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Anna 6s Két ggeraieüi szörnyű tűzhalála
Szolnokról jelen ti a M agyar H étfő  munka

társa:
Borzalmas tűzkatasztrófa történt húsvét 

vasárnap este Szolnokon. Este 11 óra tájban 
a város külterületén, ahol ekkor már tel
jesen -Itsendesedtek az rtcák, az egyik szol- 

’ eaéles kis házból hirtelen lángok törtek  
ki, amelyek kísérteties fénybe borították a 
rosszul világított sötét környéket.

Az égő házból borzalmas segélykiál- 
tások hangzottak ki az éjszakába. 

Ezekre a segély kiáltásokra és a tűz fényére 
felriadtak a szomszédos házak lakói, akik 
az égő házhoz siettek, hogy segítsenek an
nak lakóin.

Mire azonban a segítség megérkezett, a 
szalmatető már teljesen lángbaborult és

hatalmas lánggal égett a ház egyet
len ajtaja is,

úgyhogy életveszedelemmel járt volna az égő 
ezabába behatolni. A környék lakói primitív 
eszközeikkel nem is kísérelhették meg az ol
tási munkálatokat és miután látták, hogy a 
tűz olyan méretű, hogy a tűzoltóság megér
kezésére sem lehet várni, már csupán arra 
szorítkoztak, hogy a ház egyetlen ablakán 
keresztül mentsék meg a bennszorultakat.

Az égő házban E gyed i István napszámos 
lakott öttagú családjával, amikor a tűz ki
tört, már valamennyien nyugovóra tértek, 
úgy hogy

álmukban érte őket a katasztrófa.

helyben maradt garázs okozta a katasztró
fá t. A szerencsétlen Egyediné ugyanis az 
ajtó közvetlen közelében levő tűzhelyen fő
zött vacsorát és később a hamu alatt m eg
maradt parazsat az ajtó  hasadékain át be-

Nümbergből jelenük: A „Xiirnbcrger Acht- 
uhrabendblatt” szenzációs bercchtesgadeni je
lentést közöl, amelyből arra következtetnek, 
hogy a bajorországi üdülőjében pihenő 

Hitler kancellár ellen vasárnap merény
letet akartak elkövetni.

Mint a lap jelenti, húsvét vasárnap délután 
Obersalzborgben, Hitler üdülője közelében őri
zetbe vettek egy gyanús férfit, aki rohamosz
tagos egyenruhában járt, de felt linóén visel
kedett és ellentmondásos adatokat terjesztett 
magáról. Amikor őrizetbe vették, azt mondot-

áramló szél a bejárat közelében felhalmozott 
száraz kulcoricaszárra fú jta . A pernyétől a 
száraz tengeriszár meggyulladt és pillanatok 
alatt lángbaborította az egyetlen ajtót, úgy 
hogy a menekülés már szinte az első pere

ié. hogy Orlovszki Pál, a sziléziai Schweidnitz-
ből származik és alorvos Becsben. Az állítóla
gos Orlovszki abban a penzióban bérelt lakást, 
amely közvetlenül Hitler üdülője közelében 
van.

A rendőrség átkutatta Orlovszkit, akinél 
mindenféle hamis okmányokat, morfiumot, 

revolvert és muníciót találtak.
Annyit máris minden kétséget kizárólag sike
rült megállapítani, hogy a rohamosztagoB 
egyenruhát jogosulatlanul hordta. Az őrizetbe
vett ember kihallgatása folyik.

ben is, amikor a család tagjai álmukból a 
fo jtó  füstre felébredtek, lehetetlen volt.

Szolnokon igen nagy a részvét a szeren
csétlen család iránt. A katasztrófa ügyében 
a csendőrség tovább folytatja a nyomozást.

szűk pedig a szólamot szájharmonikán és 
mandolinpengetéssel kísérte. Az ifjakat Men- 
didierben a hatóság részéről udvariasan fel
kérték. hogy sírkertiátogatásaik alkalmával 
a jövőben ének és zenészéitől tekintsenek el 
A német vendégek r figyelmeztetést udvaria
san megköszönték és tudomásul vették.

meghalt Kozma anüor
Kozma Andor, az ismert író hosszú szenve

dés után vasárnap délután hat órakor 72 éves 
korában meghalt. Levcldi Kozma Andor már 
fiatalon, diákkorában kezdett írni a lapokba. 
Versei és tárcái jelentek meg a Borsszem 
Jankóban, a Magyarországban, a Fővárosi 
Lapokban és a Vasárnapi Újságban, majd 
munkatársa lett a Pesti Hírlapnak, ahol 
Koboz néven írta aktuális heti verses króni
káit. Egymásután jelentek meg kötetei is, 
amelyek közül elsősorban szatírái, továbbá 
„Magyar Szimfónia" és „Honfoglalás" című 
kötete és Goethe Faust-fordítása említésre- 
méltó. 1910-ben munkapárti programmal or
szággyűlési képviselőnek választották meg. 
Másodelnöke volt a Kisfaludy Társaságnak és 
tagja a Tudományos Akadémiának. Kozma 
Andort kedden délután 3 órakor temetik az 
Akadémia oszlocsarnokábói és a kerepesi te
metőben a főváros által adományozott dísz
sírhelyen helyezik örök nyugalomra.

A pápa áldást osztott
a Szent Péter templom 
erkélyéről

XI. Pius pápa a szentév alkalmából ismét 
felújítva a régi szertartást, a Szent Péter- 
templom erkélyéről ünnepélyes áldást osztott 
urbi et orbi. A káprázatos pompával feldíszí
tett Szent Péfer-templomban már reggel 7 
órakor gyülekezett a közönség, holott a szer
tartás csak 9 óra után kezdődött. A templom
ban pontifikáit ünnepi szentmise után a Szent 
atya a testőrök sorfala között a papok kísére
tében felvonult a Szent Péter bazilika középső 
erkélyére és meghatottan szemlélve az össze
gyűlt sokadalmat, könnyes szemmel adta áldá
sát a feltámadás 1900. évfordulóján a városra 
és a világra. A szertartáson megjelent az 
egész diplomáciai kar, a római arisztokrácia 
é a hívők nagy sokasága, belsejébe 60.000, 
a Szent Péter-térre pedig 300.000 jeyet adtak 
ki, de a hívők tömege egészen a Tiberus part- 
jáig ellepte az utcákat*

A z  acélsisakosok is  
H itierék vezetése alá 

kerülnekAmikor Egyedi látván a fojtó füst sza
gára felébredt, már belekaptak a szalniate- 
töröl lefelé hatoló lángok a kijárati ajtóba is. 
A szerencsétlen ember először ötéves kis
fiát kapta fel és ezzel súlyos erőfeszítés 
után a közben segítségre érkezett szomszé
dok támogatásával sikerült is kimenekülnie 
a lángokban álló házból, akkorra azonban 
már

úgy Egyedi István, mint kisfia súlyos 
égési sebeket szenvedtek.

Mindkettőjüket a szolnoki kórházba szállí
tották, azonban égési sebeik olyan súlyosak, 
hogy egyikük felépüléséhez sincs remény.

Közben a ház körül összegyűlt izgatott 
emberek mindent megkíséreltek a tűz loka
lizálására, miután tudták, hogy 

az egyszobás lakásban még benn van 
Egyedi István felesége, Károly nevű 
hét éves kisfia és 11 hónapos kis

leánya.
Rövid ideig még hallható volt a szerencsét
len asszony és a gyermekek velötrázó jajga
tása, csakhamar azonban elcsendesedett min
den. Lehetetlen volt őket megmenteni.

’ A kis szalmafedeles ház porráégett és 
Egyedi Istvánnénak, valamint két 
gyermekének már csak megszenesedett 
holttestét találták meg az üszkös fa

lak között.
A vizsgálat megállapította, hogy a tűz-

Berlinből jelentik: Az Acélsisak ruhr-lippei 
szervezetének vezetője, Niederhoff rendőrfő
nök, nyugalmazott őrnagy belépett a nemzeti 
szocialistapártba. Fellünéstkeltő lépését Nie
derhoff azzal indokolja, hogy az Acélsisak és 
a nemzeti szocialista harci szervezetek közötti 
kapcsolatot nem lehet elég szorossá tenni és 
hogy

az acélsisaknak la Hitler Adolfban kell 
vezérét látnia.

A mhr-lippei acélsisak vezetőjének a nem
zeti szocialistákhoz való csatlakozásával újabb 
jelentős lépéssel haladt előre az a nemzeti 
szocialisták által irányított folyamat, amely
nek végcélja, hogy az acélsisak, amely erede
tileg Hugenberghöz és a német nemzetiekhez 
állt közel, nemzeti szocialista vezetés alá ke
rüljön, amivel

az összes fegyveres védőalaknlatok a nem
zeti szocialistáknak fennhatósága alá ke

rülnének.
A rendőrség egyébként folytatja az elrejtett 

robbanóanyag kutatását, főleg a Harz-vidé- 
ken, amely a jelek szerint

a kommunisták titkos főarzenálja volt.
Clausthal—Zellerfeldben már a múltkor 

megtalálták az itt elrejtett robbanóanyag 
egy részét, még pedig egy düledező bánya 
egyik elhagyott tárnájában. A rendőrök és a 
rohamosztagosok azéta tovább kutattak, hc- 

I lyenloént fölötte veszedelmes, düledező tárna-

járatokban és most ,30 méter mélységben 
újabb rohbanóanyagrejteket fedeztek fel. 
Megint robbanőlőport, gyutacsokat, ezenfe

lül pedig egy rádiókészüléket is találtak. A 
rendőrség tovább folytatja kutatásait.

Lodzi jelentés szerint, minthogy újabb nagy 
németellenes tüntetések készülnek, a lodzi né
met üzletek és vállalkozások rendőri védelme* 
vesznek igénybe. Korábbi alkalmakkor már 
egész sor excesszusra került a sor német üz
letek és irodák ellen.

A kattowitzi német fökzmzul újabb tiltakozó 
lépést tett a lengyel vajvodánál. A tiltakozás 
oka a lengyel „felkelő-szövetség** német-elle
nes határozata, amelyben Németország a né
met-lengyel jóviszony súlyos veszélyeztetését 
látja.

Mint Parisból jelentik, a francia sajtó egy 
részében túlzott híresztelések láttak napvilá
got, német nemzeti szocialista diákok tünteté
séről a lassigni melletti temető kapujában. 
A francia belügyminisztérium sajtóosztálya 
húsvét hétfőn hivatalos közleményben a kö
vetkezőkben ismerteti röviden a tényállást: 

Húsz német ifjú, egy németországi protes
táns cserkészszövetség küldöttsége egy cso
portban látogatja jelenleg az északfrancia
országi katonatemetőkben eltemetett német 
katonák sírjait. A német ifjak csoportja hús
vét vasárnap az Oisse megyében levő Las
signi melletti temetőt látogatta meg, kijövet 
az ifjak egy része énekelni kezdett, egy ré

Merényletet akartait elkövetni Hitler ellen
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Új klfringtárgyalások 
kezdődnek Olasz

országgal
A húsvéti ünnepek előtt tudvalevőleg egy 

olasz gazdasági bizottság folytatott kereske
delempolitikai tárgyalásokat Budapesten. 3z 
a bizottság tulajdonképen minden két hónap
ban összeült hogy az aktuális gazdasági kér
déseket tanulmányozza és az olasz delegáció 
most nem kötött újabb gazdasági megállapo
dást Magyarországgal.

Húsvét után azonban újabb nagyfontos
ságú gazdasági tárgyalások indulnak mr-g 
Kómában. Egy magyar delegáció utazik 
Olaszországba, ahol újabb klíringmeg&llapo- 
dásról kezdődnek tárgyalások. Valószínű, 
hogy ezeknek a tanácskozásoknak az eredmé- 
nyeképen Olaszország és Magyarország kö
zöt újabb megegyezés jön létre a klíringfor- 
galom szabályozásáról.

Halálos itáletot kár az Ocvász 
a moszKual anyai mérnökök 

párákon
Moszkvából jelentik: A Tass-iroda jc'

A moszkvai nóprombolási por tárgyalása so
rán a biionyításf el vételt követöl eg Wysz- 
ehinski államiigyász megkezdte pörbeszédét. 
Utalt a pör fontosságára a világszerte dúló 
osztályharc közepette és hangsúlyozta, hogy 
ezúttal az orosz nép felségjogát sértették 
meg. Megkísérelték, hogy a pör folyamán a 
világ kövéleményét a szovjet igazságszolgál
tatása ellen úszítsák, amelyet pártos osztály- 
bírósgnak minősítettek. Az angol közvéle
ményt félrevezették. Thorntm  és Monkhnn.r 
mindketten bűnösök, de — mondotta az ál- 
lamügüyész emelt hangon — nem találok 
szavakat, hogy kellően elítéljem a pör orosz 
nemzetiségű vádlottamat; gonoszságát és el
ve temülfiütségét saját hazájukkal szemben.

Az áU/imügyéax végül három pontba fog
lalta össze vádbeszédének első részét, 1. is
mertette a vádlottak káros tevékenységét, 2. 
reámntatott a nagyarányú katonai kémke
désre és végül 3. előtárta a megvesztegetés 
adatait.

Beszédét a főügyész azzal a feltünéstkeltő 
kijelentéssel kezdte, hogy a G r e g o r y  angol 
vádlott ellen emelt vádat elejti. A többi 9 
vádlottra vonatkozólag azonban — akik kö
zött van M a c d o n a l d ,  M o n k h a u s e  és 
R o t h w al  1, három angol állampolgár— a 
szovjet-törvény 68. paragrafusában előírt 
maximális büntetést indítványozta Visinszkl. 
Ez a maximális büntetés tudvalevőleg a halál.

A DIANA IPARI ÉS KERESKE
DELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
igazgatósága, felügyelőbizottsága 
és tisztviselői kara őszinte fájda
lommal és mély megilletödéssel 

jelenti, hogy

Blockner Izidor
ur

a vállalat ügyvezető-alelnöke e 
hó 15-én elhunyt.

A megboldogult közel egy évti
zeden át szív jósággal átitatott, 
széleskörű tudásával, nagy élet- 
tapasztalatával és kiváló képes
ségeivel tevékeny részt vett vál
lalatunk vezetésében s annak fej
lesztése körül soha el nem múló 

érdemeket szerzett.
Atyai jóbarátunkat vesztettük el 
ebben a melegszívű, puritán jelle
mű, igaz emberben, akinek felejt
hetetlen emlékét a legnagyobb 
kegyelettel és szeretettel fogjuk 

megőrizni.

A k o csirú d  beletúró- 
ríott e g y  luxusautóba
Könnyen végzetessé válható autószerencsét

lenség történt szombaton, a déli órákban a 
Vilmos császár-út és az Alkotmány-utca sar
kán. A Nyugati pályaudvar feló haladt egy 
egylovas teherkocsi. Közvetlen mellette robo
gott a Bp. 30.152. rendszámú Tátra luxusautó, 
amelynek vezetője balra előzte a kocsit. 
Ugyanakkor balra fordult a teherkocsi is, 
amelynek rúdja belefúródott az autó ablakába 
és a szélvédő üvegen keresztül jött ki. A kocsi

rúd ja az autó elejét szinte lekaszálva pozdor• 
jává törte és az üvegszilánkok súlyosan meg
sebesítették Böbéi LajoR Váci-út 65. szám alatt 
lakó soffőrt és az autón utazó Orünspann 
Béla 30 éves műszaki tisztviselőt. A soffőr 
csak a véletlennek köszönheti életben maradd• 
sát, mert ha a kocsirúd csak egy centiméter
rel odébb fúródik az autóba, úgy elkerülhe
tetlen lett volna, hogy szétroncsolja a fejét. 
A karambol két sebesültjét a mentők részesí
tették első segélyben.

A villamos összeütközött egy teher
szállítóval, amely fölszaladt

a járdára
Súlyos szerencsétlenség történt vasárnap 

délután a Feemc-körúton. A óS-as villamos 
elütötte a szabálytalanul forduló Bp 58—001 
számú teherautót, melyet Nagy Imre soffőr
vezetett. A teherautó olyan erős lökést kapott, 
hogy felszaladt a járdára és ott elütötte 
Vivicska, Ferencné cukorkaárust,, oki köny-

nyebben megsérült. A soffor mellett ülő 
Altmayer Antal 20 éves szerelő kizuhant a 
kocsiból és agyrázkódást szenvedett. A rend
őrség megindította a nyomozást annak meg
állapítására, hogy a szerencsétlenségért kit 
terhel a felelősség.

Ellentétes hangok a londoni 
sajtóban a német demars 

ügyében
A német demars ügye erősen foglalkoztatja 

az angol sajtót. A lap vélemények meglehető
sen különböző megvilágításban foglalkoznak 
az angol külügyminiszternek az alsóház csü
törtöki ülésén tett ama kijelentésével, hogy 
az alsóházi szónokoknak — beleértve Sir Aus- 
ten Chamberlaint és Churchilt — Németor
szágról tett kijelentéseik fedik az angol köz
vélemény általános felfogását. A német de- 
marsra tudvalevőleg éppen az adott okot, 
hogy Sir John Simon ezzel a megállapításával 
féligmeddig hivatalosan csatlakozott az akó
házban elhangzott némctellenes támadások
hoz.

A Daily Express szerint természetes, hogy 
a zsidók hangosabban kiabálnak, mint mások. 
Ebből azonban még nem következik, hogy iga
zuk is van azoknak, akik Angliában és Fran-

ciaorszában támadják a német kormányt. Ha
Németországban a kommunizmus uralomra 
jutna — írja a lap — akkor sok angol ember, 
aki most Hitler bukását kívánja, még ennél 
is hangosabban kívánná Hitler visszatérését.

Máskép ír a Daily Telegraph, amely nem 
tartja őszintének o.zokat a békés kijelentése
ket, amelyeket Hitler a birodalmi gyűlés meg
nyitása alkalmával lett és megismétli Austin 
Chamberlainnak azokat a szavait, amelyek 
szerint Németországban bűn ma a béke hívé
nél; lenni és közi! azt az értesülését, hogy a 
május 1-i .,nemzeti munkaünnepen” francia
ellenes dalokat fognak énekelni. A lap kije
lenti, hogy a mai német kormányzat kétszínű 
játékot űz és Hitleréknek ez a kétszínűsége 
érthetővé teszi az alsóházban elhangzott sza
vakat.

H e rrio t és M scD snaidl
útfozutt Hewyork toli

Parisból jelentik: Hcimiot volt francia mi
niszterelnök, aki a washingtoni „kis világgaz 
d a sági értekezleten” a francia kormányt Kép
viseli, húsvét hétfőjén az „Ile de Francé" 
fedélzetén útnak indult Amerika felé. A tisz
teletére adott búcFÚlakomán Herriot kijelen
tette, hogy nem utasíthatja vissza az ameri
kai elnök meghívását, aki kizárólag az emberi
ség érdekében cselekszik és bátran nekivág a 
legnehezebb kérdések megoldásának. Feladatát, 
mint olyan ember fogja megoldani, aki csodá
kat nem tehet uglan, de minden np szamara 
biztosítani kívánja a békét, miután Francia-

ország nagysága és szabadsága csak abban
fejlődhetik ki.

MacDovald angol miniszterelnök, aki a
„Berengáriá” fedélzetén ugyancsak útnak 

indult Washinkton felé, Cherburgban, ahol a 
hajó rövid ideig vesztegelt, fogadta a francia 
sajtó képviselőit. MaeDonald kijelentette, re
méli, hogy Washingtonban megtalálja azokat 
az eszközöket, amelyekkel veget lehet vetni 
Európa szenvedéseinek. Egyben reméli, hogy 
sikerülni fog felállítania a világgazdasági 
konferencia programját. Arra nem számit,

Szomorú szívvel közöljük minden jó  emberünkkel, hogy

Blockntr Izidor
a rajongásig szeretett hitves, a jóságos apa, nagyapa és szerető rokon, 
a tisztalelkű emberbarát áldásos munkásságában eltöltött életének 

80-ik évében április 15-én meghalt.
Drága halottunkat szerdán, április 19-én d. e. fél 12 órakor kísér

jük utolsó útjára a rákoskeresztúri izraelita temetőben.
Blockner Izidorné szül. Eisler Regina hitvese, •

ifj. dr. Balázs Dezső és felesége szül. Freund Stefánia, Balázs Block
ner Pál és felesége szül. Breuer Borisba, Hajós Alfrédné szül. Blockner 
Vilma és férje, Hajós A lfréd, Balázs György és felesége Grünzweig 

Helén gyermekei.
Hajós Endre, Balázs Magda, Balázs Blockner Klári és Zsuzsa unokái. 

Blockner Gyula és Gizella testvérei,
Blockner Gyuláné szül. Mauthner Ilonka sógornője.

Kemény Mór, Horovitz Soma, Patak Miksa sógorai.

Csendes részuftle! es rfeszusi&logaiásaK mellőzese! KőrlUk

Mindannyiunk draga jó  apja, lelkes pártfogónk és jóságos tanítómes
terünk,

B L O C K N E R  I Z I D O R
a Blockner I. hirdetőiroda megalapítója és közel 

egy félszázad óta vezető szelleme nincs többé az élet sorában.
Aki ismerte, az csak szerethette: mi imádtuk jóságáért és szeretettért. 

Emlékét örök kegyelettel fogjuk megőrizni.
MUNKATÁRSAI.

hogy valami kész egyezménnyel tér vissza. Was
hingtonból; tevékenységét arra fogja korlá
tozni, hogy aktív módon közreműködjön a vi- 
l*T£aidasági konferencia előkészítésében.

Egy isizgafó aolészeren-
esHwsés? SzA m M c i m  melleit

S zéke,fehérvárról je len tik : Vasárnap dél
után egy cseh rendszámú magánautó, ame
lyen N em eik  Jenő eperjesi kereskedő és 
N ém eth  Lajos budapesti igazgató utazott, 
Székesfehérvár határiban egy öt m éter m ély 
árokba borvU. A gépkocsi teljesen össze
tört és utasait, akik könnyebb sérülésekkel 
menekültek meg. a felborult autó összetört 
ajtaján keresztül emelték ki a kocsi romjai 
alól.

" 11 i ■

B aj van K isp esten  
a gázzal?

Néhány nappal ezelőtt olyan hírek terjed
tek el Kispesten, hogy a gázgyár a fogyasz
tók elenyészően kevés száma miatt leállítja 
üzemét és ez a fejlődő város két év után is
mét gázszolgáltatás nélkül marad. Érthető 
meglepetést keltett ez a hír különösen a hely
zettel ismerőről: körében, akik tudták, hr 
a külföldi tőkecsoport tulajdonát képező vál
lalat megindulásakor két és félmillió pengőt 
fektetett be a különböző berendezésekbe.

Ezekkel a híresztelésekkel kapcsolatban 
kérdést intéztünk Molnár József dr.-hoz, Kis
pest polgármesteréhez, aki a következőket 
mondotta:

— F.gyírbrn mír fordultak hoiTám rtrel • kírdéMrf, 
i t  akkor la ránk azt moodbtUjm. amit mórt. Kitártnak 
tartom, hogy n gárgyár brarüntfair fixrmét, f|yrf«it. 
mert hfitranérrs kanrrKftxlőt nyertek ás ék la nagyon 
Jól tudták, hogy ai rl*6 két érben nem ■mortiiál'dik 
■ krtrktrtrtt másrészt prdig a azerxddénbe*
Kirpest ráro*a kikStéttf, ka a gáztúraa*.-ig szrrxAdéo- 
azrgéat kéret rí. akkor a knnrer.rzlát me-Toriják é* ne 
rgéát firem, minden tartozékára! a ráma |u!:< jrfnnába 
mrgy át-

Ez a hivatalos cáfolat tehát m*>g kell, 
hogy nyugtassa a kispestieket, akiknek rém 
kell attól tartaniok, hogy gázszolgáltatás nél
kül maradnak.

Hirdetőiroda Tulajdonosok Orszá
gon Egyesülete megilletődöttcn 
közli, hogy az egyesületnek meg
alakulása óta, 25 evőn át elnöke

Blockner Izidor
a Blockner I. hirdetőiroda szenlor- 

főnöke
április hó 15-én 80 éves korában 

meghalt.
A r. elhunytban egyesületünk köz- 
tiszteletben álló tagját veszítette 
el, aki évtizedek fáradhatatlan 
munkásságával és puritán életé
vel tekintélyt és díszt szerzett 
nemcsak egyesületünknek, de az 

egész szakmának.
A hirdetési szakmát 6  fejlesz
tette naggyá, ő  jelölte ki azt az 

útat, amelyen ma haladunk.
Szakmai működése nemcsak ne
künk, de utódainknak is minden

kor példaképe lesz.
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betörők kirabolták 
Bessenyey Zénó dr.,
a képviselőház alefnökének 
30.000 pengőt érő lakását

Vasárnap éjszaka példátlan vakmerőséggel 
elkövetett betörést jelentettek be a főkapi
tányság bűnügyi osztályán.

Bessenyey Zénó dr„ a képviselőház alel- 
nökének Sándor-utca 10. számú házban 
lévő lakását ismeretlen tettesek feltörték 
és onnan minden értéket, több mint száz

ezer pengő értékben elraboltak.

képpen keressen érintkezést a képviselő úr
ral. Felszaladtam a második emeletre, hogy 
meí»í>yőz6djem: nem próbálkozott-e meg be
töréssel a gyanús fiatalember. Mindent a 
legnagyobb rendben találtam, de amire vissza
tértem, a gyanús látogató eltűnt.

Elmondta még a házfelügyelő, hogy reggel 
hét órakor, a folyosó takarításánál

A betörést a palota felügyelője, T ót h 
István fedezte fel, aki nyomban értesítette 
Bessenyey Zénó Budapesten tartózkodó sógo
rát, G o r t v a y  Tibor dr. OTI titkárt, majd 
pedig a főkapitányságot. A rendőrség bűnügyi 
osztályának betörési csoportja húsz detektív- 
vel indította meg a nyomozást a vakmerő be
török kézrekerítésére. A nyomozás azonban 
eddig még nem hozott eredményt, ami nagy
részt annak tudható be, hogy

a betörők a legnagyobb elővigyázatos
sággal, gumikesztyűvel dolgoztak, 

bűnjelet nem hagytak maguk után és minden 
áruló nyomot eltüntettek.

A rendőrségi autóval kiérkezett detektívek 
az eredménytelen helyszíni szemle után végig
járták a Sándor-utca 10. számú bérpalota két 
emeletének lakásait és kihallgatták a föld
szinten lakó T a u f f  e r Gábor dr. egyetemi 
tanárt és az első emelet bérlőjét, báró V o j- 
n i c h Miklós volt országgyűlési képviselőt, 
illetve személyzetüket, hogy megtudják, nem 
látott-e valaki a kritikus időben ismeretlen 
embereket az épületben. Ez a kutatás sem 
bizonyult eredményesnek. Legvégül került sor 
T ó t h  Lajos házfelügyelő kihallgatására, aki 
a következőképpen mondotta el a szombat dél
után történetét.

— Délután négy óra felé felmentem Besse
nyey méltóságos úr lakásához, hogy megnéz
zem, rendben vannak-e a zárak. Ezt különben 
mindennap kétszer megteszem. Az első emele
ten haladtam fel a lépcsőn, amikor szembejött 
velem

egy rendkívül elegánsan öltözött, ötven- 
ötvenöt év körüli férfi,

Megkérdeztem tőle, hogy kit keres, amire azt 
a választ kaptam: „ Bessenyey méltóságos úr
nak hoztam egy csomagot, de zárva találtam 
a lakást és így nem tudtam azt átadni. Fel
bele, mert — mint mondotta — személyesen 
kell a küldeményt átadnia és ezzel eltávozott.

— Este 9 óra tájban azután egy hiányosan 
öltözött, húsz évesnek látszó fiatalemberrel ta
lálkoztam a lépcsöházban. Megkérdeztem tőle, 
hogy mi járatban van? Azt felelte a fiú, hogy 
Bessenyey méltóságos urat kereste, aki meg
ígérte neki, hogy Sátoraljaújhely melletti bir
tokán alkalmazni fogja. Gyanúsnak találtam 
a késői látogatót és azt mondtam neki, várjon 
néhány percig, majd útbaigazítom, hogy mi-

O fc s f t n  f i s  io i
áHíiro'ui

ÍÖLDVARV IIÍIRE
e lv  i «. r u z l e t e l o e n  
[ ü „  r f o s s u t n  L a i o s - u t c a  ÍR . 
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Bessenyey Zénó dr. második emeletén lévő 
lakásának ajtaját nyitva találta. Berohant 
a szobákba, amelyek teljesen fel voltak 

forgatva.
A rendőrségnek az a határozott véleménye, 

hogy a betörést abszolút hozzáértők és a 
helyzettel ismerősök követhették el. A betörők 
valamilyen módon értesülhettek arról, hogy 
Bessenyey Zénó dr. családjával és személyze
tével az ünnepekre Sátoraljaújhely mellett 
levő birtokára utazott, tehát szabadon dolgoz
hatnak.

A hatszobás lakás kirablása régi „szakkép
zett” betörők munkája, akik a legelővigyáza
tosabban, gumikesztyűben dolgoztak, nehogy 
újjlenyomat maradjon utánuk. Kétségtelen*, 
hogy a szombat délutáni elegáns látogató a 
betörőbanda fe je  volt, aki helyszíni szemlét 
tartott. Tekintve azonban, hogy erről az em
berről a házfelügyelő pontos személyleírást 
adott, ez a körülmény lényegesen megkönnyíti 
a detektívek munkáját.

A kár — Gortvay Tibor megállapítása sze
rint — meghaladja a százezer pengőt. A be
törők alapos munkát végeztek. Ami a lakás
ban elmozdítható volt, azt mind elvitték. 

Többek között eltűnt tizenkét perzsasző
nyeg, rengeteg fehérnemű és ruha, családi 
ékszerek, hatalmas festmények és közel 

három métermázsa ezüstnemG.
Minden valószínűség amellett szól, hogy a 
betörök autón szállították el zsákmányukat 
cs éppen ezért a rendőrség keresi azokat a 
szemtanukat, akik szombat estétől vasárnap 
reggelig teher- vagy személyautót láttak hu
zamosabb ideig állni a Sándor-utca 10. számú 
ház előtt, vagy annak közelében.

Bessenyei Zénó dr. országgyűlési képvi
selő, a képviselóház alelnöke a lakásán tör
tént betörésről értesülve, hétfőn visszaérke
zett Budapestre és az esti órákba kérdésünkre 
a következőket mondotta a Magyar Hétfő  
munkatársának:

— Unokaöcsém, Gortvay Tibor táviratilag 
értesített a betörésről, mire azonnal hazasiet
tem. A távollétem alatt hozzávetőlegesen fel
becsült kárösszeg túlzott. Pontos leltár alap
ján ma már körülbelül megállapítottam, hogy 
mit vittek el a betörök lakásomról és a kár 
összegét S0.000 pengőre becsülöm. Rengeteg 
egyéb értéken kívül a legnagyobb értéket fe 
leségem ékszerei kéjniselik, amelyeket úgy
szólván az utolsó darabig elvittek és nagy 
értéke van annak a kilenc perzsa szőnyegnek 
is, amelyet ugyancsak magukkal vittek a be
török. Már a főkapitányságon is jegyző
könyvbe mondottam, hogy mi tűnt el laká
somról. A nyomozásnak ezideig még nincsen 
eredménye.

VUTI-—  ‘ r i T  “

E g y  tő vá ro si o rvo s  
titokzatos halála

Hétfőn este furcsa haláleset ügyében indí
tott nyomozást a rendőrség. Az ötödik kerü
leti tisztiorvos jelentette a rendőrségen, hogy 
az Akadémia-utca 11. számú házban holtan 
találta dr. Sarlay Ferenc 30 éves gyakorio- 
orvcist, aki dr. Kapy Gyulával, a lsemzeti 
Bank tisztviselőjével lakott együtt albérlet
ben. A tisztiorvos jelentése elmondja, hogy a 
halál okát nem lehetett pontosan megállapí

tani és ezért kéri a boncolás megejtését.
A hozzátartozók szerint dr. Sarlay szomba

ton az egyik fővárosi kórházban fogat huza- 
tott 8 utána rosszul lett. Szombat este és va
sárnap is korán lefeküdt, éjjel nem panasz
kodott fájdalmakról s hétfőn holtan találták 
ágyában. A rendőrség megindította a nyomo
zást s intézkedtek a hullának a bonctani inté
zetbe való szállítása iránt.

A szovjet demarsot intéz 
Japánhoz

A japán csapatok tovább köze
lednek az orosz határ feló

Mukdenből jelentik: Az orosz-mandzsu, il
letve orosz-japán viszony most már szinte ora- 
ról-órára rosszabbodik. Pograninsnaja es 
Mandzsuli határállomásokon

a mandzsurlai hatóságok letartóztatásba 
helyezték az orosz vámtisztviselők egész 

sorát,
anélkül, hogy az intézkedés indokait közzétet- 
ték volna. Ugyanekkor a szovjetkormany meg 
bízta Jurcney tokiói szovjetnagykovetet, hogj

keresse fel Ucsida japán külügyminisztert és 
Jelentse be az orosz kormány legerélyesebh 
tiltakozását a kelet-kinai vasútvonalon a 

szovjetet ért sorozatos sérelmek miatt.
Moszkvában különösen az orosz alattvalók le 
tartóztatása miatt nagy a felháborodás és ez 
felháborodás magyarázza a készülő orosz de
marsot is, amelyet moszkvai felfogás szerint 
Japán valósággal kiprovokált Oroszországtól. 
Tekintettel arra, hogy a szovjetkormány az 
adott időpontban kerülni kíván minden komo
lyabb konfliktust Japánnal és az incidensek 
sorozata a határ mentén még sem ér véget, 

Moszkvában Igen nagy aggodalommal 
szemlélik a helyzetet.

Különösen nagy idegességet kelt a szovjetkor

mány körében, moszkvai jelentések szerint, az 
a hír, amely szerint a karbini japán főparancs
nokság utasítást kapott Tokióból arra, hogy 
küldjön csapatokat Szachaljanba a város meg
szállására. Szachaljan mindössze hat kilomé
ternyire van Blagovjevcsenszktól, tehát a csa
patok bevonulása esetén a japán katonaság 
most már közvetlenül az orosz határon állna.

Okos ember 
ügyel a védjegyre,

Helybenhagyta a (eliebbultell 
bfrdsfig az egyix alabamai néger 

halélos ítéletet
Ncwyorkból jelentik: A fehér nők megbecs- 

telenitóse címén perbefogott két alabamai né
ger ügye elveszettnek látszik. Miután az es
küdtek Hayvood Patterson bűnössége kérdé
sében igennel válaszoltak, most a bíróság má
sodszor is villamosszékre ítélte a négert. A 
nagy izgalmat kiváltó ítélet meghozatala után 
a bíróság nyomban áttért a második néger 
vádlott ügyének tárgyalására.

mert tudja, hogy c sa k  a P A L M A  v é d je g y  biztosítja a tökéletes P A L M A  m inőséget és P A L M A  tartósságot

Verekedések, szurkáiások és útonállások 
húsvét két napján

Nagyarányú véres verekedés volt húsvét- 
vasárnap Újpesten a Löwy-utca 3. számú 
házban lévő vendéglőben. Több liter bor elfo
gyasztása után Makler József, Mahler 
László és Vadas János napszámosok összeszó
lalkoztak, majd verekedni kezdtek. A vereke
désbe beleavatkoztak a kocsma többi vendé
gei is. Mint a csatatér, olyan volt a vendéglő 
képe a Tendőrök megérkezésekor, akik azután 
rendet teremtettek. A rövidesen kiérkezett 
mentőknek is akadt dolguk, mert a vereke
désben résztvevők közül Vigh Istvánt a nya
kán és a szíve táján szúrták meg, Szíjártó 
Jánost az arcán és a lapockáján, Síkos 
László pedig az arcán. Vigh Istvánt haldo
kolva szállították a gróf Károlyi kórházba. 
A szurkálók kézrekerítésére a rendőrség 
megindította a vizsgálatot.

Hétfőre virradó éjjel 1 és 2 óra között 
Kispesten a Határ-út és a Szilágyi Erzsébet- 
utcán három ismeretlen férfi megtámadta 
Perjessy Ferenc 48 éves vasutast, akinek két 
pengőjét elrabolták, majd elmenekültek.

A Jászberéni/i-ut 7730—-33. helyrajzi szám 
alatt lévő üres telken fíaliez János 29 éves 
gyár: munkást ismeretlen tettesek megtá
madták, hasbaszúrták, majd elmenekültek.

Csatlós Antali 25 éves tetőfedőt a Szerda
helyi-utca 3. számú ház előtt egy ismeretlen 
férfi hátbaszúrta, A mentők Csatlóst a Ró
kusba vitték.

Molnár Ferenc 37 éves piaciárus feljelen
tést tett a rendőrségen, hogy Angyalföldön a 
Tarnay-réten két ismeretlen férfi megtá
madta és tizenkét pengőjét elrabolta.

„Ausztriának most már
délen is van barátja"

Dollfuss kancellár Rómából visszaérkezett Bécsbe
Becsből jelentik: Dollfuss dr. szövetségi kan

cellár húsvét hétfőn Rómából repülőgéppel 
visszaérkezett Bécsbe. Alighogy megérkezett, 
rádióbeszéddel üdvözölte az osztrák lakosságot. 
Beszédében lelkes szavakkal vázolta római be
nyomásait és főként afeletti örömének adott 
kifejezést, hogy a pápát személyesen tájékoz
tathatta Ausztria egyes kérdéseiről és gond
jairól.

A konkordátumról kezdett tárgyalások foly
tatására Schuschnigg igazságügyminiszter még 
ma éjszaka Rómába utazik. A szövetségi kan

cellár nagy csodálattal szól Mussoliniról 8 
arról az óriási nemzeti újjáépítő munkáról, 
amelyet Mussolini végzett.

— Ami Ausztriát illeti — folytatta a szö
vetségi kancellár — azt a benyomást szerezte, 
hogy az 1930 kezdetén Olaszországgal Jüitött 
barátsági szerződés nem üres formai dolog, 
hanem Ausztria Olaszországban igazi megér
tésre talál. Ausztriának most már délen is van 
barátja, akire számíthat, ha gondjaiban köny- 
nyebbsegre és nemzetközi Tárgyalásokban tá
mogatásra akar találni.

Tömeges autószerencsétlenségek 
Franciaországban

Párisból jelentik: Franciaországnak az 
idén rekord-húsvétja volt, — főleg az autó
szerencsétlenséged szempontjából. Az autó- 
forgalom a két ünnepnapon eddig soha nem 
tapasztalt méreteket öltött és egyik szeren
csétlenség a másikat követte. A ha'álos áldo
zatok száma a második ünepnap délutánján 
jóval több, mint az elmúlt esztendőben: 32. A 
különböző kórházakba hatvan sebesültet szál
lítottak be. A legsúlyosabb szerencsétlenségek 
Marseille és Lyon közelében történtok. A 
Marseilletől nem messze lévő Aixcn-Prcvence- 
ban két magánautó teljes sebességgel egy
másnak robogott. Az egyik kocsi utasai —

egy fiatal házaspár és alig 9 hónapos gyer
meke — szörnyethaltak. A Lyon mellett lévő 
Sexei közelében egy magánautó belehajtott 
egy folyóba, a kocsi két utasa a vízbe ve
szett csak a tulajdonosnak sikerült kiúsznia.

Rosszúl lett az utcán egy nyomorgó festő
művész. A Nagyfuvaros-utca 7. számú ház 
előtt A r n s t e i n Emil 59 éves festőművész 
Összeesett. A mentők a lakására akarták szál
lítani, azonban kiderült, hogy a szerencsétlen 
művésznek nincs lakása. így kénytelenek vol
tak a Rókus-kórházba szállítani.

T U N G S R A M  DUOLUX
NAGY SEBESSÉGNÉL IS BIZTOS VEZETÉS!
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„Só Hermann" húsvéti tojása
(Forrai Zoltán rajza.)

— Nos, volt-e húsvéti tojása Só Hermann úr7
— Hogyne, h og yn e ... A feleségem volt az.
— Ezt igazán nem értem. Miben hasonlít a kedves neje a pirostojáshoz?
— Abban, hogy pirosra festette magát a szemtelen, de a vége az lesz, hogy összetöröm!

Súlyos autókarambol 
a terézvárosi templon 
előtt három sebesülttel

„ \ e lc e m  n e m  less; t ö b b  
f ö l t  c ím a d á s o m  . .

Megrendítő öngyilkosság történt szombaton 
délután Budatétényben, az Endrei-út 1. 
számú házban. Dudás Aladár 18 éves állás- 
r élküli magántisztviselő állástalansága miatti
elkeseredésében szülei lakásán forgópisztoly- 
lyal föbelötte magát és azonnal meghalt.

Dudás szülei a feltámadási kormenetrőí 
jöttek haza, amikor egyetlen fiúkat hálószo
bájukban holtan találtok. A kétségbeesett 
.'/.ülök nyomban értesítették a mentőket, 
akik azonban csak a beállott halált állapít
hatták meg. A szerencsétlen fiú mellett né
hány soros búcsúlevelet találtak ezzel a szö
veggel :

..Ne haragudjatok, szüleim, tudom, hogy
nagy bűnt követek el az öngyilkossággal.
de nem akarok tovább munka nélkül élni.
Nekem nem lesz több föltámadásom . .
Dudás Aladár holttestét a bonctani inté

zetbe szállították.

Tilos a horogkeresztes
harszaiiag

Ki / < sztes-Fischer Ferenc dr. belügyminisz
ter újabb rendeletet adott ki a politikai pár
tok egyenmhaviselése ügyében. A rendelet a 
többi közt ezeket tartalmazza:

— A politikai pártszervezetek egyenruha- 
viselésének tilalma tárgyában 1932 augusztus 
24-én kiadott körrendeletemmel generálisan in- 
lézkodtem. Vett jelentések szerint azonban a 
gyakorlatban a rendelet ama rendelkezése, hogy 
politikai pártok tagjai pártjelvényt hatósági 
engedély vél leül is viselhetnek, félreértésekre és 
visszaélésekre adott alkalmat. Nevezetesen 
egyik politikai párt a párt jelvényként ismere- 
res ábrázolást karszalagon kívánta alkalmazni 
és viselni. Minthogy a karszalag nálunk már 
évtizedek óta vagy’ kifejezetten formaruhát 
pótol, vagy legalább is rendezői minőséget 
jelképez, tehát az ünnepségeken a rend fenn
tartása érdekében intézkedni hivatott funk
cionáriusok megkülönböztetésére szolgál, kar- 
szalagnak politikai pártok tagja által való vi
selése kihágás és fenthivatkozott rendeletem 
büntető rendelkezése alá esik, ennélfogva nem 
minősíthető olyan pártjelvénynek, amely ható
sági engedély nélkül viselhető.

A belügyminiszternek ez a rendelete kétség
telenül a horogkereszt viselését tiltja el.

Blockner Szíűor halála
Blockncr Izidor, a Blockner hirdetóiroda meg

alapítója és szenicrfönöké szombaton 80 éves 
korában meghalt. Blockncr Izidor az első volt 
Magyarországon, aki felismerte a hirdetési 
szakma fontosságát és ezen a téren úttörő 
munkásságot végzett. Olyankor, amikor nálunk 
még csak kevesen ismerték fel a hirdetések 
nagy közgazdasági jelentőségét, ő már iskolát 
csinált és rengetegen tanultak tőle. Általános 
megbecsülésben és köztiszteletben állt és az a 
.'Zeretet, amely iránta megnyilvánult, csak 
nemrég jelentkezett, amikor Blockner Izidor 
aranyiakodalmát megünnepelte.

Az elhúnytat özvegye, három fia, leánya 
és kiterjedt rokonság gyászolja. Blockner Izi
dornak a világháborúban öt fia és veje, Ha
jós Alfréd harcolt a frontokon. Közülök két 
fiú: Imre és Sándor hősi halált halt, míg a 
harmadik, Balázs-Blockner Pál igen súlyosan 
megsérülve az igen ritka III. osztályú yas- 
koronarendet érdemelte ki. Blockncr Izidor 
halálhíre osztatlan részvétet kelt mindenütt. 
Blockner Izidort szerdán déli fél tizenkettő
kor temetik a rákoskeresztúri temetőben.

ismét fegyvereket találtak 
Beeshet! a szociál

demokratáknál
A rendőrség lankadatlanul folytatja a fegy

verek utáni kutatást a feloszlatott szociál
demokrata védőőrség és ezzel kapcsolatban a 
szociáldemokrata szervezetek helyiségében. A 
kutatást most kiterjesztették magánlakásokra 
is. miután a rendőrség tudomást szentelt ar
ról, hogy a köztársasági vcoöszövetség fegy- 
vérkészletének egy részét felaprózta és meg
bízható tagjainál helyezte el. Sikerrel járt a 
kutatás Simmering kerületben, ahol az egyik, 
túlnyomórészt szociáldemokraták által lakott 
P lepen a többi között két gépfegyvert és 10S 
puskát talált a rendőrség.

Betörök jártak a Faluszövetség irodájában.
Szekeres László vállalati főtitkár, aki a 
Batthyányi-utca 24. 6zámú házban lakik, bo- 
jelentetto a főkapitányságon, hogy hétfőn dél
előtt zajt hallott a lépcsőházból, ahol az Or» 
szagos Falvszövetség irodája van. Mire le
ment. már nem talált ott senkit, ellenben a 
házfelügyelővel és a kihívott rendőrrel meg* 
áilapították, hogy a szekrények és fiókok 
mind fel vannak törvp. A kárt még nem le
hetett megállapítani.

Súlyos kimenetelű autókarambol történt hét
főn este a terézvárosi templom előtt. A Bp
18—009 és a Bp 18—504 rendszámú autótaxik 
egymásnak rohantak teljes sebességgel. Az 
egyik taxi nekivágódott egy gázléimpa-oszlo]>- 
nak, felborult s a benne levő három utas, 
László Ferencné, egy szénkereskedő 25 éves

Debrecenből jelenti a Magyar H étfő munka
társa: Debrecenben nagy izgalmat keltenek 
azok a hírek, melyek arról szólnak, hogy a 
kormány újból komolyan foglalkozik a debre
ceni egyetem orvosi fakultásának megszünte
tésével. Hóman Bálint kultuszminiszter április 
22-én Debrecenbe érkezik és debreceni meg
beszélései, hír szerint, az egyetem megszünte
tésének kérdésével vannak összefüggésben.

Vay László főispán és Neuber Ede, a debre
ceni egyetem prorektora hétfőn délután Buda-

Az egész magyar sajtót bejárta Korén Pál 
tábori alesperesnek a Schicartzcr-szanatórium- 
mal való pereskedése. Mint ismeretes, Korén 
Pál másfélévig a Schv/artzerban volt, ahonnan 
néhány hónappal ezelőtt engedték szabadon. 
Az alesperes ekkor pert indított a szanatórium 
ellen. Keresetében előadta, hogy piszkos edé
nyekben rossz ennivalót tálaltak fel, amit 
azonban ő nem fogadott el, hanem vendéglőből 
hozatta magának másfél éven át az élelmet. 
Keresetében ennek a fejében mintegy másfél
ezer pengőt követel a szanatóriumtól.

Ebbn az ügyben már több tárgyalást is tar
tott az I—III. kerületi járásbíróság, tanuk 
egész sorát hallgatták ki, ítéletre azonban még 
nem került sor, *

Várna-utca 4., I. emelet 2. Polgári ízléssel 
herendezeti háromszobás lakásban lakik fele
ségével Korén Pál. Csengetésünkre ó maga 
nyit ajtót és beszélni kezd az elmúlt másfél 
esztendőről.
— Mikor bevittek a szanatóriumba — mondja
— szentül meg voltam győződve, hogy megerő- 
södök! Az első két hét alatt fel-alá rohantam, 
kiabáltam, követeltem, hogy engedjenek sza
badon. Mikor azonban láttam, hogy hiába min
den — beletörődtem! Olvastam, beszélgettem 
szerencsétlen lakótársaimmal és figyeltem. Fi
gyeltem az életmódjukat gondolkodásukat és 
kialakult bennem az az érzés, melyet legjobban

felesége. László Ferenc 5 éves fia és kereszt- 
fia, László László 7 éves kisfiú megsérültek. 
A mentők részesítették őket első segélyben 
és beszállították őket a Fehér Kereszt kórház
ba. A rendőrség megindította a nyomozást, kit 
terhel a felelősség.

pestre utaztak, hogy ebben az ügyben érint
kezesbe lépjenek az illetékes tényezőkkel és 1 
hetőleg olyan megoldást találjanak, ami biztv 
sítaná a debreceni orvosi fakultás fennmara 
dásá t.

A debreceni református egyház, amely ren
geteget áldozott az egyetem érdekében, ragasz
kodik az egyetem fenntartásához, Debrecen 
város pedig végső esetben azt kívánja, hogy az 
egyetemi klinikából városi kórházat létesítse
nek.

egy példával illusztrálhatok: A szanatórium
bejáratánál három tölgyfa áll. A fák köré 
futónövényeket ültettek, melyek felfutottak a 
nagy fákra és megfojtották őket. Mikor tár
saimat láttam, mindig ezekre a fákra gondol
tam! . . .

Nem tartom ildomosnak, a pereim miatt, 
hogy a szanatóriumról beszéljek. Annak elle
nére, hogy jelenleg szabadon vagyok, még a 
papiron az áll, hogy: „ Korén Pál ön- és köz
veszélyes örült!’* Minden erőmmel küzdők, 
hogy ezt leradirozzam magamról és belepusz
tulok, ha ez nem sikerül! Most egy regényen 
dolgozom. Nézze, már hatvan oldalt írtam is. 
A címe: „Élőhalottak.*’ A könyv azokról az 
emberekről szól, akik ,.ott bent” vannak. Én 
is szerepelek a könyvben és még sokan, akik 
a közéletben valamikor nagy szerepet játszot
tak! Remélem ez a regény érdekelni fogja a 
közönséget és az illetékeseket meg fogja gyózm 
arról, hogy nem vagyok bolond! . . .

Búcsúzunk Korén Páltól, aki másfélévlg volt 
az „élőhalottak” között és egyetlen célja be
bizonyítani, hogy épelméjű . . .

( t .  tO

FELAKASZTOTTA MAGÁT EGV KISÚJ
SZÁLLÁSI GAZDA. Kisújszállásról jelentik: 
Füzy Zoltán kisújszállási lakos házigazdájá
nak azt mondotta, hogy vidékre utazik, azon
ban visszament a lakásába, felakasztotta ma
gát és meghalt. így, bár az ajtó nem volt be
zárva, csak másnap bukkantak rá holttestére.

Oh könnyű szék, boldog óra! |
miRA fordít minden! lóra. 1 
Jó emésztés, h o s s z ú  élet. 9  
miRAuize, áldiaKTéged! jj

z s ú f o l á s i g  m e g t e l e k  
a nemzetközi üs&út 

csarnokai
nagyöbű tesz a Hemzeíftiözl M sír 

min! tavaly volt
Még csak május 6-án nyilnak meg a Nem

zetközi Vásár kapui, de máris zsúfolásig meg
teltek a vásár összes csarnokai és paviilonjai. 
A vásár vezetősége új jelentkezéseket már 
ne~». fogad el, hanem minden erejét arra kon
centrálja, hogy a vásárra jelentkezett^ közel 
1200 kiállító számára most már haladéktala
nul kiszolgáltassa a helyfoglalási engedélye
ket. Ez a munka, amely a városligeti teljes 
minisztrációt leköti, állandóan folyamatban 
van. Hetenként többszáz kiállító kapja meg a 
helykiutalását és remélhető, hogy ez a munka, 
is befejezést nyer a húsvét után következő na
pokban.

Jooe rádiókúzueüiést kér 
a közönség

Vasárnap este a magyar-cseh boxviada! 
közvetítését kísérelte meg a rádió. Szándéko
san írjuk, hogy megkísérelte, mert amit a kö
zönség kapott, nem volt több, mint „ sikertelen 
kísérlet” . Nem tudjuk, hol a hiba, a box=port- 
ban, vagy a bemondóban? Lehet, hogy a boxo- 
lás izgalmai annyira lekötik a speakert, hogy 
nem tudja az eseményeket azzal a nyugalom
mal követni, amely a leadást a hallgatók kö
rében élvezetessé, vagy legalább is érthetővé 
tudná tenni. Ez a közvetítés nem sikerült! A 
közönség bosszankodott és így a vasárnapi 
programból egy értékes óra elveszett.

— — ■ i

Vásárlási versenyünk 
első díjait kiosztottuk

A múlt héten kezdődött meg a Magyar Hétfő 
nagy vásárlási versenye, amely iránt már a% 
első héten óriási érdeklődés nyilvánult meg. 
A beérkező levelek és azokhoz mellékelt szám
lák tömegéből azt látjuk, hogy máris elértük 
célunkat, a közönség figyelmet fokozattan h ív  
fűk fel a lapunkban megjelenő hirdetésekre 
és egyúttal serkentettük a vásárlási kedvet is.

Az első héten beérkezett számlák, illetve vá
sárlási jegyzékek alapján n három <-lsőheti 
díjat a következők nyerték el:

1. Az .4 pengős vásárlási utalványt dr. Szabó Em4 
(Budaprvt) kapta, aki Földvári Imre úridiratáru üzleté
ben vásárolt.

í. F.zy értékrs termény Sehwnrt* Tétemének (Buda
pest) jutott, aki jegyzékkel iga/oln, hogy a Rarn<is-térf 
Filléres IMvnfhiízbnn r«zköiölt nagyobb bevásárlást.

3. Egy márvány talapzatú bronzszobrot nyert dr. 
Púiffy Miklós MÁV titkár (Szombathely), a Magyar Di
vatcsarnoknál eszközölt bevásárlás alapján.

Ezenkívül még ötven kisebb heti díjat oszr 
toltunk ki a verseny résztvevői között és ezcr 
két a díjakat postán küldöttük el a ryerto- 
seknek.

E héten folytatódik vásárlási versenyünk, 
amelyben rcsztvesz mindenki, aki vásárlási 
jegyzéket vagy számlát küld be a Magyar 
Hétfő kiadóhivatalába azoktól a cégektől, 
amelyek ezen a héten lapunkban hirdetnek.

Autószerencsétlenség hárem 
sebesülttel a Margitszigeten

Vasárnap éjjel autószerencsétlenség történt 
a Margitszigeten. A Bp. 18— 144. rendszámú 
taxi neki rohant egy fának, felborult és az 
autóban ülő mindhárom utas megsebesült.

Megindult a rendőri vizsgálat, hogy kit ter
hel a felelőség a karambolért. Az autó sofőr- 
jének vallomása szerint kocsija a megengedett 
sebességgel haladt, közvetlen a margiaszigeti 
vám előtt azonban egy nő akart átfutni az út
testen, amire hirtelen át kellett fordítania a 
volánt és ez okozta a szerencsétlenséget, 
amelynek három sérültje volt. Zúzott és vá
gott sérüléseket szenvedett Sebestyén Jenő dr. 
46 éves ügyvéd, aki a Sas-utca 16. számú ház
ban lakik, a felesége és Schwartz Sándor 55 
éves vállalati igazgató, akinek a Fáik Miksa- 
utca 6. számú házban van a lakása.

Egyik sérülés sem súlyos. A mentők mind
három sebesültet első segélynyújtás után la
kásukra szállították.

Bertram német óceánrepülő hazaérkezett 
kalandos útjáról. Berlinből jelentik: Hans Rer- 
tram, az ismert német óceánrepülő, húsvét 
hétfőjén délután repülőkörútjának utolsó sza
kaszát is befejezte és Athénből jövet megér
kezett a tempelhofi repülőtérre. Mint emléke
zetes, Bertram kalandos ausztráliai repülp- 
útján hosszú időre eltűnt és már halottnak 
hitték, amikor véletlenül nyomára bukkantak.

a  iá csillá t m átkája !
tctottofifucák, íeáUíszletck, cyáu-
dékiác^yolc, hkhI ccu U tciiu iá k

őczséőel-k ikú l k i

M o s t  j e l e n t  m e g  L é v a i  J e n ő

Éhség, Árulás, Przemysl
c í m ű  h á b o r ú s  k ö n y v e  * .
Kapható a M agyar H éttő  kiadóhivatalában

VI. Rózsa-utca 111. Ara 2 P 90

M e g  akarják szüntetni 
a d ebrecen i eg yetem  

orvosi fakultását

|| Kulcsár és Huppert a finom ruhák tisztítója ||
„Be akarom bizonyítani, hogy nem vagyok 
bolond” — mondja Korén Pál tábori alesperes/ 

aki könyvet ír az „élőhalottakról"
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Szűnjenek meg
a nanamauksaik?

S B P J í S W -  f á m n a k  meg misi- 
s Kincstiri pönzzel dolgozó

«K?zJ 5 ínwI Á s az állammal k i tol! szerződést!
,.\rm lesz egyetlen, az állam

mal kapcsolatban álló vállalko
zás, amelynek üzletvitele pontos 
''(resztmetszetben ott ne állana
in a jd az arra 
előtt.1*

illetékes tényezők

Ez a kormányéi határozás, am rlv köz- 
■vétlenül a Parlam ent húsvéti szünetének 
megkezdése előtt jutott a pénzügy n:,- 
riszter expozéja révén a kövélem ény tu
domására — valljuk m eg —, nrm  k e lte tt  
m iam i n a gy  m eg n yu g vá st. Hiszen mi 
úgy  tudtuk, hogy a kormánynak m eg
hízottjai, delegátusa; eddig is ott ültek 
mindazokban a  vállalatokban — azok  
igazgatóságában  —, amelyeknél a kincs
tár anyagilag érdekelve volt. Hiszen nem 
egy esetben — am ikor éppen ezeket a vál
lalkozásokat támadás érte —. a kevésbbé 
jól informált közvélemény éppen azt ki
fogásolta. hogy X . Y . államtitkár, vagy 
miniszteri tanácsos is tagja az igazgr.íó- 
-agnak. S ilyenkor m indig elhangzott a 
livatalos válasz:

X . 1 . úr Ingja  az iga zgatósá gn ak , de 
*'da. delegálták, a kinestár érd ekeit hiva
talt o tt  m eg v éd en i.“

Eddig is volt tehát m egbízottja a kincs
tárnak ezeknél a vállalatoknál. Tegyük 
sietve hozzá — nem  sok  ered m én n yel. A  
kincstári pénzekkel dolgozó, azoka: fel- 

c-ziláló, vagy  „kö lcsön k én en "  azokkal 
manipuláló vállalkozások eg ész  sora m ent 
már tőnkre, <t m ég  többen  állandé/an sza- 
ailásra_ szorulnak. A z a tény tehát, hng 

-V P._nr. vagy urak az igazgatóságban 
- ellen őriz tek ", ezt meg nem akadályozta.

Szó lehetne m ég arról, hogy ezek az 
urak eddig csak igazgatósági tagok v o l
tak. s nem volt hatalmuk, hogy a kincs
tár pénzének helytelen irányban való fel
használását megakadályozzák. De akkor 
meg — kérdezhetné jogga l a közvéle
mény — minek ültek ott évtizedek óta

k az nyak? S m ost v é g r e  lesz hatás- 
k örfik f V agy éppen a kormány ellenőrző- 
UJOgbízottai fogják v e ze tn i  ezeket a ’ -H- 
tfnlkozásnkat? F og já l; is tudni v eze tn i?  
Hiszen ehhez speciális szakismeretek is 
kellenének, amelyeket nem lehet a mi- 
..í zteriális bárókban elsajátítani. Vagy a 
kormány szakít eddigi rendszerével, s 
nem a minisztériumokból küldi ki „ellen
őreit"  ezekhez a vállalatokhoz, hanem 
szakem bereket alkalmaz m ajd? U.i állá
sok kerülnek tehát betöltésre? Kgyszóvn' 
csupa kérdés, amelyek megválaszolása 
nélkül a közvélemény igazán nem tud
hatja: Im rédy  Béla hogyan akar se
gíteni azon a tényen, hogy —  igen  te 

ás k iv é te lle l  — ahova eddig a kincstár 
pénzt kölcsönzött — szövetkezeteknek, 
vállalkozásoknak —. onnan ezt a ^énzt 
soha sem látta többé viszont. Ott azt — 
e l/ e jlesz te ttck . . .

S rgy másik kérdés, amclyrfil Imrédy Béla
nem szólott. Annak ellenére, hogy már — 
szinte kormányprograméiként volt erről nem 
ti oly régen szó. Ifi lesz az állammal kötött 
szerződésekkel, azok rcviziójávalt Ne beszél- 
. ónk panamákról — mondja a kormány fél- 
hivatalos napilapja. Ne pletykázzrmk, ne sut
togjunk. ne mimatoljnnk minden bokor mö
gött panamát! Helyes, ne szimatoljunk, d© — 
■'izsgrilódjunk. Mi és mindazok, akiknek ez a 
iivatásuk. Vizsgálódjunk, mert a suttogás, a 

pletyka csak akkor fog megszűnni, akkor van 
jogunk kööeetrlni, hogy megszűnjön, ha hite
les vizsgalat kiderítette, hogy alaptalan a 
pletyka és a sugdosó*.

Mindez a parlament utolsó ülésén igen sze
rencsétlenül előadott, s nem túlzottan önérze
tesen és egy nagy parlamenti névhez igen 
'.!■ Uatlanul befejezett „ támadás“ kapcsán
hangzott el a kormány lapjában. 8 mi mégis 
azt kívánjuk: ne hallgasson el a sugdosás, ne 
e* pletyka. Mert a sugdosásbOl, a pletykából 
nö meg u hangos szó, a harsogó rád- Az a

Bélrenyheség,
székrekedés

kiindulópontja számtalan súlyos betegség
nek és különösen veszélyes a vértolulás
ban. az aranyér, érelmeszesedés és sérv
ben szenvedőknél. Ezen esetekben felbe

csülhetetlen szolgálatokat tesz a

Hunyadi János
természetes keserűvíznek rendszeres hasz
nálata. A HUNYADI JÁNOS keserüvfz 
biztosan és enyhén hat, szabályozza a bél- 
működést, a vérkeringést és erősíti szer
vezetünket. Idejekorán használva, sok sú
lyos betegségnek vehetjük elejét és hosz- 

szabbítjuk meg ezáltal életünket.

vád, amely kipattan tóttá a népjléti panamá
kat, felszínre hozta a talpfa-botrányt, és saj
nos, felszínre fog még hozni nem egy „pana
mát**. Ne hallgasson el a pletyka addig, amíg 
tel nem deríti, ki nem irtja mindazt, ami viszr 
szaélés még esetleg lappanghat a magyar 
közéletben. Mert lappanghat! Néznünk nyu
godtan szembo ezzel a ténnyel. S ha lappang
hat, úgy nem lesz addig nyugodt a közvéle
mény, amíg minden vállalatot — úgy, amint 
azt tervezi a kormány — s minden, az állam
mal kötött szerződést át nőm vizsgálnak. Az 
új stílus megkívánta pártatlansággal és ala
possággal . . .

*
S hogy mi is lehetővé tegyük, m eg

gyorsítsuk ezt a folyamatot, csak néhány 
témát (v ig y á za t : nem  panam a-vádat!)  ve
tünk fel, s kérjük — hangsú lyozzuk ú j 
ból, anélkü l p ersze , h o g y  cinre vá d ol
nánk  —, ez ügyekben is a vzsgálatot.

1. A li a j d ú s z o b o s z I ó 1 f ö l d g á z  é r t é 
k e s í t é s e  során a M.ÍV-val kötött engedély 
felülvizsgálandó, mennyiben felel az meg a 
MÁV érdekelnek?

2. A MÁV- n a k á l l í t ó l a g  e g y  v á l l a l 
k o z ó v a l  kötött betontalp-gyártási szer
ződése, amely megsziintetto volna 1931-hen a 
MÁV önálló és addig kitünően m&ködő gyár
tási üzemét és — Informátorunk szerint — 
sokkal drágábban juttatja a M ÁY-ot a 
betonaljakhoz. Miért volt erre szükség?

3. II a m á r s z ó b a k e r ü l t ,  h á t  a má t 
r a i  s z a n a t ó r i u m  ü g y é b e n  is. I)e nem 
azt a részletet, amit az a bizonyos fiatal kép
viselő oly szerencsétlenül fogott meg. Hanem 
— ott, ahol mi legelsőnek ezt a kérdést 1925- 
ban megfogtok — az építkezés körül tapasz
talt, s az egri államépitészctl hivatal által 
megállapított egyes tényéknél.

könnyebben élhet, mint az 
évtizedek óta bevált üdítő, 
idegedző és izomerősítő
Diana sósborszesz
állandó használata nélkül.

4. Á t v i z s g á l t  a-e m á r  a k e r e s k e 
d e l m i  m i n i s z t e r  az  u t o l s ó  é v t i z e d  
m a g y a r  ú t é p í t é s !  r e n d s z e r é t ?  Hogy 
miért kerül nálunk az utak karbantartása oly 
sokba, s hogy miért kell az új utakat szinte 
állandóan javítani, s miért romlanak annyira 
hamar el?

5. Ali van  a FAKSz-szal? Ml lesz a mnn- 
kanélkül álló hatalmas andornaki íufagyár- 
ral?

6. H o g y a n  t ö r t é n t  a m o s t  f o l y a 
m a t b a n  l é v ő  v á r o s s z é l !  t e l e p í t é s  
h e l y é n e k  mai  s z e r e n c s é t l e n  k i v á 
l a s z t á s a ?  Miért engedélyezte a kormány, 
hogy Rákoskeresztúr határában, szorosan a 
két vasútvonal közé építsenek és odatelepítse- 
nrk lehetőleg sokgyermekes családokat? S egy 
hatalmas forgalmú útvonal mentén, úgy hogy 
leszámítva nz előrelátható számos szerencsét
lenséget, e házak át lesznek itatva, állandóan 
füsttel és az út rettentő porával. Történt-e 
gondoskodás a szerencsétlen helykiválasztás 
folytán várható bajok megelőzésére?

♦
Egyelőre ezekben az ügyekben J-*~ 

sürgőseit vizsgálatot. S ha — am int hisz- 
szük és rem éljü k  —  megjelenik majd a 
hivatalos jelentés: „mindent, k iv izsgá l
tunk és semmi hibát nem talál t ű n i azon
nal meg fog  szűnni ezekben az ügyekben 
minden „p le ty k a "  és elhal minden „su t
togás". Aridig azonban nem szabad ezt 
követelnünk. . .

Lévai Jenő

Jogerőssé vált Tamás Aladár 
három évi tégyhá&faésetetése

Mint ismeretes, 1932 március 5-én a főkapi
tányság politikai osztályának detektívjei kü
lönféle kommunista üzelmek miatt letartóztat
ták Tamás Aladár hírlapírót, a J00% című 
röpirat szerkesztőjét. Tamás a vidéki kommu
nista sejtek megszervezésénél fejtett ki aktív 
tevékenységet és a büntető törvényszék Sze- 
mák-tanácsa nemzetellenes bűncselekmények

címén három, évi fegyházra ítélte. Az ítélő
tábla Gadó-tanáesa helyben hagyta az ítéletet. 
Az ügy felebbezés folytán most került fel a 
Kúriára. A Il-ik büntető tanács tárgyalta az 
ügyet és helybenhagyta az alsóbb bíróságok 
ítéletet, ami így jogerőre emelkedett Tamás 
Aladár 3 évi frgyházbüntetése.

Mérgezett nyíllal elkövetett gyilkos
ság ügyében nyomoz a rendőrség
Titokzatos névtelen feljelentés ügyében indí

tott nyomozást a főkapitányság bűnügyi osz
tálya. A névtelen levél írója közli a rendőr
séggel, hogy hónapokon keresztül a Bzvetenay- 
utcában egy  vadházasságban élő pár mellett 
lakott, kik között állandó veszekedés volt. Egy 
alkalommal az asszony azzal fenyegette meg a 
férfit, hogy ha még egyszer hozzányúl, fe lje 
lentést tesz ellene a rendőrségen különböző lo
pásai miatt.

Ezzel a házaspárral néhány nappal később 
a névtelen levélíró megismerkedett, baráti vi 
szony alakult ki köztük és egy alkalommal az 
asszony elmondotta a feljelentőnek, hogy vad 
házast ár sát egy ízben bevitték a rendőrsé gr-' 
lopás miatt, majd később házkutatást tartottal:

náluk, de semmit sem találtak a detektívek
mert időközben a lopott holmit Csepelen elás 
tál:.

A névtelen levél írója szerint néhány nap
pal ezelőtt a szóbanforgó vadházasok össze
verekedtek s az asszony sikoltozva kiáltotta:

— Ha hozzám nyúlsz, elárullak, úgyis nya
kadon van a kötéll

A rendőrség a névtelen feljelentés alapján
megindította a nyomozást, amelynek sikere 
érdekében azonban egyelőre nem közölnek rész
leteket.

A jelek szerint ezzel az üggyel kapcsolatosan 
világosság derül egy-két évvel ezelőtt Sashal 
mon mérgezett nyíllal elkövetet gyilkosságra 
is.

E g y  csa lád  
s z ö rn y ű  tra gé d iá ja

G y e rm e k ro n tá s , ie g yh á x , e lm e 
g yó g yin té ze t e g y  vá ló p e r aktá iban

Megdöbbentő családi tragédia bontakozik ki 
abból a keresetből, melyben F. Gáspárné kéri 
a bíróságtól, hogy válasszák el férjétől, aki 
jelenleg nyolc évi fegyházbüntetését tölti a 
váci fegyházban.

F, Gáspár rendes, dolgos munkásember 
volt, a háborúban hősiesen küzdött, és kitün
tetéseket is szerzett. Egy pékműhelyben dol
gozott és keresetéből szerényen ugyan, de el
tartotta feleségét és öt gyermekét.

Egy napon azután F. Gáspár is elvesztette 
állását és ekkor indult el F. Gáspár a züllés 
lejtőjén, melyen már nem volt megállás . . .

Eleinte munka után járt F. Gáspár — 
azonban hiába . . .  Végül iszákos ember lett, 
verte a feleségét és gyermekeit. Előfordult 
az is, hogy napokon át nem ment haza. Csa
ládja éhezett és mikor a részeg családfő haza
jött — kimenekültek a lakásból.

A lejtőn már nem volt megállás, F. Gáspár 
elérkezett a züllés legmélyebb fokához: meg
rontotta 16 éves Róza nevű leányát.

A szerencsétlen leány két évig titkolta bor
zasztó szégyenét, ekkor azonban már nem bírta 
tovább és mindent elmondott az anyjának.

F. Gáspárné ekkor a rendőrségen feljelen
tést tett férje ellen, akit letartóztattak. A tör
vényszék Schirillc-tanácsa. F. Gáspárt nyolc 
évi fegyházra ítélte.

Időközben azonban F. Róza gyermeket 
szült. A leány a szülés után megőrült, a gyer
mek pedig meghalt. A leányt, mint gyógyít
hatatlan beteget, az angyalföldi tébolydában 
ápolják. F. Gáspárt pedig Vácra szállították.

Mindezeket a szörnyűségeket F. Gáspárné 
részletesen leírja keresetében, melyben a sze
rencsétlen asszony házasságának felbontását 
kéri. A tragédiát teljessé teszi, hogy a híróság 
nem mondhatja ki egyelőre a válást, mert F. 
Gáspár védője újrafelvételi kérelmet nyújtott 
be, melyben azt állítja, hogy védence nem ép
elméjű.

Ila ez bebizonyosodna, úgy az asszonyt nem 
választják el a bűn lejtőjére került férjétől...

Rákóczy Imre
Dulin Elek és Pásint Ödön 

előléptetése
A legszélesebb körökben osztatlan megelégel 

dóst kelt az a három előléptetés, amely az el
múlt héten a miniszterelnökségen történt. A 
kormányzó ugyanis a miniszterelnök előter
jesztésére lánczi és rákóczi Rákóczy Imre dr. 
miniszteri osztálytanácsosnak, a miniszterel
nökségi sajtóosztály helyettes vezetőjének a 
miniszteri tanácsosi címet, Dulin Elek dr. és 
magyarzsákodi Pásint Ödön miniszteri titká
roknak a minszteri oeztálytanácsosi címet 
adományozta.

A miniszterelnökség három érdemes, kitűnő 
tisztviselőjét érte ezzel az előléptetéssel kitün
tetés. Rákóczy Imre dr. 1928 óta helyettese a 
sajtófőnöknek. Ez évek alatt Rákóczy Imredr. 
teljesen Összeforrt a magyar sajtóval, amely
nek körében a legnagyobb örömet kelti elő
léptetése. Felelősségteljes pozícióját évek óta 
a legnagyobb lelkiismeretességgel, fáradhatat
lan szorgalommal és a legteljesebb hozzáértése 
tel tölti be. Nagy tudása mellett, s zinte pá
ratlan az a szol gálát készség és lebilincselő 
modor, amellyel mindenkinek, aki hozzáfor
dul, mindenkor rendelkezésre áll. Rákóczy 
Imre példaképe a modem, kitűnő köztisztvi
selőnek.

Dulin Elek dr. és Pásint Ödön dr.. akik ed
dig mint miniszteri titkárok töltöttek be fon
tos állást, lelkiismeretes, kitűnő szakemberek, 
akiknek előléptetése osztatlan megelégedést 
kelt.

latiGázm&rgezSs áldozata 
egy Öttagú család

Könnyen végzetessé válható gázmérgezés 
történt vasárnapra virradó éjjel Budán, a Fő
utca 33. számú ház egyik lakásában. Szilvássy 
Sándor 50 éves vasesztergályos lakásában az 
éjszaka folyamán a befütött kályhából eddig 
ki nem derített okból széngáz ömlött és reggel 
eszméletlenül találták az öttagú családot.

Vasárnap reggel a szomszédok vették észre 
a szerencsétlenséget, miután szokatlanul so
káig zárva volt Szilvássyék lakása, a szomszé
dok rosszat sejtve, csengetni kezdtek a bezárt 
ajtón, választ azonban nem kaptak, amikor az
után a dörömbölésre sem nyílt ki Szilvássyék 
ajtaja, lakatosért mentek, lefeszítették a zárat 
é3 így hatoltak be a lakásba. Szörnyű gázszag 
csapta meg a belépőket, a család valamennyi 
tagja pedig aléltan feküdt a lakásban. Érte
sítették a mentőket, akik két mentőautóval vo
nultak ki a szerencsétlenséghez. Még idejeko
rán érkezett a segítség, mert az 50 éves Szil* 
vássy Sándor, felesége, a 45 éves Stcffri Ka
talin és három lányuk, a 17 éves Gizella, a 16 
éves Katalin és a 13 éves Sarolta néhány órai 
élesztgetés után a Margit-kórházban maguk
hoz tértek. Valamennyiük állapota súlyos. 
Megindult a vizsgálat, hogy mi okozta a gáz
ömlést.

A uonaf elgázolt egy teher
autót ~ hót halott

Münchenből je len tik : Húsvétvasámap 
súlyos közlekedési szerencsétlenség történt 
Münchenben. A város külterületén egy te
herautó olyan helyen akart átmenni a va
súti síneken, ahol az tiltva van. Szerencsét
len véletlen folytán egy vonat ép abban a 
pillanatban haladt át a kritikus helyen és 
elsodorta a gépkocsit. A teherautót egy 
müncheni g.viimölcskereskedő vezette, akit a 
vonat halálragázolt. Meghalt a gépkocsi 
még egy utasa, egy lakatos felesége is, míg 
a teherautón utazó másik négy ember tőb- 
bé-kevésbé súlyosan megsebesült A vizsgá
lat megállapította, hogy a szerencsétlenség
ért a mozdonyvezetőt nem terheli felelősség.
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VÁLTOZÉKONY, HŰVÖS IDŐ.
A  Meteorologiai Intézet jelenti április 17-én 

délben: A balti államokban erős viharokat és 
esőzéseket okozó északi beáramlás Középeuró- 
pában a levegőt lehötötte.

Hazáíikban is meglehetősen élénk szelek 
uralkodnak. Kisebb esők jobbára csak az or
szág északnyugati részein fordultak elő. A 
nappali felmelegedés tegnap általában 16— 18 
fokot ért el, ma éjjel pedig a hőmérséklet 6—8 
fok között váltakozott.

Budapesten április 17-én délben a hőmérsék
let 11 Celsius fok volt, a tengerszíntre átszá
mított légnyomás pedig 769 milliméter.

Várható időjárás a következő 24 órára: Vál
tozékony, hűvös idő, kisebb futó záporesők le
hetségesek.

Az öngyilkos Csllléry Zoltán főjegyző állá
sára pályázatot hirdet a vármegye. A várme
gyeházái], az egyik hivatali szobában lőtte 
magát főbe néhány hónap előtt Csilléry Zol
tán dr. vármegyei másodfőjegyző. Máig is 
megmagyarázhatatlan öngyilkossága után Er
délyi Lóránd dr. alispán ügykörét szétosz
totta a vármegye főtisztviselői között. Most 
azonban az alispán pályázatot irt ki a má-sod- 
főjegyzői állásra, ezenkívül egy nyugdíjazás 
folytán megüresedett vármegyei árvaszéki ül
nöki állásra, valamint az ezeknek az állások
nak betöltése folytán esetleg megüresedő 
egyéb állásokra is. Az állásokat a törvény- 
hatósági bizottság május 9-iki rendes közr 
gyűlése tölti be, választás útján.

---- O—

MÁJUS ELSEJÉTŐL KEZDVE NEM LESZ 
KOLDUS ÚJPESTEN

Az újpesti kereskedők és a magánosok is 
több ízben fordultak panasszal a város vezető
ségéhez és védelmet kértek a koldustömegek 
zaklatásai ellen. Az újpesti koldusügy olyan 
hullámokat vert, hogy a kereskedők ismételten 
tartottak koldus-ankéteket. A  helyzet már- 
már tűrhetetlenné vált, mikor végre a város 
vezetősége gyökeres reformra szánta el ma
gát. Semsey Aladár dr. polgármester meg
bízta Darvas Bertalan népjóléti tanácsnokot, 
hogy tervezetet készítsen a kolduskérdés meg
oldására. A tervezet el is készült és úgy ren
delkezik, hogy a jövőben a közönség koldus- 
filléreit, mint önkéntes adót jótékony hölgyek 
szedjék össze és a városnak külön e célra lé
tesített alapjába szolgáltassák be. így elér
hető lesz, hogy minden koldus egyformán hoz
zájusson az adományokhoz és a közönség is 
megszabaduljon a koldusok erőszakos fellépé
sétől. A reformot május elsején hajtják végre. 
Május elsején e szerint megszűnik Újpesten 
a koldulás és a koldulási engedélyeket is be
vonják.

ÖNGYILKOSOK. Serestyén József 43 
éves mozibüffés a Batthyány-utca 15. számú 
házban lévő lakásán felakasztotta magát. 
Amire hozzátartozói rátaláltak, halott volt. 
Holttestét a törvényszéki bonctani intézetbe 
szállították.

A Stefánia-út 3. számú üres telken 25 
évesnek látszó fitalember holttestét találták. 
Zsebeiben Liszkay Béla névre szóló iratok és 
búcsúlevél volt, amelyben közli a rendőrség
gel, hogy gyógyíthatatlan betegsége miatt 
menekült a halálba.

Kopisz E tel 27 éves háztartásbeli nő a 
Visy Imreutca 11. számú házban lévő laká
sán lúgkővel megmérgezte magát. A mentők 
súlyos állapotban szállították a Rókusba.

A Hóvirág-utca 17. számú üres telken 
Hasznos Boriska 30 éves társalkodónó, aki a 
Nádor-utca 11-ben lakik, ismeretlen méreggel 
mérgezte meg magát. A Rókusba szállították 
a mentők.

A Városligetben, a Dembinszky-utcával 
szemben Hermann Ferencné 47 éves háztar
tásbeli asszony, aki a Dembinszky-utca 41. 
számú házban lakik, szalmiákszesszel mér
gezte meg magát. Súlyos állapotban vitték a 
Rókusba.

Polczó Margit 18 éves háztartásbeli lány a 
Margithíd pesti hídfőjénél sósavval megmér
gezte magát.

A Kamara-erdő határában a járókelők egy 
eszméletlen állapotban lévő nőt találtak. Ér
tesítették a mentőket, akik beszállították a 
szerencsétlent a Rókusba és akiről kiderült, 
hogy Wagner E m őné 31 éves háztartásbeli 
nő, aki a Zugló-utca 30-ban lakik. Wagnemé 
két nappal ezelőtt 30 gram aspirinnel akart 
öngyilkosságot elkövetni.

Bemhardt József 57 éves artistaügynök, 
egy ismert fővárosi ügyvéd bátyja. A szeren
csétlen ember, aki a Rombach-utca 5 számú 
házban lakott a II. számú sebészeti klinika 
félreeső helyén felakasztotta magát és meg
halt. Tettét azért követte el, mert a háború
ban szerzett betegsége következtében látóké
pessége erősen csökkent, munkáját nem 
tudta elvégezni és attól félt, hogy elveszti 
szemevilágát.

Esztergályos János a Népszava új felelős 
szerkesztője. A Népszava szerkesztőségében 
húsvétkor változás állt be. Weltncr Jakab, a 
lap felelős szerkesztője és kiadója lemondott 
erről az állásáról és a szociáldemokratapárt 
hivatalos lapjának felelős szerkesztői és ki
adói tisztét Esztergályos János országgyűlési 
képviselő vette át. A Népszavát továbbra is 
Várnai Dániel, a kitűnő újságíró szerkeszti.

A z  EUséfy, ácutás, hvz&nfysl
ló kiadása i**cyidud

A páratlan sikerű háborús könyv V. díszes I közönség kezébe. Ez eleget mond! 
kiadása e héten hagyta el a sajtót. Rövid A könyvről szóló kritikák közül ismét köz
félév alatt tehát 30.000 példányban jutott a | lünk néhányat*

PESTI NAPLÓ
az „Éhség, árulás, PrzemysV‘ V. kiadásának 
megjelenéséhez ezt írja:

— Az Éhség, árulás Przcraysl** ötödik ki
adása. Lévai Jenő könyve, amelynek címe: 
Éhség, árulás, Przemysl, most érkezett el a si
ker újabb állomásához: megjelent a könyv 
ötödik kiadása. A világháború magyar vonat
kozású eseményei közül kétségtelenül Prze
mysl védelme az a haditény, amely részletei
ben is a legmegrázóbb és a magyar katona 
hősi elszántságát, haláltmegvető bátorságát leg
inkább dokumentálja. Lévai sikeres tollal írta 
meg az eseményeket.

NEMZETI ÚJSÁG
Éhség, árulás, Przemysl. Nemrég megemlé

keztünk Lévay Jenő érdekes háborús könyvé
ről, amely „Éhség, árulás, PrzemysV‘ cím alatt 
jelent meg. A könyv a magyar könyvpiacon 
szokatlan nagy sikert ért el; most jelent meg 
ötödik kiadása, a 25—30.000-ik példányokkal, a 
szerző kölün előszavával.

8 ÓRAI ÚJSÁG
így  emlékezik meg a könyv V. kiadásá
ról:

Éhség, Árulás, Przemysl. Rövid Idő alatt öt 
kiadást ért meg Lévai Jenő könyve, amelyben 
Przemysl tragédiáját írja le. Ilyen nagy si
kere már régen volt magyar könyvnek, amely 
eddig 30.000 példányban jutott a közönség ke
zébe. A Przemyslt védő hős magyar katonák 
dicsőségét, német, olasz, angol, francia, len
gyel és orosz nyelveken e könyv külföldi ki
adásai az egész művelt világba szét viszik.

Pestvármegyei Népművelés,
a pestvármegyei alispán, dr. Erdélyi Ló

ránt elnöklete alatt álló hivatalos me
gyei kultúrlap. dr. Bocsánszky Lukács 
felelős szerkesztésében többek között 
így ír:

Lévai Jenő: Éhség, Árulás, Przemysl. A
„Magyar Hétfő“ kiadása, 1933. 15—30.000.

„Nem tudjuk, jó-e a halottakat idézni!? 
Mert ez a Jcönyv a háború nagy halottjait 
idézi. Hát mégis igaz volt, amit a háborúban 
suttogtak, hogy az osztrák hadvezetőség nem 
készítette elő Przemysl, a legendás hírű vár 
védelmét?! Hiába költötök rá milliókat, de 
a munició, az élelmiszer eltűnt. Jzért kellett 
ott pusztulni annyi derék, jó magyar katoná
nak!

Mert hiába, amikor elismerésről, kitüntetés
ről volt szó, akkor ott szerepelt a monarchia 
minden népe, csak a magyar nem. De arai
kor rohamra kellett indulni, amikor meg kel
lett védelmezni a várat az oroszok pokoli tüze 
ellen, akkor a tábornokok „csak magyar kato
nákat“ kértek. El is hullottak a magyarok vi
tézül !

Szinte el sem mernénk hinni azt a rengeteg 
adatot, amit Lévai felsorakoztat a przemyslii 
vezetőség hanyagságáról, szinte bűneiről, ha 
magasrangú magyar tisztek is meg nem erő
sítenék azokat. De ennek így kellett történni, 
mert a magyar katonát csak rohamra hasz
nálták, az irányítást csehek, morvák, szerbek, 
románok, lengyelek stb. végezték, hogyan és 
mint, igazolják, bemutatják a könyv adatai.

Mi sem lázítani, sem keseregni, eltussolni 
nem akarnnk, mert egyiknek sincs értelme, de 
igenis hirdetni akarjuk, mert hirdetnünk kell, 
hogy mit tett a magyar nép, n magyar katona 
a világháborúban! (Dr. Horváth Károly.)

Gombos Gyula 
Balatonfüreden töltötte 

a húsvéti ünnepeket
Balatonfüred hús vét ja a szokott módon si

került. Évről-évre itt pihennek a társadalmi 
élet előkelőségei. Különös jelentőséget nyert 
a balatonfüredi húsvét azzal, hogy Gömbös 
Gyula miniszterelnök nejével együtt szintén 
itt tartózkodott.

vitéz jákfai Gömbös Gyula és neje, m. kir. minisz
terelnök. dr. Somogyi Béla és neje. országgyűlési képvi
selő. Kosztolányi Dezső Író. dr. Berkes Róbert főszer
kesztő. Heinrich Tibor nagykereskedő, beckói dr. Biró 
Tál rt. cégvezető. Kozma György Zcmplénmegye új fö 
ispánja. Sági Sándor IBUSz igazgató, Barna Lipót ban
kár, Mesterovits Iván gazd. főtanácsos, dr. Darvas Gyula 
min. osztálytanácsos, dr. Molnár Kálmán cgv. tanár 
(Pécs), dr Reményi-Schneller Lajos és neje vezérigaz
gató. dr. Ugrón Gábor ny. miniszter, dr. Balogh Károly 
egy. magántanár, dr. Varga István egy. tanársegéd, Kor- 
nis Gyula államtitkár, dr. Doktor Guido vezérigazgató, 
dr. Martin Aurél egy. tanár, dr. Spur Endre tórv. biró, 
dr. Rulhnann Emil kúriai tanácselnök. Darvas Lajos 
tábornok. Seress Barna Ítélőtáblái bíró. Villax Béla 
Máv. igazgató-helyettes, Kreybig Károly gváros, dr. Né
met Ödön tőrv. tanácselnök, Strrnád István vezérigaz
gató. Brázay Zoltán gyáros, dr. Bcck Károly kúriai bíró, 
dr. Gébért József kúriai bíró, dr/ Hajós Béla ny. min. 
tanácsos. Ltidwig Rezső kúriai biró. Dacsó Emil főszer
kesztő, B. Virágh Géza főszerkesztő. Alois Traub gyér
igazgató (Berlin), Magyar Pál orsz. képviselő. Bállá Pál 
ny. h. államtitkár, dr. Holzmann Dávid orvos, dr. Sil- 
biger József ügyvéd (Kassa). Frev Endre cégvezető. 
Hajdú József gyáros, dr. Jakab László főorovos, vala
mint igen sokan mások.

Felmentettek egy ügyvédet, aki autójával 
halálragázolt egy kisfiút. Ilyen címmel leg
utóbbi számunkban tudósítás jelent meg, 
amelybe sajnálatos tévedés csúszott be. Dr. 
Soltész Imre miskolci ügyvédet ugyanis, akit 
a Kúria most végső fokon felmentett, a tör
vényszék sem mondotta bűnösnek, hanem va
lamennyi fórum felmentette, miután bebizo
nyosodott, hogy nem terhelte felelősség a ha
lálos autó gázolás ért.

Kudarcot vallott három betörő. T a u b r i e b
József rövidáru kereskedő Kemény Zsigmond- 
utca 6. számú házban levő üzletében három 
ember betörést kísérelt meg. Az őrszemes 
rendőr észrevette szándékukat, mire a három 
férfi futásnak eredt. A rendőrnek sikerült el
fognia S z é l e s  Ferenc 25 éves kovácssegé
det, R i f  f  e 1 Ferenc taxisoffőr pedig Bp. 18— 
531. számú autójával elfogta a másik két be
törőt is, T ó t h  Imre 40 éves napszámost és 
S z a b ó  Károly 30 éves asztalost. Mindhár
mat letartóztatták.

Egy járókelő fejére zuhant az emeletről le
eső redőny. A Margit-körút 3. számú ház első 
emeletén S á r o s i Erzsébet háztartásbeli nő 
leakarta húzni a redőnyt, azonban az lesza
kadt és az utcára zuhant. A súlyos redőny az 
éppen arrahaladó C s á n y i Sándor 16 éves 
fiú fejére esett és súlyosan megsebesítette. A 
mentők a sebsült fiút az Irgalmasok kórházá
ba szállították.

Szabad orvosválasztás!

Betegség ellen
biztosítson

ANGLO-DAHOBIAN LLO YD 
Á lt a lá n o s  Biztosító Részvénytársaságnál

Budapest, V., Hold-utca 21.

Az utcán véletlenül felismerte rablótámadó
ját egy tisztviselő. Hétfőn délelőtt letartóztat
ták P e r t i n k a  Mihály 22 éves háziszolgát 
rablás bűntettének gyanúja miatt. Három hét
tel ezelőtt ugyanis P á l l á  István tisztviselőt, 
a Tisztviselőtelepen levő lakása közelében az 
utcán ismeretlen férfi leütötte és kirabolta. 
Pállá most a Kálvin-téren egy pádon felismer
ni vélte Pertinkában támadóját és szólt az ór- 
szemes rendőrnek, aki bevitte Pertinkát a fő- 
kapitányságra. Pertinka lopás és közveszélyes 
munkakerülés miatt már le volt tartóztatva. 
A nyomozás megindult annak megállapítására, 
hogy tényleg Pertinka követte-e el a tisztvi- 
selótelepi rablótámadást.

— o —
Az ünnepi ebédből — tüzkatasztrófa. Súlyos 

szerencsétlenség történt hétfőn Rákos
palotán, a Bocskay-utca 142. számú házban. 
D ö m ö t ö r  János 33 éves lakatos, újpesti la
kos, egy rokonához ment látogatóba. Az ebé
det a háziasszony fel akarta melegíteni, azon
ban a fa nem gyulladt meg, mire Dömötör 
denaturált szesszel leöntötte. A kicsapódó lán
gok elégették arcát, úgy hogy haldokolva vit
ték a gróf Károlyi-kórházba.

— O —
Betörtek a lakására, amíg körmeneten volt.

K i s s  Kálmánná takarítónő a feltámadási 
körmenet után Szalay-utca 2. számú házban 
levő lakását nyitva találta. Szekrénye fel volt 
törve és abból 50 pengő megtakarított pénze 
hiányzott. A szomszédok elmondották, hogy 
egy elegáns nő kereste távollétében. Ebben a 
nőben Kissné D o b a i  Józsefné 41 éves taka
rítónőt vélte felismerni. Detektívek mentek ki 
Dobainéhoz, akinél házkutatást tartottak és 
több tárgyra akadtak, amelyek Kiss Kálmánná 
lakásából valók. Letartóztatták.

AZ IDEGENFORGALOM ÉS A BORRAVALÓKÉRDÉS... 
(Levél a szerkesztőhöz.) Igen tisztelt szerkesztő Cr! Ak
kor, amikor mind nagyobh súlyt helyeznek az illetékes 
tényezők — nagyon helyesen — az idegenforgalom fej
lesztésére, szóvá kell tenni az olyan kirívó jelenséget, 
amilyent kedden délután fél ötkor tapasztalhattak azok. 
akik ebben az időpontban a Keleti-pályaudvar indulási 
oldalán tartózkodtak. Egy román társasutazás résztvevői 
utaztak haza Budapestről, nyilván a legjobb impressziók
kal, amelyeket azonban a búcsú percei alaposan megron
tottak. Közvetlenül az indulás előtt ugyanis csúnya vita 
támadt a román vendégek, szállodájuk alkalmazottai és 
a vasúti hordárok között bizonyos borravaló-problémák
kal kapcsolatban. A hordárok, akik már azért is harcias 
hangulatban voltak, mert a szálloda alkalmazottai le
léptek az ő működési terükre, a pályaudvar perronjára, 
hosszas vitát folytattak a románokkal arról, hogy mennyi 
jár egy-egy bőrönd után és ebből olyan általános kavaró 
dás támadt, hogy a pályaudvar egész összegyűlt személy
zete is csak nehezen tudta megnyugtatni a társaskirún- 
dulás résztvevőit. Talán mégsem helyes az idegeneket 
ilyen tájékozatlanul hagyni a legegyszerűbb kérdésekben 
és helyesebb volna felvilágosítani őket arról, hogy meny
nyi borravalót szokás adni Budapesten . . . Tisztelettel: 
Egy utas.

Kedden meghozza íté
letét a moszkvai vész

bíróság
Moszkvából jelentik: Úgy látszik, ho&y a 

Vickers-pör még sem fog oly soká tartani, 
mint ahogyan eleinte hitték. Az érdemleges 
tárgyalást húsvét hétfőjén már be is fejezte 
a bíróság. Ez alkalommal még egyszer kihall
gatták valamennyi vádlottat. Az ítéletet kedd
re várják.

A KOLDUS PANASZKODIK 
Töprengő úr: — Mondja barátom, érdemes

ebben a mai sanyarú világban koldulni? Meg
keresi így a mindennapi kenyerét?

Koldus: — Hát bizony, könyörgöm, előfor
dul elég gyakran, hogy kénytelen vagyok a 
saját tőkémhez is hozzányúlni.

Gázolt az autöhusz
Vasárnap délután ismét gázolt az autó

busz. Az Alkotás-utcában B a yer  Gyula 30 
éves napszámost ütötte el az autóbuez sár- 
hányója. B ayert súlyos állapotban a Rókus- 
kórházba szállították.

— ■—
Hibaigazítás. Múlt héten egyik cikkünkbe 

tévedés folytán azt írtuk, hogy Engel Gyula 
nagykereskedő a háborúban mint főhadnagy 
szolgált. Engcl Gyula úr most annak a közlé
sét kéri, hogy m  a rangjelzés tévedésen alap
szik, miután a háborút mint póttartalékos tol
mács szolgálta végig.

Törvényszéki naptár
Hétfőn
az ünnep miatt nem volt tárgyalás.

Kedden
A büntető törvényszéken Nagy István mérnök sikkasz

tási ügyét tárgyalja Tóth büntető egyes bíró. A mérnök 
részletre vásárolt két szoba bútort a Hóval bútorcsarnok
nál. A negyedik részlettel adós maradt, mire a bútor- 
csarnok visszakövetelte a bútorokat. A mérnök eleget is 
tett a kívánságnak, azonban egy éjjeli szekrény hiány
zott, mire a Hóval bútorcsarnok sikkasztás címen felje
lentette a mérnököt. (III. emelet, 363. 9 órakor.)

Szerdán
Az I—ITT. kerületi járásbíróság érdekes pró

bapert tárgyal a Máv. bctegsegélyző egylete 
elleu. Nyiri Tibor munkabérmegrövidítés cí
mén pert indított a betegségéi yző ellen. 
Amennyiben a felperes megnyeri a pert, úgy 
egész sor hasonló per indul a betegso-gélyző 
ellen. (Fldsz. 42., 11 órakor.)

Csütörtökön
Az ítélőtábla Gadó tanácsa fél 10 órakor kezdi tárgyalni

dr. Toldy Zoltán ny. táblabirónak, Berger István ügy
védeknek és Geeső Lajos űg> védnek megvesztegetési bűn
ügyét. A büntetótőrvényszék a vádlottakat felmentette, zz 
ügyész azonban fellebbezett és Így került az ügy a Tábla 
elé. Dr Soóky táblabiró lesz az ügy referense és a tár
gyalás iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg. (II. em , 32.
VII. büntető tanács.)

A büntetőjárásbíróságon dr. Hajdú biró tár
gyalja Weimann Dávid Teleki-téri kávés 
ügyét. Weimann megengedte, hogy kávéházá
ban az „itt a piros, hot a piros“ néven ismert 
tiltott szerencsejátékot játszák. A csaló lemez
játékosok több ember kifosztottak, akik az
után feljelentést tettek, melyben Weimannt 
haszonrészesedéssel vádolták meg. Welraanu 
Dávidot dr. Dietz Károly volt főkapitány 
védi. (Földsz. 16., fél 10 órakor.)

Pénteken
Furcsa gvermek tartási pert tárgyal a Kórponti járás

bíróságon Wimmer biró. C.s. Hona Indította a pert S. 
István villamosvasúti kocsivezetó ellen. Keresetében elő
adta. hogy a hűvösvölgyi végállomáson a villamoskocsi
ban került benső viszonyba a vezetővel. Az alperes- nem 
tagadja a viszonyt, de eióadta, hogy nemcsak ó, hanem 4 
kalauz, sőt a pótkocsi kalauza is bizalmas viszonyba ke
rült a leánnyal. Erre vonatkozóan tanúkat is bejelentett. 
(II. me., 2Ő6. fél 11 órakor.)

Emberöléssel vádoltan áll Rudas István ni 
ítélőtábla VT. bűn tető tan ácsa elé. 1930-ban fél
tékenységből lelőtte Gárdos Ferencet, jóbarát
ját, akit azzal gyanúsított meg, hogy viszonyt 
folytat a feleségével. Rudast a törvényszék 
négyévi fegyházra ítélte. (II. éra. 29., 11 óra.)

Szombaton
Radő Imrét, a ..Magyar üzletvezetők Lapjának" szer

kesztőjét óvadéksikkasztásért feljelentette Nádás Irma 
irodakisasszony. Keresetében előadta, hogy 200 pergő 
óvadékot adott át Radónak, három hónapig dolgozott 
nála és mindössze 6 pengőt kapott. Az ügvet a büntető- 
törvényszéken Tóth bíró tárgyalja. (III. em . 36M Ebben 
az ügyben különben Nádas Irma polgári pert Is tett 
folyamatba Radó ellen, amit április 26 án tárgval a Köz
ponti járásbíróság.

Az ítélőtábla Garfő-tanácsa tárgyalja Pilisek* 
mann Jenő és két társának pénzhamisító*! 
bűnügyét. Még 1931-ben leplezték le a detektí
vek a kitünően felszerelt Mária-utcai pénzha
misító-műhelyt, melynek „tulajdonosai" most 
állanak, a tábla elé. (VTI. büntetőtanács, IL 
em. 32., 12 órakor.)
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A G Y A R  H É T F Ő

átiffitt le i je i .  Holtáé ta lá lta i r á  
L s p e a c z  H átiért m á r n i i r e ,

nappal ezelflll eltűnt fis iaufil-
ben Mentette be ftm ukosságfit

Husveh asárn apjan este egy mar oszlásnak
mdult holttestet találtak a hűvösvölgyi Kalázs- 
vendéglő közelében, amelyre teljesen ráiliett ai 
öt nappal ezelőtt Budapestről eltűnt Lórencz 
J -■ ’bert székesfővárosi mérnök személyleírá' 
Amint ismeretes, Tóth István dr. ügyvéd 
tragikussorsú mérnök sógora néhány nappa 
< lőtt megjelent a főkapitányság bűnügyi 
osztályán, ahol bejelentette, hogy Lórencz Kö
bért eltűnt Budán, az Attila-körút 34. számú 
ház második emeletén levő lakásáról és azóta 
nem adott óletjclt magóról.

Lórencz hozzátartozói öngyilkosságot sejtet
tek az eltűnés hátterében és ennek a gyanú- 
juKnak adtak kifejezést a rendőrségen is. 
eltűnési csoport detektívjei megindították a 
nyomozást, végig razziázták a szállókat, a kör 
nyékben nyaralóhelyeket, hogy nyomára buk
kanjanak az eltűnt mérnöknek, de minden 
igyekezet hiábavalónak bizonyult.

Ké3!s2e?ORGzene!...
A múlt hét szerdáján távozott el budai laká

sáról Lórenez Róbert anélkül, hogy hozzátar
tozóitól búcsút vett volna. Aggódó nővérei ta
lonon érdeklődtek az V. kerületi elöljárósá

gon, ahol Lórencz dolgozott, hogy fivérük be- 
jott-e a hivatalba? A mérnöki osztályon azt a 
felvilágosítást kapták, hogy Lórencz még nem 
jött be, de nem is várják, mert 

telefonértesítés jött, amely szerint L4- 
rencz Róbert családi elintézendő ügyekre 
hivatkozva, egy napi szabadsagot kért. 

Megnyugodva vették tudomásul a választ és 
napirendretértek a rémképnek látszó eltűnés 
felett. A 37 éves mérnök azonban másnap nem 
jelentkezett lakásán, de hivatalába Ecm ment 
be. Ekkor tették meg hozzátartozói a bejelen 
test a rendőrségen.

Az eltűnési csoport teljes apparátussal ind! 
totta meg a nyomozást Lórencz Róbert felkota- 
tása érdekében, amely azonban nem. sikerült. 
Csütörtökön este 10 óra tájban megszólalt 
főkapitányság központi ügyeletének telefonja, 
amelyen egy ismeretlen és magát megnevezni 
nem akaró no a következőket közölte:

Lórencz Róbert mérnököt ma este a Hű
vösvölgyben agyonlőtték és meghalt.

A főkapitányság nyomban érintkezésbe lé
pett a telefonközponttal, hogy megállapítsák, 
honnan kapták a titokzatos telefonüzenetet, 
amelynek nyomán talán közelebb juthatnának 
a rejtély megoldásához. Ez a kísérlet azonban 
nem sikerült.

Rsflekigpslfka! keresik 
az 8ngyl!kts!

A bejelentés után Róna Ernő detektfvíőfel- 
ügyeló három detektíwel autóba ült és ki ro
bogtak a Hüvösvölgybe megállapítani, vájjon 
a híradásnak komoly alapja van-e?

Reflektorokkal és fáklyákkal kutattak át 
a nyomozók Hüvosvölgjet, minden bokor
ba bevilágítottak, Lórencz Róbert holttes

tére mégsem sikerült rátalálni.
Már megvirradt, amikor a detektívek abba

hagyták eredménytelen munkájukat, amelyről 
jelentés tettek a bűnügyi osztály vezetőjének. 
Néhány órával később Tóth István dr. annak a 
gyanújának adott kifejezést, hogy sógora eset
leg Szödligrtre ment, ahol nyaralójuk van és 
ahol Lórencz mindig szívesen tnrtózl'odott. A 
városszerte közszeretetben álló mérnök, aki kü
lönben ismert sportember is volt, néha napokig 

mozdult ki a villából, annyira imádta : 
magányt. Szödligetre is elmentek a detektívek 
de ez az út is eredménytelen volt.

Éluüan falainak egy 
cserkészi

Vasárnap délután érdekes fordulat állott be 
ez eltűnt Lórencz Róbert ügyében. Megjelen 
a főkapitányságon Raskó János magántisz 
viselő, aki a Molnár-utca 9. számú házban la
kik és elmondotta, hogy

1.1 éves fia néhány nappal ezelőtt a Hű
vösvölgyben egy elegánsan öltözött, 35-40 
év körüli, átlőtt fejti férfit talált, aki a

kezében revolvert szorongatott.
A rendőrségen hitetlenkedve fogadták a be

jelentést, mert nem tudták megérteni, hogy 
,:r.’rt csak öt nappal később hozzák ezt a fel
fedezést a rendőrség tudomására és miért 
nem nyomban a látottak után. Raskó János 
érdekes magyarázatát adta a késői bejelentés
nek. A tisztviselő elmondta, hogy

János nevű fia, aki cserkész, az elmúlt hét 
csütörtökön kirándulásra ment csapatával 
a Hűvös völgy be, ahonnan ájultan hozták 

társai vissza.
Sem az örsparancsmok, sem a fiú cserkész-
társai nem tudták magyarázatát adni, hogy 
mi okozta ifjú  Raskó János aléltságát?

Orvos érkezett a Molnár-utcai lakásba. A 
diagnózis szerint

a fiatal gyereket idegláz kínozza.
Ra kó Janitól nem kérdezhették meg, hogy mi 
toriént vele. mert az orvos a legnagyobb nyu
galmat irta elő. Vasárnapra azután javult a 
fiú állapota, az idcgláz teljesen megszűnt és 
a kis cserkész a következőket mondotta el.

—- Csütörtökön kiránduláson voltunk a 
Hűvösvölgyben. Én virágot akartam szedni és 
különváltam társaimtól. A Balázs-vendéglő 
közelében, amint lehajoltam a földre, egy fa  
to' éhen átlőtt fejű fér fi kezét fogtam meg. 
Ájulás környékezett, veríték ütött ki a homlo
komon és megborzadva rohantam társaim felé .

Már-már elértem, a többieket, amikor hirtelen 
elsötétedett körülöttem minden, szédülni kezd
tem. Másra nem tudok visszaemlékezni.

' Ennyit tudok csak mondani, mert ezt me
sélte el a fiam, aki a szörnyű látványtól ideg- 
lázt kapott — mondta jegyzőkönyvbe idősebb 
Raskó János.

Dssektiusk kutatnak
a stöyilsyis® ymn

Az érdekes és eredményt ígérő bejelentés 
után ismét kézbevették a detektívek a titokza 
tos eltűnés ügyében a nyomozást. Ifjú Raskó 
Jánost nem hallgathatták ki, mert félő volt, 
hogy az izgalmak újabb veszedelmet jelente
nek a fiúra.

A nyomozók elsősorban azt igyekeztek meg
állapítani, hogy melyik cserkésztiszt volt a 
hűvösvölgyi kirándulás vezetője. Megállapítot
ták, hogy Hoffmann Ödön Péterffy Sándor- 
utca 5. számú házban lakó gimnáziumi tanuló 
vezette a kirándulókat. Detektívek keresték fel 
Hoffmannt, akival együttesen mentek ki a 
Hüvösvölgybe, hogy végigjárják azokat a he
lyeket, amerre a cserkészek voltak.

A Nagyhárshegy irányában kezdték meg a 
kutatást es onnan kiindulva jutottak el a fő
városi üdülőtelepig, majd pedig a Balázs- 
vendéglő irányában jöttek mind lejjebb és lej
jebb. Az eredmény nem is maradt el. Ponto
san azon a helyen, amelyen a kis Raskó 
János megjelölte, megtalálták az öt nappal 
ezelőtt eltűnt Lórencz Róbert oszlásnak indult 
holttestét.

R tu e h u M 1 a  h & íe t l
A revolvergolyó, amely közvetlen közelről 

elsütött pisztolyból hatolt a tragikus sorsú 
férfi fejébe, teljesen szétroncsolta Lórencz 
Róbert agyvelejét és azonnali halálát okozta.

Amikor a detektívek rátaláltak a mérnökre, 
a megmerevedett ujjak még mindig görcsösen 
szorították a revolvert. Semmiféle búcsúlevelet 
nem találtak, de megállapították, hegy az 
öngyilkos szeméi•jleírása teljesen ráillik az 
eltűnt Lórencz Róbertre. A tragédia felfede
zése után a rendőrség értesítette a hozzátar
tozókat, akik igazolták a rendőrség feltevésé
nek helyességét. A szerencsétlen férfi, akinek 
esetleges öngyilkosságát senki sem tudja meg-
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magyarázni, a rendőrség megállapítása sze
rint

öt nappal ezelőtt követhette el végzetes 
tettét.

Lórencz barátai valószínűnek tartják, hogy 
a tehetségei és nagy karrier előtt állt mérnök 
szerelmi bánata miatti menekült a halálba. 
Állítólag szerelmes volt egy lányba, akit kis 
fizetése miatt nem tudott feleségül venni és 
ez keserítette volna el annyira, hogy véget 
vessen életének.

Az öngyilkosság valószínűségét alátámasztja 
még az & körülmény is, hogy Lórencz Róbert 
több ízben tett ilyen célzásokat, bűntényre vi
szont a titokzatos telefonálás enged követ
keztetni. A rendőrség természetesen minden 
irányban megindította a nyomozást.

Benczés Tibor.

Titokzatos m ódon e ltűnt e g y
2 5 0 0  pengős b rilllá n s k ő

Mintegy hét év előtt történt, hogy háztüz*
nézőbe utazott a Felvidékre a budapesti fó- 
vámhivatal egyik tisztje és el is vette a rend
kívül jómódú Bokor Erzsébetet. A fiatal pár 
az esküvő után visszatért Budapestre és bol
dog házaséletet élt évekig. A harmómia a fia
talasszony édesanyjának halálakor szakadt 
meg, még pedig különös módon az elhunyt 
végrendelete folytán. Az örc-g hölgy vagyonát 
három részre osztotta és a három egyenlő 
részt vejére, leányára és a fiatalasszony leány- 
testvérére hagyta. A fiatalasszony fennakadt 
ezen a végrendelkezésen, nem tudta megérteni, 
hogy miért gondoskodott édesanyja végrende
letében férjéről is. E rendelkezés mögött titkot 
sejtett, ezt közölte is férjével, aki hevesen til
takozott. A házastársak között ettől az időtől 
napirenden voltak a nézeteltérések, végül i? 
annyira elhidegültek egymástól, hogy elhatá
rozták a válást. A vagyonjogi kérdéseket ügy 
édek intézték és végül is ebban állapodtak 

meg, hogy a vagyont férj és feleség felosztják 
egymás között. Több ércekkel együtt a fér jé  
lett egy 2500 pengő értékű brilliónsgyűrű 1* 
A bontóper már akkor folyamatba volt és a 
felek abban állapodtak meg, hogy a válóper 
befejezéséig a vagyoni értékeket mindegyikük 
ügyvédié őrizetében hagyja. Az asszony ügy

védje Őríz4f» az uszonynak jutó vagyonrésze
ket. a férj ügyvédje a férj vagyonát, közte 
a brilliánsgyűrűt is.

A bontóper befejezése után a vámtiszt felke
reste ügyvédjét, Somló Lipót dr.-t és felhívta, 
hogy a nála őrzött vagyontárgyakat adja ki 
neki. Az ügyvéd erre hajlandó is volt, csak 
éppen az átadás feltételéül a bontóp^rben fel
merült költségeinek kiegyenlítését kérte.

— Sajnos, nincs nálam annyi pénz, — vá
laszolta a vámtiszt — de van egy megoldás. 
Jöjjön velem ügyvéd úr a zálogházba, elzá
logosítom a brilliánsgyűrűt és a kölcsönösz- 
szcgből kifizetem tartozásomat.

így is történt. A zálogházban aztán kínos 
meglepetés érte a vámtisztet és az ügyvédet. A 
zálogházi becsüs megállapította, hogy a bril- 
liáns köves gyűrű öt-hat pengőnél nem ér töb
bet, mert a foglalatban nem brilliáns, hanem 
egyszerű, csiszolt csehüveg van,

A vámtisztviselő sehogyan sem értette a 
dolgok Határozottan emlékezett arra. hogy a 
gyűrűben valamikor valódi brilliáns volt és így 
az volt a feltevése, hogy a követ valaki kicse
rélte. Ezt a feltevését az asszony és az ügy
véd ellen indított perében is kifejezésre jut
tatta és keresetében arra kérte a bíróságot, 
hogy kötelezze volt feleségét és az ügyvédet 
az eltűnt brilliánskő 2500 pengős értékének 
megfizetésére. Ugyanakkor ismeretlen tettesek 
ellen büntetőfeljelentést is tett az ügyészségen, 
ahol azonban hosszú nyomozás után beszüntető 
végzést hoztak azzal a megokolással, hogy a kő 
eltűnésének nyitjára rájönni nem lehet. Nem 
volt nagyobb szerencséje a vámtisztnek a pol
gári perrel sem. A központi járásbíróság, majd 
fellebbezés folytán most a törvényszék is el
utasította a keresetet. A törvényszék ítélete 
szerint sem az elvált feleség, sem az ügyvéd 
nem volt marasztalható, mert nem lehet meg
állapítani, hogy kinek a kezén tűnt el az ér
tékes kő.

így örök titok marad, ki cserélte el csiszolt 
csehűveggel a gyűrű brilliánskövét.

Elmebeteg artista 
a Turulon

Vasárnap este 10 óra felé hosszú ideig 
álltak a villamosok az Erzsébet-hídon. Egy 
30— 32 éves férfi felkúszott a híd pillérére, 
mire az őrszemes rendőr értesítette a mentő
ket és a tűzoltókat, hogy az öngyilkosjelöltet 
lehozzák a hídról. Hatalmas csődület támadt, 
mely egészen megakasztotta a forgalmat 
hídon. A z öngyilkos jelölt több mint két óra 
hosszat tartózkodott a Turulon és nem muta
tott hajlandóságot sem arra, hogy a Dunába 
ugorjon, sem arra, hogy lejöjjön A tűzoltók 
fáradságos munkával már majdnem felértek

Bármit vásárol, követeljen
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Testvér, rokon, barát 
együtt gyűjthet

♦  T  eleksselvényt!

Kérje a
„Kereskedők és Iparosok Propaganda Szövetkezete" 

(V, Báthory-utca 5) ISM ER TETŐ JÉT

a Turulig, az öngyilkosjelölt váratlanul macs- 
kaugyességgel lemászott a hídról. A mentők 
a főkapitányságra szállították, ahol nem 
akarta megmondani a nevét. A rendőrségen 
valószínűnek tartják, hogy artista a szeren
csétlen ember, akiről a rendőrorvos megálla 
pította. hogy köz- és önveszélyes elmebeteg. 
Beszállítottak az angyalföldi tébolydába.

J t ptn»H úem&sztpcrl zúdí
tanak aay kínai v á m ra
Mukdenból jelentik: A japán főparancs

nokság közlése szerint japán bombavető re
pülőgépek légi támadást intéztek Do-Low- 
Nor: kínai város ellen. A kínai csapatok 
nagy veszteségeket szenvedtek. Az anyagi 
kár is jelentékeny. Kínai forrásból jelentik, 
hogy a japánok légi bombázásaiknál túltet
ték magukat a nemzetközi szabályokon és* 
meg nem erősített helyekre is bombazáport 
zúdítottak.

Görögország a Népszövetségtől kéri pőne- 
ügyelnek felülvizsgálását. Genfből Jelentik: 
A  görög kormány azzal a kérőiemmel fordult 
a Nemzetek Szövetségéhez, hogy küldjön ki 
szakértőbizottságot Görögország pénzügyei
nek felülvizsgálatára. A görög kormány véle
ménye szerint a szakértőbizottság munkája 
lényegesen megkönnyíti azokat a tárgyaláso
kat, amelyeket Görögország külföldi hitelezői
vel folytat

Ittas állapotban lezuhant a létráról és meg
halt Halálos szerencsétlenség történt vasár
napra virradó éj jól az Orczy-út 18—20. számú 
házban. Sípos Gyula 43 éves kovácssegéd ittas 
állapotban tért haza. Fel akart mászni a szé
napadlásra, a létrán azonban megcsúszott és 
lezuhant az udvarra. Koponyaalapi törést 
szenvedett és meghalt.

Május 2 2 -re hívják egybe a Népszövetség
Ülését Gonfből jelentik: A népszövetségi ta
nács elnöke, a tanács tagjaival történt elő
zetes megbeszélés után elhatározta, hogy n 
Nemzetek Szövetségének legközelebbi ülés
szakát nem május 8-áxa, hanem májas 22-ére 
hívja egybe,
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HEIL MESKO!
Néhány nappal ezelőtt 20—25 főből álló csa

pat vonult végig Újpesten. Elől horogkeresztes 
zászlót vittek. A római katolikus templom elé 
vonultak, ahol dr. Csík József apátplébános 
megáldotta a csapatot és a zászlót.

A csapat tagjai barnaingben, Hitler-kalap- 
ban és civilruhában voltak. A  zászlószentelés 
után vigyázbavágta magát a horogkeresztes 
zászlóalj és tagjai egyszerre kiáltották:

— Heil M eskó!
Azután csendben szétoszlottak. Az újpesti 

horogkeresztesek egyik vezetője, aki különben 
házfelügyelő egy szemita szatócs házában, mun- 
munkatársunknak a következőket mondotta:

— Nem kell kérem tőlünk a zsidóknak 
félni, mi megértők vagyunk, nem bántunk sen
kit. A vezér, Meskó, {heil!) megtiltott minden 
rendellenességet és mi parancsát vakon követ
jük. Ezért tessék csak megírni, hogy tőlünk 
nem kell félni. Nyugodtak lehetnek az emberek!

Megnyugodtunk! És örömmel kiáltjuk: Heil, 
Meskó!

Társasági pletyka az,
— hogy a budapesti társaságokban hetek óta 
az ismert éjfeketo hajú színséznő praktikus 
beosztásán mulatnak. Az okos kis színésznő 
délelőttönként állandóan az ismert szerkesztő
vel, délután a világhírű táncoskómikussal, este 
pedig a dúsgazdag vezérigazgatóval látható, 
így képviselve van a sajtó, a szerelem és a 
pénz! Már pedig erre a három kellékre szük
sége van egy kis pesti színésznőnek. Na 
nem? . . .

•
— hogy az ismert textilvezért tetten érte a
felesége a — szobalánnyal. Nem lett botrány 
a dologból, — a beavatottak szerint azonban 
ennek a kis közjátéknak a következménye, 
hegy a vezérigazgató felesége egyszerre tíz 
ruhát és három kabátot csináltatott, továbbá, 
hogy a jövő héten a Riviérára utazik üdülni. 
Kipihenni a tettenérés izgalmait..„

*
— hogy a napokban Pesten járt James Hacll, 
az ismert angol textilfejedelem felfedezett egy 
pesti iparművésznőt. A felfedezés a véletlen
nek köszönhető. A textilkirály a Belvárosban 
az egyik kirakatban néhány gyönyörű joujonra 
lett figyelmes. Az üzletbe, ahol közölték vele, 
hogy a joujoukat egy kis színésznő készítette: 
Haell felkereste a nőt, szerződést kötött vele, 
amely szerint május elsején Londonba utazik, 
ahol egy kis boltot nyitnak számára, melyben 
sajátkészítésű joujoujait fogja árusítani.

*
— hogy csattanós botránynak voltak tanúi 
csütörtökön délben a dunaparti korzózók. Jnei, 
a közismert szőke „ korzó-démon” szóváltásba 
keveredett az egyik ismert pesti jourfiúval és 
a hosszasnak Ígérkező szócsatát pofonnal zárta 
le. Az eset szemtanúi jól mulattak az eseten, a 
szenvedő fél azonban sápadtan sietett el az 
egyoldalú csata színhelyéről...

*
— hogy a hét legjobb bemondása D'arrigó 
Kornél nevéhez fűződik. A kávéház törzsaszta
lánál egy idősebb kor járatú újságíró a múlton
mereng.

— Akkoriban — mondja többek között — 
egy  grófnővel voltam benső barátságban, akit 
azonban elhagytam egy hercegnő kedvéért. . .

D'arrigó ekkor az újságíróhoz fordult:
— Mondja kedves szerkesztő úr, mit szed ön 

szerénység ellen ? . . .
•

— hogy a világhírű filmrendező állandóan 
felfedezettjének, a feketehajú, babaarcú szí
nésznőnek társaságában látható. A színházak 
szinuszai hosszú szerelmet jósolnak, itt-ott 
egy kis félrelépéssel a filmrendező részéről, 
akinek már egy ilyen „félrelépése” néhány 
hónappal ezelőtt több héten keresztül anya
got szolgáltatott a pletykasaroknak.

Hétfői Vétet Is  óeszét- 
getése a UávéLáz teccassosáti

Szín: egy körúti kávéház terasszá, ahol 
H étfői P étr  és Pál találkoznak

H étfői P éter : No ez a hét is derűsen kez
dődik? Maga is kiült már a terasszra?

H étfői P á l: Ez az egyetlen hasznom a 
tavaszból. Innen könnyebb fizetés nélkül 
meglógni, mint a kávéház belsejéből. ..

— Maga fogyasztani szokott a kávéház
ban?

— Legfeljebb hetenkint egyszer. Törzs
vendég vagyok itt és a törzsvendéget nem lehet 
kényszeríteni, hogy fogyasszon. Nem elég, hogy 
elolvasom az újságokat? . . .

— Képzelem, hogy szeretik magát a kávé
sok . . .  Hogy töltötte a húsvétot?

—  Köszönöm kérdését, böjtöltem . . .
— Talán nagypénteken böjtölt, de nem hús- 

vétkor. . .
— Maga téved, én húsvétkor is böjtöltem . . .  

Már rég megreformáltam az ünnepeket. Ná
lam az egész év böjtnapokból áll-...

— De valamit mégis csak csinált húsvét két 
napján? Nem rándult ki?

— De igen. A  karom . . .
— Hogy-hogy a karja?
—  Az ünnepi nagytakarításnál segítettem, 

megemeltem egy nagy koffert és kirándult a 
karom. Még most is felkötve hordom . ..

—  Aranyos humora van magának, hogy a 
saját bajaiból is viccet csinál. . .  Mit szól hoz
zá, hogy rügyeznek már a fák?

— Talán azt akarta mondani, hogy fáznak 
a rügyek . . .

— Úgy látszik maga is fázik, hogy még téli
kabátot visel.

— Ez nem téli. hanem átmeneti kabát. . .
— Már. hogy volna ez átmeneti kabát?
— Átmenet a télikabátból a rongyhoz . . .
— Hagyja ezeket a blődségeket! Mondja in

kább, mit szól hozzá, hogy az összes európai 
miniszterek sorra Rómába utaznak?

— Női miniszterek? Erről még nem is hal
lottam . . .

— Mért lennének női miniszterek? A Papén, 
meg a Göhring, meg a Dolfuss, meg a többiek 
férfiak!

— Ez a legújabb divat? A nők viselnek nad
rágot és a. férfiak  utaznak Rómába?

— Ez egy nagyon komoly ügy! Rómába he
lyeződött át a nemzetközi politika súlypontja.

— Genfböl kilakoltatták őket? Tartoznak 
a házbérrel?

— Ne ejtsen kétségbe az ostoba kérdéseivel! 
Itt igen nagyfontosságú kérdésekről van szó. 
Becsben például már tilos a barna ing.

— Ez egy fontos kérdés? Legfeljebb csak a 
mosónők örülnek neki . . .

— Maga szerencsétlen, mi köze ennek a mo
sónőkhöz?

— Ha egyszer törvényben elrendelik, hogy 
mindenlánek tiszta ingben kell já rn i. . .

— Maga bizony Isten butább, mint egy hús
véti bárány! A  barnaing a horogkeresztesek 
egyenruhája . . .

— Spórolnok a mosással?
—  Mondja, mindenáron azt akarja, hogy a 

guta üssön meg?
— Én nem akarom, de ha magának úgy

tetszik.. .  #
— Igazán nem érdemli meg, hogy szobaallok 

m agával... Mit szól hozzá, hogy a  ̂ magyar 
színészek sorban hazajönnek Berlinből?

— Olyan honvágyuk van Pest után?
— Fenét! Hitlerek nem engedik őket ját

szani.
— Irigylik a sikereiket? . . .
— Nem engedik Németországba dolgozni a 

külföldieket és a zsidókat.
— Akkor én kivándorolok Németországba.
— Ne csináljon ebből is viccet! Hiszen még 

Einsteint sem engedik vissza.
— Ne mondja! A kövér Einsteint, a Rom- 

bach-utcából ?
— Maga bizony Isten, ketségbeejti az em

bert! Einstein egy világhírű tudós.
— A zt nem ismerem . . .
— Most katedrát állítanak fel a részére 

Franciaországban.
— Ccc . . .  ne mondja . . .  Katedrálist?
—  Egyetemi tanszéket! Mondja maga tény

leg olyan hülye, vagy csak annak maszkírozza 
magát, hogy azt sem tudja, hogy Einstein ta
lálta fel a relativitás elméletét?

— Miért nem mondta mindjárt? Szóval egy 
felta lá ló. . .

—  SIussz! Ebből a témából elég volt! Fo
gadni mernék, maga még azt sem tudja, hogy 
Németországban máglyahalálra ítélték a nem 
fajtiszta könyveket.

— Ba maingben lehet járni, de olyan köny
vet nem szabad olvasni, ami nem egészen 
tiszta?

— A zsidók ezentúl csak héberül írhatnak 
könyveket.

— És a németek direkt megtanulnak hébe
rül. hogy olvashassanak?

— Tudja mit, beszéljünk inkább másról! 
Mit szól az alabamai ítélethez?

— Azt is Hitlerék hozták?
— De hiszen Alabama Amerikában van és 

ott négereket ítéltek halálra.
— Nem voltak fajtiszták? . . .
— Úgy kell nekem, ha egyáltalán szóbaállok 

magával! Értse meg, ezeket a négereket ártat
lanul ítélték halálra és ezért most 50.000 fekete 
vonul Washingtonba.

— Én is szeretnék egy feketét látni. . .
— Hogy képzeli azt?
— Ügy, hogy maga rendel egyet nekem a 

pincém éi. . .
László Peren

SZÍN H Á Z-M O ZI
Egy királynő lány kora

Sil-Vara osztrák író Viktória angol király
nő ifjúságának néhány színes epizódját dol
gozza fel „Egy királynő lánykora“ című da
rabjában hatásosan, elevenen és tehetségesen. 
Az egymást követő képek a Magyar Színház 
kitűnő előadásában és a jó rendezésben soha
sem tévesztik el hatásukat, a díszletek és 
kosztümök szépek, a dialógusok szellemesek, 
a szereplők kitűnőek. Élükön halad Gaál 
Franciaska, aki az egyéniségéhez ülő szerep 
minden árnyalatát kitünően rajzolja meg és 
Törzs Jenővel, akinek miniszterelnöke mélyen 
emberi alakítás. Kitűnő a többi szereplő is és 
hozzájárni a sikerhez Márai Sándor tehetsé
ges fordítása.

A csodahegedűs
Az Andrássyúti Színház új műsorának kö

zéppontjában László Aladár tehetséges víg
játéka. „A  csodahegedüs“  áll, amely újszerű 
témájánál és mulatságos helyzeteinél fogva 
túlnő a kabarészínpad méretein. Nagy része 
van ebben Bajor Gizi pompás fiú-alakításá
nak, valamint Füzes Anna, Törzs, Gázon és a 
többiek kitűnő ossz játékának. Török Itozső, 
„Asszonyra gó'* című életképében Dajbukát

s s  tin io sa  * “s r *  pesten
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Ilona, Dán Etelka, Bársony István és Pethes 
Ferenc, Orbók Attila tréfájában Béke! fi 
László, Abonyi Tivadar és Szász Lili, egy ak
tuális berlini vonatkozású blüettben pedig 
Radó Sándor és Kökény Ilona nevettetik meg 
a közönséget. Békeffj konferánsza teszi tel
jessé a kitűnő új műsort. (1.)

C z i z v a r e k  E L v a  s o h a s e m  
v o l t  s z é p s é g k i r á l y n ő

A Fővárosi Tudósító múlt heti lapunkban 
megjelent tudósításával kapcsolatban a követ
kezőket állapítja meg: Két hiba csúszott be 
Cziczvarek Éváról szóló multheti tudósítá
sunkba. Az egyik az, hogy Cziczvarek Éva 
barátnőjével nem vendéglőben ette végig a dús 
vacsorát, hanem barátnője lakásán, ahová az 
ételeket a följelentést tevő vendéglőből szállí
tották föl, a másik pedig az, hogy Cziczvarek 
Éva sohasem volt szépségkirálynő, legalább is 
sohasem vett részt a Színházi Élet szépségki
rálynő választásán. A tudósítás tartalma tel
jesen megegyezett a följelentés szövegével, így 
tehát a hibát az ügyvéd követte el, aki a 
följelentést hibás tényállás alapján tette meg.

A MARHAKIVITEL
Töprengő úr: — Olvasta? Ausztriába az új 

szerződés értelmében kétszerannyi marhát vi
hetünk ki, mint eddig.

— Megnyugtatom , marad itthon még éppen 
e lég . .«

„Megint érdemes Budapest számára operet
tet írni“ — mondotta Kálmán Imre, a világ
hírű magyar komponista, a „ Kék lámpás* 
szombati előadása után. Kálmán Imre Bécs- 
ből jött megnézni a Király Színház és az idei 
színházi évad slágerét, melynek óriási sike
rére felfigyeltek az összes külföldi színigaz
gatók. Eddigelé 11 európai hírű színház igaz
gatója nézte meg a Kék lámpást és olyan hí
rét vitték a darabnak külföldre, hogy rövide
sen nem lesz egyetlen jelentős operettszínpad 
sem, amelynek számára le ne kötötték volna 
Brodszky csodaszép melódiákban bővelkedő 
operettjét. A Kék lámpás a hét minden esté
jén 6zínrckeriil.

Ürmössy Anikó a Nemzetiben. Mint ismere
tes, Márkus László, a Nemzeti Színház kitűnő 
igazgatója tervbe vette, hogy néhány tehetsé
ges magánszínházbeli színészt vendégszere
peltet az ország első színházának színpadán. 
Az első vendégművész a nagyon tehetséges 
Ürmössy Anikó lesz, aki jelenleg a Bethleniért 
Színház nagysikerű Timosájának egyik fő
szereplője.

F I L M H É T

A HUSVÉT FILMJEI
Fórum: Pánik a városban. A sok dzsungel-

film után is lehet még valami újat és eredetit 
hozni ebben a műfajban. A „Pánik a város* 
bán“ nemcsak dzsungel-filmnek elsőrangú és 
nemcsak a vadállatok viaskodásáról készült 
jelenetek felejthetelenek, hanem izgalmasan 
érdekes a meseszövése is és rendezése, különö
sen az égő cirkuszról és a kiszabadult állatok 
garázdálkodásáról felvett jelenetek rendezési- 
leg is tökéletesek. A főszerepben Buster 
Crable, a csodaúszó és a szép Francis Dee já
rulnak hozzá a sikerhez.

Omnla, Décsl, Corso: A rejtélyes ház. Kitű
nően rendezett, ötletes bűnügyi vígjaiék, 
amely az izgalmakat komikumban oldja fel. 
Jó felvételek és kitűnő szereplők gondoskod
nak a szórakoztatásról, elsősorban a kitűnő 
Halmay Tibor, aKit mindig szívesen látunk 
filmen és a már előnyösen ismert Dorothca 
Wieck.

Rádiós: Arzén Lapin. A Rádius új bűnügyi 
filmé, az „Arzén Lupin“ ennek a műfajnak 
egyik legsikerültebb terméke. Csupa izgalom 
és váratlan fordulat ez a film, amelynek jele
neteit lélegzetvisszafojtva lesi a közönség. 
Jaok Comway rendezéso hibátlan, a főszerepe
ket pedig olyan kiváló színészek játsszák, 
mint John és Lionel BaTrymore, Karén Mór* 
ley és John Miljan.

Ufa és Kamara: Szökevény vagyok. Nagyon
érdekes cselekményü, mindvégig lebilincselő 
film a .Szökevény vagyok", amely első jelene
tétől az utolsóig állandóan fokozni tudja a 
közönség érdeklődését. A rendezése tempós, fő
szereplői, élükön Paul Muhival, valamennyien 
jók.

Eredeti bemutató a Kisfalody Színházban.
Az óbudai Kisfaludy Színház április 22-én ere
deti operettet mutat be „Édes baba“ címmoL 
Az új operett szövegét Soóki Kálmán írta sok 
ötlettel.

Csókol Veronika — Gaál Franciska. Gaál 
Franciska hamar beérkezett mint filmszínésznő 
is az elsők közé. Első filmje a Paprikakis- 
atazony is Rikcr, de mégis csak első filmsze- 
repléso volt. A „Csókol Veronika“ Gaál Fran
ciska második filmje azonban már a szezón 
legszebb filmjei közé tartozik s bécsi bemuta
tóján már őszinte és tartós sikerrel indult 
útjára. A filmet Budapesten az Universal film 
rt. hozza forgalomba.

Szelebnrdi kisasszony című Fox-filmet két
szer tiltotta be a cenzúra. Legfelső fokon most 
a belügyminiszter engedélyezte, de csak 16 
éven fölüllek számára.

Megint érdem es Budapest szám ára operettet írni — 
mondotta Kálm án Imre a Király Szín h áz  
„K ék lám pás"  előadása után
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v á r o s

Egy győzelem, egy döntetlen 
a Kispest turamér iege

Kispest a húsvéti ünnepeket Temesv-ion 
töltötte. Első nap a Kispest a Temesvári 
AC.-al mérkőzött és azt szép játék után 6 : 1  

(5 :0 )  arányban legyőzte. Húsvét héföjén a 
Temesvári Kinizsi volt a Kispest ellenfele. A 
mérkőzés 0:0  arányban döntetlenül végző
dött.

fiyűzOtt az Attila Afrikéban
Oráni távirat jelenti, hogy az Attila csa

pata nagyszombat napján játszotta le afrikai 
túrájának első mérkőzését. A  mérkőzést 
Tlemeenben játszotta le az Attila a tlemceni 
városi válogatott csapat ellen és azt tetszetős 
játék után 2 :0  (1:0) arányban megnyerte. Az 
Attila góljait Simonyi és M átéfi lőtték.

Amsterdamban elvérzett 
a Kérőiét

A bécsi Admira nyerte a tornát
A UI. kerület túrját nem sok siker kísérte. 

Közrejátszott ebben az, hogy kapustartalék 
nélkül ment el és a kapus már az első mérkő
zésen megsérült Remélhetőleg ez tanulság 
lesz a III. kerület számára. Az amsterdnmi 
tornát szintén bécsi csapat, az Admira nyerte.

LIERSCHE SK—III. KERÜLET FC 2:1
Az amsterdaimi .A  ranymalom”-mérkőzésck 

során vasárnap a III. kerület csapata a belga 
bajnok Liersche S. A'.-val került szembe. A 
Kerület kapus nélkül állt Amsterdamban, 
mert a megsérült Budai még harcképtelen volt. 
íg y  aztán a III. kerület kénytelen volt hol
land játékost a kapujába állítani. A gyors 
hollandokkal szemben megzavarodott a Ke
rület. Különösen a csapat legmegbízhatóbb 
része, a védelem, mondott ezúttal csödött. Ért
hető, hogy a bekkek nem játszottak azzal a 
nyugal ómmal, mintha honfitársuk állt
tolna mögöttük a kapuban.

A merész takarékoskodás — hogy vem  
vittek tartalékkapust magukkal — alapo

san megbosszulta magát.
Az óbudai csapat még ezek ellenére is job
ban végezhetett volna, ha a bíró nem ítél meg 
túlszigorúan ellenük tizenegyest. Ez kedvét 
szegte a csapatnak.

A mérkőzés után a bécsi Admira játszott 
az Ajaxal, amelyből a bécsi csapat került ki 
8:0 arányban győztesen. A döntőbe tehát az 
Admira került a Licrschc-vc].

AJAX—III. KERÜLET 6:3 (2:2)
Az óbudai csapat kemény és elkeseredett 

küzdelmet vívott a holland csapat elle.n. Fél
időig nem is tudtak a hollandusok felülkere
kedni. A második félidőben azonban a ma
gyar csapat visszaesett és már nem bírta pa
rírozni a hollandusok nag-obb lendületét. A 
zoagyar csapat gólrúgói: Ulaskó (2), Dömötör.

A mérkőzés után megtartott döntőmérkőzést
az Admira nyerte a Liersche SK ellen, 6:2-re. 
Az Aranymalom tehát Bécsbe vándorolt.

A Bocskai kettős ueresége 
Hegelien

A belga földön játszó Bocskai kirándulása 
kettős vereséggel végződött. Húsvét vasárnap
ján a debreceni csapat a bécsi F. C. Wien-r\é\ 
került össze és nagy balszerencsével 2:1 
arányban elvesztette a mérkőzést. A mérkőzés 
egész tartama alatt a Bocskai volt fölényben. 
A debreceniek gólját Markos lőtte az első fél
idő 35. percében.

Húsvét második napján Liege város váloga
tott csapata ellen játszott a Bocskai. Ez a 
mérkőzés sem végződött szerencsésebben, mert 
a Bocskai ezúttal is 2:1 arányban szenvedett 
vereséget. A magyar csapat gólját E öry  rúgta 
a II. félidő 33. percében.

Veretlen a Budai „11M
Húsvét vasárnapján győzött a Budai, míg 

hétfőn St. Gallenben meg kellett elégednie a 
döntetlennel is. A legfontosabb, hogy veretlen 
maradt a csapat.

BUDAI 11—LUSTENAU 6:2 (2:1)
A Budai 11 vasárnap a voralbergi Lustenau- 

ban játszott és az ottani csapatot minden meg
erőltetés nélkül legyőzte. A Budaiak góljai 
közül S z t a n c s i k  kettőt, M a g d a ,  T ö r ö s ,  
P o l g á r é *  R ö k k  egyet lőttek.

BUDAI 11—FC BRÜHL 0:0.
A Budai 11 csapata mindvégig jobb volt, 

mint ellenfele. Állandóan támadott, de bi
zony a csatársor tudományából nem fűtötte 
egy gólra való. így aztán a sok támadás el
lenére is meg kellett elégednie a csapatnak t 
döntetlennel is.

—  Berlini tudósítónk jelentése —
A Ferencváros húsvét második napján elvér

zett a bécsi WAC ellen, pedig a mérkőzés t 
kezében volt, mert már 3:l-re vezetett. A

FERENCVÁROS— MINERVA 93 
(5:1 2:1)

Húsvét vasárnapján a Ferencváros értékes 
győzelmet aratott a Minerva ellen Berlinben. 
A Ferencváros Sárosi helyén Turayval, a cen
terben Székellyel állt fel tehát úgy, ahogy 
Prágában a Slávia elleni győzelmét kiharcolta.

A  mérkőzés bajtjóslóan indult, mert a ve
zető gólt a berlini Minerva érte el Ivan- 

kovics révén a 20. percben.
Nem sokáig tartott azonban a berliniek öröme, 
mert a Ferencváros szívvel küzdő csapata rá
kapcsolt és

Takács II. góljával, nemhogy csak ki
egyenlített, hanem Toldi hatalmas góljá
val még vezetéshez jutott az első félidőben.

A második félidőben aztán már zökkenő nél
kül működött a Ferencváros gépezete. A ber
liniek a Ferencváros nyomása alatt teljesen 
felőrlődtek.

A z 5. percben Laky, a 10. percben Szé- 
hely és a 30. percben újból Toldi rúgott 

gólt a Minerva hálójába.
A Ferencváros teljesen uralta a mezőnyt, 
úgyhogy a vége felé már le is fékezett.

A bécsi TFAC a berlini Hcrthia ellen ját
szott és 2:0-ás félidő után 3 :l-re  győzött. így 
aztán a húsvéthétfői döntőbe a két vendégcsa
pat a Ferencváros és a W AC  került.

Újpest húsvét vasárnapján szerencsétlen 
körülmények között elvesztette a mérkőzést 
az Akadeniisk Bőid Klubben ellen. A mér
kőzés eredményének irreálitását élénken bi
zonyítja az, hogy húsvét hétfőjén az Aka-
AKADEMISK BOLDKLUBBEN— ÚJPEST 

<2:1 1:0)
Hatalmas szélviharban játszotta le Újpest 

Kopenhágában húsvét első napján az Akadc- 
misk Boldklubben elleni mérkőzését.

A nagy szél teljesen irreálissá tette a já té
kot olyannyira, hogy rendszeres játékról 

szó sem lehetett.
Újpestet teljesen megzavarta az időjárás és 
sehogy sem tudta azt a játékot mutatni, mint 
pénteken a Frem Klub ellen. A dánok már a 
mérkőzés első negyedórájában érik el a vezető 
gólt. Újpest kétségbeesetten küzd a kiegyen
lítésért, de a kapu előtt nem sikerül semmi. 
így aztán a dánok vezetésével zárul a félidő. 
A második félidőben már sokkal változatosabb 
a játék, de ismét a dánok mellé szegődik a sze
rencse és gólt. érnek el, amit aztán később P. 
Szabó gólja követ. Az orkán csak nem akar 
megszűnni. A legjobban irányított labdákat

A Hungária belgrádi kirándulása balul 
ütött ki. Mindkét mérkőzést elvesztette. Ez 
a kettős vereség annál szomorúbb, mert 
könnyen sor kerülhet arra, hogy a jugoszlá-

Belgrádi OK-Hungária a :i  (3 :0 )
A Hungária védelme ezúttal is csődöt mon

dott, amit bizonyít az is, hogy a belgrádi csa
pat már 4 gólos előnyt szerzett a kék-fehérek
kel szemben. A Hungária csapatából hiányzik 
részben a játékerő, részben a lelkesedés és 
győzniakarás s ami ezen felül a csapatban 
-nóor rnetrvan, az kevés ahhoz, hoey külföldön 
megalapozza a magyar futball hírnevét.

■* /. -tth 1 > c-^r főnyi közönség előtt 
játszott a Hungária, amelynek egyetlen gól- 
át Cseh II szerezte meg a második félidő 

végén. A jugoszlávok góljait Pribicscvics, 
Tomascvics és Dettlinger (2) lőtték. A mérkő
zés legnagyobb részében váltakozó játék folyt,

e l l e n
bécsi csapat túlerélyes játékmodorát nem akar
ta átvenni a Ferencváros és így kénytele 
volt a mérkőzéssel együtt a tomagyőzelmet i. 
átengedni.

WAC— FERENCVÁROS 4:3 (3:2)
Húsvéthétfőn a Ferencváros a bécsi WAC- 

val került szembe. A küzdelem a Ferencváros 
vereségével végződött ugyan, de a magyar 
bajnokcsapat mindvégig szebben játszott mint 
ellenfele és csak azért hagyta el vereséggel a 
pályát, mert nem akarta ellenfele kemény já
tékmodorát átvenni.

A mérkőzést a Herthapályán játszották
20.000 főnyi közönség előtt. A vezető gólt a 12. 
percben a WAC érte el Müller lövéséből, 

de 5 perc múlva Toldi már egyenlített.
A második mayar gólt Takács II. lőtte a 2G. 
percben, miután ügyesen kijátszotta Sestát. a 
bécsi válogatott egyik legkitűnőbb védőjáté
kosát.

A  28. percben Toldi a Ferencváros har
madik gólját lőtte

és a WAC szünetig csupán szépíteni tudott a 
32. percben Cisar révén.

A második félidőben a bécsiek durva játékba 
fogtak, míg a Ferencváros mindvégig válto
zatlanul szokott fair játékát folytatta.

A  15. percben Hiltl egyenlített, sőt 5 perc 
múlva Braun, a bécsiek balösszekötője 
megszerezte a vezetést is a W AC részére, 

mely ezután a védelembe tömörült és a Fe
rencváros kitünően fölépített támadásai elle
nére is szerencséjével gól nélkül kihúzta a já
tékidő hátralévő részét. A magyar bajnokcsa
pat játéka, a vereség ellenére is. nagyon tet
szett a berlini közönségnek, amely benne 
látta a Minerva tornájának erkölcsi győztesét.

demisk és a Frem Club kombináltjai, tehát
az erősebb csapat ellen, könnyen győzött.

Újpest tehát rehabilitálta magát Kopcn  
húga közönsége előtt, amely egyébként is 
nagy elismeréssel adózott az újpesti csapat
képességei iránt.
irányától eltéríti a szél. Minden kombinatív já
ték meddő marad. A dánok nagy lelkesedéssel 
játszanak és testeröben túlsúlyban vannak Új
pest felett. Mind egytől-egyig megtermett szép 
szál, szőke legények. Újpest minden igyekezete 
hiábavalónak bizonyul és így a dánok győzel
mével végződik a mérkőzés.

Ulpesf-Kopenhigai Kombinált
3:0 (2:0)

Újpest csapata hétfőn Kopenhágában az 
Akademisk Boldklubben és Frem  Bőid Klub 
kombinált csapata ellen állt ki. Újpest csa
patát fütötte a vasárnapi vereség miatt a 
reváns vágya. Újpest revansa sikerült n, 
mert biztosan kezében tartotta elejétől fogva 
a mérkőzés végéig a játék irányítását és im
ponáló gólaránnyal győzte le a dán kombinált 
csapatot. A magyar csapat góljait A var  (2), 
Sáros lőtték.

vokkal megszűnik a sportérintkezéa és íg\ 
jobb lett volna a multheti szép győzelemmé, 
lezárni a mérleget.

de amíg a belgrádiak lerohanásait sikerrel 
tudták befejezni, addig a Hungária csatár- 
lóra a kapu előtt teljesen tehetetlennek bizo
nyult. Előzőleg a BSK—Jugoszlávia ellen já t
zott és 5 :l-re  g y ő x t t .

BEOGRÁDSKI—HUNGÁRIA 6:4 (2:1)
A B. A. S. K.—Jugoslavia mérkőzés előtt 

játszott a Hungária a B. S. K. csapatával. A 
Hungária védelme ezúttal sem bizonyult elég 
erősnek ahhoz, hogy a jugoszláv csatárok tá
madásait elhárítsa és így 2:l-es félidő után 
kénytelen volt magát sorsának megadni. A 
torna döntőmérkőzését a B. A. S. K. nyerte 
meg 4:2-re a Jugoslavija ellen.

Hősiesen küzdőn a nemzeti can- 
nesban. de saruméi miatt nem 

tudta a udgso győzelmet 
kiharcolni

A Nemzetinek is csak egy mérkőzésre tel
lett a szerencséből. Ezzel korántsem akarjuk 
azt mondani, hogy az első mérkőzését szeren
csével nyerte meg, csupán azt, hogy ott nem 
üldözte még a balszerencse. A másodiknál 
aztán annál inkább. Szendrő lesántult és bi
zony csonka csapattal a Pilsen eben nehev 
ma boldogulni. Különösen akkor, ha az dur
ván játszik, mint ahogy a Nemzeti ellen tette.

Viktória Pilsen-Hemzeti 3:1 (1:1)
Az első félidő 3-ik percében Szendrő oly 

szerencsétlenül bukott, hogy lerándul és he
lyette a jobbszélső Stáhl ment hátra játszani. 
A 30-ik percben Belcsikct. térden rúgták s ő 
ettől kezdve a balszélen statisztált. A 40-ik 
percben esett a cseh vezető gól,

1 perc múlva szabadrúgásból Flóra ki
egyenlített.

Szünet után a Nemzeti úgyszólván ;) ember
rel játszott, mégis sokáig tartani tudta az 
eredményt. A csehek győztes góljai a *0. és 
U -ik  percben estek. A Nemzetiben Flóra, 
Szecsei, Búza és Stáhl játszott jól

A másik mérkőzés az OQ Cannes 8:3 
arányú győzelmével végződött az Antibcs 
Olympique ellen.

Hem zeüCannes oc 4 :2  (3 :i )
Cannes, április 16.

Húsvét vasárnapján értékes győzelmet ara
tott a Nemzeti csapata az O. G. Cannes hús
véti tornáján. A Nemzetit a sors első napon 
a vendéglátó egyesülettel hozta szembe és azt 
lelkes, szép játékkal 4:2 arányban legyőzte. 
A csapat legjobb része a csatársor volt. A 
Nemzeti góljai közül Bihámi kettőt, Odry és 
Stáhl egyet-egyet lőtt. A torna másik két 
résztvevőjének a Victoria Pilsen és az Olin>- 
inque. Antibes küzdelméből a cseh csapat került 
ki 2:1 arányban győztesen és így a Nemzeti 
a döntőt a pilseniek ellen vívja meg.

Szeged egy győzelemmel es egy 
vereséggel tért vissza órádról

A Szeged FC is félsikert könyvelhet el a 
húsvéti kirándulásból. Vasárnap győzött, míg 
hétfőn már vereséget szenvedett az AMTE 
csapatától.

SZEGED FC—GLÓRIA ARAD 1:0 (0:0)
Aradi távirat arról számol be, hogy a S z e 

g e d  FC húsvétvasámapján Aradon a G l ó 
r i a  csapata ellen játszott és azt döntetlen 
félidő után minimális gólaránnyal legyőzte. 
A mérkőzés gólját a válogatott K o r á n y i  II 
lőtte.

AMTE — SZEGED FC 2:1 (2:1)
A két csapat között nagy küzdelem volt a. 

győzelemért. Az aradiak már az első félidő
ben megszerezték a vezetést és hiábavalónak 
bizonyult az szegediek minden erőlködése, nem 
sikerült az eredményen változtatni. így aztán 
az aradi csapat győzelmét hozta a mérkőzés.

MEGALAKULT AZ SLSÖ NŐI MAGYAR 
BRIDGECSAPAT. Az első magyar női bridge 
thaime Unió néven megalakult. Tagjai: Eisc- 
?imnn Gyuláné, GotUicb Albertné, Monostori 
Dezsóné, Kalhís Pálné. Csapatkapitány: dr. 
Nagy Andorné.

K épzőm űvészet
Kiünt az Ernst Múzeum jubiláris kiállítá

sán Sugár Andor „Klárisos nő“4-je, Ciflery 
József ouvréjo is impozánsan fejlődik. Gur- 
littnól nagy siker volt Kondor László gyűjte
ményese.

Alberth Ferene két tája (Tókiói Múzeum), 
Huszthy Iboly mozgalmas szíuhatású hangu
latai, Galia Endre kitünően egyensúlyozott 
portréi érdekes korértékek.

Dettár György jelentős tájkulturával, E. He
ves! Margit a női psziché meglátásaival, Szüle 
Péter impozáns világsikerekkel jelezte a ma
gyar ténylegesen haladó festészet kvalitásait.

Romek Árpád világklasszisú jelentékeny 
csendéletei, Galia Endre kulturált műcsarnoki 
tájai. Alberth Ferenc két finom megjelenítése 
(Tókiói Múzeum) értéktermelési irányadók.

Cziffery József dosztojevszkis meglátásai. 
Kondor László, a magyar Rousseau berlini si
kerei, IInszthy Iboly népszerű budapesti pa
norámái, időszerű mondanivalók.

Dukál Takách Jenő spirituális erejű tanul
mányai, Baner István lendületes tájai, Dettár 
György dekoratív melátásai kitűntek.

A Nemzeti Szalon téli tárlatán kiemelkedő 
mü dukai Takách Jenő genreja, Dobay Ferenc 
dekoratív díja (Iparművészeti Iskola) érdekes 
irány jelzés, csakúgy mint Dettár György 
Gordon londoni magáumúzeumában levő fest
ménye.

Kdldor László,

Ú jp e s t fé n ye s  re v á n s o t íréit 
héttőn a v a s á rn a p i v e re s é 

g é é rt  K o p e n h á gá b a n

A  H u n g á ria  kettős k u d a rc a  
B e tgrá ríb a n
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A ptílyassz amur
Tetemrehívás után kiáltottak a buda

pesti sportpályák zárt kapui, ásító tribün
jei, amikor hiába várták, hogy húsvét nap
ján megnyíljanak és úgy, mint azelőtt ré
gen, s ápolatlan gondozatlanságukban ma- 
gukbazárják a futballsport rajongóinak tíz
ezreit. Jött a húsvét vasárnapja eljött a 
hétfő is, csak a —  tömegek nem jöttek. 
Nem jöhettek, mert nem volt mihez jönniök 
Még azok gém jöttek a kihalt pályák felé, 
akiket tetemrehívni lehetett volna. Mindenki 
elment. Ki külföldre, ki turisztikázni, ki ló
versenyre, vagy ismét vissza a kocsmába, a 
kávéházakba, ahonnan a futball régi vezérei 
—  a maguk nemesebb elgondolásával — év
tizedek munkája árán már sikerrel elhódí
tották őket a szabad levegőt jelentő futball- 
pályákra. Ma a lerongyolódott, nyomorgó 
futball pillanatnyi előnyökért odadob min
dent, az egész jövőt és itthagyja Budapestet 
húsvét két napján program nélkül. A futball 
kevesbedő közönségét is szélnek engedi. 
Menjen mindenki, amerre lát. Kisvonalú, rö
vidlátó szatócspolitika ez. Művelői bizonyá
ra megtorpannak és éppen úgy elveszítenék 
a fejüket, ha a régi nagy idők visszatérné
nek, mint most, amikor rosszul megy. Mert 
a koncepció is hiányzik, nemcsak a konjunk
túra. A hosszban mindenki bölcs, még az a 
pályahengerelő csacsi is, amely fejbólintva 
járta körül húsvét ünnepén a zárt kapu' 
mellett a pályát és nem tudja megérteni a 
maga csacsieszével, hogy miért is van ez 
így? Megnyugtatjuk a pályák hengerlésre 
ítélt szamarait, hogy mi sem tudjuk a prog
ramot intéző bölcsek észjárását megérteni.

Tetemre kellett volna húsvét két napján 
hívni a magyar futball bölcseit a néma. 
üres futballpalyákra és számonkémi tőlük, 
hogy miért törtek szerencsétlen és meggon- 
dolr.tlan programpolitikájukkal a futball 
életére?

Ha elgondoljuk, hogy mit jelentett vala
mikor a húsvét a sport számára. Ez a kettős 
ünnep mindenkor ezer és ezer új hívet szer
zett a futballnak. Ma üres pályák, tátongó 
tribünök, zárt kapuk büszkén, de értelmetle
nül pöffeszkedve kiáltiák oda a megfogyat
kozott számú hívőknek is, hogy „ma nem 
vagyunk itthon, nem fogadunk, ma nem va
gyunk kíváncsiak rátok!"

És az emberek ezrei sértődötten se.rlcov- 
fordulnak. Ma még ezrek, holnap már csak 
százak és aztán, a „ bölcsek”  nem értik meg 
a szomorúan bólogató pál.vaszamarak csodál
kozó tekintetét, már nem lesz senki, aki sar- 
konforduljon. Csak azok lesznek ott, de azok 
aztán biztosan, akik ma a futball sorsát in
tézik ..

Hátszegi Ottó nyerte a tőr- 
bajnokságot

Magyarország 1933. évi egyéni tőrbajnok
ságát Hátszegi (H ntz) Ottó főhadnagy, a hon
véd Tiszti Vívó Klub nyerte. Hátszegi győzel
mével megvédte multévi bajnokságát.

Tizenhét induló részvételével kezdődött va
sárnap délelőtt a Műegyetemen a tőrbajnok
ság selejtező küzdelme, melynek során elvérzett 
Eckl, Dunay, dr. Zöld, dr. Hajdú és He- 
rendy is.

Délután 5 órakor az aulában kezdték a 
döntőt, amely bővelkedett az izgalmakban* 
Különösen sok vitára adott alkalmat dr.

Rozgonyi György visszalépése.
Végre óvások és fellebbezések után a zsűri 
cTappel a szabályoknak megfelelő döntést hoz
tak. Hátszegi megérdemelten nyerte a bajnok
ságot.

A  második helyre meglepetésszerűen Bay 
Béla került, aki megverte a bajnok Hát- 
szegit is, de kikapott Rozgonyitól és a 

bajnok öccsétöl, Hatz főhadnagytól.
A végeredmény a következő: bajnok: Hátszegi 
(H atz) Ottó főhadnagy Honvéd Tiszti Vívó 
Klub 7 győzelemmel, 2. Bay Béla BEAC 6 gy., 
3. Meszlényi Egon HTVK 6 gy., 4. Hatz Jó
zsef főhadnagy TAC 5 gy., 5. dr. Gözsy Sán
dor HTVK 3 gy., 6. Páíócz György BEAC 3 
gy., 7. Borovszky Jenő HTVK 2 gy., 8. Id- 
rányi Ferenc főhadnagy HTK 2 gy, 9. dr. 
Rozgonyi György 2 gy.

II Postások kőt döntetlenje 
nagyváradon

Az amatőr Postás csapat húsvét két napján 
Nagyváradon vendégszerepelt. Mindkét nap 
azonban döntetlen eredményt ért el, ami a ki
tűnő amatőr csapat dicséretére válik. Első 
nap a N AC  ellen 3:3, másnap a Crisana ellen 
pedig 1:1 volt az eredmény.

— O —

MEGALAKULT AZ ELSŐ NŐI BRIDGE- 
CSAPAT. Az első magyar női bridge thaime 
Unió néven megalakult. Tagjai: Eisemann 
Gyuláné, Gottlieb Albertné, Monostori De- 
zsöné. Kallós Pálné. Csapatkapitány: dr. 
Nagy Andoraé.

NAGYKANIZSÁNAK A VARASDI SLA- 
VIA VOLT A HÚSVÉTI VENDÉGE. Va
sárnap a NTE győzött 5:2 (2:2) arányban a 
Slavia ellen, míg hétfőn a Zrínyi TE 5:1 
(4:1) arányú vereséget mért a Slaviára.

M A 6 Y A R  H É T F Ó

Az amatőrök „árumintavásárán”
Budapest megérdemelten nyerte a húsvéti serleget
Második Dél-, harmad k Közép-, negyedik Nyugat

in agyar ország
Húsvét két napján az Üllői-úti pályán, a 

magyar profifutball távollétében felvonult a 
magyar amatőrgárda, a jövő reménysége. 
Négy kerület, köztük a budapesti is felvonul
tatta az amatőrfutball legjobjait, hogy el
döntsék egymás között az elsőbbség kérdését. 
A  torna igen jó  sportot hozott. Az amatőr
futball rendkívül sok tehetséges játékost mu
tatott be a szép számú érdeklődőknek, amely
nek soraiban ott találtuk az összes profi- 
egyesületek őrszemeit, akik lázasan figyelték 
a játékosgárdát.

Úgy tűnt fe l az egész, mint a futball 
„ Árumintavására,\ A z Alszövetségek sa
já t költségükön kiállították a kirakatba 
a portékájulcat, hogy a vásárló közönség 

alaposan szemügyre vehesse.
A vásár jól is sikerült, mert a látottak 

sportszempontból teljesen kielégítettek. A vi
dék kitűnő játékos gárdával rendelkezik,
azonban a nagyobb rutin és ezúttal a küzdő- 
képesség is a budapesti csapat oldalán volt. 
Budapest megérdemelten lett győztese tehát 
a tornának. Az előmérközés során, már há
rom gól előnnyel vezetett Nyugat csapata és 
a pesti fiúkban volt annyi akaraterő, hogy a 
végén kiegyenlítettek, sőt a maguk győzelmét 
is kiharcolták.

Jól játszottak: Uoffmann, Barna (BLASz) 
és Keleti, Kulcsár (Syugat).

Köz cp—Nyugat 4 :0  (1:0)
A vasárnap vesztes csapatot összecsapása 

unalmas játékot hozott. Az alacsony színvo
nalú játékból Közép csapata megérdemelten 
került ki győztesként. A győztes csapatban 
Pozsonyi és Görög tűntek ki. Az o játékuk
nak köszönhette Közép a győzelmet.

Nyugat kezdi a játékot s Keleti mar az 
első percben veszélyes helyzetet teremt, de 
Ágai szép védéssel ment. Hosszú mezlkyjatek 
alakul ki. Főleg a Nyugat térfélén folyik a 
játék, amelyből Kolláth szerzi meg a veze
tést. 1:0. A Közép továbbra is tamad és h ö
rö g 'k é t  góljával már három gól előnyt sze
rez. A Nyugat is nekilendül, de a csatárok a 
legjobb helyzeteket is elszalasztjak. Keleti lö
vését Ágai gyönyörűen védi. A 36-ik percben 
Görög a rosszul kifutó Máfc mellett a hálóba 
gurítja a Közép utolsó gólját.

Biasz-Dől 5:3 (3 :i)
A húsvéti serlegmérkőzés második napján 

a budapesti csapat már_ sokkal szebb játékot

előnyös változásokat eszközöltek, Reiter ke
rült a jobbszélre, míg az osszekoto helyen 
Éber játszott. A csatársor ebben az összeté
telben szép kombinációs játékot nyújtott. A 
győztes csapat védelme megbízhatóan dolgo
zott. A  halfsorban Hoffmann  volt a legjobb, 
míg" a csatársorban Készei II. gólképessége
vei tűnt ki.

Dél csapatában ezúttal Feketekor ács volt 
a legjobb, míg Solty sokkal gyengébben ját
szott, mint az előző napon.

A budapesti csapat már az első percekben WMÍlyea 
támadásokat vezet, mégis Dél sxerxi meg a vezetést. 

Feketekovács kiugrik a budapesti ▼Mök kötött 
a nyugodtan a hálóba vágja a labdát. (fjO).

A gyors eredmény meglepi a BLASt csapatát é» kemény 
ostromba fog.

Reiter ügyesen Készeihez játszik, aki n rosszal 
vetődő Kuesmik mellett a hálóba helyezi a labdaL 

(1:1)
Bukoveesky lefutását Gergely lt-on belül erélyesen 

szereli, de a báró a It-osról rugat büatetőt.
27. percben Cseszneky lövése a kapufáról Készét 
elé pattan, akt habozás nélkül a hálóba küldi a

labdát. (2 :1).
A következő percben újból Készéi eredményes. Gyönyörű 
húzással veszélyes helyzetet teremt a kapu előtt. 

Kuesmik kiüti n labdát, de most már Készéi vég
érvényesen a kapuba fejeli. (3:1).

Szünet ntán tovább támad a budapesti csapat s már 
az első percekben a jól helyezkedő Készei a 

BLASz negyedik gólját lövi.
Most Dél erősen beletekszik a játékba és fölénybe kerül. 

Bukoveesky beadását Feketekovács kapásból a 
hálóba továbbit ja. 4:2.

A gól után Dél ostroma nem szűnik meg. sőt még fo- 
kozódik s három percig szinte pillanatonkint mennek a 
lövések a budapestiek kapujára, i  égre meg is van aa 
eredmény, mert Heiin, Szilt hibájából szépít az ered
ményen. 4á. Dél erősen küzd az egyenlítésért, de Készét 
gólja végleg bebiztosítja a győriemet a budapesti csapat-

-----——-— — ni

Magyarország első helyen áll 
a bontás Európa Kupaiaiiau
Magyarország -  Csehszlovákia 12: a

Délmagyarország Kőzép- 
magyarország 4:2 (3:2)
A titkos favoritnak jelzett Közép, kénytelen 

volt meghajolni a nagyobb technika és rutin 
előtt. Annak ellenére, hogy csapatában fel
felvillant a tehetség — különösen áll ez Po
zsonyira és Lantosra. A győztes csaopatban 
Solty IV.-et kell kiemelnünk, aki végig csillogó 
tehnikával és okosan játszott az erős szélben. 
Utána Bukovelzkyröl kell megemlékeznünk, aki 
az első nap legjobb balszélsöje volt. Kucsnik 
tehetséges kapus. A mérkőzés első félidejében 
a széltől támogatott Közép már az elaö̂  perc
ben megszerzi a vezetést Mágori hibájából.

Mágori felszabadító lövése lepattan Lantos
elé, aki közelről megszerzi a vezetést,

(1 :0 .)
A 7. percben Czakó a büntetőn belül handset 
vét.

A tizenegyest Solty IV. értékesíti. (1 :1 .) 
Bukovelzky fut el a szélen és ideális beadását 
Solty IV . helyezi a hálóba (2 :1 .). A 25. perc
ben Pozsonyi három emberen is keresztül ve- 
rekszi magát, de a lövés pillanatában Török 
fautolja. A  büntetőből Görög szerzi meg az 
egyenlítést (2 :2 .). A széltől támogatott Közép 
erősen támad és mégis Dél szerzi meg a veze
tést. Kliment labdájával Sahm elfut és véd- 
hetetlen gólt ló (J :2.),

A második félidőben Dél láthatólag kíméli 
magát, míg Közép kísérletei meddők maradnak. 
A 15. percben Kuesmik megsérül és helyére 
Bosznai áll be. Bukovelzky lefutásából esik 
Dél utolsó gólja, ami aztán megpecsételi Kö
zép sorsát. Bukovelzky beadását Sahm helyezi 
a hálóba. (4 :2 .). A mérkőzés hátralevő idejében 
erős visszatetszést kelt Közép kemény játéka, 
aminek Solty IV. lett az áldozata.

BLASZ— nyugat 5 :4  (i:4 )
Változatos és helyenként izgalmas küzdel- 

mot vívott a két csapat. Általános meglepe
tésre, már az első percekben a Nyugat szerzi 
meg a vezetést, Kulcsár révén. A BLASz csa
pata hihetetlenül gyengén játszik, így már a 
második Nyugat-gól nem is meglepetés. 
A rendkívül agilisán játszó Keleti ügyesen 
kiugrik a gyengén helyezkedő BLASz-véde
lem között és a léc alá vágja a labdát (0:2). 
A BLASz is támad, azonban a csatársor a 
legbiztosabb gólhelyzetekben is ront. A Nyu
gat támadásai veszélyesek. Kulcsár ügyesen 
átvágott labdájára Kohnt jókor érkezik és a 
tehetetlen Régi most sem tud eredményesen 
közbelépni (0:3). A harmadik gól után már 
kissé magukhoz térnek a budapestiek é« si
kerül is nekik Cscszneki révén szépíteni az 
eredményen (1:3). A bíró már a félidő végét 
jelzi, amikor Vagy kiugrik s a kifutó Régi 
mellett a hálóba helyezi a labdát (1:4).

Szüneiben erős fejmosást kapnak a budapes
tiek, ami meg is látszik a második félidőbeli 
játékukon. Mintha kicserélték volna őket, 
olyan lelkesen játszanak. Igaz, hogy a Nyu
gat is erősen visszaesett, az első félidőben 
diktált tempó folytán. A BLASz most egy
másután éri el a gólokat. Barna szépen ívelt 
labdája a kapuba száll (2:4). Majd újra Barna 
veszélyes. Lő, de a labda Cseszneki fejéről 
irányt változtatva a kapuba jut (3:4). Régi he
lyére új kapus áll be, S2 Íft személyében. Ez a 
esere most már biztosabbá teszi a BLASz vé
delmének munkáját. A budapestiek erősen 
küzdenek az egyenlítő gólért. Király bomba- 
lövése a kauíáról Reiter elé száll, aki közel
ről a hálóba fejeli a labdát (4:4). Most már 
nem kétséges a BLASz győzelme, mert a 
Nyugat szinte megadta magát. Barna szerzi 
meg a budapestiek győztes gólját (5:4).

Ötvenedik mérkőzését vívta meg vasárnap 
este a Beketow-cirkuszban a magyar váloga
tott ökölvívó csapat. Ellenfele az Európabaj- 
nokaspiráns Csehszlovák válogatott csapat 
volt. Zsúfolt nézőtér mellett folytak le a küz
delmek. Az ünnepi kereteket meg is hálálta a 
magyar csapat, mert a legvérmesebb reménye
ket is túlszárnyaló elszántsággal küzdött. 
Ünnepi hangulat volt. Csak a rendezés nem 
volt ünnepi. Sőt! Ünneprontó volt. A bejárat 
előtt a nézőknek „ ökölharcot”  kellett foly
tatni, amíg be tudtak jutni a cirkuszba. Bent 
pedig a legnagyobb fejetlenség uralkodott. 
Számítani kellett volna arra, hogy a nézőtér 
megtelik ós nem lett volna szabad ilyen kevés 
jegyszedövel a közönség elhelyezkedését meg
nehezíteni, ismételten meg kell azonban állapí
tani, hogy ilyen versenyekre nem alkalmas a 
Beketow-cirkusz.

Itt az ideje, hogy felépüljön a Fedett !
Sportcsarnok.

Magyarország 12:4 arányú fölényes^ győzel
mével biztosította első helyét az Európa Ku
pában. A magyar csapat fölényes győzelme 
megérdemelt volt. A nyolc mérkőzés közül csak 
egyet vesztettünk el, míg kettő döntetlen ma
radt. A bírók tárgyilagossággal látták el fel
adatukat és így a mérkőzések eredményei ál
talános megelégedést keltettek.

*
Benácsi—Fiala küzdelme nyitotta meg a 

versenyt. A magyar fiú hatalmas lendülettel 
kezd. Fiala megzavarodik s egymásután kapja 
az ütéseket. Már az első menetben látszik, 
hogy fölényes magyar győzelem lesz. Benácsi 
egyik ütéssorozata után Fiala megtántorodik, 
de szédelegve folytatja a küzdelmet.

Benácsi kihasználja a kedvező alkalmat s 
jobb egyenesével kiüti Fiolát.

óriéisi taps fogadja a szép győzelmet. K ez
detnek nagyszerű volt! Vezetünk! 2 :0 !

Utánuk Lovas és Prohászka következik. Itt 
már erősebb küzdelem folyik, mert a cseh jól 
tartja magát. A harmadik menetig egyik sem 
tud komolyabb pontfölényt szerezni. Az utolsó 
másodpercekben Lovasnak mégis sikerül be
vinni ütéseit s így ő kerül ki győztesen. 4 :0 !

Nagy ováció fogadja Énekes ringbe lépését. 
A világbajnok azonban nem elégíti ki híveit. 
Hiába biztatják ütemes Csicsa kiáltásokkal. 
Ütései gyengék, de azért rutinja így is ele
gendő ahhoz, hogy Chundela ellen győzzön. 
6:0!

Az újonc Harangi Stefanelckel kerül szembe. 
A papírforma cseh győzelmet Ígér. Harangi 
azonbaji remekül küzd és határozott fölényben 
van. Úgylátszik a cseh sem volt elkészülve 
ilyen erős ellenfélre! Változatos mérkőzés! 
Egyenlő erők. Eredmény döntetlen. 7 :l l

A  wélter-súly következik. Tokaji— StÖckl. 
Tokaji körbesétálva kezd. Szédíti ellenfelét. 
Ez azonban megúnja a dolgot és erős táma
dásba kezd. Horgot visz be Tokajinak. Némi 
cseh fölény alakul ki. A második menetben 
azonban Tokaji kiegyenlíti ponthátrányát s így 
az eredmény itt is döntetlen. 8 :2 !

A  Skrivanek— Orsolyák mérkőzés hozza meg 
a csehek első győzelmét. A tömzsi, de nagy
erejű Skrivanek tetszése szerint viszi be üté
seit a hosszú Orsolyáknak, aki állandóan 
nyitva hagyja baloldalát. Fölényes cseh győ
zelem. 8 :4 !

Szigeti egy  súlycsoporttal feljebb indul,

mint rendesen. A kisnehézsúlyban a hórihor-
gas Havelkát kapja ellenfelül. Ez  ̂azonban 
nem zavarja Szigetit, mert nyugodt és pontos
munkájával teljesen bedagasztja Havelkát, 
akit csak a menet végét jelző gong menti meg 
a kiütéstől. 10:4/

A nehézsúly következik. Kíváncsian várja 
mindenki Európa legjobb és legerősebb boxoló- 
jának kikiáltott Ambrós küzdelmét Győr fix'el, 
A cseh nyugodtan kezd, inkább védekezik. 
Gyórfi eleinte elfogódott nagynevű ellenfelé
vel szemben. Később nekibátorodik és bátran 
üt. Erős küzdelem folyók. A mérkőzés végén 
Győrfi még némi pont előnyre tett szert, de 
azért döntetlen eredményt hirdetnek ki. Ez is 
szép eredmény! 12 :4!

A nem várt fölényes győzelem feledteti \ 
gyenge rendezést.

Jő eredményeket hozott
a húsvéti űszóuerseny

A Magyar Úszó Szövetség húsvétvasámapi 
úszóversenye a vidéki és a fővárosi utánpótlás 
vizsganapja volt. A gazdag műsort nagy ér
deklődés mellett bonyolították le. Az eredmé
nyek általában igen jók voltak, különösen a 
100 méteres gyorsúszás és a 10 méteres hát
úszás résztvevői úsztak igen jó időket. Bicskey 
Árpád a 100 m hátúszásban 1 perc 13 mp-es 
idővel eddigi legjobb teljesítményét nyújtotta.

EREDMÉNYEK:
SxSS egyharmad m leánygyermek vegyes 

sta féta : i. III. kér. A. csapat i p 23.4 mp, 2. 
FTC, 3. III. kor. B. csapat. 200 m mellúszás: 
1. Gyulay MAC 3 p 01.4 mp. 2. Lengváry 
KISOK, 3. Mezei egy. kiv. 100 m gyorsúszás:
1. Nagy Lajos MUE 1 p. 03.2 mp. 2. Csik 
BEAC 1 p 03.2 mp, 3. Abay-Nemes PÁC 1 p 
03.4 mp. 66 kétharmad m mellúszás (KISOK, 
berlini keret. III. korosztály): 1 Keszler, Ke
reskedelmi Akadémia 55 mp, 2. Berente- 
Hunfalvy. 3. Kollmann. IV . korosztály: L 
Lantos, Szent István gimnázium.

1 0 0  m hátúszás: 1. Bicskey Árpád ESE 1 
p. 13 mp., 2. Hazai MTK, 3. Barabás BBTE. 
100 m ifjúsági hölgy gyorsúszás: 1. Bíró Ági 
UTE 1. p. 20.8 mp,, 2. Lcnkeffy Matild BSE, 
66 kétharmad m ifjúsági hölgy mellúszás: L 
Debreczcni Kató III. kér. TVE 1 p. 04.6 mp.,
2. Somogyi Éva III. kér. TVE., 3. Nemes Ági 
FTC. 5x66 kétharmail m gyorsúszó sta féta : 
1. Vidéki kombinált 3 p. 19.2 mp., 2. Utánpót
lás (Bandi, Rajky II., Gyulai, Somlay, Laky) 
3 p. 22.4 mp., — Bemutató miiugrás: A ver
senyen Nagy (Árpád-gimnázium), Schöffer 
(egy. kiv.), Székely (egy kiv.) és Zoltán (Bér* 
zsenyi reál) vettek részt. — 66 kétharmad m 
gyorsúszás (KISOK), berlini keret II. korosz
tály) : 1. Török Zoltán 42 mp., 2. Kohen (Ara
nyosi felsőkeresk.), 3. Kollmann IV.; versenyen 
kívül Hantos (P écs) 40 mp-t úszott. — IV. 
korosztály: 1. Feketics (Verbőczy reál) 43.6 
mp., 2. Lisznyay, 3. Huszár. 3x66 kétharmad 
vegyes sta féta : 1. Utánpótlás csapata (Mezei, 
Hazai, Mészöly) 2 p. 18.8 mp., 2. Vidéki kom
binált.

Vízipóló: B. válogatott-Utánpőtlás 4:4 (2:1), 
Bíró: Sinkó.

KSOK— M ESE  9:0 (2:0).

Angol ligaerodmőnyek
Húsvét hétfőjén a zangol bajnokságban 

csonka forduló volt. A bajnoki forduló ered
ményei a következők; Burmingham—Sundcr- 
land 2:0, Derby County—Portsmouth 2:0, 
Everton— Leeds United 0:1, Midlesbroughe— 
Wolwerhampton Wanderers 2:1, Newcastle 
United—Astno Villa 3:1, Sheffield United— 
Bolton Wanderers 3:2, Westbromwich Al- 
bion—Manchester City 4:0.

Nappali
elleni krém a valódi, nappal púder alatt 
használható, száraz, Dr. Morisson Kzeplóelleni 
krém vagy éjjelre a zsíros Dr. Morisson |

szeplő
szeplőelleni krém. Tégelye 1 pengő 30 fillér 
minden jobb szaküzletben. Magyarországi fő
raktár: Kozmochemia rt., Budapest, Molnár- 

utca 35.
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M A G Y A R  H É T F Ő

Néhány őszinte szó...
Az adatok ismeretében nem tudunk olyan 

könnyen napirendre térni a Somogy—Sorok- 
sár-ügy újraf el vételi kérelmének elutasítása 
fölött, mint a h op  azt a PLASa-ban tették. A 
mérkőzést vezető bíró, akit szerinte a tárgya
lások folyamán meg sem kérdeztek, a Sport• 
hírlap hasábjain olyan új momentumokat ho
lott fel az óvás ügyében, amelyek aligha le
hettek ismeretesek az ügyet tárgyaló bizott
ságok előtt, mert hiszen mindenkit megkér  ̂
deztek, csak éppen az indiferena bírót nem. 
Amit a bíró a nyilvánosságnak elmondott, 
talán éppen elég ahhoz, hogy a hozott hatá
rozatok revízió alá vétessenek, de ahhoz min
den körülmények között elég súlyosak, hogy 
legalább azok vizsgálat tárgyává tétessenek. 
Kann Ferenc elég komoly sportember ahhoz, 
hogy megfontolja azt, amit mond, de egyéb
ként amit erről az ügyről elmondott, azt mint 
a mérkőzés bírája mondotta el. Mindaddig, 
amíg az ellenkezője be nem bizonyul, hitelt 
kell adni annak, amit Kann Ferenc, a bíró 
mond.

Helytelenül tette a PLASz, hogy eluiasí 
tóttá az újraíelvételi kérelmet, mert ezacl 
meglehetős ködbe burkolta és titokzatossá 
tette az egész ügyet. A bíró vallomását meg 
kellett volna hallgatni és ha az, amit a bíró 
mond, helytálló,, akkor az anyagi igazságnak 
eleget kellett volna tenni a Soroksár—Somogy 
ügyben, vágj- pedig ha a bíró vallomása a 
mentő akció jellegét igazolná, akkor ugyan
csak az igazság követeli meg, hogy a meg
torlás ne maradjon el. A sportközvélemény 
tisztán akar látni ebben az ügyben, tekintet 
nélkül arpa, hogy ki marad a porondon. Ez 
az elutasítási mód lehet kényelmes, tapinta
tos, praktikus és talán meg is kíméli a sze
replőket a sebektől, de lehet, hogy ugyanak
kor halálos döfést ejt az anyagi igazságon.

Nekünk is fáj a Sárosi megrugott lába. 
Éppen úgy fáj, mint azoké a névtelen százaké, 
akiket heiről-hétre a Sárosi sorsa ér.

Nekünk egyformán fáj, ha a Sárosi, Kal
már, Avar lábát rúgják meg durván vagy a 
névtelen százakét. Egyformán feUzisszenünk 
minden durvaságra, amely a mások testiépsé
gét veszélyezteti. Az írott szabály, a futball 
törvénye sem tesz különbséget abban, hogy kié 
az a láb, amelyet lerúgtak. Nehogy félreértés 
legyen, mi is elítéljük, sőt ha módunkban 
lenne, meg is torolnók azt a határtalan köny- 
nyclmüséget. amellyel éppen Sárosit, a ma
gyar futballrtak ezt a ragyogó tehetségét, ezt 
a talpig úrigondolkozású hősét lerúgták. A 
sportéletben azonban a szabályokon nyugszik 
minden. A szabály lehet jó, lehet rossz, de fa
batkát sem ér a jó se, ha nem egyformán al
kalmazzák.

Minden kivétel a szabályok iránti tisztele
tet, tekintélyt gyengíti. A futball pedig ezen 
a téren már nem sok gyengítést bír el. Azt 
halljuk, hogy Zilahi és a bíró ellen a Sárosi- 
ügyböi kifolyólag vizsgálatot indítanak. Vég
zetes hiba. Bár az intenciók helyesek és a meg
torlás indokolt volna. Azonban a futballnak 
harminckét év óta talán egyetlen helyes és 
egészséges szabálya, hogy a pályán a bíró 
dönt és az ellen nincs fellebbezés. Három év
tized alatt egy egész kötetre való napnál is 
világosabb igazságtalanság, szabálytalanság 
történt a pályákon. Maguk az ügyet tárgyaló 
bírák is szemtanúi voltak eseteknek és még 
sem tértek le arról az egyetlen helyes útról, 
hogy pályán történtek megítélésére egyedül a 
mérkőzést vezető bíró hivatott. Ez pedig azért 
történik így harminc esztendeje, mert rájöttek 
arra, hogy ebből kevesebb baj származik 
mintha a tribünről szedett tanuk vallomása 
döntőleg avatkoznék bele mérkőzések, játéko
sok sorsába. És ez így volt jó  harminc évig és 
valószínűleg további harmincig. Más lapra 
tartozik, hogy meg kell akadályozni az ilyen 
eseteket. E z többet ér minden megtorlásnál. 
Tessék a bírókat utasítani, hogy szigorúbban 
toroljanak meg minden durvaságot. Zárjanak 
ki kíméletlenül minden kíméletlen játékot. A 
fegyelmi bizottságok pedig ugyancsak vasszi 
gorral sújtsanak le a játékosokra. Ne az in
téző ügyességén múljék a büntetés nagysága.

Megoldási lehetőség van elég, csak éppen az 
nem az igazi és célravezető, amelyre most 
akarnak lépni. Amennyire kitüntető ez a lépés 
a Sárosi ügyében, éppen olyan bántó és igaz
ságtalan a hasonló körülmények között lerú
gott névtelen százakkal szemben. A szövetség 
nem tehet kivételt még akkor sem, ha Sárost 
lerugása konzekvenciáiban nagyobb, mint 
azé a másik százé. Kivételre nincs is szükség. 
Ne is próbálják az ügyek megindulásának ed 
digi kialakult rendszerét arra a labilis alapra 
ráirányítani, mint amilyen labilis és sokszor 
...kivételes'* alapokon nyugszik a megtorlás 
rendszere. Inkább ott törekedjenek^ az 
egyöntetűségre, az egyenlő elbánás elvére és ne 
üssenek rést ott, ahol e2  már évtizedek óta 
megvan. R  ?

A profikombinált vasárnap győzött, 
héttőn súlyos vereséget szenvedett! 

Kolozsvárott
A profikombinált csapat, amelyet a leg

gyengébb tartalékokból lehetett csak ösz- 
szeválogatni és éppen ezért nem is volt 
szükség a mérkőzésre, húsvét két napján 
Kolozsvárott szerepelt. Az első nap a vá

ros válogatottjai ellen 2:0 arányban 
győztek, míg húsvét hétfőn az Universi- 
tateával szemben 4:0 arányú súlyos vere
séget szenvedett.

Szerdán indul meg a harc
az osztrák—magyar mérkőzésre 
kiadott „15D0“ jegyére

Prognózis: 39.000 néző, 3:l-es győzelem, 
hosszúra vált osztrák orrok, bedöntött ke
rítések és a jövőben rendes kísérő műsor

Még több, mint két hét választja el a magyar 
futbalisponot a tavaszi szezon legnagyobb ese
ményétől az osztrák-magyar válogatott mérkö- 
zéstol, de az érdeklődés már olyan méreteKet 
öltött, ami a legvérmesebb reményeket is túl
szárnyalja. Ellátogattunk a Magyar Labda
rúgók Szövetségének Alkotmány-utcai föhadi 
szállására, hogy megnézzük, miképen folyik a 
jegyosztás.

Az előszobában éppen a Kolozsvárra induló 
válogatott csapat leszerelését rendezgetik. A 
szövetségben szokatlan csend uralkodik. Olyar. 
csend van, mint a futballpályákon . . .  Nincs 
potyajegyre váró, nincs telefoncsilingelés, 
nincs sürgés-forgás. Pedig itt a Húsvéti Csak 
éppen program nincs.

Az egyik szoba ajtaján nyomtatvány: ,yAz 
0 8 ztrák-magyr mérkőzésre semmiféle szabaa- 
jegyet nem ad ki a szövetség!”  Jó helyen já
runk, gondoljuk, s benyitunk a szobába. Bent 
lázas munka folyik. Az íróasztalnál Nádas 
Ödön ügyvezetöelnök és Nagy Marcel, a szö
vetség pénztárosa dolgoznak. Csak úgy csurog 
róluk a víz. Az osztrák-magyar mérkőzés elő
jegyzett jegyeit expediálják. Hatalmas ívekre 
felfektetve, példás rendben sorakoznak a jegy
igénylök hosszú sorai. Nagy Marcel adogatja 
és számolja a kiadásra kerülő jegyeket, míg 
az ügyvezető borítékozza és címezi. Olyan 
szorgalommal dolgoznak, mintha az övék lenne 
a bevétel. Ha a csapat is ilyen vasakarattal 
és szorgalommal fog készülni a mérkőzésre, 
akkor ott sem lesz baj.

— Milyen az érdeklődés? — kérdezzük.
— Hála Istennek — mondja és megkopog

tatja az asztalt a népszerű pénztáros — nagy
szerű a start. Tulajdonképen még el sem 
kezdtük a dolgot, mert a jegyárusítás 
csak szerdán indul meg. Naponta kapjuk a 
vidéki és külföldi jegyigényléseket. Bécs JjOOO 
ülőhelyet kért. De csak kért. Kapni csak 2000 
ülőhelyet cs 2000 állóhelyet fog. Elég a mie

inkről gondoskodni, hogy mindenkit kielégít
sünk. Megszállt területekről és a vidéki váro
sokból különvonatok hozzák az érdeklődőket. 
Vidékről körülbelül 1000 ember jelentkezett 
jeyjru. EzcKet peuig el kell helyezni 1 A külön
böző jegyirodák 2000, míg a pályák 1500 jegyet 
kértek. Az alszövetségek ezer jegyet kapnak. 
A listákon, amelyek itt előttem fekszenek, 4000 
jcgyigónylö szerepel.

íü.oOÖ ülönely eladottnak tekinthető. Ez 
annyit jelenti, hogy összesen 1500 ülőhely áll 
ebben a pillanatban a nagyközönség rendel
kezésére. Bizony így van — mondja az öröm
től sugárzó arccal Nagy Marcel. — És még két 
hetünk van hátrál

— Hát akkor itt ölni fogják egymást je
gyekért az emebrek.

— Nem tehetünk róla, mert ha kétszer any- 
nyi ülőhelyünk volna, akkor is kevés lenne! Az 
állóhelyesek majd csak jövőhéten veszik meg 
a jegyeket.

— Tehát mennyi néző lesz?
A kérdésre nem felel, csak mosolyog. Ugy-

látszik, nem i*er előre jóslásokba bocsátkozni. 
Talán babonás! Nem nehéz kiszámítani, hát 
hozzáfogunk magunk a számoláshoz. Most ke
reken 12.000-nél tartanak, rendszerint kétszer- 
ann/i állóhely fogy, mint ülőhely, tehát 2^.000, 
kedvezményes állóhely 2000. És mert nem ad
nak ki potyajegyeket, az 1000. Tehát összesen 
39.000 néző lesz az osztrák-magyar mérkőzésen. 
Helyesebben mondva: ennyi jegyet fognak el
adni, illetve kiadni. Hogy mennyi néző lesz, 
az attól függ, hogy mikor csukják majd le a 
kapukat. Reméljük a legjobbakat, ez pedig 
3:l-es győzelmet, közel 80.000 pengő bevételt 
és hosszú orral távozó „Wundermannsehaftot' 
És talán még egyet: összedőlt és bedöntött 
kerítéseket, ami viszont azt fogia jelenteni, 
hogy a jövőben rendes előmérkőzésről gondos
kodik a szövetség.

Kiss Ervin.

Külföldi eredmények
BUKAREST. A prágai Sparta vasárnap a bukaresti 

Venus ellen 3:2-re gvózőtL Félidő 1:1 Tolt.
PHOSSNITZ. A SK Brostejov húsvétvazámap a prá

gai Slavia ellen 3:0 (3:0)-ra gvőzőtt.
kitAKó. A prágai DFC húsvél első ünnepén a Wisia 

ellen 4:l-re trvflzőlt. A félidő 3:1 volt.
PEVENTEH. (Hollandia). Keletholland válogatott zü

richi Gra*hoppers mérkőzése húsvétvasámap a avájcia 
3:1 aránvű űvőzelmével végződött

LUXEMBURG. A FC Basel csapata húsvét első ünne
pén 13:2 re győzött az Union Luxemburg ellen, míg a 
bécsi Libertás 3:0-ra győzött a FG Basel ellen.

SVÁJC FG Krcuzlincen Racing Strassbnrg 3:1. Lau- 
•nnnr Soorts Montreux Sports 4:2, Kickers Luzem-Racing

Olaszország Lazio Roma Pro Patria 3:2,Turin-Casalc 6 0. AS Boma-Palcrmo 3rf). Genova W-FG
Milano 2:2. Alesxandria-Tricst 4:1. Pro Vercelh-Padova 
3:1, Firenze Bologna 1:0. Ambrosiana-FC Turin 5:1.

FRANCIAORSZÁG. Paris válogatott—Portugál badj. 
válogatóit 2:2. Club Francais Paris—FA Pari* 8.2. Reá.
Star. Olimpique—Racit>» Club 2:3.

LŰSP0RT
HUSVÉTVASARNAPI LÓVERSENYEK 

EREDMÉNYE:
I. Pilisi-díj. (3000 pengő. 1G00 m). I. Préhcr Jenő: 

Inean. (Gutái Wj. 2. Fontos (Schejhal, pari). 3. Kopo 
(Balog). 3. Futottak még: llorniss, Inlcy. 1 hossz, 3 
hossz. Tót : 10-24. helyre: 13, 13.

II. Weltcrhandicap (2000 pengő, 1300 m). 1. Hajdú 
Dezső: Pali (Hatscher, 11), 2. LTfi (Balog, 2), 3. Mint 
a madár (Gál, 20), Futottak még: Fonolánv, Legves, Add 
oda! Bírt, Coruna, Bona, Gyöngyike, Vadvirág. Cobochon 
Sweetheart. Fejhossz, IV.* hossz. Tót.: 10:417, helyre: 79, 
20, 1GS.

III. Tavaszi-dij (6000 pengő, 1100 m). 1. Kengyeli
ménes: Musset. ÍCsaplár. 2). 2. Benvonuto (Tusa, 10), 
3. Thank you (Balog, öt tized reá). Futottak még: Palcsi, 
lbh hossz, 2 hossz. Tót.: 10:28.

IV. Jánoshegyi himdirap (4000 pengő. 1000 m). 1. Mr. 
Corner: Vindobona (Schejhal. 6). 2. Honvéd, (Wolbcrt, 
16), 3. Pici (Klimschu. 6 ). Futottak még: Do it now!, 
Tiro, Hogos, Mirjatn. Hctre. 1 hossz, lejhossz. Tót.: 
10:75, helyre 21, 30, 23.

V. Eladöver.ieny (1300 pengő, 1600 m). 1. Rerves II.
úrnő: Habar! (Gutái, 2 reá), 2. Baksis (Csuta. 2), 3.
Asm (Gosztonyi, 6). 1 hossz. 4 hossz. Tót.: 10:16.

VI. Handieap (2500 pengő. 1800 m). 1. Gróf Wenck- 
heim Déne«: Puszta (Schejhal. pari). 2. Segesvár (Tóth 
András. 6 >. 3. Durky (Balog. 10). Futottak még: Alvinrz, 
Arató, Pálinka, Martinsberg, Tücsök, Gyöngyház. Taka
rodó, Neptun 116 hossz, nyakhossz. Tót.: 10:36, helyre: 
18, 19, 31.

A kettős fogadások eredménye: Pali-Vindobona 5:1461
HÉTFŐI LÓVERSENYEK EREDMÉNYE:

I. Eresi-t díj. (301)0 pengó, 1800 méter.) 1. Issekutz 
Gynláné: Tihany. (Balog öt tized reá), 2. Sátán (Csapiár

2.) 3. Kolrhis Ovlimsrha .5), 6 hossz, 5 hossz. Tót.: 10:14.
II. Handieap. (2500 pengó, 1200 méter). 1. Rcrvrs 

Herberlné: Habar!. (Gutái 4). 2. Suta (Schcjbal egy ne
gyed). 3. Százszorszép (Tóth András 6). Futottak még: 
Zsuzsii, Partagas, Bellcvuc. Napfelkelte, Fegyelem. Egy 
hossz, két hossz. Tót.: 10:75, helyre 19, 16, 16.

III. Áprilisi nagy handieap. (6000 pengő. 2000 méter.) 
1 Herceg Festetlek Taszlló: Consul. (Weisberh 6), 2. 
Kuruc* (Schcjbal 10. 3. Little Nubian (klimscha 4). 
Futottak még: Kellerniann, Tékozló. Szittvnvér. Csatlós, 
Corvinus, Veiity. Háromnegyed hossz. 4 hossz. Tót.: 
10 66. helvre 22. 31. 24. A versenyben Tékozló vezetett 
nagy térelőnnyel, Consul, Corvinus és Kurucz előtt. Az 
egyenes közepén Kurucz és Consul beérték, majd el
hagytuk Tékozlót és egymás között intézték el a veresnv 
sorsát. Little Nubian az utolsó métereken nyomult fel 
harmadiknak.

IV. Budakalászi dfj. (.3000 pengő. 1100 méter.) 1. Mlss
Vera: Reménység. (Hevesi 10), 2. Szépia (Gutái 5), 3.
Mabira (Teltschik 3). Futottak még: Babiéka II. Fejhossz,
1 és fél hossz. Tót.: 10:77.

V. Welter hnndlrnp. (2000 pengő. 1600 méter.) 1. 
Schiller Miksa: Jogar. (Csuta 12. 2. Három (Kupay 12). 
2. Pervesztes (Tóth András 6). Futottak még: Kis Alag. 
Kitáhlázás, Bonnetable, Fuvolás. Vakmerő. Csopak. Su- 
hancz, Ragyogó, Vágjad, Poleador, Lcila. Fejhossz, fej - 
hossz. Tót.: 141, helyre 47, 54 . 28.

VI. Nyeretlen háromévesek versenye. (3000 pengő. 
1300 méter). 1. RIaskovirh Aladárt Ilka, (Csuta 10), 2. 
Dorna (Weissbach 1 és fél). 3. Kopó. (Balogh 3). Futot
tak még: Traján. Talár. Háromnegyed hossz, egy hossz. 
Tót.: 57, helyre 22, 17.

_  K Ö N Y V E K  _
Á meztelen ember
Földi Mihály új regénye

Az írói fejlődés egész csodálatos mértföld- 
köveit fedezhetjük fel Földi Mihálynál, aki 
nem elégedett meg régi naturalista regényei
nek sikerével, hanem a magyar irodalomban 
ritkán tapasztalható bátorsággal és kockázat
vállalással új rcgcnystilust és formát keres. 
Trilógiájának első kötete az „Isten országa 
felé“ már ennek az új sÜluskerc.sésnek az, 
eredménye volt. Ennek a regénynek szervet? 
folytatása Földi Mihály most megjelent új 
könyve „A  meztelen ember“ amelyben már 
maradék nélkül terebélyesedik ki az író új 
művészi hitvallása.

Az „Isten országa felé“ hősei a pokol ösvé
nyeit járták, „A  meztelen ember“ Juhász Fe
rencé már a megtisztulás elérhetetlenül magas 
csúcsai felé közeledik. A történések maguk ifi 
elég anyagot adnának egy érdekes és olvas
mányul izgalmas regénynek. Az események 
mögött olt van a mai kor minden aktuális és 
megoldatlan kérdése, mindezeken felülemelke
dik azonban az író igazi problémája: az Isten- 
keresés nyomasztó kérdőjele.

Szintetikus regény „A  meztelen emberu a szó 
legnemesebb értelmében. Minden szimbólum 
ebben a regényben, a fantázia szinte korlát
lanul csaponghat akkor is, amikor a kiváló 
író az analízis eszközeihez nyúl, akkor is, 
amikor nagyvonalúan összefogja a kor min
ién izgalmas problémáját. Ezt így  ma csak 
Földi Mihály tudja megcsinálni, akinek a 
realitásoktól mindjobban elforduló képzeletét 
szerencsésen egészíti ki kulturáltsága, isme
reteinek gazdagsága és egyéni filozófiája.

Földi Mihály sikerekben gazdag írói pályá
ján „A  meztelen ember“ emelkedést jelent. A 
végső és legnyugtalanítóbb kérdésekre ez a 
regény még nem ad határozott választ, de azt 
bizonyára a trilógia befejező kötetében fogjuk 
megkapni. (L.)

Schalom Asch trilógiája
Sehálom Asch híres regénytrilógiájának két 

kötete ,M oszkva” és ,-Pétervár” után most meg
jelent magyar nyelven a harmadik, a „Varsó1* 
is. A nagy író trilógiája a „Péterrár, Varsó, 
Moszkva“ barom stációt jelöl meg. a föld
rajzi értelemben vett helymeghatározás mel
lett azonban két nagytőkés zsidócsalád törté
netének keretében egész Oroszország nagy 
történelmi átalakulását mutatja meg az író a 
cári Oroszországtól kezdve egészen a forrada
lomig.

A trilógia két főhőse egy gazdag zsidó vál
lalkozó és egy iigvvód. Élő személyek. A két 
regény hős voltaképpen egy ember volt: dr. 
tíack, előkelő pétervári bankár, aki Oroszom 
szag legnagyobb vasútépítési munkáit vé
gezte és többek között ö építette a transzszibé
riai vasutat Is. Magyar bakáink közül sokau. 
ismerték, hadifogolyként dolgoztak nála. Róla 
mintázta Schalom Asch ’íét főhősét, különö
sen Mirkint, akinek átalakulása maga a nagy 
orosz átalakulás. A regényt átszövik a szere
lem finom csipkedi szí fősei, rengeteg rokon
szenves epizódalakot ismerünk meg a fejeze
tek során, a szétágazó cselekmény azonban 
egyetlen nagy festmény: az oroszországi zsi- 
dók hányatott életének markáns színekkel fes
tett képe. A zsidók elnyomatása a cárizmus 
alatt: ez az alaptónus. amelyből kiemelkedik 
Pétervár, a maga előkelő zsidóinak portréjá
val, Varsó a földhözragadt szegény zsidók 
hűséges fotográfiájával és végül a forradalmi 
Moszkva jellegzetes színeivel. Mirkinnek, a 
gazdag zsidó vállalkozónak a fia ebben a 
nyomasztó atmoszférában alakul át új em
berré. előbb cionista lesz, majd szélső forra
dalmár. míg végül ráeszmél a forradalom 
reménytelenségére is, és arra, hogy soholsem 
találhatja meg a helyét. A hatalmas regény- 
tri’órián végigvonul Schalom Asch mély filo
zófiája és szuggesztív írói hatása.

A magyar olvasóközönség a Káldor könyv- 
kiadóvállalat áldozatkészségének köszönheti, 
hogy megismerhette ezt a hatalmas trilógiát.

Ducsics Javán:

Álmok városa

FIAT
büszkesége • jugoszláv irodalomnak. Néhány versének 
e U n r“. r.0rd/ ,,SS,!í.U,l n T ** m^jelvnf magyar nyelven írónak i - Almok városa- rímmel. Egészen e*yénl
Irőnak Umenük meg ebből a kötetből Duesies Jovánl. 
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A VASÁRNAPI BÉCSI LÓVERSENY FUTA
MAINAK GYŐZTESEI:

I. futam: 1. Kinoprinz. II. futam: Suntime. 
III. futam: Balboa. IV. futam: First Star. V. 
futam: Saint Luls. VI. futam: Apollónia.

mérkőzést bonyolítottak le az Erzsébet-úti 
pályán, ahol az ÉMTK 6:0 (2:0)-ra győzött a 
V. kerületi FC ellen.l e s z á l l í t o t t a  á r a m

500 BALILLA
) Spider.
| Tnrni»Hi

3000 
Torpedó 430f 
Berlina 5100

sth.
Kénen űi árjegyzéket

F IA T  A U T O M O B IL O K  M A ö Y A R  E L A D Á S I RT.
Váci-utca 1-3. Telefon: 828-47, 828-48

A MISKOLCI MOTORKERÉKPÁR-VERSENY.
Miskolc, .április 16.

A miskolci Atlétikai Kör húsvétvasámap délután ren-
alóVt0 motorCiííí1 / a,ak;}>á,-Viin háromezeríőnyi közönség előtt motorkerékpár pálvaversenvét. Fredménvek- Ket-
i n « « Y Ór) 1 Í V  ^ r W  TTC (Dou«la*
?DKvf 4 n 4,  ‘  J “ lá1'  , l0  kőr> 1- 041 András
Kt,dVrl4i Pn<9« P' Iü . kvm' • " “ 'I' 1 Schna/ter MTK 

F T r m „ í« ? w  “ * k'™ ° S*'4I»: 1. Zarar:snik T. hTí, (Hudgc) 4 p 17 mp. Pályarckord K60 kém. osztály:
ín Z!öHrSin,k7 T' 4 p 21 Miskolr város dija(13 kör) 1. Zamecsmk T FTC (Rudge) 6 p 30.3 mp.

AZ ATTILA GYŐZÖTT AFRIKÁBAN.
Húsvétn vasárnap az Attila az afrikai Oran- 

ban mérkőzött a madridi Alvarcz-csapatával 
A mérkőzés 0:0  arányban döntetlenül végző
dött. A hétfői revanson az Attila győzött 1 :0-ra.
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M A G  Y A R H É T F Ő

Esős idővel kezdődött a túra-szezon
húsvétkor

Szomorú időre ébredtek húsvét vasárnap 
hajnalban a turisták. Savanyú arcot vágtak, 
amikor a hajnali szürkületben kitekintettek 
az ablakon. Nem volt szép idő. . .  A  finnyá- 
sabbak nem sokat gondolkoztak, hanem nyu
godtan visszafeküdtek, ellenben az edzettek: 
..Annyi baj legyen 1” jelszóval frissen húzták 
fel lábukra a nehéz turista-cipőt, őket semmi 
6em riassza vissza a kirándulástól.

Az utca a kora hajnali órákban csak úgy 
csattog a sok szeges cipőtől. A vérbeli turis
ták még a filléres kis-szakaszt sem veszik 
igénybe, hanem már lakásuknál megkezdik a 
túrát s méteres lépésekkel sietnek a pályaud
varok felé.

A kényelmesebbek azonban felcihelődnek a 
villamosokra, amelyek a reggeli órákban szo
katlan gyorsasággal robognak végig a kör
úton. A jókedvű turisták kacagása tölti be a 
villamoskocsit. Még a mili-márik is nevetnek 
ngy-egy jó  bemondáson. A hölgyek természe
tesen itt is a ruhákról beszélnek és már a jövő 
téli ruhamodellekről vitatkoznak . . .

*
M TE l US! B T E ! TJT! — s még egy 

csomó turista egyesület nevétől hangos a Nyu
gati pályaudvar környéke. Apró csoportokban 
szétszórva állnak a turisták egyesületük nevét 
kiabálva, hogy társaik azonnal rájuk talál
janak.

Az egyik sarokban a BBTE  turistái az út
irányt beszélik meg. A Börzsöny hegységbe 
tesznek nagyobb kirándulást. A népes csoport 
vezetője Wcidlich Károly.

A III. osztályú váróterem előtt a Munkások 
Turista Egyletének tagjai gyülekeznek. Ők 
nevükhöz híven munka-turára mennek. Veze
tőjük Ander Aladár. A Sólyom Turista E gye
sület rövid túrát bonyolít le. Útirányuk a kö
vetkező: Hárshegy, Pctneházi-rét, Virágvölgy. 
Makkosmária, Zugiiget. Vezető : Kánás István.

Közben fel-felnéznek a várakozó turisták az 
égre. Lesz eső vagy nem? — találgatják. Még 
fogadást is kötnek rá. Az egyik így morfon
díroz:

— Ha eső lesz, fájdalomdíjul jó  lesz a 
pengő — ha nem fog esni, akkor ez is megér 
egy pengőt.

Szóval baj nem lehet s nyugodtan belecsap 
a másik markába!

A vezetők közben búzgón sürögnek-forog- 
nak, jegyért szaladnak, kulacsot töltenek, tér
képet vizsgálnak s izgatottan lesik, hogy há
nyán fogják lekésni a vonatot. A sok szalad
gálással már a pályaudvaron csinos kis túrát 
csinálnak végig. . .

Lassan elérkezik a vonatindulás ideje, a

hátizsákokat felrakják a csomagtartókba és 
előkerül az első elemózsia i s . . .  A vonat las
san nekiindul, viszi a vidám turistákat. Már 
a pályaudvaron zeng a dal: „Előre magyar 
turisták, erdő, mező csendje v á r . .  ”

*
Az MTE is a Sólyom-társasággal indultak: Bulya Pál, 

Outh Gizi. Tiniár Erzsi, Róna Árpád, Róna Lilly, Földes 
Ferenc. Hadi Gizi. Győri Kató, Lichtniann Róla. Lieht- 
mann Sándor, Medck Árpád, Ncuwelt Károly, Xcuwelt 
Böske, Pogány Tilly, AJtmann Sándor, Grósz Duci, Elek 
Csibi. Here Géza és Sándor, Fonyó Sára, Molnár István, 
Szegó Déi.es. Müller Gizi, Somlyó András, Visingcr Mérv, 
Holemann Vilmos. Ileller György. Moller István, Rajháti 
Duci, Horváth György, Rákosi Tibor és Zoltán. Gonda 
István, Rácz Eszter, Rarakovils Béla Darvas Klári, So
mogyi László, Csillag Sándor, Csillag Gizi.

Itt a tavasz — megkezdődtek 
ismét a parcellázások

A tavasz megérkezésének csalhatatlan jele 
most már évek óta a parcellázások meg
kezdése. Az idén is húsvét hetében ismét 
megkezdődött a parcellázási láz, amely ebben 
az esztendőben, a jelek szerint, el fogja érni 
i 40 fokot. Húsvét két ünnepén már ismét 
me(. kodra elindultak a különböző pestkör
nyéki parcellázótelepekre a vállalatok autó
buszai, amelyen azonban nem annyira a ko
moly érdeklődök, mint inkább az ingyenes uta
zást felhasználó kirándulók mentek ki a kü
lönböző telepekre.

A Magyar H étfő  az idén is, mint az előző 
években, fokozott figyelemmel fogja  kísérni 
azt, ami a parcellázások frontján történik. 
Nem minden telek alkalmas ugyanis a parcel
lázásra, bármilyen hangzatosán kínálják > 
ezeket a telkeket a közönségnek. A fővárostól 
való távolság, a vasúti vagy hajóközlekedcs 
kényelme és gyorsasaga, a telek minősége és 
ezer más szempont kell, hogy irányadó legyen, 
mielőtt valaki elhatározná magát arra, hogy 
valamelyik telepen telket vásárol. A közönség 
és a tisztességes parcellázóvállalatok érdekében 
az idén is fel fogjuk hívni a közönség fegyel
mét mindazokra a visszáságokra, amelyek a 
parcellázások terén tapasztalhatók.

Közeledik a május, újult erővel dolgoznak 
a parcellázási vállalatok. Bizonyosra vehető, 
hogy még a tavalyi forgalmat sem lehet az 
idén elérni és az is bizonyos, hogy csak a 
megfelelő jó  helyen és a mai leromlott viszo
nyoknak megfelelő áron lehet az idén a tel

keket értékesíteni. Teljesen helytelen az a.: 
álláspont, amely a parcellák évek elolt meg
állapított árait az idén is tartja, mert ez csak 
kamatveszteséget okoz, a rosszabb felrvesu 
telkek nem adhatók el és a felgyülemlett ka
matokkal még drágább lesz jövőre az idén el 
nem adott telek. ,

A rákoskeresztúri Vigyázó-féle parcellázás 
megtekintése alkalmával jut az ember eszebe 
mindez, mert ez a parcellázás már evei: óta 
húzódik és eddig nem nagy eredményeket iud

NEMZETI TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS BANK 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

e hó 11-én tartotta 39. rendes közgyűlését báró 
tornyai Toniyay fíezsö elnöklete alatt. Az elő
terjesztett igazgatósági jelentés beszámol a 
lefolyt üzletév eredményéről, hivatkozva az 
általánosan ismert gazdasági válságra, mely 
a banküzlet minden ágára kedvezőtlen kiha
tással volt. mindamellett a betétállomány 
P 5,059.793.18-rŐl P 5,S65.695.74-ro emelkedett és 
a kimutatott váltótárca P 3,924.532.91 tett ki, 
a tavalyi P 3,521.74ó.63-vel szemben. A köz
gyűlés az összes előterjesztéseket egyhangú
lag tudomásul vette, a visszalépő igazgatósá
got újból megválasztotta és elhatározta, hogy 
a kimutatott P 41.253.94 tiszta nyereségből a 
rendes tartalék- és nyugdíjalap megfelelő do
tálása melleit P —J0 osztalék fizettessék rész
vényenként és a maradékos P 2.320.83 új szám
lára vitessék elő. A 39. sz. szelvény f. hó 12-íől 
kezdve az intézet pénztárainál, valamint a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál kerül ki
fizetésre.

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK FOGYASZ
TÁSI, TERMELŐ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ SZÖ
VETKEZETE 1933. évi április hó 12-én 
tartotta meg XXXTX. és XL. évi rendes köz
gyűlését báró Percnyi Zsi gmond elnöklete 
alatt. Az igazgatóság évi jelentését és a zár
számadásokat dr. gróf Teleki István ügyvezető 
igazgató terjesztette elő, aki vázolta azokat a 
súlyos nehézségeket, amelyekkel a Szövetke
zetnek az elmúlt két esztendő alatt megküz
denie kellett. Egyben rámutatott arra az ör
vendetes tényre, hogy ma már a Szövetkezet 
a köztiszt viselőt ár sadalom érdekeit szolgáló 
gazdaságos, takarékos és valóban altruista 
szellemű üzletpolitikája következtében ismét a 
mco'T'södés és fejlődés útján van. A közgyű
lés úgy az igazgatóság jelentését, mint a zár
számadásokat egyhangúan elfogadta, majd 
megválasztotta az igazgatóság és felügyelőbi
zottság tagjait.

A Hangya Szövetkezeti Központ április 6-án 
tartott igazgatósági ülésén megállapította az 
1932. üzletévről szóló mérleget és elhatározta, 
hogy a közgyűlést az Országos Központi Hi
telszövetkezet közgyűlését és kongresszusát 
megelőző napon, június első napjaiban fogja 
megtartani.

A Magyar Kereskedelmi Hitelbank — Schop* 
per J. G. Részvénytársaság igazgatósága a 
közgyűlésnek javasolni fogja, hogy az 1932. 
évi P 22 564.84 tiszta nyereség új számlára vi
tessék át.

A szabad orvosválasztást valósította meg az 
Angio-Danubian Lloyd Általános Biztosító Rt.
a betegbiztosítás bevezetésével. Csekély díjak 
ellenében megtérülnek az orvosi, gyógyszer- 
költségek, továbbá a műtétek és kórházi ápo- 
lás költségei.

Hl'NYADI JÁNOS természetes lceseriivizbél már egv 
pohárra) elegendő a túlterhelt és elrontott gyomor rend- 
behozására.

felmutatni. Pedig jó helyen fekszik, de ir.it 
ér ez, ha az egyes telkeket nem lehet megkö
zelíteni? Nagy nehézségekbe ütközik például 
az építőanyagok odaszállítása is es rütalaban 
az az impresszió, mintha ez a rninaenkepon 
közérdekű parcellázási akció megállóit volna. 
Talán nem sürgős az Akadémiának a par
cellákért kaphat pénzt? Ezt nem  ̂ hisszük. 
Inkább talán a szükséges hozzáértés es a 
kellő propaganda hiánya okozza a nagy ered
ménytelenséget.

Budapest Székesfőváros Elektromos Müvei
figyelmezteti a lakástváUozlaíö fogyasztóit, 
hogy a költözések nagy tömegére való tekin
tettel a folytatólagos áramszo'gáltatást csak 
az esetben tudja biztosítani, ha a fogyasztók 
a költözködést legalább k‘;* héttel előbb szemé
lyesen jelentik be az Elektromos Müvek Beje
lentési osztályánál: V ., Honvcfr'itea 22. szám 
alatt.

A klsszakaszt he kell vezetni minden vona
lon. A Diana fogkrém is iskolapéldája annak, 
hogy a közönség ma olcsó pénzért jót kíván. 
A Diana fogkróm tubusa csak 48 fillér.

Az Ínyenc és a hozzáértő csakis Meinl-kávét 
iszik! Ila még nem vásárolt minálunk, tegyen 
egy próbarendelést személyesen vagy telefo
non a legközelebbi Meinl-üzletben.

Ha ön gyorsan akar, jól megkönnyeb
bülni, használjon „Igmándit44 s be fog 
teljesülni.

Az 193.1. évi chicagói világkiállítás. A nagy világkiállí
tás, „A Ccntury of Progress", amellyel Chicagó az em
beriség fejlődését az elmúlt évszázadban, valamint sa.iat 
városa első 100 évének történetét ünnepli meg az 1933- >i 
év nagy utazási és kiállítási szenzációja lesz. Bármely 
foglalkozási ághoz tartozó emberek: kereskedők, mező
gazdák, művészek, mérnökök megtalálják a kiállítás sok
oldalúsága tolvtán az őket érdeklő csoportokat. A mi or
szágunkból is számos látogató utazik Chicagóba. A Nord- 
deutscher Lloyd {íremen szép és modem gyorsgózöseivel. 
a Bremcnnel és az Európával sorozatos társas- cs egyéni 
utazást rendez a kiállítás látogatói részére. Közelebbi 
felvilágosítással a Norddeutscher Lloyd Bremen magyar- 
országi vezérképviselete, Budapest, Baross-tér 9. szolgák

Szeplőtlen asszony és leány lesz, ha a Dr. Morissca 
szcplőclkni krémet használja nappal vagy este.

A RFKLÁMELET legújabb száma a szokott művészi 
kiállításban most jelent meg. Az elevenen szerkesztett 
lap a gyakorlati reklám kérdéseit tárgyaló, számos nívós 
cikket, találó kritikát, frappáns reklámolletet s illusztrált 
kirakat-rovatot hoz. Szerkeszti: Balogh Sándor. Kiadó
hivatal: Budapest, V., Bálvánv-utca 12.

MÁTÉSZALKA NAGYKÖZSÉG ELÖLJÁRÓSÁGA Tó!..
Szives közhirrététel végett értesítjük, hogy Mátészalkán 
a legközelebbi országos vásárt mindennemű állalfelhnj- 
fással 1933. évi április hó 24-én tartjuk meg. Egyben 
értesítjük, hogy a következő országos vásárok folyó évi 
július hó 17-én, szeptember hó 25 én és november hó 
20-án lesznek megtartva. Ugyanakkor lesz kirakodó vá
sár is. Heti vásár minden szerdán mindennemű állat- 
felhajtással. Mátészalka, 1933 április hó 12-én. KÖZSÉGI 
ELÖLJÁRÓSÁG.

Férfia
ellenében 
EX PC RT” ,

■ ír ven ereséire ellen szavatolt azonnali 
IfseRrítsétr mindenkorra biztosi* vn Nem 
^orvosság! Szabadalom! Illusztrált 

szakorvosi Ismertetőt 89 f lll bélyeg 
diszkréten bérinentve küld: ..GUMI 
Budapest, Népszínház-utca 13. M.

hölgyek:
nck. Címük:

! Biztos exisztenciájú férfiak benősűlné- 
Kohn L., Miskolc, Arany János-utca 1*>.

Megjelenik minden hétfőn hajnalban. — Elő
fizetési ár: 6 pengő félévre. 11 pengő 1 évre. 
A kiadásért felel: Dr. B Á L I N T  MÓ Z E S .

NYOMATOTT a STÁDIUM SAJTÓVÁLLALAT 
KÖRFORGÓGÉPEIN. BUDAPEST. RÓZSA-U. 111. 

Felelős üzemvezető: Győry Aladár.

INGYEN AJÁNDÉK, MÉG A LEVÉLPORTÓT IS VISSZAKAPHATJA!
MONDJA MEG A MÚLTJÁT É l Ml FELTÁRJUK A JÖVÖJÉ1 i

Hatok óta működik Budapesten Marelli
munkatársa, akit az emberek tömege keres 
fel kérésével, hogy fanácsot kérjenek tőle, 
mielőtt nagyobb vállalkozásba kezdenének 
Csak a kiváltságosaknak jutott osztályré 
szül. hogy igénybe vehetik Marelll taná 

esait, mert egy tanács Európában 10 dol
lárnak megfelelő ösaszegbe kerül.

A „Magyar Hétfő*’ olvasói azonban tel
jesen ingyen Juthatnak ahhoz a 20 évre 
előre kiszámított esernényfelsoroláshoz. 
amelyért eddig hatalma* Összegeket kellett 
lefizetni. Feltétlen vegye Igénybe lapunk 
páratlan kedvezményét Mondja meg múlt
ját, Illetve töltee ki az alanti szelvényt éa 
MareUi munkatársa megmondja jövőjét. 
Hálás lesz nekünk és új híveket szerez 
akciónknak, amelyért hálásak lesznek 
önnek.

Kérjük aa alanti aaelvényt kitölteni és 
32 fillér po6tabélyeg melléklésével elkiil 
denl a Magyar Hétfő kiadóhivatalába, Bu 
dapest, VI., Rózsa-utca 111., ahonnan hoz 
zánk továbbítják, mi azonnal kidolgozzuk, 
önhöz visszajuttatjuk és 

még a levélportó ▼luzaszerzé'fre la 
könnyű alkalmat adunk.

Születési ér: — — — — ~  — — — —
Melyik évben állt anyagilag a legjobban?
Melyik évben volt komoly beteg7 — — — 
Melyik esztendőben volt szerelmi vagy lelki
szempontból a legboldogabb? — — — —

....................................  *  * *  I|I»I'IF»ÁWA»V
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Fehér cártól — vörös Leninig
Hadifoglyok szerepe Oroszország nagy átalakolásában

Irta: Lévai Jenő
Az eddig megjelent folytatásokat kívánatra díjmentesre 

megküldi a kiadóhivatal.

Jellemző epizód:
Egy kapitány saját pénzén vett legénységének 

mosdókészüléket (Waschapparat), azt széttörték és a 
kapitány t i  napi szobafogságot kapott.

A megbetegedések oly gyorsan, rohamosan ter
jedtek, hogy csakhamar a szobák padlói, majd a fo 
lyosók is megteltek betegekkel.

Az orosz fönökorvos soha sem volt látható s min
den kérelem, amelyet az orosz táborparancsnokhoz 
benyújtottak a helyzeten való változtatás érdekében, 
eredménytelen maradt.

Aki egyszer a kórházba került, az igen csekély 
kivétellel csak akkor hagyta már azt el, amikor vitték 
a halottas-házba: egy p in céb e ...

Később innen a halottakat lapos szánokra rak
ták, hogy a tömegsírokhoz szállítsák azokat. Ide érve 
egyszerűen belefordították a szánkót, hogy a testek a 
gödörbe hulljanak. A tömegsír addig maradt nyitva, 
amíg meg nem te lt . . .

HeLlen és az orvosok rezoluciója

A foglyok egyik része czidőben örökösen mosta 
kezeit és állandóan tetvészkedett, a másik pedig úgyis 
minden hiábal felkiáltással teljesen elhagyta magát, 
vagy ha volt pénze, elitta, eldorbézolta azt a kantin
ban . .

A tábor szerencséjére — a csüggcdés e pánikos 
napjaiban — egy hihetetlen energiájú osztrák tűzérőr- 
nagy vette kezébe a foglyok sorsának intézését.

A salzburgi van dér Hellen Gusztáv őrnagy — kis

fapipával a fogai között — fáradhatatlanul járta a 
barakokat. kórházakat. Semmi el nem kerülte fi- 
gyeimét, mindenütt buzdított, bátorított és csillapított. 
De az oroszoknak kíméletlenül szemükrehányta mu
lasztásaikat.

Az egyik főorvos kétheti fogságot kap egy ilyen 
tiltakozás során, mert fertőtlenítést követelt. . .  A fog
ság megkezdésére azonban inár nem került sor. Meg
kapta a tífuszt és meghalt . . .

Miután minden kérés hiábavalónak bizonyult — 
a legnagyobb eredmény volt a híres „szi csász“  vá 
lasz — . 1915 február 25-én dr Wurdák Erich ezred- 
orvos és van dér liciten Gusztáv őrnagy — a tábor 
nevében — a következő szövegű rezoluciót adták át 
az orosz parancsnoknak:

„Az oroszoktól rendelkezésre bocsátott eszközök, a 
bennünket oly erősen fenyegető járvány leküzdésére, a 
humanitás egyenes kigúnyolása. Ez az eljárás az elfo
gott katonák, tisztek és orvosok legyilkoláfát jelenti. 
Ily körülmények között orvosi munka lehetetlen, s kö
veteljük, hogy 48 óra múlva a szolgálatot orosz orvo
sok lássák el” . Aláírva: dr. Wurdák, dr. Béna és dr. 
Popper a többi orvos nevében is.

Haditörvényszékkel fenyegetődztek, „emberi ér
zés kigúnyolása“  és „államellcnes vétség“ címén az 
oroszok erre, de látva a hadifoglyok elszánt maga
tartását, akik azzal válaszoltak, hogy majd a haditör
vényszék előtt „ kipakolnak“, megadták magukat s 
igyekeztek pénzzel és anyag rendelkezésre bocsátá
sával megtenni, amit lehetett.

Egyszerre voltak gyógyszerek, ágyak, szalmazsá
kok, takarók és lepedők. Csak ne kelljen nekik — az 
orosz orvosoknak — a tífuszosok közé menni.

A tapasztalat folytán csakhamar rájöttek orvo
saink. hogy kizárólag a tetvek csípése terjeszti a ra
gályt. Megkezdődhetett Frank Ferdinánd 15. gy. ez- 
redbeli t hadnagy tervezete és vezetése alalt egy fer
tőtlenítő építése Márciusban újabb, nagyobb fertőt
lenítőt építettek s ez, valamint megfelelő diéta, az

ápolószemélyzetnek tífuszt már átadottakkal, tehát 
immunisokkal való felcserélése, a gyanúsak izolálása 
lassan meghozta az eredményt: a vész ereje májusra 
csökkent, majd júniusban végleg megszűnt.

A krasznojárszki tífuszjárvány áldozatai: 950 le
gény, 26 tiszt, köztük 9 orvos. Beteg 1600 volt, tehát 
ennek 56 százaléka halt meg! A 23 orvos közül 20 
betegedett meg és 9 halt meg. Maga az osztrák orvos- 
főnök, dr. Wurdák Erich is áldozatul esett. Továbbá 
6 önként jelentkező szükségorvost is a ragály elra
gadod.

Orvosainkat melegen támogatta később dr. Lieb- 
mann Dina Dubnikoff Isaak városi orosz orvos, akit 
kérésünkre azután megbíztak az oroszok a városi kór
ház vezetésével. Ellene 1915-ben azután vizsgálatot 
indítottak, vádolva őt, hogy „túl jót bánt a hadifog
lyokkal“ . Lefokozták és a kaukázusi frontra küldöt
ték. Dr. Frankfurter városi orosz orvos is így já r t . . ,

A tifusz-front hősei és áldozatai
Az akkori hangulatot leghívebben ez a napló- 

jegyzet őrizte meg:
„Husvct előtt vagyunk közvetlenül. Naponta 

70, S0, sőt 100 bajtárs betegszik meg és hal meg 
50, 60,70 a flecktifuszban. Minden orvos, medikus 
és ápoló beteg, sok már meghalt. Esz nélkül gyil
kol a járvány . . .  Es nincs segítség . . .  Nincs 
gyógyszer, nincs fürdő, nincs dezinfekció . . .  Jön, 
jön a fekete halál. . .  Feltartóztathatatlanul!. . .  
Fagyos a tél, messze, 5000 kilométerre a H aza . . .  
Örökkévalóság várni, kiért jön, kit visz el a vesz... 
Még néhány napig húzni az igát, azután letörni, 
menni a kórházba, oda, ahonnan minden második 
nem jön élve ki, ahonnan már csak viszik. . .  Vi
szik a tömegsírba . . .  Tompa kétségbeesés fog  
el mindenkit. . .  Es mégis erős az élniakarás. 
Forrasztó Iclkiállapotl őrjítő vívódás!"

A jövő héten következik:
A tífuszjárvány drámája
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