengő értékű szövetet, gom
bokat és egyéb árucikket vittek el. A rendőr
ség megindította a nyomozást a tottesek kéz- 
rckeríté6e ügyében.

Rablótámadás egy pénzbeszedő ellen. Pest-
szontlőrincen az Üllői-úton megtámadták és 
leütötték Kronecker József pénzbeszedőt. A 
mentők súlyos sebesüléssel a lakására szállí
tották. A támadókat keresik.

Elfogtak két veszedelmes csepeli betűről. Az
utóbbi hetekben Csepelen sorozatosan egész 
sereg betöréses lopás történt. A rendőrség 
< sernovich Kornél és Hengel Antal személyé
ben elfogta a tetteseket. A két ál kulcsos be
törő 23 tolvajlást ismert be.

A kártyázás után szurkálás. Kispesten az 
Üllői-út egyik kocsmájában kártyáztak Kutasi 
József és Fekete Mihály postaaltisztek és mi
után néhány pengőt összenyertek, eltávoztak a 
kocsmából. A vesztesek az úton megtámadták 
a postásokat, Utasít lapockán, Feketét nya
kon szúrkálták. Kutasit a mentők a Szent Ist
ván kórházba szállították. A rendőrség eljá- 
rást indított ellenük.

BETÖRŐ ÉS RENDŐR HALÁLOS HARCA. 
BelgTádból jelentik: a zágrábi rendőrség 
zombaton nagyszabású portyázás közben el

fogta Scsuricsot, a hírhedt horvát betörőt. 
Scsurics el fogatáékor elkeseredetten véde
kezett és revolverlövésekkel súlyosan megsebe
sítette Vacsek rendőrbiztost, majd önmaga el- 
len fordította a fegyvert. Mindkettőjük sérü
lése oly súlyos volt, hogy még kórházba szál
lítás közben meghaltak.

MEGFAGYOTT A BAJI ORSZÁGÚTON. A 
f.iary Baj közM^ben emheráldozatot követelt. Eipl 
József ottani ^azda a szőlőjéből hazajövet leült m 
hóra pihenni. Az arra járó községbe!! nép csak pár 
óra múlva vette észre a hóban a gazdát, amikor 
már megfagyott.

VILLANYOSG\ZOLAS. Vasárnap eate hat óra
kor a Felső Jászberényi-ót éa Harmat-utca sarkán
a 37-es villamos elütötte Nyiry Ferenc 53 éves 
kereskedőt, aki a fején sérült meg. A Szent István 
kórházba szállították.

HALÁLOS GAZOLÁS TÖRTÉNT VASÁRNAP 
ESTE F'ÉLHET ÓRAKOR KISPESTEN. Kováca 
(iábor 23 éves poetaaltiszt a Palota-téren kerékpá
rozott: amikor a villamos síneken akart keresztül- 
haladni, megcsúszott a síkos úttesten és az arra 
haladó villamoskocsi terljes erővel egy átszeli fá
hoz vágta. A kihívott mentők koponyaalap! sérü
lést állapítottak meg éa kórházba akarták szállí
tani. azonban a szerencsétlen fiatalember még mi
előtt a kórházba értek volna, kiszenvedett.

ÖNGYILKOSSÁGOK. Bán József 32 éves géplaka
tos Kispesten a Lehel-utca 31. számú lakásán ma
rólúggal meg mérgezte magát. A Rókus-kórháaba 
szállították. A Zugligeti út 51. számú lakásán Né
met Róza 35 éves szobalány aszpirinnel megmér- 
gezle magát. Dflnrső János 3J éve# napszámos a 
Déri-nt 3. sz. harmadik emeletén lévő lakásán só
savval meg mérgezte magát. Mindkettőjüket súlyos 
állapotban vitték a Rókuskórbásba. — (ilveczky 
Imre 38 éves borbélysegéd Kálvária-tér IN. szánt 
alatti lakásán sósavval meginérgezte magát. A 
mentők súlyos állapotban ugyancsak a Rókus-kór- 
házba szállították. — Ineze Sándorrá 41 éves ház
tartásbeli Soroksári-út 88. szám alatti lakásán lúg
kővel megmérgezte magát. — A* Orczytér 42. sz. 
vendéglőben vasárnap este hirtelen rosszul lett és 
pár pere múlva meghalt Molnár János 53 éves 
vasmunkás. Holttestet a bonctani intézetbe szállí
tották.

MEGHALT A KEMENCE MELLETT. Vasárnap 
hajnalban a Vám ház-körúti Steirer sütőüzem tn- 
lajdono-a üzemében a kemence mellett holtan ta
lálta Koszovilla László 75 éves siitősegédjét. A* 
idős embert szivszélhüdés ölte meg.A soroksári asszonygyllkos zavarosan viselkedik az ügyészségen

Szombaton .szállították be a pestvidéki 
ügyészség fogházéba Tóth András tűzoltót, aki 
február 1-én fejszével halálra vagdalta felesé
gét.

Az ügyészség felindulásban elkövetett halált 
okozó súlyos testisértés címén emelt vádat 
Tóth ellen, akit vasárnap délelőtt Felszegi Ró
bert vizsgálóbíró hallgatott ki.

A kihallgatás folyamán Tóth oly zavarosan 
viselkedett, hogy valószínűleg elmeorvosi meg
figyelése válik szükségessé.

P e ro y  H e a rt a m e rik a i 
d o llá rm illio m o s fia 

Süm egen  
öngyilkos lett

Az életunt fiatalember zsebében egy 
fiatal leány fényképét és kétsoros bú
csúlevelet találtak. „Semmi sincs, ami 
az élet he* kötne. Mindennel leszámol
tam. Heart.”

A sümegi vár tövében néhány nappal ezelőtt 
a felismerhetetlenségig össze roncsolt testű, 
húsz—huszonötévesnek látszó fiatalember holt
testére bukkantak. Az öngyilkosság felfede
zése előtt már két nappal követhette el vég
zetes tettét az életunl, legalább is ez volt a 
véleményük a törvényszéki bonctani intézet 
orvosainak.

A sümegi csendőrség indítóiía meg n nyo
mozást az öngyilkos kilétének megállapító 
sara, ez a vizsgálat azonban nem vezetett ered
ményre, mert a rendkívül jól öltözött turista- 
ruhás fiatalember zsebeiben semmiféle sze
mélyazonosságot igazoló iratot nem találtak, 
sőt az volt a látszat, hogy az életunt végzetes 
tettének elkövetése előtt gondosan eltüntetett 
minden olyan ismertető jelet, amelyből kilétére 
sikerült volna következtetni.

A sümegi vár öngyilkosának zsebeit átku
tatták, ruhájának bélését kifordították s ekkor 
bukkantak az első nyomra.

A kabát akasztóján egy Ismert angol sza
bócég neve szerepelt, amiből arra követ
keztettek, hogy az önmagával meghason- 
lott fiatalember vagy angol turista volt, 
vagy pedig olyan jómódú család gyer
meke, akik Londonban készíttetik öltözé

keiket.
A szerencsétlen fiatalember holttestének el

szállítása után a csendőrök újabb helyszíni 
szemlét tartottak, átkutatták a vár romjait, 
környékét abban a reményben, hogy az ön
gyilkos talán a tragédia szinhelyéhcz közel 
rejtette el valahol iratait, amelyekre az uta
záshoz feltétlen szüksége kellott, hogy legyen. 
Okmányokat nem találtak, ellenben az öngyil
kosság színhelyétől néhány méterre, az egyik 
bokor tövében egy feltűnő szépségű, kibontott 
szőkehajú leány arcképére bukkantak, amely 
mellett angol nyelven írott kétsoros írást ta
láltak a következő szöveggel:

„Semmi nincs, sm! az élethez kössön.
Mindennel leszámoltam. Heart.”

A sümegi csendőrörs nyomban jelentette a 
budapesti főparancsnokságnak az öngyilkossá
got, a csendőrség pedig megkeresést intézett a 
főkapitánysághoz, hogy nem jelentették-e a

sümegi öngyilkoshoz hasonló leírású fiatal
ember eltűnését. Ilyen megkeresés a rendőr
séghez nem érkezett, ennek ellenére rádióuta- 
sitást küldöttek az ország valamennyi rendőr
kapitányságához azzal, hogyha valahol kül
földi turista eltűnését jelentették be, erről 
azonnal értesítsék a budapesti főkapitányság 
eltűnési osztályát. Ezt a rádiókörözést átvet
ték a szomszédos államok rendőrségei is, majd 
hasonló utasítás ment az európai rendőrsége
ken kívül a tengerentúlra is.

Vasárnap délben végre beérkezett a rend
őrséghez az első megkeresés a sümegi vár 

öngyilkosának eltűnése ügyében.
A sanfranciskói rendőrigazgat óság rádió- 

értesítést küldött, amelyben közölte, hogy né
hány héttel ezelőtt turista kirándulásra indult 
Európába Bobby Heart, Pcrcy Heart amerikai 
dollár milliomos nagyiparos fia, aki ugyan, 
azzal a szándékkal utazott el és búcsúzott szü
leitől, hogy Angliába megy, közben azonban 
valószínűleg megváltoztatta útirányát, vagy 
kibővítette utazási programmját, mert leg
utolsó levelét Magyarországról irta szüleinek.

A sanfranciskói rendőrségnek az a vélemé
nye, hogy

az életunt fiatalember azonos az amerikai 
iparmágnás fiával

és ezt a véleményüket azzal is alátámasztják, 
hogy az eltűnt álmodozó természetű volt és a 
leány fényképén Mi ami-í keltezést találtak. 
Szülei szívesen egyeztek bele a hónapokig 
tartó kirándulásba, annál is inkább, mert azt 
remélték, hogy egyetlen gyermekük felejteni 
akarja szerelmet.

Bobby Heart — mint az amerikai jelentés
ből kitűnik — mindössze tizenkilenc éves 

volt.
A főkapitányság eltűnési osztálya — bár a 

jelek azt mutatják, hogy az öngyilkos valóban 
azonos Bobby Heart-tel — nem hajlandó a 
fiatalember azonosságát megállapítani, mert 
olyan momentumok is felmerültek, hogy a sors 
különös összejátszása valószínűsíti csupán az 
adatok cgymásbaillését.

Minden valószínűség szerint az amerikai 
nagyiparos és felesége rövidesen Magyar- 
országra érkeznek, hogy kétséget kizáróan 
megállapíthassák: egyetlen gyermekük köve
tett-e el öngyilkosságot?

Benczés Tibor.

í l r e í i  t r $ e n < ^ v á r ó * f i é t i a
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Vértes Emil a kiviiágítatlan kirakatok 
akciófának élén

A Fővárosi Kereskedők Egyesületének he
lyiségében vasárnap délelőtt Vértes Emil 
elnöklésével elkeseredett hangú tiltakozó gyű
lést tartottak a főváros kereskedői az elek
tromos áram magas tarifája ellen.

A tiltakozó nagygyűlést, melyen sokszáz 
kereskedő vett részt, Révész Gyula előadó 
nyitotta meg, hangoztatva, hogy az Elek
tromos Müvek a kereskedőkre és iparosokra 
nézve példátlanul sérelmes tarifáját a leg
erélyesebb eszközökkel kell letörni, ha a 
csendes tiltakozás nem használ. A határozati 
javaslat, melyet 1S00 kereskedő írt alá, ki
mondja, hogy o kereskedők nem világítják

meg kirakataikat mindaddig, amíg az Elek
tromos Müvek a kirakatok világítási díját 
tekintet nélkül a fogyasztásin,, le nem szál
lítják húsz fillérre, továbbá az űzetek belső 
világításának bérét nem redukálják a ma
gánháztartásoknak 35 filléres árnivójára. 
Végül követelik, hogy a villanyszámlákat 
ne a bemutatáskor azonnal kelljen fizetni, 
hanem legalább is 15 napi haladékot kapjon 
a fogyasztó.

A nagygyűlés a határozati javaslatot egy
hangúlag elfogadta, majd több érdekes fel
szólalás hangzott el. így többek között 
Kertész Imre azt ajánlotta, hogy a kereske

A A  ö n  büszke szép és ologáns lakáséra, da na
faladja ál, hogy otthonát a jó és célszarű vilá
gítás taszí kellemessé és maghitté. A modam 
győngyfénylámpa kíméli a szamai és gazda
ságos. —  Modern lakásba modem világítást: 
káprázásmantas és gazdaságos

TUNGSRAM
6YÖ N CYFÉN YIÁM CÁT!

Mosószövef ekb c 1, ruhakelmékből, 
selymekből sib. a Téli Corvin Vásár 
folyamán hatalmas mennyiségek kel
tek el.

óriási tömegű maradék keletke
zett, melyet gyorsén el kdl adnunk.

Ezért a  m é r  e g y é b k é n !  is  
m é r s é k e lt  ts ta ra d é k -fita M tS
február 13rig bezárólag még

19%
k ü lö n
engedm ény!

is nyújtunk, melyei a vásárlási szd» i 
vényen rögtön leszámítunk.

C m r f n
dők szimbólumképen világítsák meg kira
kataikat gyertyákkal.

Vértes Emii elnök a felszólalások össze
foglalása után érdekes é3 figyelemreméltó 
indítványt terjesztett a nagygyűlés elé. 
Azt javasolta, hogy a kirakatok ki nem vilá
gítása révén megtakarított összeget fizessék 
be a kereskedők közös pénztárba és indít
sanak meg egy nagyarányú hirdetési akciót 
az újságokban, hogy a sötét kirakatok által 
csökkent forgalmat űymódon állítsák vissza. 
Végül az elnök a sajtó együttérzését és tá
mogatását kérte, hogy a kereskedőknek s ipa
rosoknak önvédelmi harcában továbbra is 
legyen segítségükre.

A  kétórás nagygyűlés félegy órakor ért 
véget.

Halálos s s e r e le m  
Felsögallán

Esztergomból jelentik: Juhász Boriska fel- 
sőgalloi 18 éves leány beleszeretett egy húsz
éves falubeli legénybe. Már az eljegyzést is 
megtartották, de a legény szülei gyermekük 
fiatal kora miatt ellenezték a házasságot. A 
leány emiatt megmérgezte magát és meghalt.

Tilos a kártya 
a Nemzeti Kaszinóban — 

az alkalmazottaknak
A Nemzeti Kaszinó igazgatósága még 1924- 

ben megtiltotta alkalmazottainak, hogy kár
tyázzanak és kihirdette, hogy rögtöni hatály- 
lyal elbocsátja, aki ez ellen a tilalom ellen 
vét. Hét évvel később, 3931-ben tetten értek 
több alkalmazottat a kártyázáson és ezért 
egyiküket, Novak Kálmánt azonnal elbocsá
tották, anélkül, hogy a felmondási időre járó 
fizeté.sét kiadták és nyugdíját folyósítottál, 
volna.

Novák sérelmesnek érezte ezt a rendelkezést 
és pert indított a Nemzeti Kaszinó ellen, rí 
szint 3125 pengő felmondási járandóságáér'. 
részint havi 307.50 P nyugdíjának megítéli 
sóért. Azzal érvelt, hogy ő is, alkalmazott-tál - 
sai is régen megfeledkeztek már a hét év 
előtt kiadott és azóta soha meg nem újított 
rendelkezésről, amelynek különben sem tulaj 
donítótták nagyobb jelentőséget.

Most ítélkezett ebben az érdekes perben 
végső fokon a Kúria Tottli-tanácsa. még pedig 
Novák Kálmánra kedvezőtlenül, akit elutasí
tott keresetével.

Kövefségi lakáj az eddig ismereilen 
szentgyörgpezei hulla

Egy héttel ezelőtt Szentgyörgymező hatá
rában egy ismeretlen hullát találtak. A rend
őrség rádiókörözést adott le és ennek eredmé- 
nyeképen a bécsi német követségtől Viktor 
Prinz zu Erbaeh követségi tanácsos közölte a 
budapesti rendőrséggel, hogy a személyleírás 
szerint az ismeretlen hulla valószínűleg azo
nos öt hónapja eltűnt lakájával, Valter Jó- 
ESöfföl* k  követségi tanácsos közölte a sze- 
melyleírásat is, amely megfelel a magyar 
rendőrség személyleírásának.

A KOZMV.KAL.VPOK SIKERE EGY DIVAT- HEVI X. Szombaton rllvalrcvflt rendezte!; a Brlí- 
tol-szalloduhan táncversennyel összekötve. \ divat- 
revnn a legnagyobb sikert Kozma Lajos divatára- 
ttzíetenek fcrfikalapjai és egyéb uridivatcikkei arattak.
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M A G Y A R  H É T F

— Mit szól hozzá, ping-pongban győztünk!
— Hol fekszik az a városf
— Az nem város, az egy játék.
— Hol játsszák1
— Játsszák a parlamentben!
— Eckhardt Tibori
— Kém, 6 kívül — ping-pongozó.
— És belüli
— Gál Jenő, aki egyszerre 10 interpelláció

val ping-pongozott. . .

S Z Í N H Á Z
A szá za d ik  Timosa után .. .

A Timosa századik előadása alkalmából 
szere tnén a közönséget feltapsolni a függöny 
mögé, azt a közönséget, amely száz előadá
son, sőt a jelek szerint, tovább is azonosítot
ta magát a darab csodálatos hangulatával. 
Külön hódolat Budapest sok mindennel el
gyötört és edzett publikumának, amiért ál
dozatokra képes még ma is azért a má
gikus valamiért, amit színház-művészetnek 
neveznek.

Köszönet a Magyar Hétfő hasábjain ke
resztül bajtáreaimnak, akikkel együtt lo
bogunk. sírunk, nevetünk immár százegy- 
nehányadik este a színpadon.

És szeretette! kérjük valamennyien a kö
zönségnek azt a nagy részét is, akik ed
dig csak hallottak a Timosa szépségeiről, 
tiszteljenek meg bennünket látogatásaikkal...

Gellert Lajos.

ÉJFÉLTŐL HAJNALIG.
Sheldon._ annyi finom színdarab írója most esry 

kissé a bűnügyi drámához közelálló színmüvet írt. 
Az „Éjféltől hajnalig'* hat képéhen is mindvégig 
érezzük azonban az írót. akinek az izgalmas mese- 
szövésen tál is vannak komoly mondanivalói. 
Ahogy a boldogságáért gyilkoló nőt felmenti, az 
kissé merész, de mindenesetre nagyon érdekes, kü
lönösen a háborús emberölésre való allúziójával.

A Magyar Színház Hatvány Lili kitűnő fordítá
sában és Góth Sándor stílusos rendezésében szép 
előadásban^ mutatta be szombaton az érdekes dara
bot. A női főszerepben Lázár Máriának nyílt al
kalma arra hogy drámai tehetségéről is bizonysá
got tegyen. Somlay Artúr férfias lordja, Ráday 
Imre jellegzetes spanyol gigolója. Törzs Jenő eré
lyes ügyésze. Toronyi Imre közvetlen hangú ba
rátja. Góth Sándor^ karakterisztikus apa-porttréja. 
Sulyok Mária kitűnő drámai hangja. Székely 
Lujza dekoratív megjelenése és Sngár Lajos inas- 
figurája egyformán értékei az előadásnak, amelyet 
a közönség a tetszés minden külső jelével fogadott. 
(László.)

Ma rádióelőadás a

Király Színházból
az 50-ik előadás felé 
közeledő n a g y s i k e r ű

K a d é t  tszerelem
ikerül színre

A KADETTSZERELEM már ötvenedik elóadáisa 
felé közeledik a Király Színházban. A kitűnő elő
adás sikerére jellemző, hogy vasárnap délután va
lóságos közelharc folyt a Király Színház pénztárá
nál úgyhogy a színház kénytelen volt a pót
pénztárt is megnyitni. Este is táblás ház tapsolta 
végig az előadást. Már egész sor külföldi színház 
érdeklődik a Kadettszcrelem iránt, amely bizo
nyára diadalmasan fogja bejárni az európai ope- 
retfcszínpadokat újabb babért szerezve a kitűnő szö
vegíróknak, Békeffy Istvánnak és Szilágyi László
nak és máris népszerű muzsika tehetséges szerző
jének, Gyöngy Pálnak.

Uétfói Vétu is VM fes&éltyet~- 
m U  cez a d é U ü /c rU M a H

Szín az adóhivatal folyosója. Hétfői Pé
ter találkozik itt Hétfői Pállal, aki egy pá
don ülve kényelmesen szivarozva tanul
mányozza a hivatalos lap legújabb számát.

HÉTFŐI PÉTER: No ez a hét is jól kez
dődik! Pont az adóhivatalban találkozom az 
én kedves Pali barátommal! Mit keres maga 
ezen az oly szomorú helyen?

HÉTFŐI PÁL: órák óta tanulmányozom az
új adórendeleteket__  De őszintén szólva,
nem nagyon ismerem ki magam rajtuk...

— Legyen nyugodt, azokban még az Im- 
rédy sem ismeri ki magát. . .

— Imrédy? Hát az ki?
—  No hallja, azt sem tudja?
—  De tudom, a műkorcsolyázó bajnoknő?
—  Hogy maga milyen kitünően van in

formálva . . .
—  Szóval akkor nem is igaz, amit olvas

tam, hogy két nő tehet mindenről, hanem 
három. . .

—  Micsoda nőkről beszél maga? Én nem 
olvastam róluk!

— Azt Írták, hogy a „Lenke" és a „Böske” 
tehet erről a sok adóról, meg miegymásról.

—  Milyen Lenke és Böske?
—  A Beth-tewfee és a Göm-böske. . .  És

most jön harmadiknak az Imrédy Mag- 
duska,__

—  Magának még van kedve viccelni? 
Pont itt az adóhivatalban? Csodálom!

—  Mért, talán megadóztatták már a vic
ceket is? Pótlékolták?...  Mondja egyálta
lán mi az a pótlékolás? Úgy mint a háború
ban volt a cukorpótlék és a kávépótlék, kita
láltak most valami adó-pótlékot is? A ren
des, igazi adók helyett, amiket nem tud 
senki fizetni ? . . .

— Ne tetesse magát, Pali butábbnak, 
mint amilyen. . .  A rendes adók után pót
lékot is kel! fizetni! És azt emelték most 
fel.

— Akkor én csak a pótlékot fizetem . . .  
Rendes adót én már rég nem fizetek . . .

—  Akkor mit keres itt az adóhivatalban?
—  Élvezni csak nekem is keU valahol. . .
—  Maga itt élvez? Pont az adóhivatal

ban?
—  Három éve munka nélkül vagyok, ott

hon hideg a lakás, színházra, mozira nem 
telik, itt meg jó meleg is von és mulatni 
is lehet. Mulatok azon, hogy másoknak, 
akiknek rendes jövedeLmük van, nagy adókat 
kell fizetni . . .  Meg azoknak a szegény közal
kalmazottaknak is leszállították megint a fize
tésüket . . .  Ilyenkor látom csak, hogy milyen 
jó dolgom van nekem. Nincs semmi keresetem, 
ami után adót kellene fizetnem, nem kapok 
sehol fizetést, arait le lehetne szállítani... 
Jól kitolok a kormánnyal, mi! ? . . .

László Ferenc

A  l e g s z i g o r ú b b  k r i t i k u s  a p e s t i  k ö z ö n s é g
egyhangú elragadtatással nyilatkozik S T E F A N  Z W E I G  film jéről!

Viliik éjszakája
(W illy Forst, Hilde Wagener, Hans Schaufuss) 

FIGYELMEZTETÉS:
Az előadáskezdések az UFÁ-ban megváltoztak. Előadások hétköz
nap : 5, negyed 8, fél 10. A KAMARÁBAN változatlanul 4, 6, 8, 10.

P á ris i fillé re s  utas  
lakását k irabolták

Szombaton reggel a lapok közÖ6 társuta
zásával Párisba utazott Pintér László bank- 
tisztviselő, aki a Váci-út 9. számú ház har
madik emeletének 7. szám alatti lakásában 
lakott. Vasárnap reggel a házfelügyelő jelen
tést tett a főkapitányságon, hogy a lakás aj
taját tárva-nyitva találta. Detekívek megál
lapították, hogy még szombat éjszaka hatoltak

be a betörők a lakásba, amelynek mind a há
rom szobáját teljesen felforgatták és kifosz
tották. Minden megmozdítható értéket, ruha
neműt elloptak. A rendőrség kéri a közönsé
get, hogyha valahol P. L. monogramú tár
gyakat kínálnak eladásra, értesítsék a főka
pitányságot.

llj stílus a jubiláló Magyar Divatcsarnuk fehér hetén
Megszokta már a közönség, hogy a Rákóczi-úti 

Magyar Divatcsarnok mindannyiszor, amikor csak 
valami különleges akciót rendez, a meglepetések 
egész sorozatával kedveskedik vásárló közönségé
nek. Most — szombat reggel óta — fehér hetet ren
dez a Magyar Divatcsarnok, ezt az évről-évre meg
ismétlődő nagy attrakciót, amellyel kifejezetten az 
a célja, hogy megfizethető olcsó áron adja vásár
lóinak a szükséges fehérnemücket. I)e figyelemre
méltó, hogy ebben a drága világban, amikor min
denki _csak takarékoskodik, a Magyar Divatcsarnok 
bőkezű gavallériával áll ki. Ilyen meglepően ere- 
deti és művészi kirakatokat, ilyen ragyogó fénye
ket, ilyen kívül sokat mutató, belül decens és 
finom díszítéseket nem látott mostanában Budapest.

A Magyar Divatcsarnokban egyébként minden
kor szabad a bemenet, minden vételkényszer nél
kül. sőt a személyzetet el is tiltották attól, hogy 
tolakodó módon kínálja az árukat. Sokkal jobban 
csábítanak a vásárlásra a kitűzött árjelző táblák 
és talán még inkább a kitűnő minőségek, ame
lyekről mindig is híres volt a Magyar Divat- 
csarnok. Valóságos áruhegyeket halmoztak fel a 
fehér hétre a Magyar Divatcsarnokban. Mutatóul 
lejegyeztük néhánynak az árát:

— Keklámsifon métere 48 fillér. Erős szálú gyolcs 
vagy síron métere 78 fillér. Alsólepedő-gvolcs 
metere 1.28. Frottírtörölköző 98 f. Háziszőttes törül
köző 88 fillér. Kitűnő köper, férfinadrágra, métere 
98 fillér. Színtartó zsnrteritő 88 fillér. Kávés szal
véta, rojtos, 18 fillér. Ettamin sztórfüggöny 4.80. 
i?-0*.0. 2-55. Fekete férfiöltöny 48 pengő.
Férfi átmeneti kabát 27.50. Női nadrág csíkos 
muselycniből 1.18. Színes kombiné hímezve 1.75. 
ZVSS. ír?1? '1?* h«mezve 2.95. Gyermek reforro- 
nadrag 98 fillér. Hibamentes női viszkóza harisnya

INGYEN AJANDEK, MEG A LEVELPORTOT IS VISSZAKAPHATJA I
MONDJA MEG A MÚLTJÁT É8 Ml FELTÁRJUK A JÖVŐJÉT I

Hetek óta működik Budapesten Marelll
uunkatársa, akit az emberek tömege keres 
fel kérésével, hogy tanácsot kérjenek tőle, 
mielőtt nagyobb vállalkozásba kezdenének 
Csak a kiváltságosaknak jutott osztályré 
szül. hogy igénybe vehetik Marelli taná 
esait, mert egy tanács Európában 10 dől 
lámák megfelelő össszegbe kerül

A „Magyar Hétfő** olvasói azonban tel 
jesen ingyen juthatnak ahhoz a 20 évre 
előre kiszámított eseményfelsoroláshoz, 
ímelyért eddig hatalmas összegeket kellett 
lefizetni Feltétlen vegye igénybe lapunk 
páratlan kedvezményét Mondja meg múlt 
át, illetve töltse ki az alanti szelvényt ée 
MareHi munkatársa megmondja jövőjét. 
Halas lesz nekünk és új híveket szerez 
akciónknak. amelyért hálásak lesznek 
^nnek.

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

még a levél portó visszaszerzésére fta 
könnyű alkalmat adunk.

Név? n  n  a  a  n  b  n  b  h

Születéei é r : ------------------ ---
Melyik évben Alit anyagilag legjobban?
Melyik évben volt komoly beteg? — — — 
Melyik esztendőben volt szerelmi vagy lelki 
szempontból a legboldogabb? — — — —

1 .28. Zefirlng 1 gallérral 2.85. Színes puplining két 
gallérral 4.85. Mosó műselymek métere 9S fillér. 
Tenniszflanel, Jó mosó. métere 55 fillér. Svájci 
grenr.din métere 1.C5.

Igen nagy jelentősége van annak, hogy éppen 
most, februárban rendezi a Magyar Divatcsarnok 
fehér hetét és éppen most adja ilyen olcsón a fe
hérneműeket és többi áruit is. Ilyenkor, február
ban ugyanis, ráér a háziasszony arra, hogy a fe
hérnemű készletek kiegészítésével foglalkozzon és 
ilyenkor, farsang derekán, az eljegyzések Idején, 
kapós leginkább a kelengye.

Az a aok örvendező felkiáltás, amit a Magyar 
Divatcsarnok pazar kirakatai előtt a vásárlóktól 
hallani, bizonyítja a legjobban, hogy a Magyar 
Divatcsarnok megint egy nagy lépéssel közelítette 
meg kitűzött célját: az általános olcsóság megte
remtését.

A \ O Z I
A hét filmjei

A film nem ismer lehetetlent. A* UTA új 
nagy filmje, az „F. P. 1. nem válaszolu, már 
megvalósította az óceáni repülőforg alomhoz 
szükséges mesterséges szigetet, amelyet teljes 
nagyságában fölépített. E sziget körül játszó
dik le ennek a nem mindennapos filmnek hal
latlanul izgalmas cselekménye, amelyet lélek- 
zetfojtva figyel a közönség. Hans Albers me
gint pompásan oldja meg feladatát és kitűnő 
az óceánrepülő szerepében. A filmnek nagy 
sikere van az Urániában. A film szombat dél
utáni előadásán megjelent Horthy Miklós kor
mányzó feleségével és fiaival, valamint kísé
retével.

A RÁDITJS új filmje „Ezek a mai gyerekekM
szentimentális amerikai történet egy önfelál
dozó asszonyról, aki négy gyereknek az any
ját pótolja és a végén ezért hála helyett a 
gyermekek ellene fordulnak. Megrázó törté
net, amely kitűnő alkalmat ad Marié Dress- 
lernek, ennek a kiváló anyaszínésznőnek nagy 
drámai kvalitásai csillogtatására. Az új 
METRO-filmnek megérdemelt sikere van.

Évek óta nem csináltak finomabb filmet a 
„Vágyak éjszakájáénál. Stefan Zweig neve 
kötelezte a filmgyárat, amely megmutatta, 
hogy lehet úgynevezett „irodalmi*4 filmet is 
csinálni, amely mégis érdekes és lebilincseli a 
közönséget az első jelenettől az utolsóig. 
A film női főszerepét nem is oszt
hatták volna ki megfelelőbb színésznőnek, 
mint amilyen Hilde Wagener, aki maga a 
megtestesült finomság. Kitűnő partnere Willy 
Forst, Hans Schaufuss több, mint gyeroksze- 
replő, komoly művész. A filmet nagy tetszés
sel fogadta a közönség az Ufóban és Kamará
ban.

A néma film korszaka óta nem készült
olyan hatalmas történelmi film, amilyen az 
„Ave C a e s a r Cecil B. de Miile rendezői 
fantáziája és zsenialitása megint valami 
egészen monstruózusat alkotott. Felépítette a 
régi Róma egyes részeit, sokezres tömegeket 
mozgat és különösen a film második részébe 
a legjobb néma filmekre emlékeztető moz
galmasságot visz. A Nero alatti keresztény
üldözések megrázó fejezeteit dolgozza fel a 
Paramount hatalmas filmje. Elissa Landi. 
Clandette Colbert, Fredericb March és Charles 
Laughton egytől-egyig a legjobb alakítást 
adják. A grandiózus filmnek óriási 6ikere van 
a Royal Apollóban.

STAN ÉS PAN TÁNCOLNI ÉS ÉNEKELNI 18
TUDNAK. Stan éti Pan, a komédiáét irály ok legkö- 
zelebib filmjükben Henrich Georgeot é« Gnstav 
Dieselt utánozzák s parodizálják, szökött fogyeraoek 
négerre maszkírozzák magukat. Pan. hogy ne árulja 
el a valóságot, maga is elénekel egy szép nigger- 
songot, Stan pedig remekül eltáncol egy néger 
stepptáncot. A ..Stan ée Pan, a szerelmes ördögök'1 
amelyet legközelebb mutat be a Rádius Metró.

MEGKEZDŐDTEK A FELVÉTELEK AZ UJ 
MAGYAR HANGOSFILMBŐL. Megemlékeztünk 
arról, hogy Török Rezső ..Analfabéta-tanfolyam" 
című bohózatából kollektív alapon hangos magyar 
film készül. Az első magyar ko"ektiv-film első 
felvételét ma készítették el a Svábhegyen, a Nor
mafánál. Rótt Sándor, aki ez alkalommal első ízben 
szerepelt hangos filmen, már első jelenetével olyan 
alakítást produkált, hogy tökéletes sikere lesz.

Amikor az író és a publikum is elégedett.
Igen ritka eset, amikor egy író meg van elé
gedve, ha regényét más dolgozza fel filmre 
vagy színpadra. Ilyen megelégedett író most 
Stefan Zweig, akinek „Brennendes Geheimnis'* 
regényéből készült film olyan tökéletesen visz- 
szatükrözi az eredeti mü minden szépségét, 
izgalmát és forró erotikáját, amire ritkán akad 
példa a filmdramatnrgiában. A közönség is 
méltányolja ezt és páratlan érdeklődés nyilvá
nul meg a film iránt. Gratulációkkal és kö
szönőlevelekkel halmozzák el a „Vágyak éjsza* 
kríjá“ -t Magyarországon forgalomba hozó 
Hirsch és Tsuk filmvállalatot, arra buzdítva 
a céget, hogy minél több hasonló nívós ée ér
tékes filmet hozzon.

A MAGYAR KÖTVÉNYEK ÉS ZÁLOGLEVELEK 
KÉZIKÖNYVE. Nemrégiben a MOKTÁR három
nyelvű tájékoztatót állított össze a budapesti tőzs
dén Jcgyzclt értékpapírokról. Ennek a táblázatnak 
a sikere most arra indította a pénzintézetet, hogy 
újabb kézikönyvet adjon ki, amely a magyar köt
vények és záloglevelek adatait tünteti fel. A könyv 
könnyen áttekinthető csoportosításban a magyar 
állami kölcsönök, vármegyék és városok kölcsöne!, 
a záloglevelek éa különféle kötvények lészletes le
írását, a tőzsdei Jegyzés módját, a szelvények le
járatát és azok beváltási helyeit tartalmazza és 
minden tekintetben kitűnő szolgálatot tesz a gazda
sági életnek.

Izgalmasabb,
1000 regényéi!
Szebb,
millió festménynél!

ZEVERIN.
LUISTRENKER KQPITQNV
gigantikus filmje M R  f |  R  R  R  R R R R  R  
Szerda este 9 órakor nyüvános főpróba a FÓRUMBAN
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Minden évben nagy esemény, minden évben nagyobb siker 
40 éves fennállásunk jubileumi Fehér Hete lesz a siker koronája

Vászonaruk 
pamutból és lenből

Relfiáüisifon 2:“ ; 
ErSsaáíi gjFBlts és lifon 0 . 6 8 ,

Kiváló sífon os vászon
1.28. 1.18,

Bai&tsífon ""'-'""‘"u*. 
fiiséjgpetki gyolcs

140 s*#es ............ 1.65,
Paplnniepedö breton

1W 8*6166 ....... ....  .. 2.90,
Tollállónngin 1.08, 0.98, 

Aggnemfl domoszt K78, 
Xilntarfá rinicl!3íis?ászo.»«. 
Kf?6i6 cérnazctirek

n.éiere 1.18,
Szinn Éi fBöéraeiaöaByaD̂
RifönS köper rért,**S  
In domnszt törülköző

áxrabla ................. 1.38,
Frottír törölköző dri..«, 
fljrlHfnztKtSrüMzí drt>_ 
ftázlizftHs teröiközö (trb
MúMii p&üáriőrii *£ 48,
Tiszta lei! konyharuha

00 <60, darabja ................ ..
Finnel poriörlö rnhn

darabja .......  0.48,
m  Hirdet podióruba

0,48
0.78
1.08
1.38
1.28
2.38  
0.78  
1.58  
0 . 8 8

0.98
0.98
0.98
1.18
0.98
0.58
0 . 8 8
0.38
0 . 8 8

0.28
0 . 6 8

Háztartási
szükségletek

Színtartó zsnrterlíő .  0 .8 8  
Színtartó kávésterítő ,  9 5

Len zsurterítö *.*>, 2 .9 0  
hpliizIrM KMüirfN 3 . 5 0  
Kivés-szalvetta 0 .1  s
(%***& 0 . 6 8  
Étkező-készlet 8  8 0

Bamoszt oöroKkeime ,  q a
mtr. ... - 2.78, ■

KIS DÓmatHlZBt _  0 . 9 8  
Hogy párnahuzat. sima ... 2 . 6 0  
Kész paninniepedő ..só . 6 . s o
Hiizett ágykéulet paplan le- «d O  O A
pedö, 2 nagy, 1 kis páma24.SO, > 0 * 0 4 #

Virágos szaténpopion 1 3  5 0
«ima háttal, késsel varrott 1 **w

Kissijein örokáfpaplffl 2 4  8 0
hófehér gyapottal töltve ..

Eltarts ílw figg io j eelpkésve 4  O A
és motivval díszítve ... 6.90, ” *w w  .

Grenatfin storfOggöng 9  8 0
fodorral, möcelycmmel himesve i

EttaniB flnfiBykfiszlet, ^ 9 8 0
1 drapéria, csipkézve 18.69,Crsealin fMktaMU. 19 8 0 1
1 drapéria, mftaelrém, hímezve |

Női, férfi- 
és gyermekruhák

csinos 
faron okkősó pongyola 

Mess h e ly e s  pengyela 
Csinos kötött ruha 
M m  „finnT* cirelrsia 
I I I . taürtf szövitrena

elegáns, srép k.vitelbe* ...
Etaftss Kötni!

rcrepe de chinekból* ... — .
Fekete férfiöltöny

gyapjú kamrámból..............

D!?2í tértfiltiüji s s r
r -ortfazonokban 58.-

Férő goitasdrág •.« 
Férfi ítmeaeti kabát

gyapjú «dubl» kelméből

Férn télikabát rsIlfiT.!,
Bimft, fekftt. !o,.:iából 68.

tyensek finnel iátszérska 
Fia tiroli nadrág 
fiyensek m m  iltösy

jó moeóEanelekbó! 1-es, 2 éve
sek (+80 f)

rki kort
igen csinos, 40-ös
21/, évednek (+50 0 — —

2.95
4.80  
6.50
9.80

16.80
16.80
48 —

.3 8 . -  
i 7.80

27.50

Kötöttáruk,
kesztyűk

Angolos női Harisnya. 
Rt! „niscco ‘  öorístiya 
Kél vfsfltosti harisnya
garast. hlbamenter rafisely énből

Boka ozsuros harisnya
ffnomszáin vlszkoea méeelyeas

Hosszé férfi w t f c t a j i  _  
Férfi zokni E w p r L -  
fíitl dint flérzekif... i .~ .  
H§! sport paiover

pj nélküli. 'ehér és eesiaea —
Kötött n a  oroszko —  
Kői és férfi paiovtf

ezép mintás ... tt.99,
SznkfM ifi HWt lakit _ 
Férfi kötött mellény

sima asínea ............
Hói kötött gycpIüSöPka
UH sapka és ifi kétzfo! e s t

gyapjúból, divatssiaekben... —

0 . 8 8
0.98
1.28
1.681
1.18
0.58
0 . 8 8

1.38
4.90
4.50 I
5.90 |
4.90  
0.28
1.58 j

filrtftlogftfr diadWe, I ;
jS S r L a a :*  1 -4 8 l i

Kél mosóbörkeztyfl 3 ,7 0
llfl Bostörfaiztjl ffiate 4 .7 0  
Bélelt HrktzM ■ V 5 50

O..IM S .M , f o t o .  **■**«’  |

Női fehérneműk
és zsebkendők

Színes kombiné.,
Színes bá léing , ta« «  
Színes báléing ta so iio  
Sima lisdjem kombiné

a legszebb színekben 5.69,
Színes báléing 2E E

eoppos ujjal, fodros fáson___
Botisztsifon melltartó 
Vőitasknrtonkötény ... 
Gumi háztartási kötény 
Atlsszcsfkesnií nadrág

a legszebb színekben ............
Téli reform női nadrág

belli bolvhozott, minden aagvs.
Gyermek reformnadrág

minden nagyságban................

Fehér munkaköpeny *  OQ 

Klotb munkaköpeny
női és férfi ..................... 5.80

Hői zsebkendő hnrkotáaeal 
Bo] fialiszt mM íf fehér ...
Kői botiszt zsebkendő

színes széllel ............0.48,
Férfi zsebkendő

alonros 0.88, szegve 0.29,
Férfi zsebkendő.

Cipő, bőráru

*/*~ Él Süli bÓCSiZBU Z
lámrárral, kis szépséghlbávaL.

Hői divat cipők a r a s s
aefilopfcói, la kivitelbe* .......

SMkiafil üli toiíffi cipő
fűzős é« plntos divatformakbae

Férfi félcipő elsőrangú box-
kalf bőrből ... ................  ...

rKtrRW&rfafí barnav. rakstebox- 
UjSlInSElífB kaifbórbi.l flS-33-es 

8.80. n 1 -35-06 7.80, 27-50-aa
Iparművész reíiköl

bőrbéléssel, pénztárcával _
Színes női börretlköl

erős kivitelben, Ízléses fonnák
Férfi Störievétőrca 8.50
Pénztárca í r J r *  Í M . 
PíEttaa m m \  iJó, 
Patkó pénztárca & «

i marhab 
I bői____Aktsmappn r rtiMr-

9.90
8.90
9.80
9.90
6.80
3.98
4.98;
1.25
0 . 8 8
0 . 8 8 ]
0 . 8 8
3.85

Rövidáruk,
kézimunkacikkek

Oárbtömöpamat 
2 Z 5 ^ r Bnger cérna 
N. D.Cs. stamrfifflül «  
lö .»C iö p fi csipke 
Penelo? párnalap ^  
festett keifm píM p

0.35
0.26
0.06
0.78
0 . 6 8 ]
1.48

1.75
2.95 
4.20
3.85
3.95 
0.95 
0.95  
0.70
1.18
1.96 
0.98

0.14
0.29!
0.38

Úri divat, 
férfi fehérnemű

Zefirlng, t gallérral ... . ...
S e M é w f l p n M g

fehér, bélelt mellel...........

Freskó divat I n g a s s
fasonokban, sötét alapon ___

Színes puplinig
dernebb és legszebb kivitelben

Sitim hálóing dlfsitve 6.25, 
Puplín hálóing gallérral _

Trikó sporting •ÍTTM«iaek 

Rövid alsónadrág
lInból, csak 70 cm bőség___

Rövid rajé köpernatírőg _  _  
Hosszú köpernndrág

gombos... . ................ ....

Oivafgallér kemény . . _ 
Trikó seiyenuál ,rto.88. 
Modern sí-kendők pely.to 

Gumi nadrágtartó 
Zohnitartó ió gumfból 
Puha gyanjukaiap

modern faionokb&a_ . ^, _

Keménykaian béléssel.
Jó gyapjnminőaóg ....... ....

Finom nyalszőrkoldp...

Háztartási cikkek

Háztartási ke ta -k é iz le ! f n
citő-, 1 sár-, 1 bekenókefe... ._ W e ^ ö

Háztartási készlet 1 súrolókefe
1 felmoséraba ... ____

BÉZtlltíSi tóiét nvnJbMa*
1 húsverő, 2 fősökanál..._...

Bártartási f j e i é t  1%“*-

0.98
0.98

1 husdesaka, 2 fózökanál 
láerelyei 
1 galaska-Háztartáiikészieti « qs

deszka, 1 habozo, 2 fős Okánál

Kombinált kávécsomag
'*-od kg prtrkölt k&Té _
«/,-od kg pótkúTé 7 7 n 
l kg krlotáiy cn k w ... P IfeiiU

Kombinált teaesoiaas
10 dkg Jáva „Orange peeco“ to«n a 8  
»ft# Itt. Rnm 4O0;o (fiveg betét) 7  7 II 
1 kg kristály én k or ...P bUHV

l  B. Cl fiorsseDies fi-jw 0 58
Óriási fSrsószapnas drbja.__ 0.44!
12 n  pipereszappin Sr“!: o .ss  
6 irB sziüsiappai, 52°/0-« 0.88
ÍO darab
lnirieiüj-fcézffissfezwjM _ o.ss

Bj 2 2  filléres osztd&ankonnlnden cikk klüHn-ktüdn sláger 
{ Mveg, perefiián, játék, atb.

Szövet, selyem, 
mosóanyagok

0.98
1.95

3.88

.80

Jsiále" női robaszövet
divatos szövés, mtr.    ..

Jisaline" tinta napii sói 
riaanyay ^ . ‘.00" ól̂ .._  

Gyapji „marskkén-
spinben, kb. 100 széles, rstr....

Férfi öitönyszövet
nóség, 140 széles,____9.80,

trepe Be Cbine
garantált minőség, nrtr. ... _

„G e o r g e tte "^ .1? ^ -
elegáns báli színekben, mtr. ...

a legújabb női 
_ rnhaselyem, 

nagy választékban ____ _
„M arok k én "..^ ™ ^

kosztüm-műhelyem, mtr. ___
Kiütés m t iiz l ía

választékban, mtr 0.98,
Mosó iiseipeií divatosan

mintázottak, mtr.____1.25,
Tenisz-Flanel ^ •
Kiváló  i w i i i a i e !  férfiingre,

és pizsamákra, mtr. 1.16,
Mintás rnlm-és pengyolafiaBol 
Svájci grenotíin íS t  “

150 cm. széles 2.20, 110 széles
FcBér tfgsényettaisiB:  j s r

mintákkal. 150 széles 1.80,
Virágos szatén « s s ?

hasatnak, óriási választék,
140 széles............ ........ ......

2.80

4.80
4.90
8.80
2.90 
4.20 
4.60
5.90
0.78
0.96
0.55
0 . 8 8
1 . 1 0

1.65
1.30

1.95

Élelmiszerek
1 pohár vagyesiz

(kelé* 10 a llén......  ............
1 Ü7eg (? Itteros) Vajbab

(6veg betét 40 fillér) _________
íilsze rn o n a g

6 féle apró fűszerrel ______
1 tlveg (1 liter) Paradioom

..terel (ŰT^betét 24 fillér) ...
1 doboz (1 bg-oz). Lecsó 
S flvog 3X 1 liléi-az 
Savanyúzág uborka, pap

rika, vegyes, saláta, tftk, ste.
(Svegbetét 34 fillér) ... ._ ...

1 OTStt (1 kg 06) Sxilniz
(betét «  fillér) _  ... ...

1 csomag (V, kg-oa) didMI 
1 flvog (»[, k g ^ s ) 
Csemegeés akácmézíUb.SSfl 
1 Cvog (I lit.) oroszbal hapl 
1 osom. (*/, leg-os) pörköltkávé 
1 csomag (10 dkg-oa 
„Orange p e « o a- taa 
1 csomag (■/, bg-oi)
kakaó M. D. Os. ...... ....
1 kg. traci.tas.jt, soTtejr
1 kg. blokksajt_____
1 üveg •/, Hler)
Rom v. pálinka , Ebctét 36 t)
1 kg. koszorús fOga
2 kg. kiváló narancs 
V, kg. át- v. főzScaokoládá 
1 kg. „Linzer" sfitemáo, 
1 kg. Mázas csók _
3 kg. Burgonyacukor
V, kg. Vegyes-drazsé 
■/, kg. laa-kaksz ___

.12

.68

.•8

—.78
- .7 8

— 78
- . 8 8  
—*88

— 88

-.88

I V á t m K O K
M M c z I - o t  7 2 - 7 4 .  -  A  F e h é r  H é te n  f e h é r  f é n y á r b a n  r a s y e s i

r á m  s w n d a M Ü ~ i  w fflM lM l W atelidm  s d d  a h w tM M  atHrmnk, i  t o w Iü i k Ii t v t t in M w t  w «  fessbrUsk. |
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Somogyi őrnagy nyerie 
a törversenyt

Vasárnap bonyolították le a H. T. V. K. 
összetett vívóversenyének második részét, a 
törversenyt. A versenyt holtversenyben vitéz 
Somogyi őrnagy, a honvédelmi miniszter 
szárnysegéde !és Maszlay főhadnagy holtver
senyben nyerték. A megismételt döntőben So
mogyi győzött 3:0 arányban. A verseny ered
ménye a következő. 1. v. Somogyi E. őrnagy
H. T. V. K., 2. Maszlay főhadnagy H. T.
V. K.., 3. Boroszky Jenő H. T. V. K., 4. Hajdú 
János Beszkárt. Az összesített verseny állása 
a tőrverseny után: 1. Maszlay 4 p. 2—3. 
Hajdú és Zirczy 8 p., 4. Báy Beac 13 p.

A NORVÉG BALLANGRUD LETT a GYORS- 
KORCSOLYAZAS EURÓPABAJNOKA. Vasárnap 
fejeződött be az európai gyorskorcsolyázó bajnok
ság:. melyet az ös.-.zeredmeny alapján a norvég: 
Ballangrud nyert meg a finn Vasenius és Paananen 
előtt és győzelmével harmadizben szerezte meg az 
európai bajnoki címet. A vasárnap lebonyolított 
két versenyszámban a beállott hóvihar éreztette 
hatását, az elért időeredmény azonban még így is 
kiváló. Ballangrud az ISII méteren 2 p 28.2 mp-es 
idővel, a 1I.6H m-en pedig 18 p 52.5 mp-ea idővel 
győzött.

Az MTK veretlenül nyerte a téli 
vízipóló-kupát

Mérsékelt érdeklődés mellett zajlott le a
szezon utolsó úszóversenye, amelynek keretén 
helül játszották le a Téli Kupa döntőit. A ku
pát az MTK csapata nyerte veretlenül.

Részletes eredménlyek: 100 m ifj. gyorsúszás: 1. 
Brém (NAC) 1 p 07 mp, 2. Korszbill (III. kar. 
TSE) 10x66 kétharmad m vegyes staféta: 1. FTC 
7 p 05.4, 2. UTE. 3x33 egyharmad m leánygyermek- 
staféta: 1. III. kér. TVE 1 p 162 mp. 2. FTC. 100 
m ifjúsági hölgygyorsúszás: 1. Bíró Ági (UTE) 1 
p 24.2 mp. 2. Aranka (MUE). 66 kétharmad
hátúszás: Hazai (MTK) 47.4 mp, 2. Barabás 
iBBTE), 48.8 mp, 66 kétharmad m gyermek gyora- 
úszás: 1. Kollmann (BSE) 45.6 mp, 2. Sólyom 
(MTK) 50 mp. 3x66 kétharmad m. hölgy vegyes 
staféta: 1. FTC 2 p 55.8 mp, 2. MUE. 100 m fiú hát
úszás: 1. Somogyi (FTC) 1 p 25.6 mp, 2. Bachraann 
(MTK).

3x100 m ifj. vegyes staféta: 1. MAC 4 p 003 mp. 
200 m hölgy mellúszás: 1. Bethlen (FTC) 3 p 33.8 
mp, 2. Vidor (XSC).

Vizipóló mérkőzések:
MTK—UTE 7:0 (5<0). Góllövők Rajkay 5, Hazai 2. 

Az első: félidő végefeló Nagyiványi Ó6 Brandy a 
vízben összeverekedtek, mire a bíró mindkettő 
jiiket végleg kiállította. FTC—MAC 4:2 (3:0). Gól
dobók: Székely, Házi. Hunyadi 2, illetve Krausz 
és Táncé.

Meglepetések szezónnyitás előtt
Jövő héten már megindul a szezon a Magyar 

Kupa-mérkőzének kel ése így a vasárnapi csapa
taink még barátságos mérkőzésekkel készültek a 
jövő vasárnapi startra. A barátságos mérkőzések 
nagy meglepetésekkel végződtek. Különösen az 
amatőresapaúok tüntették ki magukat. A Postások 
legyőzték a Hungáriát. A Beszkárt pedig Soroksárt 
Nagyszerű formát mutatott az Újpest, amely a 
második liga bajnok jelöltjét 10:1 arányban le
győzte.

A vasárnapi eredmények a következők: Ferenc
város—BSE 4: 0(2:0). Újpest—Vasas 10:1 (6:0). in . 
kér.—BAK FC 5:1 (2:0). Postás—Hungária 3:2 (2:1). 
Budai 11—Féltén 2:0 (1:0). Nemzeti—SAC 7:0 (4:0). 
Beszkárt—Soroksár 3:1.

Tucat góllal terítette le Frankfurtban a magyar 
profiválogatott a német futballt

Magyarország (profiválogatott)— Délnémetország 12:1 (5:0)
A magyar futball döntő csapást mért va

sárnap Frankfurtban a legerősebb német szö
vetségen keresztül a német futballra. Ilyen 
hatalmas eredményt még nem ért el idegen 
csapat Németországban, aminek lesújtó ha
tása már vasárnap is érezhető volt. A német 
rádió spikere nagyon elszontyolodott hangon 
közölte a katasztrofális vereség hírét és hoz
záfűzte, hogy Frankfurtban valaminek tör
ténnie kellett, amiről még hiányoznak a je
lentések. Nem történt pedig ott semmi más, 
minthogy a magyar válogatott csapat pompás 
játékkal szabályszerűen legyőzte a németeket 
s ezzel egy nagyon régi adósságot törlesztett 
kamatostul a magyar futball. A proficsapat
nak a túrája tehát 5 győzelmet és 1 vereséget 
eredményezett, a gólarány 32:6.

A frankfurti • szenzációs győzelemről az 
alábbi távirati jelentés számol be.

Frankfurt, február 5.
A magyar professzionista válogatott vasárnap 

(Hl főnyi közönség előtt 12:1 (5:0) arányban verte 
Délnémetország válogatott labdarúgó csapatát.

Péter meglepő győze'me
Magyarország csapata nehéz 

a finnek eleni
Fényes külsőségek mellett folyt le a finn—ma

gyar tornaverseny, amely minimális magyar győ
zelmet hozott. Az első szám a korlát. A finnek 
indulnak, majd felváltva egy magyar és egy finn 
„dolgozik". Ebben a vereeuyszámban a magyar 
csapat némi fölényre tesz szert. Egyénileg Péter 
és TTosikkien mutatja a legtöbbet, a világbajnok 
Savolainen mögöttük marad. Jól indul . . .  A nvui- 
tóverseny előtt a szegedi szt. Imre herceg polgári 
fiúiskola fapuskás mintac*»apata szebbnél-szebb 
gyakorlatot mutat be. A nyújtón már a finnek 
mutatnak fölényt és a legnehezebb gyakorlatokat 
Is a legnagyobb könnyedséggel végzik. Különösen 
a szalto befejezéssel van nagy sikerük

A lovon mindkét csapat várakozáson alul szere
pelt. egyedül Péter munkája volt kifogástalan.

Most újból egy „műkedvelő" szám következett, 
amikor a Debreceni Torna Egylet tnlajtornn csa
pata hivatásos akrobatákat is megszégyenítő mu-

Nagyobb arányú vereséget a német válogatott 
még nem szenvedett, mint vasárnap Frankfurt
ban. A nérnte csapat legggyengébb része a két 
hátvéd, Wagner és Kraushaar fedezet volt es Wolr 
kapus is gyengének bizonyait a védhetetlen ma
gyar gólokkal szemben. Gramlich, Hadorer. Grcbe 
é« Münstermann derekasan küzdött, ezzel szemben 
a csatársor tengelyében csődöt mondott a sokat di
csért Panzer. A német csapat egyetlen gólját is 
ll-esből érte el. A pályán tulajdonképpen csak 
egy csapat játszott, a magyar együttes, melynek 
csatársora kitünően kombinált és a labdát csak
nem teljesen a kapuba vitte. A magyar csapatban 
nem volt gyenge pont, mégis legjobban a csatár
sor és Sárosi tetszett.
A két csapat a következő összeállításban lépett pá
lyára:

Magyarország: Szabó—Bíró. Szemere—Magyar,
Sárosi, Baráíki—Markos, Cseh, Teleki, Túrái,
Titkos.

Délnémetország: Wrolf—Fix. Bienert-Gramlich, 
Wagner, Kraushaar—Grebe, Leichter, Panzer, 
Münstermann, Hadcrer.

Már az I. félidőben a magyar csapat Teleki (2) 
és (Cselt (3) góljaival ötgólos vezetéshez jutott.

Szünet után a németek Leichter révén ll-esből 
becsületgólt értek el, ettől kezdve a magyar csa
pat megsemmisítő fölénybe került és Teleki (4), 
Markos (2) cs Túrái révén hét további gólt lőtt.

A hollandi Moorsel bíró jól vezette a mérkőzést.

a íinn világbajnok ellen
küzdelemben szintén győzött 
tornaviadalon
tatvánvokkal szórakoztatta a közönséget.

A gyűrühintán Savolaificn volt a legbiztosabb, 
de Péter sem maradt el sokkal tőle.

Meglepetéssel végződött az egyéni verseny, mert 
Péter az összetett versenyben megérdemelt győzel
met aratott a világbajnok Savóin inén ellen, akit 
honfitársa: Uosikkinen is megelőzött.

Részletes eredmények a következők: 
Korláton: 1. Péter, 2. Lenzi, 3. Uosikkinen. 

Nyújtón: 1. Uosikkinen. 2. Savolainen és Saar- 
wala. Lovon: 1. Péter, 2. Hegedűs. 3. Savolainen. 
Gyűrűn: 1. Savolainen, 2. Sarlós, 3. Uoisikkincn 

VÉGEREDMÉNYBEN: 1. Magyarország 239.9 p, 
2. Finnország 299.6 p. Egyénileg: 1. Péter 76.1 p.
2. Uosikkinen 75.5 p, 3. Savolainen 75.4 p, 4.
Saarvala 74.6 p, 5. Lenzi 74.4 p, 6. Hegedűs 73.8
P 7. Sarlós 73.7 p. 8. Boros 73.5 p, 9. Pakarinen
73 p, 10. Terasvirta 64.4 p.

Te lje s  m a g y a r  g y ő ze le m  a p in g -p o n g - 
vilá gb a jn o k sá go k ba n

A magyar ping-pongozók Badenben min
den versenyszámot megnyertek. Vasárnap öt 
világbajnokságot nyertek a magyarok. A férfi 
egyéni bajnokságot Barna nyerte. A nőit Sí
pos Annus, a vegyes párost Med; vánszky— 
Kelen, a férfi párost Barna—Gianz, a női 
páros versenyt pedig Mednyánszky—Sipos 
nyerte.

Részletes eredmények: Barna győz Kollái 
cseh ellen 21:15, 11:21, 21:17, 21:18. A ve
gyes páros döntőben Kelen— Mednyánszky

győz Gál—Glantz ellen. 21:18, 21:9, 14:21,
12:21, 21:18.
BUKAREST VÁLOGATOTT—BBTE 3:1

(1:1, 2:0).
AZ UTE NYERTE A BIRKÓZÓ CSA- 

PATBAJNOKSÁGOT.
Az UTE az idén is megnyerte bajnokságát. 

A vasárnapi döntőmérkőzésen az UTE 4:3 
arányban győzte le a MAC-ot. Részletes ered
mények: Törekvés— Testvériség 4:3. B. Vas
utas— FTC 4:3. UTE— MAC 4:3. UTE—Tö
rekvés 5:2. MAC— B. Vasutas 4:3. FTC—

Testvériség 6:1. MAC— B. Vasutas 4:3. A
bajnokság végeredménye Bajnik UTE 10 p. 
2. Törekvés 6 p. 3. FTC 4 p. 4. B. Vasutas 
4 p. 5. MAC 4 p. 6. Testvériség 2 p.

MAGYAR MÜKORCSOLYÁZÁS GYŐ
ZELME TROPPAUBAN. Az itteni nemzet
közi műkorcsolyázó versenyen vasárnap a ma
gyar műkorcsolyázók nagy sikert arattak. A 
férfi műkorcsolyázásban Pataki Dénes BKE 
győzött 822.7 ponttal (helyezési 6zám 3), 2. 
Kertész Ferenc BKE lett 785.4 ponttal (hsz. 
6), A páros műkorcsolyázásban Tusák Éva— 
Balázs Zoltán dr. BKE győzött helyezési 
számmal a troppaui Eisenbahn—Friedl-pár 
előtt. A hölgy műkorcsolyázásban Levitzky 
Piri BKE második lett 677.8 ponttal (hsz. 
6), a berlini Michaelis mögött, akinek 701 
pontja volt (hsz. 3).

A FRONTHARCOSOK A PÉNZNÉLKULT AL-
LAMGAZDASÁGÉRT. A Független Frontharcos 
Perle.v-párt vasárnap délelőtt tühhszáz szervező 
részvételével értekezletet tartott. Az értekezleten 
ismertette Perley Lajos a munkanélküliség meg
szüntetésére é« a gazdasági élet fellendítésére 
vonatkozó programját. Többek hozzászólása után 
az értekezlet elhatározta, hogy a pénznélküli ál
lamgazdasági rendszer megvalósítására ezertagú 
küldőit;seggel felkérik a kormányelnököt.

A DOHÁNYÁRUSOK UJ SZERVEZKE
DÉSE. A Dohánykisárusok Országos Szövet
sége vasárnapi közgyűlése, melyen a csehszlo
vák dohányárus szövetség is képviseltette ma
gát, kimondotta egyesülését a Dohánynagy- 
árusok Szövetségével. Az új egyesület címe: 
Dohányárusok Országos Szövetsége és elnö
kei: XJsctty Béla és Kállay Tamás, alelnöki 
Remetei Fülepp Rezső, titkár: Sikolya D í
ván, pénztárnok: Schmidt Tibolcné és Han- 
dcl Béla.

AZ ESZTERGOMI RENDŐRSÉG UJ VEZETŐJE. 
A belügyminiszter dr. Horváth György rendőr- 
tanácsost Jászberényből Esztergomba helyezte át 
c« meghízta az eszlergomi rendőrkapitányság ve
zetésével.

ÉLETMENTÉSÉRT KITÜNTETETT MONORI
CSERKÉSZTISZT. Hegedűs József monori lakost, a 
monori Szent Gellért-csapat eserkésztisztjé* gróf 
Teleki Pál nyugalmazott miniszterelnök, az ország 
főcserkésze, az életmentő éremmel tüntette ki. He
gedűs G. József az újpesti népszigetnél a Duna 
hullámaiból élete kockáztatásával mentett ki ejjy 
fuldokló leányt. A kitüntetést ünnepélyesen adjak 
át a bátor cserkésztisztnek.

A SZÉKESFŐVÁROSI KÖZSÉGI FELSŐ KE- 
RESKEDELMI ISKOLAI TANÁROK KÖRÉBEN 
február 6-án, hétfőn este 6 órakor (VIII., Vas-utca 
9—11. alatt) dr. Hegedűs Lóránt y. pénzügyminisz
ter, a TÉRÉ elnöke „Széchenyi és a világválság" 
címmel előadást tart.

ellenében
EXPORT"

gyengesége ellen szavatolt azonnali 
segítség mindenkorra biztosítva. Nem 
orvosság! Szabadalom! Illusztrált 
szakorvosi ismertetőt 80 Hll. bélyeg 

diszkréten bérmentve küld: ..GUMI 
Budapest, Népszinház-ntca 13. M.

KÜLFÖLDI megbízásból mindenféle férfi-, női 
ruhaneműekért, fehérneműekért. cipőkért házhoz 
jövök. Springer, Szebeny Antal-tér hat. Üzlet.

HÁZASSÁGOKAT diszkréten, eredményesen köz
vetít Kohn Lajos, Miskolc, Arany János-utca 16.

FE H E R  C Á R TÓ L  
VÖRÖS L
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H adifoglyok s ze re p e
O ro s z o rs z á g  n a g y  

átalakulásában

Az eddig megjelent folytatásokat kívá
natra díjmentesen megküldi a kiadó- 

hivatal.

Mindenfajta közmunka elvégzésére is felhasználták 
Oroszországban a hadifoglyokat. Szinte azt lehetne 
mondani, hogy a cári Oroszország, élete utolsó évében, 
az osztrák-magyar monarchiabeli hadifoglyok milliói
val megkezdte azokat a nagyszabású beruházásokat, 
amelyeket Lenin és Sztálin ötéves terveikben csak 
folytattak és kifejlesztettek. Így az útépítéseken kívül 
nagyszabású tervet kezdtek és szinte teljesen meg is 
valósítottak: az Északi- és Balti-tengernek a Volga se
gítségével való összekapcsolását. Archangelskböl Pe- 
tersburgig megy ez a tavakon és folyókon mesterséges 
csatornák segítségével való vízi összekötetés. S a 
Volga bekapcsolásával azután le a Kaspi-tengerig. 
.Szárazföldön át tehát összekötötték Oroszország há
rom világtengerét . . .

A legtűrhetőbb volt a hadifoglyok helyzete a me
zőgazdasági munkálatoknál. Ahol egyenként szét
szórva letelepedtek a kis falvakban, ott hamar meg
szerették őket, hiszen jobban is értettek a munkához, 
mint az otthon maradt asszonyok és öregek. Lassan
ként megtanultak oroszul s éppen úgy rágták és köp
ködték a szémicskit (tökmag), mint a többiek. Rosz- 
szabb volt a soruk, ahol tömegekben kerültek na
gyobb uradalmakhoz. Nem egy helyen bizony korbács
csal is hajtották munkára némelyiket. . .

Orosz anya magyar gyereke.
Ahogy egyéni volt a felfogás és a bánásmód, úgy 

természetesen nagyon sok függött a hadifogoly egyé
niségétől is. Ki, hogyan tudta a sorsát kialakítani, 
miképen tudott bánni kenyéradó gazdájával, vagv 
munkaadó vállalkozójával? Sok tragédia mellett 
azután nem egy vidám epizód tarkította a faluhelyre 
került hadifogoly életét.

Szibéria őrangyala, Bröndslröm  Elza, a pétervári 
svéd nagykövet leánya emlékei között megőrzött 
számunkra két bájos történetet. Az egyik így hangzik:

Fölindulva jön egy osztrák baka vissza munkáról 
a táborba. Kéri a parancsnokot, rejtse őt el, mert 
hazajött a frontról a házigazdája s biztosan agyonüti, 
hiszen háromévi távollétc után egy közel kétéves kis
fiút talál otthon. A hadifogoly Josef fiacskáját . . .

Néhány nappal később csakugyan már meg is 
jelenik a muzsik a táborban és keresi az ö hadifog
lyát: a Josefet. Rövid bújdosás után csak elő kell adni. 
Megmutatják a muzsiknak, aki a zavartan húzódozó 
bakát megrohanja, átöleli, két oldalán orosz szokás 
szerint megcsókolja az arcát s boldogan jelenti ki:

—  Hogyan köszönjem meg neked, amit te az én 
gazdaságom érdekében tettél: a disznók kövérek, a 
tehenek egészségesek, négy borjú is van es —  tudod 
—  a kis fickó igazán nagyszerű!

Még kedvesebb a másik történet, amely egy ma
gyar bakára vonatkozik:

Orosz parasztasszony keresi a hadifoglyok orvo
sát. Elpanaszolja, hogy nagy bajban van, egy magyar 
hadifogoly volt a házában munkára, s most gyereke 
lesz tőle, segítsen rajta. Az orvos részvéttel kérdezi, 
hogy úgy-e fél, most jön az ura haza a frontról?

—  Igen, goszpodin vrács, —  feleli az asszony, —  
valóban haza fog jönni az uram, ez azonban nem olyan 
nagy baj. De mit tegyek? Ha a gyermekem a világra 
jön, csak magyarul fog beszélni s én nem értek majd 
belőle semmit!

—  Ezen tessék segíteni, doktor úr, az Isten is 
megáldja. . .

(Krasznojarszkban történt dr. Bóna András ezredorvossal.)

Sebesülten a fogságban. . .
Mielőtt a hadifoglyok életmódját a különböző tá

borokban ecsetelnénk, kövessük egy kicsit azokat szo
morú útjukon, akik megsebesülve kerültek hadifog
ságba, vagy akik később munkán megsérültek, meg

fagytak, kozákok, cserkeszek, vagy falusi kegyetlen 
csendőrök áldozatai lettek, esetleg súlyosabban meg
betegedve kerültek orosz orvosok kezébe.

Az orosz orvosok . . . Külön könyvet érdemelné
nek ezekl Természetesen voltak kivételek, humánusan 
érző s képzett orosz orvosok is. Nagyrészük azonban 
egészen kezdetleges tudománnyal rendelkezett, vagy 
pedig az ellenséget nézte a hadifogolyban. Fásult, fá
radt, a hónapok, évek óta tartó nagy munkától s 
olyan volt a „ kezelés“  is, amelyben részesítette a 
betegeket.

Az orosz fronton fogságba került sebesültek — 
hacsak nem kozákok voltak az ellenfelek —  a front 
szanitéc-szolgálatára alig panaszkodhatnak. Az orosz 
sebesültápolók —  akárcsak a mieink —  nem tettek 
különbséget barát és ellenség között. Egyformán 
nyújtottak segítséget minden rászorulónak. A kozá
kok vagy cserkeszek azonban nem ismertek kíméletet: 
náluk sebesült ellenfél nem jutott fogságba, velük 
szemben csak halottak maradtak a csatatéren . . .

A fogságba került sebisiilt az első segélynyújtás 
után gyalog a front mögé vánszorgott, majd —  sok
szor 25— 30 km-nyi gyaloglás után —  tehervonatra, 
sőt, ha volt a közelben, sebesültszállító vagonba ke
rült s úgy jutott el a kievi, pétervári, avagy moszkvai 
kórházba.

Nagy baj volt, ha a sebesülés valamely végtagján 
érte. Kéz- és lábsebbel volt a legnagyobb baj, mert az 
orosz orvosok nem sokat teketóriáztak. Históriai tény, 
hogy nem egy orosz kórházban dolgoztak fogorvosok 
és felcserek, akik semmiféle amputációtól nem riad
tak vissza. Olyan kifejlődött tudományos sebészet, 
mint nálunk, vagy a németeknél, ismeretlen volt 
Oroszországban. Nem is voltak kellően felszerelve a 
legtöbb helyen, de legkevesebben értettek a modern 
sebészet eljárásaihoz. Csodát —  chirnrgiai csodát — , 
amelyekről híresek voltak a mi nagy sebészeink, itt 
nem cselekedtek. Amputáció nélkül csak az úszta meg 
a kéz- és lábsérüléseket, akinek volt lelkiereje és fő
képpen fizikai ellcnállóképcssége az elhamarkodott 
amputáció megakadólgozására . . .

A jövő héten következik:
A cár kórházlálogatásánnk szörnyűsége.

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

A kiadásért felel: Dr. Bálint Mózes.
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