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I z g a l m a s  i u d l ó s í l á s o l í  
a  s o l y m á r i  b á n y á s z a i k  

m e g m e n t é s é r ő l

Solymáron töltöttük a vasárnapra virra
dó éjjelt. Aprón szemez az eső. Csüggedten 
járkálunk a nedves fűben, fel-alá. Senki 
sem szol, csak egy-egy gyufa sercen; izzó 
eigarettavégek, az izgalom kis parazsai im- 
boiyognak ide-oda s solymári halálakna fe
kete torkánál. E g y  óra . Semmi eredmény.

Még tizenöt méter, ha ott vannak a 
szerencsétlenek, ahol sejtik őket. 

N e g y e d k e t tő .  Újra váltás. Újra egy kime
rült csapatot hoz a kas. Friss erő száll le a 
mélybe. F é lk e t tő . Mint valami szívszaggató 
sikoltás hasít bele az éjszakai csendbe a bá
nyatelefon. L ip o s i ts  igazgató felkapja a 
kagylót:

— T e v a g y  az, K o v á c s ?  M i a z?  I s ten em , 
ja j ,  m e g s e g í te t t é l  b e n n ü n k e t . . .  J ö t tö k , ig en , 
É n ek ?  J ézu som , hála. n e k e d . . .  C sa k  v ig y á z 
z a to k !  . . .

A bányatelefonon megjön a magyarázat
is:

A mentőexpedició hirtelen többmé
teres üregre bukkant és így várat
lanul az eltemetett bányászok közelé

be férkőzött.
L ip o s its  igazgató a halántékát szoronga'-

ja, könnyeit törli. Nem tud szólni. Egész tö

meg veszi körül. T á vola b b ró l roh a n n ak  az 
e ltem e te t t  bá n yá szok  h ozzá ta rtozó i. Térdre 
esve, jajgatva, könyörögnek:

—  Ig a z g a tó  úr, m i van az uram m al. E l?  
A z  en yém , d rá ga  ig a zg a tó , m i va n  v e le ?  A  
P is ta , a J á n os é ln e k ?  J ézu s M áriá m , n e  
h a g y j  e l . . .

És aztán nagyot c6ikordu! a kas.
Ott fekszik az első hét ember, le
fogyva. beesett arccal, üveges szem-
mej, bágyadtan tekintenek körül. De 

élnek!
Asszonyok, gyerekek rohannak hozzájuk, 
csókolgatják, ölelgetik őket. Szem nem ma
rad szárazon.

A bágyadt, erőtlen emberek dadogva, re
kedten beszélnek:

— M i va n  m a ?  S zo m b a t?  H é t f ő ?  M i az, 
é j je l  v a n ?  M ed d ig  vo ltu n k  len n ?

A  megmentettek közül S zö ts  János szólal 
meg:

— M á r a m ellem ig  sü llyed tem  az isza p 
ban, a m ik or  e g y  va sm a rok  k a ron  ra g a d o tt és  
k ir á n to t t :  M a rá cz i I s tv á n  volt.

M a rá cz i István. Mindegyik megmenekült, 
ezt a nevet suttogja hálától csillogó szemmel. 
ó  vo lt az e l t em e te t t  kolón ia  lelk e, v ez ére .

kiásni szerszám nélkül, kézzel, láb
bal. a tíz körmükkel. >

Keserves, irtózatos munxa volt. 
Centimétereket haladtak előre. Aztán lassan
ként a ka rbid lá m p ák is  k iég te k . Pedig M a 
rá cz i utasítására azokat is beosztották és 
csak fe lv á ltv a  m in d ig  c g y e t - e g y e t  é g e t tek .  
Egyszer teljes sötétség borult rájuk. Elaludt 
a lámpa. Mi lesz most? A gyufa csuromvizes 
volt. Vaksötétben, találomra dolgozni leh< 
tetlen . . .  Egyszerre csak halvány fény lob

bant feL S zlá v ik  M ih á ly  m eg ta lá lta  ö n g y ú j
tó já t . Addig melengette hóna alatt az átázott 
kis szerszámot, amíg megszáradt és —  újra 
látták egymás sápadt, csüggedt arcát. Kettő 
újra dolgozni kezdett, a többi hevert, ült, 
guggolt a vizes talajon.

Sírtak, imádkoztak, puszta kézzel 
döngették a sziklákat. Semmi válasz, 

semmi segítség.
A gyomrukat mintha kések hasogatnák az 
éhségtől . . .

Szerdán délben történt a solymári bányában az aknabeoralás és azóta szaka
datlanul folytak a mentési munkálatok. Tizenegy bányászt temetett el a Solymár
aknában az iszaplavina és a mentés csak nehezen haladt előre, miután a m—nte- 
csapatok, amelyeknek tagjai hősiesen küzdöttek társaik életéért, maguk is élet
veszedelemben forogtak, mert hiszen minden pillanatban újabb beoinlás, vagy 
gyilkos vízáradat fenyegette őket. Az emberfeletti munkának vasárnapra virradó 
éjszaka megvolt az eredménye:

a tizenegy eltemetett bányász közül kilencet élve sikerült kimenteni a
beomlott aknából.

Két eltemetett bányász sorsa még bizonytalan, ezek a szerencsétlenek már alig
ha kerülnek elő élve a föld mélyéből. Kilenc emberéletet azonban megmentet
tek . . .

A mentési munkálatok utolsó izgalmas óráiról és a megmentctleknek a föld
alatt eltöltőt* szörnyű három és fél napjáról a részletes tudósításaink számol
nak be:

K i l e n c  e l íe m e íe / /  bányássz! 
é l v g  g o d n a k  föl asz aKnából

Trizna Gábor és Rieholm János feje ájultan csuklik a vállukra. Nem is 
nyúlnak hozzájuk. Talán jobb is így nekik. Aztán egyszerre csak kopácso- 
lás hallatszik. Mind erősebb, mindig közelebbről és alig eszmélnek fel, i 
beomlik a kőfal és ott állnak Kovács mérnök, meg a többiek. Azt hittek, 

szellemeket látnak . ..

Alig tudják mondani ezeket a drámai I 
részleteket a megmenekültek. Egymás szájá

ról veszik át a ,-zót, amikor a másikat elhagy
ja ereje.

Asz Glsö Korty é g j ___
Végre a bánya orvosai: dr. P éch  István és 

dr. S za bó  főorvos lépnek közbe:
—  M o st a ztá n  e lé g  az ö röm b ől a sszon yok . 

P ih e n n i k ell e z ek n ek  az em b erek n ek . A n a g y  
izga lom  m ég  v é g z e te s  leh et r á ju k  . . .

Közbn újra leszállt a mélybe a kas és újra 
felemelkedik. Még két menekültet hoz fel
színre: T rizn a  Gábort és R ieh o lm  Jánost. 
Ókét ájultan hozzák fel. így most már 

kilencen vannak.
Ezek: M a rá cz i István, A lb r e ch t  Vince, M a r
ták István, B a tta  Ottó, S zöcs  János, S zlávik  
Mihály, l l r ev en k a  Pál, T rizn a  Gábor és R i-  
cholm  János.

Cserni Ignácot és Bezendorfer Fe
rencet nem találják.

A  k a ta sz tró fa  p er c éb en  ők  d o lg ozta k  a le g 
m ély eb b  p on ton , a r e t t e n tő  lég n yom á s , k i 
tud ja , h ov á  v e t e t t e  ő k e t?

Megérkeztek a budapesti mentőautók. 
Hordágyra fektetik a kilenc lesoványodott 
testet. Először az iszaptól megkeményedett

csizmáktól szabadítják meg őket. Hatalmas 
késekkel metszik fel a kőkemény bakancsokat 
és darabokban tépik le a lábukról. Aztán 
la n g yos  k o n y a k o s te je t  kapnak. Mindenki csak 
egy-egy kortyot. Vastag pokrócokba csa
varják az elkínzott testeket és óvatosan eme
lik be a mentőautókba. M ará czi István és 
S zlá vik  Mihály vannak még a legjobb kondí
cióban. Maráczi a bebörtönözött társaság 
lelke. Most is utasításokat ad:

—  E m b erek , a p ok rócra  v ig y á zza to k , m ert 
az vállalati tu la jdon .

S zlá v ik  mosolyogva szólai meg a hord
ágyon :

— H i t  ú jra  fo g o k  f  utball ízn i! N em  h it
tem  v o ln a __

Aztán motorberregés hallatszik, ref'ekío- 
nok gyulladnak és eltűnnek a mentőautók a 
solymári úton. Visznek kilenc embert. K i
len c  em b er t  az é l e t b e __

A mentés pedig tovább folyik szüntelenül. 
Besendorfert és Csernit keresik kétségbe
esetten és — reménytelenül. . .

K é l  íjaloít. . .
T í z  KörmiIKvájtaK

maguKnaK úiaí as e l l e m e  
lelt bányás

Szerencsére levegőjük volt elég egy 
rézsútos hasadékon át. Vizet is ihat
tak.
Egy kicsit iszapos volt, egy kicsit kormos.

de hát az életüket mentette meg. 
Szerszámja azonban egynek sem volt. 
Végre Maráczi beosztotta őket kettes 
csoportokba és elkezdték magukat

Vasárnap este még mindig 40 ember dol
gozik a Solymár-aknában. Amint a vezető
ségtől megtudjuk, B e z en d o r fe r rő l  é s  C s e m i-  
rő l m á r  te ljes en  lem ondta k  és  m o st m á r nem  
is  m en té s i m u n k á la tok a t v ég ezn ek , hanem  a  
fe ls z a b a d íto t t  fo ly o s ó k a t  és va ja to k a t b iz to 
s ít já k  g eren d á k  és  fa tö r z s e k  a lá tá m asztá sá 
val. A két elveszett bányász ugyanis a ka
tasztrófa pillanatában a legtávolabbi helyen, 
egészen az Erzsébet-akna közelében dolgo
zott, ott, ahol a legnagyobb erővel tört be a

víz és ahol a legrősebb volt a légnyomás. így 
p u sztu lá su k  b iz tos , a zon b a n  m ég  h ozzá ju k  
f é r k ő z n i  m ég  n éh á n y  n a p  m u n k á já ba  fo g  
teln i, mert az Erzsébet-aknának az a része, 
ahol dolgoztak, so k szá z  m é te r r e  va n  a  v á já 
ro k  m osta n i m u n k a h elyétő l. A  mérnökök és 
bányászok most már leszámoltak azzal, hogy 
a Solymár-akna beomlása két áldozatot kö
vetelt: B e z e n d o r fe r  Ferencit és C sern i Ig
nácot.

(S. E.)
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Az

i f ^ IT ^ T ÍT Ín  gyógyvíz , 

Legjobb magyar márka, 

Ki egyszer használta,  

M á s n a k  is a j á n l j a .

Kilenc fehér 
kórházi ágy . . .

A bányászok útja Solymártól 
az Új Szent János-kórházig

Hajnali 4 órakor idegtépő szirénabugással
öt mentőautó száguldott Pilisvörösvár felől 
az ú j  Szent János-kérházba. A teljesen ki
halt utcákon keresztül robogó mentőautók 
suhanására csak a rendőrposztok figyeltek 
fel.

A z Új Szent János-kórházban pedig orvo
sok és ápolók várták a halál torkából meg
mentett bányászokat, hogy gondos ápolásuk
kal ismét lelket leheljenek a szerencsétle
nekbe. Egymásután veszik le a sápadtarcú, 
fénytelen szemű, csontig lesoványodott embe
reket a mentőautókból. Hordágyon viszik 
őket a kórház virágos, életet lehelő udvarán 
keresztül. Az első Albert Vince, utána sorban 
Tnzna  Gáspár, Mnráczi István, Szűcs János, 
D révén Jen Pál, Szlávit Mihály, M ariát Ist
ván, Richolm  János, Pata  Ottó következnek.

Konyakot és tejet kapnak. Néhány perc 
múlva mély álomba merülnek. N égy nap óta 
előszűr hajtják nyugovóra fe jü k et. Lélegzet
visszafojtva figyelik az orvosok, ápolók és a 
terem többi betegei a bányászok minden 
arcrándulását.

Az Űj Szent János-kórházban kilenc fehér 
korágyon pihen a solymári bányakatasztrófa 
kilenc szerencsés menekültje. Körülöttük a 
rokonság, szomszédok, atyafiak megilletödöt- 
ten bámulnak a másvilágról visszajött apára, 
testvérre, sógorra. A bányászok bágyadtan 
mosolyognak, örülnek vendégeknek, örülnek 
rokonoknak, — örülnek az é le tn e k ...  Az or
vosok eleinte attól féltek, hogy némelyiknél 
tüdő- vagy vesekomplikáció fog  fellépni az 
állandó nedvességtől, később azonban az ala
pos vizsgálat megállapította, hogy aggoda
lomra nincsen ok és a bányászok erős szer
vezete hamarosan lábra segíti őket.

Szlávit Mihály már el is hagyja beteg
ágyát és kisétál a kertbe a napos délutánon. 
Nem egészen a napsütésért, hanem inkább 
egy pirosképű, sokszoknyás vörösvári — 
Juliért. Kinn ülnek a kórházkert udvarán, 
hunyorgatnak a napfényben, egymás kezét 
szorongatják, de egyikük sem szól egy szót 
sem . . .

A többiek teljes elgyengülve fekszenek 
ágyaikban. Hiszen még alig ettek valamit, 
néhány korty tejet, húslevest. Aludni csak 
egyik-másik tudott, a legtöbbje szerda óta 
nem is aludt. Szédülésről panaszkodik mind
egyik, forog  velük a szoba.

Amint elhagyom a kórházat, a kijáratnál 
szembe találkozom a solymárvidéki deputá- 
cióval: Ungcr Máté pilisszentiváni főjegyző, 
dr. Réthy Zoltán pilisvörösvári körorvos, 
Koczó Árpád pilisszer.tiváni plébános és a 
község többi előkelősége.

Vasárnap délelőtt Ivirédy Béla pénzügymi
niszter is meglátogatta a kórházban a bánya
katasztrófa szerencsés megmenekültjeit. 
Hosszasan elbeszélgetett Albrecht Vincével, 
a csoport legöregebbjével. A pénzügyminisz
ter később felkereste Paul Iván miniszteri 
tanácsos társaságában Rcismann Rezső dr. 
táblabíró-vizsgálóbírót, a bányakatasztrófa 
ügyében történt kihallgatások vezetőjét, aki
vel néhány percig tárgyalt. Mintegy félórai 
ott tartózkodás után Kasper Károly dr. igaz
gató-főorvos társaságában elhagyta a kór
házat.

Egy órakor ebédeltek meg a bányászok. 
Jóízűen fogyasztották el menüjüket, amely 
gombalevesből, párolt rizsből, sertés- és 
borjúsültből, salátából és cseresznyésrétesből 
állt.

Kezelőorvosaik, Kokas Árpád dr. és Suba 
Lajos dr. szerint a megviselt emberek három
négy nap múlva elhagyhatják a kórházat...

Gondoskodás az eltűntek családjáról
Beszéltünk Scheuer Róberttel, a solymári ke

rület képviselőjével, aki elmondotta, hogy a 
két elpusztult bányász családja balesetjáru
lók és nyugdíjilleték címén 120— 130 pengőt 
fog kapni havonta.

Megőszült az egyik mentő
A mentés izgalmaira és az idegőrlő órákra 

jellemző, hogy Herényi gépmester, aki a men
tés ideje alatt állandóan permanens szolgála- 
]atot teljesített, vasárnapra teljesen meg- 
©szült.

Kitüntetés a mentőknek 
és megmentetteknek

Intézkedés törént máris, hogy a mentésben 
résztvett bányászok és a megmentett kilenc 
ember éremkeresztet kapnak. Maráczit pedig 
váj ári állásából előváj árrá léptetik elő.

M A G Y A  R  H É T F Ő

Mme@mencli.Ull 
bányásxolc borsalmas 
nyolcvansai órája 

isxapbörlönben
A  kórházban 10 óra után Albrecht Vince 

ébredt fel elsőnek. Fénytelen kék szemével 
ijedten néz körül, mozdulni sem mer. Talán 
maga sem hiszi, hogy az átélt borzalmak után 
ismét az élük között van. Tejet kér. Lassan, 
szürcsölve, szinte szopogatva issza a folya
dékot. F él pohár elfogyasztása után már ka
lácsot. aprít a fejbe. Négy nap óta ez az első 
„kompakt'* étel, amit magához vesz. Még le 
sem nyelte az utolsó falatot, lelép az ágyról. 
Kicsit támolyogva megy ki a folyosóra és 
rágyújt az első cigarettára. Mélyen szívja 
tüdőre a füstöt. Melléülök egy folyosói padra 
és megkérdem: mondja el borzalmas kaland
ját.

Lassan, szaggatottan beszél. Meggondolva 
mondja el szörnyű élményét. Albrecht Vince 
előadásában így folyt le a tragédia:

Szerda reggel 6 órakor ereszkedtünk le
a Solymár-aknába. Tizenegyen voltunk. Há
rom csillés és nyolc vájár. Mindennapi meg
szokott munkánkat végeztük. Portosan fél- 
tizenkettőkor mennydörgésszerű dübörgésre 
riadtunk. Nem tudtuk, mi történt. Villám
gyorsan cikkázott át agyunkban a gondo
lat, hogy robbanás volt valahol. Dermedten 
hnllgatództunk, hogy megtudjuk, hol tör
tént a robbanás. Mert csak erre fondol- 
tunk. Néhány pillanattal később víz zuho- 
gását hallottuk. Közvetlen utána egy ször
nyű kiálltás:

— Menekülni. . .  menekülni. . .
Megszólaltak a vészcsengők is . . .  A

liftek pokoli gyorsasággal vitték fel a bá
nyából a dolgozókat. Százötvenegyen vol
tunk. A vészcsengő messzehallatszó berre
gése összevegyült a menekülők segítség- 
kiálltásával.

— S e g í t s é g . . .  m e n e k ü l j ü n k . . .  
a n y á m . . .  s e g í t s  I s t e n . . .

Ezt a hangkáoszt pedig, mint a légyzüm
mögést nyomta el a rettentő tömegben zu
hanva ömlő víz és iszapíümeg.

Háromszáz négyzetméter nagyságú volt 
az akna, amelyben mi dolgoztunk. Kilen- 
cünk előtt bezárult az akna bejárata.

— H a l á l r a  va g y ü n k  í t é l v e  — 
ez volt az első gondolatunk. Meg fogunk 
fu 1 1 a d n i. A víz pedig szüntelenül ömlött. 
Egyetlen rés látszott még, amelyen talán 
megmenekülünk. Kezeinket összefogva ro
hantunk abba az irányba. Mire megtettük 
utunkat, már ez a rés sem látszott. A ha
talmas erővel rohanó víz, a csilléket és min
dent, ami útjában volt, odasodort. Emberi 
erővel ezt a torlaszt nem lehet megmozdí
tani. Mint a vékony drótot, úgy gombolyí
totta fel a csillék vágányát a rettentő víz
nyomás.

Az iszapos víz már a vállunkig ért. Azt 
gondoltuk, megfulladunk. Lámpánk pislá
kolva égett. Nehéz, nyomaszté> gáz terjen
gett a levegőben. Nem volt időnk sokat 
gondolkozni. Felfelé kezdtünk csákányozni. 
H átha... Hátha idejében megérkeznek a 
mentőcsapatok, talán még segíthetnek raj
tunk. Lejtős utat vágtunk magunknak, épp 
csak annyit, hogy ott gubbaszthassunk.

Este 11 óra volt. Dawis-lámpánkban fel
lobbant a láng. Úgy éreztük, * valahonnan 
tisztább levegő nyomult be az aknába. A 
bányalég, — úgy éreztük — lassanként ki
húzódik. Minden idegszálunkkal figyelve 
hallgatództunk. Talán segíthetnek rajtunk. 
Mintha ólomlábakon járt volna az idő, úgy

Az Uj Szent János-kórház I. kórtermé
ben M aráczi István viszi a szót. Már ameny- 
nyire a kimerültségtől beszólni tud rekedt 
hangján. Az utolsó napok borzalmait me
séli ő is:

— Levegő az még csak volt, inni is 
tudtunk, de a legrettenetesebb volt a 
dologban, hogy az üregbe eleinte csak 
szivárgó víz mind nagyobb erővel tört 
be. Az utolsó órákban már patakokban 
folyt a víz és mi már derékig gázoltunk 
benne. Valahonnan pedig állandóan 
széngáz áramlott felénk. Ha néhány 
órával később jön a mentés, akkor már 
csak vízbefulltakat, vagy a széngáz ál
dozatait találják meg.

— Állandóan hallottunk zörejeket,ad
tunk is vészjeleket, de úgy látszik, hi
ába. Az utolsó napon aztán a társairft 
által vájt egyik nyíláson át fényt lát
tam felvillanni. Csak egy pillanatra.

múltak a percek. Kopácsolást, jelzést se
honnan sem hallottunk, óránkon néztük az 
idő múlását. Már reggel van. Kilenc, tíz,, 
tizenegy óra, féltizenkettő. . .  Egy napja 
vagyunk elzárva a világtól. A víz derekun
kig ér, mégsem merünk feljebb csákányozni. 
Hátha kőtömeg szakad ránk, vagy az alat
tunk hömpölygő vízbe zuhan valamelyi
künk, meg talán az erőnkkel sem bírjuk. 
Hiszen egy nap óta egyetlen falatot sem 
vetünk magunkhoz, egy pillanatra sem 
hunyhattuk le a szemeinket.

Az órák pedig lassan múltak. Cigarettánk 
két napra való volt. Már az is fogyni kez
dett. Két napja vagyunk már ctlen-szomjan, 
derékig vízben állva. Mindkét lámpánk ki
aludt. Elfogyott az olajunk. Éjszakai sö
tétség borult a tárnára. Valamelyikünknek 
volt még egy fél doboz gyufája. Nem mer
tünk lángot lobbantani, hátha újabb robba
nást idézünk elő, meg talán még szükség 
lesz arra a néhány szálra. Beszéltünk ál
landóan, szünet nélkül, nehogy valaki elál- 
mosodjon és elmerüljön.

Amíg a Dawis-Iámpa pislákolt, addig re
mélni mertünk. A sötétség beálltával va
lami összeszorította a torkunkat. De egyik 
sem beszélt róla. Mi lesz a csalácfdal? A 
feleséggel, a gyerekekkel. Ez járt a fe
jünkben. S í r n i  k e z d t ü n k .  Ezt a szív
szaggató zokogást sohasem fogom elfelej
teni. A harmadik nap is csak úgy tellett cl, 
mint az első kettő Már nem tudtuk pon
tosan, mióta vagyunk a tárnában. I m á d 
k o z t u n k  és  s í r t u n k .

A többi órákra már nem is emlékszem. Va
lamelyikünk kaparni kezdte a sziklafalat. 
Egy fiatal bányász volt. Azt mondta, hogy 
ha valamennyien ezt csináljuk, akkor meg
menekülünk. Egyikünk sem gondolt arra, 
hogy miképen fogunk megmenekülni, ha 
minden szerszám nélkül, csak a tíz kör
münkkel esünk neki a sziklának és mégis 
kaparni kezdtünk. Véresre kapartuk kezein
ket.

Utólag tudtuk meg, hogy a robbanás óta 
86 ó r á j a  á l l t u n k  egyhelyben, iszapban, 
alvás nélkül, éhezve. És n em  f é l t ü n k  
a h a l á l t ó l .  Nem is gondoltunk erre. 
Valahogy nem törődtünk vele.

A sötét éjszakában néha csákány-kopo
gást hallottunk. Nem is figyeltünk már rá. 
Nem is gondoltuk, hogy az a munka értünk, 
a mi életünkért folyik. Ha rágondoltunk 
volna, talán megőrülünk az örömtől, hogy 
megszabadulunk iszapbörtönünkből.

S egyszerre... hirtelen só h a j... meg- 
mentőink, bányásztársaink áttörték a falat. 
Lámpájuknak fénye imbolvogva csillogott a 
víztömegen, majd megpihent rajtunk, a ha
lálraítéltek csoportján. Valaki sírt a segít
séget hozók közül. M i c s a k  n é z t ü k  
ő k e t .  Közel kerültek hozzánk. Köszöntöt
tük őket:

— Jó szerencsét! . . . .•
Albrecht Vincének, a solymári halálos bá

nyakatasztrófa egyik hősének izgalmakkal 
és rettentő szenvedésekkel telt elbeszélése 
végétért. A szerencsétlen ember szomorúan 
mereng a semmibe. Talán két társára is gon
dol, akik már örök álmukat alasszák.

Benczés Tibor.

Minden erőmet Összeszedtem és kia
bálni akartam. Szó nem jött ki a tor
komon. Végső erőfeszítéssel kezdtük 
körmeinkkel a nyílást bővíteni, mind
nyájunknak dűlt a vér a kezéből, kör
meinket leszakítottuk. Aztán hirtelen, 
talán nem is a mi munkánk eredménye-

képen, hanem a víz romboló munká
ja folytán, az egyik fal megingott és 
nagy robajjal dűlt le.

Amint kitekintettem, előttem az 1 
az egyik lejtaknát láttam és a vé- | 
gében Kovács mérnök urat a mén- 

tőexpedicióval.
Akkor már elvesztettem erőmet, lábaim 
meginogtak, ledobtam magamat az 
iszapos földre és úgy gurultam, buk
fenceztem le megmentőim lábaihoz. íia 
voltam az első, akit kivittek a szabad 
ég alá. Aztán jött az asszony, a kis
lányom, meg a doktor urfck és most hát 
itt volnánk Isten segítségkével..,

M aráczi István kimerültén hajuk vissza 
a párnára ..*

GÁL JENŐ ÉS A SAJTÓSZABADSÁG. A
képviselóházban úgy látszik szegény Pakots 
József halála óta van a sajtóügyeknek egy új 
„szószólója'*. Amíg azonban Pakots mindig a 
sajtószabadság és az ujságírórend érdekeit 
tartotta szem előtt, az új szószóló két utolsó 
interpellációjával valahogy nem egészen ezt a 
nyomdokot követi. Gál Jenőről van szó, aki 
nem tudjuk mi okból szegődött a sajtóügyek 
prókátorává . . .  Először a kormány félhivatar 
los reggeli lapja, a „F üggetlenség" ellen 
jegyzett be interpellációt, amelynek az a lát
szata volt, mintha a budapesti napilapok 
összességének az érdekeit akarja védeni, sót 
mintha az interpellációt „megbízásból" je
gyezte volna be. Annál érthetetlenebb volt, 
hogy később Gál Jenő elállt ettől az interpel
lációtól . . .

Helyette azonban elmondott szerdán egy 
másik interpellációt. Ellenzéki, demokrata, 
képviselő létére nem talált sürgősebb felada
tot, mint megvédeni a kormányt a „M agyar
ság" múlt vasárnapi vezércikkével szemben, 
amely miatt nyíltan közigazgatási rendszabá
lyokat, sőt lapbetiltást követelt. Még aligha 
volt példa erre a magyar képviselőházban, 
hogy egy ellenzéki képviselő lapbetiltást sür
getett volna . . .  Gál Jenőé az elsőség ezen a 
téren ... Gömbös Gyula miniszterelnök azon
ban megadta a méltó választ erre az inter
pellációra. A „M agyarság” -ot ugyan finoman 
elintézte azzal, hogy „ezt a lapot nem szokta 
olvasni", de az ügy érdemére nézve kijelen
tette, hogy a „M agyarság"-nak a képviselő- 
házban ülő főszerkesztője adja majd meg a  
választ Gál Jenőnek . . .  Ezt a választ meg is 
kapta az interpelláló képviselő, akinek ezek- 
után helyesebb volna tartózkodni a sajtó
ügyektől . . .  A  sajtószabadságot mégsem lehet, 
a magyar törvényhozás házában ellenzéki pad
sorokból tám adni. . .

V
A. MONOM VÁLASZTÁS TANULSÁGAI—

A monori kerület tehát „ egyhangúlag"  válasz
totta meg képviselőjévé dr. Máriássy Mihályt. 
Ez a szavazás nélküli választás ismét bizonyí
téka annak, hogy miien rossz és tarthatatlan 
a mostani választási törvény. Nem állítjuk egy 
szóval sem, hogy a kormánypárti jelölt érde
kében az ajánlásoknál szabálytalanságok tör
téntek volna, — bár az ellenzék részéről ezt 
hangoztatják, — de elég maga az a tény, hogy 
milyen lehetetlen módon történnek ma az aján- 
lőisok. A kormánypárti jelölt ajánlási ívére rá
írhatják akár az összes szavazók nevét, ha 
ezeknek a neveknek egyrésze rajta szerepel az 
ellnzéki jlölt ívén is, onnan könyörtelenül törlik 
azokat. Hiszen „kétszer nem szerepelhet ugyan
az az ajánló . . Hogy milyen egy ilyen egy
hangú választás, azt bizonyítja a kormány 
felhivatalos reggeli lapjának vasárnapi beszá
molója a monori választásról, amelyben töb
bek között ezeket olvassuk:

„A  választással és ajánlással kapcsolatos 
szabadság kétségtelen bizonyítéka az, hogy 
Neugebauer a maag érvényes néhányszáz 
ajánlását 5000-nél több érvénytelen ajánlással 
együtt adhatta be."

Szóval beadhatta az érvénytelen ajánláso
kat is. hogy azoknak egyrésze nem a hivata
los jelölt ajánlóívén volt-e érvénytelen, az 
más kérdés? A fontso, hog yaz ellenzéki je
lölt „ beadhatta"  ezeket az ajánlásokat is . .«  
N agy vívmány, úgy-e b á r ? , . .

A FEHÉR CÁRTÓ — VÖRÖS LENINIG 
című regényfolytatásnak mai számunkból a 
solymári bányakatasztrófáról szóló tudósítá
sok anyagtorlódása miatt kimaradt.

a já csiUácmárkája!
koMcfigurák, ícókés&Utck, ojá**- 
cUktávpyak, modte* tcecát*iák

éc<zséŐ€Í-Uácát á l

■ negmraskBlfts pillanata
Szénül, doréKig érő víz

is  Halálos Kimerültség 
fo jtoga tta  a Halál-tárna
á ldoza ta it
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A  s o ly m á ri halál-hán
élete szom bat estétől

v a s á rn a p  é jfé lig
A solymári bányatragédia áldozatainak 

megmeneküléséről részletesen beszámoltak 
előző tudósításaink. Itt csak színes képet

adtunk a solymári bányász-község életéről, 
szombaton estétől hétfőn hajnalig, a fekete 
kétségbeeséstől a piros öröm napjáig.

S zo m b a to n  é jje l e lm ondják  
v é g re , h o g ya n  is  történ t  

a k a ta sztró fa

ni. Ezt szóval nem lehet elmondani. Most 
kérem, menjen le a tárnába egy nem szak
képzett katona, vagy csak egy, a mi bá
nyánkban járatlan vájár, amikor csak a 
legnagyobb elővigyázatta! lehet előrejut
ni.

Egy hibás csákányütés a legbor
zasztóbb lavinát szabadíthatja el, 
ami még a mentőexpcdiciót is el

temeti.
Szombaton is egész napon át szakadatlanul 

folyt az idegölő munka a Solymár-akna mé
lyében. Ötven méterre van még a mentő- 
expedíció attól a helytől, ahol a tizenegy sze- 
] '. -étien bányászt sejtik. Ötven méter. Ha 
így halad tovább a munka, a számítások sze
rint szerdáig is eltart, amíg rátalálnak az el
temetett munkásokra. És akkor már késő 
lenne. . .  Szüntelen járnak fel-le a kasok, 
hordják az iszapot, salakot. Mindenki némán 
mered le a feneketlen mélységbe. Nincs re
mény. Szombaton este hat órakor újra felme
rül a munkásszállító kas. Sápadtképű, kime
rült, apatikus mentőcsapat száll ki belőle. 
Eredmény? Semmi, sem m i... De valamit 
mégis hoznak fel! Sós Antal csillés izgatot
tan lép ki a kasból. Bányászruhája derékig 
vizes, csakúgy mint a többieké. Izgatottan 
magyaráz:

— Épp akkor történt, mikor váltásra ke
rült volna a sor. Telerakom a csillét az isza
pos törmelékkel és egyszerre csak valami 
puha do!got érzek. Első pillanatban rémülten 
liaiítotam el, de aztán erőt vettem magamon 
és utánanyúltam. Egy összevissza szakadt al
sónadrág volt. . .

Már hozzák is a megtalált ruhadarabot, 
mert minden kiásott tárgyat a mentést vezető 
bányamérnöki karnak kell beszolgáltatni. Az 
iszaptól, sártól fclisrnerhetetlenségig átitatott 
és szétszaggatott alsónadrág után csakhamar 
egyéb ruhadarabok is előkerültek. A feltar- 
t.'ihatatlan áradat újabb és újabb megdöb
bentő momentumokat sodor előre.

Bac8ur Sándor vájár ráakadt a lavinában 
Richolm János és Szlávik Mihály kabát
jára. Előkerül Bezendorfer Ferenc bőr- 
sapkája és fejszéje és végül a pusztítás 
egyik legszomorúbb jele: egy bányász

csizmáról lehasított bakancstalp...
Senki sem szól. Mindenki megilletődötten me
red az agyonázott, összeroncsolt bőrdarabra. 
De mindenki egyet gondol. Mi történhetett 
azzal a szerencsétlennel, aki ezt a csizmát 
viselte? A pusztító lavina, amely több centi
méter vastagságú csilléket morzsolt össze, 
mit művelhetett ennek a csizmának a tulaj
donosával?

Drámai beszélgetés egy 
„mentövet”, ahi maga 
megmenekült

Hét óra van. Sűrű felhők ereszkednek a 
pilisi hegyek ormaira. Szétszélednek azok, 
akik a fővárosból jöttek ki. Újságírók, kíván
csiak vonattal, autóval indulnak vissza a fő
városba. Az „I. szakasz”, amelyik most jött 
fel a tárnából indul hazafelé, Pilisszentivánba. 
Az „I. szakasz” : két vájár. Bacsur Sándor, a 
beszédesebb, meginvitál egy pohár borra. 
Feltűnik előttünk a bányászok telepe. Valami 
hirtelen felötlő asszociáció egy nevet juttat 
az eszembe, amint a bányászlakásokat meg
látom: Auguszta-telep . . .  Aztán bent a nyo
morúságos kis szobában a bor mellett lassan
ként felszabadul Bacsur Sándor az elmúlt na
pok nyomasztó idegölő súlya alól és elered 
szájáról a szó.

Elmondja, hogy ő is csak csodával ha
táros módon menekült ki a tárnából a 

beomlas pillanatában.
Amint izgatottan reprodukálja a rémes ese
ményt, valósággal újra éli a szörnyű perce
ket. Szinte színésziesen gesztikulál, lélegzete 
ki-kihagy és nagy kortyokkal nyeli a bort.

—  Szerdán elővájásra voltunk kiren
delve. Én vezettem a 106-os vájárcsapatot. 
Rendben folyt a munka, amikor féltizen- 
kettő tájban, valami tompa robajt hallok 
és egyszerre egy rémes sikoltást: „ Száz
hatosok! M enekülj! . . . ”  Az első pillanat- 
pan mintha gyökeret vert volna a lábam. 
Mozdulni se tudtam. Aztán valami jég h i
deget érzek a bokámban. Lepillantok. M ár 
bokáig vízben álltam. Ekkor eszméltem rá, 
hogy valami nagy baj történhetett. Ö s 
szekaptam holmimat és hanyatt-hom lok 
rohanni kezdtem . Tessék elképzelni, mi
csoda irtózatos erővel száguldott az isza
pos áradat, hogy alig törtettem  előre 8 
m étert és m ár a derekam ig é r t  a jég h i
deg víz. Amint egy pillanatra visszané
zek, h á t . . .
Markos bányászkezével újra megmarkolja 

a poharat és egy hajtásra kiissza. Nagyot 
lélegzik és így folytatja:

__ Látom, hogy amint zuhog az iszapos
lavina, felkap eg y  csillét. Egy csillét,, ké
rem, amit két em ber is alig tud m egem el
ni és ú g y  vágja  a falhoz, mint valami 
gyufaskatulyát. A rástiftelt kereke két 
darabban pattant le róla. Deszkákat mint

gyufaszá’akat Toppantott széjjel az ár. 
Pokoli robaj, emberi hangok és az iszap 
eg yre  szorosabban fog ja  a lábamat. 
Kompressziói csövekbe, kábelekbe kapasz
kodva törtetek felfelé. Aztán csak arra 
emlékszem, hogy sok ijedt arcot látok ma
gam körül, kezemben görcsösen szorítom 
a karbidlámpát és mellettem M ajercsik  
János halálsárga arca. Ő is lentről me
nekült. ö  húzott ki. Aztán azt mondja a 
Majercsik: „N a, pajtás, mi ma újra  szü
lettünk  __ ”
Bacsur Sándor elhallgat cs fénytelen szem

mel mered a sötétedő szobába. Aztán lassan 
felémfordul és a halántékára mutat:

— Ezt akkor szereztem . . .
A gesztenyebarna hajban két oldalt meg

villan cgy-cgy ősz hajszál. . .  Bányászsors ...
— És most a mentéshez miért nem rendel

nek ki más bányákból munkásokat, vagy ka- 
tonákat, árkászokat? — kérdem.

Mosolyogva legyint:
—  Ön akkor nem tudja, mi az a bá

nya. Tessék elképzelni a félhomályos álag- 
utalcat, a recsegő-ropogó gerendákat, a 
fo ly ton  szivárgó, csöpögő nedvességet, 
ahol csak néha lehet kiegyenesedni, de 
legtöbbször csak guggolva lehet előrekúsz-

Öl ven tillér
egy csilléért. . .

Este 10 óra. Lassanként megtelt a szoba 
szomszédokkal. A sok szörnyűségről az álta
lános bányászsorsra terelődik a szó. Valahon
nan előkerül egy „szakmány-cédula". Napi 
nyolc órán keresztül vájják a barnaszenet a 
bányászok, de most csak 3—4 műszakot dol
goznak egy héten. Nincs szénszükséglet. Centi
méterenként és csillénként fizetik őket. 04 
centiméterért hét pengőt kapnak, egy csilléért 
ötven fillért. Harmincnégy centiméter. Két 
vájár nyolc órai megfeszített munkájának 
eredménye. Vagyis

egy hónapra még száz pengőt sem ke
resnek.

A Buda pest vidéki Kőszénbánya Rt. 1032. évi 
mérlegében 1,30.^.888 pengő nyereséget muta
tott k i . . .  És ugyanakkor ötven fillért fizet 
egy csilléért. . .

így már érthető, hogy miért találnak a 
szélsőséges politikai eszmék olyan termékeny 
talajra a bányászok között. Akárhogy „v i
gyáznak”  is rájuk. A szociáldemokraták lap
ját kitiltották Solymár vidékéről és legutóbb 
tizenöt bányász vesztette el kenyerét, mert 
asztalukon a „Társadalmi Szemle' fe k ü d t .. .

C send, n yu g a lo m  va s á rn a p  
délután

Vasárnap délután hat óra. A pilisvürösvári 
templom keresztjén szikrázik a napfény. Mél
tóságteljesen kongat a nagyharang. Elsimul
nak a mélycsengésű hanghullámok és újra 
mély csend fekszik a kis község, e. Csend, 
nyugalom mindenfelé. Ma már egészen más a 
falu képe, mint tegnap, vagy tegnapelőtt. 
Ma már nem látni itt is, ott is öszedi:;. ttfejü 
atyafiakat, izgatottan tárgyaló embereket. 
Kilencen megmenekültek a bányászvégzet 
elöl, kilenc család újra boldog cs örömül: át
terjed szomszédról-szomszédra, az egész kör
nyékre. Tegnap még állandó lótás-futás volt 
Pilisszentiván és a Solymár-akna között. Hír
hozók jöttek-mentek, ijesztő és biztató hírek
kel, alaptalan és való újságokkal izgatták a 
népet, de ma már csendes a tárna vidéke is. 
Megnyugodott a falu, megerősödött az Isten
ben való hit. Csak két házban van még sírás- 
rívás. Lenn Vörösvár vegén, a bányásztelo- 
pen Bézendorferéknál és a Cserni-portán. 
Csem i Ignácné vörösre sírt szemmel, ful
dokló jajszóval fogad:

— Nincs jó  hír. Soha, soha . . .  Aztán még 
azzal is rémisztgetik az embert, hogy találtai: 
állítólag emberi testrészeket, leszakított lá

bat, kezet. A mérnök azt. mondja, nem igaz. 
De hátha csak titkolják előttemI

És feje újra keserves zokogásban csuklik 
mellére. Vele sír a 11 hónapos kis Csórni Fe
renc és megszeppenve szoiongatja anyja szok
nyáját a 7 éves Csórni Margitka.

Kisírtszemú fiatalasszony lép a szobába, 
Bezendorfer Fcrencné.

— Most jöttem  a tárnából. Nincs semmi. 
A mérnök úr azt mondta, csak maradjunk 
nyugodtan, legyünk erősek, majd csak meg
segít az Isten bennünket is.

És a két asszony együtt siratja az elveszet
teket. Bézendorferéknál pedig otthon szintén 
két apróság vár arra, hogy a kenyérkereső 
apa hazatérjen.

A két kis Bézendorfer-gyerek és a két kis 
Csemi most már, úgy látszik, valószínűen 
árvák. A bánya igazgatóság ugyan lankadat
lan erővel folytatja a kutatást, de nyíltan 
megmondják, hogy miután átkutatták mind- 
azoka a helyeket, ahol a két ember életben 
maradhatott volna, most már csak összeron
csolt hulláikra bukkanhatnak...

Csillag Endre.

Furcsán érdekes hivatalos beszám oló a bányászok 
megmeneküléséről

Kizárólag a bányaigazgató  
személyes felelősségére folytatták 
a mentési m unkálatokat

A Magyar Hétfő munkatársainak egész sora 
dolgozott és állította össze a solymári bánya
szerencsétlenségről szóló tudósításunkat. Be
számolónkon kívül érdeklődésre tarthat szá
mot az a hivatalos jelentés, melyet a Magyar 
Távirati Iroda a bányaigazgatóság részéről 
adott ki és amely következőképpen hangzik:

Ma éjszaka fél J órakor a solymári bányá
ban rekedt 11 bányász közül kilencet elve meg
találtak. A  bányászok igen jó  hangulatban 
vannak, semmi különösebb bajuk nem történt. 
Bevitték őket az Uj-Szcnt János-kórházba. A 
még meg nem került két munkás, névr.zerinl 
Bösendorfer és Csri ni, felkutatáséira teljes elv
vel tovább folyik a munka.

A bányaigazgatóság a sikeres mentési mun
kálatokkal kapcsolatosan a következő részle
teket közli:

—  Amikor a tárnába behatoló iszap el
zárta a menekülés útját, az egyik  vájár nagy  
lélekjelenléttel á tvette a parancsnokságot a 
vele együ tt bezárt másik nyolc társa fe le tt  és 
kitartásra buzdítva őket, m ódját igyekezett 
ejten i annak, hogy olyan helyre kerüljenek, 
ahonnan a kintlevöknek életje lt tudnának ma
gukról adni és  ahonnan m entési munkálatok 
során ök is a legjobban m egközelíthetők lesz
nek. El is értek egy helyre, amel> körülbelül 
ötven méternyire lehetett onnan, ahol a men
tési munkálatok megindultak. Az üzemveze

tőségnek is az volt a feltevése, hogy csak 
ezen a helyen lehet az eltemetett bányászokat 
megtalálni. így  történt aztán, hogy m eg fe
szített munka árán sikerült ezt a pon tot1 a 
m entési munkálatokat végző m unkásosztag
nak m integy huszonöt m éternyire m egköze
líteni, ú gy hogy ekkor már tisztán kivehet
tek a bányában rekedt bányászok kopogtató 
jeleit. A  legelső ilyen jelet a szombatról va
sárnapra virradó éjjelen éjféltájt hallották. 
A jelre a mentési munkálatokat még fok o 
zottabb erővel folytatták. Az erőfeszítés si
kerrel is járt, mert tényleg megtalálták az 
ott levő kilenc bányászt, akiket a tárna körül 
napok óta aggódva várakozó tömeg örömuj
jongása között egyenként feiszállítottak. 
Azonnal orvosi segélyben részesítették, majd 
mentőautókon kórházba szállították őket. Az 
a két bányász, akit eddig még nem faláltak 
meg, a kimondott csoporttól távolabb fekvő 
veszélyesebb munkahelyen dolgozott és így 
kevés a remény arra, hogy életben találják 
őket. A mentőmunkálatok ezeknek a felkuta 
tására is a legnagyobb erővel folynak.

A solymári bányából kimentett munkások 
megmentéséről még a következő részleteket 
közük:

A mentési munkálatok, úgyszólván, az
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utolsó pillanatik sem kecsegtetett pozitív 
reménnyel a kizárólag Cousin bányaigaz
gató személyes felelősségére folytatták 
őket, aki erőt és fáradságot nem kímélve, 
újabb és újabb váltott segélycsapatokat 
küldött a mentési munkálatokhoz. A ki
mentett bányászok elmondták, hogy már 
csütörtökön hallották a mentőcsapatok 
kopogtató jeleit és ők is hasonló jelzése
ket adtak le. Elbeszélésük szerint Szlá
vik Mihály, aki a bányászok sportéletében 
is nagy szerepet játszott, tartotta bennük 
a lelket, kitartásra buzdítva őket, bár az 
első pillanattól kezdve meg voltak győ
ződve, hogy társaik kiszabadítják őket.

*

Megdübbentést fog kelteni a hivatalos je
lentésnek az a beszámolója, hogy a m entési 
munkálatokat kizárólag Cousin bányaigaz
gató személyes felelősségére folytatták. A 
közvélemény megdöbbenve kérdezheti ezek 
után, hogy mi történt volna ezzel a kilenc 
élve előkerült bányásszal, ha a bánya igazga
tója nem érzett volna annyi bátorságot, 
hogy szem élyes felelősséget vállaljon a m en
tési munkálatok folytatásáért.

A hivatalos jelentések e mondata furcsa  
dolgokat sejtet. Úgy látszik, mintha akadt 
volna a bánya igazgatóságának olyan fe l
sőbb  tényezője, aki a m entési munkálatokat 
nem akarta folyta tni és csak az igazgató  
erélyes fellépése és szem élyes felelősségére  
történtek meg a m entési munkálatok.

A  közvéleménynek joga van tehát felvilá
gosítást kérni, hogy mi történ t it t?  Annái 
is inkább, mert úgyis elterjedt már az a né
zet, hogy a m entési munkálatok helytelen  
form ában indultak m eg cs folytak  le. Be
szélnek arról, hogy csak vasárnap akarták 
felállítani az Erzsébet-akna felől a szüksé
ges berendezéseket, miután rájöttek arra, 
hogy innen sokkal könnyebben lehetne az el
tem etett bányászokat m egközelíteni.

A  közvélemény egyébként sem nyugodhat 
bele abba, hogy a súlyos szerenc: tlenséget 
a bánya aránylag szerencsésen úszta meg. 
Vádak hangzanak cl ennek a belga bányatár
saságnak m űködése ellen, vádak, amelyek a 
bányászás helytelen irányban való fo lyta tá 
séiról szólnak, vádak, amelyek azt hangoztat
ják, hogy a szerencsétlenséget el lehetett 
volna kerülni, ha a bányaigazgatóság a ré
szei;/ ellenére bizonyos nagyobb anyagi V -  
szon érdekében nem erőltette volna a veszé
lyes helyen való bányászáét.

Kétségtelenül folyamatban levő vizsgá
lattól a közvélemény minden kérdésre meg- 
nyugtató és őszinte választ vár . . .

Hiiier nem tér át evangélikus 
vallásra

Berlinből jelentik: A berlini reggeli lapok 
hozzák a következő hivatalos közleményt:

— Az egész világon az a hír terjedt el, 
hogy H tlcr Adolf kancellár belépett az evan
gélikus egyházba. Ez az állítás hazug kohol
mány. Hitler kancellár változatlanul a ka
tolikus egyház tagja és nem is szándékozik 
azt elhagyni.

Bruttót! gyomor, 
étvágytalanság,

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

Hunyadi János
természetes keserűvízből félpohárral igyék 
a bélműködés szabályozására, a székrekedés 
megszüntetésére Orvosok ezrei igazolják, 
hogy a HUNYADI JÁNOS keserövíz 
előírásszerűén alkalmazva, felülmúlhatatlan 
gyógyhatású az epe-, máj- és vesebetegsé
geknél s hogy azt korra való tekintet nélkül 
mindenki jó eredménnyel használhatja.
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ECkhardi tiuof dmiakiáciút és infláció! sürgetett 
debreceni be

Debrecenből jelenti a Magifar Hétfő mun
katársa: Vasárnap tartotta meg: Debrecenben 
Hegymegi Kiss Pál beszámoló beszédét, ame
lyen megjelent a független kisgazdapárt leg
több képviselője. Kun Béla elnökölt az ülé
sen, amelyen Hegymegi Kiss Pál beszámo
lója után Eckhardt Tibor mondott nagyobb 
beszédet, amelyben élesen támadta Gömbös 
miniszterelnököt és kijelentette, hogy ná
lunk nem szabad a diktatúra jelszavával ját
szani. Hangsúlyozta a devalváció szükség* s- 
ségét és kijelentette, hogy okvetlenül szük
ség van a bank jég //-szaporít ásva. Bejelen
tette, hogy ennek érdekében a független kis
gazdapárt a parlament ülésszakának bezá
rása előtt erélyes akciót indít. Támadta a 
kartelleket és kijelentette, hogy a független 
kisgazdapárt a magántulajdon alapján áll, 
de élesen szembefordul a nagytőkével, amely
nek sok visszaélése a kommunizmus legjobb 
melegágya. Andaházi Kasnya Béla, Dinnyés 
Lajos és Osváth Pál szólalt még fel a gyű
lésen.

Szentes mulat Takarékpénz
tári tisztviselőinek »agybeii 

képességein«
— Agybeli képességi szerint számította a 

Szentesi Takarékpénztár a hitelkamatokjt, — 
Írja egyik laptársunk, s nyilván jóhiszeműen 
közöl egy intern zárómérlegből erősen pro
vinciális stílusban fogalmazott“ utasítást, ame
lyet a Szentesi Takarékpénztár ügyvezető igaz
gatója adott volna ki. Ez nem mond egyebet, 
mint hogy az intézet tisztviselői csaljanak, 
,.a kamatokat 10 százaléknál magasabbra ve 
állítsák ugyan be és a feleknek is csak ennyit 
mondjanak, a fél ágybéli képességei szerűit, 
azonban költségekkel legalább 11—12 százalék 
kamatot hozzanak ki.

Ha ezt az utasítást tényleg kiadták volna, 
úgy megértenek laptársunk felháborodását. 
Itt azonban a kulisszák mögött olyan érdekes 
dolgok történtek, hogy be kell számolnunk 
róla, annál is inkább, mert egy egész város kö
zönsége mulat rajta,

A Szentesi Takarékpénztár vezetősége már 
régen észrevette, hogy igen sok bizalmas uta
sítás és üzleti titok köziudomásra jut, a város
ban széliében beszélnek róla. A házivizsgálat 
nem tudta megállapítani, hogy ki a fecsegő és 
így merült fel az a gyanú, hogy tatán a 
nyomda vagy a könyvkötő ahova az iratokat 
összefűzni és bekötni viszik, köríti el az in
diszkréciót. Azt. a pokoli ötletet vitették tehát 
fel, hogy meairnak egy feltűnően érdekes és 
mindenesetre Könnyén felismerhető hamis uta
sítást és azt is átadják a bekötendő iratukkal 
a könyvkötőnek. Ez az utasítás számítja a 
kamatot „a felek agy be ti képességei" szerint.

Néhány nap múlva csakugyan már beszéltek 
3s a városban az ,,utasításról** és így nyilván
valóvá vált, hogy a könyvkötő műhelyből 
hordjuk ki a bank üzleti titkait. Két éve már 
ennek az ügynek. Az intézet a maga részéről 
elintézte ezt a kérdést, amikor most a könyv
kötő váratlanul merészet gondolt. Sokszorosí
totta ezt a tréfás „utasítást“ és elküldte a vá
ros nevesebb polgárainak, a patronizáló intő 
zet vezetőségének, a parlament tagjainak és az 
összes budapesti lapoknak.

A pesti lapok óvatosan érdeklődtek a furcsa 
rendelkezés adatai után és a megérdemelt he 
lyére: «  papír kosát ha dobták a körlevelet. Az 
egyik napilap azonban nyilván készpénznek 
vette és nagy cikkben ismertette azt. Most. fel 
világosításunk után, amikor hentes városa 
újból nevet az egész histórián, bizonyára lap 
társnnk is sajnálja, hogy nem volt óvatosabb 
és ellenőrzés nélkül közzétette a vidéki könyv
kötő naív körlevelét.

(Forrai Zoltán rajza.)

Idill a z  ellenzéki putriban
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Kellemetlen találkozás 
a szerelem  villájában

Hamisított „régi szőnyegek
kel" csalt egy ügynök

A feljelentések tömege érkezett néhány 
nappal ezelőtt a főkapitányságra igen elő
kelő magasrangú állami tisztviselőktől egy 
csaló szónyegiigynök ellen. A feljelentők kö
zel kétszázan azt közölték a rendőrséggel, 
hogy Rosenberg S. László 22 éves ügynök 
kínia kelim-szönyegeket ajánl;' í 500 pen
gőért eladásra, a szőnyegeket azonban ké
sőbb 250, esetleg 200 pengőért is szállította.

Rosenberg állítása szerint ezek a szőnyegek 
a XVII. századból valók, szakértők viszont 
megállapították, hogy a szállított áru közön
séges pamutból készített hamisítvány, mely
nek éréke 50 pengőt sem haladja meg. A 
rendőrség Rosenberg S. Lászlót, aki saját 
üzemében állította elő a szőnyegeket, kihall
gatása után csalásért letartóztatta.

A LONDONI KONFERENCIA VÁLSÁGA.
Párisból jelentik: Amerika tagadó válasza 

élénk feltűnést keltett a francia sajtóban, 
amely csaknem egyhangúlag arra za állás
pontra helyezkedett, hogy a londoni értekezlet 
folytatásának ilyen körülmények közt nincs 
sok értelme.

Lebmn, a köztársaság elnöke, vasárnap Be- 
sanconban beszédet mondott, amelyben kifejez
te azt a reményét, hogy a népek szem előtt 
tartják a pénzérték általános meyrögzíésének 
szükségességét és ezirányú közös intézkedések 
fontosságát.

Nem messze Budapesttől, a Duna partján 
szép virágos park közép, ’oi karcsú villa áll. Ez 
a villa a felső ötezer titkos szerelmi fészke. 
Még csak fél éve „müköcAik” és a tulajdonos- 
nője néhány évvel ezelőtt még ünnepelt csil
laga volt a pesti éjszakának. Nyolc szoba áll 
a vendégek rendelkezésére, állandóan kapható 
kaviár, pezsgő és hideg sült. (Ebbői egy adag
nak különben 0 pengő 40 fillV'r az ára.) Ebben 
az intim kis villában játszódott ie pár nappal 
ezelőtt az alábbi kis történést, clynek négy 
főszereplője van. Az ismert hu - /.ér, a fele
sége, az ismert fiatal színész a kis szí
nésznő.

Egyik borús nap a kora délutáni órákban 
csukott taxi állott meg a villa e’lőtt. Az autó
ból a bankvezér lépett ki, oldalán, a fitos orrú 
szőke kis színésznővel.

Régi ismerősként üdvözölte őket Gini asz- 
szony, a villa tulajdonosa és néhány perc 
múlva már becsukódott az elegáns 'pár mögött 
az egyik elsőemeleti szoba ajtaja.

Pár perc múlva egy csukott magánkocsi fé
kezett a villa ajtaja előtt. Feltümöcn elegáns 
hölgy lépett ki a kocsiból. A Vozér felesége 
volt. A társaságában lévő úr ped2g nem volt 
más, mint az előkelő drámai színiház sztárja. 
Gini asszony zavartan köhécselt, de látszólag 
örömmel üdvözölte a szerelmeseket, akik szin
tén állandó vendégei a csendes, intim, titok
tartó kis villának.

Közben este lett. A vezér és a kis színésznő 
indulásra készen a hallban beszélgettek Gini 
asszonnyal. Ebben a percben az emeletről le
vezető lépcsőn, megjelent a vezérné a színész 
karján. A kot pár találkozott. Néma csendben 
álltak egymással szemben. A csendet a vezér 
törte meg.

— Gyere fiacskám — mondotta és karját 
nyújtotta a. — feleségének. Beültek a magán
autóba és elrobogtak.

A színész megigazította a monokliját, kar
ját nyújtotta a kis színésznőnek, helyet fog
laltak a taxiba és elindultak Pest felé*.

*
Gini asszony sóhajtva simította végig a 

homlokát. Egyedül ö veszített —. négy jó  ven
déget — valószínűleg örökre.

_  (F. P.)

Kiioíoncsitáli Oroszország
ul az elítél! angol 
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A családi házszerzés egyetlen leheütóge
Lapunk hasábjain több ízben beszámolunk már * 

jelenlegi családi ház építkezési nehézségekről, rula.-int 
arról, hogy a hitelpiac teljesen elzárkózik a jelzálog 
kölesön nyújtása elől, miután a bizalmi krízis még 
mindig nem múlott el- I>r beszámol fűnk arról is. i»oCy 
•j nehéz viszonyok mellett is van egy lutoi.yo. építke
zési rendszer, amelynek segítségével nié* ma í* Icljesiil- 
hel azok vágya, akik családjuknak örökös ©ithonl. csa 
ládl házat óhajtanak biztosítani. Ez az epftötaferwék 
rendszer, mely bizonyos takarékoskodás teljesítő*- alán 
8—*16 ívre szóló amortizációs kölcsönt nyújt igen móy- 
sékelt kamat mellett.

Ha valaki egy 5000 pengős csa’ádi haza! óhaj! sze
rezni, akar építés, akár vásárlás útján. '*00 hónapig kHL 
lene takarékoskodnia, ha ezt a házat készpénzért, 
óhajtja megvásárolni. Az. építő takarékoskodásnál. ba. 
csak 10 pengős részletekben takarékoskodik. 75 hónap 
alatt igény jogosultságot szerez arra a hos^álcjárMti 
kölcsönre, amelyből a házal megvásárolhatja, lehal leg
alább 400 hói appal hamarább veheti birtokába azt a 
házat, mintha egyénileg takarékoskodna és mondanunk 
sem kell, hogy ez alatt a 54 év alatt milyen baJ-xlnia* 
összeget takarít meg a lakbérből.

A Budapesti Ingatlan Bank a közeljövőben «-gy egéfci 
új építőtakarék rendszert vezet he. amely szerint « 
55 százalékos takarékoskodásnál fix batáridőre tudjnt 
garantálni a kölcsönök kiutalását. E melleit a ren.Urejr 
mellett most már véglegesen kiküszöbölhetjük > tájé 
kozallanok ama kifogását, hogy az épilötakarék r*nd»er 
fix határidőre nem garantálja n kölcsönök k.»!ii*lé*át.

Ebbe n takarékossági csoportba már n:o.d elfogadunk 
előjegyzéseket és amint a táhltea! és a matematikai 
számítások elkészülnek, részletes ti:j« k«»z>*«! togrnik 
nyújtani. A 4 százalékos nyílt csoportunk laknrékkol- 
rsönről változatlanul az összes vidéki képviseletek ég 
a budapesti központ díjmentes felvilngo» ítáct nyújt. 
(Budapesti Ingatlan Bank r.-t.. VII., Rákíöi-ú! 10.)

angol külügyminiszter között létrejött meg
állapodást.

Thomten és MncDonnld angol mérnököket, 
akiket Moszkvában ez év áprilisában fcpmke- 
dés és ellenforradalmi üzelmek miatt szabad
ságvesztésre ítéltek,

vasárnap délelőtt a GPU tisztviselői a 
yéilyandvarra kísértek és kitoloncoltálc 

Oroszországból.
Ez volt az előfeltétele a Litvinov és Sir John 
Simon között létrejött megállapodásnak, 
amelynek értelmében viszont Anglia meg
szünteti az orosz áruk bojkottját.

é/. A. ~

Moszkvából 
csának elnöke, 
tött annak 
alapján 

visszavonják 
tézkedeseket 

annak 
A Szovjetunió 
vinov külügyi

jelentik: A Szovjetunnió taná- 
Molotov, szombaton este dön- 

törvénynek ügyében, amelynek

az összes Anglia-ellenes in- 
amelyeke l a szovjet kormány 
idején foganat ősit ott. 
kormánya jóváhagyta a Lit- 
népbiztos és Sir John Simon

A z új műsor és so k fé n y e s  m e g le p e t é s h  
várja ö n t a 1

PÁRISIÉN g r il l b e n b

FELSŐ-MA RGITSZIGET§
Asztairendelés- telefon.- 18-8-09

A FIATALOK végre szóhoz jutott ah szezon 
legvégén a konzervatív Nemzeti Színházban 
is, ahol olyan ritkán fedeznek fel új tehetsé
geket. Egész sor tehetséges fiatal színész és 
színésznő vendégszerepelt az ország első drá
mai szín]mdán és már-már örültek azok, akik 
minden téren szeretnének utat rágni a fiata
loknak az érvényesülés felé, amikor l;ideriiltr 
hogy Márkus László, a Nemzeti Színház 
igazgatója lemondott és az új szezonra még 
kevesebb pénz áll rendelkezésre., mint ed
dig. . .  Elképzelhető ezehután, hogy milyen 
minimálisra zsugorodik majd össze a Nemzeti 
Színház társulatának beígért ,.f el frissítése" . —• 
A fiatalok között mindenesetre nagy kiáb
rándulást és csalódást idézett elő ez a lálto- 
zó.s. A fiatal színésztehetségek továbbra is a, 
A rmzeti Színházon hívül várhatják végtelen 
türelemmel, hogy mikor ugorhatnak be egyik 

vagy másik magánszínház valamelyik elő
adásába, amikor hirtelen megbetegszik a fő
szereplő..  . Mert ez és a nyomoiiíság ma, a 
fiatal színészek osztáh/részc . . .

A NYÁRT DARABBAN ismét együtt ját
szik Fejes Teri és Békássy István. A kitűnő 
szubrett és a rokonszenves bonviván t.urlva- 
levöleg házasok voltak cs csak nemrég vA- 
lasz tóttá el őket a bíróság. Közvetlenül a 
válóper befejezése után, a télen még nem, 
akartak együtt fellépni az egyik operrttszin- 
hiizban, most azonban megint összekerültek <% 
színpadon. fis nem hiába mondják, hogy a 
színpad a legnagyobb kerítő, a. volt húzastár- 
sak szerepükön keresztül közelednek már 
egymáshoz az életben, is . . .  Ki tudja mire jő  
egy ilyen könnyű, nyári operett? ,..

MOLNÁR FERENC új színdarabja egész 
szokatlan -módon, könyvalakban jelent nicgr 
meg mielőtt bemutat fák volva. Erre még nem. 
volt példa Molnár írói pályafutása alatt és 
ioy joggal kelt az eset nagy feltűnést. 
Az ok? Alighanem elsősorban az, hogy a. 
„Csoda a hegyek között.” című négy felvond- 
sós legenda sztn]/adi sorsa még teljesen bi
zonytalan. Még az illusztris szerző sem tudja, 
hogy új darabja mikor és hol fog szinte
ke válni . . .

FILM KÖRÖKBEN nagy az izgalom cs lá
zas a készülődés. .4 megváltozott németországi 
viszonyok következtében nem olyan sok ne
met fiknet várhat unlc a jövő szezonra, a melyet 
védünk is a siker kilátásával lehetne előadni 
és mindinkább előtérbe kerül az a terv, hogy 
többnyelvű verzióban itthon kellene jó wvi- 
gi/ar filmeket csinálni elsősorban azokkal a 
magyar színészekkel, akik eddig külföldi 
filmgyárakban dolgoztak. A tc^u szép, az el
gondolás helyes, de a jelek szerint n'égscm 
fog teljes egészében megvalósulni. Máris szer
ződtetik sorjában a magyar fdn\szin*székét 
— Becsbe,' ahol helyes érzékkel ár akarják 
venni a német filmgyártás terén Beriin sze
repét. Pedig kár ezt az alkalmi:t elszalasz
tanunk . . .

HYMEX-HlR: Ifjú Lalabár Kálmán házas
ságot kötött egy csinos bécsi hölggyel, akivel 
meg becsi vendégszereplése alatt ismerkedett 
meg. Az esküvő a legnagyobb csöndben tör
tént és a fiatal pár Balatonszárszón tölti Q 
mczcsheteket%
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Péter-Pál napja, az aratás ünnepe elmúlt, 
az aratás azonban még ma sem indidt meg 
országszerte. Hatalmas esőzések, viharok és 
jégesők ejtik még mindig aggodalomba a 
gazdákat, akiknek a gazdasági válság mellett 
meg kell küzdcniök az időjárás szeszélyeivel 
is. A gazdag búzatáblák félig beéretten 
hullámoznak a szélben és a kalász nehéz fejét 
alázatosan hajtja meg a félénk napsütésben. 
Épp úgy, mint a gazda, aki meg görnyed a
gondok és bajok súlya alatt__ Gazda és a
föld termése egyaránt fejet hajtanak és mind
ketten az áldott napsütést várják, az éltető 
napsütést, amely mcgérleli a gabonát és meg
érleli a szorgos munka gyümölcsét is. Az éle
tet adó napsütést, amely bearanyozza nem
csak a búzatáblákat, hanem a gazda gondok
tól felhős életét i s . . .  Ha megjönne végre ez 
a. napsütés, munkába állhatna a kasza, meg
kezdődhetnék az aratás. A föld gazdag ter
mésének és munkánk eredményének aratása 
egyaránt. . .

— Xégr gyűrű eltűnt a mosdöfüikében. Krá- 
mer Ernő nyugalmazott tüzéreireces felesége 
bejelentette a főkapitányságon, hogy szomba
ton este a Bellevue-étteremben a toilettbeu 
felejtette kézmosás után négy darab gyűrűjét, 
amely 2.000 pengő értéket képvisel. Néhány 
pillanattal később visszatért a mosdóhoz, ék
szereit azonban ekkora ismeretlen tettes el
lopta.
MAGYAR KÜLDÖTTSÉG A LENGYELOR

SZÁGI BÁTHORI-ÜNNEPSÉGFKEX.
Báthory István születésének idei négy- 

századik évfordulóján Lengyelországban ün
nepségeket rendeznek. Az ünnepségeket 
előkészítő magyar bizottság vasárnap reg
gel utazott el Budapestről. Az elindulás 
előtt Sebestyén Jenő dr. hittauár misét celeb
rált, majd nagy közönség jelenhitében a Nyu
gati pályaudvarról elindult a 15 tagú magyar 
küldöttség Lukács György, Usclty Béla és 
Piacseíc Emil miniszteri tanácsos vezetésével. 
A  magyar küldöttség este 7 órakor érkezett 
meg a fényesen kivilágított és feldíszített 
krakói pályaudvaron, ahol a főpolgármester 
vezetésével több előkelőség fogadta a magyar 
vendégeket. A küldöttség hétfőn délelőtt ko- 
raorúzza meg Báthori István sírját.

Jonny puha gumi gallér 
96 Siller, hónapokig fart

Naponta hideg szappanos vízben mosható
Szabadalmazott újdonság.
Kapható minden divatáru Üzletben.

—  Bicikli és autó összeütközése. Vasárnapra 
virradó éjjel a Wesselényi-utea és Izabella-tór 
sarkán Konyhai József kőművessegéd kerék
párjával nekihajtott a Bo—511. rendszámú 
kéktaxinak, amelyet Kischner Szilárd soffőr 
vezetett. Konyhait súlyos sérülésekkel a lló- 
kus-kórhazba szállították, Kischnert pedig a 
szerencsétlenség szemtanúival együtt előállí
tották a főkapitányságra, ahol a soffőr véde
kezése és a tanuk egybehangzó védővallomása 
Után szabadlábra helyezték.

— Kecskeméti gyümölcspiac. Vasárnapi
árak a kecskeméti gyümölcs- és zöldségpia
con: Eper apró 8— 10, cseresznye elsőrendű, 
sötét 45—65, világos 30—40, másodrendű 
18—35, meggy, nagy 60—75, apró 12—15, 
kajszinbarack, közepes 50— 100, körte, apró 
20—25 fillér kilónként, saláta, feje —2 fil
lér, zöldborsó kilónként 3— i, zöldbab kilo- 
gramja 25—35, zöldpaprika darabja 2—3, 
karfiol, feje 10—30, uborka kg.-ja 40—50, 
kelkáposzta, feje 2—5, újburgonya (nagy) 
8— 11, apró 4—6, retek csomónként 1—3, 
gyökér csomónként 1— 10, sárgarépa csomón
ként 2—5, kalarábé csomónként 2—4, tök da
rabja 6— 12, zöldhagyma csomónként 1—4 
fillér. Felhozatal: cseresznye 220, meggy 380 
métermázsa.

LXl'ORT, Budapest, Népszinház-utca 13. 
Hyr. gumiüzem. Specialista kozmeti
kai és betegápolás! gumi-cikkekben. 
Személyes kiszolgálás 2—5 között.

— Hogyan fest az idén a valóságban a 
magyar-német gyermeknyaraltatási csere
akció? A gyermeknyaraltatási csereakció 
olyan szép és helyes intézmény, amit csak 
támogatni lehet. Azonban csak addig, amig 
nem egyoldalú és nem szól bele a politika... 
Már pedig a magyar-német csereakciónál 
mo6t ez történt. ,,A közismert német külpo
litikai helyzetre való tekintettel44 — szóról- 
szóra így mondja a hivatalos közlemény — 
az idén nem jöhetnek fiúgyermekek Német
országból hozzánk, hanem csak kislányok, 
Magyarországról viszont sem fiúk, sem lá
nyok nem élvezhetik a harmadik birodalom 
vendégszeretetét. . .  Hogy mi köze a gyer
meknyaraltatási akciónak a német politikai 
helyzethez, azt nem tudjuk, de nem is kutat
juk. Csak azt állapítjuk meg, hogy külpoli
tikai helyzet ide, külpolitikai helyzet oda, 
egyoldalii ,,csereakcióam elyben  csak az 
egyik fél vesz részt, nincs és nem lehet. . .  
— Toloncházba vitték a dohánygyári pénz- 

beszedő rablótámadóit. Néhány nappal ezelőtt 
mint ismeretes Kőbányán a Maglódi-úti do
hánygyár egyik pénzbeszedőjét meg akarta 
támadni négy munkáskülsejü fiatalember. Mi
előtt a rablótámadást végrehajthatták volna, 
detektívek akadályozták meg őket tettük ke
resztülvitelében. A négy útonálló Kapits Gyula 
23 éves kovácssegédet, Pavlesics József 23 éves 
segédmunkást, Fischcr Henrik 36 éves gyári
munkást és Klein Kálmán 46 éves napszámost 
vasárnap délelőtt a toloncházba szállították.

KABÁT HELYETT FEGYELMI...
Aki moccanni mer, fegyelmit nyer — ez az elv

a postánál
Még a télen történt, hogy huszonnégy pos

táskocsis kérvényt nyújtott be a posta igaz
gatóságához. A kérvényben előadták, hogy a 
nagy hidegben a kocsin ülve agyonfagynak. 
Kérik tehát az igazgatóságot, hogy nekik me
leg télikabátot a d ja n a k Olyat, amilyet a 
rcndörlegénység is használ.

A kérvény benyújtása után pár nappal 
„rapportra." rendelték fel a huszonnégy ko
csist. Itt aztán közölték velük az igazgatóság 
határozatát:

—  Kabátot nem kapnak, de fegyelmit, azt 
igen.

A postaigazgatóság be is tartotta a szavát. 
Téli kabátot nem adott embereinek, ellenben 
a legszigorúbb fegyelmi eljárást indította meg 
ellenük, mert követelni merészeltek a téli hi
degben télikabátot.

Három kocsis fegyelmi ügyében már ítélke
zett is az igazgatóság. Paulusz Árpád, Dolgos 
László, Németh. György, nős, családos kocsiso
kat büntetésből vidékre helyezték át.

A többi kocsis ügyében még nem ítélkeztek. 
De azokra is hasonló sors vár. Az érdekeltek 
körében nagy megdöbbenést keltett a posta- 
igazgatóság humánusnak egyáltalán nem ne
vezhető eljárása.

Negyvenöt érdekképviselet
csatlakozott eddig a kereskedők  
új csúcsszervezetéhez

A múlt héten beszámoltunk arról az új 
szervezkedésről, amit a Terézvárosi Keres
kedők és Iparosok Egyesülete nevében Wit- 
tenberg István és Feleky László kezdemé
nyezett a kereskedelmi érdekképviseletek
nek egy cssúcsszervezetben való tömörítése 
érdekében. Megírtuk, hogy az OMKE hiva
talos lapjában óvást emelt a szervezkedés 
ellen és ismertettük a kereskedelmi érdek- 
képviseletek aggodalmait a kezdeményezés
sel kapcsolatban.

Miután azóta lejárt az a határidő, am’t n 
kezdeményezők a különböző egyesületekhez 
küldött felhívásukban jelöltek meg. kérdést 
intéztünk Wittenbcrg Istvánhoz, aki az új 
szervezkedésről a következőket mondotta a 
Magyar Hétfő munkatársának:

— Mindenekelőtt meg kívánom állapítani, 
hogy az OMKE óvásának a hangja nem volt 
sem ízléses, sem ^tárgyilagos, mert személyi 
térre viszi a dolgot. Szívesen közreadom az 
adatokat. Százhúsz egyesületei szólítottunk 
fel a csúcsszervezkedés előkészítéséhez való 
csatlakozásra, budapesti és vidéki szakma
beli és helyi egyesületeket. Ezek közül 55 
egyesülettől érkezett eddig válasz. Ebből 2 
fővárosi egyesület: a Cipőkereskedők Egye
sülete és az Autókereskedők Egyesülete és 
nyolc vidéki egyesület ellenzi a csúcsszerve
zetet, 7 vidéki egyesület pedig nem elvi ala
pon ellenzi a szervezkedést, hanem azt az 
álláspontot vallja, hogy az OMKE-nek kel
let volna ezt a csúcsszervezetet már rég 
kiépíteni. A többiek helyeslik a szervezke
dést. Az OMKE óvása tehát előzékenyen 
számítva, tíz egyesület tartózkodását ered
ményezte. Az óvásnak ez a „sikere”  nem te
szi indokolttá azt a fölényes hangot, nmit 
az OMKE, mint az ország kereskedelmi 
összességének állítólagos képviselője hasz 
nált. Az egész csűrsszervezkcdés különben 
sem irányul senki és így az OMKE ellen 
sem és nem vindikálunk magunknak külön
leges jogokat, csak a kezdeményezést. Az
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Hocô Uueszt a zsinag.óg.án. . .
Péter-Pálkor zászlót bontott Böszörmé

nyi Zoltán, az egyik magyar horogkeresz
tes vezér Monoron. Zuhogó esőben folyt 
le a „nagy esemény” , melynek során négy 
túlbuzgó fiatalember horogkereszteket 
rajzolt a zsidó imaház falára. Ezt a mű
veletet a jelenlévők nagy hahotával kísér
ték egészen addig, amíg a helyszínen meg
jelent Koppá Károly főszolgabíró. Úgy 
látszik, Monoron szeretik a gyors, statá- 
riális eljárást, erre vall ugyanis a főszol
gabíró nagyon helyes intézkedése, mely 
néni vette igénybe a csendőröket és a 
paragrafusokat, hanem sofort lemosatta 
a reményteljes ifjakkal az általuk felraj
zolt remekműveket: a négy horogkeresz
tet. Ezzel az akkorddal be is fejeződött 
a monori horogkeresztes zászlóbontás . . .

— Rettentő magyarsággal írott műszaki 
közleményeket ad ki egy mérnöki iroda. Két
ismert budapesti mérnök műszaki irodája 
érdekes újítást léptetett életbe. Időnként 
közleményeket adnak ki kis füzetben a ma
gyar vegyi, kerámiai és rokonipar köréből. 
Amennyire helyes és a szakköröket érdeklő 
az ilyen közlemények kiadása, ugyanannyira 
feltűnő, hogy ezek a kis füzetek megdöbben
tően magyartalanok, sok helyütt majdnem 
érthetetlenek. A jó  magyarságra vigyáznia 
kell mindenkinek, aki tollat vesz a kezébe és 
a műszaki közleményeket is magyarosan kell 
megírni, mert csak így lehet azoknak sikerük.

— A villamos alá esett. Súlyos villamosszc- 
roncsétlenség történt vasárnap délelőtt a Tho- 
köly-út 106. számú ház előtt. A Zugló felé ha
ladó 67-e« villamosra felugrott Fábián István 
29 éves napszámos. A szerencsétlen ember ug
rás közben megcsúszott, visszaesett és jobb 
lába a villamos alá került, amely azt teljesen 
összeroncsolta. A mentők súlyos állapotban a 
Rókus-kórházba vitték.

az érzésünk, nem az a lényeges, hogy ki
nek a részéről indul meg a kezdeményezés, 
hogy az kicsi-e vagy nagy, hanem csak az a 
fontos, hogy megindul. Ami pedig azt a 
jelzőt illeti, hogy „ fiatalember” , ezt ma
gamra nézve végtelenül hízelgőnek tartom és 
meg kell állapítanom, szerencse, hogy an
nak idején még nem Balkányi Kálmán állt az 
OMKE élén, mert bizonyára túlságosan 
fiatalnak tartotta volna az akkor 36 éves 
Sándor Pált arra, hogy a kereskedők szer
vezkedését irányítsa.

Az ügy érdemére nézve kijelentem, hogy a 
Terézvárosi Kereskedők és Iparosok Egye
sülete nem vindikálja magának a csúcs
szervezet kiépítési jogát, hanem csak mint 
a 120 helyi és szakmabeli érdekképviselet 
egyike, kezdeményezőlog lépett fel. A csúcs- 
szervezet létesítése felett — mint ezt a kör
levél is hangoztatta — az egycsülctközi ülés 
lesz hivatva határozni. Ilyen értelemben 
folytatjuk munkánkat minden személyes 
kérdés kikapcsolásával és reméljük, hogy 
siker esetén a nagy érdekképviseletek is 
csatlakoznak a szervezkedéshez. Ezeket a 
nagy érdekképviseleteket mellőzés eddig sem 
érte, mert mint a körlevél is hangoztatja, 
az egészséges szervezkedésnek alulról felfelé 
kell kiindulnia. Bebizonyosodott már, hogy 
az felülről lefelé nem sikerült. Ha az OMKE 
ellene van a szervezkedésnek, azt alkalma 
lett volna a vezetőségnek a legutóbbi köz
gyűlésen Gömbös Gyula miniszterelnökkel 
szemben leszögezni, aki a koncentráció szük
ségességét hangoztatta.

A kereskedők csúcsszervezetének kiépíté
sére tehát tovább folynak az előkészületek, 
amelyeknek sorsa többek között attól is 
függ, hogy’ milyen álláspontra helyezked
nek a kezdeményezéssel szemben azok az 
érdekképviseletek, amelyek eddig még nem 
válaszaltak a felhívásra, 
knée kpíéy teéi-t

Panaszkodik a közönség 
a BESZKART-ra

MIÉRT NEM VÁRJA MEG A 46-OS A 
VÉGÁLLOMÁSON AZ UTASOKAT? lsen 
tisztelt Szerkesztő Úr! Az áldott bürokrácia, 
amely nálunk olyan sikeresen ront el sok 
mindent, már betolakodott a villamosközle
kedés rendjébe is. A legjobb példa erre az, 
ami a J,6-os végállomásán, a Keleti pályaud
var előtt nap-nap után történik. Itt tudvale
vőleg egy kis bódé van, amelyből az ellenőr 
pontosan megállapított menetrend szerint 
bizonyos időközökben indítja a kocsikat. Erre 
a menetrendre feltétlenül szükség van, azt 
azonban nehezen lehet megérteni, hogy miért 
nincs tekintettel a kocsikat indító ellenőr a 
vonatok érkezésének időpontjára. Túlsók vo
nat amúgy sem érkezik a Keletire, de ha tör
ténetesen mégis jön egy vonat, rendszerint 
éppen abban a percben indítják el a végállo
másról a villamost, amikor az utasok kezdenek 
kiözönlcni a pályaudvarról. Gyakran dupla 
kocsi megy el üresen, az utasok legnagyobb 
bosszúságára, akik kénytelenek bevárni a kö
vetkező kocsi indulását. Pótkocsi nélkül, ösz- 
szezsúfolva élvezhetik azután az utasok a vil
lamosozás örömeit, miután előbb jó  ideig 
vártak. Kevesebb bürokráciát és nagyobb elő
zékenységet kérünk, a BSzKRT közegeitől. 
Kiváló tisztelettel Fehér Ödön.

tegyék  kényelm esebbé a kisszák aszón
VALÓ UTAZÁST! Melyen tisztelt Szerkesztő úr! I’n- 
fiedje meg, hogy a Magyar Hétfő nyilvánossága útján 
forduljak a Bcszkárthoz egy olyan javaslattal, amelynek 
megvalósítását, azt hiszem, szívesen látná mindenki. A 
közönség örömmel fogadta a 6 filléres kisszakasz beve
zetését, kár volna tehát tőle az utasok kedvét elvenni. 
Már pedig a mostani rendszer nem fokozza az utazó
közönség kóréhen ennek az egyébként helyes újításnak 
n népszerűségét. Eltekintve attól, hogv a kocsivezető 
alig tud eleget tenni annak a kötelezettségének, hogy a 
tantuszok bedobását ellenőrizze, mert hiszen neki előre 
kell nézni, hogy elhárítsa a közlekedési baleseteket, 
felesleges is a „perselyezé®44 mai módja, különösen a 
két és három kisszakaszos útvonalon, mert ezzel az új 
rendszerrel nehézkessé tették az utazást. Remélhetőleg 
a Beszkárt javít a mai tűrhetetlen helyzeten a maga 
és a közönség érdekében. Őszinte tisztelettel: Horváth Elek.

Napsütés elleni fényvédő
krém a nappal használható száraz Dr. Mo- 
risson szeplőelleni krém, mely púder alatt 
használva eltünteti a szeplőket, A  Morisson

szeplőelleni krém minden szaküzletben kap-
T,a,to' . .F!5raktór: Kozmochemia r t  Budapest,IV., Molnar-u. 35.

C sak e hét végéig
ceuddUet'á uUcték után. Uénysze- 
dícn olcsó deákon 36 f*enpöéd di
vatos szabású fecfiöltöuy. szabó
iéin enJbsn tavaszi is uyáá 
idényből u*eyui.acadt fekete, sö
tétkék és divaimiuiázatú szö
vetekből. „Divat úciszabásáq." 

évzséőet-köcút 1. I. etn

Felhős, szeles idő
A Meteorológiai Intézet jelenti július 2-ár\ 

délben tizenkét órakor:
Nyugat-Európában csendesebbre és de- 

rültebbre fordult az idő, de ez a javulás csak 
lassan terjeszkedik Közép-Európa keleti ré
sze felé, ahol még mindig élénk a légáramlás, 
felhős az égbolt és még sokhelyütt vannak ki
sebb esők.

Hazánkban taz éj folyamán az északkeleti 
országrészekben újból kiadós esők hullottak, 
de az ország többi részein is sokhelyütt volt 
kisebb szitálás. A szél a legtöbb helyen már 
gyengült. Budapesten 2-án délben a hőmér
séklet 39 Celzius fok, a tengerszintre átszá
mított légnyomás pedig 763 milliméter.

Várható időjárás a következő huszonnégy 
órára: Változó felhőzet, északi légáramlás, 
egyes helyeken kisebb esők. A hőmérséklet 
nem változik lényegesen.

— -------- /

Palásthy Irén válik —
és férjhez megy...

Már hetek óta sugdosnak róla a művésztár
saságokban, hogy Palásthi Irén, a világhírű 
magyar származású primadonna válik férjé
től, Hans Bartschtól, a legnagyobb berlini 
színpadi ügynökség vezetőjétől. Palásthi sok
szor cáfolt, de úgy látszik, nem zörög a ha- 
raszt, ha nem fújja a szél: a válóper most 
mégis megindult! Mihelyt kimondják a vá
lást, a primadonna férjhez megy ahhoz az 
építészmérnökhöz, aki pestszentlőrinci villá
ját felépítette.

A ..fényvédő*4 Sulfam yl
kénpuder m egvédi az arcbőrt, az a rcfo l
tokat és szeplőket ok ozó  nap fény hatá
sától.

A Sulfam yl kénpuder ezenkívül tisz
títja a pórusokat és megszünteti az arc- 
zsírosságot.

E gyéb púderek használatát felesle
gessé teszi.

) Mafirar Ruggyantagyár R.-T. közgyű- 
lese: az 1932. üzletévre 1 pengő osztalék kifize
tését határozta el. A 7. sz. részvényszelvények 
juJius 1-től kezdve a vállalat pénztáránál, 
valamint a W iener Bank-Vcrcin budapesti fő
pénztáránál válthatók be.

(—) A Fegyver- és Gépgyár R.-T. f. hó
^megtartott közgyűlése elhatározta, hogy 

az 1932-ik üzletévre részvényenként 4 pengő 
osztalékot fizet.

( —) A Goldberger Sám. F. és Fiai R.-T.
szerdán tartotta Vészi József felsőházi tag, 
alel nők vezetése mellett XXVII. rendes köz
gyűlését, mely az előterjesztések jóváhagyása 
után elhatározta, hogy a lefolyt üzleti évre. 
részvényenként 2.50 pengő osztalék fog június 
hó 30-tól kezdve a vállalat főpénztáránál (V., 
Arany János-utca 32.) vagy a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Banknál kifizettetni. Új tagul 
az igazgatóságba Pap Géza bárót választották 
meg. A közgyűlés végén Vészi alelnök meleg 
szavakban emlékezett meg a fontos üzleti 
ügyekben távollevő elnökről. Indítványára el
határozta a közgyűlés, hogy azokat a nagy 
érdemeket, melyeket Budai Goldberger Leó 
dr., elnök  ̂ fáradhatatlan, odaadó tevékenysége 
által a 150 éves fennállása küszöbén álló vál- 

felvirágoztatása körül szerzett, jegyző
könyvében örökíti meg és a távollevő elnököt 
erről táviratilag értesíti.

NEM KÉSHET EL A SZÍNHÁZBÓL! Mert a . Fekete
fejű Száraz Shampoon-"nal remek, ondolált frizurát 
csinálhat.

CSAK E HÉT VÉGÉIG rendelhető mérték után kény
szerűen olcsó árakon 38 pengőért divalus ozabású férfi
öltöny szabó termemben tavaszi és nyári Idényből meg
maradt fekete, sötétkék és divntmintáznlú szövetekből. 
„Divat úriszabóüág“  Erzsébet körút 1. I. éra.

T  Har*nlnréves találkozó. A II. kér. egvetemi főgim- 
názium és Ferenc József nevelőintézet 1903-ban ségzett 
n°ii?i július harmadikén hétfőn este nyolc órakor
találkoznak a krisztinatéri „Zöldfa'4 vendéglőben.

neivaros üzleti életének tegújabt 
szenzációjaként a Kristóí-tér 3. sz. alatt KRISTÓF ÁRU 
* a nÍTen rRV ha,a,mas úi üzleti vállalkozás létesült, 
Az áruház átalakítási munkálatait a hét foharnán meg
kezdik s így a nagyközönség részére már augusztus 
havában megnyitja kapuit a külföldi nagy áruházaival 
egyenértékű magyar üzletház, amelynek igazgatóságában 
Keresel dr. a nagy nyugati áruházak tanulmánvozásai 
során szerzett tapasztalatait gyümölcsőztetni fogja.



1933 JÚLIUS 3. 7M A G Y A R  H É T F Ő ,A  főváros katonaviselt, rokkant, diplomás alkalmazottjai kíildöttségileg emelnek panaszt Gömbös Gyula miniszterelnöknél
Felháborodás és elkeseredés a városházi tisztviselők között a nyilvánosságra hozott igazságtalan, 

indokolatlan és évtizedes szolgálati időt semmibe vevő kinevezések miatt
Néhány nappal ezelőtt jelent meg a szé- 

Kisfuvaros tisztviselői karában történt elő- 
Jeptetesek listája. Nem volt még egyetlen 
kinevezés sem, ahol apróbb-nagyobb igaz
ságtalanságok ne fordultak volna elő. Ez 
természetes is, hogy amíg a különböző ro
koni es egyéb baráti kapcsolatok, valamint 
főképpen a politikai szolgálatok- előnyhöz 
juttatást jelentenek, addig a jogtalan mellő- 
jrcseA, es igazságtalanságok nem szűnnek
meg.

Ami azonban a mostani kinevezésekkel 
kapcsolatosan tártént, az több volt, mint ba
ráti szolgálaisok viszonzása, mint rokoni 
kapcsolatok Elmélyítése. Ezek az előlépteté- 
sek a jog , u jóízlés és elsősorban a törvé
nyesség felrúgása voltak.

Mi, és minden törvénytisztelő ember kell, 
hogy elismerjük a mellőzöttek méltó fel
háborodását és elkeseredettségét, mert csa
ládos tisztviselők jogait rúgták fel, azok 
gyermekeinek szájából a nagyobb falat ke
nyeret ütötték ki. Ennek a politikának, en
nek a rendszernek, egyes városházi pártok 
uralmának egyszer már véget kell vetni.

A tisztviselők több mint egy évtizedig 
tűrtek a méltánytalanságok sorozatát.

T)e most ezek a kinevezések után aztán úgy 
látták, betelt a pohár.

Erős szervezkedés folyik a főváros had
viselt. rokkant é« dinlon’ ás tisztviselői 
között annak érdekében, hogy a hét fo
lyamán küldöttségileg tisztelegnek Göm
bös Gyula minisztereinoKnel es feltárják 

súlyos panaszaikat.
Kiragadunk néhány adatot annak jellem

zésére, hogy a legutóbbi kinevezéseknél, il
letve előléptetéseknél milyen szempontok 
érvényesültek. Ezek közül is a legkirívóbb 
Szcitovszky Béla volt belügyminiszter fiá
nak, Szcitovszk.y Jánosnak kinevezése.

Mint ismeretes, három évvel ezelőtt díj- 
nokként helyezkedett el a fővárosnál Szci- 
tovszky .János.. Alig pár hónapos szolgálat 
után Szsitovszkyt a főpolgármester az akkor 
üresedésben volt egy segédfogalmazói ál
lásra behelyettesítette. A főváros közgyűlé
sén emiatt interpelláltak Ripka Ferenc fő
polgármesterhez. A belügyminiszter fia nem 
várta meg a felkavart vihar következmé
nyeit, hanem önszántából lemondott állá
sából.

Szcitovszky János belátta, hogy jogtalan 
a kinevezése, mert az 1883. I. t.-c. szerint 
behelyettesíteni vagy ideiglenesen kine- 

ezni csak azok** lehet, akik egyetemi 
képesítéssel, illetve abszolutóriummal 

rendelkeznek.
Ezt a képesítést pedig a kinevezés előtt 

egy évvel be kell mutatniok. Szcitovszky Já
nos pedig, amikor a fővároshoz bekerült, 
ötödféléves jogász volt. A diplomát egy éven 
belül semmiesetre sem tudhatta bemutatni, 
mert közben a katonasághoz vonult be.

Mindenki megnyugodott, amikor az 1933-as 
évi sematizmusban Szcitovszky János képesí
tésének megfelelően a kezelő ideiglenes hiva
talnokok között szerepelt. Most jött azután a 
kinevezés, amely a lecsillapult kedélyeket is
mét a legmagasabbra kavarta fel.

Szcitovszky Jánost két és félévi szolgálat 
után segédfogaJmriTiórá V;-

A sematizmus szerint Szcitovszky János 
1910-ben született és 1930 november óta áll a 
főváros szolgálatában.

Hasonló előnyökhöz jutott Berczell Tibor, 
a volt alpolgármester fia, aki ötéves szolgá
lattal, huszonnégy éves korával a rangsor 
hatodik helyéről ugrott előre. Ugyanilyen 
kellemes elbánásban részesült a huszonöt 
éves Ri ódé Béla, az OTI volt vezérigazga
tójának fia, aki a hetedik helyről került hat 
éves szolgálat után a segédfogalmazói 
székbe.

Mondanunk sem kell, hogy Scitovszky és 
Berczell diplomáján még alig száradt meg a 
tinta, mégis olyan pozícióba kerütlek, ame
lyekre hiába vártak sokkal magasabb szolgá
lati idővel rendelkező diplomás, vös, meg- 
Sszv.lt családapák.

Ugyanilyen előnyökhöz juttatták W olff 
Károly pártitkárát, Tereczky Tivadar drt és 
a főpolgármester titkárát, Oszoly Kálmán 
drt. Oszoly 25-ik volt a fogalmazói kar 
rangsorában, kilenc évi szolgálattal. Oszoly 
mégis megelőzte a húszéves szolgálattal ren
delkező elsőke*.

S za b a d  o rv o s v á la s ztá s !

Betegség ellen
~ J V  biztosítson

AHGLO-DflNUBIfllI LLQYO
Á lt a lá n o s  Biztositó Részvénytársaságnál

Budapest, V., Hold-utca 21.

A kezelő főtiszteknél még felháborítóbb a 
helyzet.

Honfy Istvánt, az adóhivatal igazgatójá
nak a fiát a 35-ík, Bieber Jenő volt bi
zottsági tagot, Bieber József bizottsági 
tag öccsét a 114-ik, Nagy Imrét, Nagy

Szombaton délután öt órakor Székesfehér
vár határában az országútmenti árokban 
vérben fagyva, eszméletlen állapotban talál
ták gróf Winpfcn Frigyest. Nénány méter
rel odébb a gróf teljesen összetört motorke
rékpárja feküdt. Winpfcn Frigyest azonnal 
autóra tették és Budapestre szállították a 
Bakay-klinikára,* ahol az orvosi beavatkozás 
ellenére vasárnap hajnalban, fél öt órakor, 
anélkül, hogy eszméletét visszanyerte volna, 
meghalt.

A harminc-hároméves gróf dédelgetett tagja 
volt a budapesti arisztokrata társaságnak. 
Megnyerő modora, magas műveltsége miatt 
mindenhol szerették. Három évvel ezelőtt 
halt meg édesapja, Winpfen Siegfried gróf. 
Három fivére közül Ferenc gróf Schiffer 
Miksának a leányát vette el feleségül. Édes
apja halála óta Winpfcn Frigyes gróf gazdál
kodott a tízezerholdas ercsii birtokon, ahon
nan szombaton délután indult cl utolsó út
jára.

Alighogy a fiatal grófot beszállították a 
sebészeti klinikára és itt a második emelet 
2. számú külön szobában helyezték el, megér
kezett az édesanyja, három férfi és két nő
testvére. A család egész éjjel könnyezve,

A postai alkalmazottak között is a legna
gyobb elkeseredést váltották ki a Péter-Pál 
napi előléptetések, amelyeknél épúgy, mint ta
valy is, megint a protekció volt irányadó, nem 
pedig az eltöltött szolgálati évek és a rang
sor. A legtöbb esetben figyelembe sem vették 
ezt a hivatalos ranglistát, hanem látszólag 
teljesen ötletszerűen nevezték ki és léptették 
elő az alkalmazottak közül azokat, akiknek jó 
protektoruk volt.

Megdöbbenéssel beszélnek például arról, 
hogy amíg 5—6—8 évi szolgálattal bíró posta
tisztek hiába várták fogalmazóvá való átmi
nősítésüket, addig 1—2 éves szolgálat után 
forgalmi díjnokokat minősítettek át a fogal
mazói karba és így ezek a szerencsés előlépte
tettek egyszerre két fizetési csoportot ugrot
tak út, mert előbb gyakornokká, azután pedig

Másfél évvel ezelőtt nagy feltűnést kel
tett Fóliák Ferenc dúsgazdag autófuvarozó
nak a letartóztatása. Poliák ellen Horváth 
Mihály, Balázs Péter és Faragó Tibor tet
tek kauciósikkasztás címén feljelentést. A fel
jelentésben a három sértett előadta, hogy 
apróhirdetés útján jelentkeztek Poliák autó
fuvarozónál, aki kaució átvétele után soffér
nek alkalmazta őket. A kauciót azonban sa
ját céljaira fordította. A feljelentés alapján 
megindult az eljárás Poliák ellen. A törvény- 
széki tárgyaláson Poliák azzal védekezett, 
hogy nem óvadékul, hanem kölcsönképpcn 
vette fel a pénzt. A büntetőtörvényszék nem 
fogadta el a vádlott autófuvarozó védekezé
sét és kauciósikkasztásért másfél évi börtönre 
ítélte.

Fellebbezés folytán most került az ügy az 
ítélőtábla Csonkéi tanácsa elé. Tarján Mi
hály dr. védőbeszédében azt hangoztatta,

Ferenc bizottsági tag öccsét a 132-ik és 
Tiszay Andort a 133-ik helyről ugratták 

előre és nevezték ki őket f " fV- <’■
Nem beszélve azokról az évtizedes szolgá

lattal rendelkezőkről, akiket miattuk mel
lőztek.

imádkozva állott a borzalmas katasztrófa ál
dozatának szobája előtt. Az orvosok, akik 
minden lehetőt elkövettek, hogy a daliás ter
metű grófot megmentsék az életnek, már 
este tudták, hogy nincs mentség. É ; hajnal
ban fél öt órakor bekövetkezett a tragédia. 
Gróf V/inpfen Frigyes m eghalt...

A Magyar Hétfő munkatársa vasárnap a 
kora  ̂ reggeli órákban a klinika épületében 
beszélt gróf Winpfcn Ferenccel, aki bátyja 
tragédiájáról a következőket mondotta:

— Szerencsétlensorsú bátyám halálát egy 
kavics okozta. A mptor ráfutott a kőre, úgy 
látszik, a zökkenés következtében bátyám, 
aki különben régi motoros, egyensúlyát vesz
tette cs az árokba zuhant. A zuhanás követ
keztében agyrázkódást szenvedett és a hát
csigolyája is eltörött. Ez okozta azután a 
halálát.

Időközben feketeruhás férfi érkezik autón. 
Gróf Scwenhaupt Károly Gusztáv, az el
hunyt legjobb barátja. Megindulva öleli át 
Ferenc grófot, majd felsiet a második eme
letre, a halottas szobába.

A folyosón felcsuklik egy szívettépő zoko
gás. Özvegy Winpfen Siegriedné siratja 
fiá t . . .

II. osztályú tisztté kellett volna őket kine
vezni.

Hasonló igazságtalanságok érvényesültek a 
kinevezések egész vonalán, a legfeltűnőbb 
azonban az, ami egy kiskundorozsmai bírósági 
dfjnok kinevezése körül történt és ami jogos 
és érthető felháborodást váltott ki a posta 
alkalmazottaiból. Ezt a kiskundorozsmai bíró
sági díjnokot, aki sohasem állt a posta szol
gálatában, most egyszerre postafogai mázává 
nevezték ki, holott régi postatisztek hiába 
várják fogalmazóvá való előléptetésüket, 
amire már megvan a jogos igényük. Érdekes 
és figyelemreméltó véletlen, hogy Kiskun- 
dorozsma a kereskedelmi miniszter kerülete 
és így talán nem tévednek azok, akik e tény 
és a feltűnő kinevezés között összefüggést lát
nak .. .

hogy a kaució csak színleges volt és a sértet
tek azt kölcsönképpen adták át a dúsgazdag 
autófuvarozónak, aki különben hajlandó a 
pénzt visszafizetni. Több tanút hallgattak ki, 
akik azt vallották, hogy nem kaucióról, ha
nem kölcsönről volt ,szó. Az ítélőtábla végül 
is felmentette Pollákot. Az ítélet jogerős.

— A Ferenc József-hidról a Dunába ugrott 
egy életunt leány. Lichtenstein Teréz 24 éves 
gyári munká.snő vasárnap délelőtt a Ferenc 
Józscf-hídróI öngyilkossági szándékból a Du
nába ugrott. A rendőrség motorosa kimentette 
az életunt leányt, akit a liókus-kórliázba szál
lítottak. Tettének okáról nem akart felvilá
gosítást adni.

— A HÉT új kötüsben nagyon érdekes tarta
lommal jelent meg. Számos szenzációs riport, 
érdekes cikk és intimitás teszi változatossá a 
Bcnczés Tibor szerkesztésében megjelenő ki
tűnő lapot, amely minden lapárusnál kapható.

Gróf fflimpfen Frigyest 
Szzélcestetiérvárnál m otor -  
ize réltpúr szerencsétlenség  
érte és meghall

A kískundorozsmai bírósági díjnok 
posiafogalm azói kinevezése

Elkeseredés a postai alkalmazottak között 
az előléptetések miatt

A z  íté lőtábla  fe lm entette  a d ú s 
g a z d a g  a u tó tu va ro zó t, a k it a 
tö rv é n y s z é k  k a u c ió s ik k a s z 
tá s é rt  m á s té lé v íb ö rtö n re  íté lt
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A miniszterek nem mennek 
nyaralni

A hosszúra nyúlt parlamenti ülésszak és az 
őszre előkészítendő sok és fontos törvényjavas
lat miatt valamennyi magyar miniszter Bu
dapesten, hivatalában tölti a nyarat. Elől jár 
a jó példával Gömöbös miniszterelnök, aki a 
hétvégi pihenőket nem számítva, szintén 
egész nyáron hivatalában maiad. A parlament 
nyári szünete is rövidebb lesz, valószínűleg 
október elején már újból összehívják a nyarm 
elkészített javaslatok letárgyalására.

Kánya külügyminiszter 
Londonba utazik

A londoni konferencia legközelebbi üléseire 
— megbízható helyről nyert információnk sze
rint — Kánya Kálmán külügyminiszter is ki- 
utazik. Ezen az ülésszakon több nagyobb kül
földi állam külügyminisztere is megjelenik.

Miért drágább egy gárdong- 
fiiredi penzió a dunaparti 

hoteleknél?
Mélyen tisztelt Szerkesztő Úr! Péter-Pál 

napján kirándulást tettem a Velencei tóhoz, 
amelynek mentén most egyre-másra alakul
nak a kis „nyaralóhelyek”  és strandfürdők. 
A Velencei tó közel van a fővároshoz és így 
környéke bizonyára fejlődőképes volna, ha 
észszerűbben igyekeznének a közönségnek 
kedvet csinálni ahhoz, hogy ezeket a kis für
dőket felkeressük. Sajnos, azonban ennek épp 
az ellenkezője történik. A legjobban felka
pott hely Gárdony füred, amely csütörtöki 
kirándulásom végcélja volt. Primitív, de ked
ves kis hely, ahol szép időben egész jól érez
heti magát az ember, arról nedig igazán nem 
tehet Gárdonyfüred, hogy Péter-Pál napját 
elmosta az eső. A „Füred” elnevezés minden
esetre túlzás, de még nagyobb túlzás az, amit 
Gárdonyfüred penziója, a „Sirály-penzió” az 
árak megállapításánál csinál. Az egyszerű 
kis vidéki penzióban ebédeltem és legnagyobb 
meglepetésemre egy kis húsadagért 1.70 pen
gőt, egy süteményért pedig 70 fillért számí
totta!:. Felhívom a gárdonyfüredi penzió fi
gyelmét arra, hogy 1.60 pengőért Budapes
ten már a legjobb étteremben is lehet teljes 
menüt kapni és ígv a kis nyaralóhegy nagy
zási hóbortja, amellyel túl akarja licitálni a 
dunaparti luxusszállókat is — árakban. így 
semmi esetre sem lehet a Velencei tó környé
két népszerűsíteni, mert hiszen egy ilyen lá
togatás után elmegy az ember kedve attól, 
hogy mégegyszer felkeresse Gárdonyfüredet. 
Teljes tisztelettel Rosncr Jenő.

x A betegbiztosítási ágazatot most vezette be
az Anglo-Danubian Lloyd Általános Biztosító 
R.-T. Annak lényege a szabad orvosválasztás 
és hogy olcsó díjak mellett a biztosítás keretén 
beiül gyógyszerek, műtétek, kórházi ápolás, 
különleges gy ógyei járások költségei megtérül
nek.

6
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Aruház
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Belváros szenzációi a, 
amelynek már csak 
n é h á n y  o s z t á l y a  
bérbeadó.
Értekezés a helyszínen d. c. S—2-ig, vagy 
az Áruház központi irodájában:
IV., Tiirr István-u. %., II. 3. Tel.: «8— 1 -4 1 .
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Az utrechti polgármester fiának 
súlyos autókarambolja a 
Belvárosban, Mechlovits Zoltán 
ping-pong világbajnokká!

Pozdorjává tőrt a ping-pong világbajnok autója, 
a hollandusoké kisebb sérülést szenvedett

A nyáron elkészítik a 
választójogi törvényt (?)

Az új választójogi törvény előkészítő mun
kálatai a belügyminisztériumban már hosszabb 
ideje folynak s a nyár folyamán állítólag be
fejeződnek. A statisztikai adatok felvételét a 
parlamenti szünet alatt elvégzik s a kormány 
az őszi ülésszakon az új törvényt beterjeszti a 
képviselőházban.

Pusztító tűz Észtény 
községben

Dombóvárról jelentik: Észtény községben 
ismeretlen okból kigyulladt és porráégett há
rom lakóház és több melléképület. A kár 
igen jelentékeny. A tűz okának kiderítésére 
megindult a vizsgálat

Japán és Kína közösen 
felveszi a harcot 
a kommunizmus 
ellen?

Tokióból jelentik: A nankingi japán követ
ség egy vezető tagja kijelentette, hogy Ja
pánnak és Kínának együttesen fel kell venni 
a harcot a kommunizmus ellen, amely a tá
vol tkeleten a legnagyobb veszedelmet és nyug
talanságot jelenti. A japán hadsereg szíve
sen segít Kínának a kommunisták ellen. Ja
pán semmi esetre sem nézheti nyugodtan, 
hogy a vörös hadsereg kínai tartományokat 
száll meg, mert a kommunista veszedelem 
végül Japánba is átcsaphatna.

„Ném etország békét 
a k a r"  m ondja Gőring

Kolbergből jelentik: Görling porosz minisz
terelnök vasárnap beszédet mondott egy ha
zafias ünnepélyen. Görling beszédében a töb
bek között a következőket mondotta:

— Németország békét alcar. Nem akarunk 
támadni, de nem is engedjük, ’ agy bennün
ket megtámadjanak. Senkitől semmit sem 
akarunk elrabolni, de nem akarjuk, hogy tő
lünk valamit elraboljanak. Tudja meg a vi
lág: Németország népe a legbékésebb nemzet, 
de békén kell hagyni. Az új Németország 
nem hajlandó megengedni, hogy békéjét meg
zavarják.

A tisztviselői kinevezések 
csak kedden jelennek meg 

a hivatalos lapban
Beavatott helyen azt közük, hogy technikai 

okok (?) miatt nem jelent meg július elsején 
a hivatalos lapban a köztisztviselők kineve
zése, azonban — értesülésünk szerint — ked
den, júlins 4-én feltétlenül megjelenik. A kine
vezések július 1-től érvényesek. Vájjon mik 
azok a „technikai4* okok?

E héten befejeződnek 
a parlament ülései

A kormány a parlamenti szünet előtti utolsó 
törvényjavaslatát,

a kormányzói jogkör kiterjesztéséről
kedden beterjeszti. Lehet, hogy a javaslat in
tézkedései ellen az ellenzéki pártok sem fog
nak tiltakozni, mert hír szerint, abból a kor
mány minden olyan rendelkezést kihagy, ami 
élesebb vitát provokálna. Lzzel sikerülhet a 
kormánynak a javaslat letárgyalására nyu- 
godtabb légkört biztosítani s így az a bizott
sági letárgyalás után, a javaslat egy két nap 
alatt a parlamentben is elintéződhet. A jövő 
hétfőre legfeljebb a két koronaőr megválasz
tása marad s utána végre szabadságra mennek 
az éjjeli üléseken kifáradt képviselő urak...

— A megbolránkozott járókelők életveszé
lyesen összevertek egy verekedőt. Vasárnap 
hajnali 4 órakor, a Városligetben, a Mezőgaz
dasági Múzeum mögött Sotko István asztalos
segéd és Varga Károly villanyszerelő összeve
rekedtek. Sotkot Varga altestén megrágta, 
majd halántékán megütötte, úgyhogy rövid 
időre eszméletét vesztette. A járókelők ezt 
látva nekiestek Vargának és úgy összeverték, 
hogy az időközben odaérkező rendőr csak 
nagynehezen tudta kiszabadítani s az előhívott 
mentők életveszélyes állapotban szállították a 
Rókus-kórházba. Sotkó Istvánt a mentők a 
helyszínen első segélyben részesítették s ez
után saját lábán ment lakására. A rendőrség 
megindította a nyomozást.

AZ AUTÓ HALALRAGAZOLT EGY KISFIÚT 
SIÓFOKON.

Siófokról telefonálják: Vasárnap délután 3 
órakor egy autó robogott keresztül Ciófokon 
Budapest irányába. Az autó a község végén 
elgázolta Bruck siófoki fakereskedő négy éves 
unokáját, aki még a helyszínen meghalt. A 
csendőrség őrizetbe vette a gázoló autó tulaj
donosát dr. Ualápy bárányamegyei földbirto
kost és jelentést tett az esetről a veszprémi 
ügyészségnek, amely hétfőn dönt az őrizetbe
vett földbirtokos további sorsáról.

Csaknem végzetessé vált autókarambol tör
tént mára virradó éjszaka a Belvárosban. Két 
gépjármű, egy holland és egy magyar rend
számú, egymásba rohant. A Bp. jelzésű az 
összeütközés következtében fel vágódott a jár
dára, sárhányói, karosszériája, hűtője és a 
motorháza teljesen összetört. A holland kocsi 
és utasai kisebb horzsolásokkal úszták meg a 
veszedelmes kalandot.

Éjjel félegykor hatvankilométeres sebesség
gel robogott végig az Akadémia-utcán és Fe
renc József-téren keresztül a Duna irányába 
egy elegáns, sötétszürkére festett kocsi, amely
H. S. 1-53. holland jelzésű rendszámot viselte. 
A külföldi kocsi szabálytalanul a tilos oldalon 
száguldott és mint később a beidézett tanuk 
vallomásából kiderült, ez okozta a két autó 
karambolját.

Karambol
Mechlovits Zoltán, a ping-pong egyik ma

gyar világbajnoka Mercedes-Benz kocsijával 
igyekezett a gróf Tisza István-utcán keresz
tül Budára. Abban a pillanatban, amikor 
autójával a Ferenc József-térre akart kifor
dulni, bclerohant a hatalmas tempóval robogó 
szürke jármit.

A Kereskedelmi Bank előtt állomásozó taxik 
sofőrjei látták, hogy kikerülhetetlen az össze
ütközés, integetni kezdtek a holland kocsinak, 
amely — minden valószínűség szerint nem 
vette észre a jelzést — és lassítás nélkül szá
guldott előre. A karambol kikerülhetetlen volt. 
Robbanásszerű dörrenéssel, szinte belefúródott 
a hollandusok kocsija Mechlovits Zoltán Mer- 
cedes-Benzébe.

A késő éjjeli órákban is pillanatok alatt ha
talmas embergyűrű vette körül a két autót. 
Elsőnek a taxisofőrök érkeztek a helyszínre, 
hogy segítséget nyújtsanak a harambol eset
leges sérültjeinek.

Kiszakítják az autó ajtaját
A hollandusok autójának hátsó ülésében 

lévő nők az ijedtségtől szinte megdermedtek. 
Majd az első rémület elmúltával sikoltozni 
kezdtek. Senki sem tudta, hogy mcgscbesült-e 
valaki? A sofőrök kiszakították Mechlovits

A Csehszlovák állam, mint ismeretes, ki
lenc évvel ezelőtt a hitbizomány intézmé
nyét megszüntette. Ez a törvény egyúttal 
úgy rendelkezett, hogy a felszabadult va
gyont a várományosok maguk között osszák 
el és ennek részletes eredményéről tegyenek 
jelentést az államnak.

Csehszlovákiában terül el a gróf Zichy- 
család 38.000 katasztrális hold nagyságú 
hitbizománya is. A fenti törvény alapján ez 
is felszabadult és ezt a hatalmas birtokot is 
fel fellett volna osztani a negyvenhárom vá
rományos között. Azonban nem ez történt. 
A felszabadult hitbizomány sorsáról legrész
letesebben az egyik várományos, gróf Zichy 
Géza Edmond keresete beszél.

Vádol a kereset
Gról Zichy Géza Edmond 1030-ban pert 

indított gróf Zichy János és társai, Zichy 
István, Vladimír, László és gróf Keglevich 
Istvánná ellen. A keresetben a gróf előadta, 
hogy a csehszlovákiai Zichy-hitbizomány- 
nak negyvenhárom várományosa volt. Ezek 
között kellett volna szétosztania a hitbizo- 
mány gondnokának, gróf Zichy Jánosnak a
38.000 holdat. Ezzel szemben azt történt, 
hogy négyen osztották fel maguk között, a 
harminckilenc várományos tudtán és bele- 
egyezésén kívül a birtokot. A 38.000 holdból 
gróf Zichy István veit miniszter, ország- 
gyűlési képviselő, a keresztény-párt elnöke,
20.000 holdat kapott.

A kereset, melyet gróf Zichy Géza Ed
mond a törvényszékhez nyújtott be, kérte a 
bíróságot, hogy semmisítse meg ezt a birtok
felosztást. Azt is vitatta a kereset, hogy 
Zichy János grófnak, a gondnoknak, nem 
állt jogában a hitbizomány ilyen felosztásá
hoz beleegyezését adni. Ezt a pert a gróf 
jogtanácsosa, dr. & ekeres István indította
meg.

Elutasító ítélet — fegyelmi
A törvényszék a keresetet érdekes indo

kolással utasította el.
—A cseh bíróság döntött ebben az ügy

ben — szólt az indokolás — ez az ítélet pe
dig végleges.

Az ítélőtábla pedig azzal a megokolással, 
hogy ebben az ügyben csak Csehországban 
lehet perelni — szintén elutasította a ke
resetet.

Mikor ez a két elutasító ítélet elharigr/jtt,

gépkocsijának ajtaját. Azt gondolták, hogy az 
utas súlyos sérüléseket szenvedett. Mechlovits- 
nak azonban az ijedtségen kívül semmi baja 
sem történt.

Szmokíngos úrvezetők
Nagyszámú kíváncsiskodó kísérte a rendőr

ségre a társaságot. A hollandus kocsijában 
négyen ültek. Az autó vezetője F. R. Rauschott 
egyetemi hallgató, az utrechti polgármester 
fia, ennek együk barátja, akit Hollandiából 
hozott magával és két estélyi ruhás nő.

A főkapitányság központi ügyeletén nyom
ban megkezdték a két autó vezetőjének és a 
tanuknak kihallgatását, amelyből nyilván
valóan megállapították, hogy a karambolt a 
hollandusok szabálytalan vezetése idézte elő.

F. R. Lauschott azzal védekezett, hogy sza
bályszerűen tülkölt az útkeresztezés előtt, sza
bályosan vette a fordulót, de hozza volt szokva 
a jobboldali autóvezetéshez és így nyilván ez 
volt a karambol okozója.

# A rendőri kihallgatás után szabadon enged
ték a külföldieket, mert Ígéretet tettek arra, 
hogy nem hagyják el az ország területét és 
hajlandók magukat alávetni az esetleg megin
duló eljárásnak.

Pénzbüntetés és kártérítés
Ma délelőtt a hollandusok kíséretében meg

jelent a rendőrségen a holland követség égjük 
képviselője annak ellenőrzésére, hogy' a tol
mács útján felvett jegyzőkönyv adatai helyes 
< rtelmezésben kerültek-e a vaUomási jegyző
könyvbe. Ugyanekkor kihirdették előttük az 
ítéletet, amely szerint a rendőrség enyhítő
körülményül veszi a magyar hajtási szabályok 
nem ismerését és ezért F. R. Lmuschott-ot 
harminc pengő pénzbüntetésre ítéli.

A holland egyetemi hallgató belenyugodott 
az ítéletbe. A követség közölte az utrechti pol
gármester fiával, hogyr az aut.ókarambol követ
keztében károsult világbajnok 2800 pengő ér
tékben kártérítési pert is indított ellenük. 
Mechlovits képviseletében Bálint László dr. 
adta be a keresetet, a hollandusok védelmét 
pedig a Magyar T(mring Club ügyésze vál
lalta.

Zichy István gróf hatóságelőtti rágalmazá
sért az ügyészségen feljelentést tett Zichy 
Géza Edmond ügyvédje, Selceress István dr. 
ellen. A büntető törvényszék pénzbüntetésre 
ítélte az ügyvédet, akit Zichy István az 
ügyvédi kamaránál is feljelentett, itt azon
ban felmentettek a fegyelmi alól.

A Kúria szenzációs végzése
Ilyen viharos előzmények után jutott fel 

az ügy’ a Kúria Juhász-tanácsa elé, amely 
ebben az országszerte nagy érdeklődést kel
tett ügyben szenzációs végzést hozott.

— A Csehszlovákiában kötött szerződés 
— így szólt az ítélet —, amelyet a váromá
nyosok egy része nem írt alá — érvénytelen, 
de. kártalanítást kérni a felperesnek még
sem. lehet, mert a magyar királyi Kúria, a 
magyar bíróságok szempontjából, ezt a 
Csehszlovákiában fe^zabadult hitbizományi 
vagyont de. jure még -mindig hitbizomány hoz 
tartozónak teleinti.

A Kúria döntése azonban, mivel időközben 
több magán család tagjai ,között hasonló há
borúskodás tört. ki, tarthatatlanná vált. Erre 
a Juhász-tanács újra összeült és úgyneve
zett jogegységi tanács alá bocsátotta az 
ügyet. Ez a tanács aztán a következőket 
mondotta ki:

— Az a vagyon, amely idegen állam im
périuma alá került, ha az illető állam ily- 
írányú intézkedést tett, a hitbizomány kö
töttsége alól felszabadult, tehát a magyar 
bíróság szempontjából sem tekinthető * hit- 
bizományi vagyonnak. Az ilyen vagyonnál a 
hitbizomány fekvése szerinti állam törvé
nye az irányadók. Tehát az ilyen vagyon
nál ugyanazt a felszólalási elvet kell követni, 
mintha a vagyon Magyarországon feküdne 
és az itteni rendelkezések szerint szabadult 
volna fel a hitbizomány megkötöttsége alól.

Ezzel egvidőben tovább folyt a cseh bíró
ságok előtt a felosztás megsemmisítése iránti 
kérelem. A cseh bíróság most kimondotta, a 
magyar törvényekkel szemben, hogy ítélete 
nem végleges, azt rendes úton meg lehet 
fellebbezni. Ezzel az ítélettel új fordulatot 
vett a Zichy-család küzdelme. Sckaress ügy
véd, a kedvező ítéletek birtokában, perújítást 
kér a saját bűnügyében, amelyet Zichy Ist
ván gróf indított ellene.

Valószínű, hogy most már rövidesen be
fejeződik az az ádáz családi harc, amely a 
gróf Zichy-család tagjai között már évek óta 
üul. p  F
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Az olasz repülőraj
Angliába érkezett

Amsterdamból jelentik: Az olasz repülőraj 
vasárnap reggel hét óra 40 perckor Amster
damban felszállt, hogy folytassa az útját 
Londonderry felé, bár közvetlenül a strat 
előtt érkezett idő járás jelentések nem voltak 
különösen kedvezőek.

Baldini kapitány szerencsétlenül járt re
pülőgépe helyett más gép szállt fel és 

pedig a tartalékgép,
amely Orbetelloból huszonötödiknek indult el. 
Az olasz légiflotta röviddel 8 óra előtt elre
pült Dixmuiden felett és az Északi-tenger 
felé vette útját.

Szombaton este Balbo újságírók előtt nyi
latkozott az blasz repülőraj útjának első sza
kaszáról, majd rátérve a szombat délután: 
szerencsétlenségre, kijelentette, hogy

a szerencsétlen véletlen rendkívül elszo
morította a repülés résztvevőit.

A szombat délutáni szerencsétxnséget, Balbo 
szerint, repülőtechnikai l i l e  okozta.

Londoni jelentés szerint a Br!bo-raj 21 re
pülőgépe, amely vasárnap reggel hrgyta el 
Amsterdamot,

délután 13 óra 13 perkor a Londorcíerry
közelében lóvé Cuiir.orc-ban símán le

szállt.
A raj ezzel baleset nélkül megtette az óceán
repülés második szakaszát.
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A v a sá rn a p  éieíuníjjas
Filíngcr Ilona 23 éves háztartásbeli a Krus- 

pér-utca 20. szám alatti lakásán ismeretlen tik
ból gázzal megmérgezte magát. Hozzátartozol 
idejében észrevették tettét és értesítették a 
mentőket, akik életveszélyes állapotban v.tték 
a Rókus-kórházba.

Iiartos József né egy üzletvezető 45 éves fe
lesége, a Népi iga tbeu ismeretlen méreggel 
megmérgezte magát. Eszméletlen állapotban 
találtak rá a járókelők. A mentők súlyos ál
lapotban a Rókus kórházba szállították.

Sztrenyák Lajosné 37 éves háztartásbeli a 
Dunába ugrott. A par'ouállók mentették ki.

Zuszics Ilona 23 éves gyárimunká snö Csepe
len, a Szent László-út 53. szám alatti lakásán 
ismeretlen méreggel megmérgezte magát. Tel
tének oka valószínűleg szerelmi bánat. A Ró
kus-kórházba szállították.

A Sziunyei Merse-utca 26. szám alatti laká
sán Bandi Sándorné ismeretlen méreggel meg
mérgezte magát. Életveszélyes állapotban a 
Rókusba vitték.

A cserkészek és a Giomnezza
Igen tisztelt Szerkesztő Űr!
Múlt vasárnap részt vettem a szegedi 

Baross Szövetség vonatának fogadtatásán 
a Nyugati pályaudvaron. Programmszerüen 
zajlott le az ünnepélyes fogadtatás, amely 
bizonyára megnyerte a szegedi vendégek 
tetszését, csak a legvégén volt egy furcsa 
pontja ennek az ünnepségnek. A vendégek el
vonultak a cserkészek díszszázada el *t, 
majd a cserkészek zászlóik alatt a Gioe - 
nezza hangjai mellett léptettek Iá a púi <»- 
udvar előtti térre, általános feltür.'sc 
keltve. Mert igen tisztelt Szerkesztő Úr. én 
is nagyrabecsülöm az olasz-magyar barát á- 
got, megfelelő alkalommal szívesen is h d- 
lom a fasiszta himnuszt, azonban azt m ' - 
sem tarlom, helyesnek, hogy magyar cs - 
készek zenekara Budapesten egy ilyen a hal
lómmal a Giovinezzát játssza. Hiszen anr.yi 
szép magyar indulónk, himnuszunk és t ,- 
zatunk van, miért kell az olaszoktól kölcsön
kérnünk egy nemzeti dalt. Vagy azt hiszik 
az illetékesek, hogy Rómában a cserkész k 
ilyen alkalommal a Magyar Hiszekegyet, ját
szók? . . .  Teljes tisztelettel Köváry Endre.

V

A badeni robbanás és az 
Ausztriában való nyaralás
Igen tisztelt Szerkesztő Űr! Enged

jék meg, hogy újból szóvátegyem azt a v i s 
szásságot, amely szerint a magyar közönséget 
a lapok hangzatos reklámja az idén i : z 
Ausztriában való nyaralásra csábítja. A M r- 
gyar Hétfő már többször szóvátette, h< :y 
Ausztriában ma mégsem olyan jó a közbiz
tonság, hogy nyugodt lélekkel lehetne oda 
küldeni a közönséget — pihenni. Fénye: n 
igazolta ezt az álláspontot a múlt héten egy 
újabb bombamerénylet, amelyet a becs—ba
deni villamos ellen kíséreltek meg. Kin k 
van még kedve ilyen körülmények k> / t 
Ausztriába vinni a pénzét? Nem is kell a 
pengő védelmére hivatkozni, elég, ha az 
osztrák robbanásokra mutatunk rá akh , 
amikor azt mondjuk, nyaraljunk itthon! Tisz
telettel Déri Zoltánná.

, Nekiment a mozgó hajóhintának. Az .j-
pesti Népszigeten vasárnap este 7 órakor - 
b  os szerencsétlenség történt. Katona Ferenc 
20 éves gyári munkás túlságos közei ment a 
mozgó hajóhintához, amelybe beütötte a fe
jét és súlyos serüléseket szenvedett. A meui -k 
a gróf Károlyi-kórházba szállították.

-  ' •'lun.ítvv ui. s\ri UI>£( Hl, nem
8>ok túlságosan aggodalmaskodó, ha egészségüg\ i s/en 
untokból bizonyos aggályaim vannak a . Brszkárt-h: 
sokkal . azaz a hatfillérrs tantu^zokkal szemben. !•'./< 
a lantuszok naponta rengeteg kézben megfordulnak 
Jgv a bacillusoknak és minden betegségnek a l o í ; 
terjesztői. A Reszkárt jó példával járhatna elől és 
már. sajnos, a váltópénzt nem lehet idónkint ferté 
ni terű, ezt a villamos-pén st. amely visszakerül 
Beszkarthoz, időnkint mégis csak dezinfúijlni kelle » 
közönség érdekében. Végre is nem azért utazunk vi 
kunoson. hogy az ezer kézben megforduló tantit.-?: 
eseUcR meg valami ragály* cipeljünk haza. Teljes t.s; 
teletlel Hübner Ödönné.
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Meisl:
Stockholmban 
is kikaptatok?
Nádas: 
„Stockholm" 
is egy város?

M agyarország„Aá< csapata az utoSsó 
Alapon ragyogó teljesítménnyeB 
megszerezte a Tour de Hongrie
gyozeBmet

„E*1 csapatunk is m egelőzte a harmadiknak
befutó oSaszokat

A Tour de Hongrie ötödik napja óriási 
rrií pr-lést hozott. A versenyt a magyarok 

ti rossz napja után az olaszok javára 
könyve!tűk el. Senki ssem volt elkészülve 
arra, hogy a magyar fiúk az utolsó: Győr— 
Buiiapest-útvonalon olyan teljesítményt fog 
nak nyújtani, ami példátlan az európai verse
ny  ̂ történetében. A  szombati nap után 

’ í.agyarország „B ” csapata előtt 
21 perccel, míg az „A ”  csapat előtt 29 perc
cel vezetett.

Ez olyan előny volt, hogy ennek a beho
zása szinte lehetetlennek látszott. A ma- 
OVir fiúk azonban hatalmas kiizdeni-
a':arúr?al bebizonyították, hogy a sport
ban nincsen lehetetlen. Csak szív kell 

hozzá.
K~ pedig vem hiányzott! És még valamit. Az 
ut' 1 ó napon bámulatos összmunkát végzett a 

Akik végig kisérték a ver
seny:. sokszor láthatták, amint egy-egy ma- 

; • — kockáztatva egyéni telje- 
nyél — feláldozta magát a csapatért.

A vasárnapi versenynap
története

Győrből 10 perces késéssel nyolc óra tiz 
Pr * u'-r a városi tűzoltóság sorfala között és 
tű::.«ti tóharsona jelére indult el a mezőny, 
anv : ! i rögtön a start után a szövetségi ka
pitány utasítására Nótás hatalmas irammal 
szakította magával a magyar A) csapat tag
jai:. valamint a B) csapatból Némethet, a 
külföldiek közül csak három francia, két 
svájci, egy német, egy olasz és egy lengyel 
verseny/.'* és a magyarok közül még a Szé
ken h'rvári Adorján tudott csatlakozni. Az 
olasz Valatti és Morbiato lemaradt, de még 
jobban lemaradt Merlini és a három olasznak 
kis térvesztesége olyan szédítő iramra serken
tette a magyar versenyzőket, amilyenre Ma
gyarországon példa még nem volt. Különösen 
Orczán és Mády vezérkedtek a szédületes 
iram dikióiá/ában és amikor az élcsoportban 
maradt egyetlen olasznak, Servadeinek, töm
lő y* felmondta a szolgálatot, a versenyzők 
nemzetiségre való tekintet nélkül még jobban 
fokozták a tempót.

Ennek következtében az első órában 
fantasztikusnak tetsző 42 kilométeres tel
jesítményt nyújtottak 9 már-már úgy lát
szott, hogy ez az emberfeletti sebesség 
előbb-utóbb megbosszulja magát. De nem 

így történt.
Az élcsoportnak száguldásából csupán Németh 
és Adorján esett ki, míg Nótást tömlőszaka
dás kényszerítette megállásra. A  többiek 

, i^mét Orczán és Mády, valamint a 
svájci Stattler, a francia Durin és a lengyel 
Oloczki, felváltott vezetésével rohantak a 
pesti cél felé.

Pilisvörösvárott Orczán bukik, de hamar
taipraugrik és rövidesen felzárkózik a 

mezőnyhöz.

A verseny finise
Vasárnap délelőtt a borús idó ellenére is 

rcn-j'-yg gyalogos, kerékpáros, autós zaran- 
az Olasz-fasoron, hogy a Tour 

de Hongrie finisének tanúja legyen. A  célnál 
felállított tribünön már 10 órakor elhelyez- 
k'- invk a lógósok. Később ugyanis csak meg
hívóval lehet ott helyet foglalni. Az út két 
oldalán végeláthatatlan tömegben sorakoznak 
a kíváncsiak. Fél 12-re van jelezve a verseny
zők érkezéses. Addig katonazenekar szórakoz
tatja a közönséget. A  zsűri-asztalnál óriási 
a tolongás.

Gratulálunk! Nagyszerű volt!
— Hogyan áll a verseny? —  kérdezik per

cenként.
— Orcán vezet, Durin van az élen, tempó

ban jön a mezőny —  szólnak a híradások. 
Az olaszok sehol sincsenek! Felcsillan az 
í-hő reménysugár. Talán mégis megnyerhet
jük a versenyt! Pillanatonkint futnak be a 
poros, piszkos autók. Áhítattal nézi az ifjúság 
a kiszállókat.

—  Ha én is kísérhettem  volna őketl —  
sóhajtja mellettem egy biciklista gyerek̂  és 
fájdalmasan néz végig rozoga kerékpárján.
A ‘ kikáltó rekedt hangon tudatja a közönség- 
gel: m

—  10 perc múlva érkezik a mezőny. 
Sürgés-forgás keletkezik a zsüriasztal kö

rül: — A bányászok... 9 m egkerü lt. . .  —  
hallatszanak a hangfoszlányok.

Végre a szpíker is bemondja:
yyA solymári bányakatasztrófa áldozatai kö

zül! 9 bányászt élve hoztak lei a fold melyéből. 
M ár be is hozták őket a János-kórházbaJ* 
Hatalmas tapssal ad örömének kifejkezést a 
közönség. Ettől a perctől kezdve több szó esett 
a bányászokról, mint a versenyről.

JÖNNEK!
Fél 12 előtt pár perccel fut be a zsűri 

autója. Mindjárt itt vannak! A közönség 
mind beljebb és beljebb húzódik az útra. 
Mindenki látni akarja az első befutót. A rend
őröknek gummibottal kell közbelépni, hogy 
megtisztítsák az utat. Pontosan fél 12 órakor 
két motorkerékpár kíséretében feltűnik az 
első versenyző. Messziről még nem lehet látni, 
milyen nemzetiségű? Hatalmas tempóban ta
possa a pedált. Közelebb ér. Már látszik a 
sártól és piszoktól szinte egészen fekete ver
senyző, mellén a gall kakassal! A francia 
Durin fut át elsőnek a célon. Újabb kürtjei. 
—■ Vigyázat! Csomó jön! És egy hatos csomó 
élén iszonyú tempóban fut be Orcán. A kö
zönség vállra kapja a magyar fiút. Vedig még 
nem is tudják, hogy világrekordot futott. 
Második helyével a csapatgyözelmet is meg
szerezte! Utána szinte egyszerre futnak át a 
célon Stetllcr (S vá jc),Hándel (Németország),

árapezzzi (Franciaország), Martin (Svájc), 
Módi és Makai (Magyarország).

A CSAPATUNK EZZEL MEGNYERTE 
A CSAPATVERSENYT.

Az olaszok közül M orgiatti fut be először.
— Pechünk volt —  mondják az olaszok. 

Igaz, tegnap a magyarok küzdöttek balszeren
csével. Morgiatti oda sem figyel. Kezébe te
metve arcát — sí r.

A zsüriasztalnál már számolják & végered
ményt. A közönség türelmetlen.

— Eredményt hirdetni! — hallatszik min
denfelől. Végre hirdetnek.

A  Tour de Hongrie egyéni győztese 
Stettler (Svájc). A csapatverseny győztese

tese Magyarország A ) csapata, második
Magyarország B) csapata, harmadik 

Olaszország.
MAGYARORSZÁG A ) CSAPATÁNAK  

TAGJAI: Makai, Mádi, Orczán. A B ) csa
pat tagjai: Nótás, Németh, Vitéz.

Újabb hirdetés: í
—  Orczán 100 hm-en elért 2 óra 28 mpe-es 

ideje világrekord!
Szűnni nem akaró tapssal üdvözlik Orczánt. 

A zenekar S tctter  győzelmének tisztelettére 
először a svájci himnuszt játssza, majd rá
zendítenek a magyar himnuszra. Újabb 
sportsikerrel öregbítettük hírnevünket. . .

Az utolsó versenyző befutása után a me
zőny a BBTE-pályára kerekezett, ahol rendbe- 
szedték magukat, majd a városon keresztül a 
Hősök sírjához vonultak. A sír ünnepélyes 
megkoszorúzásával ért véget a Tour de 
Hongrie.

A vasárnap részletes 
eredm ényei

A Győr—Budapest közötti útvonal eredmé
nye: 1. Durin (francia) 3:10.10 mp; 2. 
Orczán (magyar) 3:10.20 mp; 3. Hándel (né

met) 3:10.20 mp; 4. Caraponi  (francia); 5.
SurcndL, 6. Stettler (Svájc), 7. Martin 
(Svájc), 8. Mádi (magyar), 9. Makai (ma
gyar), 10. Oleczky (lengyel), 11. Stach (né- 
mett, 12. Német (magyar), 13. Morgiatti 
(olasz), 14. Nemes (magyar), 15. Vitéz (ma
gyar), 16. Adorján (magyar), 17. D erő add 
(olasz), 18. Nótás (magyar), 19. Albrecht 
(német), 20. Hamar (magyar), 21. Valetti 
(olasz), 22. Marlini (olasz), 23. Droba, 24. 
Szmilko (magyar), 25 Renon (francia). Sa- 
ladin (svájci) feladta.

A versenyvégeredm énye
AZ EGYÉNI VERSENYBEN:

1. Stettler (svájci) 36 ó 24.22 p ; 2. Mar
tin (svájci) 36 ó 32.39 p; 3. Orczán (magyar 
36 ó 36.42 p ; 4. Seervadu (olasz) 36 ó 39.47

p ; 5. Carapezzi (francia) 36 ó 42.03 p ; 6, 
Hándel (német) 36 ó 43.15 p; 7. Nemes (ma
gyar) 36 ó 44.27 p; 8. Durin (francia) 36 ó 
45.58 p ; 9. Stach (német) 36 ó 46.50 p; 10. 
Mádi (magyar) 36 ó 47.59 p; 11. Németh 
(magyar) 36 ó 50.18 p, 12. Nótás, 13, Makai, 
14. Adorján (magyar), 15 Valetti (olasz),
16. Vitéz (magyar), 17. Morgiatti (olasz), 
18Marlini (olasz), 19. Hamar (magyar), 20. 
Droba (magyar), 21. Olecky (lengyel), 22. 
Sureud (francia), 23. Albrecht (német), 24, 
Szmilko (magyar), 25. Renon (francia).

A CSAPATVERSENYBEN:
1. Magyarország A )  110 ó 16.52 p, 2. Ma* 

gyarország B) 110 ó 43.51 p, 3. Olaszország 
110 ó 44.43 p, 4. Franciaország 111 ó 27.49
5. Svájc, 6. Lengyelország.

Budapest- Magdeburg 5:1
Magdeburg, július 2.

Budapest— Magdeburg városközi úszómér
kőzés Budapest, fölényes győzelmével végző
dött. Rekordszámú közönség volt tanúja a 
budapesti úszók pompás szereplésének.

A Uŷ lOQ méteres stafétában Budapest 
csapata Halasy—Csik—Mészöly—Székely fel
állításban úszott és 4 p 09.3 mp idővel Szé
kely kitűnő úszásával biztosan győzött a 4 p
14.2 mp időt úszó Magdeburg csapata ellen, 
melyne kstafotájában Schweitzer, Schlüter, 
Jcbaus és Ahrend szerepelt.

A óytOO méteres gyorsúszóstaféta Buda
pest zsákmánya lett, melynek csapata (Bö
zsi, Halasy, Mészöly, Székely) 9. p 50.8 mp

idővel győzött Magdeburg csapata ellen 
(Schweitzer, Breuhahn, Schultze, Schlüter), 
melynek ideje 9 p 58.2 mp volt. A vasárnapi 
mérkőzés befejező száma a két város közötti 
vízipólómérkőzés volt volt. A csapatok a 
szombati összeállításban szállottak vízbe, Bu
dapest 8:8 (2:2) arányban fölényes győzel
met aratott az egyébként igen jól küzdő 
rnagdeburgiak ellen. A mérkőzést ma is a 
belga De Ravee vezette.

A4X®O0 méteres stafétában igen örvende
tes volt Székely szereplése, aki mint csapatá
nak utolsó embere a már vezető Schlütert 
behozta és végül is 10 métert vert rá.

A Vienna is elvérzett Milánóban
Az Ausztria kiverte a Siaviát 

a Középeurópai Kupából
A Középaeurópai Kupába nmár csak két 

olasz csapat, a Juventus és az Ambrosiana, 
osztrák részről az Ausztria, míg a csehek 
részéről a Sparta maradt állva. Az osztrákok 
reménysége, a Kupa egyik favoritja Milanó- 
bankatasztrófális vereséget szenvedett. A  két 
Kupamérkőzésről az alábbi távirataink szá
molnak be.

Becs, július 2.
Abécsi Ausztria és a prágai Siavia máso

dik európai serlcgmérközésc az Ausztria 3:0 
(1:0) arányú győzelmét hozta.

A mérkőzést az új bécsi stadionban játszot
ták, 30.000 főnyi közönség előtt, melynek 
újonnan létesített gyeppályája az Ausztriá
nak láthatóan jobban megfelelt. Az Ausztria 
ez alkalommal Slroht és Spechtlt is szerepel
tette. Mindkét csapat igen jól bevált. Az első 
Az első gólt Viertcl lőtte a 29. percben, a má 
sodik félidő 21. percében ismét Vicrtcl, majd 
a 32. percben Sindelar volt a gólszerző. A 
mérkőzést Barlassina olasz bíró vezette.

Az Ausztria a Slávia elleni 4:3 gólarányá
val tovább jutott, a Slavi akicsctt.

Milano, július 2.
Az Ambrosiana második középeurópai ser 

legmérkőzése a Vienna ellen 4:0 (1:0) győ
zelemmel végződött. Az Ambrosiana gól
aránya 4:1, a Vienna kiesett, az Ambrosiana 
tovább jutott.

A Budai 11 vasárnap 2:1 arányban legyőzte 
a Temesvári AC-ot

T U N G S R A M

Petneházy nyerte 
a honvédtiszti öttusát

Az országos honvédtiszti öttusa befejező ré
szét, a 4000 méteres mezei futást, vasárnap dél
előtt bonyolították le a svábhegyi golf-pályán. 
A futóversenyt Joos Miklós főhadnagy nyerte
meg jó  idővel.

A verseny befejezése után vitéz Várjon Zol- 
tánnó osztotta ki a díjakat, majd vitéz So
mogyi Endre őrnagy intézett a miniszterelnök 
nevében a versenyzőkhöz, elismerő szavakat.

A futóverseny eredménye: 1. Joos 13 p. 59,9 
mp., 2. Petneházy 14 p. 09.8 mp., 3. Moravecz 
11 p. 26.4 mp., 4. Horváth, 5. Mányásy, 6. Szabó,
7. Labancz, 8. Mészáros, 9. Platthy, 10. Kiss.

Az öttusa végeredmény© az egyes számok 
eredményének összevetése után a következő:

Győztes Petneházy Imre főhadnagy 11 pont,
2. Joos Miklós fhdgy 16 p, 3. Szabó Jenő flidgy 
26 p., 4. Moravecz Imre hdgy, Pécs 34 p.. 5. 
Platthy Árpád fhdgy 36 p., fi. Erdélyi József 
fhdgy 42 p., 7. Horváth Kálmán hdgy, Szegőd, 
45 p., 8. Kiss Ernő hdgy, Szöged 45 p., 9. Szá
raz Alfréd hdgy 46 p., 10. vitéz Potyouay
Gusztáv hdgy 50 p.

O rszágos és Kerületi rekor
dokat javítottak az ifjúsági 

bajnokságokban
A  v i d é k  ú ja b b  e l ő n y o m u lá s a

MASz vasárnap délután rendezte a MAC- 
pályán Magyarország ezévi ifjúsági bajnoki 
versenyeit, amelynek kimagasló eredménye 
Comogyi FTC 14.09 méter hármasugrórekordja 
volt. A vidéki atléták Jó szereplése általános 
feltűnést keltett.

Eredmények: 1500 m.: 1. Rathonyi MAC 4 p.
15.2 mp., 2. Izsóp MTK, 3. Török MOVE-OTE. 
Súlydobás: 1. Káthely Arak 12 m 96 cm, 2. 
Végh KISOK Dél, 3. Füzessy MAC. — 200 m 
síkfutás: 1. Vizvúry Dorogi AC 23 mp, pestvi
déki ifjúsági rekord, 2. Tóth Sz. MÁV' 23 mp, 
(mellszélességgel második), 3. Góbi II. KEAC. 
—  Magasugrás: 1. Ördög PEAC 174 cm, pest vi
déki ifjúsági rekord! Döntésnél 178 cm-t ug
rott. 2. Tóth UTE 174 cm, 3. Haraszthy MVSO 
174 cm. — 110 tn gátfutás: 1. Tóth BEAC 17 p, 
05 mp, 2. Bauer Törekvés. 3. Dési MAC. — 
Diszkoszvetés: 1. Reisz KTSOK Dél 36.90 m, 2. 
Ferenci Dorogi AC, 3. Nagy BBTE. — 400 m 
síkfutás: 1. Iiibényi MAO 52.3 mp, 2. Pintér 
BEAC, 3. Major Arak. — Hármas ugrás: L 
Somogyi FTC 14.09 m, országos ifjúsági re
kord, Somogyirnk 14.30 ni ugrása is volt, de 
belépés miatt nem érvényesítették. 2. Szirmák 
Dorogi AC 13.96 m, 3. Ördpg PEAC 13.71 m. — 
400 m gátfutás: 1. Vízváry Dorogi AC 59.8 mp,
2. Tóth BEAC 62.2 mp, 3. Fillér BBTE 64 mp.

A nemzetközi Bálátontenniezbajnoki 
nyek  ̂ vasárnap változatlan élénkséggel foly
tak éŝ  két számban be is fejeződtek.

A férfipáros nemzetközi balatonbajnoki ver
senyt a Bross—Ellissen pár nyerte 4:6, 6:1, 
3:6, 6:4, 6:1 arányban a Ferenc— Friedrich 
magyar pár ellen.

A  női páros Balaton-nemzetközi bajnoki 
vresenyt a Srődemé— Paksiné magyar pár 
nyerte 6:4, 6:2 arányban a Sárkány Lili— 
Demkó pár ellen.
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Kijelölték a románok ellen 
szereplő hölgyatlétákat

A BBTE vasárnap délelőtt országos atlétikai 
hölgryversenyt rendezett, amelyen a MASz ki
válogatta azt a tizenkét hölgyet, aki július 
9-én képviseli a magyar színeket a magyar- 
román viadalon a Margitszigeten.

A válogatóversenyl>en 60 m.: 1. Molnár 
BEAC 8.3 mp, 2. Budai MTK, 3. Sümegi TFSC. 
— 4x100 m staféta: Deák, Sümegi, Kresz és 
Molnár 53.9 mp. — Távolugrásban: 3. Gener- 
sich TFSC 496 cm, 2. Horváth BEAC, 3. Deák 
MTEL — Súly dobásban: 3. Garami BEAC 30.39 
m, 2. Nadányi FTC, 3. Tiehy MTE. — Diszkosz- 
vetésben: 3. Szőllosi TFSC 32.60 m, 2. Bogyó 
TFSC. — Gerelyvetésben: 3. Nadányi FTC 
30.95 m. 2. Balkányi TFSC.

A magyar-román athlétikai verseny a kö
vetkező számokból fog állni: 60 m, 300 m. gát
futás, 4x300 m, magas-, távolugrás, súlydobás, 
dia .kosz- éa gerelyveíós.

Gyói Miklós nyerte a Balaton
mezőbajnokságái

'A Magyar Üsző Egyesület vasárnap dél
előtt rendezte Siófokon hagyományos úszó
versenyét, amelynek keretében eldőlt a 2000 
méteres Balaton-bajnoki verseny sorsa is.

A  férfibajnokságot Gyói Miklós UTE 
nyerte 30 p 5 mp idővel. 2. Páhok István MTK. 
lett 30 p 6 mp idővel, míg 3. Jakab János 
UTE, akinek ideje 30 p 8 mp volt. 4. Vojtek 
BSE 33 p 30.5 mp, 5. Kormuth UTE.

A  versenyzőket gőzös vitte a Balatonba, s 
kifelé a Sió-csatornába úsztak, az ott felállí
tott célhoz. A verseny sorsa az utolsó métere
ken dőlt el. Páhok erősen elcsavart, s így 
csak nehezen és nagy veszteséggel tudott a 
két móló között a csatornába bekerülni. Gyói 
viszont jó irányt tartva, nyert, erős végküz
delem után egy másodperc időkülönbséggel. 
Jakab is közel volt Páhokhoz, mindössze két 
másodperc időkülönbség volt köztük.

Férfi csapatbajnokság: 3. UTE 9 pont, 2. 
MTK 35 p, 3. MUE 34 p. Hölgy egyéni baj
nokság: 3. Csányi Boriska FTC 36 p 9 mp, 
2. Fekete Mady MUE 37 p 35 mp, 3. Koch 
Erzsébet MUE 37 p 50 mp. Hölgy csapatbaj
nokság: L MUE 14 pont, 2. FTC 16 p.

MAGYARORSZÁG CSAPATA NYERTE A 
BÉCSI MAGYAR— OSZTRÁK KERÉKPÁROS 

VERSENYT.
Ax osztrák-magyar országokközti kerékpá

rosversenyt vasárnap bonyolították le az új 
bécsi stadionban. Két 25 kilométeres motor- 
vezetéses versenyből, a két futam eredménye
képpen Magyarország győzött 14:8 pont
aránnyal.

I. fu tam : 1. Szekeres Béla (Mgyaarország) 
24 p 04 mp. 2. Istenes (Magyarország) 700 
méterrel. 3. Swoboda (Ausztria). 4. Weiss- 
mayer (Ausztria) messze.

II. fu tam : 1. Istenes (Magyarország) 24 p 19.2 mp. 2. Weissmayer (Ausztria) 56 mé
terrel. 3. Swoboda (Ausztria) 1000 méterrel. 
4. Szekeres Béla (Magyarország) 1170 mé
terrel.

—  Wötpert könnyűsúlyú bírkózóbajnok va
sárnap a  kétkezes emelésben 102.7 kilogram
mos teljesítménnyel megdöntötte Yousef egyip
tomi súlyatléta eddigi világrekordját.

— Bornhöft német atléta vasárnap 194.3 een- 
tlméteres ugrással 3 centiméterrel megjaví
totta Pasemann 1912-ben felállított német ma
gasugró rekordját.

A békéscsabai Előre—KEAC II. 1:1 (0:1).
A* Előre zzel megnyerte a kerületi bajnok
ságot.

ÚJABB LEGITIMISTA VACSORA.
Egy remi. sra bocsátják ki újabban a legiti

mista vacsorákra szóló meghívásokat. Vasár
nap a következő szövegű ilyen meghívót 
kaptuk:

hAi  alkatai áaybfl (legitimista) polgárság János hó 
M a (sserdán) este 8 érakor rendezendő vacsorájára 
ágy a székesfővárosból, mint az ország többi részé
ből nagy számban érkeznek a részvételt bejelentő ér
tesítések. A rendezőbizottság ezúton is felkéri a va
csorán részlvenni szándékozókat, hogy jogigényléseiket 
legkésőbb július hó 3-ika déli 12 óráig, — telefonon, 
írásban vagy élőszóval — (VIII., Szentkirályi-utra 32b 
alatt, telefon 37—9—tt) bejelenteni szíveskedjenek, 
mert a később, vagy a helyszínen jelentkezők részére 
a hely biztosítása bizonytalan. Hazafias tisztelettel: a 
Bendezőbizottság.**
A wRendezőbizottság,, minden esetben a 

titokzatosság leplébe burkolózik. . .  Pedig 
nem ártana egyszer már nyíltan kiállani és 
felfedni, hogy kik azok, akik a legitimistákat 
újabban vacsorákra invitálják. . ,  A házigaz
dát mégis csak illik ismerni w 8 a

Stockholmban is súlyos vereséget 
szenvedett a magyar futball...

S védország- M agyarország 5 : 2  ( 0 : 1 )

Újabb kudarcró Iszámol be s stockholmi  ̂ je
lentés. A magyar válogatott csapat a válto
zatosság kedvéért most Északon kapott ki. A 
déli részeken már alaposan elporolták eddig 
is. Nem is csoda, hogy ennyi sikertelenség 
kiséri a magyar csapat működését.

Hónapszámra nem lehet válogatott mér
kőzéseket játszani. Kiölik a játéJcosokból

az ambíciót.
Azelőtt dicsőség volt a válogatott csapatba 
jutni. Meg is jelölték a válogatott játékoso
kat pirosbársony sapkákkal. Ma a nagy ta

karékosságban hír szerint azokat a játékoso
kat fogják feltűnő jellel ellátni, akik nicg 
nem voltak válogatottak. Állítólag így mind
össze néhány sapkát kell a szövetségiek 
csináltatni. Lehet, hogy ez a szempont érvé
nyesül a válogatásnál.

Az első félidőben a magyar csapat még 
némi fölényt mutatva Sárost góljával megsze
rezte a vezetést. A második félidőben a své
dek támadtak többet és eredményesebben. A 
második magyar gólt Toldi lőtte. A  svédek 
góljait Karihon (2), Bűnek* (2) és Nilson 
lőtték.

SluiC é s  fu &  cez á fyú li

Szín: a Budáké szi-út. A nemzetközi ke-
rélrpárverscny résztvevőinek beérkezéséi iá
ról: között áll Fux ,amikor odaérkezik Stux is.

FUX: No ez a hét is sportszerűen kezdő
dik! Hogy dolgoznak a fiúk, Stux űr?

STUX: Csak úgy lassan döcögnek, dö
cögnek . . .

FUX: Talán úgy akarná mondani, hogy
száguldanak?

STUX: Miért, másoknak olyan jól megy? 
Pont az én fiaimnak lenne ilyen szerencsé
jük? . . .

FUX: Ne dühösítsen már megint! Nem 
tudja, hogy ez a sok ember mind a Tour 
de Hongric résztvevőit várja?

STUX: Négyest táncolnak a Bv.dakeszi-
úton? Itt az utcán?

FUX: Hogy jut az eszébe ez az ostobaság? 
STUX: Hát nem egy négyes-figura a 

Tour de Hongric? Ügy; mint példáu a tour 
de main . . .

FUX (m érges): Ne vicceljen már megint!
A nemzetközi kerékpárversenyről beszélek. 
Hét nemzet vesz részt benne. Mindjárt meg
érkeznek.

STUX: Ne mondja! Hét nemzet érkezik 
Pestre? Hol fogják azt a rengeteg embert
elhelyezni?

FŰX: De Stux, itt csak negyven ember
ről \ran szó!

STUX: Olyan csöpp kis nemzetekt 
FUX: Értse már meg, hét ország kép

viselői vesznek részt a bicikliversenyen!
STUX: A Gál Jenő is biciklizik? Meg a 

Kun a P .f
FUX: Már látom, hogy maga nerm ért

ehhez. Ha akarja, megmagyarázom. A ver
senyzők beülnek a nyeregbe . . .

STUX: Hát lóháton mennek. nem bicik
lin?

FUX: De biciklin!
STUX: Megnyergelik a biciklit?
FUX: Nyeregnek hívják a kerékpár Ülé

sét! Aztán megkezdődik a verseny. Elindul
nak a legjobb országúton. Ez a t ó i t . . ,  

STUX: A mámi nem jó f  
FUX: Bizony Isten, magának vagy több 

van egy kerékkel, vagy hiányzik egy!
STUX: De hiszen én nem is kerékpáro

zom . . .  Hogyan lenne több vagy kevesebb 
kerekem? . . .

FUX(dühöng): Akarja, hogy magyaráz
zak magának, vagy nem?! A versenyzőnek a 
legkönnyebb akkor a dolga, ha szabadonfutó 
agya van.

STUX: Ez egy új betegség? Szabadon fut
az agya? . . .

FUX: Ide figyeljen! Van szabadonfutó
agy és fixes agy.

STUX: De ma már kevés «  fixes. Leg
feljebb az állami tisztviselők, meg a taná
rok, akiknek fizet fizetnek az agymunkár 
jükért. . .

FUX: Magának, úgylátszik, egyáltalá
ban nincs agya! A biciklin azt a részt ne
vezik agynak a kerékben, ahonnar a küllők 
kiindulnak!

STUX: Mért nem mondja mindjárt? És
ki a legjobb a versenyen?

FUX: Például a lengyeL 
STUX: Eddig csak a „ Taifun” -t láttam 

tőle . . .  Azt nem is tudtam, hogyi olyan jól
biciklizik. . .

FUX: Kiről beszél már megint?
STUX: A Lengyel Menyhértről. .  .
FUX ( vörös a méregtől): De Stux, én a 

lengyel versenyzőről beszélek! Azt Zalesk- 
nek hívják.

STUX: Hát mégis képviselők és diplo
maták bicikliznek?

INGYEN AJANDEK, MEG A LEVELPORTOT IS VISSZAKAPHATJA I
MONDJA MEG A MÚLTJÁT ÉS Ml FELTÁRJUK A JÖVŐJÉT I

Kérjük a* alanti aselvényi kitölt**! éa
83 fillér poetabélyeg melléklésével elkül
deni a Magyar Hétfő kiadóhivatalába, Budapest, VI.. Ilózsa-utca 111., ahonnan hoz
zánk továbbítják, mi azonnal kidolgozzuk, 
ünhö* visszajuttatjuk ée 

■ég a levél portó vlaasaaseraéaéve Is 
könnyű alkalmat adank.

ka működik Budapeetea Marellt 
munkatársa, akit ac emberek tömege keres 
fel kéréeével, hogy tanácsot kérjenek tőle, 
mielőtt nagyobb vállalkozásba kezdenének. 
Csak a kiváltságosaknak jutott osztályré
szül. hogy igénybe vehetik Marelli taná

csait, mert egy tanáoe Európában 19 dol
lárnak megfelelő öaeszegbe kerül.

A „Magyar Hétfő44 olvasói azonban tel
jesen ingyen juthatnak ahhoz a M évre
előre kiszámított eaeményfeleoroláshoz, 
amelyért eddig hatalmas összegeket kellett 
lefizetni. Feltétlen vegye igénybe lapunk 
páratlan kedvezményét. Mondja meg múlt
ját, illetve töltse ki az alanti szelvényt ée 
Marelli munkatársa megmondja jövőjét 
Hálás lesz nekünk ée új híveket szerez 
akciónknak, amelyért hálásak lesznek 
Önnek.

Születés! ért M _
Melyik évben állt anyagilag a legjobban?
Melyik évben volt komoly beteg? — — — 
Melyik esztendőben volt szerelmi vagy lelki
szempontból a legboldogabb? — — —• —

FU X: Mondtam már, hogy nem!
STUX: De hiszen Zaleski a lengyel kül-

ügy miniszter!
FUX: Ez nem a külügyminiszter, hanem

egy biciklista! Nagyszerű verseny-kormánya
van.

STUX: Alikor mégis csak m iniszter.
FUX: Miért volna miniszter?
STUX: Most mondta, hogy kormánya

van__
FUX ( kétségbeesve) :  Értsen már meg,

Stux! Többféle kormány •'-an. Például úgy
nevezett családi kormány is.

STUX: A legújabb panama? A család 
tagjai közt osztják fel a miniszteri tárcákat?

FUX: De nem! Ez nz egyenes, kényelme
sebb kormány, ahol nem kell annyira ka
paszkodni . . .

STUX: Hát persze, hogy kényelmes. Pél
dául a Hitler-kormány . . .  Családi alapon... 
A Hugcnberg például már hiába kapaszko
dik . . .

FUX (fenyegetően): De én nem politi
káról beszélek, hanem sportról! A bicikli 
kormányáról! Az egyik francia versenyző 
már az út elején villatörést szenvedett.

STUX: Ne mondja! Mivel evett akkor 
szegény öt napig? Csak úgy késsel? . . .

FUX: Hagyja abba a blőd vicceit! A ke
rékpár szenvedett villatörést. Defektet ka
pott.

STUX: Az egy jutalom?
FUX: Az esze tokja! Eltörött a gépe, pe

dig nagyszerű úton haladt. Alakadóm volt. 
STUX: fis m i volt a partnerénekf 
FUX: Milyen partnerről beszél?
STUX: Akivel kártyázott... Eddig

csak a makk királyt, meg a makk ászt is
m ertem ... És maga most azt mondja: makk 
Ádám . . .

FUX: Slussz! Már látom, magának fo 
galma sincs az egészről!

STUX: Kikérem magomnak! Én alsózom
a legjobban a kávéházban!

FUX (dühöngve): Majd kifejezem a rész
vétemet a partnereinek! Maga még bizo
nyára azt sem tudja, hogy nem szabad a
résztvevőket locsolni.

STUX: A pincér csak véletlenül szokta le
locsolni az alsós résztvevőit egy pohár víz
ze l. . .

FUX: De én a kerékpárverseny részt
vevőiről beszélek!

S T U X : Azokat is leöntöttet m pincér? 
FUX: Tudja mit, én nem vesződöm to

vább magával! Úgysem fogja sohasem meg
érteni, hogy mi ez a Magyarország körüli 
túra. . .

STUX: Dehogy nem. Kár, hogy m felesé
gem vem  vett részt benne.

FUX: A felesége?
STUX: 6  mindig • legelső ée e  legldtar-

tóbb a túróikban...
FUX: Milyen túrákban?
STUX: A szekatúrákban. .«

LÁSZLÓ FERENC

Monroe és Roosevelt. Éppen száztíz éve
annak, hogy Monroe, az Unió elnöke az orosz 
beavatkozásra és a veronai kongresszus ha
tározatára adott válaszában a kongresszus
hoz intézett leiratában a következőket álla
pította meg: „Az amerikai kontinenst egyik 
európai hatalom sem tekintheti többé gyar
matosítóéi terület gyanánt. A mi politikánk 
Európáival szemben abban áll, hogy ne avat
kozzunk egy állam belső ügyeibe sem, ugyan
ezt azonban elvárjuk az európai államoktól 
is” . így született meg a Monroe-elv. „Ame- 
rilca az amerikaiaké/”  Száztíz évvel később 
Roosevelt elnök szakít elődjének elveivel és 
gyökeresen beleavatkozik Európa belső ügyei
be . . . A  londoni világgazdasági konferencia 
sorsa ma már szinte csak attól függ, hogy 
mit határoz a Fehér Ház. Roosevelt hallani 
sem akar a háborús adósságok csökkentésé
ről és Európában a munkanélküliek újabb 
milliói vehetik kezükbe a vándorbotot... Az 
Egyesült-Államok elnöke nem járul hozzá a 
valutarögzítéshez és a londoni konferencián 
felborul minden, a gazdasági káosz pedig 
nőttön n ő . . .  Hol az az európai államféri, aki 
felállítja az új Monroe-elvet, akinek bátor
sága lesz Rooseveltnek odakiáltani: „Az 
európai kontinenst Amerika nem tekintheti 
többé gyarmatosítási területénekV* Uj euró
pai Monroera van szükség, aki végre megta
lálja a gazdasági bajok gyógymódját, ami
nek első előfeltétele a megdönthetetlen elv: 
„Európa az európaiakéin

Az országos dalosverseny eredménye. Va
sárnap rendezték az országos dalosversenyt, 
amelynek kiemelked őeseménye a Millenáris
pályán 35.000 dalos részvételével megtartott 
monstre hangverseny volt. Este 9 órakor 
hirdette ki Früchwirt Mátáys országgyűlési 
képviselő a Városháza dísztermében az ered
ményt, amely szerint az első díjat, a Király
díjat, mely Tinódi Lantos Sebestyén ezüst 
szobra a Székesfőváros Elektromos Műveinek 
dalárdája, a második díjat, amely Horthy kor
mányzó aranyserlege, a budapesti vakok Ho- 
meros énekkara nyerte.

MOTORKERÉKPÁR ÉS TEHERKOCSI ŐSZ- 
SZEüTKÖZÉSE.

Zachár Vilmos 20 éves motorszerelő a Bp, 
83—885. számú motorkerékpáron atyjával Kis
pesten, az üllői-útón haladt Budapest felé. Aa 
Arany János-utca sarkán egy előttük haladó 
fuvaroskocsi jelzés nélkül befordult s így < sz- 
szeütköztek. Zachár és atyja az úttestre zu
hant. A fiatal szerelő koponyaalapi törést, kar
törést és súlyos belső sérüléseket szenvedett, 
apja könnyebb zúzódásokkal menekült meg. 
Mindkettőjüket a Szt. István-kórházba szállí
tották. Aerndőrség eljárást indított.

A táncmesterek a vendéglői 
tánc ellen

A belügyminisztérium rendelkezései a Icgszigorúbbic 
eltiltják a kocsmákban való táncolást. A tihlom ellenére 
egyes városokban tobzódik az „illegitim" tánc. A tánc
tanárok ebben az ügyben beadvánnyal fordulnak a bel
ügyminisztériumhoz és kérik, hogy amennyiben továbbra 
is megengedik a vendéglőkben való láncot, nekik en
gedélyezzék az italmérést és mentesítsék őket az iskola- 
szerűség követelményei alól. Azzal is megelégednének 
már a táncmeslerck, ha a szállodai, vendéglői és cgve- 
sületi táncestéknél vncv délutánoknál a fánemcstereknek 
adnák ki az engedélyt. Ma ugyanis ezeken a hclvekea 
többnyire szerződtetett p.trkr ttáncosok rendezik a tán
cot, mig a táncmesterek éheznek családjaikkal.

Egyidejűleg meg,alakúié a Magyar Országos TánrmM- 
terképzó tanfolyamot végzettek Művé zi Társasága, 
amelynek célja a magyar táncok propagálása és a tánc- 
mesterek érdekeinek védelme. A társaság elnöke pauks 
Margit testnevelési tanárnő, ügyvezető elnöke pedig 
Strempl Vilmos okleveles táncmester. Az új szervezet 
arra is tülekszik, hogy az iskolákba vezessék be a tánc- 
tanítást, mert így is számos tánctanár jutna foglalkoz
tatáshoz.

Miért kell í g y  javítani 
az utakat?

Régi magyar specialitás az, hogy nálunk
az utakat évközben nem javítják, mihelyt 
azonban megkezdődik a tavaszi szezon és meg
indul a fokozottabb autóforgalom vidékre, 
azonnal elzárják a legfontosabb útvonalakat, 
és sürgősen megkezdik azolznak javítását. 
Hogy milyen károkat okoz ez a vidéknek és 
milyen rossz szolgálatot tesz az idegenforga
lomnak, azt nem kell bővebben magyarázni, 
nem is szólva az autósok és motorkerékpáro
sok kényelméről, amelyre szintén tekintettel 
kellene lenni.

Csak két kirívó példát említünk. Budaörsön 
most folynak a passiójátékok, amelyekre a de
rék budaörsi polgárok olyan nagy igyekezettől 
és sok költséggel készültek. Ha valaki már 
most autón akarja megközelíteni a passiójáté
kok színhelyét, meglepődve döbben rá, hogy a 
Budaörs felé vezető rcrvlcs út cl van zárva és 
kerülővel le kell menni előbb Albertfalvára, 
hogy onnan az úgynevezett Andor-úton köze
lítse meg az autó Budaörsöt. Ez a rendelke
zésre álló út azonban több kilométer hosszú
ságban olyan keskeny, mint egy gyalogéit, 
nem is szólva arról, hogy milyen rossz álla
potban vgn és hogy egyik mély tócsából a má
sikba zökken a kocsi. A budaörsi passiójáté
koknak nem tettek jó  szolgálatot azzal, hogy 
éppen most jutott az illetékeseknek eszébe en
nek az útnak kijavítása és lezárása, holott azt 
hónapokkal ezelőtt kellett volna elvégezni.

Ugyanez az eset a Vclencci-tó környékén. 
A Gárdony fűre dig vezető jó utat elzárták és 
Kápolnásnyéktől lefelé csak rettentő rossz ál
lapotban levő úton lehet lassan előrejutni a 
gépkocsival, amelyet minden pillanatban az a 
veszély fenyeget, hogy elakad és csak biva
lyokkal lehet kivontatni a sáros, gödrös aka
dályok közül. Ezen az úton nagyon kevés 
autón fogja felkeresni a Velencei-tó környé
két.

Folytatni lehetne a hasonló példák felsoro
lását, amelyek mind azt bizonyítják, hogy 
minden hangzatos jelszó ellenére milyen ke
veset törődnek válunk még ma is az idegen- 
forgalommal. Pedig itt még csak áldozatokat 
sem kellene hozni. Egyszerűen csak a meg
felelő időben kellene elvégezni az útjavítási 
munkálatokat és nem olyankor, amikor ezekre 
az utakra a legnagyobb szükség van.
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A BÁRÓ WENCKHEIM EMLÉKVERSENY 
LEFUTÁSA:

1. St&H Landswerth: ReichsheTold, lova  ̂
goPta Tuss, 6/10 reá. 2. Kengyeli ménes: Ma
rokkó, 10 reá. 3. Fenéki ménes: Palmyra, 
lovagolta Teltschik, 3 reá. Háromnegyed 
hosszal nyerve, háromnegyed hosszal harma
dik. Tót.: 10:14, helyrefogadások 14, 28.

L n n  kétpárevezős, elsőrendű állapotban, igen olcsón 
eladó. Central. Vilmos császár-út 34. Telefon: 24S—10.

KÜLFÖLDI megbízásból készpénzzel házhoz jövök fér
firuhákért, fehérneműkért, cipőért. Springer, Apród-a. 
fi. az. (Szebeny térnél) Üzlet.

Megjelenik minden hétfőn hajnalban. — Elő
fizetési ár: fi pengő félévre. 1# pengő 1 évre.
A kiadásért felel: ür. B Á L I N T  M ÓZ  E S.

NYOMATOTT a STÁDIUM SAJTÓVILLALAT 
KÖBFORGÖOftPEIN. BUDAPEST. ROZSA-U. 11L 

Felelős üzemvezető: Győry Aladár.
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