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Borzalmas halálos
autókatasztróla

Vasárnap délelőtt fél 11 órakor borzalmas
autókarambol játszódott le az érdi országúton, 
Érd és Nagytétény közötti útvonalon. Tíz óra
kor indult el feleségével és kilencéves kisfiá
val az ó-utcá* 14. számú házban lévő lakásáról 
Póth. József építési 'vállalkozó, hogy megláto
gassa Érden lakó szüleit.

Póth József családjával a nyugati pályaud
varra ment, hogy vonattal utazzanak hozzá
tartozóikhoz, azonban elkéstek. A szerencsét
len ember néhány nappal ezelőtt értesítette 
szüleit látogatásukról és éppen ezért nehogy a 
szülök elmaradásuk miatt aggódjanak, elhatá
rozta, hogy autótaxival teszi meg az egyórás 
utat.

A keleti pályaudvaron szálltak gépkocsiba, 
a Bp. 18— 358. rendszámúba. Autójuk a meg
engedett sebességgel robogott Érd felé, mig
nem

Nagytétény előtt a 12-es kilométerkőnél 
váratlanul bekövetkezett a katasztrófa,

amely egy halottat és három súlyos sebesültet 
követelt áldozatul.

Árokba zuhant az autó...
Póth építész kérésére, — aki a háborúban 

szerzett betegségét még most sem tudta kihe
verni — csak negyvenes tempóban haladtak a 
cél felé. Mielőtt kocsiba szálltak volna, Póth 
József utasította a sofőrt, Orosz Jánost, aki a 
Dob-utca 12. számú házban lakik, hogy eressze 
le az autó tetőzetét, hadd élvezhessék a lan
gyos, májusi levegőt. Póth József, a felesége, 
született Gulácsy Irma és kilenc éves Gusztáv 
nevű fiúk élvezettel szemlélték is a zöldelö ré
tet, a lombosodó fákat, amikor

egyszer csak rettentő erejű lökésre döb
bentek fel.

következő pillanatban pedig, az előbb még 
'fiiegyenes irányban haladó kocsi hirtelen 
íny arról az árok felé fordult, majd pedig a 
integy ötméter magasságú meredek töltésről 
zuhant.
A hátulról kapott lökésre a sofor teljes ere

ivel fékezett, de mindez már nem hasznait.
Az autó szaltót csinált, utasait pedig 

maga alá temette.
jultan vérző testtel terültek el az árok part
in Orosz János 65 éves sofőr és a Poth-csa- 
,d. Ök maguk sem tudják, hogyan történt a 
:erencsétlenség. Az autókatasztrofat azonban 
7. arra haladó villamos utasai vették eszre, 
sik nyomban segítségért siettek.

megérkeznek a mentőn
Vargha József érdi gazdálkodó _ futva ígye-

»zett a legközelebb szolgálatot teljesítő rend- 
rőrszemet a szerencsétlensegrol értesítem e.

mentók segitségét kérni. Amire a mente - 
legérkeztek, addigra egy orvos, aki autojava
open arra haladt és a villamoskocsi utasai 
ratosan kiemelték a katasztrófa sebesülteit 

teljesen összetört autó romjai alól es úgy, 
hogy tudtak, igyekeztek segítem a szeren 
sétleneken.
Messzehangzó szirénabúgással robogott a 

lentöautó a karambol színhelyére. A  sebesül-

tek ekkor már egymás mellett, de még mindig 
ájultan feküdtek. Étherrel térítették őket ma
gukhoz, kimosták sebeiket, majd autóba tették 
őket.

Póth József sebesülése volt a legsúlyosabb.
A szerencsétlen ember arca teljesen össze 
volt roncsolva, mindkét lába eltört, nya

kán pedig vér szivárgott.
A mentők látták, hogy kevés remény van élet
ben maradásához, óvatosan tették hordágyra 
az építészt, aki, — amikor néhány másod
percre magához tért, — felesége után érdek
lődött, hogy nem történt-e valami baja? A 
mentők megnyugtatták. Erre az volt Póth kí
vánsága, hogy feleségét és gyermekét lássa. 
Feleségének néhány szót még mondott. Ez 
volt az utolsó kívánsága:

— Vigyázz a gyermekeinkre . . .
A mondatot még be sem fejezte, szeme le

csukódott, kiszenvedett.
A mentők autója most már egy halottal és 

három súlyos sebesülttel robogott Budapest 
felé, hogy a Rókus-kórházba. szállítsa a szeren
csétleneket.

A  négy áldozat közül csupán Póth Józsefnét 
tudta a helyszínen kihallgatni a hatóság. Az 
asszony felvilágosítást adni nem tudott, oly 
váratlanul folyt le a katasztrófa. Jelentkez
tek azonban szemtanuk, akik a HÉV kocsiján 
utaztak Nagytétény felé és azt állítják, hogy 
ők a következőket látták:

— Két autó robogott egyirányban. A hátul 
jövő előzni akart. Ez látszólag sikerült is neki, 
de ugyanekkor a megelőzött gépjármű az 
árokba zuhant. A helyiérdekű egyes utasai 
úgy emlékeznek, hogy az elmenekült autó 
színe szürke volt. Ezt azonban senki sem meri 
határozottan állítani, mert olyan nagy volt a 
távolság Icöztük és a két autó között, hogy 
nem lehetett megállapítani megnyugtató mó
don az autó színét.

A karambolt előidéző autónak így nyoma ve
szett. A rendőrség és a csendőrség rádiókörö
zést adott ki az egész ország területére, amely
ben egy sérült sárhányójú autó előállítását 
rendeli el.

A „Magyar Hétfő”  munkatársa felkereste 
az ó-utca 14. számú ház első emeletének 9-es 
számú lakásában Póth Józsefnét, aki a borzal

mas szerencsétlenségről a kővetkezőket mon
dotta:

— Kora délelőtt indult el György nevű fiam 
motorkerékpárjával Érdre és úgy volt, hogy 
édesapja, én és az öccse a vonattal érkezünk. 
Lekéstünk. Autóval akartuk megtenni az utat, 
nehogy aggódjanak elmaradásunk miatt.

— A nyugati pályaudvaron szálltunk taxi
ba, hogy Érdre menjünk. Az autó sofőrje fér
jem kívánságára lassan hajtott. Én a szeren
csétlenségről csak annyit tudok, hogy Nagy
tétény előtt, — a meglehetősen széles úttes
ten, — hirtelen ‘borzalmas erejű lökést kap
tunk hátulról, az autó az árok felé fordult, mi 
kizuhantunk ülésünkről és elvesztettem eszmé
letemet. Amikor magamhoz tértem már a 
mentőautóban voltunk. Férjem mclettem halt 
meg. *

A 45 éves Póth József a főváros egyik is
mert, jómódú építésze volt. Felesége és három 
gyermeke gyászolja. A 16 éves György, a 9 
éves Gusztáv cs az 5 éves Magda nevű kis 
lánya vesztették el apjukat.

Ö ngyilkos le it a ném et 
m onarchisták  vezére
Berlinből jelentik: Szűkszavú hamburgi te

lefonértesítés öngyilkossági hírt jelez, amely 
óriási politikai szenzációnak Ígérkezik. A jelen
tés szernt dr. Oberfoliren, a német nemzeti 
párt volt birodalmi gyűlési frakció vezére, va
sárnap délben Kiéiben, lakásán öngyilkosságot 
követett el. A hír berlini politikai körökben 
rendkívül gyorsan elterjedt és általános feltű
nést keltett. Oberfohren a monarchista-kon- 
zervatív német nemzeti pártnak egyik legki
válóbb vezetőembere volt, néhány héttel ezelőtt 
azonban egy meglehetősen homályos hátterű 
konfliktus kapcsán teljesen váratlanul lemon
dott tisztségeiről és visszavonult a politikai 
élettől. Amennyire Hugenbergnek, a pártve
zérnek egyik feltűnő nyilatkozatából és né
mely külső körülményből meg lehetett állapí
tani, Oberfohren, aki kezdettől fogva ellenezte

A Sárgavi-gyilkosság ügyében vasárnap 
új fordulat állott be. A rendőrség most arra 
az álláspontra helyezkedett és ilyen irányban 
is kiterjesztette a nyomozást, hogy

a gyilkosságot esetleg alkalmi munkát 
keresők követték el,

akik Sárgavit felkeresték, hogy munkát kér
jenek tőle és amikor látták, hogy a magával

Hitler támogatását és azt jósolta, hogy Hitler 
uralomra jutása a monarchista eszme halálát 
jelenti, amikor álláspontja háttérbe szorult, 
Hugenberg politikai elgondolása mellett, akna
munkát kezdett Hugenberg ellen. Egy Ober
fohren lakásán tartott házkutatás alkalmával 
rópiratszöveget találtak, amely Hugenberg el
len igyekezett hangolni a párt tagjait. Ezzel 
a leleplezéssel Oberfohren kényszerhelyzetbe 
került és nem sokkal utóbb lemondott vala
mennyi, a pártba viselt tisztségéről, most pe
dig öngyilkos lett. Noha a feltűnő öngyilkos
ság körülményei még tisztázásra várnak, Ber
linben máris úgy beszélnek Oberfohren öngyil
kosságáról, mint a német monarchista poli
tika történetének egyik legtragikusabb epizód
járól, amely sokak szerint éppenséggel a vég 
kezdete.

/■— — —  1 —

szinte tehetetlen ember, akit mindenki va
gyonosnak ismert, teljesen egyedül van a 
lakásban, elhatározták, hogy kirabolják. 

Valószínű, hogy
a támadók nem is akarták megölni az 
aggastyánt, csak ártalmatlanná tenni és 

kirabolni.
Erre a feltevésre az ad okot, hogy Sárgavi

István fején a törvényszéki boncoláskor 
több csíkot találtak, amiből arra következtet
nek, hogy támadója sétapálcával, vagy va
lami könnyebb tárggyal akarta a meggyil
kolt embert elkábítani.

Vasárnap délelőtt Győrffy Aladár dr. 
rendőrtanácsos több tanúkihallgatást eszkö
zölt, amelyek után szükségét látta annak, 
hogy rádiókörözést adjon ki, amelyben az ál
lítólagos gyilkos személyleírását közli. Két 
tanú jelentkezett, aki

a kritikus napon délután 4 órakor egy 
férfit látott Sárgavi villája előtt ólál

kodni.
Fennáll annak a valószínűsége is, hogy 
ketten voltak a támadók és amíg az 
egyik végzett Sárgavival, a másik lesben 

állt.
Ezek természetesen csak feltevések, de a 
rendőrség már a napokban eredményt re
mél a nyomozástól. A három letartóztatottat, 
akiket lopás büntette és gyilkosságban való 
részesség gyanúja miatt vettek őrizetbe, 
hétfőn délelőtt szállítják át a pestvidéki 
ügyészség fogházába.

Reynaud volt f raneia pénzügyminiszter 
Hitlereket fegyverkezéssel vádolja
Marseillből jelentik: Reynaud volt pénz

ügyminiszter itt beszédet mondott, amelyben 
utalással a németországi eseményekre, azt fej
tegette, hogy Franciaországnak a francia, 
angol és amerikai demokráciák tömörítésére 
kell törekednie. Reynaud szerint kétségtelen, 
hogy a Hitler-kormány elhatározott szándéka 
a fegyverkezés és hogy Genfben ennek csu
pán jogi megalapozását keresik. A mai hely
zet talán meg fogja értetni a világgal, hogy 
támogatni kell a francia tételt, azt, hogy a 
Népszövetség kapjon hatalmat az erők felett 
való rendelkezésre az igazság szellemében.

Ú jabb fordulat 
a rá ko spa lo ta i g y ilk o s s á g  

nyom ozá sá ban
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Szenzációs fordulat 
Washingtonban:

Amerika elfordult Angliától és Francia- 
országtól — Roosevelt Németország és 
Olaszország mellé áll

Egy üveg

Mindig otthon legyen, 

Hogy ha szükség van rá, 

Gyorsan segíthessen.

A román trónörökös 
egy napig Budapesten 

tartózkodott
Mihály vajda román trónörökös, szombat 

este Bécsböl Grigorescu ezredes kíséretében 
Budapestre érkezett és egy napot a főváros
ban töltött. A román trónörökös kíséretével a 
Gellért-szállóban szállt meg és még szombat 
este megtekintette a kivilágított várost. Va
sárnap délelőtt Mihály vajda Grigo-rcea buda
pesti román követ, Pallangianu ezredes, kato
nai  ̂attasé és dr. Buia kolozsvári tisztifőorvos 
kíséretében gépkocsin körsétára indult a Svá- 
hegyre, Jánoshegyre és a királyi várba, köz
ben pedig megtekintette a főváros több neve
zetességeit is. Délben még ellátogatott az Ál
latkertbe. Mihály román trónörökös délután 5 
órakor a keleti pályaudvarról tovább utazott 
Bukarestbe.

400.000 pengőért kell kisajátítania a 
fővárosnak a két utolsó magánkézben 

lévő tabáni házat
A Tabán újjáépítése most már gyors tem

póban halad a megvalósulás felé. A főváros 
törvényhatósági tanácsa csütörtöki ülésen 
tárgyalja a polgármester részletes előterjesz
tését a városrész rendezéséről és az újjáépí
tés módozatairól. Köztudomású, hogy a Tabán 
területének nagyrésze régóta a főváros tulaj
dona. Volt a Közmunkatanácsnak is 34 ingat
lana a Tabánban és ezek átengedése érdeké
ben a közelmúltban jött létre megállapodás 
a Közmunkatanács és a főváros között. A 
megállapodás lényege az, hogy a 34 tabáni 
telek ellenében a főváros a Közmunkatanács
nak adja a Károly király-út 15. sz. hatalmas 
területű városi bérházat, melynek helyén lesz 
az Erzsébet sugárút torkolatánál kialakítandó 
térség.

Van azonban két tabáni ingatlan, mely 
nincs köztulajdonban, hanem magánosok ren
delkeznek felette. Az egyik a Görög-utca 17., 
a másik a Virágh Benedck-utca 5. sz. épület. 
Mindkét ház a Kozanek-örökösöké, akikkel a 
főváros tárgyalásokat kezdett az ingatlanok 
kisajátítása érdekében. Hétfőn délután a vá
rosrendezési bizottság tárgyalja a két épület 
kisajátításának feltételeit. Tekintve, hogy a 
tabáni telkek nagyon értékesek, a Kozanek- 
örökösök sem hajlandók olcsón megválni az 
ingatlantól, 400.000 pengő körül van a két 
ház vételára, melyből a bizottság még igyek
szik valamit lealkudni. Ha ez a vásárlás létre
jön, akkor már az összes tabáni telkek a fő
város birtokában lesznek. A kisajátítás költ
ségeire a főváros az Ipari Munkaszervező In
tézettől vesz fel 400.000 pengős kölcsönt, mit 
3 év alatt fog visszafizetni, a tabáni telkek 
értékesítéséből befolyó vételárakból.

A N A G Y O N  OKOS SUSZTER 
KÁRTÉRÍTÉSI PORÉ FŐBÉRLŐJE 

ELLEN
Majoros Sándor cipészmester saját kezűleg 

irt keresetlevelével 350 pengő kártérítés meg
ítélését kérte a bíróságtól Ludovetz József el
len, amiért az albérleti szobáját két hétre 
felmondta neki. 6 huzamosabb ideig akart 
Ludovetz nél lakni, eszerint is rendezkedett 
be és abból, hogy ebben a szándékában meg
zavar la, származik a kiira. Előadta, hogy az 
albérleti szobába való beköltözésekor áron 
alul adta el bútorait. Ez 50 pengő kárt jelent, 
vevőinek bizalma a sntu lakásváltoztatás 
folytán megrendül, ez 200 pengő kört jelent, 
hirdetnie kell új műhelyet. • : 100 pengő költ
séggel jár. A tárgyaláson, amely Jetiinek bíró 
elölt folyt, kitűpt, hogy az al peres-főbérlö 
bérnemfizelés miatt mondta fel Majoros szo
báját.

— Ha nem fizetett bért. milyen rímen kö
vetel kártérítést? — kérdezte a biró.

— Majd megfizettem volna.
A bíróság elutasította a nilokos susztert 

keresetével.

Washingtonból jelentik: A washingtoni 
megbeszéléseken, a jelek szerint, szenzációs 
fordulat történt. Amikor kiderült, hogy 
Anglia és Franciaország a vámháború folyta
tásával kíván nyomást gyakorolni Amerikára 
abban az irányban, hogy engedékenyebb ma
gatartást tanúsítson a háborús adósságok 
kérdésében, eleinte pesszimista hangulat lett 
úrrá Amerikában, amely most valóságos 
harci láznak adta át a helyét. Általános vé
lekedés szerint Roosevelt ellenakciót indított 
és sakkhúzásának lényege az, hogy az an
gol—francia hatás ellensúlyozására kereske
delmi könnyítéseket szándékozik adni Olasz
országnak és Németországnak. Bizonyos kö
rökben éppenséggel úgy vélekednek, hogy 
Amerika ezzel a lépésével az aktív európai 
politika terére lép s ez a politikája abban

tés hibáival legutóbb mar foglakoztunk cs 
azóta a tapasztalat csak azt bizonyítja, hogy 
minden tekintetben helytállók voltak aggo
dalmaink . Az eredeti terv szerint a telepítés
nek május 15-rc kellett volna elkészülnie, ez
zel szemben azonban csak április 6-án kezd
ték meg a lakóházak építését a telepen. Ért
hető, hogy így eddig a lakóházak csak részben 
készültek el s nem is lesznek készen a május
15-iki határidőre, illetőleg az elkészülő házak 
is olyan nedvesek, hogy valósággal lakhatat
lanok. Ezekbe a házakba most sietve beköl
töztetik az embereket, ami ellen közegészségi 
szempontokból erélyesen tiltakozni kell.

Nemcsak ilyen szempontból egészségtele
nek azonban ennek a városszéli telepítésnek 
a lakóházai, hanem az építkezés egyébként

Vasárnap reggel a főkapitányság központi 
ügyeletén megjelent Özv. Bach Ándorné és be
jelentette, hogy albérlője, Molnár Irén húsz 
éves varróleány eltűnt és levelet hagyott 
amelyben bejelentette, hogy öngyilkos lesz.

Molnár Irén két héttel ezelőtt már foglal
koztatta úgy a sajtót, mint a rendőrséget. A 
leány, — aki csak négy héttel ezelőtt jött fel 
Debrecenből Pestre és itt a Csokonai-utca 12. 
számú házban, Bachnénál vett ki albérleti szo
bát, — akaratlanul ugyan, de a hősnője lett 
az ismert erkölcsrendészeti botránynak.

Pénteken a kora reggeli órákban Molnár 
Irén azzal távozott el hazulról, hogy kimegy

A politikai elet és a fővárosi társadalom 
vezető egyéniségei körében még mindig élén
ken tárgyalják az egységes párt fővárosi 
szervezkedésének kérdését. Azt a felmerült 
kombinációt, hogy Sipöcz Jenő polgármester 
állásából távozik és helyébe az üzemi kérdé
sek rendezésére kormánybiztosként Sztra- 
nyavszky Sándor kerülne a főváros élére, hi
vatalosan megcáfolták ugyan, de ezzel a cá
folattal clintézettnek a problémát senki sem 
tekinti. Sztranyavszky Sándor folytatja kör
útját Tabódy Tibor kíséretében a főváros 
többi egységespárti társasköreiben, mintegy 
bizonyítékképen arra, hogy az előírt szerve
zési programtól eltérni nem óhajtanak.

fog állani, hogy baráti kapcsolatokat épít ki 
Olaszországgal és Németországgal.

Roosevelt új európai politikájának lénye
ges szimptómája gyanánt értékelik azt a kö
zös nyilatkozatot, amelyet Roosevelt és Jung 
olasz pénmzügyminiszter adott ki vasárnap 
az olasz—amerikai tanácskozások befejezté
vel. A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a lon
doni konferencia csak abban az esetben 
kezdheti meg munkáját a siker kilátásával, 
ha annak előfeltétele, a vámbéke létrejött. 
A nyilatkozat azután sikraszáll az aranyala
pon stabilizált valuták mellett.

Roosevelt és dr. Schacht a Birodalmi Bank 
elnöke között eddig csupán inkább .szeméh es- 
jellegü volt az eszmecsere és a hivatalos 
tárgyalások csupán hétfőn kezdődnek. 4 ti-

sincs tekintettel a higiénia legelemibb szabá
lyaira sem. Vízvezeték nincs a telepen, ame
lyet a legszerencsétlenebb helyre tettek, a 
rákoskeresztúri temetőn túl, olyan területre,, 
amely teljesen rendezetlen, amelyet alig lehet 
közlekedési eszközökkel megközelíteni és ame
lyet két vasútvonal közé élcelve, a poron kí
vül a füsttenger is egészen belep.

A városszéli telepítés egész építkezése 
egyébként is a sietséget és hevenyészettséget 
mutatja. Ha már úgyis annyi ideig vártak 
az építkezés megkezdésével, helyesebb lett 
volna bevárni a Nemzetközi Vásárt és ta
nulni az ottani építkezésekből. Ilyen formá
ban és ezen a helyen semmiesetre sem szabad 
folytatni a városszéli telepítést, amellyel a 
fővárosnak kár dicsekedni és amelyet mostani 
formájában inkább „útszéli telepítés”-nék le
hetne nevezni...

a Nemzetközi Vásárra, ahol mint elárusító
kisasszony alkalmi munkát kapott, mivel az 
erkölcsrendészeti botrány miatt elvesztette 
egy belvárosi cégnél viselt állását.

Azonban délben, szokása ellenére, nem ment 
haza ebédelni, hanem helyette unokatestvére, 
aki az Irányi-utcában lakik, jelent meg és 
sírva mutatott Bakiménak egy levelet, amelyet 
röviddel hamarább kézbesített ki a posta és 
amelyben Molnár Irén bejelentette, hogy ön
gyilkos lesz.

A rendőrség megindította a nyomozást az 
eltűnt leány után.

A főváros egységespárti beszervezését, úgy 
látszik, követi a környék megszervezése. A 
fővároskörnyéki választókerület, mint isme
retes, lajstromos szavazással eddig egy kép
viselőt küldött az egységes párt programjá
val a parlamentbe. A főváros környékén 
nagy talaja nem volt a pártnak és egységes 
szervezete sem volt, hanem minden egyes vá
rosban kiilön-külön alakulatban működtek. 
Nagy meglepetést keltett azután ezen a héten 
az az értesítés, hogy a Nemzeti Egység 
Pártja a fóvároskörnyéki választókerület egy
séges pártjának élére dr. Csik József volt 
országgyűlési képviselőt, újpesti apátplébá
nost kerületi pártelnökké kinevezte. Az új 
szervezkedés ugyanis felülről kezdődik: a 
központból kinevezik a pártelnököt és a tit
károkat és ezek indítják meg az agitációt és 
szervezik a pártba a választókat. Csik József 
mellé a kerület titkárává Urbán Zoltánt, a 
Wolffner-féle bőrgyár fötechnikusát nevezték 
ki. Megtörént továbbá az újpesti párt elnö
kének a kinevezése is Szigethy Gyula főmér
nök személyében. Rákospalotán Gyökössy 
Endre lett a pártelnök és Frőhlich Ferenc 
bankfiókfőnök a titkár.

Érdekessége az újpesti egységespárti szer
vezkedésnek, hogy az ottani régi egységes 
párt vezetősége: Lányi Albert elnök, dr. Si
mái/ Ernő ügyvezető elnök és Deák Gyula 
ügyvezető igazgató a váratlanul érkezett ki
nevezés folytán mellőzve érzik magukat és a 
fővárosihoz hasonló helyzet áll itt is elő, 
van kinevezett elnök párt nélkül és fennáll 
egy párt, amelynek elnökei, úgy látszik, de- 
tronizálva vannak.

A Magyar Királyi Osztálysorsjáték

ll. osztályúnak

h ú z á s a
kezdődik a Pénzintézeti Központ új húzási term ében, V ilm os cs á s zá r-u t 3 6-38  

i mulassza al telist senki sorsjegyét húzás előtt meguntam!

g városszéli telep lakóházai nem készülnék
el kellű Műre

Nedves, egészségtelen és rossz lakásokba kenéznek a
telep lakúi

A főváros által létesített városszéli telepi-

Molnár Irén, a néhány héttel ezelőtti 
erkölcsbotrány ártatlan hősnője eltűnt 
és bejelentette, hogy öngyilkos lesz

A főváros után 
a Környéket sxervessi 
asEgységes “Párt

M E T E O R  .

CSILLAHavéR
y  árait leszállította
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Óriási vá laszték !

SAJAT ÜZLETEINK:
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T5rv. Télive. Árjegyzék ingyen. llészletre U-
Résztveszünk a Nemzetközi Vásáron

Ot betörés történt vasárnap 
a tövérosban

Öt nagyobb betörést jelentettek vasárnap a 
főkapitányságon. Dr. Pólya- Jenő egyetemi ta
nár báró Eötvös-utca 41. számú villájából is
meretien tettesek elvitték a professzor vala
mennyi ruháját, leszedték a függönyöket, az 
asztal- és ágyterítöket, de semmiféle ékszer
neműt nem bántottak. A kár 400 pengő.

Illés József dr. országyülési képviselő felje
lentést tett, hogy a Ferenc József-rakpart 
13—15 . számú házban lévő lakását ismeretlen 
tettes hónapok óta fosztogatja. A nyomozás 
alapján a képviselő komornyikját, Vágó Zsig- 
mondot őrizetbe vették, aki azonban egyelőre 
tagadja, hogy lopást követettt volna el.

Szabó Ferenc postatakarékpénztári tisztvi
selő Testvérhcgy-úti villáját betörők teljesen 
felforgatták és kifosztották. A kár eddig is
meretlen.

Molnár Józsefnek az Angyalföldi-utca "3. sz. 
ház előtt és Meskó Boldizsárnak az Andrássy- 
út 27. számú házban lévő trafikját ismeretlen 
tettesek kifosztották. A kárt egyelőre nem le
hetett megállapítani.

Szabad orv os v ál as zt ás !

Betegség ellen
JU i> »  biztosítson
fejXXMflHnin namiRiflM lloyd 
Általános Biztosító Részvénytársaságnál

Budapest, V., Hold-utca 21.

LÚ S P O R T

I. Váci-díj. (1600 m) Stall Landswcrt: 
Reichsherold (Tuss, pari) 2. Midinette (Csap
iár 4), 3. Grey Hope (VVeissbach 3). F. m.: 
Tramp, Orco. ötnegyedhossz félhossz. Tót- 
10:18, helyre: 13, 19. Idő: 1.42.

II. Hendikep. (1200 m) 1. Szabella I.: Szá- 
szorszép (Kollár 4), 2. Alisia (Hatscher 10),
3. Partagas (Szokolai 2 és fél). F. m.: Ga- 
ruda, Pici, Maris, Feirefiz, Judit, Emlék, Ko
pó. Félhossz. Tót.: 10:51, helyre: 14, 35, lő. 
Ildő: 1.13.

III. Visegrádi hendikep. (1800 m) 1. Clara 
istálló: Honvéd (Tóth András 2 és fél), 2. 
Suta (Hatscher 4). 3. Corvinus (Weissbach 
2). F. m.: Pascal, Kellermann, Tékozló, Csi- 
csóné. Ötnegyedhossz. Tót.: 10:39, helyre: 13, 
18, 15. Idő: 1.54.

IV. Egyesített nemzeti cs hazafi-díj. (16.000 
P, 1600 m) 1. Petanovics József: Végrehajtó 
(Csapiár 10), 2. Fokos (Balogh 7/10 reá), 3. 
Little Patty (Gutái 3), 4. Pillanat 3 hossz. 
Tót. 10:18, befutó 384. Idő: 1.41.

V'. H'eltér hendikep. (1000 m) 1. Stall 
Obertveiden: Tuquin (Szabó 12), 2. Mint a 
madár (Rózsa 4), 3. Coruna (Esch 2 és fel). 
F. m.: Jolly, Fegyelem, Kapisztrán, Napfény, 
Papucshős, Bonneteble, Blue Cyprus. Fejhossz. 
Tót.: 10:263, helyre: 37, 15, 15.

VI. nyeretlenek versenye. (2000 m) 1. Ken
gyeli ménes: Monopol (Csapiár 2), 2. Csem
pész, 3. Remek. Tót.: 10:29, helyre: 16, 26.

VII. Hendikep. (1300 ni) 1. Gróf Pejacse- 
vich János: Parancs (Müiler 3), 2. Vadvirág 
(Tóth A, 2 és fél), 3. Madár (Szimics 12). 
Tót.: 79, helyre: 25, 14, 29.

A kettős fogadások eredménye: Szászorszép 
—Honvéd 8(1.50 P.

A Magyar Ruggyantaárugyár Rész
vénytársaság igazgatósága, felügyelő- 
bizottsága és tisztikara mély megillc- 
tődéssel jelenti

Schwarz Félix
úrnak

a vállalat igazgatósági tagjának el- 
hunytat.

A megboldogult vállalatunk vezeté
sében annak megalakulása, tehát több 
mint négy évtized óta vett részt és 
nagy tudásával társaságunk felvirá
goztatásában hervadhatatlan érdemeket 
szerzett.

Emléket mindenkor kegyelettel Togjuk 
megőrizni.
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„Nem  va gyok  lib e rá lis"
—  m ondotta  G öm bös  
m in is zte re ln ö k

a kereskedők gyűlésén tartott 
beszédében

Az OMKE vasárnap délelőtt tartotta meg 
közgyűlését Sándor Pál elnöklésével. A köz
gyűlésen sorra elfogadták az előterjesztett 
javaslatokat, érdekessége azonban az volt, 
hogy ezúttal először jelent meg az OMKE 
közgyűlésén a kormány elnöke. Gömbös 
Gyula miniszterelnök nagyobb beszédet mon
dott a közgyűlésen és elsősorban is azt hang
súlyozta, hogy a mai nehéz gazdasági hely
zetben az egyik legnagyobb és legfontosabb 
feladatot a kereskedők keli, hogy vállalják.

— Felfogásom szerint eddig az volt a hiba 
— mondotta a miniszterelnök —, hogy csőn- 
kaságunk bekövetkezte után is elsősorban a 
termelésre helyeztük a fősúlyt és a termelés 
elhelyezése az értékesítés a gazdasági politi
kának csak a második vonalára szorult. Fon
tosabb feladat vár ma a kereskedelemre, 
mint a háború előtt, mert 

szemben állunk a világon mindenütt ta
pasztalható öltellátási törekvésekkel.

A rádió, a villamosság és a repülőgép kor
szakában átfogó gazdasági politikára van 
szükség, amely nem elválasztja, de közelebb 
hozza egymáshoz a nemzeteket. A mi gazda
ságpolitikai hivatásunk csak az lehet, hogy 
nyugati irányban túlnyomórészt mezőgazda
sági kivitelt teremtsünk, keleti és délkeleti 
irányban azonban az ipari kivitel előmozdí
tása a kötelességünk. Befelé viszont arra kell 
törekedni, hogy az árut rövid úton juttassuk 
el a fogyasztóhoz, mindenféle komplikált és a 
bürokráciára emlékeztető szervek teljes ki
kapcsolásával. A magyar kereskedelemnek 
elsősorban arra van szüksége, hogy erőteljes 
és egységes érdekképviselet felett rendelkez
zék. Távol áll tőlem az a szándék, hogy az 
érdekképviseleteken keresztül átformáljam az 
országgyűlés képviselőházát, de emellett ép
pen a nemzeti érdekekre való figyelemmel, 
kötelességem szót adni az érdekképviseletek
nek.

— Magyarországon állandóan reformo
kat sürgetnek, de jaj annak a miniszter- 

elnöknek, aki mer reformokat csinálni.
Beszélnek a közigazgatás reformjáról, de 

jaj annak, aki bármely közigazgatási részlet
problémához hozzányúl. Beszelnek felesleges 
egyetemekről, de jaj annak, aki egyik vagy 
másik városban érinteni meri valamelyik 
egyetemet. (A miniszterelnök itt nyilván a 
debreceni egyetem részleges megszüntetésének 
tervére célzott, amiről a Magyar Hétfő szá
molt be először és amit a kultuszminiszter 
tudvalevőleg megcáfolt.

Beszélnek racionális államháztartásról, 
de jaj annak, aki a hivatali apparátus
hoz közedelni mer. Beszélnek a hivatalok 
összevonásáról, de jaj annak, aki valakinek az 
unokaöccséhez hozzá akar nyúlni. Bejelentem,

— — ni n

hogy
én mégis mindezekhez hozzá fogok nyúlni.
Elsősorban magához a kormányhoz, mert a 

kormány racionális ügykörbeosztása nélkül 
nem lehet racionálisan kormányozni.

A miniszterelnök ezután bejelentette a ke- 
reskedlmi és közlekedési ügyeknek egy mi
nisztériumban való egyesítését, az ipari 
ügyeket azonban egy új termelési miniszté
rium fogja intézni.

— A  magyar külkereskedelmi politika lé
nyege csak az lehet — folytatta Gömbös, — 
hogy

piacot keressünk a magyar terményeknek 
barátságos atmoszférában még akkor is, 
ha netalán politikai ellentétek forognak 

fenn az egyes piacok között.
A magyar érdekek szemelőtt tartásával piacot 
kell szerezni Ausztriában, Olaszországban, 
Németországban, Csehszlovákiában és a kis- 
antánt egyéb államaiban is, olyképen, hogy mi 
is adunk, de viszont ellenszolgáltatásokat is 
akarunk kapni, mert politikai szentimentáliz- 
mus a mai világban nem létezik. Az a .körül
mény, hogy a nemzetközi forgalom lebonyolí
tásánál bizonyos kötött szisztémákkal állunk 
szemben, automatikusan követeli, hogy nálunk 
is — sajnos — bizonyos leötöttség álljon fenn. 
Tudom, hogy ha valahol, akkor a gazdasági 
életben elsősorban káros a bürokratikus rend
szer. Különben

úgy is eléggé mechanizálva vagyunk, a 
szabadság és az egyéniség nem árt a tár

sadalomnak.
Erre a kijelentésre taps tört ki, mire 

Gömbös miniszterelnök a következőket jelen
tette ki:

—  Nehogy abba a tévedésbe essenek 
az elmondottak alapján, hogy én libe
rális ember vagyok. Nem vagyok az.

Meglepett csend fogadta ^zt a kijelentést, 
mire a miniszterelnök még az összetartás 
szükségességéről szólott, majd hangsúlyozta, 
hogy a kereskedelemnek kettős feladata van: 
az értékesítés munkája a piacok megszerzé
sével és megtartásával és nevelő, irányító 
feladata, hogy figyelmeztesse a termelőt 
arra, milyen árura van szükség. Harmóniára 
van szükség a különböző termelési ágak kö
zött Végül hangsúlyozta a miniszterelnök, 
hogy békés, alkotó atmoszféra megteremtése 
szükséges és ezt — mint a most folyó költ
ségvetési vita is bizonyítja — az összes 
pártok vezetői is átérzik.

A miniszterelnök tetszéssel fogadott be
széde után még több felszólalás hangzott el, 
majd a közgyűlés sorra letárgyalta a napi
renden szereplő kérdéseket

Ú J B Ó L  F É R J H E Z M E G Y  E G Y  
C S A L Á D I  D R Á M A  P A S S Z Í V  

H Ő S N Ő J E
Nagyon érdekes házassági hír foglalkoz

tatja néhány nap óta a budapesti társaság
nak azt a részét, amely baráti viszonyban van 
egy előkelő úriasszonnyal, aki egy nemrég le
zajlott és nagy feltűnést keltett bűnper pasz- 
szív és nagy rokonszenvet ébresztő egyik sze
replője volt. Az előkelő családból származó 
úriasszony szerencsétlen házasélet után titok
zatos körülmények között veszítette el a fér
jét, akinek halála olyan rejtély volt, amely 
.sokáig foglalkoztatta a hatóságokat es csak 
nemrég került a törvényszék elé egy nagy fel

tűnést keltő tárgyalás során.
Ezen a tárgyaláson az özvegy egész nobilis 

viselkedésével, halkan megtett vallomásával 
és szerény gesztusaival osztatlan szimpátiát 
ébresztett és nagy részvétet keltett életének 
súlyos tragédiájával. Most a súlyos megpró 
báltatásokon keresztülment úriasszony, — 
mint értesülünk — új házasság előtt áll. Rö
videsen feleségül veszi egy magasállású, régi, 
gyermekkori ismerőséé és ezzel talán a sötét 
rembradti színek után rózsásabbra fordul 
sokat szenvedett úriasszony sorsa ...

az u| felépítési móddal 

értük el a Tungsram  

kupolacsövek különle

ges hosszú élettartam 

mát. Az uj konstrukció 

minden belsó zárlatot 

megakadályoz.

A zavartalan rádiózás 
biztosítékai a

TU N G S R A M
« M||IÁ m  L a v a e v l A Ac s i l l á m k e r e s z t e s

k u p o l a c s ö v e k

Tavaszi színek szimfóniája
a

k i á l l í t á s o n .
Tekintse meg a JfilLftESL r l  kiál l í tását  
a Budapesti Nemzetközi Árumintavásáron.

A „M alygin“ mentőhajó
huszonhárom utasával elsűlyedt

Berlinből jelentik: Moszkvából jelentették 
néhány nappal ezelőtt, hogy a „ Ruslan”  orosz 
menthajó, amely résztvett az Északi jeges
tengerben zátonyra futott jrMalygin”  orosz 
jégtörőhajó megmentésére irányult munkála
tokban eltűnt. Már akkor attól tartottak, 
hogy a Ruslan katasztrófa áldozatául esett. 
Most a Spitzbergákon lévő Longyear Cityből 
az a hír érkezik Berlinbe, hogy a gőzös 
süllyedt. A Ruslan rádióleadó-állomása 
szén április 26-ára virradó éjszakáig

zott. Ezen az éjszakán sikerült felfogni a hajó 
utolsó rádiójelentését, amely ezekkel a szavak
kal végződött: „ Utolsó istenhozzádot mon
dunk mindenkinek. Süllyedünk . . . ”  Azután a 
Ruslan rádióállomása elnémult. A „Kraszin”  
szovjet-jégtörő három napon át igyekezett 
érintkezésbe lépni a Ruslannal, próbálkozásai 
azonban teljesen eredménytelenek maradtak. 
Most már Moszkvában is elveszettnek tekin
tik, úgy a hajót, mint annak legénységét, 
amely huszonhárom főből állt.

el-
egé-

dolgo-

A keresztényszocialista villamos-
vasúti és Hév. alkalm azottak  
székházának ügye

A Magyar Hétfő is beszámolt azokról a 
bonyodalmakról, amelyek a keresztényszocia
lista villamosvasúti és Hév. alkalmazónak 
egyesületének Beniczky-utcai székháza körül 
keletkeztek. Különféle verziók kerültek forga
lomba, amelyekkel kapcsolatban kérdést in
téztünk dr. Kende Józsefhez, az egyesület 
ügyészéhez, aki munkatársunknak a követ
kezőket mondotta:

— A forgalomba került hírek szerint a 
Beszkárt Szabó József volt képviselő kérésére 
utalta volna ki a 30.000 pengős segélyt a 
szövetségnek. Ezzel szemben a valóság az, 
hogy a választmány javaslatára utalták ki a 
30.000 pengőt. Az megfelel a valóságnak, hogy 
telekkönyvileg a Beniczky-utcai székház a 
Keresztényszocialista Közművelődési és Ott
hon-Egyesületé, de a félreértések elkerülése

végett ki kell jelentenem, hogy a két egyesü
let tulajdonképen azonos. A Keresztényszocia
lista Közművelődési és Otthon-Egyesület tag
jai szintén Beszkárt-alkalmazottak. Azt is 
meg kell mondanom, hogy a minisztérium 
nem indított semmiféle vizsgálatot és ilyen 
nem is fog megindulni. A Beniczky-utcai 
házban tényleg zárgondnok székel, őt azon
ban kizárólag az első hitelező ültette be, 
tudniillik a házon néhány százezer pengő te
her van. Ez az adósság úgy keletkezett, hogy 
mikor a házat építették, 150.000 pengő bérjö
vedelmet kontempláltak, a rossz viszonyok 
miatt azonban ez az összeg 70.000 pengőre 
esett le.

Úgy látszik, ez az „ügy” is jelentéktelenné 
zsugorodik össze s csak néhány „ elégedetlen
kedő” tag mozgatja azt.

-i

Síét uíiiamos összeütközött 
az flpponyi-iéren

Vasárnap este könnyen végzetessé válható 
villamoskarambol történt az Apponyi-téren. 
Az esőtől sikos pályán az Eskü-térről az Irá
nyi-utca felé haladó 14-es jelzésű villamos be
lerohant a vele szembe jövő 44-es villamosba. 
A 14-es kocsi, bár a vezető teljes erővel lefé
kezte, kiugrott a sínek közül és csúszott n,- 
hány métert tovább. Komolyabb szerencsétlen
ség nem történt, csak Kalló András, a 14-es 
villamos kalaúza esett ki az úttestre. Köny- 
nyebb zúzódásokat szenvedett. A rendőrség 
megindította a vizsgálatot, 
nyomozást fcccönségésikert h, obbjBbxny i-.

Tűzvész pusztította el 
Hegymeg kézség egyrészét

Miskolcról jelentik: Az edelényi járásban 
lévő Hegymeg községben az elmúlt éjszaka 
veszedelmes tűz pusztított. Kevéssel éjfél után 
lángok csaptak elő Szalontai András gazda 
lakóházának padlásáról és a lángok hamaro
san átterjedtek a szomszédos házakra is, úgy
hogy rövid idő alatt öt ház állott lángokban. 
Az álmából felriadt lakosság nagy igyekezet
tel próbálta elfojtani a tüzet, amely azonban 
a gazdasági épületekre is átterjedt. Stefán 
Gyula, Varga István, Kovács Sámuel és Nagy 
József né lakóházai égtek le Szalontai lan. óha
zán kívül. Ezenkívül tizenegy gazdasági épü
let is elhamvadt, ezekből azonban sikeralt az 
állatállományt idejében kimenteni. A cscr-dör- 
ségi vizsgálat során megállapították, hogy a 
tüzet a Szalontai házának kéményéből kipat
tanó szikra okozhatta. Az anyagi kár igen 
nagy. Emberéletben nem esett kár.

A Nemzetközi Vásárra a vidék
ről és utódállamok területéről 
Budapestre érkező igen tisztelt 
vevőinknek is alkalma legyen a 
férfi fehérnemű szükségletét na
gyon előnyösen beszerezni,

InovásáruHkat
mármost a szezon elején kezdtük 
meg.
A z  eddig 8 .5 0 ,  1 0 .5 0  és 
1 2 .5 0  P - é r t  hirdetett és árusí
tott finom pepiin és másfajta férfi
ingeket vásárunk tartama alatt

pengős 
egységáron 
árusítjuk

Tropikál sporting most . . P G .5 0  
Komplett hálóing most . . P 5 .8 0  
Rövid alsónadrág príma 

köper és színes most . P 2 . 8 0

LUSTIG EDE
VI!, R ákóczi út 4 .
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Látogassa meg a
Nemzetközi Vásáron

Dr. OETKER w
ingyen kóstolóját és kérje ott a 
most megjelent

f i l l é r e s
R E C E  l ’ T K Ö J í  Y V E  T  ,

melyet postán  is szívesen küld 
ingyen és bérmentve: Dr. Oelkar, 
Budapest, Vili.. Contí-ntca 29

A repülés, az üzlet 
és az ünneplés . . .

A napokban a hangosan bereklámozott hol
land ..légioinnibusz4* érkezett Budapestre. A 
„hatalmas légiomnibnsz‘‘-róI kiderült, hogy 
€v oiyun közönséges u l asszúllitógép, mint 
amilyent már gyakran látott a magyar fővá- 
ros, csak legfeljebb több motorja van. Ez 
azonban még nem volt ok arra, hogy ennyi 
motorcrbvel csináljanak reklámot nmek a 
hollandiai üzleti vállalkozásnak, hogy kieső - 
őítsék a főpolgármestert, a rádióspeakert és 
a közönséget Mátyásföldre ennek a repülő
gépnek a fogadtatására. Az idegenforgalom 
kétségtelenül olyan fontos, hogy minden le
hetőt meg kell tenni fejlesztése érdekében, 
azonban mégsem szabad, olyan túlzásba es
nünk, hogy minden idevetödő külföldit ban
dériumokkal fogadunk, mintha csak valami 
ismertlen kis balkáni állam lennénk. A hol
land „légioinuibusz** közönséges üzleti vállal
kozás, amelytől annál kevésbbé várhatjuk 
idegenforgalmunk emelkedését, mert hiszen 
egy repülőjegy ára csekély 2250 márka, amit 
ni f — ha nem tévedünk — csak nagyon keve
sen fizethetnek egy /, is légi oninlbuszvzásért... 
A  túlzottan szívélyes és ünnepélyes fogadta
tás után mindenesetre elhisszük a holland re
pülővállalat. igazgatójának, hogy „még sehol 
sem fogadták őket ilyen szívesen'', mint 
ahogy azt nagy büszkén kijelentette... Mert 
egy vállalat üzletéből mégsem lehet közügyet 
csinálni tűzijátékkal és mozsársiitögetéssel. . .

Rákoscsaba! telepesek panasza
Az utóbbi időben egymásután érkeznek 

hozzánk panaszok a rákoscsabai Schell-telcp 
lakói részéről, akiknek egy része a nagy 
munkanélküliség miatt hónapok óta nem tud
ja pontosan fizetni a percellákért járó rész
leteket és ezért most kiteszik őket azokból a 
kis házakból és kunyhókból, amiket maguk
nak a megvásárolt telken építettek. A sok 
közül eleg egyelőre kiragadni egy példát. 
Sehwartz Gyula bádogosmunkás a Sehell- 
tclepen 166 öl telket vásárolt 298 pengőért, 
amelyből eddig 62 pengőt fizetett le. Miután 
azonban a n**gy gyermekes családapa már 
lík'k) óta munka nélkül van, az utolsó hóna
pokban elmaradt a telek árának törlesztésé
vel és ezért, most az a veszély fenyegeti, hogy 
kiteszik a kis telekről, amelyen pedig család
jának már kis kunyhót épített. Mintegy hat
van családot fenyeget hasonló veszedelem, 
sőt az utóbbi időben már meg is történt, 
hogy a telekről kihelyezettek házait lebon
tottak. Sokgyermekes szegény családokat fe
nyeget 37. a veszedelem, hogy hajléktala
nokká válnak, ha nem rendezik sürgősen ezt 
a kérdést. Kétségtelen, hogy a parcellákért 
a vételárat fizetni kell, azonban valami mél
tányost megoldást mégis keltene találni azok
nak az érdekében, akik Önhibájukon kívül 
nem tudják egy ideig törleszteni a részleteket, 
nehogy földönfutókká váljanak.

Egy kerékpártolvaj
izgalmas üldözése

Izgalmas tolvajüldözés folyt le vasárnap 
délelőtt az Üllői-úttól a Kálvin-térig. Szerdár 
Antal 20 éves műszerész, az Üllői-út 38. számú 
ház előtt levő kerékpárt akarta ellopni, fel
pattant a gépre és teljes sebességgel hajtott 
el a Kálvin-tér irányában.

Jabai József soffőr, aki szemtanúja volt a 
kerékpárlopásnak, autójával utána robogott a 
tojvajriak, akit az Üllői-út és a Kálvin-tér 
sarkán sikerült is megelőznie. Jabai hirtelen 
lefékezett, kiugrott az autóból és elállta a 
menekülő Szerdár útját. A tolvaj nem vesz
tette el hidegvérét, el akart menekülni és 
teljes sebességgel nekihajtott az öt üldöző 
soffúrnék. Jabai az utolsó pillanatban elug- 
rott a kerékpár elől és utána kapott a tolvaj
nak, akit sikerült is lerántania a gépről.

Pillanatok alatt hatalmas tömeg csoporto
sult köréjük, akik nem tudván, hogy miről 
van szó, tétlenül nézték a két férfi elkesere
dett viaskooását, amelyből a hatalmas erejű 
tolvaj került ki győztesként. Szerdár ismét 
felugrott az ellopott kerékpárra, hogy elme
neküljön, azonban a soffőr sem hagyta ma
gát, ismét üldözőbe vette a tolvajt, akit a 
Vámház-körút és a Kálvin-tcr sarkán sikerült, 
fifognia. Szemtanúja volt ennek a jelenetnek 
Safties Nándor államrendörségi detektív is, 
aki segítségére sietett az üldözőnek és akivel 
együttesen sikerült ártalmatlanná tenni, majd 
megkötözni a veszedelmes kerékpártolvajt.

Szerdár Antalt előállították a főkapitány
ságra, ahol kihallgatása után letartóztatták. 

— •—
Kirabolták egy detektívfelilgyeld lakását.

Szűcs Kálmán de tektivfő fel ügyelő Mirtusz- 
utca 3. számú házban levő lakását vasárnap
ra virradó éjjel ismeretlen tettesek feltörték 
és kifosztották. A kár meghaladja a három
ezer pengőt.

M A G Y A R  H É T F Ő
— — W — i— WMBIUMMMHinBBgaa------------------------------

S zéch en yi M ih á ly  g ró f  
bűnvádi följ e len tést tett 
J a n  K u b e lik  e llen

A büntetöhatfSságokat néhány hét óta ismét 
egy arisztokrata per foglalkoztatja.

Gróf Széchenyi Mihály ügyvédje, dr. Beké
rés István útján kizsákmányolás címén fel
jelentést tett Kubelik Jan, a világhírű hegedű- 
művész ellen. A gróf, aki az utóbbi években 
— mint beadványában írja — banktartozásán 
kívül 400.000 pengő magánadósságot is csi
nált, egyezséget kötött Kubelikkel, mely sze
rint a. hegedűművész átvállalja a gróf összes 
tartozáséit, ezzel szemben a. vörösvári kastély 
és az azt körülvevő 1600 hold az ö tulajdonába 
megy át.

A bank tudomásul vette a megállapodást, 
amelyről azonban a magánhitelezőket clfelcj-

Néhány év előtt S. M., Budapesten élő 
olasz állampolgár, akit olaszországi cége 
egyik nagy budapesti iparvállalathoz, delegált, 
itt megismerkedett egy zágrábbi születésű cs 
budapesti illetőségű előkelő, leánnyal. Az 
ismeretségből szerelem lett és a fiatalok elha
tározták, hogy házasságot kötnek. Annak ide
jén az esküvő nagy társasági eseménye volt 
a magyar fővárosnak. Az esketési szertartás 
az olasz követségen folyt le és azt maga 
Durini di Monza gróf, az akkori követ vé
gezte. Évekig élt a fiatal pár zavartalan bol
dogságban és a házasságból egy kisleány 
született. Utóbb mégis nézeteltérések kelet
keztek a házasfelek között és megindult a 
válási eljárás.

A különös körülmények között létrejött há
zasság felbontása azonban nem látszott egy
szerűnek és ezért az asszony az igazságügy- 
minisztériumhoz fordult, ahol azt a meglepő

Június végén lejár az az ideiglenes megál
lapodás, melyet a főváros kötött a Talbot- 
centráléval az áramvásárlás dolgában. E ha
táridő lejárta előtt, tehát a fővárosnak végle
ges állást kell foglalnia a tekintetben, hogy 
a jövőben az üzemmel milyen összeköttetést 
óhajt fenntartani. Hosszú idő óta folynak 
már a tárgyalások ebben az ügyben és a pol
gármester már a múlt évben azt javasolta, 
hogy a főváros vegye meg a dunántúli erő- 
mútelepct, vállalja magára a külföldi hitele
zőkkel szemben a fizetési kötelezettségeket.

Most azonban, mint fentebb említettük a 
főváros és a centrálé között fennálló szerző
dés néhány hét múlva lejár és felsőbb hely
ről is kezdik sürgetni a főváros döntését. 
Még május vége előtt a határozat meg is tör
ténik. Borvendég Ferenc alpolgármesternél, 
aki ez ügyben kezdettől fogva nagy szerepet 
játszott és aki az egész kérdéskomplexum 
legalaposabb ismerője, szombaton egész dél
előtt beható tárgyalások folytak a Talbot- 
ügyben. A megbeszélésen részt vett az Elck- 
tromosművek több igazgatója, a tisztiügyész
ség képviselője és az üzemi osztály vezetője. 
Most még a pártok vezetőivel való megbeszé
lés van hátra és ezek elhatározása után teszi 
meg a polgármester az autonómiának a vég
leges javaslatot a Talbot-centrálé sorsára 
nézve.

Sokszor megírtuk már véleményünket e 
kérdésről, s ezért most csak megismételjük: 
a bánhidai erőmű létesítése felesleges és elhi- 
béizott elgondolása volt a Bet hím-kormány
nak, Érthető, ha a Gömbös-kabinet ettől a 
deficites és soha rentábilissá nem júló intéz
ménytől szabadulni szeretne. Hcgyeshalmy

tették értesíteni, hanem arról később vélet
lenül szereztek tudomást. így történt azután, 
hogy a magánhitelezők, mikor többszöri fel
szólításra sem Jcapták meg pénzüket Kubelik- 
töl — ismét a grófon követelték pénzüket. 
Időközben Kubelik külföldi hitelezői megtud
ták. hogy a hegedűművész kastélyt vásárolt és 
miután Kubelik is teljesen el volt adósodva, 
hitelezői lefoglaltatták úgy a vörösvári kas
télyt, mint a birtokot és a rendkívüli múér- 
tékekkel zsúfolt kastély berendezését el is ár
verezték.

Ilyen előzmények után tette meg gróf Szé- 
ehenyi Mihály ügyvédje útján a feljelentést 
Jan Kubclilc ellen.

választ kapta, hogy vem is kell elválnia, mert 
a magyarországi törvények értelmében az 
olasz követségen kötött házasság érvénytejen. 
Magyarországon ugyanis csak a törvényes 
anya könyvvezető köthet érvényes házasságot, 
vagy a törvényhatóság első tisztviselője. A 
nemzetközi konzuláris egyezmény szerint 
ugyanis diplomaták csak azokban az államok
ban eskette t he tik meg saját állampolgárai
kat, amely országok az ilyen egyezményt rati
fikálták. Magyarország nem tartozik ez or
szágok közzé, tehát az olasz követ olasz ál
lampolgárokat Budapesten nem adhat össze. 
A váló házasfelek most pert indítanak a bu
dapesti törvényszéken annak megállapítására, 
hogy jóhiszemüséaük folytán a házasság pu- 
tatív házasságnál? tekintendő és így az ebből 
származó gyermek törvényes. Valószínű, hogy 
ezek alapján a bíróság is törvényesnek fogja 
elismerni a törvénytelen házasságból szüle
tett gyermeket.

intézkedés árát ?
Lajost és Tormay Bélát terheli a. Talbot- 
centrálé megépítéséért a legsúlyosabb felelős
ség. Ma pedig, — úgy tudjuk a fővárosnál, — 
Tomiay Béla államtitkár a legerősebb harcosa 
annak a tervnek, hogy ezt az erőművet a fő
város vegye át.

A főváros közönsége pedig joggal tiltakozik 
az ellen, hogy’ egy elhibázott kormányzati 
ténykedést az ő súlyos gondjai közepette, le
szurkolt adófilléreiből igyekezzenek jóvátenni!

Más megoldást kérünk!

A garázda testvérek 
megtámadták a rendőrt is

Véres verekedés volt szombatról vasárnapra 
virradó éjjel Újpesten, az Árpád-út 115. szá
mú házban levő vendéglőben. Három testvér: 
Szabó József 25 éves, Szabó István 21 éve3 
és Szabó Pál 31 éves asztalosok összevereked
tek, bírókra keltek egymással és kiverték a 
vendéglőben levő csendes borozókat. A bot
rányra rendőr érkezett a helyszínre, aki a 
Szabó-testverékct meg akarta fékezni, majd 
pedig előállítani a kapitányságra. Szabó Jó
zsef ellenkezett a rendőrrel, majd rátámadt. 
A rendőr szorongatott helyzetében kardot 
rántott és Szabót kezén és arcán megsebesí
tette. Értesítették a mentőket, akik a ga
rázda embert első segélyben részesítették, 
majd előállították két testvérével együtt az 
újpesti kapitányságra, ahol botrányokozás cs 
hatósági közeg elleni erőszak címén mindhár
mukat őrizetbe vették.

Bélrenyheség,
székrekedés

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

csülhetetlen szolgálatokat tesz a

Hunyadi János
természetes keserűvíznek Rendszeres hasz
nálata. A HUNYADI JÁNOS keserüvíz 
biztosan és enyhén hat. szabályozza a beí- 
müködést, a vérkeringést és erősíti szer
vezetünket. Idejekorán használva, sok sú
lyos betegségnek vehetjük elejét és hosz- 

szabbítjuk meg ezáltal életünket.

Törvényszéki naptár
Hétfőn

A büutetőtörvényszék Méhes-ianáesa folyta
tólagosan tárgyalja a Stefánia Szövetség is
mert, viharos ügyét. (1 1 . emelet 1 , 9 órakor.)

Az Ítélőtábla Kállay-tanácsa tárgyalja Troppauer Lili 
zsarolási bűnügyét. Mint ismeretes. Troppauer Lilit vó- 
leeénvc. Strém István nyugalmazott százados jelentette 
fel Á bűn te tó törvényszék a fiatal és feltűnően csinos 
ieánvt két és félévi ícgybá/ra ítélte és azonnali lrtar- 
tóztatását rerldrltr el, az ítélőtábla azonban szabadlábra 
helyezte Troppauer Lilit. Kzután több polgári per indult 
meg Troppauer Lili és Síréin István között, l.z/el egy
idejűleg a párbajok sora következett. \ százados provo- 
káltatta a lcánv védőügyvédét, több újságírót es a lcánv 
bátvját. IIven viharos előzmények után kerül az ügy az 
ítélőtábla elé. (II. emelet 33. Fél 1Ü órakor.)

A  büntetőtörvényszék Szemák-tanácsa foly
tatólagosan tárgyalja az egyetemisták kom
munista bűnügyöt, melynek, mint ismeretes, 
harmincnégy vádlottja van. (I. cinciét 26, 9 
órakor.)

Kedden
A büntető törvényszék Horváth-tanácsa foly

tatólagosan tárgyalja a Heidelberg-félo va
luta ügyet.

Horváth járásbíró a Beck \ ilmos örökösök 
ügyét tárgyalja. (IV. emelet 20.)

Balogh törvényszéki bíró tárgyalja azt a 
plngiumpert, melyet Endrei Ferenc közgaz
dasági egyetemi hallgató indított I adnai 
László, az isméit író ellen egy cgyfelvonásoH 
témájával kapcsolatban. (II. eme’ et 5'c, IX 
órakor.)

Srerdán
fíénnél járásbíró tárgyalja Troppauer Lili

nek Síréin százados ellen indított becsület- 
sértési perét. (Földszint 3S.)

Gyulai törvényszéki bíró tárgyalja T. István adófel- 
úgyelónek és feleségének, F. Hozáliinak valóporét. Az 
adófelúgyelő keresetében előadta, hogy felesége az ő tud
tán kívül teljesen eladósodott és c/.által ót is tönkre
tette. Kzen a rímen kéri az asszony hibájából kimondani 
a válást. (II. emelet 6.)

Csütörtökön
A büntető törvényszék iSr/iűríL tanácsa érde

kes sajtópert tárgyal. Endrcsz György ka
tasztrófája után Nógrádi Béla, a Magyar 
Hírlap munkatársa cikket közölt, melynek 
keretében Asbóth Oszkár úgy nyilatkozott, 
hogy a katasztrófáért a Magyar Műegyetemi 
Sportrepülőket terheli a felelősség. A  Sport
repülők erre sajtópert indítottak úgy Nógrádi, 
mint Asbóth ellen. A  vádlottakat dr. Zim- 
mennann Géza védi. (I. emelet 26, 9 órakor.)

Az I—III. kerületi járásbíróságon dr. Iteirh IVcr sí
elnék érdekes nótartási pert tárgyal. K. Fercnrné indí
totta a pert férje ellen, aki azonban arra hivatkozva, 
hogy felesége érdemtelen, a kereset clutasitását kérte. 
Az asszony a csütörtöki tárgyaláson egész sor nyilatko
zatot fog bemutatni, melyekkel igazolni kívánja férje 
vádjainak alaptalanságát. (I. emelet 136. 9 órakor.)

Pénteken
Czermann bíró tárgyalja a Magyar Film

iroda Itt.-nek az IBUSz elleni perét, egy film
feliratot kopírozógép találmányának elsajá
títása miatt. (IV. emelet 7.)

Az ítélőtábla Gadó tanácsa egyesítve tárgyalja Kari- 
kiis Frigyes kommunista bűnügyeit. Mint ismeretes. Ka
rikás két társát, l'ürstöt és Sallait az. elmúlt nyáron ha
lálra ítéltek és felakasztották. (II. emelet, 32. Fél 10 
órakor.)

Bajkai egyes bíró tárgyalja W. Adélnak V. 
József elleni perét, amellyel egy tizenhétéves 
jegy esség jutott el a fináléhoz. A felperes 
készkiadások címén 12.000 pengőt követel az 
alperestől. (II. emelet 53.)

Szombaton
Balogh tórvényszéik biró tárgyalja a sorozatos elő

adásokon színrekerült ..Caramba" korül keletkezett szer
zőjogi pert. melyet l.irhtner Fndre zeneszerző indított 
zeneszámainak engedély nélkül való felhasznalása miatt 
a Kamara-színház ellen. (II. emelet 5 c.)

Benedek járásbíró tárgyalja folytatólagosan 
azt a próbapert, mit Nyíri Tibor munkás in
dított fizetésmegrüvidítös címén a MÁV- 
betegsególyző ellen. A tárgyalásra közel száz 
tanú van beidézve. (I. emelet 118, 11  órakor.)

Betöltésre váró állások pestmegyei közsé
gekben. Pest vármegye egyes községeiben 
állások várnak betöltésre, Üllő községben a 
nyugdíjazás folytán megüresedett vezető- 
jegyzői, Szi gets zen tini ki oson a halálozás 
folytán megüresedett községi orvosi, Tápió- 
szentmárton községben az újonnan szervezett 
két irodatiszti állásra hirdettek pályázatot. 
A pályázatokat május 15-ig lehet az említett 
községek illetékes főszolgabírói hivatalához 
beuyújtani,

a  f écsillát m á ck éja !
f k o M s f i^ u c á k , í c ó k c s x U t e k ,  af&t-
e U t U á c y y ú k ,  m t c U c u .  k u á i n i á k

éc^ éő ei-U ik ú t á l J U s e v é u y l á c s í u f y

Furcsa bonyodalmak
egy esketés körül

Durini dl M on za  g róf, vo lt b u d a p esti o la sz  
K övet e g y  e l ő k e l ő  h á za sp á rt a d ott ö s s z e ;  
é n e k  m últán  d erü lt Ki, h o g y  n em  K ötötieK  
é r v é n y e s  h á z a ss á g o t

E rőltetik  a  fővá ro st, 
h o g y  v e g y e  m e g

a  T a lb o t-cen trá lét
Újból Budapest közönsége fizesse egy el
hibázott kormányzati
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A lengyel orientáció
A  revizonizmus revíziója

U j é le t a  ro m o k  f e l e t t . . .
R e fle x ió k  a  N e m z e tk ö z i V á s á r  

m e g n y itá s a  u tán
A közgazdaságtan tudománya nem ismer 

csodákat, mint ahogy a tudományban a cso
dák általában ismeretlenek. Mégis a csodá
val határos az az eredmény, amit az idén a 
Nemzetközi Vásár szervezői fel tudnak 
mutatni a gazdasági válság legsúlyosabb 
időszakában, amikor az egész világ egyet
len nagy megoldatlan gazdasági probléma, 
amikor a gazdag Amerikát is utolérte már 
a gazdasági káosz, amikor a legelőkelőbb 
valuták értékállandósága is teljesen proble
matikussá vált, ez a megcsonkított ország, 
mintha csak demonstrálni akarná megcson- 
kíthatatlan munkakészségét, izmos tehetsé
gét és alkotóerejét, a gazdasági virágzás 
legszebb éveire emlékeztető hatalmas mani- 
fesztációval hirdet optimizmust befelé a 
mir-már csüggedő kereskedelem és ipar 
számára és hirdeti kifelé, a külföld részére 
a magyar nemzet töretlen e r e jé t , . .

Ezek az első gondolatok, amelyek a szom 
baton megnyílt Nemzetközi Vásáron jut
nak eszünkbe. Mintha huszonnyolcévi kí
sérletezés után most alakulna csak ki iga
zán a budapesti Nemzetközi Vásár, amely
nek történetében ez a mostani bizonyosan 
új korszakot jelent. Jelenti azt az örven
detes fejlődést, amely néhány évi kísérlete
zés és néha kapkodó próbálkozás után a 
féleredmények helyett most már egész si
kert hozhat, jelenti a fejlődésnek azt a pe
riódusát, amelyben már kialakult az az 
irány, amelyen haladva bizton meg lehet 
alkotni azt, ami a vásár vezetőségének a 
törekvése és aminek megvalósítását ideális 
célul maga elé tűzte.

Ma, —  egy nappal a Nemzetközi Vásár 
megnyitása után —  még nincs helye a kri
tikának, azt azonban már most meg lehet 
állapítani, hogy az idei Nemzetközi Vásár 
felülmúlja az eddigi hasonló vásárokat és 
szerencsés egyesítése a nagyiparnak, kis
iparnak, háziiparnak, kereskedelemnek és 
mezőgazdaságnak. A  száraz számok, a 
rendszerint unalmas statisztikai adatok ez
úttal nemcsak érdekesek, hanem minden
nél beszédesebb bizonyítékai is a Nemzete 
közi Vásár csodálatos fejlődésének. Hiszen 
ma, amikor a gazdasági tespedés világszerte 
megbénítja a dolgos munkáskezeket, ami
kor gyárak, műhelyek, üzletek és irodák 
ezrei némuinak el mindenütt a világon, a 
budapesti Nemzetközi Vásár területe lénye
gesen megnagyobbodott és a kiállítók száma 
olyan mértékben emelkedett, hogy hely hiá
nya miatt a jelentkezők egyrészét már el 
kellett utasítani. Hiszen az első két napon 
máris az üzletkötések tömege indult meg 
a vásáron, máris milliós összegekért vásá
rolt a külföld magyar mezőgazdasági cik
keket és ipari termékeket, az ország^ min
den részéből, a megszállt területekről  ̂ es 
külföldről máris az idegenek ezrei lepik el 
a fővárost, hogy új pénzt hozzanak Buda
pest és az ország gazdasági vérkeringé
sébe.

A Nemzetközi Vásár vezetőségén kívül 
elsősorban a magyar gyáripar, kisipar, me
zőgazdaság és kereskedelem az, amely min
den elismerést megérdemel az idei vásár si
keréért. A kiállítók nagy áldozatkészség
gel látták be, milyen fontossága van egy 
ilyen vásárnak a magyar propaganda szem
pontjából is, hiszen ez a Nemzetközi Vá
sár minden szónál szebben hirdeti a ma-

A németországi események, Lengyelor
szágnak a németektől való látszólagosan éles 
eltávolodása —  ha ez éppen az utolsó na
pokban valamelyes enyhülést mutat -—, 
a mi figyelmünket is fokozatosan Lengyel- 
ország felé fordította. A magyar parla
mentben és legutóbb a Pester Lloyd hasáb
jain is igen figyelemreméltó felszólalások 
hangzottak el, amelyek a magyar revíziós 
politikának reálisabb alapokra való fekteté
sét kívánták. Kimutatták azt. hogy Magyar- 
ország igen helytelenül járt el, amikor a

revíziós propagandája során az összes há
borús békék revízióját sürgeti, valósággal 
ehhez kötötte a saját sorsát is.

Reálpolitikát kívántak, a német-francia 
és a német-lengyel kérdéstől való függetle- 
nítést, s ezzel megkönnyítését annak is, hogy 
olyan nemzet, mint a velünk szimpátizáló 
lengyel nép, ne legyen kénytelen — a saját 
érdekében is — mereven a magyar revíziós 
törekvések ellen állást foglalni.

Ez a revideált revíziós álláspont élénk 
érdeklődést váltott azonnal ki Lengyelor
szágban. A Jengyei kormány félhivatalos

napilapja a Gazeta Polska, amelynek főszer
kesztője különben a magyarság igaz ba
rátja, Matuszewsky Ignác, —  a volt buda
pesti lengyel követ — , „A  reviziónizmus 
revíziója”  cím alatt nagyobb cikket írt. A 
kitűnő publicista többek között ezt mondja 
érdekes cikkében:

„A  szerződések nem örökéletűek . . .  Semmi
féle szerződés sem volt soha örökérvényű, 
mert a világ halad, népek születnek, fejlődnek 
és meg is halnak. A szerződések örök változ- 
hatatlansága azt jelentené, hogy az emberisé

get valami szörnyű csoda következtében mumi- 
fikálták, más szavakkal, hogy az emberiség
— meghalt.” így formulázta — fényesen — 
a reviziónizmus filozófiai tézisét Mussolini 
1928. június 5-én a szenátusban elmondott be
szédében. Tézise filozófiailag helyes és éppen 
ezért nincs politikai jelentősége. Kétségtelenül 
szándékosan kerüli a politikai vonatkozásokat, 
nehogy idő előtt leplezze le Olaszország terveit.

Bizonyára minden állam hozzájárulna a 
szerződések megváltoztatásához, de mindegyik
— mások rovására. A reviziónizmus éppen 
ezért, mint fogalom, mint alapelv, mint jelszó, 
a legkülönbözőbb elemeket csoportosíthatja 
maga köré. Ameddig csak az elvről vitatkoz
tak, adig létre lehetett hozni egy mesterséges 
harmóniát.

Elég volt azonban egyetlen kísérlet, hogy az 
absztraktumból átmenjen a kérdés a reali
tásba, a filozófiából a politika területére és 
a harmónia egyszerre megszűnt. MacDonald 
római látogatása óta egyetlen szerződést sem 
vettek még revízió alá. Csak egy „revízió” 
vette kezdetét: a reviziónizmus revíziója. Mert 
mi más lett volna az angol alsóházban el
hangzott vita? Sir Austin Chamberlain nem 
tett egyebet, mint a revíziónak ezt a ködös 
fogalmát, amellyel a német propaganda meg
mérgezte a Themse levegőjét, revideálta. Fél
retette a filozófiai szempontokat és politikai

gyár élniakarást ős alkotni tudást.

M o s t  j e l e n t  m e g  L é v a i  J e n ő
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Kapható a  M agyar HÓHÓ k iadóhivataléb an

V I , Rózsa-utca 111.
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telket akar vásárolni^
forduljon érdeklődéssel a

M agyar Á lta lá n o s  In g a tla n b a n k
Részvénytársasághoz
Budapest, IV., Deák Ferenc-u. 17 
Telefon: 818—53
mert ott olcsón és kedvezményes f iz e té s i fe l
téte lek  mellett vásárolhat Budapest minden részén> 
továbbá a környéken fekvő telket
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Terület:

négyszögölenként 6 .— p e n g ő f ö l  
120.— pengőig.
60  négyszögöliől 3 0 0  négyszögölig

A Magyar Általános Ingatlanbank
nagyobb parcellázásai:
1., Budafoki-út (10-es autóburz).
I„ Etele-út (14, 49-es villamosok, kelenföldi pályaudvartól 2 perc).
11., Gábor Aron-utca (5-ös autóbusz, 81, 83, 44 , 4, 14, 61-«s váll.).
11., Budakeszi-út (5-ös autóbusz, 81, 83, 44, 4, 14, 61-es vilamosok). 
II, pasaréti-út (5-ös autóbusz, 81, 83, 44, 4, 14, 61-es villamosok).
111., Törökvészi-űt, Pusztaszeri-út (9-cs autóbusz).
VII, Amerikai-út (új Andrássy-út sarkán, 25-ös autóbusz, 67-es vili.),
VIII, Amerikai-út (Thököly-út sarkán).
X , Harmat-utca (Kápolna-tértől 5 perc, 36, 37-es villamosokkal). 
Sashalom (Keleti pályaudvartól vállamoson 10 perc).
Veresegyház* (Nyugati pályaudvartól 60 perc).

érvekkel operált. Attól tartunk, hogy Musso
lini és Papon római beszélgetésének hasonló 
jellege volt. Nem valószínűtlen, hogy az ola
szok megkísérelték rábírni a németeket arra, 
vegyék revízió alá azt a felfogásukat, amely 
szerint a szerződések revíziója Ausztriának 
Németországhoz való csatlakozását jelentené. 
A németek pedig valószínűleg ennek az ellen
kezőjéről igyekeztek meggyőzni az olaszokat. 
Mussolini ismeretes cikke, amelyben a kis- 
antantot megtámadta, hallgatott Lengyelor
szágról, a „Tcmps”  római tudósítója azonban 
úgy tüntette fel ezt a cikket, mint felszólítást 
a világ közvéleményéhez, hogy v egye „revízió” 
alá azt a felfogást, mintha az olasz revizio- 
nizmus keleten teljesen fedné a német revizio- 
nizmus törekvéseit.

Legutóbb ezekhez a tényékhez még egy új
is járult, amely annál érdekesebb, mert Ma
gyarországból származik. A magunk részéről 
nyomatékosan kívánunk rámutatni arra, hogy 
a revizionizmusnak még olyan tradicionális és 
természetes központjában is, mint amilyen 
Budapest, bölcs szándékok mutatkoznak, hogy 
a magyar törekvéseket elkülönítsék a német 
kívánságoktól. Itt a revíziónak, ebben a leg
inkább érdekelt központjában is, abban a pil
lanatban, amikor a filozófiai általánosságok 
politikai lehetőségekké válnak, érzik a szüksé
gét annak, hogy „revízió”  alá vegyék az ed
digi taktikát. Mert másképen nem lehet értel
mezni Magyarországnak azt a reményét, hogy 
más úton keresse ideáljainak megvalósítását, 
mint Németország. Mindez bizonyosan azt a 
filozófiai tételt igazolja, hogy „semmi sem 
örökéletű” . A „ reviziónizmus” egysége sem. 
Mert még azok, akik a revízió hirdetői, sem 
kívánhatják, hogy a német hegemóniái Euró
pában újra felépítsék. Ezért a revizionizmus- 
na,k azzal keli kezdenie, hogy önmagát veszi 
revízió alá.”

Amint látható, Lengyelország hivatalos 
körei örömmel fogadnák és tőlük telhetőén 
támogatnák a magyarság olyirányú törek
véseit, hogy a német revíziós törekvésektől 
elszakadva, attól teljesen függetlenül, har
colnánk vitális érdekeinkért. A  lengyelek 
összeköttetéseit, a franciákkal való nagy ba
rátságukat is figyelembevéve, ez értékes tá
mogatást jelenthetne a jövőben.:

Mondjuk mindezt azért is, mert most 
folynak, az eredményesnek látszó tárgyalá
saink Warszawában, a lengyel-magyar ke
reskedelmi szerződés ügyében. Figyelembe
véve a németek rideg gazdasági elzárkozó- 
dási politikáját a magyar gyümölcs, vaj és 
tojás útjába gördített nagy akadályokat s 
azt az óriási méretű gyümölcshiányt, amely 
Lengyelországban mutatkozik, itt lenne az 
ideje, hogy az eddigi németbarát gazdasági 
politikát lengyelbarát váltsa fel. Ugyanez 
vonatkozik a lengyel nafta- és sószállításra 
is, amelynek megalapozásával a magyar 
gyümölcs a legnagyszerűbb piachoz juthatna 
Lengyelországban. Különösen aktuálissá 
válik ez a kérdés nálunk most, amikor a 
kísérletképen behozott osztrák főtt sóról 
kitűnt, hogy az nedves, szürkeszínű, étke
zésre alkalmatlan, csak iparsó (marhasó) 
címén hozható forgalomba.

A Magyar H étfő  már a múlt év folyamán 
sorozatos cikkekben mutatott rá a lengyel
magyar politikai és gazdasági kapcsolatok 
kimélyítésének múlhatatlan szükségességére, 
mint amelyek mindkét nép érdekében álla
nak. Megnyugvás és elégtétel számunkra 
tehát most az, hogy hivatalos körök — 
mindkét állam- részéről —  a legkomolyabb 
formában kezdenek foglalkozni e problémá
val . .  ,

Lévai Jenő

Minden hétfőn a
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ára csak fillér

12 nagy oldal
4 oldalas zöld sport- 

melléklet
Érdekfeszítő háborús 

regény

S tn x é sF u x h n m o - 
ros beszélgetései

Forrai Zoltán 
karrikatúrái

Alegragyogób 
hírszolgálatb
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augusztusban ■* egységes osztályon 
Dalmácia, Tripolisz, Korfu, Malta, 
Rhodos, Görög- és Törökországba.

Pünkösdkor páratlanul olcsó utazás
Velence, Firenze, Rómába

Nápoly ból haza Saturnia óriásniotorhajón 
Prospektusok budapesti irodáinkban:
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Közel százezer látogatója 
volt eddig a Nemzetközi 

Vasárnak
Az idei Nemzetközi Vásár sikerére jellemző 

az a nagy látogatottság, amely már az első 
két napon tapasztalható volt. Szombat délelőtt 
az ünnepélyes megnyitásra 10.000 meghívót 
bocsátottak ki, amelyek két személyre szóltak. 
Így 20.000 meghívott vendég és a kiállítók ré
széről további 10.000 ember vett részt a vásár 
ünnepélyes megnyitásán, délután pedig, ami
kor már rendes belépőjegyeket adtak ki, ismét 
mintegy 80.000 látogatója volt a vásárnak. 
Vasárnap a szép tavaszi időben egész nap 
özönlött u közönség a Nemzetközi Vásárra, 
ahol ezen a második napon körülbelül 50.000 
ember fordult meg, úgyhogy az első két na
pon mintegy százezer ember látogatta meg a 
Nemzetközi Vásárt.

Stinc is Tu*c

}lteM*cquitteU a koescóu
Űj ruhában, ragyogó kedvvel, tele optimiz

mussal „tont Lipótváros” kint korzózott va
sárnap délelőtt t. pesti Dunaparton. Fél egy 
órakor azután meglepetés érte a korzót. A 
Régiposta-uteából tizenhat főnyi mannequin- 
csapat fordult be a korzóra. A divat-görlök 
párosával mentek, léggömbökkel és napernyők
kel felszerelve, amelyeken felírás adta tudtul 
a nagyérdemű korzózóknak, hogy a Nemzet
közi Vásáron naponta a divatrevü keretében 
a „legutolsó fazonok” kerülnek bemutatásr. 
Az ötlet valóba:-, frappáns volt, csak a végre
hajtás volt kissé primitív. A szép hölgyek na
gyon siettek, nevetgéltek és így a kitűnő ötlet 
várt hatása elmaradt.

A vidéki városok a Nemzetközi Vásáron.
A Nemzetközi Vásárt már eddig is számos 

vidéki város polgármestere látogatta meg, 
de a vidéki városok e héten megtartandó 
budapesti kongresszusa alkalmával a vidéki 
polgármesterek testületileg is megtekintik 
a vásárt, amely iránt az idén a vidéki váro
sok részéről annál nagyobb érdeklődés mutat
kozik, mert hiszen 11 vidéki város önállóan, 
további 5S pedig kollektive vesz részt a 
vásáron.

A képviselőház és felsőház tagjainak 
testületi látogatása a vásáron.

A képviselőház és a felsöház tagjai csütör
tök délelőtt testületileg látogatják meg a 
Nemzetközi Vásárt.

A vásár és a DO X.
A Nemzetközi Vásár vezetősége lehetővé 

akarta tenni az egész május 15-ig 50 száza
lékos kedvezménnyel Budapestre felutazó vi
déki közönségnek is, hogy megismerkedhes
sen a repülés modern csodájával, a DO X. 
nevű óriásrepülőgéppel. A 6 légcsavaros 
repülőgép-hajó, amelynek 16 főnyi személy
zete van és száz utas befogadására alkalmas, 
délamerikai útja után most indul el először 
a német határokon túlra és első útja Buda
pestre vezet. A DO X. május 11-én reggel 9 
órakor indul el Passauból és délben már Bu
dapestre érkezik, ahol előbb több tisztelet
kört ír le a vásár területe felett, majd a 
Margithíd és a Lánchíd között leszáll a Du
nára, ahol a közönség megtekintheti.

Nagy üzletkötések indultak meg a Nem
zetközi Vásáron.

A Nemzetközi Vásár alkalmából tudva
levőleg a Nemzeti Bank tízmillió zárolt, úgy
nevezett árupengőt szabadított fel, -  ogya 
külföldiek valuta beszolgáltatása dl vá
sárolhatnak magyar árut Már a vásár meg
nyitása előtt is igen nagy érdeklődés nyilvá
nult meg az üzletkötések iránt és rengeteg 
előjegyzés történt még pénteken. A  vásár 
első két napján nagyon örvendetes start in
dult meg és a külföldi üzletkötések elsősor
ban magyar mezőgazdasági cikkekre, zsírra, 
vetőmagvakra stb., de ipari cikkekre is vo
natkoznak.

aHemzeiköéd Másátoi*
Szín: a Nemzetközi Vásár. A pavillonok kö

zött találkozik Stux és Fux.
FUX: No, ez a hét is mozgalmasan kez

dődik! Ennyi ember között pont magával 
kell találkoznom a Nemzetközi Vásáron! Mit 
csinál itt, Stux úr?

STUX: Na hallja, én ne lennék itt? Hi
szen összekötőlánc vagyok az ipar és keres
kedelem között . . .

FUX: Milyen szónokiasan fejezi ki ma
gát . . .  Micsoda láncot emleget?

STUX: Lánckereskedelmet... De mi
dolga van magának itt az Árumintavásáron?

FUX: Én itt eladó vagyok!
STUX (röhög): Ne héklizzen engem! Azt 

a palit szeretném én látni, aki magát meg
veszi . . .

FUX: Már kezdi?! Nem én vagyok eladó, 
hanem eladó vagyok... Egészen összezavarja 
az embert. . .

STUX: Hát most mondja meg őszintén, 
Fux, eladó, vagy nem eladó? Nem mintha 
meg akarnám venni, de sógoromnak esetleg 
ajánlanám. . .  Annak szenvedélye, hogy 
gyűjti az ilyen furcsaságokat. . .

FUX (dühösen): Értsen meg végre, eláru
sító vagyok a Vásáron! A sógorát azonban 
mindenesetre hozzám küldheti, ha gyűjtő. Bé
lyegeket árusítok.

STUX: Nem is tudtam, hogy van trafik
engedélye . . .

FUX: Ki mondta magának, hogy van?
STUX: Hát zugban árul bélyegeket? Mi 

abban az üzlet? A sógorom különben sem le
velez . . .

FUX: De nem olyan bélyegeket árusítok, 
hanem ritkaságokat! A filatelista kiállítá
son. Használt, régi bélyegeket.

STUX: Micsoda marhaság az? Kinek kel
lenek a maga használt bélyegei? Hiszen azo
kat már nem lehet levélre ragasztani.

FUX: Mondja, mag tényleg nem hallott 
még bélyeggyűjtőkről? Van például egy bé
lyegünk, amiből csak kettő van az egész vi
lágon.

STUX: És abból meg lehet élni?
FUX: Sajnos, ma még egy fillért sem ke

restem.
STUX: Látja, én már kerestem öt pengőt!
FUX: Jól megy magának! És milyen cik

kel kereste?
STUX: Élelmiszeren.
FUX: Azt árusít?
STUX: Dehogy is. Csak megnéztem a ven

déglőben az étlapot. Menü három pengő, egy 
kis üveg bor egy pengő ötven, kenyér, borra
való, összesen öt pengő. Nem mentem be 
ebédelni és kerestem öt pengőt. . .

FUX: Már megint viccel?!
STUX: Nem, majd komolyan keresek öt 

pengőt?
FUX: De valamit csak evett egész nap?
STUX: Mi az, hogy ettem? Végigkóstoltam 

mindent, amit ingyen adnak. . .  A sok bor
kóstolótól már egészen be vagyok rúgva.

FUX: Praktikus ember maga, Stux úr, azt 
meg kell hagyni. . .  Nézze csak ezt a csarno
kot. Tudja mi ennek az érdekessége? Ez a 
pavillon lett.

STUX: Mi van ezen érdekes? A  többi is 
lett. . .

FUX: De nem, csak ez az egy!
STUX: Kár ezen vitatkozni. Mert ezt az 

egyet is éppúgy építették, mint a többit.
Magától ez se lett. . .

FUX (dühöng): Az Isten szerelmére, min
denáron kétségbe akar ejteni? Hogy magya
rázzam meg magának? Azország lett, amely
nek ez a pavillon ja.

STUX (ijedten): Jó, azért ne izgassa ma
gát, drága Fux úr. Tudom, a háború után 
több ország lett, ami azelőtt, nem volt. . .

FUX (ordít): Lettországról még sohasem 
hallott?

STUX: Tegyük f e l . . .  Miért, azok talán
hallottak énrólam?

FUX: Na, beszéljünk inkább másról! Volt 
már a repülőgép-kiállításon?

FUX: Ott ne lettem volna, én, a legna
gyobb magyar repülő?!

FUX: Maga aviatikával is foglalkozik, 
Stux úr?

STUX: Majd bolond leszek! Nem eleget 
repülök én a kuncsaftoktól, ha inkasszálni 
m egyek?...

FUX: Most már ósdi viccekkel is beugrat? 
Mondja, látta a tyúkokat?

STUX: Láttam egy párat.
FUX: Mi az, hogy egy párat? Hatszáz

gyönyörű tyúk van a kiállításon.
STUX: És igazán olyan szép ruhákban 

vannak azok a tyúkok?
FUX: Miről beszél maga? Ki látott már 

tyúkot ruhában?
STUX: Mi? Ruha nélkül lépnek az Ipar- 

csarnokban színpadra? . . .
FUX (vészt jóslóan): Stux, magának el

ment az a csöpp esze is, ami volt! Én a 
baromfikiállításról beszélek.

STUX: Kit érdekel a baromfi? Én azokat 
a tyúkokat gondoltam, akik ruhákat mutat
nak be a kiállításon.

FUX: Azok mannequinek.
STUX: Az egy speciális tyúkfajla? . . .
FUX: Slussz! Gyerünk inkább a gyermek- 

játszótérre !
STUX: Mi az, Fux, csak nem csináltatott 

W oronof f-operációt ?
FUX: Hát ez az ostobaság hogy jut az

eszébe?
STUX: Mert a gyermekjátszótérre akar 

m enni... De én nem akarok játszani...
FUX: Én sem! A minta-tanyát akarom 

megnézni.
STUX: A gyermekjátszótéren egy minta

anyát is? Játszik a gyerekekkel? . . .
FUX: Tanya, nem érti?! És minta, úgy, 

mint péládul minta érték néllrül!
STUX: Akkor kár odamenni. Maga ott 

nem fog üzletet csinálni.
FUX: Mi az, hogy nem fogok üzletet csi

nálni ?
STUX: Mert, ha minta érték nélkül, ak

kor nagyon kevés bélyeg kell r á . . .
László Ferene.

Markovits nőikalapmodellek
a Nemzetközi Vásáron (283. számú pavillon)

óriási sikert aratlak.A
a  k iá l l í tá s ra  es vissza.

I V . ,  K í g y ó - u t c a  5 ,  E r x s é b e t - K ö r ú t  2 7
Directrice Kórsai Fery. Gyár: Export, lm port, IV, Petőfi Sándor-u. 14-16

A perzsa kormány kiküldötte a Nemzet
közi Vásáron.

Vasárnap érdekes látogató érkezett a Nem
zetközi Vásárra. Ezidén először vett részt a 
budapesti vásáron Perzsia és ennek a pavil
onját kereste fel vasárnap délelőtt Medhi 
Khan Chirsad, a perzsa császári kormány 
kiküldött gazdasági szakértője, aki a vásár 
ideje alatt itt is marad Budapesten. Érdekes, 
hogy Perzsia a legutóbbi német események 
miatt kezd elfordulni a német piactól és

a német cikkek behozatala helyett más orszá
gok felé orientálódik. A perzsa kormány ki
küldöttének az a feladata, hogy a középeuró
pai piacokat tanulmányozza a perzsa import 
szempontjából és Magyarország a Nemzet
közi Vásár perzsa-pavillon jónak köszönheti, 
hogy a perzsa kormány kiküldötte először 
Budapestet látogatta meg az összes európai 
fővárosok közüJ. Mehdi Khan Chrisad egye
nesen Teheránból érkezett Budapestre és 
máris behatóan érdeklődik a magyar export
cikkek iránt.

(jihufás Uatyáia
a VUMvztiUözi Mását sztácia

A Nemzetközi Vásárnak van egy sztárja, 
akit a „Magyar Hétfő“ fedez fel. Nem árt a 
sztárokkal jóban lenni, még ha nem is éppen 
világhírű szép filmszínészéről, hanem — 
mint a jelen esetben — csak egyszerű házőrző 
kuvaszról van szó, s ő t... Mit lehet tudni, 
egy ilyen haragos házőrző kutya esetleg bele
mar az újságíróba, ha az nem ír jót róla. Itt 
tehát fordított a viszony, nem a kritikus mar, 
hanem esetleg az, akiről írnak . . .

A kutya úgy lett a Nemzetközi Vásár 
sztárja, hogy Gömbös jJyula miniszterelnök 
adta kölcsön a vásár tartamára saját nagy
tétényi kutyater.y eszeiéből. A fehér szőrű ház
őrző kuvasz most ott gubbaszt naphosszat az 
Iparcsarnok mögött a mintatanya udvarán és 
kissé csodálkozik a lé fényi csend és nyuga
lom után a sok kiváncsi emberen, aki állan
dóan körülveszi. . .  Csuk a vásár hivatalos 
megnyitásán volt egy kis öröme a derék ku
tyának, amikor Gömbös miniszterelnök a 
mintatanyához érkezeit. Nagy örömmel is- 
mer/c fel a hűséges állat gazdáját és a mi
niszterelnök honorálta is ezt a hűséget — a 
hűség mindenkor jólesik egy kormányelnök
nek — és percekig eljátszott a fehér szőrű ku
vasszal . . .

A vásár sztárja egyébként nagyon szelíd 
jószág és egykedvűen veszi tudomásul, hogy 
a személyzet érthető módon kényezteti. Egy
szerű házőrző eb lévén, nem nyilat kozhat ik, 
de minden jel szerint nem érzi jól magát a 
vásáron és már vágyik vissza a tétenyi ma
gányba. A miniszterelnök kutyája úgylátszik 
nem barátja a közszereplésnek, unottan és 
fáradtan fekszik és mintha — gazdájával. 
Gömbös miniszterelnökkel ellentétben — a te
lepítési minta-tanya sem tetszőié n eki... 
Egyébként ki tud egy kutya lelkében olvasni?

Haas
Bútor-
Baross-

Miksa bútornagvkercskedó nem a vásá
ron. hanem május 6—31-ig saját helyisé
geiben, Budapesten, Baross-ulra 21. alatt 
külön saját
kiállítást rendes. Az Így megtakarított 
rezsiköltséget a nála vásárlóknak jut
tatja külön engedmény cimén. Eladásra 
kerülnek:
utcai üzletében garantált minőségű há 
lószobák, ebédlők. úriszobák. konyhák 
stb. cirka 40 százalékkal beszerzési érőn 
alul. Ezen áron alul eladandó bútorok 
piros-fehér-zöldszínú kartonokkal van
nak megjelölve.

INGYEN AJÁNDÉK, MÉG A LEVÉLPORTÓT IS VISSZAKAPHATJA I
M O N O JA  MEG A  M Ú L T J Á T  ÉS  Ml F E L T Á R JU K  A J Ö V Ő J É T  I

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

csait, mert egy tanács Európában 10 dol
lárnak megfelelő öeaszegbe kerül.

A „Magyar Hétfő*’ olvaeói azonban tel
jesen ingyen ja hatnak ahhoz a 20 évre 
előre kiszámított eeeinényfelsoroláshox, 
amelyért eddig hatalmas Összegeket kellett 
lefizetni. Feltétlen vegye igénybe lapunk 
páratlan kedvezményét. Mondja meg múlt
ját. Illetve töltse ki az alanti szelvényt és 
Marelli munkatársa megmondja jövőjét. 
Hálás lesz nekünk és új híveket szerez 
akoiónknak. amelyért hálásak lesznek 
Ónnak.

Kérjük az alanti saelvényt kitölteni és 
82 fillér postabélyeg melléklésével elkül
deni a Magyar Hétfő kiadóhivatalába, Bu
dapest, VI., Kózsa-ntca 111., ahonnan hoz
zánk továbbítják, mi azonnal kidolgozzuk. 
Önhöz visszajuttatjuk éa 

még a levélportó visazasxersésére la 
könnyű alkalmat adunk.

Sért n n n n n 9 « n n ^ >
Cím t * 4  «  •• m h  F-? —•
Születési évi — — — — — — — — — 
Melyik évben állt anyagilag a legjobbant
Melyik évben volt komoly betegt — — —
Melyik eaztendőben volt szerelmi vagy lelki
szempontból a legboldogabb? — — — —

DoltányiSuedéK
a Vásáron

A Dohányjövedék reperexentativ kiállítása az idei 
Nemzetközi Vásárnak egyik központja és egyben egyik 
legérdekesebb látniralója is. A Dohányjövedék ugyanis 
nem elégszik meg azzal, bogy termékeit dobozokban, 
üveg ólait vagy képekben, esetleg forgalmát bekerete
zett statisztikai táblázatokban bemutatja, hanem ki
hozta a néző elé egész üzemét és megmutatja a min
denre kíváncsi embereknek, hogyan is megy a cigaretta- 
készítés a gyakorlatban. Gépeket Állítottak fel, eso- 
magolómíihelyt, dohányvágóberendezést létesítettek, 
hogy a Irgszemléltetöbb módon demonstrálják a ma
gyar cigaretták készítését.

Az idei kiállítás alkalmával új cigarettát hozott for
galomba a Dohányjövedék. Ez az Extra nevű. 5 fil
lérért árúbaboesátott cigaretta születésének első pilla
natától kezdve Igen népszerű terméke lett a pesti 
trafikoknak. A Dohányjövedék gyórtásrerűje, amelyet 
itt a vásáron rendeznek, azt mutntja be. hogyan ké
szül az Extra cigaretta. A cigarettát finomra vágott, 
illatos dohányokból a látogató szeme előtt állítják elő, 
csomagolják be az ízléses dobozokba, a szakértő mun
kások állandó felügyelete mellett. I gyanakkor persze 
azokra a látogatókra is reflektálnak. akik hosszabb 
időt hajlandók szentelni a Dohányjövedék kiállításá
nak. mert Ilyen is akad bőven. Ezeknek a pavillon 
vitrinjeiben bemutatják a jövedéknél feldolgozás alá 
kerülő összes bel- és külföldi nyers dohányleveleket és 
az ezekből készülő fél- és készgyártmánynkaf.

Eltekintve azonban attól, hogy mennyire érdekes ét 
figyelemre méltatott pontja a Dohányjövedék kiállítása 
az Idei Nemzetközi Vásárnak, — messze túlmenően a 
vásár keretein igen Jelentős esemény ez a bemutató. 
Propagálja ugyanis azl, hogy a Magyar Dohányjövedék 
termékei mennyire joggal veszik fel a versenyt a kül
földi dohánytermékekkel szemben és mennyire jogos 
az a nemzetközi érdeklődés, amely főleg az ntóbbi 
esztendőkben a magyar cigaretta-, szivar- és dohány
fajták felé irányul.

A kiállítás magyar publikumának, de ugyanakkor a 
Nemzetközi Vásár külföldi látogatóinak egyetemes ér
deklődése és osztatlan elismerése bizonyítják legjob
ban • magyar Dohányjövedék népszerűségét.

— O —
Ezer vidéki kereskedő látogatta meg va

sárnap délután a vásárt.
Vasárnap tartotta meg az OMKE országos 

kongresszusát, amelyre tömérdek vidéki ke
reskedő érkezett a fővárosba. Ezeknek a ke
reskedőknek ezres csoportja vasárnap délután 
testületileg látogatta meg a Nemzetközi 
Vásárt. Az ezer vidéki kereskedőt több cso
portban kalauzolták végig a vásáron.

A  H lútyyat Csárda
a Vásár legeredetibb és legérdekesebb lát
ványosága. A nádfödeles magyar csárdában 
minden eredeti magyar, az ételektől, italok
tól kezdve a festői magyarruhás kiszolgáló 
leányokig. A Vásár látogatói, különösképpen 
a külföldiek, igen nagy számban keresték 
fel a Vásár érdekes nevezetességét, melynek 
kerthelyiségét is egész nap zsúfolásig betöl
tötték a vendégek. A kitűnő ételek-italok, a 
mintás kiszolgálás elragadtatták a magyar 
csárda látogatóit. Annyira népszerűvé vált a 
nádfödeles csárda, hogy a Vásár vendégei, 
különösen az idegenek, amint belépnek a ka
pun, máris azt kérdik, hogy merre találják 
meg a magyar csárdát. Ez az idegenforgalmi 
szempontból is értékes siker Korányi Zoltán
nak, a Royal éttermi üzeme kitűnő tulajdo- 
nossának ötletességét, jóizlését és különösen 
elsőrangú szakavatottságát dicséri. A nagy 
étterem, a kávéház és a bár szintén Korányi 
vezetése alatt áll és ez meg is látszik, mert 
mindenütt csak a legjobbat és a legszebbet 
kapja a közönség.
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fillér

Á R U S Í T !
Cipőosztáiy

Bőrszandál j < ; 5
26-ig 195 fill.. 22-ig________„ Uér
F E H É R  .

Nubukcipő 22-ig fi„er°
G U M IT A L P Ú

VászoncipŐ27ig
NŐI FEHÉR
vászoncipő

F É R F I É S N ŐI

Divatcipő
bármely formában

830 iáié

Női
fehérneműek

H ÍM Z E T T
Combiné 135

fillér

C S IP K É S
Combiné 145

M Ü S E L Y E M
Combiné 157

fillér

M IL A N E S

Combiné 390
fillér

H ÍM Z E T T
Hálóing 195

fillér

F É R F I
S T R A P A -

C H A R M E U S

Hálóing : í j m >
fillér

F É R F I F IL E

Sporting
167

NŐI FEHER NUBUCK

divatcipő
lakkdísszel

880 ""ér
F É R F I  ÉS N Ő I

Tenisz-zokni
minden számban

33 (l,,(r

Kesztyűk
GYERMEK
Kesztyű 7 8

fillér

D IV A T  N Ő I

Bocskor
minden színben

390

PON PO N O S

Szegedi
papucs
270

M O G YO RO  É S D R A P P

Női cipők
minden számban

575 fillér

B Ő R

Komóicipö
minden szám

97
fillér

B Ő R

Baljy-cipö
78
' fillér

T Ö L C S É R E S
Női kesztyű flMír98

D U L L -B O X  F É R F I

Sportcipő
dupla talppal

1280 .

IN G - É S  N A D R Á G -

Készlet 3 9 0
fillér

M IL A N E S

Táncnadrág
100 «..»

FÉRFI FEHÉR NUBUCK

divatcipő
barna bőr vagy fekete lakdísszel

980 Iin<r
M A G Y A R  G Y Á R T M Á N Y

Sveici-sapka
107

M Ü S E L Y E M

Jambó
sapka I

13

M Ü S E L Y E M

Nyakkendő

M Ü S E L Y E M
Női kesztyű ,illír
K É ZE L Ö S
Női kesztyű 137

fillér

K Ö R Ű  L T ü  ZÖ TT 147
Férfi kesztyű fillér

m o s ö b ö r  „  3 3 5
Női kesztyű

Vidékre
utánvét mellett 
szállítunk!

Teniszcipö 46-ig 4 9 0

4i-ig 390

P LÜ SS G Y E R M E K  «  k
Házi cipő ti„” a
G U M I _ * » » 7
Sportcipő 4 1-jg mié.

Tornacipő 41-ig  * J 5

M IN D E N  P Á R  C IP Ő É R T

SZAVATOLUNK.

Vegyesek
K O C K Á S
Pohárförlö 30

fillér

G Y E R M E K -

Tricco 2. sz.
01

fillér

F É R F I

Atléta-fricco 89
fillér

F L Ó R  G Y E R M E K -
Tricco 2. sz. fillér

G Y E R M E K
Sporting 125

fillér

T R IC C O  W E E K E N D -
Oitöny i .  sz.

290
fillér

Zokni j Harisnya

2  6  fillér

N Ő I
S T IiA P A -

Kötötfáruk
B A K F IS
Pullover 8 8

fillér

RUMBA, férfi és női
Puilower fillér

SPORT-
Puilower 157

fillér

MINTÁS GYERMEK- 1 0 8
Puilower fíiiér
D IV A T O S  N Ő I
Puilower
M Ü S E L Y E M

Puilower

105
fillér

fillér

NŐI D IV A T -

Shorty
305
fillér

C S IP K É S  N ŐI
Puilower

395
fillér

T A V A S Z I
Smoking 135

fillér

Konfekció
M Ü S E L Y E M
Csíkos blúz fillér

H O S SZ Ú  U J J A S  1 9 8
Milanes bious fillér

GYERMEK-
Ruhácska 08

fillér

M Ü S E L Y E M

Ruhácska 1 18
fillér

K A N T A R O S
Tiroli nadrág 107

fillér

M Ü S E L Y E M  F É R F I
Pyjama 490

fillér

M Ü S E L Y E M

Joppe i. bz. 157
fillér

M O SO V O IL
Pongyola
M Ü S E L Y E M
Pongyola

197
fillér

399
fillér

B A B I I P A T E N T

Harisnya
kis szám

B A R O S S - T E R  2.
A J ó z s e f  f ő h e r c e g - s z á l l o d a  é p ü l e t é b e n

M e g  n e m  f e l e l ő  c i k k e k é r t  a p é n z t  v i s s z a a d j u k .

Csomagolást
nem
számítunk!
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Májusi költözés után . . .
(Forrni Zoltán rajza)

Só HERMANN: Legalább jöttek volna néhány nappal előbb a regi lakásba transzfe
rálni, akkor megtakaríthattam volna a költözködést költségeket...

Séta a ttásáw *
A Nemzetközi Vásár sok ragyogó látvá

nyossága közül kiragadjuk a legérdekesebbe
ket s az alábbiakban ismertetjük:

A Péti Nitrogénműtrágya Gyár Rt. (V., 
Nádor-utca 21) impozáns kiállítással szere
pel a Nemzetközi Vásáron. Produkciói, mint 
ahogy ezt kiállításának gazdag választékú 
termékei bizonyítják, — a legjobb külföldi 
gyártmányokkal is felveszi a versenyt A 
réti só 17% nitrogént és 50% hatékony me- 
szet tartalmaz. Nitrogéntartalmának fele sa
létrom-, fele ammóniák-nitrogén. Salétrom
nitrogénjét — a talajba kerülve — a növény
zet azonnal felveszi, hatása tehát gyors. Am
móniák-nitrogén je tartósan és fokozatosan 
hat — nem mar, nem perzsel, nem porzik, 
sem a növényzetre, sem a kiszórást végző 
munkásra káros hatással nincs. Eredeti zsá
kokban, száraz helyen, korlátlan ideig tárol
ható. Ugyanitt vonul fel a Nitrokémia ipar
telepek részvénytársaság (Sas-tuca 27), hogy 
bemutassa, hogy gyártmányai a legjobb kül
földi lőport is feleslegessé teszik, mert hatá
suk tökéletesen egyforma. A Nitrokémia lö- 
poranyaga a csövet nem támadja meg, de a 
kezdősebesség és gáznyomás szempontjából 
megegyezik a legjobb külföldi lőporral.

— 0  —
Meinl — az áruminta vásáron. Általános és 

kellemes feltűnést keltett, hogy a Meinl-cég az 
idei árumintavásáron ismét résztvesz gyö
nyörű csarnokával. Tudjuk, hogy az ország 
legnagyobb kávé- és teabehozatali cége a 
Meinl-cég és a csarnok festői kiképzése jelké
pezi a behozatalt, a kirakodást a kikötőhelyen, 
de látjuk a hosszú elárusítópulton kiállítva a 
kitűnő, kész Meml-árukat is. A közörség so
kasága állja körül a pultot, ami nem is csoda, 
mert egy csésze feketekávét 20 fillérért, egy 
csésze tejeskávét tejszínhabbal 40 fillérért, 
egy csésze csokoládét tejszínhabbal ugyancsak 
40 fillérért ad a cég ízelítőnek.

Ka ni iner-premier a Vásáron, összecsapjuk 
a kezünket, hát ez is lehetséges? Ilyen tömér
dek különböző textilcikk, a könnyű pamut
anyagútól a legfinomabb kaingarn szövetig, 
beleértve a lágy és színes selymeket is. A 
Kammer Testvérek Textilipar Itt. és a Ri- 
chards Richard Győri Finomposztógyára Rt. 
először állított ki a Vásáron s mingyárt 
döntő sikert aratott. A keret, a modern vo
nalú diadalív, méltó a dús skálájú Karnmer* 
terméshez.

Az ország határain messze túl, úgy az 
európai kontinensen, mint a tengereken át 
előnyösen ismert Kender-, Juta- és Textil
ipar Rt. hosszú évek után először lép a 
nyilvánosság elé, hogy elismert, régi már
kájú. normális jutagyártmányai mellett a 
belföldi piacnak és a külföldnek új készítmé
nyeit bemutassa. A vízhatlan „Jutrobur” 
védjegyű zsákok nagyszerűen beváltak nitro-

................... .

génműtrágya (Péti-só) erőtakarmány csoma
golására. Kiválóan használhatók mint gabo
namanipulációs zsákok stb. Az ugyanebből a 
vízhatlan szövetből előállított ponyvák tar
tósságukkal és mérsékelt áraikkal csakhamar 
meg fogják hódítani a piacot. Érdekes újdon
ságai még a gyárnak a különböző tarkán 
szőtt jutaszövetek.

A Soproni Selyemipar Rt. kiállítása az 
idei Nemzetközi Vásár egyik szenzációja. A 
gyár, annak ellenére, hogy mindössze négy 
esztendeje áll csak fenn, selyemiparunkban 
máris vezetőszerepet tölt be. Müselyemgyárt- 
mányai minőségben és ízlésben egyaránt 
megérdemlik ezt a pozíciót, mert vetekednek 
a legkiválóbb külföldi gyárak készítményei
vel. A vásár látogatói hosszasan időznek 
ennél a valóbán szép kiállításnál és a leg
nagyobb elismeréssel szemlélik a Soproni 
Selyemipar Rt. demonstratív bemutatóját.

A Nemzetközi Vásár kiemelkedő eseménye 
Gassner Dávid és Fial cég szőnyeg-kiállítása, 
amely megérdemelten keltett feltűnést a vá
sár nagyszámú közönségének körében. A ki
állított magyar perzsaszőnyegek szebbnél- 
szebbek és híven igazolják a magyar por'/sa- 
szőnyegipar fejlődését. A Gassner Dávid és 
Fiai cég a szőnyegipar fejlődése érdekében

oly sokat tett, hogy megérdemli azt a nagy 
bizalmat, amellyel a cég vevőközönsége irán
ta viseltetik.

A Budapesti Nemzetközi Vásár a magyar 
ipar fejlődésének hatalmas bizonyítéka, ami 
a • legszembetűnőbben látszik az Első Magyar 
Gyapjúmosó és Fir.omposztógyár rt. kiállí
tásánál. Ez a hat évtizedes, előkelő iparvál
lalat, mely kizárólag tiszta gyapjú feldolgo
zásával foglalkozik, mérföldes léptekkel ha
lad a tökéletesség felé. Kiállított szövetei 
puhaság, finomság, rugalmasság és tartósság 
tekintetében felülmúlnak minden eddigi bel
földi gyártmányt és feledtetik velünk a híres 
angol készítményeket is, melyeknek teljesen 
egyenértékű versenytársai.

A megnjutó előkelő közönsége elragadta
tással szemlélte a kiállított gyönyörű min
tájú, szebbnél-szebb férfi- és női szöveteket 
és csodálkozásának adott kifejezést a megle
pően olcsó árak felett, amelyekért a gyár 
készítményei a nagykereskedőknél eladásra 
kerülnek. Egyértelmű volt az a vélemény, 
hogy a magyar posztógyártás oly tökéletes
sége mellett, mint amilyent az Első Magyar 
Gyapjúmosógyár finomposztógyára elért, a 
magyar piac teljesen függetlenítette magát 
a külföldtől és feleslegessé vált mindennemű 
posztóbehozatal.

A Budapesti Nemzetközi Vásáron megtar
tandó Filtéx-revű a legnagyobb látványosság. 
A résztvevő hölgyek ruhái, valamint a kala
pok Filtcx-anyagokból készültek. A ruhákat 
a Crete-szalon, a kalapokat pedig Kóth Mar
git készítette.

FIAT A BI DAPKSTI NEMZETKÖZI VASÁRON. A
nagyközönségnek < vásár alkalmat ad az automcbilisták 
körében már eddig is közbeszéd tárgyát képező FIAT 
BALILLA-kocsikkal behatóan megismerkedni és a nem
régen szokatlanul alacsony nívóra h'szállított árakat
ezen kocsik kitűnő teljesítményével és minőségével 
szembcállitan5 A FIAT egyszersmind nagyobb típusai
ból kiállít egy szép sport-példányt, amelynek vonalve
zetése és erdekes szerkezeti részletei a legújabb fejlő
dési irányelveket mutatják be a FIAT hívek nagy kö
rének.

AZ ORION RÁDIÓGYÁR érdekes módon szemlélteti 
sokoldalú használhatóságát. Egy újszerű forgókürképen 
bemutatja a nyári rádiózás nélkülözhetetlenségét és 
örömeit.

A budapesti árú- és értéktőzsde (.marsának évi je
lentése. A tőzsde május lilén tartja meg ezévi köz
gyűlését. amelyre már elkészült a jelentés a budapesti 
árú- és értéktőzsde 1932. évi müködése-ol. A jelentés 
részletesen foglalkozik az általános világgazdasági és 
a magyar közgazdasági helyzet alakulásával.̂  majd be
számol a tőzsde elmúlt évi működéséről. Külön rész
letes beszámolót találunk a jelentésben a tőzsdei vá
lasztolt bíróság működéséről, amely egy hónapon belül 
elintézett minden beérkezett keresetet. \ tőzsdetanács 
azzal a tervvel foglalkozik, hogv a választott bíróság 
intézményét a közgazdasági körök megfelelő támoga
tása esetén továbbfejleszti, hogy ezáltal a tözsde- 
hiróság fenntartási költségeit az eddiginél hathatósab
ban biztosítsa.

A szabad orvosválasztást valósította rr.eg 
az Anglo-Danubian Lloyd Általános Bizto
sító Rt. a betegbiztosítás bevezetésével. Cse
kély díjak ellenében megtérülnek az orvosi, 
gyógyszer-költségek, továbbá a műtétek és 
kórházi ápolás költségei.

A M. KIR. OSZTÁLYSORSJÁTÉK résztve
vői felkéretnek, hogy az esedékes megújítási 
betétet egész sorsjegyért 24, fél 12. negyed fi, 
nyolcad 3 pengő és az előírt 30 fillér költséget 
a 13-án kezdődő II. osztály húzása előtt fizes
sék meg, különben minden joguk elvesz. A 
nyerési esélyek osztályról-osztályra emelked
nek nemcsak azért, mert a nyeremények min
dig nagyobbak lesznek, hanem a játékban 
résztvevő sorsjegyek csökkenése miatt is.

SÉTÁI! A Jó J A R ÁTOK A Bt DAPKSTI BÉNIN. A nagv 
népszerűségnek örvendő „ZSÓFIA SÉTAHAJÓJA HATO
KAT** h MERT ez évben folyó évi május hó 11-étől. 
csütörtöki nappal indítja meg. A sétahajók a főváros 
legszebb környékét hajózzák be és a Vigadó-téri es 
Pálífy-léii kikötőből indulnak és kötnek ki. A sétaha
jókra csak korlátozott számban adatnak ki jegyek, 
hogy mindenki részére a legnagyobb kényelem bizto
sítva legyen. Jegyek előre válthatók: a MFTR Arumin- 
tavásári Kiállítási Pavilonjában és az összes Menet
jegyirodákban.

TISZTATAI-AN arcú nő csak Dr. Morisson szeplő
elleni krémet használ.

HÖLGYEK! Biztos exisztenriájú férfiak benősülné- 
nck. Címük: Kohn L.. Miskolc. Arany János-utca 16.

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

NYOMATOTT a STÁDIUM SAJTÓV ÁLLAL AT 
KÖRFORGÓGÉPEIN. BUDAPEST, RÓZ3A-U. 11L 

Felelős üzemvezető: Győry Aladár.

Feliér cártól —  vörös Leninig
Hadifoglyok szerepe Oroszország nagy átalakulásában

Irta : Lévai Jenő
Az eddig megjelent folytatásokat kívánatra díjmentese*

megkültii a kiadóhivatal.
A legénységi barakkban

„Zaj, lárma, kacaj, káromkodás, füst,
gőz, rongyos ruhák, bódulat** (Dosztojev
szkij: Emlékiratok a holtak házából.)

Ilyen egészségügyi viszonyok uralkodtak 1914— 
191G között az egyes koncentrációs táborokban. Ter
mészetesen voltak jobb helyek is: mindenütt ott, ahol 
nem zsúfolták össze a hadifoglyokat, hanem csak ki
sebb csoportokban élhettek. Mert a hadifogságban a 
szabadság elvesztésén, a kikényszerített munkán kí
vül, a legnagyobb, a Iegclviselhetetlenebb kín a kény
szerű, összezsúfolt, együttes „lakás" volt, amely első
sorban lett melegágya a ragályoknak, főképen a ki
ütéses tífusznak.

Az oroszok általában a puszta falakon és a 
fapriccseken kívül egyéb berendezést sehol sem 
adtak s ezért jelentkeztek csakhamar a tömeggel 
járó tünetek: piszok, eltctvcscdcs, s ennek nyomán 
a kiütéses tífusz.

A tetű, az orosz népnek ez a „ háziállata" , hamar 
megtalálta áldozatait. Az emeletes és rekeszekre 
osztott priccsek tűi voltak zsúfolva emberekkel s a 
fülledt levegőt döglctes bűz töltötte be. A rekeszek 
előtt futó folyosót söpörték ugyan, de a tetveket, a 
ragály terjesztőit ezzel nem lehetett kiirtani.

S itt ültek a hadifoglyok sorban, mint a maj
mok és tetvészkedtek. A legborzasztóbb volt a föld- 
barakokban az élet a hosszú és sötét téli napokon.

A barakokban túlzsúfoltság, bűz és sötétség, no meg 
hideg, kint pedig a téli Szibéria a maga rettentő 
vígasztalatlanságáva). Végnélkülien hosszúak a dél
utánok. Egyetlen lámpa csak a barakban, abban is 
legtöbbször nincs petróleum.

Akinek volt pár garasa, az vett egy kis faggyú- 
gyertyácskát. vagy pedig magaalkotta meg — a hadi
fogoly legénység tipikus találékonyságával —  „lám
páját". Ez így készült: vettek egy tintás- vagy orvos- 
ságos üveget — valahol találiák —  s abba öntöttek 
egy kopek ára kerosszint (petróleumot). Több nem is 
fért bele. Most azután vagy spárga, avagy —  a tehe
tősebbeknél —  cipőfűző került bele bél gyanánt és 
meg volt a nagy extra-világítás. Emellett már „olvasni" 
is lehetett. S ezt ülték körül —  irigykedve —  a töb
biek. Az áldott világosságot! Szinte melegített ez a 
fény. Más úgy sem . . .

Egynek-egynek 50— G0 cm hely jutott egyébként 
a pricsen. Télire . . .  Tavaszra már sokkal több: elhal
tak jobbra-balra a szomszédok! De nem is kellett ez a 
sok hely. Pihenni úgyis alig lehetett. A hideg nem 
egyszer arra kényszCrítette a katonákat, hogy fel
váltva félórát szunyókáljanak, azután másik félórát 
körbefutkozzanak, vagy topogjanak, karjaikat hibáz
zák, hogy valahogy is felmelegedjenek . . .  Az éhség is 
mardossa a gyomrokat, elűzi az álmot a korgó gyo
mor . . .

S a tetvek! Minél hidegebb volt, annál inkább 
és mélyebben fúrták be az élősdick magukat a test 
mélyebb és melegebb részei felé. Es elűzték ezek az 
álmot éppen úgy, mint a patkányok örökös rágcsálása. 
Holtfáradt lett az ember a kemény priccsen való hen- 
tergéstöl. Érthető, hiszen a párna is egy darab fa- 
tuskó v o lt . . .

0 , azok a szibériai téli éjjelek a földi barakol: 
mélyében . . .

És nyaranta, ha lehet, még rosszabbul megy az 
alvás, mint telente. Az éjjel-nappali világosság, s rek- 
kenő meleg mialt egész éjjel úgy hánykolódnak a 
foglyok, mint a bolondok s változatosság okából bol
hák mirriádjai marják őket, legyek ezrei csípnek na
gyokat. Mentői előbbrehalad a nyár, annál mérge
sebbek . . .  Ezt tapasztalta Dosztojevszkij, s ugyanezt 
60 év múlva mi is.

Mosdási lehetőség a legkevesebb helyen volt. 
A vízszolgáltatás igen gyenge, télen pedig mindenütt 
megszűnt, kilométerekről kellett folyókból hozni. 
Félfont szappan havonta járt volna, de a szappant 
ellopták. Fürdő — még az oroszok gőzfürdője — sem 
állott rendelkezésre. Szén cs fa sem volt.

A hadifoglyoknak csak az a ruhájuk volt. ami
ben fogságbakerültek s ezeket is elrabolták, elvették 
transzporton, kórházakban tőlük. Köpenye a leg
többnek hiányzott, cipője is igen soknak, de mindnek 
rossz állapotban volt, szalmába és rongyokba bur
kolták lábaikat oly sokan. Nedvesség, piszok elnyűtte 
a ruháikat, fehérneműjük alig volt. Nem egy, ha 
az alsónadrágját levetette, hiányzott annak a két 
térd- és az iileprésze.

Tű, cérna, folt sem akadt, nem lehetett rendbe
hozni, s nem volt nő, aki gondozza. Gombok helyett 
spárgával összekötözött kabátok és nadrágok voltak a 
leggyakrabban láthatók.

A tetű és a táborparancsnok.

A rettenetes elhelyezésen, a siralmas ruházaton 
és az örökös didergésen kívül, a borzasztó élelmezés 
kínozta még legjobban a hadifogoly-legénységet.

Az élelmezés kérdéseinél mindenekelőtt arról 
kell megemlékezni, hogy az orosz táborparancsno
kok legtöbbje elsikkasztotta a pénzt, amit a hadi
foglyok részére kezeikhez utaltak. Ezek a parancs
nokok jobbára nagy összegekkel megvesztegettek 
másokat, hogy maradhassanak a front mögött, tehát 
itt akarták behozni a pénzt és még hozzá meggazda
godni. Éppen ezért mindig iparkodtak, hogy minél 
több hadi fogoly kerüljön a kezeikbe, tömték őket a 
barakokha, még ha nem is volt elegendő hely. (Hasz
nos munkára, emberségesen nem használták fel a 
hadifoglyokat, inkább bezárták őket, csordaként 
betömték őket táborokba, ahol azután elpusztultak...)

S ha elcsapták sikkasztásai miatt az egyiket, min
dig csak a közmondásnak volt igaza: rosszabb követ
kezett utána. Vagy ahogy a szibériai hadifogoly drasz
tikus példája mutatta: hagyta letveit, mert azok már 
jóllaktak. Félt, ha elűzi őket, újabb, ékesebbek jön 
nek a helyükbe. így volt a táborparancsnokokkal is...

Az élelmezésnek egyébként a nemzetközi előírá
sok szerint egyezőnek  kellett lennie a hazai legénység 
élelmezésével, tehát Oroszországban 1200 gr. kenyér, 
300 gr. hús, vagy hat, rendes mennyiségű burgonya, 
kelkáposzta, répa és a nemzeti eledel, a kása, valamint 
megfelelő zsír, cukor és tea járt volna. Amikor a né
metek 1915 elején kenyérhiányuk folytán leszállítot
tak a civileknek és foglyoknak a kenyéradagját napi 
300 grammra, represszáliaképcn az oroszok is lejjebb
szállították c papíradagokat, így mindenekelőtt a ke
nyeret napi 1000 grammra.

A jövő héten következik:
A szibériai hús regénye.
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FELHŐS, MELEG IDŐ
A Meteorológiai Intézet jelenti május 7-én 

dc'ben tizenkét órakor:
Európának az Alpoktól nyugatra és északra 

fekvő részein csapadékos, zivataros idő Ha
zánkban is megnóvekcdett a felhőzet és ez az 
éjjeli lehűlést is erősen csökkentette, <ie egy
úttal a nappali felmelegedést is mérsékli Az 
ország jórészén megélénkült a déli légáramlás 

Budapesten 7-én délben a hőmérséklet 21 
Celsius fok, a tengerszintre átszámított lég
nyomás pedig 7o9 miliméter.
'Várható időjárás a kővetkező 24 órara: 

Felhős, meleg idő, déli- délnyugati légáram
lás. Eső ma még nem  ̂ valószínű; hétfőn is 
inkább csak nyugaton és kis mennyiségben.

Sok időt takarít meg 
konyhabuto-

tít IX  Eternit-
nagylemezzel borítja

Schwartz Félix temetése. Nagy részvét 
kísérte utolsó útjára vasárnap Schwartz Fé- 
jixet, az Athenaeum elhunyt vezérigazgató
ját. A könyvkiadás és nyomdaipar terén 
nagy érdemeket szerzett Schwartz Félix te
metésén testületileg vettek részt a nyomda
vállalatok, a lapok képviselői és számos elő
kelőség jelent meg a végtisztességen a rá
koskeresztúri temetőben. Dr. Hevesi Simon 
főrabbi megható gyászbeszédben méltatta 
Schwartz Félix érdemeit, majd Linetzky 
Bemát főkántor gyászéneke mellett helyez
ték el a koporsót a sírban.

A motorkerékpár halálragázolt egy föld-
mívest. Monor mellett, a ceglédi betonúton 
az éjjel egy motorkerékpár halálra gázolta 
Fuldvárszky István gazdálkodót A gázoló mo
torkerékpár felderítésére megindult a nyomo
zás.

Hirtelen halál. Sehnapsz Herrmann 75 éves 
magánzó, aki Újpesten, az Ösz-utca 17. számú 
házban lakik, betért a Váci-út 1 . szám alá, 
hogy ott vásárlásokat eszközöljön. Az aggas
tyán az üzletben rosszul lett, mire a mentők 
megérkeztek, meghalt. Holttestét a törvény
széki bonctani intézetbe szállították.

R e m e k  f é r f i ö l t ö n y  r e n d e lh e t ő  
m é r té k  s z e r in t  4 0 ,  4 5  és 50 

p e n g ő é r t .
A tavaszi idényből felhalmozódott kitűnő 
minőségű szövetmaradékokból, amíg a 
készlet tart. „Divat úriszabóság” , Erzsé- 
bet-körút 1., I. em, Egyszeri rendelés elég, 
hogy állandó vevőnk maradjon, mert ön 
a fenti összegért többet kap, mint ameny- 

nyit remél.

KÖLTÖZKÖDÉS miatt raktáromat 
óriási engedménnyel árusítom. 
A vásár alatt vidékre ingyen cso
magolás. Fizetési kedvezmény. 
Modern Bútor Szalon Ullői-út 14.

Kettős öngyilkosság. Vasárnap reggel a 
Városligetben lévő Néprajzi Múzeum kertjé- 
>en eszméletlen állapotban találtak egy fér
fit, akiről a mentők később megállapították, 
hogy szublimáttal mérgezte meg magát. A 
fiatalember Fritsch Ferenc 22 éves kereskedő
segéd, aki a Madách-utca 20. számú házban 
lakik ée három nappal ezelőtt tűnt el hazul
ról. A rendőrség, hogy az öngyilkos zsebében 
talált személyi adatokat ellenőrizze, érdeklő
dött a Madách-utcai házban Fritsch. Ferenc 
iránt, ahol ezzel egy időben Kuthy Jáuosné 
is öngyilkosságot követett el. Mindketten 
szublimáttal akartak végezni magukkal. Az 
öngyilkosokat a Rókus-kórházba szállították. 
A rendőrség összefüggést lát a két öngyil
kosig között.

Pászty János bizottsági tag Összeférhetet
lenségi ügye ismét az igazolóválasztraány 
elé kerül. Pászty János Wolff-párti fővá
rosi bizottsági tag ellen mint ismeretes, bi
zonyos vádaskodások alapján összeférhetet
lenségi elárás indult, mert egyesek azt ál
lították, hogy Pászty a nália támogatásért 
jelentkezőknek városi állásokat ígért és ál- 
lítúlag az illetőktől egyidejűleg pártcclokra 
pénzt vett fel. A hosszadalmas eljárás során 
a vádakat nem lehetett beigazolni és az ösz- 
szeférhetetlenségi zsűri nem is állapította 
meg Pászty János összeférhetetlenségét. Ez
zel mégsem fejeződött be Pászty János 
ügyében az eljárás, mert dr. Gerlóczy Endre 
ügyvéd, bizottsági tag indítványt terjesztett 
elő és kérte, vizsgálják meg, vájjon Pászty 
tevékenysége az üggyel kapcsolatban 
minösíthető-e olyannak, mely büntető eljárást 
vonhat maga után. E bejelentés alapján a 
főváros igazolóválasztmánya most újra elő
veszi Pászty János összeférhetetlenségi ügyét 
és e héten dönt arról, vájjon bűnvádi útra 
tereli-e a kényes ügyet, vagy végleg leveszi 
a napirendről Pászty János összeférhetetlen
ségi ügyét.

V a liin k  clá n o zta sso n  1 PAX
Találón : 20-1-06. 

Vilm os c s é s s é r -ú l iT M é m .

A budapesti Áru- és Értéktőzsde tisztelt tagjaihoz!
A tőzsdetanács mandátuma lejárt. A  választás a f. évi május hó 10-én, szerdán d. tl 

3 órakor kezdődő közgyűlésen lesz. Az érdekképviseletekből alakult jelölő-nagybizottság a 
következőket ajánlja — megküldött körlevelünk szerint — megválasztásra:

Az összes választóképes tagok sorából:

Az ország asztalosiparossága a kormánytól 
varja helyzetének megjavítását biztosító in
tézkedéseket. Az Asztalosmesterek Országos 
szövetsége vasárnap délelőtt tartotta meg 
e\ í közgyűlését A agy Antal elnök vezetése 
mellett, aki hangsúlyozta, hogy a gazdasági 
helyzet  ̂ következtében olyan elszegényedési 
es eladósodási folyamat következett be a 
szakmában, amelyet most már haladéktalan 
intézkedésekkel kell megoldani. A munkák 
megindítása érdekében elkerülhetetlenül szük
séges a hitelkérdés megoldása, de gondos- 

az *P?rosság adósságainak rende
zéséről i?. Az adózás egyszerűsítése és a tár
sadalombiztosítás túlméretezettsége olyan kér
dések, amelyek megoldása tekintetében a 
kozmany nem késlekedhet tovább megfelelő 
intézkedésekkel. Füredy Lajos főtitkár a szö
vetség évi jelentését terjesztette elő, majd 
állást foglalt a közüzemek, házimühelyek, 
f  egyhazak, a jogosulatlan iparüzök ipar- 
gyakorlása^ ellen. Héber Antal pénztámok a 
zárszámadásokat terjesztette elő, majd a köz
gyűlés határozati javaslatot fogadott el, 
melyben munkaalkalmak megteremtését, a 
jogosulatlan és illetéktelen asztalosipar űzé- 
senek megszüntetését, a faanyagok fázis- 
rendszerű forgalmiadójának bevezetését sür
gették. Az előterjesztésekhez és határozati 
javaslatokhoz Kocsis Ferenc (Szeged), Tóth 
József (Budapest), Tóth Pál (Nyíregyháza), 
Duvalovszky Mihály (Miskolc), Vámos Dá
vid (Budapest), Spitzer Sándor (Szeged), 
Jámbor Lajos (Kisbér), Fövényesy Lajos 
(Sajószentpéter) szóltak hozzá, majd Mór 
Jenő, a Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara titkára, dr. Harsányi Imre, a Deb
receni Kamara titkára a kamarák további 
támogatásáról biztosították az asztalos
iparosságot.

Mandulaszappan-kartel alakul, hogy drá
gítsa a szappant. . .  A sok kartel most ki
bővül eggyel: mandulaszappan-kartel alakul. 
Nem mintha szükség volna erre az újabb 
kartelre, legfeljebb csak a szappangyárak
nak van rá szükségük. A nagyobb szappan
gyárak ugyanis nem tudják már tétlenül 
nézni, hogy a kisebb üzemek versenye folytán 
az utóbbi időben csökkent a mandulaszappan 
ára és az égjük nagyobb pipereszappangyár 
kezdeményezésére most sietve kartelben tö
mörülnek, hogy megdrágíthassák a szappan 
árát. Az új kartelnek tehát megint csak a 
fogyasztóközönség látja kárát.

Kedden választ három plébánost a főváros. 
Mint ismeretes, a főváros legutóbb a herceg- 
prímás hozzájárulásával három új római ka
tolikus plébániát létesített. Most kerül sor az 
új plébánosok megválasztására. Serédi Jusz- 
tinián hercegprímás meghirdette a pályáza
tot ezekro a javadalmakra és a Szent Család 
plébániára négy, a tripollszi és a törökőji 
plébániára három-három pályázat érkezett. 
A hercegprímás e héten értesítette jelölésé
ről a főváros kegyúri bizottságát és Huszár 
Aladár főpolgármester május 9-én, kedd dél
előttre a választás megejtése céljából ülésre 
hívta össze a kegyúri bizottságot. A Szent 
Családról elnevezett Székely Bertalan-utcni 
plébánia plébánost állására sorrendben Sár
mány Ferenc adminisztrátort, továbbá dr. 
Kátay Béla és Babirák József segédlelkésze
ket, a Szent Mihály Főangyalról elnevezett 
tripoliszi plébánia plébánosi állására Mester 
Jenő adminisztrátort, dr. Róka Imre segéd
lelkészt és Blrgmeier Győző hitoktatót, a 
Lisieuxi Szent Térésről nevezett 1 örökőri 
plébánia plébánosi állására Schuszter Antal 
adminisztrátort, dr. Török Zoltán és dr. 
Motesiczky Károly segédlelkészeket jelölte a 
hercegprímás.

Felakasztotta magát egy deszkakerítésre. 
Major Antal 26 éves asztalossegéd vasárnap 
reggel öngyilkosságot követett el. Az életunt 
ember a Reiter Ferenc-utca és a Petneházy- 
utca sarkán egy deszkakerítésre felakasztotta 
magát. A járókelők észrevették, levágták, 
értesítették a mentőket, akik a szerencsétlent 
súlyos állapotban a Rókus-kórházba szállí
tották.

Felrobbant a benzin. Súlyos baleset történt 
vasárnap este az Izabella-utca 9., II. emelet
10. számú lakásban Sömjén István dr. orvos
nál. Tóth Lajosné, 30 éves háztartásbeli nő 
takarítás közben benzinnel dolgozott, amely 
ismeretlen okból felrobbant és az asszony 
jobbkezefejét elégette. Télimét a Rókus-kór
házba szállították.

Betörők kifosztották a képviselő lakását.
Lázár Miklós országgyűlési képviselő, lap
szerkesztő lakásán a Terék-körút 52. szám 
alatt vasárnap este betörők jártak. Felfeszí
tették a páncélszekrényt és onnan 600 pengő 
készpénzt zsákmányoltak. A rendőrség eré
lyes nyomozást indított a tettesek kézrekerí- 
tésére.

Gázolt az autóbusz a Margit-hídon. Va
sárnap este a Margit-hídon ismét gázolt egy 
autóbusz. A Bp 17—520. rendszámú 12-es 
jelzésű autóbusz elütötte Schmidt Mihály r>9 
éves gyárimunkást, aki a Váci-utca 56. 
számú házban lakik. A szerencsétlen embert 
zúzott sérülésekkel, agyrázkódással súlyos 
állapotban az üjszentjános kórházba szállí
tották.

Auer Róbert, 
Beimel Sándor, 
Berger Mór, 
Bessenycy Ferenc, 
Bing Gyula,
Braun Arnold,
Bún József, 
Büchler Bertalan, 
Davidsohn Horace, 
dr. Darányi Béla, 
Dános Ármin, 
dr. Domony Móric, 
Kngel Ernő,
Erdély Zstgmond, 
Erney Károly, 
Fellner Alfréd, 
Fischl Ignác, 
Friedlándcr Emil, 
Fleissig Sándor, 
Frcy Kálmán,

GlUck Jenő, 
dr. Hirsch Albert, 
Jlofman Gusztáv, 
dr. Horváth IJpót, 
Kálmán Henrik, 
báró Korányi Frigyes, 
Katona Zsigmond, 
Keller Antal, 
dr. Koós Zoltán, 
Kovács Géza, 
dr. Latzkó Vilmos, 
dr. Miklós Armand, 
Mittlcr József,
Mnnk Péter, 
dr. Metzler Jenő, 
Nagy Andor, 
Pellegrini Félix, 
dr. Perl György, 
Politzer Sándor, 
dr. Rapoch Jenő,

Sándor Kálmán,
Sándor Pál,
Scheiber Endre, 
Schmidt Richárd, 
dr. Schóber Béla, 
Schwarz Jakab, 
dr. Stein Emil,
Steiner Marcel,
Stern Samu,
Stux Sándor, 
dr. Szcben Dezső, 
Szegő Aladár,
Szurday Róbert, 
Tabakovits Dusán, 
báró Ullmann György, 
Vágó József,
Végh Károly,
Weisz János,
Werkner Ármin, 
Wertheimer Adolf.

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület és az Országos Mezőgazdasági Kamera
kijelölése alapján:

Barcza Lajos, Eszenyi Jenő, Papp-Szász Tamás,
Bartha Imre, báró Hatvány Endre, Szávozd Richárd,
Elek Ferenc, dr. Kiár András, Székács Elemér,

dr. Ormándy János,
Kérjük igen tisztelt tagtársainkát, hogy a közgyűlésen megjelenni és szavazatukat

változatlan listánkra leadni szíveskedjenek.
Budapest, 1933 május 6.

a NAGYBIZOTTSÁG neTében:
Nagy Andor Schwarz Jakab

elnök. alelnök.
Bródy János Strasser Jenő

jegyzők.
A Jelölésben résztvett érdekképviseletek:

Magyar Gabona- cs Tcrmcnybizományosok Magyar Bankárok és Értékpapírkereske. 
Egyesülete dők Országos Egyesülete

Gabonakereskedők Szövetsége . . . ____
t , . . .  . . .  , Magyar Magkereskedők Országos
Jogosított Gahonahatando Alkuszok E°vesülete

Egyesülete
Gabonatőzsdei Készáru Alkuszok Magyar Tőzsde Club

Egyesülete Értéküzleti Egyezmény

Egy nagy cég halála. . .
Egy árverési hirdetmény közli, hogy május 

9-én, délben 12 órakor árverezik el a Glaser 
A. és Fiai cég ingóságait, autóit, traktorait. 
Ez az árverési hirdetmény egy, valamikor 
előkelő, nagy magyar cég halálát jelenti.

1912-ben alakult meg a Glaser-féle cég 
Lentiben, az 1200 holdas birtokon és a győri 
bejegyzett cégek között, „Mezőgazdasági 
Haszonbérietek és Iparok* néven szerepel. 
Mint a cég tulajdonosa dr. Gláser Aladár 
van feltüntetve.

A cég, mely Khiten Héderváry gróftól és az 
Eszterházy Pál hercegi hitbozmánytól is bé
relt földrészeket s az Orion pótlcávégyár r. t. 
tulajdonosa is volt, nagyon erősen megérezte 
az utóbbi évek gazdasági válságát Előbb a 
Franck-gyárnak adták el az Oriont. Ebből 
sok per keletkezett, munkabérekkel, tisztvise
lői fizetésekkel is adósok maradtak és így kö
vetkezett be, hogy a győri királyi törvény
széken 1932 július 28-án csödönkívül% kény
szeregyezséget kért a cég tulajdonosa maga 
ellen.

Az O. H. E. Kovács Béla revizort bízta
meg a Gláser ügyek intézésével, aki közel 
háromszázoldalos jelentésben ismertette a 
cég történetét. A jelentés végén az utolsó 
lapra van odaerősítve az az árverési hirdet
mény, mely ennek a nagy cégnek halálát je
lenti.

Nyolchavi börtön a kommu
nista röpiratok forgalom ba- 

hozásáért
A büntetőtörvényszék Szeméit-tan ácsa a na

pokban tárgyalta a kommunista bűncselek
ményekkel vádolt Salgó Andor napszámos 
ügyét. Hat héttel ezelőtt a főkapitányság poli
tikai osztályának detektívjei egy Felsöerdő- 
sor-utcai rendőri felügyelet alatt álló házban 
nyomdaberendezést és nagyszámú röpiratokat 
találtak. A röpiratok szerkesztőjét és forga- 
lombahozóját letartóztatták és vele együtt 
bűnpártolás címén eljárás indult négy utcai 
nő ellen. A  most megtartott tárgyaláson Sal- 
gót nyolchavi börtönre ítélte a törvényszék, 
vádlotttársait azonban felmentette.

Kis gyermekével a Dunába ugrott egy asz- 
szony — mindketten megmenekültek. Tietz 
Teréz 35 éves háztartásbeli nő, aki Czakó-u.
13. számú házban lakik, 14 hónapos Béla nevű 
kisfiával az Erzsébetedről a Dunába ugrott. 
Ugyanakkor arra haladt egy nagyobb hajó, 
amelynek hullámai az asszonyt és a kisfiút 
kivetették a partra. A mentők a Rókus-kór
házba szállították őket, állapotuk nem súlyos.

Két Öngyilkosság. Hadadi Ferenc pincér 
31 éves felesége, a Tahi-utca 76. számú la
kásán ismeretlen méreggel öngyilkosságot kö
vetett el. KreviJc Béla 26 éves vasesztergályos, 
Álmos-utca 56. számú lakásán, Frommer- 
pisztollyal főbelőtte magát. Mindkettőt élet- 
veszélyes állapotban a Rókus-kórházba szál
lították.

Az autó elütött egy kéményseprőtanoncot.
Kosovich József 14 éves kémén yseprótanon- 
cot, a Váci-út 170. számú ház előtt a Bp. 31— 
166. rendszámú gépkocsi, mely a Keleti ée 
Murányi cég tulajdona, elütötte. A kocsit 
Dóra Andor soffőr vezette. Szemtanúk állítása 
szerint a szerencsétlenségért a soffőrt nem 
terheli felelősség. A kéményseprötanoncot 
életveszélyes állapotban a Madarász-utcai 
kórházba vitték.

Rádió-hangszervásár és kiállítás a Nem
zetközi Vásár tartama alatt a gyönyörűen 
újjáépített Rákóczi-út 60. szám alatti Zene
palotában. Belépti díj természetesen nincsen. 
Mindenki nézze meg a Sternberg királyi 
udvari hangszerg3*ár remek hangszereit, rá
dióit, gramofonjait. A duplaoldalas, magyar 
gyártmányú Sternberg gramofonlemez 2 P 
50 fill. A Sternberg hangszergyár mindenki 
hangjáról 2 P 50 fillérért gramofónlemezt 
készít 3 perc alatt és a vevő azonnal elvi
heti. Mindent Összevéve: el kell menni a 
Rákóczi-út 60. számú Zenepalotába. (x)

Tűz egy pincehelyiségben. A  Kender-utca
3. számú házban vasárnap este kigyulladt 
egy szuterrénhelyiség, melyben főleg légy
papírokat gyártottak. A tűzhöz kivonult a 
központi és a VII. kerületi tűzőrség, amely, 
a tüzet eloltotta. A kár egyelőre ismeretlen.

M a  h é t f ő n
r e g g e l  í é l  9 ór a ko r

megnyílik
KLEIN ANTAL ű| áruháza
VII., Király-utca 49. sz.
Csányi-utca sarok, Teréz-tempIomnAI 
A N agym ező-utcával szem ben

Selyem, szövet, vászon, mosó
áruk, fe hé rn em ű , kesztyű,  
harisnya, divat- és rövidáruk

példátlan olcsó megnyitó árakon
Véss
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V A S A R X A I 1 s p o r t j a
T . Sportszerető Közönségünk

szíves elnézését kérjük, hogy e héten 
sportrovatunk —  a Nemzetközi Vásár

mellékletünk miatt technikai okokból — 
nem a megszokott zöld színben jelent 
meg. A jövő héten ismét viszont látják a 
kedvelt zöldszínű mellékletet.

N agy küzdelem  árán  
győzött a  szerencsésebb

Ferencváros
Ferencváros—Bocskai 1:0 (0:0)

A Bocskai budapesti játékával teljesen 
igazolta azokat az eredményeket, amelyet a 
bajnokság második és harmadik helyezett
jeivel szemben elért.

A mutatott játék után — különösen az 
első félidőben, — a Bocskai legalább az 
eldöntetlen eredményt érdemlte volna 

meg,
mert csatárai sok biztos gólhelyzetet hagy
tak kihasználatlanul. A második félidőben 
aztán a Ferencváros erősített és ezt az ira
mot a Bocskai nem bírta azonnal átvenni. 
Ebben a periódusban esett a Ferencváros 
gólja. Lassankint aztán feljött ismét a 
Bocskai, de akkor már késő volt. A csatá
rok idegesek, míg a Ferencváros hátvédei, 
most már nyugodtabban játszottak. A Fe
rencvárosnak az volt a szerencséje, hogy a 
védelme a második félidőre erősen feljavult. 
Viszont a Bocskai az első félidőben nem 
tudta kihasználni a zöld fehérek feltűnően 
gyengén működő védelmének hibáit. A játék 
helyenkint nagyon élvezetes volt. A Bocskai 
csatársora a mezőnyben — a játék első ré
szében — pompás ossz játékot mutatott, csu
pán a kapu előtt nem volt szerencséje a lö
vésekkel.

A második félidőben a Ferencvárosnak 
voltak régi nagy formájára emlékeztető 

öt percei.
De a csatárok itt is hadilábon álltak a gól
lövéssel.

A Ferencváros
végig lelkesen, de azért idegesen játszott, 
ami érthető is, mert hiszen a zöld-fehérek
nél nagy tétért ment a játék. Egyetlen 
pont leadása, már a bajnokságba kerülhetett 
és így érthető, hogy a játékosok nem tud
ták teljesen izgalmukat leküzdeni. A fede
zetsort és a csatárokat is érthetően idegesí
tette az is, hogy a két hátvéd, valóságos át
járóház volt a Bocskai technikás csatár-1

sora számára. Különösen nag3̂  meglepetés 
volt Korányi ingadozó játéka. Lehet, hogy őt 
viszont Papp játéka tette idegessé. A Fe
rencvárosnak okvetlenül meg kell oldani a 
másik bekk kérdését. A halfsorban Sárosi 
volt a legjobb. Elegáns, finom játékával sok
szor váltott ki elismerést a közönségből. 
Mellette Lázár volt a jobbik. Laki sokat 
kalandozott és így sok veszélyes helyzet adó
dott miatta.

A csatársor leggyengébb pontja Táncos. A 
Ferencvárosnak ezt a kérdést is radikálisan 
kellene megoldani. Táncos állandóan hanyat
lik a játékban. Takács ma sok gólhelyzetet 
teremtett, de teljesen gólképtelen volt. Két 
esetben öt lépésről a kapus kezébe gurította 
a labdát. Turay már javult, de még nem a 
régi. Toldy csak a góljával mentesül a jogos 
kritikától, Kohut ezúttal nem játszott olyan 
jól, mint az utóbbi mérkőzéseken.

A Bocskai
kapujában Fehér mindent megtett, amit 
megtehetett. Sokszor ragadt azonban a ka
puban és így csak a szerencse mentette meg 
attól, hogy ezek a tétovázások nem bosszul
ták meg magukat.

A két hátvédnek voltak nagyszerű félórái, 
azonban öt-öt percekre elvesztették a fejüket 
és kapkodtak. A fedezet legjobbja Mooré 
volt. A csatársor nagyszerűen megérti egy
mást.

Markosnak voltak nagyszerűen sikerült le
futásai, de néha túlzásba vitte a driblizést 
és így a belsők jó felfejlődése kárbaveszett. 
Vincze nagy helyzeteket hagyott ki. Teleki 
kitünően irányítja a passzokat, de sokszor 
rövidre szabja. Nehezen fordul és így meg
állítja a játékot. Eöry jó játékos, de még nin
csen formában. Hevesi az első félidőben szé
pen vezette a támadásokat, csak kár, hogy a 
döntő helyzetekben kapkod és túlviszi a kel
leténél a labdát.

Döntetlen félidő, nagy Bocskai fölény
A Ferencváros támadása nyitja meg a já

tékot, ami az első öt percben a zöldfehérek 
fölényét hozza. A B. Közép megelégedetten 
biztatja rohamra csapatát, amely egy ideig 
állja is a sarat. Sárosi elegáns szerelése és 
labdatovábbítása hatalmas tapsot vált ki. 
Végre a 6. percben a debreceni csatársor is 
megembereli magát és formás támadást indít 
a Ferencváros ellen. Vincét pompásan ugrat
ja ki Teleki, azonban az összekötő késik és 
így a kitűnő helyzetben a labdát Hádának 
lövi.

Utána Eőry ritkán látott testcsellel 
csapja be a Ferencváros ingadozó védel
mét és már is Hevesinél a labda, az fel
tartóztathatatlanul megy a kapu felé, de 
visszafelé menő beadása Korányiba ütkö

zik. Szép helyzet.
'A Bocskai csatársorok olyan szépen játsza

nak, hogy még a Ferencváros közönsége is 
megtapsolja a szép kombinációs játékot. A 
taps csak Ösztökéli a Bocskai-csatársort és 
Teleki pompásan lukra játszik, de a döntő 
pillanatban megkésik. A Ferencváros táma
dása offszeidről indul, de a bíró elnézi. A 
meccsre és a vásárra felrándult szépszámú 
Bocskai-drukker ezért tüntet a bíró ellen.

Kevitzky röviden adja hátra a labdát Janzsó- 
nak, aki helyett Takács csípi el a labdát, 
azonban nagy izgalmában biztos helyzetben 
Fehér kezébe gurítja azt. Már a következő 
pillanatban Markos száguld a Ferencváros 
kapuja felé. Utána ismét Ferencváros-táma- 
dás következik. A játék változatos és izgal
mas, mert mindkét oldalon adódnak meleg 
helyzetek. Turay kitörése komért hoz.

Kohnt kornere Turay fejére száll, aki 
élesen továbbítja kapura a labdát, de az 

Fehér zsákmánya lesz.
Utána a változatosság kedvéért Takács hagy 
ki egy kedvező helyzetet. De már ismét a 
Bocskai van frontban. Szorongatják a Fe
rencváros védelmét. Korányi éles fejesét 
Háda csak nehezen csípi cl. Kevés hiányzott 
az Öngólhoz. A Bocskainak gólhelyzetei ve
szendőbe mennek, mert a belsők nem elég 
energikusak a lövésben. A félidő végén a Fe
rencváros felnyomni. Kohut lerohan, közelről 
hatalmas lövést ereszt meg. A háló megmoz
dul. Góól. . .  — zúg a tömeg, — de a labda 
csak a külső hálót rázta meg. Kohut az utolsó 
percben offszeidről indul el. A bíró nem ve
szi észre. Szerencsére baj nem esik és vége a 
félidőnek.

A második félidő
A Ferencvárost, mintha kicserélték volna, 

olyan tüzes játékba fog, hogy a Bocskai az 
első öt percben szóhoz sem jut. A  Ferencvá
ros egymásután három komért ér el. A Bocs
kai egy-egy lerohanása nem jelent különö
sebb veszélyt. A Ferencváros ostroma tartós 
és a gól a levegőben lóg.

A 9. percben erős rohamozás ntán Toldy 
hatalmas lövéssel a kapa balsarkába lövi 

a vetődő Fehér mellett a labdát. 
óriási öröm a zöld-fehérek táborában. A gól 

ntán is a Ferencváros támad. Táncos idege
síti a debreceni védelmet és komért csikar 
ki.

A Ferencváros csatársora most tapsra ra
gadtatja a nézőket, precíz, szép összjátéká- 
val. Nagyszerűen játszanak a ferencvárosi 
fiúk. őrlik a debreceni védelmet, amely most 
már kapkod. Szerencséjük, hogy Fehér szive 
a helyén van. Sárosi pompásan szereli a 
Bocskai végre meginduló támadását és ügye
sen dobja ki Takácsot, de a csatárnak ma 
nincs szerencséje. Markosé a következő akció. 
Lefut, de soká késik a beadással, úgy hogy 
kornerre szerelik. A következő pillanatban 
Táncos fut le, de a biró sípja tévesen meg
állítja.

— Végre! — kiáltják a debreceniek. —
Csakhogy az ő javukra is lévedelt. . .

Turay kiugrik, kevés hijján gólt lő, a této

vázó Janzsó és Vágó mellett. Turayt faultol
ja Vágó, de nem sokáig marad adósa Turay, 
mert a következő pillanatban már Vágó sé
rülése miatt szünetel a játék. Korányi 
hendszet vét és ebből veszélyes helyzet adó
dik. A két ferencvárosi bekk túlkeményen 
játszik. Lázár ügyesen szereli Markost. Tán
cos labdája középre kerül, Fehér kifut és a 
kapura tartó labdát a gól szájából fejeli a 
mezőnybe Janzsó.

Korányi labdája Telekit találja. ’A center 
összecsukódik.

A Játék folyik, de azért Sárosi ott marad
Teleki mellett és segíti talpraállítani. Sőt 

Korányi Is. Szép Jelenet.
Most a Bocskainak van nagy gólhelyzete. 

Először Teleki, aztán Markos rúgja három lé
pésről Hadába a labdát. Hatalmas helyzet. 
A Bocskai rákapcsol, míg a Ferencváros 
igyekszik tartani az eredményt. A kis Takács 
szerel hátul. Jó labdát vág előíe Táncosnak. 
Fehér későn fut ki, de azért szerencsével 
még közbelép. Az utolsó perc következik. 

Hatalmas Bocskai-helyzet.
Teleki három lépésre áll a kaputól. Tisztán 

kapja a labdát, de idegességében Háda kezé
be lövi.

Egy csők és más semmi
Halász Imre — Békeffi István — Eisemann Mihály zenés komédiája.

H o n id y  H a n n a , G o m b a a x ö g i  E l la ,  T ö r z s ,  H a b o s ,  R á d a y ,  G á z o n
K é r y  P a n n i .

Bemutató pénteken! magyar Színház

Szép küzdelmet hozott a japán* 
magyar mérkőzés utolsó napja

Japán— M agyarország 5 :0
A japán—magyar Davis Cup mérkőzés 

harmadik napja előkelő és nagyszámú kö
zönség előtt folyt le. A mérkőzésen ismét 
megjelent a kormányzó is. A 4000 főnyi kö
zönség szép játékot kapott. Ha az előző- 
napi eredmények másként alakulnak és a 
magyar játékosok több önbizalommal léptek 
volna ma a pályára, úgy a mérkőzés vég
eredménye nem 5:0 lenne. Pontosan fél há
romkor lépett a pályára

Nunoi—Gabrowitz.
Gabrovitz szervái, rövid időn belül a magyar 
játékos szetet nyer (6:3). Nunoi most erő
sít, de hiába, mert a következő szét is Gab
rowitz zsákmánya lesz (6:1). A magyar já
tékosnak minden sikerül, a japánnak semmi. 
A szetarány így 2:0 a magyarok javára. 
Most azonban fordul a kocka, a japán erő
sít, fokozatosan belemelegszik a játékba és 
behoza a harmadik szetben 2 gémét nyerő 
Gabrowitz előnyét és 6:3-ra győz.

Mindkét játékos érzi, hogy most minden 
erejét bele kell adnia. Küzd és sikerül is

neki két gémet nyerni, amikor Nunoi is 
feltör, sót már vezet is (4:2) arányban. Gab
rowitz ekkor gyönyörű játékkal 3 gémet 
nyer (6:5). A következő gémet Nunoi nyeri 
(6:6), a közönség most lélekzetet vissza
fojtva figyeli a játékot. A magyar játékos 
gyönyörű labdáival megszerzi a vezetést 
(7:6). Előnyét azonban tartani nem tudja és 
a japán 9:7-re nyeri a szetet. (2:2). Gabro
witz erejével elkészült, de még fej-fej mel
lett haladnak. Azonban Gabrowitz már nem 
sokáig birja és 6:3 arányban veszti a szetet 
és ezzel a mérkőzést is.

Satóh—Kehrling mérkőzés volt a követ
kező. A játék két rutinos, a labdát minden 
helyzetben biztosan kezelő játékos küzdelmét 
hozta. A közönség igen találóan a tennisz 
sztárjainak nevezte el őket. Minthogy ered
ményesebb a szívósan védekező Sautoh volt, 
a mérkőzés 3 szét (6:4), (6:4) és (9:7)
arányban nyerte.

Ezzel a Davis Cup mérkőzést 5:0-ra nyer
ték a japánok.

Ú jp e st im ponáló  g yő ze lm e  
K a p o s vá ro tt

Újpest—Somogy 4 :0  (2:0)
Jól sikerült az Újpest kaposvári kirándu

lása. A bajnokságra törő Újpest biztosan 
nyerte a mérkőzést és az eredmény kialaku
lása egy pillanatig sem volt kétséges. A mér
kőzésre a kaposvári közönség szép számban 
vonult ki és lelkesen biztatta csapatát, de a 
csapat a lelkes biztatás ellenére sem tudott a 
jól működő Újpest védelemmel szemben ered
ményes lenni. Újpest a védelmét nem tudta a 
puha kaposvári csatársor komoly feladat elé 
állítani. A fedezetsor volt a csapat legjobb 
része. Az újonnan szerződtetett Pusztai jól il
leszkedett a csapatba és így Avar játéka is 
erőteljesebb lett. A csatársor többi része szür
kén játszott.

A Somogy csapatában a csatársor volt a 
leggyengébb. A második félidő első 15 percé
ben nyomasztó fölényben volt, azonban ered
ményes nem tudott lenni. A védelemben Mik- 
lísi, a fedezetek közül Egri és Boros játéka 
emelkedett ki.

Újpest kezdi a mérkőzést és már az 5-ik 
percben sikerült megszereznie a vezetést.

• Újpest támadásból nagy tumultus támad 
a Somogy kapuja előtt. Jávor lövése a ka
pufáról pattan vissza és a résen álló 
Avar most már biztosan helyezi a hálóba.

(1:0)

Nagy Újpest fölény alakul ki és ezt csak rit
kán szakítják meg a Somogy támadásai. A 
Somogy hátvédek nagy önfeláldozással küzde
nek és így a 37-ik percig sikerül az Újpest 
megújuló rohamainak ellenállni.

Avar 16-osról küldött szabadrúgása Sáros 
elé kerül, aki a rosszul helyezkedő VáH 
mellett megszerzi az Újpest második gól

ját.
A gól után Újpest enged az iramból és így a 
Somogy is vezet támadásokat.

A második félidőben Somogy erős iramot 
diktál és fölénybe kerül. A Somogy támadásai 
azonban megtörnek az újpesti gáton. 15 per
ces fölény után az Újpest magához tér 

Avar Jcicsclczi Borost és a védelmet, majd
a későn vetődő Vali hasa alatt gólt lő. 

(3:0)
A gól után a Somogy teljesen visszaesik és az 
Újpest nagy fölénybe kerül.

Déri lefut és pontos beadását Jávor a há
lóba továbbítja. (4:0)

Az újpesti csatárok több gólhelyzetet hagynak 
kiaknázatlanul.

Betöltötték Komiéul Béla 
örökét a m usz közgyűlésén

llliez Bftldy ezredes Steves terve
A Magyar Úszó Szövetség vasárnap dél

előtt tartotta rendkívüli közgyűlését ifj. 
Horthy Miklós elnöklete mellett. Az ülésen 
töltötték be az elhunyt * Komjádi Béla és a 
külföldre távozott Speisegger Ernő örökét. 
A közgyűlésen 100 szavazattal egyhangúlag 
ügyvezető alelnökké választották dr. Balogh 
Lászlót, vizipóló kapitánnyá vitéz Jónás 
Istvánt, alelnökké Dinnyés Lajos orsz. gyűl. 
képviselőt, elnökségi taggá Kiss Zoltánt cs 
vitéz Marcsekényi Imrét, tiszteletbeli elnök
ségi taggá pedig dr. Csányi István rendörta- 
nácsost.

Az újonnan megválasztott elnökségi tago
kat ifj. vitéz Horthy Miklós üdvözölte. A 
megválasztottak nevében Dinnyés Lajos és 
dr. Balogh László mondott köszönetét.

Rendkívül érdekes bejelentést tett vitéz 
Béldy Lajos alezredes, társelnök, kijelentvén, 
hogy újból zászlót bont a vidéki úszósport 
fellendítésére. Ismertette ötéves tervét, 
amely 1934 január 1-én kezdődik. Kijelen
tette, hogy ettől sokkal nagyobb eredményt 
vár, mint a 13 évvel ezelőtt megkezdett 
vidéki munkájától.

A közgyűlés befejezése után a vidéki ki
küldöttek tartottak értekezletet.

I. liga állása
1 . F erencváros 19 14 3 2 73:19 31
2. Újpest 19 14 3 2 75:29 31
3. Hungária 19 13 4 2 64:26 30
4. Budai „11” 19 9 5 5 38:34 23
5. III. kér. FC 17 9 3 2 37:28 2 1
6. Bocskai 18 8 4 6 37:30 20
7. Kispest 19 4 7 8 37:52 15
8. Szeged 18 5 4 9 27:43 14
9. Nemzeti 17 4 4 9 29:47 12

10. Attila 18 4 1 13 23:46 9
1 1 . Somogy 19 2 3 14 21:55 7
1 2 . Soroksár 18 2 3 13 24:76 7

Orczán nyerte a 150 km-es 
kerökparuersenyt

A Kispesti Atlétikai Club a Budapest, 
illetve Pestszentlőrinc—Abony— Pestszentlö-
rinc 150 km-es útvonalon bonyolította le 
Baeumler Ede emlékére rendezett országos ke
rékpárversenyét, amelynek hat csoportjában 
180 versenyző állt starthoz. A versenyt káro
san befolyásolta az orkánszerű szél, amely 
alaposan próbára tette a versenyzők kitartá
sát. Ennek ellenére különösen az 1. oszt. ver
senyzők versenye, ritkán látott, változatos 
küzdelmet hozott, melynek eredményeként a 
mezőny hol apróbb részekre szakadt, hol pedig 
ismét csoportokba verődve küzdött az első
ségért, amelyet a finisben Orczán Lászlónak 
sikerült megszereznie. A nap legjobb eredmé
nyét a II. oszt. versenyzők csoportjában győz
tes Német Károly érte el, aki már Abony 
felé Vitéz társaságában egyszerűen faképnél 
hagyta a mezőnyt és visszafelé Cegléd és Pilis 
között utolérte az I. oszt, versenyzők csoport
ját, amelyre ilyképen 20 percet vert rá.

Részletes eredmények:
I. oszt. versenyzők csoportjában: 1. Orczán 

László Törekvés 4 ó. 40 p, 45 mp, 2. Erős 
BSE 3 géphosszal, 3. Liszkm BSE fél gép
hosszal, 4. Német BSE fél géphosszal, 5. Pos
tás 4 ó. 41 p, 14 mp, 6. Neubauer Postás 4 ó. 
41 p, 39 mp.

II. oszt. versenyzők csoportjában: 1. Német 
Károly MKSz 4 ó. 20 p. 56 mp, (kilométer
átlaga 34.500 km),2. Vitéz MOVE Szent Ist
ván SE 4 ó. 22. p, 07 mp, 3 Szilkó UTE 4 ó. 
32 p. 55 mp, 4. Hamar MKSz 4 ó. 34 p, 21 
mp, 5. Garay UTE rajta.

DÉLMAGYARORSZÁG — DÉLNYUGAT- 
MAGYARORSZAG 2:0 1:0)

Délmagyarország a Magyar Szent Korona- 
Kupáért folyó mérkőzések során 2000 néző 
előtt Heine és Bukovetzky góljaival győzte 
Is Délnyugatmagyarország csapatát.
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A kombinált csapat vasárnap is
súlyos vereséget szenvedett 
Szófiában

Bulgária— III. kér.— Szeged vegyes 5:1 (4 :0 )
A íutballsport külföldi mérlege ismét rom

lott. Mar a bolgárok is ütnek egyet rajtunk 
Sovány vigasz az, hogy a magyar csapat 
szépen játszott. Bulgáriában nem szabad ma
gyar csapatnak vereséget szenvednie. A ma
gyar csapat bulgáriai kudarcáról az alábbi 
távirati jelentés számol be.

Szófia, május 7.
V magyar professzionista kombinált vasár

nap nagyszámú közönség előtt szép időben, 
kitűnő pályán a bolgár válogatott labda
rúgó csapattal mérte össze erejét. A mérkő
zés a bolgárok nagyarányú győzelmével vég
ződött. A magyar csapat a súiyos vereség el
lenére is jó  benyomást keltett, különösen a 
mérkőzés második részében, amikor állandó

ostrom alatt tartotta a bolgárok kapuját. Az 
első félidő 30. p-éig állandó magyar táma
dások voltak, azonban a puha csatárok nem 
tudtak megbirkózni a kemény bolgár véde
lemmel.

Majd a bolgárok nyomultak fel és tíz 
percen belül négy gólt lőttek.

Szünet után a bolgár válogatott folytatta 
támadásait és a 10. p-ben ötödik góljához ju
tott. Ekkor a magyar csapat erősítette az 
iramot és a félidő közepe felé gólt is lőtt. 
A mérkőzés hátralévő részében a profesz- 
szionista kombinált úgyszólván egykapura 
játszott. A bolgár védelem azonban, ha kel
let,̂  durvaságokkal is elejét vette a gól
lövésnek.

A  Budai „ ll*4 könnyén győzött 
a fáradt Attila ellen

Budai „ li“ -A ttila  3 :1  (2:1)
Gyenge játékot hozott a két csapa: találko

zása. Az Attila még nem heverte ki a hosszú 
túra fáradalmait és erőtlen játékával nem tu
dott komoly erőt kifejteni a jól játszó Budai 
ellen. A Budai 11 lelkesen játszott, különösen 
a csatársora volt veszélyes. Polyár kiheverte 
sérülését s így ismét elsőrangú játékot nyúj
tott. A védelem megbízhatóan dolgozott. A fe
jezetsorban Burger okosan irányított, de a 
második félidőben kissé visszaesett.

Az Attila védelme a szokottnál jóval gyen
gébben játszott. A fedezetsorban Buzássy volt 
a legjobb. A csatársor a mezőnyben szépen 
játszott, de a kapu előtt puha játékával nem 
tudott eredményt elérni. A szerencse sem sze
gődött melléjük.

A Budai kezdi a játékot és azonnal támad. 
Polgár kiugrik, de lövése a kapu mellett-süvít 
el. Az Attila is támad, de Wéber még jókor 
lép közbe. Az 5-ik percben Zilahy nagy lövé
sét szépen védi Fábián. Budai fölény ala
kul ki.

A 17-ik -percben Szabó hátraadott labdája
a kifutó Alberti mellett a hálóba gurul.

Öngólt (1:0)

A váratlan gól után a Budai erős ostromot 
indít az Attila kapuja ellen. Sztancsik bomba
lövését Alberti csak kornerre tudja kiütni. A 
korner eredménytelen marad. A közönség erő
sen biztatja a hazai csapatot. Az Attila most 
erősen támad.

Zilahy átadásából Simonyi kiegyenlít. 
d : l )

Polgár nagyszerű lövését Alberti bravúrosan 
védi. A 42-ik percben újból vezet a Budai 11! 

Polgár átmegy az Attila védelmén és kö
zelről a hálóba gurítja a labdát. (2:1) 

Szünet után az Attila erősen szorongatja a 
Budai 11 kapuját, azonban kornereken kívül 
nem érnek el eredményt. Rudas lövését Fábián 
kiüti, a labda Mátéffi elé kerül, de a csatár 
fölé lövi. Az Attila támad, mégis a Budai ér 
el újabb gólt.

Magda lefut, kicselezi Bánt és a rosszul 
vetődő Alberti mellett a labda a hálóba 

száll. (3:1)
Az Attila erősen küzd, hogy legalább javítson 
a~ eredményen, de az nem sikerül, mert a Bu
dai védelembe vonul, így az eredmény nem 
változik.

S o ro k s á r ja v í t . .
Kispest—Soroksár 2 :2  (1:0)

A sorkosári pályán mintegy 1500 néző előtt 
látszott a Kispest FC a Soroksár ellen. A 
mérkőzés a várakozásnak megfelelően, elke- 
'credett küzdelmet hozott. A Soroksárnak 
minden pontra szüksége van és így minden 
erejét beleadta a játékba, de a Kispest sem 
akart pontot veszíteni. így a két csapat néha 
túlerősen jéitszott. Az első félidőben a Kis
pest támadott többet. A második félidőben a 
Soroksár volt fölényben. Kispest kezd es szél 
ellen erős iramot diktál. Soroksár szívósan 
védekezik. A 10. percben Kiss kapuvonalrol 
ment. Kispest egymásután vezeti a szebbnél- 
szebb akciókat, de nem tud gólt elérni. 
Ligeti a 20. percben megsérül, ettől kezdve a 
Soroksár 10 emberrel játszik. A 25. percben 
az állandó kispesti támadás eredményhez ve
zet,

Serényi kiugrik és védhetetlen gólt lő.
(1:0.)

A félidő végéig a Kispest nyomasztó fölény
ben marad, de újabb gólt nem tud elérni.

A második félidőben a hazai közönség lel
kes bíztatása közben a Soroksár sorra ve
zeti a támadásokat a Kispest ellen.

A 7. percben Schicarcz lefut, beadásából 
Grubcr szép gólt IÖ. (1:1.)

Ligeti is visszajön a pályára,é de csak sta
tisztál. Soroksár támadásai tovább folytatód
nak, A 11. percben a kapulécről ̂  lepattanó 
labdát Kelemen kézzel fogja. A bíró 11-est 
ítél,

Kiss a 11-est góllá értékesíti. (2:1.) 
Most mezőnyjáték következik, majd

Kispest ámadásba megy át és a 27. perc
ben Pintér gólt lő. )2:2.)

A mérkőzés eldurvul, de az eredmény nem 
változik.

Jú sportot hozott a IVMFG 
atlétikai uersanye

Szépszámú közönség előtt folyt le a MAFC 
at.etikai versenye. Az érdeklődök Remecz 
startjára voltak kíváncsiak, mert a kiváló 
diszkoszvető ígéreteit tett arra, ̂  hogy indulni 
fog a versenyen. Remecz arra kérte a verseny 
rendezőségét, hogy ^foglaltságára val° 
kintettel a dsizkoszvetést hagyjak utolso 
számnak. A versenyrendezőség ezt meg 1? 
ígérte.

Annál nagyobb volt a közönség uieglepe 
fess, amikor a diszkoszvetest a kiváló 
atléta nélkül kezdték meg. Remecz a 
pálya széléről volt kénytelen a többi ve 

senyszámokat végignézni.
Ettől eltekintve a rendezés elsőrangú volt. 

Uészletes eredmények a következők. 
Magasugrás: 1. Rozsnyai PEAC 1 "8

2. Kárpáthy TFSC 172, 3. Bácsalmás,iBEAC 
172. 2000 m síkfutás (junior)l: 1 .
MAC 6 p. 01.2 mp, 2. Csiky FTC G.Olo mp, 

Babusa FTC 6.09.2 mp, 60 m sík fu tá s .l-  
Baku TFSC 7 mp, 2. Hermann BEAC l.z, 
2. Kovács 7.2, 60 m női síkfutás: 1. I adas 8.4 
mp, 2. Kresz 8.6 mp, 3. Hruby 8.6 mp. Súly- 
dohás. előnyverseny: 1. Torok Pos as — 
m (70 cm); 2. Papp MAC 13.20 (100 cm), 3. 
Cscngcr 13 m (2.60) cm). 600 m 'n l/u íd s. 1. 
'iovrik BEAC 1.28.8 mp, 2. Czaké BEAC UD 
mp. 3. Pintér BEAC 1.30.2 mp. —  Rud,'9̂ í r  
i. Csórn/i TFSC 3.20 m, 2. Szekrényem VLAF 

00 m, 3. Kárpáti TFSC -  Diszkosroeti* 
"■■■: 1 . Xndúnyi FTC 31-66 ™ . 2- _
T F S C  29.82 cm, 3. Vadas TFSK 19-78. 
hiszkoszvetés: 1. Kuhtzky T'KS • 39 28 
Bácsalmás: BEAC 43.43, S.Solty TFSC 39^8, 
-  S 1000 m staféta. 1. VTE 14.18.6 mp,

2. Köz. EAC 14.24.4 mp, 3. ESC 14.40. — 
Távolugrás előnyverseny: 1. Manyóki BBTE 
718 cm (85 cm), 2. Kalovits FTC 7.09 cm 
(85 cm), 3. Balogh 6.97 cm. — Magasugrás 
női előnyverseny: 1. Csák NTE 148 (4), 2. 
Horváth FTC 145 (7), 3. Ügeti Koz. EAC 
144 (14), — 100, 200, 100, 800 m staféta: 1 . 
BEAC 3.33.8 mp, 2. MTK 3.43.2, 3. ESC
,3.44.2
d ö n t e t l e n ü l  v é g z e t t  a  m a g y a r
VIZIPÓLÓUTÁNPÓTLÁS A NÉMET VÁ

LOGATOTT ELLEN
A nagyszerűen szereplő vizipolóutánpótlás 

csapatunk vasárnap túrája legnehezebb mér
kőzését játszotta. A német válogatott ellen 
is nagyszerűen megállotta helyét a fiatalok 
csapata. Nagy küzdelem után 5:5 (4:2)
arányban döntetlenül játszották a komplett 
német csapat ellen. A közönség lelkesen ün
nepelte a magyar fiúkat.

II. LIGA-MÉRKÖZÉSEK:
Phőbus—Drasche 2 :0  (2 :0 ), Budafok—  

Csepel 3:1 (1 :1 ), Szentlőrinci N FC -D ro- 
guisták 4 :1  (3 :0 ), Szürketaxi—ETC FC 
3: 1 (2 :0 ).
OLASZORSZÁG—CSEHSZLOVÁKIA 2:0

( 2 :0)

Vasárnap délután került Firenzében el
döntésre az első Európa-Kupa mérkőzés. Ez
úttal Olaszország az osztrákokat legyőző 
Csehszlovákiával került szembe. A csehszlo
vák csapat nem tudta bécsi bravúrját meg
ismételni és kénytelen volt az olasz csapat 
nagyobb lendülete és gólképessége előtt meg
hajolni. A csehszlovák csapatnak is volt 
néhány gólhelyzete, de a csatárok gólképte
leneknek bizonyultak.

A N em zetközi V ásár tartam a alatt rád ió -  
vmifvt (műin h a n g szerv á sá r  é s  kiállítás sa já t
hangszergyár p3tlotánkbsn9 ]fíl.9 R á kóczijá t GO

STeFn b ero
Zongora

Hangerőtítőberendezé&el
vásárokra, kiállításokra, 
vendéglőkbe, sportpályák
ra  stb.

Az ország lég 
nagyobb hang 
szeripari válla 
lata. A legna 
gyobb és lég 
szebb rádió- 

terem 
Modern 

hordozható

Gramofon
Portable 25."  

„Electro 
Hungária"

Élőhang OS.”
Új lemez

duplaoldalas 
6 8  fillértől

Kiiltöldvevö í r  
3 lámpás f l ! )  — 

(2+ 1 ) , ü *
Standard, Telelongyár, Orion, Philips 

Amerikai II. C. A, Vlctor hivatalos árusítása

Főiskolai
A löl látszó b e a c  majdnem 

meglepetést csinált a Postás 
ellen

postás BEi&c a : 2  ( i : 2 )
Szép és elénk iramú játékot hozott a két 

csapat találkozása. A BEAC az első félidőben 
úgy indult, hogy gólokkal nyeri a mérkőzést. 
A Postást meglepte a BEAC jó játéka és ami 
kor magához tért, már két góllal vezettek az 
egyetemisták. Ghimmesi már a 3. percben 
megsérült, így a BEAC UO percig 10 emberrel 
volt kénytelen játszani. Ennek tulajdonítható, 
hogy a két gólos vezetés ellenére is vesztes
ként volt kénytelen elhagyni a pályát. A Pos
tás a szokottnál ióval gyengébben játszott. 
Egyénileg a BEAC-ból Mester, Balogh és 
Vigh játéka tűnt ki, míg a Postásból Jelen, 
Hollósi és Kalmár játszottak jól. Bíró Sándor 
kifogástalanul vezette a mérkőzést.

A BEAC már a 3. percben megszerzi a ve
zetést.

Vigh 20 méteres bomba szabadrúgása a 
hálóba vágódik. (0:1)

A BEAC irányítja a játékot, állandóan a Pos
tások kapuja előtt tanyáznak. A 10. percben 
újból Vigh eredményes.

Iványi beadását Vigh. kapásból belövi.
(0 :2)

Ghimesi megsérül, így a BEAC 10 emberrel 
játszik. Most már a Postás is támad, Kalmár 
lövései veszélyesek.

A félidő végén Kalmár kiugratja Bodro
git, aki a kifutó Szigeti mellett a kapuba 

továbbítja a labdát. (1:2)
Szünet után a BEAC visszaesik. Kalmár ki
ugrik és a kapuba sétál a labdával. (2:2) A 
kiegyenlítés után a Postás nyugodtabban ját
szik és Kalmár megszerzi a győztes gólt. (3:2)

Fűiskoial Oköluivó- 
bainoksógok

A Műegyetem aulájában vasárnap délután 
rendezték a főiskolai ökölvívó bajnoki ver
seny döntő küzdelmeit nagyszámú közönség 
előtt, melynek soraiban megjelent Neubauer 
Konstantin dr. egyetemi tanár, a Főiskolai 
Sportszövetség elnöke, dr. Garam Jenő fő
titkár, valamint a MUSz képvsieletében Ro
máncaik József.

A pehelysúlyban nem volt bajnoki mérkő
zés, miután csak két Ökölvívó indult, akik 
közül Ladányi László BEAC győzött Orosz 
László MAFC előtt.

Könnyíísúly, bajnok: Krupka László Közg. 
EAC, 2. Lecsó László MAFC, 3. Bobula Fe
renc BEAC.

Weltersúly, bajnok: Lachterhand Jenő
Közg. EAC, 2. Kolossá István Közg. EAC, 3. 
Ambrus József Pécs.

Kisnehézsúly, bajnok: Ambrus Ernő Közg. 
EAC, 2. Kulcsár József BEAC, 3. Vizdos 
Géza BEAC.

Nehézsúly, bajnok: Varga Géza MAFC,
2. Ujj János Pécs, 3. Kiss Dénes BEAC.

A bajnoki küzdelem befejezése után
Énekes (Vasutas és Erős B.) Vasutas bemu
tató mérkőzést tartott.

Néhány őszinte szó...
A tenisz-szövetség egymásután két igen ér

dekes sporteseményt rendezett A tenisz hí
vei hálásak is voltak ezért a Szövetségnek. 
Néhány hét élőt tvoltak itt az olaszok, most 
vasárnap pedig a japánok. A két mérkőzés
nél nem sok babér termett a magyar színek 
számára. Ez még nem volna baj, mert hiszen 
a jobbtól kikapni nem szégyen, másrészt 
pedig ezek a nemzetközi találkozások hasznot 
jelentenek a sportnak. Csak a jobbakkal való 
érintkezés vezethet el a fejlődés útjára. Ed
dig rendben, is van a dolog. Még az 5:0 
miatt sem kell szégyenkezni. Majd megtanu
lunk mi is teniszezni! Feltörnek idővel a 
fiatalok és akkor a magyar trniszsport is 
kiverekszi magának az öt megillető helyet  
Ezétr nem is vesszük tragikusan a veresé
get. Ellenben pirultunk azért, már az első 
olasz—magyar teniszmérkőzésen, hogy a szö
vetség nem gondoskodott megfelelő, hozzá
értő hat árbír ákról. A Davis Cup mérkőzések 
első napján is kisfiúkat kellett „ leváltani’ a 
határbírói székről. Ezért azonban már nem
csak mi, hanem az a szépszámú egybegyüit 
közönség is restelte magát. Ha nem tudunk 
eredményesen szerepelni, legalább mutassuk 
me gazt, hogy nagyobb versenyeket sportsze
rűén tudunk rendezni. Elképzelhetetlen, hogy 
egy szövetségnek ne legyen annyi hatalma, 
hogy a legnagyobb nemzetközi versenyeken 
a nem szereplő, de legalább a sporthoz értő 
versenyzőit a határbíráskodásra szorítsa.

Ezen a téren sürgősen rendet kell terem
teni, vagy pedig le kell mondani a verseny- 
rendezésről.

USA—Mexikó Davis Cup mérkőzésen 3:0

TFSC nyerte a Bolla-uanüor- 
dfias tornaversenyt

Vasárnap délelőtt a Testnevelési Főiskola 
Sportklubja a főiskola tornatermében rendezte 
a Bolla vándordíjas csapatversenyt, amely; 
hatos csapatok részére korlátversenybql. mü- 
szabadgyakorlatból és magasugrásból állt.

A versenyt aTFSC csapata (Szilágyi, Gaál
T., Summy, Gaál S., Kecskeméty, Sarlós) 
nyerte 263.6 ponttal. 2. BTC 241.5 pont, 3. 
BBTE 232.8 pont.

Egyidejűleg bonyolították le a budapest 
kerület egyéni ifjúsági tornászbajnoki rerse- 
nyét.

Az összetett versenyt Tauber László izr. 
gimn. nyerte 206.8 ponttal, 2. Grünfe’ d VÁC 
204.4 pont.

Korláton bajnok: Börcsöl: BBTE ,76.9 pont,
2. Grünfeld VÁC 36 pont, 3. Tauber izr. gimn. 
34.9 pont.

Nyújtón bajnok: Litanszky BBTE Sfí.2 
pont, 2 . Tauber VÁC 34.7 p., 3. Grünfeld izr. 
gimn. 34 ponttal.

Lovon bajnok: Tauber izr. gimn. 55..J pont
tal, 2. Litanszky BBTE 54.3 ponttal, 3. Grün
feld VÁC 52.6 ponttal.

Gyűrűn bajnok: Börcsök BBTE .67.6 
ponttal, 2. Grünfeld VÁC 37.1 punt, 3. Tau
ber izr. gimn. 36.6 ponttal.

Műszabadgyakorlatban bajnok: Tauber izr. 
gimn. 36.5 pont, 2 . Grünfeld VÁG 35.5 pont
tal.

Függeszkedésben bajnok: Bruszt VÁC S.4 
ponttal, 2. Grünfeld VÁC 9.2 ponttal, 3. 
Tauber izr. gimn. 8.8 ponttal.
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Egy magyar sszármaszású 
oross nagyJ&ercegné

Kalandos életregénye
Kártérítési per az államkincstár ellen  
az e lvessen  Qásassági ssersö d és  miatt

Amiről a férfiak
nem tehetnek...

El sem mondhatom magának, Nagyságos 
Asszonyom, milyen nagy örömömre szolgált, 
amikor láttam, hogy szégyenkezve ismeri be 
hirtelen, oknélküli haragját. Talán jó lecke 
volt ez Nagyságos Asszonyomnak és biztos 
vagyok benne, hogy nem is ártott, sőt. . .

Ugye nem haragszik rám azért, mert itt a 
nagy nyilvánosság előtt mondom el azt, ami
nek tegnap este a Teréz-körúton szemtanúja 
voltam.

Férje, aki így első „ránézésre”  nagyon 
szimpatikus ember, egyik divatüzlet kirakata 
előtt állt és többízben türelmetlenül tekintett 
abba az irányba, amerről később Nagysá
gos Asszony jött. Ha nem tévedek, férje — 
rövidlátó. Ezt abból következtethetem, hogy 
túlközel tartotta szeméhez újságját. Pár 
percnyi álldogálás után csinos nő toppant 
férje mellé és minden gondolkodás nélkül 
belékarolt. A nő egyike volt azoknak, akik az 
egészséges Svábhegy helyett inkább az egész
ségtelen körúton sétálnak. Hogy miért itt, 
nem tudom, nem is érdekel.

A férje idegesen pillantott a nőre, majd 
tovább akart menni. A nő azonban nem tá
gított mellőle.

— Drágám, nem ismersz meg? — kérdezte.
>— Nem, nem ismerem magát és kérem,

hogy menjen mellőlem, mert várom a felesé
gemet.

— Ilyen ócska trükkel nem fogsz lerázni 
magadról — erőszakoskodott tovább a nő.

— De kérem, hagyjon békében, mert jön a 
feleségem.

És úgy volt, ahogy mondta. Nagyságos 
Asszony valóban jött. Sőt, amint kiderült, 
nemcsak jött, de látott is. Én pedig hallot
tam .. .-

Hallottam, amint a sértések özönét vágta 
ártatlan férjének fejéhez, aki hiába mente
gette magát, Nagyságos Asszony nem hallga
tott rá. Mondhatom engem is, — akinek 
semmi közöm nem volt az ügyhöz, — bántott 
az igazságtalanság. Vártam a fejleményeket.

Nagyságos Asszony, valami csattanó go
rombaság után faképnél hagyta a férjét és 
elsietett a Király-utca felé. Férje néhány 
lépéssel Asszonyom után baktatott.

A Király-utca és a Teréz-körút sarkán 
Nagyságos Asszony szembetalálkozott férjé
nek megszólítójával, aki ép akkor karolt be 
egv férfibe. Nagyságos Asszony is hallotta, 
amikor a nő ezt a kérdést tette fel:

— A puskám, hát nem ismersz m eg?...
Nagyságos Asszonyom ekkor elpirult, hát

rafordult, megvárta férjét és szemben az 
előbbi sértegetések özönével csak annyit 
mondott:

— Ne haragudj.
Karöltve mentek azután tovább a körúton...

Benczés Tibor.

Pletykasarok
KARINTHY FRIGYESRŐL kevesen 

tudják, hogy — politikai ambíciói is van
nak. A kiváló író legutóbb résztvett a de
mokraták egy vacsoráján, ahol előadást, 
tartott „Én és a politika” címmel. Ennek 
az előadásnak a szenzációja az volt, hogy 
elölte Vázsonyi János felszólalásában Ka- 
rinthyt, mint a legközelebbi választás után 
már demokrata képviselőtársát .mutatta,
illetve konferálta be a hallgatóságnak__
Karinthy Frigyes előadásában, amely fel
tűnően éles támadás volt Hitler rendszere 
ellen, szabályszerű képviselői programot 
adott a népes vacsora résztvevőinek élénk 
érdeklődése mellett. Ha tehát minden jól 
megy, Karinthy hamarosan már krokik 
írása helyett a képviselöházban fog dörge
delmes ellenzéki beszédeket mondani. Mert, 
hogy a parlament üléstermében is lesz 
mondanivalója, ahhoz nem fér kétség . . .

*
FEDÁK SÁRI tehát mégis megcsinálja 

hangosfilmjét, amelyről annyi szó esett az 
utolsó hetekben. A Hunnia-filmgyárban a 
legközelebbi napokban már meg is kezdőd
nek az „Iza néni” felvételei, amelyek miatt 
Fedák most cserbenhagyja a * Vígszínhá
zát. Tekintve, hogy ép a Nemzetközi Vá
sár ideje alatt bontja fel Fedák szerződé
sét, nagyon neheztelnek rá a Vígszínház 
urai és bármennyire is barátságosnak 
igyekeznek feltüntetni a válást, a Víg
színház és Zsazsa között kitört az örök
harag — legalább is a következő szezónig,

*

A TAVASZI VÁSÁRTÓL megint sokat 
várnak a színházak, amelyek műid operett
produkciókkal akarnak kedveskedni a vi
dékieknek. így előáll az a furcsa helyzet, 
hogy a fővárosba érkezők összesen jfét 
színházban láthatnak majd csak prózai 
előadást, mert a többi drámai színház át
nyergel az operett könnyebb fajsúlyúra. 
Kérdés, hogy ezzel a tú/buzgalommal a 
színházak vezetői nem lőttek-e túl a célon 
és lesz-e elég közönség a sok operett szá
mára?

*

SALAMON BÉLA, a kitűnő komikus, 
társulatával hamarosan ismét vidéki tur
néra indul, hogy a vidéki városok közön
ségét is mulattassa azokkal a kitűnő sze
repeivel, amelyekben a szezon folyamán 
nagy sikert aratott. Ez a turné mindig a 
legbiztosabb jele a nyár kezdetének, mert 
Salamonék minden nyáron végigjárják a 
vidéket, sőt a megszállt területek egy- 
részét is. A törzsasztalnál erről a turnéról 
és a nyaralási tervekről volt szó, amilcor 
Salamon nagybüszkén megjegyezte:

— Azért ma kevés embernek megy 
olyan jól, mint nekem, aki elmondhatom 
magamról, hogy legalább is húsz-harminc 
különböző helyen nyaralok az idén épúgy, 
mint már évek óta. . ._____________________

Egy kártérítési per aktáiból — amelyet a 
napokban tárgyalt az ítélőtábla — regény- 
szerüen bontakozik ki egy orosz nagyherceg 
magyar származású özvegyének élete és el
keseredett harca a megélhetésért, a magyar 
államkincstárral.

Ennek az ügynek előzményei még 1908-ba 
nyúlnak vissza, amikor a csodásán szép 
Tihanyi Freiler Máriát, a pesti társaságok 
kedvencét és a pesti kabarészínpadok csilla
gát feleségül vette Demidoff Pál, a kalandos 
életű orosz nagyherceg.

a házassági szerződ és
A magyar színésznőnek és az orosz nagy

hercegnek fényes pesti esküvőjéről heteken 
keresztül beszéltek az előkelő társaságokban. 
Esküvő után a fiatal pár Oroszországba ^uta
zott, de elutazásnk előtt a nagyherceg egy 
házassági szerződést nyújtott át feleségének, 
mely szerint a nagyherceg halála után a 
hercegnének, még abban az esetben is, ha 
újra férjhez menne, a párisi Banque de 
Francé magas életjáradékot utal ki.

Közben teltek az évek és Pesten már el is 
felejtették Tihanyi Freiler Máriát. Néhány 
héttel a háború kitörése előtt azouban várat
lanul Budapestre érkezett Demidoff Pálné 
Tihanyi Freiler Mária. Látogatásokat tett 
előkelő pesti ismerőseinél, szórakozott, mula
tott és közben kitört a háború és Demidoff 
Pál nagyherceg magyar származású felesége 
Pesten rekedt.

K ém ?
Egy reggel erős csengetés zavarta fel a 

nagyhercegnét.
— ön kém gyanús — mondotta a belépő 

egyenruhás férfi — és ezennel letartóztatom!
És ettől a perctől kezdve minden filmszerű 

gyorsasággal pergett le. A hercegnét lctar-

Keresztes Sándor postaaltiszt néhány hó
nappal ezelőtt meghalt és ingatlanát, amely 
az alsórákosi réteken volt, két kiskorú gyer
mekére, Margitra és Károlyra hagyta. Ke
véssel később megtudta a gyermekek gyámja, 
hogy az ingatlant rejtélyes módon eladták. 
Értesítette felfedezéséről Teöke Béla dr. 
királyi közjegyzőt, aki a hagyatékot tár
gyalta, a közjegyző a telekkönj^vi hivatalban 
megállapította, hogy az adásvételi ügyletben 
az eladó Keresztes Sándor nagydámi földmí
ves, gazdasági cseléd, a vevő pedig Irányi- 
Mayer Báthory-utcai fa- és szénkiskeres- 
kedő, aki az ingatlanért 2400 pengőt fizetett 
és az ingatlant a maga nevére át is Íratta.. 
Nyomban értesítést küldött a budapesti 
árvaszéknek, amely két ügygondnokot ren
delt ki és felhívta őket, hogy az eljárást te
gyék folyamatba. Az ügygondnokok meg is 
indították a pert Irányi-Mayer ellen a köz
ponti járásbíróságon és annak kimondását 
kérték a bíróságtól, hogy az Irámyi-Mayer 
javára történt tulajdonjogi bekebelezés erede
tileg érvénytelen s így az törlendő.

Pondrich Hugó dr. járásbíró tárgyalta a 
pert Az ügygondnokok felhívták a bíróság 
figyelmét a tárgyaláson arra, hogy az eladó 
Keresztes Sándor gazdasági cseléd analfa
béta, amint az a pápai királyi közjegyző 
előtt Kis Sándor lovászpatonai községi jegy
zőnek adott meghatalmazásából ki is tűnik. 
A meghatalmazást az aktusnál szereplő egyik 
tanú írta alá Keresztes Sándor helyett s 
ő maga csak a kézjegyét tette rá az okmány
ra. Ebből világosan kitűnik, hogy Irányi- 
Mayer nem jóhiszemű vevő, mert ha megnézi 
a telekkönyvet, tudnia kellett volna, hogy az

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

tóztatták, iratait elvették. Hosszú hónapokba 
tellett, míg tisztázta magát, de a háborús 
zűrzavarban okmányai, közlük a házassági 
szerződés is elveszett.

Mindezenfelül megérkezett Oroszországból a 
lesújtó hír: Demidoff Pál nagyherceg ön
gyilkos lett...,

Uj házasság  —  nyom or
A hercegné ittmaradt Pesten, a párisi bank 

pedig házassági szerződés nélkül nem fizetett. 
Közben a hercegné megismerkedett a román 
származású Sturdza Katsuró Demeter 
gróffal. Az ismeretségből szerelem lett, a sze
relemből pedig házasság. Közben peidg egyre 
rosszabbodtak a viszonyok. Stourdza Katsuró 
Demeter és felesége a legnagyobb nyomorba 
jutottak. Sok sikertelen próbálkozás után a 
grófné beadvánnyal fordult a belügyminisz
tériumhoz. Leírta szörnyű tragédiáját és 
kérte, hogy mivel a házassági szerződés a 
belügyminisztériumban veszett el és anélkül 
a párisi Banque de Francé nem fizeti a já
radékot, a minisztérium segítsen rajta. Kéré
sét azonban a belügyminisztérium elutasí
totta.

Tízezer pengős 
kártérítési per

A grófné ekkor elhatározta, hogy pert in
dít a magyar államkincstár ellen. Latkóczy 
Imre dr. útján meg is indított egy tízezer 
pengős kártérítési pert, amit azonban a tör
vényszék elutasított. Fellebbezés folytán most 
került az ügy az ítélőtábla második polgári 
tanácsa elé.

Az ítélőtábla helybenhagyta a törvényszék 
elutasító végzését, ami tehát így jogerőre 
emelkedett. (F. P.)

eladó nem lehet azonos az ingatlan tulajdo
nosával, aki postaaltiszt és így nem lehet 
analfabéta.

A járásbíróság helyt is adott az ügygond
nokok keresetének és elrendelte az Irányi- 
javára szóló tulajdonjogi bekebelezés törlését.

A szénkiskereskedő ügyvédje útján megfel
lebbezte a járásbíróság ítéletét a törvény
székhez és fellebbezésében azzal érvelt, hogy 
a kereset idöelötti, mert a hagyatékot még 
nemadták át és így nem lehet tudni, ki az 
örökös. Emiatt is nem léphetett fel még az 
eladó Keresztes Sándor ellen, bár már meg
tette ellene a bűnvádi feljelentést. A per 
egyébként fölöslegesen indult meg, mert ö a 
vitás ingatlant egyszerű felszólításra is át
adta volna a postaaltiszt árváinak. Hangoz
tatta jóhiszeműségét és arra kérte a tör
vényszéket, hogy legalább költségben ne ma
rasztalja el, ha az első bíróság ítéletét hely
ben is hagyja.

A törvényszék Draskóczy-tanácsa, ugyan
arra az álláspontra helyezkedett, amire a já
rásbíróság, kimondta, hogy a tulajdonjogi 
bekebelezés eredetileg érvénytelen és elren
delte annak törlését. Marasztalta egyben az 
alperest a költségekben is. Az ítélet megoko- 
lása szerint Irányi-Mayer kétségtelenül tu
dott arról, hogy’ az ingatlant jogosulatlan 
személytől vásárolta meg, tehát neki kellett 
volna gondoskodnia arról, hogy eredetileg ér
vénytelen tulajdonjogát a telekkönyvböl tö
röljék. Időelőttinek sem mondható a kereset, 
miután az örökség törvényeink értelmében 
nem a hagyatékátadó végzés alapján, hanem 
már az örökség megnyíltával száll át a vég- 
rendeleti vagy törvényes örökösökre.

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.

U w trtc is  U&zQOzdasÓQ.
a V ly ilt-U c cwat&au

Vidéki lapokban a Nyílt-tér rovatban újab
ban mindgyakrabban található  ̂egy kis köz
gazdaság és — ami a mai válságos gazdasági 
helyzetben nincs éppen szoros összefüggésben 
a közgazdasággal — humor is. Legutóbb pél
dául egyik vidéki lapnak ugyanabban a szá
mában két nyílttéri közleményt is olvasha
tunk, amelyekről érdemes megemlékezni. Az 
egyikben egy vendéglős es mozitulajdonos 
búcsúzik üzletfeleitől és hitelezőitől, akiket 
megnyugtat, hogy a nala megtartott árverés 
után,

adósságait sohasem fogja már megfizetni.
A másik nyíltterező ugyancsak vendéglős, aki 
viszont közhírré teszi, hogy

volt vendégeinek 3600 pengős tartozását
elengedi, azt soha senkitől kérni nem 

fogja,
csak jöjjenek a régi adósok újra vendéglő
jébe . . .  Képzeljük, hogy meg fogják rohanni 
ezt a vendéglőt a szomjas adósok, hiszen 
meg lehet a reményük arra, hogy ezentúl sem. 
kell megfizetni az itókát. . .

Ki ez az em ber?...
A napokban humoros epizód zavarta meg a 

Pestvidéki törvényszék Márton- tanácsának 
tárgyalását. Sch. Jenő 68 éves, büntetlen elő
élet űkereskedö valutaüzérkedés bűntettével 
vádoltan állt a a bíróság elé. A tanúkihallga
tások után sor került a vádbeszédre. Az 
ügyész felállt, belekezdett beszédébe, melynek 
során nagyon fekete színben tüntette fel az 
öreg kereskedőt.

Az ügyész már körülbelül tíz percet beszélt, 
mikor a fekete lüszterkabátban lévő vádlott 
felemelkedett helyéről, ügyvédje felé fői dúl
va, széttárta karjait és hangosan felkiáltott:

— Ki ez az ember?
Harsogó nevetés tört ki a terembe, még az 

ügyész is nevetett.
A vádlott öreg kereskedőt különben a tör

vényszék bűnösnek mondotta ki és három havi 
fogházra ítélte.

Kedden fontos tárgysorozattal közgyűlést 
tart Pest vármegye. Preszly Elemér dr. fő
ispán kedd délelőtt 10 órára közgyűlésre 
hívta egybe Pest vármegye törvényhatósági 
bizottságát. A közgyűlés napirendjén sok 
fontos és érdekes tárgy szerepel. Mindenek
előtt betöltik választás útján az üresedésben 
levő II. főjegyzői és az árvaszéki ülnöki ál
lást, valamint az ezek betöltése folytán meg
üresedő esetleges további állásokat. Erdélyi 
Lóránd alispán beterjeszti évnegyede jelen
tését a vármegye közigazgatási helyzetéről. 
Rendezik a vármegyei kövezetvámot, tárgyal
ják a vármegye múlt évi zárószámadását. 
Örkény község autonómiájának helyreállítása 
is szerepel a napirenden. Számos nyugdíjazás 
is ki van tűzve a közgyűlésre.

A \ O Z I

A  H É T  F IL M J E I
Rádius: A paradicsommadár. A Metró ál

tal forgalomba hozott A paradicsommadár 
kétségtelenül az utóbbi idők legjobb filmje. 
Ring Vidor mesteri rendezése olyan művészi 
képeket és tömeg jeleneteket helyez előtérbe, 
amelyek mellett az érdekes romantikus m ŝe 
el is veszti fontosságát. Buja déltengeri han
gulatot áraszt ez a kitűnő film, amelyben 
hosszú idő után Dolores dél Rio, ez az érzé
kien szép és nngyou tehetséges színésznő jut 
pompás feladathoz, amelyet tökéletesen old 
meg. A Rádius új filmjét igazáu érdemes 
megnézni.

I fa és Kamara: A gyufakirál.v. Ivar Krcu-
ger ismert történetét dolgozza fel annyi re
gény és életraj* után A gyufakirály eíinu 
film is. A cselekmény majdnem mindvégig 
ragaszkodik az életrajzi adatokhoz, de így is 
izgalmas és érdekes ez a film, amelynek fő
szerepét William W'arren játssza nagyon gon
dos jellemábrázolással, míg partnerei közül 
különösen Lily Damiia szépsége érdemei em
lítést.

Koya! Apollo: Megzavart nászút. Bűnügyi 
vígjáték a Megzavart nászút, amelynek for
dulatos meséje, sok érdekes bonyodalma és 
meglepő megoldása példífta az izgalmas és jó 
detektívfilmnek. Kitűnő a rendezés is és eré
nye a filmnek az a sok, szép, külső felvétel, 
amely kivétel nélkül a legszebb tájakat mu
tatja. A főszerepben a kitűnő Hermann 
Speclmann kedves és közvetlen.

Décsi, Omnia és Corso: Szelebnrdi kisasz- 
szony. Ebben a filmben valóban rengeteg vi
haros esemény zsúfolódik össze, kissé talán 
túlsók is a jóból. A rendezés azonban nagyon 
ötletes és a főszerepben Clara Bow, akinek sa
ját életéből vett eseményeket dolgozott fel 
állítólag a Fox új filmje, jobb és érdekesebb, 
mint valaha.

Uránia: Az égi hadsereg. Az első olasz 
hangosfilm ez, ami hozzánk került, de máris 
megíepő technikájának fejlettsége. A sok re
pülőfilm között is a legnagyobb „Az égi had
sereg” , amelyben az olasz légi flotta bámula
tos és vakmerő produkcióiban gyönyörköd
hetünk. A cselekmény, amelyet rokonszenves 
színészek játszanak, egészen eltörpül a pom
pás repülőbravúrok és szép táj felvételek mel
lett, amelyekért érdemes megnézni ezt a 
filmet.

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

eik'nében diszkréten bérraentve küld: ..GUMI 
EXPCRT‘\ Budapest, Népszínház-utca 13. &L

B u d a p e s ti  N em szeiR öszi V á sá r

FIRT bem utatja az

AUTOMOBIL-PAVILLON BÁN

508 B A L I L L A
kocsijait és összes UJ ARAIT

F IA T A U T O M O B IL O K  M A G Y A R  E L A D Á S I RT.
IV., V á c i-u tca  1— 3. T e le fo n : 828-47, 828-48

Analfabéta földmíves ravasz 
ingatlaneladási üzlete Budapesten

Egy azonosnevű postaaltiszt ingatlanát adta el sajátjaként 
a vevőnek, aki szénkiskereskedö a Báthory-utcában, ellen- 
érték nélkül kell visszaadnia a telket az elhunyt postaal
tiszt kiskorú örököseinek

Tisztátlan arcú nő
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