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Kellős halálos tsfinakszerentsétlenséa a Dunán
Az Európa kardbajnokság döntője

Gömbös ös Hitler
megegvezieb
a gazdasági Rirdisauea

A magyar közvéleményt villámcsapásként 
érte szombat délután a hivatalos beszámoló, 
hogy Gömbös Gyula miniszter-elnök teljes 
csendben elhagyta az országot, s Bécsen és 
Münchenen keresztül B erlinbe utazott, illet
ve a hivatalos jelentés időpontjában oda már 
meg is érkezett. Gömbös Gyula szereti a 
meglepetéseket. E z az újabb m eglepő lépése, 
épp úgy, mint sok régebbi ténykedése is, a 
találgatások egész töm egére adott alkalmat.

Teljesen érthetetlen, hogy a miniszterel
nöknek ezt az országra nézve minden való
színűség szerint nagy hord erejű  lépését a 
magyar közélet nem fogadta azzal a nyugodt 
várakozással, amellyel adóznia kellett volna 
a miniszterelnöknek eddigi működése után. 
Gömbös Gyula pedig megmutatta jó  egyné
hányszor már miniszterelnöksége alatt, hogy 
ha gyors elhatározású is. de m indig m egfon 
tol* és az, amit „szeren csés  kéznek”  nevez
nek nála, tulajdonképen nem egyéb, mint 
egy gyorsan gondolkodó em ber helyes ösztön
nel m egválasztott lépése.

Gömbös Gyula németországi látogatását 
mögis furcsán, ideges hanggal fogadták Ma
gyarországon. Egészen szokatlan a vasár
napi sajtó idegeskedése, sőt támadóra a kül
földön tartózkodó magyar miniszterelnök 
ellen. Anélkül, hogy pontosan tudnak, miért 
utazott a miniszterelnök Berlinbe, miről tár
gyalt Hitlerrel, m ár előre szem ére vetik , 
hogy rossz időben utazott N ém etországba és 
,.utazása kellem etlen fé lreér tések re  fo g  al
kalmat adni” .

A mi nézetünk ebben a kérdésben egészen 
más. Mi úgy látjuk, hogy Göm bös Gyula 
igenis a leg jobb  és legalkalmasabb időben  
vonzott N ém etországba és csak helyeselni le
het, hogy az utazás teljes  csendben, minden 
fü ze te s  hangos bejelentés és időt rabló cere  
mániás fogadtatások nélkül történt. A mi
niszterelnök ezzel is dokumentálni kívánta 
nyilván azt is, hogy nem  politikai udvarias- 
sági látogatásra ment. Tagadhatatlan, bogy 
Gömbös Gyula terményeink értékesítéséről 
tá-gyalt Hitlerrel, erre pedig nem várhatott 
még hetekig, amíg terményeink eladatlanul 
tönkremennek. Az ilyen gyors lépésekért 
csak elism erés illetheti meg úgy Göm böst, 
mint minden más politikust.

Mi Göm bös miniszterelnök látogatásának 
két okból is igen nagy jelentőseget tulajdo
nítunk Csak helyeselhetjük, hogy a minisz
terelnök baráti látogatást tesz a velünk ba
rátságos viszonyban élő német birodalom ez-

idő szerinti tényleges vezetőjével —  bármi
lyen politikát űzzön is az —  és ezáltal m eg
terem ti azt az a tm oszférát, am elyben sike
rülni fo g  visszaszerezhetnünk term ényeink  
elhelyezésére a m ost előlünk elzárt német 
fogya sztá si területet. Hibáztatni csak azt 
lehet, hogy az utóbbi években hiányzott ez a 
szoros gazdasági együttműködés Magyaror
szág s az európai államok között és csak a 
politikának szentelték az államok vezetői 
idejük nagy részét. Gömbös Gyula az angol 
példát követi m ost, am ikor az ország első 
kereskedelm i utazójának vallja magát, fá 
radságot nem kiméivé, já rja  sorra Európa  
országait és igyekszik mindenütt az ország
nak létérdekét jelen tő  exportü gyeit saját 
szem élyiségének és pozíciójának latbavetésé- 
vel kedvezően elintézni. A mai politikai és 
gazdasági életben, igenis, feltétlenül szük
ség  van a gyors és  régi form alitásoktól men
tes elhatározásokra és cselekedetekre.

Akik a sorok között is olvasni tudnak, ki
fejezést adnak annak a véleménynek is, hogy 
itt a gazdasági tárgyalásokon kívül m ég egy  
igen fon tos  m isszióra vállalkozott a m agyar 
m iniszterelnök. Teljesen megbízhatónak lát
szó információ szerint Gömbös váratlan uta
zása erősen összefügg  A usztria  és N ém etor
szág között k itört konfliktussal is.

Ismeretes, hogy Göm bös Gyulát a legszo
rosabb barátság szálai fű zik  Dollfuss oszt
rák kancellárhoz és kormányának több tag
jához. Ez a barátság nem új keletű, mert 
közös, nagy csaták vérzivataraiból indult el 
és a világháború nehéz küzdelmeiben pecsé
telődött meg. Éppen a vasárnapi lapok kö
zölték Dollfuss nyilatkozatát, amelyben bol
dogan jelen ti ki, hogy nem  volt még Ma
gyarországon  korm ány, amellyel olyan szoros 
barátság és együttm űködés lett volna elér
hető, mint éppen a Gömbös-kormánnyal.

Naivitás és rosszakarat kell tehát feltéte
lezni Gömbös útjáról, hogy az a legkisebb  
m értékben is Ausztria ellen irányul, vagy  
egyen esen  hátbatámadása volna A usztriának  
a m ostani önállóságáért vívott harca köze
pette. Igen jó  helyről származó informá
ciónk szerint Gömbös berlini utazása során, 
a gazdasági kérdések letárgyalása mellett, 
—  megtalálta a lehetőségét annak, hogy  
H itlerrel és R osenberg Alfréddel, a nem zeti 
szocialista párt külügyi hivatalának vezető
jével az osztrák kérdésről is m egbeszélése
ket folytasson  és  fela jánlja  baráti jó  szol

gálatait a két állam között elm érgesedett vi
szályban való közvetítésre.

Egy ilyen akciót természetesen nem lehet 
nagydobra ütni, egy ilyen kényes akció le
bonyolításához szükséges volt Gömbös Gyu
lának a teljes csendben való elutazásra,

amelyről csak a legbeavatottabb körök  vol
tak szigorú diszkréció kötelezettsége mellett 
tájékoztatva. Ha Gömbös ezt a nehéz misz- 
sziót sikeresen  fogja  tudni elvégezni, úgy 
nagy szolgálatot tett vele közvetlenül A uszt
riának és N ém etországnak, de közvetve ter
m észetesen M agyarországnak is.

Gömbös újabb nyilatkozata utazásának
céljairól

Berlinből jelentik: A Vossischc Zeitung be
szélgetést közöl Gömbös Gyula miniszterelnök
kel. A miniszterelnök a beszélgetés során hang
súlyozta, hogy látogatásának egyszerűbb oka 
van, mint azt nehány angol lap szenzációs je
lentése beállítani akarja.

Ezek a lapok berlini látogatását a mo
narchikus államformának Magyarországon 
állítólag már a közeljövőben történő vlsz- 

szaállításával hozták kapcsolatba.
Magyarországon június 29-én megkezdődik az 
aratás s ezért ő kötelességének tartotta, hogy 
a német birodalmi kancellárral

megbeszélje azokat a gazdasági kérdése
ket, amelyeknek tárgyalását a német bi
rodalmi kormány kiküldötteivel rövid idő 

előtt megkezdette Magyarország.
Ezenfelül mint Németország egyik szomszéd 
államnak miniszterelnöke, szükségét érezte an
nak, hogy

a német viszonyok újjáalakulását köze
lebbről tanulmányozza.

Ugyanezt a célt szolgálta a német nemzeti 
szocialista párt vezető embereivel történt ta
lálkozása is. Gömbös Gyula miniszterelnök 
hangsúlyozta ezután, hogy a legjobb benjo - 
másokat viszi magával Németországból.

Gömbös a rohamosztagosok erfurti szemléjén
Mint Berlinből jelentik, vasárnap reggel 9 

óra .'> p.-kor Hitler birodalmi kancellár, Göm
bös Gyula miniszterelnök és dr. Ericlc biro
dalmi belügyminiszter a tempelhofi repülőtéren 
felszállottak, hogy Erfurtba repüljenek.

Erfurtban délelőtt kezdődött meg a közép
németországi rohamcsapatok nagyszabású 
szemléje. Rön vezérkari főnök beszéde után 
dr. Zlinkel tanácsos, csapatvezető felavatta a 
rohamcsapatok 170 zászlóját. Nemsokára 

ezután érkezett meg a repülőtérre Hitler 
birodalmi kancellár háronimotoros Jun- 
kers-gépe, amelyből Hitler birodalmi kan
cellár, Gömbös Gyula miniszterelnök, 
Frick belügyminiszter és Rosenberg, a 
nemzeti szocialista párt külügyi hivatalá

nak a vezetője szállottak ki.
Először a városházára mentek, ahol a biro
dalmi kancellárnak átnyujtottták Erfurt város 
díszpolgári oklevelét. Ezután a főpolgármester 
üdvözölte a kancellárt, majd Hitler birodalmi 
kancellár válaszolt e beszédre. Ezután a biro
dalmi kancellár, Gömbös Gyula miniszter- 
elnök és Frick belügyminiszter beírták nevü
ket a város aranykönyvébe. Negyed egy óra 
tájban a Frigyes Vilmos-téren 

megkezdődött a rohamrsapatok és a védő
osztagok felvonulása Hitler birodalmi kan

cellár és az előkelő vendégek előtt.
A felvonulás három óra hosszat tartott.

Délután 5 órakor kezdődött meg a közép- 
németországi rohamcsapatok és védöosztagok

nagygyűlése az erfurti stadionban. Már a kor; 
délutáni órákban egészen megteltek az óriás 
terjedelmű stadion férőhelyei. Öt órakor har 
sonaszó jelezte a birodalmi kancellár érkézé
sét és

az egész közönség szűnni nem akaró Heil- 
kiáltásokkal fogadta Hitler birodalmi kan
cellárt és a kíséretében megjelent Gömbös 

Gyula miniszterelnököt.
Sauckcl birodalmi helytartó üdvözölte ■ 
kancellárt és a magyar miniszterelnököt, majc 
Pitler birodalmi kancellár nagy lelkesedéssé 
fogadott beszédet mondott.

Hitler Adolf birodalmi kancellár vasárnap 
este hat órakor Erfurtból repülőgépen Műn 
ellenbe utazott. Gömbös Gyula miniszterelnök 
a birodalmi kancellár magángépkoesiján szin 
lén elhagyta Erfurtot.

A miniszterelnök hétfőn 
érkezik vissza Budapestre
Gömbös Gyula miniszterelnök Németország

ból Bécsen keresztül utazik haza. Vasárnap az 
éjféli vonattal Gömbös miniszterelnök elé uta
zott Bécsbe Antal István dr., a miniszterelnök- 
sf.̂ í. saJtóosztály vezetője és M evgele Ferenc 
külügyi sajtófőnök, akiknek társaságában fo^ 
a miniszterelnök hétfőn Budapestre megér
kezni.
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N E M Z E TI EGYSEG
VAGY

EGYSÉGES PÁRT?

Ha úgy érzed magad,  

H o g y  n e h é z  a z  élet,

Fél pohár 

S k e d v e d  új ra  éled!

Nem Bethlen írta a nemzeti 
szocializmusról szóló cikket

Nagy feltűnést keltett a lapok szombati szá
mában egy idézet a M agyar Szemle júniusi 
füzetéből, amelyben a német nemzeti szocializ
must nyugati, különösen angliai és amerikai 
megítélését ismerteti. A lapok ugyanis ezt az 
idézetet azzal adták közre, hogy azt Bethlen 
István g ró f írta. Miután az idézett cikkben bi
zonyos kritika is foglaltatik a nemzeti szocia- 
lismusról és mint ismeretes, Bethlen István 
gróf volt miniszterelnök bizonyos baráti ne
xust tart fenn a német kormányzat mai veze
tőivel, ez csak növelte azt a feltűnést, amit a 
cikk keltett.

Éppen ezért nem kelt túl nagy meglepetést 
a Magyar Szemle szerkesztőségének vasárnap 
kiadott cáfolata, amelyben megállapítja, hogy 
a szóbanforgó idézet a M agyar Szemle havi 
„Külpolitikai Szemle1'-jében jelent meg, ame
lyet évek óta Orbók György ír és így a cikk
hez Bethlen István grófnak semmi köze nincs.

— Zsolt Béla kutyája elveszett. Zsolt Bélá
nak, a kitűnő írónak szombaton este elveszett 
fekete rattlere, amelynek drapp mellénye és 
lábai vannak. Nincs kurtirozva, Szuszu névre 
hallgat. Zsolt Béla kéri a megtalálót, hogy 
vigye a kutyát lakására (Király-u. 85., V. 1.). 
A  megtaláló húsz pengő jutalomban részesül.

— VAKBÉLIRRITÁCIÚ AZ ŐRIZETES- 
CELLÁBAN. Szombaton este a Uaraszt-utca
4. számú házfelügyelője elfogott egy  fiatal
embert, aki Földvári/ Elemár felsőházi tag la
kásába akart betörni. Az előhívott rendőr se
gítségével elfogták, előállították a főkapitány
ságra, ahol megállapították, hogy Grusz Ká
roly 34 éves magántisztviselő, akit a budapesti 
törvényszék több rendbeli csalás miatt mar 
régóta körözött. Letartóztatták és vasárnap 
folyamán az őrizetes cellában tartották, hogy 
hétfő reggel az ügyészségre szállítsák át. Va
sárnap délben Grusz Károly heves fájdalmak
ról panaszkodott ésa mentők kilfívását kérte, 
akik ki is jöttek és megállapították, hogy sú
lyos vakbélirritáció miatt azonnal műtétet 
kell végrehajtani rajta. Beszállították a rab
kórházba.

— A pénzügyminiszter eltiltotta a zálogházi 
becsüsöket a magánfelek részére való becslé
sektől. Régi panasza az ékszerészszakraának, 
hogy a zálogházak becsüsei magánosok részére 
is végeznek becsléseket, amelyekből az ékszer
kereskedőknek nagy káruk származik, mert a 
becsüs, aki a nyomott zálogházi becslésekre 
van beállítva, rendszerint lebecsülik a legális 
kereskedő áruját. A kereskedők panasza alap
ján az Ékszercsarnok és a Nemesfémipari
izövétség eljárt úgy a kereskedelmi minisz

ternél, mint a zálogházak felügyeleti hatósá
gánál és azt a kérést terjesztette elő, tiltsák 
el a becsüsöket a magánfülek részére való becs
léstől. Most a kereskedelmi miniszter leirat
ban értesítette az Ékszeresaruok tanácsát, 
hogy a pénzügyminisztérium helyt adott a ké
relemnek és rendeletével fegyelmi eljárás, il
letve el bocsa jtás terhe mellett eltiltotta a be
csüsöket a magán felek részére való becsléstől. 
A pénzügyminiszter rendelkezését az óksze- 
részszakma nagy megnyugvással vette tudo
másul.

— Végleg elárverezték Orth György 
Andrássy-úti sportüzletét. Szombaton délután 
három órakor újból árverés volt Orth György
nek, a híres pesti futballjátékosnak egykori 
sportüzletében, amely az Andrássy-út 33. szám 
alatt van. Az üzletet már régebben bezárták, 
csak az árverés alkalmából nyittatta fel újból 
M akay dr. járásbírósági végrehajtó, hogy az 
első árverésből fönnmaradt áruraktárt és üz
leti berendezést elárverezze. Mindenfajta áru, 
kardok, futball-labdák, hokkiütők, és hokki- 
labdák, trikóáruk, pultok, szekrények kerültek 
árverésre. Összesen 240.20 pengő folyt be. Ez
zel az árveréssel Orth György üzleti karrierjé
nek vége szakadt formailag is, mert hisz a va
lóságban Orth György már két éve nem tulaj
donosa az üzletnek. Akkor adta át, mikor Pél- 
amerikába vándorolt ki futballtrénemek. On
nan, mint ismeretes, már visszakerült Olasz
országba.

(L. J.) Valóban zavarban vagyunk. Mi, 
akiknek — az elfogadott közhit szerint — 
a „közvéleményt keltene tájékoztatni". Azt a 
közvéleményt, amely maga is most nagyon 
nagy zavarban v a n . . .  M ert... Először jött 
Gömbös Gyula — miniszterelnöknek. Azután ki
jelentette, hogy ö is az E gységes Pártra, erre 
a „sziklára”  épít. Azután kreálta híres jelvé
nyét: az aranyos fogaskereket a búzakalász- 
szal, s kiosztotta, sőt sajátkeziileg fcltüzte az 
egységes sziklapárt minden fontos bel- és 
kültagjának gomblyukába.

— Hordjátok ezt állandóan — mondotta -— 
ez a párthiiség szimbóluma.

S ők hordották és párthűek voltak. Akad
tak ugyan „párthűtelenek”  is (lásd a fővárosi 
egységes kontraszervezkedést és annak vezé
reit), de azért azok is hordták, továbbra is 
az aranybúzakalászt. Igazuk volt, hiszen 
végre is csak azon vesztek össze és kaptak 
hajj)a, hogy ki az „egységesebb” , s ki a 
„parthűbb” . . .

Azután lecsapott a villám, a nagy meglepe
tés. A gyűléstilalmat országszerte megszün
tettek  és bejelentették, hogy az ország 3440 
községében (téves statisztikai adat eredménye 
csak ez a szám), egyszerre egy napon — stíl
szerűen —  Úrnapján — bontják ki az E gy
séges Kisgazda és Földmívcs Párt zászlaját. 
Közben meghívták a sajtót az Egységes 
Pártba és bemutatták nekik az ott — titko
san elzárt, —  kataszteri nyilvántartót az or
szág összes választóiról vezeteti kartonlapo
kat. Bemutattak egy  rendszert, amely külön
ben nem is volt új, mert emlékeztünk, ami
kor Gömbös Gyulát — természetesen csak túl
buzgó félreértés folytán  — nem akarták be
ereszteni a Községi Párt helyiségében, az 
Akadémia-utcában P ayr  Hugó által berende
zett „kataszteri nyilvántartóba” . Akkor csak 
Kozma Jenő és Payr Hugó „garanciájára" 
lehetett ezt a nyilvántartót megtekinteni. És 
hol van ma már Kozma Jenő és Payr H ugó?

*

Ma. Marton Béla és Tubódy Tibor — Sztra- 
nyavszky Sándor fővezetése alatt —  Payrék 
fővárosi szervezési módszereit —  amint hall- 
iuk —  még tökéletesítették is, s ma már ta
lán nincs is olyan szavazó polgára az ország
nak, akiről az ismert kartonok leolvasása 
után meg ne tudnák egy pillanat alatt mon
dani, hogy „milyen pártállású” , „milyen lapot 
járat”  — (ez is egyik pontja t. i. a karton
nak) és így tovább . . .

Eddig rendjén (?) is lenne mindez. Min
denki belenyugodhatna abba, hogy a hatal
mon levő párt is szervezkedik. Elvégre leg
alább annyi joga a szervezkedésre annak is 
van, mint az ellenzéknek. Hogy állami alkal
mazottak járnak házról-házra és segítenek a 
szervezkedésben? Hát Istenem, tökéletesen 
igaz az, amit a napokban mondott — tiszte
letreméltó nyíltsággal — egy szervező vezér: 
egyik állam kormánya sem mellőzi szerveit, 
uralmának megerősítésében, hatalmának 
megszervezésében.

Most jön azonban a furcsaság, amit kez
dünk nem érteni. Mi sem és a közvélemény 
sem. Az úrnapi szervezkedésről alig látott 
valami is napvilágot. Még a kormány félhiva
talos lapjai is alig közöltek valamit, legfeljebb 
egy-egy nagyobb helyi szervezkedésről emlé
keztek meg. Ez érthető lenne, ha „pártszer
vezés”  történne itt. Ez elvégre tényleg ..ma
gánügye" a pártnak. A valóságban azonban 
ennél sokkal érdekesebb történt, ami mellett 
egészen érthetetlenül szó nélkül elhaladt a 
napisajtó. Még a félhivatalos is. Nem vették 
volna észre, hogy

ez a pártszervező mozgalom váratlanul 
országszervező mozgalommá alakult át?

Nem olvasták Gömbös Gyulának plakátját? 
Nem látják, hogy nem az Egységes Pártba, 
hanem a „N EM ZE TI EGYSÉG" szervezeteibe 
akar tömöríteni — rangra és foglalkozásra 
való tekintet nélkül — minden „becsületes 
magyart” . Gömbös plakátja nem beszél fa j
ról, sem felekezetről, de ezt áthidalják min
denütt a szervezők, akik egyszerűen így mó
dosították e felhívásuk disztingváló és félre
értésre esetleg számot adható pontját:

„Rang és felekezeti különbség nélkül hívunk 
meg mindenkit, aki nemzeti társadalmunk 
egységének m egterem tését hittel, akarattal és 
magyar öntudattal munkálni akarja".

S ki nem akarná ezt, vagy ki nem ezt 
akarná?

De ugyanekkor Budapesten nem olvasták 
volna el vitéz Marton Béla képviselő-főtitkár 
vezércikkét, amely megjelent szinte az ösz- 
szes vidéki lapokban? Egy vezércikket, amely 
egyszerűen beszünteti a PÁRT-ot, s „kézfogá
ra"  hív 8 millió magyart, mindenkit, tehát

választót és nem választót, szocialistát és fa j
védőt, keresztényt és zsidót egyaránt. Amint 
mondja a cikk: „E g y  kézfogó ünneplésre, 
melyhez hasonlót nem mutat fe l  a magyar 
történelem".

Magyar nemzeti öntudaton alapuló országos 
szervezkedésre hív tehát fel ez a zászlóbon
tás, nem pedig az EGYSÉGES PÁR T  szerve
zésére? S a legtöbb helyen — nyilván köz
pontból kapott egységes utasítás szerint — 
azt is kijelentették, hogy a megalakuló „pórt"  
(tehát mégis csak p á rti), nem kimondottan 
polgári párt, hanem

„a  társadalom megszervezése, nehogy is
métlődhessen az 1918. évi őszirózsás és 
az 1919. évi kommunista forradalom , 
amely a polgári szervezetlenség miatt 
törhetett ki és rombolhatta le az ezer

éves M agyarországot".
Majd ez a feltűnően érdekes bejelentés is 

elhangzott:
„A z olasz fasizmus mintájára kívánja a 
Vezér az egész magyar nemzetet egy 
táborba szólitani, hogy egységesen áll
jon minden Magyarországot érintő kér

désben.”
így beszéltek tehát a szónokok, akik azt is 

elmondották, hogy „az aranykalászos jelvény  
nem pártjelvény, hanem a nemzeti mozgalom 
jelvénye, s maga a szervezet nem képviselő- 
választási, amely a választások után meg is 
szűnik, hanem állandó, amely munkáról gon
doskodik és a nemzeti jólét előmozdításán 
dolgozik". *

Csupa öröm és kitűnő elgondolás. De hát 
akkor — kérdjük — mi az igazság? Az egy
séges párt abbahagyta a megkezdett szervez
kedését, vagy átalakította azt ezzé az orszá
gos szervezéssé? S így is lenne a helyes: 

szervezze meg Gömbös Gyula, az ország

Vasárnap délután négy  órakor mentőautó 
állott meg a Székely Bertalan-utca 27. számú 
ház előtt és a mentők a harmadik emelet 47. 
számú szoba-konyhás lakásból eszméletlen ál
lapotban hozták le Szántó Gyulánét. A fiatal- 
asszony hordágya mellett egy beesettarcú fia
talember ment: József Attila, az országos hírű 
költő és Baumgarten díjas író.

Szátó Gyuláné, aki egy gépgyári tisztviselő 
elvált felesége, menyasszonya József Attilá
nak. Az asszonynak tízéves kisfia Szántó szü
leinél van és a Székely Bertalan-utcai lakás
ban a 30 éves asszonynál lakik József Attila 
is. Az utóbbi időben

a legnagyobb nyomorba jutottak és három 
pengő 50 filléres villanytartozás miatt a 

villanyt Is kikapcsolták a lakásból,
amelyet most petróleumlámpával világítanak. 
Az öngyilkossági kísérletet, amely ismeretlen 
méreggel történt, József Attila fedezte fel, ö 
értesítette a mentőke, akik éleveszélyes állapot-

Londonból jelentik: Bonnet francia pénz
ügyminiszter vasárnap a kora reggeli óráktól 
kezdve megbeszéléseket folytatott a francia 
szakértőkkel. Délfeló azután megkezdte az ér
demleges tárgyalásokat az amerikai küldött
séggel, amely ekkorra megkapta a Roosevelt 
elnök döntését tartalmazó táviratokat, az 
ideiglenes valutarögzítés kérdésében eléjetcr- 
jesztett javaslatok ügyében.

Mint Párisból jelentik: Daladier miniszter- 
elnök fogadta a kereskedelemügyi és földmí- 
velé8Ügyi minisztereket és a következőket je
lentette ki:

— Álláspontunkat már a londoni világgazda
sági értekezlet első napjaiban határozottan 
körvonalaztak. Szerintünk 

a gazdasági kérdéseket csak a pénzrögzi- 
tcs az aranyalapra való visszatérés után 

lehet megoldani.
Ezek azok az elengedhetetlen előfeltételek,

vezére az egész magyarságot egy tá
borba.

Ha éppen muszáj, ossza szét valamennyiünk 
között az egység jelvényét, s ha éppen akar, 
szervezkedjék a maga erejéből az EGYSÉ
GES PÁRT a közelgő választásokra a maga 
mandátumai érdekében úgy, ahogy tud. Úgy, 
ahogy szervezkednek a többi „ellenzéki1 pár
tok is a — saját m andátum aikért... Az elvi 
harc úgyis régen megszűnt. Hiába hangoztat
ják. A lényeg: a mandátum... Ám álljon 
majd ezért a harc. Pártokon belül, vagy azo
kon kívül. Verekedjenek a képviselőségért az 
urak, úgy, ahogy akarnak, s ahogy tudnak. 
Mi — szavazópolgárok — majd választjuk 
közülük azokat, akiket arra érdemesnek talá
lu n k ... Ez a belpolitika dolga lesz.

Viszont legyen ez a szervezkedés tényleg 
az egész ország minden polgárának kifelé de
monstrálására való beszervezése, annak bizo
nyítására, hogy ez az ország külpolitikai kér
désekben egységesen áll arra, úgy látszik, 
hivatott vezére Gömbös Gyula mögött. Ha a 
belpolitikában nem is osztjuk mindannyian, s 
elég sokszor álláspontját és nem is helyeseljük 
mindig intézkedéseit. . .

*
Akkor azonban, ha Gömbös Gyula is így 

látja helyesnek ezt a most folyo országos 
szervezkedést, első intézkedése kell hogy le
gyen: elvenni annak pártpolitikai jellegét, el
távolítani az egységes pártból az oda nem, 
való kartotékokat, s az új alapon megindí
tandó országos szervezkedést mintegy „ csúcs- 
szervezet"-nek megtenni minden eddigi hasonló 
— de soha sem országossá vált — szervezés 
é lé re . . .  Ezt várja Gömbös Gyulától minden
ki. Az is, aki ma még nem lép be a „M A
G I’A R  N EM ZETI EGYSÉG” helyi szerveze
tébe, mert talán nem helyesli az EGYSÉGES 
PÁR T  belpolitikai állásfoglalását.

Ha azonban — zavarunkban — hamisan 
látnánk, s itt mégis csak az Egységes Párt 
választási szervezkedéséről lenne szó, akkor 
óvást kell emelnünk a helyi kortesek mód
szerei ellen, mert ezt a tényt mindenütt elhall
gatják, s a választópolgárokat — és csakis 
azokat — igyekeznek beszervezni „pártpoliti- 
Jcai”  állásfoglalásuktól fü g g etlen ü l...

Tehát kérünk sürgős felvilágosítást, mi fo
lyik az országban: az EGYSÉGES PÁRT 
szervezkedése, vagy a M AG YA R NEM ZETI 
EGYSÉG  táborának felállítása?

bán szállították az asszonyt a Rókus-kórházba, 
A lakók állítása szerint 

Szántó Gyuláné és József Attila az utóbbi 
időben olyan nagy nyomorban voltak, hogy 
úgy az asszony, mint a költő többször han

goztattak öngyilkossági terveket.
Beszéltünk a teljesen lesújtott József Attilá
val, aki a következőket mondotta:

— Már régebben erveztük Szántó Gyuláné- 
val, hogy megtartjuk esküvőnket, azonban a 
mostoha viszonyok ezt mindeddig megakadá
lyozták. Szántóné férjétől semmi tartásdíjat 
nem kap és így csak az én írói munkámból kel
lett megélnünk. Mivel ped ig az utóbbi időben 
sem novellát, sem verset a kiadók nem vesznek, 
egyáltalán n em tudtam keresethez jutni, lak
bérem már harmadik hónapja nincs kifizetve. 
Arra azonban, hogy Szántóné itthagyjon en
gem egyedül, nem gondoltam.

József Attila sírva borul a konyhaasztalra. 
A költő teljesen egyedülmaradt. ..

amelyek nélkül bárminemű gazdasági rendsza
bály teljesen hiábavaló. A termelés és fogyasz
tás feltételei egjébként a válság kezdete óta 
az egész világon annyira megváltoztak, hogy a 
kontingentálási rendszer megszüntetése és a 
vámtételek csökkentése csak akkor jöhet 
szóba, ha a különböző termelési ágakat előze
tesen ésszerűen megszervezik az őstermékek 
csereforgalma alapján.

New-Yorki jelentés szerint most már hivata
los helyek nyilatkozatai is kétségtelenné teszik, 
hogy

Amerika szembefordult a londoni konfe
renciával.

Washingtoni jelentés azt mondja, Roosevelt 
elnök semmiképpen sem engedi meg, hogy 
Amerikát Londonban léprecsalják és becsap
ják. Hivatalos körükben hangsúlyozzák, hogy 
Rooseveltnek egyáltalán nem sürgős a döm^s 
a dollár stabilizálását'ól. sőt a legkomolyabban 
a stabilizálás elutasítására készül.

a tó csiltác tnáckájali
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SHAMPOON ÁLTAL

József Attila menyasszonya 
megmérgezte magát 
a nyomor miatt

Franciaország ragaszkodik az arany
alaphoz és a pénzrögzitéshez
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Cjyula cavasz eálcái . . .

Rövid híradás számolt be arról, hogy 
Gömbös Gyula Egerből szerdán éjjel a Mát
rába autózott és ott töltötte az éjszakát. Ér
dekes előzményei vannak e ténynek. Gömbös 
eredetileg úgy tervezte, hogy Egerben marad 
éjjelre is. Amikor köztudomású lett, hogy a 
miniszterelnök szerdán Egerbe utazik, Pakots 
József kérésére úgy határozott Gömbös, hogy 
a kultuszminiszter kíséretében onnan Lilla
füredre utazik a magyar írók ünnepi hetére. 
Pakots még egy nagy politikai pikantériát 
készített Űrnapján elő: meghívta Lillafü
redre Milotay Istvánt, Miskolc képviselőjét is. 
Biztosra vette, hogy Gömböst ott Borbély- 
Mn' - ::y főispán, Gömbös igaz híve és benső 
brr ltja, Borsod vármegye főispánja fogadja 
és ele lesz egész tartózkodása alatt. Pakots 
M üotayt Borbély-M aczkyval a miniszterelnök 
jelenlétében akarta kibékíteni, s a szinte el
lenségessé vált viszonyból a köztük nem is 
oly régen megszakadt barátságot akarta új
ból megteremteni.

Érdekes politikai esemény lett volna ez, 
a-v* Ilye! Pakots az IGE  ünnepi hetének szép 
publicitást is remélt szerezhetni. Pakots Göm
bös Gyulát kívánta lekísérni s ezért is jö tt fel 
Budapestre. Tragikus halála után — amint 
ismeretes — az IGE  tagjai azzal hazatértek. 
Gömbös programmja is változást szenvedett, 
s így — miután a tervbevett egri esti eluta
zása miatt ott programm nem várta —  jött 
fel jobb híján a Mátrába . . .

Itt azután Űrnapján egy kedves epizód tör
tént. Az elutazásra készülődő miniszterelnök,
— aki mint kiderült —  innen készítette elő 
meglepetésszerü csendben berlini ú tját — fe l
látogatott a Vass József-avatta kilátótorony
hoz. Onnan gyönyörködött volna a Tátrában, 
ha a ködös idő okozta rossz látási viszonyok 
meg nem akadályozták volna. Kedvetlenül 
haladt lefelé az erdőben a miniszterelnök, 
amikor egy gazda lép hozzá. S két kis álla
tot nyújt feléje:

— Kegyelmes Uram —  mondja — tessen 
már megvenni tőlem ezeket a kis ravaszokat.

A miniszterelnök feléjük nyúl, s a „kis 
ravaszok ’ —  most született kis rókakölykök
— nagy ravaszul megnyalogatják Magyaror
szág miniszterelnökének kezét. . .

A  kis ravaszok . . .  Gömbös nevetve simo
gatta meg őket, de visszautasította a vásárt:

— Nézze, barátom — mondotta — én nem 
tudok velük mit elkezdeni, adja el csak más
nak őket.

Az elbúsult magyar azért hamarosan meg
vigasztalódott, mert a miniszterelnök egy tiz- 
pergöst csúsztatott a kezébe.

E történethez tartozik egy rosszmájú meg
jegyzés:

—  Ejnye, a miniszterelnölcnek mindig „vé
letlenül* csupa tízpengöse van a tárcájában. 
Mint a könyvnapon ö maga mondotta.

S még egy tény:
A két kis rókafiókot, amelyek immár tör

ténelmi nevezetességűek, megvásárolta a „ra- 
vasz”  szállodavezetőség.

Láttuk is, amikor Bczzegh-Huszágh, a nyu
galmazott főkapitány éppen simogatta őket... 
S ki tudja, mit gondolhatott közben, úgy 
csendesen simogatva valamikor oly népszerű 
szakállát. A  rókák ravaszságáról. . .

(L. J.)

S z a b a d  o r v o s v á la s z t á s !

Betegség ellen
y l  .  ,  t t  biztosítson

®2pANGL0-DflHUBIA« IL O Y D
Á lt a lá n o s  Biztosító Részvénytársaságnál

Budapest, V., Hold-utca 21.

Vagyonvesztés — el
mulasztott bejelentés miatt

A törvény szerint a jogosított halálával 
megüresedett kéményseprő-jogosítvány is csak 
kiskorú utódra ruházható át, különben a jo 
gosítvány megürül és az bárkinek adományoz
ható. Néhai P ajor  Ignác kéményseprömester 
halálakor fia, Pajor Antal már nagykorú volt 
és így ő a kéményseprőmesterséget elhúnyt 
édesapja jogán nem folytathatta. Volt azon
ban egy örökbefogadott leánya, P ajor  Aranka, 
akinek meg volt az jgényjogosultsága a ké- 
ményseprömesterség folytatására, elmulasz
totta azonban, hogy a kém ényseprőm esterség- 
nek nagyapja jogán való folytatását beje
lentse. Mikor ezt a konkurrencia megtudta, 
névtelenül feljelentést tettek az illetékes ha
tóságnál, ahol meg is állapították a szabály
talanságot, majd annak konstatálásával, hogy 
a kéményseprömesterség folytatására szemé
lyi jogon jogosult meghalt s így a kémény
seprőkéről et megüresedett, a jogosítványt 
másnak adták ki.

Ezekután Pajor Antal leánya képviseleté
ben pert indított a kincstár ellen és havi 
négyezer pengő m egítélését kérte azon a  ̂ cí
men, hogy a kereskedelmi miniszter nem álla
píthatta meg jogosan a kéményseprő-jogosít
vány megüresedését a bejelentési kötelezettség 
elmulasztása miatt és ezért legfeljebb csak 
kihágás címén járhatott volna el a kiskorú 
örökös ellen.

A budapesti törvényszék, majd föllebbezés 
folytán a tábla is, elutasította Pajor Aranka 
keresetét, a Kúria Vida-tanácsa pedig, ahová 
az ügy felülvizsgálati kérelem folytán jutott, 
a folülvizsgálati kérelem elutasításával jog
erőre emelte a tábla elutasító ítéletét.

M A G Y A R  H É T F Ő ,

B o rza lm a s  csó n a k -d rá m a
két halálos á ldozatta l 
a va sá rn a p I v ih a ro s  D unán

A  most induló evezősévad má ris meghozta 
első szomorú szenzációját. Kettős, halálos ki
menetelű csónakszerencsétlenség történt va
sárnap, amelynek áldozatai Konrád László 26 
éves magántisztviselő, a Soroksári-úti konzerv
gyár alkalmazottja, aki a Vörösmarty-utca 17. 
számú házba lakik és Vermes Lídia 21 
éves úrileány, István-út 26. szám alatti lakos.

Vasárnap reggel 9 órakor indult el Stein- 
berger Fülöpnek, a Törekvés Takarékpénztár 
igazgatójának fia, Stcinberger György, aki a 
PhÖnix Biztosító tisztviselője, húgával Stein- 
berger Edittel a végzetes csónakkirándulásra 
Rákóczi-út 42. számú lakásukról. A testvérek 
fél tízkor találkoztak az újpesti Reisich-féle 
csónakházban Konrád Lászlóval és Vermes 
Lídiával és Neubener Miklós textilmérnökkel. 
Mind az öten helyet foglaltak egy kétpár
evezős csónakban. Az egyik evezőnél Neubeuer, 
a másiknál Steinberger György helyezkedett 
el, a többiek a két evezős között ültek, kor
mány azonban nem volt a csónakon. Ebben az 
időben a Dunán ezrével voltak kint a csóna
kok, tekintettel arra, hogy ekkor még napsüté
ses meleg idő volt. A  társaság felfelé haladt 
a Dunán, de nem sokáig élvezhették a szép 
időt, mert

csakhamar sűrű felhők borították el a na
pot és erős déli szél kerekedett.

Mint a többi csónak, ők is vissza fordultak^ 
hogy minél előbb visszajussanak a fenyegető  
vihar elöl a csónakházba. Alig fordultak meg 
azonban a csónakkal, máris erős hullámverés 
keletkezett és

az egyik hullám kercszfülcsapva a túl
terhelt csónakon, majdnem színültig; meg

töltötte azt.
Stcinberger Edit, aki gyenge úszó volt, ré
mülten látta a süllyedő csónakot és

fejét vesztve rémes sikoltással a vízbe
vetette magát.

Steinberger György, aki tudta, hogy húga nem 
tud megbirkózni a hullámokkal, utánavetette 
magát a vízbe, hogy megmentse a biztos elme- 
rüléstől. Amint a fiatalember kiugrott, egy 
újabb hullám kapta oldalba a csónakot és

a következő pillanatban Konrád László, 
Vermes Lidia és Neubauer Miklós is a 

vízbe estek.
Steinberger Györgynek közben sikerült óriási 
erőfeszítéssel testvérét a partra vonszolni, 
Neubauer pedig egyik karjával a csónakba ka
paszkodva, másik karjával az eszméletlenül 
vergődő Vermes Lídiát igyekezett a víz felett 
tartani.

Közben az egyik hullám Konrád Lászlót is
a csónak oldalához vetette, aki szintén
Ncubauerbc kapaszkodva próbálta életét 

menteni.
A két kétségbeesetten kapaszkodó ember terhe 
alatt Neubauer Miklóst is kezdte elhagyni az 
ereje. Kénytelen volt a csónakot elereszteni és 
utolsó erejével lassan a partra úszott. Eköz
ben a belé kapaszkodó és kétségbeesetten si
koltozó Vermes Lidia, valamint a már teljesen 
Konrád László leszakadtak róla és elmerültek 
a mind viharosabb hullámokban. A szerencsét
len Vermes Lidia az utolsó pillanatig sikol- 
totta:

— Jaj Istenem, nem tudok úszni, elmerü
lök, m egfulladok. . .

A két szerencsétlen fuldoklót még kétszer- 
háromszor felvetette a víz, majd

nyomtalanul elmerültek a háborgó Duna 
hullámaiban.

Csak ezután érkeztek meg a cserkészek és ka
tonák mentőcsónakjai, akik a közelben halad
tak el, azonban a víz felszínén már senkit sem 
találtak.

Konrád László és Vermes Lidia holttestét 
eddig még nem sikerült kifogni a Dunából.

(B. T.)

Étkezési akció (állásra) éhes keresztfiúk és vők részére a városházán
(Forral rajza.)

„SÓ-HERMANN“ : Érdekes, ezek kapják a zsíros falatokat és mégis az én gyomromat fekszi meg. Különben ne szólj szám, nem fá j — rfjem.

É le sh a n g ú  a m e rik a i  
v á la s z je g yzé k  a p o n 

tatlan fizetőknek
Newyorkból jelentik: A newyorki sajtó 

most teszi közzé azoknak a jegyzékeknek szö
vegét, amelyet az Egyesült-Államok kormá
nya intézett a háborús adósságok kérdésében 
egyrészt Franciaországhoz, Belgiumhoz, Len
gyelországhoz és Olaszországhoz, másrészt 
Finnországhoz. A Finnországhoz — amely 
tudvalevőleg teljes összegben pontosan megfi
zette az esedékes részletet — és a többi or
szághoz intézett jegyzék úgy hangnemben, 
mint tartalomban a legfeltűnőbb módon elül 
egymástól. Ezt nyilván szándékosan rendezte 
így az amerikai kormány, annak kifejezésre- 
juttatásával, hogy

a pontos fizető barátságos magatartásra 
számíthat, míg a nemfizetők üzleties ri

degségre lehetnek elkészülve.
A Finnországhoz intézett jegyzék valóban 
igen udvarias és szívélyes hangú s az Egye
sült-Államok kormánya kijelenti benne, hogy 
hajlandó tárgyalásokba bocsátkozni a hábo
rús adósságok kérdésének rendezésére. A  má
sik négy jegyzékben ez az utalás nem talál
ható. Ehelyett a Franciaországhoz intézett 
válaszjegyzék például a következő kitételt tar
talmazza: „Az Egyesült-Államok kormányá
nak a legteljesebb nyíltsággal rá kell irányí
tania a figyelmét arra a problémára, hogy

a decemberi részlet nem-fizetésével Fran
ciaország megszegte a magára vállalt ígé

retet,

noha a kérdésről előzőleg egyáltalán nem foly
tak tárgyalások” .

A lefndoni konferencián folyó valutastabili
zálási tárgyalások alakulását is fokozódó in-

izoietek fájdalmai, izmok ernyedtsftge. 
zsibbadások megszánnak!

Dagadt bökik, elferdült és kínosan JAró libák teljesen 
lerontják ast a kedveső vélemény!, amelyet egy kedves 
arc és jó termet gyakorolnak. A férfiak irtóznak a rossz 
lábaktól, úgy vélik és joggal, hogy ha egv nó nem 
törődik lábaival és bokájával, úgy egyéb tekintetben is 
elhanyagolja magát. Minden nő kivétel nélkül szert 
tehet szép bokákra és lábakra és kényelmesen járhat 
lábainak megfelelő egy számmal kisebb cipőben is.

gerültséggel figyelik Amerikában. Világossá 
teszik ezt azok az új instrukciók is, amelyek
kel a londoni amerikai delegációt ellátták. Az 
amerikai lapok hasábos cikkekben foglalkoz
nak a valutastabilizálási kérdéssel ilyen és 
hasonló címek alatt: „Am erika elutasítja a 
valutaindít vány t’\

— Hirtelen halál a kávéházbau. Kaffer Jó- 
zsa, 35 éves kávéházi felírónő. Kispesten az 
Cllői-út 152. számú házban levő kávémérésben 
hirtelen összeesett és meghalt. Halálának oka 
ismeretlen. Holttestét a törvényszéki bonctani 
intézetbe szállították.

Elegendő, hogy egy lavór meleg vízben néhánv deka
gramm Szent Kókus-!ábsó| feloldjunk, miáltal oxigénnel 
dúsan telitett, tejszinszerü vit keletkezik. Az igy elké
szített balzsamos lábvizben áztatja lábait vagy tiz percig, 
inelv idő alatt urgadtságok. fájdalmak mintegy varázs
ütésre elmúlnak. Az oxigénnel telített viz behatol • 
pórusokba, rnegpuhilja a bőrkeménvedéseket és tyúk
szemeket, annyira, hogy azok kónnyen. g>ókereikkel 
együtt, kés vagy borotva nélkül ellávolithatók. A. leg
elhanyagoltabb lábak is tökéletesen rendbejöttnek Egy, 
kiadós csomag Rókus só már 70 fillérért beszerezhető.

O M f f i T r a i l D í i T g L  h é g v  n a p  a l a t t
a LÉBAK UISSZANVERIM SZÉP, EGÉSZSÉGES FORMÁJUKAT 1
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MÉC NEM LÁTOTTI
FIUERES OLCSÓSÁGOK!

Műselyem

Nyak
kendő
9

fillér

M ü selyem

Jam bó
9

fillér

Gyermek

Harisnya
9

fillér

Azsúros

Zseb
kendő
9

fillér

» Kauceuk

G allér
9

fillér

Bőr

B a b y
Barna színben

r  c i p ő
79

fillér

Férfi

Atléta
trikó

3M59
fillér

Í B M D n H n

Női

Flór-
harisnya

Hibás

59
fillér

Flór

Térd
zokni

<m ? 59
fillér

Viskoza

Harisnya
Hibás

59
fillér

Gyermek

Napozó
Hibás

i. sz. 5 9
Kötött

Baby fejki
FILLÉR

jtő 5
Férfi

Zsebkendc
FILLÉR

29
Szalma

Fürdőpapucs
FILLÉR

39
Szövöttmintás

Férfizokni
FILLÉR

3 9
Férfi

Dór öv
FILLÉIt

59
Női patent

Harisnya
FILLÉR

5 9
Puhagallér
Egves számok

Gumi

Fürdősapka 29
Műselyera

Tányérsapka 39
la  színéé í

Tennisz zokni 3 9  1
j Horgolt női

! Viska sapka 5 9
Férfi

Flór zokni Mb. 6 9
Gyermek

Z o k e r li , „ ám 19
Gyermek

Kesztyű kie„ im  29
Sodrottszálú

Női harisnya 3 9
Derbykötésű

Férfi zokni 4 9  11 Fírí‘ r  «| Macco zokni 5 9
Női maccó
Harisnya bib. 6  9

I Csipkés szélű

Zsebkendő 19
Kookás

Pohártörlö 29
g Azsúros férfi

| Féríizsebk endő 39
Selymes meló [
Harisnya oums) 4 9  j

I Mintás flór
j Tennisz zokni 59

Gyermek Tiro

Nadrágtarl ó 6 9
Női strapa

Harisnya
(hibás)

1 9
fillér

Strapa

Zokni
(hibás)

1 9
fillér

a Zokni

Tartó
1 9
fillér

Szövött

Póló
sapka

1 9
fillér

Munkán

Zseb
kendő

1 9
fillér

Gumitalpú

Vászoncipő
22-től 26-ig

8 9
fillér

Női r

Cérna- j 
kesztyű ;

6 9
fillér I

[ Csíkos
Leányka 

| reformI hibás

6 9
* fillér

Férfi i.
Flór zokni I

hibás T
6 9
fillér

Tüli

Melltartó
6 9
fillér

Flór

Térd
zokni

6-tól f á i )
11-ig

fillér

I Férfi gumi

Nadrágtar
FILLÉR

tó 6 9
Cloth

Sportnadr
FILLÉR

ág 8 9
Nehéz viskoza

Harisnya hib.

FILLÉR

8 9
Uiinzett női

Kcmbiné
FILLÉR

8 9
Apacsgalléros

Sporttrikó
FILLÉR

1 1 9
Műselyem

Kombiné
FILLÉR

1 2 9
I Különleges

| Flórzokni 7 9
Damast mintáé

Törülköző 8 9
Gyermek

Flórtrikó . BZ. 8 9
Hib. flór

Sportharisnya 9 9
Különleges sport

Harisnya hib 1 1 9
Divatcsíkoa

Pullower 1 2 9
Színes szélű' hib.

| Flórharisnya 7 9
Mintád frottír

Törülköző 8 9
Mosóvoll

Ruhácska 8 9
Női fél ujjas
Pullower 9 9

Műselyem Cotten 9 Csipkés
Harisnya 1 2 9  § Kombiné 1 3 9

Drap nyári

Férfi sapka 8 9
Gyermek

Játszóruha 8 9
Sodrott flór
Harisnya íib. 8 9 Sportharisnya

Gummi tartóval 1 0 9
Gombos rövid
Köppernadrág 1 2 9  £

1 Férfi fiié
j Sporting 1 5 9

Tenisz

zokni
hibás

2 9
Fillér

Creppdeein

Zsebkendő
2 9

Fillér

Mintáé

Divat-
zokni

2 9
Fillér

Női melé

Harisnya
hibás

2 9
Fillér

Női

Jambó

2 9
Fillér

Divatos női

B o c s k
minden ( 
színben

o r c i p ő

4 5 0  fillér

Ősikos szélű

Női
harisnya

hibás

7 9
Fillér

Gyermek
Rumba-
pullcver

7 9
Fillér

Férfi

Cérna-
keztyű

7 9
fillér

I öve« 
Harisnya- 
tartó

1 7 9
5 fillér

•Takart
Sport
harisnya

hibás

7 9
fillér

Azsúrnyilas 
m ű.selyem
Harisnya^

FILLÉR

139
Divatcsíkoe

Fürdötrikó
FILLÉR

1 5 9
Csíkos mű*cl>

Kombiné
cm FILLÉR

1 6 9
Moeóvoil ‘

Pongyola
FILLÉR E

1 8 9  1
Sarrnöz

Kombiné
FILLÉR

2 6 9
Férfi

Strandkab;
FILLÉR

it 2 9 0
Különleges ezüst _
Neccharisnya 149

Női divat
Shorthy 1 5 9

Csipkés műselyem

Kombiné 1 7 9
M íisel yem

Sporting
■  Férfi

1 8 9  i  Divating 2 9 0
Bőrerős

Munkaruha 2 9 0
Matt női mű selyem m

Harisnya 149
Kantároe

Tiroli nadrág 1 5 9
Hímzett női

Hálóing 1 8 9
Pa lent kötött
Fürdötrikó 2 2 9

Panama

Apacsing 2 9 0
Férfi és női
Esöernyő 3 9 5

Duplakötósü r

Pullower
■ab; _  _  _149 Gombos rövid

Freskónadi ág 1 5 9
Müselyem
Rayé blúz
(hibái) 1 8 9

Skót ok c kas

Sporting 2 6 9
Díszített férfi
Háióing 2 9 0

tr ik ó

Tréningruha 3 9 5
Gyermek

Nadrág
tartó

3 9
fillér

Divat női

Yiska-
sapka

3 9
fillér

Gyermek

Zokni
Bármely szám

3 9
fillér

Doplatalpú
Női

harisnya
h báfc

3 9
fillér

Kitűnő

Melltartó
3 9
fillér

Bór-nubuk vagy lakk

női d ivatcipö
bármely e v  «  «  
színben ós u m l  1 
formában ^  fillér

Csíkos

Női blúz 
8 9
fillér

Fürdő

Trikó
8 9
fillér

Tenisz

Pnllower
8 9
fillér

I Tölcsére#

Kesztyű 
1 8 9
i fillér

Gombos

Zetir-
nadrág
8 9
fillér

Gyermek

Komóicipö
FILLÉR

5 9
Gumitalpú

Vászoncipő
FILLÉR

Sítől 1 1 Q
U ig J A ̂

Tornacipő
28—32-ig

FILLÉR

1 9 9 Szegedi papucs
FILLÉR

2 6 9
Fehér creppta!

Sportcipő i,’
>ú FILLÉR 1
tó! 349 I

Fehér nubuk

Szandáléit
□ói FILLÉR

790
Sarkás női
Komótcipö 8 9 Gyermekcipő Gyermekcipő

23—2big 2 2 9
öntött talpú

Sarkos cipő 2 6 9
Lakkpántos i
Gyermekcipő m* 3 9 0

ÍBarna v. fekete bőr
j Női divatcipö 7 9 0

Bőr-
Komót 8 9

Gumitalpú

Vászoncipö K? 1 6 9
Lakk pánt is

Gyermekcipő
22-ir 2 3 9

Dorco Iordcipö
29-tÖl—34-ig 
2 om-es sarokkal 2 9 5

Drapp és mogyoró női *
Divatcipök con
35—36—37 —40—11-ig

I Fehér és szürke
Nubukcipö

férf
9 8 0

Gumitalpú

Yaszoncipö 7-tő QQ
W-lg. '  *

Leányka

Szegedi papacs 1 8 9
Gyrinek, betétes

Lakkcipő ni|. 2 5 9 Dorco Iordcipö
35-től—dl-ig 
2 cin-o« sarokkal 3 4 5

Varrott talpú

Week-end
női í
;ipő 7 9 0  J

I Dulbox férfi
| Sportcipő 9 9 0

Msűelyem
Női

harisnya
Hibás

49
fillér

Ellenzőé

Strand
sapka
49
fillér ^

Selyme*

Férfi-
Gyermek

Trikó
Szövött 1

Sport
harisnya

hibás í

49
fillér

Vidékre utánvét 
mellett szállítunk

Csíkos

Női
nadrág !

Hibás

99
fillér I

I Gyermek

1 Sporting
Milanes

Tánc
nadrág
99
fillér

Férfi

Matróz
ujjas
3. HZ.
99
fillér

Fehér

Bendör-
kesztyú
99
fillér

aOiüm

49
fillér

2. sz.

49
fillér

Vidéki siíllilásitál csomagolási nem siámllunk 
Mennyiségek korlá
tozását fenntartjuk.

« 0 sz.

J 99
1 fillér

F I L L É R E S  D U M T H f t Z Baross-fér 2
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i a U S I T U D K

EDDIG DBDÜTÖTT
FILLÉRES OLCSÓSÁGOK

| I d e á l
[■; csokor
rí

9
B  fillér

U Melirozott

\ Férfizokni
a ----------------■  Fehér

I  Féríizokni
jaj Tigriskötésfl

1 Férfizokni

Paszománt Női Müsetyem Gyermek
kézelőgomb divatöv babysapka tenisz

zokni
5 29 9 29
fillér fillér fillér fillér

29
29

r
39

fa Egyszínű

i Főrlizokni 4 9

Duplatalpú síina 59
Kétszálú síma

Maccozokn[
Egyszínű

Svájci sapka
M a g y a r  g y á r t m á n y

M in d e n  107
s z í n b e n

Harisnya
69|jF lór patent, hib.

,illér H Harisnya 1.
Síma flór

Cotlen flór női

i. sz ._ _ _ t r  Harisnya hib.
6 9

79i Bakfisharisnya 8 9
Férfi flór

Tenisz zokni 7 9 Sodrott müselyem

hib.
9 9

Svéd imit' c $ q■ ^ ^ y e r m e k k e s z ly ö
Cotten ezüst

Necharísnya
MagasszárúSvéd imit-

Khakikesztyü Női kesztyű
Különleges Aida

Harisnya
Ezüst bazsarózsa

Harisnya

M Körültűzött rffl jAK Divatkézelő*

Férfikesziyíi ™ f |  Hői keszlyű
1691

99
JSőrutánzat

j| Divatos

' Magánkölö 
1 3 3

Műselyem

z i , | N ő i  keszlyű 99

Baby
kabátka

Gumi

Pólósapka
Müselyem
Csoüorkötő

nyakkendő
Levente

Csavaros
lábszár

Mosóvoil

p o n g y o l a
25 cm es

tánclemez 1
I Lábfeje*

Voüasz-
barisnya

Turista ^

Lábszár [
Mosódelén

Fejkendö
Félkemény

Gallér
49

fillér
59
fillér

2 9
fillér

8 9
fillér

szép fílCSimintákkal fillér
59
fillér í1

jü ib . 9 9
i fillér

9 9  L
fillér ^

59
fillér

69
fillér

99Bordürö* divat

nyakkendő _
Creppdesin

Magánkötő
Creppdesin

Csokorkötő
Hímzett creppdeeio 1291

________ fillér B

89
__fillér__

89
fillér

Allélalrikó 129

Kötött gyermek

Napozó
Fehérszélű* férfi

Úszónadrág

119
___fillér

89
__ fillér__

79

Csíkos gyermek
fii 119

Patent kötött

Fűrdőtrikó
Mintás, szoknyás

Fűrdőtrikó

Gyűrbetetler

|  Rinuldín 
|nyakkendő 
1 179

Férfi

Sportsapka
89

Gyermek

Luszier
kötény
79

Selymes

Női divat 
Shorty

229

Flór

Fűrdőtrikó

269
fillér__

295
______ fillér |

325

Tiszta gyapjú

Fürdöirikó
Ö l  Creppdesinre B  g f t  E kfi.

Kombiné 1 ” i  Kombiné 2891
fillér

Kötött gyapjú

Fűrdőtrikó
Szoknyás gyapjú

1 Fűrdőtrikó

/ k  ^ xtra méretű 4j Műselyem virágos

^ ^ f C s i p k é s  kombiné 1  „ , r |  Háíóing_ _ _ _ 3 9 °®
~ sínre jm

Hálóing i * r0 1575 Millefleur

Hálóing
iQ j ^ 5  la Bat ist

| Frottierköpeny Hálóing

Creppdesinre 
£  hímzett

Biedermeier

3 4 9 É  Hátóing 4901
fillér

.»! U.IIH'3

Női ing és 
nadrág 
389

fillér

Divatmintás 
műselyem

Müselyem SS p  iij*  I  Női Csipkés

-  . . . o i ing e s i  « e- w l a S m o k in g -1  Hópehely-
D O í l f i V O i a  nadrág a HARISNYA | kabát 9 kombiné

o ? l  3 5 9  I 189 3 9 0  I 3 59
fillér 1 fillér B ,illtr I  fillér B fillér

Milanes
kombiné
3 8 9

Fűzte Köpper j q a !

Alsónadrág ; 9 9
1 Puplin O Q A

Férfiing 3 9 0
Charmőz

Női blúz 3 9 0
Charmőz

Hői reform hib. 1 9 9
Svájci kötésű _ _  _ |  

müselyem > l O O l

HŐ! REFORM 1
1 Gyermek, 1. szám 4

5 Strandkabát 1 9 9
Bajé Köpper m m a

Rövidnadrág r „ í r Férfi hálóing » * >
Milanés jm ^  mm

Női blúz 4 9 5
Extra méretű, csíkos

Reform hn,  }Jr\
l'harmeus

! Női háióing 3 8 9 i
j Gyermek strand

I P y i a m a sz4m  Z 9 , : ’
Puplin gombos m

Rövidnadrág I ” 9
Selyemfényű jm

Puplining 4 9 9
| CB,kos A  7  *1
| Crepdesin blúz „ í .

Extra méretű charmőz

Relorm ! 9 e |
Creppdesin

1 Kombiné 4 9 0

1 Férfi strand

| Pyiamaöltöny 4 9 9
Sarmőx

Férfinadrág 3 9 0
hib. fillér R

| Charmőz

| Férfi sporí ing 4 9 9

1 Nehéz

I Crepdesin blúz 3 9 5

Svájci kötésű mr%éTt\

Leóoyreíorm * f 9 I
Világos creppdesin f ?

Kombiné 9 9 ° | | Strandsapk: 5 9
fillér

Férfi

Hubertus-
kabát

9 8 0
fillér

Fiú

Hubertus-
kabát

7 9 0
fillér

Gyapjú

Evezős-
nadrág
2 9 0

fillér

Szürke

Munkakabát
tanoncokiiak

2 9 0
fillér

Műselyem

Féríi-
pyjama
5 9 0

fillér

Szegélyes. Trotteur-sarkú női

s a r u - c i p ő
Gumitalppal 3 7 5  nntr

Brokát, öves-

Harisnya
tarló
9 9

fillér

1 Háromszögű

Georgefte 
1 kendő
| mintás

1 9 9
| fillér

Műselyem

Gyermek-
joppe

1 1 9 5
fillér

■ Müselyem

j  Gyermek- 
| ruhácska 
1 1 2 9

fillér

Műselyem

Pongyola
1 9 9

fillér

cipó
Fehér nnbuk

fillér I 41-ig  fiilórl Lakkcipö § $ '

|Week-end-cipö 1 Börkomot 46-ig P ánioscipöf15129-ig
Betéte*

Lakkcipö

7 0 A l  Kcmenytalpu gym jgm

'  9 9 |  Börkomot 46-ig
Fehér betéte*

Lakkcipö S S ?  5 ~ l  Lakkcipö S S23-tól 39
26-ig fillér

Lakkdiszes női

Vászoncipö 690
fillér T

| Dűli box nyelves

Fiú sportcipő 980lP á n to s c ip ö ;^ 1

490
fillér |

590
____fillér ;

690
fillér

Plüss
komól
99
fillér

iarkos B  _  .  „  I  -  .  »

Plüss 1  Tornacipő I  Tornacipő

1 5 9
fillér

35- 41-ig

2 9 9
fillér

42 -46-ig

3 4 9
fillér

Gyermek-
19- 21-ig

1 5 9
fillér

Szandál 22 ig
Varrott gyermek

S z a n d á l j a
Varott gyermek 

27-töl 
29-ig

3 9 0 É
fillér

Szandál27101
Magasszárú box

meg nem felélőkén 
a pénzt msszaafliuk
Uld6ki rendeléseket 
annak beérkezteken 
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fillér
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M A G Y A R  H É T F Ő

Hűvös, esős idő
;A  M eteorológiai Intézet jelenti jún. 18-án 

délben 12 órakor:
Középeurópában hűvösebb óceáni levegő 

áramlott be. Az idő mindenütt borús, esős és 
szeles. Hazánkban is majdnem mindenütt vol
ta késők. A nappali felmelegedés tegnap még 
22—25, az Alföldön 2f— 27 fokot is elért, az 
éjjel pedig a hőmérséklet a Dunántúl nyugati 
szélein 10— 12, egyebütt csak 14— 16 fok kö
zött váltakozott.

Budapestien 18-án délben a hőmérséklet 22 
fok Celsius, a tengerszintre átszámított lég
nyomás pedig 748 milliméter.

Várható időjárás a következő 2U órára: 
Hűvösebb, szeles idő, sok helyen eső.

—  Egy magántisztviselő tolvajlásai a kór
házban. Az utóbbi időben számos lopás tör
tént a Szent István-kórház venereás rendelő
jében. A kórház igazgatósága feljelentést tett 
emiatt a rendőrségen, ahonnan detektívek 
mentek ki, hogy megkezdjék a nyomozást. Va
sárnap sikerült elfogni a tettest, Ehrenfcld  
Géza 36 éves magántisztviselő személyében. 
Ehrenfeldet beszállították a rendőrségre, ahol 
megállapították, hogy a Palladis Rt. már 
1932-ben sikkasztás miatt tett feljelentést el
lene és emiatt még most is körözik. Megmoto- 
zásánál arany Doxa-órát és egy pénztárcát 
találtak nála, Pesterzsébeten az Ilona-utca 20. 
számú házban lévő lakásán pedig több idegen 
holmit. Kihallgatása után letartóztatták.

—  F E LL N E R  PÁL TATÓVÁROSÉRT. 
Am ikor F d in er Pált megválasztották 
Tatatóváros képviselőjévé, ellenfelei azt 
hangoztatták, hogy mandátumát csak a 
pénznek és az egységes párti szervezetnek 
köszönheti. Azóta Fcllner maga cáfolt rá a 
legjobban ellenfeleire. Valóban nem volt sok 
kapcsolata megválasztásakor választóival, 
azóta azonban már annyira összeforrt velük 
és oly népszerű lett a kerületben , hogy 
mandátuma hosszú időre biztosítva van. 
F ellner Pál ugyanis megmutatta,, hogy egy 
kiváló közgazdász mit tehet kerületéért, leg
utóbb pedig a tatatóvárosi nagysikerű sza
badtéri ünnepi játékok megrendezésével töb
bet használt Tatatóváros idegenforgalmá
nak, mint elődei hosszú éveken át. Pénzzel 
és párt.fegyelőmmel talán még lehet válasz
tani, de m egtartani egy mandátumot csak 
okos és észszerű cselekedetekkel leh e t. . .

Jonnv puha gumi gallér 
96 fillér, nőnapokig tan

naponta h ideg  s za pp a no s vízben  m osható
S zabadalm azott újdonság.
Kapható m indon divatáru üziotbon.

— Néma kislány az utcasarkon. Szombaton 
este 8 órakor a Podmaniczky- és Nagymező
utca sarkán az őrszemes rendőr egy 10— 12 
évesnek látszó hiányosan öltözött leányt talált,• 
aki minden kérdést válasz nélkül hagyott. A 
jelek szerint néma gyermeket a menhelyre vit
ték. A rendőrség kéri hozzátartozóit, hogy je
lentkezzenek.
HAJDÚSZOBOSZLÓN A LAKOSSÁG TÖBB MINT FELE

ÍNSÉGES . . .
A Magyar Városok Országos Kongresszusa hivatalos 

Bsszeálliiása sí érint százalékos arán) bán a legrosz- 
szabb helyzetben Hajdúszoboszló város közönsége van. 
Itt 17.100 lakos közül 9.<tM vagyis 5fi.4 százalék nyo
morog, ínséges. Ez az összeállítás érthető megdöbbe
nést keltett, hiszen félmillió várost ínségest mutat 
ki. de hogy mennyire oka ennek a magyar élhetet
lenség is, az kitűnik azonnal, amint egy kicsit meg
nézzük például Hajdúszoboszló helyzetét.

Tudnunk kell azt, hogy itt fakadt fel először a 
földgáz az Alföldön, nem is egy. hanem két kút szol
gáltatja szinte teljesen ingyen a hajtóerőt. A két kutat 
tulajdonképpen az állam furattá, az állam költségén 
és odaajándéi.ozta Hajdúszoboszlónak. Akkor, amikor 
ez a város a híres jődos, brónios. sós forró fürdő
jével százezreset tudna meggyógyítani. rsfnálhatna 
olyan idegenforgalmat, mint kevés város az ország
ban. akkor a lakosság 54.fi százaléka ínséges, nyo
morog.

Nagy terveket szőttek itt annakidején a forrás fel- 
fakadásakor és emlékeztetünk minden érdekeltei és 
a kormánytényezőket arra. hogy mennyit kilincselt ez 
a Hajdúszoboszló, elsősorban papjának, dr. Bélteky 
Lajosnak vezetésével, mennyi energiát fecséreltek el 
és végül a kellő állami támogatás hijján semmire 
sem mentek. Hol van n hiba. keressék meg azok, 
akiknek kötelességük, mi csak regisztráljak, hogy a 
természet leggazdagabb ajándéka jutott Hajdúszobosz
lónak és mégis ott van a legtöbb ínséges.
—  Dános Árpád kitüntetése. A kormányzó 

az egyetemi nyilvános rendkívüli tanári címet 
adományozta dr. Dános Árpád nyugalmazott 
miniszteri tanácsos, kormányfőtanácsosnak, a 
szegedi egyetem magántanárának. Ez a kitün
tetés széles körökben osztatlan örömet kelt, 
mert Dános Árpád úgy a szakirodalomban, 
mint a publicisztikában és a közgazdasági élet
ben is elsőrangú szaktekintély, aki mindenkép 
rászolgált az egyetemi tanári címre.

—  Állás ígéretével pénzt csaltak ki. Kertész 
Mária feljelentésére vasárnap délelőtt letar
tóztatta a rendőrség Oppenheim  Gyula és 
Oppenheim  Jenő ügynököket, akik állásszerzés 
Ígérgetésével több hiszékeny embertől kisebb- 
nagyobb összegeket csaltak ki. A két ügynök a 
Dohány-utca 77. számú házban rendezett be 
irodát és újsághirdetések útján csalták lépre 
áldozataikat

* P l RÁNCOK önkezeléssel való kisimi-
A U Í  _  tíísa. gyártmányaink segítségével, — 

/ • ■ X V *  garantált eredmény. Illusztrált is
mertetőt 50 fillér postabélyeg ellené

ben — zárt borítékban — bérmentve küld: Gumi 
Export. Népszínház-utca 13/M. Szakszerű személyes 
kiszolgálás 2—5 között. Hyr. gumi üzem, gyárt 

egészségügyi különlegességeket.

Leütöttek, k ira b o lta k  K is p e s te n  
e g y  ú r ilá n y t , m a jd  e rő s z a k o t  

k övettek  e l ra jta
A rendőrség vasárnap éjjel elfogta a hat tettest
Alig ült el az izgalom, amely a Városliget

ben történt fiatalkorú leányon történt erő
szakoskodás nyomán kerekedett, a rendőrség
nek már is újabb hasonló ügyben  kellett in
tézkednie.

Szombaton késő délután hat züllött külsejű 
férfi megtámadta K. Irma 17 éves úrileányt a 
kispesti határerdőben leütötték, nyakláncát és 
fülbevalóit kitépték, majd valamennyien erő
szakot követtek el a szerencsétlen teremtésen.

A félig ájultan fekvő leányra az őrszemes 
rendőr talált rá, aki mentőket hívott. K. Ir
mát kórházba szállították. Amikor magához 
tért, kihallgatták s vallomása után széleskörű 
nyomozást indítottak a tettesek kézrekeríté- 
sére.

K. Irma vallomásában elmondotta, hogy a 
Határerdő egy padján ülve olvasott, két 
fiatalember mellé telepedett, beszélgetésbe 
kezdtek, a férfiak bemutatkoztak, később pe
dig sétálni indultak. Hamarosan besötétedett, 
ő haza akart indulni. A fiatalemberek először 
lebeszélték, majd amikor látták, hogy a leány 
nem akar eltérni szándékától, az egyik fiatal
ember hátulról elka.vta a karját, leszakította 
nyakáról láncát, füléből fülbevalóját, leteperte 
a földre és erőszakot követtek el rajta. A

szerencsétlen leány még arra is emlékezett, 
hogy amiko ra földön feküdt, a fá k  mögül 
négy újabb ismeretlen fiatalember bújt elö, 
akik követték az előbbiek példáját. Az első 
kettőnek nevét a bemutatkozásnál megfigyelte
K. Irma és ennek alapján indult el a nyomo
zás.

Vasárnap szállították be a főkapitányságra 
a gyanúsítottakat: Gróbe Zoltán 26 éves vas
esztergályost, Tomanek Ernő 22 éves hentest, 
Stocker Ferenc 19 éves gyárimunkást, Stocker 
Nándor 28 éves gyárimunkást és egy K . J. 
nevű kiskorú cukrászinast és Polákovits Sán
dor 21 éves villanyszerelőt. A kiskorú kivéte
lével valamennyien töredelmes vallomást tet
tek, amely után rablás és erőszakoskodás cí
mén letartóztatták őket.

Itt említjük meg, hogy ugyancsak vasárnap 
éjjel fogták el egy kivételével a városligeti 
erőszakoskodás tetteseit, Kiss József 28 éves 
cipészt. Kardos Árpád 31 éves szabósegédet és 
Wohl Sándor 25 éves kárpitost. A negyedik 
tettes Székely Gyula 30 éves géplakatos szö
késben van. A rendőrség és a csendőrség sze
mélyazonosságkörözést adott ki elfogatása ér
dekében. A hatóságok remélik, hogy a közeli 
órákban a körözés eredményre vezet.

N E M  É L T
É S  M É G IS  M E G H A L T  . . .

Meghalt egy ember a Hernád-utcában. Fel
akasztotta magát Molnár Imre 59 éves ma
gántisztviselő. Rendőri hír. Három sor. Ez az 
eset azonban több figyelmet érdemel: a búcsú
levél miatt. A rendőrségnek címezve így hang
zott:

—  Ötvenkilenc éves vagyok  — írja benne — 
és egész életemen át dolgoztam. Most is reg
gel nyolctól este hatig irodában vagyok. És 
most, egy  élet végén, eszméltem rá arra, hogy 
elfelejtettem  élni! Éltem és mégsem cltem. 
Mert csak dolgoztam, hogy éhen ne haljak és 
közben — nem éltem emberi életet. Elfelej
tettem. Ezért halok most meg. Van egy utolsó 
kívánságom: tegyenek a síromra egy táblát. 
Szürke táblát és rajta fekete betűkkel: Nem  
élt. és mégis meghalt Molnár Imre ötvenkilenc- 
éves magánhivatalnok 19S3-ban .

ff. V)

PAKOTS JÓZSEF HALÁLA. A magyar 
irodalomnak és újságírásnak nagy vesztesé
ge P a k o t s Józsefnek tragikus, váratlan 
halála. Idestova egy hete már, hogy a lilla
füredi íróhétröl jövet lakásán hirtelen meg
halt, de újságíró-körökben még ma sem 
akarják elhinni, hogy Pakots József, aki 
mindenkor önzetlen harcosa volt a magyar 
írók és újságírók rendjének, nincs többé. A 
politikai világban is osztatlan részvétet kel
tett Pakots József halála. Talpig férfi volt, 
akinek a parlamentben sem voltak soha el
lenségei, legfeljebb csak ellenfelei.

A Budapest Székesfővárosi Közlekedési Rész
vénytársaság június 14-én tartott rendes köz
gyűlésén és a közgyűlés utón tartott igazgató- 
sági ülésén Bárczy István elnök kegyelotes 
szavakkal emlékezett meg Pakots Józsefnek, a 
BSzKRT elhunyt igazgatósági tagjának a 
vasútvállalat vezetése körül kifejtett közérdekű 
tevékenységéről és értékes munkásságával szer
zett érdemeiről. A temetésen az igazgatóság 
régjai testületileg vettek részt, a tisztikart és 
a szemészetet pedig küldöttség képviselte.

— Mór júniusban végleg likvidálják a városházi ál- 
lóshalmozók ügyét. A tóvárosi álláshalmozók problémája 
hónapok óla várja az elintézést. Első fokon már le
tárgyalták ezt a kényes ügyet, a külön c célra kikül
dött bizottság felülvizsgálta az álláshalmozók anyagi 
helyzetét és megtette javaslatait. A több mint 700 ál
láshalmozó közül alig 20 százalékának az elbocsátását 
hozta javaslatba a bizottság. Éppen a kimondott nagy- 
fizetésű álláshalmozókkal szemben került a bizottság 
nehéz helyzetbe, mert ezek valamennyien hosszabb le
járatú szerződésekkel rendelkeznek, melyet a főváros 
egyoldalúing nem bonthat fel. Ezek ügyében tehát a 
fővárosnak vagv közvetlen, békés tárgyalások útján 
kell a fizetések leszállítása ügyében megegyeznie, vagy 
be kell várni a szerződések lejártát, csak akkor szüntet
hető meg e nagvfizetésű álláshalmozók alkalmaztatása. 
Júniusban végleges döntés alá kerül ez a nehéz kérdés, 
amennyiben Bódv Tivadar, a kiküldött bizottság elnöke 
elkészítette végleges előterjesztését, amelyet a polgár- 
mester a jövő héten bocsát a törvényhatósági tanács 
elé.

—  NE MENJÜNK KÜLFÖLDRE NYA
RALNI! Ma, amikor Magyarország is élet
hall harcát folytatja a gazdasági válság
gal, egészen furcsa és visszatetsző az a 
propaganda, amely a magyar lapok hasáb
jain folyik a külföldi nyaralóhelyek érdeké
ben. Ha valaha aktuális volt a „Nyaral
junk itthon” jelszava, ma százszorosán az, 
Itt volna végre az ideje, hogy a hatóságok 
megnehezítsék a devizaengedélyezést azok
nak, akik külföldre akarnak utazni nya
ralni, de a hatósági rendelkezések nélkül is 
mindenkinek be kell látni, hogy a magyar 
pengőt itthon kell elkölteni és az ország 
gazdasági vérkeringését kell vele élénkí
teni. A nyár itt van, elérkezett az utolsó 
perce annak is, hogy a magyar fürdőhelyek 
kihasználják a mai kedvező helyzetet és az 
eddiginél nagyobb propagandával csinálja
nak kedvet a közönségnek, hogy nyaralásra 
szánt pénzét itthon költse el.

A SZIPKA MEG MENTŐJE.
A 46-or villamos zsúfolt. A Fasor és Bajza - 

utca sarkán éppen az induló villamos perron- 
ján egy postás a jegyét keresi elő és közben 
kiesik a zsebéből egy szivarszipka. Régi, ér
téktelen, fából való szipka, de a postáson lát
ni, hogy mégis sajnálja. A szipka legurul a 
villamos lépcsőjén és már ot fekszik az utca 
kövezetén. Az öreg postás fel is venné szíve
sen, de nem mer leugrani a kedvenc szip
káért a kocsiról. . .  A villamos továbbmegy, 
a szipka a kövezeten marad. Az utasok saj
nálják a postást. . .  A következő megállónál 
egy fehérköpenyes fiú, borbély- vagy cukrász- 
inasnak látszik, diadalmasan megjelenik a 
lépcsők alján.

— Postás bácsi! — kiáltja lelkesen — tessék 
a szipkája!

Az ügyes gyerek, aki a pótkocsi első per- 
ronján utazott és szemtanúja volt a szipka 
szomorú sorsának, leugrott a kocsiról fel
vette az elgurult tárgyat, az utolsó másod
percben megint felkapaszkodott a pótkocsi 
hátsó perronjára. A postás boldogan teszi 
zsebre a megkerült szivarszipkát, a villamoson 
felenged a feszült hangulat. A fehérköpenyes 
gyerek már el is tűnt, de az utasok most róla 
beszélnek. Kár a kalauznak fejbeverni az üt
közőn utazó gyereket — mondják — , mert 
óvatosságra szükség van ugyan, de ezekből 
az ütközőn utazó, villamosokról fel- és leugráló 
rek a nap hőse a villamoson és a közhangu
lat most határozottan a kocsiról leugráló 
gyerkeket mellett nyilvánul meg . . .

Veszélyes autóutak 
a Mátrában

(Részlet egy panaszos levélből.)
Utaink országszerte siralmas állapotban vannak. A 

nagy útépítési program megvalósításából úgy látszik 
semmi sem lett és — ez mar a magyar utak átka, — a 
megjavított országutak is a legrövidebb idő alatt tel
jesen tönkremennek. Űrnapján mentünk a Mátrába és 
Így beszámolhatunk az ottani utakról is.

Aszód és Hatvan között az út újból alapos javitásra 
szorul, bár már sokszor javították. Hatvan város oda 
és vissza II—68 fillért kér minden autótól, utait azon
ban olyan rosszul burkolja, hogy a kormánynak kellene 
közbelépni, mert az Idegenforgalmat teljesen tönkre
teszik vele. Gyöngyös városa még tovább megy és 1—t 
pengőt szed minden autótól, amely a városon keresztül
halad. Az utcákon méteres lyukak következnek egy
másután. — nagyobb dicsőségére ennek a városnak, 
— mely az utóbbi évtizedben semmi fejlődésen nem 
ment keresztül.

Gyöngyös város annakidején a Mátrára építette fel 
minden reményét, de elmulasztott bármit is Mátra 
idegenforgalmáért tenni. Megbukott a inátratüredi 
villatelepítés eszméje, a kis vasutat sem vitték feljebb, 
egyáltalán nem fejlesztették és az út, amely felvezet 
Mátrafüredre és onnan Mátraházára, ma is megdöbben
tően primitív állapotban van. úgyhogy éppen rsak az 
a szerencséje n Mátrának, hogy az idegenforgalom nem 
a kívánt mértékben lendült feí, hanem azt lehet mon
dani, csökkenőben van. Nem segít ezen az sem. hogy 
most a Mátra legmagasabb pontján, egy vállalkozás 
szállodát épített fel. A termésielnyujtotta hatalmas elő
nyökön kívül azután túlzott sok kényelmet ez az új 
vállalkozás sem nyújt. Külföldi mintákat utánoz ez n 
szálloda, azonban szükreszahott kis szobái hosszabb 
tartózkodást lehetetlenné tesznek és inkább turista- 
szálló benyomását kelti. Ára azonban n legdrágább kül
földi helye* árait is felülmúlja. Az ebédmenü 3.20 
pengő és a szobák árai is magasak. Nyilván rsak át
meneti hiba az is. hogy az egész telepen nem lehetett 
egyetlen szál cigarettát sem kapni. A dohányos emberek 
tudhatják, hogy ez milyen kellemetlen állapot. Érthető, 
hogy délután mindenki menekült innen — Párádra . . .

—  A Hazai Fésüsfonó és Szövőgyár Rt.
folyó hó 30-án tartja meg XI. rendes közgyű
lését. A vállalat alaptőkéje 2,942.720 pengő 
és az 1932-es üzletévben 25,873.98 pengő nye
reséget ért el, amelynek az 1933. évre való át
vezetését javasolja az igazgatóság a közgyű
lésnek.

EDDIG MÉG ISMERETLEN volt a XX-ik 
század egyik csodája. Hajmosás 3 nerc alatt 
víz nélkül. Próbálja meg a „Feketefejű”  Szá
raz Shampoont.

Egyszerű lett »  nőnek a hónaiJizzadáa meg
szűntetése, mert a rctikülben hordható kis Moment 
izzadáselleni crayon azonnal megszűnteti azt.

D ö n tő  b iz o n y í t é k ,  h o g y  n in c s  h o lt s z e z o n !

Friss, hideg levegő a virágos nézőtéren

— Július 1 tői kamatot kell fizetni a 10 pengőnél na
gyobb fővárosi tartozások után. Sipőcz Jenő polgármes
ter szombaton rendeletét adott ki. amelyben intézkedik 
aziránt, hogy a jövőben a főváros a nem kőzadó jel
legű kinlévőségei után is kamatot számítson fel. 
amennyiben azok befizetése késedelmesen történnék. 
Részben a károsodások megakadályozása, részben az 
egyöntetű eljárás biztosítása érdekében a polgármester 
úgy intézkedett, hogy a jövőben a nem közadó jellegű 
és szerződésen sem alapuló 10 aranypengónél nagyobb 
összegű követelések késedelmes fizetése esetén i<i kama
tot kell felszámítani. A kamat a mindenkori törvényes 
kamatláb lesz, amelyet havi összegben számítanak fel. 
Az intézkedés július 1-én lép életbe.

A NYÁRI MELEG
a faggyúm irigyek működését fokozza, 
miáltal az arc zsírosság és az ezzel járó  
arctisztátalanság gyakori.

A Sulfam yl kénpúder rövid használat 
után megszünteti az arc zsírosságát, 
mitesszereit és pattanásait.

É jjeli használatra a Sulfamyl-krém 
alkalmas.

— A KORMÁNY MEGMENTI A GAZDÁKAT A KI- 
UZSORÁZÁS LL(’)L. A földmű elésügyi miniszter érde
kes rendeletet küldött az összes közhatóságokhoz, 
melyben felhívja a hatóságok vezetőit, oktassák ki a 
gazdatársndnlmat az uzsorarlleni törvényekről. hogy 
ezek ismeretében a gazdák védekezni tudjanak az uzso
rásokkal szemben. A földmívelésügyi miniszternek tudo
mására jutott, hogy a mezőgazdasági válság miatt a 
gnzdaközönség körében. úgy a pénzzel, mint az áru- 
hiteüel űzött uzsora, a mezőgazdasági munkásság köré
ben pedig a munkásoknak kikölcsönzött gabonával 
űzött uzsora nagymértékben szedi áldozatait. A gazda
közönség általiban nincsen kellően tájékozva afelölj 
hogy milyen törvényes eszközöket lehet igénybe venni, 
akkor, ha valaki jogtalan vagyoni előnyöket kikötő 
uzsorások hatalmába került. Ezért a miniszter részle
tes tájékoztatást közöl az uzsoráról szóló törvény ren
delkezéseiről és felhívja a hatóságok vezetőit, hogy az 
ismertetést a gazdaközönség elölt hirdessék ki.

A Magyar Cukoripar Részvénytársaság: irta 
tartott közgyűlése az osztalékot 6.— pengőben 
állapította meg, mely a Magyar Általános Hi
telbanknál, Budapesten folyó évi június hó 
13-ától kerül kifizetésre.

A Kispesti Textilgyár r. t. rendes közgyűlé
sén az 1932. üzletév zárszámadásait megálla- 
pítoták s részvényenként 1.— pengő osztalék 
fizetését határozták el. A vállalat az elmúlt 
évben igyekezett tevékenységi körét kiterjesz
teni, ami nemcsak a magyar közgazdaság 
szempontjából előnyös, hanem a munkanélkü
liséget is érezhetően csökkenti, amennyiben 
300 új munkaerő beállítása volt lehetséges.

A BSzKRT
most tartotta X évi rendes közgyűlését Bárczy István 
elnöklete alatt. A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak 
az 1032. üzletévre vonatkozó jelentését, megállapította 
a mérleget és zárószámadást és mind az igazgatóság
nak, mind a felügyelőbizottságnak megadta a felmen
tést. A közgyűlésen a Székesfőváros közönségének kép
viseletében Borvendég Ferenc alpolgármester jelent 
meg, aki a Székesfőváros nevében elismeréssel emlé
kezett meg a*ról a tevékenységről, amelyet az igaz
gatóság és nz ügyvezetés az 1032. évben kifejtett s ezért 
a Székcsfőváro- közönségének mint a vasút tulajdono
sának nevében őszinte köszönetéi nyilvánította az igaz
gatóságnak és az ügyvezetésnél:, elsősorban Kolkusházy 
Lajos vezérigazgatónak és dr. Márkus Jenő vezérigaz
gatóhelyet tcsnek, továbbá a főosztályvezető igazgatók
nak, a tisztikarnak és az egész személyzetnek. A köz
li.'ülés az igazgatóság tagjai sorába megválasztotta Ur- 
banovich G. Zoltán m. kir. kincstári főtanácsost, a Fu
varhitelintézet rt. vezérigazgatóját.

— MEGNYÍLIK A KRISTÓF A RUHÁZ. Az Angol Ma
gyar Bank Kristóf téri hatemeletes üvegpalotáját ala
kítja át egy k ütőid i tőkével rendelkező érdekcsoport. 
Budapest világvárosi jellege újból gazdnguhb lesz. Az 
előkelő Belváros közepén a közeljövőben egy hatalmas 
áruház nyílik meg. a Kristóf tér 3. szám alatti hat
emeletes üvegpalotában. Az új kolosszus. — amely pá
ratlan lesz a maga nemében, — „KRISTrtF-ÁRUH4Z 
néven kezdi meg működését. A főváros egyik legfor
galmasabb helyén levő palotának tulajdonosa, az Angol- 
Magyar Bank, bosszú bérleti szerződést kötött azzal az 
érdekcsoporttal, amely n palotát áruház céljaira kibé
relte. A péuzcsoport a Kristóf áruház vezetésével két 
kitűnő szakembert bízott meg: Skuts Béla bankárt és 
Seress Jenőt, akik nagy hozzáértéssel intézik a vállal
kozás ügyét, az adminisztrációban dr. I’erezel Pál se
rénykedik.

A BÉCSI ÁLLAMI GYÓGYSZERTÁR (volt 
cs. és kir. udv, gyógyszertár, Bundesapotheke) 
által legújabb tudományos módszerekkel töké
letesített és régi, jól bevált SZT. RÓKUS- 
lábftó összetételében és hatásában fölülmúlja 
a logtöbb hasonló készítményt. A kínzó láb
fájdalmak percek alatti megszüntetésére kér
jen és használjon kifejezetten SZT. RÓKUS* 
LÁBSÓT és ne hagyja magát utánzatokra rá
beszélni.

Menjünk nyaralni csonka hazánk nagyszerű természeti kincsére épített

Őafdússzobosszlói fpévvízzfürdöbe
73 és 78°-os hőforrások. Erősön konyhasós-, jődos. brómos hévvízek- 
Strandfürdők — kádfürdők. Páratlan eredményű fürdő- és ivókúrák. 
Prospektussal és felvilágosítással készséggel szolgál az igazgatóság.
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Vasárnap 
korán 
lefeküdtek 
az olaszok ?

Msm rejtjük véka alá 
véleményünket,

íhogy nem vagyunk elragadtatva az Európá
ba.; r-oi-:-ág rendezésétől. Kezdetleges volt a ren
dezés és a sportbeli rész is sok kívánni valót 
b'i-.syott maga után. Kezdjük a kritikát a 
könnyebb oldalán. Állapítsuk meg azt, ami jó  
volt. Ezzel hamarabb végzünk. Jól működött 
a Doms dr. vezetése alatt dolgozó sajtóiroda. 
K ;:ün n és magyaros vendégszeretettel fo
gad*::  ̂ a vendégeket. E zzel aztán készen is 
r - : ■ /nk. Annál több azonban a kifogásolni 
v . Maga a MAC-pálya ezzel a berendezke- 
d -el nem bizonyult alkalmasnak , sem a ví
vók, sem pedig a közönség szempontjából ilyen 
nagy.ibbszabású versenyek rendezésére. Aki a 
tribünre került: nem  látott semmit. Aki a 
plai.s közelébe jutott, az sem látott sokkal töb
bet. mert állandóan korzóztak a plans és a 
j é; ö,-r között. A rendezőség nagy hibája, 
h'gy re. m gondoskodott a várható és állandóan 
; időjárás ellenére sem készenlétben
leró fcdrtf, helyiségről. Azzal, hogy a versenyt 
biz: sítottták eső esetére, csak a jövedelmet 
biztosították, magát a verseny sportszerű lebo- 
ny 'hasát még nem. A  fedett plans szánal
mon tákolmány volt. Annál érthetetlenebb a 
rendezé- ré zérói, hogy nem gondoskodtak fe
di ‘ helyről, mert már a hét folyamán rende- 
z :: ver. -nyékét is elmosta az eső. Nemcsak a 
k< ’ ég miatt, hanem a kardversenyek rcn- 
I . a érdekében is szükség lett volna erre. 
Ily n rendezés mellett sohasem lesz közönsége 
a vívásnak. Remélhetőleg most már az illetéke
sek is belátják, hogy a m agyar sportnak 
szüksége van a Fedett Sportcsarnokra.

Nem volt szerencsés a zsűri munkája sem. 
Kerülni kellett volna minden disszonanciát. 
K: aki szombaton pompásan verekedett és
vasárnap is úgyszólván veretlenül küzdött az 
egyéniben, a döntőben már nem vívott kedv
vei. Szemm. láthatólag irritálta a — szerinte 
— helytelenül megítélt tuss. Kabos még a ma

rid hozta magával ezt az ért
hető idegei -éget és éppen ezért a rendez :őség- 
nek a lega cici okosabb lelki-momentumokra is 
kell figyelni, ha az a cél, hogy minden ver
senyző tudásának legjavát adja. Az olaszok 
vigyáztak arra, hagy a legjobb formában lévő 
Marzi haladjon előre. A közönség nem egészen 
ok nélkül tüntetett. Úgy érezte, hogy lefek- 
szenek. Ugyanakkor a magyarok élet-halál 
harcot vívtak. Nem kétséges, hogy az utóbbi 
a sportszerű. Nagy hiba volt, hogy úgy a ma
gyarok egymás közötti, valamint az olaszok 
maguk közötti mérkőzésére, nem állították ki 
ie ln :rn  semleges nemzetekből álló zsűrit.

Hiszen a többi nemzet már nem volt érde
ke ve. Semleges zsűri-elnök talán nem engdte 
volna meg, hogy az olaszok egymással szemben 
udvariaskodjancik. Sok-sok szépséghibája volt 
ennek a versenynek. Kezdve a törcsapatver- 
senytől a női egyéni tőrön keresztül a kard
egyéniig. Valahogy úgy érezzük, hogy a túl- 
jegyeim zettségtöl már nem ju t szóhoz a sport.

Reméljük a Vívószövetség levonja ennek a 
versenynek minden tanulságait.

K. T.

Rapid — 111. Kerület 8 :0  (4 :0 )
A hütteldorfi pályán vasárnap a III. kerü

let a bécsi Rapid-dal mérkőzött. A Rapid való
sággal lehengerelte a budapestieket. A zelső 
gólt Ostermann lőtte a 6. percben, 1 perc 
múlva Dican, a 15. percben W eselik és a 38. 
percben ismét Bican szerzett gólt.

A második félidő 16. percében Binder, a 21. 
percben W eselik, a 29 .percben Smistik és a 
•öl. percben újból Bican volt a gólszerző. A
III. kér. csapatában egyedül Lutz középfedezet 
játszott megfelelően. Galina kapus a gólok 
ellenére is jól játszott.

BBTE — UTE 74:53
A BBTE és UTE klubközi csapatbajnoki atlétikai ver

si .>t rendezett vasárnap délután a BBTE Széli Kálmán- 
té: pályáján. Az esó miatt a rúdugrás elmaradt, (vala- 
ni»-i> ;k hétköznapon bonyolítják majd 1c), az összes 
tői ;>i számot azonban sikerült lebonyolítani. A klubközi 
verseny! egyébként a BBTE nyerte 74:53 pontarányban. 
Bé-zletes eredmények:100 m-es síkfutás: 1. Paitz BBTE 10.8 mp, 2. For-
gárs LITE 11 mp. ___

1 >00 m -'s síkfutás: 1. Esxtergomi UTE 4:19 mp, 2.
Gergely UTE 4:19.8 mp.

Súlydobás: 1. dr. Kovács BBTE 13 m 59 cm, 2. Má-
nyo! i BBTE 12 m 58 cm.

400 m es síkfutás: 1. Éried UTE 52 mp, 2. Szálát 
BBTE 52.1 mp „  _  .

110 mcs gátfutás: 1. Kovács BBTE 18 mp, 2. Bajor 
DTE 18 mn. .

Gerelyveles: 1 Gyulai BBTE 49 m 58 cm, 2. Mezei 
BBTE 48 rr '7 cm. _

800 m-rs síkfutás: 1. Barsi BBTE 2:02 mp, 2. Sár
vári LITE 2:03 2 mp. .  . fr r c

Távolugrás: 1. Holtai BBTE 713 cm, 2. Fekete UTE
691 rm ___

5nnc m.es síkfutás: 1. Görög UTE 15:57.4 mp, 2. Piros 
BRTE 16:24.8 mp. _  .  „

Diszkoszdobás: 1. Acél BBTE 41 m 82 cm, 2. Remete
UTE 39 rr 03 cm. ____

Svédstafétafutás: 1. BBTE 2:02 mp, 2. UTE 2:08 rap-

—  Szombaton este fél 8 órakor fog lezajlani
a Millenáris-pályán egy boxmérközés Csiszár 
Ferer.e—Temet (francia) veltersúlyú bajnok 
között

F é lb e s z a k a d t  és b o lr á n y b a fu ü a d t  a  
kard v ív ó  E u ró p a -b a g n o k sá g

Az olaszok taktikáznak —  A közönség töntet
A vivő Európa-bajnokságot már el sem le

het képzelni eső nélkül. A vasárnapi kard 
egyéni versenyre az időjárás már olyan zord 
lett, hogy a téli futballmeccsek mindenre el
szánt látogatói is csak pokrócokkal és meleg 
kabátokkal felszerelve jöttek a szigetre. A 
verseny kezdete öt órára volt jelezve, de a kö
zönség felvonulása már jóval előbb megin
dult. ö t  óra felé már mintegy másfélezer em
ber szorongott a MAC-pálya rozoga tribünjén. 
Az eső rendületlenül esik s a szél nádszálként 
hajlítja meg a pályát övező fákat. A megafon 
régi slágerekkel igyekszik szórakoztatni a kö
zönséget. Nincs sikere . . .  Mindenki a mérkő
zés kezdetét várja türelmetlenül. Egy pilla
natra megszűnik a zene és a szpíker bemondja 
a magyar csapat tagjainak egymás el! ni ered
ményeit. Gerevich veretlenül végzet . 5 győ
zelmet szerzett. Hatalmas taps. — Kár, hogy 
nem néztük végig a Műegyetemen az asszókat 
— hallatszik mindenfelől. A kezdés késik, a 
közönség már türelmetlen.

— A z olaszok nem akarják elkezdeni a
versenyt —

harsogja a megafon.
Az irodában a magyar vezetők kő' 'gbeeset- 

ten kapacitálják az olaszokat. Egyel 5 re hajt- 
hatalanok . . .

— Ilyen hidegben nem vagyunk hajlandók 
kiállni — hajtogatja Mazzini, az olaszok ve
zetője.

Negyed hétkor érkezik a pályára József fő
herceg, majd Horthy kormányzó ija. A 
m agyar vezetők utolsó kísérletet t- ‘ le, hogy 
engedékenységre bírják az olaszok . A pró
bálkozás sikerül, mert 10 perccel a rmányzó 
érkezése után jönnek az olaszok c xlödik a 
verseny.

Pinton és Salafia állnak a plán ra. Salafia 
győz 5:4-re. A mérkőzések most - ár gyors 
egymásutánban következnek. C —Turchi 
5:2, Marzi— Solafia 5:2, Pinton >rchi 1:5, 
M arzi— Ughi 5:2. Túlgyorsan fej : ok be a 
mérkőzések. A közönség azonnal « veszi az 
olaszok taktikázását.

Hatalmas pfujolással tüntetnél: olaszok
sportszerűtlen viselkedése \

FÉLBESZAKAD A VER NY.
Az olasz versenyzők dideregve ak az öl

tözőbe. Mazzini nem engedi t< vívni a
csapatot. A közönség egy része a bot
rányba fulladó versenyről, de a bb része
türelmetlenül dobog a tribünön. Valaki a 
mikrofonhoz fut és belekiabál:

—  Sportcsarnokot, sportcsarnokot, sport-
csarnokot!

Derültség fogadja az egyéni akciót. Külön
böző riasztó hírek kellnek ezalatt szárnyra a 
tribünön: nem folyta tják a versenyt, a Viga
dóban folytatják, átmennek a. M űegyetemre 
stb. A közönség tájékozatlanul kitart. Közben 
múlnak a félórák, fúj a szél, v vl az e ső ... 
A közönség marad . . .  Hátha Irtatják . . .  
Újból bömböl a m egafón: Technik
tanácskozik, hogv folytathat' verseny?”
Újabb hosszú félóra. M ég  ? tanácskoz
n a k . . .  V égre  fél kilenc felé b adják a ha
tározatot:

a verseny nem folytatható, de az olaszok
beleegyeztek abba, hogy hétfőn délután 6
órakor m érkőznek tovább a Városi Szín

házban.
Búcsúzóul rázendít a megafon Szibill közis
mert dalára:

„Remélem  kis Petrovom  megbocsátja . . .
Petrow talán megbocsát, — a közönség

aligha . . .

Az elömérkőzések

vesztett. Kovács eredm ényei: Vassiliew ellen 
5:1, Itesch ellen 5:0, Löwenthal 5:0, Ughi el
len 3:5.

AZ ELŐDÖNTŐBE JUTOTT: Kovács 3,
Ughi 3, Wassiliew  2 győzelemmel.

IV. CSOPORT:
Ebben a csoportban Zirczy képviselte a ma

gyar színeket. A csoportgyőztes Marzi eredmé
nyei: Zirczy ellen 5:3, Brenner 5:1, Pod- 
rahski 5:1, Kakucs 5:3, Franz 5:2. Zirczy 
eredm ényei: Marzi ellen 3:5 , Kakucs 5:3, 
Franz 5:3, Podraskv 5:1.

AZ ELŐDÖNTŐBE KERÜLTEK: M arzi 5, 
Zirczy 3 és Brenner 3 győzelemmel.

A délutáni órákban orkánszerű vihar vonult 
végig Kaposvár felett, amely a pályát teljesen 
feláztatta. A nehéz talajon a Somogy a mér
kőzés nagy részében fölényben volt és megér
demelten győzött. A helyi csapatban Miklósi, 
Jós, Egri, Boros, G yörfy  és Kocsis, a Vasas
ban K or ács, Vági és Haraszti játszott jól.

A Vasas az első negyedórában erős táma
dásokat vezetett, amelyek azonban eredmény
telenül maradtak, majd a Somogy is akcióba 
lendült,

a 25. percben Táltos, majd a 26. perc
ben P ető  révén két gólhoz jutott.

A játék ettől kezdve ellanyhult és az eredmény 
a félidő hátralévő részében nem változott.

Szünet után a Somogy erősítette az iramot 
és már az 1. percben

V. CSOPORT:
Magyar részről Rajcsányi indult. Az ola

szok Salafiát indították. Rajcsányi eredmé* 
nyei: Trinder 5:3, Hintz 5:3, Duvivier 5:1.

TOVÁBBJUTOTTAK: Rajcsányi 3, Sala
fia  3 és Trinder 3 győzelemmel.

VI. CSOPORT:
Ebben a csoportban N agy Ernő indult. Pin

ton olasz valamennyi asszóját megnyerte. 
Nagy Ernő eredményei: Pinton ellen veszt 4:5, 
Csipler ellen győz 5:l-re, Sobek ellen 5:0-ra, 
Vaggon ellen 5:2-re.

AZ ELŐDÖNTŐBE KERÜLTEK: Pinton 5, 
N agy  4, Sobik 2 győzelemmel.

VII. CSOPORT:
Ide már nem jutott magyar versenyző. Az 

olasz Gaudini eredményei: Dcheleanu 5:3, 
Brook 5:1, Losert 5:1, Stein 5:2.

AZ ELŐDÖNTŐBE JUTOTTAK: Gaudini 
4, Dcheleanu 2, Brook 2 győzelemmel.

Táltos 16-osról lőtt góljával 5 :0-ra ve
zetett.

A kaposváriak ekkor iskola játékba kezdtek, 
amely azonban megbosszulta magát, mert

o Vasas a IS. percben Erdős, majd a 25. 
percben Haraszti révén gét gólhoz jutott 

(3 :2 ).
A Somogy ettől kezdve komolyabban vette a 
játékot és a 32. percben Táltos fordulásból lőtt 
góljával a gólarányt U:2-re. javítottta. A 37. 
percben Galambos a védőjátékosok között ki
tört, Kovács buktatta, de Galambosnak volt 
még annyi ereje, hogy a gólt belőhesse (5 :2 ) .  
A 42. percben a Vasanak alkalma lett volna 
az eredményt szépíteni, de a megítélt 11-est 
Jeckl kapu mellé lőtte.

Hat magyar és hat olasz került a döntőbe
Az előmérkőzésekből tovább jutott 21 vívó

ból újból 3 csoportot alkottak. A három cso
port első négy helyezettje, tehát 12 versenyző 
jutott a döntőbe.

Kabos ragyogóan vív és első lesz 
csoportjában. Zirczy csak holtver

seny után lesz negyedik.
Az első csoportban Kabos pompásan verek
szik és sorra aratja győzelmeit. A magyar baj
nok Zirczy 2 .győzelemmel holtversenyben vé
gez és csak egy újabb mérkőzéssel tud a dön
tőbe jutni.

AZ I. CSOPORT EREDMÉNYE:
1. Kabos 5 gy., 2. Pinton olasz 4 gy., 3. 

Turchi olasz 4 gy.. 4. Zirczy 2 gy.
Gaudini csoportgyőztes.

A második csoportban Rajcsányi és Kovács

A dönfök
Az állva maradt 6 magyar és 6 olasz vívót 

két csoportba osztották és előbb a 6 magyar 
vívott egymás ellen cs azután a 6 olasz.

.4 magyarok asszói: Kovács—Kabos' 5:1, 
Gerevich— Zirczy 5:3, Rajcsányi—Nagy 5:1, 
Kabos— Zirczy 5:2, Gerevich—Rajcsányi 5:3, 
Nagy—Kovács 5:1, Kabos—Rajcsányi 5:1, 
Gerevich—Nagy 5:4, Kovács—Zirczy 5:3, Ge
revich—Kabos 5:1, Nagy—Zirczy 5:1, Ko
vács—Rajcsányi 5:1, Kabos— Nagy 5:4, Ge
revich—Kovács 5:3, Rajcsányi— Zirczy 5:4.

i— — — —

Somogy marad az első ligában
S o m o g y — V a s a s  5 : 2  ( 2 :0 )

küzdenek. A csoportgyőztes Gaudini 4 győzel
met aratott a jól vívó Kajcsányival együtt.

A II. CSOPORT EREDMÉNYEI:
1. Gaudini 4 gy., 2. Rajcsányi 4 gy., 3. 

Kovács 3 gy., 4. Salafia olasz 3 gy.
Marzi is győztesen kerül ki az elő

döntőből.
Marzi nagyszerűen küzd, mindjobban bele

melegszik a küzdelembe. Nagy Ernő is kitü
nően verekszik.

A III. CSOPORTBAN
1. Marzi olasz 5 gy., 2. N agy 4 gy., 3. Ge

revich 3 gy., 4. Ughi 3 gy.
Az elődöntő után tehát valamennyi nemzet 

vívói kiestek a küzdelemből és csak 6 magyar 
és 6 olasz jutott a döntőbe.

A nagyszerűen vívó Kabosnak nincs sze
rencséje a jurivel. Szemlátomást veszti el ked
vét a mezőny legjobb formában lévő vívója.

A magyar bajnok, Zirczy egyetlen győzelmet
sem arat.

A  csoport eredm énye: Gerevich 5 gy., Ka
bos 3 gy., Kovács 3 gy., Rajcsányi 2 gy., Nagy 
2 gy., Zirczy 0 győzelem.

A z olaszok asszói: Salafia—Pinton 5:4, 
Ughi— Turchi 5:2, Marzi— Salafia 5:2, Turchi 
— Pinton 5:1, Marzi—Ughi 5:2.

Kiss Ervin.

Az egyéni kardversenyt már reggel 9 óra
kor kezdték a Margitszigeten. A versenyen in
duló 39 vívót hét csoportba osztották. Magyar 
részről a következők indultak: Kabos, Gere
vich, Kovács, Zirczy, Rajcsányi és N agy 
Ernő.

I. CSOPORT:
Kabo3 valamennyi ellenfelét legyőzte. Győ

zelmi sorozata a következő volt: Montfoort 
ellen 5:2, Pilbrov ellen 5:1, Verő 5:1, Mózes 
5:1 és Freese ellen 5:4-re győzött.

AZ ELŐDÖNTŐBE KERÜLTEK: Kabos 
5, M ózes 3 és M ontfoort 2 győzelemmel.

II. CSOPORT:
Ebben a csoportban Gerevich vívott. Az öt 

mérkőzés közül négyet megnyert. Kasclika 
ellen azonban 5:0-ra vesztett. Eredményei: 
Turchi 5:3, Beaumont 5:3, Kaschka 0:5, Hói
ban 5:1, Klein 5:2.

AZ ELŐDÖNTŐBE KERÜLTEK: Gerevich 
4, Kaschka 4 és Turchi 3 győzelemmel.

III. CSOPORT:
Itt a fiatal Kovács küzdött. 4 mérkőzésből 

hármat megnyert, míg az olasz Ughi ellen

Győzött a Hungária és a Bocskai
A Hungária vasárnap Brünnben revánsmér- 

kőzést játszott a SK Zidenice-vel és azt 4:2 
arányban legyőzte. Félidőben még 2:l-re ve
zetett a Zidenice. A Hungária góljait Híres, 
Dudás, W éber (11-esből) és B arátky  lőtték.

A  Bocskai túrázó csapata Zwickauban 
mérkőzött a SC Planitz csapatával és azt 2:1 
arányban legyőzte. A Bocskai mindkét gólját 
Teleld lőtte.

Dánia vasárnap Stockholmban 3:2 arány

ban legyőzte Svédország válogatott futball
csapatát.

Belgrádban vasárnap játszották le a Jugo
szláv bajnoki döntőt. A BSK-csapat 4:0-ra 
győzött a Jugoszlávija ellen.

A  német vízipóló válogatott csapat hatévi 
szünet után ismét játszott Rotterdamban a 
hollandok ellen. A  mérkőzést 5:2 arányban a 
németek nyerték.

Párizsban került eldöntésre a japán-ausztrá
liai Davis Cup-mérkőzés. Ausztrália 3:0-ra ve
zet a japánok ellen és ezzel már meg is 
nyerte a mérkőzést.

Iszszmlc&s elleni crayoni
hord ma minden nő a rétik ül jében, mert ha 
társaságban, táncban érzi, hogy izzad, a reti- 
külben elhelyezett Móment crayónnal azonnal

segít vele a toilettben. Kapható minden j< 
szaküzletben. Magyarországi főraktár: K 
mochemia rt., Budapest, IV., Molnár-utca
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Liszkay nyerte az országúti 
kerékpárversenyt

Az összetett országúti kerékpárbajnokság 
II. futamát, a Budapest—Vác—Balassagyar
mat— Magyamándor—Aszód—Vác és Buda* 
pest 184 km-es útvonalon vasárnap bonyolí
totta le a Magyar Kerékpáros Szövetség.

1. Liszkay BSF, fi ó 15 p 20 mp (kilométcrátlaga 20.8 
km). 2. Vitéz MOVE Szent István SF 6 ó 15 p 25 mp. 
3. Németh MKSz fi ó 36 p 15 mp. 4. Orczan Törekvés 
rajta, 5. Hamar MKSz. rajta. 6. Adorján Székesfehér
vár rajta, 7. Droba Postás rajta, 8. Erős BSD rajta és 
velük együtt még hét versenyző az élcsoportban.

Az országút' nnjnoksággal párhuzamosan ugyanazon a 
távon lebonyolított verseny, amelyben a bajnokságban 
részt nem vett kerékpárosok állottak starthoz, a kö
vetkező eredményekkel végződött: 1. Engel MKSz fi ó 
36 p 20 mp. 2. Jálics Postás rajta, 3. Karaki Pcst- 
szen törzsébe ti Viktória KK rajta. 4. Kiing MKSz rajta, 
5. Huszka III. BSE 6 6 38 p 20 mp, 6. Gcre Postás 
rajta.

Az országút, eltekintve néhány íelázott résztől, tűr
hető állapotban volt.

Tánc a boldogságért 

BUDAI SZÍNKÖR
Minden este 8 órakor.

Olvassa el az összes lapok kritikáit

A magyar höigytenniszezők 
4:2-re vezetnek az 

osztrákok ellen-
A BLKE díszpályán vasárnap délelőtt elő

ször az osztrák—magyar hölgytenniszmérkő- 
zés szombatról elmaradt 2 női párosmérkőzé
sét bonyolították le. A Srédemé—Paksiné pár 
6:1, 6:1 arányban győzött az Eisenmenger— 
Wolff együttes ellen, a Baumgarten—Tsukné 
együttes pedig 2:6, 6:3, 6:2 arányban verte 
a Krausz—Grünberger párt.

Délután 2 egyes mérkőzést bonyolítottak 
le. Srédemé 6:4, 7:5 arányban győzött Wolf 
ellen; az osztrák Eisenmenger pedig 6:3, 
6:3 arányban verte Baumgarten Magdát. Az 
esőzés miatt a hátralévő 2 páros mérkőzést 
hétfőn délelőtt fél 10 órakor játszók le.

Magyarország eddig 4:2 arányban vezet.
Ugyancsak a BLÜE-pályán lesz hétfőn dél

után a Sárkány—Baumgarten és a Gabro- 
vitz, Kis—Friedrich, Ferenczy Budapest baj
noki mérkőzés is.

W i— i . . .

Budapest művészeti látványossága a 
KÁLDOR-GYÜJTEMÉNY

I., Török Ignác-utca 58. Az angol és fran
cia világsajtó szerint is Európa egyik leg
nagyobb és legnívósabb magángyűjtemé
nye. Díjtalan megtekintés. Ö n t is  s z ív esen  
látjuk. Iskolák csoportonként tekinthetik 
meg.

S t u f c  é s  f u x  a

Szín: a M argitsziget fedett sétánya. Stux 
ül e g y  pádon, F ux arra jön és megáll. 

FUX: Na, ez a hét is örvendesen kezdődik! 
Mit csinál itt, Stux úr?

STUX: Vívódom . . .
FUX: Talán vív? Nem is tudtam, hogy 

maga is vívó? Itésztvesz a versenyen?
STUX: Milyen versenyen?
FUX: De hiszen azt mondta, hogy v í v . . ,  
STUX: Azt mondtam, hogy vívódom . . .  

Vívódom, hogy m enjek-e be a vendéglőbe egy 
pohár sörre . . .

FUX: Már megint ugrat? És én már azt 
hittem, hogy maga is résztvesz az Európa-
bajnokságon.

STUX: Hol van nekem ahhoz pénzem, hogy
kiutazzam. Londonba? . . .

FUX: De mi köze ennek Londonhoz?
STUX: Hát nem a londoni konferencián 

döntik most el Európa, sorsát?
FUX (m érgesen ): De én a vívóversenyről 

beszélek! Európa összes nemzeteinek a képvi
selői itt tusakodnak a szigeten.

STUX: A képviselők is azon tusalcodnak, 
hogy bem^njenek-e egy pohár sörre? . . .

FUX: Karddal, tőrrel viaskodnak!
STUX: Szent Isten ! Ölik egymást? íg y  kez

dődik a tízéves béke?
FUX: Maga még nem látott vívóversenyt? 

Felállnak a plansra és vigyáznak, hogy tusst 
ne kapjanak.

STUX: Pancsolnak és mégsem folyik rájuk
a tvss?

FUX: De nem olyan tussról van szó! 
STUX: Ja . . .  már tudom . .. Vigyáznak, 

hogy fekete ne legyen a rvháljuk a tu ss tó l ...  
A fiam mindig leönti magát, ha rajzol. . .

FUX (dühösen): Már látom, hogy maga 
egy szót sem ért ebből! Nem hallott még a 
villany zsűriről sem?

STUX: Zsűri állapítja meg a villany árát? 
FUX: Mondja, ugratni akar engem? Ho

gyan jut az eszébe ilyesmi?
STUX: Gondoltam, a villanysztrájk miatt 

ült össze a zsűri. . .  A múltkor is kinnvoltam 
Pesterzsébeten egy ismerősömnél és éppen

sztrájkoltak. Petróleum égett. . .  Mondja és
leszállította a zsűri az áramdíjat?

FUX (fen yegetően ): Hagyja már abba! A 
villanyzsűri egy gép, amely pontozza a vívók 
hibáit.

STUX: Hibája is van a villanynak? Rosz-
szul cg? . . .

FUX: Stux, ne ejtsen kétségbe! Maga ta
lán nem is jött ki az epére?

STUX: Kinek az epéjére?
FUX: Már megint viccel? A vívók epéver-

senyére.
STUX: Egymás epéjére mennek a karddal?
FUX (dühöng): Maga megy az én epémre!
STUX: Hogy mondhat ilyent, kedves Fux 

úr? Hát van nálam egyáltalán kard? . . .
FUX: Slussz! Beszéljünk másról. Mit csi

nált tegnap?
STUX: Egész este vártam magát a kávé

házban. Hol volt, hogy nem jött be?
FUX: Szórakozni. Megnéztem „A  feleségem  

nadrágjá” -t.
STUX: Na és az magának egy szórakozás?
FUX: Azt hittem, de tévedtem.
STUX: Mondja, mióta nős maga?
FUX: Húsz éve. De miért kérdi?
S T U X év alatt nem láthatta eleget 

a felesége nadréigját? És egyáltalán, mi nézni 
való van azon?

FUX: Miről beszél már megint, maga sze
rencsétlen? Ez egy színdarab!

STUX: Színes is?
F U X : Úgy kell nekem, ha szóbaállok magá

gával! Hallgassa csak, tusst húznak valakinek 
a vendéglőben . . .

STUX: A vendéglőben is vívnak? .
FUX: Már miért vívnának?
STUX: Most mondta, hogy ott is van 

tuss. . .
FUX (dühöngve): Szerencséje van, hogy 

haza kell sietnem, mert máskép azt hiszem 
megölném! Hét órára otthon kell lennem. (A z  
óráját nézi.) A maga óráján mennyi van?

STUX (az irattárcájában papírok között 
keresgél): Tíz p en gő.

László Ferenc

Már csak június 30 -ig  vásárolhat

parcellán- is  flvegáput
L Á N G  M .-n é l, IV ., S z e r v i t a - t é r  

hihetetlen olcsón felszámolási áron!

Tóth Ilonka országos rekordot! javított
Az MTK tegyőzie a MflC-ot

Vasárnap délután a Nemzeti Sportuszodá
ban tartotta az Úszókoalició versenyét. A nap 
kiemelkedő eredménye Tóth Ilonka 500 méte
ren elért új országos rekordja.

Részletes eredmények:
500 m hölgy gyorsúszás. Bajnok: Tóth Ilonka 

MUE. 8 p. 10 mp. Országos rekordI 2. Csányi 
FTC, 3. Csukay BST.

100 m gyorsúszás. Bajnok: Székely FTC 1 
p. 1.2 mp. 2. Kánásy MAC 1 p. 1.4 mp. 3. 
Csik BEAC 1 p. 28 mp.

200 m hölgy mellúszás. Bajnok: Bethlen 
Margit FTC 3 p. 32.8 mp. 2. Bárány FTC.

SxSS egyharmad m leány vegyes-staféta. 1. 
ni. kér. TVE. 1 p. 26.4 mp. 2. FTC, 3. UTE 
66 kétharmad m ifjúsági gyorsúszás. Hollós 
Imre emlékverseny. 1. Lázár UTE 40.7 mp. 2.

Gyulai MAC.
200 m mellúszás. 1. Mezei MTK. 2 p. 30.2 

mp. 2. Lengvári BEAC. 3. Lantos FTC.
Sx66 kétharmad ifj. vegyes staféta. 1. MAC 

2 p. 31.2 mp. 2. III. kér. TVE. — 100 m hát
úszás. 1. Dr. Herendi UTE. 1 p. 2 mp. 2. Ha
zai MTK. 3. Nagy UTE

100 m ifj. mellúszás. 1. Hiobeg III. kér. TVE 
1 p. 34.4 mp. 2. Nemes FTC. 3. Pintér BSE.

4x200 m gyorsúszó staféta. 1. UTE 9 p. 54.6 
mp. 2. FTC. 3. BEAC. — Műugrás. 1. Kovács 
UTE 71.13 pont. 2. Hídvégi MAC.

Vízipólómérközések: III. kér, TVE—FTC
2:2 (2:0).

UTE— M ESE  7:1 (6:0).
M TK— M AC  4:2 (3:2).

LÚSrORT

A MAPC vasárnap délelőtt Bertalan-utcai 
pályáján női atlétikai versenyt rendezett, 
melynek eredményei a következők:

200 m-es síkfutás: 1. Kronics BEAC 29.9 
mp,

200 m-es junior síkfutás: 1. Barcza TFSC 
31.4 mp.

Súlydobás: 1. Krischer TFSC 886 cm.
Magasugrás: 1. Ligeti Közg. EAC 130 cm.
Diszkoszdobás: 1. Roggenbauer FTC 24 m 

57 cm.
100 m-es síkfutás: 1. Kresz TFSC 13.7 mp.
Távolugrás junior: 1. Strohoffer TFSC 

462 cm.
4x100 m-es staféta: 1. TFSC (Lukács, Stro

hoffer, Krischer Kresz) 56.9 mp.

A Ferencváros veresége 
Münchenben

A Ferencváros csapata vasárnap a Bayem 
München csapatával mérkőzött és 3:2 arányú 
vereséget szenvedett. A müncheniek a fél
időben már 2:l-re vezettek. Az első gólt Sá- 
rosi lőtte kitűnő egyéni játékkal, de utána 
Rohrer büntetőrúgésból kiegyenlített és a

BlocknerJ.,
g  hirdetőiroda
I Andrássy-úfi fiókja
1 ITIOSt:  Andrássy-űt

kmmm.) t e l e f o n I <23—2—45 I

37. percben vezetéshez is juttatta a müncheni 
csapatot. A második félidőben Kovácsnak si
került az eredményt döntetlenné tennie, de a 
18. percben a Welber helyén kicserélt Hymon 
megszerezte a Bayem München győztes gól
ját.

A mérkőzést kilencezer főnyi közönség 
nézte végig.

TILOS AZ OLCSÓ ZSEMLYE.
Nemcsak a karlclck gondoskodunk róla, hogy az 

árak olcsóbbak ne lehessenek. Az olcsóság elleni harc
nak tipikus példája az. ami a zsemlye körül történik 
a fővárosban. Nemrégen még 6 fillér volt egy vizes 
zsemlye ára. Később a pékek leszállították ezt az árat 
5 fillérre. Ez n/onbnn még mindig túlmagns ár volt, 
mert a napokban néhány pék újabb árleszállítással 
lepte meg a közönséget és három és fél fillérért hir
dette a zsemlyét. Vagyis két zsemlyét adtak majdnem 
annyiért, mint amennyit nemrég még egyért kellett 
fizetni Az árleszállítást azonban nem nézte tétlenül 
a pékek ipartcstülete. Nyomban megindult a harc az 
olcsó „árronló** pékek ellen és ebben a harcban — 
úgy-e, mondani is felesleges? — az ípnrtrsfület 
diadalmaskodott . . . Tilos az olcsó zsemlye, vasárnap 
már nem lehetett három és féifilléres zsemlyét kapni, 
hanem megint öt fillért kellett fizetnie annak, aki a 
reggeli kávéjához még megengedheti magának ezt a 
luxust . . . Pedig, ha egyes pékek leszállították a 
zsemlye árát, bizonyosan nem azért tették, hogy rá
fizessenek . . . Még az olcsóbb ár mellett is megta
lálták a maguk számitását. Mégsem lehet beérni ezrei 
a szerényebb polgári haszonnal. Minden oldalról har
cot indítanak az olcsóbbodás ellen. Pedig drága áron 
úgysem vesz senki. Mert hiába „kerek ez a zsemlye*4, 
ha az ára nincs a fogyasztó zsebében . . .

LEGTÖBBET fizetek, készpénzzel házhoz jövök férfi- 
ruhákért, fehérneműkért, ripőért. Springer, Apród-utca 
6. szám (Szcbcny térnél), u^let.

Megjelenik minden hétfőn hajnalban. — Elő
fizetési ár: 5 pengő félévre. 19 pengő I évre. 
A kiadósért felel: Dr. B Á L I N T  M Ó Z E S .

NYOMATOTT a STÁDIUM SAJTÓVALLALAT 
KÖRFORGÓGÉPEIN, BUDAPEST. RÓZ3A-U. 11L 

Felelős üzemvezető; Győry Aladár.

Canada nyerte a derbit
A mai budapesti lóversenyek eredménye:

crI'i*ÍU.,®,m: ?z6di'dli íl2no *"): L Horthy Jenő: Dóm* (Teltschik, 4), 2. Paladin (Tóth Bertalan, 10), 3. Búza- 
vuag (\ rabéi, fi). T. m.: Vindobona, Már enyém, 
?o a.n » . ak C,óre- parancs- 2 hossz, 1/2 hossz. Tót: Í0:10, helyre: 15, 29, 20. Idő: 1.16 2/5.

II. Nyeretlen kétévesek handieapje (900 m): 1 ifi 
Pelaonoics J izs 'f: Élelkc (Balog. 5), 2. Tammuz
(\Nohlbcrt, 20), 3. Nem, nem soha (Sehejbal. 6). F. m.: 
IJenes, Szomljas, Bravó, Josibert, Miss Cigány, Macska, 
Napi gond, Reelle. 3/4 hossz, fejhossz. Tót: 10:89 
helyre: 23, 26, 22. Idó: 0.57 1/5.

IH. Pestújhelyi handicap (2100 m): t  Knrz H. dr- 
hőlgy: Rabló (Tóth E.. 10), 2. Csicsóné (Klimscha, 2). 
3 Iertmax (Schmidt Ottó, 3). F. m.: Nimolé. Consul. 
I úszta Csatlós, Szittyavér, Reménység. 1 1/2 hossz, 3 
hossz. Tol: 10:156, helyre 35, 25, 16. Idó: 2.45.

IV. Magyar Derby (50.000 pengő, 2400 m): 1. Fenéki 
ménes: Canada (Edch Győző. 1 1/4). 2. Avanti (Srhej- 
baj. G). 3. Ltvius (Tuss. 14). 4. Kiszombor, 5. Midi- 
nette, 6. Hoxnne, 7. Bcichsherold, 8. Suntime, 9. Aderno 
10. Végrehajtó, 11. Little Patty. F. in.: Marabu. Fej-, 
hosszal nyerve, 2. hosszal harmadik, nvakhosszal ne
gyedik. Tót: 10:25. helyre: 13, 24, 40. Idő 2.41 2/5. A 
versenyben az indításnál Suntime vezető lova: Marabu, 
állva maradt és a versenyben nem vett részt.

V. Kétévesek versenye (1000 m) 1. Kulme György: 
Cheeky (Teltschik, 10), 2. Vonzo (Gutái, pari), 3. Kur- 
kud khán (Szokolay, 1 1/4). F. m.: Toupet. 1 3/4 
hossz, 3/4 hossz. Tol: 10:82, befutó 2G0. Idő 1.05.

VI. Welter handicap (1000 m): 1. Lukács S. úrhőlgy:
Africanus (Félix, 5), 2. Szászorszép (Szabó, 10), 3. An
nus (Tamási. 12). F. m.: Mirjam, Anubis II., Rattrape, 
Zsivüny, Arme Grcdl. Napfény, Rcpris. Mimt a madár, 
Gyöngyház, Madár. Bluc Cyprus, Papucshős. 3/4 hossz, 
3/4 hossz. Tót: 10:45, helyre: 19, 25, 48. Idő 1.04 2/5.

VII. (1800 m): 1. Mélik Andor: Suhanr 'Kollár, 2), 
2. Vágjad (Szentgyőrgyi, 10), 3. Sylva (Kunay G. 3.). 
F. m.: Legyes, Monda, Martinsberg, Vakmerő, Marty.
1 1/2 hossz, 5/4 hossz. Tót: 10:28, helyre: 14, 24, 18.

A kettősfogadás eredménye: Életke—Rabló 5:515.

Dollfuss a pesti moziban...
A  napokban mozilyan voltam. A  film előtt 

szokás szerint híradót vetítettek. A  kép a 
k. u. k. uniformis ünneplését mutatta be és 
a filmen megjelent Dolfuss is. Abban a 
percben, amikor a kistermetű kancellár meg
jelent, a pesti moziban felharsant az „ él
jen ”  és a mozi közönsége önfeledten tapsolt 
Ausztria kancellárjának. A pesti közönség 
tüntetett Dolfuss mellett és tüntetett a / -)- 
rogkereszt ellen. A  kép már eltűnt, a híradó 
végétért és a magyar tábor még mindig ün
nepelte Dolfusst és zúgott a taps . . .

A Tessék beszállni kettős ünnepe. A Ttryal 
Orfeumban színrekerülő Tessék beszállni cíi: ü 
nagysikerű operettnek kettős ünnepe lesz a 
héten. Szerdán, 21-én a rádió közvetíti (ez az 
előadás pontosan negyedkilenekor k-zdöiii !:s, 
csütörtökön, 22-én pedij; 25-ik előadását ün
nepli.

Tánc a boldogságért. (Bemutató a Budai Szín
körben.) Az első nyári operett, am ellyel a C:: ; i 
Színkör nyitotta meg kapuit, a jóizlés és siker je
gyében születőit. A  _ nívóról gondoskodik Fúr • 
A dorján vígjátókpxerű librettója és Lajtai La. - 
könnyű, melodikus m uzsikája egyaránt Szeri = 
Andor versei is ötletesek. A szereplők, éliik-'.n i 
kitűnő Gsortos Gyulával, Berky Lilivel, G >/.on 
G yulával. Fejes Terivel, Kun M agdával. Gyor-v y - . 
val és Békássyval épúgy hozzájárulnak az ujdon^íg 
sikeréhez, m int G yarm athy Miklós díszletei. Lóránt 
Vilmos rendezése és a zenekar élén egy tehet-égrs 
új ember: Zsigmondy Pál.

MELLÉKUTCA. (A Rádiós új film je.) Rég lát- 
tünk olyan Jó amerikai film et, mint a ...Mi . 
utca**. Emberi m élységek vannak a Fox új film
jében. amelyben rengeteg a tiszta költészet. A ki
tűnően rendezett, drámai hatású film két egé-z 
nagy alakításra ad alkalmat a főszereplőkul .. 
Iréné Dunn a legnagyobb tragikák egyike és .John 
Boles megrázóan emberi. A filmnek megérdemelt 
nagy sikere van.

• Az új Kohn dr. Szombaton este hatósági szemle 
volt a Betlilen-téri Színházban. Max Nordau Dr. Kohn 
című betiltott drámája került színre, átdolgozott for
májába. A drámából, amit két jobboldali újságíró irt 
át, most hiányoznak azok az éles kifejezések, amit a 
premieren jelenlévő rendőrfogalmazó kifogásolt. 
színház igazgatósága reméli, hogy az átdolgozott Dr. 
Kohn új premierjét a hatóság engedélyezni fogja év a 
darab méltó utódja lesz nagysikerű elődjének, a T:- 
mosának.

|

Pleíykasarok j
A  N YA R A L Á S  problémái az idén nem l 

sok gondot okoznak a színészeknek. A j 
megváltozott gazdasági viszonyok követ- * 
keztáben csak kevés primadonna enged- 2 
heti m eg magának mostanában azt a lu
xust, hogy külföldi fürdőhelyre utazzon.
A  legtöbb pesti színész örül, ha a nyara1 
is át játszhat ja  valamelyik nyári revűben, | 
akinek pedig nincs a nyári színházakban ■ 
elfoglaltsága, igyekszik vidékre, vagy £ 
megszállt területre menni turnéra. Ilyen ? 
vidéki „nyaralásra”  készül többek köz1 j 
Honthy Hanna, Makay Margit, sőt Bajor j 
Gizi is, aki egy alkalmi társulattal szerb \ 
megszállt területen fog  vendégszerepelni. | 
ha csak utolsó percben nem jön vadam 
akadály közbe és a társulat csakugyan I 
megkapja a játszási engedélyt. Ez lenn-: ! 
tizenöt év óta az első magyar színtársulat, f 
amely a megszállt Délvidék városait fel- j 
keresné. Akik pedig mégis nyaralni men- f 
nek, többnyire beérik kis ismeretlen fal- ! 
vakkal, így példáid a Nemzeti Színház- f 
beliek, akiknek egész különítménye egy 
kis somogy r, legyei községben fog ja  a~ 
idén kipihenni a szezón fáradalmait

SAVOIR, a népszerű fravria szerző 
tudvalevőleg néhány napot Budapesten töl
tött az elmúlt héten. A  jóJcedclyű francia 
vígjátékírónak egynapi ittlét után már 
feltűnt, hogy mennyien mutatkoznak b' 
neki, mint darabjainak magyar fordítói ér 
rendezői. Am ikor összeszámlálta ilyen cí
men bemutatkozó új ismerőseit, csodál- j 
kozva állapította meg, hogy több a ma
gyar fordítója, mint ahány darabot egy- \ 
általán i r t . . .  Valaki azután megmagya
rázta neki, hogy az illetők mind azt re- ; 
mélik, hogy majd a jövőben bízza meg 
őket darabjainak adoptálásával. Mire 
A lfréd Savoir nevetve jegyezte meg. hogy . 
majd igyekszik szorgalmasan dolgoz 
hogy mindenlcire jusson egy-cgy vígjáték...

A KT-B O TR ÁN Y foglalkoztatja ismét <: 
színházi köröket. Am íg azonban eddig 
csak egyes lokálok ismeretlen táncosnő 
engedték meg maguknak azt a luxust, 
hagy külföldi lapok részére odaadtál: akt- C 
fényképüket közlésre, most súlyosabb a: 1 
eset, m ert egy párisi magazin, ha nem L - 
elsőrendű, de mégis a névtelenségen már 
túljutott kis pesti színésznők fényképei 
közit — Éva-kosztűmbcn. A z illető „rr.n- ? 
vesznék”  ellen nagy a felháborodás és szó jj 
van róla, hogy bojkottot indítanak ellenük » 
ós jövőre nem szerződtetik őket egyik * 
színházhoz sem. M egérdem elnék. . .

INGYEN AJANDEK, MEG A LEVELPORTOT IS VISSZAKAPHATJA!
M O N D JA  MEO A  M Ú LTJÁT ÉS Ml FELTÁRJU K  A J Ö V Ő J É T !

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

csait, mert egy tanáee Európában 10 dol
lárnak megfelelő össezegbe kerül.

A „Magyar Hétfő*4 olvaeól azonban tel
jesen ingyen juthatnak aliho* a 20 évra 
előre kiszámított esemény felsoroláshoz, 
amelyért eddig hatalmas összegeket kellett 
lefizetni. Feltétlen vegye Igénybe lapunk 
páratlan kedvezményét. Mondja meg múlt
ját, illetve töltse ki az alanti szelvényt ée 
Marelli munkatárHa megmondja jövőjét. 
Tlálás lesz nekünk és új híveket azerez 
akciónknak, amelyért hálásak leszünk 
önnek.

Kérjük az alanti aaelvényt kitölteni ée 
S2 fillér postabélyeg melléklésével elkül
deni a Magyar Hétfő kiadóhivatalába, Bu
dapest, VI.. Rózsa-utca 111., ahonnan hoz
zánk továbbítják, mi azonnal kidolgozzuk, 
önhöz visszajuttatjuk és 

még a levélportó visszaszerzésére la 
könnyű alkalmat adunk.

^é v|  n  n  —* n  n  n

Ofnai n  n  n  t-r r -  —

Születési ért — — — — . . .  _ _ _
Melyik évben állt anyagilag a legjobban?
Melyik évben volt komoly beteg? — — — 
Melyik esztendőben volt szerelmi vagy lelki
azsmpontból a legboldogabb? — — —
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A  MEGKÖZELÍTHETETLEN 
JAMBOREE

B O T R Á N Y O S  Ú T V I S Z O N Y O K  A  G Ö D Ö L L Ő I  J Á R Á S B A N
Hónapok óta naponként olvashatjuk az elő- 

kcí.zü1 eteket, amelyekkel a világ-jamboreét 
méltó módón akarják megrendezni Gödöllőn 
Nagy viták folynak mindenütt, építik a tábort 
hatalmas átjárókkal hidalják át a HÉV-pá- 
Jyát, vízvezetéket rendeznek be, mindenről 
gondoskodnak. Nem hallottunk azonban sem
mit azokról a rendszabályokról, amelyekkel a 
közönségvek Gödöllőre való eljutását kívánják 
lehetővé tenni, illetve megkönnyíteni. Kísér
letképpen autóval elindultunk az útvonalat 
megtekinteni. Két útirány vezet a világ-jam- 
boree színhelyére. Az egyik a közismert „k i- 
*'"'0 karban tartott,, gödöllői országút, amely
Mátyásföldön átvezet. Ez a rövidebb és a __
jobbik. A másik, amely a rákosmenti községe• 
ken, Rákoscsabán, Pécelen és Isaszegen ke
resztül vezet, az újabb út.

El kell képzelnünk már most azt, hogy a 
világiamboree ünnepélyes megnyitására Buda
pest. összes járm üvei: autók, autóbuszok, mo
torkerékpárok, biciklik, sőt teherkocsik és lá
togat ú járm üvek is ki fognak vonulni és kö
zönséget fognak oda szállítani, hiszen a HÉV 
semmi körülmények között sem lenne elegendő 
az utasszállításhoz. De nem is lehet kívánni 
senkitől, akinek más járműve van, hogy a 
vicinális vasútra préselödjék fel.

Már most, aki ismeri a jobbik gödöllői or
szágutat — az aszfaltosat —, tudja, hogy ez 
az út ennek a várható forgalomnak tizedrészét 

cm lesz képes lebonyolítani, r ’ sősorban azért 
nem, mert igen keskeny. Szó sem lehet más- 
jól, csak egyes sorokban való haladásról, an
nál kevésbé, mert veszélyes fordulói nincse
nek a modem, au t óközlekedésre átépítve. 
(Egyetlenegy helyen láttuk folyamatban a 
legveszélyesebb hajtűkanyar átépítését.)

Nem kívánunk jóslásokba bocsátkozni, de 
azt állítjuk, hogy

az ezen országúton való közlekedés a 
jamboree csődjét fogja jelenteni.

Aki egyszer kiment a megnyitóra, az még 
egyszer a tábort nem fogja felkeresni, mert 
az utazás életveszéllyel jár.

Praktikus megoldás az lenne, ha a Gödöllő 
felé vezető két utat úgy használnák fel, hogy 
az egyiken engedték volna a kifelé, a másikon 
a visszafelé való haladást. Ezzel szemben

a másik út olyan rossz állapotban van,
hogy autót vagy autók tömegét rá

ereszteni lehetetlen.
Igaz, hogy most az egész útvonalon, amit be
jártunk. ..javítási”  munkálatok folynak. Lát
tuk, hogy a főváros az egyik kis hcngerecské- 
jé t  rendelte ki a több mint háromkilométeres 
útvonalra és ott primitív ménlom igyekszik az 
utat rendbehozni. Előreláthatólag július köze
péig ez az útrészlet el is készül és mire a 
jamboree megkezdődik, addigra már az út 
újból teljesen használhatatlan lesz.

A következő útszakasz már Pest vármegye 
karbantartásához tartozik. Itt a főváros ha
tárától egészen Rákoskeresztúrig semmi sem  
történik. Ez a rész olyan veszélyes, hogy

a jamboree nagy forgalmát figyelembe
vevő, naponta legalább 10—15 tengely- 

törésre kell számolni.
Erre az útszakaszra még a köveket sem hord
ták ki.

Egyetlenegy megnyugtató építési részlet a 
Rákoskeresztúr községen keresztülhaladó úgy
nevezett átmeneti szakasz burkolata, ahol kis 
bazaltkockákat fektetnek le.

Ennél az útszakasznál viszont az a hiba, 
bogy

az alapozás primitívnek látszik és tartani
lehet attól, hogy a kitűnő kockaburkolat
nagyobb esőzések után be fog süppedni 

és nagy gödrök fognak keletkezni,
amelyek az egész jól elgondolt útburkolást
használhatatlanná teszik.

Rákoskeresztúron túl megint egy útszakasz
következik, amelyen

három éve állanak a kövek anélkül, 
hogy a javításhoz fogtak volna.

A Rákoscsaba községnél lévő átmeneti sza
ka zon egész Pécelig megtörtént már a kez
detleges út javít ás és hengerelés, de ezt a te-

Elrántott gyomor, 
éiuágytalanság,

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

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

rületet

borították be.
így

ha nagyobb esők esnek, 
nedves

agyaggal
Ez nem engedi át az esőt és

állandóan sáros,
es csúszós.

Előrelátható, hogy itt sem fog  simán menni a 
forgalom  lebonyolítása. Pécelen túl Isaszegig 
tűrhető az út. Isaszegtől kezdve ú j utat épí
tenek Gödöllőig. Az új út, amelynek egyelőre 
két beton-vízáteresztője még nem készült el, 
megfelelőnek ígérkezik, elég széles, de a víz
átereszek híján ezidőszerint még nem hasz
nálható.

Amint látható, a jamboree előkészületei köz
ben a legkevesebb gondot a tábor helyének 
megközelítésére fordították és tartunk tőle, 
hogy ez a körülmény súlyosan megbosszulja 
magát. Talán nem lenne késő még most sem 
valami javítást eszközölni.

K. Pethes László volf képviselő b ü n - 
tefő följelentést tett saját felesége 

ellen, hogy Erdélybe utazását 
m egakadályozza

Ismételten szerepelt már a nyilvánosság 
előtt K . Pethes László volt kormánybiztos és 
az első nemzetgyűlés képviselőtagja. Képviselő 
korában ő volt a botbüntetés bevezetéséről 
szóló kormányjavaslat képviselőházi előadója. 
Később nehéz anyagi helyzetbe került, jász- 
apátii birtokát elárverezték, azután beugrató 
ügynökök hálójába került. Gramofont, zongo
rát, automobilt, rádiót vett a tulajdonjog fenn
tartásával, a hitetlbe kapott értékeket azonnal 
továbbadta, a részleteket természetesen nem 
fizette és így a bünetőtcljárások egész sora 
indult meg ellene. -

Hitelezői már egymásután perelték és végre
hajtásokat is foganatosítottak ellene, mire 
Pethes László arra gondolt, hogy nehéz anyagi 
helyzetéből kedvező házassággal menekül. Ez a 
kísérlete nem sikerült és végül halálosan bele
szeretett egy kis budapesti színésznövendékbe, 
akit feleségül is vett.

Abban az időben jelent meg a kormány adós
védelmi rendeleté, amely lehetővé tette, hogy 
az eladósodott földbirtokosok maguk lehesse
nek a zár alá vett birtokaik zárgondnokai. K. 
Pethes László élt is ezzel a fölhatalmazással, 
átvette mint zárgondnok eladósodott birtoka 
kezelését és jászapátii kastélyába vitte magá

val az új méltóságos asszonyt. Jászapátin nem 
bírta ki azonban sokáig Pethesné. Egy szép 
napon összecsomagolt és elutazott azzal, hogy 
erdélyi rokonai látogatására utazik. Hosszú 
hónapokig maradt Erdélyben, majd K. Pethes 
László sürgető kérésére újból visszajött, foly
tatta vele az életközösséget. Az asszony azon
ban csakhamar újra megúnta a nyugtalan, 
zaklatott életet, újból különvált Pethes László
tól, egy ideig a-bér’etben ismerősöknél lakott, 
majd rü rtá rttá , hogy visszatér Erdélybe. 
Pethes László valahogy értesült feleségének 
erről a szándérfárói és elhatározta, hogy fele
sége elutazását megakadályozza. Ezért bün
tetőfeljelentést -ott ellene a főkapitányságon 
és feljeleiué-ébcr azzal vádolta meg, hogy ré
szes az ő büncsele! menjél * n, az ő tudomásá
val és hozzájárulásával adta ei tulajdonjog 
fenntartással vásárolt holmikat, így bűnsegédi 
bűn része =. A rendőrség azonban a kihallga- 
tot', tanuk vallomásából m ccgv ződött az asz- 
szony teljes jóhiszeműségéről, megállapította, 
hogy a férj följelentése alaptalan, mire az út
levelet kiállították Pelhesnfnek, az ügyészség 
pxPg, ahová az iratok a kihallgatások befeje
zése után kerültek, jogerősen beszüntette az 
asszony ellen az eljárást. Pethes Lászlóné már 
el is utazott Erdélybe.

Két n a gy valutaügy a fellebbviteli 
bíróság előtt

Az első nagy valuta ügy, a koffer-rablás 
ügye a közeljövőben a Kúria elé kerül. Mint 
ismeretes zsarolás büntette címén vonták fele
lősségre a koffer-rabló Szckulesz Józsefet, aki 
még az ítélőtábla előtt is váltig tagadta a ter
hére rótt bűncselekményt. A törvényszéken 
Horváth Géza tanácsa három napig tárgyalta 
az ügyet és Szekulesz Józsefet zsarolás bűn
tettében mondotta ki bűnösnek és kél és félévi 
fegyházra ítélte. Az ítélőtábla Harmat/i-tanú- 
csa ezt az ítéletet m ásfélcri fegyházra  mérsé
kelte. Fellebbezés folytán 26-án kerül az ügy 
a Kúria második büntetőtanácsa elé, ahol az 
ügyet dr. Bán József kúriai bíró ismerteti.

Az ítélőtábla harmadik büntetőtanácsa pedig 
28-ára tűzte ki a csalás bűntettével vádolt Ger
gely  Pál Tamás ügyét. Gergely, mint ismeretes 
Napolcon-arany vásárlásának ürügye alatt 
15.000 pengőt csalt ki egy tőzsdebizományostól 
és a pénzzel megszökött. Az üzletet Nágel Pál 
tőzsdés közvetítette, aki rendőrségi kihallga
tása alatt az izgalmak következtében meghalt. 
Gergely később önként jelentkezett és a pénz 
egyrósze is megkerült. A törvényszék nyolc
havi börtönre ítélte.

Mind a két ügy tárgyalása iránt, különösen 
tőzsdei körökben nagy érdeklődés nyilvánul 
meg.

A Központi lejcsarnok pénzemének 
illegális versenye

Régen fájdalmas sebe a budapesti pékipar
nak az az indokolatlan és ártalmas verseny, 
amit egyes nagyüzemek folytatnak a szakma
beli iparosok ellen. Az ipartörvény ugyan fel
tételekhez, főleg felelős üzemvezetőhöz köti a 
péküzemek részvénytársasági alapon való foly
tatását, a mai viszonyok között azonban sz  
ilyen üzemvezetői állásra nagyon könnyű egy 
tönkrement pékmestert találni. Súlyos sérel
met jelent a pékeknek különösen azoknak a 
vállalatoknak a versenye, amelyek kijátsszák 
a reggel 5 órai kezdésre vonatkozó rendelke
zést. A főváros hivatalból ellenőrzi ugyan a 
pontos kezdést, a nagyüzemek azonban meg
kockáztatják a pénzbírságot, amelyet annál is 
inkább könnyen kifizetnek, mert a felelősséget

az üzemvezetőre hárítják. így, informátorunk 
szerint , a Központi Tejcsarnok üzemeit pék
áruval ellátó részvénytársaság ellen csak eb
ben az évben közel félszáz ilyen kihágásért in
dult meg az eljárás. Jellemző, hogy nem is a 
vállalat, hanem a tíz üzemvezető ellen folyt 
az eljárás, akik a Központi Tcjcsam ok e  
leányvállalatának üzemét vezették.

Ez az üzem szerezte meg egyébként a cser- 
kész-jamboree teljes pékáru-ellátását is. Az 
ipartestület már márciusban eljárt, hogy a tá
borozás rendeléseit arányosan osszák el, de 
amint kiderült, a Tejcsarnok már december
ből hatalmas pönálé felajánlásával és a nagy
tőke minden lehetőségének kihasználásával 
magához kaparította az üzletet.

A  szíkvízkariell elkeseredett harca  
a szíkvíztank ellen

Az utóbbi időben sokat szereplő Süss Sá
muelnek, a szikvízkartell elnökének egy régebbi 
ügye június 23-án kerül a Kúria elé.

A szíkvízkartell magas árai egy különben 
nem rentábilis, drága készülék konjunktúráját 
teremtették meg az elmúlt évben: a szikvíz- 
tankét, ami nem más, mint egy leegyszerűsí
tett és házilag is kezelhető szikvízgyártó-gép. 
Ezt a készüléket egy régi műszaki cég, a 
Frommer Testvérek, manométer- és műszaki 
gyár hozta forgalomba elsőnek nagy sikerrel. 
A szikvíztank nagy kárt okozott a kartellnek, 
amelynek vezetője ép ezért minden oldalon el
kezdte ellene a harcot. A szíkvíztank néhány
szor gondatlan kezelés folytán balesetet oko
zott, mire a kartell ügyvédje nagy összegekért 
perelte a Frommer-céget, ezeket a pereket 
azonban elutasították. Ezenfelül Süss szemé
lyesen és ügynökei útján is mindenütt terjesz

tette, hogy a tank igen veszélyes, a leg
többször felrobban, a víz megromlik benne es 
hasonlókat.

Frommer végül is megunta az állandó zak
latást és megszüntetve a gyárat, Palesztinába 
vándorolt ki és ott alapított hasonló üzemet.

M t M iO c a u t o
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Előbb azonban még Frommerék feljelentést 
tettek tisztességtelen verseny miatt Süss ellen. 
A törvényszéken sikerült a vádat bizonyí
tani és akkor Süssék ellenkeresettel éltek, azt 
állítva, hogy From m er ügynölcei is a tisztes
ségtelen versenybe ütköző állításokat terjesz
tettek a Jcartell szíkvizéről. Miután ezt a vá
dat a kartell bizonyította is, a törvényszék és 
tábla úgy látta, hogy a szemben álló felek ki
jelentései egalizálják egymást. Frommerék 
szerint az ő ügynökeik semmivel sem mondot
tak többet a bizonyítás anyaga szerint sem, 
mint amennyi a készülék előnyeinek megma
gyarázásához szükséges. A Kúria Zsitvay-ta- 
nácsa fogja most kimondani az utolsó szót eb
ben az ügyben.

A Széchenyi-fiirdd botránya 
az ítélőtábla előtt

Emlékezetes az a botrány, amely a Szeche- 
nyi-fürdő építkezése körül keletkezett. Az épít
kezést végző Walla József rt. végelszámolási 
iratait, ugyanis titokzatos kezek meghamisí
tották. Ha ezekre a hamisításokra idejében 
nem jönnek rá, a székesfőváros egymilliárd 
koronával többet fizetett volna ki a Walla- 
cégnek, mint amennyi a megegyezés szerint 
járt.

Mikor «*i hamisítás kitudódott, a főváros az 
iratokat átküldte a királyi ügyészségnek, ahol 
megindult a bűnvádi eljárás a Waila-cég egyik 
igazgatója Perl Dániel ellen.

Perl Dánielt, aki Perl Gyulának, a Walla Jó
zsef rt. vezérigazgatójának unokaöccse, a bün
tetőtörvényszék egyévi börtönre ítélte csalás 
£s okirathamisítás címén. Perl Dániel, aki kü
lönben közben öngyilkosságot is megkísérelt, 
fellebbezett az ítélet ellen és az érdekes per fel- 
lebbviteli tárgyalása június 23 án lesz az ítélő
táblán. Az ügyet Zachár István táblai tanács
elnök tanácsa tárgyalja.

A 18-as honvédek, elesett hőseik emlékszobrát
augusztus 6 án leplezik !e Sopronban. A szobor 
174G0 elesett honvéd emlékét örökíti meg. A képen 
(balró '-jobbra) Siklódy Lőrinc szobrászművész, a 
szobor alkotója , dr. T h um er M ihály soproni pol
gárm ester, vitéz Takách Jenő alezredes, a bajtársi 
kör elnöke, vitéz^Csizm adia titkár é* Molnár ez
redes. szobrászművész, a dombormüvek tervezője 
látható. Sopron városa, az ünnepségekre az ország 
különböző részeiből, külön vonatokat fog  indíttat
ni, olcsó menettérti jegyekkel, hogy az ünnepélyen 
a fővárosban és a Dunántúl lakó. volt 18-osok 
részt vehessenek. A  szobor leleplezésre a legelőke
lőbb m éltóságok is kilátásba helyezték részvételü
ket. A  szervezés lázasan fo ly ik , m elynek érdekes
sége. hogy az ünnepségre az osztrák bajtársi 
egyesületek is bejelentették megjelenésüket Fey 
őrnagy vezetésével. A szervezés munkáját Buda
pesten B iringer József volt főhadnagy végzi, aki 
az érdeklődőknek szívesen ad felvilágosítást, tele
fon: 23—9—09.

— Másnak a nevén szökött meg a rendőrség
ről. Noth Lajos 34 éves volt magántisztviselő, 
ez év márciusában zsebtolvajlás gyanúja miatt 
a főkapitányságra került. Vele egy cellában 
volt Kovács István napszámos, akit részegség 
miatt állítottak elő. Araikor a még mindig 
részeg Kovács István igazoló iratai beérkez
tek és nevét szólították, helyette Noth Lajos 
jelentkezett, akinek sikerült is ily módon meg
szökni. A rendőrség hosszas nyomozás után új
ból elfogta a többféle álnéven szereplő Noth 
Lajost, de nem sikerült rábizonyítani a zseb
tolvajlást, úgy, hogy ismét szabadlábra került. 
Vasárnap délután azonban rajtavesztett, mert 
a 10-es villamoson tettenérték zsebtolvajláson 
és újból előállították a rendőrségre.

IV., Kristóf-tér 3 . szám alatti üvegpalotában, a belváros szívében 
az augusztus 1.-én nyíló és minden szakmát felölelő

hatemeletes K r is t ó l -Á m h á z  néhány osztálya bérbeadó!
Értekezés az Áruház irodá'ában, IV., Türr István-utca 9 ., II. 3 ., 

vagy a helyszínen d. e . 9 —2-ig . Telefon: 6 8 - 0 - 0 0 .
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Arvíszteént öntöttet e l  a  
llonyva-patahL 
Sátoraljaújhely utcáit
A. filléres vonat utasai eláslak

Törvényszéki naptár
Hétfőn

A Richter-váltóügy főtárgyalásának foly
tatása. Üjabb tanúkihallgatások, esetleg már a 
vádbeszédre is sor kerül. {H orvát /i-tanács
II. em.. 9 órakor.)

A Maaryar H étfő néhány héttel ezelőtt beszá
molt arról a próbaperről, amelyet a Máv. beteg
biztosító intézete ellen indított egy vasmunkás, 
munkabérmegrövidítés címén. A  pert megnyerte, 
mire huszonegj'en indítottak hasonló címen pert a 
biztosító ellen. Ezek közül bárom ügyében a köz
ponti járásbíróság m egtartja már a tárgyalást 
(Földszint 36. 9 órakor.)

A7. ítélőtábla IV. büntetőtanácsa a gyilkos
sági kísérlettel vádolt Feuer János bűnügyét 
tárgyalja, aki szerelmi féltékenységében 
menyasszonyát meg akarta ölni. A törvény
szék két és félévi fegyházra ítélte. (II. emelet
34.. 10 órakor.)

Kedden
A pestvidéki törvényszék Pintér-tanácsa tár- 

pvnlja a házasságszedclffesse! és sikasztással vá
dolt Dudás Gyula Boszkárl alkalmazott bűn
ügyét. Dudást Orosz Anna nevelőnó jelentette fel. 
keresetében előadta, hogv Dudás neki házasságot 
ígért és ö hozományképen 600 pengőt adott át neki. 
Dudás azonban más nőt vett c! feleségül és a pén
zét som volt hajlandó visszaadni. A törvényszék 
most tartja meg a főtárgyalást ebben az ügyben 
i-s a tanuk egé«7. sorát fogják  kihallgatni arra 
nézve, hogy Orosz Anna hozományként, vagy mint 
ahogy Dudás állítja , kölcsönképen adta-e át „v ő 
legényének" a 600 pengőt. (Fő utca 70., II. em. 213. 
Fél 11 órakor.)

Az ítélőtábla V. büntető tanácsa tárgyalja a 
zálogcédula-manipulációiról ismert Gyenes 
Marcellnak egyik sikkasztási bűnügyét. (II. 
emelet 29.)

Szerdán
Az ítélőtábla HarmatJt-tanácsa fél 10 órakor 

hirdet ítéletet a kiskőrösi kommunisták monstre 
bűnügyében, melynek 33 vádlottja van. A  vé
delmet két ügyvéd látja el: dr. Latkóczy Imre 
és dr. Timár Miklós. (II. emelet 34, 1 órakor.)

Az a borzalmas erkölcsdráma, amelynek tör
vényszéki tárgyalásáról annak idején a M agyar 
Hétfő már beszámolt, kerül az ítélőtábla második 
büntelötanáesa elé. Id. L. János kényszerítette ti- 
zenhároméves leányát, hogy vele viszonyt folytas
son ps ennek következményeképon négy év után a 
leánynak gyerm eke született. A gyerek meghalt, 
a leány m egörült és jelen leg  is az angyalföldi té
bolydában rnint dühöngő elm ebeteg kezelik. A bes
tiális apát a bíintetőtörvényszék bét é« félévi fegy 
házra ítélte. (II. em., 34. Fél 10 órakor.)

Csütörtökön
Az ítélőtábla IV. bünetőtanácsa tárgyalja a 

szándékos emberöléssel vádolt Benkó Sándor 
bűnügyét, aki gazdáját Horváth Kálmán ma- 
lomtulajdonost, 1932-ben agyonlőtte. A törvény
szék hatévi fegyházra ítélte a gyilkos molnár- 
segédet. (II. emelet 34., fél 12 órakor.)

Pénteken
A t>PTyeghamisítás«al vádolt B író István és 

társai bűnügyét tárgyalja  az ítélőtábla Gadó-ta- 
r.ácsa. Az elsőrendű vádlottat a bűntelőtörvényszék 
háromévi fegyházra ítélte. (II. em., 32. Fél 10 óra
kor.)

Az ítélőtábla IV. büntetőtanácsa tárgyalja a 
rablással vádolt Tatár József és Szatmári Sán
dor bűnügyét, akik a múlt év novemberében 
kiraboltak egy Kertész-utcai trafikot. A tör
vényszék Tatárt négy. Szatmárit két és félévi 
börtönre ítélte. (II. emelet 34., 11 órakor.)

Szombaton t
Gágern János bárót, m int ismerete*, legjobb 

barátja : K árolyi István g ró f családért feljelentette.
360.000 pengőről van szó. m elyet, a feljelemtés sze
rint, örökség meséjével vett fel kölcsönképen Gá- 
gern, akit a bíintetőtörvényszék a néhány hónap
pal ezelőtt megtartott tárgyaláson bűncselekmény 
hiányában felmentett. Az ítélőtáblái tárgyalás 
■•-ánt nagy érdeklődés nyilvánul meg. Referens: dr. 
K ring Jenő táblabíró. Védő: dr. W eisz Ödön. (II. 
emelet, 34. Fél 10 órakor.)

— Ili permangánnal megmérgezte magát egy
asszony. Vasárnap délután 4 órakor az Angyal- 
földi-út 1. számú házban levő lakásán hiper- 
mangánnal megmérgezte magát Horvát Rezső 
rézesztergál'yos 30 éves felesége. Cúlyos álla
potban a Rókus-kórházba vitték.

A vasárnapi filléres gyors utasait kelle
metlen idő érte Sátoraljaújhelyen. Már dél 
felé el kezdett esni az eső, úgy, hogy a kirán
dulók nem tudtak sem a hegyekbe felmenni, 
sem a várost megtekinteni, hanem ismerőseik
hez és a kávéházakba voltak kénytelenek le
telepedni. Délután négy órakor már patakok
ban ömlött az eső a városra és egész város
részek váltak megközelíthetetlen né. A felhő
szakadássá váló eső először a mélyebben fekvő 
részek üzleteibe és pincéibe hatolt be, de rövi
desen a lakásokba is benyomult a víz. Az úgy
nevezett Cigánysoron, amelyek a Windisch- 
graetz-telkek  mellett terülnek el, mint min
den évben, úgy az idén is kiáramlott a 
Ronyva; és elönöttte az ott elterülő utcák kö
zül a Kazinczy-utcát, a Hónis-utcát, a Deák-, 
Jókai-utcát. A Ronyva szabályozását a tria
noni béke óta sürgeti Sátoraíjaújh?ly közön
sége, anélkül, hogy a csehekkel meg lehetett

volna egyezni és ezt a patakot, amelyet a 
trianoni béke „hajózható”  folyónak jelzett, 
szabályozni lehetett volna.

A város tűzoltósága megfeszített munkával 
megtett mindent, amit csak lehetett. Dr. Or
bán Kálmán, a város polgármestere, személye
sen vezette a mentési munkálatokat, amelyek 
során több házból ki kellett telepíteni a lako
sokat, mert összeomlással fenyegettek.

A lakosság késő este is izgatottan igyekszik 
a veszélyeztetett helyekről magasabban fekvő 
pontokra holmijait áthurcolni, mert a meg
szállott cseh területekről érkezett jelentések 
szerint oly nagy volt a csapadék, hogy a 
Ronyva, további áradással fenyeget.

A lakosság elkeseredését növeli, hogy pénte
ken este már érte őket egy súlyos elemi csa
pás, mert hosszú ideig tartó mogyorónagyságú 
jég verte el a lábonálló termést és a gyümöl
csöt . . .

M E G J E L E N T  A

KALLÓS JÁKOS-féle
„Gazdasági, pénzügyi 
és tőzsdei kom pasz"

1933 -1934. évi évfolyamának első része kél kőidben-
TARTALMAZZA: az összes budapesti, 
vidéki bankok és bankházik. buda
pesti és vidéki szövetkezetek, minisz
tériumok, a TÉBE, a Budapesti Aru- 
és Értéktőzsde, Budapest székesfő
város és a vidéki városok stb. leg
újabb adatait. A közeljövőben rnepje- 
lenő két kötettel együtt — amely az 
összes budapesti és vidéki ipari, ke
reskedelmi. biztosító stb. vállalatok 
legújabb adatait fogja tartalmazni - -  
négy kötetből fog állani a nagymérv- 

ben kibővített komplett kompasz
Mind a négy kitel ára együtt 60 P

Megrendelhető: a Pesti Tőzsde kiadó- 
hivatalában Budapest. VI., Anker-köz 
2., I. 4. Telefon: 22 0 96 és 21-3-86

Én nem láttam magát 
Gorlicénél. . .

Megy a villamos a Nagykörúton. A Wes- 
selényi-utcánál kövér, mindkét szemére vak 
férfi száll fel. Bebotorkál a kocsiba és leül 
a padra. önhibáján kívül úgy helyezkedik 
el, hogy két helyet foglal el. A Király
utcánál bejön egy húsz-huGzonkétéves fiatal
ember. Hangosan rászól a vak emberre.

—  Nem elég magának egy  hely? Menjen 
arrébb, ez az én helyem.

—  Nem m egyek! —  hangzik a válasz.
—  Halló, kalauz —  kiált a fiatalember 

— , tolja arrébb ezt az urat.
— Nézze, kedves barátom  — szólal most 

meg a vak férfi — , ha látnék és egészséges 
lennék, úgy keményebb elégtételt vennék 
magamnak, de így csak annyit mondok, 
hogy én nem láttam mdgát Gorlicénél, nem 
hallottam, hogy ott, ahol én fejlövést kap
tam, amelynek következtében m egv alcu.lt am, 
maga ilyen harsányan a helyét követelte 
volna. Pedig ott, higyje el, szívesen átadtam 
volna a helyemet.

A kocsiban halálos csend volt. Egy gyász
ruhás öregasszony a szemeit törül gette, a 
fiatalember hallgatott, lehajtotta a fejét, 
kiment a perronra és az Andrássy-utnál le
szállt.

A villamos pedig tovább ment a Nagy
körúton.

— Kauciósikkasztással vádolta meg volt fö» 
pincére a Rio-kávéház tulajdonosát. Bányász 
Jenő, a nemrég elárverezett /öo-kávéház tulaj
donosa, 1932 október 6-án új föpincért akart 
szerződtetni a régi helyébe és ezért megállapo
dott Szabó Bélával, hogy 2500 pengő lefizetése 
ellenében szerződteti. Ekkora összegre veit 
szüksége ahhoz, hogy régi főpincérét, Szabó 
Henriket, leváltassa. Az állás elfoglalása előtt 
Szabó Béla óvadéklevelet kért és kapott Bá
nyász Jenőtől. Ugyanaz év dec. 31-én az új 
főpincér is kilépett szolgálatából és kérte, 
hogy az óvadékként átadott 2500 pengőt térítse 
neki vissza. Bányász Jenő a kérés teljesítését 
megtagadta, mire a főpincér óvadéksikkasztás 
címén büntető feljelentést tett ellene az ügyész
ségen. Az ügyészség leminősítette a cselek
ményt hitelezési csalás vétségévé, mert, sze
rinte, nem óvadék, amit az alkalmazott azzal a 
rendeltetéssel ad át, hogy azzal a régi főpin
cér követelését kielégítsék. Most tárgyalta ezt 
az ügyet a büntető járásbíróságon Végh dr. 
járásbíró. A védő a tárgyaláson azzal érvelt, 
hogy a hitelezési család vádja sem áll meg Bá
nyász Jenővel szemben. A büntető járásbíróság 
szintén úgy látta, hogy fondorlatos tévedésbe 
ejtés nem törént és ezért a vádlott kávést fel
mentette. Az ügyészi megbízott fellebbezett az 
ítélet ellen.

h ó v a l  o r f e u m  Te s s ék  b eszá lln i!
minden este ’Afl-kor és vasárnap
délután 4-kor a szenzációs sikerű Szerdán rádióközvetítés!

Csütörtökön 25-ik előadás.

Bonyodalm ak Opler Edgárné,
a kecskeméti KGaber-szőSiők 

vagyonbukott tulajdonosának 
ingatlana körül

A kecskeméti telekkönyvi hatóság nemré
gen bírói árverést folytatott egy épületekkel, 
pincékkel és raktárakkal felszerelt harmad- 
félholdas telekre, amely azelőtt a Klábcr-cég 
tulajdona volt. Az árverésen a telket Opler 
Edgárnak, a Kláber-féle szőlők vagyonbukott 
tulajdonosának felesége vásárolta meg 36000 
pengőért a Magyar-Olasz Bank 35000 pengős 
ajánlatával szemben. A telekkönyvi hatóság 
az árverés után az iratokat felterjesztette a 
földmívelésügyi minisztériumba azzal a kér
déssel, kíván-e élni az elővásárlási joggal az 
állam részére. Nem sokkal utóbb a Magyar- 
Olasz Bank is kérvényt nyújtott be a földmí-
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— A rosszal felszerelt reklámtábla egy hadi
rokkant fejére esett. Súlyos szerencsétlenség 
történt vasárnap délután az újpesti vasúti- 
híd alatt, a Varuum Oil Conipany rosszul meg
erősített reklámtáblája miatt. Salamon Mihály 
52 éves hadirokkant, aki a Dob-utca 84. szánni 
házban lakik, gyümölcsöt árusított a híd alatt 
és a délután folyamán kerekedett szél a Va- 
cuum Oil Company kellően meg nem erősített 
nagy reklámtábláját lesodorta és az a fejére 
esett. Súlyos sérüléseket szenvedett. A mentek 
a Rókus-kórházba szállították.

— Lezuhant a robogó motorkerékpárról. A 
Tatai-út és Fáy-utca sarkán Énekes János 3G 
éves motorszerelő a Bp. 72—218. számú motor- 
kerékpárjáról a síkos úttesten lezuhant. Súlyos 
sérülésekkel a Rókus-kórházba szállították.

— Megszökött a gázoló autó. A Szent László 
és Hungária-út keresztezésénél egy egyelőre 
ismeretlen rendszámú autó elütötte Hajdú 
Szilveszter 49 éves napszámost, aki halbokáját 
törte. A szerencsétlen embert a Rókus-kór
házba szállították. A rendőrség megindította a 
nyomozást a gázoló és továbbrobogó autó 
kézrekerí lésére.

velésügyi minisztériumhoz és kérte, hogy a 
minisztérium éljen az elővásárlási joggal és 
azután engedje át az ingatlant a banknak, 
amedy már régebben megvásárolta a Kláber- 
féle szőlőbirtokot és annak kiegészítésére vol
na szüksége a szóbanforgó ingatlanra és a 
rajta levő gazdasági épületekre. Opler Edgár
né tiltakozott a bank kérése ellen, a miniszté
rium azonban figyelmen kívül hagyta Oplerné 
tiltakozását és élt az elővásárlási joggal. Op
lerné erre az OFB-hoz fordult panasszal, 
amely az érdekes ügyben június 20-án tart tár
gyalást.

— Késsel támadt a rendőrre. A Soroksári-ú1 
57. számú házban levő vendéglőben Prala 
György 27 éves kovácssegéd vasárnap délután 
nagymennyiségű alkohol fogyasztása után kö
tekedni kezdett a vendéglőbenlevőkkol. A ven
déglős a közelben posztoló Szőke András 
rendőrtörzsőrmestert hívta segítségül, a ga
rázda ember megfékezésére. Prata György 
azonban kést rántott a rendőrre, amire & 
rendőr önvédelemből kihúzta kardját. A  tel
jesen ittas kovácssegéd el akarta venni a 
rendőrtől a kardját, s közben kezén súlyos sé 
rüléseket szenvedett. A Rókus-kórházban első 
segélyben részesítették, majd előállították a 
főkap i tá n yságra.

— Eltűnt egy iskoláslány. Vasárnap délben
bejelentette a főkapitányságon Szilek Nándor 
raktárnok, hogy Margit nevű IV. polgárista 
leánya szombat reggel azzal ment el hazulról, 
hogy az iskolába megy. Oda azonban nem ér
kezett meg és még ezideig haza sem ment 
Telep-utca 66. számú lakásukra. A rendőrség 
megindította a nyomozást.

Fehér cártól —  vörös Leninig
Hadifoglyok szerepe Oroszország nagy átalakolásában

írta : Lévai Jen ő
As eddlf megjelent folytatásokat kívánatra díjmentesem 

megküldi a kiadóhivatal.

Mindenki gyomorbajos akar lenni.

Az elhelyezésen kívül másik nagy probléma volt 
az élelmezés . . . 1914 és 1915 közepéig az oroszok 
a tisztek élelmezésével sem törődtek. Adták a gázsit, 
a havi 50, törzstiszteknek 75 rubelt, s azért csakugyan 
lehetett kielégítő, sőt esetleg igen kitűnő élelmezéshez 
is jutni. A hadifogolytábort köralakban vették körül 
a különböző lavkák (boltok) cs sztolováják (étkezők), 
— amelyek igen jutányos áron — havi 12— 15 rubel
ért — adtak abonnenseknek ebédet és vacsorát. Olyan 
lömegétkezést mint a mi „ kifőzdéink“  szoktak adni. 
Még a tilalmas sört is — dugva . . .

A táborban még piac is volt, ahova a környék la
kossága felhozta eladásra élelmicikkeit — télen a ko
ronggá fagyott tejet, zsákban vajat, fagyott húst, 
nyáron halat, tojást és hasonló jókat. Minden kap
ható volt tehát, csak elegendő pénz kellett. S erről 
gondoskodni igyekezett mindenki, ha másképpen 
nem, — dolgozni cs így pénzt keresni tilos voltl — 
hazulról küldetett magának. (Az Orosz-Ázsiai Bank

igen rendesen bonyolította le a pénz-átutalási szolgá
latot.)

Csakhamar azonban az élelmezés terén is válto
zás állott be. Az addigi táborparancsnokot, a kitűnő 
Kodinec ezredest — mert jól bánt a hadifoglyokkal 
és tisztességes volt — elhelyezték. (Elődjét, Gulhjar 
ezredest, viszont sikkasztásai miatt váltottak fel.) S 
jött helyette a nagyszakállú Krizsanouszki ezredes, aki 
felsőbb parancsra egyszerűen elzárta a hadifoglyokat 
a tábor körüli lavkáktól és stolovájáktól. A tisztikar 
ekkor felvetette önálló, saját, közös tisztiétkezdék lé
tesítését. Az oroszok nagyon lelkesedtek azért az ötlet
ért. Többször ismételték, hogy „charaso, öcsin, 
charaso.“  S a végrehajtás? Egyszerűen monopóliumot 
adtak két orosz étkezdésnek, Jazwinszkinck és egy 
Makarov nevűnek. Ezek részére átengedtek két ba- 
rakot a táborban, s „megengedlek, Iwgy ők vegyék 
át a hadifogoly tisztek élelmezését11. Jazwinszki helyét 
később egy Suvajov nevű orosz vette át, Makarovval 
együtt tűrhetően be is rendezkedtek: jóval drágábban 
mérték, a réginél sokkal rosszabb kosztot.

Amikor azután kezdett a koszt ehetetlen lenni, 
akkor csakhamar elmaradoztak a tisztek és kezdtek 
maguknak főzni lakásaikon. Ezt már nem tudta nézni 
az időközben a vezetőséget átvett Bakajew tábornok, 
mire megjelent az ukáz:

— Megtiltom, hogy a hadifogolytisztel; bevásá
rol jónak és szigorúan ellenőrzendő, hogy kályhákat 
tartanak-e főzésre, s otthon, a barakokban főznek-e?

Kivételt képeznek a speciális kosztot igénylő gyomor
bajosok . . .

Nosza, megindult a hajsza, s mindenki igyekezett 
gyomorbajos lenni. Ez nem ment olyan könnyen, 
mert orvosi bizonyítványt kellett felmutatni. így az
után hamarosan megint csak az előkelőek és protek
ciósak ehettek jól, otthonfőzött ételt „ gyomorbajos“ 
különkonyhájukból, a tisztek ezrei viszont tovább is 
vándorolhattak a Makarovhoz és a Suvajovhoz . . .

Bakajew tábornok fenti tilalmának érdekes előz
ményei vannak. A tábornok, akit nemes egyszerüség- 
gel „balki genrális11-nak tituláltak a hadifoglyok, ki
tűnő üzleti szellemmel volt megáldva. Erősen túltett, 

ami pedig nagy szó —  eddigi elődjein is. Kögtön, 
ahogy a táborba került, kezeibe vette kenyérellátá
sunk ügyét: saját sütödéjéből szállíttatta a fehér bul- 
kikat. Innen a neve! Azután szabályosan megalkudott 
a legügyesebb orosszal, a testes Makarow-va1, s kikö
tötte a monopóliumért a maga százalékos részét, min
den hadifogoly kosztos után. Természetesen így érzé
kenyen érintette a tisztek elmaradozása.

De legalább Bakajew „ ginyerál11 rendszeresen 
fizette a gázsinkat. Az, hogy előre levonta a Makarow- 
nak járó 21 rubelt, nem is volt oly nagy baj: legalább 
a könnyelmű fiatalság nem költhette ezt a pénzt 
másra, s mindig volt legalább mit ennie, a tábornok 
űr atyai gondoskodása révén legalább az éhhaláltól 
biztosan meg voltak mentve . . .

A jövő héten következik:
Ipar a táborban.
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