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Leesett esv kézségSzabolcs megyében
falak emlékeztetnek arra, hogy itt még egy 
nappal előbb lakóházak álltak.

A megyében még vasárnap megindították 
a segítőakciót Napkor község ínségesei és 
hajléktalanjai javára.

Ú jabb  titokzatosság  
a tra g ik u s  
o rv o s  batáta k ö rű t

A m e g e jte tt v izs g á la t m e g le p ő  
e re d m é n ye k e t h o zo tt és m é rg e 
z é s r ő l  s z á m o l bem N e m  in fekció  
okozta  a S á rk á n y  F e re n c  ü r .  
k a ta s ztró fá já t

A  délutáni órákban döbbenetes kép tárult I term énnyel eg yü tt. Egyedül a gépházat si- 
Napkor község lakói elé. került csak megmenteni, de a kár íg y  is több,

I m int hetvenezer pengő. Igen nagy a falu 
Rengeteg ház esett a lángoknak ál- lakosságának a kára is, miután
dozatul és porráégctt a gőzmalom is egész utcasor pusztult el

a raktárában felhalm ozott két és fé l  vágón  | és a tűz által sújtott részen csak üszkös

N yíregyh á záról telefoná lja  a M agyar  
H étfő  tu d ósító ja : Izgalmas és gyászos napja 
volt vasárnap a Nyíregyházától húsz kilomé
terre fekvő N apkor  községnek. A  kora reg
geli órákban

kigyulladt a Karfunkel-féle gőzmalom
és heves északi szélben a lángok csak
hamar átterjedtek a közelben levő 

zsupfedeles házakra is.
A malomban, amely a falu végén áll, a szom
szédok fedezték fel először a tüzet, amikor 
a raktárból, amely zsúfolva volt gabonával, 
már m agasan törtek  fe l  a lángok. A  szom
szédban lakók azonnal az oltási munkálatok
hoz siettek, azonban a rendelkezésre álló 
kezdetleges felszereléssel nem tudtak meg
birkózni a tűzzel.

Közben a heves északi szél mindnagyobb 
területre vitte el a pernyét és a tűzcsóvá- 
kat.

Egymásután borultak lángba a szom
szédos kis szalmafödeles házak,

amelyeknek lakói kétségbeesve szedték össze 
szegényes ingóságaikat, hogy mentsék, ami 
menthető. A  fa lu  utcáin  izgatottan, kezüket 
tördelve szaladgáltak az em berek, sírva ja j-  
veszékeltek az i s z o n y o k  és az istállókban  
félelm etesen  von ítottak  és szűköltek a házi
állatok.

A félelmetes tűz a széltől hajtva már-
már az egész falut pusztulással fe 

nyegette
és a pánik mind nagyobb lett a községben. 
Az utcán már hosszú sorban álltak a kira
kott bútorok, a lovakat és teheneket szabad
jára engedték és a lakosság megfeszített 
erővel hordta a vizet a malomhoz a tűz loka
lizálására. Közben telefonon kérték a nyír
egyházi tűzoltóság segítségét és csakhamar 
meg is érkeztek a nyíregyházi tűzoltók, akik 
kora reggeltől délután két óráig birkóztak a 
tűzzel, azonban a gőzm alm ot nem  tudták 
m egm enteni. A  tűzoltók munkája inkább 
arra szorítkozott, hogy a lakóházakat ment
sék meg a pusztulástól és ezért vizes pony
vákat terítettek a zsupfedeles házak tetejére 
ás így sikerült is a házak egy részét még 
megmenteni. Az oltási munkálatok s az iz
galmas menekülés közben a falu lakosságá
ból

igen sokan szenvedtek súlyos sérü
léseket,

akiket a község orvosa a helyszínen részesí
tett első segélyben, a súlyosabban sebesül
teket pedig beszállították a nyíregyházi 
közkórházba.

A „M agyar H étfő”  legutóbbi számában 
részletesen beszámoltunk arról a rejtélyesnek 
látszó halálesetről, amelynek áldozata Sár
kány Ferenc dr. gyakorlóorvos volt, akit hol
tan találtak az Akadémia-utca IX. számú 
házban lévő albérleti lakásán. Az első pilla
natban az volt a gyanú, hogy a szerencsét
len fiatal orvos halálát egy foghúzás után 
beállott infekció okozta. Ez a feltevés azon- 
után megdőlt.

Vasárnap érkezett meg a főkapitányságra 
a törvényszéki orvosi bonctani intézetnek a 
jelentése, amely meglepő eredményről számol 
be.

A halál oka nem infekció, hanem mér
gezés volt. A halott szervezetében nagy- 
mennyiségű morfiumot talált a vizsgálat.

Ez a körülmény arra indította a nyomozó 
hatóságokat, hogy ú j irányban indítsák meg 
a vizsgálatot a rejtélyes haláleset titkának 
felderítése ügyében.

Különböző gyanús momentumok merültek 
fel, amelyekből arra következtetnek, hogy 
öngyilkosság történt és erről az öngyilkos
ságról még annak megtörténte előtt valaki

nek tudomása volt. A másik feltevés szerint 
Sárkány Ferenc dr. fájdalmai csillapítására 
szedett morfiumot és talán nagyobb adagot 
fecskendezett szervezetébe, mintsem szabad 
lett volna.

Búcsúlevelet nem találtak a tragikus sorsú 
fiatal orvos zsebeiben, amelyből öngyilkos
ságra lehetett volna következtetni, ellenben 
— és ez teszi gyanússá az egész ügyet — 
húsvét vasárnap, tehát egy nappal a szeren
csétlenség megtörténte előtt, egy ismeretlen 
telefonáló két ízben is felhívta a rend' - 'g  
központi ügyeletét és érdkelödött, hogy mi 
történt Sárkány Ferenc dr. orvossal. Ami
kor az ügyeletvezető rendőrfőtanácsos meg
kérdezte, hogy ki érdeklődik, a titokzatos te
lefonáló válasz néllcül letette a kagylót.

A rendőrség gyanúsnak találta az ügyet 
és a második telefonálás után detektív ment 
ld az Akadémia-utca 11. számú házba, Sár- 
leány lakására, ott azonban, mindent a leg
nagyobb rendben talált. Sárkány barátai kö
zül amerikai párbajról is beszélnek, mert 
egy évvel ezelőtt, épp húsvét napján, Sár
kány Ferenc dr. egyik barátja öngyilkossá

got követett el és meghalt. Ebbe az ügybe 
annakidején Sárkány nevét is belekeverték, 
de minden valószínűség szerint alaptalanul.

A folyamatban lévő rendőri vizsgálat fog 
világosságot deríteni a titokzatosnak látszó 
ügyre.

A fejrendeiet tervezetét erősen 
kifogásolják az érdekeltek

A tej rendelet körül még mindig erős harcok 
dúlnak. Minden nap más oldalról világítják’* 
meg a tejkérdést, sőt egyesek már a „teljesen  
kész”  rendeletet is tudni vélték. Tény. hogy a 
rendelettervezet elkészült, egyes részei ellen 
azonban úgy a szakkörök, mint hivatalos kö
rök igen alapos kifogásokat emelnek és így a, 
Jcifogások kacsán a kormány illetékes szervei 
még ezen a héten újból foglalkoznak a tej
üggyel.

A közönséget természetesen a forgalomba 
kerülő tej ára és minősége érdekli. A minősé
get a rendelet szerint igen szigorúan fogják 
ellenőrizni és itt bizonyára nem merülhet fel 
kifogás. A z ár kérdésében a legfontosabb in
tézkedés lesz, hogy a földmívelésügyi minisz
ter iek  jogában áll meghatározni a tej termelői 
és fogyasztási árát. Ha e két ár között a mi
niszter harmonikus kapcsolatot fog teremteni, 
akkor a rendelet mindenesetre elérte célját. 
A jövő héten mindez eldől és akkor végre nyu- 
godtabb termelő munka válthatja fel a mos
tani izalmas eseményeket.

Rooseuelt teljhatalmú 
doliardiKtator

Londonból jelentik: A washingtoni szenátus 
elfogadta a jelzálog-földhitel-törvény módosí
tásáról szóló törvér.yjavaslatot, amely Roose- 
veit elnököt teljhatalmú dollárdiktátorrá teszi 
meg. A képviselőház már korábban megsza
vazta a javaslatot.
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Tömeges újabb letartóztatá
sok Németországban

Berlinből jelentik: Vasárnapra virradó éj
szaka és a vasárnapi nap folyamán újra 
számos politikai jellegű letartóztatás tör
tént Németországban- Beuthenben letartóz
tatták dr. Knakrick volt főpolgármestert és 
Illing főintendánst, a felsősziléziai tartomá
nyi színház eddigi vezetőjét. Letartóztatták 
továbbá a városi magisztrátus több befo
lyásos tagját. A  letartóztatottak lakásán 
házkutatást tartottak. A főpolgármestert és 
főintendánsf fontos okmányok elsikkasztó- 
sóval és megsemmisülésével vádolják.

Nagyszabású letartóztatások történtek to
vábbá V/ürttemberg számos nagyobb városá
ban, ahol egész sor kommunista és szociál
demokrata funkcionárius, szakszervezeti tit
kár, betegpénztári tisztviselő és Reichsban- 
ner-tag került a rendőrségre.

A  lengyelországi németellenes tüntetések 
vasárnap erélyes német diplomáciai akcióra 
vezettek. A varsói német követ megjelent a 
lengyel külügyminisztériumban és bejelen
tette Németország tiltakozását. Hasonló lé
pést tett a kattowitzi német főkonzul a ke- 
let-feísösziléziai hatóságoknál.

Lovas Antal, a csodafutó 
Ottó királyfihoz akar futni

Lovas Antal, az ismert marathoni futó va
sárnap Székesfehérváron keresztül Csornára 
futott gróf Károlyi Józsefit ez. Károlyi Jó
zseffel akarja megbeszélni Lovas a módját 
annak, hogy Ottó királyfi és Zita kiráhmé 
fogadja. Amennyiben ez lehetséges, úgy Lo
vas legközelebb Stenockezeelig alcar futni, 
hogy ott megjelenjen a királyi család előtt.

0 kultuszminiszter 
Debrecenben

Debrecenből jelentik: Hómon Bálint val
lás- és közoktatásügyi miniszter vasárnap 
délelőtt megtekintette Debrecenben a Tisza 
István Tudományegyetem központi épületét. 
Dr. Kiss István rektor üdvözlése után a Tu
rul Szövetség nevében dr. Tóth Tibor kérte 
a minisztert, hogy az ifjúság jövő elhelyez
kedése érdekében tegyen meg minden tőle 
telhetőt. Hóman Bálint válaszában hangsú- 
lyozta. hogy a kormány a városokkal és kő- 
zületekKel karöltve mindent megtesz a dip- 
lomások elhelyezése érdekében. Ezután a 
miniszter meglátogatta a klinikai telepet, 
majd délben a tiszteletére rendezett ebéden 
vett részt, este pedig Balthazár Dezső 
püspök vendége volt vacsorán.

A kultuszminiszter nyilatkozott Debre
cenben a sajtó képviselői előtt is és újból 
erélyesen megcáfolta a debreceni egyetem 
orvosi karának megszüntetéséről szóló híre
ket. A miniszter hétfőn délelőtt még tanács- 
kozásokat^ folytat különféle egyetemi kér
désekről és hétfőn délben utazik el Debre
cenből.

Tűz a miskolci színház 
díszlefraktárában

Miskolcról jelentik: Szombaton este a Szé- 
chenyi-utca egyik viráüzlctében öngyolkossá- 
got követett el Tóth. Mária 21 éves virágárus 
leány. Tóth Mária szombaton este nem tért 
rendes időben haza, mire bátyja és nővére 
érte mentek az üzletbe. Az egyik hátsó helyi
ségben karosszékben élettelenül találták test
vérüket, a szék mellett revolver feküdt. A le
ány búcsúlevelet hagyott hátra, amelyben be
jelenti, hogy meghasonlott önmagával és ezért 
válik meg az élettől.

Öngyilkos lett egy 
miskolci virágárus

lány
Miskolcról jelentik; Vasárnap este tűz ütött 

ki a miskolci Nemzeti Színház díszletraktárá
ban. A tüzet a kivonult tűzoltóság percek 
alatt eloltotta. A tűz a déluáni előadás za
varta meg, de a közönség csak az előadás vé
gén szerzett a tűzről tudomást. A tűz oka és 
a kár nagysága még ismeretlen.

H e rrio t
W ashingtonba

é rk e ze tt
Neiryorkból jelentik: A washingtoni nagy

fontosságú tanácskozások második szaka
szukba jutottak. A  francia szakértők és a kí
sérők hadával, 25 francia újságíró társasá
gában vasárnap reggel megérkezett New- 
yorkba Herriot volt miniszterelnök, Fran
ciaország washingtoni küldötte is. Herriot-t 
a newyorki kikötőben hasonló ünnepélyesség
gel fogadták, mint néhány nappal előbb 
MacDonkaldot. Herriot azonnal folytatta 
útját Washington felé, ahova 13 óra 30 
perckor érkezett meg.

A Baross-Szövctségbcn néhány nappal ez
előtt bomlási folyamat indult meg, amelynek 
fejleményeit nagy érdeklődéssel ligyelik ipa
ros- és kereskedői körökben. A Baross-Szövet- 
ség élére Rausch Aladár távozása után tudva
levőleg llovszky János került, aki működésé
nek megkezdése óta nem egyszer olyan terekre 
is elkalandozott, amit a szövetség tagjainak 
egy része nem látott szívesen. Elismerik 
ugyan, hogy llovszky János elnöknek sikerült 
nagy propagandával olyan előkelő társadalmi 
tényezőket is bevonni a szövetségbe, akiknek 
az egyénisége erkölcsi nyereséget jelent, ezek 
a közéleti tényezők azonban a legtöbb esetben 
semmiféle nexusban nem voltak a l&rcskede- 
lemmel és iparral.

A  bomlási folyamat megindulását a Baross- 
Szövetség égisze alatt működő Horgony önse
gélyző Egyesület a Magyar-Hollandi Biztosító 
Részvénytársasággal kötött megállapodása 
robbantotta ki. A Baross-Szövétség alelnöke. 
Kovácsevics Milenkó, az ismert fajvédő keres
kedő ugyanis

élesen ellenezte, hogy a Baross-Szövetség, 
illetve a Horgony Önsegélyző Egyesület a 
Magyar-Hollandi Biztosító Készvény társa
sággal kössön megállapodást és ragaszko
dott ahhoz, hogy ez az üzlet az Első Ke

resztény Biztosítóval jöjjön létre. 
llovszky János viszont a Magyar-Hollandi 
mellett kötötte le magát és mint a szövetség 
hivatalos lapjában a „Baross-Szövetség” leg
utóbbi számában írja ,.az ajánlatok közül a 
Horgony Egyesület közgyűlése csal: a Magyar 
Hollandi Biztosítóét találta minden tekintet
ben elfogadhatónak s így teljesen a gazdasági 
mérlegelés alapján járt el határozatának meg
hozatala alkalmával."

Ennek a megállapodásnak a következmé
nye volt, hogy

Kovácsevics Milenkó lemondott a szövet
ségben viselt alelnöki állásáról és kilépett 

a Baross-Szüvetségból.
Ugyanekkor Kovácsevics Milenkó a Baross- 
Szövetség tagjaihoz két ízben is körlevelet in
tézett, megindokolva lemondását és ezekben a 
körlevelekben azt állította, hogy a Baross- 
Szövetség elnöksége a Horgony tranzakciója 
kapcsán a szövetségi szabályokkal és szellem
mel ellentétesen cselekedett. E vádak miatt az 
elmúlt héten összeült a Baross-Szövetség el
nöki tanácsa, amelynek ülésén megállapítot
ták, hogy a szövetségnek nem volt módjában 
megakadályozni az autonómiával rendelkező 
Horgony Önsegélyző Egylet közgyűlési határo
zatának végrehajtását, majd felhívták Ková
csevics Milenkót, hogy maradjon meg a szövet
ség alelnöki állásában. Az elnöki tanács sza
vazattöbbséggel igazolta a szövetség vezetői
nek az ügyben tanúsított eljárását, mire Ko
vácsevics Milenkó eltávozott az ülésről és 
megmaradt elhatározása mellett, amely sze
rint többé nem vállal közösséget a Baross- 
Szövetséggel.

Kovácsévica Milenkót liír szerint rövide
sen követni fogja a Baross-Szövctséff több 

más tagja Is,
akik ugyancsak elégedetlenek a vezetőségnek 
ebben és más ügyekben elfoglalt álláspontjá
val. Jellemző az ellenzék hangulatára egy pa
naszos levél, ami a Nemzeti Újság vasárnapi 
számában ,.Egy keresztény kisiparos” aláírás
sal jelent meg és amely többek közt a követ
kezőket mondja:

A  washingtoni tárgyalásokon Herriot 
egyik feladata állítólag, hogy fizetési ha
ladékot kapjon Amerikától a július közepén 
háborús adósságok problémáján kívül Her
riot washingtoni megbeszéléseinek főtár
gya a nemzetközi aranystandard és az euró
pai adósságok kérdése lesz.

Az őt megostromló amerikai újságírók
nak Herriot csak ennyit mondott:

—  Meg lehetnek győződve, hogy a küszö
bönálló tárgyalásokon határtalan jószándék
ról és hidegvérről teszek tanúságot.

„Mint keresztény kisiparos jogosan ütkö
zöm meg azon, hogy a Baross-Szövetség ve
zetője éppen a Magyar-Hollandi Biztosító 
Társasággal egyezett meg, hogy keresztény 
tagjait ennek a biztosító társaságnak juttatja. 
A Baross-Szövetség, ha nem tévedek, kifeje
zetten és kimondottan keresztény egyesület, 
amelynek feladata a keresztény polgárság ér
dekeit előmozdítani a kereskedő- és iparos tár- 
sadalomban. A  Magyar-Hollandi Biztosító 
Társaság vezetőségében visaont fehér holló a 
keresztény ember. Nem tudom megérteni, hogy 
mi késztette a Baross-Szövetség vezetőségét, 
hogy a biztosító intézetek közül éppen kifeje
zetten egy nem keresztény vezetés alatt álló 
intézetet válasszon ki, amikor régi kiváló ke
resztény vezetés alatt álló biztosító intézetek 
vannak.”

Ez a levél híven visszatükrözi Kovácsevics
Milenkó táborának felfogását és ennek a tá
bornak a tagjai azzal a tervvel foglalkoznak, 
hogy vezérük példájára ugyancsak kilépnek a
Baross-Szövetségböl.

Az üggyel kapcsolatban vasárnap kérdést 
intéztünk Kovácscx'ics Milenkóhoz. aki azon
ban hangsúlyozta, hogy miután már semmi 
köze sincs a Baross-Szövetséghez. nem alcar 
az ügyről nyilatkozni, llovszky Jánossal a 
Baross-Szövetség elnökével nem sikerült a va
sárnapi nap folyamán érintkezést találnunk, 
miután lehetséges, hogy ezt a vasárnapot is a 
Baross-Szövetség hatáskörébe aligha tartozó 
és igen sok Baross-tag által kifogásolt bakv- 
toni )>ropngandára fordította ismét és így az 
ő álláspontját nem volt módunkban megkér
dezni.

—— — l/^ — —II

Halál a trafikban. Kovács Győző 49 éves
magánzó, aki n Horánszky-utca 27. számú 
házban lakik, vasárnap délelőtt a Teréz-körút 
17. számú trafikban vásárlás közben rosszul 
lett. A mentők a kórházba akarták szállítani, 
azonban a mentőkocsiban meghalt. Agyguta 
öltő meg.

Nagyszabású ünnepi játékokat rendez Pécs
június elején. Pécsről jelentik: Pécs városa, 
amely a vidéki városok közül a legtervszerűb
ben fejleszti idegenforgalmát, június 3—11. 
között nagyszabású ünnepi hetet rendez, 
amelynek keretében a Dóm-téren ünnepi já
tékokat és szabadtéri hangversenyeket tar
tar ak. Bemutatják többek között „A  gyer
mekek keresztes hadjárata”  című nagy zenei 
kompozíciót 250 énekes részvételével. Lesz 
szenkívül az ünnepi hét alatt képzőművészeti 
kiállítás, szabadtéri torna, egyházi hangver
seny és több kongresszus is Pécsett. Az ün
nepi hét rendezését M á r k u s  László, a 
Nemzeti Színház igazgatója vállalta.

A délvidéki városok kongresszust tartanak
májusban Szegeden. Szegedről jelentik: A 
szegedi ipartcstiilet ez évben már ötödször 
rendezi meg a szegedi Ipari Vásárt, amelyet 
május 27. és június 5. között tartanak meg. 
Ezzel a vásárral kapcsolatban megrendezik 
Szegeden a délvidéki városok kongresszusát 
is, amely május 28-án kezdődik és a Dél
vidék városainak legaktuálisabb szociális, 
pénzügyi, idegenforgalmi és egyéb problémái
val foglalkoznak majd.

K Ö Z B E S Z Ó I Á S
A DEBRECENI EGYETEM TERVBE- 

VETT MEGCSONKÍTÁSÁRÓL a múlt hé
ten a M agyar H étfő  számolt be elsőnek és 
egyedül. Megírtuk akkor, hogy Hóm an  Bá
lint kultuszminiszter a hét folyamán Debre
cenbe utazik és tárgyalásokat kezd a debre
ceni egyetem orvosi fakultásának megszün
tetéséről. Ezt a cikkünket hétfőn szokatlan 
hangú, egészen  rideg cáfolat követte, amely 
úgy igyekezett feltüntetni hiteles értesülé
sünket, mintha az „te ljesen  légbőlkapott" 
lett volna.

A z esem ények azóta fényesem  igazoltak 
bennünket. A  kultuszminiszter szombaton 
Debrecenbe érkezett és utazásával kapcso
latban a Hajdúság fővárosa  —  a hivatalos 
cáfolat után is —  a leg m g yob b  izgalommal 
lesi, hogy m i lesz a Tisza István tudomány
egyetem  sorsa? Hogy mennyire megfelel a 
valóságnak a debreceni egyetem részleges 
megszüntetésének felmerült tervéről szoló 
hírünk, arra a legjobb bizonyíték a kor
mányhoz közelálló, a „Budapesti Hirlap” - 
nak vasárnapi cikke, amely „Küzdelem  a 
debreceni egyelem  épségéért”  címmel már 
azt a memorandumot is közli, amelyben a 
debreceni illetékes tényezők a kormányzó, a 
miniszterelnök és a képviselőház és felsöház 
tagjainak figyelmét felhívják a debreceni 
egyetem helyzetére és tiltakoznak az egye
tem  tervbevett részleges m egszüntetése el
len.

Ha a kormány hivatalos szócsöve is nagy 
tudósításban foglalkozik vasárnap az egye
tem megszüntetéséről és ha a miniszter 
valóban Debrecenben tárgyal erről a kér
désről, akkor m iért kellett néhány nappal 
ezelőtt még olyan ridegen m egcáfolni a mi 
értesülésünket? És ennél is fontosabb, mi 
lesz a súlyos áldozatokkal létrehozott debre
ceni tudományegyetem sorsa? M egszűnik 
vagy nem szűnik m eg ? . . .

*

A FŐVÁROS FELVÁSÁROL minden olyan
vállalkozást, amely nem bizonyul rentábilisnak. 
A HÉV  sokat vitatott megvétele után most az 
úgynevezett Talbot-centrálé megvásárlására 
kerül a sor. Annak idején sok kifogás hangzott 
cl a bánhidai centrálé megépítése ellen, mégis 
megcsinálták. Most ugyanígy erős ellenzéke 
van a Talbot-centrálé megvételének, mégis 
megvásárolják . .v A Talbot-centrálé nem bizo
nyult lizletnek annak ellenére, hogy a fővárost 
rákényszerítették az áram egy részének Bán- 
hidáról való átvételére, a M AV-ot pedig a hfí- 
hcgyeshalomig terjedő vonal eUktrifikálásának 
megkezdésére. Erre volt jó  a Talbot-centráié, 
amelyet nem a .szükségesség hívott életre .. 
Részben ezzel magyarázható a MÁV egész el
hibázott elektrifikálási programmja, mert hi
szen kétségtelen, hogy a Budapest— Hegyes- 
hatom közötti vasúti vonal villamosítása vem  
jizetődliet Iá. Sem a szénmegtakarítással, sem 
egyéb módon nem lehet behozni az elektrifiká- 
lással járó nagy beruházásokat. Hogy mennyi
re nem üzlet ennek a vasútvonalnak elektrifi- 
kálása, annak legjobb bizonyítéka, hogy az osz
trákok, akik pedig jóval olcsóbb villanyáram
mal rendelkeznek, nem folytatják a vonal vil
lamosítását Hegyeshalomtól Becsig. És most 
ráadásul még ezt a rossz üzletnek bizonyult 
Talbot-contrálét ennyi eredménytelen kísérlet 
után megvásároltatják a fővárossal. Ha a bán
hidai rentráténak ezentúl defecitje tesz, viselje 
azt a főváros adófizető polgársága . . .  Nem, a 
főváros urairól igazán nem lehet azt állítani, 
hogy jó  üzleteket kötnek . . .

*

SZTERÉNYI JÓZSEF BÁRÓ tehát le
mondott a racionalizálási bizottságban vi
selt vezető állásáról is . . .  Ez a lemondás 
szerves folytatása annak a ho=szú sorozat
nak, amely csak lemondásokból áü, már nem 
a polgárság véget nem érő  lemondásainak 
hosszú sorából, hanem azokból a lemondások
ból, amelyekkel S zterén yi köszön le sorjá
ban a különböző parlamenti és egyéb bizott
ságokban évek óta viselt tagsági állásairól... 
E g y  m erész ívelésű politikai pályafutás irt  
véget ezekkel a lemondásokkal. A z Impcr.nl 
vegyészeti gyár olajpanamájának a következ- 
ményeképen leáldozik egy a közgazdasági és 
politikai életben egyformán ragyogó csillag 
ée S zterén yi József báró úgy látszik, végleg 
visszavonul a magánéletbe . . ,

*
ZSIDÓ VAGY NEM ZSIDÓ? Kivételesen 

nem Hitleréic Németországában vetődött most 
fel ez a kérdés, hanem a Turul Szövetség nagy
kőrösi Arany János bajtársi törzsében. Egy 
délutáni lap ugyanis azt találta írni a vallás
ellenes izgatással vádolt Kenyere* Lengyel 
László nevű bajtársról, hogy zaidó származású. 
Ez pedig — úgy látszik — súlyos hiba volna, 
mert a nagykőrösi bajtársi törzs hosszú nyi
latkozatban cáfolja ezt az állítást, megjegyez
ve, hogy: „Lehetetlen ez már azért is, mert a 
Turul Szövetségnek zsidó származású, tagja 
nem lehet” , —r amit — mint a nyilatkozatból 
megtudjuk —  a törzs minden tag belépésénél 
alapszabályszerűen a születési anyaleönyvi ki
vonatból állapít meg . . .  Az érdekelt Kenyeres 
Lengyel László pedig külön nyilatkozatban je
lenti be, hogy sajtópert indít az illető lap elíen 
a rágalmazó állításért... így a bíróság fogja 
végső fokon eldönteni, hogy az illető baitárs 
zsidó származású-e vagy sem. ami ma bizo
nyára a legfontosabb problémák sorába tarto
zik és mindenkit nagyon érdekel • j  ^

a  j á c s i l l á t
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Bomlási folyamai 
a Baross-Szővetségben

Kovácsevics Milenkó alelnök kilépett a 
szövetségből llovszky Jánossal fölmar ült 
konfliktusa miatt
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Wolli Károly nagy anti
szemita beszédben tett 
hitvallást a hitlerizmus 
mellett

gettó szelleme ellen a végsőkig 
küzdünk”

Az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga 
vasárnap délután tartotta idei közgyűlését, 
amelyen Wolff Károly nagyobb beszédet 
mondott.

—  A  tegnapi napon —  mondta többek 
között —  a Társadalmi Egyesületek Szövet
ségében, amelynek mi voltunk a ozülőanyja 
nagyjelentőségű nyilatkozatok hangzottak el’. 
A múltban kimerült energiánk közjogi kér
dések megvitatásában, de tűrtük, hogy a 
magyar társadalmat m íglosszák gazdasági 
erőforrásaitól. Tűrtük, hogy a magyar tár
sadalom pénzügyi alárendeltségbe kerüljön 
és hogy a nemzettel közösseget nem ismerő 
szellemi áramlatok nyomják rá bélyegüket 
nemzetünkre.

—  Az ezeréves nemzet életében most vég
re egy miniszterelnöki ajakról hangzott el, 
hogy kormányzatának alapja a keresztény 
nemzeti világnézet. Közjogi fórumoknak, 
templomnak és egyesületnek össze kell fog 
nia a szent cél megvalósítása érdekében. Itt 
nem gágoghat a jazz, nem tombolhat az ero
tikus dekadencia, a romboló irodalmi szel
lem. Ide nem jöhet többé olyan irányzat, 
amely azt mondja, hogy én nem akarok a 
keresztény világnézet alapján kormányozni

és nem ismétlődhetik meg a nemzet tra
gédiája amiatt, hogy az irányító ténye
zők gyávasága meghunyászkodik a get

tószellemmel szemben.
Mi vallást sohasem bántunk, a vallást tisz
teljük minden körülmények között, de igenis 

küzdünk az ellen a gettószellem ellen, 
amely prepotens módon kigúnyolja ezer
éves hagyományainlcat, beszennyezi iro
dalmunkat, megrontja családi életünket 
színházakon és művészeten keresztül. j

Volt idő, amikor ennek a gettószellemnek 
való udvarlás volt az érvényesülés útja. A 
nemzet kiadta kezéből a sajtót, a pénzinté
zeteket, a nemzeti öncélúság tehát csak azt 
jelentheti, hogy az összes gazdasági ténye
zőket alá kell rendelni a nemzeti öncélúság 
parancsoló szavának. A  gettószellem fölé
nyeskedésére reakció a válasz pedig ez a 
nemzet az evolúció jegyében, nem pedig fór. 
radalmi eszközökkel akarja céljait megvaló
sítani. A gettószellem igenis készülődik és 
argumentumokat gyűjt. Arra hivatkozik, 
hogy megcsókolták Debrecenben, sőt újab
ban Budapesten is, holott ott is, itt is a 
vallásról volt szó, nem pedig a szellemről.

-—• Nem lehet lekicsinyelni a németor
szági eseményeket —  folytatta W olff
Károly — , amit a gettószellem átmene

tinek deklarál.
Ha Németország a maga alaposságával .ál
lást foglalt, az a Németország, amely órási 
kultúrértékeket és gyakorlati eredményeket 
produkált, akkor az azt jelenti, hogy a né
met nép ú jjá  akar születni. Mi ennek a szel
lemi áramlatnak az élén jártunk. Nem sza
bad erről az útról letérnünk. Ne tévessze
nek meg bennünket zokogó magyar anyák 
és hánykódó magyar ifjúság, azok a hangok, 
amelyek forradalom felé csábítanak. A  ne- 
gáció szelleme világszerte megbukott, össze- 
dűit a páénz aranyborjúja, a megdönthe
tetlennek hitt német szociáldemokrácia le 
lesz fricskáivá. A bécsi Judeomarxizmus le- 
hanyatlóban. A dekadencia rohan és mene
kül országról-országra, világrészről-világ- 
részre, mert a negáció nem lehet úr.

A  közgyűlésen még több beszéd hang
zott el.

Brutális kegyetlenséggel 
meggyilkoltak és kirabol

tak egy földbirtokosnőt
Borzalmas kegyetlenséggel elkövetett rabló

gyilkosság ügyében indított nyomozást a fő- 
kapitányság, illetve ezzel egyidöben Európa 
valamennyi országának rendőrsége. A ször- 
nyű gyilkosság körülbelül négy nappal ezelőtt 
történt Brünnben. A bűncselekmény elköveté
sével pedig egy magyar embert, Kiibik Mátyás 
gazdasági intézőt gyanúsítanak, aki a gyilkos
ság felfedezése óta nyomtalanul eltűnt.

A brünni rendörigazgatóság rövid rádióje
lentése, amelyet a világ minden nyomozóható
ságának megküldöttek, a következőképpen 
hangzik:

yysíprilis 20-ára virradó é jje l Fuchs Fran
ciska 76 éves földbirtokosnöt brünni villájá
ban meg gyilkolták. A  tettes a bűntény uián 
kirabolta áldozatát. A z eddigi megállapítások 
szerint a gyilkos egy arany retikült, több gyű
rűt, arany női órát, líraalakú hét brilliáns 
kövei kirakott nyakláncot és 1600 zloty lengyel 
pénzt zsákmányolt. A  gyilkosság elkövetésével 
alaposan gyanúsítható Kubik M átyás gazda
sági intéző, aki nyomtalanul eltűnt. K érjük a 
budapesti rendőrséget a nyomozás megindítá
sával. Rendörigazgatóság Brünné*

A főkapitányság bűnügyi osztálya természe
tesen nyomban megindította & vizsgálatot 
hogy megállapítsa, vájjon a bűntény elköve
tése utáni napokban Kubik Mátyás nem lépte-e 
át a magyar határt.

A határrendőrség feljegyzéseiben ilyen nevű 
ember nem szerepelt. Erről nyomban értesí
tették a brünni rendőrigazgatóságot, egyben 
újabb adatokat és részleteket kértek a gyil
kosság elkövetésének és felfedezésének körül
ményeiről. Vasárnap délelőtt 11 órakor kül
dötte el a bűnügyi osztály táviratát, amelyre 
egy órával később már meg is érkezett a vár 
lasz.

A gyilkossággal gyanúsított Kubik Mátyást 
április 20-án még látták az idős földbirtokos
nő társaságában. Szemtanuk szerint  ̂a gazda
sági intéző egész hazáig, egyedülálló villájáig 
kísérte a különcmódra viselkedő nőt. A titok
zatos módon élő Fuchs Franciska évtizedek 
óta teljesen egyedül élt a város elegáns ne
gyedében lévő villájában, amelyben alkalma
zottakat nem tartott, ismerősei, barátai, láto
gatói soha nem voltak. Egyelen emberrel tar
tott fenn csupán érintkezést, Kubik Mátyás
sal, aki hetenként egyszer számolt be főnökno- 
jének a birtok helyzetéről. .

Fuchs Franciskáról legendák keringtek. 
Brünn legvagyonosabb polgárnőjének ismer

tek, akinek nemcsak Csehszlovákiában, hanem 
Romániában is kiterjedt birtokai vannak. 
Egyesek tudni vélték, hogy galiciai petróleum- 
forrásoknál is érdekelve volt. Pontos adatok
kal természetesen senki sem állhatott a rend
őrség rendelkezésére az előbb említett okoknál 
fogva, hogy soha senkivel sem érintkezett, 
senkitől sem kért tanácsot. Az idős nőről min
denki tudta, hogy

lakása a különböző műremekek múzeuma 
és felbecsülhetetlen értéket képvisel.

A brünni rendőrség jelentése szerint a gyil
kos vacsorája közben támadta meg a földbir
tokosnőt. Hátulról elkapta a fe jé t , amelyre 
vánkost húzott, majd a vánkoson keresztül re
volverrel lelőtte. A lövés nem volt halálos.

A matróna ereje megfeszítésével küzdött
támadójával, aki a sikertelen lövés után
fojtogatni kezdte, majd a revolver agyá
val a felismerheteticnségig szétroncsolta 

a szerencsétlen fejét.
Két nappal a gyilkosság elkövetése után fe

dezték fel a bűntényt. Itt is egy véletlen ját
szott közre, amely nélkül talán évek is elmúl
tak volna anélkül, hogy bárki is sejti, mi tör
tént az eyedülálló villában?

Vasárnap reggel fedezték fel a bestiális mó
don elkövetett rablógyilkosságot. Fuchs Fran
ciskának párisi rokonai érkeztek Brünnbe. 
akik többször csengettek a villa kapuján, de 
eredménytelenül. Döngetni kezdték a kaput, 
majd felfeszítették és így hatoltak be a lakás
ba, ahol, leeresztett redőnyök mögött játszó
dott le a szörnyű tragédia. A  néhány perccel 
később megérkezett detektívek a lakást telje
sen felforgatva, kifosztva találták meg.

A nyomozók egy érintetlen vaskazettát fe
deztek fel a földbirtokosnő ágyában. A kazetta 
felnyitása után kiderült, hogy Fuchs Fran
ciska pontos feljegyzést vezetett értékeiről és 
így állapították meg a gyilkos milyen értélce- 
ket rabolt el áldozatától. Ezek szerint eltűnt 
egy 18 karátos aranyból készült retikül, 11 
különböző drágaköves gyűrű, egy arany női 
óra, egy pár négykarátos brilliánssal kirakott 
fülbevaló, egy hét brilliánssal kirakott líra- 
alakú nyakék, a cári Oroszországból szárma
zott értékpapírok és 1700 lengyel zloty.

A brünni rendőrigazgatóság rádiókörözése 
alapján egész Európa rendőrsége széleskörű 
nyomozást indított a gyilkos kérekerítésére.
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Ilorfiiieuischer Llovd magyarországi vezérképviselete
Budapest, Vili, Baress-tér 9. szám

Hivatásának áldozata lett 
Bakács György orvos

Feketekeretes gyászjelentés látott napvilágot 
az újságokban az elmúlt héten: dr. Baluícs 
György orvos hivatásának áldozata lett és SA 
éves korában elhunyt. . .

A szomorú tragédiát sejtető gyászhír való
ban nem mindennapi kálváriáját takarja egy 
emberi sorsnak. Dr. Bakács György Breslau- 
ban végzett s diplomájának elnyerése után ott 
tanársegéd lett, majd hazajött s a Bakács-téri 
klinikának lett nagyjövőjű, fiatal tüdőspecialis
tája. Rövid pályafutásán minden tehetségeve 
szerencsétlen tüdőbeteg embertársain igyekezett 
segíteni és amikor esténként vége szakadt z 
betegek hosszú sorának, visszavonult dolgozó- 
szobájába s ott folytatta kísérleteit gyilkos 
baktériumokkal és titokzatos szérumokkal, ame
lyekből a milligramm ezredrésze gyógyulást, 
néhány atmnyival több pedig biztos halál 
okozhat. Amint orvostársai mondják, a KocJ 
Róbert által felfedezett tuberculinnal, arzéné 
gy.gysavókkal és hasonló veszélyes preparátu 
mokkái kísérletezett, hogy segítsen a szenve
dőkön.

Szerelem, házasság — válás...
Nyolc évvel ezelőtt, amikor még pályafutásá

nak legelején állt a fiatal orvos, beleszeretet, 
egy fiatal, nagyon csinos színésznőbe, Gönczy 
Rózsiba. Bakács György atyja, Bakács Albert, 
az ismert litográfus, aki azt szerette volna, 
ha fia előbb karriert csinál és azután gondol 
nősülésre,, vagy legalább is gazdagon házaso
dik, ha már mint kezdő orvos akar nősülni, 
ellenzése azonban nem használt: dr. Bakács 
György megnősült. Igen jómódú atyja ekkor 
megvonta támogatását fiától és az ifjú pár 
sok-sok nélkülözésnek volt kitéve Ezt betetőzte 
még. hogy egy évi házasság után gyermeke 
született a fiatal házaspárnak. A szülök pe
dig még mindig nem akartak tudomást venni 
menyükről. Bakács György ezalatt optimista 
lelkesedéssel dolgozott szérumain, azonban las
sanként a létfentartás követelőző szükségletei 
miatt redukálni kellett a drága kísérleteket, 
ami pedig életcélja volt a fiatal orvosnak. A 
nélkülözések is elhatalmasodtak a szerelem fö
lött és egy napon a fiatal pár válókeresettel 
jelent meg a törvényszék előtt. A válás után 
a fiatal asszony összecsomagolt és elutazott, 
hogy házasságuk minden fájó emlékétől sza
baduljon. Parisban telepedett meg és csak 
egyetlen emléket vitt magával házasságából: 
gyerm eküket. . ,

Az Öreg Bakács Albert és felesége boldogan

fogadták vissza fiúkat és csakhamar elegán
san berendezett rendelőt nyitottak neki a Pau- 
lay Ede-utca 18 számú ház második emeletén. 
Ettől kezdve a fiatal orvos karrierje egyre 
fölfelé ívelt. Feltűnést és elismerést keltett, 
orvoskörökben néhány sikeres tuberkulózis ke
zelése és a Bakács-klinika közbe csillésben álló 
tüdőspecialistája lett.

Néhány évvel ezelőtt a gyakorlott orvos
szeme rémült megdöbbenéssel állapította meg, 
hogy azok a kóros tünetek, amelyeket annyira 
ismert és annyi hidegvérrel tanulmányozott, 
embertársain, saját testén jelentkeznek! A 
kórokozó baktériumokkal folytatott kísérletek, 
vagy más fertőzés plántálta-e testébe a végze
tes bajt. mé orvoskollégái előtt is sötét titok?

A végzetes svájci út
A sors kegyetlen iróniája nem tréfált dr. 

Bakács Györggyel, ö ,  aki annyi szerencsétlen
nek igyekezett meghosszabbítani az életét, sa
ját tragédiáját nem tudta megakadályozni. A 
kóros tünetek egyre fenyegetőbbek lettek, 
míg az elmúlt év nyarán a svájci hegyek kö
zött remélt segítséget a fiatal orvos. Szülei
hez írt levelet azonban egyre világosabban 
tárták föl az elkerülhetetlen véget. Idén ta
vasszal anyja meglátogatta és lesújtva tért 
haza. Kétségbeesésének minden alapja meg
volt, mert a múlt héten szűkszavú távirat ér
kezett az egyik davosi szanatóriumból: .,Dr. 
Bakács György meghalt” .

Péntek délután egyszerű fekete koporsót 
hozott a keleti pályaudvarra befutó gyorsvo
nat. Dr. Bakács György kihűlt testét hozta, 
amelyet legyőzött az a gyilkos kór, amely el
len éjt-nappá téve dolgozott, hogy kilesse tit
kát. Az ember gyengébb volt. . .

A Paulay Ede-utcai orvosi rendelőben elár
vultán porosodnak a lombikok és pipetták. 
Megboszulták azt, aki le akarta őket győzni...

E borús világban 
Derűs perceket a

MIRA keserűvíz
Biztosan szerez.

Az osztrák politikusok budapesti 
legitimista tárgyalásairól szóló 

híreket megcáfolják
Buresch volt osztrák szövetségi kancellár, 

Heinl volt kereskedelemügyi miniszter, Koll- 
mann volt pénzügyminiszter, Födermayr volt 
földmívelésügyi miniszter és a kíséretükben 
levő osztrák politikusok vasárnap délután fel 
öt órakor a bécsi gyorssal visszautaztak 
Bécsbe. Búcsúztatásukra megjelent a pálya
udvaron Hennet Lipót báró osztrák követ ós 
Kunz Adolf követségi tanácsos.

Az osztrák politikusok budapesti látogatá
sával kapcsolatban különböző fantasztikus 
híresztelések láttak napvilágot a külföldi 
sajtó egy részében. Miután a volt osztrák 
kancellár és a többi politikusak, ak ii az 
osztrák keresztényszociálista-párt vezérka
rához tartoznak és így Budapesten is első
sorban kereszténypárti politikusokkal keres
tek kapcsolatot, a „Narodny Lisc” ’-ben és 
más külföldi lapokban átlátszó tendenciával 
azt a hírt kolportálták, hogy az osztrák po
litikusok budapesti megbeszélései újebb le
gitimista szervezkedéssel és a királykérdés
sel vannak összefüggésben.

Ezeket a híreszteléseket hivatalosan már 
megcáfolták és most —  mint Bécsbő! jelen
tik —  a „Neues Wiener Tagblatt”  is foglal
kozik ezekkel a felmerült kombinációkkal. 
A  lap „A látogatásnak nincsen politikai hát
tere”  címen a következőket írja :

-  - A magyar közvélemény teljes fegyelme
zettséget tanúsít abban a tekintető :n, hogy

riég a látszatát is elkerüli annak, mintha, a 
látogatásnak meghatározott politikai célza
tot tulajdonítana. Ez a lemondás minden
féle hirkovácsolásró! annál inkább emlitésre- 
ri.éltó, mert az osztrák vendégek közül ré- 
hányan éppenséggel nem kerülik el a világ
nézet szempontjából hozzájuk közelálló poli
tikusok társaságát. A magyar Közvélemény 
tudomásul veszi ezeket az erintkez've'.cet fő
ként legitimista körökkel, anélkül, hogy azo
kat olyan találgatásokkal kísérné, aminők 
a külföldi sajtó nem egy szervében találha
tók. Mindenki tudja, hogy nem meghatáro
zott és nem egyhamar megvalósítható célok
ról ran szó.
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A
Hiteles adatok a Kossuth Lajos-utcai 
áruház bezáratásának okairól — Nagy 
izgalom a főváros kereskedőkörében a 
bizományi áruk körüli viták miatt

KOSÁR-ÁRUHÁZ r
TRAGÉDIÁJA

Szabad orvosválasztás!

Betegség ellen
biztosítson

^ S a S K J U l G L O - D A N U B I i l l  LLOYO 
Á lta lá n o s  Biztosító Részvénytársaságnál

Budapest, V., Hold-utca 2L

Vásárlási versenyünk 
második hetének 
nyertesei

A M a g y a r  H é t f ő  vásárlási versenye 
iránt egyre fokozódó érdeklődés nyilvánul 
meg és tömegesen kapjuk úgy Budapestről, 
mint vidékről olvasóinktól a számlákat és 
vásárlási jegyzékeket, amelyek azt bizonyít
ják, hogy

olvasóink nagyszámban vásárolnak azok
nál a cégeknél, amelyek a Magyar Hétfő

ben hirdetnek.
A verseny második hetében beérkezett 

számlák, illetve vásárlási jegyzékek alapján 
e  három első díjat a következők nyerték el:

1. Az 50 pengős vásárlási utalványt a Her- 
czeg és Fodor divatániházában eszközölt vá
sárlás alapján KUNOS ELEMÉR (Debrecen) 
kapta.

2. Művészi kivitelű bronzszobrot nyert 
TAUSZIK IMRÉNÉ (Budapest) az Erzsébet- 
körúti csilláráruházban eszközölt bevásárlása 
alapján.

3. Értékes könyvet nyert LÁZÁR FERENC 
(Budapest), aki a Fenyves-áruházban vásá
rolt.

Ezenkívül még ötven kisebb heti díjat osz
tottunk ki a verseny résztvevői között és eze
ket a díjakat postán küldöttük el a nyertesek
nek.

E héten folytatódik vásárlási versenyünk, 
amelyben résztvesz mindenki, aki vásárlási 
jegyzéket, vagy számlát küld be a M a g y a r  
H é t f ő kiadóhivatalába azoktól a cégektől, 
amelyek ezen a héten lapunkban hirdetnek.

Elkészült az állam érdekkörébe tar
tozó vállalatok fokozottabb ellenőrzé

séről szóló rendelettervezet
A 33-as bizottság hétfőn tárgyalja az állami 

érdekeltségű vállalóiak fokozottabb ellenőrzé
séről szóló rendelettervezetei. Ez a rendelet 
egyiko n legnagyobb horderejű intézkedések
nek, mert az óllani tudvalévőleg óriási össze
gek erejéig vállalt érdekeltségeket. Szükséges 
volt végre átekinthető rendet teremteni ezek
nek az állami pénzeknek a felhasználása kö
rül és állandó ellenőrzést gyakorolni, hogy a 
közpénzeket tényleg rendeltetési céljaikra 
használják-e fel.

A rendelet megállapítja, hogy melyek ér
tendők állami érdekeltségű vállalatoknak. Ezt 
igen szigorúan értelmezi, mert

ide von minden olyan vállalatot, intéz
ményt, ahol az állam akár alaptőkével, 
akár hitelnyújtással, vagy szavatossággal 

érdekelve van,
de idetartoznak azok a vállalatok is, amelyek 
az államnak tartoznak. A rendelet különösé- ; 
get tesz az egyes vállalatok közt olyan érte
lemben is, hogy hol van esetleg veszélyeztetve 
az állami pénz és hol látszik annak elhelye
zése biztosítva. Az előbbi vállalatokat a leg
szigorúbban fogják ellenőrizni.

Az ellenőrző szerv a pénzügyminisztérium
hoz fog tartozni és jogában lesz egyes 
vállalatok ügyvezetésébe, könyveibe be

tekinteni.
Lényeges része a rendelkezésnek, hogy felha
talmazást ad arra is, hogy állami vállalatok 
terhes szolgálati szerződéseit a vállalat anya
gi helyzetéhez képest módosítsa. Ezzel végre 
ineg fog szűnni az a lehetetlen állapot, hogy 
egyes állami vállalatok nagy deficittel dol
goznak ugyan, viszont igazgatóik és \'ezetőik 
ennek ellenére is aránytalanul nagy jövedel
met élveznek.

Az Erzsébetvárosi Demokrata Kör vasár
nap tartotta XIX. rendes évi közgyűlését. 
Magyar Miklós elnöki megnyitójában utalt 
arra, hogy 1173 millió pengő kiadása van az 
államnak, közüzemekkel együtt. Honnan ve
szi Imrédy pénzügyminiszter úr optimizmu
sát, hogy erre fedezetet talál, mert a rendes 
adójövedelmekből a leromlott gazdasági hely
zet nem nyújt erre alapot. Ehhez jön inég 
1742 millió pengő állami adósság, amelynek 
amortizációjáról és kamatáról is kell gon
doskodni. Ez a szegény ország nehezen 
tudja eltartani a 120.740 tényleges szolgála
tot teljesítő tisztviselőjét és 121.800 nyugdí
jasát és özvegyét. Az ország lakosainak min
den keresőképes hetedike az államtól húz 
fizetést. Ne a kisfizetésű tisztviselők javadal
mazásait nyirbálják meg, hanem a dologi 
kiadásokat szállítsák le, amelyekből még 
40—50 millió pengőt lehetne a költségvetés 
javára leszorítani. A lelkesen fogadott elnöki 
megnyitó után felszólaltak dr. Sckmidl Dá
vid, dr. Lányi Géza, Teichner Ádám, Somló 
Bernát és Tóblcr János.

öngyilkosság. Vasárnap délután 5 órakor a 
József-ulca 52. számú házban Haldek Imre 42 
éves asztalossegéd ismeretlen méreggel meg- 
mérgezte magát. Súlyos állapotban a Rókus- 
kőrházba szállították.

Gazdasági körökben és a fővárosi keres
kedő-világban óriási feltűnést keltett a csak 
néhány héttel ezelőtt megnyílt Kosár Áruház
nak rendőri segédlettel történt bezárássá. A 
Kossuth Lajos-utcában a Holzer-cég helyén, 
ahol egyideig a M agyar Köztisztviselői: Fo
gyasztási és Értékesítő Szövetkezetének áru
háza volt, nyitották meg március 20-án a 
Kosár-Áruházát és miután az új áruháznak 
máris bértartozása van a főbérlő Köztisztvi
selők Szövetkezetével szemben, a szövetkezet 
rendőri segédlettel, bírói végzés alapján le
záratta az áruházat és abból nem engedi ki
vinni a mintegy 200.000 pengős áruraktár 
egyetlen darabját sem, holott ennek az áru
nak legnagyobb része bizományi ára. így 
tehát

a bizományi árut szállító gyárosok és 
nagykereskedők egész sora károsodik sú

lyosan a szokatlan eljárás miatt
és ez érthetővé teszi azt a nagy feltűnést, 
amit az eset gazdasági körökben kelt. Vasár
nap egész nap tanácskozások folytak az érde
kelt felek és a bizományi áruk hitelezői kö
zött, amelyeknek során meg lehetett állapí
tani, hogy milyen nem mindennapos, bonyo
lult jogi és gazdasági kérdések várnak tisz
tázásra ennek az ügynek a likvidálása során.'

Egy áruház születése 
és halála . . .

A Kosár Áruház tulajdonosai: Hegedűs 
Imre, M aycr István és Zentai Soma a Köz
tisztviselők Szövetkezetétől vették bérbe a 
Kossuth Lajos-utcai üzlethelyiséget, a szer
ződés szerint március 1-töl kezdve. A meg
állapodás értelmében a házbért a Koséir Áru
háznak naponta kellett volna fizetnie az az
napi bevételből és a még fennmaradó össz,v- 
get a hónap végén kellett kiegyenlíteni. Mi
után a Köztisztviselők Szövetkezete kikötötte 
azt is, hogy áruházban legalább 100.0C0 
pengő értékű árunak kell raktáron lenni, 

a Kosár Áruház alapítói bizományi el
adásra vettek át nagymennyiségű árut, 

mintegy 200.000 pengő értékben.
Miután azonban az áruházat csak húsznapos 
késéssel, március 20-án nyitották meg, a tu
lajdonosok azonnal házberhátralékban vol
tak és a múlt hétig ez a hátralék felmert 
egész 4500 pengőig. A Köztisztviselők Szö
vetkezete erre a házbértartozás biztosítása ér
dekében előbb bizalmi fé r  fiukat ültetett be az 
áruházba, majd megtiltotta, hogy' a Kosár 
Áruházból árut vigyenek ki, végül pedig bí
rósági végzés alapján, bírósági végrehajtó 
útján
biztosítási zárlat alá vette az egész áru

raktári és az áruházat lepecsételték.
így bekövetkezett az a példátlan eset, hogy 
a Kosár Áruház egy hétnappal megszületése 
után már jobblétre is szem lerült. . ,

A Köztisztviselők Szövetke
zetének álláspontja

Miután a kereskedelmi életben szokatlan 
eset, igen nagy feltűnést kelt gazdasági kö
rökben, elsősorban dr. Mazgon Sándor ügy
védhez, a Köztisztviselők Szövetkezetének jogi 
képviselőjéhez fordultunk felvilágosításért, 
akinek kérelmére a 4536 pengős házbérhát- 
ralék címén a bíróság a biztosítási zárlatot 
a Kosár Áruház ellen elrendelte. Mazgon 
Sándor dr. a következőket mondotta a Ma
gyar H étfő  munkatársának:

— Elsősorban is tévesek azok a hírek 
mintha a Köztisztviselők Szövetkezete tár
sas viszonyban lett volna a Kosár Áruház
zal. El sem képzelhető az, hogy amikor a 
húsz millió pergós forgalmat lebonyolító Köz- 
tisztviselők Szövetkezete saját áruházát meg
szüntette, ebben az üzletben társult volna. A 
tény az, hogy a Kossuth I^ajos-utcai üzlet- 
helyiséget a Köztisztviselők Szövetkezedé a 
jövő év augusztusáig bérli. Miután a szövet
kezet megszüntette áruházát, ez a szerződés 
azonban köti, a háztulajdonos hozzájárulásá
val a helyiséget kiadta a Kosár Áruháznak, 
amely azonban nem fizette meg a házbért a 
megállapított feltételek szerint. A bíróság 
ezért kérelmünkre elrendelte a végrehajtást, 
mire a bizományi áruk szállítói minden el
képzelhető módon próbálták megmenteni áru
jukat. A Köztisztviselők Szövetkezete a leg
kedvezőbb auspieiumok mellett folytatja a 
tárgyalásokat a bizományi áruk hitelezőivel 
az elfogadhat*) megoldásról és a magunk ré
széről Jcét heti határidőt adtunk a kibonta
kozásra.

A Kosár-Áruház esete veszé
lyezteti a bizományi áruhitelt

Beszéltünk az ügyről dr. W eiszberger Imre 
ügyvéddel, az Országos Hitelvédő Egylet 
ügyészével is, aki a Hitelvédő Egyletben már 
izgalmas értekezletet tartott a Kosár Áruház 
hitelezőivel. W eiszberger Imre dr. a követ
kező érdekes nyilatkozatot tette:

—  A z ügynek különös jelentőséget ad az, 
hogy két évi meddő korszák után kísérlet 
történt egy ú j kereskedelmi vállalkozás létre
hozására és az már csirájában ilyen kudarc
cal végződött. Fokozott jelentősége van azon
ban a Kosár Áruház esetének azért is, mert

—  bizományi áruhitelt ma amúgy sem

mernek adni és ez az eset még csak hozzá
járul a bizományi hitelforrás meggyen

güléséhez.
Az érdekeltek kezdenek tartózkodni a bizo
mányi áru szállításától és máris garanciákat 
kívánnak, hogy esetleges hazbértartozás fe
jében a háztulaj Ionos ne foglalhassa le a 
bizományi árut. A  Köztisztviselők Szövetke
zetétől kereskedő-körökben rossz néven ve
szik most, hogy 4500 pengős esedékes Jcövete
tése fejében  kétszázezer pengő értékű bizo
mányi árut vétetett zéír alá és ezáltal

több mint száz bizományi áruszállítót 
hozott súlyos helyzetbe.

Bár a Köztisztviselők Szövetkezetének csak 
4500 pengő egyelőre az esedékes követelése, 
azt is kívánja, hogy a Koséir Áruház előre f i 
zesse ki 30.000 pengőt kitevő fé lévi házbérét. 
A bizományi áruk szállítói az ügyben külön
ben sem látták tisztán a való tényállást. A 
Kosár Áruház alapítói ugyanis azt mondot
ták szállítóiknak, hogy nem fizetnek fix  ház- 
bért a helyiségért, hanem, csak a forgalom  
bizonyos százalékát. Ez igaz ugyan, de 

az áruháznak minimális bérjövedelmet 
kellett garantálnia havi ötezr pengős ösz- 
szegben, amiről a szállítók nem tudtak.

Az ütközőpont az, hogy az áruház tulajdono
sai áprilisban egy újabb külön szerződést kö
töttek a Köztisztviselők Szövetkezetével. Mi
után az üzlet húsz napi késéssel nyílt meg, a 
márciusi ötezer pengős házbért az áruház 
nem tudta megfizetni.

Áprilisban azután újabb megegyezést kö
tött az áruház a Köztisztviselők Szövet
kezetével, hogy napi 500 pengőt fizet.

Ebben az összegben azonban már nemcsak a 
házbér foglaltatott benne, hanem a Köztiszt
viselők Szövetkezete által a Kosár Áruház
nál: szállított áru vételárának törlesztés*» is. 
A Kosár Áruház ezért most arra az állás
pontra helyezkedik, hogy voltaképen többet

Egy rendkívül érdekes ügyben mondotta ki 
csütörtökön délelőtt az utolsó szói Wimmcr 
járásbíró. Gárdos Franciska indított gyermek- 
tartási pert Sárkány Ferenc napszámos ellen. 
Kereseteben előadta, hogy m ásfél éven át kö
zös háztartásban élt az alperessel és tőle gyer
meke is született. A gyermek születése után 
néhány hónappal azonban Sárkány elköltözött 
a közös lakásból és hallani sem alcart apai kö
telességének teljesítéséről.

A z  ügyben tartott első tárgyaláson Sárkány 
beismerte az intim viszonyt, beismerte azt is, 
hogy gyerm eke született a felperestől, azon
ban a jelenlévők legnagyobb meglepetésére 
kijelentette, hogy az ö gyerm ekének feltűnő 
anyajegye van és az a gyerm ek, akiért Gárdos 
Funciska pert indított ellene, nem a valódi 
gyerm ek , mert nincs m eg az anyajegye.

Néhány nappal ezelőtt, mint a lapok jelen
tették, megjelent a főkapitányság központi 
ügyeletén i ’app Zsigmond banktitkár és fel
jelentést tett három erkölcsrondészeti detektív 
ellen. Elmondotta, hogy két barátjával egy 
ismerősük tizenkétéves kislányát kísérték 
haza és a kapu előtt búcsúzkodtak, mikor 
hozzájuk lépett három erlcölcsrcndészeti de
tektív és hivatalos hatalmukkal visszaélve, 
igazoltatták a társaságot.

A  megindított nyomozás azután szenzációs 
eredményre vezetett. Megállapították, hogy a 
tizenkétévesnek mondott Molnár írén — 
húszéves és hogy a fiatalemberek ismeretle
nül leszólították az utcán és csak a lány vé
delme érdekében igazoltatta a férfiakat a há
rom inspiciáló erkölcsrendészeti detektív.

Az ügyben azonban még ezzel a megálla
pítással nem ért véget a nyomozás, a jövő 
hét folyamán ki fogják hallgatni Molnár 
Irént, a fiatalembereket és a detektiveket és 
ezektől a kihallgatásoktól függ, hogy ki ellen 
és milyen címen indul meg az eljárás.

A M agyar H étfő  munkatársa felkereste a 
lakásán Molnár írént. A Csokonay-u. 12. 
számú ház I. emelet 11-es lakásában lakik al
bérletben a húszéves debreceni úrileány, aki 
a következőképpen mondotta et kényelmetlen 
kalandját.

fizetett a megállapított házbémél, viszont ÚJ 
szerződés kötelezte arra, hogy az áruért ia 
fizessen. Perdöntő súlyos sérelem az, hogy
ebben, az áprilisban létrejött uj szerződésben 
az volt kikötve, hogy ha a napi ötszáz 
gős törlesztésből a hónap végéig nem kerül ki 
a garantált bérösszeg, akkor a Köztisztvise
lők Szövetkezete a hónap vegén követelheti, 
hogy a Kosár Áruház három nap alatt pótolja 
ezt az összeget. Miután április vége akkor, 
amikor a Köztisztviselők Szövetkezete már el
járt az áruház ellen, még nem leóv el Idézett 
be, ez az eljéirás és különösen a rendőri Icar- 
hatalon igénybevétele nem mondható jogos
nak.

Különösen a Köztisztviselők Szövetségé
től, amely állami támogatást is élvez, 
gokkal méltányosabb eljárást várt volna 

a kereskedelem.
Nem veszélytelen ez az ügy már azért aem 
—  és bizonyára azért is kelt olyan nagy fel
tűnést —  mert hiszen itt

precedenst teremtettek arra. hogy a kar
hatalom a bérlő jogát és a bizományi ára 
szállítóinak követelését teljesen bizony

talanná teheti.
A hitelélet mai stádiumában súlyos ez aa 
eset, de remélem, hogy a most folyó tárgya
lások során sikerülni fog kielégítő megoldást 
találni.

A kétszázezerpengös áru
raktár további sorsa

A Kosár Áruházban zár alá vett kétszáz
ezer pengő értékű bizomán3Í  áru további soro
sáról vasárnap is folytak a tárgyalások, 
amelyeket hétfőn foljdatnak. Értesülésünk 
szerint kétféle megoldás van előtérben. Le- 
hetséges, hogy

a bizományi árut szállító gyárak és ke
reskedők deponálják a félévi házbért és 
ebben az esetben visszavehetik az áru

házból a leszállított bizományi árut.
A Köztisztviselők Szövetkezete 20.000 pengői 
követel ennek fejében  a bizoméinyi áru tu
lajdonosait ól. A másik megoldás, amelyről 
szintén szó van, hogy a félévi házbér depo
nálása után

a bizományi árut szállító gyárak és nagy- 
kereskedők a saját rezsijükben árusítanák 
ki a Kosár Áruházban raktáron levő áru

jukat
és ebben az esetben tgyidőre újból megnyit
nák az áruházat.

A felperes azonban kijelentette, hogy m 
gyermeknek nem volt anyajegye. A  bíróság 
elrendelte a bizonyítást és az érdemleges tár
gyalást most tartotta meg.

A tárgyaláson a tanuk egész sora vonult 
fel, akik mind igazoltál:, hogy a gyermeknek 
volt anyajegye. Ezután került a sor a 
koronatanúra — a gyerm ekre.

A bíróság előtt megvizsgáltak a gyermeket 
és megállapították, hogy nincs anyajegyé. 
Ezután a bíróság Gárdos Franciskát kereseté
vel elutasította.

A tanuk beigazolták — hangzott az indoko
lás — , hogy a gyermeken feltűnő anyajegy 
volt. Az itt bemutatott gyermeken azonban ez 
hiányzott, tehát ez nem a valódi, illetve ere
deti gyermek!

— Egy héttel ezelőtt érkeztem Budapest
re. Édesapám Debrecenben városi tisztviselő. 
Varrodába járok és mindennap este fél 8 óra
kor jövök haza. Azon a szerencsétlen estén is 
hazafelé igyekeztem, amikor három fiatalénír
ben, akiket sohasem láttáin, molesztálni kez
dett. Futni kezdtem  —  ők utánam! Berohan
tam a házmesterlakásba, ahová néhány pere 
múlva beállított két úr. Azt mondták, hogy 
detektívek és hogy igazoljam magain. Az ud
var ekkor már tele volt emberekkel és csak 
akkor tudtam meg, hogy tulajdonképpen mi 
történt. Nagyon szerencsétlennek érzem ma* 
gam. Egy vidéki leány feljön Pestre és bele
cseppen egy ilyen csúnya ügy középpont* 
jába. Hát nem rémes?

Érdekes az ügyben szereplő Papp Zsig
mond személye. Papp Zsigmond a Parisban 
élő Papp Joli színésznőnek a bátyja és egy 
családi háborúskodással kapcsolatban már 
szerepelt a lapok hasábjain. Néhány hónap
pal ezelőtt, mint ismeretes, Papp Joli és 
Zsigmond sikkasztás címén feljelentést tettek  
édesanyjuk ellen. Feljelentésükben előadták, 
hogy Papp Joli Párisból 8000 dollárt küldött 
haza, azzal a megbízással, hogy azt édesanyja 
kezelje, özv eg y  Pappné azonban a pénzt köl
csönadta, azt nem kapta vissza és ezért tették 
meg a sikkasztási feljelentést.

HOL AZ EREDETI GYEREK?
HA NINCS MEG AZ ANYAJEGY — NEM 
EREDETI A GYEREK — MONDOTTA KI 
HATÁROZATÁBAN A BÍRÓSÁG

Papp Joli bátyja
asz ú j e rlc ö lc s re n á é
affér áőse
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A kereszté/nyszocialista villamos- 
vasúti alkalmazottak Beniczky-utcai 

székhazának egymillió pengős 
adósava ügyében vizsgálatot 
rendelt el a miniszteri biztos

Pengő kölcsön a Beszkárftól építési 
h t t l  Í  l^ J í l l éSere T  Ki kaPÍa a Pénzt? -  Kitűnt, 
nénzépr .f i^ fk--,i??’ «ame y a vi,,amos alkalmazottak pénzé női épült fel, nem a villamos alkalmazottakké

m egbukott, m ert m i n d e n  
agg  i s m é t  l e g é n y  le s z ,  
ha egészségének á p o lá sá ra

Diana sósborszeszt
h a s z n á l  á l l a n d ó a n *

Ssabó József érdekes nyilatkozata 
a vizsgálatról

Egyi* W utóbbi ülésén a Beszhárt igazga
tósága n^rom év alatt folyósítandó 30.000 
pfngo kölcsönt szavazott meg Szabó József 
volt ne\nzetgyulési képviselő, igazgatósági és 
törvényhatósági bizottsági tag részére a Ke- 
Tvs--ty>iyszocialista villamos és H év . alkalmn- 
zottn.c országos szövetsége részére, hogy az 
a két év előtt nagy ünnepségek közben fel
avatott Beniczky-utca 3—5. szám alatt lévő 
székházának építési adósságait fizethesse.

Most azután a szövetség egyes tagjai azt 
állítják, hogy ők sem a kölcsön kéréséről, 
sem annak ^megszavazásáról nem tudtak és 
cink az első 10.000 pengős részlet folyósítása  
után szereztek róla tudomást. A  pénz — 
szerintük — nem a szövetség pénztárába folyt 
be. E tagok közül többen felhívták erre a 
■— szerintük —-  nyugtalanító körülményre 
Valló Viktor dr. miniszteri biztos figyelmét 
és a miniszteri biztos, aki szintén nem tu
dott a kölcsönkérésről, annak okairól és előz
ményeiről, nyomban megituií tóttá a vizsgán 
latot.

A vizsgádat, amely a Beniczky-utcai szép, 
modern bérpalota keletkezésének, építkezésé
nek összes körülményeire és mostani pénz
ügyi helyzetére is kiterjedt,

érdekes megállapításokat hozott, 
így kitűnt, hogy az építési szerződést a be- 

avatottakon kivid még senki sem látta, az 
építési bizottság nem működik, m ert tagjai
nak egy része lemondott, másik része vizs
gálatot követel, az építkezési számadások és 
a házbér elszámolások fvlülvizsgálatlanok.

További eredménye a. vizsgálatnak egyrészt 
az, hogy a Beniczky-utcai bérpalota, amely
nek 80.000 pengős ti*3ekárát és építési költsé
geit a Kercsztényszöciálista villamos és Hév. 
alkalmazottak országos szövetsége fizette ki 
tagjai befizetéséből, nem is a szövetségé, ha
nem a K eresztény szocialista Közművelődési 
és Otthon E gyesü lete , másrészt ez 

az egyesület a házat csaknem teljes ér
téke erejéig adóssággal terhelte meg. 

Erről a két momentumról a szövetség egyes 
tagjainak edöüg fogalmuk sem volt. Most, 
hogy a miniszteri biztos vizsgálatáról ki- 
szivárgott hírekből megtudták, hogy 

az ő ház'ik nem is az övék, hanem egy 
másik egyesületé, amelynek csak kevés 
villamos alkalmazott tagja van és hogy 
így a 30.000 pengős Beszkárt-kölcsön is 
az idegen egyesület pénztárába folyt be,

test, csodálkozva, hallgatta azt az iyiformár 
ciót, amit a készülő mozgalomról kaptunk.

Szabó József elmondotta, hogy a Keresz
tényszocialista Villamosalkalmazottak Szö
vetségének elnöksége és választmánya köz
gyűlésen határozta el, hogy a BSzKRT-tól 
30.000 pengő anyagi támogatást és nem „höl- 
csönt,y kér a székház megépítéséhez. Szabó 
járt el ebben az ügyben a BSzKRT-nál, ahol 
tekintettel arra, hogy a múltban egy hasonló 
ügyben a szocialista párt javára  döntöttek, 
megszavazták, a kert összeget. A 30.000 pen
gőt a BSzKRT három éven át folyósította is, 
ez azonban ténylegesen nem folyt be a szö
vetség pénztárába, hanem azonvnl a zárgond
nok kezeibe került, aki a második és harma
dik helyen lévő telekkönyvi hitelezők követe
lésének kiegyenlítésére, illetve törlesztésére 
fordította.

Dr. Valló miniszteri biztos már évek óta 
állandó miniszteri biztosa a szövetségnek és 
Szabó József szerint jelen volt azon a köz
gyűlésen is, amelyen elhatározták, hogy tá
mogatást kém ek a BSzKRT-tói, de ugyanal> 
kor arranézve is döntöttek, hogy a székházat 
egy Közművelődési Egyesület nevére telek- 
könyvezzék. A Közművelődési Egyesület ke
letkezését és célját Szabó József a követke- 
zöképnen mondotta el:

—  Tekintettel arra, hogy nemzeti és egyéb 
érdekből meg kellett akadályozni azt, hogy 
valamely többség majorizálása esetén ez a

Múlt év márciusában nagy feltűnést keltett 
az a véres családi dráma, melynek áldo
zata dr. llaghy Károly volt, akit heves jele
netek után lelőtt a felesége. A rendőrség le
tartóztatta a szerencsétlen úriasszonyt, akit 
azonban később szabadlábra helyeztek.

Az ügyet a törvényszék Horváth-tanácsa 
tárgyalta és megállapította, hogy Baghyné 
önvédelemből lőtte agyon az urát és ennek

székhéiz illeiéktelenek kezébe jusson, azért 
döntöttünk amellett, hogy egy szűkebbkörű 
Közművelődési Egyesületet alakítunk és an
nak a nevére íratjuk a házat. Ennek az egye
sületnek tagja néhány polgárember, de a 
többi villamosalkalmazott. Helytelen az a be
állítás, mintha új tagokat nem vennénk fel, 
mert az alapszabályok csak annyit írnak elő, 
hogy az új tagok felvételénél joga  van a nem 
odavaló elemeket a Közművelődési Egyesület
nek visszautasítani.

Arra a kérdésünkre, hogy mi okozta az 
anyagi nehézségeket, amelyek miatt végül 
zárgondnokot kellett a hitelezőknek beültetni, 
Szabó József a következőket mondotta:

—  Az ingatlant tényleg mintegy 900.000 
pengő bekebelezett adósság terheli. Mi annak 
idején 120.000 pengő bérjövedelmet vettünk 
számításba, azonban ez az idők folyamán le
csökkent 70.000 pengőre és ezt terhelik ter
mészetesen a különböző nagy adók is. A z évi 
annuitás eddig 50.000 pengő volt és így  tör
tént, hogy a második és hanna/lik helyen be
kebelezett hitelezők veszélyeztetve látták ér
dekeiket és zárgondnokot ültettek be. Az új 
rendelet következtében azonban az annuitás 
26.000 pengőre csökkent és így most már meg 
van a lehetősége a kibontakozásnak és az 
adósságok törlesztésének.

A  Villamosalkalmazottak Szövetségében 
úgy tudják, hogy a miniszteri biztos a leg
közelebbi napokban a kereskedelmi miniszté
rium számvevőségi tisztviselőivel vizsgáltatja 
felül a számadásokat, hogy megállapíthassa 
az okot, ami miatt a Beniczky-utcai ház je
lentékeny házbérjövedelme ellenére így el
adósodott.

f igy ölembe vét elé vei felm entette a vádlott úri
asszonyt.

Az ítélőtáblán a Kállay-tanács tárgyalta az 
ügyet és helybenhagyta a törvényszék ítéletét. 
Az ügyész fellebbezése folytán hétfőn kerül 
az ügy a Kúria Po/^dr-tanácsa elé. A  védel
met dr. Sándor látja el és a Baghy családot 
dr. Vándor Mihály képviseli.

f

Április 24-én tárgyalja a Kúria 
a Baghy-ügyet

nyomban elhatározták, hogy a szövetség veze
tőségét rendkívüli közgyűlés összehívására 
szólít jójc fel.

A vizsgálatnak kell megállapítania, hogy 
milyen ok és cél vezette eljárásában Szabó 
Józsefet. A telekkönyv tanúsága szerint 
azokban tény, hogy már m egvételkor sem a 
vevfi szövetség nevére íratta az ingatlant, 
hjMrm a Keresztényszociálista Kultúr és 
Otthon E gyesületre, amely még akkor nem 
•is létezett ,hanem csak később, 1930 december 
15-én alákidt meg, hogy 1931-ben a belügy
miniszter 127815— VII. 1931. számú engedé
lye alapján m egfelelő alapszabálymódosítfis- 
sal nevét Keresztényszociálista Közművelődési 
és Otthon Egyesületre változtassa. A z  egye
sületnek mintegy hatvan tagja van. Alapsza
bályai szerint — állítólag —  magát új ta
gokkal ki nem egészítheti, szóval csak addig 
áll fenn, míg tagjai ki nem halnak.

A házzal csak a most meglévő tagok ren
delkezhetnek, bár ezek sem a telek meg
vételéhez, sem a ház építéséhez, egyet

len fillérrel sem járultak hozzá.
A Beniczky-utca 3— 5 számú házra vonat

kozó adatok a 12404. számú telekkönyvi be
tétben szerepelnek. Ezek szerint az egyesület, 
nmelynek nevén a bérpalota áll, kevés híján 
ryi/millió pengő adóssággal terhelte nte.<7 
ingatlant. így 1931 május ” » '»
alatt 455600 svájci frank kölcsönt vett fel 
rá a Községi Takaréktól, 68250 svájci frank 
költségbiztosítékterheléssel s ezt az összeget 
a pénzintézet dollárban is követelheti. Három 
héttel később, május 30-án, százezer pengőt 
’̂ett fel az egyesület a Fabanktól, loüOO 
pengő költségbiztosítékterheléssel, 19ol jú
lius 15-én pedig, éppen a bankzarlat elrende
lésének napján további kétszázhatvanezer 
pengőt ugyancsak a Fabanktól.

A  telckkönyv C  teherlapján azonban eze
ken kívül is szerepelnek jelentékeny terhe , 
amiknek eredete az, hogy az egyesedet a  
Községi Takarékpénztárnak nem fizette meg 
a félévenként esedékes amortizációt. A taKa* 
-ékpénztár ezért először 1932 augusztus 
10-án 22295 svájci frank tokét, egy sMzaJélc 
Ürságnak megfelelő összeget, tovab a 
pengő költséget kebelezett be, ™a. }
leeemberében ugyancsak 22295 svájci 
<ot, ezekre az összegekre részvegrefiajtast 
foganatosított és zárgondnokot is vezetett

Beszéltünk Szabó József fővárosi bizott
sági taggal is, aki érdekesen mondatta el ne
künk az ügy előzményeit. Szabó József, a i 
Élete céljának tekintette ezt a székhazepi-

Am ikor a kél láncdueíí tagjai 
feleségei cserélnek

Családi és szerelmi bonyodalm ak  
Budapesttől Szlambulig és vissza

Az elmúlt héten nagyon bonyolult és fur
csa nő tartási perben mondotta ki az utolsó 
szót a törvényszék. Szereplői ennek az ügy
nek az éjszakai élet csillagai — artisták. Az 
ügy előzményei még 1930-ba nyúlnak vissza, 
mikor is az azóta már megszűnt Rákóczi-úti 
Tabarin-mulatóban két különálló táncduett 
szerepelt estéről-estére nagy sikerrel. A plar 
kátok és a nagyogó transzparensek angol ne
vekkel hirdették őket, azonban mind a két 
pár magyar volt és nemcsak a parketten tar
toztak ös®e, hanem a polgári életben is, 
tudniillik házastársak voltak! N. Antal és 
neje, K . Rózsi voltak a tagjai az egyik 
duettnajc, a másiknak pedig B. Tibor és neje, 
F . Ibi.

Partnercsere__
Este tíz orakor, mikor kigyulladtak a lokál 

színes lámpái, megérkezett a két házaspár és 
csuk a hajnali zárórakor távoztak. Közben 
nagyon összebarátkoztak és mikor lejárt a 
szerződésük, N. Antal elhatározta, hogy a 
változatosság kedvéért nem a feleségével, 
hanem B.-nével, F . Ibivel „csinál számot” . 
N. Antalné eleinte nagyon ellenezte a dolgot,

később azonban, mikor férje megmagyarázta 
neki, hogy akárkivel is táncol, csakis öt sze
reti, — beleegyezett a partnercserébe.

N. Antal betanította a táncszámot, amely 
kitűnően sikerült és egy artistaügynök köz
vetítésével egy sztambuli lokálba szerződött 
új partnerével, — F. Ibivel.

— Ne aggódj, drága szívem, — mondotta 
N. Antal feleségének a pesti pályaudvaron, 
— nem csallak meg. Hű leszek hozzád és 
pénzt is fogok küldeni. —  Ezzel homlokon 
csókolta feleségét és a vonat kirobogott a 
pályaudvarról.

Sztambulban kivirul 
a szerelem

Az új táncduett tagjai megérkeztek Sztam- 
bulba és takarékoskodás kedvéért egy kis 
szállodában közösen vettek ki szobát. Estén
ként táncoltak a lokálban, — nappal pedig 
együtt gyönyörködtek a török mecsetekben 
és karcsú minarettekben. És szép lassan ki
virult az idegenbe szakadt N. Antal és F. Ibi 
között a szerelem. Már nem is nagyon gon
doltak Pestre, — csak egymásnak éltek és 
mikor lejárt a sztambuli szerződés, Afrikába

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  ■  q
Kapható a M agyar H étfó  k ia d ó h iva ta láb a n  90
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mentek. A levelek már teljesen elmaradtak 
és a két kóborló magyar artista teljesen meg
feledkezett Budapestről.

A budapesti revóns
Ezalatt Budapesten B. Tibor és N. Antal

né, K. Rózsi, szintén duettet alapítottak^ 
Pesti lokálokban táncoltak és eleinte sokat 
emlegették külföldre szakadt életpárjukat. 
Egyszer csak egy magyar artistanő haza
érkezett Törökországból és elmondotta, hogy 
N. Antal és F. Ibi együtt élnek. Ennek hal
latára />. Tibor N. Antalné Nyár-utcai tálcá
sába költözött és most már ók is revánsofc 
vettek a hűtlenségért. . .

Időközben azonban Törökországban is rom
lottak a gazdasági viszonyok és N. Antal F. 
Ibivel együtt szerződés nélkül maradt. Kény
telenek voltak hazajönni. A  hazatérésről ér
tesült N. Antalné is, aki dr. Latkóczy Imre 
útján nő tartási pert indított fé r je  ellen.

Az ügyet most tárgyalta a törvényszék és 
helyt adva az asszony keresetének, havi 50 
pengő tartáséijat ítöt meg. Az asszonycsere 
hír szerint mindkét esetben újabb házasság
gal fog végződni. (F . P .)

Harminc-negyvenféle adó
nemmel sujtiák a balatoni 

fürdőket
Az Országos Balneológiái Intézet fürdő

ügyi kiállításával kapcsolatban rendezett elő
adássorozatban az elmúlt héten nagyon érde
kes előadást rendezett Bánó Dezső, Balaton- 
füred rt. vezérigazgatója a fürdők adóügyei
ről. Az előadó felsorolta mindazokat az adó
nemeket, amelyek a fürdők szálló-, vendéglói- 
és kávés-iparára nehezednek és kimutatta, 
hogy 30— \o féle adóval sújtják ezeket az 
iparágakat. Bánó rámutatott arra, hogy he 
egy baltoni penzió egy szobáért például lí 
pengőt kap, ebből az árból J pengő adón 
megy. A  balatoni fürdőhelyek több pénzügy 
igazgatóság hatásköre alá tartoznak és miu 
tán mindenütt másképen magyarázzálc a 
egyes pénzügyi rendelkezéseket, ebből olya: 
anomáliák származnak, amelyek sokszor zak
latásnak látszanak. Különösen a szállodái 
házadója kérdésében mutatkoznak feltűnő el 
térések. Amíg például egy előkelő budapest 
szálloda házadó-alapját körülbelül HO pengő 
ben állapítják meg, addig egy balatoni szál 
loda házadó-alapja — holott itt csak két 
hónapos a szezon — 200— 280 pengő. Bán 
épp ezért olyan javaslatot tett, — és ezt : 
javaslatát a Balneológiái Egyesület legköw 
lebbi közgyűlésén is részletesen megindokolj: 
— hogy az egész Balaton adóügyeit egy köz 
ponti adóhivatal intézze, hogy ezáltal az ano 
máliák megszűnjenek.

f l p f f H i t  ~ kéménylolda
tűzbiztos, tartó, 
könnvü és olcs<Szende Péter Pál előadása Debrecenben a állami beavatkozásról a gazdasági életbe

A Debreceni Kereskedők Társulatába! 
Szende Péter Pál nagy és előkelő köẑ őnséf 
előtt előadást tartott „A z állam beavatkozás> 
a gazdasági életbe“  címmel. Érdekes példák 
kai illusztrálta előadó, hogy a világ gazda 
ságtörtónelntónek periodikus változásai iga 
zolják, hogy a szabad gazdálkodási korsza 
kot kötött és azokat újból szabadabb rend 
szerek váltják fel. Beszélt a céhrendszerről, 
a gazdasági liberalizmus hőskoráról és tár 
gyilagos bírálat alá vette a szocializmus, a 
fascizmus, a Planwirtaehaft és a többi, vilá
got megváltani kívánó gazdasági rendszere
ket. Rámutatott arra, hogy Magyarországon 
ezidőszerint az a helyzet, hogy az állami be
avatkozás sok vonatkozásban érvényesül. A 
közüzemek kérdésével kapcsolatban kijelen
tette, hogy a monopolisztikus jellegűek elieu 
nem emel kifogást, ezzel szemben az állam 
magángazdálkodási tevékenységét és a gaz
dasági életbe való ilyen beavatkozását a leg
nagyobb mértékben helyteleníti. Kimutatta 
végül, hogy sem az állami omnipotencia, 
sem a „Nacbtwáckterstaat44 nem helye*. A 
kettő között áll a jól organizált és a legszük
ségesebb mérvre lecsökkentett állami beavat
kozás, az egyébként szabad gazdasági rend
szerben.

Tnsnödi Kardos Gyula, a Debreceni Keres
kedők Társulata elnöke, meleg szavakkal kö
szönte meg az Illusztris előadónak értéke* 
és tartalmas előadását.
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Nincs igaza Nagyságos Asszonyom, amikor 
Meggyanúsítja a férjét. Nem az történt, 
amire Asszonyom gondol. Becsületszavamra 
nem bűnös a férje. Én is ott voltam és lát
tam, hogy úgy került bele abba a kellemetlen 
szituációba, mint Pilátus a mosdóba. Tudom, 
hogy a férjének nem hiszi el a mentegetőzését, 
higyje el azonban nekem az igazságot.

Férje betért az Andrássy-úti buffetbe. Zsú
folva volt a helyiség, nem lehetett helyet 
kapni. Nagynehezen azután mégis sikerült. A 
férje feltette pápaszemét, leült az asztalhoz, 
majd amikor megjelent a pincér, azzal küldte 
el, hogy „megvárom a f e l e s é g e m e t Várt, 
várt, ön azonban. Nagyságos Asszonyom, nem 
jött. Többen el akarták foglalni a helyét, ő 
azonban küzdött érte hősiesen, férfiasán. 
Egyszeresak. . .

Egszercsak bejött egy nő, úgylátszik állandó 
vendég  ̂és a Nagyságos Asszony férje pont az 
• helyén ül. Pincér is jött, bocsánatot kért és 
végül az önök asztalához leült a nő. A férje 
zavart volt, nem tudott mit csinálni. Úgy lát
szik vihar kitörésétől félt. A nő mulatott ezen.

Néhány percnyi együttülés után bejött a 
buffetbe egy virágárusleány. Szemtelen kis 
teremtés. Mindenki ismeri. Egyszer séta köz
ben az utcán szólított meg, hogy vegyek virá
got a velem lévő „szép kisasszonynak” .

— Nem veszek! —  mondtam röviden.
— De tessék venni a szép kisasszonynak! 

•— erőszakoskodott tovább.
— Nem is szép a lásasszony! — mon

dom én.
—  Igaza van a fiatal úrnak! — vála

szolta ő.
Szóval ez a virágáruslány jött be a buffetbe 

és egyenesen Nagyságos Asszonyom férjét 
tippelte ki magának.

— Tessék virágot venni a kisasszonynak!
— Nem tartozunk együvé! —  felelte lova

glásán a férje, akinek egész viselkedésén és 
öltözékén meglátszott, hogy nem keresi idegen 
hölgyek ism eretségét és barátságát. A virág
árus még sem tágított. A férje elpirult. 
Újabb ostrom.

— Ügy-e milyen jól áll a kisasszony ruhá
jához az ibolya? Csak harmne fillér, tessék 
megvenni.

Már mindenki mosolygott, a hölgy kacéran 
nevetett, a férje arca pedig lilavörös lett. 
Úgylátszik szokatlan volt számára a női mo
holy. M eg akarta menteni a helyzetet, kikoto
rászta zsebéből a harminc fillért, kifizette az 
ibolyát és tovább akarta várni a Nagyságos 
Asszonyt. A megajándékozott hölgy megkö
szönte a virágot, de nem vette észre, hogy 
Nagyságos Asszony ép akkor ér az asztalhoz. 
A férje majd elájult. Nem is csodálom.

Ezután már csak annyit láttam, hogy ön 
Asszonyom, elrohan, a férje ön után, nevet a 
hölgy, nevet a virágos lány, nevet a közönség, 
a Nagyságos Asszony és férje arcát nem lát
hattam . . .  bár másnap kíváncsi lettem 
volna rá. ______

A METEOROLÓGIAI INTÉZET JELENTI
április 23-án délben: Középeurópában az idő
járás derültebbro fordult, de még mindig 
hűvös és sok helyen éjjeli fagyok is voltak. 
A Dél Olaszország felett megerősödött vihar
ciklon hatására az Adrián heves bóra dühöng 
és a Balkán északi részére is kiterjedő eső- 
nősek vaunak.

Hazánkban kisebb csapadékot csak a Du
nántúlról és a Duna—Tisza-közéről jelentet
tek. Egyébként az esőzések ma reggelre meg
szűntek. Tegnap a nappali felmelegedés 8—10 
fokot ért el. Ma éjjel a hőmérséklet, különö
sen a talaj mentén, több helyen a fagypont 
alá szállott. Ma délben a hőmérséklet 9 fok 
Celsius. A tengerszintre átszámított légnyo
más 761 milliméter.

Várható időjárás a következő 24 őr ár a: 
Változó felhőzet. Kisebb esők, jobbára az or
szág déli részein. Lényegtelen hőváltozás.

Változatlanul súlyos az öngyilkos Kell- 
ner György állapota. Mint ismeretes, dr. 
Kellner György textilnagykereskedő csütör
tökön este Báthori-utca 7. szám alatti laká
sán főbelőtte magát. A nagykereskedőt, aki 
ugyan búcsúlevelet nem hagyott hátra, de 
va’ószínüleg anyagi okok miatt akart meg
válni az élettől, a Park-szanatóriumban 
ápolják. Kezelőorvosa dr. Katona  Tibor 
szerint annak ellenére, hogy Kellner György 
eszméleténél van, állapota nagyon súlyos és 
még aggodalomra ad okot.

PESTSZENTLŐRINCI CSENDÉLET
Pestszentlőrincen, a Klapka-utca 11. számú 

ház udvarán megtámadták és az eszméletlen
ségig összeverték Stolezenberger Anna 22 éves 
takarítónőt, akit a mentők agyrázkódással és 
zúzott sebekkel a Szent István-kórházba 
szállították. A rendőrség az eljárást meg
indította.

Neuchenbauer Konrád műszaki kereskedő 
Pe8tszentlőrinc, Gnllner-utea 5. számú házá
ban lévő lakását teljesen kifosztották, mialatt 
a család az udvar felőli szobában vacsorázott. 
A kár közel tízezer pengő. A rendőrség meg
állapította, hogy a tettesek ugyanazok, akik 
már hetek óta fosztogatják a község lakóit.

f  '  f?  | pyensreŝ ere ellen szavatolt azonnali 
r O f T I  QU seerítrí̂ er mindenkorra biztosítva Nem 
I I f i  |||||\orvosság! Szabadalom! Illusztrált 

szakorvosi Ismertetet 80 *111 hólve* ellenében diszkréten bérmentve küld: .GUMI 
EXPCRT**. Budapest, Népszinház-ntra 1S. M.

A döntő játszma . •.
(Forrai Zoltán rajza)

„SÓ HERMA NN": — Hé árak! Miért nem kergetik el azokat a kellemetlen kibicekct a 
hátuk mögül7 . . .  Hát nem látják, hogy ezek clpechclik a já tszm á u l...

Egy kis púder, egy kis rúzs...
A  M á ria  Terézia leányliceum  ig azg ató ja  a szom bati

p u d e rra zziáró l
Szombaton délben nagy riadalmat keltett 

a Mária Terézia leányliceum növendékei kö
zött, hogy az összes osztályokban egyidőben, 
az osztályfőnökök puder-razziút tartottak. A 
razzia során puderdobozokon és rúzs-pálciká
kon kívül könyveket, fényképeket, sőt magán
leveleket is elvettek a tanulóktól, akii nek 
még azt is megtiltották, hogy a mostani di
vat szerint, féírecsapva viseljék sapkájukat.

A razziával kapcsolatban kérdést intéztünk 
Bcmolák Kálmánhoz, a Mária Terézi leány
liceum igazgatójához, aki a következőket 
mondotta:

—  Annak ellenére, hogy az iskolai raz

ziákkal kapcsolatban már előfordultak diák
öngyilkosságok is, kénytelenek vagyunk  
időnlcént ilyen vizsgálatokat tartani. Sajnos, 
a mai világban a leányok sok olyan regényt 
és képet tartanak maguknál, amelyek nem 
valók egy fiatal úrilánynak. Az iskolának 
nemcsak joga, de kötelessége is ezeket a 
dolgokat megakadályozni. A tegnapi razziá
nál elvett holmikat a tanárnők visszaadták, 
azonban a gyerm ekek  szüleit be fog ju k  hív
ni és figyelm eztetjü k  őket, hogy jobban vi
gyázzanak gyerm ekeikre . A szombati raz
ziának különben fegyelmi szempontból sem
miféle következménye nem lesz.

F e js z e c s a p á s o k k a l a g y o n 
ütötte 71 é ve s  fe le sé g é t  
e g y  g y ö n k i g a zd a

Gyönkről jelentik: A Sárszentlörinc község- I bán négy fejszccsapással megölte, majd késé
hez tartozó Felsőrácegres-pusztán Nagy Ist- I vei hasbaszúrta magát. A gyilkos sebe oly 
ván gazdasági cseléd 71 éves feleségét álma- | súlyos, hogy valószínűleg nem marad életben.

Földrengés volt 1600 kilo
méternyire Budapestiül

A budapesti földrengésjelző állomás ké
szülékei ma reggel 7 óra 02 perckor „közeli"  
földrengést jeleztek, körűikéiül 1G00 kilomé
ter távolságban. A  földmozgás Budapesten 
1 óra és 20 percen át tartott. A  maximális 
kitérés 00 milliméter volt. 8 óra 27 perckor 
távoli földrengés kezdetét jelezték a készü
lékek.

nadrággombokat nyelt Ön
gyilkossági szendékből egy 
fogoiy a rendőrségi cellában

Vasárnap délután öngyilkosságot kísérelt 
meg egy fogoly a főkapitányságon a 200-as 
cellában, ahol a gyanúsítottakat őrzik. Némzt 
Sándor 30 éves fogtechnikus, aki az Angol
utca 21. számú házban lakik és lopás gya
núja miatt volt őrizetben, levágta nadrág
gombjait, kiszakította a cipője nyelvét és 
mindezt lenyelte. A Rókus-kórházba szállí
tották.

Újszülött csecsemő holttestét találták Cse
pelen, a Kisduna medencéjénél. Csepelen, a 
Kisduna-medence mellett egy újszülött cse
csemő hulláját találták. A rendőrség megin
dította a nyomoTást, mert az a gyanúja, 
hogy bűntény történt.

Szurkálás. Véres verekedés volt vasárnap 
éjjel három órakor. Jaksa István 27 éves 
napszámos és Kom  Lajos 30 éves lakatos 
összeverekedtek és egymást zsebkésekkel sú
lyosan megsebesítették. Mindkettőt súlyos 
állapotban a Rókusba szállították.

Megmentettek egy életúntat A pestszent
lőrinci állami lakótelep 227. épületének 10. 
számú lakásán Strasser Fülöp lakatossegéd 
felakasztotta magát. Hozzátartozói idejekorán 
észrevették és levágták.

Töa a rádióüzletben. Pittner József rádió
kereskedőnek Újpesten, az Árpád-út 71. számú 
házban lévő üzlete vasárnap délután isme
retlen okból kigyulladt. Sok gramofónlemez 
és rádióalkatrész égett el az üzletben. A rend
őrség megindította a nyomozást a tűz kelet
kezésének kiderítésére.

Öngyilkos len a mezőtúri 
Hangya igazgatnia

Mezőtúrról jelentik: Zakár Jenő volt föld
birtokos, Hangya-szövetkezeti igazgató, laká
sán föhelötto magát és azonnal meghalt. 
Leányaihoz és B e l i c z k y  Kálmán rendőr- 
tanácsoshoz búcsúleveleket Intézett. Zakár a 
múltban Mezőtúr város társadalmi életében 
nagy szerepet játszott, de családi bajai miatt 
már évek óta visszavonult a szerepléstől s 
bizonyára ez késztette az öngyilkosságra is.

A sakkuerseny vasárnapi 
fordulója

A Magyar Nemzeti Mesterverseny XIV. 
utosóelőtti fordulóján az érdeklődés közép
pontjában a Canal— Lilicnthal mérkőzés állt. 
A játszma angol megnyitással indult és Li- 
lienthal mindent megtett, hogy a partit meg
nyerje. A tisztek kölcsönös lecserélése után a 
játszma eldöntetlenül végződött, ami teljesen 
nyílttá tette az elsőség kérdését.

Döntetlenül végződött a Koródy— Réthy és 
az Erdélyi—Pirkler Nimtzowitsch-védelmű 
játszma. A Havasi—Székely vezérgyalog- 
megnyitású játszmában sötét sikeresnek lát
szó tisztáldozatot hoz, azonban miután időből 
nem tellett, világos nyerte a játszmát. A 
Steiner Endre— Sterk  spanyol megnyitás 
játszmában Sterk hibás minőségáldozata 
folytán Steiner Endre könnyen győzött. A 
szabadnapos vasárnap az innsbrucki Eliska- 
ses volt.

A hétfői függónap után a keddi utolsó 
fordulót nagy érdeklődés előzi meg. Az össze
állítás a következő: Müller■—Koródy, Balogh 
— Steiner Endre, Erdélyi—Canal, Picklcr 
— Eliskases, Steiner Lajos— Lilicnthal, Lo
vas—Sterk, Székely—Réthy. Havasi szabad
napos. Amennyiben Canal veszít Erdélyi el
len és Steiner Lajost Lilicnthal legyőzi, ak
kor Canal és Lilienthal holtversenyben lesz
nek elsők — és erre van a legtöbb valószí
nűség.

Leszorelték az ellopott autók alkatrészeit.
Vasárnap délután megkerült két autó, melyek 
már napokkal ezelőtt eltűntek. Száchy László 
műszaki főtanácsos Bp. 23—426. rendszámú el
lopott autóját a Szabó Józscf-utcában, Oser 
Sándor papírkereskedő autóját pedig a 
Hunyadi-tér 3. számú ház előtt találták meg. 
Mindkét autóról lelopták az összes leszerel
hető alkatrészeket.

Törvényszéki naptár
Hétfőn

j— n i. kerületi járásbíróságon Zubovica 
bíró egy rendkívül érdekes örökösödési pert 
tárgyal. Barta József másfél évvel ezelőtt ön
gyilkos lett. A dúsgazdag kereskedő végrende
letében egész vagyonát testvéreire hagyta és 
feleségéről, akivel húsz éven keresztül, egészen 
a haláláig együttélt — megfeledkezett. Az öz
vegy pert indított az örökösök ellen, kereseté
ben előadta, hogy férje gyengeelméjű volt, el
megyógyintézetben is ápolták, tehát a végren
deletet meg kell semmisíteni.

Ebben az ügyben már több tárgyalás is volt, 
tanukat is kihallgattak és ítéletre hétfőn ke
rül sor (fszint 38. A 12 órakor).

*

A M agyar H étfő  is beszámolt már arról az 
érdekes nőtartási perről, melyben hétfőn kerül 
ítéletre a sor. Botos Jánosné indította a nő- 
tartási pert férje elen. A házastársak az ed
dig megtartott tárgyalásokon ki akartak fcé- 
külni, de a szülők ezt megakadályozták. Ezért 
a bíró úgy rendelkezett, hogy ezen a tárgyalá
son a szülők nem jelenhetnek meg. (Központi 
járásbíróság I. emelet 136.)

*

A Kúria TI. bűnte főtanácsa tárgyalja az crtta fel
indulásban elkövetett szándékos emberölés bűntettével 
vádolt üzv. dr. Uaghy Károlyné született Lukovich ÍJcm 
ügyét, melyről részletesen lapuak más helyén száron- 
lünk be. (II. emelet i.)

Kedden
A törvényszék Várady-Brenner tanácsa tár

gyalja a közismert báró Waltcdorf—gróf 
Eszterházy-féle váltóügyet. Gróf Eszterházy 
Tamás bejelentette, hogy ezen a tárgyaláson 
okvetlenül megjelenik. A tárgyalást nagy ér
deklődés előzi meg és erre való tekintettel való
színűleg a keddi tárgyalásra csak jegyekkel le
het majd bemenni. (III. em^ 'A 10 órakor.)•

Az ítélőtábla Gadó-tanácsa tárgyalja a már 
kivégzett Fürst és Sallai társának, Karikás 
Frigyesnek kommunista bűnügyét. Mint isme
retes, Karikást a törvényszék Szemák-tanácsa 
négy és félévi fegyházra ítélte. A védő szerepét 
dr. Latkóczy Imre tölti be. (II. emelet. 32.

10 órakor.) Ettől az ügytől elkülönítve fogja 
a törvényszék tárgyalni Karikás Frigyes kurn- 
mün alatti gyilkosságát.

*
A Kúria első büntető tanácsa tárgyalja aa 

emberöléssel vádolt Szilva Jenő bűnügyét. 
1929-ben Miskolcon meggyilkolva találták Ko
vács Sándort. A megindított nyomozás meg
állapította, hogy a tettes Szilva Jenő, akit a 
miskolci törvényszék 12 évi fegyházra ítélt. 
Fellebbezés folytán kerül az ügy a Kúriára. 
(II. emelet 5., d. e. 10 órakor.)

Szerdán
A törvényszéken Tormássy bíró tárgyalja Szilváéi 

Jenó gazdatisztnek gról karácsonyi J*nö elleni káré- 
riaési peréi Keresetében a gazdatiszt előadta, hogy 
elhanyagolt Karácsonyi-birtokon szolgáit, ahol egy Is t- 
ráról lezuhant, súlvos sérüléseket szenvedett. 8100 pen2Ő 
orvosi költség megtérítését követeli Karácsonyi Jenó 
grófon. (II. emelet 54.)

*
A Kúria második bűn tető tan ácsa vonja f«> 

lelösségre az erőszakoskodással vádolt Szahó 
Ferenc és társa bűnügyét.

1931 augusztusában Szabó és társa, egy 17 
éves kiskorú lányt felcsaltak a Zugligetbe. 
ahol mind a ketten erőszakot követtek el 
rajta, majd ott hagyták.

A leány szégyenében öngyilkosságot kísé
relt meg és ennek során derült ki a merény
let. (II. emelet 5, 12 órakor).

Csütörtökön
A törvényszéken Tormássy bíró tárgyalja 

özv. Tóth Györgynének a Dunagőzhajózási 
Társaság elleni perét.

Az özvegyasszony, akinek a férje mint h.v- 
jóskapitány állt a vállalat szolgálatában, 
11 ezer pengőért perelte a DGT-t, — végki
elégítés címén. (II. emelet 54

Az ítélőtábla negyedik büntetőtanácsa tárg
gyal ja a rablással vádolt Barics Sándor bűn
ügyét. Barics betört dr. Ferenci miniszté
riumi fótisztviselö villájába, leütötte a sz.v 
kácsnét cs kirabolta a villát. (II. emelet 34* 
11 órakor.)

Pénteken
A központi járásbíróságon Reich Péter al- 

elnök tárgyalja K. Ferencné született V, 
Erzsébet érdekes nőtartási perét K. Ferenc 
volt tisztviselő ellen. A per két év óta folyik, 
azonban a férfi állandóan utazgat és így nem 
lehetett még befejezni. (I. emelet 136.)

*
Az ítélőtábla második büntetötanácsa tár

gyalja  ̂Lendvai Károly és társai kerilcsi 
bűnügyét. A vádlottak ellen több feljelentés 
érkezett, hogy artistaügynökség ürügye alatt 
nőket visznek ki a Balkánra és ott eladják 
őket. A törvényszék a fővádlottat, aki t^  
gadta bűnösségét, hathavi börtönre ítélt*, 
(II. emelet 34., fél 10 órakor.)

Szombaton
Kányoki Franciska 42 éves leány tíz éven 

át ólba zárva, állati sorban tartotta nagy- 
nénjét, özvegy Sípos Bélánét. Mikor a szeren
csétlen öregasszonyt kiszabadították, az már 
beszélni is alig tudott. Kórházba szállították, 
ahol nagy költségek és fáradság árán tudták 
újra lábraállítani.

Siposné fclgyógi/ulása után tízezer per* 
göre perelte unokahugát. A törvényszék, 
illetve â  Tábla már letárgyalta az ügyet és 
felebbezés folytán most a Kúria első tanácsa 
elé kerül, ahol Juhász Andor elnöklete alatt 
fogják tárgyalni (I. emelet 16., 11 órakor.)
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A G Y A R  H É T F Ő .

A M E R I K A I  p á r b a j t  
S E J T E N E K

RÁKn a k Eh a S S 5 ?  l e g v a g y o n o s a b b  p o l g á r á -NAK, HAMMER MIHÁLY GAZDÁLKODÓNAK
ÖNGYILKOSSÁGA HÁTTERÉBEN

Titokzatos öngyilkosság tartja izgalomban 
napok óta a rákosmenti községeket. Szombaton 
éjjel agyonlőtte magát Rákoskeresztúr legva
gyonosabb gazdálkodójának, Hammer József
nek, huszonkétéves Mihály nevű fia. A  gyilkos 
golyó milliméter pontossággal a szívet fúrta 
keresztül és azonnali halált okozott.

Hogy mi volt az indító rugója a fiatal Ham
mer Mihály tragikus elhatározásának, azt 
senki sem tudja, legkevésbé a szülei.

Még nem tudni, hogy az igazságot fedik-e, 
vagy pedig alaptalanok azok a mende-mondák, 
amelyek a Pesti-utca 51. számú ház köré fo
nódnak, ahol a dúsgazdag, sokszoros háztulaj
donos és földbirtokos fia egyetlen lövéssel pon
tot tett az életére.

É J J E L  1 2  Ó R A K O R  
R E V O L V E R  D Ö R R E N T . .  .

Este 9 őra után e%y lelket sem látni a szé
pen világított kis község utcáin. A kísérteties 
csendet csak a templom órájának negyedórán
ként megismétlődő kongása szakítja meg. A 
földből és a földnek élő szorgalmas lakosság 
korán nyugovóra tért. Csak a nagyvendéglőből 
hallatszik a cigány muzsikája. Szombat van. 
Vasárnapra virradó é jje l mulat a falu fiatal
sága.

Hammer Mihályt keresik a leányok. Miskát, 
a kis Rákoskeresztúr legdélcegebb legényét, 
legjobb táncosát. A fiú húga, a csinos Hammer 
Zsuzsi is ott van a mulatozók között, tőle kér
dik, hol a bátyja?

— Fáradt volt, nem akart eljönni, — tért 
ki a kérdések elől Hammer Zsuzsi, aki maga 
is sejtette, hogy nem ez volt az igazi oka 
bátyja elmaradásának.

Hammer Mihály szerelmes volt a község leg
szebb, de még alig tizenhétéves lányába és 
kerülni akarta a vele való találkozást. Riválisa 
akadt a fiatal fiúnak, négy rákoskeresztúri és 
egy rákpsligeti ház várományosának. A  lány 
pedig ríjcm tudta, hogy a két fé r fi  közül me
lyiket tijándékozza m eg szerelmével?

Javában folyt a mulatozás, tetőfokára hágott 
a jókedv, tizenkettőt kondult a templom órája 
és ugyanekkor Hammer Mihály élete feláldo- 
záj-ával segített szerelmesének a problémát 
rregoldani. Félreállott a másik ú tjából...

G Y I L K O S S Á G  T Ö R T É N T . . . ?
Vasárnap reggel öt órakor fedezték fel Ham- 

mer Mihály tragédiáját. A fiú szülei jajveszé- 
kelvo rohantak a községi orvosért, dr. Cse~ 
csotlca Károlyért, hogy segítsen gyermekükön. 
Már késő volt. P ercek alatt futótűzként terjedt 
el a hír Rákoskeresztúron, hogy holtan találták 
fl tejgazdaságban a legfiatalabb Hammcr-fiút. 
A községi orvossal egyidóben érkeztek meg a 
csendőrök, hogy ott legyenek az orvosi vizsgá
latnál: bűntény történt-e, vagy pedig önJcezével 
vetett véget életének a község legirigyeltebb 
legénye ?

A szív Iáján három csepp vert találtak.
A revolvernek azonban nyoma sem volt. A 
csendőrök átkutatták az egész épületet és az 
udvart, a gyilkos fegyvert azonban eleinte nem 
tudták megtalálni. A lövés pedig közvetlen 
közelről dördühetett el, legalább is ezt bizonyí
totta a loporszemesés, keresztül lyukasztott 
fehér ing.

Az is gyanússá tette az esetet, hogy az öreg, 
hatvan éven felüli Hammer, a fiú édesapja a 
leghatározottabban kijelentette: az ő házában 
soha nem volt revolver!

Bűntény történt volna? Ez sem volt való
színű, mert a fiúnak nem voltak haragosai. A 
véletlen adta meg azután a feleletet ezekre a 
kérdésekre. Amikor a szerncsétlen végétért 
fiút kiemelték az ágyából —  ahol holtan talál
ták — és a ravatalozásra akarták ünneplőjébe 
felöltöztetni, megm erevedett karja alól kihullt 
o revolver.

A M E R I K A I  P Á R B A J ?
Az öngyilkosság felfedezése óta a rákosi 

falvakban nem tudnak napirendre térni a tra
gédia felett. Az utcákon, a réteken ha két em
ber találkozik, másról sem beszélnek, mint 
Hammer Miskáról, akit mindenki szeretett. 
Ez kből a beszélgetésekből különböző mende
mondák, találgatások, pletykák keletkeznek, 
amelyek porszemként indulnak el és lavinává 
nőnek.

Mindezek közül legvalószínűbb, amit már 
faluszerte rebesgetnek: Hammer Mihály ame
rikai párbaj áldozata lett.

Két évvel ezelőtt ismerkedett meg a fiú  ̂egy 
rákoskeresztúri gazdálkodó leányával. A fiata
lok megszerették egymást, nap-nap után együtt 
voltak, szombatonként pedig a falu egyetlen 
szórakozóhelyén, a nagyvendéglőben táncoltak. 
Az utóbbi időben már azt beszelték, hogy rövi
desen m egtartják ns esküvőjüket is. Ham- 
merék is szívesen látták a két fiatal teremtés 
egymáshoz való vonzódását, mert a háztartás
nak Í3 szüksége volt a szorgos asszonykézre,

hisz alig egy esztendő leforgása alatt két asz- 
szonylányukat temették el az öregek.

Egy hónappal ezelőtt azután új udvarló je
lentkezett Hammer Mihály szerelmesénél. A 
lány, talán kedvtelésből, talán kacérságból szí
vesen fogadta a rivális széptevését. Emiatt né
zeteltérés is keletkezett a fiatalok között, de 
senki sem gondolta, hogy a lány viselkedése 
tragédia okozója lehet.

Többen látták a falubeliek a riválisokat bi
zalmasan beszélgetni, amiből arra következtet
nek, hogy afelől határoztak: ki álljon félre a 
másik útjából? A választás talán Hammer

A különböző fürdőérdekeltségek körében 
nagy megütközéssel tárgyalják a kultuszmi
niszter legújabb rendeletét, amellyel várat
lanul az idei tanévben megkurtítja a nyári 
vakációt. Az utolsó évekkel ellentétben 
ugyanis az idén a tanév majd csak június 
25-én fejeződik be és a tanítás szeptember 
11-én, tehát a rendes időben veszi kezdetét. 
Ez a rendelet elsősorban a magyar fürdőket 
érinti súlyosan, amelyek már évek óta szívós 
küzdelemét folytattak annak érdekében, hogy 
a nyári vakációt hosszabbítsák meg s ezáltal 
a fürdőknek létkérdést jelentő elöszezónt ki
használhassák.

Az új rendelet hatásáról beszéltünk Bánó 
Dezsővel, a Balatonfüred rt. vezérigazgatójá
val, aki a következőkép nyilatkozott a Magyar 
H étfő  munkatárséinak:

— A kultuszminiszter legutóbbi rendelke
zése nagy le hang oltóág ot kelt a magyar 
fürdőárdekeltségek körében, amelyeknek csak 
több évtizedes fáradságos munka után sike
rült elérni azt, hogy az iskolák nyári szün
ideje már június közepén megkezdődjék. A 
szülők már kezdtek berendezkedni erre az új 
rendszerre, amelynek üdvös hatása már érez
hető volt a balatoni fürdőhelyeken, amelyek

Megdöbbentő híradások jönnek, hogy az 
OTI a.z öregségi díjtartalékból, amelyet ipa
rosoktól és azok munkásaitól szed be, ismét 
kész bérházakat vásárol. Sokszor megír
tuk már, hogy az OTI-nak kötelessége lenne 
azokat támogatni, akiktől bevételei származ
nak s ez a támogatás csak építkezéssel tör
ténhetik. Minden egyes alkalommal, amikor 
valamelyik közintézet kész házat vásárol, tele 
van az egész város suttogásokkal. Bizonyosra 
vesszük, hogy a házvételek teljesen korrekt 
módon folynak le, bár igen magasnak találjuk, 
hogy az OTI igazgatósága gavalléros gesztus
sal szakértőjének 7500 pengő honoráriumot 
szavazott állítólag meg.

Kötelessége azonban az 077-nak, hogy a 
házakat ne csendben vegye meg, hogy úgy 
mondjuk, ne házilag intézze cl a házak véte
lét, ha/nem történjék minden a nagy nyilvá
nosság előtt. Ennek igen egyszerű, módja is 
van. Hirdesse ki az OTI, hogy —  mint a 
jelen esetben — 400.000 és_ egymillió pengő 
körüli árért jól jövedelmező, jól m egépített 
házakat akar vásárolni és kérjen ilyen objek
tumokra nyilvánosan ajánlatot, így nyilváno
sak lesznek a házvételek; senki sem gondolhat 
majd semmit ezekről a házvételekről s ami a 
fő, sokkal olcsóbban fogják közpénzekből ezeket 
a házakat megvásárolni. Akkor nem kell

Ijesztő hírek a párisi magyar 
cserevonat katasztrófájáról

A MÁV és a rendőrség semmiről sem tudnak
Vasárnapra virradó é jje l ijesztő hírek 

terjedtek el a fővárosban, amelyek arról 
szóltak, hogy a Budapestről szombaton 
délelőtt Parisba indult magyar cserevona
tot Tirolban katasztrófa érte. A lelketlen 
rémhírterjesztők szerint egy alagútban 
merényletet követtek el a szerelvény ellen, 
amelynek több halálos áldozata is van.

Vasárnap a kora reggeli órákban kér
déssel fordultunk az ügyben a MÁV igaz
gatóságához és a rendőrséghez, ahol va
lótlanságnak mondták a megdöbbentő hírt.

Mindezektől függetlenül érintkezésbe 
léptünk vasárnap este Párissal is, ahon
nan azt a megnyugtató felvilágosítást 
kaptuk, hogy a szombaton reggel Buda-

Mihályra esett, aki ezen annyira elkeseredett, 
hogy a halálba menekült.

„ É D E S  J Ó  K I S F I A M . . . ”
A tragikus sorsú fiú szülei becsületes, mun

kában megöregedett gazdálkodó emberek, aki
ket a sorcsapások minden évben meglátogat
nak. Tíz felnőtt gyermekük közül csak öt él. 
Hangos zokogásra fakadnak, amikor legkisebb 
fiúk öngyilkosságát mondják el.

ők nem tudnak semmiről. Nem tudnak a 
Miska fiúk szerelméről, szenvedéséről, ők csak 
azt tudják, hogy egy gyermekükkel kevesebb 
van és az anya huszonkét éven keresztüli resz- 
Icetése fiáért hiábavaló volt.

—  Édes jó  kisfiam, te is itthagytad öreg szü
léidét. — hatogatja szüntelenül a hófehérhajú 
Hammcmé. — M iért t e t t e d .. .  miért tetted?

A szerencsétlen asszony könnyei mély baráz
dák között gurulnak le fekete kendőjére.

*
A vonat is mintha szüntelenül ezt zaka

tolná:

nagyon is rá vannak utalva az előszezon he
teire. A tapasztalat azt mutatja, hogy ha a 
tanév csak június 25-én fejeződik be, akkor 
a szülők csak július első napjaiban mennek 
nyaralni gyermekeikkel, miután pedig Szent 
István ünnepe után már visszatérnek a fővá
rosba, a tulajdonképeni fürdőszezón csak 45— 
U7 napig tart.

— A fürdők nagy beruházásaik mellett 
erősen rá vannak szorulva az előszezonból 
származó bevételekre és ezért nem szabad et
től az előnytől elütni őket. A Balneológiái 
Kongresszuson legközelebb szóváteszem az 
ügyet és mindent el fogunk követni annak 
érdekében, hogy Hómon Bálint közoktatás- 
ügyi miniszter, aki eddig is nagy szeretettel 
foglalkozott a magyar fürdők ás a Balaton 
ügyeivel, floytassa azt az utat, amit elődei 
kezdtek meg és hagyja meg teljességében az 
eddigi nyári vakációt, mert hiszen épp úgy, 
mint eddig, az iskolák járványok vagy szén
szünet esetén is be tudják fejezni a tananya
got június közepéig.

Hóman Bálint rendelete, úgy látszik, meg 
sokáig foglalkoztatja majd a fürdőérdekelt
ségeket.

majd 6% jövedelmezőségű házat vásárolnia, 
ahol a 6% bérjövedelem csak úgy jön ki, 
hogy egyes lakások túimagasra vannak érté
kelve. A  Vármegye-utcai háznál is — amelyet 
most megvettek — kétszobás lakások bére 
állítólag 1700 pengőben van megállapítva. 
Ilyen magas árak nem reálisak ma cs ilyen 
bérű lakásokból álló ház jövcdclmczősége ha
misan van megállapítva. Ezeket a béreket 
reális alapra kell helyezni és akkor nyilván 
még a G%-ot sem közelíti meg az OTI állal 
m egvételre kiszemelt ház.

Az OTI tagjai elvárják, hogy az OTI igaz
gatósága mutassa ki számszerűleg nyilvánosan, 
milyen alapon számították ki a ház jövedelme
zőségét, miért éppen ezeket a házakat vásárol
ták meg, mennyi a házak beépített légköb
méter tartalma és nem lett volna-e olcsóbb r 
mai rendkívül nyomott építési költségek mel
lett ú j házakat építeni. A kész házak vételárá
nak lényegesen olcsóbbnak kell lennie az újon
nan építhetőknél, különben nincsen indokolva, 
miért vásárolt inkább kész házakat az építke
zés helyett.

Követeljük a teljes nyilvánosságot az OTI 
bérházvételeinél, éppúgy, mint ahogy az OTI 
nyilvános tervpályázatot írt ki, amikor házat 
építeni akart. Ez utóbbi mindenesetre sokkal 
jobban megfelelne az OTI hivatásának . . .

(H . S .)

pestről indult cserevonat menetrendszerű 
pontossággal vasárnap délután 6 órakor 
megérkezett Párisba.

A rendőrség megindította a nyomozást a 
rémhírterjesztők kikutatására.

Vasárnap délután három 
betörést követtek el 

a fővárosban
Vasárnap délután több betörés történt a 

főváros területén. Stolpa Károly középiskolai 
tanár Thököly-út 26. szám alatti lakását is
meretlen tettesek kifosztották. A Garay-utca 
27. alatt ugyancsak ismeretlen tettesek ki
fosztották a Kardos és Társa cipőüzlet ét, 
ahonnan nagymenyiségű cipőt zsákmányol
tak. Betörők jártak Stadler Ödön Vágóhíd- 
utca 20. szám alatti lakásában is, ahonnan 
500 pengő értékű ruhaneműt zsákmányoltak.

. Édes jó kisfiam. . .
Be nézés Tibor.

A z  isk o lá k  n y á r i  szü n e té n e k  
m e g rö v id íté s e  s ú ly o s a n  
é rin t i a m a g y a r  fü rd ő k e t

Nyilvánosságra kell hozni az OTI 
házvásárlásának kulisszatitkait

BUTBR:
__________

W M M k.
í kg p a r k e t t b e e r e s z i o o t a s z

japonika __ — — — — — — P -8 8
1 doboz V4 kg-os „ c r v s v a l"*  e l s ő 

r e n d ű  p a r t s e t t p a s z ia -  p  - . 7 8
1 doboz V4 kg-os „ C r y s t a l -  folyé

kony parkettisztító és fényesítő 
szer, kiváló ió minőség — — P -8 8

1 darab „C p w s ’ a l "  különleges, finom
parkett kocka — — — — — P —*88

1 darab Viokgos p a r k e t t fé n y e s t t f i
k o c k a ------   p -  -2 2

1 liter n e h é z  ü e n z i o ------------------p -  M
1 darab p a r k e t tk e fe .  elsőrendű mi-

nc S2g, 11 soros— — — — — P 1 -8 8
i doboz V* kg-os K á d p a s z t a -------P —-5 0
1 üveg k d iy h a e z D s t o z ö . hőáUó,

50 gr-os — — — — — ------- P ■—-8 3
1 darab 00-ás SUPOfOHEle, magyar

g yök ér_— — — — — — P -1®
i darab s z a n y e g K e f e ------------------P - . 8 2
1 darab l o i s e t t K e l e -----------------------p -  -®2
1 darab BartUliSCil 0-áa, garantált

tiszta lószőr— — — — — — P 1 .6 3
1 darab lá&tÖriO 00-ás. (japán)-------P 1 .2 8
1 kg O la ile s lé k  príma febér vagy

szü rk e_— — — — — — P 1 -2 8
i kg o la t ie s t é k  (nem különleges

színek I — — — — — — — P 1-~* 
(az olajíestékek doboz nélkül értendők)

i kg z o m á n c la K k  (email) közép
minőségű — — — — ------- P 2 .—*

i kg b o r o s ty á n la k K  kőzép-
minőségü — — — — — — P 2 - —

1 kg b r u n o lfn  príma------------------P 1 -2 0
1 kg D ű tor la k k  elsőrendű------- P 2 - -

# F C J r A / J C Í Z 5 E FKÉLJ r 4 í ü  R T
FIÓKOK MINDEN KERÜLETBEN
és MINDEN NAGYOBB VÁROSBAN »

Bethlen István is fölszólal 
a költségvetési vita 

parlamenti tárgyalásán
A párták erősen készülnek a költségvetési 

vita tárgyalására. A kormánypárt felvonul
tatja legtekintélyesebb tagjait és a vita so
rán fel fognak szólalni gróf Bethlen  István 
volt miniszterelnök, Sztrnnyavszky  Sándor, 
K enéz Béla, Ivády, stb. s természetesen réezt- 
vesznek az összes ellenzéki pártok Í6 a nívós
nak ígérkező tárgyalásokban.

Elfogták a jászárok szállási 
gazdalegény gyilkosát

Szolnokról jelentik: JászArokszdVásón e l
fogták a husvétvasárnap éjszaka holtan, át
szűrt nyakkal talált Tözscr  József 23 éve* 
gazdalegény gyilkosait. A  tettesek S’a yy  
Antal, Rédei Ferenc és R éd ii Sándor gazda- 
legények, akik kihallgatásul: alkalmával azt 
állították, hogy a halálos sz'irkálást összeszó- 
lalkozás előzte meg.

ELSZAPORODTAK AZ ÜRGÉK. Az igali 
járás egyes községeiben veszedelmesen el
szaporodtak az ürgék és jelentékeny káro
kat okoznak a gazdáknak. A  hatóságok 
most elrendelték a kártékony ürgék kiirtá
sát.

Bélrenyheség,
székrekedés

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

csülhetetlen szolgálatokat tesz a

Hunyadi János
természetes keserüvíznek rendszeres hasi- 
nálata. A HUNYADI JÁNOS keserüvíz
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.
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A  kacagás 
világrekordja

II szenvedélyes 
szereld szerelmei

Fehér galamb a rendőrségen
Vasárnap délután öt órakor egy fehér ga

lamb repült be a főkapitányság Zrinyi-utcai 
kapuján. és az őrszem lábánál telepedett le. 
A  rendőr felem elte a galambot és szárnyaira 
engedte a kapunál, a galamb azonban egy  
kört írt le, majd újra visszaszállt a kapu alá. 
A z őrszem ekkor észrevette, hogy a galamb 
lábához egy gyűrű van erősítve, melyen ez 
áll: „Nemeesek, I. 1931.”  A  postagalambot 
átadták a hírszerző osztálynak.

A KÉK LÁMPÁS 25-ik előadása lesz ked
den a Király-Színházban. Az idei színházi 
évad kétségkívül legnagyob operettsikerének 
első jubiláns előadása iránt osztatlan érdek
lődés nyilvánul meg. Az ünnepi előadást a 
rádió is közvetíteni fogja. Brodszl;y—Har- 
math—Szilágyi kitűnő operettjének főszerep
lői a jubiláns előadáson is Uonlhy, Kosáry, 
Shorp, Kabos, Nádor, Kertész.

Pleíykasarok
A  F IA T A L  PRIM ADON N A, aki híres 

volt arról, hogy eddig papája nélkül egy  
lépést nem tehetett, most fellázadt a szü
lői szigor ellen és —  legalább is egyelőre 
—  önállósította magát. H ogy ez a lépése 
összefüggésben van-e sokat lanszírozott el
jegyzésének felbomlásával, azt nem tudják 
az úgynevezett ,benfént esek”  sem, tény 
azonban, hogy a tehetséges fiatal prima
donna néhány nap óta szülői kíséret nél
kül jelenik meg úgy a színháznál, mint 
másutt. A  szülői kíséretet a kísérők egész 
hada szeretné pótolni, az ifjú  művésznő 
azonban egyelőre nagyon szigorú . . .

*
BAJOR Gizi most tudvalevőleg fiú-

szerepet játszik trA csodahegedűs” -ben. 
Ezt a szerepet eredetileg Vaszary Piroská
nak szánták, akinek azonban egyelőre le 
kellett mondani a nadrág-szerepekről, sőt 
egyáltalában a fellépésekről, miután a leg
szebb szerepre: az anya-szerepre készük.. 

*
KOMLÓS Vilmos, a legtehetségesebb és

legszerényebb kómilcusok egyike. Kollégái 
kivétel nélkül szeretik és nagyon sokat 
mulatnak jóízű tréfáin. legu tóbb a kávé
házi törzsasztalnál valaki panaszkodott, 
hogy sok baja van a gyomrával és az or
vosa megállapította, hogy sárgaságban 
szenved. Romlásnak azonnal volt egy 
vicce:

— Csak vigyázz — mondotta — , hogy
a háziorvosod úgy ne járjon ,mint egy or- 
vosismerősöm. Három évig kezelt valakit 
sárgaság ellen és a végén kiderült, hogy 
az illető — kínai. . ,

m
VÁLIK, vagy nem válik a Berlinből 

hazaérkezett kitűnő primadonna? E z a 
kérdés izgatja a színházi köröket és bár 
a fér j, a híres moziszínész, nemrégen már 
meglátogatta feleségét Budapesten, mégis 
makacsul tartja magát az a hír, hogy a 
népszerű művészpár teljes egyetértésben  
felbontja a házastársi közösséget.

*

HUSVBTKOR mostohább volt az idén a 
nyuszi, mint tavaly, mert nincs az a hús
véti nyúl, amelyik ne érezné meg a gazda
sági válságot__ A z egyik Jcis művésznő
például, aki tavaly m ég valóságos kis tyúk
farmot kapott húsvétra imádójától aján
dékba, a hozzátartozó kis csirkékkel és 
házinyulakkal együtt, az idén kénytelen 
volt beérni egy díszes tojással. A  kolléga
női közül valaki epésen m egjegyezte:

— Ha ez így m egy tovább, jövőre már 
csak egy lágytojás ju t rá d . . .  Megspórol
ják azt is, hogy keményre fő zz ék . . .

Hétfői PUec is Pál 
beszélgetése a ba*tUőo*i>

Szín: egy bank pénz- 
i ^  n n  tár terme, ahol H étfői

P éter találkozik H étfői 
Pállal.

HÉTFŐI PÉTER: 
No ez a hét is megle
petéssel kezdödikl Mit 
csinál maga itt a 
bankban?

HÉTFŐI PÁL: Pá- 
niJcot. . .

— Hogy értsem ezt?
— Mindenkit azzal 

ijesztgetek, hogy letérek az aranyalapról. . .
—  Mi köze magának az aranyalaphoz?
— Sajnos kevés közöm van . .  Minden 

aranytárgyamat már rég eladtam, az utolsó
tól: az aranyórámtól most készülök megválni 
és ezzel végleg letértem az aranyalapról én 
i s . . .

— Ezért jött a bankba? Azt hittem, hogy 
nagyobb betétje v a n . . .

— Negyvenkettős.
— Negyvenkétezer?
— Hol látott maga negyvenkétezres lábat?
—  Milyen összefügésben van ez a lábbal?
— Negyvenkettes cipőt hordok és ugyan

akkora a betétem is. A  lúdtalj)-bctétem  —
—  Már megint kedélyeskedik? Pénz-betétet 

gondoltam.
— Gondolni lehet! De hol van nekem annyi 

pénzem, hogy a cipőmet kibéleljem vele?. . .  
Még a mellényzsebembe se jut.

— Mit szól hozzá, hogy esik a dollár?
— Hol esik, az Istenért?
— Amerikában, meg Párisban, Londonban 

és általában világszerte. Nem is esik, zuhan.
—  Talán zuhog? Pesten is?
—  Nem zuhog, hanem zuhan.
— Hamar mondja meg, hogy hol?
— Mondom, elsősorban Amerikában.
— Milyen jó  azoknakI. . .
—  Már miért volna az jó?
—  Nálunk csak az eső, meg a hó esik és mi 

a haszna belőle az embernek? M egfázik , . .  
Amerikában a dollár esik, azt legalább fe l  le
het f o g n i . . .

—  Mondja, már megint bolondozik? Rom
lik a dollár értéke, ezt sem érti? Roosevelt is 
letért az aranyalapról.

—  ö  is eladta a zsebóráját?
— Tudja mit, inkább hagyjuk ezt a kér

dést! Maga azt sem tudja, mi fán terem a 
dollár!

— Fán terem?
— SÍ ússz! Elég volt a dollárból!
—  Dehogy is volt elég! Még egyetlen dol

lárom se volt. . .

—  Beszéljünk inkább másról! Mit szól
hozzá, hogy m egjött a Laslcay?

— Csak most? Hiszen a húsvét már rég el
múlt ..

—  De mi köze van ennek a húsvéthoz?
—  A  laska tudtommal húsvéti eledel. . .  És 

maga csak most hozatott?
—  Nem érti, Ausztria most adta ki Las- 

kayt!
—  Olyan felesleg volt Ausztriában a laská

ban, hogy most kiadták magának? . . .
— Miért nekem? Az ügyészségnek.
— A z ügyészségen is szeretik a macesz

kávét? . . .
— A maga agya már úgylátszik teljesen el- 

maceszesedett! Laskayt a svájci borházak pa
namái miatt adták ki Magyarországnak.

—  M eg egy állami kiadás? Inkább már be
vételről szeretnék egyszer hallani.

— Maga csakugyan nem hallott még a 
svájci borház-panamáról?

—  Vizet öntöttek a borba? Ügy, mint a 
talpfaolajba?

—  Slussz! Mi a véleménye az angliai boj
kottmozgalomról ?

— Bojkottáiják a német árucikkeket?
—  Megint téved! Most már az orosz árukat

bojkottál ják.
— Miért? Oroszországban is üldözik a zsi

dókat?
— Dehogyis! Azért, mert a szovjetbíróság 

elítélte az angol mérnököket.
—  A borház-panama miatt?
—  Maga bizony Isten hétról-hótre értelmet

lenebb lesz! A vád szerint az angol mérnökök 
szabotáltak és ezért két évi fogságra ítélték 
MacDonaldot.

—  A Mardonaldot elítélték? Most ki lesz az 
angol miniszterelnök?

— De hiszen nem az angol miniszterelnököt 
ítélték el! Egy mérnököt, aki névrokona.

— Rokona? Akkor már értem, hogy úgy 
haragszik az angol kormány . . .

— Ugyan! Olvasta, hogy milyen fényesen 
ünnepelték meg Németországban Hitler szü
letésnapját? Külön zeneszámokat szereztek a 
tiszteletére.

—  A Krcutzcr-szonátát átalakították?
— Hogy alakították volna át?
— Hnckenkreutzer-szonátává . . .
— Már megint viccel? Ez a Hitler-ügy is 

nagyon komoly, akár a dollár esése. . .
— Mondja és Berlinben nem esik az arany 

ára?
— Miért esne?
—  Na hallja, amikor Hitler állandóan adja 

a N apóleont. . .
László F erenc

SZÍNH ÁZ—M OZI
E  héten a pellengéren: A z  eladó gavallér

Komoly filmkritika nincs Magyarországon. 
A filmek mellett nagy dobbal verik a reklámot 
és a kritika leple mögött is csak reklám rejlik 
a legtöbb esetben. Pedig a közönség nehezen 
adja ki a pénzt és szeretné tudni az igazat a 
filmről, mielőtt megváltja jegyét a moziban. 
A sok elkopott jelző idővel teljesen lerontja 
minden film hitelét és így a moziknak sem ér
dekük, hogy egyformán jót írjanak minden 
filmről. A közönség és a valóban jó  filmeket 
pergető moziknak egyformán érdeke, hogy 
végre egyszer tárgyilagos kritika is elhangoz
zék. A M agyar H étfő  vállalja ezt a feladatot 
olyan esetekben, amikor már úgy érezzük, 
hogy valóban Ízléstelen és tűrhetetlen valame
lyik rossz film  tömjénezése.

Ezen a héten kitűnő alkalom adódik erre. 
Olyan rossz filmet már évek óta nem láttunk, 
mint az elmúlt napokban. „A z  eladó gavallér”  
volt a címe és a Paramount csinálta. Aki ezt 
a filmet látta, megértette, hogy az amerikai 
Paramount filmgyár, amely nem is olyan ré
gen még a leghatalmasabb ilyen vállalatok so
rába tartozott, miért küzd ma fizetési nehézsé

gekkel. Ahol ilyen filmet m ernek csinálni, ott 
elkerülhetetlenek a bajok. Ilyen ostoba, erősza
kolt mesét még amerikai filmeken is ritkán 
látni. A rendezés lapos és unabnas, a szerep
lők között egyetlen ismert nevű színész sincs, 
ami még nem volna baj, de tehetséget sem le
het egyikükben sem felfedezni. És hol volt 
a dramaturg? A Paramount pesti drama
turgja: Pásztor Béla, is levizsgázott ezzel a 
szörnyű filmmel. Nem volt szíve — alaposab
ban megvágni. Vájjon hallotta-e a nézőtéren 
mint fulladnak a legnagyobb „drámai jelene
tek” a komikumba? Például a párbaj-jelenet
nél, ahol izgalmat szerettek volna kelteni, di- 
rckt hahotázott a közönség . . .

Ezeken a mulatságos drámai jeleneteken  
kívül azonban szörnyen unatkozott mindenki a 
véget nem érő angol dialógusokkal zsúfolt 
„filmdráma”  alatt. Amikor kijöttünk a mozi
ból, feltűnő volt, hogy mindenkinek milyen vö
rös volt a szeme . . .  Körkérdést intéztünk a 
közönséghez és kiderült, hogy senkinek sem a 
sírástól vörösödön lei a szeme, hanem az alvás
tól . . .  Ilyen filmekhez máskor sezlónt kérünk!

/ / Dínom-dánom m elleíí nem  leg ei 
mindig mulatni. . .

A nyár kezdetét mindig a rossz operettek 
megérkezése jelzi. Bár egyelőre még hideg 
az idő, a Pesti Színház már meghozta a nya
rat legújabb operettjével a „Dínom dánom”- 
mal. Harmath Imre ezúttal nagyon is nyárias 
operettlibrettót követett el, amelyhez Hajós 
József szerzett néhány tetszetős zeneszámot. 
Ez a ritmikus muzsika sem mentheti meg 
azonban az új operettet, amelynek rendezésé
ben és előadásában a legjobb akarattal sem 
lehet felfedezni semmiféle ötletet. Az egyet
len érték lenne Halmay Tibor, ez a kitűnő 
táncoskomikus, aki azonban a bemutatón láb-Asszonyok börtönben

PALÓCÉ
Paramount-világfilm

MA PREMIER! PALÓCÉ

rándulása miatt nem tudott táncolni. így a 
premieren elmaradt a főpróba egyetlen
attrakciója i s . . .  A többi szereplő? Sulyok 
Mária szép és jó  prózai színésznő és a leg
nagyobb melléfogás, Hogy primadonnának 
szervírozzák. Szokolay Olly olyan, mint min
dig, jól táncol és feleslegesen rikácsol. Dénes 
György is jobb drámai színész, mintsem bon- 
viván. A tanulság? A ,J)inom-dánom”  nem  
jelent mindig m idatságot. . .  Legalább is ezt 
állítják azok, akik eddig látták a Pesti Szín
ház új operettjét.

A legszebb operaáriák és magya 
dalok szerepelnek az április 27-iki 

díszhangversenyen
óriási érdeklődés előzi meg a Kormányzónk 

segélyakciója javára, április 27-én este 8 óra
kor a Zeneművészeti Főiskolában rendezendő 
díszhangversenyt, amelyen a külföldjáró leg
kiválóbb magyar művészek lépnek fel. A 
hangverseny szereplőinek mindegyike maga 
is elég az érdeklődés felkeltésére és ha nem 
mondtak volna valamennyien le a jótékony 
cél érdekében a felléptidíjról, akkor lehetet
len volna egyszerre ennyi nagynevű énekest 
és muzsikust szerepeltetni. A közönség részé
ről épen ezért óriási érdeklődés nyilvánul 
meg a díszhangverseny iránt, amely társa
dalmi eseménynek is Ígérkezik és amelyet a 
jelek szerint táblás ház fog végigtapsolni. A 
műsorban Anday Piroska, Németh Mária, 
Pataky Kálmán, Strack Tivadar, Szénássy 
Károly és Széli György szerepelnek és Né
meth Mária, valamint Anday Piroska a leg
nehezebb operaáriákon kívül a műsor máso
dik részében ezúttal először fog  magyar da
lokat is előadni.

F I L M H É T

Fórum: Csókol Veronika. Gaál Franciska 
második filmje megint százszázalékos siker. 
Nóti Károly igazán tehetségesen bonyolítja a 
film mulatságos, kedves meséjét, a rendezés 
is friss és tempós, a helyzetkomikum néhol 
ellenállhatatlan. Mindehhez járul azután Gaál 
Franciska eredetisége, egyéni bája és tehet
sége, amellyel már a filmen is tiszteletreméltó 
helyet vívott ki magának. Egyenrangú part
nere a végtelenül rokonszenves Paul Hörbiger 
és ezúttal minden túlzása ellenére is nagyon 
mulatságos Ottó Wallburg is.

Royal Apolló: Dr. Mahuse végrendelete, 
Fritz Láng rendezte a „Dr. Mabuse végrende- 

amely a legjobb ilyen zsánerű filmek 
sorába tartozik. Monumentális ennek a film
nek a rendezése, egyes felvételei, például a 
hatalmas tűz jelenetei felejthetetlenek, cselek
ménye pedig olyan izgalmas, hogy lélegzet- 
viszafojtva figyeljük a végső megoldásig. A 
főszerepben fíircgi Oszkár ad nagyszerűen 
kidolgozott alakítást, mellette Rudolf Klein- 
Itogge és egy sereg más jó színész munkája 
járul hozzá a film sikeréhez.

Uránia: A maratoni futó. Egészen újszerű, 
érdekes film „A  maratoni futó", amely már 
ügyesen felhasználja az olimpiász iránti nagy 
érdeklődést és érdekes cselekményének kere
téül az olimpiász mozgalmas felvonulásait és 
tömegjeleneteit választja. Érdekes a film me
séje is, amely Dupont kitűnő rendezésében és 
a legjobb szereplőkkel mindvégig leköti ér
deklődésünket. Elsősorban a szép Brigitto 
Helm érdeme ez, aki mellett Hans Brausrwet- 
tér és sok más jó szereplő kitűnő együttest 
biztosít.

A KOMIKUSOK HÁRMASSZÖVETSÉGE.
Buster Kcaton, a világ legeredetibb komi
kusa, ismét a közönség elé lép holnap a 
Rádius-Metro Filmpalota vásznán „A szenve
délyes szerelő szerelmei*4 eimü filmjével. Ez 
alkalommal azonban a Metro-Goldwyn-gyár 
Buster Keaton mellett Jimmy Durantet, a vi
lág legnagyobb orrú komikusát, Amerika új 
kedvencét és Polly Moránt, a nagyszerű ko
mikát is felléptctte.

FILMRE KERÍ'L „A  BOR“. Gárdonyi Géza 
irodalmi munkásságának egyik legértékesebb 
alkotása, A bor című vígjáték, amely hosszú 
éveken keresztül volt müsordarahja a Nem
zeti Színháznak, még az idén hangosfilmre 
kerül. A hangosfilmcsítési jogot Deák Jenő 
Stylus-filmvállalata szerezte meg. A rende
zést György István végzi, a fiira zenéjét pe
dig Horváth Dezső karnagy állítja össze.

FűzésHOzüen agyonégette 
magát egy kunhegyest 

asszony
Szolnokról jelentik: Simái Sándorné, egy 

kunhegyesi napszámos fiatal feleségének 
rafiája főzés közben, a tűzhelyből kipattant 
szikrától tüzet fogott. Mire segítségére siet
tek, olyan súlyos égési sebeket szenvedett, 
hogy kórházbaszállitása után belehalt se
beibe.

rFJ. DR. BALÁZS DEZSŐ „A kétarcú em
ber” előadását f. hó 24-én az Ügyvédi Körben 
nem tartja meg.

A VOLT KRASZNOJARSZKI HADIFOG
LYOK BAJTÁRSI ÖSSZEJÖVETELE. A 
volt krasznojarszki hadifoglyok május 12-én, 
pénteken este 7 órakor a városligeti székes- 
fővárosi pavillonban országos összejövetelt 
tartanak, amelyen szívesen látnak családta
gokat és vendégeket is. A levélbeli értesíté
seket V., Báthory-utca 20. szám alá kéri » 
rendezőség.

SZEPLŐTLEN LEÁNY .agy asszon, lehet, ha nap
pal a púder alatt azáraz dr. Morissou szeplócUeui kré
met használ.

ÖRÜLJÜNK A TAVASZNAK és üdvözöl
jük mosolyogva virágait; nyugodtan tehetjük, 
nem kell szégyelnünk a fogsorunkat, hiszen 
Diana fogkrémet használunk. Egy tubus ára 
48 fillér.
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Hát érdemes volt? ii MUHI HUH
Belgrádban? f t l f l I M l l í i r i f V I

1933. április 30-án, 
vasárnap d. u. 5 órakor 

labdarugó mérkőzés
Ausztria— Magyarország

válogatott csapatai között 
délután 2 órakor

Ausztiia— Magyarország
válogatott csapatai kézi

labda mérkőzése
délután 3 órakor

M a gya r Ifjúsági L ig a — KISO t
válogatott csapatai között

A s ze x ó n  le g n a g yo b b  m e gle p e té sé t h o zta  a z  ő rö k  d e rb i

A  H u n g á ria  gó lokban k i n e m  
fe je ze tt fö lé n n ye l le g yő zte  

a F e re n c v á ro s t
H u n g á ria — F e re n c v á r o s  2:1 (1:0)

Ha a futballban bevezették volna a totali
zatőri, akkor ma a fogadók elvesztették 
volna utolsó fillérjüket is. A z elparentált 
Hungária olyan imponáló győzelmet aratott 
a Ferencváros bajnokiágratörő csapata fö
lött, amilyenre még a legfanatikusabb Hun 
gána-drukkerek sem számítottak. Maga a 
gólarány nem fejezi ki hűen a vasárnapi erő
viszonyokat. Hangsúlyozzuk, hogy a „vasár
napi erőviszonyokat", mert a Hungária két- 
három gólkülönbségnyi győzelme sem lett 
volna meglepetés. A  derbire a csapatok való
sággal szerepet cseréltek. A  Ferevccáics 
olyan gyengén játszott, mint ahogyan a 
Hungária játszott az egész szezonban. A 
Hungária pedig a régi Ferencváros lelkese
dését is túlhaladó akarattal és energiával 
használta ki ellenfelének megtorpanását. A 
Ferencváros csapatösszeállításában hirtelen 
beállott változások, Sárosi lábadozása. Toldi 
betegsége a zoldfehérek eddig egységes és 
összeszokott legénységére úgy látszik, igen 
kedvezőtlen lelkihatáseal volt. Elvesztett0 
önbizalmát és nyilván már a mérkőzés előtt 
rémképeket látott. Ezzel szemben a Hungá
ria már hosszú évek óta szenved összeállítási 
zavarokban és annyira megszokta ezt, hogy 
a nyugodtabb, dolgában biztosabb csapa* 
benyomását keltette. Hozzájárult ehhez még 
az is, hogy a Hungária fiataljai nagyszerűen 
beváltak. A  nagy ágyúk is jobban játszot
tak, mint eddig és így a csapat egységesebb, 
határozottabb fellépésű volt. Ezenkívül a 
kékfehérek sokkal frissebben, fittebben mo
zogtak, mint a nyilváp fáradt Ferencváros, 
amelyet alaposan megviselt a húsvéti túrá
zás. A Hungária tehát megtalálta a számí
tását a multheti gyászos belgrádi szereplése 
mellett. Nyilván már Belgrádban kezdte meg 
az erők összegyűjtését, hogy aztán meglepe
tésszerűen prezentálja azt legnagyobb rivá 
hsának: a Ferencvárosnak.

Az év első komoly budapesti mérkőzésére 
szép számmal vonult fel a közönség. A derbi 
előtti Szeged—Kispest mérkőzés is azt iga
zolta, hogy a magyar futballközöneég hálás 
és ha nyújtanak u pénzéért valamit, akkor 
még a barátságtalannak mutatkozó időben is 
kora délután künn van a mérkőzésen. Már az 
előjátéknál 15.000-re szaporodott fel a nézők 
száma, míg a nagy mérkőzésen 20.000 ne zó 
vette körül a játékteret.

A pesti publikum tehát azt igazolta, hogy
azért még érdemes Budapesten is mérkő
zéseket rendezni é-s nem okvetlenül szük
séges állandóan vidéken és külföldön 

játszani.
Példás rendben bonyolította le a Ferencvá
ros rendezősége az utóbbi időben szokatlan 
nagy forgalmat. Mindenesetre megkönnyeb
bítette a közönségnek és a rendezőségnek^ is 
• helyzetét, hogy komoly bajnoki mérkőzés 
volt az előjáték. Ebből tanulhatna az HLSz 
íz és helyes lenne, ha a válogatott mérkőzé
sek előtt is olyan programról gondoskodná
nak, amely a rendezési szempontokat és a kö- 
eönséget is kielégíti.

Maga a mérkőzés nem volt valami túlságo
san nagyvonalú. Érdekes volt és semmi 
egyéb, A hiba a Ferencváros szárnyszeget- 
tón, kedvetlenül játszó csapatában van. A 
Hungária, ha nem is nynjtott elsőrangú já
tékot, legalább igyekezett lelkesedéssel pó
tolni mindent. Ebből a szempontból a Hun
gária teljesen kielégített.

A HUNGÁRIA JÁTÉKOSAI
Szabó szerencsétlen napot fogott ki. Egész 

mérkőzés alatt egyetlen komoly védemvaloja 
nem volt. Egy ártatlan guruló labdát, ame
lyet már a földről felszedett, anélkül, hogy 
bárki is közelében lett volna, beütött a “ “ 10-
ba. A védelem az első félidőben ingadozott, 
de aztán a másodikban jól játszott. A fede- 
tetsor legjobbja Sebes volt. Barálky már ját
szott jobban is, de agilitása mindent ellen
súlyozott. Szaniszló volt a leggyengébb A csa
társorban Titkos pompásan játszott, f o g a 
tott formát mutatott. Pompás lefutásai, 
bombaszerű lövései nagy tetszést aral'a^  
Ugyancsak kitünően játszott Szegő is. - 
f ely kitűnő centernek bizonyult. Dudás búza-

saival és munkabírásával tűnt ki. Cseh a szo
kott jó  játékot mutatta.

A FERENCVÁROSI CSAPAT
fíőda a kapuban két-bárom brilliáns védést 

produkált. A bekkek közül Korányi gyengéb
ben játszott a szokottnál, ami abban leli ma
gyarázatát, hogy Papp igen gyengén ját
szott. Hiányzik a rendszeres meccstrónlng. A 
fedezetsorban .Sárosi volt a legjobb. Annak 
ellenére, hogy sérülése erősen visszavetette, 
mégis 6 volt a Ferencváros legjobb embere. 
Nem rajta múlott a vereség. Lázár és Lika 
nem sokat mutattak. A csatársor teljesen 
rendszertelen, kapkodó és széteső játékot 
mutatott. A két szélső közül Táncos volt a 
gyengébb. Teljesen elfelejtett játszani. Takács 
és Túrái sem mutattak sokat. Székelynek volt

cgy-két jói irányzott lövése.
A BÍRÓ

szerepében Diró Sándor nagy csalódást kel
tett. Nagyon rossz napot fogott ki. Ügy lát
szik, a mérkőzés előtt a biztonság kedvéért 
átolvasta a szabályokat, hogy felfrissítse 
memóriáját ét* amikor a tizenegye* fejezet
hez jutott, bizonyára kettőt lapozott a sza
bálykönyvben és így elfelejtette, hogy a fut
ball szabályaiban „ tizenegyes** is von. Való
színűleg így történt, mert különben három 
vitán felül álló tizenegyos közül egyet meg
adott volna.

A bíró ne törődjön az eredménnyel, hanem 
alkalmazza mindenre való tekintet nélkül a 
szabályokat. No legyen elnéző, különösen ak
kor, amikor oda kellene néznie, ahol tettle- 
gesség folyik.

K e zd ő d ik  a m é rk ő z é s
A csapatok a következő összeállításban áll

nak fel: HUNGÁRIA : Szabó— -Máriái, Ko
csis— B arátky , Sebes, Szaniszló—Szegő, Cseh, 
Gergely, Dudás, Titkos.

F E R E N C VÁ R O S : Háda— Korányi, Papp  
— Laky, Sárosi, Lázár— Táncos, Takács II., 
Székely, Túrái, Kohut.

Gergely indítja el a labdát, de a Ferenc
város vezeti az első támadást. Takács ügye
sen kiugrik, de Sebes az utolsó pillanatban 
szerel. A következő percben Barátky rosszul 
találja a labdát s újra meleg helyzet van a 
Hungária kapuja előtt. Korányi és Dudás 
csapnak össze s az ütközetből Korányi sánti- 
kálva kerül ki. A Hungária-védelem feltűnően 
bizonytalan. Mándi Kohutot szökteti, de a 
szélső ront. A Ferencváros támad, de a kapu 
előtt a csatárok feltűnően bizonytalanok. 
Táncos elfut Szaniszló mellett, a kapu felé 
kanyarodik, azonban Kocsis kornerra szereli. 
Lassan a Hungária halfsora is észrevéteti 
magát. Sebes dobja frontba a csatárokat. 
Cseh jó lövőhelyzetbe kerül, de addig vár, 
amíg Papp elkaparintja előle a labdát. A 12. 
percben történik az első komoly lövés. Ra
gyogó Cseh—Gergely akcióból az utóbbi bom
bát küld a kapura, azonban Háda szép vé
déssel ment. A kék-közép ütemes Hungária- 
kiáltással biztatja kedvenc csapatát. A Hun- 
gária-halfsor, különösen Sebes szebbnél-szcbb 
kiadásaival eteti a csatárokat. Titkos lefutá
sai veszélyeztetik a ferencvárosi kaput.

A  17. percben Titkos maga m ögött hagy
ja  Korányit, bombát küld Háda kapujá
ra, a labda azonban a kapufa tóvéből ki

pattan.
—  Pechünk van —  mondogatják a Hungária- 
drnkkerek. — Már vezethetnénk.

Most a Ferencvárosnak van nagy gólhely
zete. Barátky  rosszul fejel haza egy labdát, 
Takács már-már eléri, de Szabó egy gondo
lattal gyorsabb. A játék változatos. Sebes 
Titkos elé emeli a labdát, a szélső Koréinyi- 
tól szorongatva, mellé lő. Újabb Titkos-táma
dás következik, de G ergely  zavarja a lövés
ben.

A  3*. percben Cseh kiugrik, egyedül ro
han a kapu, felé. Háda habozó* nélkül a  

csatár lábára veti magát.
Nagy taps fogadja a bátor védést.

Ife z e i a H u n g á r ia
A 36. percben végre siker koronázza a sok 

Hungária-támadást.
Titkos átadására Cseh fu t rá, nagyszerű 
lövöhelyzetben van, azonban nem  íő,_ fűz
nem Gergelyhez passzol, aki közelről a 

hálába gurítja a labdát. (1 :0 .)
A gól után Papp  csúnyán beletalpal Ger

gelybe, akit vérző fejjel visznek ki a pályá
ról!

A Ferencváros csak szórványosán támad. 
Táncos beadását Szabó kiüti a rárohanó fe
rencvárosi csatárok elől. A  játék kemény. 
Kocsis— Takács összecsapás után a bíró mind
kettőt figyelm ezteti. A 43. percben jön vissza 
Gergely. Hungária-támadással ér véget a 
félidő.

M á s o d ik  fé lidő
Szünet után a Ferencvárosban Túrái és Szé

kely  helyet cserélnek. Az első percekben úgy 
látszik, hogy beválik a helycsere, mert a

Szegő kornerét Papp Gergelyhez fejeli, 
akinek ívelt fejesére Lázár is felugrik, 
azonban a labda a half fejét érintve, a 
kiugró Háda feje fölött a hálóba esik.

(2:®.)
FERENCVÁROSI FÖLÉNY

A gól után a Hungária kissé visszaesik.
Táncos Zövésszerű beadása Kocsis kezét éri, 
a bíró azonban nem látja és nem adja meg 
a jogos ll-est!

A következő percben Titkos rohan le a 
szélen, Korányi a 16-oson belül faulttal 
tartja fel a szélsőt. A bíró ezt 6em látta!

A játék kemény, helyenként durva. Háda ve
szélyes módon dobja magát Szegő lábára, sze
rencsére baj nem történik. A pálya szélén 
Nádas tűnik fel. Ügy látszik, nyugodtabb 
játékra inti a játékosokat.

Gergely sérülten is átkígyózik a ferencvá
rosi védelmen, Dudáshoz játszik, aki remek 
húzással veszélyes helyzetet teremt a kapu 
előtt, do Papp és Korányi egyesült erővel 
mentenek. A  Ferencváros most egy kicsit 
magához tér. Előbb Takács, majd Székely lö
vése megy a kapu mellé.

SZABÓ ÖNGÓLT VÉT 
A 38. percben éri el a Ferencváros Szabó 

jóvoltából egyetlen gólját.
Szaniszló hazaadását Szabó a kapóba ejti.

( 2 :1.)

— Ez már több, mint potyagóí! — állapítják 
meg a kék-fehérek. A gól után a Fradi-tábor 
élénk bíztatásba kezd! Ügy néz ki a játék, 
hogy a Ferencvárosnak sikerül is kiegyen
líteni. Táncos fut le, ívelve bead, azonban a 
belsők késnek. Kohut fut a halszélen, lövése 
föló megy. A ferencvárosi támadások azon
ban fokozatosan visszaesnek s mindinkább át
adják a teret a Hungáriának. Dudás lövését 
Háda kiejti, de Papp az utolsó pillanatban 
ment. Hungária-támadásokkal ér véget a 
derbi!

csatársor támad. Mándi kornerra rúgja Sza
niszló hátra adott labdáját.

ÚJABB IIUNGARIA-GÓL 
A 9. percben újabb gólt ér el a Hungária.

N yila tk o za to k  a m é r k ő z é s rő l:
A mérkőzés ntán felkerestük a csapatokat.

A  H u n g á r iá n á l
örömmámorban úszLa a Hungária öltözője. A 
játékosok egymás nyakába borulva örülnek a 
győzelemnek. Csak egy szomorú ember van az 
öltözőben Szabó.

Hangosan zokog a szerencsétlenül beenge
dett labda miatt.

A játékosok alig tudják meg vigasztalni. A 
kék-közép tagjai egymásnak adják a kilin
cset. Boldogan gratulálnak a játékosoknak.

BRÜLL ALFRÉD a Hungária elnöke: 
Nagy felelősség volt ezt a csapatot pályára 
küldeni. Hála Istennek sikerült. A csapat ell- 
kes odaadó játékával megérdemelten győzött.

SENKEY IMRE a Hungária trénere: A 
csapat fogcsikorgatva küzdött. Végig jobbak 
voltunk, mint a Ferencváros.

SEBES a Hungária jó l bevált center half ja :  
Nagy feladat előtt állottam, hiszen Sárosi el
len kellett játszanom örülök, hogy a csapat
nak ilyen jól ment a játék.

A  F e r e n c v á r o s  
ö ltö ző jé b e n

csend van. A játékosok szó nélkül öltözködnek 
csak itt-ott hallatszik egy-egy sóhajtás: Rósz- 
szül játszottunk!

PATAKI panaszkodik; Ilyen lélek nélkül 
játszó csapattal nem lehet eredményt elérni. 
Le kell szögeznem, hogy a Hungária megér
demelten nyerte a mérkőzést.

BLUM ZOLTÁN a Ferencváros trénere: 
Egy komoly akciót nem tudtunk összehozni. 
Siralmas v o lt !. . .

KLEMENT SÁNDOR a Ferencváros inté
ző je : Ilyen siralmas derbit még nem láttam.

Bogáthy (Bogén) Erna 
Magyarország női tőrbajnoka

Vasárnap rendezte az M. V. Sz. Magyar- 
ország női tőrbajnokságát.

Az elmúlt tapasztalatok alapján végre el
tekintettek attól, hogy a BBTE Atilla-utcai 
csarnokába igyekezzenek közönséget szerezni, 
s ezt a versenyt már a Műegyetem aulájában 
bonyolították le.

A verseny egyébként nem emelkedett ki a 
szürkeségből. Szenesnc Schvart Magda bal- 
szerencsével esett ki a döntőben küzdők so
rából. Hiába kerestük a döntőben a legki
sebb és legfiatalabb bajnoknő jelöl tét Horváth 
Katót, aki érettségi előtt áll és nem kapott a 
tanárikartól engedélyt az indulásra. Mint ér
tesülünk, a Szövetség egy zárt forduló kere
tében módot is keres, hogy Horváth Katót 
kipróbálja és az Európa bajnokságra eset
leg nevezhesse. Nem indultak a beígért kül
földi vívóhölgyek sem, akik meg sem érkeztek.

A döntő első asszói már izgalmat hoztak. 
Danny Baba megveri Bogáthy Ernát s így 
erősen javítja Elek  Csibi bajnoki esélyét, de 
Elek  sem sokáig örvendhet, mert Erdős 
Manci ver rá. A  menet befejeztével E lek  el
mulaszt kezetfogni ellenfelével. Ez alkalom
mal a szövetségi kiküldött az izgalmak elke
rülése céljából nem vett tudomást a történ
tekről, — kérdés, hogy h'lyesen-e, de mint 
tudjuk bejelentés folytán mégis a Szövetség 
elé kerül az eset. A verseny eredménye: 1. 
Bogáthy (Bogén) Erna 7 gy. 2. E lek  Csibi 6 
gy. 8. Danny Baba 5 gy., 11 kapott tuss, 4. 
Elek  Maca 5 gy. 14 tuss, 5. Varga  Ilus 5

gy. 16 tuss, 6. Kőibe Rózsi 3 gy. 7. Faragó 
Terus 3 gy. 8. Erdős Manci 2 gy. 9 Lénárdné
o gy .

AZ 1.
1. Ferencváros

liga
18 13

állása
3 2 72: 19 29

2. Újpest 18 13 3 2 71:29 29
3. Hungária 18 12 4 2 60: 25 28
4. III. kér. FC. 17 9 3 5 37: 28 21
5. Budai 11, 18 8 5 5 35: 33 21
6. Bocskai 16 8 3 5 35: 27 19
7. Kispest 18 4 6 8 35: 50 14
8. Szegedi FC. 18 5 4 9 27: 43 14
9. Nemzeti 16 4 4 8 28: 43 12

10. Attila 17 4 1 12 22: 43 9
11. Somogy 17 1 3 13 19: 50 5
12. Soroksár 15 2 1 12 19: 70 5

A  finnek legyőzték 
a z eszteket

Vasárnap este folytatták a finn—észt—■ 
magyar birkózó viadalt, amelynek során a 
finnek kerültek össze az észtekkel. A mérkő
zést 19: 7 arányban a finnek nyertek meg. 
Győzelmi arány 6 :1 .

Részletes eredmények:
Pertmuen ( f )  győz Sikk (észt) ellen 

tussal
Pihlajmaki (f) győz Pütsepp ellen pontozás
sal, Reini (f) győz Wáli ellen pontozással, 
Nordling (f) győz Kussnitz ellen tussal, 
Weksten (f)  győz Kulisaar ellen pontozás
sal, Luiga (észt) győz Kokkinin (f) ellen 
pontozással, Nietnálc (f) győz Wikberg ellen 
pontozással.
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Liszkay BSE nyerte 
a 100 kilométeres Rosinelli 

kerékpárversenyt
A Magyar Kerékpáros Szövetség rendezésé

ben, vasárnap délelőtt a bécsi országúton, 
nagy érdeklődés mellett 100 kilométeres tá
von bonyolították le a Rosinelli emlékver
senyt^ amelynek öt kategóriájára 190 ver
senyző nevezett. Az I. és II. osztályú ver
senyzők összevont csoportjában oly remek 
küzdelem fejlődött ki, mintha már a kerék
páridény közepén lennénk. A start után 40 
kilométerig cgyütthaladt a mezőny, majd 
egyik szökési kísérlet a másikat követte, me
lyek eredményekép Erős, Mukay, Huszka I. és 
Adorján elhúzott a mezőnytől. Az üldözés 
során a mezőny több részre szakadt. Nemes, 
Liszkay és Nemeikből álló hármascsoport ül
dözőbe vette az élcsoportot. Ötven kilométer
nél az élcsoport 1 óra 30 mp-es idővel for
dult, Erőg azonban tömlöszakadás folytán  
feladta a versenyt. Az üldözőkből álló máso
dik csoport egy perccel később fordult és 
nemsokára utolérte a főcsoportot. Az izgal
mas finisből Liszkay került ki győztesként. 
Részletes eredmények:

7. és II. osztályúak versenye: 1. Liszkay, 
BSE 2 óra 55 p. 38 mp, 2. Huszka I. UTE 
rajta, 3. Makay UTE rajta, 4. Németh BSE
2 óra 57 p. 30 mp., 5. Adorján Székesfehér
vár 2 óra 58 p. 40 mp., 6. Vitéz Nyomdász 2 
óra 59 p. 45 mp.

III. osztályúak versenye: 1. Bacsllla Nyom
dász 3 óra 15 p., 2. Magyar MTK, 3. Suhajda 
Testvériség rajta.

7V. osztályúak versenye: 1. Schwarzstein.
II. UTE  3 óra 21 p., 20 mp., 2. Banovácz 
Postás rajta, 3. Suhajda Testvériség rajta.

V. osztályúak versenye: 1. Tiffko Postás
3 óra 20 p. 44 mp., 2. Éles Postás rajta, 3. 
Batus Pestújhely rajta.

Ifjúságiak versenye: 1. Varga Lehel KK 
3 óra 19 p. 20 mp., 2. Lajkó Postás, 3. Haj
nal UTE.

Reiscni (Érseki gm.) győzött 
a Kisen mezei fűtő- 

bajnokságában
# A KISOK 1932—33. évi mezei futóbajnok

ságának eredményei: Egyénileg: 1. Reischl 
Sándor (Érseki gimnázium) 10 perc 45.4 mp.
2. Márta (Kossuth felsőkereskedelmi), 3. 
Kántor (Szent István felsőker.). Csapatver
senyben: 1. Szent István felsőkereskedelmi 
30 pont, 2. Kossuth felsőkereskedelmi 76 
pont és 3. Újpesti állami reálgimnázium 
136 pont.

A  d u r v a  já té k  e g y r e  
s ze d i á ld o za ta it

Mind gyakoribbak az utóbbi időben, hogy 
az alsóbb osztályú futball-mérkőzéseken az 
egymás ellen küzdő játékosok nem ellenfelen
ként. hanem ellenségként állanak egymással 
szembe. Ennek a sajnálatos „spórtszellemnek?' 
lett vasárnap a következménye, hogy SzNSC— 
ETSC  mérkőzésen, a „késhegyig menő harc” 
hevében, ami nagy mértékben Stark bíró 
gyengekezű vezetésének köszönhetők — két 
játékost vittek el a mentők az SzNSC csapa
tából a kórházba Bcnkő Bélát knockautolta 
két ököllel Tompa az ETSC összekötője, míg 
Dauda Gyula ..összefutás” következtében 
kulcscsonttörést szenvedett. Remélhetőleg a 
szövetség megtalálja a módját, hogy a játé
kosokat indulatukban megfékezze.

A  Pénzintézeti Sportliga 
kardversenyét 

GönczyLajos nyerte
Vasárnap a Tőzsdepalotában rendezte meg 

a Bankliga kardbajnokságát, melynek részle
tes eredménye a következő:

1. Gönczy La jós , 2. Jole Ferenc, 3. Jeney 
Kálmán, U. Molnár Iván, 5. Szüts Jenő. A
helyezések ismét időszerűvé teszik azt a kér
dést, hogy miért nem Molnár Iván ment ki 
Berlinbe, amit már annak idején is megír
tunk. Remélhetőleg a Liga vezetői a jövőben 
legalább a saját tapasztalataiknak hitelt fog
nak adni. z

A  FIFA szenzációs döntései
Párisból jelentik: A Nemzetközi Labdarúgó 

Szövetség ezévi közgyűlésén tudomásul vet
ték, hogy az 1934. évi világbajnokságok 
döntőmérkőzéseit 1934 május 27-étől június
6-áig bonyolítják le olasz területen. 

Elhatározták, hogy Uruguay labdarúgó

Szeged megérdemelt győzelme
Szeged — Kispest 2 :0  (1:0)

Az „örök derby”  előtt játszotta le a két 
csapat mérkőzését. Már a mérkőzöl kezdete 
előtt hatalmas nézősereg lepi el az Üllői-úti 
pálya tribünjeit. A jótorkú Fradi-druklce- 
rek”, dacára a mérkőzés síma lefolyásának, 
próbálgatták a hangjukat. A  mérkőzésből a 
kapu előtt veszélyesebb és gólratöröbb já té 
kot játszó szegedi csapat került ki győztesen. 
A szegediek csapatában a védelem munkája 
külön dicséretet érdemel. A halfsorban az 
első félidőben Somogyi elegáns játéka tűnt 
ki. Kár, hogy ennek a jóképességű center- 
halfnak csak egy félidőre telik erejéből. A 
második félidőben visszaesett és ekkor fö
lénybe is került a Kispest. A  csatársorban az 
amatőr V. osztályból szerződtetett Bognár 
tűnt ki okos és erőteljes játékával. Lukács, 
míg meg nem sérült, jól irányította a csa
társort. A két szélső lefutásai mindig ve
szélyt jelentettek az ellenfél kapujára.

A Kispest csapatában feladatát csak a két 
hátvéd látta el megfelelően. Dénes hibája 
volt az első gól. A fedezetek sokat dolgoztak, 
de játékuk szürke. A csatársor volt a csapat 
leggyengébb része. Egyedül Szabó II. jelent 
veszélyt, de megfelelő partnerek híjján nem 
tudott eredményes lenni. Serényinek semmi 
sem sikerült.

Klug bíró sípjelére következőképpen álltak 
fel a csapatok:

SZEGED: Pálinkás— W crncr, R a j fai—
Berták, Somogyi, Gyúr cső— Korányi II., Har
mat, Lukács, Bognár, Havas.

KISPEST : Dénes—Rozgonyi, Szemere— 
Mikes, Szenes, Purczeld— Szabó /., Szabó II., 
Kormos, Szepes, Serényi.

A mérkőzést a Kispest kezdi. Kispesti tá
madások után Szeged veszi át a játék irányí
tását és némi Szeged-fölény alakul ki. Sze
pes lövése már gólnak látszik, mikor Pálin
kás gyönyörű elvetéssel a mezőnybe üti ki a 
hálóba tartó labdát. A 21. p-ben Havas ré
vén vezet támadást Szeged.

Havas lefutását jó  beadással fe jezi be, 
amit a résen álló Bognár a rosszul ve
tődő Dénes hasa alatt a hálóba továbbít.

(1 :0 )
Lulcácsnak van jó  helyzete, de Dénes önfel
áldozó rávetéssel ment. Egy-egy eredményte
len komért ér el mindkét csapat. Kispest 
csak szórványosan támad, azonban veszélyes 
akkor sem tud lenni. Az utolsó percben 
Szabó Il.-nek  van nagy helyzete, de W erner 
és R affai ollóba fogják és elesik. A  kispes
tiek 11-est reklamálnak, azonban a bíró tó
vá bbot tnt.

Kispest-támadásokkal indul a második fél
idő. Szabó I. szabadrúgását Kormos alig fe
jeli mellé. Kormos tisztára játssza Serényit, 
aki sokat forgolódik és így a befutó W erner 
szereli. Szeged komért ér el. Korányi II. kor- 
nerét Lukács lövi és a vonalon álló Rozgonyi 
ment. Változatos játék folyik, hol az egyik, 
hol a másik kapu forog veszélyben, de a ke
mény védelmek erőteljesen rombolnak.

A 23. p-ben Havas Mikes mellett elhúz, 
beadását Bognár ügyesen Korányi II. elé 
továbbítja, kinek zúgó bombája pontosan 

a felső sarokban köt ki. (2 :0 )
A Kispest állandóan támad, azonban a puha 
csatársomem tud eredményes lenni. Bognár 
gyönyörűen átmegy öt emberen is, de a 
16-oson Rozgonyinak sikerül szerelnie. Az 
utolsó percben Kispest ér el komért de ez 
is eredménytelen marad.

Nyilatkozatok:
Szigeti Imre, a Szeged képviselője: A csa

pat megérdemelten győzött, örülök, hogy ez 
az amatőr játékos ilyen jól bevált.

Mai/er Béla, a kispestiek vezető je: Ilyen 
tehetetlenül játszani a csatársort még nem 
láttam. A mérkőzés nagyobb részében mi tá
madtunk és mégis vereséggel voltunk kényte
lenek elhagyni a pályát.

0 :2  után 3:2-re vezetnek az olaszok 
a teniszmérkőzésen

Az olasz—magyar teniszmérkőzés második 
napja a kedvezőtlen idő ellem ro is előkelő és 
nagyszámú közönség előtt folyt le. A díszpá
holyban megjelent az olasz követ, a katonai 
attasé, őrgróf Pallaviccini, báró Wlassich és 
a szövetség vezetőtagjai. Meglepetést keltett 
a jelenleg Magyarországon tartózkodó osztrák 
kereskedelemügyi miniszter megjelenése. Az 
első mérkőzés Straub—Bacigallupo közt folyt 
le. A gyengén és idegesen játszó magyar 
teniszező 3:1 arányban vesztett. A vereség
hez a „leinblró”  is hozzásegítette, két ellene 
hozott igazságtalan ítélettel. Csodálkozunk, 
hogy egy nemzetközi mérkőzésen a rendezők 
nem gondoskodnak megfelelő Ieinbírókról. A 
második mérkőzés a Mangold, Quinfavallo— 
Kiss, Gabrovitz pár küzdelme volt. A pénte
ken félbemaradt 1:1 állás után az olasz páros

3:1 arányban győzött. Ügy látszik, Kiss Kál
mán még nem szokta meg a nemzetközi mér
kőzéseket, mert úgy állóképessége, mint já
téka sok kívánni valót hagyott maga után. 
A harmadik mérkőzés a Palmiero, Sertorio— 
K<'hrling, gr. Zichy páros volt. Az olasz pár 
játékából sokat tanulhattak a magyar ver
senyzők. Palmiero szervái és játéka egyaránt 
igazolta hírnevét. Sertorio pedig mindenben 
méltó partnere volt. A magyar csapatnak — 
ha jobban játszik — most lett volna legelő
ször alkalma az olasz csapatot megverni.

A magyar csapat győzelmével nagy szolgá
latot tett volna a magyar teniszsportnak. A 
közönség szívesen jár minden olyan mérkő
zésre, ahol komoly sportot láthat, amit a 
megjelent szépszámú közönség is igazol.

Somogy számára sem termett 
Debrecenben babér

Bocskai — Somogy 5 :1  (2 :0 )
A Somogy debreceni vendégszereplése nem 

járt sikerrel és így a somogyi csapat változat
lanul is küzd a kiesés ellen. A Bocskai csapata 
megérdemelten nyerte a mérkőzést, mert a 
két csatársor teljesítménye között igen nagy 
különbség volt. A Bocskai válogatottjclóltjei 
kifogástalanul játszottak. Teleki nagyszerűen 
irányította a csatársort és Eöri is igen jól ját
szott. Markos a szélen nagyszerű lefutásaival 
és jó  centerezéseivel tűnt ki.

A Bocskai mindkét félidőben nagy fölény
ben volt, és megérdemelt győzelmet aratott a 
lelkesen játszó Somogy felett. A Koc^kay szél 
ellen is fölényben volt, azonban játékosai 
eleinte könnyen vették a mérkőzést

A  17. percben M óré leadásával Markos az 
egész védelmen keresztül lerohant és a 

vezető gólt lőtte (1 :0 )
A  28. percben Teleki átadásából, Eöri a 
kapust is kijátszva, a hálóba lőtte a lab

dát (2 :0 ).
Szünet után a debreceni együttes fölénye 

fokozódott. A Somogy csak elvétve került el
lenfele kapuja elé. A 12. percben Mészáros 
lövését Fehér komerra ütötte.

A 16. percben Vincze— ő r i  akcióból utóbbi 
a kapusba lőtte a labdát.

A  25. percben Teleki hosszú lövését a ka
pus kiejtette és a résen álló Őri a hálóba 

rúgta (3 :0 ).
A 27. percben Vincze szöktette Markost, 

aki a kifutó kapus mellett a negyedik gólt 
lőtte. A 30. percben H evesi beadását Te
le ky gyönyörű csavart fejessel juttatta a 

a hálóba (5 :0 ).
A 41. percben Mészáros lerohant, a labda

Csizy elé került, aki Fehér mellett a Somogy 
becsületgólját lőtte

Újpest súlyos vereséget szenvedett
a Rapidtói

Rapid— Újpest 6:1 (2 :0 )

szövetségét, amennyiben nem ismeri el a 
FIFA-szabályokat, törlik a tagok sorából. 
Egyben felvették a mexikói labdarúgószovet- 
sóget a FIFA új tagjául.

Svédország javaslatát, hogy nemzetközi 
mérkőzéseken szereplő játékosok előzőleg 
három évig az illető ország területén állandó 
lakosok legyenek, levették a napirendről.

Ausztria javaslatát, mely a labradúgó- 
totalizatőr és az országok elzárkózása ellen 
irányul, elfogadták.

A FIFA jövőévi kongresszusát 1934 máju
sában Rómában tartja.

megszabadulhat kellemetlen szeplőitol, ha nap
pal, a púder alatt használható száraz Dr. Mo
risson szeplőelleni krémét hsználja, avagy 
éjjelre arcát a zsíros Dr. Morisson szeplőelleni

Újpest fáradt és teljesen tartalékos csa
pata, amint az a csapat összeállításából előre, 
is sejthető volt, Bécsben súlyos vereséget 
szenvedett a Rapidtől. Ez a mérkőzés termé
szetesen nem volt alkalmas arra, hogy a két 
csapat erőviszonyát tisztázza. Ujpe6t úgy
szólván legjobb játékosait nélkülözte s így 
a Rapid tulajdonképen a tartalékos Újpestet

krémmel keni be. A Morisson szeplőkrém mentes 
kártékony higanytól s mégis eltűnteti szeplőit. 
Tégelye 1 pengő 50 fillér szaküzletben. Főrak
tár: Kozmochemia Rt., Bpest, Molnár-u. 35.

győzte le. Talán helyesebb lett Tolna ezt a 
mérkőzést lemondani.

A mérkőzést 9000 főnyi közöuség előtt a 
bécsi Frankt'nstein bíró vezette. Újpest tarta
lékosán, a következő felállításban vette fel a 
harcot: Horn — Sternberg, Dudás, a közvet
len védelemben Szűcs a középfedezet helyén, 
míg a csatársor a Szász, Avar, Futó, Steiner, 
Kovács felállításban játszott A magyar csa
pat játékosai közül legjobban Szűcs állotta 
meg helyét. A  mérkőzés szépséghibája az, 
hogy az Újpest gólja a Rapid öngóljából 
esett, Pessor hibájából.

Az első gólt Weszelik lőtte a 11. percben, 
a másodikat ugyancsak Weszelik a 16. p.-ben.

•A második félidő második percében Bican 
lőtt gólt, az ötödik percben esett a Rapid 
öngólja, a 13. p.-ben Bican, a 17. p.-ben Bi
can és a 35. p.-ben Weszelik szerzett gólt.

Tisztátlan arcú nő

faiskolai spoct
GtHiPiü besc nyerte a fő

iskolásak mezei futö- 
oainoKsagátA C323S:ts3!r’3KS2go! 
a síeíií;  nyerte

Vasárnap délelőtt rendezték a Vérmezőn 
Magyarország 1033. évi főiskolai mezei fut 6- 
bajnokságát, amelyben 24 versenyző vett 
részt. A körülbelül 5400 méteres távolságon 
elsőnek Gövrik Elem ér BEAC érkezett be a 
célba 17 p. 42 mp. alatt. Második Csapiár 
PEAC 17 p. 59 mp., harmadik Horváth Pál 
BEAC 18 p. 12 mp., negyedik Enyedi MAFC 
18 p. 30 mp. A csapatversenyben első a 
B E AC  (Govrik, Horváth, Csintalan, Földes, 
Lakatos) 24 ponttal, második MAFC (Enyedi, 
Kovács, Kostyál, Gyöngyösi, Cier) 41 pont
tal, harmadik DEAC (Rácz Géza, Rácz Mik
lós, Csicsák, Kondor, Szilvássy) 58 ponttal. 
A vándordíját és az érmeket Kelemen Kornél 
országgifűlési képviselő, a főiskolai sport
egyesülés elnöke osztotta ki, szép beszéd kí
séretében. ^

GgüzSft st m ü s m e te m
nerc Kálckocsi 3:i ce:oj

A Bertalan-utcai pályán játszották le a 
Mafc—Hálókocsi amatőr bajnoki mérkőzést, 
amelyet a szépen és állandó fölényben játszó 
M űegyetem  csapata nyert meg. Bár az első 
félidő eldöntetlenül végződött, a M űegyetem  
ekkor is állandóan támadott. A z első gólt a 
második félidő 5. percében Kem ény lőtte, 
(1 :0 ) .  A 25. percben ismét Kemény szökik el 
és védhetetlen gólt lő (2: 0). A 30. percben 
éri el a Hálókocsi egyetlen gólját (2: 1). A 
befejezés előtt 3 perccel lövi a harmadik gólt 
László és ezzel beállítja a végeredményt. Fi
gyelmet érdemlő körülmény a „M afc— Nagy
közép”  szervezkedése, amelynek élén Donóth 
Leó dr., Bcleznay# László dr. és Horváth La
jos dr. állanak. A mérkőzés után a M afc 
zászlóavatást rendezett, amelyen felhívta tag
jai figyelmét a jövő héten tartandó CsTK el
leni meccsre. Hogy a drukkolok minél nagyobb 
számban jelenhessenek meg, külön autóbuszt 
indít a Mafc, amelyre jelentkezni lehet a tit
kári hivatalnál. A Műegyetemiek ezen szer
vezkedése a régi nagy főiskolás sport fellen
düléséhez vezethet.

0 sporfszerössg jegyében...
EMTK BEAC 3 :0  (l:Oj

Az üres körforgalmi vicinális „robog”  PcvSfc- 
erzsébet felé és önkéntelenül a cambridgei, 
vagy oxfordi amatőr mérkőzésekre goudo- 
lunk. ahol a ködös Albion fiai nyolcvanezres 
szériákban drukkolnak végig egy-egy mérkő
zést. Ezzel szemben nálunk mindössze hatszáz 
ember ,,nyüzsgőit”  a pályán, pedig igazán 
sajnálhatja a futballrajongók hada, hogy 
ezekkel az amatőr mérkőzésekkel szemben nem 
tulajdonít nagyobb érdeklődést. Kevés mérkő
zésen lehet szebb és fairabb futballt látni, 
mint ezeken a „hamupipőke” módjára elha
nyagolt amatőr meccseken.

Eltekintve a második félidőben történt egy 
két esettől a mérkőzés teljesen fair volt.

Simonyi bíró kitünően vezette a kemény 
iramú mérkőzést. Csodálkozunk, hogy ezt a 
tehetséges jószemű, keménykezű bírót, miért 
nem akarják ..felfedezni” .

A mérkőzés első pereiében az EMTK már 
gólt ért el Nemény éles sarkos lövése Tévén.

A. félidő hátralevő részén mindkét csapat 
igen szép fut balt játszott. A BEAC a me
zőnyben gyönyörűen kombinált, de az EMTK 
a kapu előtt eredményesebb volt. Gyakran elő
fordult, hogy az erősebb fizikumú BEAC-já- 
tékosok elnyomták a gyengébb EMTK csatá
rokat. de még a földre sem érhettek, már a 
BEAC-játékosok felfogták és kezet nyújtottak 
nekik.

A második félidőben Kemény beadásából 
Koroncay védhetetlen gólt fejel.

A z  utolsó percekben a megadott 11-est, 
Oszlomszky vágja a BEAC hálójába.

A BEAC sportszerű viselkedése egészséges 
sportszellemre vall.

A vecsésl postarablás ismeretlen rész
letei. A  budapesti I. csendőrkerületi pa
rancsnokság a következük m egállapítá
sát kéri:

„Lapjuk 1933 április 3-iki számában: „Isme* 
retten drámai részletek a vecséei posta rablás
ról** főcím alatt megjelent cikk azon állítása, 
miszerint a csendőrök azért hívták vitéz 
Bodnár gyógyszerészt, hogy tanúként tegyen 
jelen, mert tanú nélkül nem léphettek volna 
be a hivatalos helyiségbe, — téves. Nem erre, 
hanem a gyógyszertár épületéből éppen kilé
pett, egymástól búcsúzkodó vitéz Bodnár 
gyógyszerészt és Kiss Kálmánt az egyik 
csendőr arra kérte, hogy siessenek a közelben 
levő csendőrlaktanyába segítségért, mert a 
postahivatalban betörők vannak. Vitéz Boéh 
nár és Kiss azonban, bár a betörő és a csend
őrök között előzőleg történt lnvésvúltást hal* 
lották, nem r cseudőrlnktanyáha siettek, ha
nem a csendőrrel együtt beléptek a posta
épület helyiségébe, ahol Kiss Kálmán a be
törőt elsőnek megpillantva, arra rávetette 
magát, aki azután őt lövéseivel egy pillanat 
alatt halálosan megsebezte.**



1933 ÁPRILIS 24.

Néhány őszinte szó...
A futballbírák, —  bármily csodálatosan 

is hangzik, —  két pengőt kapnak mérkő- 
zésenkint a bíráskodásért. Ma, —  amikor
nagy összeg kezd lenni két pengő, —  mégis 
nagyon kicsiny összeg ahhoz képest, amit 
ezért a futballbírónak tenni és főleg elszen
vedni kell. Ha viliamosköltségeit: a mér
kőzésre, a Bírák Testületébe, a Szövetségbe 
összeszámítjuk, akkor m ár sem m i sem  ma
rad a két pengőből. Nem szólván arról, 
hogy bizony félidőben egy kis frissítő 
kell a bírónak is. Ez volna a kétpengős 
bírói díjnak anyagi elszámolása. Hátra van 
azonban még, amit ugyancsak ezért a két 
pengőért a bírónak el kell tűrnie. Gyanú
sítások, szitkoződások, kórusos „hü lyézé- 
s c k ” , a sértegetések egész özöne zúdul rá a 
mérkőzéseken. Hányszor kiabálják be a 
bírónak, hogy szaladjon többet, hisz’ meg 
van fizetve. A  sporttáreadalom a bírákat 
tehát úe-y tartja számon, mint akik „fiz e t
séget”  kapnak. Felmerül tehát a kérdés, 
hogy ezért a két pengőért, érdemes-e azt 
a tévhitét fenntartani a sporbközvéleménv- 
bcn, hogy a futballbírák „ f iz e té s t”  kapnak.

Olyan szegénysorsú bíró nincs és nem is 
lehet, aki be ne látná, hogy két pengőért 
nem érdem es ezt tűrni. Azt, hogy a közön
ség ne sértegesse a bírót, a mai viszonyok 
között elérni majdnem lehetetlenség. Azt 
azonban, hogy ne vághassák a bírák fejé
hez a „b író i díjakat” , el lehet érni azzal, 
hogy eltörlik a b írói díjat. Hogy mennyire 
elharapódzik az a felfogás, hogy a bírónak 
a bíráskodásból jövedelme van, bizonyítja 
Boronkay Gábor esete. Egy vidéki mérkő
zés n megsértették. B oronkay  becsületsér
tésért feljelentette a sértegetőt és megadta 
a tanúit. A bíróság a kihallgatások foga
natosításának költségeire 200 pengő le tét- 
behelyezését kérte  B oronkaytól, aki erre 
becsatolta iratait, amelyben igazolta, hogy 
vagyontalan tisztviselő  és íg y  nem  tudja  
n kért összeget letétbehelyezni. A  bíróság 
elutasította Boronlcay kérelmét, —  ami ma
yában még nem volna baj, —  azonban egy
ben arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
Boronkay fu tballbíró és  köztudomású, hogy  
a futballbírák ebből jöved elm et élveznek, 
tehet ebben  az esetben  B oronkay nem  pe- 
rc'het szegén yjogon .

íme, a köztudatban élő bírói d íj miké
pen érezteti a maga kártékony hatását.

Ez a bírói határozat, —  amely kétségte-
1-nül jogszerűen, a száraz tények alapján 
épült fel, —  talán végre olyan elhatáro
zásra fogja  bírni a bírákat, hogy a „b író i  
díjról”  végkép  lem ondjanak. Higyjék el a 
tisztelt bíró urak. hogy nem érdemes ezért 
a két pengőért magukat lépten-nycmon ily 
megállapításoknak kitenni. Vágják oda azt 
a két pengőt is és mutassák meg. hogy 
sportszeretetből, enélkül is mind ott lesz
nek továbbra is a futballpáiyákon. Hiszen 
sokszor úgy vagyunk vele, hogy azért, amit 
a bírák fejéhez vágnak a mérkőzéseken, a 
két pengő édes-kevés, másrészt pedig van
nak olyan bíráskodások is. amelyért még 
az a két pengő is eok. Válasszák tehát a 
bírák a saját érdekükben a helyesebb utat. 
Eltörölni a bírói d í ja t . . .

AZ EMBERI JOGOK ÉS SZÓLÁSSZA
BADSÁG nagyobb dicsőségére valami egé
szen különös csodabogarat találtak ki a Pro- 
íiszovetségben! A  já tékosokn ak nem  szabad 
" inatkozni. A szerződés aláírásával tehát a 
játékos nemcsak a testét és tudását adta el, 
hanem még a lelkét is. H eti P en g ő  S-től 
•12-ig. Sőt azok is, akik egy villamosjegyért 
játszanak. Lakat alá kerül tehát minden pro- 
fiszáj. Ez a leg jobb  és a legzseniálisabb m eg- 
'• dós. A kritika elnyomásának már sok ese
té- ismerjük, azonban ennyire frivol módra 
intézm ényesen  megölni a játékosban az em
bert, az még sem járja. Nem elég az, hogy 
a profi gyöngyélet lehetővé teszi, hogy a 
játékosok alku tárgyát képezzék és ú gy  
kandié rozzanok já tékosokkal, m int az ócska  
mhékkal, az egyetlen, ami még megmaradt 
nekik, a szólásszabadságukat is el akarják  
kobozni. És akkor csodálkoznak, hogy a nagy  
teljesítm ények id ején  az a bábu, am elyet a 
porondra cipelnek, nem  éled fe l  a rra  a más
fél órára és  dühöng a lelkesedéstől és nem  
mivel csodákat. A  bölcsek ölik ki az embert 
a futballistákból, bábokká nevelik, a jogok 
tekintetében is annak kezelik és azt akarják, 
hogy a teljesítm ényekben  legyen ek  em berek, 
süt überm enschek, óriások, titánok, akik ér
tük küzdenek, m egkötözött szabadsággal, le
hűtött lelkesedéssel. Hogyan képzelik el ezt 
az I rak? Csak nekik szabad a külvilággal 
a nyilvánossággal érintkezni? Csak az ő, 
sokszor n evetségesség ig  bárgyú nyilatkoza
taikról vehet tudomást a világ? Csak a ve
zetőknek, csak a szövetségi kapitányoknak 
szabad nyilatkozni, kritikát gyakorolni, még 
a sajtóról is. Ü gy, m int az legu tóbb Róm á
ban történ t! Rossz helyen alkalmazzák a 
tiszteit futballvezérek a szájkosarat! Sokkal 
stílszerübb volna ezt a lakakatot egyném ely  
vezér szájára tenni.

S már áldozata is van ennek az új rende
letnek. Hol van az országos szövetség? Hol 
vannak, akiknek ezt kötelességük volna meg
akadályozni? Vagy talán ott ia vannak ®Iy*-

M A G Y A R  H É T F Ő ,

Az osztrákok ellen kiálló csapat:
Háda

Korányi Bíró
Barátky Sárosi Lázár

Markos Cseh Teleki Eöry Titkos
A gyenge nívójú derbi után felkerestük 

Nádas Ödön szövetségi kapitányt és megkér
deztük. hogy fog kialakulni az osztrákok el
len kiálló válogatott csapat. A szövetségi ka
pitány a következőket mondotta:

— Az igazat megválva nem vagyok meg
elégedve egyik csapat játékával sem. Ideges 
kapkodás volt a mérkőzés kilencven perce 
alatt.

A Hungária a lelkes játékával még ellen
súlyozta a gyenge nívót, azonban a Ferenc
város mentségére semmit sem tudok fel
hozni.

Meg kell azonban jegyeznem azt, hogy az 
utóbbi időben sok olyan mérkőzést láttam, 
ahol a bíró helytelen ítélkezéseivel egészen 
megzavarta a játék sima menetét. Ilyen volt 
a mai mérkőzés is.

—  Milyen lesz a válogatott?
—  El lehet képzelni milyen dilemmában 

vagyok. Négy fix pontom van a válogatott 
csapatban:

K é p z ő m ű v é s s z e l
A műcsarnoki nemzeti tárlaton népszerű ér

ték Iványl-Grünwald Béla táj hangulata. Be- 
iányi Viktor csengő, tömör színekkel, Borsos 
István József halk színakkordokkal, Alberth 
Ferenc biblikus megérzéssel, Záhonyi Géza 
egyéni felépítéssel reprezentálta világszerte 
is művészetünket.

Szuggesztiven korszerű Csányi Lajos „Füg
göny előtt“-jc, Huszthy Pál raphaelcs Madon
nái, Gcrhardt Alajosáé könnyed vízfestmé
nyei, Czifíery József merész vonalvezetése iga
zán jó korértékek.

Jelképes idealizmus helyett Sugár Andor a 
kép minden elemének, Huszthy Iboly az élénk 
sziuhangulatok dominálásúnak, Budai Ferenc 
a napsütés jeles kifejezésének egyensúlyozását 
oldotta meg újszorüen.

UJváry Ferenc ötlotes genre-jei, Krccsmár 
István mély filozófiája tújlútásai, Gállá Endre 
bravúros technikájú portréi időszerű értékek.

Kitűnő artisztikum jellemzi a népszorü 
Kandó Magda, Neógrády Miklós és Csikasz 
László atelier groteszk kerámiáit. A Tavaszi 
Tárlaton a jelentékeny felépítésű „Kőtörők4* 
Alberth Ferenctől, Detíór György finoman 
hangulatos „Alkony“-a, Huszthy Iboly lendü
letes szinhatású interieurjo nívós érték.

Csányi Lajos a „Váaárjelenct“-tel a kompo- 
ziciófcjlődés, Záhonyi Géza „Tájrész44-© tórel- 
osztások, Borsos István József a grafikai pro
blémák átirányítását oldja meg.

Hnszthy Pál ismert Madonnái, Ozlffery Jó
zsef népszerű „Paraszt-Madouná“-ja, Metykó 
Gyula élénk novocento meglátásai korkifejezé 
sek. Kreesmár István intuitív finomságú tájai, 
Gajzer János Ágoston posztexpresszionista 
mondanivalói igazán műértékek.

Újszerűén frzenzációs a Nemzeti Szalon Ta
vaszi Tárlatán Huszthy Iboly-tól a „Régi szo
ba4', Alberth Ferenc nagyvonalú „Kőtörők“-je 
és Csányi Lajos népszerű kompozíciói; Záho
nyi Géza jeles „Tájrésze‘*-e, Borsos István Jó
zsef „Hike születésnapja'', Dettár György friss 
„Alkony“-a is muzeális térhódítás jelei.

Sugár Andor műcsarnoki reprezen táti von, 
Husztay Pál Raffay püspök portréjával, Ná- 
ray Aurél biblikus hangulatokkal jeleskedett; 
el marad t-ságok (Péter M., Szuly. Móricz. Oláh) 
helyett Dési-IIuber István, a dekoratív Kondor 
László ós a lendületes Czlffery József magyar 
stílusérzékkel hatottak.

Nagy világsiker volt Yványl-Prflimald Béla 
milánói és genovai kollektfvje, Relányi Viktor 
„Maszk ok “-ja (Munkácsy Célj), Gállá Endre 
kitűnő tájai. Záhonyi Géza mondain interieur- 
jei korszerű értékek. Beck-Sehwarz Elza bra
vúros naturalizmusa. H. Lukács Steffl ötletes 
akvarollkarikatúrái (Nemzeti Szalon) kitűntök.

Káldor László.

Titkos, Cseh, Barátky és Bíró. 
Kapusjelöltem három van: Szab5, Háda és 
Fábián* Ma Szabó nem kapott sok labdát, 
míg Háda megbízhatóbban védett.

Jobb hátvédeim sorrendben a következők: 
Korányi, Győri, Stem berg.

A halfsor, ha Sárosit a holnapi orvosi vizs
gálat harcképesnek mondja —  Barátky— 
Sárosi— Lázár lesz. Ellenkező esetben Ba
rátky—Lutz—Magyar.

A csatársor a legnagyobb kérdőjel. Ha 
Debrecenből kedvező híreket kapok a csatár
sor így alakulhat: Markos—Cseh— Teleky— 
Eöri—Titkos.

A szövetségi kapitány szavaiból tehát a 
következő csapat alakul ki:

Háda
Korányi Bíró

Barátky Sárosi (L utz) Lázár (M agyar) 
Markos, Cseh Teleky Eöry, Titkos

A  Budai „11“ döntetlenül 
játszott a Braiislavával 

Budai „ 1 !" - Bratistava 4:4 (2:2)
A budaiak vasárnap Pozsonyban vendég

szerepeltek. Sem a Bmlai, sem a pozsonyi 
csapat nem mutatott jó játékot. A budaiak 
mindvégig teljesen egyenrangú ellenfelei 
voltak a Bratislavának. A magyar csapat 
góljait Jlökk, Szlancsik, Polgár lőtték.

LÓSPOBT
Mai budapesti lóversenyeit eredménye:
I. Érdi d íj: (3000 P, 1600 m) 1. C. Carter:

Szép angyal (Vasas 6), 2. Marocco (Telt-
schik 1 ’A ) ,  3. Csak előre (Tuss 7/10 reá), 
5/4 h, 3. h. Tót: 70: 31, befutó 67.

II. Handicap: (2500 P, 2000 m) 1. gróf
Pejaesovics János: Pálinka (Gutái 3), 2.
Ducky (Balogh 3), 3. Csatlós (Csuta 10). 
F. m.: Corvinus, Alvinc, Arató, Boaurivage, 
Takarodó, Fuvolás. 14 h, % h. Tót: 10:41, 
helyre: 18, 21, 40.

III. Káposztásmegyeri d íj: (6000 P, 1300
m) 1. Mr. Comer: Adagio (Esch 9/10 reá),
2. Már enyém (Schcjbál 2), 3. Thank You
(Balogh 6), 4. Példás, 5. Kapitány. Nyakh., 
nyalch, Tót: 10: 29, helyre: 17, 15. A táv
oszlopnál mind az öt ló még egy vonalban ha
ladt, a verseny sorsa az utolsó métereken 
dőlt el.

IV. Eladó verseny: (1500 P, 1300 m) 1. 
Reeves H. úrnő: Habari (Gutái 5/10 reá),
2. Rabló (Túrái 4), 3. Africanus (Brenauer 
2), 5/4 h. 14 h. Tót: 100: 14, befutó 47.

V. Welter-handicap: (2000 P, 1100 m) 1. 
Issekutz Gyula: Urfi (Balogh 1K),  2. Búza
virág (Vrabel 6), 3. Világos (Kupái K. 16), 
F. m.: Mai Nap, Bona, Zsivány, Szászor- 
szép, Szilaj, Mint a madár, Galiba, Atro- 
pos. 14 h, ü  h, Tót: 10:25, helyre: 15, 
27, 64.

VI. Háromévesek handicapje: (2500 P,
1600 m) 1. Gerster Károly: BvAár (Wohl- 
bert 10), 2. Grumpy (Esch 2), 3. Rih (Schej- 
bal 1% ). F. m.: Üstökös, Kolchis, Saamki, 
Csempész, Coruna, Horniss, Asra. Fejh. 
fejh. Tót: 10: 70 helyre: 19, 19, 16.

A kettős fogadások eredménye: Pálinka— 
Urfi 5: 53.5.

nők, akik a legutóbbi időben elvesztették a 
hangjukat és szívesen veszik, ha sok sz 
lakat alá kerül? N em  gondolják a futbal. 
bölcsei, hogy a futballról am úgy is mind ke 
vesebb lesz az írn i való. Miért sajnálják a 
nyilvánosságtól azt a pár sort, amit a játé 
kos szán annak. N e fé ljen ek  a f  utball bölcsei, 
A magyar futballközcnség van olyan felvilá

gosodott, hogy minden nyilatkozatot kelló 
értékével mérjen. Akár a játékosoktól, akár 
a vezetőktől jö jjön  az. Ne féljenek a kritiká
tól, mert hiszen a játékosok amúgy is füg
gőségi viszonyuknál fogva óvatosak. K épzel 
jék  el, mi volna akkor, ha m ég feszélyezve  
sem  volnának ? !

(K . T.)

A  III. kerület veresége 
Nagyváradon

A III. kerület veresége Nagyváradon 
A III. kerület fáradt csapata, a Pénteki 

Újpest-mérkőzés után, amelyre csak az utolsó 
pillanatban érkezett meg Bodenbachból, új
ból vonatra ült és Nagyváradra utazott, 
hogy az ottani Crisanával mérje össze erejét. 
A teljesen összetört csapat 2:0 (1:0) arányban 
vereséget szenvedett.

BáWMI— — ——

„  K Ö N Y V E K  „
B Í R Ó  M I K L Ó S :  „ M A G Y A R  

G R A F I K A I  A L M A N A C H ” - J A
A magyar nyomdatechnika és a grafikus 

művészet örvendetes fejlettségét dokumentálja 
a Biró Miklós szerkesztésében most megjelent 
„Magyár grafikai almanach". Bíró Miklós, a 
kitűnő szakember rátermettségével és a 
szakma iránti szeretettel állította össze ezt az 
érdekes, vaskos könyvet, amelyben a magyar 
nyomdaipar legkiválóbb reprezentánsai figye
lemreméltó cikkekben fejtik ki véleményüket 
a grafika korszerű kérdéseiről. A nemcsak 
szakembereket érdeklő almanach címlapja 
Kner Albert ízléses munkája és az ő nagy te
hetségét dicséri az almanach tipografizálása, 
valamint színes mellékletei is. A kötet tetsze
tős kiállításáért a Hungária-nyomdát illeti 
elismerés, amely az utóbbi években a művé
szi könyveknek egész sorát adta ki.

T R A V E N :  A  H A L Á L H A J Ó
Jack London után felbukkant Traven. So

káig azt sem tudták, hogy kicsoda? A kiadó 
kapott egy kéziratot, amelyet bizalmatlanul ol
vasgatni kezdett. Kalandokról szólott. Akár 
Jack London könyvei. Amíg azonban London 
alakjai, kalandos történetének hősei az elmúlt 
idők mondavilágából valók, Traven emberei a 
háború utáni időkben élnek és szenvednek. A 
hajálhajó nem a gőzhajók előtti idők mese
vitorlása. Nem, a világháború utáni idők zűr
zavarában indul útjára, egy útra, amelyről 
minden utasa tudja, hogy nincs már megtérés: 
a hajót, embereivel, feláldozzák a biztosítás 
nagy öszegéért. Hősei névtelenek ,a világhá
ború volt hősei, ma útlevélnélküli hazátlanok. 
„ Optánsok”  akiket egy nemzet sem akar be
fogadni s nincs más választásuk, mint — iga
zolványok híjján — elszegődni a zilyen halál
hajókra. S itt játszódik le fantasztikus, hősies 
történetük.

Traven írása furcsa keveréke a hősi tragi
kumnak, a fenséges humorral. A kesernyés hu
morral, a jenki-humorral. Sír és nevet hőse 
egyszerre. Akkor is, amikor csempészáruként 
az egyik európai határról a másikra dobják át 
a hatóságok, akkor is, amikor a bőrét cafatok
ban cgeíi le a Halálhajó kazánja. Szívbemar- 
koló, felejthetetlen olvasmány Trávennék ez a 
könyve, amelyet a Pantheon adott ki.

E D N A  F E R B E R :  C I M A R R O N
Amerikai regényírónő Edna Ferber. Rea

lista írónő. A mai amerikai nagy vagyonok 
hőseiről, azok keletkezéséről ír höskölteinényt. 
Regényt arról a küzdelemről, amellyel a mai 
amerikai r.agyvagyonok keletkeztek. Izgalmas, 
érdekfeszítö regényt, amelyet vad kalan
dok egész tömege tarkít. Élvezetes regényt, 
lekötök, banditák, furcsa exisztenciák éle
téről. Az Ameriká t naggyátevő „pioní
rok", a nyargaló cowboyok regénye ez. 
Izgalmas jelenetek sorrakövetik egymást, 
harcok az indiánokkal, akiket lépésrői-lé- 
pésre szorítanak vissza a fehérek, hogy 
megalapítsák mai birodalmukat. Ott járunk a 
petrúleummezök felfedezésénél, a nagy petró- 
ieumvárosok alapításánál.

A keményöklű amerikai pionírok kiirtják az 
indián őslakókat, de megteremtik az amerikai 
indusztrializmust, megindítják a mindenható 
proszperitás útját. Edna Ferber büszke né
pére, annak sikereire, de nem húny szemet 
hibái elolt sem, kíméletlenül mond kritikát 
azok felett is. Aki Amerika iránt érdeklődik 
— s kit hagy ez a világrész közönyösen? — 
annak el kell olvasnia Edna Ferber Cimar- 
ronját, amelyet a Pantheon most hozott ki a 
könyvpiacra.

Példátlan botrányok a Budapcst- 
környéki parcellázásoknál

Tömeges följelentésre készülnek a megkáro
sított emberek

Az utóbbi években lázas tempóban megin
dult telekparcellázások eddigi konkrét eredmé
nye az a sok szerencsétlen becsapott ember, 
akik most bűnvádi feljelentésre készülnek 
egyes parcellázok ellen. Lelketlen ügynökök a 
fobibirtokosok tudtával, vagy tudta nélkül 
építkezésre alkalmatlan, talajvízen területeket 
ádtak el kispénzű, embereknek, azokat kölcsön 
felvételébe hajszolták bele és csak néhány hó
nappal a telkek átírása után derült ki. hogy 
ezek a telkek mindenre alicalmatlan területek.

Nem egy tragédiának voltak okozói a földi 
paradicsomot ígérő és csak szerencsétlenséget 
hozó parcellázások és minden valószínűség sze
rint. ez a körülmény késztette az illetékeseket 
arra az elhatározásra, hogy mindennemű te- 
lekparccllázásnál, a parcellázó földbirtokos 
terhére állami ellené rző-méimököt küldjenek 
ki. Ezzel az intézkedéssel lényeges javulás is 
állhat be az évek óta állásnélkül levő mérnök- 
társadalomban. de ugyanekkor elejét veszik 
a kisemberek ijesztően szaporodó megkárosítá
sának.

llN G Y E N 'A B lN D É K ^ É ^ rL E v lL P C W
M O N O JA MEG A M ÚLTJÁT ÉS Ml FELTÁRJU K A JÖ V Ö JÉ 1 >

Hetek óta működik Budapesten Marellt
munkatársa, akit ai emberek tömege kores 
fel kérésével, hogy tanácsot kérjenek tőle, 
mielőtt nagyobb vállalkozásba kezdenének 
Csak a kiváltságosaknak jutott osztályra 
szili, hogy Idénybe vehetik Marciit taná 

csalt, mert egy tanács Európában 10 dől 
tárnak megfelelő öaaezegbe kerül

A „Magyar Hétfő** olvasói azonban tel 
lesen ingyen juthatnak ahhoz a 20 évre 
előre kiszámított eseményfelsoroláshoz. 
amelyért eddig hatalmas összegeket kellett 
lefizetni Feltétlen vegye igénybe lapnak 
páratlan kedvezményét Mondja meg mait 
ját. illetve töltse ki az alanti szelvényt é« 
Marelli munkatársa megmondja jövőjét. 
HAláa leez nekünk és áj híveket szerez 
akciónknak, amelyért hálásak lesznek 
Önnek.

Kérjük az alanti aaelvényt kitölteni é« 
.12 fillér poetabélyeg melléklésével elkül
deni a Magyar Hétfő kiadóhivatalába, Bu 
dapeet, VI., Uózsa utca 111., ahonuao hoz
zánk továbbítják, mi azonnal kidolgozzuk. 
Önhöz visszajuttatják áe 

még «  levélportó visszaszerzésért la 
könnyű alkalmat adunk.

Név: "V •  f— mm — —» m*t r—

Cím: — — — — — — mm —  mm

Születési év: — — — — — — — —- —.
Melyik évben állt anyagiing a legjobban?
Melyik évben volt komoly beteg? — — — 
Melyik esztendőben volt szerelmi vagy lelki
szempontból • legboldogabb? — — — —
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Tizenkétezer család cserél 
lakást május elsején

Húszezer felmondott lakás, magas házbérek, 
összezsúfolt családok kis lakásokban

Egy hét választ el a május elsejétől, ami
kor az előjelek szerint olyan tömeges hurcol- 
kodások várhatók, amelyek Budapest életében 
szinte példátlanok. Hozzávetőleges számítások 
szerint

12.000 család cserél otthont május 1-én.
Ez olyan óriási tömeg, ami valóságos nép- 

vándorlást fog Budapesten előidézni. A bérbe
adandó lakások, amelyek rendes körülmények 
között ilyenkor már rég gazdára találtak, ma 
nagyrészt üresen állnak és kilátás sincs arra, 
hogy belátható időn belül kiadhatók legyenek. 
Hová hurcolkodik tehát 12.000 család. A fele
let igen egyszerű. A fővárosban nagyarányú 
összeköltözések indultak meg.

Egy, két, sőt három család vesz ki kö
zösen egy lakást,

hogy ilyen módon próbálják a nyomasztó 
házbérgondokat megoldani.

A 12.000 család közül körülbelül 9.000 a 
mostani lakásánál kisebbe költözik, ami tehát 
arra mutat, hogy a közönség erejének végső 
megfeszítésével újra leépít. A legtöbben kény
telenek a leépítésre, mivel a költözködtök nagy
része húzb ér hátralékban van és így kénytelen 
elhagyni eddigi lakását. Annak ellenére, hogy 
a háztulajdonosok mindent elkövetnek, hogy 
azokat a lakókat, akik többé-kevésbé rendesen 
fizetik házbérüket, maradásra bírják, még sem 
tudjak megakadályozni az elköltözködéseket. 
Soha nem volt még május elsejére ennyi fel
mondott lakás.

A fővárosban mintegy 20.000 lakást 
mondtak fel május elsejére.

Ebből azonban körülbelül 8.000 lakót sike
rült a háztulajdonosoknak lakbércsökkentéssel 
maradásra bimi. így tehát marad 12.000 köl
tözködő, akik közül

6000 ellen kilakoltatási eljárás van folya
matban.

Érdekes, hogy a kilakoltatások nem a peri
fériákon, hanem bent a város szívében van
nak túlsúlyban.

Míg bent a városban üresen maradnak a 
lakások, addig Budapest környékét valósággal 
elárasztják a lakáskeresők. A legtöbb lakás a 
Pasarét környékén kelt el. A közönségnek a 
városból való kiköltözését is takarékossági 
szempontok irányítják. A pestkörnyéki lakás
bérlésekkel egy füst alatt a nyaralás problé
máját is meg akarják oldani. Ezenkívül egész
ségi szempontok is szerepet játszanak a vá
rosból való kihurcolkodásnál, mert a közönség 
menekülni akar a füstös-kormos városi leve
gőről.

Harc a bútorszállítók, fuva
rosok és a kontárok között

A nagyarányú köl tözk öd é sekk el kapcsolat
ban óriási harc keletkezett az idén a különböző 
szállítók között. Az árakat valamennyi szállító 
a legnagyobb mértékben leszállította, csal:

hogy biztosítsa magának a feleket. A hivatá
sos bútorszállítóknak van a legtöbb előjegyzé
sűje, de ezek inkább a nagyobb költözködéseket 
bonyolítják le. Az egy-kétszobás lakások hur- 
colkodásánál inkább a fuvarosokat veszik 
igénybe. Itt természetesen inkább ki vah téve 
a bútor sérüléseknek, ezzel szemben azonban 
olcsóbb és ez ma a főszempont. A bútorszállí
tók kislakások költöztetését egytől—háromszo
báig 50—80 pengőért vállalják. A fuvarosok, 
akiknek természetesen nincsen meg a szüksé
ges szakképzettségük, már 15 pengőért is vál
lalnak költöztetéseket.

A kedvező alkalmat azonban nagy mérték
ben kihasználják az úgynevezett kontárok, 
azaz alkalmi fuvarozók, akik iparengedély nél
kül dolgoznak s erős konkurrenciát jelentenek 
a hivatásos szállítóknak és fuvarosoknak. A 
kontárok által esetleg okozott károk sohasem 
térülnek meg és így a közönségnek fokozott 
óvatosságra van szüksége velük szemben.

Mit mondanak a Lakók 
Szövetségében ?

. A közelgő nagyarányú költözködésekre vo
natkozólag kérdést intéztünk Dr. Fáy Sándor
hoz, a Lakók Szövetsége ügyvezető elnökéhez, 
aki a Magyar Hétfő munkatársának a követ
kezőket mondotta:

— Az utóbbi évek statisztikájában példátla
nul állnak május elsejére várható nagyszámú 
költözködések. A katasztrofális gazdasági 
helyzet következtében

a lakók a végletekig összezsúfolódnak a
kis lakásokban, aminek egészségügyi
szempontból feltétlenül káros hatása lesz.

A lakók nem bírják a hihetetlenül magas la
kásbéreket megfizetni. Az az óriási tömegű 
lakás, ami jelen pillanatban üresen áll, talán 
meg fogja győzni a háztulajdonosokat arról, 
hogy nem helyes a mostani politikájuk, mely 
szerint inkább hónapokig hagyják üresen a 
lakásokat, mintsem hogy bármilyen házbér- 
csökkcntéshe belemennének.

A kislakásoknak bére aránytalanul magas, 
így most erélyes akciót indítunk ennek leszál
lítása érdekében. Nézetem szerint november 
elsejére még nagyobb arányú lakásürcscdés 
lesz, mivel ekkor felszabadulnak a kötött laká
sok. Állandóan kapjuk a kétségbeesett levele
ket, amelyekben kérik tőlünk, hogy akadályoz
zuk meg a kilakoltatásokat. A múlt hetekben 
mintegy' 000 ilyen levél érkezett szövetségünk
höz. Állandó permanenciában vagyunk és eljá
runk a különböző hivataloknál az ilyen ügyek
ben, tehát minden tőlünk telhetőt elkövetünk, 
hogy minél kevesebb család kerüljön az ut
cára.

Dr. Szende Péter Pál, a Ház- és Telek- 
tulajdonosok Országos Szövetségének ügyv. 
elnöke a következőket mondotta:

— Az az óriási népvándorlás, aminek most 
elsején tanúi leszünk, remcljüJe, az utolsó 
lesz. A háztulajdonosok a végletekig lecsók-

kenteit bérekkel, a maguk részéről mindent 
elkövettek, hogy a mai viszonyokhoz^ alkal
mazkodjanak. Három évvel ezelőtt még átla
gosan 1000 aranykorona volt egy-egy szoba 
bére, ma pedig 4 szobás lakásoknál 500, 3 szo
bás lakásoknál 600, 2 szoba-hallos lakásoknál 
700 pengő jut egy-egy szobára, míg 1 szoba
hallos lakást már 900 pengőért lehet kapni. 
Ezek az alacsony bérek igen nagy gondokat

rónak a háztulajdonosokra, mivel a lecsök- 
kentett bérek mellett nekik változatlanul ele
get kell tenni súlyos kötelezettségeiknek, 
flyen körülmények között újabb bérház- 
komplexum építése nem várható.

Szomorú fejezet lesz tehát Budapest életé
ben az 1933 május elsejei dátum. Mintegy 
8000 család kerül az utcára. . .

Ktss Ervin.

Filatelista ritkaságokat állítanak 
ki a Nemzelközi Vásár bélyeg- 

kiállításán
Léggömb és repülőposta is lesz 

a vásáron
A május 6-án megnyíló Budapesti Nemzet

közi Vásár egyik legszélesebb nemzetközi ér
deklődésre számottartó csoportja a vásár te
rületén külön e célra épített pavillonban 
rendezett „IV. Propaganda Bélj/egkiállilás“ 
lesik A kiállítás fővédnökéül Hóman Bálint 
közoktatásügyi minisztert kérték fel. A bé
lyegkiállításon közel száz hírneves bélyeg
gyűjtő és bólyegkereskodő vesz részt, akik 
között számos külföldi is szerepel. A bélyeg- 
kiállítással kapcsolatban a vásár területén 
bélyegtőzödét ée 6za kelőadássorozatokat is 
tartanak.

A kiállított anyag között szerepel több, mn 
már egyedülálló ritkaságszámba menő bé
lyeg. így egy 3877-ből való egy pennys 
Viki ária-tejes angol bélyeg is, amelyből már 
csak négy példány létezik az egész világon. 
Egy az angol király gyűjteményében és 
kettő az Egyesült-Államokban van. A vásá
ron bemutatásra kerülő darab Európában az 
egyedül létező példánya ennek a sorozatunk. 
Érdekes az a fiumei bélyegsorozat, amelyet 
D'Annunzio bocsátott ki és amelynek minden 
egyes példányán D'Annunzio személyes alá
írása is szerepel. Látható lesz a kiállításon 
az Endresz óceánrepüléso alkalmával kibo
csátott teljes sorozat és a néhány megmentett 
bélyeg, amely Endresz tragikus végű római 
útján postacsomagjában volt.

A magyar posta külön szenzációról is gon
doskodik. A bélyegkiállítás tartama alatt 
ugyanis először indul postai útra Magyar- 
ország egyetlen, az Aeroszövctség tulajdonát 
képező léggömbje: a „Hungária", amelyet 
Poppc Kornél ny. őrnagy fog vehetni. A lég
gömbbel menő levélposta bélyegeit a posta 
alkalmi betűjelzésekkel fogja ellátni, de kül
deményeket erre az útra kizárólag a Buda
pesti Nemzetközi Vásár területén, a bélyeg- 
kiállítás pavillonjában felállított levélszek
rényben lehet feladni.

A vásár bélyegkiállílása iránt nemcsak a 
magyar vidéken, hanem a külföldön is igen 
élénk érdeklődés mutatkozik.

Az Első Magyar Általános Biztosító Tár
saság április 22-én tartotta 1932. üzletévi 
rendes közgyűlését, amely az 1932. üzleti év 
nyereségét 209.575.25 pengőben, az oszta
lékot pedig 8 pengőben állapította meg.

GERGELY TÓDOR KITÜNTETÉSE.
Gergely Tódor gazdasági főtanácsost, az Első 
Magyar Általános Biztosító vezérigazgatóját 
a kormányzó a másodosztályú polgári érdem
kereszttel tüntette ki. Gergely Tódorban a 
biztosítási szakma kiváló reprezentánsát érte 
magas kitüntetés. Évtizedek óta áll az Első 
Magyar Általános Biztosító élén és az ő ne
véhez fűződik a társaság felvirágzása. Mun
kásságának és kiváló szervező erejének az 
eredmény© a Biztosító Intézői ek Országos 
Szövetségének létrejötte is és általában kima
gasló alakja a magyar gazdasági életnek. Ki
tüntetésével egyidejűleg Balabnn. Imre és 
Molnár Oszkár, az intézet igazgatói, a kor
mányfőtanácsosi címet kapták. Mindhárom 
kitüntetés osztatlan örömet kelt gazdasági 
körökben.

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VILLAMOS- ÉS 
KÖZLEKEDÉSI VÁLLALATOK SZÁMÁRA 

(TRUST)
Az április 22-én tartott közgyűlés jóvá

hagyta az 1932. évi mérleget és elhatározta, 
hogy a részvények 4. sz. osztalékszelvény® 
f. é. május 1-től kezdve 5 pengővel váltassak 
be a Magyar Általános Hitelbanknál. Az igaz
gatóságba új tagul Stracssle József úr, a 
Schweizerische Kredit anstalt, Zürich, vezér- 
igazgatóságának tagja választatott.

A Budapest és Wien közötti szeniélyjáraiok 
megindítása. A MEFTER közli, hogy az első 
hajó Budapestről Wienbe, a közbenső állomá
sok érintésével, április 27-én, Wien bői Buda
pestre április 29-én indul. A hajó felfelé Bu- 
dapest-Eötvös-térröl minden hétfőn, csütörtö
kön és szombaton 18 órakor, Wienből (Reichs- 
brücke) lefelé minden kedden, csütörtökön és 
szombaton 8.30 órakor indul. Gönyü—Győr 
fele hajócsatlakozás biztosítva van.

Budapest Székesfőváros Elektromos Müvei
figyelmezteti a lakásváltoztató fogyasztóit, 
hogy a költözések nagy tömegére való tekin
tettel a folytatólagos áramszolgáltatást csak 
az esetben tudja biztosítani, ha a fogyasztók 
a költözködést legalább két héttel előbb szemé
lyesen jelentik be az Elektromos Művek Beje
lentési osztályánál: V., Honvcd-utca 22. szám 
alatt.

HÖLGYEK! Birtos exisrtenriájú férfiak benősülné
nek Címűk: Kohn L.. Miskolc, Arany Jónos-utea 16.

Megjelenik minden hétfőn hajnalban. — Elő
fizetési ár: S pengő félévre, 10 penjrő 1 évre. 
A kiadásért felel: Dr. B Á L I N T  MÓ Z E S .

NYOMATOTT a STÁDIUM SAJTÓVALLALAT 
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Felelős üzemvezető: Győry Aladár

Fehér cártól —  vörös Leninig
Hadifoglyok szerepe Oroszország nagy átalakulásában

Irta  : L é v a i J e n ő

Az eddig megjelent folytatásokat kívánatra díjmentese* 
megküldi ■ kiadóim atal.

A tífuszjárvány drámája

A tífuszjárvány okait és elfojtását m ár ismertet
tük, most csak egy naplójeyyzet révén adjuk a já r
vány fontosabb és érdekesebb esem ényeit:

Január 15. „Hellen őrnagy és Wurdák 
ezredorvos felhívására m inden tiszt beszolgál
tatja azt a kincstári pénzt, am i esetleg, mint 
század-, vagy zászlóaljparancsnok, elfogatásánál 
nála maradt. Kórházakká igyekszünk átalakí
tani m inden jobban  felszerelt épületet. Nincs 
semm i sem hozzá, csak egyszerű katonai 
vaságy.

Január 29. Az oroszoknak m ég m ost sincs 
egyéb gondjuk, m inthogy m egtiltják: orvosaink
nak és szanitéeszemélyzetünknek tilos hordani a 
vöröskeresztes karszalagot. Inkább adnának 
tejet vagy o rv o s s á g o k a t ...

Grasszál m ár a tífuszjárvány. Százhúsz 
beteg legény, 3 orvos és a szanitéeszem élyzet 
fele fekszik. Naponta 4— 5 halálos kimenetelű 
eset.

F ebruár 18. Itt a nagy vívm ány! Adnak 
m ár tejet a betegeknek az oroszok , de elvonják 
—  cserébe —  a húst. „Betegnek nem kell“  —  
m ondják.

F ebruár 2 0 . Orvosszereket kérünk, sebé
szeti felszerelést. Adnak is az oroszok : két haj
vágó gépet Butaság, vagy gúny ez? Tűrhetetlen 
a helyzet. Hellen tanácskozásra hívja össze az 
orvosokat és egy rezolució előterjesztésében álla
podnak meg.

F ebruár 25. Ma adtuk át Holinka vezérkari 
százados tolmácsolása mellett a  rezoluciót. 
(Erről már előbb irtunk.)

F ebruár 2 8 . Liebmann dr., egy orosz-zsidó 
orvos hallgatja ki Hellént, miután a haditör
vényszéki fenyegetés ellenére tovább folytatják 
a mieink az akciót. Nagyon meghatja a hadi
foglyok  szom orú sorsa és m indent megígér. 
Azonnal intézkedik is. W urdák dr. a vele való 
tárgyalás után lefekszik. Tijuszos. A parancs
nokságot az orvosok  felett dr. Béna András 
honvédezredorvos veszi át.

M árcius 9 . Az első orvos-halottak: Eyssen 
és Bartasovszky doktorok . Már 200 a tifusz- 
hetegek száma. A 22 orvos közül is 7 beteg.

M árcius 15. Naponta 80— 100 zal em elke
dik a betegek száma. Naponta 8— 15 halott is 
van már.

M árciu s 2 0 . Már csak 6 egészséges orvos 
v a n . . .  Hellen őrnagy felszólítására (erről is 
irtunk már) jelentkeznek a szükség-orvosi m un
kára a tisztek közü l: König főhgy. dr. Grim burg 
Oscar hgy, dr. Schniiedt Gyula zászlós. Gróf 
Dezső fhgy, Geyschláger Julius, Z ickero I.eo 
főhadnagyok , Reichm ann Eduard dragonyos 
hgy, Ferrari szds, Fraxola Róbert hgy, dr. Fer- 
neböck Ludw ig tiizérhgy. Alt Károly hgy, dr. 
Becz Gyula hgy, M orguer Gyula hgy, dr. W a g
ner Ferenc hgy, Nitsch Károly hgy, W cissen- 
steiner János zászlós s m ég többen.

Továbbá szanitée-proviánt tiszteknek a 
betegekhez: Meer Jenő hgy, Trinkl Georg zlós, 
G robois Ervin hgy. Kállai zászlós és Sperling 
germ án tiszthelyettes.

M árciu s 2 3 . Orsós dr. m egállapítja, hogy a 
tífuszt a tetvek terjesztik.

M árcius 24. Meghal dr. Grasser orvos, újabb 
orvosáldozat.

M árcius 2 5 . Már csak Popper ezredorvos, 
Orsós, Largajoli és Zách orvosok láthatnak el 
szolgálatot, a többi 18 beteg, vagy meghalt. 
Altschul, Zoványi és Rintzel m edikusok is m eg
haltak.

M árciu s 2 7 . M eghal Reitzes d r., m ásnap  
Diamant dr. és Friedmann dr. s m árciu s 29 -én

az orvosfőnök , dr. Wurdák Erich. E kkor 640 a 
beteglétszám , 25 a napi halottlétszám. A tábor 
orvosfőnöke ekkor m ár dr Largajoli, dolgoznak 
még Orsós és Zách, valamint a m edikusok: 
Ábrahám , Rejtő, Szabolcs, Pakoszta, Szekyra, 
Prachm er, Jeschka közül, aki m ég nem beteg, 
valamint az első szükségorvosok.

Á prilis 1. M egjelenik az első orvos, aki 
átállotta a tífuszt, tehát im munis. Megkezdik at 
első dezinjektor építését. Liebm ann dr. hősiesen 
küzd a hadifoglyok  érdekében, s am ikor mun
kájában akadályozzák, saját orosz orvosfönökét 
jelenti fel Irkutzkhan.

Á prilis 4 . Már ezer körül van a beteglét
szám és 3 kivételével az összes beosztott szük
ségorvosok is m egbetegedtek. Az orvosok  azon
ban roham osan gyógyulnak, úgyhogy

április 8 -án  Hellen őrnagy — aki fáradha
tatlanul járja  a kórterm eket — a szükségorvo- 
sokat felm enti szolgálataik alól. A két hét azon
ban rengeteg áldozatot kívánt közülük.

Á prilis 12. Meghal az első szükségorvos, 
Pittinger Ferenc hgy. ö t  követik naponta gyors 
egym ásutánban a többiek :

Schinteisz Kari hgy, Schifkorn Alfréd főhgy, 
Edhem Ruhi főhgy  török gyógyszerész, Ernst 
von  Ferrari százados, Zickcro Leó, a hős repülő 
főhgy, Julius Geyschláger főhgy , dr. Schmiedt 
Gyula zászlós. S m ég néhány orvos : dr. Láng 
Károly és aki legtovább ápolta a betegeket, dr. 
Zách Károly segédorvos.

Á prilis 2 0 . Kulminál a járvány! Innen  
kezdve roham os az apadást

Még két fájdalm as áldozat: Siegl Vencel 
hgy és Igo Freiherr von Wesselg főhgy szemé
lyében s m ájus végén csendesen eimúlt » 
járván y."
Ez a járvány lefolyásának drám ai története. 

A járványé, amit előidézett az oroszok  nem törődöm 
sége, a m ár ismertetett hibák töm ege.

A jövő héten következik:
A  legénységi barakkban


	17

