
G o m b o s  e s  D o l i v u s s
sorsdöntő tárgyalásai 

magyarországról
Nagy meglepetést keltett a vasárnapi la

poknak az a híradása, hogy Gömbös minisz
terelnök Bécsbe utazik. A  miniszterelnöknek 
ezt az utazását is a már megszokott csend
ben készítették elő és arról a hivatalos té
nyezőkön kívül csak kevesen tudtak. E láto
gatás előkészítése —  hír szerint —  már a 
berlini utazás után megtörtént és az elmúlt 
héten perfektuálódott. A képviselőhöz csü
törtöki ülésén kézbesítették Dollfuss kan
cellár hivatalos távirati meghívását a mi
niszterelnöknek, aki —  bár pénteken több
ízben tettek egyes képviselők megjegyzéseket 
az Ausztriával való tárgyalásokra —  még
sem közölte velük küszöbön álló utazását.

A  magyar közvélemény régóta rokon- 
ezenwel fogadja az Ausztriával való újabb 
tárgyalásokat, mint ahogy Magyarországon 
a megváltozott helyzet miatt valószínűleg 
szívesen látnák az újonnan felmerült vám
unió tervének beható megtárgyalását is. 
Magyarország és Ausztria, ha nincsenek 
semmiféle unióban sem egymással, mégis 
elválaszthatatlanul egymáshoz tartoznak 
úgy gazdaságilag, mint politikailag és a 
magyar közönségnél éppen ennek felismeré
sében jó  benyomást tett a miniszterelnök 
mai bécsi útja. Magyarországon különben 
is sokan attól tartottak, hogy Gömbös ber
lini útja megzavarta Ausztriával való baráti 
viszonyunkat, Dollfuss kancellár neheztelé
séről is terjedtek el hírek, amelyeket ez a 
mostani út és Gömbös ünnepélyes bécsi fo 
gadtatása hatásosan megcáfol.

elnök fogadására megjelent Dollfuss szövet
ségi kancellár, Stockinger kereskedelemügyi 
miniszter, Peter külügyi vezértitkár, báró 
Alennet budapesti osztrák követ, továbbá dr. 
Wildner és Ludwig követ, a bécsi magyar kö
vetség személyzete, Soydel dr. bécsi rendőr
főnök, Schiebel és Gengg tábornokok, hadse
regfelügyelők, Tornay rendőrfőkapitány, Wc- 
ber, a Bécsi Távirati Iroda igazgatója.

A szövetségi elnök kabinetirodája részéről 
Klastersky helyettes igazgató jelent meg, aki 
Miklós szövetségi elnök nevében üdvözölte a 
magyar miniszterelnököt.

Miután Dollfuss szövetségi kancellár és a 
többi megjelent előkelőség üdvözölte a ma

gyar miniszterelnököt, a két kormányelnök 
az udvari váróterembe ment, majd kevéssel 
utóbb Gömbös Gyula miniszterelnök és Doll
fuss kancellár autóra szállt, hogy a magyar 
követségre menjen.

A pályaudvar előtt összegyülekezett tömeg 
a magyar miniszterelnököt lelkesen megélje
nezte. Dollfuss kancellár a magyar követ
ségig kísérte Gömbös Gyula miniszterelnököt.

Hét órakor Gömbös Gyula miniszterelnök 
a -ivctségi kancellár hivatalába ment, ahol 
D,<f*>< ss kancellárral tárgyalt.

\ .yárgya’ás befejezte után Dollfuss k'ui- 
ccíliár a magyar követségen irisszaadta Gom
bos miniszterelnök látogatását,

A vacsora a kancellári hivatalban 
a miniszterelnök tiszteletére

Este 9 órakor a szövetségi kancellári hivatal 
Ballhausplatzi palotájában vacsorát rendezett 
Dollfuss kancellár Gömbös miniszterelnök tisz
teletére. A vacsora a legfényesebb külsőségek 
közt folyt le és azon a két kormányfőn kívül 
resztvettek az osztrák kormány valamennyi 
Becsben időző tagjai, a bécsi magyar követség 
teljes kara és számos más előkelő osztrák 
funkcionárius. A vacsorát, amelyen összesen 
44 személy vett részt, abban a teremben tartot
ták, ahol annak idején a híres bécsi kongrcsz- 
szus tanácskozásai folytak. A teremben a Hof- 
burg arany kandelláberei égtek és a pazarul 
díszített asztalokon a Burg arany terítékei 
pompáztak. A miniszterelnök mellett Dollfuss 
kancellár ült az egyik oldalon, a másik oldalon

pedig Schussnigg miniszter felesége. A vacso
rán politikai felköszöntö nem hangzott el, ha
nem az utolsó fogásnál pezsgős pohárral a ke
zében felállt a két kormányfő és összekoccin
totta poharát.

A vacsora végeztével Gömbös miniszterel
nök Dollfuss kancellár feleségének nyújtotta 
karját és átkísérte a szomszédos terembe, 
ahol a társaság tagjainak fekete kávét szol
gáltak fel.

Itt is alkalmat talált a két kormányelnök 
arra, hogy folytassa az est folyamán 

megkezdődött tanácskozásokat.
Báró Apor Gábor követségi tanácsos is foly
tatta itt az este megkezdett tárgyalásait.

Az elutazás
Gömbös Gyula vasárnap délelőtt a bécsi tár

gyalás anyagát tanulmányozta. Igen jókedvűen 
érkezett meg negyed kettőkor a keleti-pálya
udvarra, ahol az osztrák követség részéről 
Kunzc Adolf szövetségi tanácsos jelent meg. 
A Máv. részéről Samarjay Lajos elnök ünne
pélyesen, cilinderben, az ügyeletes szalaggal 
karján, fogadta a miniszterelnököt, akivel 
együtt utazott Bécsbe Antal István dr. min. 
tanácsos, sajtófőnök és báró Apor Gábor kö
vetségi tanácsos, a külügyminisztérium politi
kai osztályának főnöke és Vass Elek, a mi
niszterelnök titkára.

Gömbös szalonkocsiját a rendes bécsi gyors
vonathoz csatolták, elől, a podgyászkocsi után. 
Az utasokkal zsúfolt keleti-pályaudvaron 
egyébként nagy feltűnést keltett a miniszter- 
elnök. Gömbös jókedvűen beszélgetett a búcsú
zására megjelentekkel, majd felszállott, s ko
csija ablakából kihajolva állta a fotográfusok 
pergőtűzét. Még az utasok sorából kikerülő 
amatőrfotografusok elől sem tért ki. Sohasem 
készült még annyi Gömbös-felvétel, mint va
sárnap délben. Egyébként a megszokott szürke 
útiruhában, gomblyukában a Nemzeti Egység 
Pártjának jelvényével indult útjára a minisz
terelnök, akit az utazóközönség lelkes ováció
vá! búcsúztatott el.

A bécsi fogadtatás
lombos Gyula miniszterelnök délután 17 

45 perckor megérkezett Bécsbe. Hegyes- 
ómnál a magyar miniszterelnököt Doll- 
s osztrák kancellár neveben Horvbostel 
etségi tanácsos üdvözölte. Hegyeshalom 
.máson megjelent ezenkívül Nelky Jenő 
si magyar követ, továbbá Zicgler, a ma- 
r követség sajtóattaséja. 
l bécsi pályaudvaron a magyar mimszter-

A miniszterelnök bécsi nyilatkozata 
a „Magyar Hétfő" munkatársának

A vacsora után este 11 órakor a miniszter- 
tanácsi szobában tartotta a miniszterelnök a 
sajtófogadást. A miniszterelnök körül a kísé
retében levő magyar urak állottak. A sajtó- 
fogadáson megjelent nemcsak a magyar és 
osztrák, hanem teljes számban a külföldi 
sajtó számos képviselője.

Gömbös miniszterelnök először utazásának 
célját vázolta.

— Utazásom célja újból csak az, hogy el
mélyítse azt a baráti, politikai és gazdasági 
kapcsolatot, amely a két ország közt fennáll 
és ami nem nehéz, mert hiszen a két ország 
egymásra van utalva és nélkülök semmiféle 
középeurópai problémát megoldani nem lehet.

Gömbös kitért a londoni konferencia ese
ményeire is. A magyar közvélemény nagy 
örömmel üdvözölte ezt a konferenciát, bár 
félt attól, hogy túlságos nagy problémákat 
ölel át ez a konferencia, olyanokat, aminőket 
gyökeresen megoldani úgysem tud. A maga 
részéről ismételten hangsúlyozta, hogy a lon
doni konferencia meggyőzte újból arról, hogy 
esetleg szükség van egy újabb európai, vagy 
még inkább középeuropai konferenciára is.

A miniszterelnök frissen s jókedvvel fejezte 
be a sajtókonferenciát és látszott rajta, hogy 
örül és meg van elégedve a bécsi tárgyalások 
eredményével.

A  bécsi tárgyalások felölelték a két 
országot érintő összes kérdéseket

A Bécsi Távirati Iroda jelentése szerint 
Gömbös miniszterelnöknek és Dollfuss kancel
lárnak egymásnál tett kölcsönös látogatása 
fél-fél óráig tartott.

A magyar miniszterelnök és a szövetségi 
kancellár közötti megbeszélést a vacsora után 
is folytatták. A megbeszélés az Ausztria és 
Magyarország között fennálló barátsági szer
ződés szellemében folyt le és a szívélyes őszin
teség jellegét viselte. A megbeszélés tárgyául 
a mindkét országot érdeklő összes politikai és 
gazdasági kérdések szolgáltak.

Ez alkalommal mindkét fel találkozott abban 
a véleményben, hogy közös érdekük, hogy a 
két államot érintő kérdésekben való eljárásról

megfelelő időben egyetértésre jussanak.
Kereskedelmi politikai téren megvitatták 

azokat a tapasztalatokat, amelyet mindkét fél 
eddig tett az ez év eleje óta érvényben lévő 
kereskedelmi szerződéssel kapcsolatban. Ezek a 
tapasztalatok mindkét felet csak megerősíthetik 
a már e szerződés megkötése alkalmából elha
tározott szándékban, hogy a megkezdett utón 
tovább haladjanak és figyelemmel legyenek e 
forgalom további fejlődésére.

Végül a szövetségi kancellár ismertette a 
Fertő-tó részleges kiszárítására és szabályozá
sára kidolgozott terveket. Göynbös miniszter
elnök megígérte, hogy foglalkozik e kérdéssel.

Osztrák politikai körökben hangoztatják azt

a meggyőződést, hogy Gömbös miniszterelnök 
látogatása megerősíti Dollfuss kancellár és 
Ausztria külpolitikai tekintélyét és ezért Doll
fusŝ  híveinek táborában kettőzött örömmel 
látják a magyar miniszterelnök látogatását. 
Ezekben az osztrák körökben hangsúlyozzák azt 
is, hogy a magyar-osztrák kereskedelmi szer
ződés inkább Magyarországnak kedvezett és 
most sor kerül az osztrák kívánságok honorá
lására is.

Gömbös Miklas elnöknél
Gambos Gyula miniszterelnök hétfőn dél

előtt 11 óra 25 percig marad Bécsben. A dél
előtt folyamán tiszteleg Miklas szövetségi el
nöknél.

Dollfuss beszéde Gömbös 
látogatásáról

Dollfuss dr. szövetségi kancellár vasárnap 
egy hazafias gyűlésen St. Pöltenben tartott 
beszédében megemlékezett Gömbös Gyula mi
niszterelnök látogatásáról is s a többek között 
célját vázolta és a következőket mondotta:

— Gömbös magyar miniszterelnök ma 
Bécsbe érkezik, hogy hivatalos látogatást te
gyen az osztrák szövetségi kancellárnál. Al
kalmunk nyílik majd, hogy a benünket kölcsö
nösen érdeklő kérdéseket megbeszéljük, mert 
mi is itt

mindenkor készek voltunk és készek va
gyunk teljes tisztasággal és nyilvánosan 
mindent megtenni abból a célból, hogy az 
évszázadokra nyúló történelmi kapcsolatú 
két ország barátságos együttélését, főleg 
pedig a gazdasági forgalom intenzivitá- 
sát lehetővé tegyük és előmozdítsuk, 

amilyen jól csak tudjuk.
Mindez csupán azt a célt szolgálja, hogy 
hazánk részére megtartsuk a függetlenséget 
cs a világ tiszteletét.

Németországgal kapcsolatban a kancellár 
rámutatott arra, hogy

a német kormány hivatalosan kijelentette, 
hogy a csatlakozás nem időszerű.

A kancellár azután így folytatta:
— Mindaddig, amíg egyik oldalon azt 

mondják: nem akarunk csatlakozást, a másik 
oldalon azonban, úgynevezett „felelőtlen ele
mek” mindent elkövetnek, hogy a szomszédos 
országot nyugtalanságba, békétlenségbe és a 
legnagyobb nehézségekbe döntsék, — amíg 
ilyen kétféle beszéd lehetséges, nem állhat be 
igazi béke és barátság. Mi készek vagyunk a 
legőszintébb és legfenntartásnélkülibb barát
sággal a német birodalmi kormánnyal a tel
jes becsületesség és teljes egvenesvonalúság 
alapján. Ha ezen az úton haladnak, kiküszö
böljük a legutolsó nehézséget is, amely ma 
megvan és csökkentjük a legutóbbi feszültsé
geket is.

A Neue Freie Presse 
Göm bös bécsi útjáról

Gömbös Gyula miniszterelnök bécsi útjával 
kapcsolatban a Neue Freie Presse a következő 
megjegyzést teszi: „Aligha lesz elkerülhető, 
hogy szóbakerüljenek azok a benyomások is, 
amelyeket Gömbös miniszterelnök a német bi
rodalmi fővárosban szerzett.“

A bécsi lapok egyébként egyöntetű meleg
séggel fogadják Gömbös látogatását.
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Párisi lapok a bécsi 
tárgyalásokról

Párisból jelentik: A párisi sajtó élénk ér
deklődéssel kíséri Gömbös Gyula miniszterel
nök bécsi útját. Csaknem valamennyi lap közli 
a Havas-iroda bécsi és budapesti tudósítóinak 
a miniszterelnök utazására, továbbá az osztrák 
és a magyar sajtó észrevételeire vonatkozó hí
reit.

A Havas-iroda budapesti tudósítója megál
lapítja, hogy a miniszterelnök bécsi látogatását 
a magyar sajtó megelégedéssel kíséri. A ma
gyar lapok és a hivatalos körök nyomatékosan 
hangoztatják, hogy a miniszterelnök bécsi útja 
nem árthat Németország és Magyarország jó 
viszonyának.

A Havas-iroda híreinek élére tett címekben 
a párisi lapok kiemelik, hogy a találkozás al
kalmával elsősorban a két államot érdeklő gaz
dasági kérdésekről tárgyalnak.

A Petit Párisién bécsi tudósítójának jelen
tése szerint beavatott helyen azt mondják, 
hogy nincs szó vámszövetségről, vagy bármily 
olyan kérdésről, amely túlterjedne az érvény
ben lévő kereskedelmi szerződés alkalmazásá
nak keretén.

A Temps bécsi tudósítója szerint az osztrák- 
kormány nagy gondot fordít arra, hogy a bé
csi találkozással kapcsolatosan elejét vegye 
minden félremagyarázásnak.

Súlyos vasúti szerencsétlen
ség Erfurt mellett

Erfurtból jelentik: A Stuttgart-berlini 15. 
számú D-vonat Niedertrebra állomás előtt, va
lószínűleg sín vetődés folytán kisiklott. Hat 
személykocsi felborult és a töltésen fekszik. 
Eddtig három halottat, tizenkét súlyos es több 
könnyebb sebesültet szedtek ki a romok alól. 
Ezeknek nevét még nem tudtái: megállapítani. 
A könnyű sebesültek a ki nem siklott vonat
résszel tovább folytatták útjukat, a súlyosan 
sebesülteket Apóidéba vitték a kórházba. Hat
órára a forgalmi akadályt megszüntették.

Macskákat tenyésztenek Parisban 
az elszaporodott patkányok irtására

Párisból jelei}tik: Az utóbbi időkben Páris- 
ban annyira elszaporodtak a patkányok, hogy 
a város kénytelen volt komolyan foglalkozni 
kiirtásuk ügyével. A városi tanács most elha
tározta, hogy külön telepet létesít, ahol pat- 
kányolö macskákat fognak-tenyészteni és ne
velni. Le Havre-ban és Lyonban már meg
próbálkoztak ezzel a rendszabállyal és az 
eredmény minden várakozást felülmúlt.

Nyolcvanezer rohamosztagos^ 
és negyedmillió nemzeti szocialista 

ünnepelte Hitlert Dortmundban
Dortmundból jelentik: A wesatfáliai roham- 

osztagosok vasárnap itt Hitler előtt felvonu
lást rendeztek, amely négy óra hosszat tar
tott. A felvonulást a Führer a dortmundi 
városi színház előtt lévő emelvényről nézte 
vési(r. Mintegy negyedmillió ember üdvözölte 
Hitlert.

Délelőtt nemzeti szocialista népgyules volt, 
amelyen Ágost Vilmos porosz herceg is részt- 
vett. Wagner hochumi kerületi vezér beszédet 
mondott, amelyben a tübbi között a követke
zőket fejtette ki:

— Az állam, amely január 30-áig ellensé
günk volt, ma a miénk. Hugcnberg miniszter-

ségét is kiküszöböltük. Mozgalmunkat szemé
lyes előnyök kiküzdésére felhasználni nem 
szabad. A felelős vezetők iránt feltétlen biza
lomnak kell uralkodnia. Azokat a tízezreket, 
akik most hozzánk jöttek, nem szabad kon
junktúralovagoknak tekintenünk, hanem ma
gatartásuk szerint kell megítélni.

A rohamosztagosokhoz Röhn vezérkari fo
nok mondott beszédet.

A felvonulás a gyülekezés színhelyéről a 
városba 12 kilométer útvonalon történt. A 
lakosság mindenütt üdvrivalgással fogadta a 
rohamosztagosokat.

megdöbbentő adaton 
a solymári Hányáról
Takarékosságból nem száll ki 
a vizsgálóbíró a helyszínre?

A solymári bányakatasztrófa ügyében már 
folyik úgy a bányahatóság vizsgálata, mint a 
büntető vizsgálat is a pcstvidéki ügyészségen. 
A Magyar Hétfő volt az első, amely már a 
műk héten, a kilenc bányász megmentésének 
a napján megírta, hogy vannak bizonyos je
lek, amelyek arra engednek következtetni, 
hogy a solymári bányában nem tartották be 
a szükséges óvóintézkedéseket és nem jártak 
el a szükséges gondossággal. Szóvátettük azo
kat a feltűnő jelenségeket is, amelyek a men- 
tömunkálatok körül voltak tapasztalhatók. 
Azóta mind nyilvánvalóbbá lesz, hogy 

a katasztrófa elkerülhető lett volna, ha 
a Budapestvidéki Kőszénbánya Rt. keve
sebb profitéhséggel akarta volna kiak
názni a szakértők szerint már erősen 

kiaknázott bányát.
A külföldi, belga tőkések kezén levő Bndn- 

pestvidéki Kőszénbáni.a Ni. gazdálkodása el
len már régebben is sok panasz merült fel és 
emlékezetes még r.z

a néhány évvel ezelőtt Pilis vörös várót t 
kitört sztrájk, amelynek során a bánya
munkások tiltakoztak a báryatársasé^ 

kizsákmányoló módszerei ellen.
Akkor kezdődtek már a bajok a solymár^ bá
nyában és a helyzet az utolsó évek során rt?- 
landóan rosszabbodott. A megfélemlített bá
nyamunkások a most folyamatba tett vizsgá

lat során nem mernek teljes őszinteséggel 
valiomást tenni észleleteikről, ami nagyon 
megnehezíti a vizsgálatot, a szakértők,- illetve 
a bányhatóság azonban így is meg fogja tudni 
állapítani, kit terhel felelősség a szörnyű 
szerencsétlenségért.

A pestvidéki ügyészségen dr. Jency Aladár 
ügyészségi alelnök az ügy referense és dr. 
Reiszmann Rezső ítélőtáblái bíró, vizsgáló- 
bíró vette a kezébe az ügy vizsgálatát. Dr. 
Kciszmann vizsgálóbíró a kórházban már ki 
is haligatta a megmenekült bányászokat, más 
nyomozati intézkedés azonban még nem tör
tént. Egyes, alig hihető hírek szerint a pest- 
vidéiti ügyészségen azzal a tervvel foglalkoz
nak, hogy a kiszállási költségek megtakarí
tása érdekében a vizsgálóbíró nem száll ki 
Solymárra a helyszíni kihallgatások lefolyta
tása céljából, hanem a solymári tanukat a 
törvénykezés egyszerűsítéséről szóló rendelke
zés alapján a községi elöljáróság útján akar
ják kihallgattatni.

Alig hihető, hogy ez a hír megfelelne a 
valóságnaK, mert hiszen a solymári vagy pi- 
lisvörosván községi elöljáróságra mégsem le
het. rábízni ilyen nagy fontosságú ügyben a 
tanúkihallgatásokat. A büntető vizsgálatot 
egyébként kiegészíti a bányahatóság vizsgá
lata, amelynek sok szakkérdésre kell világos
ságot deríteni.

Felbérelt nővel
gyártottak válóokot

Érdekes és nem mindennapi nőtartási pert 
tárgyalt anapokban Gyarányi bíró. K. Gá- 
borné, egy építészi vállalkozó felesége indí
totta a pert férje ellen. Keresetében előadta 
hogy hosszabb időn keresztül figyeltette a 
férjét és három tanú előtt in flagranti érte 
egy Népszínház uccai szállodában. Havi 200 
pengő tartásdíj megítélését kérte.

A beadvány ismertetése után a férj jogi 
képviselője dr. Laskócsy Imre, érdekes be
jelentést tett.

— K. Gábort leitatták — mondotta — és 
húsz pengőért felbérelték G. Eta volt táncos
nőt, hogy a férjet csábítsa, cl, hogy így meg
legyen a válóok és joggal követelhetnek tar
tásdíjat. Azonban valamire nem számított 
a felperes. És ez a valami a : szerelem. 
G. Eta beleszeretett K. Gáborba. Feljött hoz
zám és bevallott mindent. Az ügyvéd végül 
kérte G. Eta tanúkénti kihallgatását és fel
olvasott egy listát, melyen tizenhat név sze
repel, állítólag csupa olyanok, akikkel K. Gá-
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borné megcsalta a férjét.
A bíróság elrendelte a széleskörű bizonyí

tást arra nézve, hogy tényleg leitatták-e a 
férjet cs felbérelték-e a nőt a „házasság
törésre”, továbbá az asszonnyal kapcsolatba 
hozott férfiak tanúkénti kihallgatását is el
rendelte a bíróság cs a tárgyalást elnapolta.

Angol floftagyakorlatok 
a jugoszláv tengerpart 

mentén
Belgrádból jelentik: A spalatoi kikötőbe 

tegnap az angol hajóhad tíz újabb egysége ér
kezett. A hét folyamán meg befutnak a tenger
alattjárók és azután megkezdődnek Szerbia 
partjai mentén az angol flotta hadgyakorlatai.

Egy német emigráns véres tette Parisban.
Párisból jelentik: Egy zsidó emigráns, aki 
röviddel ezelőtt érkezett Németországból, meg
jelent egy üzletben, amely Paris szívében van 
és kérte, hogy nagybátyját, aki ott dolgozik, 
láthassa. Amikor nagybátyja megjelent, az 
emigráns revolverrel többször rálőtt és súlyo
san megsebesítette. Mialatt az alkalmazottak 
a lerogyó ember segítségéro siettek, a tettes 
elmenekült. Eddig nem sikerült elfogni.

Cáfolják a Balbo-repülőgépck ellen terve
zett merénylet hírét. Chicagói jelentés szerint 
a rendőrség cáfolja azokat a híreszteléseket, 
amelyek szerint a Baíöo-repülögépraj ellen 
merényletet trveznek az antifasiszták. A 
rendőrség azonban minden intézkedést meg
tesz, hogy esetleges ilyen terveket semmi- 
esetre 66 lehessen keresztülvinni.

Európa két legforróbb városa: Ifelsingfors 
és Stockholm. Stockholmból jelentik: Svéd
országon. főleg azonban Finnországon valósá
gos hőhullám vonul vgéig. Hclslngforsban 37, 
Stockholmban 2G fokot mértek árnyékban. Ez 
a két város most Európa két legmelegebb 
pontja. Minthogy a légsúlymérő tovább emel
kedik, a hőség további fokozódása várható.
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Imrédy pénzügyminiszter
Londonba érkezett

Londonból jelentik: Imrédy Béla pénzügy, 
miniszter ma délben Londonba érkezett

•'tJzCUz
Panaszok a Beszkárt ellen

A kisszakasz alkonya. Igen tisztelt Szí r-
kesztő Űr! Egészen példátlan az, amit a 
Beszkárt a kisszakasz rövid népszerűsége 
ez új intézmény — ellen csinál. Hosszú évi k 
után örömmel üdvözölte mindenki azt, houy 
olyan bürokratikus intézmény, mint a Bet /- 
kárt, végre egy okos és életrevaló ötlettel ol
csóbbá tette az utazást a kisszakaszok beveze
tésével. A tantuszrreud.szer már olyan nép
szerű volt, hogy a Bc9zkárt-nak sürgősen tenni 
kellett valamit a — közönség elkedvetleníte- 
sére. A két és három kisszakaszon való uta
zást előbb körülményesebbé tették, azután pe
dig bevezették a pótkocsin való kisszakaszos 
utazást. A pótkocsi II. intézménye nem is lát
szott rossznak, mert hiszen a közönségnek 
módot nyújtott arra, hogy necsak a kisszakasz 
határán szálljon fel, hanem a közbeeső állomá
sokról is olcsóbban utazhasson a következő 
szakaszhatáront üli megállóig. Toljeseu érthe
tetlen, hogy a Beszkárt miért léptette életbe 
ezt az új rendszert, ha azt mindössze hárem 
napig „próbálta ki".

A közönség még meg sem ismerie ezt az úi 
pótkocsis-rendszert, ki sem ismerhette, amikor 
áltahínos meglepetésre ,a Beszkárt sárga pol
kátokon máris tudtul adja, hogy a pótkocsin, 
vah) kisszakaszos utazást megszüntette... -Mi 
ez? Játék a közönséggelf Három nap után 
már meg lehet állapítani egy új utazási rend
ről, hogy annak nincs meg a kívánt sikerét 
A türelmetlenségnek es kapkodásnak olyan 
foka ez, amihez hasonlót hamarjában nem is 
tudunk említeni. Előbb talán az ellenőröknek, 
kocsivezetőknek és kalauzoknak kellett volna 
venni annyi fáradságot, hogy az új rendsze-1 
megmagyarázzák az utazóközönségnek, sőt a 
leghelyesebb lett volna, ha a Beszkárt k>s 
propagandáiűzetekben magyarázza meg a kö
zönségnek az új rendszer előnyeit. De így ha 
rom napi „kísérletezés" után megszüntetni 
egy újítást és ezzel népszerűtlenné tenni az 
egész kisszakaszrendszert, — mert hiszen az 
utasok most megint összezsúfolva szoronghat
nak az első kocsi perrónján — olyan közönség- 
ellenes, sőt a saját üzleti érdekeit is fumigáló 
intézkedés, amit még a Beszkártól sem vártunk 
volna. Teljes tisztelettel: Több utas, aki kis- 
szakaszon jár. (Aláírások.)

*
A BESZKÁRT IZOLÁLJA A LIPÓTVÁROST.

Mélyen tisztelt Szerkesztő Úr! A Lipótváros 
lakói között érthető megdöbbenést keltett a 
Beszkártnak az a határozata, amely szerint 
megszüntetik a 4Sas kocsik közlekedését es 
ezzel valósággal izolálják a Lipótváros nagy
részét. Nem is szólva arról, hogy ez a járat a 
Postatakarékpénztár, igazságiigyrninisztérium. 
Nemzeti Bank és a törvényszék érintésével 
egész sor fontos középülethez jelentette az 
egyetlen módját a villamosközlekedésnek, lehe
tetlen egy egész városrész tiltakozása ellenére 
megszüntetni egy ilyen fontos járatot, csak az 
ért, mert a Beszkárt úgy találta, hogy az nem 
fizetődön ki. Ha így volt, arról is elsősorban 
a Beszkárt tehetett, mert a 48-as kocsik olyan 
ritkán közlekedtek, hogy az, akinek sietős volt 
a dolga, nem várhatott addig, amíg egy újabb 
kocsi jö tt. . .  A Beszkárt jóvoltából tehát most 
a Lipótváros izolálva van közlekedésileg és a 
város rgvik pontjáról sem lehet villamoson a 
48-as járat vonalán fekvő közhivatalokat meg
közelíteni. A 4S-as villamos helyett az autó
buszt ajánlják a közönségnek és ezzel burkolt 
tnrifadráyítűst valósítsanak meg. Mert elte
kintve attól, hogy az autóbuszjegy ára maga
sabb, mint a villamosé, köztudomású, hogy 
autóbuszról n cm lehet villamosra át szállni és 
így most a lipótvárosiaknak kétszeresébe kerül 
az utazás. Több előzékenységet várhat el a kö
zönség e Beszkárttól, amely végeredményben 
üzleti vállalkozás és így ki kell szolgálnia s 
közönséget. Kiváló tisztelettel: Dénes Imre.

*
Zene nélkül drágái) a Központi Tejesarnok 

kávéja, mint zenével. Igen tisztelt Szerkesztő 
Úr! Mint a Magyar Hétfő állandó olvasója 
kötelességemnek tartom, hogy az alábbi ese
tt!'. Szerkesztő úr tudomására hozzam. A 
Központi Tejcsamokról van szó és az eset 
élesen megvilágítja e vállalat vezetőinek re
mek üzleti szellemét A Központi Tejcsarnok 
nyári ligeti helyiségében a múlt évben még 
o oratol fél 8 óráig zene volt, ebben az év
ben azonban a vállalat kitűnő vezetői takaré
kosságból ezt beszüntették. Ezzel ténylegesen 
megtakarítanak 48 pengőt naponta, ezzel 
szemben a tejcsarnok ebben az időpontban 
majdnem teljesen üres, míg az előző években 
a zenes uzsonna ideje alatt átlag 300—400 
kávét szolgáltak fel. Kérdem az igen tisztelt 
Szerkesztő Úrtól, hol itt az üzleti szellem? A 
másik rendkívül érdekes jelenség pedig az 
hogy amíg az Erzsébet-téri tejivóban zenével 
egy kave 60 fillér, addig a Városligetben 
zene nélkül 70 fillér. Vájjon miért? Szerkesztő 
Urnák es nagybecsű lapjának maradtam ki
tűnő tisztelettel: Horváth Elvira.

a  szemölcsön
egyszerűen és praktikusan eltávolithatók a sza
badalmazott Dr. Morisson Depilator crayon 
révén, mely elegáns bakelit hüvelyben min

den szaküzletben kapható. Magyarországi fG 
Molnár-utca 0 c h e m 1 a Budapast, IV
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Tuszúrással megmérgezték, azután 
leütöttek titokzatos támadók 
egy asztalosmestert, aki a 
Rókus-kórházban meghalt

Érdekes és rendkívül titokzatosnak látszó 
ügyben indított nyomozást a főkapitányság 
sérülési osztálya. Vasárnap délelőtt a Rókus- 
kórházban meghalt Jnnovits István fővárosi 
asztalosmester, akit vasárnapra virradó éjjel 
ismeretlen tettesek a Thököly-úton leütöttek, 
majd kiraboltak.

A  szerencsétlen embert eszméletlen állapot
ban, —  látszólag minden külsérelmi nyom 
nőikül —, találta meg az órszemes rendőr 
aki élesztgetni próbálta. Néhány pillanattal 
később az asztalosmester magához is tért és 
a rendőrnek arra a kérdésére, hogy hívjon-e 
mentőket, azt válaszolta: már jól érzem rna- 
gnm, inkább a rendőrségre mennék panaszt 
tenni. . .

Jnnovits István még az éjszaka folyamán 
megtette feljelentését a VII. kerületi kapi
tányság Hársfa-utcai örszobáján, ahol elmon
dotta, hogy borozgatás közben megismerke
dett két SO—£5 évesnek látszó férfival, akik
kel néhány órát együtt töltött. Később úgy 
határoztak, hogy a Thököly-úti vendéglőből 
egy kisebb zuglói korcsmába mennek. Elin
dultak hármasban, az utcán azonban . . .
i

Mentők az örszobán
A vallomását teljesen összefüggően előadó 

asztalosmester e szavaknál hirtelen összeesett 
és szinte megmerevedve vágódott el az őr- 
szoba padlóján. A kerületi kapitányságról 
nyomban értesítették a mentőket, de addig 
is, amíg azok megérkeztek, hideg vízzel és 
éterrel próbálták az eszméletlen embert ma
gához téríteni. A kísérlet eredménytelen ma
radt.

Jnnovits Istvánt beszállítása után a Rókus
bán rögtön kezelés alá vették, élesztgették, 
mégsem sikerült -magához téríteni. Vasárnap 
délelőtt azután az asztalosmester vissza
nyerte eszméletét A kórház nyomban értesí
tette a rendőrséget, ahonnan bizottság szállt 
ki, hogy jegyzőkönyvbe foglalják Janovite 
vallomását.

A szerencsétlen ember megismételte azo
kat, amelyeket az őrszobán mondott el. Sze
mélyleírást nem tudott adni támadóiról, csu
pán azt tette hozzá, hogy emlékezete szerint 
az egyik támadó kék pullowert és zöld inget 
viselt.

Gyilkosság, vagy kábítás?
Jnnovits István vallomásának további so

rán arra is kitért, hogy mielőtt támadói le
ütötték volna, fájdalmas tvszúrást érzeti, 
amely után hirtelen forróság öntötte el a 
testét.

A kihallgatást végző rendőrtisztek megle
petéssel hallották az újabb vallomást, amely
ből arra következtettek, hogy az ismeretlen 
támadók vagy mérgezett tuszúrással. akar
tak végezni az asztalosmesterrel, vagy pedig 
el akarták kábítani. Azonban az a valószín.í- 
ség is fennáll, hogy az erősen illuminált ál
lapotban volt embernek csak a fantáziája 
működött.

A detektívek megkérdezték, hogy hol érezte 
a szúrást? Erre azonban már nem kaptak 
választ, mert a szerencsétlen dadogni kez
dett, szemei megüvegesedtek és néhány pilla
nattal később meghalt.

Keresik a támadókat
A haláleset bekövetkezte után nyomozók 

mentek ki Jnnovits István Ahnássy-tér 15. 
számú házban levő lakására, hogy felvilágo
sítást kérjenek az asztalosmester hozzátarto
zóitól: kivel barátkozott a szerencsétlen? Ja- 
novits családja senkit sem tudott megnevez
ni, akivel az asztalosmester melegebb barát
ságot tartott volna fenn.

Az eredménytelen nyomozás után detektí
vek járták végig a. Thököly-úton lévő ven
déglőket és korcsmákat, hogy iga akadjanak 
nyomra. A Bem-utca sarkán lévő vendéglő 
tulajdonosa felismerte a■ detektívcknél lévő 
fényképben éjszakai vendégét és pontos sze
mélyleírást adott- azokról is, akik a fővárosi 
asztalosmesterrel együtt töltötték az éjsza
kát.

em eletes

Kristál
Áruház

IV ., K rlstó f-lé r  3.

Minden
szak
mái

felölel

a Belváros szenzáció/a, 
amelynek már csak 

néhány osztálya 
bérbeadó

Értekezés a helyszínen d. e. IV—2-ig. 
vagy az Áruház központi irodájában: 
IV., Türr István-utca 9, II. cm. 3. 

Telefon: 8T5—54.

_— Éjjel két óra után — mondottta a ven
déglős  ̂ —, zajt hallottam üzletem előtt. Ép
pen zárni készültem a boltomat. A kiabálásra 
kirohantam, de már csak annyit sikerült 
meglátnom., hogy vendégem, aki néhány perc
cel azelőtt távozott el a két férfivalt az út
testen fekszik-. Még azt is észrevettem, hogy 
a rendőr közeledésére két férfi, két irányban 
elfut. Üldözőbe vettük őket, a régi lóverseny- 
térnél azonban eltűntek szemeink elől.

Az éjszaka folyamán detektívek kutatták 
át a régi lóversenytér környékét, azonban 
gyanús embereket nem találtak. Jnnovits Ist
ván halála természetesen arra késztette a 
rendőrséget, hogy a legcrélycscbb nyomozási 
indítsák az ismeretlen tettesek felkutatására.

Hétfőn délelőtt különben átszállítják Ja
nó vits holttestét a törvényszéki orvostani in

tézetbe. Minden valószínűség szerint a bon
colás fényt derít az asztalosmester halála ti
tokzatos okára.

(B. T.)

A közhivatalokban is
s ze rv e zk e d ik  a k o rm á n y p á rt
A z á llam i t is z tv is e lő k n e k  alá k e ll  írn i a n em z e ti  
e g y s é g  p á r tjá b a  való b e l é p é s i  n y ila tk oza to t

Legutóbb még nagy feltűnést keltett és 
sok politikai vitára adott alkalmat az a je
lenség, hogy egyes városi és állami hivata
lokban a tisztviselők a nemzeti egység párt
jának jelvényével jelentek meg és a képvi
selőháziján is kifogásolták azt, hogy köztiszt
viselők hivatalukban pártjelvényt viseljenek.

Ellenzéki körökben most sokkal nagyobb 
izgalommal tárgyalnak arról, hogy a nemzeti 
egység párt jóinak új szervezkedése elérkezett 
a közhivatalokig is és nem elégszik már meg 
azzal, hogy valamennyi városban és a legki
sebb községekben is megalakítja a kormány
párt új helyi szervezetét, hanem a közalkal
mazottakat is valósággal presszionálja a kor
mánypártba való belépésre.

E hírek szerint az utolsó napokban nem
csak az egyes minisztériumokban, hanem va
lamennyi állami hivatalban, Így a postán és 
az áUamvosutaknái is íveket köröznek, ame
lyek a tisztviselőket a nemzeti egység párt

jába való belépésre szólítják fel és amelyek 
egyben belépési nyilatkozatok is, amelyeket az 
állami és egyéb közalkalmazottaknak alá ke.'I 
írni. Az aláíratás ugyanis olymódon történik, 
hogy a hivatal vezetője, vagy egyik magas- 
rangú funkcionáriusa körözi a tisztviselők 
között ezeket az íveket és a hivatal főnökre 
való tekintettel érthető módon senkiseri koc
káztatja meg a belépési nyilatkozat aláírásá
nak megtagadáséit, tekintet nélkül arra, hogy 
mi a politikai meggyőződése.

Egyelőre még nir.cs teljesen tisztázva, 
hogy a nemzeti egység pártjának ez a fel
tűnő szervezkedése a közhivatalokban felülről, 
a pártvezetőség utasítására történik-e, vagy 
pedig csak egyes túlbuzgó hivatalvezetői: 
akarnak magúidnak így érdemeket szerezni a 
belépési nyilatkozat aláíratásával? Ellenzéki 
körökben mindenesetre figyelemmel kísérik a 
további szervezkedési munkálatokat, amelyeket 
még a parlament nyári szünete előtt szóba 
akarnak hozni a képviselöházban is.

Nagy veszettségi járvány
tört ki Alberti községben

Egy veszett kutya megmart 
eddig hét állatot öltek  le és

A főváros környékén riasztó hírek terjedtek 
el arról, hogy

Alberti községben veszedelmes veszettség! 
járvány tört ki.

A járvány miatt a legnagyobb izgalom ural
kodik Albertiban, ahol arról beszélnek, hogy a 
múlt hét elején levágtak egy veszett tehenet, 
amelynek húsát kimértél: és amelynek tejéből 
is sokan ittak. Egyidejűleg a község tehéncsor
dájában tömegesen lépett fel a veszettség és 
Alberti lakóit tömegesen részesítik Pasteur- 
oltásokban.

A riasztó hírekkel kapcsolatban kérdést in
téztünk Linter Tivadar ..! lategészségügyi ta
nácsoshoz, törvényhatósági állatorvoshoz, aki 
a következőket mondotta Magyar Hétfő mun
katársának:

— A riasztó híreknek az az alapja, hogy Al
berti község tehéncsordájának a pásztorkutyája 
tényleg megveszett és meg mart több tehenet. 
Ez persze csak néhány hét múlva derült ki, 
amikor már megállapítható volt a kutya ve
szettsége.

A tehéncsordában így valóban felütötte a* 
fejét a veszettség.

azonban a törvény értelmében minden ineg- 
betogegedett állatot azonnal leölnek.

Eddig hét tehenet irtottunk ki a csordából, 
amelyhez mintegy 150 telién tartozik, csupa

több tehenet,
50 em bert o ltottak be
községbeli polgár tehene. Természetes, hogy 
ezeknek a beteg állatoknak sem a húsa, sem a 
teje nem kerülhet forgalomba és nem is került 
egyetlen esetben sem eladásra beteg állat húsa 
vagy teje. Tény az, hogy

még mielőtt a betegséget megállapították 
volna, néhány napig fogyaszottak beteg te
henek tejéből és időközben kényszerlevágás 

is történt,
úgyhogy ezért keletkezett riadalom a község
ben. Éppen ezért mindazokat, akiknek csak a 
legkevesebb közük is volt a beteg állatokhoz, 
azonnal védőoltásnak vetették alá, sőt — in
kább lelki megnyugtatás céljából — mindenkit 
beoltanak, akinek a legcsekélyebb aggodalma 
van.

A Pastour-intczetből még ma is állandóan 
kijár Albertiba egy orvos, aki mintegy 50 
embert olt be és természetesen beoltottuk 
mindazokat a teheneket is, amelyek arra 
a legelőre jártak, ahol a megbetegedett álla

tok legeltek.
A leolt állatok gazdáit természetesen az ál

lam kártalanítja. Egyébként nincsen ok az ag
godalomra, mert egyrészt a beteg állatok tejét 
nem hozták forgalomba, másrészt egyáltalán 
nincs megállapítva, hogy a beteg tehenek te
jében fertőzött anyag volna.

Furcsa kavarodás Zala megyében az 
egységespárt zászlóbontása körül
Bődy Zoltán alispán nem jelent meg a nemzeti egység 
pártjának zászlóbontó gyűlésén

Zalaegerszegből jelenti a Magi tar Hétfő 
munkatársa: Nagy kavarodás támadt Zala 
megyében a nemzeti egység pártjának mult- 
heti zászlóbontása körül. A Zalaegerszegen 
megtartott zászlóbontó gyűlésen ugyanis nem 
vett részt — ami érthető feltűnést keltett. — 
Bődy Zoltán alispán. Ezért Gyömörey György 
főispán az ülésen erről azonnal kifogásoló 
megjegyzést tett, majd a gyűlés után a kor
mánypárti Zalai Napló intézett éles táma
dást az alispán és Pehm József apátplébános 
ellen, megállapítva, hogy Bődy alispán „ meg 
nem jelenésével politizált és a kormány ellen 
d e m o n s t r á l t A támadásra természetesen 
nem maradtak adósok a válasszal az ellenzéki 
zalamegyei lapok sem és így az ügyből nagy

kavarodás támadt. Bődy alispán távolmara
dását egyébként azzal magyarázzák, hogy 
mint hitha legitimista nem akart résztvenni a 
nemzeti egység péirtjának zászlóbontásán.

A támadások után egyébként az ellenzéki 
érzelmű törvényhatósági bizottsági tagok köz
gyűlést akarnak összehívatni, amelyen elégté
telt kívánnak szolgáltatni a megtámadott al
ispánnak. A gyűlés szónokai között lesz előre
láthatólag báró Kraif István és Farkas Tibor 
is. A kedélyek izzóak Zalában és az affér 
mindenesetre meg fogja nehezíteni a nemzeti 
egység pártjának augusztusra tervezett nagy 
gyűlését, amelyen — zalai hírek szerint — 
Gömbös Gyula miniszterelnök is részt akart 
venni.

fff a parlament
őszi programja

A képviselöház ülésezése, úgylátszik, mégis 
belenyúlik a kánikulába. A szünet előtti utol
só törvényjavaslatot, a kormányzói jogkörki
terjesztéséről hosszabb vita nélkül elfogadták 
és ezt a felsöház csütörtökön tárgyalja le. 
Szerdán a parlament és a felsőház közös 
ülést tart, amelyen a koronaőröket választják 
meg.

A képviselők által nehezen várt parlamenti 
szünet kérdése különben még mindig nincs 
tisztázva. Nincs eldöntve, hogy a parlament 
napolja-e el saját magát nyári szünetre, vagy 
pedig a kormányzó fog élni elnapolási jogá
val. Az előbbi esetben a képviselőház már a 
jövő héten megkezdheti szabadságát, míg ha 
a kormányzó napolja el a tanácskozásokat, 
akkor ez csak a jövő héten történhetik meg. 
Ugyanis a kormányzói jogkör kiterjesztéséről 
szóló és a felsöház által még le nem tárgyalt 
törvény legfeljebb, ha vasárnap jelenhetik 
meg a hivatalos lapban és így a kormányzó 
csak hétfőn élhet ezzel a jogával.

A parlamenti szünet egyébként, informá
ciónk szerint, október 24-ig tart. A szünet 
után viszont igen fontos és régen várt tör
vények kerülnek a parlament elé.

Először a nyugdíjtörvényjavaslatot nyújtják 
be, amelyet a nyár folyamán teljesen elké
szítenek. Ezután kerül a sor a gazdaadóssá
gok rendezéséről szóló törvényjavaslatra, 
amelynek alapelveit a nyár folyamán az ille
tékes minisztériumok megállapítják. Erre ki
hatással lesz a most folyó londoni konferen
cia is, mert itt kell eldőlnie annak a nagy 
kérdésnek is, hogy meg tudunk-e egyezni hi
telezőinkkel egy nyugalmi állapotban, vagy 
sem. Ha nem tudunk megegyezni, úgy a hi
telezőktől függetlenül, illetve saját belátásunk 
szerint egyoldalúan kell rendezni tartozásai?ik 
kérdését.

A gazaaadósságoK kérdésével szorosan ösz- 
szcfíigg a telepítés kérdése is. amelyet a be
avatott hely szerint, a kormány ősszel napi
rendre tűz. A telepítés természetesen bizonyos 
földreformokkal kapcsolatos és állítólag a kor
mány nem idegenkedik az adóhátralékoknak 
földben való lerovásának gondolatától sem.

Stühu*ec:
Csákot ádó-tutci...

A Teréz-körúton nagy a csődület egy 
üzlet előtt. Betörés? Rablótámadás tör
tént? Nem, csak a közönség zsebe ellen 
törnek furfangos módon. Egy dobozt 
vesznek körül a kiváncsiak a cukorüzlet 
ajtajában, egy dobozt, amely színes pa
pírlappal van leragasztva és egy tőrrel 
lyukasztani lehet ezt a papírlapot. Min
den lyukasztás után másszínű kis golyó 
jelenik meg és a golyó színétöl függ, 
hogy a boldog lyukasztó milyen csokolá
dét vagy cukorkát „nyer’. Már tudniillik 
a pénzéért. Mert fizetni kell minden lyu
kasztásért, ezt, úgy-e, mondani is feles
leges . . . Amikor a sorsjáték és a sze
rencse játék minden fajtája tiltva van, 
ez az üzleti vállalkozás vígan virágzik. 
A közönség nem akar bemenni az üzletbe, 
hogy megvegye a csokoládét, kihozzák 
tehát a csokoládét az utcára és lutri- 
alapon csinálnak kedvet a szerencsejá
tékra mindig hajlamos közönségnek arra, 
hogy mégis kiadja azokat a húsz fillére
ket, amiket olyan jól tudna más, komo
lyabb célokra felhasználni. . .  Csokoládé- 
lutri, ez a legújabb pesti őrület és akkor 
csodálkozunk el legjobban, amikor a cu
korkaüzlet cégtáblájára nézünk és ott 
látjuk a hatalmas felírást: ,J5tiihmcr'\

A M. KIR. OSZTÁLYSORS JÁTÉK résztvevői
felkéretnek, hogy a megújítási betéteket: 
Vi =  24, lÁ =  12, V* =  fi, ’/s =  3 pengő és az 
előírt 3(1 fillér költségátalányt a f. hó 13-án kez
dődő IV. osztály húzása előtt fizessék meg, 
mert ellenkező esetben a nyeremény igény el
vesz. Ajánlatos egyidejűleg a föhúzásokra is 
beküldeni az összeget.
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METROPOL DIVATHÁZ
R á k ó c z i - ú t  5 8  (Melropol-szálló épülete)

Úri és női divatcikkek 
hihetetlen olcsó árai:

Pupiin ing 2 gallérral, bélelt mell P 4 . 8 0
Sporting rávarrott g a llé rra l_ _ _ P 3 . 9 6
Azsuros férfi zsebkendő. . . . . . . . . — . 3 0
Kemény g a l lé r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . 6 3
Hői p o llo v e r . . . . . . . . . . . . . . . . .  P 1 - 9 8
Hői harisnya, nyilas, hib. . . . . . . . . —  . 9 3

fiz lapénál olaj vezérigazgatója 
és íöiiiáraie még tagságban van

Az egyik vasárnap reggeli lap megírta, hogy 
Salgó Imrét, az Imperiál-olaj vezérigazgatóját 
és Komlós Gyulát, a gyár főmérnökét szomba
ton szabadlábra helyezték. Megállapítottuk, 
hogy Babits dr. vizsgálóbíró elrendelte a ve
zérigazgató és főmérnök szabadlábra helyezé
sét, de ezt a végzését az iigyszség fel folya
modta a táblához. Most a felfolyamodás sor
sától függ, hogy szabadlábra kerül-e az Impe- 
riál kt vezetője, akik egyelőre még fogságban 
várják a tábla döntését.

D Á N O S  Á R P Á D

Eltemettük Dános Árpádot, a magyar publi
cisztikának és közgazdasági életnek ezt u ki 
valóságát, akinek halála komoly vesztesége a 
magyar tudományos *'s gazdasági eleinek egy
aránt. Már tizenöt év^e. ezelőtt a kolozsvári 
egyetem magántanára lett, most pedig közvet
lenül halála elölt az a kitüiite és érte, hogy a 
szegedi egyetem rendkívüli tanárává nevezték 
ki. Elismerése volt ez annak az értékes, ki 
tartó munkásságnak, amit Dános Árpád dr. 
nyugalmazott miniszter* osztálytanácsos és a 
Magyar-Ok.sz Bank igazgatója tudományos 
téren is folytatott.

Utoljára a Margitszigeten látogattuk meg a 
súlyosan beteg Dános Árpádot. Környezete 
már tisztában volt akkor azzal, hogy a kór, 
amely megtámadta, gyógyíthatatlan, csak ő 
nem tudott arról, hogy a betegszobából már 
nincs visszatérés az íróasztal mellé. Fáradha
tatlanul dolgozott halálos ágyán is és akkor 
rendezte éppen sajtó alá „Az iparszabadság a 
magyar közigazgatási jogban“ című utolsó 
munkáját, amely csak nemrég jelent meg. A 
munka embere, szervezetében a gyilkos kórral 
iá szőtte jövő terveit. Elmondotta akkor, hogy 
gyógyulása után olyan gyakorlati prepozíciók
kal fog a nyilvánosság elé lépni, amelyek ta
lán enyhítik majd a mai súlyos gazdasági vál
ságot és megmutatják a kivezető utat a mai 
káoszból. . .

Ablaka a Dunára nézett és a nagybeteg Dá
nos Árpádnak az volt a legnagyobb fájdalma, 
hogy a Dunán is kérés hajó jár és ez a csend 
a magyar gazdasági élet dermedtségét jelenti... 
Pillanatig sem volt tétlen súlyos betegsége 
alatt sem és az igazi közgazdász széles látó
körével nagy terveken dolgozott, olyan terve
ken, amelyeknek megvalósítása nemcsak Ma
gyarországon, hanem Európaszerte enyhíthet
né a gazdasági válságot. . .

Sok közgazdasági tanulmány, rengeteg eikk 
és szépirodalmi munka maradt utána, az igazi 
nagy müvét azonban csak ezután hozta volna 
trq alá. Fiatalon, ötvenéves korában halt meg 
Dános Árpád és ezzel egy oly au karrier tört 
ketté, amely még erősen felfelé ívelt. Azok 
közé a kevesek közé tartozott, akiktől a beteg 
világgazdasági helyzet doktorai sokat tanul
hattak volna és akinek bizonyosan lettek volna 
olyan ötletei és javaslatai, amelyek sokat len
dítettek volna a gazdasági bajok útvesztőjé
ben megfeneklett világon...

Mélységes fájdalommal tudatjuk, 
hogy munkatársunk

Dános árpád dr.
in. kir. korm.-ínjMlnnársos. nyug. inin. osx- 
lályhinársos. :i szegedi ni. kir. Ferenc József 
tudomány egyetem ny. rendkívüli t.-ináru, in

tézetünk igazgatója, stb., stb.

életének ötvenegyeiül: evében, 
fo lyó  hó 5-én hosszas szenvedés 
után elhunyt.

Nagyszabású, kiváló tehetségé
ért az élet több terén is jelentős 
sikerrel megnyilvánult, széles lá
tókörre valló tudásáért, halála 
napjáig lankadatlan, sokoldalú s 
odaadó munkásságáért mindany- 
nyian tiszteltük, a jóért és szé
pért lelkesedő nemes életfelfogá
sáért, vonzó egyéniségéért szív
ből szerettük.

Az egész ember, az igazi ba
rát emlékét mindenkor kegyele- 
tes érzésünk fogja  övezni.

A Magyar Olást Bank Rí igazgató
sága. igazgatói és liszliistlSi kara

Végre m e g k e zd ő d ö tt Pesten is a z aratás
(Forral Zoltán rajza.)
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Egy Halálos aulógúszolás 
ulójáíéKa
12.000 p e n g ő s  k á ríérílési p er  folyik, 
a K ö x p o n ii T ejcsarnoit e llen

A budapesti törvényszéken július 12-én 
Dón is bíró érdekes kártérítési pert tárgyal, 
melyet Horváth Iván Jánosné a maga és két 
kiskorú gyermeke nevében indított a Köz
ponti Tejcsarnok ellen, havi száz pengő élet
járadékért.

Tavaly augusztusban történt, hogy Horváth 
Iván János kihordó triciklijén dolga után 
igyekezett, midőn a Hungária-úti halálsorom
pónál triciklijének kereko a sínek közé akadt. 
A forgalmas keresztezésnél akkor robogjad ke
resztül, egy másik autót előzve, a Központi 
Tejcsarnok tcjgyüjtö autója és halálra gázolta 
Horválhot.

Sehwartz Imre soffőr fölött, ki az autótí ve
zette, már a télen ítélkezett a törvényszék 
A'raj/zeí-tanácsa és első fokon egyévi börtönre 
ítélte. Ugyanakkor a nyomorban maradt öz

vegy maga ós gyermekei nevében polgári pert 
indított az autó tulajdonosa, a Központi Tej- 
csarnok ellen, amelyben havi száz pengő jára
dékot, illetve annak tízévi összegét, 12.000 pen 
göl követel életjáradékként.

Az ügyben már több tárgyalást tartott Bó- 
nis törvényszéki bíró. A Központi Tejcsarnok 
a büntetőítélet ellenére tagadta, hogy a soffőr 
lett volna a hibás a gázolásban és azt akarta 
bizonyítani, hegy Horváth Iván János maga 
okozta a szerencsétlenséget, mert italosán haj
totta triciklijét, a vasúti sínek között felborult 
és így esett a Központi Tejcsarnok autója elé.

A Központi Tejcsarnoknak ezt a véd -kt zését 
a kihallgatott tanúk és mérnök-szakértők már 
megcáfolták, úgy hogy az eheti tárgyaláson 
már előreláthatólag ítéletet fog hirdetni a 
törvényszék.

A l i  szeretet,mint enyhítő kiriimény
Vidlasz Jenő valamikor jómódú kereskedő 

volt. Később tönkrement és megmérgezte ma
gát. Felesége és fia, Dezső a legnagyobb nyo
morba jutottak. Ez 1929-ben történt. Vidlasz 
Dezső akkor 18 éves volt.

A fiú állás után szaladgált. Minden hiába. 
Nem tudott elhelyezkedni. Ekkor betörést kí
sérelt meg. Elfogták. A törvényszék egy évi 
börtönre ítélte. Megnyugodott. Kitöltötte bün
tetését és újra betört. Egy évi és három havi 
börtönt kapott. Szabadulása után újra a bűn 
útjára tévedt. Ekkor nyolc, hónapra ítélték. 
Ezév februárjában szabadult. Néhány nap 
múlva a Vörösmarty-utcában falbontás útján 
behatolt egy textilüzletbe. Mindent összecso
magolt, azonban a helyszínen elaludt. Ott ta
lálták a betörőt a zsákmánya mellett, alva.

Most tárgyalta ügyét a büntetőtörvényszék 
//orvát/t-tanácsa. Mint visszaeső bűnösre 5—10 
évig terjedő fegyház, vagy dologház várt rá. 
Azonban mindent megváltoztatott az a néhány 
őszinte szó, amit a vádlott mondott:

— Beismerem nagy bűnömet — mondotta —, 
de tessék elhinni, azért követtem el ezt a betö
rést, mert az anyám, akinek kis élelmiszer- 
bódéja van, annyira eladósodott, hogy már 
non kapott árut. Éhezett az anyám! Elhatá
roztam, hogy még ez egyszer betörök, de aztán 
soha többé.

És Vidlasz Dezső zokogva hanyatlott vissza 
a vádlottak padjára. Az anyát is kihallgatták. 
Ugyanígy mondott el mindent, mint fia.

A bíróság természetesen mgállapította Vid
lasz Dezső bűnösségét és egyévi és héthavi 
börtönre ítélte.

— Enyhítő körülmény — hangzott az indo
kolás — a vádlott nagy szeretető az anyja 
iránt és mivel még csak 22 éves, remény vau 
arra, hogy visszatérjen a helyes útra.

Az ügyész sem fellebbezett. Az ítélet jog
erőre emelkedett és a fiatal fiú, akit inár ne
gyedszer ítéltek el betörésért, sírva távozott 
aétárgyalóteremből cellájába.

Miniszter úr! Reforméba meg
az autó-adózási rendszert

Az újabb rendszám - zaklatás miatt tömegesen 
állítják le az autókat és motorokat

Legutóbb ismét 400 autói és motorkerékpárt 
dilitől lak le Budapesten. A rossz gazdasági 
viszonyokon kívül elsősorban azok a súlyos 
étjabb költségek okozzák a gépkocsik és motor
biciklik tömeges leállítását, amelyekkel az új 
táblák, vizsgák és tudja Isten még milyen 
jogcímen ki néni talált különböző „illetmé
nyek11 sújtják az autó- és motortulajdono
sokat.

A kereskedelmi és a pénzügyminisztériu
moknak fontolóra kellene venni, hogy az adók 
állandó emeléséből a végén semmi haszna 
sem lesz a kincstárnak, mert hiszen lassacskán 
leállítják majd azt a kevés autót és motorke
rékpárt is, ami még forgalomban van. Sokkal 
helyesebb volna ehelyett a benzin, illetve a 
molalkó áruhoz hozzácsapni egy bizonyos 
kisebb összeget, amit azután a kincstár adó

helyett bevételezne. Ezzel a rendszerrel azok, 
akik többet használják az autót, illetve a mo
torkerékpárt, több illetéket szolgáltatnának be 
a kincstárnak, anélkül, hogy külön súlyos 
adókkal zaklatnának minden járműtulaj
donost.

Bélrenyheség,
székrekedés

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

csülhetetlen szolgálatokat tesz a

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

szabbítjuk meg ezáltal életünket.

hogy az elmúlt télen sok fejtörést okozott es 
több botrányt idézett elő az egyik körúti 
lokál élő reklámja: az áftircos hölgy. Most 
arról értesülünk, hogy a hölgy, aki jelenleg 
az egyik dunaparti bár direktrisze, meny
asszony. A boldog vőlegény egy ismert  ̂bel
városi ügyvéd fia. Az esküvöt a szülök élénk 
tiltakozása ellenére már a napokban meg
tartják.

— hogy a nyári operett primadonnája, aki 
évekig a nős „széniejedelemmel”  járt és 
ezért a pesti humor Briketté Helmnek ne
vezte el, szakított hűséges és gavallér lovag
jával és rövidesen férjhez megy egy körúti 
cipökereskedőhöz. A nyári darab premierjén 
a bal proscenium páholyban ott ült a cipo- 
kereskedö, a jobboldali páholyban pedig a 
szénfejedrlem. A primadonna azonban csak a 
bal oldali páholy felé hajlongott^ és  ̂oda 
küldte szerelmes pillantásait. A szénfejede
lem pedig a második felvonás közepén el
távozott.

— hogy érdekes eljegyzési hír foglalkoztatja 
az előkelő pesti társaságokat. Fülöp Józsiás 
szász—coburg—got hat herceg Becsben el
jegyezte és rövidesen oltár elé vezeti Geor- 
gette Strmtszt, egy amerikai doilármilliomos 
gyönyörű, húszéves leányát

— hogy az utóbbi évek legnagyobb sze
relmi botrányának férfiföszereplóje ismét kí
nos eset középpontjába került. A daliás, elő
kelő úr állandóan az egyik nagy biztosító 
intézet igazgatójának elvált feleségével lát
ható és a benfentesek azt mesélik, hogy a 
nagy szerelem fináléja az anyakönyvvezetö 
előtt fog lejátszódni. Csütörtökön este azon
ban felhő jelentkezett a boldogság egén. A 
Ritz terraszán a jövendő házaspár össze
különbözött. A szép asszony kést ragadott és 
fel akarta vágni az ereit. A lovag alig tudta 
megakadályozni a véres eseményt, mely 
után — (és ezt mondanunk is felesleges) — 
a szerelmesek kibékültek . . .

— hogy pikáns szenzációja van a művész
világnak. Az elmúlt szezonban feltűnt és 
azóta már beérkezett aranyszőke szubrett 
több akt fény képe került forgalomba. Ezek a 
képek még abból az időből származnak, mi
kor a művésznő az egyik kabaréban segéd- 
színésznő volt. A szubrett természetesen min
dent elkövetett, hogy az indiszkrét fényképe
ket kivonja a forgalomból, ez az igyekezete 
azonban mindeddig meddőnek bizonyult. A 
fényképről ugyanis ismeretlen „tettes"' kó
piákat készíttetett és ezeket a művésznő is
merősei között terjeszti. . .

— hogy a pesti társaságokban nagyon ked
velik az elszólásairól közismert fekete kis
lányt, aki minden erejét latba vetve kutat 
egy gazdag férj után. A napokban bemutat
ták a fiatal hölgyet egy gazdag lipótvárosi 
fiatalembernek. A társaság átautózott a nép
szerű budai bárba, ahol egy kis pezsgő-, 
tangó-mámor után a fekete kislány odaha
jolt a lipótvárosi ifjúhoz és Marlenc Ditricht 
lepipáló basszus-hangon suttogta:

— Csókolj meg, te jó partid

a pl ailMe máska(a!
fouvzfiq\utCik, icék á szleítk , a {á u - 
d ék íá^ j^ ak , u+odecu Ue-cáiu-iúU
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A  v izsg á ló b író
és a z  o rvo ssza k é rtő  
érdekes vélem énye  

M a t u s k á r ó S
Matuska Szilveszter, a biatorbágyi merénylő 

már egy hete a pestvidéki törvényszék foglya. 
Az elmúlt hét alatt megfeszített munkával 
igyekezett Felszeg hy Róbert dl*, vizsgálóbíró 
világosságot deríteni az ügyre, melyben azon
ban vasárnap nem történt semmi újabb lépés, 
minthogy vasárnap szünetelt a kihallgatás.

A szombatról vasárnapra virradó éjszakát 
Matuska jól töltötte cellájában, láthatóan öt 
is megnyugtatta az a tudaty hogy vasárnap 
nem kell vallomást tennie.

Vasárnap reggel a szokásos rántott levest. 
ebédre pedig húslevest és főzeléket kapott, épp
úgy, mint a többi foglyok is és ugyanekkor 
megkapta az esti kenyéradagját is.

Vasárnap délelőtt még a fogházigazgató 
asztalán feküdt Matuska két újabb levele, 
amit kislányától és feleségétől kapott és amit 
ellenőrzés után vasárnap délben adtak át neki.

A Magyar Hétfő munkatársa kérdést inté
zett dr. Felszeghy Róbert vizsgálóbíróhoz, 
hogy milyen benyomást tett rá — a kihallgatá
sok során — Matuska. A vizsgálóbíró óvatos 
válasza meglepő volt:

— Bár a jütenborgi merényletnek 108 sebe
sültje volt és azután következett még a ször
nyű biatorbágyi eset, mégis be kell vallanom, 
Matuska nem tett rám ellenszenves benyo
más ' . . .

Létfőn lesz az első elmeorvosi vizsgálat és 
amíg a tényállás nincs teljesen felderítve, 
a beszámíthatóság kérdésében csak az orvos
szakértői vélemény után lehet állást foglalni.

Vasárnap délután a Magyar Hétfő munka
társa felkereste dr. Donáth Gyula egyetemi

tanárt, aki a Matuska-ügy ellenőrző szakértője 
s aki héti őr délelőtt kezdi meg Matuska elme
állapotának megfigyelését. Donáth Gyula dr. 
kérdésünkre a következőket mondotta:

— Már másfél éve foglalkozom a Matuska- 
hggyel, ami mint pszichopátiái jelenség sem 
mindennapi. A bécsi tárgyalások után Ccttin- 
ger professzor, az ottani orvosi szakértő meg- 
küldötte nekem a tárgyalási jegyzőkönyveket 
és az orvosi véleményeket, amelyeket azóta ta
nulmányoztam. Hétfőn reggel kezdjük meg 
Németh Ödön dr. és Tóth Pál László tanárok, 
a törvényszék kirendelt orvosszakértői társa
ságában munkánkat. Dr. Felszeghy vizs
gálóbíróval együtt fogjuk cellájában megláto
gatni a merénylőt. Remélem, sikerülni fog vi
lágosságot deríteni a borzasztó bűntett lelki 
okaira. Munkánkat elősegíti Matuskánénak 
férjéhez intézett ismeretes levele, amelyben a 
haldokló asszony arra kéri férjét, hogy tisztán 
az igazat vallja. Ami a „Leó szellemet'’ illeti, 
az a nézetem, hogy ez vagy kóros képzet, vagy 
koholmány. Valószínűen eleinte védekezésül 
hivatkozott rá Matuska, később azonban — 
mániájává, vált és maga is hisz benne. Matuska 
vallásos katholikus ember volt, aki vasárna
ponként misét hallgatott, a csantavéri temp
lomnak pedig szent jászolt adományozott. Egy 
ilyen i'allásos embert hipnotikus erővel nem 
lehet kényszeríteni hasonló borzalmas merény
letek elkövetésére, mert felébredt lelkiismerete 
föiébekerekedett volna a szugerált akaratnak.

Mindezekre a kérdésekre azonban csak az 
orvosszakértők vizsgálata fog végleges választ 
adni.A  főváros legveszedelmesebb betörőbandáján osztozkodás közben detektívek ütöttek rajta

Egy hónap óta minden eredmény nélkül 
nyomozott a főkapitányság betörési osztályá
nak detektív-csoportja az utóbbi időben el
követett nagyobb arányú betörések ügyében. 
A tettesek minden nyom hátrahagyása nélkül 
távoztak azokból a lakásokból, ahonnan min
den értékesebb holmit, ékszert, szőnyegeket 
és függönyöket elvittek.

A gummikesztyüben dolgozó betörők után 
még egy ujjnyom sem maradt, amelynek alap
ján a nyomozás megindulhatott volna. A de
tektívek csak az ösztönük után indulhattak 
el és az ajtónyitás módszeréből sejtették, hogy 
kik követték el az utóbbi hetek legnagyobb 
szabású bűntetteit.

Egy hónap leforgása alatt kifosztották dr. 
Frankovszky ügyvéd Fo-utea 23. számú ház
ban lévő lakását, ahonnan 10.000 pengő érté
kű ékszert zsákmányoltak. Betörtek dr. Ba
logh járásbíró Lovas-utca 18. számú házban 
lévő lakására, ahonnan 7000 pengő értéket 
vittek el. Feltörték Deák Sándor Bicskei-út 
fi. szám alatt lévő villáját és innen 2000 pen
gő készpénzt raboltak, végül pedig dr. Téger 
főgeológus Zsigmond-utca 0. számú házban 
lévő lakását fosztották ki, ahol 8000 pengő 
kárt okoztak.

Vasárnap délelőtt egy Budán járó detek- 
tívnek toprongyos külsejű, erősen illuminált 
állapotban lévő férfi tűnt fel, aki a Hor\áth- 
kertben szinte lerogyott a padra. A nyomozó 
közelebbről nézte mc-g ezt az embert, akiben 
régi ismerősét: Kovács József 23 éves rovott- 
múltú géplakatost ismerte fel. A detektív 
melléje lépett és felszólította, hogy kövesse 
öt a rendőrségre. Kovács tiltakozni  ̂kezdett, 
majd mégis jobbnak látta a felszólításnak 
eleget tenni. Néhány perccel később már a 
főkapitányságon vallott, ahol elmondotta, 
hogy két társával, Sallay Jenő 30 éves vas
esztergályossal és Benedek Balázs S5 eves 
ékszerügynökkel követték el az utóbbi idők 
nagyobb betöréseit. , , .

A jegyzőkönyv felvétele után detektívek

mentek ki Balázs Benedek Nap-utca 14. szá
mú házban lévő lakására, ahova a rablott 
holmikat vitték, hogy ott házkutatást tartsa
nak. A detektívek szerencsés időben érkeztek. 
Ép akkor hatoltak be a lakásba, amikor a 
banda két feje, Balázs és Sallay nagy vesze
kedések közepette osztozkodott az utolsó be
törésen szerzett zsákmányon.

A detektívek természetesen nyomban lefog
lalták az ott talált értékeket, majd a házku
tatást tartottak, amelynek folyamán nagy
mennyiségű zálogcédula került elő. Mindkét 
betörőt és a lefoglalt zálogjegyeket, valamint 
értékeket beszállították a főkapitányságra. 
Minden valószínűség szerint a lefoglalt ék
szerek és zálogjegyek révén megtérülnek a 
károsultak elveszett holmijai.

A beszállítás után kihallgatták a betörő
ket, akiket töredelmes vallomásuk után letar
tóztattak és hétfőn szállítanak át az ügyész
ség fogházába.

Ópiummal megmérgezte 
magát a szanatóriumban 
egy hernádvésöi ügyvéd

Vasárnapra virradó éjjel a Hárshegyi sza
natóriumban 60 gramm ópiummal megmér
gezte magát dr. Kretsch Jakab ügyvéd, akit 
súlyos állapotban a Rókus-kórházba szállítot
tak. Dr. Kretsch Jakabot egy héttel ezelőtt 
hozták fel Budapestre Hernádvésőről, orvosi 
kezelésre. Az ügyvéd a szanatóriumból a vá
rosba is bejárhatott és úgy látszik, a város
ból szerezte be a nagymennyiségű ópiumot. 
Vánkosa alatt két búcsúlevelet találtak. Egyi
ket feleségéhez, másikat a rendőrséghez cí
mezte és ebben kéri, hogy holttestét ne bon
colják fel. Erre nem is kerül sor, mert azon
nal gyomormosást alkalmaztak, úgy hogy 
valószínűleg néhány nap alatt gyógyultan 
hagyhatja el a kórházat.

NÜUnden sze m b e jö vő t ö ssze -  
s z ü rk é it  e gy ism e re tie n  
m ulató tá rs a s á g  K ispesten

Kispest, július 9. Kispesten ma hajnalban 
eddig ismeretlen mulató társaság az Üllői- 
útón minden szembejövőt összeszurkált. Az 
Üllöi-út és Arany Janos-utea sarkán megtá
madták Xeudov Károly 31 éves fodrászt és 
mellén, karján megszúrták. Xeudov kiáltozá
sára Szabó János 23 íves mozigépész rohant 
a helyszínre. Ót is letepertck és háthaszúrták. 
A mentők még kötözték a két sebesültet, 
mikor újabb kocsival kellett kivonulni az

ÜllŐi-útra, ahol véresen elterülve találták 
Szabó János 34 éves építési vállalkozót, kit 
oldalán szúrtak meg. Rövid félóra múltán is
mét kihívták a mentőket az üliői-útra, ahol 
Sándor Lajos 30 éves gyárimunkást találták, 
fején súlyos szúrt sebbel. A sérültek vallo
másaiból megállapították, hogy mind a négy 
támadást ugyanazok követték el. A rendőrség 
széleskörű nyomozást indított a támadók 
kézrekerítésére.

Mi történt a fogházban
a látogatás alatt?

Különös tartalmú kérvényt nyújtott be a 
napokban egy ismert, pesti ügyvéd útján B. 
Irén, dr. Lázár Andor igazságügyminiszter- 
hez. A kérvényben a leány arra kéri a minisz
tert, adjon engedélyt arra, hogy vőlegényével, 
aki a gyüjtöfogház lakója, meg esküdhessen. 
Azzal indokolja B. Irén a kérést, hogy rövi
desen gyermeke lesz a fogolytól. Eddig nem 
lenne érdekes az ügy, de a kérvény végén 
B. Irén olyasmit állít, amire példa még nem 
volt és amelynek ügyében a miniszter máris 
elrendelte a vizsgálatot.

— Tömegbeszélgetésen a Markó-utcai fogház

alagsorában találkoztam vőlegényemmel, — 
írja a kérvényben —, aki akkor még vizsgá
lati fogoly volt. Vőlegényem intett nekem és 
hátravonult c terem végében lévő félreeső 
helyre. Utána mentem. És ennek a néhány 
perces együttlétnek a következménye, hogy 
rövidesen gyermeket hozok a világra. Ezért 
kérek engedélyt az esküvő megtartására.

A vizsgálat a furcsa tartalmú beadvány 
alapján megindult és ez a vizsgálat lesz hi
vatva megállapítani, mennyiben felelnek meg 
a valóságnak a leány fantasztikusnak hangzó 
állításai.

MA KEZDŐDIK

A NYÁRI P ( J ) K
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Szabad orvosválasztás !

Betegség Mién
l l ..  ni ^  biztosítson

^ y y y p A N G L O - D i l M U B I A N  L LO Y D
Á lta lá n o s  Biztosító Részvénytársaságnál

Budapest, V., Hold-utca 21.

Túlzottak Berlin színházi helyze  
téről e lte rjed t h írek —  m ondja  
Paul G ordon, a m agyar 
szárm azású rendező

A hét végén Berlinből Budapestre érke
zett a magyar származású világhírű színpadi 
és filmrendező, Paul Gordon. A Magyar 
Hétfő munkatársának a következőket mon
dotta:

— Csak pár napra jöttem haza. Néhány 
darabot szeretnék megnézni és ezeket Berlin
ben elhelyezni. Le kell szögeznem, hogy azok 
a hírek, melyek Berlin színházi helyzetéről 
elterjedtek, túlzottak. A magyar szerzőket 
már azért is műsorra kell tűzni Berlinben, 
mert a német színpadi termés nagyon gyenge. 
Jelenleg magyar színész nincs Berlinben. 
Akik hazajöttek, inkább óvatosságból, mint 
kényszerből tették . . .

Gordon különben csak októberig marad 
Berlinben, akkor Párisba utazik, ahol a „De- 
nevér”-t fogja rendezni.

E g y  Qálás kis n ő  . . .
Szilágyi Klári au íógázolási ü gyén ek  

furcsa epilógusa
Emlékezetes az a halálosvégű autószeren

csétlenség, melynek okozója Szilágyi Klári 
színésznő, áldozata pedig egy 74 éves öregúr 
volt. Szilágyi Klárit annak idején letartóztat
ták és akkori vőlegénye, Gyergyai István az 
ismert, fiatal színész hiába mozgatott meg 
minden követ, a gázoló színésznő fogságban 
maradt. Időközben kitűzték a törvényszéki tár
gyalást is, melyen Szilágyi Klárit dr. Vándor 
Mihály ügyvéd védte. színésznőt elítélték 
ugyan, de szabadlábra helyezték.

Most ennek a halálos autógázolásnak az epi
lógusa játszódott le Benedek bíró előtt. Dr. 
Vándor Mihály ügyvédi költségeiért pert in
dított a színésznő ellen. A tárgyaláson azután 
mindenki nagy meglepetésére Szilágyi Klári 
a következőket jelentette ki:

— Én nem adtam megbízást az ügyvéd úr
nak, tehát nem fizetek. A követelést tessék be
hajtani azon az ismeretlen úron, aki a meg
bízást adta.

A bíróság elrendelte a bizonyítást és a tár
gyalást elnapolta. ?

Az esetben az a legérdekesebb, hogy Szilá
gyi művésznő, aki azt állítja, hogy nem is
meri Gyergyai Istvánt, aki Vándor ügyvédet 
megbízta, hosszabb ideig menyasszonya volt a 
fiatal színésznek és még most is az ö autóját 
használja. Ennyire hálátlannak pedig még 
egy színésznőnek sem szabad lenni. . .

Teddy and Partner. Iván Noé francia író
vígjátékát mutatja be kedden este a Teréz- 
kÖrúti Színpad. A darabot Vaszary János 
fordította és rendezi. Négy betétszám is lesz 
a vígjátékban, amelyeket Szenes Andor ver
seire egy új zeneszerző, Fejér György szer
zett. A főszerepeket Vaszary Piroska, Erdé
lyi Mici, Ráday Imre, Balassa János és Mak
iári Zoltán játszák.

Stux is  Fux a<z> acaiásou
SZÍN: egy pestkörnyéki falu. Egy búza

táblánál áll Stuzc és nézi az aratók munká
ját. Fux arra jön autón, megállítja a kocsit 
és megszólítja Sluxot.

FUX: No, ez a hét is népiesen kezdődik! 
Mit csinál errefelé Stux úr?

STUX: Csépelek...
FUX: Csak nem csapott fel kisgazdának? 

Nem is tudtam, hogy birtoka van.
STUX: Ki mondta magának, hogy birto

kom van ?
FUX: Hát nem a gabonáját csépeli?
STUX: Csépelem itt a gazdák előtt a 

rossz időjárást. . .  Szidom, hogy nem akar 
nyár lenni. . .

FUX: Már megint bedőltem magának! 
Hát bizony sok volt az eső, de azért szép a 
búza.

STUX: Ez búza, nem rozs?
FUX: Magán is látszik, hogy városi. A 

búzát és rozsot sem tudja megkülönböztetni?
STUX: Csak kenyérben. A búza a fehé

rebb kenyér, a rozs a barnább . . .  De itt egy
forma színűk van . . .

FUX: Szép magas a búza ... Mondja 
Stux, mit szól a csikágói búza-hosszhoz?

STUX: Nem tudok hozzászólni. Nem vol
tam Csikágóban az aratáson . . .

FUX: Mért kell ehhez ottlenni? Azt hiszi 
talán én direkt kiutaztam Amerikába?

STUX: Akkor hogyan tudja, hogy ott mi
lyen hosszú a búza? Hosszabb, mint itt?

FUX: (mérges): De nem erről van szó! 
A tőzsdén nagy a búza-hossz.

STUX: A tőzsdén is termelnek búzát? 
Hosszúszárút? .. .

FUX: De nem! A tőzsdén felment a búza
ára.

STUX: Ne mondja! Nem is tudtam, hogy 
a trafikban is árusítanak búzát. . .

FUX: Slussz! Maga napról napra értel
metlenebb le sz !... Mit szól hozzá, milyen 
zép ez a sok kankalin?

STUX: Cccc . . .  ennyi apró állat. . .  És 
nőstény nincs köztük?...

FUX: De Stux, miről beszél már megint?! 
Hiszen ez virág!

STUX: Hogyan lehet a virág himnemü? 
Nőstény-kálin is van?

FUX (dühöngve): Mondja, mit keres 
maga egyáltalán vidéken, ha ennyire nincs 
fogalma ezekről a dolgokról?!

STUX: Valaki azt tanácsolta, álljak ide 
be ispánnak. Gondoltam, megpróbálom. Hát
ha lehet még belőlem főispán is . . .

FUX: Hagyja már abba a rossz vicceit! 
Most látom csak, milyen szép az árpa.

STUX: Ez szép magának? A Grósz tanár 
egész más véleményen van . . .

FUX: Mi köze a Grósz professzornak'ih- 
hez az árpához? |

STUX: Már többször megnézte...
FUX: Kijött ide?
STUX: Dehogy. Én mentem hozzá a kli

nikára.
FUX: De hogy jön ez az árpához?
STUX: Úgy, hogy valószínűleg operálni 

kell. . .
FUX: Mi az, hogy operálni? Az árpát 

egyszerűen levágják kaszával.
STUX: Kaszával vágják? Akkor nem me

gyek többet a klinikára —
FUX: Mit akar állandóan azzal a kliniká

val és mit törődik maga egyáltalán azzal, 
hogy mivel vágják az árpát?

STUX: Na hallja, maga könnyen beszél.. 
Az én szememen nőtt az árpa, nem a ma
gáén.

FUX (vörös a méregtől): A maga fejét is 
le kellene vágni, mert az meg lök!

STUX: Már maga is kezdi? Ezért vesz
tem össze a Blazsekkel is. Nem igaz, hogy 
tök volt a kezemben, hanem makk! . . .

FUX: Irigylem a Blazseket, hogy össze
veszett vele! Annak legalább már nem kell 
magával beszélni. Nekem, sajnos, már az 
álmaimban sem nimfák jelennek meg, hanem 
mindig csak maga . . .

STUX: Milyen fa az?
FUX: Ki beszél itt fáról?
STUX: Most mondta, hogy nim-fa . . .
FUX: Elég volt ebből! Nézze inkább mi

lyen szép zsíros föld ez.
STUX: Libazsíros, vagy disznózsíros?
FUX: Milyen blöd kérdés ez már megint?
STUX: Csak érdeklődöm, hogy milyen 

zsírral kenték be . . .
FUX: Már látom, magának halvány sej

telme sincs a mezőgazdasági kérdésekről. 
Biztosan azt sem tudja, hogy a rozs zuhant.

STUX: Hova zuhant, az Istenért? Csak 
nem zuhant valakire?

FUX: Mondom, nem szabad magával 
ilyesmiről beszélni! A mezőgazdasági témát 
befejeztük. Beszéljünk másról! Mit szól 
hozzá, hogyan viselkedik ez a Matuska? Ha 
már a vizsgálóbíró előtt ennyit sír, zokog és 
imádkozik, képzelje el, mit művelne ez a 
vesztőhelyen?

STUX: Én tegnap is a vesztőhelyen vol
tam, mégse sírtam ... Idővel megszokja azt 
ts az ember ..

FUX: Hogy lehet azt megszokni? És mi
lyen vesztöheiyen volt maga?

STUX: Amikor a makk miatt Összevesz
tem a Blazsekkel. . .

FUX: Mi köze ennek a vesztőhelyhez?
STUX: A kávéházban egész délután a 

vesztőhelyen ültem. Folyton csak vesztet
tem . . .

LÁSZLÓ FERENC.

.J~lözqazclo zg a za a sa g i p JelylzáJc

Pesten színésznő egy indiai maharadzsa 
hites felesége

A huszonhétével Sajó Lili kalandos múltja két házasságon és 
az indiai háremen keresztül a pesti színpadig

Néhány nappal ezelőtt a lapok röviden hírt 
adtak róla, hogy Maupara és Mohamumdi ma- 
haradzsája Budapestre érkezett.

A dúsgazdag maharadzsa az egyik duna- 
parti szállóban szállt meg és arra kérdésre, 
hogy miért jött Pestre, röviden ennyit vála
szolt:

— Családi ügyben.
Sokan kétkedve fogadták ezt a kijelentést, 

nem tudták elképzelni, hogy milyen családi 
Ügye lehet a maharadzsának Pesten. Ezért 
azután mindent elkövettek, hogy valami rész
letet megtudjanak. Egyik este, végre elérték 
céljukat a pesti kiváncsiak, a maharadzsa 
megmondta látogatásának igazi okát:

—  A feleségemért jöttem Budapestre!
így derült ki, hogy a maharadzsának hites

Magas áruhegyek -  alacsony árak a Magyar Divatcsarnok jubileumi nyári vásárán
.Napok óla kétsülödik nyári Tatárára a Rákó<*xf-úti 

MAGVAK DIVATCSARNOK. A gazdag raktárakból min
den árucikk bekerült mos! az elárusító-termekbe 9 
ahová esők néz az ember, mindenütt valóságos áru
hegyeket lát. Csillognak a selymek, ragyognuk a mosó- 
áruk színei, harisnya annyi van — de mind-mind hibát
lan —, hogy az ember nem is tudja, melyikhez nyúl
jon előbb, pompáinak a kész női ruhák s az élelmiszer- 
osztály felől inyesiklamló illatok szálianak. Kz volt a 
helyzet szombaton délután a nyári vásárra készülő 
MAGVAK DIVATCSARNOKBAN. Hétfőn reggel, amikor 
majd a bejáratok kapui megnyitnak s a vasárra váró 
közönség betódul, olyan bőséget fog találni ezen a vásá
ron. hogy elániu! tőle. He talán még ennél is fontosabb, 
hogy a magas áruhegyek mellett mesébe illő alacsony 
árak várják a vevöközŐnséget. Jubilál a MAGVAK 
DIVATCSAKNOK. alapításának negyvenedik évforduló
ját ünnepli s azt akarja, hogy ebben az évben hűséges 
vásárlóközönsége is együtt örvendezzen vele. F.zért van 
a meglepő olcsóság, de meg azért is. hogy a rossz idő
járás miatt visszamaradt sok finom divatos árucikket 
el lehessen adni. Mert ezeket a divat változásainak 
kitett árurikkeket nem lehet a jövő évre eltenni, ezeket 
bármilyen áron is, de okvetlenül el kell adni. A közön
i g  egyébként nem sokat törődik azzal, hogy mi az 
elrsóság oka. a MAGYAR DIVATCSARNOK közönsége 
azonban annyira együttérez kedvelt áruházával, hogy 
minden dolga iránt a legnagyobb érdeklődéssel viselte
tik. A négy évtized alatt olyan bensőségessé és olyan 
barátivá fejlődött a viszony a vásárlóközönség és az áru
ház között, hogy ma már rengetegen vannak olyanok, 
akik minden szükségletüket kizárólag esak a MAGYAR 
DIVATCSARNOKBAN szerzik be. Volt idejük meggyő
ződni arról, hogy a nagy áruház milyen jelentős elő
nyöket nyújt vásárlóinak és napról-napra volt alkalmuk 
m'Myoztdni arrél. ho,j .  MAGYAR DIVATf.SAH.NOK- 
BAN » h i  ..„kit Mm tMpiMk be , h „ „  mindenki, 
nek e,jform. mértékkel mérnek. A Idrurerdk lelke.

• MAGYAR DIVATCSARNOKBAN szabadon Járhatnak-

kelhetnek, senki sem nógatja őket vásárlásra, de ha 
vásárolnak, pereek alatt, előzékenyen szolgálják ki őket. 
A hosszú kirakatsorok mind tömve vannak a finom 
árueikkekkcl, de ez mégis csak halvány tükre annuk a 
gazdagságnak, ami odabent várja n vevőt. Van a 
MAGVAK DIVATCSARNOKNAK bélésáru, bőrdíszmű-, 
bőrönd-, cipő-, ernyő-, férfi fehérnemű-, függöny-, 
gyermekkonfekció-, harisnya-, illatszer-, női kalup-, 
keztyű-, férfiruha-, férfiknlap-. háztartási cikkek, kerti 
bútorok, élelmiszer-, kötött áru, mosóanyag-, munkás- 
ruha-, női divat-, női fehérnemű-, női konfekció-, rövid
áru, selyem-, szőnyeg-, szövet-, uridivat-, vászon-, 
gramofonlemez-, cukorka- és jálékosztályai, de vannak 
büfféi és van cukrászdája is. Minden osztályon dús
gazdag a választék, a helyiségek tágasak, kényelmesek, 
ragyognak a tisztaságtól, n büffében jólesik megpihenni 
a filléres tízórai, vagy uzsonna mellett. Minden kincsét 
a jubileumi vásár olcsó áruin szórja szét hétfő reggel
től kezdve a MAGYAR DIVATCSARNOK. Az újságokban 
megjelent hirdetések óta az egész fővárosban erről a 
nagyjelentőségű közgazdasági eseményről beszélnek 9 
nem kell különös jóstehetség annak megjövendölésére, 
hogy a vásár minden napján ssufolvn less a kettős 
üzletpalota minden helyisége. De igénybe vehetik a 
jubileumi vásár olcsó árait a vidékiek is, mert a 
MAGYAR DIVATCSARNOK a vásár tartama alatt be
érkező vidéki megrendeléseket a vásári árakon küldi 
azét. A MAGYAR DIVATCSARNOK ríme: Budapest, 
Rákóezi-út 72—74. szám.

felesége él Pesten: Sajó Lilinek hívják, színész
nő és a Magyar Színházban játszik.

1928-ban érettségizett Budapesten a Mária 
Terézia leánygimnáziumban Sajó Lili, Sajó Fe 
renc konnányfőtanácsos leánya. Érettségi után 
kiutazott Párisba, az egyetemre. A világ fővá
rosában megismerkedett egy francia selyem- 
gyár igazgatójával, akihez szülői beleegyezés
sel férjhez ment. Két évig éltek együtt, ami
kor megjelent Párisban Maupara és Moha 
mumdi maharadzsája. A fiatalasszony bele 
szeretett az egzotikus fejedelembe és megkérte 
férjét, egyezzen bele a válásba. A férj bele
egyezett és elváltak. A fiatalasszony pedig el
utazott a maharadzsával.

És most beszéljen a feltűnő szépségű, fe
kete Sajó Lili:

— 1930-ban utaztam el Párisból a maharad
zsával, aki Indiában feleségül is vett az ottani 
törvények szerint. Az esküvő után tudtam csak 
meg, hogy férjemnek rajtam kívül még négy 
felesége van. De ekkor már nem lehetett sem
mit sem tenni. Beköltöztem a hárembe! Én 
voltam az egyetlen „lady”, a többiek bennszü
löttek voltak. Gyönyörű kastélyban laktam, 
mindenem megvolt, csak a szabadságom hiány
zott. Még az uccára sem mehettem ki. Fogoly 
voltam. Néha hosszú hónapok teltek el anélkül, 
hogy férjemmel találkoztam volna. Másfélévig 
tartott ez az állapot. Nem bírtam ki tovább. 
Férjem egy bizalmasa segített és én megszök
tem. Pestre jöttem a szüléimhez és a múlt év 
szeptemberében színházhoz szerződtem.

Sajó Lili pillanatig elgondolkodik, majd így 
folytatja:

— Most néhány nappal ezelőtt férjem 
Pestre érkezett. Kér, hogy menjek vissza, de 
én annak ellenére, hogy még most is szeretem, 
Pesten maradok. Nem megyek vissza!. . .

Szenzációs nyári vendégjáték a Terézkörúti Színpadon!

TEDDY tus PARTNER
Prem ier kedden este 9 órakor I

Rendkívüli olcsó helyárakI Telefon: 265—54.

Zenés vígjáték 3 részben. Irta: Iván Noé. — Zenéjét 
,**"**., A"?or verseire Fejér György szerezte. -  

* Mlrl. Ráday Imr»,
Pí r,m Er,,i' H.mra. t „ .  Inkt, M.r- «lt. Justh Gyula, Somló latrán, Bondy, Pattira, Balasaa 

Dóssá, Sáaidor. — Művészeti rendező: Vaszary János. 
— Nyilvános esti főpróba hétfőn este 9 órakor.

A VEZÉRIGAZGATÓ ÚR HÁZAT VÁSÁ
ROL . . .  A panasz ragályos betegség. A sze
gény emberektől és a kisiparosoktól eltanul
ják a gazdagok és a gyárvállalatok is. És 
amíg a gyárak panaszkodnak az általános 
gazdasági válságra, addig a vezérigazgató 
urak vígan vásárolnak házakat és telkeket. 
Például a Fegyvergyár vezérigazgatója. Amíg 
e gyár egy-két évvel ezelőtt még alig fizetett 
osztalékot a részvényeseknek, addig máig, 
úgylátszik, annyira megerősödött, hogy fegy- 
verneki Frommer Rudolf vezérigazgató meg
vásárolhatta az Alma-utca 5. szám alatti 300 
négyszögöles ingatlant 00.000 pengőért. Hála 
Isten, kis bíztató jel a gazdasági válságban... 
A Fegyvergyár, amely vezérigazgatójának 
gyümölcsöt terem. Almát. Vagy legalább is 
házat az Alma-utcában . . .

V
A TELEFONGYÁR ÚJ „TRANZAKCIÓJA.”

A Telefongyár is azoknak a gyárvállalatok- 
nak a sorába tartoznak, amelyek — legalább 
is a gyár vezetői szerűit — évek óta tengőd
nek. Ez a tcnyödés eddig inkább csak abban 
a kapkodásban jutott kifejezésre, amely a 
gyár címétől annyira távoíesö különböző cik
kek gyártásával kísérletezett, gyors változa
tossággal. A Telefongyár előállított az utóbbi 
időben vasúti fékeket, rádiókészülékeket, evő
eszközöket. oldalmotorokat, vasúti jelzőkészü
lékeket és ki tudja még mi mindent, ami nem 
telefon . . . Most újabb „ tranzakció” előtt 
áll a Telefongyár és ennek a tranzakciónak 
első lépése, hogy — a vállalat vezérigazgató
ját, — bizonyára nagy érdemeire való tekin
tettel, — amit a legkülönbözőbb cikkek gyár
tása körül szerzett, — felfelé buktatták és 
alelnölcké ,,léptették elő". Vájjon milyen új 
cikkel lepi most majd meg e gyár közönségét?

V
PESTKÖRNYÉKEN CSAK A VILLANY 

KÖRÜL VAN BAJ? Hónapok óta folyik a 
főváros környékén a harc a villany drágasága 
miatt a Phöbus ellen. Egyes lelkes és sötétsé
get kedvelő emberek jobb ügyhöz méltó buz
galommal mást sem tesznek, mint a drága 
villanyáram ellen agitálnak és villanysztrájk- 
ra búj tóga tnak. A látszat már szinte az, hogy 
a főváros környékén nincs is más probléma, 
mint a villanykérdés és minden egyszerre jóra 
fordulna, ha a villany egységárát leszállíta
nák néhány fillérrel. Pedig . . . Miért nem 
beszélnek Pestkörnyéken például a magas 
adókról, a tarthatatlan vízdíjakról, a sérel
mes vasúti- és villamos-tarifákról, a súlyos 
OTI-terhekről . . . Minek folytatni? Van 
ugyebár elég probléma, ami megoldást sür
get . . . Ehelyett ligába tömörülnek és izga
tottan üléseznek a villanyáram miatt több
nyire olyan derék környékbeliek, akiknek a 
házába nincs is bevezetve a villany . . . Való
színűleg ezért ellenségei a petróleumnál jobb 
világításnak . . .  Ha nekik sincs, ne jusson 
másnak sem . , ,

V
EGY HÁZASSÁGI HÍR REJTÉLYE. A

pesti társaságokban most sokat beszélnek 
egy házassági hírről, amely több lapban meg
jelent, azonban egész érthetetlen ellentmondá
sokkal. A házasságkötés Londonban történt, az 
ifjú férj Van László, a fiatalasszony pedig 
csömöri Zay Andrea Lujza grófnő. A Magyar 
Hétfő legutóbb már megírta, hogy a raenyasz- 
szony anyja nem más, mint Bdrdy Gabi. a 
pesti varieték egykori csillaga. £pp e tény kö
rül van az előkelő esküvőről szóló hírlapi köz
leményekben furcsa és mulatságos eltérés. 
Amíg ugyanis az egyik házassági hírben azt 
olvassuk, hogy:

„Dán László, a Diamand Samu és Fiai Pan
nónia rt. igazgatója, Dán Béla és neje, IVeisz 
Olgiea fia és Zay Andrea grófnő, Zay Imre 
gróf és Bárdy Gabi leánya Londonban házas
ságot kötöttek4*,

addig a másik fogalmazásban így haugzik 
a napilapokban megjelent házassági hí.*:

„Július 5-én Londonban házasságot kötöttek 
csömöri Zay Imre gróf és neje, tabenstcini 
Gally Gabriella leánya, Zay Andrea Lujza 
grófnő. Dán Béla m. kir. kormányfőtnnácsos, 
vezérigazgató és neje. Vajda Olga Mária fiá
val, Dán László Endrével, a Pannónia (Lon
don) Ltd. igazgatójával” .

A pesti társaságokban azt még értik, hogy 
mi képen lesz a Diatnandból Dán és lVei->z ül- 
gicáhól Vajda Olga Mária, de hogy Bárdy Ga
biből, az egykor ünnepelt táncosnőből hogyan 
lett ,.rabenstcini Gally Gn■)rit‘l!a',. ez olyan 
rejtély, amelynek feld.MÍtósén hiába fáradtak 
a társaságnak ilyesmihez ráérő tag jai...

Az ügy érdeméhez tartozik, hogy Dánék 
kétszáz pengős „vérdíjat” tűztek ki annak a 
fejére, aki a „nem hivatalos*’ szövegű házas
sági hírt nyilvánosságra hozta és elhelyezte a 
lapoknál... Lapzártáig még a csábító összeg 
ellenére sem sikerült kézrekeríteni az indisz- 
krét kellemetlenkedőt...

A WIENER BANK-VEREIN, Wien, igaz
gatótanácsának folyó hó 3-án megtartott ülé
sén előterjesztetett az 1932. üzletév zárszám
adása. A nyereség- és veszteségszámla a 
schilling 22,336.381.47 összegű rendkívüli le
írások eszközlése után a tartalékalap és a régi 
részvények lebélyegzéséből származó könyv- 
szerinti nyereség felhasználásával kiegyenlí
tettnek mutatkozik. A mérleg schilling
29,500.000.— részvénytőkét, mely 460.000 da
rab lit. A. elnevezésű schilling 50.— n. é. és
650.000 darab lit. B. elnevezésű schilling 
10 — n. é. részvényre oszlik, továbbá schilling 
1,062.430.— Összegű tartalékalapot tüntet fel.

Az l rikány-Zsihölgvi Magyar Küszénhánya 
Részvénytársaság július 6-án tartott közgyű
lése az osztalékot részvényenként 5 pengőben 
állapította meg. A 100 pengő névértékű rész
vények 42. számú szelvénye július 10-tőI kezdve 
a társaság pénztáránál és a Magyar Általá
nos Hitelbanknál kerül beváltásra.
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I selyemfényű creppszöv. 4.25 ,
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te 1  181.38,
Jzines mosó öurette

ruhákra és komplékra

A ft a o e l t f c n e A , a e t i jm c A :

Hiníós crepe-de-cliine _
és marocain, la műselyem
minőség ...............................

Höseiyem georgelíe imprimé 1 .98
a legújabb mintákkal mtr.......  ■

Ribulding és fiomiseite _  _ _
a legújabb müselvem ruha- ^ , 9 0
anyagok ...............................  w

Valódi nyersseiyem 9 . 6 8
Mííseiyem georgeíte

minden divatazinbcn mtr ...

Vnióüi nyersseiyem
nyers színben 70 cm széles

Műselyem burette
és scbantung dlvatszinekben

2-90 
- f .98 
*| .58

; Rövid puplinnodróg 
Strand- és tiálópijama 4 . 5 0  
Finom puplin pijama 1 4 , 8 0  
Elegáns gyapjukalap 3 , 9 0  
Finom nyúíszőrkalapok o «80

elegáns színekben .................  w

1,40
Férfi zsebkendő _  9 2  
Önkötő nyakkendő _  7 ©  
Bőröv _ B O

díszes csattal ______ _____   * w U

Gumi nadrágtartó _  o o
bőrrészekkel ______  1.28,

, - . 3 2

! Kői dl
fehér, rózsaszín és kék transz- 
parcncs ................. —.98,. _________ _________  arcDcs nt) 1 . 2 0

3 - « o |  Hői pinue-gallér ’ _  o c
3  * ® I ( c x f c x u A d A

M .... - 5*801  Férfi szövsföitönyök
Husiin impriméeruha 1 1 : 5 3 “

grőnyőríi mflsolyem minőség J

ni , in-11,eu, kOUü HZ.ni.

Múseiynm pongyola
Jó fazonokban, kiváló mosó .

Hyóri üuretíruíia
irmely színben, kiváló mosó

Burette-kosztüm
fehér, csinos angol fazónban

három  vásári egysé^árbun

i s  k « |  2 9 * 3 9 * 4 9 *
J * ‘ H Nyári bureitöiíöny

bőrrészekkel ............ 1.28,

| Zoknitartó
selymes gumiból —.48, pamut

6.80
8 0

p & x c c lla n  :

j Cukortartó préseli üvegből — . 6 6  
Vajtartó préseli ávegböl —.88 
Vizeskorsó fajanceöől — . 9 8
4 tírís főzeléktől- - - - - - - —.98
Kompórkészlet pféselt thregből 1 . 7 8  

| Likörkéizlei préselt üvegből 1 . 7 6
2 2  { l i l e x ^ o  c c A A e A  :

I F a ja n c e lá n ré r  m á lj  és lapo s —.22  I 
Fehér fojonce bögre — —.22  S „ L u p a ' m ű s e lfa m  ir ik á p ija m a  7 ,f t n
a • I, » i I r ■  a legelegánsabb fazonokban MCsiszpL HZ8S- es boros pohár —. 2 2 1  csikós női nadrág 1 , 1 5
lívegmosókefe . . . . . . . — . 2 2 ®  «»■ * 1
75 drb papirszalvetta —  . 2 2  „  ib „iiipci , nuwui, ocmt'fí ... mm 
Toilette papír 300 lapos - . 2 2 1 Tüliszerfl női nadrág i , g o
Rugós habverő- - - - - - - —-221 Brokát csípőszorító
P a s z íro z ó fa - - - - - - - —.22

Fehér burett vászonul] 4 , 40 i  " S a !  6 -
h í s í  i f S i S "  - í j  1 3-

f i '  I  Vászon tenisznadrág
1 9 f | 9  draon fehér selyemfényű  ̂ B5_,

anyagból ...................................O *

Divat koschanadróg 8 . 8 0
Lenvószon-joppe e . 6 5

1  * ® 8 1  Gyapjú kasánkabáí 17.30
1 Í Ü Ü S  , . 4 8  f  h B S 5 ™ “ “  5 . 2 5

3 , 6 0 8  - S ^ ó i  t/c#  —  { t u ^ ö n t f :

2 . 4 8 1  Futószönysg _ _
S a n n o u s  m ű s c írs m  h á lóino  é g n i  w ” 1, -  . . . . . .°  §  Hm tns futószonyeg

7 3

njjal, bármely színben 

teniszhez, Teher ...

{ c A e x t ie t n ü  1

Színes kombiné
eelycmro dolgoeolt himzéssel .

S % c o e í e £  —  c ia ^ h a Á  :

V á sá ri egységáron a lin ó m  o í i  
g ya p ju szd ve ísk
Kibolding, Geoî ratte, Bnckle és ^  
egyéb finom divatos kelmék 
130—110 cm szélességben.......

V á sá ri egységáron a fino m  ás 
ne m e s g ya p jú , k a m g a rn  . _
és scheviott férflflltőnykelraék | f  ( Ó v  
szélességük 150 cm.................A iá

tiyom cft jour terítő _
Jodantrehn festésű.............. *

D u p la szövé sü  k e riia b ro sz  f*.90
nyári vendéglőknek 135X135 Aa

Cérnuzefir _  « ©
férfi-és gyermekfehérneműre j

Lepődő gyolcs 1 . 6 8
erős szálú 8.4-cs............mtr. ■

S itjf.'u n e Á 'iu / '.á Á  :

Leányka d iernd lim ha ^  Q O
45-Cs, Jó mos", hímzett kóténv- ^  .S r ö  
nyel (+20 fii!.) .....................  B

Leánykam ííselyem ruha _
hercig fazonokban (+  20 íill.) , ^ 9  
45-ős .................................... B

Gyermek bomok-jétszóruba _  ® ©  i
3 nagyságban ........................ |

Gyermek játszóruha i  . 6 8
színes panamából, 3 nagvság .. n

Gyermek pijcm aöltöny 9,25
szmes panamákból (+20 fill.) mm

F s Ig o ia P o ió i  f ia c s k á m b a  _  .  „
c. ikon színtartó anyagból 1—8 ^  - 9 8  
számig.................................... B

Gyermek müselyemnadrág _  © »
bármely szin és szám ....... ....

_____ ___  | \

C l*  e C A é ó e t í h  y a V ia  :

Hői Viskosaharisnya 1 - 2 8
erős szálú múselyem. hibamentes

Kosaras melltartó
dnpla tUÜból —.98, batiszt 
sifónból...................................

Höziartúsi gumikö!ény~ *9 8
M ila n s s  m ű se lye m  p ijam a

otthonra és strandra minden 
színben . 4 . 8 0

iQ ö x ö fu 2  —  tfC d % ía \ íá < i :

kfamappa 3  7 0
Ovális kézikazetta i t2®

2 oldalt gumibetéttel, 20 cm. 9  8 Q  
magas .................................  w

Primo brokótfOzö e.gn
fehér és színes, 30 cm. magas v

erfís etrapabiró 2u ezéíés 2*88, 1.78
65 szeles................... .. ... ... B

Sezlonótvetö , _ ow
pcrz-:a mintás, karaniániai sző- | l , 0 < j  
vésű 230X150 nagy b........... ..A J

M ű s e ly e m  broká tpap la n
la. kézzel varrott kivitelben.
180X130 .............. -  — ___ _

2 1 - 8 0  

1 3 - 8 0
„Sultán“ rojtos ágyelö c . 9 0

bordó alapszínben, 120X60 km

4-90 
4-90

I,

„lndantréhnu függöny

Szaténpapion ,  _ .  _
180X103, virágos és sima, fe- | l , O U  
hér vattával ........................ .  A

la. Flaneitakoró 4 . 9 0
virágos és kockás, lSfOXléO...

Erős n yu gá gy  lá irla rlá ia l
tiszta len Huzattal ............

Hímzett síórfüggőny ^  „
cérna grenadinból, csipkézve, M , O w
fodrozva ............................... kfii

ettamin színes csikókkal 85 cm—  
széles, mtr.

Kiolt harisnvatortó - , q c
sifonbéléssel, fodros gamival...

i

körül varrva ....................... .. B » „■ _ u v e n n e n  suKiterii, j - bs
u s ;  h Á » M ib m  _  _ _  a  lö.cssres női mosGíiiíiresitjö 5 . 9 0 8  jó pamutból < + . m i.)..........
f iú i  Hívül D O rreillíU I 3  9 0 B  klvüó Jó mosó, febúr Bil.ben . mc M f  7Ít10f nilB C nialíf dlítOPÜ m m

^ í u .  > « .  kivitelben 4.90, < 9 .  g  |j5j ^ 5^ 5, djvatkesztyü 4 , 8 0 1

...' .4 4 1  pérfj sörgn mosóbör a  s ó i  Kűíróz-trikó, E-os _ n e
' J K Í S 5 S 5 L  - . s á l H U M i S m  _ r m t m H t  1 . 4 5
U M n l M  SZm Im* M mosókeBittTfl. színe. . . ............  m.esi lon.lból (+!■> fill.) ... B

8 5
ixlfcó:

Gyermek sokherlí, 1-es_
Jó pamntból (+  5 fill.)..........  f a l i

& C a xioH tfd / c :

arisnya
?m, hibamenti

műselyem n e c h a risn y a -.§s
áros Viskosaharisnya
yőnyörŰ stwésü, hibámé:.tes

Finomszáiu nőinarisnya 0  Atí
Vjskosa műsclyemből ajouros 

és sima .. ............ .. . . ._...

Hői feniszzokni - . 3 4  i 
Férfi pamuizokni - . 4 5  
Ferii cérnazokni - . 7 8  
Finomszáiu férfizokni 1 . 2 5

tartós córnaminőség..............  ™

Hosszú férfiharisnya - . 8 8sport-mintázott .........    ^m^m |

(B i f iö A :

Fehér női nubukcipő 0 . 5 0
divat modellekben......13.50 ay

Női divatcipők 7 . 9 0
epyes párok, míg a készlettart m

Hői bocskorcipö .
erős bőrtalppal, bármely szin , j Q

0.90 ,

Háztartási készlet w_  _  |  nöi éi férfi divütkesztvfl — . 7 8 1 Gyermek sporting, 1-3-ig_ g e
• Bi bármely színben.....................  "  “  w  S színes hosszú ujjal (+20 fül.)... I w l l

10 m. kőtél, 12 drb ruhacaipesz. 
1 mosókefe, 1 mosópor ... .

Férfi divat félcipő q .s o
fekete és barna színben ......

Fehér férfi nubukcipő 1 n -5 0
barna és lakkdisszel 12.50, 4 W

Férfi nyári félcipő _  Cí>
sárga lukacsolt bőrből 42, 7 , j U  
43, 44-es ............................... m

Gyermek bőrszandói
barna, kék és piros színben ...
18-23 2í 27-30 31 35 8(1 40 41 -40 

" 2.20 2.60 S.20 3 .90  4 .90  5.60

e £ e c m ^ Á  :

Slágerárakon a régi sláger 
gramofonlemezek
25 cm-es P 1 . 5 8  18 cm — ,  66

Kői gyapjú női füídödressz 9sg g
az idei vásárok slágere ___ mt

Elegáns női türddárassz s . g g
sok színben gyapjú............. ..... km

Női gyapjú fürdődressz 4,90 
Finom női gyaujúfrikó 5,99

a legújabb stranddivr.t szerint m

Férfi füriiöírikó 1,59
minden nagyságban fl

Férfi gyapjú fürdőírikő j . g g
kiváló jó minőség ..................  má

Finom gyapjú férfitrikó 5,99
sport fürdókivágással ___ _ W

Férfi otíétotrikó _  p e
fehér és fekete minden nagyság 9 *2  kV

Férfi úszóíisdrög _  70
pamutfonalból 3-as tz-im ____  § a  w

Evező-nodróg <  .95
Gyermek íöríő-jálSionÉJ _  © ? &

rendkívül praktikus fazon........

Gyermek nnnozoölíöny 1,53
Gum i fürdősopl-n — . 1 S  
Evező- ős pólóscpka — 5I S  
Női gum i fürdőcípő —  * 7 3  
Gyermek fürtíőcípő — * 7 8
Strand szalm akalap —  A B
Divat fürdőírikő 9,35

női patent kötesd la maccoból.^ u

S fC a tc p  !

Női divafsapkúk _  < a ©
minden színben .............—.5 8  m

Elegáns női kalciiok 1 . 4 8
divat>zalmából, díszítve 1 .00, B

Hői m űselyem  n ya ksá la k 1 . 1 8
Divatos nrcíötyol _  5 a

bármely színben............. „  _  " <Ma mw

'íP c jic x c c c fifie fc  !

1 fogkefe leluloiiiiciíiiaii _  —.88
1 ürü z s e ö fé s ü _ _ —.12
i O d r i J b o r o i v o p e n g e . 5 0  
1 drb frottíerkesztyü -  —.25
t n .  2 .  (B o . e tcC m i< }^ cx c/ c :

1 kglLD. Cs. m a i ú í ü k ő v é - . ^ 4  
1 kgl.D.Cs. Cikória pótkávé— . s s  
1 kg „G lória" kávépótló 1 . -  

VskgM.D.ts A l.Pöikölíkávé — - s s  
kg H. D. ts. k aka ópor— * 8  

V .k g  M. D. Es. csokolódépor — • s  s  
kg M. D. Es. csokoládé— ■ 8 8

M í g  m a z s o ia _ _ _ _ — . 8 8
1 kg idei triss akácméz trr.n : 1 . —
1 ncgy üveg m u s t á r . 7 8  
v .  kg Grof-szerü sóit — . 6 8  

■'« kg Em enfhnli sajt — . 8 8  
kg Trapisfa-sajt sovány — . 8 8  
* k g  téli szalám i . „ —  . s o

3 úrt '=-81 mosószappan— — - s s  
V a  k j .  M D C s  tsrp e n Ü R sza p p a n  — * 5 6  
I doboz (44 dili) légyfogó — * 8 8
4 drb Befőzs-bórtyn — * 4 4  
10 iv  Pergamen p a p ír— ' 4 4

Postai megrendeléseket utánvétellel számiunk a portó felszámítása mellett,
A mennyiségek korlátozását fenntartjuk.

D M t ^ ű N O IÍ



M A G Y A R  H É T F Ő

5 P O  R T
Igalmas küzdelem után 
a stafétában aratott 
őzelemmel legyőztük 

román hölgyatlétákat
Magyarország- 

Négy magyar és
fes felvonulás, himnusz, beszédek. A 
|>n szépszámú közönség, sok elegáns 

Illik is, hiszen az első nagy nem- 
Icnzötti női versenyt rendezik. A 
nek Románia az ellenfele.
■Iső mérkőzést Brassóban, a mi höl- 
fólényesen (50:30) nyerték. Most 

tg-yobb arányú győzelmet várunk, 
Jiis giepöbb, hogy a román hölgyek 

tartják magukat,
|r vezetnek is. Petrovici Angéla, a 

atlétájuk biztosan veri a százas me
ll] ,ryaiiő később a gátversenyt és a tá- 
|íst is megnyeri (román rekorddal!.
■ pont előnyünk azért végig marad és 
is könyveljük a versenyt, amikor a 

(elésben alulmaradunk, a pontarány 
re rosszabbodik és most minden a sta- 

Jfügg. Aki ezt megnyeri, azé a végső 
pn. Az eddigi futószámok alapján in

románok a favoritok. Első futónk
1 kis előnyt, a második tartja, a 
)i - váltása rosszul sikerül, de nincs

finisben már biztos fölénnyel hala
i t  a célvonalon. Ezzel meg is nyertük 
ínyt.
ekes volt, nívós volt, négy magyar és 
Ián rekordot hozott és izgalmas harc 
Köztünk is. Igazán érdemes volt ki
férte a Margitszigetre.

R é s z l e t e s  e r e d m é n y e k :
síkfutás: 1. Petrovici Omgela (Ro

ló mp; 2. Münster Alma (Románia) 
| . i'eák Aranka (Magyarország)

4. C m á k  Teréz (Magyarország) 
fiO m-ig együtt van a mezőny, itt a 

in kiugrik és biztosan nyerik a számot. 
i nj állása: Románia 7 p, Magyar-

sugrás: 1. Vértessy Karolin és Csák 
holtversenyben (Magyarország) 145
Zacharides (Románia) 128 cm; 4. 
(Románia) 120 cm. Pontverseny:

iá,ás: 1. Szölösi Ilona (Magyarország)
2 cm. Országos rekord! 2. Garami

^lagyarország) 10 m 30 cm; 3. Fromm
Románia) 0 m 99 cm. Román rekord! 

I. ten Marianne (Románia) 9 m 65 cm. 
wország rezet 17:17 arányban.

gátfutás: 1. Petrovici Angéla (Romá-

-Románia 48:42  
öt román rekord
nia) 12.7 mp. Román rekord! 2. Peitich Rózsi 
(Magyarország) 12.8 mp. Magyar női rekord!
3. Dahinten (Románia); 4. Szepes Kató ^Ma
gyarország). A román lány biztosan nyer. 
Magyarország vezet: 21—19.

Diszkoszvetés. 1. Nadányi Ágnes (Magyar- 
ország) 34.84 m; 2. Szölösi Ilona (Magyar- 
ország) 32.79 m; 3. Engster Edith (Romá
nia) 31—66 m; 4. Bock Stella (Románia) 
28.64 m. Magyarország vezet: 28—22-re.

60 m síkfutás: 1. Molnár Júlia (Magyar- 
ország) 8 mp. Magyar női rekord! 2. Münster 
Alma (Románia) 8 mp. Román rekord! 3. 
Dick Aranka (Magyarország) 8.1 mp. 4. 
Sainciuc Zinaida (Románia). Érdekfeszítő 
végküzdelem, közel a holtversenyhez. Magyar- 
ország vezet 34—26-ra.

Távolugrás: 1. Petrovici Angéla (Románia)
524 cm. Román rekord! 2. Horváth Margit 
(Magyarország) 512 cm; 3. Rhein Méta (Ro
mánia) 505 cm; 4. Pertich Rózsi (Magyar- 
ország) 491 cm. A győztes versenyen kívül
525 cm-t ugrott. Magyarország vezet: 38—32. 

Gerelyvetés: 1. Bock Stella (Románia) 33
m 40 cm; 2. Engster Edith (Románia) 33 m 
20 cm; 3. Szepes Kató (Magyarország) 32 
m 55 cm; 4. Nadányi Ágnes (Magyarország) 
29 m 96 m. Végig a magyar lányok vezet
nek, de a románok utolsó dobásokkal túlszár
nyalják őket. Magyarország vezet: 41—39.

100—200—S00—4t#—500 m stafétafutás. C) osztály:
1. KAOE 3 p 23 mp; 2. MTE 3 p 23.4 mp: 3. MOTE. 

3X200 m staiétafutás B) osztály: 1. BEAC/A) 1 p
08.7 mp; 2. FTC 1 p 11.5 mp; 3. BEAC/B)

5X300 m stafétafutás D) osztály: 1. KAOE 3 p 18.6 
mp; 2. MÁV 3 p 19.2 mp.

100—200—300 m stafétafutás A) osztály: 1. BBTE/A)
1 p 07.7 mp; 2. MTK 1 p 10.3 mp; 3. BBTE/B).

4\'200 ni gátfutó-staféta C) osztály: 1. MTE 2 p 
02.4 mp. _ ^

600 in síkfutás (próbaTerseny): 1. Govrik (BEAC)
1 p 23.6 inp: 2. Vízvári (Dorogi AC) 1 p 24 mp; Ztf 
Sárvári (UTE). 4

4X100 m staféta: 1. Magyarország 52.9 mp (női re
kord); 2. Románia 53.2 mp (román rekord).

Magyarország ezzel 48.42 arányban nyerte a pont
verseny t.

A női versenyen kívül néhány érdekes féríistaféta- és 
egyéni számot is lebonyolítottak, ezeknek eredményei a 
következők:

Olimpiai stafétafutás B) osztály: 1. BEAC 3 p 45.2 mp;
2. FTC 3 p 47 mp; 3. ESC.

10.060 in hármas csapatverseny: 1. ESC/A) 28 p 32 
mp; 2. MTE 28 p 43.4 mp; 3. MTK/B)

3000 m meghívási verseny: 1. Szabó Miklós 
(MAC) 8 p 45.6 mp. (Országos rekord!) Régi 
rekord 8 p 50.2 mp.) 2. Mauréry (MAC); 3. 
Varjas (MAC). Szabó teljesítménye annál 
figyelemreméltóbb, mert ellenfelei nem tud 
ták komolyan megszorítani.

leth is „beszállt" s így az UTE könnyen 
verte az MTK vízipóló csapatát

A  M A C  is biztosan győzött a Ili. Kér. TVE ellen 
Az úszószám ok unalomba fulladtak

Áoalieió első nyári versenyére 1500 
>zoii>ég gyűlt össze a Császár-uszodá- 
j. ogramm a vízipóló-döntőn kívül ér- 

ú-z'A-zámokat is ígért. A küzdelmek 
. elmaradtak, mert az MTK és UTE 
i nem jelentek meg a startnál. Az 
s ú. zószámok után a vízipólóban re- 

sdf-tt a közönség, de a derby könnyű 
y rét hozott. Németh az utolsó pil- 
: mégis vállalkozott a játékra, ami 
tó yt jelentett az UTE-nak, hogy im- 
foiénnyel szinte lehengerelte a gyegén 
MTK-t. Az UTE ezzel a győzelmével a 
j-:>a.inok?ág első helyére került, mert 
gy ■ ztett pontja van az MTK és 
al szemben, akik már két pontot vesz-

íudapest bajnokságai
v mellúszás: 1. Mezei MTK 3 p 01.6 mp, 
ig ári BEAC 3 p 06.4 mp, 3. Forrai
[Ilid nem állt ki

hát úszás: 1. Nagy UTE 1 p 16.4 mp,
•abá BBTE 1 p 20.4 mp, 3. Haas FTC.

Herendi nem álltak starthoz 
■)(> gyors úszás: 1. Szabados UTE 6 p 55 
Gyóji UTE 6 p 58 mp, 3. Jakab UTE. 
y nem állt starthoz, Szabados szép stí- 
gyözott.

féb versenyek.
igrás: 1. Farkas TFSC 112. 17 pont, 2. 
MTK 109. 89 p, 3. Hídvégi. Meglepetés. 

nolgyúszás: 1. Tóth Ilonka MUE 1 p 
_ Mailász Gitta FTC 1 p 17.4 mp, 3. 
r; ka FTC. Tóth és Maliász nagy 

vívtak egymással és Tóth csak be- 
s.-al győzött. Maliász idejét „elmérték” .

m gyorsúszás: 1. Kánássy MAC 1 p 
np, 2. Nagy MUE 1 p 04.8 mp, 3. Boro3 
Kánássy testhosszal győzött.

200 m hölgy mellúszás: 1. Bárány Magda 
FTC 3 p 30 mp, 2. Danszkayné FTC 3 p 30.8 
mp, 3. Bethlen Margit FTC 3 p 31.2 mp. A 
finisben Bárány nagyszerűen feljött és be- 
nyulással győzött.

3x50 m fiú vegyesstaféta: 1. UTE 1 p 46.6 
mp, 2. MTK 1 p 49.2 mp, 3. BSE. Az UTE 
Szigei nagyszerű úszása révén győzött.

UTE—MTK 6 :2  (4 :0 )
MTK: Mezei — Laki, Homonnai — Hazai — 

Brandi, Rajki, Zólyomi. — UTE: Kusinszki — 
Herendi, Szigeti — Halassi — Bozsi, Németh. 
Vágó.

Az UTE már az első percben megszerzi a ve
zetést. Halassi az üresen álló Vágóhoz pasz- 
szol, aki a kapu elé úszva, közelről a hálóba 
helyezi a labdát (1:0). A gól után az MTK tá
mad, de a csatárok mindent elügyetlenkednek. 
Halassi—Bozsi-akcióból utóbbi gólt dob (2:0), 
majd Szigeti szabaddobását Vágó a kiugró 
Mezei fölött a hálóba emeli (3:0). A félidő 
utolsó percében Vágó beállítja a félidő ered
ményét. A második félidőben az UTE kissé le
fékez. Hazainak nagyszerű helyzete adódik, de 
a csatár a kapus kezébe lövi a labdát. A 2. 
percben Rajki megszerzi az MTK első gólját. 
Ezután az újpestiek egymásután érik el a gó
lokat. Németh két góljával már 6:l-re vezet 
az UTE, amikor az utolsó percben Rajki be
állítja a végeredményt.

MAC— III. Kér. 4:1 (2 :0)
A MAC irányítja a játékot, míg a III. kér. 

túlerélyesen játszik. A MAC intézője annyira 
elragadtatja magát, hogy a bíróhoz rohan és 
reprodukálhatatlan szavakkal illeti. A MAC 
Vértessy négy góljával könnyen győz. A III. 
kér. góldobója Czele.

FTC— BBTE 4 :0  (2:0)
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Szenzációs meglepetés
a Középeurópai Kupában 
A bécsi Austria 3sO-rc| verte 
a Juventust

Nagy tüntetések Bécsben a Juventus durvaságai miatt
A Középeurópai Kupa II. fordulója nagy 

meglepetéssel indult. A favorit Juventus 
Bécsben olyan érzékeny vereséget szenvedett, 
hogy azt esetleg majd Torinóban sem tudja 
majd behozni. Az Ambrosiana otthon bizto
san verte a Sparta tartalékos csapatát. A 
két mérkőzésről alábbi távirati tudósításaink 
számolnak be:

Ausztria—Juventus 3 :0  (1:0)
Becs, július 9.

Több mint 40.000 főnyi közönség jelen
létében, a magyar Klein Árpád bíráskodása 
mellett mérkőzött a két csapat. Az Austria 
Sindelar góljával már a 3-ik percben veze
téshez jutott. A második félidő 6-ik percé
ben már 2:0-ra vezetnek az osztrákok, majd 
két perccel a befejezés előtt Spechtl beállítja 
a végeredményt. A  II. félidő 37-ik percében 
Monti lerúgja Sindelart, ebből nagy botrány

támad, a közönség viharosan tüntet az ola
szok ellen, alig lehet folytatni a játékot. Vé
gül is rendet teremt a rendőrség, a meccset 
befejezik, a Juventus 3:0-ás vereséggel 
hagyja el a pályát. A mérkőzésen az Austria 
nagyobb technikával, az olasz csapat gyor
sabb iramban játszott. A  reván.-meccs a 
jövő vasárnap lesz.

A m b ro sia n a — Sparta 4:1 (4rO)
Milano, július 9.

A prágai Sparta Silny és Madelein he
lyén tartalékkal állt fel és amellett olyan 
balszerencsével játszott, hogy a II. félidőben 
egy 11-est sem tudott értékesíteni. Az ola
szok góljaiból hármat a fényes formában 
játszó De Maria szerzett, a negyediket 
Levratts rúgta. A  prágaiak gólszerzője 
Nejedly.

Válogatott csapatunk újabb veresége 
Svédországban

Halland kér. válogatott -  PLASz válogatott 3 :2  (2:1)
Halmstadt; július 9.

Profi válogatott csapatunk svéd túrájának 
utolsó állomásán, Halmstadtban ismét botrá
nyos vereséget szenvedett. A magyar csapat 
a sok mérkőzéstől „ elcsigázottan” , gyengén

játszott. A svédek hatalmas lendületét játé
kosaink nem tudták ellensúlyozni. A svédek 
megérdemelten nyerték a mérkőzést. A ma
gyar csapat góljait Laky és Polgár szerezték. * 1 II.

/ i

ELŐ K ELŐ  KÖ ZÖ N SÉG ,
É R D E K E S V E R S E N Y E K

A  N A G Y R E G A TTA  M ÁSODIK N APJA
Előkelő, de kevésszámú közönség előtt bo

nyolította le a MESz a nagyregatta második 
r.api versenyszámait. Az előkelőségek között 
láttuk a kormány képviseletében Fabinyi Ti
hamér kereskedelemügyi minisztert, a kul
tuszminisztériumból báró Wlassíts Gyulát, az 
OTT képviseletében Kelemen Konrélt és Li
ftéi* Bélát, a KISOK miniszteri biztosát. A 
pesti oldalt az ingyen nézők nagy száma 
egész az újpesi hídig végig ellepte. (Remél
jük, hogy ezek az Európa-bajnoksáffokonmint 
fizető nézők lesznek jelen!) A versenyszámok 
a jó  rendezés következtében gyorsan és si
mán bonyolódtak le.

RÉSZLETES EREDMÉNYEK:
Középiskolás palánkos négyese: 1. Váci Ke

gyes Tanítórend rg. Időt nem mértek. 2. 
Eötvös reál. 3. Győri „Czuczor Gergely” rg. 
Erős küzdelem után félméterrel nyerve, 2 m 
harmadik.

Vidékiek négyese: (Vásárhelyi emlékver
seny): 1. Újpesti EE. Ellenfél nélkül.

Non cox négyes (Koch Károly emlékver
seny). 1. Pannónia (Ballya—Hollósy—Kozma 
—Gyurkoczi v. c.) C p 43 mp. 2. Wicking, 
Linz, 6 p 50.4 mp. Biztos győzelem.

Nyolcas (Kürti Dezső emlékverseny). Győ
zött a Váci SpE a győriek előtt, de 300 m-nél 
collidáltak a csapatok s ezért a versenyt meg
ismétlik.

Junior négyes: 1. Hungária (Tóth—Kressy 
—Győry—Wawra v. e. Goreczki kormányos.
2. Szegedi CsE. 3. RÁC. Idő 6 p 48.4 mp. 3 
hosszal nyerve.

Junior sk iff: 1. Hasenöhrl József (Ellida, 
Wien) 7p 25.9 mp. 2. Haraszti (Pannónia) 
7 p 27 mp. 3. Szabó Gyula (FTC) egy és egy
negyed hajóval nyerve.

Újonc nyolcas: 1. Pannónia 6 p 23.3 mp.
2. Nemzeti HE. 3. Sirály. A Hungária is 
starthoz állt, de villatörés miatt nem vehetett 
részt a versenyben.

Non cox kétevezös (Lisznyai Damó emlék- 
verseny) 1. Hungária (Götz— Machán) 7 p 
06.1 mp. 2. Pannónia. Fölényes győzelem.

Skiff fövereeny (Oppler díj) 1. Neptunn 
(ifj. dr. Szendey Béla) 7 p 22.1 mp 2. Győri 
TEE (Ernst Andor). A liegei volt Európa 
bajnok öt hosszal győz.

Hölgyek nyolcasa: 1. Jánosközi János is
kola C csapata (Böhm Manci, Groszmann 
Bözsi, Jirkovszky Juci, Garay Magda, Leh- 
mann Alice, Gyertyánffy Piroska, Fábián 
Anna. Bock Gizi, Haas Andor (Nemzeti) km.
2-ik János-iskola piros csapata 1 méterrel 
verve. Viharos szélben eveztek a női nyolca
sok.

Junior dubló. Győz R. Ellida, Wien. (Simek 
—Steindl). 7 perc 04.9 mp. 2. Sirály EE. 1 
méterrel verve. Starttól majdnem a célig biz
tosan vezeti a mezőnyt a Sirály, de itt elkor
mányozta magát s több mint egy hajó előnyét 
vesztve, átadta az osztrák csapatnak a győ
zelmet.

Kezdők négyese a Harsányi díjért. 1. Hun
gária EE (Dobos—Mannisich—Pethö— Hal-
may. Virágh kormányos). Idő: 6 perc 55.1 mp
2. Műegyetem. 3. Szegedi Regatta. Starttól a 
célig biztosan kézben tartva a versenyt, 4 
hosszal nyeri a Hungária.

Középiskolások négyese lnyitott hajókban:
1. I. kér. Szt. László gim. (Győry—Pörszász 
—Szilágyi, Szabó kormányos). Időt nem mér
tek. 2. Kisok. ev. zakosztály.

II. oszt. négyes: 1. Hungária ev. EE (Tóth 
—Krony—Győry— Hamora, Goreczky korm.) 
Idő 6 perc, 46.7 mp. 5 hosszal nyerve. 2 Sze
gedi CsE. 3. Újpesti EE.

Szenior nyolcas: Széchenyi István gróf 
díjáért. 1. Pannónia EE. Török dr. nyolcasa. 
Row-overben.

Kürthy nyolcas ismétlése.
Vác nem jelent meg a startnál, így a 

Győri TEE nyolcasa a row-owerben evezte le 
a pályát 1200 métertől s megnyerte a ver
senyt.

INGYEN AJÁNDÉK, MÉG A LEVÉLPORTÓT IS VISSZAKAPHATJA I
MONDJA MEG A MÚLTJÁT ÉS Ml FELTÁRJUX A JÖVŐJE 1 t 

»fletefc Ma működik Budapesten Mareill 
munkatársa, akit az emberek tömege keres 
lel kérésével, hogy tanácsot kérjenek tőle, 
mielőtt nagyobb vállalkozásba kezdenének 
1 sak a kiváltságosaknak jutott osztályró 
-züI hogy igénybe vehetik Mareill taná 

vsait, mert egy tanács Európában 10 dől 
'árnak megfelelő össszegbe kerül.

A „Magyar Hétfő** olvasót azonban tel 
lesen Ingyen juthatnak ahhoz a 20 évre 
•dóré kiszámított eseményfelsoroláshoz. 
unelyért eddig hatalmas összegeket kellett 
lefizetni. Feltétlen vegye igénybe lapunk 
(•urailan kedvezményét Mondja meg múlt 
:At. illetve töltse ki ar alanti szelvényt é» 
Mareill munkatársé megmondja jövőjét 
Hálás >e<sz nekünk és uj híveket szere/ 
'akciónknak. amelyért hálásak lesznek 
Önnek.

Kérjük az alanti szelvényt kitölteni é« 
32 fillér postabélyeg melléklésével elkül
deni a Magyar Hétfő kiadóhivatalába. Bu
dapest. VI.. Rózsa utca 111.. ahonnan hoz
zánk továbbítják, mi azonnal kidolgozzak, 
Önhöz visszajuttatjuk ée

még a levélportó visszaszerzésére U 
könnyű alkalmat adpnk.

Név: — — — _________ ____ _  _

Születési év: — — — — _ _ _ _  _.
Melyik évben állt anyagilag a legjobban?

Melyik évben volt komoly beteg? — — — 
Molyik esztendőben volt szerelmi vagy lelki
szempontból a legboldogabb? — — — —
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Mindenki megsértődött
tou ék r° S  l ° , T kr darcok n*omá" *»>«>*'zottKritkak. miatt. A  szövetség, amelyet a 
túrák ha mázasa miatt támadtak az e^esüle- 
rM  “  R á lá  tó" túleröltetésf miittrou me.g a sajtó, a trenerek, akik nem tudták 
Í J M ™  f  csapatokat, a játékosok a“  
®^' jé ^uh tfljesitmenye elriasztotta a közön
i g 1' sót meg a kapitányok is, akiktől azt vet
tük rossz névén, hogy a meglévő anyagból nem 
a legmegfelelőbb csapatot állították a porond 
ra. Pedig a kritika ezúttal célba talált. Hibás 
a szövetség, hibásak az egyletek, trénerek és 
Jatelk,os” kk ,e? ma8ak a kapitányok is. A legna
gyobb hibájuk abban rejlik, hogy mindegyik a 
másikát hibáztatja. Talán egy kis káröröme* 
is ereznek, amikor „a másik leég". Mert azt 
meg ma sem hajlandók tudomásul venni, hogy 
araikor „a másik” házfedele tüzet fogott már 
ax o szalmazsupjuk is pörkölödik, a tűzvész 
feltartozhatatlanu! terjed és a tűzkárosuk 
maga — a futball. Az egész magyar futball. 
Amelyet csak úgy lehet megmenteni, amelyet 
csak úgy lehet újjáépíteni, ha mindannyian 
összefognak. A szövetség, a klubok, a trénerek, 
a játékosok és a kapitányok. Vállvetve, egy
mást támogatva, kart a karba téve kellene dol
gozni. Ehelyett mi történik? Adják a sértődöt
tet, a fórumra sietve hangos panasszal, nyil
án  mutogatják a sebeiket, örülnek a másik 
égésének és nem veszik észre, hogy már az ő 
házukba is belekapott a tűz. Összefogás?. . .  
Egymás megsegítése? . . .  Újjáépítés közös erő
ve/? . . .  Ugyan kérem!

Anonymus.

H a r a K ir i l  K ö v e te lt  e l  
b ib l ia o lv a s á s  K ö z b e n  e g y  
H a jd ú b ö s z ö r m é n y i  a s s z o n y

Debrecenből jelentik: a debreceni sebészeti 
klinikára  ̂ szombat délután beszállították 
Varga Jánosné jómódú, 60 éves hajdúböször
ményi asszonyt, aki gyógyíthatatlan beteg
sége miatt borzalmas módon öngyilkos lett: 
harakirit követett cl bibliaolvasás közben. A

szerencsétlen asszony bibliájából imádkozott 
és közben egy nagy disznóölökéssel felvágta 
a hasát. Vargámé vasárnap meghalt a kli
nikán. Búcsúlevelet hagyott hátra, amelyben 
öngyilkosságát súlyos betegségével és szen
vedéseivel indokolja.

Adriai megnemtámadási egyezmény 
készül Olaszország és 
Jugoszlávia között

Parisból jelentik: A Maiin római tudósítója 
egybeveti Jouvenelnek Suvichnál tegnap tett 
látogatását azzal a látogatással, amelyet 
Pignatti Custoza, Olaszország párisi követe 
tett Deladiernél és hozzáteszi, hogy Rómában 
ebből arra következtetnek, hogy közeledik a 
négyhatalmi egyezmény aláírása. A Matin 
megjegyzi, hogy úgy látszik, Németország be
szünteti tiltakozásait és az aláírástól való hú
zó dozását, valószínűleg Mussolini közbenjárá
sára, aki cserében a német—római konkordá
tum megvalósítása érdekében fejtette ki dip

lomáciai befolyását. A Matin azt várja, hogy 
a négyhatalmi egyezmény aláírása után, ha 
az új francia követ elfoglalja hivatalát, 
Dcladier látogatást fesz Rómában, hogy köz
vetlen megbeszélésekbe bocsátkozzék a közép
európai problémákról. Hír szerint máris tár
gyalások indultak meg Olaszország és Szerbia 
között adriai megnemtámadási egyezmény 
megkötéséről, a szovjet és a kisántántállamok 
között nemrégiben létrejött egyezmény min
tájára.

A Sagótarjáni BTC jutott az országos 
amatőr döntőbe

A Törekvés — Békéscsabai Előre mérkőzés félbeszak adtVasarnapi lőverscnyfredményrb:
I. 1. Abonyi-inénec Kapitány. (Szokolai, 1 % ), 2.

T'almyra (Teltschik, 2), 3. Henvcmito (Tuss 6). F. m.: 
Felka, Siker. Orco. 1 hossz, 1%  hossz. Tót: 10:23, 
helyre: 14. 14. Idő: 1.06.

II. 1. t.róí Pejarsevics János: Mni nap (Klitnscha, 5),
2. Heliane 'Tóth Bertalan, 10). 3. Tiro (Vasas, 10).

m.: Példás. Casanova, Búzavirág, Erény, Pici, 
Kopó. M *ris. Fontos, Reménység, Feireíiz, Fonólány, 
Sóskifli, Coruna. Alisia. Fejhossz—^  hossz. Tót: 10:74, 
hrl'-rc: 3n. 59. 59. Idő: 1.21 1/5.

III. 1 Hajitu Dezső: Pali (Suta, 6), 2. Consul (Esch, 
101, 3. Tékozló (Rózsa, 12). F. m.: Pascal, Roxane, Li- 
vorno, Pcrtinax, Little Nubian, Suta, Honvéd, Pazma- 
niterin. Csatlós. Csicsóné. Alvincz. üstökös. Hárem, 
Rih. 1 hov*/—1 Ví> hossz. Tót: 10:142, helyre: 41, 71, 58.

IV. 1 Horthy Jrnő: Sátán (Szokolai, 4), 2. Phönix 
(Szilágyi, 8 10 reán), 3. Jogar (Csuta, 1 2 ^ ). F. m.: 
Tiiirikó Honpolgár, Nimolé. 1 hossz—1%  hossz. Tót: 
10:51, helyre: 21. 15. Idő: 2.31 3/5.

V. 1. Óról Prjaesevieh János: .Napfény (Klimscha 12), 
2. Ibikus íKatsrhcr. 33). 3. Módos (Csuta, 2 ^ ) .  F. m.: 
Zsivány. Labanc, Mabira, Úríi. Rcprts, Arme Gródl, 
Nem baj, pompeo. Rlue Cyprus, Vadvirág. Fejhossz— 
fejhoss/. fő t: 10:238. helyre: 57. 120. 18.

V!. 1. Keiig)eli-niéne*: Ostoba (Teltschik. 7/10 reá), 
2. Dénes (Klimescha. 21, 3. Ifopr (Tóth Bertalan, 6). 
F. m.: Rubicon, No most! Fejhossz—4 hossz. Tót: 
10:17. helyre: 12: 16. Idő f.55.

VII. I. Mail Sehillet: Mobe (Tamá'i, 4"). 2. Gav-
Marika (Hatscher, 12). 3. Tammuz (Welhbert, 2).
F. m.: Delphin, Crickottcr, Napi gond, Donsello, 
Ostilánv, Napkelet. Csillagom. Fejhossz—Fejhossz. Tol: 
10:53* helyre: 17, 30, 13.

kettős fogads: Mai nap—Pali 5:4»0.S.

Vasárnap játszották le az országos amatőr
bajnokság elődöntő mérkőzéseit. A mérkőzé
sekről az alábbi távirati jelentésünk számol 
be:

Pécs, július 9. A Salgótarjáni BTC csa
pata vasárnap Pécsett játszott az ottani 
PVSK ellen és nívós mérkőzés után 3:0 (3:0) 
arányban győzött. A Salg. BTC első gólját 
Válkonfy lőtte az 5. percben, a másodikat 
Menich II. szerezte meg a 14. percben, míg 
a harmadikat ugyancsak ő lövi a 17. percben.

A második félidőben a pécsieknek alkal
muk volna gólt szerezni, de a csatárai min
den helyzetet kiaknázatlanul hagynak. Iván- 
csics bíró a mérkőzést jól vezette.

Békéscsabáról jelentik: A Békéscsabai Elő- 
rét balszerencse üldzte, mert a mérkőzést 
meg kellett volna nyernie. Állandó fölénnyel 
játszott és a Törekvés csak 11-esből tudott 
egyenlíteni.

Az első félidő változatos irammal kezdődik. 
A 22-ik percben Sajben megszerzi az Előre 
gólját kiszökésből, amit a 23-ik percben meg
ítélt 11-esből a Törekvés, kiegyenlít.

A második félidőben állandó Előre, fölény, 
de eredményt nem tudnak elérni. Kétszer 15 
perces időmeghosszabbítással sem. Végül is a 
mérkőzést a sötét idő miatt félbe kellett 
hagyni. Valószínű, hogy jövő héten Budapes
ten fogják folytatni a mérkőzést

X  A berlini Avus-pályán futották Német
ország motorkerékpár nagydíját, amelyet az 
osztrák és angol versenyzők távollétében 
Kratva nyerte meg B. M. V. motorkerékpár
ján 2 ó 40.8 p alatt.

X  Vasárnap a tourllesi uszodában került 
eldöntésre a Francia—Német-úszómérközés. A 
4 X W  m-es stafétát a franciák nyerték 9 p 
44.8' mp-es idővel. A vízipólómérkőzés is a 
franciák zsákmánya lett 5:4 (3:2) arányban.

X  Belgium automobil nagydíját Nuvokri 
Olaszorszá gnyerte Alfa Romkó-kocsiján 4 ó 

9 p 10 mp. alatt.

B é h ü ié h c n y  oszlrá h . n y ila t - 
k o z a l  N é m e to r s z á g r ó l

Bécsből jelentik: Ludwig követ sajtófőnök 
vasárnap ráaióeiőadásban foglalkozott azzal a 
harccal, amelyet a német rádió Ausztria ellen 
visel. Mindenekelőtt rámutatot arra az irány- 
zatcs és ellenséges beállításra, amellyel a né
met leadóállomások az osztrák viszonyokról 
szólnak. Mi — mondta a követ — mindig cl 
tudtuk választani a két állam belpolitikai ki
alakulását és mindig hangoztattuk Auszria 
készségét, hogy Németországgal baráti viszonyt 
akar ápolni. Együt akarunk dolgozni Német
országgal és mint külön német állam teljes 
szabadságban és függetlenül akarunk élni.

A legutóbbi incidensekről Ludwig dr. így 
nyilatkozott: Német hallgatók millióinak 
Ausztria bűnös politikájáról beszélnek és han
gulatot keltenek, amelyet talán sokáig nem le
het megjavítani. Az osztrák nép állásfoglalása 
azonban azt mutatja, hogy Ausztria lakossá
gának túlnyomó többsége a Dollfuss-kormány 
mögé sorakozik és ennek intézkedéseit helyesli. 
Ezen a tényen nem fog és nem tud változtatni 
a német rádiótársaság harca az osztrák nép 
ellen.

1935-RE VÁRHATÓ CSAK A DOLLÁR
RÖGZÍTÉS?

Parisból jelentik: A Neuyork Héráid je
lenti Ncwyorkból, hogy a dollárrögzítést való
színűleg elhalasztják 1935-re. Koosevelt elnök 
a rögzítés előfeltételéül az észszerű áremelést, 
továbbá a költségvetés egyensúlybahozatalát 
tette meg. Az Egyesült Államok költségvetése 
az elmúlt költségvetési évben 1790 millió 
hiánnyal zárult; ezt a hiányt ebben az évben 
300 millióra csökkenthetik.

A NEMZETI EGYSÉG PÁRTJÁNAK 
MEZŐTÚRI ZÁSZLÓBONTÁSA

Mezőtúrról jelentik: A Nemzeti Egység 
Pártja vasárnap tartotta meg zászlóbontó 
gyűlését, amelyen résztvett Sztranyavszky 
Sándor, a párt országos elnöke, Borbély György 
főispán, báró XJrbán Péter, Marschall Ferenc, 
Létay Ernő, Herczcgh Béla, vitéz Kenyeres 
János és Brandt Frigyes országgyűlési képvi
selők. A zászlóbontó gyűlésen Sztranyavszky 
Sándor nagyobb beszédet mondott a Nemzeti 
Egység Pártjának szervezkedéséről és Göm
bös miniszterelnök politikájáról.

— Házasság. Július 5-én Londonban há- 
zasságo kötöttek csömöri Zay Imre gróf és 
neje rabensteini Gally Gabriella leánya, Zay 
Andrea Lujza grófnő, Dán Béla m. kir. kor
mányfőtanácsos, vezérigazgató és neje, Vajda 
Olga Mária fiával, Dán László Endrével, a 
Pannónia (London) Ltd. igazgatójával.

JÓL SIKERÜLT AZ UTE TEHETSÉG
KUTATÓ VERSENYE 

100 m. síkfutás: 1. Papp 12 mp. 1000 m. 
síkfutás: l.Király 2 p. 52.6 mp. Súlydobás:
1. Kollarits 10.18 m. Távoiugrás: 1. Morvay 
5.72 m. Magasugrás: 1. Wohlrom 155 cm. 
Diszkosvetés: 1. Kollarits 30.30 m. 3000 m. 
síkfutás: 1. Király 10 p. 11 mp.
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A gyermekprimadonna és a „szatir3' esete 

jellegzetes kórtünete ennek a városnak. Nem 
a „szatir”  a kórtünet, aki ebben az esetben 
egyszerűen — nincs, hanem a „gyermekprima- 
donna”, akit mostanában valósággal kitenyész- 
tenek a gombamódra szaporodó úgynevezett 
gyermekszínházak. A gyermekprimadonna 
hosszú interjúkban számolt be a szatirral való 
kalandjáról, szörnyű harapásokról és vérszom
jas merényletről, csakhamar kiderült azonban, 
hogy a körúti szatirról nem tud senki és azt 
— csak a reklám találta ki —  Ez a kézzelfog
ható eredménye a „gyermekszín játszás”-nak, a 
különböző „báicsik” és „nénik” jól jövedelmező 
üzleti vállalkozásának, amelyekben úgy szóra
koztatják a pesti gyermekeket, hogy apró 
gyermektársaikat állítják a színpadra és ezzel 
már zsenge kiskorukban megmérgezik az álctii- 
két és téves útra terelik egész jövőjüket... Igen, 
a gyermeket okos pedagógiai elvek alapján 
szórakoztatni kell, de a színpadon ne gyerekek 
ágáljanak előttük, hanem felnőtt színészek mu
lattassák őket. A gyereknek cucli való és jó 
egészséges alvás, nem pedig primadonna-allű
rök és erkölcsi fertőzés... Ez a tanulsága a 
nemlétező „szatir” esetének, amelyből okulhat
nának nemcsak a csöpp „művésznők” elfogult 
szülei, akik néhány pengő kedvéért kirakatba 
állítják gyermekeiket és nemcsak a különböző 
„ bácsik” és „nénik” , akik lelkiismeretfurdalás 
nélkül vágják zsebre a gyermekszínházak hasz
nát, hanem a hatóságok is, amelyeknek már 
végre bele kellene avatkozni abba a dzsungelbe, 
amit nálunk egyszerűen „gyermekszínház”-nak 
neveznek...

IInszonkét éves fiatalember holttestét fog
ták ki a Dunából. A nagytétényi csendőrörs 
jelentette vasárnap délben a budapesti főka
pitányságnak, hogy a Dunából kifogtak egy 
22—24 évesnek látszó férfiholttestet. A holt
test egy-két napja lehetett a vízben, égszín
kék fürdődressz van rajta, nyakán ezüst 
medaillon.

Leugrott a villamosról, súlyos fejsérülési 
szenvedett. Vasárnap délelőtt tíz órakor az 
Oktogon-téren súlyos villamosszerencsétlenség 
történt. Weisz László 61 éves fakereskedö. aki 
Újpesten, a Horthy Miklós-út 158. számú ház
ban lakik, egy 6-os villamoson utazott. Az 
oktogontéri megállónál elfelejtett leszállani, 
leugrott a mozgó villamosról, elesett és fejét 
a járda szélébe ütötte. Súlyos fejsérülésén kí
vül bordatörést is szenvedett. A mentők a 
líókus-kórházba szállították.

„Nyaralóban, weekend-házban, 
Manapság a F l ip p -é r t  láz van ! "

(Flipp likőrcukorka felüdít, frissít.)

BUDAPESTEN’  TILOS, BALATONFöLD- 
VÁRON SZABAD A HAZÁRDJÁTÉK?...

Csak legutóbb hozták nyilvánosságra, 
hogy a kormány elutasította a felállí
tandó játékkaszinó tervét. Igen helyesen. 
Nem olyan időket élünk, hogy játékka
szinókkal próbáljunk egyes városokat, 
vagy fürdőhelyeket szanálni — kártyá
sok pénzéből. . .  Amíg azonban Buda-
Í>e?ten tilos a szerencsejáték, addig Ba- 
atonföldváron annyira megengedett do

log például a „trente et quarante” , hogy 
ennek a „nemes”  kártyajátéknak külön 
— szaklapja is van. Kezünkbe került egy 
Clubélet című „lap” , amelynek mintha 
egyetlen célja az volna, hogy Balaton- 
földvárra csábítsa — nem az üdülést 
vagy nyaralást keresőket, hanem a — 
hazárd játékosokat . . . Nyíltan hirdeti ez 
a kis „lap” a „ trente et quarante”-ot, 
amelynek tanítására nyilván igen érdekes 
külön rovata is van. Ebből mindenki 
szakértővé képezheti magát, sőt kereszt- 
rejtvény helyett „ trente-rejtvényt” közöl. 
Még egy furcsa dolgot találunk ebben a 
lapban. Egy magasrangú belügyminisz
teri tisztviselőnek az egyesületi és gyü
lekezési jogszabályokról szóló kéziköny
vét hirdeti a Clubélet — közvetlenül a 
balatonföldvári játékkaszinó beharangozó 
cikke alatt. Ennek a belügyminiszteri 
funkcionáriusnak — meggyőződésünk — 
nincs tudomása arról, hogy ebben az or- 
gánunmban itt hirdetik a könyvét . . .

—  DEL-KA nagy nyári idényvására 
folyó hó 10-én, hétfőn kezdődik, hihetet
lenül olcsó árak mellett.

Két testvér halálos. baltapárbaja. Súlyos 
verekedés támadt két testvér között Pesterzsé
beten, a Gubacsi téglagyárban. Korofunda 
János 38 éves és Korofanda József 33 éves 
gyári munkások összevesztek és a veszekedés 
hevében Korofanda János baltát kerített és 
azzal úgy vágta fejbe fivéréi, hogy a mentők 
haldokolva szállították a Rókus-kórházba. Ko
rofanda János megszökött, a rendőrség meg
indította a nyomozást kézrekerítésóre.

Öngyilkos segédházfelügyelő. Janczó István 
segédházfelügyelő, aki a Fóti-út 4. számú 
házban lakik, vasárnp délután a Margithídról 
a Dunába ugrott. A rendőrség motoros csó
nakja kimentette és az előhívott mentők sú
lyos állapotban a Rókus-kórházba szállították.

VAD VEREKEDÉS EGY ZENÉSZ ÉS VAD
HÁZAST ARS A KÖZÖTT. Pestszentlőrincen, a 
Villányi-utca 4. számú házban Sztojka László 
zenész összeveszett a vele vadházasságban élő 
Ilorvát Mária 23 éves cigányleánnyal. Sztojka 
egy borotvával összevagdalta a leánynak az 
arcát, akit a mentők a Szent István-kórliázba 
vittek. A férfi ellen megindult az eljárás.

MI LESZ
A  GÖDÖLLŐI U TAKKAL?
A  J A M B O R E E  V E Z E T Ő S É G E  I G Y E K S Z I K  
S E G Í T E N I  A  N A G Y O B B  B A J O K O N

Heteken át foglalkoztunk a jamboree előké
szítésének legfontosabb problémájával, az út- 
kérdéssel. Szóvátettük azokat a hibákat, me
lyek veszélyeztetik a várható nagy forgalom 
lebonyolítását. Felszólalásunkra felfigyelt a 
Cserkészszövetség is. A Gödöllő felé vezető utak 
javításáról és a jamboree járműforgalmának 
lebonyolításáról a Cserkészszövetség részéről a 
következőket mondották a Magyar Hétfő mun
katársának:

__ Teleki Pál gróf már többször végig
járta az utakat az Államépítészeti Hivatal 
vezetőjével, hogy megállapítsák, milyen _ ja
vítások szükségesek. Ennek eredményeképen 
a mátyásföld—gödöllői országúton a hajtű
kanyart már át is építették, valamint kijaví
tották a Pécel—Isaszeg közötti utat is, há
rom kilométeres vonalon. Ezenkívül úgy ezt 
az utat, mint a szada—Veresegyháza—fóti 
utat a jamboree ideje alatt olajozni fogják. 
A nagyobb útjavítási munkálatok százez
rekbe kerülnének, amire, sajnos, nem áll ren
delkezésre pénz. A forgaiom lebonyolítása 
azonban így is — reméljük, — simán  ̂fog 
menni. Intézkedés történt máris, hogy a jam
boree alatt naponta déltől éjfélig a kitűnő 
állapotban levő gödöllői országúton csak 
autók és motorkerékpárok közlekedhetnek, 
míg a társzekereket a mellékút altra terelek. 
Ha még így is túlnngy volna az oda- es visz- 
szairányuló forgalom a gödöllői országúton, 
akkor intézkedés történik arra nézve, hogy a 
Gödöllőről üresen visszatérő autós-járművek 
is a péceli mellékutakat használják. A Mis

kolc felöli távolsági forgalmat — úgy intéz
zük   a jamboree tartamára maris leterel
jük a gödöllői országútról, amely így tisztán 
a jamboree autóforgalma részére fog rendel
kezésre állni. .. , ,

A hivatalos felvilágosítás bennünket csak 
alig nyugtat meg. Elismerjük, hogy anyagi 
nehézségek folytán az utak teljes és gyöke
res átépítéséről ezúttal már nem lehet szó, 
ami nagy kára a jamboreenek. Mindenesetre 
sürgősnek és fontosnak találnék mégis *~z 
olyan értelmű megnyugtatást, hogy a jamboree 
megindulásáig, valamint annak tartama, 
alatt, tehát augusztus hó közepéig az illeté
kes Államépítészeti Hivatal megteszi mind
azt, ami megtehető. Érthető, hogyha a má
tyásföld—gödöllői aszfaltút most történő út
javítása után itt semmi sem csinálható a 
jamboree ideje alatt, legfeljebb igyekeznek 
ezt az utat kímélni. Más azonban a helyzet 
Rákoskeresztúr, Rákoscsaba, Pécel, és Isa- 
szegen át vezető úton, melynek laza talaja 
és hirtelen összecsapott útjavítása feltétlenül 
szükségessé teszi, hogy az itt várható napr> 
forgalom miatt állandóan utánajavítsák. 
Szükséges tehát, hogy

legalább 3—4 útihenger itt tartózkodjék 
a jamboree megnyitásáig es alatta is, 
hogy éjjel fokozott munkával javítsák és 

utánahengereli ék ezt az útvonalat.
Ha ezt az óvintézkedést elmulasztják, egé
szen bizonyos, hogy az idetereit óriási^ mé
retű forgalmat ez a gyengén javított ut el 
nem bírhatja.

SZABÓ LÁSZLÓ DR. NEGYVEN ÉVES 
ÚJSÁGÍRÓI JUBILEUMA.

Tápay-Szabó László dr. egyetemi tanár, u 
csillagos cikkek országszerte ismert írója a 
Pesti Napló vasárnapi csillagos cikkében maja 
leplezi le, hogy 1893 július 9-én, tehát negyven 
esztendővel ezelőtt lépett az újságírói pályára 
a Szegedi Híradó szerkesztőségében. A kiváló 
publicista így tehát most üli meg negyven 
éves jubileumát annak, hogy hivatásos újság
író. Még pedig a legjobbak sorából való, aki
nek cikkei ma már fogalmat jelentenek. Ez a 
jubileum éppen ezért nem maradhat Szabó 
László magánügye, hanem minden bizonnyal 
meg fogja találni a kormány és az újságíró- 
rend is az alkalmat arra, hogy méltó ünneplés
ben részesítse a jubiláló Szabó Lászlót. F

_  NEMZETI FIGYELŐ — POLITIKAI 
REVÜ. Amikor néhány hónappal ezelőtt a 

Nemzeti Figyelő, a TESz lapja hétfői lappá 
alakult át, a Magyar Hétfő bajtársias 
együttérzéssel üdvözölte új hétfői laptár
sunkat. Ugyanilyen kollegiális együttérzés
sel kell most elbúcsúztatnunk a Nemzeti Fi
gyelőt, amely a mai nappal, mint vasárnapi 
számában bejelenti, megszűnt hétfői lap 
lenni és átalakult politikai revűvé. A lap ve
zércikkében megállapítja, hogy így jobban 
tudja teljesíteni hivatását, mert a napi ese
ményeken túlemelkedö kritika és kommentár 
inkább helyezhető el egy heti politikai revü 
keretei között.
Felvágta ereit egy soffőr. Kistarcsán Baksa 

Imre 30 éves budapesti soffőr, aki az Aréná
éit 50. számú házban lakik, az ereit felvágta. 
Súlyos állapotban szállították a Rókus-kór
házba.

öngyilkos kispesti szabómester-feleség. Kis
pesten, az Árpád-út 73. számú házban lévő 
lakásán Lázárovics Istvánná 38 éves háztar
tásbeli, szabómester felesége, nagymennyiségű 
aszpirinnél megrnérgezte ma^át. Életveszélyes 
állapotban a Rokus-kórbázba szállították.

CJABB RÉSZLETEK AZ ANGYALFÖLDI 
HALÁLOS VEREKEDÉSRŐL

Szombaton este a Szent László-úton nagy 
verekedés volt, amelybe Balázs József rendör- 
főtörzsőrmester is beleavatkozott, aki önvéde
lemből lelőtte Dudacsek Károly napszámost. 
Dudacsek a helyszínen meghalt, de u rendőr 
is megsebesült három késszúrástól. A rendőr 
sebesülései nem súlyosak, az orvosok vélemé
nye szerint nyolc napon belül gyógyultan 
hagyhatja el a kórházat. A verekedés h«ly- 
színéről előállítottak egy Adlcr Gyula nevű 
21 éves alkalmi munkást, aki bevallotta, hogy 
a kés, amellyel Balázs főtörzsőrmestert meg- 
szúrták, az ö tulajdona veit, de nem 6, hanem 
a meghalt Dudacsek használta. Miután a rend
őrfőtörzsőrmester is hasonló értelemben tett 
vallomást, Adler Gyulát hétfőn szabadlábra 
helyezik, de az eljárást folytatják ellene.

A REKLAMOTLETEK gazdag tárháza a Re k l á m-  
é l e t  új száma, melynek főbb rikkeit I)r. V a j d a  
István, dr. R a r i n k a y  Ferenr, dr. K r a e m r r  Jó
zsef, dr. H e r m a n n é-C z I n e r Alire és I. I g e t i
Kornél írták. A változatos tartalmú, pompás kiállítású 
lap rengeteg apró cikket, reklámidcát, ötletet, tanácsot 
hoz, amelyből haszonnal merithet minden kereskedő. A 
lapot gazdag tartalmú kirakatrovat egészíti ki. Szer
keszti: B a l o g h  Sándor. Kiadóhivatal: V., Bálvány
utca 12.

—  Györki Imre beszámolója Debrecenben.
Debrecenből jelentik: Györki Imre ország- 
gyűlési képviselő vasárnap tartotta meg be
számolóját Debrecenben. A gyűlésen több szo
ciáldemokrata képviselő vett részt és Győricin 
kívül beszédet mondott Reisinger Ferenc, 
Kertész Miklós és Propper Sándor is.

— A MAGYAR LEGITIMISTA PART INTÉZŐBIZOTT
SÁGA (Budapest, I., Horthy Miklós körtér 7.) felkér 
minden királyhű magyar férfit és nőt. hogy minden 
néven nevezendő anyagi kötelezettség vállalása nélkül a 
párt tömegeinek megerősítése érdekében címét haladék
talanul közölje levelezőlapon az intézőbizottsggal. — 
Dr. Nagy Béla, országos elnök, Remete György orszá
gos főtitkár.

A METEOROLOGIAI INTÉZET jelenti 
július 9-én délben 12 órákor:

Kőzépeurópa nyugati felében csendes és melegebb lett 
az idő, keleti felében még mindig szeles és változékony. 
A Tiszántúlon ma reggel is voltak kiseb!) esők. A hő
mérséklet hazánkban 21—23 C. fokig emelkedett, éjjel 
12—14 Cclsius-fokig szállott le.

Budapesten :> én délben a hőmérséklet 25 Celsius fok, 
a tengerszintre átszámított légnyomás 763 milliméter. 
Süllyedő irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára: Eszaknvug.it; 
szél, változó felhőzet, nemi hőcmclkcdés, néhány helyen 
még záporesők.

— KINEVEZÉSEK A MINISZTERELNÖK
SÉG SAJTÓOSZTÁLYÁN. A júliusi előlépte
tések során a miniszterelnökség sajtóosztá
lyán dr. ifjabb Bókay János, dr. BodrogkÖzy 
Zoltán és dr. Komjáthy Aladár sajtóelöadó- 
kat miniszteri osztálytanácsosokká nevezték 
ki. A kinevezés osztatlan örömet kelt sajtó- 
körökben, mert ezzel kitűnő és tehetséges 
tisztviselőket ért megérdemelt kitüntetés.

A FEHÉR CÁRTÓL — VÖRÖS LENINIG
című regény folytatása mai számunkból 
anyagtorlódás miatt kimaradt, a jövő héten 
folytatjuk.

Lerészegílett kislány. A Kerepesi-út 89. 
számú ház előtt Dobozi Erzsébet 12 éves ta- 
nulóleány alkoholmérgezésben összeesett. Sú
lyos állapotban a Szent István-kórliázba szál
lították és a rendőrség megindította a nyomo
zást, hogy kinek a lelkiismeretlcnsége okozta 
a szerencsétlen kislány alkoholmér cg zését?

Sikkasztó mérnök. Néhány nappal ezelőtt a 
kaposvári rendőrkapitányságtól rádiókörözés 
érkezett Budapestre Fodor István mérnök el
len, sikkasztás miatt. Fodor Istvánt vasárnap 
délelőtt Budapesten, a Zoltán-utca 12. számú 
házban detektívek elfogták és erős rendőri 
fedezettel Kaposvárra szállították.

EGY KŐBÁNYAI KÉPKERESKEDŐ FEL
AKASZTOTTA MAGÁT. Kőbányán, a Belső 
Jászberény i-út 17. számú házban vasárnap 
délután 4 órakor G r ü 11 József 63 éves kép
kereskedő, amíg hozzátartozói távol voltak, 
felakasztotta magát és meghalt.

—  ZSÍROS HAJHOZ ÉS FEJBŐRHÖZ 
Shampoon helyett használjon Sulfamyl 
kénshampoont, mely szabadalmazott el
járás szerint készül és finom eloszlású 
kéntartalmával megszünteti a fejbőr zsí
rosságát, a korpaképződést és a haj
hullást.

Szőke, barna és fekete haj részére kü
lön megjelöléssel, minden szaküzletben 
kapható.

— Halálos motorkerékpározás. Nyíregyhá
záról jelentik: Hegedűs Sándor 35 éves 
nyíregyházai lakost a tokaji vámnál fölbo
rult motorkerékpárja mellett halva találták. 
A vizsgálat során megállapították, hogy He
gedűs szívbénulás következtében esett le a 
gépről és ez okozta halálát.

— Geöcze Bertalan dr. egyetemi magántanári 
kinevezése. Geöcze Bertalan dr. ügyvédet a 
szegedi egyetemre a nemzetközi közjog magán
tanárává nevezték ki. Ezzel a kinevezéssel az 
új magyar jogésztársadalom egyik legkitűnőbb 
tagját érte megérdemelt kitüntetés. Geöcze Ber
talan dr. vezérkari tisztből lett ügyvéd és csak
hamar kitűnt nagy jogi tudásával. Számos ki
tűnő tanulmánya jelent meg és politikai, vala
mint társadalmi téren is értékes működést 
fejt ki.

Divatos férfiöltöny 
rendelhető mérték 

szerint 40 és 50 P-ért
a tavaszi idény cM fafcszafátec- 
mcmőcu. mey.Hi.ct.cadt s<zwetma- 
cadéUahttát. „divat ú.tLs’zctb.&sáy' 
Ívzsébet-Uöcúi 1, I. em Syyszeú 

etnddés etíy, Uayy. áitandá 
vev'éuk macadjovt.

Lovag Schammhach Viktort 
zsebm etszés gyanúja miatt 
vasárnap éjiéi ismét 
letartóztatták

Több ízben adott munkát a rendőrségnek 
lovag Schammhach Viktor, akit viszont 
egyetlen esetben sem sikerült elítélni, mett 
a terhelő adatok ellenére is a bűnjeleket min
denkor cl tudta tüntetni. Szombaton este az
után ismét rendőrkézre került az elzüllöt-t 
lovag.

A Royal Orfeumban eltűnt Goldman n 
Ernő tisztviselő pénztárcája. Amikor észre
vette, közölte ezt a pénztárossal, aki viszont 
az ügyeletes detektívet értesítette. A detek
tív nyomban munkához látott. Körülnézett az 
orfeum előcsarnokában, ahol feltűnt neki lo
vag Schammhach. Mellé lépett, igazolásra 
szólította fel, majd előállította a főkapitány
ságra, ahol megmotozták. Schammbachnál 
nem találták meg a tárcát, ennek ellenére 
őrizetbe vették és vasárnap délben átszállí
tották a toloncházba.

A másik zsebmetszés a Nyugati-pályaud
var előcsarnokában történt. Lengyel Sándor 
postaigazgató hátsó zsebéből ismeretlen tet
tes kiemelte pénztárcáját. Detektívek fogták 
körül az épületet és szemügyre vettek min
den távozót. A főépület kapuját akarta el
hagyni Murányi János 37 éves hentessegéd, 
amikor detektívek fogták le. Murányi régi is
merőse a rendőrségnek. Tizennégyszer volt 
zsebmetszésért elítélve és most is ki volt 
tiltva a főváros területéről.

Murányi tagadott, ez azonban mitsem 
használt, mert kabátja alatt megtalálták az 
ellopott tárcát. A rendőrségen letartóztatták 
és visszaszállították Sopron—Köhidára, ahon
nan nemrégen ideiglenesen szabadságolták.

vegyen az újonnan megnyílt speciá
lis (izukOxlctbcn. GUMI FORRÁS, Er
zsébet kőrút 8. (Palace-mozgó mellett). 
Friss áru! Versenyárak!! Legjobb 
minőség! Újdonságok! Tegyen saját 
érdekében próbavételt.

TÖRVÉNYSZÉKI NAPTÁR 
című rovatunk a törvénykezési szünet 
tartania alatt nem jelenik meg.

— A TEMPÓ-ÁRUHÁZ MARADÉK-HETE.
Hétfőn kezdődik a Tempó Textil Áruház

ban a nagy maradékvásár, amelyen olcsó 
áron a legnagyobb választékban kerül az áru 
piacra. Szerdán speciális olcsó napot rendez 
a Tempó Áruház, amelynek a közönsége már 
megszokta, hogy a Szerdai napok rendszerint 
valami meglepetést tartogatnak a vásárlók 
részére. A Tempó Áruház különben is szakí
tott azzal a rendszerrel, hogy vásárait a hét 
végén nyitja meg, hanem a hét elejére he
lyezi mindig vásárainak kezdetét, mert ez 
már többször biztosította a méltán népszerű 
áruház akcióinak sikerét.

Idényvégi kivételes alkalom mértékutáni fér- 
firuharendelésre. Férfiszabótermemben a tava
szi és nyári idényről megmaradt szövetmara
dékokból rendelhető mérték után remekszabású 
divatos férfiöltöny 50 pengőért. „Divat úri- 
szabóság**, E rzséb e t-k öré t 1., I. em . E g y szer i 
rendelés elég, hogy állandó vevőnk maradjon.

VÉGE AZ IDEGESSÉGNEK! Ha bárhová
készül, indulása előtt néhány perccel rendbe 
hozhatja haját a „Feketefej'! Száraz Shani- 
poon”-nal. Gyönyörű ondolált feje lesz.

MEGKEZDTÉK AZ Í*J KRISTÓF-TÉRI ÁRUHÁZ 
ÉPÍTKEZÉSÉT.

Elénk érdeklődés kiséri azt az újszerű vállalkozást, 
amely a Belváros szivében, a Kristóf tér 3. szám alatti 
hatemeletsoros üvegpalotában, egy új áruház létesíté
sébe kezdett. Mint értesülünk, az épület átalakítási 
munkálatait .nár meg is kezdték és az áruház igazga
tósága a tömegesen beküldött pályaművek közül, a 
fiatal tervezőgárda két legtehetségesebb tagjának. Vágó 
Pálnak és Yogel Ériének pályázatát fogadta el.

Ez az áruház tulajdonképpen nem az eddig nálunk 
szokványos áruház-típust fogja képviselni, hanem ame
rikai üzletházak mintájára több Itclvárosi kereskedő 
tömörülésének alakulata. Ezáltal az áruház az egyéni 
kiszolgálásnak és belvárosi nívójának megtartása mel
lett a kis régié által éri el azt, hogy vásárlóközönsége 
a legjobbat a legolcsóbban kapja. A vezetőség az áruház 
megnyitását augusztus hó végére tervezi, ami által fő
városunk őszi idegenforgalma egy látványossággal gya
rapodik. Az ilyen rendszerű áruházak külföldön már 
mindenütt beváltak és azt hisszük, hogy az új Kristuf- 
téri áruház is minden tekintetben be fogja váltani a 
hozzá fűzött reményeket.

AZ IDEI NYARALÓK meggyőződhettek arról, hogy 
nem lehet teljes a nyaralás rádió nélkül. A rádió, úgy 
vidéki nyaralásnál, mint a környéki week-end házak
ban, strandokon, kábáitokban mindenkor, de különösen 
kedvezőtlen időjárás esetén, kényelmes és olcsó eszköze 
a jó szórakozásnak. A bevált 2:1 lámpás, négypólusú 
hangszóróval egybeépített 7016 os Orion rádió bármely 
szaküzletben 86 pengőért tízhavi részletfizetésre kapható. 
Mindenkire vonatkozik az a rádióközmondás, hogy: ..ha 
még nem volt — legyen, ha jobb kell. Orion! vegyen".

Megjelenik minden hétfőn hajnalban -  Elő 
fizetési ár: € pengő félévre. 10 pengő 1 évre.
A kiadásért felel: Dr. B Á L I N T  M Ó Z E S .

NYOMATOTT a STÁDIUM S A JTOV A LLALAT 
KÖRFORGÓGÉPEIN. BUDAPEST. ROZSA-U. HL 

Felelőt üzemvezető: Győry Aladár.
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