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Hrfényi Imre dr. főkapitányhelyettes veze
tő.-e alatt álló politikai főcsoport szombaton 
c után elfogta a magyarországi kommunista 
párt ifjúmunkás csoportjának vezérkarát. 
IIl.-szú hetek fáradságos munkájának és éj
jel-nappal tartott megfigyelésnek volt ez az 
eredménye.

Mintegy két hónappal ezelőtt több, az elő
kelő társadalmi osztályhoz tartozó szülők 
gyermeke került kommunistagyanús üzelmek 
miatt a rendőrség őrizetébe. A politikai fő
csoport az akkori üggyel kapcsolatosan revd- 
l jI értékes nyomra bukkant. Tulajdonkcp- 
p n ekkor indult el az a nyomozás, amely 
s mbaton délután a Bajza-utcában sikeresen 
fejeződött be.

A kommunista párt területi bizottságának 
tagjai szombaton délután a Bajza-utcában 
é >;>en akkor tartották szabad ég alatt ülésü
ket, amikor a figyelő detektívek rajtuk ütöt
tek. A megbeszélésen résztvettek Csermanek 
János műszerész Dob-utca 10. szám alatti, 
Sebes György magántisztviselő Lehel-utca 5. 
szám alatti, Rudas Ervin vésnök, Székely 
I»ertalan-utca 5. szám alatti és Molnár László 
gpszszobrászsegéd, X., MÁV kolónia 19. szám 
alatti lakosok.

A politikai detektívek gyűrűszerűén vették 
körül a megbeszélés résztvevőit, akik a nyo
mozókat felismerve,

erőszakkal áttörték a gyűrűt és vad fu-
lássaJ igyekeztek menekülni az előállítás 

elől.
A detektívek utána vetették magukat. Rövi
desen sikerült is elfogniok. Sebes György ki
vételével a menekülőket, akiket a főkapitány
ságra állítotak elő, ahol még az est folya- 
m .n megkezdték vallatásukat.

Munkában a Swerdlof-sejt
A rendőrségi kihallgatás során kiderült, 

hogy Csermanek János ellen. kommunista 
üzelmek miatt egyízben már volt eljárás. 
C erm anek  a múlt év februárjában került 
szabadlábra, de néhány nappal később ismét 
fc kapcsolódott a földalatti munkába. Kezdet- 
b n az úgynevezett „ Siverdlof”  sejtben mükö- 
o tt. 1933 februárjában érdemei elismeréséül 
a KIMSz (Kommunista Ifjúmunkások Ma
gyarországi Szövetsége) kiemelte Csermane- 
1- t a sejttagok sorából és azzal bízta meg, 
hogy a Budapcst-északi kerület kerületi bi
zottságában dolgozzon tovább.

„Barna” álnéven szerepelt ezután Cserma- 
n ‘k a mozgalomban. Mint kerületi bizottsági 
tagnak, kötelessége volt az alsóbb szervek 
működését ellenőrizni. Ezeket földalatti tény
kedéseikben oktatta és irányította. A kerü
lni bizottság szabad ég alatt megtartott gyu
láéin résztvett, határozott afölött, hogy az 
oda beterjesztet jelentések, indítványok közül 
melyeket terjesszék a területi bizottságok elé.

Csermanek ez év május közepén a maga- 
f; bbfokú területi bizottság határozata foly
tán kikerült a kerületi bizottságból is és a 
Buda pest-területi bizottság tagjává vált. Eb- 
b^n a bizottságban helyet foglaló Sebes 
György, (álneve Dénes György), Rudas(Ervin 
(Gyékény Ervin), Molnár László (Vágó Lász
ló és Fodor László álneveken is) szerepelt. 
Csermanek és Sebes tartották fenn az össze
köttetést az újpesti kerülettel, a keleti kerü

lettel és az úgynevezett Fecske-kerülettel, 
amelyhez Ferencváros, Erzsébctfalva, Csepel 
és Kispest tartoznak. Csermanek János, 
amióta a területi bizottság tagja lett, már 
,JRóna'* álnéven szerepel az illegális mozga
lomban.

Területi bizottság és a KIMSz
A területi bizottság felettese a kerületi bi

zottságnak és az volt a feladata, hogy a ke
rületi bizottságok működését kísérje figye
lemmel, ellenőrizze annak ténykedéseit, ok
tassa és irányítsa azokat..

Az el fogottak vették át a Kommunisták 
Magyarországi Pártja Központi Bizottságá
nak utasításait, továbbították a kerületi bi
zottsági tagokhoz és ellenőrizték azt, hogy 
ezeket betartsák. Gyűléseiken legtöbbször a 
Központi Bizottság egyik tagja is megjelent. 
Rudas Ervin kezelte a KIMSz területi bizott
ságának pénzét. Ö volt az, aki az elszámolá
sokat készítette és azokat a területi bizottság 
nevében a Központi Bizottság elé terjesztette, 
amely azután a kifizetéseket eszközölte.

A Csermanek Jánosnál tartott házkutatás 
során 142 darabból álló irattár került elő, 
amely a területi bizottságok és az üzemi sej
tek működésére világít rá. Előkerültek jelen
tések, sillabusok, konferenciák előkészítésére 
vonatkozó tervezetek, kérdőívek, kimutatások, 

; „Ifjúproletár” -nak és a „Kommunista” -nak 
szóló cikkek kéziratai, kimutatások a budapes
ti különböző gyári üzemeknél dolgozó munká
sok létszámáról, a gyárban lévő munkavi
szonyról, kommunista sajtótermékek, vázlatok 
és rajzok.

Molnár László lakásán megtartott házkuta
tás során előkerült anyag bizonyíték Molnár 
bűnössége mellett. Nála is hasonló tartalmú 
kéziratokat és utasításokat találtak a detek
tívek.

A Rudas Ervinnél megtartott házkutatás 
is eredménnyel végződött. Elszámolások ke
rültek elő, amelyek a KIMSz pénzkezelésére 
vonatkoztak.

 ̂A letartóztatottak összeköttetésben állottak 
Fried Sándor magántisztviselővel, aki a Gróf 
Zichy Jenő-utca 44. számú házban lakik és 
aki kommunista üzelmek miatt már ugyan
csak le volt tartóztatva.

Steiner Andor magántisztviselő, Olasz-fasor
3. szám alatti lakosnak, aki az állami és tár
sadalmi rend erőszakos felforgatására irá

nyuló bűntett miatt öt hónapra már el volt 
ítélve, — lakásán rengeteg úgynevezett „vö
rös segély"-bélyeget találtak.

Rendőrkézre került Ungár Imre ötvössegéd, 
Horthy Miklós-út 63. szám alatti, továbbá 
Székely Károly kereskedősegéd, Drégely-utca 
19. szám alatti lakosok. Schmarcz Andor fő
iskolai hallgató és még három kiskorú, aki a 
rendőrség véleménye szerint többé-kevésbé 
ugyancsak részt vettek a kommunista-moz
galomban.

A politikai osztály az elfogott kommunista 
ifjúmunkás-vezéreket kihallgatásuk után le
tartóztatta és átadta a bűnügyi osztálynak. 
Hétfőn délelőtt valamennyiöket átszállítják az 
ügyészségre, ahol a. társad almi rend fe l  forga
tására irányuló vétség miatt indul meg elle
nük az eljárás.

SZO V JE TO R O SZO R SZÁ G  
H Á B O R Ú S  K É S Z Ü L Ő D É S E  

A  T Á V O L K E L E T E N
Mukdenből jelentik: Itteni jól infor

mált körökben hírlik, hogy
Szovjetoroszország a mandzsúriai 
határon nagyarányú háborús előké

születeket tesz.
Mandzsúriai részről kijelentették, hogy

Berlin után —  választás előtt
fForral rajrat

az oroszok legutóbb hatalmas bőmbavetö- 
repülőrajt vontak össze Blagovjescsenszk- 
ben, Chaharovszkban és Vladivosztokban 
pedig lázas sietséggel erődítmények 
épülnek.

A politikailag nem egészen megbíz
ható lakosságot a határvidék elha

gyására kényszerítik
és a határtól 200 kilométernyire telepítik 
le. Az orosz főparancsnokság vezető 
tisztjei Mandzsúria határállomás körül is 
nagyarányú erődítési munkálatokat haj
tattak végre.

„SA HERMÁN!*": -  fin már tudom, hogg miért járt a kegyelm e, úr Berlinben J w” , 
ler-mu műszál rajai malmara szeretné hajlani majd a n á la  tíz t ó h a t  A

Gömbös miniszterelnök 
Szombathelyen 
és Kőszegen

A miniszterelnök résztvett a kőszegi 
katonai reáliskola vasárnapi évzáró 
ünnepélyén

Szombathelyről Jelenti a Magyar Hétfő tu
dósítója: Gömbös Gyula miniszterelnök szom
baton oste autón keresztül utazott Gvörött, 
ahol már az a bír terjedt el, hogy a minisz
terelnök Bérsbe utazott. Ez a hír nem bizo
nyult valónak. Gömbös Gyula ugyanis este (t 
órakor Szombathelyre érkezett, ahol Ostffy 
Lajos főispán vendége volt. A miniszterelnök 
a főispánnál volt vaesorára hivatalos és a 
vaesoran résztvett Mikes János gróf püs- 
pok is.

O rsóra  után Gömbös miniszterelnök Ostffy- 
asszonyfára ment, ahol a főispán birtokán 
töltötte az éjszakát. Reggel a miniszterelnök 
Kőszegre folytatta útját, ahol résztvett a ka
tonai reáliskola évzáró Ünnepélyén. Gömbös 
Gyula két fia ugyanis a kőszegi katonai reál- 
iskola novonöéke.
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Ostrcmzár alá helyezték 
Szóliát

Szófiából jelentik: A kamara szombat este 
második olvasásban is elfogadta azt a tör
vényjavaslatot, amely gátat akar vetni a 
macedón gyilkosságoknak és megszigorítja a 
büntetőtörvény könyv rendelkezéseit, halálbün
tetéssel sújtva nemesük a gyilkosságokat, ha
nem a gyilkossági kísérleteket is. A kormány 
rendeletéro a fővárost ma éjszakára rendőri 
ostromzár alá helyezték. Az utcákon minden 
forgalom szünetel és a lakosság délig nem 
mozdulhat el lakásáról. Időközben a rendőr
ség házkutatásokat rendez fegyverek és gya
nús egyének után.

iVem napolják  e l
a le s ze re lé s ! 
konferenciát

Londonból jelentik: Az angol sajtó a leg
határozottabban állítja, hogy a leszerelési 
konferencia őszig való elnapolásáról szó sem 
lehet. A konferencia elnöksége jövő kedden 
programszerűen összeül és a konferencia jú
lius 3-án Genfben újból megkezdi munkáját

Dr. Máriássy Mihály 
programmbeszéde Monoron

Monorról jelentik: Dr. Máriássy Mihály, a 
Nemzeti Egység Pártjának hivatalos jelöltje 
va-árnap délelőtt mondott programmbeszédet 
Monoron. Az ismeretes furcsa körülmények 
miatt nem lesz komoly ellenfele.

Olcsóbbodott a gyümölcs 
Gyöngyösön

A mai gyöngyösi gyümölcspiacra 630 mé
termázsa áru került. A kereslet olcsóbb ára
kon mindent megvásárolt. Árak: karmazsin 
cseresznye 45—fiO, piros cseresznye 10—28, 
ribizli 28—32, zöldbab 45—50, újburgonya 12, 
zöldborsó 2—3 fillér kilogrammonkint. Va
sútról ma elment Lengyelországba négy, 
Pécsbe egy, nagyvásártelepre két kocsirakö- 
mány áru.

Tanácskozás
Litvinov és Titulescu 
között

Londonból jelentik: Az Obserrcr jelentése 
szerint pénteken este titkos megbeszélés folyt 
le Litvinov orosz külügyi népbiztos és Titu
lescu román külügyminiszter között a londoni 
orosz nagykövetségen. A megbeszélésnek úgy 
orosz, mint román politikai körökben igen nagy 
fontosságot tulajdonítanak, bár a megbeszélés 
tárgyát szigorúan titokban tartják. Politikai 
körökben az a hír terjedt el, hogy a két 
államférfin megvitatta a basszarábiai kérdést 
és hogy mindkét részről a tárgyalás eredmé
nyével teljesen meg vannak elégedve.

Jouvenel nyilatkozata
Parisból jelentik : A  Malin római tudósítója 

kérdést intézett Jouvenelhoz azokról a hírek
ről, amelyek Mussolini állítólagos középeuró
pai terveiről elterjedtek és amely híreket hi
vatalos körökben a leghatározottabban meg
cáfolták. Jouvenel megismételte, hogy ezek a 
hírek teljesen alaptalanok, sőt ellentétben ál
lanak Mussolini eszméivel. Olaszország — 
mondotta Jouvenel — semmiesetre sem akar 
habárain újjáéleszteni egy olyan hatalmat, 
amely zavarok idején nagyon veszedelmes le
het számára. Egy dolog bizonyos: hogy a ha
talmak Ausztria függetlenségének biztosítása 
után gondoskodni fognak annak állami meg 
szilárdulásáról.

DAL ADIEU tS  MUSSOLINI TALÁLKOZÁSA  
Parisból jelentik : A Rempart értesülése sze

rint a legutóbbi államtanácson megállapodtak 
abban, hogy René Bcsnard lesz az utódja 
Jouvenel római francia nagykövetnek, aki 
szenátor létére csupán hat hónapig maradhat 
hivatalos állásban és így legközelebb el
hagyja Rómát. Az államtanács továbbá elv
ben egyhangúlag hozzájárult Dalad'-t  és 
Mussolini találkozásához, do a francia minisz
terelnök útjának időpontjáról és a találkozás 
színhelyéről még nem döntőitek.

Bombamerénylet Rómában
a Szent Péter-templom előtt — 
négy sebesülttel

Rómából jelentik: Egy ismeretlen ember 
vasárnap a Szent Péter-templom kapusának 
egy csomagot adott át, amely rövidesen fel
robbant. Három egyén és egy kislány — va
lamennyien olasz állampolgárok — megsérült. 
Azonnal kórházba szállították őket, ahol az 
orvosok megállapították, hogy a sebesültek 
három-négy nap alatt meggyógyulnak. A rob
banás nem végzett semmiféle rombolást, ami 
valószínűleg arra vezethető vissza, hogy a 
robbanótestet nem vették körül fémmel. A

templom belsejében a robbanást nem is hal
lották, úgyhogy az istentiszteleten nem kelet
kezett zavar. A kapus, akinek a csomagot át
adták, ruhatárosi teendőket végez, akinek a 
templomlálogatők velük hozott fényképező
készülékeket, csomagokat és hasonló tárgya
kat adnak át. A Stefánia-iroda az elterjedt 
szenzációs hírekkel szemben nyomatékosan 
megállapítja, hogy a robbanásnak nincs ha
lálos áldozata.

Reménykedő 
a londoni

Parisból jelentik: A londoni értekezlettel 
kapcsolatban az Excclsior megjegyzi, hogy 

a MacDonald által vallott reménykedő 
felfogást a francia küldöttség is osztja.

A lap hozzáteszi, hogy nem lesz és 
nem is lehet szó vám fegyver szünetről 

valutafegyverszünet nélkül, 
de még meg lehet állítani a dollárt a felhí
gítás lejtőjén és akkor bizonyos engedmények 
lehetségesek lesznek a vámdíjszabások terén. 
A tárgyalások során Franciaország nem tu
lajdonít magának más érdemet, mint azt, 
hogy eddig is és továbbra is mindig a józan 
ész szavát hangoztatja. Ezen a nyelven tudta

a hangulat 
konferencián

magát Bonnet megértetni a küldöttségek leg
nagyobb részével. Franciaország nem áll 
egyedül Londonban. amint az kitűnt akkor, 
amikor nagy vonalaiban elfogadták a francia 
tervet a nemzetközi termelés megszervezésé
ről a termelők kormányellenőrzés alatt álló 
közvetlen megállapodásai útján.

A Petit Párisién londoni tudósítójának je
lentése szerint a. négy nagy búzátcrmclőállam 
megállapodást létesít, amelynek értelmében 15 
százalékkal csökkentik a világtermelést. A 
tervet, amelyhez az ausztráliai kormány még 
nem járult hozzá, a jövő hét elején a londoni 
értekezlet gazdasági bizottsága elé terjesztik.

H ét g im n a z is ta  e ltű n é sé t  
je le n te tté k  be a re n d ő rs é g e n
V a ló sz ín ű leg  a  b iz o n y ítv á n y tó l  va ló  fé le lm ü k b en  

s z ö k t e k  m e g  h a zu lró l
Mint minden esztendőben, úgy az idén is, az 

évzáró vizsgák után tömegesen jelentik be a 
kétségbeesett szülök gyermekeik eltűnését. A 
főkapitányság eltűnési csoportjának vezetője 
természetesen megnyugtatja a síró apákat és 
anyákat, hogy nem kell megijedniük, mert a 
gyerm ekeik csak addig maradnak távol a szü
lői háztól, amíg pénzük tart, vagy amíg éhe
sek nem lesznek.

Vasárnap délelőtt hét eltűnést jelentettek 
be, valamenyicn kis diákok, akik szombaton 
délután eltűntek hazulról és azóta nem tértek 
haza.

Stieglitz Alajos 18 éves tanuló szüleinek 
Rákospalota, Károly-utca 4. számú házban 
lévő lakásáról tűnt cl.

Balogh Dénes 15 éves tanuló Kispestről, a 
Baross-utca 75-ból,

Szabó Lajos 14 éves tanuló Kispest, Árpád
utca 129-ből,

Faragó Béla 13 éves tanuló Zita-telep 42-es 
barakból,

Selmák István 12 éves tanuló Rákospalota, 
MÁV-telep 29-ből,

Korpás Rudolf 11 éves tanuló a Kender-ut
ca 23-ból és

Bcrezy István 18 éves tanuló Rákoscsaba,
Eperjesi-út 10-ből tűnt el.

A rendőrség mind a hét esetben megindí
totta a nyomozást az eltűntek felkutatására.

A  kisantant a gazdasági és politikai
együttműködést

Béig rúdból jelentik : A belgrádi Vreme 
Ausztria-Magyarország és a Habsburg-ura- 
lom helyreállításának iervével kapcsolatban a 
következőket írja: Dollfus3 kancellárnak azok 
a törekvései, amelyek Ausztria nyugalmának 
teljes helyreállítására irányulnak és ki akar
ják küszöbölni függetlenségének minden ve
szélyeztetését, nemcsak támogatásra, hanem 
meleg rokonszenvre is számíthatnak az euró
pai politika minden fontosabb tényezője ré
széről. Szerbiának minden oka megvan, hogy 
hasonló álláspontot foglaljon el. Dollfuss kan-

' — — W * *

akar Ausztriával
cellár diadala igazán megszilárdítaná a kö
zépeurópai helyzetet, kudarca viszont nagy 
veszélyt jelentene a szárazföld e részének je
lenlegi állapota szempontjából. Minden okunk 
megvan azt hinni, hogy a kisantant másik 
két állama egyetért velünk ebben a kérdés
ben és valószínűleg szintén hajlandó Szerbiá
val együtt megtalálni az Ausztriával való 
politikai és gazdasági együttműködés alapjait. 
Ausztriának függetlensége megóvásáért foly
tatott küzdelmében ez bizonyára olyan ténye
ző, amelynek a szerepe nem jelentéktelen.

......—

Hugenberg végleg szakít Hitlerrel
Thüringia fölött is megjelentek a titokzatos „vörös repülők44

Düfjöng áss
e g ység esség  a fővárosi 

e g y sé g e se k  kössön
Politikai körökben nagy feltűnést keltett az 

a hivatalos kommüniké, amit a Nemzeti Egy
ség Pártjának propaganda és szervezési fő
csoportja adott ki péntek este megtartott 
üléséről. Ez a beszámoló bejelenti, hogy a fő
városban is megindul a közeljövőben a Nem
zeti Egység Pártjának szervezkedése a fővá
ros már élő szervezetesnek bevonásával, majd 
a következőket mondja:

„Egyes téves híresztelésekkel és beállítá
sokkal szemben megállapította a bizottság, 
hogy a Nemzeti Egység Pártjának ez idő 
szerint még nines a székesfőváros területén 
működésben levő szervezete.4*
A kormánypárt fővárosi szervezete eddig 

a K ozm a-Payr-Iéle községi polgári párt 
volt. Néhány héttel ezelőtt a Nemzeti Egység 
Pártjának Szí rnnyavszky—Tabódv—Marton
vezérkari csoportja és a Kozma-párt között 
már kirobbantak az ellentéteik az új szervez
kedéssel kapcsolatban. A testvérharcnak ak
kor maga a minisztelnök vetett véget, aki 
egy sajátkzeüleg megírt kommünikében jelen
tette be, hogy az egységes part fővárosi szer
vezkedése a már működő községi polgári 
párton keresztül fog végbemenni.

Az okkor létrejött, békét borítja most fei a 
Nemzeti Egység Pártjának kommünikéje, 
amely kategorikusan kijelenti, hogy a párt
nak nincs a fővárosban működő szervezete. — 
Miután azonban nem eszik oly forrón a ká
sát, nem is csodálkozunk azon, hogy biztos 
értesülésünk szerint e héten újból összeülnek 
a Nemzeti Egység Pártjának. valamint a 
Kozma-Payr-pártnak a vezetői, hogy végle
ges megállapodást létesítsenek az új szervez
kedésre és együttműködésre nézve. Elképzel
hetetlen, hogy ennél az új szervezkedésnél no 
kapjon megfelelő és méltó szerepet a Kozma
párt, amely Payr Hugó országgyűlési képvi
selő szervezési munkájával erősödött meg és 
lett döntő tényező a városházán. Döntő ténye
ző, amelyet a kormány fővárosi szervezkedé
se sem hagyhat figyelmen kívül, még ha még 
úgy dühöng is az egységesség az egységes 
párton belül.

0

Áss aranym ikrofón  
legendája

Üjabb nemzetközi konferencia, újabb csa
lódás. Megtanulhattuk volna ezt már a sze- 
rencsétlen versaillesi békekonferencia óta. 
Ezzel az értekezlettel kezdődött el a zsákut
cába vezető, semmiféle eredményt fel nem 
mutató, nemzetközi konferenciák sora és az
óta alig múlik el hónap, hogy ne ülnének össze 
a világ bölcsei, hogy tákoljanak, foltozzanak 
azon a „b é k e m ű v ö n a m it Paris környéken 
olyan sikeresen rontottak el. Ezekhez a kon
ferenciákhoz csatlakozott most a londoni világ- 
gazdasági értekezlet. Aranípvikro főnön keresz
tül nyitotta meg az ar.gol király és a világ
sajtó — az örök optmista világsajtó — azzal 
harangozta be, hogy „a világtörténelem új 
korszaka kezdődik.”  Csodákat vártak a már 
csak csodákban hívő emberek világszerte ettől 
a konferenciától, amely most, alig két héttel 
megnyitása után — máris m egfeneklett. Aho
gyan néhány nappal ezelőtt még reménykedés
sel volt tele a világ, úgy most másról sem ol
vasunk, mint a londoiii konferencia csődjéről. 
A I/ondonban összegyűlt csodadoktorok megint 
elhibázták a dolgot, úgy, mint most már tizen
három esztendeje minden nemzetközi értekez
leten. A leszerelési konferencia után csődöt 
mond a világgazdasági értekezlet is. A - 
aranymikrofőn, amely a megnyitás ünnepré- 
ségén furcsa ellentéte volt a koldusszegény vi
lág aranyalapról letért gazdasági káoszának, 
csak legenda volt, amely túlságosan hamar 
szertefoszlott. . .

9>
Berlinből jelentik: A rendőrigazgatóság lég

védelmi előadója, Ricchoff rendőrkapitány, 
Weimarból érkezett jelentések szerint közölte, 
hogy a titokzatos vörös repülök, akik tegnap
előtt Berlinben nemzeti szocialista- és Hitler- 
kormányellenes röpcédulákat dobtak le, Thü
ringia felett is megjelentek. A repülők Thü
ringia több városában, különösen Weimarban 
nagymennyiségű, lázító tartalmú röpcédulákat 
dobtak le, amelyeket a lakosság tömegesen el
juttatott a rendőrséghez.

Göbels birodalmi miniszter szombaton este 
szülővárosában nemzeti szocialista gyűlésen 
vett részt. Göbbels beszédében többek közt ki- 
jelentetete, hogy feltétlenül el kell érni a né
met népnek egy pártban való egyesítését és 
ezért nem ismerhető el egyetlen más párt lét- 
jogosultsága sem.

Az Acélsisak-szövetség vasárnap délelőtt 
Magdeburgban a székesegyház téren nagy 
gyülekezőt tartott. Seldtc Ferenc birodalmi 
munkaügyi miniszter, a szövetség vezetője, 
beszédében hangsúlyozta, hogy az egész acél
sisak nevében még egyszer feltétlen hűséget 
fogad Hindenburgnak és Hitlernek.

Majna-Frankfurti jelentés szerint a német- 
országi szociáldemokrata párt feloszlatásá
val kapcsolatban vasárnap kora reggel őrizet
bevették a frankfurti szociáldemokrata párt- 
szervezet vezetőit és funkcionáriusait. Az ak
ciót a rendőrség segédrendőrök támogatásá
val hajtotta végre.

Mint Périsból jelentik, a Havas-iroda ber
lini értesülése szerint német politikai körök

ben híre jár, hogy Hugenberg levelet intézett 
Hindenburg elnökhöz cs bejelentette, hogy 
felajánlja lemondását. Hugenberg úgy véle
kedik, hogy pártja és pártszervezetei ellen 
hozott rendszabályok tarthatatlanná tették  
helyzetét a  Jcormány kebelében. Hír szerint 
Hugcnhcrgnek megmásíthatatlan az az elha
tározása, hogy végleg szakit Hitlerrel.

A spanyol exkirály megbocsátott fiának 
házasságáért.

Parisból jelentik: Az Intransigeant veveyi 
jelentése szerint Alfonz király megbocsátott 
fiának és utólag táviratot küldött, amelyben 
boldogságot kíván házasságához. Ennek kö
vetkeztében valószínű, hogy az ifjú pár a na
pokban meglátogatja Fontainebleauban a ki
rályi családot.

Bissonyitványosxtás
Vasárnap osztották ki az iskolákban a bizo

nyítványokat, a „kis k ö n y v e k e t csakúgy, 
mint a középiskolák vaskos értesítőit. A tan
év ezzel hivatalosan is végétért és egész sereg 
most érettségizett diák indul el — a legtelj 
sebb bizonytalanságnak... Milyen ünnep vol 
valaha a Péter Pál-napi Te Deum, milyen n  
menyekkel indultak el a fiatalok a biztos me; - 
élhetést jelentő gyakorlati pályák fe lé .. .  M 
már a diákoknak sincs örömük. Tétova keze 
kéi lapozgatják úgy a kisdiákok, mint az éreL 
ségizettek az értesítőt, már ők is tudják, hog' 
a bizonyítvány nem belépőjegy többé az érv 
nyesülés, a megélhetés nagy arénájába. Rossi 
osztályzatot adnak ezek a mai fiatalok azok
nak, akik ennyire elrontották az életet. . .

( L . F.)

a iá csiUác mátkája!
icouxfiQucák, ícóUíszlcitk, ajáu- 
diktát̂ fűk, iHteUcu Icccámiólt
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Göm bös
a „szerencse fia "

(L. .1.) Az elmúlt hct kétségtelenül is
mét G öm bös h e te  volt. A miniszterelnök 
nem kevesebb, mint h a t nagy beszédet 
mondott c héten, vagyis m in d en  na p ra  ju 
to tt  e g y  G öm b ös-b eszéd . Nem véletlen a 
miniszterelnöknek ez a nagy „b ő b e s z éd ű 
s é g e ” .

Hallgatni arany, tartja a közmondás, 
vann“ . azonban úgy látszik esetek, ami
kor hasznosabb beszélni. G öm bös  Gyula 
hat beszéde elsősorban a berlini utazással 
vo; t összefüggésben. A miniszterelnök 
nv (érezte nyilván, hogy kormányelnöki 
meködése óta még sohasem volt olyan szük
ség a nyílt és férfias színvallásra, a közvé
lemény átformálására, mondjuk „m e .ga g i- 
tálásáru” , mint éppen most, a Hitlernél 
tett látogatás után.

Gömbös Gyula a berlini látogatá
sával miniszterelnöki működésének m ély
pontjára  jutott. Egy mélypontra, amelyre 
hihetetlenül gyorsan „csúszott le”  a hét 
hónappal azelőtt nem álmodott hihetetlen 
magasságról. Göm bös Gyula, amikor hét 
hónappal ezelőtt startolt, tehertételeket hor
dott tarsolyában. Elmondhatjuk, miniszter- 
elnöki kinevezését nem fogadta osztatlan 
megnyugvás. Gömbös miniszterelnöki start
ja izgalmat okozott, félelmet keltett és 
félreértésekre adott alkalmat. Azután kö
vetkezett Gömbös hét hónapja. A  gazdasági 
hét szüle hónapban Göm bös hét bö hónapja, 
amelyben kétségtelenül több volt a program, 
mint a cselekvés, de m indenesetre volt 
benne a túlbö program  m ellett sok cselekvés  
is . Ahogy múltak a hónapok, s szinte nap- 
ról-napra megszilárdult Gömbös Gyula mi
niszterelnöki poziciója, csökkent részéről a 
programadás és csökkentek az eleinte túl- 
gyakran jelentkező megnyilatkozások is.

Göm bös Gyulát a hét miniszterelnöki hó
nap, úgy látszott, szokatlan szilárd pozíció
ba lendítette fe l. Már-már nem is volt ellen
zéke Gömbös Gyulának, akinek azonban — 
úgy látszik —  olyan a természete, hogy n e
hezen nélkülözi a harcot, kell neki a vita, 
vágyik hozzá méltó ellenfelekre, szeret 
azokkal csatázni. A nyugalom tespedést je
lenthet az ő szemében és szinte úgy látszik, 
ho'ry ő — a szerencse, fia  — , szereti kihívni 
maga ellen az istenek haragját. Valahogy 
Kivülállóan s a távolból szemlélve csak így 
tudjuk megmagyarázni azt, hogy Gömbös 
Gyula a parlament símán csobogó víztükré
be váratlanul egymásután két nehéz követ 
is dobott be. Két szikladarabot, melyek az
után a csend, e víztükörben óriási hullámo
kat verve, valósággal vihart okoztak. Az 
egyik a királykérdés volt, amelyről ő maga 
jelentette k i: nem aktuális, hogy azután 
-ajátmaga dobja bele a nyugodt víztükörbe 
a szabadkirályválasztás nehezen megemészt
hető sziklakövét.

Alighogy kissé elsimultak ennek az ügy
nek hullámai, felrobbant azután a másik 
bomba is. Gömbös Gyula teljesen titokban 
Millerhez repült. Ez a váratlan utazás még 
tarajisabb hullámokat vert fel a magyar 
politikában és közéletben, annyira, hogy 
már-már elsüllyedéssel fe n y e g e tte  Göm bös 
kormányának leket kapott ha jójá t. Legalább 
az ellenzéki pártok így látták . . .

Gömbös azonban nem riadt vissza a ve
szedelmektől. Ismét annak a fáradhatatlan 
harcosnak bizonyult, akinek miniszterelnök
sége első idején megismertük. Nyilván 
érezte, hogy Hitlertől érkezve első nyilatko
zataiban hiába beszélt németországi útjának 
gazdasági céljairól, poziciója  m egrendült, 
mert mindenki r e jte t t  célokat lát váratlan 
politikai weekendje mögött.

Kevesen vallották úgy, mint mi adtunk 
kifejezést annak a meggyőződésünknek,
hogy

„Gömbös Gyula megmutatta már jó
eg> néhányszor miniszterelnöksége
alatt, hogy ha gyors elhatározású is, 

de mindig megfontolt"
és helyeseltük azt, hogy

„a miniszterelnök, mint az ország 
első kereskedelmi utazója, fáradságot 
nem kiméivé járja sorra Európa or
szágait és igyekszik mindenütt az 
országnak létérdekét jelentő export- 
ügyeit saját személyiségének és po
zíciójának lathavetésével kedvezően 

elintézni."
niniszterelnököt azonban sokan meg 
g nem ismerték eléggé, megszülettek 
i „G öm bös-viccek” , amelyek minden 
mságuk mellett is alkalmasak a tekin- 
?járatására és szinte egyik napro a 
n  hihetetlen mértékben megnoveke- 
is hangossá vált Gömbös ellenzekenek 
i is . . .
niniszterelnök látta ezt a kozhangu a- 
melv p illa n a tn yila g  el is  k e s e r í t e t t e  
ogv amikor első beszéde hatástalanul 

sőt v ih a ros  e llen tm ond ásokba

A külügym inisztérium
intervenciójára  a napokban  
kedvező törduiát várható

a H it Je r ék á lta l M ü n ch e n b e n  le ta rtó z 
tatott m a g y a r  tő s ze rk e s ztő  ü g yé b e n

A képviselőházat is foglalkoztatta már 
L ó rá n t  Istvánnak, a Münchenben letartóz
tatott magyar újságírónak az ügye. Lóránt 
Istvánt, aki a M iin ch en er  IU u strierte  
P re s s e  főszerkesztője és mint ilyen a ba
jor katolikus párt vállalatának munka
társa, tudvalévőig három  hónappal eze lő tt  
M ü n ch en b en  le ta r tó z ta ttá k , illetve, mint a 
német hatóságok mondják: „v é d ő ő r iz e tb e  
h e ly e z ték ” . anélkül, hogy mindezideig 
megindokolták volna a letartóztatást.

Lóránt István feltűnést keltő ügyé
vel kapcsolatban teljesen beavatott 
helyről érdekes részleteket sikerült 

megtudnunk.
Eddig a parlamentben és a sajtó

ban csak arról volt szó, hogy a magyar 
kormánynak mindent el kell követnie a 
magyar állampolgárságú müncheni főszer
kesztő szabadonbocsátása érdekében, azon
ban eddig senki sem tudott arról, hogy 

eziránt már megtörténtek a hivata
los lépések, amelyek ezideig még * 36

nem vezettek eredményre.
Mint jól informált helyről értesülünk, 

L ó rá n t  István letartóztatása után
felesége Budapesten járt és kihallga
táson jelentkezett a külügyminiszté
riumban, ahol sürgős intervenciót 

kért férje érdekében.
Közben Lórántné visszautazott Münchenbe, 
ahol azután ö t  is  le ta r tóz ta ttá k .

A külügyminisztérium és a müncheni 
magyar konzul azóta ‘ már többször 
interveniált Lóránt István érdeké
ben, kérve a magyar újságíró szaba- 

donbocsátását.
Ez az intervenció eddig nem vezetett ered
ményre. azonban a német külügyminiszté
rium már válaszolt a magyar külügymi
nisztériumnak. Ebben a válaszban csupán 
annyit közölnek, hogy

Lóránt Istvánt kommunistagyanús
nak tartják és ezenkívül őrizetbe

vétele összefüggésben van egy másik 
üggyel is, amelyben még folyik a 

nyomozás.
A müncheni magyar konzul és a külügy
minisztérium ismételt sürgetésére legutóbb 
az a válasz érkezett Németországból, hogy 

a közeli napokban befejeződik Lóránt 
István ügyében a nyomozás és akkor 
dől el a magyar újságíró további 

sorsa.
B e a v a to tt  h elyen  hangoztatják, hogy a 

magyar külügyminisztérium állandóan fi
gyelemmel kíséri L ó rá n t  István sorsát és 
az illetékesek számítanak arra, hogy a 
nagy müncheni lap magyar főszerkesztő
jét, aki egyébként bizalmasa H eld  volt ba
jor miniszterelnöknek is, talán

még e hét folyamán szabadonbocsát- 
ják feleségével együtt.

Ha ez nem történne meg, a külügyminisz
térium újból m eg sü rg e t i ügyének elinté
zését.

Meggyilkolta
és Zuglóban elásta 
gyermekét
egy fiatal takarítónő

Borzalmas módon elkövetett gyermekgyil
kosságot fedezett fel vasárnap délelőtt a rend
őrség. Egy fiatal takarítónő az Elemér-utca
36. számú házban lévő lakásán egészséges 
fiúgyermeknek adott életet, akit a szülés után 
belefojtott egy lavór vízbe, majd szörnyű tette 
után áldozatát rongyokba csomagolva, kivitte 
Zuglóba es ott elásta.

Szűcs Károly 24 éves kárpitos a Hajtsár- 
úton haladt, amikor a 201. szám alatt lévő 
használaton kívül álló homokbánya bejárójá
nál ásóval kezében egy fiatal lányt látott meg. 
Messziről figyelte, hogy mi történik. A  lány, 
amikor elkészült az ásással, a homokgödörbe 
egy csomagot helyezett el, óvatosan körülné

zett, majd sietve eltávozott. A kárpitos rend
őrért rohant, néhány szóval elmondotta a lá
tottakat, majd nyomon követte a lányt, aki 
hazatért Elemér-utca 36. számú házban lévő 
lakására.

Szűcs Károly jelentette a főkapitányságon 
felfedezését, ahonnan detektívek mentek ki 
nyomban az Elemér-utcai lakásra, házkutatást 
tartottak, több bűnjelet foglaltak le, majd a 
gyermekgyilkos Somogyi Teréz takarítónőt 
előállították a főkapitányságra. Kihallgatásá
nál sírva ismerte be szörnyű tettét, amely 
után letartóztatták, maid a rabkórházba szál
lították. A gyermek holttestét a törvényszéki 
bonctani intézetbe szállították.

E g y  k a iró i orvos
titokzatos eltűnése  
ügyében n yom oz  
a rendőrség

Érdekes megkeresés érkezett vasárnap dél
előtt a főkapitányság bűnügyi osztályához. A 
kairói rendőrség négy oldalra terjedő rádió
grammban kéri a főkapitányságot, hogy in
dítsa meg a nyomozást egy öt évvel ezelőtt 
eltűnt tudós egyiptomi orvos felkutatása 
ügyében. A radiógramm részletesen közli az 
eltűnt orvos: Mastichian Vcghia személyleírá
sát, majd pedig az eltűnés előzményeit.

Mastichian Veghia, aki nagy érdemeket 
szerzett a régi királysírok feltárása körül, 
legutóbb lord Camarvonnal dolgozott és

résztvett Tuth-Ank-Amon sírjának feltárásá
ban is. Mint ismeretes, az angol lord a király
sír feltárása után feleségével együtt titok
zatos körülmények között meghalt és azóta 
már több tudós is meghalt azok közül, akik 
resztvettek ebben a munkában. Annál nagyobb 
izgalmat keltettek ezek a titokzatos halál
esetek, mert Tuth-Ank-Amon sírján a követ
kező felírás olvasható:

„A  halálok halálával pusztuljon cl, akt 
Tuth-Ank-Amon örök pihenőjét megzavarja."

Nincs kizárva, hogy az egyiptomi orvos is

ü tk ö zö tt, tőle szokatlan hangon a távozás  
gondolatát is megpendítette. A következő 
órákban azonban a miniszterelnökben felül
kerekedett a r é g i  Gömbös Gyula és fölvette 
a harcot meggyöződéses igazáért.

Először a M ezőga zd a sá gi K am arában , 
majd a parlamentben mondott beszédet, az
után az O M G E -b en  és amikor úgy a képvi
selőket, mint az arisztokráciát és a földbir
tokososztályt felvilágosította berlini utazá
sának céljáról, m o d e m  A n th e u s k é n t  e lm en t 
a fa lu  e g y sz e r ű  n ép e  közé , m eg je le n t  az 
O K H  és  a H a n g ya  S z ö v e tk ez e t  k özg yű lésén . 
Itt elmondott beszédeire végül feltette a 
koronát azzal a nagy beszéddel, amit szom
baton a felsőházban mondott el.

És a hat beszéddel Gömbös Gyula ismét 
csatát nyert. De a miniszterelnököt, akit 
nem hiába neveznek „ s z e r e n c s e  fiá n a k ” , 
támogatták ebben az egyhetes, igen ko
moly és kemény harcában a kü lföldről is . 
Ismét bebizonyosodott, hogy okos és előre

látó volt, amikor Olaszországhoz és Auszt
riához keresett közeledést. Úgy olasz, mint 
osztrák részről, nemkülönben a német nem
zeti szocialista párt külügyi hivatala részéről 
o lya n  n y ila tk oza tok  h a n gzotta k  el, a m ely ek  
m in d en b en  a lá tá m a szto ttá k  a m in isztereln ök  
itth o n i n y ila tk oza ta it, végül pedig éppen a 
legjobb időpontban vetették fel a világsaj
tóban az osztrá k — m a gya r u n ió  gondo'atát, 
amely egy csapásra eltérítette az itthoni 
közvélemény figyelmét a kétségtelenül for
mailag helytelenül előkészített berlini úttól.

Gömbös miniszterelnök hat beszéde domi
nált az elmúlt hét politikai eseményeiben. 
Hat miniszterelnöki beszéd egy héten, szép 
teljesítmény és Gömbös Gyula elérte ezekkel 
a beszédekkel a célját. A viharos hullámok 
elsimultak. Gömbös Gyula ma már imét erős  
k ézzel tartja hajója kormányát kezében...

G öm bös  Gyula a s z e re n c s e  fia  ma me
gint, úgy látszik, a h e ly z e t  u r a . . . Ügy 
látszik. . ,

társainak sorsára jutott. Ettől függetlenül 
azonban meg kellett indítani a nyomozást, 
mert Veghianak sorsáról hozzátartozói sem
mit sem tudnak.

Hétfőn jelenik meg 162 fővárosi 
tisztviselő kinevezése

Sipöcz Jenő polgármester hétfőn írja alá 
162 fővárosi tisztviselő kinevezését, amelyet 
nagy érdeklődés előz meg. Többek között az 
új tüzoltóföparancsnok, az új kertészeti hiva
tali igazgató, számos segédhivatali főigazgató 
és igazgató, több mérnök, erdöfőtanácsos, fö- 
számtanácsos, pénztárigazgató, közélelmezési 
tanácsos és 40 kezelöfőtiszt és kezelőtiszt ke
rül ma kinevezés alá. E kinevezések megtör
ténte után kerül sor rövidesen a 100 gyakor
nok kinevezésére is, de az elnöki ügyosztály 
még nem készült cl a sokezer kérvény feldol
gozásával.

Rengeteg az üres állás az iskoláknál is. 
Már egy év óta nem volt előléptetés a tansze
mélyzet körében. A polgármesternél most a 
pártok interveniáltak, hogy a legsürgősebben 
írja ki az üres tanügyi állásokra a pályáza
tot és lehetőleg még az új tanév megkezdése 
előtt azokat töltse be.

A polgármester intézkedett is, hogy a meg
üresedett tanügyi állásokat sürgősen írják 
össze, egyben intézkedett aziránt is, hogy 
most a tanév végén nyugdíjazzák mindazokat 
a tanerőket, akik a nyugdíjazásra megéret
tek. Az így megüresedő állásokra is egyidejű
leg kiírják a pályázatot.

A főváros a v ízumdí jak 
eltörlését kéri 
a kormánytól

A főváros újabb akciót indított a vízum
díjak eltörlése érdekében. Most a közigazga
tási bizottság indította meg az új, erélyes 
támadást a vízumdíjak ellen és ennek alap
ján a főváros közönsége felirattal fordult a 
kormányhoz és a konkrét adatok egész töme
gével indokolja meg a vízum eltörlésének 
szükségességét. Rámutat a felterjesztés arra, 
hogy az utóbbi években egészen megváltoztak 
világszerte a gazdasági viszonyok és ha 
néhány évvel ezelőtt esetleg még nem számí
tott a külföldi utasnál a lő— 20 pengő ér
tékű vízumköltség, ma már ennek az összeg
nek a megfizetése egyenesen visszariasztja a 
külföldieket a Magyarországra való utazás
tól. Ilyen körülmények között hiábavalónak 
látszik az idegenforgalmi propagandáért ho
zott nagy anyagi áldozat és fáradság, mert a 
vízumdíj lerombolja az eredményeket.
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testet találtak Nagybalog- 
p usztán

Dombóvárról jelentik: A Böh (ínyéhez 
tartozó Nagybalog-puszta mellett elhú
zódó vizesárokban egy félig levetkőzött 
50— 55 év körüli férfi holttestére akad
tak. Semmiféle irat nem volt nála.

A megszökött gyöngyösi 
feleséggyilkost elfogták

G y ö n g y ö s rő l te le fo n á ljá k : H o v a n y ecz  
Gábor gyöngyösi cipészsegédet, aki felesége 
meggyilkolása után megszökött, a csendőr
ség letartóztatta. A gyilkos azzal védeke
zik, hogy a gyilkosságot heves szóváltás 
előzte meg és a fegyvert öntudatlanul hasz
nálta. H o w n ijc c z e t  az egri ügyészségnek 
adták át.

Ünneplő ruhájában fölakasz
totta magát egy paksi lány

Dombóvárról telefonálják: R u f f  Má
ria paksi háztartásbeli leány szobájába 
bezárkózott, majd kikészítve ünneplő ru
háját, felakasztotta magát és meghalt. 
Tettét szerelmi bánatában követte el.

A m ecseki gangszíerelc  
és asz idegenforgalom

Pécs közvetlen környékén, n Meesek- 
hcyységbcn egy év úUi gangszterek garáz
dálkodtak. Pénzt és szerelmet raboltak ezek 
a mecseki gangszterek a kirándulóktól, akik 
néhány órára a Mecsek vadregényes útjain 
kerestek üdülést. A  lapok nagy tudósítások
ban számoltak be a mecseki gangszter- 
világról, mire Pécs városa részéröl bizonyos 
Idsérletek történtek az egész feltűnést keltő 
ügy elhallgatására. Nyilván az idegenfor
galom érdekében cáfolni próbálták a rablá
sokat, mintha mi sem történt volna a 
Mecsekalján. K z a kísérlet persze hiába
valónak bizonyult és vem  is helyeselhető. 
Éppen ellenkezőleg, a pécsi idegenforgalom  
érdekében kellett volna nyíltan bevallani: 
igenis, történtek rablótámadások a M ecse
ken, ezentúl azonban megszűnik a betyár
világ a pécsi hegyekben, jöhetnek nyugodtan 
a filléres gyors utasai, sétálhatnak a nők a 
mecseki utakon, mert gondoskodtak a köz- 
biztonságról. Kz a kijelentés megnyugtatóbb 
lett volna, mint a hamarosan megcáfolt 
cáfolat. A zt a kérdést is fe l  lehetne vetni, 
hogy történhetett meg, hogy egy éven ke
resztül zavartalanul rabolhattak a gangszte
rek, eddig hol volt a rendőrség, amely most 
olyan hízásán nyom oz? M ert egy ilyen gang- 
szter-eset többet árt az idegenforgalomnak, 
mint amennyit a legjobb propaganda hasz
nál . . ,

— hogy néhány nappal ezelőtt vezette oltár
elé a nagy iparvállalat junior főnöke a sokat 
szereplő gyönyörű grófnőt. A lapokban a há
zasságról hosszú közlemények jelentek meg, 
melyek teljes részletességgel ismertették a 
fiatalaszony családját és még édesapja birto
kait is pontosan felsorolták. Csak egyet felej
tettek el megemlíteni. Azt, hogy a fiatal gróf
nő édesanyja a háború előtti évek varieté
színpadainak és mulatóinak ünnepelt tánc
csillaga volt. Bizonyára sajnálatos véletlen 
folytán a grófné édesanyjának még a nevét 
sem említették meg . . .

V
— hogy Horváth Árpád, a Nemzeti Színház 

fiatal főrendezője eljegyezte Neményi Lili 
színésznőt, Indig Ottó volt feleségét.

— hogy az ismertnevü kiváló író és pnbli- 
cista állandóan a nemrég feltűnt fiatal drá
mai színésznő társaságában látható. A beava
tottak tudni vélik, hogy ez az egyiittlót az 
egyedüli oka annak, hogy az író válik a fele
ségétől.

r
— hogy a jól ismert lipótvárosi főorvos vá

lik a feleségétől. A válóper befejezése után az 
úriasszony, az ugyancsak jólismert lipótváro
si ügyvédhez megy férjhez. A válásról és a 
küszöbön álló háziasságról, melyből kifolyólag 
már egy véres párbaj is lezajlott, sokat be
szélnek a pesti társaságokban.

V
— hogy ezen a viccen mulat ma a művész

világ.
A kávéházhan a fitosorrú szőke kis színész

nőről beszélnek.
A művészbarát fogorvos közbeszól:
— Ezért a nőért tűzbe teszem a kezemet. 
Másnap a fogorvost — a rossz nyelvek sze

dn i — harmadfokú égési sebekkel szállították 
he az előkelő szanatóriumba.

Érdekes kártérítési per tárgyalását tűzte 
ki Nászai bíró. A pert K. Tiborné indította 
egy jólismert Rákóczi-úti cukrász ellen. Kere
setében előadta, hogy mint kiszolgálónő állott 
a cukrász szolgálatában. A szolgálat ideje 
alatt a cukrász viszonyt folytatott a fiatal- 
asszonnyal, és neki jogában állott a cukrász 
megkérdezése nélkül is pénzt kivenni a kasz- 
szából.

Tagbaszakadt, borzashajú öregember ácso- 
rog nap-nap után a kereskedelemügyi mi
nisztérium Lánchíd-utcai kapujánál. Trkala 
Pál várja bebocsátását a miniszterhez. Fel- 
alá sétál, néha végigsímítja ráncos arcát és 
megtörli szemeit. A hatalmas szál öreg ember 
sír az utcán . . .

A M agyar H étfő  munkatársa beszélgetett 
az öregemberrel, akinek elbeszéléséből egy 
mai regény, egy mai keserves élet ezer szen
vedése tárul fel és amelyből felsír egy élet 
határán a kétségbeeséssel párosult fenyegetés:

—  Szörnyű bűnt követek el, ha a miniszter 
úr nem seg ít! . . . .

Trkala Pál most 74 éves. Pilisszántón 
született, ott élt, ott nevelte fel gyermekeit, 
ott adta férjhez két leányát és ott ment telje
sen tönkre. . .  Most is onnan jött fel Pestre 
a miniszterhez, akitől segítséget vár. Trkala 
Pál eredetileg korcsmáros volt. Üzlete jól 
ment és családjával gondtalanul élt. Egy nap 
azután autobuszfuvarozási engedélyt kért és 
kapott. Ez a vállalat is jól prosperált. Köz
ben a gyermekek, a két lány és a fiú felnőt
tek és Trkala Pál eladta korcsmáját, a be
folyt összeget pedig felosztotta két lánya 
között hozományként.

Zádor Zsigmondnak és feleségének volt egy 
szép háromemeletes bérháza a Pannon ia- 
uteában. Miután leányukat férjhez akarták 
adni, elhatározták, hogy eladják a házat és 
annak árát hozományképen adják át leányuk 
vőlegényének.

Felkeresték tehát dr. Benedek Vilmosné 
házügynököt és megbízták azzal, szerezzen 
vevőt a házra. Benedekné összehozta Zádoré- 
kat dr. Frank  Gézával. A tárgyalások megin
dultak, azonban Benedekné egy napon levelet 
kapott, amelyben Zádorék közölték vele, hogy 
a tárgyalások abbamaradtak és nem reflek
tálnak Benedekné további szolgálataira.

Néhány hét telt el, amikor egy napon Be
nedekné megtudta, hogy Frank dr. mégis m eg
vásárolta a Zádorék házát, mégpedig 640.000 
pengőért. Erre felkereste Zádorékat és kérte

Zsolnay Istvánná 75 éves tatáimén tgyörgyi 
öregasszony 1924 augusztus 13-ról 14 re vir
radó zivataros éjszakán eltűnt házából, ahol 
leányával, Kálvin Józsefné Zsolnay Apolló
niával lakott együtt. A csendőrség akkor he
tekig, sőt hónapokig nVomozott az eltűnt 
után, majd iuiutáu minden fáradozása ered
ménytelen maradt, az eljárást beszüntette. 
Kilenc esztendeig nem is történt aztán ebbon 
az ügyben semmi, míg végre ez év elején 
névtelenül följelentés érkezett a pestvidéki 
ügyészségre. A följelentés azt állította, hogy 
Zsolnay Istvánnét leánya és veje telte el láb 
alól, a holttestet egy ideig a knmrában őriz
ték, majd férj és feleség együtt elásta a ház 
kertjében. A följelentés tanukra is hivatko
zott azzal, hogy ezek a tanuk az első eljárás 
során megfélemlítetten nem mertek jelent
kezni.

Az ügyészség utasítására a tatárszentgyőr

Mikor azonban a barátság megszakadt, a 
Cukrász büntető feljelentést lett a fiatnlasz- 
szony ellen. A följelentés szerint az asszony
nak nem volt joga ahhoz, saját céljaira pénzt 
vegyen ki a kasszából. Ettől a folyamatban 
levő ügytől függetlenül K. Tiborné beperelte 
a cukrászt a felmondási időre járó fizetésért. 
A pikáns hátterű tárgyalást nagy érdeklődés 
előzi meg.

Trkala Pál ettől kezdve abból élt, amit 
az autobuszvállalat jövedelmezett. Azonban 
mint minden iparágban, itt is felütötte fejét 
a konkurencia. Engedély nélküli autófuvaro
zók álltak üzembe, akik aknamunkát folytat
tak Trkala Pál ellen, aminek az lett az ered
ménye, hogy egy állítólagos szabálytalanság 
miatt Trkala Páitól megvonták az engedélyt 
és a 74 éves ember kenyér nélkül maradt.

Trkala Pál ekkor felkereste leányait és 
kérte őket, hogy fogadják be. A két leány 
azonban, akik jómódban élnek, kiutasította 74 
éves apjukat. Trkala erre szülőtartási pert 
indított a hálátlan gyermekek ellen és feljött 
Budapestre. Kérvényt adott be a kereskedelmi 
miniszterhez, melyben elmondta kálváriáját és 
kérte, hogy engedélyezzék újra autóbusz- 
vállalatát, mert megöregedett, gyermekei nem 
akarnak tudni róla, és éhen pusztul, ha nem 
segítenek rajta.

— Szörnyű bűnt követek el, ha miniszter 
úr nem seg ít! — így fejezte be kérvényét 
Trkala Pál, a 74 éves pilisszántói korcsmáros 
és vállalkozó, aki naphosszat fel-alá sétál a 
minisztérium előtt és várja, hogy tönkretett 
életét talpraállítsák, mert ha nem . . .  akkor 
szörnyű bűnt követ el.

F. P.

a neki járó 19.000 pengő jutalékot.
Zádorék ekkor kijelentették, hogy ők már 

régen ismerték dr. Frankot, a ház eladását ők 
maguk bonyolították le, tehát nem fizetnek 
ogv fillért sem. Benedekné erre dr. Kende Jó
zsef útján 12.000 pengőért pert indított Zá- 
derék ellen.

Az ügyet most tárgyalta a törvényszék. A 
tárgyaláson Zádorék tanukkal akarták iga
zolni, hogy már rég ismerik dr. Frankot. Az
egyik tanú, Simon János, azután kihallgatása 
során nagyon érdekes vallomást tett. A tanú 
kijelentette, hogy sem Benedcknének, sem Zá- 
doréknak nincs igazuk, mert az üzletet ő köz
vetítette és éppen ezért ö tart igényt a 12.000 
pengőre.

A bíróság bizonyítást rendelt el a furcsa 
ügyben és a tárgyalást elnapolta.

gyi esendőraég újból megkezdte a nyomozást, 
majd ennek során letartóztatta úgy Kálvin 
Józsefet, mint feleségét, az eltűnt Zsolnayné 
leányát, bár akkor még közvetlen bizonyíték 
nem volt ellenük. A gyanúsítottakat a csend- 
őrség fogdájában helyezték el, amelynek le
járása volt a pincébe is. Két csendőr mind
járt az első nap elbújt a pincében és kihall
gatta a házaspár beszélgetését. Ennek során 
a figyelő csendőrük jelentése szerint olyan 
nyilatkozatokat tériek, amelyekből Kétségte
len, hogy ők követték el a bűncselekményt. 
A csendőrség ezután fölúsatta az egész ker
tet, de a holttest nyomára nem akadt. Kálvin 
József és felesége is a leghatározottabban 
tagadta a vizsgálóbíró előtt, hogy a gyilkos
ságot a csendőrök fülehallatára beismerték.

Az érdekes bűnügy tárgyalására a pestvi
déki törvényszék S zékelytanácsa kiszállt Ta- 
társzentgyörgyre és ott a községházán tar
totta meg a monstre tárgyalást. Több mint 
száz tanút hallgatott ki, de ezek közül egyik 
sem tudott semmit sem közvetlenül arról, 
hogy a gyilkosságot a vő és a leány együtt 
követte el s ezért a törvényszék tíartha Jó
zsef dr. budapesti ügyvéd védőbeszéde után a 
vádlottakat bizonyíték hiányában fölmentette 
a gyilkosság vádja alól.

U j tárgy került a  nők
retiküljébe, mert nyáron nélkülHihetetlen a I crayon használata praktikus, egysterű, meg- 
kis elegáns bakelit tokban lévé Moment izza- I bízható és biztos: 8 illata kiváló, 
dis elleni crayon használata. A  Moment I

„ S Z Ö R N Y Ű  B Ű N T  K Ö V E T E K  E L ,  H A  
A  M I N I S Z T E R  Ű R  N E M  S E G Í T !"  —

M O N D J A  E G Y  T Ö N K R E M E N T  Ö R E G 
E M B E R  A  K E R E S K E D E L M I  M I N I S Z 
T E R H E Z  I N T É Z E T T  B E A D V Á N Y Á B A N

Két szék között a pad alatt
avagy

egy bonyolult házvásárlás ügye 
a bíróság előtt

A tatárszentgyörgyi helyszíni 
monstre-tárgyaláson sem 

derült fény egy öregasszony 
eltűnésének rejtélyére

n x ip ih L i-

Hétfőn
A Kúria második büntetőtanácsa tárgyalja 

az izgalmas valutás kofferrablás ügyét, üze- 
kulefíz Józsefet, az elsőrendű vádlottat, a 
törvényszék íforröíó-tanácsa két és félévi 
fegyházra ítélte, az ítélőtábla ezt másfélévi 
fegyházra mérsékelte. A napokban egy sajtó
per kapcsán a büntetőtörvényszék Sch/vdl- 
tanácsa kimondotta, hogy Zala Andor ügy
nök követte el a kofferrablást Ebben az 
ügyben Szekulesz védője beadvánnyal fordult 
a Kúriához és ezért a tárgyalást nagy' érdek
lődés előzi meg. Az ügy előadója dr. Bán Jó- 
zsef kúriai bíró lesz. (II. em. 2. 30 órakor.)

A Kúria ef*ő biintetőtnnáosa tárgyalja  Böször
ményi Zoltán lioroírkeresztes hírlapírónak sajtó út
ján elkövetett izgatási bűnügyét. (II. emelet 5., 10 
órakor.)

Kedden
Bukovics Sándor Gyulai Jánostól Budaör

sön földet bérel. Kis gazdaságot rendezett 
be és ebből él. Gyulai tavaly Bukovics enge
délye nélkül értékesítette a termést, mire 
Bukovics 5000 pengő kártérítésre perelte. A 
keresetet a törvényszék és az ítélőtábla eluta
sította, a Kúria azonban helyt adott a kere
setnek és visszaküldte az iratokat a törvény
székhez. azzal az utasítással, hogy állapít
sák meg a kártérítés összegét. (Fél 10 óra
kor, III. em. 55.)

B. Róza gyerm ektartási pert indított M. Gábor 
rendőr ellen. K eresetiben előadta, hogr egríjtf élt 
a rendőrrel, libában gyerm eke is született tőle. 
A rendőr továbbra is együtt lakott R. Rózával, 
azonban er. év elején váratlanul elhagyta és meg
nősült. Erre az elhagyott nő gyerm ektartási pert 
indított ellene. (I—III. kér. járásbíróság, főldsz. 70.)

Szerdán
A szikvízkartcll ügyeinek egyik mellékhaj

tása az ismeretes Diamant—Hochberger-ügy, 
melyben most lesz ítélet. Ennek a polgári 
pernek ítélete nagy befolyással lesz a szik- 
víz-panamára. A tárgyaláson részletesen 
fogja Diamant ügyvédje ismertetni a szikvíz- 
kartell titkait. ( Kovács bíró. Közp. járásbíró
ság, I. em. 151. 11 órakor.)

Az ítélőtábla harmadik büntető tanácsa 
tárgyalja Gergely Pál Tamás ismert valuta
csalási bűnügyét, melyben a törvényszék 
nyolchavi börtönre ítélte. Az ügy referense 
Zsoldos Benő táblabírú. (II. emelet 33. Fél- 
10 órakor.)

Csütörtökön
Az ünnep miatt nincs tárgyalás.

Pénteken
V. Anno 1200 pengőt követel A. G yörgy keren-

kedőtől. Keresetében előadta, hogy kőzősniiatartás- 
ban élt a férfive l, őt anyagilag i« támogatta. Jól- 
menő ki főzése voit éa annak jövedelm éből éltek. A 
férfi egyik  uapról a mariikra váratlanul elhagyta 
é« gazdagon megnősült. Ez az eset a nőt annyira 
beteggé tette, hogy kifőzését elhanyagolta és kérőbb 
el Í8 adta. Moet 1 .'>00 pengőt követel A. G yörgytől, 
aki időközben üzletet nyitott és jól keres. (.Köz
ponti járásbíróság, földszint II órakor.

Szombaton
A büntetőtörvényszék Schadl-tanácsa tár

gyalja dr. Sándor Pálnak, a ,,Társadalmi
Szemle”  szerkesztőjének és kilenc társának 
kommunista bűnügyét. Sándor Pálnál, mint 
ismeretes, Békésgyulán nagyszámú illegális 
röpiratot találtak és ebből kifolyólag indult 
meg ellene az eljárás. A védelmet dr. Lat- 
kóczy Imre, dr. Domonkos József és dr. Tí
már Miklós látják el. (I. em. 26. 9 órakor.)

Kerfllrii orvn«fyű!és. A Budapesti Kerületi Orvos- 
társa^ágok június 27-én. kpflden este 7 órakor az Orszá
gos Tisztviselői Kaszinó heh bégében (VIII.. Eszterházv- 
útra 4.) kerületközi összejövetelt tartanak. Az ülésen az 
egységes orvosfront megalakításáról dr. L á s z l ó  hrnó 
János tart előadást. Az ülést társasvacsora követi.

Hogyan főzzünk be
?

és főzeléket .
A Budapest Székesfőváros Gázmü

vei — a Katholikun Háziasszonyok 
Országos Szövetségével karöltve — 
at idénygyümölcsök é* főzelékek be
főzésére és konzerválására díjtalan 
gyakorlati bemutatókat rendez. Egy- 
egy előadás keretén belül bemutatásra 
kerül az egyes idénygyümölcsök és 
főzelékek télire való eltevésének a 
legegyszerűbb és leggazdaságosabb 
eljárása.

A gyakorlati bemutatók időpontja: 
Folyó évi június hó 27-től min
den kedden és pénteken délután 5 
órakor a Gázmüvek VI., Vilmos csá- 
szár-út 3. bz. I. emeleti bemutató- 
termében. Belépés díjtalan.

Minden háziasszonyt szívesen lát
a Budapest Székesfőváros 

Gázmüvei
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Megszökött és öngyilkosságot 
követett el egy szülésznő,

mert meghalt a betege, akin tiltott műtétet hajtott végre
A szerencsétlen asszony a halálos ágyán vallotta be bűnét a férjének

Halálos kimenetelű magzatelhajtást ügy 
foglalkoztatja napok óta a rendőrséget, amely
ben vasárnap délelőtt érdekes fordulat állott
be.

Napokkal ezelőtt beszállították a Bakács- 
téri szülészeti klinikára Soll Györgyné etyeki 
lakost, egy ottani földbérlő 23 éves feleségét. 
A szerencsétlen asszony borzalams kínok kö
zött a Déry-utcában egy kapu alatt összeesett, 
elvesztette az eszméletét, amelyet csak közvet
len halála elöt nyert néhány percre vissza.

Soll Györgynét beszállítás után a klinika 
orvosai megvizsgálták, maga3  lázat és 
erőszakos operatív beavatkozást állapí
tottak meg, amelyről nyomban jelentést 
tettek a rendőrség illetékes osztályának.

A főkapitányságról bizottság szállott ki a Ba
kács-téri klinikára, hogy kihallgassa a válsá
gos állapotban lévő asszonyt, ki hajtotta végre 
az operációt? Ugyanekkor értesítették az asz- 
szony férjét is, aki néhány órával később Bu
dapestre érkezett, de semmit sem tudott arról, 
hogy feleségét operálni kelleti volna, vagy  
megoperáltatta magát.

A bizottság értetlenül állott a tragédia 
előtt, amely úgy látszott, hogy soha sem fog 
napvilágra jutni. A  klinika orvosai injekciók
kal magához térítették Sollnét, aki azonban a 
rendőrség embereinek minden felvilágosítást 
megtagadott. Végül is férjének sikerült rábe
szélni, hogy ne vigye magával titkát a sírba 
és ne hagyja, hogy titkolózása miatt mások is

hasonló sorsra jussanak.
A  ̂ szerencsétlen halállal vívódó asszony 

utolsó perceiben elmondotta férjének borzal
mas tragédiája előzményeit:

— Másállapotba kerültem, féltem  a szü
léstől és emiatt meghallgattam egy asszony 
tanácsát, aki azt mondotta, hogy keressem fe l 
n Déry-utca lő . számú házban lakó Kárász 
1' erencne szülésznőt, aki majd segíteni fog  
rajtam. F el s mentem Kárásznéhoz, aki meg
vizsgált, majd valami vasdarabbal hozzákez
dett az operációhoz.

— Közvetlen a műtét, utáni napon rosszul 
éreztem  magam — folytatta Sollné — letá
molyog tani a lépcsőkön, hirtelen veríték öm
lött el rajtam, a többire pedig nem emlékszem..

A tragikus sorsú asszony férjének tett
vallomása után borzalmas kínok között 

meghalt.
Soll György a főkapitányságon elmondotta 
feleségének utolsó szavait cs kérte a vizsgá
lat megindítását.

A bejelentés után detektívek mentek ki Ká
rász Ferencné Péry-utcai lakására, amelyet 
azonban zárva találtak. Hosszú csengetésre 
sem nyílt ki Kárásznc lakásának ajtaja, an
nak ellenére, hogy, mint később kiderült, a 
szülésznő otthon volt. A házbeliek vallomása 
szerint Kárász né

a detektívek távozása után elhagyta la
kását és azóta nem tért vissza.

A nyomozók városszerte hiába keresték a

megszökött szülésznőt, sehol sem sikerült nyo
mára bukkanj. Két detektív a Déry-utca lő. 
számú házat figyelte, Kárászné azonban az 
éjszakát is máshol töltötte.

Vasárnap délelőtt azután érdekes és várat
lan fordulat állót be ebben az ügyben. A men
tők jelentették a főkapitányság központi ügye
letének, hogy

az üllői-út és a Ferenc-körút sarkán lévő 
nyilvános illemhelyről mérgezési tünetek
kel szállítottak be a Rókus-kórházba egy 
nőt, akinek retiküljében Kárász Ferencné 
névre kiállított és Déry-utca 16. számú 
házba címzett leveleket és igazolványt ta

láltak.
Detektívek keresték fel Kárásznét. a Rókus

bán, ahol akkorra már gyomormosást alkal
maztak. A morfium, amellyel Kárászné meg
mérgezte magát, egész kismennyiségű volt, 
nem szívódott fel a szervezetbe. Miután a 
Rókusbán megállapították, hogy Kárászné ál
lapota egészen könnyű, engedélyt adtak távo
zására. Villamoson akarták a detektívek a 
szülésznőt a főkapitányságra előállítani, Ká
rásznc azonban ismét rosszul lett, úgy hogy 
vissza kellett vinni a Rókusba és így későbbre 
tolódott ki a kihallgatása.

Soll Györgynét a törvényszék bonctani inté
zetébe szállították, ahol felboncolták és meg
állapították, hogy a szerencsétlen asszony ha
lálát súlyos roncsolás, méhszakadás és bclsc- 
riilcs okozta.

K é t a u tó ta x í ö s s ze ü tk ö zö tt  
a V á ro s lig e tb e n

Súlyos autószerencsétlenség történt vasár
napra virradó éjjel a Városligetben. A Ger- 
baud pavillonja előtt két autó teljes sebesség
gel egymásba rohant. Varga István a Bp.
16—207. rendszámú szürke taxival a Miicsar
nok felé robogott, amikor a fordulónál hirte
len felbukkant a BO—072. új rendszámú kék 
taxi. A két autó teljes erővel fékezett, a ka
rambolt mégsem sikerült elkerülni.

A szürke taxiban három utas volt, Kuliner 
Gyula tisztviselő, felesége és kisfia. A kék 
taxiban, amelyet Nagy Pál vezetett, Szabó 
Lajos balatonkenesei vendéglős ült. Az össze
ütközés hevében a két autó felborult és maga

alá temette utasait, kik közül Kulinerné szen
vedett súlyosabb, Szabó Lajos pedig könnyebb 
sérülést.

A közelben posztoló rendőrőrszem értesí
tette a mentőket, akik néhány perc múlva 
megérkeztek, a sérülteket első segélyben ré
szesítették, majd beszállították a Kókus-kór- 
házba. Kuliner Gyuláné, aki a homlokán nyolc 
centiméter hosszúságú, csontig hatoló sérülést 
szenvedett, súlyos állapotban fekszik.

A rendőrség megindította a nyomozást, 
hogy az autókarambolért kit terhel a felelős
ség.

Sérelmek a köztisztviselői
előléptetéseknél
Két űf állam titkár lesz

Az állami alkalmazottak nagy izgalommal 
várják Péter és Pál napját, amikor a kiszi
várgott hírek szerint nyilvánosságra hozzák 
a köztisztviselői kinevezéseket, illetve előlép
tetéseket. Tekintettel arra, hogy a közalkal
mazottak előléptetése most általában szünetel 
és egy év óta most lesznek az első kinevezé
sek, az érdekeltek érthető izgalommal várják 
a hivatalos lapban megjelenő kinevezéseket.

A minisztériumokban, hír szerint, meglehe
tősen kevés előiéptetésre van kilátás. A leg
magasabb pozícióktól a legkisebbekig átfo
góan történnek meg a kinevezések és előlép
tetések, többel: között lesz két adminisztratív 
államtitkári kinevezés is. Információnk szerint 
az egyik államtitkár bárciházi Bárezy István 
miniszterelnökségi c. államtitkár, a másik ál
lamtitkári kinevezés pedig meglepetés lesz a 
beavatottak számára is. Úgy hírlik, hogy egy 
olyan miniszteri tisztviselőt léptetnek elő, aki 
a városok ügyeinek intézésénél nagy érdeme
ket szerzett.

Július elseje más szempontból is fontos 
rapja sok minisztériumi tisztviselőnek. Ekkor 
jár le az egy évi rendelkezési idő, amely idő 
alatt a volt népjóléti minisztérium tisztviselői 
rr-ndelkezési állományban voltak. Most djintöt- 
tek afölött, hogy ezek közül a tisztviselők kö
zül kiket vesznek vissza az állami szolgálat
ba? Ezeknek kinevezése is július elsején je le 

nik meg és pedig a volt népjóléti tisztviselők 
a belügyminisztérium státuszába fognak tar
tozni. Ezzel az aktussal a népjóléti miniszté- 
rium megszüntetése véglegesen befejeződött.

A segédhivatali és altiszti karban alig lesz 
néhány előléptetés, miután az illetékesek sze
rint ebben a státuszban a személyzet száma 
még mindig nagyobb a normál létszámnál.

Nagy izgalommal tárgyalják már előre is 
a vasutasok a várható előléptetéseket. A ki- 
szivárgott hírek szerint ugyanis mindössze 
nyolcszáz előléptetés lesz a M AV-nál és 
minden titkolózás ellenére is kiszivárogtak 
már olj'-an hírek, hogy a kinevezéseknél ismét 
nagy szerepe jutott a protekciónak és ép úgy, 
mint tavaly, idén is vem  a rangsor volt az 
irányadó az előléptetéseknél. Hasonló a pos
tánál is a helyzet, ahol ugyancsak arányta
lanul kevés kinevezés és előléptetés várható. 
Itt sem veszik az idei előléptetéseknél figye
lembe a rangsort, ami annál sérelmesebb a 
kinevezésekből kimaradó alkalmazottakra, 
mert hiszen a mai körülmények között a leg
jobb esetben is egy újabb esztendeig kell vár- 
niok, amíg ismét sor kerül kinevezéseiére.

Az államrendőrségnél, hír szerint, csak az 
alsóbb kategóriákban lesznek kinevezések és 
rendőrkapitánytól, illetve felügyelőtől felfelé 
nem történnek ezúttal előléptetések.

Egy kispesti
becsiileísérlési pőre

Tavaly június 12-én egyházközségi köz
gyűlést tartott a kispesti református egyház- 
község. A közgyűlésen Csikesz Béla dr. kis
pesti kir. járásbíró, aki egyben református 
presbiter is, javaslatot terjesztett elő Balás- 
falvi Kiss Ernő kispesti református lelkész 
illetményeinek fölemelése érdekében. A mint
egy 2ö0 főnyi közgyűlésen többen felszólaltak 
a javaslat ellen azzal a megokolással, hogy 

egyházközség súlyos adósságokkal küzko-

dik és a mai idők különben sem alkalmasak
fizetések emelésére. Az egyik felszólaló azzal 
érvelt a javaslattal szemben, hogy a kispesti 
egyházközség a lelkész minimális fizetésének 
biztosítására államsegélyt, kongruát élvez, 
s ezt rögtön elveszítené, ha a kultuszminisz
tériumnak tudomására jutna, hogy a kispesti 
egyházközség lelkészének a mostaninál lénye
gesen nagyobb fizetést szavazott meg. Csikesz 
Béla dr. járásbíró a felszólalásokra azzal

válaszolt, hogy 5 „kegyes csalássaV* úgy fo 
galmazta m eg indítványát, hogy az álUnn ne 
vegye észre a fizetésem elést. Ezt a közgyűlés 
tagjainak egy része rossznéven vette a járás
bírótól és annál hevesebben opponált a fize
tésemelési javaslat ellen. A közgyűlés délután 
négy órától este kilenc óráig tartott és a vé
gén már csak mintegy hetvenen voltak jelen, 
mikor a szavazásra került a sor. A közgyű
lés 24 szavazattal 20 ellenében megszavazta 
a, fizetésem elést. A határozatot több mint 
130-an megfellebbezték a pesti református 
egyházmegyéhez és ez a fizetéscmelési hatá
rozatot meg is semmisítette.

Az ügyből kifolyóan vitéz Bodoni Gyuláné 
panasza alapján az egyházmegye fegyelmi

zsíros,
pattanásos
arcbőrhöz
púder helyett
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vizsgálatot is rendelt el balásfalvi Kiss Ern5 
lelkész ellen és a vizsgálat foganatosításával 
Demjén István budafoki lelkészt, az egyház^ 
megye tanácsbíráját küldte ki Kispestre. A 
vizsgálóbiztos második tanúként Klem  Fo- 
rencnét hallgatta ki, aki a tanúkihallgatás 
után a többi tanú előtt bírálta a vizsgálat me
netét és olyan hangosan, hogy a két termet 
elválasztó üvegajtón keresztül érthetően át
hallatszottak megjegyzései, a tanúkihallgatá
sokon résztvevő Csikesz Béla dr. járásbíróra 
a következő sértő kifejezéseket tette:

— K egyes csaló! M ár öt óra óta tart a  ke
gyes csalás! H ogy jártat ja  a száját az a ke
gyes csaló!

Csikesz Béla dr. egy darabig szótlanul 
hallgatta a sértő kifejezéseket, majd hirtelen 
nagy robajjal kivágta a két szoba között levő 
üvegajtót és ingerülten, vérvörös arccal von
ta felelősségre Klem Ferencnét, aki ezzel 
kezdte:

— Én is mondtam!
Ilyent csak műveletlen ember tehet!

— Kérem , én okleveles tanítónő vagyok —* 
válaszolta Klemné most már szintén inge-* 
rülten.

— Na, nem látszik meg magán, hogy isko
lába is járt — fejezte be Csikesz Béla dr. a 
vitát és ezzel visszafordult a kihallgatási te
rembe.

Az éles szóváltás után Klemné felügyeleti 
panaszt tett Csikesz Béla dr. ellen Degré  
Miklós dr. táblai elnöknél, akit arra kért* 
kötelezze a járásbírót nyilvános megköve
tésére.

Csikesz járásbíró a felügyeleti hatóságához 
intézett beadvány miatt Klem Ferencné ellen 
aljas indokból nyilvánosan elkövetett rágal
mazás, feltűnően durva becsületsértés és ha
tóság előtti rágalmazás vétsége címén följe
lentést tett a kispesti járásbíróságon. Klemné 
abban a föltevésben, hogy a kispesti járás- 
bíróság, amelynek Csikesz Béla dr. is tagja, 
egy bírótársával szemben a szükséges elfogu
latlansággal nem rendelkezhetik, bíróküldcsi 
kérelemmel fordult a Kúriához.

A Kúria Osica/d-tanácsa helyt adott a ké
relemnek és Csikesz Béla dr. panaszának 
tárgyalására a budapesti büntetőjárásbírósá
gon Dán dr. járásbírót delegálta. A járás
bíró alkalmasint még a nyári szünet előtt 
tárgyalja ezt az érdekes pert.

A  barátnőnek is jár fizetés, 
ha barátja vállalatánál 

dolgozik
Érdekes kártérítési és örökösödési per 

foglalkoztatja a bíróságokat. S. Béláné indí
totta a pert K. Ferenc kereskedő örökösei el
len. Keresetében előadta, hogy mint cseléd lé
pett az azóta elhúnyt K. szolgálatába. Idő
közben megtanulta a paplanvarrás és készí
tés munkáját úgy, hogy munkakönyvét is ka
pott és mint munkafelügyelőnö működött K. 
üzemében. Ezért a munkáért K-tól fizetést 
nem kapott, csupán élelmet és lakást. Most 
azután a K.-örökösöktől visszamenőleg a 
munkabér m egfizetését követeli. A keresettel 
szemben az örökösök a perben a turpis caúsa- 
ra hivatkoznak és azt állítják, hogy örökha
gyójuk közös háztartásban élt S-nével. S-né 
elkeseredetten tiltakozik az ellenkereset vádja

ellen és azt állítja, hogy 5 csupán ápolónője 
volt az elhunytnak. A z  alperesek a tanuk 
egész légióját vonultatták fel, akik mind azt 
igazolták, hogy S-nc barátnője volt az el
hunytnak. Ezeknek a vallomásoknak az alap
ján a járásbíróság, a törvényszék és az ítélő
tábla is elutasította a felperes keresetét. A 
Kúria most megváltoztatta az alsó bíróságok 
ítéletét és helyt adva a felperes kérésének, 
1200 pengő m egfizetésére kötelezte az alpe
reseket. Indokolásában a Kúria kimondotta, 
hogy az a körülmény, hogy a felperes barát
nője volt az elhúnytnak, nem változtat azon 
a tényen, hogy üzemében dolgozott. És mivel 
a munkáért pénz jár, kötelesek az örökösök 
azt megfizetni. Az ítélet jog erős ...

fONCSRAM
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— A Gráf Zeppelin rajnai útja. Saar- 
brückenből jelentik: A Gráf Zeppelin lég
hajó vasárnap reggel fél 9 órakor, három és 
fél órai út után IJa(lenen és Pfalzon keresz
tül a német légi Hansa kikötőjében, Saar- 
brüekcnben leszállt. A léghajó 9 órakor a la
kosság hatalmas lelkesedése közben 35 utassal 
ismét felszállt nyolcórás rajnai útjára. A 
léghajó Kölnön keresztül este hat óra felé 
ismét Saarbrüekenbe érkezett, majd visszain
dul Friedrichshafen felé.

— A japán hadügyminisztérium nem enge
délyezi az óceán repüléseket. Tokióból jelen
tik: A japán tengerészetiigyi minisztérium, 
valamint a hadügyminisztérium elhatározta, 
hogy nem engedélyezi a japán repülők terv
bevett távrepüléseit. Egy katonai repülő már 
a napokban Yokohamából San Franciscoba 
akart repülni, a hadügyminisztérium azonban 
a repülést megtiltotta és egyúttal közölte, 
hogy hasonló vállalkozást a jövőben sem 
engedélyez. Elismeri ugyan az ilyen távre
pülések végrehajtóinak hősiességét, de az 
óriási kockázatra való tekintettel nem tartja 
ezeket a vállalkozásokat célszerűnek.

— Levetkőztették a részeget és kirabolták 
Pesterzsébeten. Véres rablótámadás történt 
vasárnapra virradó éjjel Pesterzsébeten, az 
Angyal-utca 73. számú ház előtt. Ismeretlen 
tettesek megtámadták az ittas állapotban 
levő Nagy Pál 26 éves szabósegédet. Először 
teljesen levetkőztették, csak alsónadrágját 
hagyták rajta, majd két hatalmas késszúrás
sal súlyosan megsebesítették. Nagy Pál, aki 
Pesterzsébeten, a Bem-utea 18. számú házban 
lakik, eszméletlen állapotban, nagy vértócsá- 
bán feküdt az utcán, araikor az őrszemes 
rendőr rátalált. A mentők a szerencsétlen 
embert súlyos állapotban a Szent István- 
kórházba szállították. A rendőrség erélyes 
nyomozást indított a támadók kézrekeríté- 
sére.

VÉRES ZAVARGÁSOK EGY LENGYEL- 
ORSZÁGI KÖRMENETEN

Varsóból jelentik: A Láncút kerületben 
fekvő Grodzisk Dolny község plébániája által 
rendezett körmenet alkalmával ismeretlen 
egyének vakrémületet próbáltak kelteni. A 
zűrzavarban két. rendőrt, akik helyre akarták 
állítani a rendet, agyonlőttek. Az izgatok ál
tal körülfogottak segítségére siető két másik 
rendőr tüzelése hat embert ölt meg.

A  kereskedők óvása egy csúcsszervezkedés ellen
Az Országos M agyar Kereskedők Egyesü

letének hivatalos lapjában, az „OMKE”-ben 
feltűnő helyen, az első oldalon a következő 
„Ót'ás'* jelent meg:

Óvás

GUM I
EXPORT, Budapest, Népszínház-utca 13. 

Hyr. gumiüzem. Specialista kozmeti
kai és betegápolás! cumi-cikkekben. 
Személyes kiszolgálás 2—5 között. * 32

— összeesett a templomban. A Béke-téri 
templomban vasárnap délelőtt Kőszegi Béla 
12 éves tanuló hirtelen rosszul lett és össze
esett.. Esés közben beütötte fejét egy pad szé
lébe és súlyosan megsérült. A kihívott, men
tők a Madarász-utcai kórházba szállították.

— Sixtus herceg utazása. Bclgrádból jelen
tik: Sixtus Bourbon herceg szombaton re 
pülőgépen Belgrádba érkezett, ahol üdvözli 
sére megjelent Pál herceg és Olga herceg 
asszony, valamint a francia ügyvivő. Sixtus 
herceg azonnal tovább repült Bukarestbe.

— Skodánét kifosztották. Skoda Lajosnénak, 
Újpesten, a Zsilip-utca 22. számú ház előtt 
van deszkából épített trafikja, melyet isme 
rétién tettesek vasárnap éjjel teljesen ki 
fosztottak.

VACSORÁT RENDEZNEK.
Kaptuk és közreadjuk a következő meg

hívót :
Budapest alkotmányhű polgársága az alkotmány 

védelmére közelmúltban sikraszállt felsőházi és kép 
riselőházi tagok ünneplése céljából !. évi július hó 
5-én (szerdán) esle 8 órakor a Pesti Vigadó összes 
termeiben raesorát rendez. A rendezőbizottság test
véri szeretettel ezúton is meghívja Hazánknak a jog
folytonosság alapján álló minden polgárát. A varso 
rén való szives részvételt, helybiztosítás miatt, kér
jük írásban vagy telefonon (Vili., Szentklrályi-ulra
32 b. telefon: 37- *—«9) 1833 július hó 3-án déli 12 
óráig bejelenteni. Megjelenés utcai ruhában. Teríték 
ára 2 pengő.

Kik rendezik vájjon ezt a legitimista va
csorát ?

— Az OTT orvosi tanácsa memorandumban 
kérte a belügyminisztertől az orvosi költség- 
tömeg tizenöt százalékos felemelését. Az OTI
központi orvosi tanácsa nevében vitéz Csik 
László és Léhner Károly terjedelmes memo
randumot intéztek a bel ügy miniszterhez a 
pénztárorvosi kar válságos helyzetének javí
tása érdekében. A memorandum az orvosi 
költségtümegnek 15 százalékkal való feleme
lését, továbbá az alapfizetések felemelését és 
az ötévenkint emelkedő korpótlék visszaállí
tását kéri. Kérik a nyugdíjalap fokozottabb 
dotálását, a pénztárorvosi kar sérelmes adó
zási rendszerének megszüntetését* az orvosok 
részére a választott bíróságok által megítélt 
összegek kiegyenlítését, az orvosok nagyobb 
arányú képviseletét az intézet vezetőfóru
main. A memorandum kifejezésre juttatja a 
központi orvosi tanácsnak azt az ismételten 
vallott álláspontját, hogy az összes magán
jogi természetű kérdések az egész orvostársa
dalom érdekképviseletének bevonásával és 
csak kölcsönös tárgyalások útján, kollektív 
megállapodással rendezhető közmegnyug
vásra.

— Az ausztráliai repülők Singaporeban.
Singaporeből jelentik: Ulm, Allén és Taylor 
ausztráliai repülök, akik pénteken éjfélkor a 
ny ugatausztráliai J)erby-ben a „Hit4* nevű 
repülőgépükön világkörüli útra indultak, va
sárnap Singaporeban símán leszálltak. Útjuk 
első szakasza, amelyet közbenső leszállás nél
kül tettek meg, 2200 kilométer hosszú.

„E gy terézvárosi egylet névében a mai 
napon azzal a felhívással fordul két fia
talember az ország kereskedelmi testüle
téihez: alakitsák meg az általuk kezde
ményezett „ Kereskedők és Kereskedőipa
rosok Csiicsszervezetétu. Ez fog majd az 
OMGE-vel, GyOSz-szal s a gazdasági élet 
egyéb testületéivel egy gazdasági parla
mentet alkotni. Ha az illető egyesületek 
záros határidőn belül nem nyilatkozná
nak: hallgatásukat beleegyezésnek veszik. 
Figyelmeztetjük a főváros és a vidék ke
reskedelmi testületcit, hogy ezt. az illeték
telen m egkeresést, amely a komoly érdek
képviseleti elv kompromit tálasára alkal
mas, a leghatározottabban utasítsák 
vissza.

OM KE.'*

A feltűnést keltő nyilatkozatnak érdekes 
előzményei vannak. Gazdasági körökben már 
régebben felmerült annak a terve, hogy egy 
úgynevezett „gazdasági parlamentet”  kellene 
létesíteni, amelyben résztvennének az összes 
mezőgazdasági, gyáripari, ipari és kereske
delmi érdekképviseletek. Ezt a „gazdasági 
parlamentet:’ akarja most életre kelteni a Te
rézvárosi Kereskedők E gyesülete, amelynek 
nevében Wittcnbcrg István és Feleky  László, 
az OKISz volt tisztviselője körlevelet intézett 
az ország valamennyi kereskedelmi testületé
hez azzal a felhívással, hogy alakítsák meg a 
„ Kereskedők és Kereskedőiparosok Csűcsszer- 
v e z e t é t A körlevél szerint mindazokat, akik 
június 28-ig nem válaszolnak a felhívásnak, 
az új csúcsszervezetbe belépetteknek tekintik.

A kezdeményezés érthető feltűnést keltett 
valamennyi kereskedelmi és ipari érdekkép
viseletben. Úgy az OMKE, mint a Kereske
delmi Csarnok részéről rámutatnak arra, hogy 
minden konkrét esetben sikerül szoros együtt

működést létrehozni a különböző kereskedelmi 
és ipari érdekeltségek között.. Éppen legutóbb 
a textil fázis ügyében is együttesen foglalt 
állást az OMKE, a Kereskedelmi Csarnok, 
Fővárosi Kereskedők Egyesülete és a Baross 
Szövetség. Mindezeknek az egyesületeknek 
semmiféle előzetes tudomásuk nem volt Wil 
tenberék kezdeményezéséről, amelyet annál is 
inkább fogadtak csodálkozással, mert ha meg 
akarnák alakítani a kiskereskedők csúcsszer 
vezetét, a kezdeményezésnek valamelyik pro 
minens kereskedelmi érdekképviselettől kellen 
kiindulnia. A Terézvárosi Kereskedők Egye 
sülete azonban túlkicsi- partikuláris szervezet 
ahhoz, hogy ilyen nagy horderejű szervezke
dést nyélbe üssön.

Wittenbergék elgondolása szerint a „gazda
sági parlament”  öt külön csúcsérdekképvise
letből állna. Ezek az OMGE, amely az egész 
mezőgazdaságot, a GyOSz, amely a nagy
ipart, az Ipartestületek Országos Központja 
amely a közép- és kisipart, a M agyar Keres 
kedelmi Csarnok, amely a nagykereskedelmet 
foglalná magába és végül a, most. kezdemé
nyezett ú j csúcsszervezet, amely a kiskeres 
kedelmet es a kisipart tömörítené. Szakkörök 
szerint ebben a tervben már az is kifogásol 
ható, hogy az IOK nem képviseli a középipart 
amely így  teljesen kimaradna az öt csúcsér 
dckképviseletböl.

Ami a kiskereskedelmet illeti, annak való
ban nincs még csúcsszervezete, legnagyobb 
érdekképviseletei azonban az OMKE és Bu 
dapesten a Fővárosi Kereskedők Egyesülete. 
Első sorban tehát ennek a két szervnek, to 
vábbá a Baross-Szövctségnek kellene kezde 
ményezőként fellépni, de csatlakozni kellene a 
Fűszer kereskedők Egyesületének, valamint 
Vaskereskedök Egyesületének  is, mint tagiét 
számra nézve a legnagyobb ilyen szakegyesü 
leteknek. így tényleg létrejöhetne a „gazda
sági parlament” , mert az említett öt érdek 
képviselet az ország egész gazdasági életét 
egyesítené.

A most megindult és egyéni kezdeménye, 
sen alapuló szervezkedésnek az érdekképvise 
letek körében nem tulajdonítanak fontosságot 
Általános az a meggyőződés, hogy az nem ve- 
zethez eredményre, mégis szükségesnek tar 
tották az OMKE hivatalos lapjában az órást 
közzétenni, nehogy az a látszata legyen a 
dolognak, mintha a nagyobb kereskedelmi ér
dekképviseleteknek közük lenne a kezdemé
nyezéshez . . .

Létrejött a béke a fűszeresek 
és a nagyáruházak között 

az élelmiszerárusítás kérdésében
Mióta az osztrák kormány megtiltotta a 

nagyáruházak élelmiszerárusítását, új erőre 
kapott náluk az évek óta tartó küzdelem, 
amelyet az élelmiszerkereskedők és fűszere
sek a nagyáruházak élelmiszerárusitása ellen 
folytattak. Az érdekelt kereskedők egyenesen 
a kormányhoz fordultak, kérve, adjon ki ren
deletet, amely az áruházak élelmiszerárusitá- 
sát eltiltja. Ebben az ügyben küldöttség ke
reste fel a kereskedelmi minisztert, aki meg
ígérte, hogy törvényes intézkedésekkel szo
rítja rá az áruházakat az eddigi árusítási 
módszerek abbahagyására, ha önszántukból 
ezt nem tennék meg. A küldöttségjárás nyo
mán Éber Antal, a Kereskedelmi és Iparka
mara felhívással fordult az élolmiszerárusí- 
tással is foglalkozó budapesti nagyáruházak
hoz, hogy azt az árusítási módot, amelyet az 
élelmiszerkereskedők a legjobban kifogásol
nak, hagyják abba. A megindult tárgyalások 
során a megegyezés létre is jött az eddig 
harcban álló felek között. Ebben az egyez

ményben a nagyáruházak a következőkre 
kötelezték magukat:

1. Az élelmiszerek egységes árusítását be
szüntetik; 2. élelmiszereket tört súlyokban 
nem árusítanak; 3. áraiknál alapul a minden
kori napi beszerzési árat és ehhez a hozzá
ütött méltányos hasznot kalkulálják; 4. aján
dékokat, ráadásokat, mintadarabokat élelmi
szerek árusításánál mellőznek; 5. élelmiszer 
osztályuk árusítási idejo nem lesz hosszabb 
a többi osztály árusítási idejénél; 6. vendég 
lói, kávéházi és cukrászüzemeikben ételeket 
és italokat csak a rendes vendéglői, kávéházi 
és cukrászüzlcti árakon _ szolgáltatnak ki. 
bérletet sem az üzemben, sem pedig elvitt 
ételekre nőm adnak; 7. vitás esetekben vá
lasztott bíróság döntésének vetik magukat 
alá és a megítélt kötbért a dctailkereskedc- 
lem jóléti intézményeinek juttatják.

A megállapodás az élelmiszerkereske-delem 
körében nagy megnyugvást kelt.

Szobrot
a 2 4 -es vadászoknak

A  volt 24-es vadászzászlóalj bajtársi ta
lálkozót tartott folyó hó 25-én, vasárnap d. 
c. 10 órakor a Jánesa-féle vendéglőben, 
VIII., József-u. 66. szám alatt. A bajtársi 
találkozón részt vettek vitéz Tóth-Kádár 
Vilmos tábornok vezetésével mint rende
zők Takáts János törzsőrmester, Schvctncr 
Antal tiszthelyettes. Kántor Mihály alva- 
dász és a 24-es és 26 os vadászzászlóalj igen 
sok bajtársa. A találkozó tárgya a volt 
24-es és 26-os vadászzászlóalj szoborfelállí
tására indítandó propaganda tervezete, ame
lyet egyhangúlag a bajtársak elfogadtak. 
Kimondották, hogy a jövőben hivatalos 
közleményeiket a Magyar Hétfőben teszik 
közzé.

HÖLGYEK 1 EL A GONDTERHES ARCCAL! l!a ran
devúra sief, néhány perced elindulása elölt a Fekete- 
fejű Száraz Shampoon"-tól gyönyörű loknis hajat nyer!

A púder kiválasztása. A púder az arcbőr 
ápolásának igen fontos kelléke. Részben az 
arcbőr védelmére szolgál, részben pedig ham
vas, egységesen ható külszínt kölcsönöz az 
arcbőrnek. Szabály az, hogy a z s í r o s  a r c 
b őr  ápolásánál púder helyett használjon Sul- 
famyl kénpudert, mely a zsíros arcbőr szuve
rén ezerének tekinthető.

— Nem szerepelhetnek orvosok a szálloda
portások listáján. A Budapesti Szállodapor
tások és Idegenvezetők E gyesülete listát akar 
kiadni, amelyen szakok szerint csoportosítot
tál! tüntetné fel az ismert specialista orvosok 
címét és rendelési óráit. A listát az egyesü
let havonta egyszer megküldené minden szál
lóportásnak, hogy a hozzájuk forduló szálló
vendégeknek információval szolgálhassanak. 
A Budapesti Orvosok Szövetsége vezetőségé
nek tudomására jutott, hogy a portásegyesü
let körlevéllel fordult több budapesti szakor
voshoz és felajánlotta nekik, hogy 10 pengő 
évi költségmegtérítés ellenében az illetők ne
veit felveszi ebbe a listába. Az Orvosszövct- 
ség most figyelmeztette az orvosokat, hogy a 
listában való szereplés az orvosi rendJartás 
ba ütközik és felszólította tagjait, hogy a 
portások ajánlatát minden körülmények kö
zött utasítsák vissza.

Öngyilkos gazdálkodó. Barabásról jelentik: 
Gacsály községben K o r p á s  József 60 éves 
gazdálkodó felakasztotta magát istállójában. 
Mire észrevették, már halott volt.

Lesett a villamosról. Feldmann Hajnal 27 
éves csomagolónő a Margit-hídon egy Budára 
haladó villamosról leesett s összezúzta ma
gát. Az Irgalmatok kórházába vitték.

BALATON MENTÉN ISMÉT MEGNYÍLTAK a Meinléig idényüxlctci és pedig: Balatonalmádin, Balatonlellén, 
Balatonszcmes.n, Keszthelyen és Siófokon.

c  o  u  s o
Csók-attasé

(Eggerth Már (a)

Árkádia hercege
(Liáné Haid — Wiliy Forst) 

M á tó l  Icesdne

Spódol a pesti zsidó- UitUózséy.
A Pesti Izraelita Hitközség vasámaju 

közgyűlésén sok szó esett az ifjúsági 
problémájáról. A hitközség elnöke ki
jelentette, hogy a hitközség mindent meg 
kíván tenni és kiváló gondot kíván fordí
tani a sport fejlesztésére is. A zsidó hit
község, úgy látszik, az ifjúság problé
májának megoldása helyett, sportbabérok
ra véigyik, ami minden esetre szokatlan 
és új „ reform ”  . . .

A z elmúlt évi zárszámadás adataiból 
kiderül, hogy 4,435.000 pengő kiadás elő
irányzattal szemben a. tényleges kiadó*
4,319.000 pengő volt és így érek óta elő* 
szőr sikerült a. Pesti Izraelita Hitközség
nek deficit nélkül lezárni az esztendőt. Az 
elnöki beszámoló arra term észetesen vem  
terjeszkedett ki, hogy ez a deficitment es
ség csak úgy volt elérhető, hogy a zsidó 
hitközség iskoláiban felem elték a tandí
jakat, leszállították a karitatív, Icult.úrá- 
lis és szociális célokra fordított összege
ket, ahelyett, hogy a túlméretezett hit
községi adminisztrációt építették volna le. 
De amíg a, Hitközség szegény po lg lírai 
görnyednek a hitközségi adóterhek alatt, 
addig az elnökség sportol . . .  S ez is 
valami . . ,

K Ö Z L E M É N Y E K
A MAGYAR-FRANCIA BIZTOSÍTÓ 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
e hónap 24-én tartotta közgyűlését. A 
61.919.37 pengő tiszta nyereségből rész
vényenként 1.50 pengő osztalék kerül kifi
zetésre. A közgyűlés gróf Ráday Gedeon 
ny. belügyminsztert az igazgatóság elnö
kévé választotta meg.

AZ ORSZÁGOS KÖZPONTI HITELSZÖ
VETKEZET KÖZGYŰLÉSE. Az Országos 
Központi Hitelszövetkezet az elmúlt héten tar
totta meg kongresszusát, amelyen nagy szám
ban vettek részt a vidéki kiküldöttek is. 
Beöthy László b. t. t.. a felsőház alolnöke és 
az OKH  elnöke hosszabb beszédben ismertette 
a magyar hitelszövetkezetek eredményes mun
káját, majd Schandl Károly dr. tartott elő
adást szövetkezeteinknek a gazdasági válság
ban betöltött fontos szerepéről. Rámutatott 
arra, hogy az OKH központ jónak cs a kötelé
kébe tartozó hitelszövetkezeteknek 90 millió 
pengői kitevő forgótőkéjéből csupán 10.5 
millió pengő az állami jellegű, üzletrésztöke, de 
ebből is az OKH 10 millió pengőt, továbbadott 
más szövetkezeteknek, tehát itt túltengő állami 
támogatásról nem lehet szó. Zsóry Lajos, Váry 
Albert, Pintér László, Korody-Katona János 
országgyűlési képviselők, valamint X agy  Re
zső dr. és Maksa János felszólalásaikban eré
lyesen visszautasították a szövetkezetellenes 
támadásokat. A kongresszuson megjelent Göm
bös Gyula miniszerclnök is, aki nagyobb be
szédben méltatta a szövetkezetek fontos sze
repét.

A HANGYA KÖZGYŰLÉSE. A Hangya 
ezévi közgyűlésén Balogh Elemér vezérigaz
gató előterjesztette az elmúlt üzletévről szóló 
igazgatósági jelentést, ismertette a zárszáma
dásokat, amelyek félmillió pengőt meghaladó 
leírás után 11.757.16 pengő felesleggel zá
rulnak; a közgyűlés azt határozta, hogy ezt a 
következő üzletévre viszi át. Az igazgatósági 
jelentéshez a vidéki szövetkezetek részéről 
Fedák Mihály (Szerencs), Farkas Elek 
(Gönc), Légrády Ferenc (Pécs), Székely
hídi/ Béla (Álmosd) és Schrci Béla (Balaton- 
fonyód) szóltak hozzá, akik a „Hangya”  szö
vetkezeti tábor nevében, a jelenlevők egy
hangú helyeslése mellett, a lege reél yesebben 
visszautasították azt a támadást, amelyet Fá
bián Béla országgyűlési képviselő egyik par
lamenti beszédében a szövetkezetek ellen inté
zett s amelyben azokat a szovjet előretolt 
hadállásainak nevezte. A közgyűlés az igazga
tóság jelentésének és az előterjesztett indítvá
nyok elfogadása után, lelkes hangulatban ért 
véget.

— Nincs jobb házi barát az „Tgmándi“ víz
nél. Azért legyen minden háztartásban kéz
nél!

Gyermekek paradicsoma dr. Baál főorvos 
Hűvösvölgyi Gyermekszanaíóriuma. Egész 
éven át nyitva. Víz- és homokfürdők. Hideg- 
kúti-út 47. Telefon: 645— 19.

Megszűnteti az izzadást a Mnment izzadás elleni 
ernyőn, mely ízléses bakelit tokban van s így retikülbcn 
hordható.

Budai SzzínUör
idei nyári sláger operett

Tánc a boldogságért
Minden este 8 órakor 

Jegypénztár-te'efon 514—50.
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A jé n a i Z e is s -g y á r  
tu la jdon osá n a k  
fe lesége ö n gyilk o s  
tett B udapesten

Titok za to sa n  b o n yo ló d ik  a W in d s o r -  
p e n zió  ö n g y ilk o s á n a k  tö rté n e te

Zeiss Jánosné, aki a jénai világhírű Zeiss- 
cég társtulajdobosának már hat hónap óta 
Budapesten élő felesége, szombaton este a 
Windsor-panzióbeli lakásán ismeretlen mé
reggel megm érgezte magát és súlyos állapot
ban, eszméletlenül fekszik a Zsidó-kórházban. 
Miután Zeiss Jánosnét kihallgatni nem lehe
tett, a rendőrség érintkezésbe lépett Bécsben 
lakó- férjével, aki vasárnap délelőtt Buda
pestre érkezett és jelentkezett a főkapitány
ságán. A rendőrségen főleg a panzió lakói
nak érdekes bejelentése, ügyében hallgatták

ki Zeiss Jánost. A panzió lakói szerint a sze
rencsétlen asszony az öngyilkosságot egy 
sürgöny kézhezvétele után követte cl. A sür
göny, amelyet a rendőrség lefoglalt, Zeiss 
János intézte volna feleségéhez és ebben Bu
dapestre érkezését jelezte. Zeiss János azon
ban a budapesti rendőrségen kijelentette, 
hogy ő feleségének semmiféle sürgönyt nem 
küldött, ez a sürgöny apokrif s nem is tudja, 
hogy felesége miért követte el az öngyilkos
ságot. A rendőrség a bonyolult ügyben eré
lyesen folytatja a nyomozást.

------- —

részint felm entő bírói ítélettel fejeződtek be. f 
így tehát részemről bűncselekmény fenn nem 
forogván, annak részese feleségem sem lehe
tett. Feleségem  ellen egy ügynök tett feljelen
tést bosszúból, a vád azonban természetesen, 
összeomlott. Nem felel meg a valóságnak az 
sem, hogy feleségem tudtom és akaratom elle
nére utazott Erdélybe, mert megunta volna 
itthon a nyugtalan, zaklatott életet. Ellen
kezőleg, mindkét esetben az én kívánságomra 
utazott haza édesanyjához. Nem fedi végül a 
valóságot, hogy feleségem „ kis színinövendék” 
volt, ellenben igaz, hogy úgy apai, mint anyai 
ágon régi magyar birtokos nemesi családból 
származik.

K. Pethcs László anyagi ügyeivel egyébként 
nemrég foglalkozott a jászárokszállási elöljá
róság is, amelyhez Pethcs László kérvénnyel 
fordult, kérve a község támogatását, hogy a 
törvény alapján juttassák neki vissza a köz
ség mellett elterülő kcyidcresparti birtokát, 
amelyet a Kisbirtokosok Országos Földhitel- 
intézete a transzfcrmoratóriumrendclrltcl 
ellentétesen elárvéreztetett. Időközben a Kis
birtokosok Országos Földhitelintézete maga is 
kérte, hogy a birtokot juttassák vissza dr. 
Pethcs László feleségének vagy legalább is 
adják neki bérbe. A községi képviselőtestület 
megállapította, hogy K. Pethcs László, aki a 
közéleti pályán nagy érdemeket szerzett, mél
tán igényt tarthat a támogatásra, annál is 
inkább, mert önhibáján kívül jutott súlyos 
anyagi viszonyok közé, részben a katasztrófa-

Bélrenyheség, 
székrekedés

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

csülhetetlen szolgálatokat tesz a

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

szabbítjuk meg ezáltal életünket.

lis mezőgazdasági viszonyok, részben pedig a 
közügyekben való áldozatkész szereplése foly
tán.

A Községi Takarékpénztár bevoná
sával meg akarják indítani az 
építkezéseket az A n drá ssy-ú t  
meghosszabbított szakaszán

A tabáni tervpályázat kiírásának elhatáro
zásával legalább egy évvel eltolódott azoknak 
a munkaalkalmaknak a létrejötte, amelyeket 
az egész ország várt a Tabán újjáépítésétől. 
Illetékes tényezők most azon fáradoznak, 
hogy az elmaradt tabáni építkezések helyett 
valamilyen új munkaalkalommal teremtsenek 
új kereseti lehetőséget.

Űj közmunkaalkalom volna az Andrássy-út 
meghosszabbításának régen vajúdó terve. Mint 
í .-meretes, az Andrássy-út meghosszabbításá
nak tervét úgy a főváros, mint a Közmunka- 
tanács elfogadta és a kivitel eddig csak pénz
ügyi akadályok miatt halasztódott. Az illeté
kesek szerint ezek az akadályok most már 
összezsugorodtak és nem leküzdhetetlenek. A 
Közmunkatanács magára vállalta a költségek 
egy részét. A telekszerzésekhez 380.000 pen
gőt, a közművek létesítéséhez 180.000 pengőt

ígért hozzájárulásképen a fővárosnak. Azt 
javasolják, hogy egyelőre az út meghosszab
bítási szakaszán csak egyik oldaloti engedé
lyezzék az építkezést és ennek megfelelően az 
utat és a közmüveket is csak egyik oldalon 
építsék meg. Ez felére csökkentené a költsé
geket. Az idők javulásával kerülne sor az út- 
meghosszabbítás másik oldalán az építkezések 
engedélyezésére és a közmüvek lefektetésére.

Sipöcz Jenő polgármester és Borvendég Fe
renc alpolgármester a héten közvetlenül tár
gyalt az Andrássy-út meghosszabbítása kérdé
séről az Összes illetékes tényezőkkel és szer
vekkel. A keresztülvitelbe be akarják vonni 
a Községi Takarékpénztárt is, de bizonyos 
oldalról aggodalmak merülnek fel az irány
ban. hogy a főváros pénzintézetét esetleg 
immobillá tennék, ha egy ilyen nagyarányú 
telekspekulációba bevonják.

Egy 71 éves kilakoltatott kőműves 
súlyos szerencsétlensége  
a Reitter Ferenc-utcáhan

Ha héttel ezelőtt bér nemfizetés miatt kila
koltatták a Reitter Ferenc-utca 101. számú 
házban lévő lakásáról He.rk Mihály 71 éves 
kőmívessegédet. A szerencsétlen ember azóta 
a hatalmas bérház udvarán lakott, oda hordta 
le a házbeliek segítségével néhány megmaradt 
bútorát.

Vasárnapra virradó éjjel azután súlyos sze
rencsétlenség történt az idős emberrel. Tímár 
Gyula fuvaros késő éjjel jött haza kétfogatú

kocsijával a munkából. A kis udvarban nem 
volt elég hely a teherkocsi megfordulásához és 
így a Herk  Mihály ágya mellett lévő ruha
szekrény feldőlt és a szerencsétlen öreg kőmí
vesre zuhant, akit a mentők súlyos állapotban 
szállítottak be a Rókus-kórházba.

A vizsgálatnál megállapították, hogy a bal
esetnél Herk  Mihály jobbkarja eltört. A rend
őrség megindította a vizsgálatot, hogy a sze
rencsétlenségért kit terhel a felelősség.

A  budapesti zsidó hitközség 
kifejezte szolidaritását 

a kiüldözöft német zsidósággal

Fölmentették Lánczy Leó unoka- 
öccsét a sikkasztás vádja alól

Kalandos múltú vádlott állt a napokban 
sikkasztással vádolva Tóth Béla törvényszéki 
egyesbíró előtt. A vádlott: Szalag Miklós ki
ugrott kispap, Lánczy Leónak unokaöccse. Az 
ügyészség sikkasztás miatt adott ki vádiratot 
a fiatalember ellen.

Szalag Miklós 1930-ban, teológus korában, 
nagy pénzzavarban volt és kölcsönt akart fel
venni. Ekkor felkereste őt Tém ák  Emil sző- 
nyegkereskedő, aki ajánlatot tett neki arra- 
nézve, hogy megveszi tőle 16 darab perzsa
szőnyegét 8000 pengőért.

Szalay a szőnyegeket el is szállíttatta Ter- 
nák lakására, aki azokat Geszti Károly útján 
nyomban elzálogosította Kupferstein  József
nél.

Tarpinján Ferenc szőnyegkereskedö azon
ban, akitől Szalay a tulajdonjog fenntartásá
val vette a szőnyegeket, bűnvádi feljelentést 
tett Lánczy Ieó unokaöccse ellen. Az ügyész
ség úgy Tém ák  Emil, mint Szalay Miklós, 
Geszti Károly és Kupferstein  József ellen sik
kasztás, illetve orgazdaság bűntette címén 
vádiratot adott ki.

A tárgyaláson megállapította a bíróság, 
hogy Tém ák  Emil elmebajos, miért is vele

szemben az ügyészség vádelejtése folytán 
megszüntette az eljárást.

Szalay Miklós kihallgatásakor beismerte, 
hogy tulajdonjog fenntartása mellett vette 
meg a szőnyegeket, de előadta, hogy a részle
teket mindig pontosan fizette és a vételár egy  
kis részével tartozott már csupán. Nagy nyo
morban volt, feltétlen pénzre volt szüksége és 
ezért adta el a szőnyegeket. Geszti Károly és 
Kupferstein  József teljes jóhiszeműségükkel 
védekeztek.

Szalay Miklós védője, dr. Tarjám Mihály, 
hatásos védöbeszédben ecsetelte Lánczy Leó 
unokaöccsének nagy nyomorát és érdekes ké
pet festett egyes kereskedelmi ügyletekről, 
melyek tapasztalatlan emberek tönkretételére 
alkalmasak. Utalt arra, hogy a szőnyegek 
árát Szalay már csaknem teljesen kifizette 
és védence felmentését kérte.

A törvényszék az összes vádlottakat fel
mentette, mert úgy látta, hogy a tulajdonjog 
fenntartana színleges volt.

Az ügyész megnyugodott az ítéletben, Tar- 
pinján szőnyegkereskedö azonban átvette & 

ótmagánvádat.

Tetláu*ad a latufiis !
A mai kor gépembere elfogódott hangon be

szél a boldog béke, a szép múlt legkedvesebb 
emlékéről: a konflisról. Ma Budapesten mind
össze egy bérkocsi van még: a 301-es. Minden 
este tíz óra körül megáll az Angol park előtti 
standján és várja a vendégeket. És a szórako
zásból hazainduló pestiek igénybe veszik a ro
zoga alkotmányt, beülnek a landauerbe, a ló 
lassú galoppban nekiindul és az utas egy fél
órára visszakocsizik a múltba. A 301-es fia
keres naponta állítólag, 20—25 pengőt is meg
keres és nyilván ezt irigyelte meg Nagy Ká
roly Práter-utcai lakos, aki kérvénnyel for
dult a belügyminisztériumhoz, amelyben bér
kocsirendszám kiadását kérte. Ezzel egvidő- 
ben még négyen adtak be hasonló kérvényt. 
Nemsokára tehát újra életre kel a konflis, 
újra lesz romantika, holdvilágos kocsikázás a 
Stefánia-úton . . .

Talán a konflis az előfutárja a szebb, béke
beli időknek . . .

A Meteorológiai Intézet jelenti június 25-én 
délben: Németország délnyugati részein ma 
éjjel rendkívül nagy esők voltak, egyébként 
európaszerte esős az idő és Középeurópában 
a hőmérséklet is csökkent kissé. Hazánknak 
csak északi vidékein voltak számottevő ziva
taros esők. (Sopron 15, Eger 16, Tárcái 16, 
Sátoraljaújhely 19 milliméter.) A nappali fel- 
melegedés szombaton 21—24 C-fokig terjedt, 
az éjjeli hőmérséklet 12—14 C-fokig szállott 
alá.

Budapesten június 2ő-én délben a hőmérsék
let 22 C-fok, a tengerszintre átszámított lég
nyomás pedig 755 milliméter.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Változékony idő, nyugati légáramlás, sok ne- 
lyen esők vagy zivatarok.

A Pesti Izraelita Hitközség vasárnap tar
totta meg közgyűlését, amelyen a következő 
hivatalos állásfoglalást rögzítettek le:

—  .4 müveit em b eriség  osztatlan fá j - 
dalommal látja, hogy  a kultúra mai vilá
gában m iként kell üldözést, m egalázást, 
erkölcsi és anyagi jo g fo sz tá s t Szenved
niük munkás, dolgos, hasznos polgárok  
százezreinek, m iként kell hontalanná ráí
rnak hazájukban, m elyért hű ségesen  vért  
c's v erejtéket áldoztak, csak azért, m ert

zsidók . D e él bennünk a hit, hogy ez az 
indulatáram lat csak á tm eneti lehet és 
m ielőbb felü l kell k ereked nie az igazság
nak és  a józanságnak. T estvéri jobbot  
nyú jtunk szenvedő ném et h ittestv érein k 
nek és szívben, lélekben, cselekedetben  
eg yü tt vagyunk azokkal, akik seg íten i 
igyekezn ek  a, szenvedőkön és üldözötteken . 
A P esti Izraelita Hitközség fenti állásfog

lalása a magyar zsidóság első hivatalos meg
nyilatkozása a németországi zsidóüldözéssel

— Négy embert agyonsújtott a villám.
Königsbergből jelentik: Kelet poroszországban 
nagy vihar vonult végig, amely óriási káro
kat okozott. Az Angerburg kerületben levő 
Sobiechcuben a villám a mezőn dolgozó mun
kások közó sújtott és kettőt közülük megölt, 
két asszonyt pedig oly súlyosan megsebesí
tett, hogy rövidesen belehaltak sérüléseikbe.

— A múlt vasárnapi csónakszcrencsétlcnség 
második áldozatát is kifogták a Dunából. 
Dunapataj község elöljárósága vasárnap este 
8 órakor telefonon értesítette a budapesti fő- 
kapitányságot, hogy Ordas község határában 
a Dunából kifogták Nemes Lídiát, az elmúlt 
vasárnapi csónakszerencsétlenség áldozatát 
fehér-kékpettyes pizsamában. Nemes Lídia 
operaénekesuőnek készült és június 26-án 
kapta volna meg diplomáját. Amint ismere
tes, a tragédia másik áldozatát, Kontód  
Lászlót vasárnap temették.

szemben . . .

K. Petites László nyugalmazott főispán nyilatkozik 
családi és anyagi ügyeiről

A Magyar H étfő  legutóbbi számában egy 
kónyomatos tudósítását „Pethcs László volt

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

Betegség ellen
ym . - -  |K biztosítson
^E^attGLO-DAHUBIflHLLOYD

Á lta lá n o s  Biztosító Részvénytársaságnál
Budapest, V., Hold-utca 21.

képviselő feljelentést tett saját felesége ellen, 
hogy Erdélybe való utazáséit megakadályozza”  
címen közöltük. A cikkben foglalkoztunk dr. 
Pethes László nyugalmazott főispán, volt 
nemzetgyűlési képviselő bonyolult anyagi és 
családi ügyeivel. Ezzel kapcsolatban kérdést 
intéztünk a Jászárokszálláson lakó Pethes 
Lászlóhoz is, aki a következőképen nyilatko
zott:

__ A kőnyomatos tudósítása nem felel meg
a valóságnak, mert feleségem ellen büntető 
feljelentést nem tettem és őt bünsegédi bün- 
részességgcl sem vádoltam meg. Már csak 
azért sem, mert az ellenem alaptalanul tett 
feljelentések részint ügyészségi vádelejtéssel,

— Akasztott ember a Vörös-malomban. Az
Újpesti rakpart 1462. hrsz. szám alatti úgy
nevezett Vörös-malomban, mely egy régi hasz
nálaton kívüli malomépület, felakasztotta ma
gát Keuyó Gábor 40 éves napszámos. A ját
szadozó gyerekek akadtak rá holttestére, 
amelyet a bonctani intézetbe szállítottak.

— A Margithídró! a Dunába ugrott egy 
életunt nő. Vasárnap este 8 órakor a Margit- 
híd közepéről a Dunába ugrott ogy 45—50 év 
közötti jól öltözött nő. A rendőrség motoros 
mentőcsónakja kimentette és a mentők esz
méletlen állapotban a Rókus-kórházba szállí
tották.

Fölakasztotta magát 
egy75 éves földmíves
Pápáról jelentik : Pápa mellett Vanyola 

községben Vajda Imre 75 éves földmíves a 
pajtában felakasztotta magát. Mire észre
vették, már nem élt. Az öreg ember tettének 
oka valószínűleg életúntság.

— Elvesztette állását, öngyilkos lett. Drex- 
ler Ferenc 49 évrs villanyszerelő az Árok- 
utca 43. szám alatti lakásán felakasztotta 
magát. Felesége észrevette az öngyilkosságot, 
levágta a kötélről, mire azonbau a mentők 
kiérkeztek, Drexlor meghalt. Felesége elmon
dotta, hogy férjét az kergette az öngyilkos
ságba, hogy cége, ahol 24 évig dolgozott egy
huzamban, tönkrement és Drexler állás nél
kül maradt.

Halálosé* Csen peri C s e n g e r y  Kálmán, nvirrgv- 
házai földbirtokos és ház'ulajdonos, Szabolcs vármcc'e 
törvény ha léságának, valamint Nyíregyháza város kép- 
visclőetslületénck tagja, 62 éves korában, hoszas szenve
dés után Nyíregyházán elhdnyt. A közszeretetben es 
köztiszteletben álló földbirtokos clhúnyta az egész vár
megyében nagy részvétet kellett.

— Leégett egy kórház kínai Turkesztáuban, 
— 38 halott. Pék ingből jelentik: Urvmsn, 
turkesztáni város kínai kórházában ismeret
len okból tűz ütött ki. 38 beteg elégett, 200- 
nál több ember megsebesült.
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A mulí hoti „enyhe téli“ időjárás többek 
között a budai színház számításait is megza
varta és már számoltak azzal, hogy a hűvös 
idő miatt egyelőre meg kell szakítani a jobb 
sorsra érdemes „Tánc a boldogságért“ elő
adásait. Közben azonban volt egy két meleg 
nap és a színészek egyik este, araikor tény
leg kasszasiker is volt, meglepődve látták, 
hogy h nézőtér szokat lan id tele van. Nagyon 
megörült ennek az örökifjú Vendrey tata is, 
aki első jelenése után boldogan fordult a ku- 
liszák mögött Csórtoshoz és megelégedetten 
mondotta:

— Ma hálaisten már szép házunk van.
— Igen tata — volt Csortos komor válasza 

—, de ír ág glát szik már sose fogsz abba bele 
tanulni, hogy mit jelent a szép h á z ...  A Ka 
de! t szerelem" is sokszor ment felt nézőtér 
előtt, de a szép ház ritkán jelentett szép 
kasszát is . . .

— A'cm csak potyautas van, tata — egészí
tette ki a magyarázatot Gycrgyai hanem 
— potyaközönség is . . .

H a m l e t ,
a  p a r k e f í á n c o s

Intim tangóvilágítás, halk jazz, rekedt 
cnekeslokál! A főpincér, bizalmasan mel
lém áll és rámutat egy, a parketten tán
coló szmokingos úrra:

— Színész volt, a Nemzeti Színház szín
padán is játszotta egyszer a Hamletet, érett
ségizett, akadémiát végzett és most itt par
két táncos. Ja, ilyen az élet! — sóhajtja 
F rici, a filozófus főpincér és tovább megy.

Néhány perc múlva velem szemben ül 
Hamlet, aki jelenleg parkettáncos. 183 cen
timéter magas, 26 éves, erős fiú. A nevét is 
írjuk ki: ifjú Sugár Károly.

A parkettáncos, ex-Hamlet beszélni kezd:
— Tudom, azt akarja kérdezni, miért let

tem parkettáncos. Szívesen felelek rá: nem 
akartam éhcnhalni! Érettségi után az Aka
démiára iratkoztam be. Három évig ott ta
nultam, majd ösztöndíjas tagja lettem a. 
Nemzeti Színháznak. Közben a Király Szín
házban is vendégszerepeltem — meg is nő
sültem. Kisfiam is van! Közben leépítettek 
— állás nélkül maradtam. Élni kell. Par
kettáncos lettem.

— Tervek?
— Vannak, ö t  év alatt pénzt akarok 

gyűjteni. Venni egy kis házat, földet, gaz
dálkodni — embernek, férjnek, apának len
ni, nem pedig frakkos rabszolgának . . .

Az üzletvezető beszól a páholyba:
— A jobb kettesben a hölgy táncolni 

akar.
Hamlet feláll, kesernyés mosollyal az ar

cán. táncolni viszi a vendéget. És tánc köz
ben a házra, földre, feleségére és fiára gon
dol a huszonhatéves parketáncos ex-Ham
let __

A

Stux is fux a<z MlatUed&cn
Szín: az Állatkert. A majmok háza közelében

találkozik Stux és Fvzr.
FUX: No, ez a hét is stílusosan kezdődd:!  

Mit csinál Stux úr az Állatkertben?
STUX: Vizitbe jöttem  a rokonaimhoz.
FUX: Micsoda blöd vicc ez már megint? A 

rokonai az AJ latkertben laknak?
STUX: Már évek óta.
FUX: Ja. persze, D am nn . . .  A majmok?
STUX: Már a sógoromat is sértegeti? Elő

ször is nem Darwinnak hívják, hanem Dar
vasnak . . .

FUX: Mi köze ehhez a sógorának?
STUX: Őhozzá, jöttem  látogatóba. A sógo

rom állatkerti ápoló . . .  Mondja, maga is
merte azelőtt is? Nem is tudtam, hogy Dar
winnak hívták .. . Titkolta, hogy magyarosí
tott neve van . . .

FUX: De Stux, a Darwin az egy tudós 
volt!

STUX: Akkor vem azonos a sógorommal... 
Maga kihez jött?

FUX: Micsoda kérdés ez? Az oroszlán
hoz!

STUX: Nem szégyenli magát nős ember 
létere? Mit szólna, ha elmondanám a felesé
gének, hogy itt egy orosz lánnyal rnndcw-
zik? !

FUX (dühösen): Már megint fel akar 
húzni?! Azért jöttem ki, mert a barátaim, 
szerepelnek itt ma este.

STUX: Magának barátai vannak az álla
tok között?

FUX: De nem! A hangversenyről beszélek!
STUX: Szép kis hangverseny, amikor az 

oroszlánok meg a többi vadállatok elkezdenek 
itt este bömbölni. ..

FUX: De nem a vadállatokról van szó!
STUX: Tudom ... Beleugatnak a kutyák 

is . . .
FUX: Értse már meg, itt ma este opera

énekesek adnak hangversenyt!
STUX: Énekelnek az állatolcvak?
FUX: Ha maga is a hallgatóság között 

lesz, akkor igen! Azt sem tudja, hogy itt 
kabaréelöadásokat szoktak rendezni?

STUX: Tudom. A majmok mindig kaba- 
réznak. . .

FUX: De nem a majmok! Színészek!
STUX: A Darwin írta a darabot?
P'UX (dühöng): Slussz! Beszéljünk más

ról! Látta a hiénákat?
STUX: Mit keres itt a Blazsek, meg a 

Waldapfel?
P'UX: Ki beszél a Blazsekről, meg a Wald- 

apfelről? Azokkal a Papagáj árverésénél ta
lálkoztam utoljára.

STUX: Ilyen rosszul megy már az állat- 
kertnek is, hogy elárverezték a papagájt? Ma 
milyen madarat árvereznek? '

FUX: Ki beszél itt árverésről?
STUX: Maga mondta, hogy itt vannak a 

hiénák . . .
FUX: De én az állatokról beszélek!
STUX: Hát nem elég nagy állat, n Blazsek?
FUX: Ne vicceljen folyton, mert mindjárt 

elveszem a jó kedvét! Mondja, látta a pár
ducot?

STUX: Hogyne. A bejáratnál éill. . .
FUX: A bejáratnál? Csak úgy szabadon?
STUX: Én is mondtam, hogy el kellene 

keríteni. Majdnem nekimentem a sötétben .. .

FUX: Képzelem, hogy megijedt, hiszen az
veszedelmes lett volna . . .

STUX: A múltkor az országúton is neki
hajtottam egynek a biciklimmel . . .

P’UX: Csak nem akarja azt mondani, hogy 
az országúton csak úgy szaladgál nálunk 
párduc? . . .

STUX: K i mondta, hogy szaladgál? Le van 
szögezve a földbe.

FUX: Dehát miről beszél, maga szerencsét
len?

STUX: Arról a pár dúcról, ami a bejárat
nál fel van állítva . . .

FUX (vörös a m éregtől:) Már megint be
ugrottam m agának!... Idenézzen, Stux!

STUX: Nézek már. Mit lát?
FUX: E gy ökörszem et...
STUX: Már megint sérteget?
P’UX: Ki sértegeti magát?
STUX: Héit vem  azt mondta, hogy Ökör

szemem v a n ? . . .  Pedig a feleségem szerint 
épp a szemem a legszebb . . .

FUX (fen yeg etően ): Elég volt ebből a té
mából! Mondja inkább, hogy jött ki az Állat
kertbe? Gyalog, vagy autóbusszal?

STUX: E gy szakaszvezetö hozott ki villa
moson.

P'UX: Szakaszvezető fizette a jegyét?
STUX: Fordítva. Én fizettem neki, hogy 

kihozzon . . .
FUX: Milyen szakaszvezetőnek?
STUX: A kisszakasz v ez e tő jén ek ...
P'UX Jó kedve van magának, pedig nagyon 

komoly időket élünk. A londoni konferencia is 
holtpontra jutott. ..  Hallotta, hogy a világ- 
gazdasági értekezleten képzeletbeli pénz beve
zetéséről tanácskoztál:?

STUX: Látja, ez jó ötlet!
FUX: Magának annyira tetszik?
STUX: Hogyne. Végre egy valuta, amiből 

nekem, is van k ész le tem !... Akkor én is ve
hetnék mindjárt egy papagájt... Mondja, 
mennyiért vették meg a hiénák az árverésen?

P'UX: Már megint kezdi?
STUX: Maga mondta, hogy a múltkor ár

verezték a papagájt. . .  A feleségem már rég 
szeretne egyet. . .

P'UX: A z egy mulató volt!
STUX: E gy mulató papagáj? Olyant pláne 

szeretnék. Úgyis nagyon szomorú a hangulat 
nálunk . ..

FUX (dühöng): Úgy kell nekem, ha szóba- 
állok magával! Különben is szégyelheti ma
gát, hogy a mai rossz gazdasági viszonyok 
között ilyen gondjai vannak . ..

STUX: Miért? Hála Isten, már szépen ja
vul a helyzet.

FUX: Honnan veszi ezt?
STUX: A munkanélküliek például nagyon 

fooi/nak. . .
FUX: Hogy-hogy?
STUX: Amelyik azelőtt például hatvan kiló 

volt, az ma már legfeljebb n e g y v e n ...  Hát 
nem. fogynak? . . .

LÁSZLÓ FERENC.

Jonny puha gumi gallér 
9S fillér, hónapodig fart

Naponta hideg szappanos vízben m osható
Szabadalm azott újdonság.
Kapható minden divatáru Oslóiban.

KINEK VAN MA KEDVE AUSZTRIÁBAN 
NYARALNI? Igen tisztelt Szerkesztő Űr! 
Nagy örömmel olvastam a Magyar H étfő leg
utóbbi számában a „N e menjünk külföldre, 
nyaralni'” című cikket és engedje meg igen 
tisztelt Szerkesztő Úr. hogy azzal kapcsolat
ban én is megtehessem szerény észrevétnlei- 
met. Nagyon különösnek tartom, hogy ma, 
amikor különben is mindent el kel követni an
nak érdekében, hogy minden pengő az ország
ban maradjon és saját gazdasági életünket 
erősbítse, a napilapok, ahelyett, hogy hazai 
fürdőinknek csinálnának propagandát, állan
dóan tele vannak a külföldi üdülőhelyek hir
detéseivel, de még inkább furcsállom, hogy a 
magyar lapok oldalakon keresztül közlik az 
osztrák fürdőhelyek reklámjait. A magyar 
idegenforgalmi szervek ma joggal hirdetik 
külföldön, hogy" nálunk rend és politikai nyu
galom van, de kérdem, ugyanilyen ren/1 e>: 
nyugalom várja-e Ausztriában is az id.ei nyá
ron a fürdővendégeket? Naponta olvashatunk 
bombamerényletekről és forradalmi jelensé
gekről Ausztriában és így önkéntelenül is fel
vetődik a kérdés: a budapesti napilapoknak 
annyira közömbös olvasóik biztonsága, hogy 
mindenáron Ausztriába akarják küldeni nya
ralni? . . . Ha már külföldre akar valaki 
utazni, ott van Olaszország, vagy Lengyelor
szág, esetleg valamelyik más nyugodt eletú 
ország, de pont Ausztria, mint üdülőhely, az 
idén legalább is túlzás. Különben sem kell 
azonban külföldre vinni a pénzt, akkor, amikor 
annyi szép fürdőnk van itthon is. — Teljes 
tisztelettel N yiry Sándor.

0

ADJANAK ÚJBÓL MAGYAR NEVET A 
VOLT VÁROSI SZÍNHÁZNAK! Igen tiszteli 
Szerkesztő Úr! Mindazoknak, akik még törőd
nek a magyar kultúra csorbítatlan épségével, 
már akkor fájt a Városi Színház új elnevezé
se, amikor a volt Népoperából varietét csinál
tak. A vállalkozó üzleti érdeke átkeresztelte 
a nemes hagyományú színházat „Labriola 
Színház” -ra, de akkor mindenki azt hite, hogy 
ez az új elnevezés csak átmeneti lesz és legfel
jebb addig fog tartani, amíg a külföldi vál
lalkozó előadásokat tart a színházban. Annál 
érthetetlenebb, hogy a most lezajlott vívóver
senyek alatt a. hivatalos kommünikék is „L/Lb- 
Hola Színház"-nak nevezték a volt Városi 
Színházat, vagyis az új név, úgy látszik, 
már hivatalossá vált. Ez ellen tiltakozni kell a. 
jóízlés és a magyar szellem nevében egyaránt. 
Ki az a Labriola, akiről a magyar fővárosban 
színházat neveztek el? Megérdemelte ez a kül
földi vállalkozó, aki néhány hónapos működé
se után adósságok hátrahagyásával távozott 
Budapestről és akinek további budapesti mű
ködése még teljesen bizonytalan, hogy egy si
kertelen szezon „clismerésekcpen”  már meg
örökítsék a nevét a legnagyobb budapesti 
színház elnevezésében? Nem és ezerszer nem! 
Tessék az illetékeseknek sürgősen a Városi 
Színház múltjához méltó, magyar nevet, adni 
a színháznak, mert „Labriola Színház” nincs 
és nem is lehet! Teljes tisztelettel: Báthory 
Géza.

Fehér cártól —  vörös Leninig
Hadifoglyok szerepe Oroszország nagy átalakulásában

Irta : Lévai Jenő
As eddi; megjelent folytatásokat kívánatra díjmentese*

megküldi a kiadóhivatal.

Kialakul a hadifogoly-városka

ült, ahol a hadifoglyoknak a szervezkedés meg 
volt engedve — s ez a cáriznnis alatt majd minden 
koncentrációs táborban így volt — csakhamar való
ságos hadifogoly-városka alakult ki. Volt vezetősége 
— táborparancsnoka —, akit ugyan nem maguk vá
lasztollak a polgárok, a hadifogoly lisztek, hanem a 
rang szerinti első vette a kommandót át. Azután mel
lette állottak segédszervei, amelyeket a különböző 
periódusokban másképen és másképen nevezlek, 
de a céljuk cgv volt: rendet tartani és elvégezni bizo
nyos közös érdekeket szolgáló teendőket, valamint 
egységesen képviselni az oroszok felé a tábort.

A megszervezkedés különösen az egészségügyi 
szolgálat terén valósággal tisztességes állapotokat te
remtett. Nagyobb táborokban, mint például Krászno- 
járszkban is — kórházakat, gyengélkedőket rendez
tek be a tisztek a maguk és a legénység részére. Sa
ját -—- a tisztek fizetéséből levont, — pénzekből s 
később a különböző vöröskeresztesektől kapott támo
gatásokból. (A tiszti betegek naponta 70— 100 kope
ket fizetlek is az ellátásért a kórházakban, a legény
ség természetesen ingyen vette azt igénybe.)

Ezenkívül azonban -— s ez talán még fontosabb 
volt — valósággal klinikaszerűen berendezkedett a 
tábor a bejáró, ámbuláns-betegek kezelésére is. Óriási 
volt ennek a jelentősége. Ezrek és ezrek maradtak 
meg az életnek csak annak a révén, hogy a velünk 
együtt hadifogságba esett orvosaink úgy látták el a 
szolgálatot — a díjtalan szolgálatot — mintha csak 
otthon a kaszárnyában, marodivizitre jelentkezik az 
ember, vagy mondjuk, a civiléletben felkeresi az or- 
.vost a páciense.

Talán minden hadifogoly üres szájpadlással, fog 
nélkül jött volna haza, ha a legmintaszerűbb, — Ja
pánból és Amerikából hozatott, — fogorvosi felsze
reléssel nem rendezkedett volna he a tábor. Emléke
zem egy kitűnő bécsi fogorvosra, dr. (Irünblatt Ri- 
chárdra, aki csak ideiglenes töméssel látta el a fog
betegek százainak plombáit fogait, mert Japánból 
várta azt az igazi cementet, amely megfelelőbb. Azt 
olvasta valahol, hogy Japánban kitűnő fogcement 
van, az oroszoké nem jó —  mi is volt jó, ami orosz 
volt? — s hozatott 10.000 kilométerről, Tiencsinen át, 
Japánból — fogcemenlct.

Négy hónap után meg is kapta. S akkor elölről 
kezdte sokszáz fog tömését. Idejéből tellett — kár
tyázni csak este, rendelés után szeretett — s a japáni 
cement remekül be is vált. Ma, 18 év után — ha talál
koznak volt hadifoglyok egymással — mutogatják 
épenmaradt fogaikat a kis „Grünblalt-plombdkkaT1. 
Japán cementből . . .

S ugyanúgy volt a többi specialistával is. Német, 
osztrák, magyar, sőt török orvosok versenyeztek egy
mással: ki tud szebb eredményt felmutatni, több és 
nehezebb beteget meggyógyítani. Es milyen küzdel
mek közepette, milyen szerény eszközökkel dolgoz
tak ezek az orvosok, a hadifogság valódi hősei.

Különösen az operatőrök felszerelése volt a leg
primitívebb. Valósággal csudákat vittek így is végbe 
egyesek. Semtitsch József dr., egy kis ausztriai vá
roska univerzál-orvosa lett csakhamar az egész tábor 
legnépszerűbb sebésze, akit valahogy ügy emlegettek 
és tisztellek, mint az akkori idők híres magyar sebé
szeit: Dollingcrt, Hiiltl és társaikat. Az operációkat 
eleinte kis bicskával végezték és csak sokkal később 
tudták lassankint kiharcolni a komolyabb felszerelést.

Az orvosok ugyanis nemcsak a betegségek ellen 
„harcoltak", hanem az őket mindenben akadályozó 
oroszok ellen is. Amíg egy-egy hadifogoly-orvos ma
gát a városban a civil lakosság között meg nem 
tudta kcdveltetni, s pácienseket nem szerzett a ma- 
gasabbrangú katonaság cs családtagjai körében, ad
dig hiába érvelt, ágált és követelt humanizmusra és 
hágai egyezményekre hivatkozva. A válasz egysze

rűen vagy a „nicscvo". vagy ami biztatóbban hang
zott, míg ki nem ismertük: a szicsász ' volt.

Szerencsére az oroszok azonnal felismerték, hogy 
az „innoszlránci vrács"-ok, a külföldi orvosok többet 
tudnak, mint az ő elavult orvosaik, s felcsereik és 
ekkor már a saját érdekükben is igyekeztek kedvé
ben járni a mi orvosainknak. Ezek azután nemcsak 
gyógyítással foglalkoztak, hanem valósággal ők vere
kedtek ki mindenfele ellátási, lakási és higiénikus 
kedvezményt, szükségletet hadifogoly bajtársaik ré
szére.

S amellett ők tarthatták fel egyedül a kapcsolatot 
a tisztek és a hadifogoly-legénység között. Még akkor 
is, amikor azok már nem érintkezhettek egymással.

.4 hadifoglyok rengeteget köszönhetnek orvosaik
nak és medikusaiknak, de a társadalom is nekik és 
csakis nekik köszönhet, hogy még ép emberek száz
ezreit kaphatta vissza.

(Hogy' a társadalom hálája azután miképpen nyil
vánult meg ez orvosokkal szemben, annak néhánv 
cifra példáját fogjuk még a későbbiek folyamán el
mondhatni. Álljon itt — nevek nélkül, hiszen minden 
bajtárs, aki ott volt velünk, rájukismer, — egyelőre 
csak egyetlen eset.

A krásznojárszki táborban volt a sok közül két 
medikus. Az egyik kezdettől fogva szolgálatot teljesí
tett, lelkiismeretesen és volt idő, — amikor a : összes 
orvosok tífúszbctegcn feküdtek, — hogy ez az öreg 
szigorló-medikus vezette a tábor egészségügyi szolgá
latát, s gyenge vállain nyugodott sokezer ember élete. 
A másik viszont egyszerűen eltagadta, hogy medikus, 
s mikor felszólították, egyáltalában nem volt hajlandó 
orvosi szolgálatot teljesíteni.

Ma az előbbi orvos állás és kenyér nélkül tengő
dik Budapesten. Szerénysége mellett hiába van nagy 
tudása, szinte éhenhal. A másik álláshalmozó közor
vosi állásokban, az elsők és a leghangosabbak között 
van . . .

íme, a Társadalom hálája . . . )
\ jövő héten következik:

A prizonnitisz
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Kalkusz— Alkusz 
kekkpír játszott 
a Kaegíriákaa ?

Hungária is csődöt mondott
Megérdemelten győzött a Sparta —  Kiestünk a Kupából?

Sparta— Hungária 3:2 (2:1)
Rcmclhctöleg most már belátják a magyar

f : a'! bélesei, hogy ez így  nem mehet to~
n , a  magyar futball teljesen hamis vágá- 
' ’ halad és ha ez sokáig így tart, akkor
■ • az a kevés publikum is elszokik a

• i, amely ma még a futball mellett 
y. z a tréningrendszerünk. Álprófc- 

: a futballt. Helyesebben itt ná- 
* >1 is tanítják, hanem inkább elncvclik 

Kondíció és kondíció...
. ;,ííanak mindent és a végén kiderül, 

rosszabbul állunk, mint külföldi 
, Sehol egy tehetség, sehol egy

- > nem kerül felszínre. Lehetetlen, hogy 
r agyar futball, amely egy-két év alatt 

kát, Schafferokat, Pataky- 
Braun Csibiket termelt ki egymásután, 

rr,fi.'t az egyetlen Sárosit kivéve, ne tud- 
< ’ 7 a dúsan termo talajból újabb te- 

t h> - :ú  időkön keresztül kibányász- 
i A n-:;: helyzet a futballnevelés teljes csód- 

A : ■ 'kosok szemlátomást fejlődnek viszr 
’ i. Kifelejtenek futballozni. Nem tudják 
ír ; . nap, hogy mire való a labda, amely a 
r , J.e/.:-m ken itt-ott útjukba téved. És nincs 

kiállana a „Platzra,f és azt mon- 
n;i: Kiég volt a játékból. Nincs tovább ku- 

r ; zemfényvesztés. E héten a két ve-
z.-íó csapat tette le a vizsgát. Idehaza, saját 
otthonunkban alaposan elbántak velünk el- 
lerfí-ioink. Xem is a gólarány, hanem a já - 
' volt elszomorító. Nincs lendület, nincs
taV.ka, nincs gyorsaság, nincs lövőkészség 
a ; • -okban. Hiányzik a labdastoppolás, 
főként a tértölelő játékstílus. Talán egy van 
hen■ amit a mai tréningrendszer egyetlen 
erényének tudhatunk be: A z állóképesség . . .

Talán három órát is egyfolytában eljátsza
nának csapataink, de azt kérdezzük:

1. Hogyan menne a játék?
2. Mikor van erre szükség?
Megölelünk mindkét kérdésre. Rosszul és

soha. Ellenfeleink ugyanis elvégzik munká
jukat és feladatukat velünk szemben 90 perc 
alatt is.

A Hungária főifrissített 
csapata nem vált be

Talán nem is annyira az újoncok, mint in
kább a régiek és az öregek. Amit ma Cseh, 
Baráti-:y, Ludas, Kalmár és Mándi a pályán 
müveitek, minden volt, csak nem futball. 
Csak így történhetett, hogy az elparentált 
Sparta, amely messze van régi nagy tudásá
tól, fölényesen bánt el a Hungáriával. Külön 
fejezet Szabó a kapuban. Az első félidőben 
olyan tehetetlen volt, hogy egy ifjúsági ka
pu st is megszégyenítő játékot mutatott. Ha- 
tártalan in 'mayának és lelkiismeretlen védé
sének tulajdonítható a második góL Sétálva 
ment vi -za a kapuba és Brainc 25 méterről 
„hátha sikerűt9 felkiáltással kapura irányí
totta a labdát, amely behullott.

A Hungária csapatában Titkos játszott el
sőrangúan. Gyors volt, biztosan centerezett, 
ágiiban játszott. Nem ő tehet róla, hogy 
társai n> >n foglalkoztatták eléggé a legjobb 
csatárt. Szegő is elfogadhatót nyújtott. Sebes 
nem az igazi centerhalf. Egrinél enyhítő kö
rülmény, hogy ez volt első nagy csa tá ja ...

A Sparta védelme elsőrangú
Igaz, hogy sok munkát nem adtak nekik a 

magyar csatárok. Ott tanyáztak ugyan hosz- 
fzé ideig a cseh kapu előtt, de értelmetlen 
í , puha játék nem jelent munkát a
c /• delem számára. A halfsor hasznosan 
é. jó pa szókkal dolgozott. A csatársor leg
jobbja Silny volt. Braine és Kloc nagysze- 
r . n megértik egymást. Passzaik elsőrangú 
ér nagy erényük, hogy szélsőiket okosan és 
sűrűn foglalkoztatják. Kirívó volt, hogy 
mennyire tértölelő a játékuk a Hungária 
álló játékával szemben.

A bíró
érti a szabályokat. Sok jóakarattal vezette a 
mérkőzést és bizony, ha szigorúbban bírálja 
fi a tizenhatoson belül elkövetett szabályta
lan 'gokat, úgy ez a mérkőzés még súlyosabb
Hungária-vcreséggel is végződhetett volna.

A közönség,
amely mintegy 8000 főnyi volt, eleinte lelke
sen bíztatta a csapatot. A gól után már meg
nyugodott és a kiegyenlítés után újból meg
tette, amit a jó magyar közönség mindig 
megtesz. Újabb rohamra bíztatta a magyar 
csapatot. Sajnos azonban, ez nem használt. 
Szabó potyagólja után, amit az ő terhére kell 
inni, elvesztette kedvét és bizony a tehetetlen 
ja.-k ellen tüntetett és megtapsolta a cseh 
csapat lelkes és sokszor elsőrangú játékát.

A  Hungária második gólja után ismét re
ménykedni kezdett, de a csatárok ólomlábakon 
jártak.

A Hungária teljesen visszaesik, míg a
Sparta fokozza az iramot. Ezt annál köny- 
nyebben teheti, mert a Hungária csak áll a

forgolódnak 
a közönség

pályán. Kalmár és Cseh annyit 
és akadályozzák egymást, hogy 
kifütyüli őket.

A csehek szinte egykapura játszanak. Klóé
nak óriási helyzete adódik, de a csatár lövé
sébe Mándi még idejekorán beletalpal.

Kezdődik a mérkőzés
Frankenstein bíró sípjelére a csapatok a 

következő összeállításban állanak fel:
Hungária: Szabó—Mándi, Kis—Ba-

rátki, Sebes, Egri — Szegő, Cseh, Kalmár, 
Dudás, Titkos. — Sparta: Ledvina — Cyt- 
roky, Bnrger — Madelon, Baucek, Kostyalek 
—  Koubek, Kloc, Braine, Nejedig, Silny.

A  Hungária kezdi a jáétokt és már az első 
percben veszélyes helyzet adódik a Sparta 
kapúja előtt. Titkos nagyszerű beadására 
Cseh jó  érzékkel ugrik, a fejes hajszálnyira 
a kapu mellett süvít el.

— Kezdetnek jó  volt, —  bíztatják magu
kat a kék-fehér hívők. A folytatás azonban 
késik, mert a Sparta támad többet. A labda 
többnyire a játéktér közepén mozog. A Hun
gária fedezetsora idegesen kapkod, egyik sem 
találja helyét. Az újonc Egri nagyon meg 
van ílletődve, mert passzai rendre ellenfélhez 
kerülnek. Kalmár nagyszerű húzással túljut 
a védelmen, de a center késik az akció befe
jezésével. Titkos támadásai veszélyesek. A 
csehek most már erősen ráállnák Titkosra.

A Sparta-támadások rendkívül veszedel
mesek. Nejedig  jó  labdát kap, Szabó könnyel
műen kifut a kapuból, szerencsére nincsen 
baj.

Szerencse volt! A Sparta a többet támadó 
Baucek hosszú labdájával Silny elfut, azép 
ívben ccnterez, Braine tiszta helyzetben kap
ja  a labdát, de közelről fölé ló.

A szerencse erősen a Hungária mellé szegő
dött Kis felszabadító rúgása Titkos elé száll, 
aki szélvészként fut a Sparta kapúja felé. 
Futtából hatalmas lövést küld a kapúra, de 
Ledvina kornerra öklözi a labdát A Hungá
ria csatársora elbújik a csehek védelme mö
gött, úgy hogy még véletlenül sem fognak 
labdát. És ha fognak — akkor sem tudnak 
vele mit csinálni. A 20. percben a csehek nagy
szerű akcióhoz jutnak. Koubek lerohan, túl
jut Kisen, a középre emeli a labdát, SejeáU  
és Szabó egyszerre futnak rá. Szabó nagy
szerű ugrással a labdára veti magát. Taps!

Most kicsit magához tér a Hungária. Meg 
is van az eredménye, mert a 29. percben Tit
kos elenged egy labdát, de még idejében ja
vít, centerez,

Kalmár és Cseh egyszerre rohannak a be
adásra, Kalmár éri előbb és lapos lövéssel 

megszerzi a vezetést 1:1. 
Határtalan lelkesedés fogadja a vezető gólt 
Sajnos, az öröm nem tart sokáig, mert  ̂ a 
Spártát egyáltalában nem töri le a gól. Sőt! 
Erős offenzivát indítanak a Hungária kapúja 
ellen. Silny veszélyes támadást visz, de Mándi 
idejében szerel. A csehek fedezetsora most 
erősen uralja a mezőnyt, a Hungária mintha 
a pályán sem volna, A levegőben lóg a ki- 
egyenlítés.

Brain nagy helyzetben van, de fölé küldi 
a labdát

A Sparta egyenlít
A Hungária fedeseteora nem bírja feltar

tóztatni a cseheket. Előbb Silny, majd Kluc 
van nagy helyzetben, de mindkettő késik a 
lövéssel. A 39. percben mégis siker koronázza 
a Spárta erős offenziváját.

IS’eJedly ügyesen kiugratja Kloe-ot, a* 
habozás nélkül lé. Szabó vétód ik a lőréd
re, de a labda kezéról a kapuba perdüL 

1:1.

Szabó üresen hagyja a kaput 
-  gól!

Az óramutató már a félidő végét jelzi, 
amikor Szabó rosszul rúgja ki a labdát, amit 
Braine nagyszerű érzékkel kihasznál és ka
pásból az üres kapu felé rúgja a labdát, ami 
a lassan visszahúzódó Szabó feje fölött 
hálóba esik. 2:1.

A második félidő
Szünet után mindenki reménykedik, de csak 

az első percekig. A  Hungária még rosszabbul 
játszik, mint az első félidőben. Barátki mar 
únja a csatárok tehetetlen vergődését es 
messziről kapura lő. Ledvina véd. A Sparta 
lapos passzokkal egészen megszéditi a Hun
gária fedezetsorát. Madelon nagyszerű lab
dájával Kloc elfut, befelé húz, de E g n  
utolsó pillanatban ment. Titkosra

az
állandóan

két ember vigyáz, de még így sem tudják 
megakadályozni, hogy el ne fusson a hátvé
dek mellett. Peche van a szélsőnek, mert az 
üresen hagyott kapura lövi a labdát, de az a 
gólvonalon fut végig.

A Sparta bebiztosítja 
győzelmét

A Hungária lélek nélkül játszik. Mintha 
nem is érdekelné őket az eredmény.

A 12. percben Silny elfut Mándi mellett.
Szabó tétovázik, mire a szélső a sarokba 

gurítja a labdát. 3:1.
A gól után Barátki és Cseh helyet cserélnek, 
így már jobban megy a játék a kék-fehér

csatársornak. Barátid szép fejesét Ladviva 
védi. A Sparta most kissé lefékez. A Hungária 
kerül fölénybe, de a támadások szinte telje
sen veszélytelenek.

Burger hatalmas rúgásaival és erélyes 
belépéseivel csirájában elfojtja a Ilungá- 

r ia-támadásokat.
Szabó most néhány szép védéssel igyekszik 
felejtetni a „potya gólokat” . A közönség ha
mar felejt és megtapsolja a kapust. A csehek 
nem vonulnak védelembe, inkább támadnak. 
Ez a leghatásosabb időhúzás! Braine szép fe
jese a kapufáról pattan vissza, Kloc kissé erő
szakosan nyomja Szabót és a hálóba sodorja 
a labdát. A bíró természetesen nem ítéli meg 
a kétségtelenül szabálytalan gólt.

A Hungária minden erejét összeszedve, ja
vítani igyekszik az eredményen. Titkos per
cenként rohan a Sparta kapuja felé, de most 
sem sikerül neki gólt rúgnia. Nagyon akar 
és talán éppen ezért nem sikerül neki semmi! 
Cseh a fedezetsorban éppen úgy nem csinál 
semmit, mint a csatársorban. Titkos maga 
mögött hagyja Burgert, már-már a kapu elé 
ér, amikor Burger a szélső sarkára lép. A 
bíró nem vette észre a szabálytalanságot!

Titkos újból lefut, szépen ívelt centerezé- 
sérc Dudás jókor érkezik és a hálóba fe

jeli a labdát. 3:2.
A Hungária még menteni igyekszik a ment

hetőt, de a Sparta most már mindent belead 
a küzdelembe, hogy tarthassa az eredményt. 
Az utolsó percben még a Spartának adódik 
nagyszerű helyzete, de Kloc az üres kapu 
mellé lövi a labdát. Hungdma-támadással ért 
véget a mérkőzés. * I. * III.

Meglepetés a vízípólóbajnokság 
első fordulóján

léteresMezei országos rekordot úszott a 400 
mellúszásban

Kevésszámú, de hangos néző előtt rendezte 
meg a MAC a Császárfürdő versenyuszodá
jában országos bajnoki versenyét. Az úszó
számok közül kiemelkedik Mezei Ferenc MTK 
400 méteres mellúszórekordja. A vízipóló első 
fordulója már meglepetést hozott. A III. kér. 
TVE utóbbi időben feljavult csapata majd
nem győzelmet aratott a bajnok UTE  felett. 
A másik vízipólómérkőzés a MAC és a MESE 
között erős küzdelmet hozott és csak Vér- 
tessy kitűnő játékának köszönheti a MAC, 
hogy sikerült a mérkőzés mindkét pontját 
megszereznie.

Részletes eredmények: bOQ m mellúszás, 
Budapest bajnokságáért: 1. Mezei Ferenc 
MTK 6 p 27.6 mp. Országos rekord! 2. Csik 
Ferenc BEAC 6 p 28 mp. 3. Lengváry BEAC 
6 p 36 mp. UxlOO m gyorsúszóstaféta Buda
pest bajnokságáért: 1. FTC 4 p 17 mp. 2. 
UTE. 3. MTK. 100 m hölgy mellúszás: 1.
Szép Klári 1 p 35.2 mp. 2. Bárány Magda 
FTC. 3. Szász Magda UTE. Ifjúsági számok: 
50 m gyermek gyorsúszás: 1. Ecker FTC
31.8 mp. 2. Szigeti József UTE. 3. Kollmann 
BSE. J,x50 m ifj. gyorsúszóstaféta: 1. holt
versenyben III. kér. TVE és MAC, 2. UTE. 
100 m mellúszás: 1. Gelléri MTK 1.34.4 mp.
2. Schimek III. kér. TVE. 3. Berente III. kér. 
TVE. 8x100 m i f j . vegyesstaféta: 1. UTE 4 p

15 mp. 2. MAC. 3. MŰK. 100 m fiú
úszás: 1. Török BSE 1 p 08.8 mp. 2. 
MTK. 3. Szigeti Imre UTE.

gynrs-
Vadas

Vizi póló mérkőzések:
UTE—III. TVE 2:2 (1:2).

A vezetőgólt az UTE lövi Németh góljával. 
A III. kér. négyméteressel egyenlít. A követ
kező gólt Muschitz lövi és ezzel végződik a 
félidő. A második félidőben a játék eldurvul. 
Az UTE erősen támad és Halassy révén az 
utolsó percben egyenlít.

MAG-MESE 3:2 (2:1).
Az egriek erősen tartották magukat. Külö

nösen a kapusuk volt kiváló. Az első gólt a 
MESE-védelem hibájából Vértessy lövi. A 
második gól szerzője ismét Vértessy volt. Az 
egriek gólját Mátrai lövi. A második félidő
ben a MESE támad és M átray révén egyen
lít. Nem sokáig tart az egriek öröme, mert 
Vértessy megszerzi a győzelmet jelentő gólt. 
(3:2.)

MTK—FTC 6:2 (3:1).
A fiatal játékosokból álló FTC nem 

komoly munkát az MTK csapatánál 
MTK góldobói: Brandy 3, Laki 1, Hazai 2 
az FTC góljait Hunyadi és Székely lőttek.

adott
Az

Újabb magyar győzelmet hozott a bécsi 
regatta második napja

A Donauhort meglékelte a Hungária hajóját, az evezősök partra úsztak
A nemzetközi regatta második napja is szép 

győzelmeket hozott a magyar színeknek, jól 
lehet a második napon balszerencse is kísérte 
a magyarokat. A verseny egész ideje alatt 
erős oldalszél volt, ami hátráltatta a verseny 
lefolyását. A második napon a Hungária két 
győzelmet, a Pannónia pedig három győzel
met szerzett s egy győzelme volt a Győri Tor
na- és Evezős Egyletnek is. A részletes ered
mények a következők:

II. osztályú újonc négyes kormányossal: I. 
Brünner RC 1 p 31 mp; 2. Árminén 7 p 31.2 
mp: 3. Hungária 7 p 31.4 mp.

A start után 1200 m-ig vezetett a Hungá
ria, amikor a Donauhort neki futott a Hun
gáriának és a négyes evezős előtt léket ütött 
rajta, mire a Hungária legénysége kiúszott a 
partra.

A verseny ellen a Hungária óvást jelentett 
be.

II. oszt. szlciff: 1. Losnig (Nautilus Kla
genfurt); 2. Pillér (MAFC). (Pillért pálya- 
elhagyás miatt utólag kizárták a versenyből.)

II. oszt. junior négyes: 1. Hungária 8 p 
32 mp három hosszal; 2. Hansa (Grác) 8 p 
49.8 mp; 3. Lya (Bécs).

II. oszt. szénior négyes kormányossal Bécs 
négy hosszal; 2. Bruna 7 p 54.8 mp; 3.

város díjáért: 1. Hungária EE 7 p 43.6 mp 
Gmunden.

A  szenior nyolcas versenyben a Pannónia 
EO-nek nem volt ellenfele és így verseny nél
kül győzött.

I. oszt. szk iff: 1. Szendey Béla Neptun Bu
dapest 8 p 26 mp; 2. Ernst Győr 8 p 40 mp.

Újonc, nyolcas: 1. Ister Linz 7 p 04 mp: 2. 
Hungária EE egy hosszal; 3. Pannónia EC 
egy hosszal. Az első startnál a Hungária ha
jóját egy evezős lapát bezúzta, majd pedig a 
pontonon álló katona a hajó farát benyomta, 
amit a Hungária nem vett cszre. A második 
sikerült start után a légszekrény megtelt víz
zel és így a Hungária csak második lett.

Vendégek négyese kormányossal: 1. Pannó
nia EC 7 p 49.5 mp, hat hosszal; 2. Bruna 
8 p 09 mp; 3. Regatta Praga 8 p 11 mp.

III. oszt. nyolcas: 1. Győri Torna és Evezős 
Egylet 6 p 47.8 mp; 2. Lundenburg 6 p 52.5 
mp; 3. Lya.

A z osztrák nyolccvezős bajnokságot a Do
nauhort nyerte 6 p 36.2 mp alatt; 2. Lya 6 
p 39.4 mp; 3. Triton.

Három magyar nyolcevezős hölgy-csapat is 
indult a versenyen. Első lett a piros; 2. a fe
hér és 3. a zöld ruhás csapat.
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Népes mezőnyök indultak a 
MAC ifjúsági versenyén

A  Magyar Athletikai Club országos ifjú
sági versenyt rendezett vasárnap délelőtt 
margitszigeti pályáján. A verseny valamennyi 
számában nagy mezőnyök indultak. Ered
mények:

499 m-e9 síkfutás. Junior: 1. Grűn Törekvés 54 mp., 
2. Bartal MAC 54 1 mp., 3. Nagyrzcnki MAC 55.7 mp. 

499 m-es síkfutás. II. oszt.: 1. Ribényi MAC 53 3 mp.,
2. Polgár PEAC 58.2 mp., 3 Kohár PEAC 60.7 mp.

Síilydobás, kezdő: 1. Füzcssy MAC 11 m 26 cm. 2. 
Vásárhelyi MAC 10.60 m, 3. Babincsák Testvériség 10.55 
méter.

Súlydobás, Junior: 1. Papp MAC 11.78 m, 2. Füzessy
MAC 11 26 m, 3. Takács TFC 10.75 m.

199 m-es síkfutás, kezdő: 1. Várkonvi MAC 11.6 mp.. 
2. Trócsányi MAC 11.7 mp., 3. Somogvi PF.AC 12 mp.

899 m-es síkfutás, I. o.: 1. Pintér BEAC 2.05 mp., 2. 
Ráthonyi MAC 2.05 mp., 3. Baucr Törekvés 2.06.8 mp.

Magasugrás, junior: 1. Eördőgh BEAC 170 cm., 2. Mi- 
halusz MAC 165 cm., 3. Somogyi ETC 165 cm.

Diszkoszvetés. Junior: 1. Babincsák Testvériség 33.50 
m. 2. Böhm MAC 32.40 m. 3. Takács FTC 31.32 m.

1599 m-es síkfutás, kezdő: 1. Jávor UTE 4 p 42.8 mp., 
2. Aitmayer Törekvés 4 p 42.8 mp., 3. Tóth UTE 4 p 
48.2 mp.

Távnlugrás, junior: 1. Rohonczy MAC 6 m 42 em,
2. Fábry MAC 6.28 m, 3. Szabó MAC 6 06 m.

Olimpiai staféta, I. oszt.: 1. MAC csapata (Ribánvi, 
Nagyczenky, Trócsányi. Ráthonyi) 3 p 51 mp. 2. MTK 
csapata 3 p 53.6 mp., 3. Törekvés 3 p 55.6 mp.

A Vienna csak nehezen győzött 
zz Ambrosiana ellen

Vasárnap Béceben ia Középeurópai Kupa
mérkőzés volt. 25.000 néző előtt játszott a 
Vienna a milánói Ambrosianával. A Vicnna 
csak nehezen bánt el olasz ellenfelével. A 
mérkőzés 1:0 arányban a Vienna győzelmével 
végződött. A győztes gól az első félidő 18. 
percében esett, Wortmann lövéséből.

Palócz Endre lett a kard, 
Elek Ilona a tőrvívás 

Balaton-bajnoka
A Postatakarékpénztári Tisztviselők Sport- 

egyesületének rendezésében a Magyar Vívó 
Szövetség megbízásából másodízben vasárnap 
Balatonalmádiban bonyolították le a Balaton 
1933. évi kard- és hölgy-tőrvívó bajnoki ver
senyét. A  versenyen nagyszámú és előkelő kö
zönség előtt népes mezőnyök indulatk és iz
galmas küzdelmek voltak.

^  Eredmények:
Balaton IMS. éri kardvívó bajnoka: Palóc* Endre

BEAC 7 győzelemmel, 2. Maszlay HTVK 6 gy., 3. Rasz- 
tovics BEAC 5 gy., 4. Tímár IITVK 4 gy., 26 kt., 5. 
Herendy HTVK 4 gy., 28 kt, 6. Zöld BEAC 4 gy., 34 
k t, 7. Kerekes Hungária VC 3 gy., 8. Kosa Hungária 
VC 2 gy., 9. Fiala MAC 1 gy.

Balaton 1933. évi hölgy törvívó bajnoka: 1. Elek Tlona 
BBTE 4 győzelem, 2. Elek Margit BBTE 4 gy., 3. Dány 
Baba MAC 4 gy., 4. Vargha Ilus RÁC 2 gy., 5. Szabóné 
Szombathelyi VC 1 gy., 6. Kulhay Mici Szombathelyi VC 
0 gy.

Az értékes dijakat M i s k o l e i y  Gusztáv, a Posta
takarékpénztár helyette* vezérigazgatója osztotta ki a 
győzteseknek.

Amatőr válogatottunk 
győzelme Németországban

A magyar amatőr válogatott csapat vasár
nap Benthenbcn játszott a Délnémetország 
válogatott csapat ellen. Az amatőr válogatott 
iskolajátékot mutatott be és könnyen győzött 
2:0-ás félidő után 3:0 arányban.

KÉPZŐM ŰVÉSZET
A magyar portrém fi vészét Impozáns tradí

cióit jelenti Polczer Lajos műcsarnoki sikerei; 
Borsos István József újszerű grafikája (Szép- 
művészeti Múzeum), d. Takách Jenő ausztriai 
sikerei, üuszthy Iboly lendületes színhatású 
panorámái kitűntek.

A  Balatoni Kiállítás kiemelkedő értéke 
IványMírunwald Béla két élénk naplementéje; 
Molnár Kálmán magyaros, markáns kerámiái, 
Belányf Viktor klasszikus megúraésű kompo
zíciói. Czlffery József cézanneos meglátásai 
haladó értékek.

Csortos FL József portréit finom kolorit, 
franciás ízlés, Dobay Ferenc tájait dekoratív 
színfinomságok, Németh Lajos római tradíció- 
jú portréit merész karakterábrázolás érvé
nyes! ti.

A  Nemzeti Szalon „Tavaszi Tárlatj án jeles 
«dnhatású érték Mendly Gyula élénk „Major 
részletM-e, Hnszthy Iboly lírai erejű. Jelenté
keny ezin hangulata, d. Takách Jenő sejtelmes
▼onalmeglátásai.

Egyik legkitűnőbb új portréfestőnk, Polczer
Lajos tónnskultúrával, a világsajtóban is elis
mert Borsos I. József vonalfinomságokkal, a 
naturálisán teozófiai Dobay Ferenc dekoratí- 
yitással hat időszerűen.

Kondor László, a Parlamenti Múzeum (Er- 
Hélyi Szoba), Belányi Viktor múzeális külföl
di térhódítással, Csorto9 E. József színpadmű
vészeti fejlesztéssel hozott új stíluseredménye
ket

Káldor László.

Gátfutóink nagyszerű formában
Kulitzy gyengeszereplése a kerületi atlétikai bajnokságokban

A Magyar Atlétikai Szövetség a budapesti 
kerületi senior egyéni bajnokság és az orszá
gos női bajnokság második részét vasárnap 
délután rendezte meg az FTC pályáján, nagy
számú közönség jelenlétében. A  versenyt vé
gignézte Lázár Andor igazságügyminiszter, 
Kelemen Kornél, az OTT elnöke, gróf And- 
rássy Géza, Múzsa Gyula és még sokan má
sok az előkelőségek közül.

A 110 méteres gátfutásban Kovács beállí
totta az általa tartott országos rekordot, 
Szabó pedig új főiskolai rekord alatt futotta 
a távot. A diszkoszvetésben meglepetést kel
tett Kulitzky gyenge formája, Donogán fájó 
keze miatt nem tudott jól dobni. Első dobásá
val biztosította magának a második helyet. A 
hármasugrás eredménye ellen a MAC óvást 
emelt Fekete szabálytalan ugrása miatt. A 
400 méteres gátfutás döntőfutamában K er
tészt diszkvalifikálták, mert a kilences és ti
zes gát között elhagyta a pályát.

Eredmények:
80 m-es női gátfu tás: bajnok: Pertich 

TFSC 13.7 mp, 2. Ferenczy FTC 18 mp.
Gerelyvetés (n ő i) : bajnok: Szepes RÁC 

34.90 cm, 2. Nadányi FTC 30.20 cm, 3. Be- 
zegh-Huszágh TFSC 27.90 cm.

Magasugrás (n ő i) :  bajnok: Csák MTE 
154 cm, 2. Szentkirályi BEAC 135 cm, 3. Per
tich TFSC 135 cm.

4x100 m-es női s ta féta : bajnok: TFSC A) 
csapata 53.6 mp, 2. TFSC B) 54.2 mp, 3. 
BEAC 55.6 mp.

Kerületi bajnoki számok:
tOO m-es síkfutás: bajnok: Gerő MTK 22.4

mp, 2. Nagy MAC 22.4 mp, 3. Pakli TFSC
22.7 mp.
1500 m síkfutás: bajnok: Szabó MAC 4:04.8 
mp, 2. Govrich BEAC 4:06 mp, 3. Sáiváry 
UTE 4:07.4'mp.

Súlydobás: bajnok: Dr. Darányi MAC 14 
m, 89 cm, 2. Csányi TFSC 14 m 83 cm, 3. 
Horváth MAC 14 m 09 cm, 4. Solti TFSC 
13 m 99 cm.

110 m  gátfu tás: bajnok:  ̂ Kovács BBTE
15.1 mp, országos rekord beállítva, 2. Szabó 
TFSC 15.4 mp, főiskolai rekord, 3. Jávor 
MTK 16 mp.

M agasugrás: bajnok: Késmárky BBTE 184 
cm, 2. Csik BBTE 181 cm, 3. Kerkovics BBTE 
178 cm.

400 m-es síkfutás: bajnok: Bar BBTE 50.5 
mp, 2. vitéz Szalay BBTE 51.1 mp, 3. Fried
51.2 mp.

Diszkoszvetés: bajnok: Madarász MTK 46 
m 53 cm, 2. Donogán MAC 46 m 42 cm, 3. Ku
litzy TFSC 45 m 52 cm.

400 m-cs gátfu tás: bajnok: Obitz dr. 
BEAC 58.2 mp, 2. Sárváry BEAC 59.1 mp,
3. Héjjas BEAC. Az elsőnek befutó Kertészt, 
ideje 57.7 mp, a pálya elhagyása miatt disz
kvalifikálták.

Hármasugrás: bajnok: Fekete UTE 13 m 
87 cm, 2. Zsuffka MAC 13 m 82 cm, 3. Besse
nyei TFSC 13 m 76 cm. A MAC a versenyt 
megóvta Fekete szabálytalan ugrása miatt.

10.000 m-es síkfutás: bajnok: Kelen Vasas 
32 p 40 rmp, 2. Hermann Törekvés 33 p 17.2 
mp, 3. Németh MTE 33 p 45.8 mp.
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Pozsonyban győzött a profiválogatott
Profi válogatott —  Pozsony vál. 2:1 (1:1)

3l magyar profi válogatottak egyik különít
ménye vasárnap Pozsonyban játszott, az ot
tani válogatott csapattal. A  maavar csapat 
nehéz küzdelem után megérdemelt győzelmet

aratott a pozsonyiak ellen. A mérkőzés első 
gólját a pozsonyiak rúgták, do Teleki még a 
félidő vége előtt kiegyenlített. A  második fél
időben Markos rúgta a győztes gólt. A mér
kőzést a bécsi Mies vezette,

5 :2 -rő l egyenlített, m égis vereséget 
szenvedett válogatott csapatunk  

Hollandiában
Nagyszámú közönség előtt játszotta túrája 

első mérkőzését a profi válogatott csapat. A 
magyar csapat az első félidőben váratlanul 
gyengén játszott, úgyhogy a hollandok ve
zettek 2:1 arányban.

A második félidőben már 5 :t-re növelték 
előnyüket a hollandok, amikor a magyar csa
pat remek játékba kezdett és egymás után 
érte el góljait. A csapat ebben a periódusban

EGY CSERKÉSZ KIMENTETT A ZAGYVÁ
BÓL KÉT FULDOKLÓ GYERMEKET 

Szolnokról jelentik: Járvás Imre 11 éves 
tanuló és 9 éves húga a megáradt Zagyvá
ban fürdött. A gyerekek mélyebb vízbe ke
rültek s minthogy úszni nem tudtak, elme
rültek. Apjuk azonnal utánuk ugrott, el is 
érte az egyik gyereket, a mentés közben azon
ban ő is annyira elerótlenedett, hogy kényte
len volt gyermekét elengedni és partra úszni. 
Ekkor ért oda Hant Antal cserkész, ki gon
dolkozás nélkül a vízbe ugrott és megfeszített 
erővel kimentette a már víz alá merült két 
kis gyermeket. A  partonállók lelkesen megél
jenezték a bátor életmentőt.

egészen nagyvonalú játékot nyújtott, úgyhogy 
a közönség lelkesen ünnepelte a magyar fiú
kat. Az utolsó percekben azonban a magyar 
fölény ellenére a hollandok egy váratlan tá
madásból megszerezték a vezetést, amit az 
erős finistől kifáradt magyar csapat már 
nem tudott kiegyenlíteni. Végeredményben 
6:5-re győzött a holland csapat.

M o s t  j e l e n t  m e g  L é v a i  J e n ő
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ÚJBÓL ELHALASZTOTTAK AZ OLASZ 
BEPÜLÖRAJ STARTJÁT

Rómából jelentik: Bár a legújabb Jelenté
sek szerint a labradori Cartwright-öhöl már 
teljesen jógmentes és ennek a támpontnak a 
Balbo-té\e repülőraj számára való kiépítése 
gyorsan halad előre, az olasz repülök startját 
újból elhalasztót Iák. A vasárnap reggeli idő
járás jelentések ugyanis oly kedvezőtlenek 
voltak, hogy Halbó nem akarta megkockáz
tatni az Alpokon át való repülést.

1933 JÚNIUS 26.

KÉT VILÁGREKORD
Frcisingbcn vasárnap súlyemelő verseny 

volt, amelynek során a pehelysúlyban 
Schv)aiger a balkezes szakításban 150 fontos 
teljesítménnyel világrekordot javított. Ugyan
csak világrekordot javított a kisnehéz. ályban 
Gietl a balkezes szakításban, 180.7 fontos 
teljesítménnyel.

A hamburg-horni lóversenypályán ma dél
után futották a német derbyt. Győzött a ver
seny nagy favorit ja, a porosz állami Gradi*z-i 
főménes Alchimist nevű lova, Grabsch zsoké
val nyergében, könnyen Unkenruf (M. 
Schmidt) elem Harmadik volt egy hosszal 
hátrább Calva (Ottó Schmidt.)

A francia Ióverseny-nagydíjat Capiello nyer
te a derbygyőztes Thor előtt. 3. Asuero. A 
3000 méteres táv telején Cadmus vezetett, 
Magnus és Foxy előtt. Capiello csak az egye
nesben tört előre. Fogadások: 10:18.

Majnamenti Frankfurtban a német válogan 
tott a Fortuna— Schalke 04 ellen 4:2-re győ
zött. A félidő 2:2 döntetlen volt.

Előzőleg a német B-válogatott játszott a 
frankfurti városi válogatott ellen és ugyan
csak 4:2-re győzött. A mérkőzés alatt a pá
lya felett a Gráf Zeppelin léghajó kerinr; -tt.

Olaszországi eredmények: Casale— FC Mi
lano 0:0, Triest— Bologna 1:0, Padova— 
Torino 3:1, Pro Vercelli—AS Roma 3:1, 
Aloesandria—Genova 3:1, Pro Patria—Bari 
2:1, Lazio Roma— Firenze 0:0. Svájci ered- 
m ények: Grasshoppers Zürich—Young Boya 
Bern 4:2, Servette Gcnf—FC Bern 2:3.

— O —

A Rapid veresége O ^rá d lia n
Reflektorok világítása mellett került eldön

tésre a bécsi Rapid és a belgrádi BSK labda- 
rúgómérkőzése Belgrádiján, amely a BSK 4:3 
arányú győzelmével végződött (félidő: 3:2). 
A BSK góljai közül hármat Marianovicx rú
gott, egyet pedig Surdonya, % Rapid csapatá
ból két gól Ostermann, egy pedig Wcssclik 
érdem©. A BSK győzelme megérdemelt volt.

1  mai bndapevfl lóversenyek eredmínye:
I. Kétévesek eladóversenye (1000 m.): 1. Nádasdv hu

szárok: Retjeiét (Túrái, 101, 2. Ostoba (Wrissbarh
1 1/2), 3. Repile (Fodor, 6), F. m.: Pestilány, Rubiron, 
Rubint. Poetica, Niobe, Quasimodo. Jossibert. Napkelet. 
1/2 hossz., 3 hossz. Tót: 10:310, helyre: 48, 14, 28.

II. Hendikep (1200 m): t. Mr. O. Wood: Casanova
(Gutái, 6), 2. Fonólánjr (Tuss, 10), 3. Taquin (Szabó
10). F. m.: Piri, Partagas. Maris, Mirjam. Fontos. T i
t o , H^liane, Vak tyúk, Cnruna, Kolrhis. Százszorszép. 
Fejhossz., fejhossz. Tót.: 10:86, helyre: 37, 37, 46.

III. Júniusi hendikep (1800 m): 1. Holtversenyben:
Groedel T. báionő: Suta (Klimscha, 2) és C. Cárt r: 
Slép angyal (Vasas, 4), 3. Monopol (Teltschik. f). F. 
m.: Consul, Gitano. Pali, Csatlós, üstökös, Sanaki. Ma
rabu, Reménvség. Rih. Holtverseny. 2 hossz. Tót: 10:17, 
(S.). 37 (Sz.), helyre: 17, 15, 23. 25.

IV. Gróf Batthyány Elemér-emlékverseny (2400 m>:
1. Horthy Jenó: Díva Szokolai, 3), 2 Tempó (Gutái,
6/10 reá), 3. Honpolgár (Balogh, 10). 4 Árosa, 5. Snl- 
▼ator. Nyakhossz, 2 1/2 hossz. Tót.: 10:35, helyre: 18.13.

V. Nyeretlen kétévesek versenye (900 m): 1. Gróf
Berrhtold Lipót: Patria (Esch, 1 /2), 2. Viola iSchejbal,
6), 3. Nordland (Gutái, 4). F. m.: Bánk bán. I>-e\, 
Héreg, Ndorobbo, Sírnia, Vádlott, Relarhe, Babus, Del- 
phin, Crirketter. 1 3/4 hossz., 2 hossz. Tót.: in ?,í, hely
re: 17. 23, 22.

VI. Welter hendikrp (1600 m): t. Horváth Ernő: Re
mek fRózsa, 10), 2. Peleador (Weissbach. 12), 3. Feld- 
herr (Kollár, 3). F. m.: Allééra. Tücsök. N'urmi. Bu- 
dár. Keszkenő. Csoda. Monda, Brassó, Madár, Hor- 
niss, Ragvogó, Fuvolás. 3/4 hossz, 1/2 hossz. Tót: 
10:262, helyre: 60, 76. 28.

VII. Hendikep (1000 m): 1. Hajdú Dezső: Napfelkelte 
(Hatschcr, 1 1/2), 2. Cahoehon (Homoki, 8). ? Módos 
(Kaszián Tivadar, 4). F. m.: Paladin. Barátnő. Pom- 
peo, Annus, Szilaj, BIuc Cyprus, Papurshós, Nagyra
vágyó, Mnrmont, Galiba, Átrcpos. 2 hossz, fejhossz. 
Tót.: 10:32, helyre: 15, 33, 20.

Keítős fogadás: Casanova—Suta: 5:65. Casanova— 
Szép angyal 5:191.

Laxus kétpárevezős, elsőrendű állapotban, igen olcsón 
eladó. Central, Vilmos császár-út 34. Telefon: 218—40.

KÜLFÖLDI megbízásból készpénzzel házhoz jövök fér
firuhákért, fehérneműkért, cipőérL Springer, Apród-u. 
9. sz. (Szebeny-térnéi) íizlft.

Megjelenik minden hétfőn hajnalban. — Elő 
fizetési ár: fi pengő félévre. 19 pengő 1 évre.
A kiadásért felel: Dr. B Á L I N T  M 6 Z E S.

NYOMATOTT a STADIIM SAJTÖVALLALAT 
KÖRFÜKGÓGEPEIN. BUDAPEST, KoZSA-U. 11L 

Felelős üzemvezető: Győry Aladár.

INGYEN AJÁNDÉK, MÉG A LEVÉLPORTÓT IS VISSZAKAPHATJA!
M O N D JA  M EG A  M Ú L T  J Ó T  É S  Ml F E L T Á R J U K  A JÖVŐJÉT!

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

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

A „Magyar Hétfő** olvasót azonban tel
jesen ingyen juthatnak ahhoz a 70 évre 
előre kiszámított eeeményfelsoroláshoz. 
amelyért eddig hatalmas összegeket kellett 
lefizetni. Feltétlen r eg je  igénybe lapunk 
páratlan kedvezményét. Mondja meg múlt
ját, illetve töltse ki az alanti szelvényt éa 
Marelli munkatársa megmondja jövőjét 
Hálás less nekünk ás új híveket szerez 
akciónknak, amelyért hálásak lesznek 
önnek.

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

még a levélportó vlnzaszerzáaére la 
könnyű alkalmat adunk.

K6vi —» rm r— <—i r— »—> *-»
Cím: F-1 «-* »— mm •— •—t w  e-»
Sxflletéel i r t ----------------------------------------------
Melyik évben állt anyagilag a legjobban?
Melyik évben volt komoly beteg? — — — 
Melyik eeztendőben volt szerelmi vagy lelki
szempontból a legboldogabb? — — — —
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