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Harmincnégy csónak Halálos katasztrófája 
a uasárnapi Dunán

Az első kánikulai vasárnap már a kora 
reggeli órákban megteltek az összes strand
fürdők és úgy a római parton, mint a Szu- 
nvogszigeten ós másutt is a esónakházak ga
rázsaiból úgyszólván valamennyi csónakot 
vízre bocsátottak. Mintegy

kilencezer csónak volt a Dunán 
cs úgy az evezősök, mint a strandolok zavar
talanul élvezték a vízisport örömeit egész a 
délutáni órákig.

Délután 3 óra után váratlanul beborult és 
kisebb zivatar vonult el Budapest felett. A 
kisebb esőtől kísért zivatart azután 

meglepetésszerűen katasztrofális 
szélvihar követte, amely teljesen le- 
hűtötte a levegőt és a legsúlyosabb 
helyzetbe hozta a nyílt Dunán időző 

evezősöket.
Másfélméteres hullámokat vetett a víz, ami 

rengeteg csónakszerencsétlenségnek okozója 
lett.

A csakhamar viharrá erősödő szél 
csaknem két órán keresztül tombolt 
s a közönség riadtan menekült a sza

badból.
A Dunán, szakértők szerint, mintegy 9000 

csónak volt, melyek közül a tapasztaltak az 
első vihar jelére hazasiettek, de a Dunával 
kevésbé ismerős evezősök még a vizen ma
radtak és rengeteg munkát adtak a rendőr

ség motoros mentőo6ónakainak. A rendőrség 
valamennyi motoros mentőcsónakját, azokat 
is, amelyek az Erzsébet-hídnál, Ferenc Jó
zsef- és Láncúidnál teljesítettek életmentő 
szolgálatot, az újpesti partra rendelte, hogy 
a tömegesen szerencsétlenül jártaknak segít
séget nyújtson.

Az úgynevezett Lidón igen sok csónak 
gyűlt össze, pedig ennek rendezetlen és sem
mi támaszt nem nyújtó partja van és innen 
a csónakltázakba valóátkelések a legtöbb eset
ben nem sikerültek, hanem

egyedül ezen a helyen 34 darab gaz
dátlan, részben felborult csónakot 
szedett össze a megfeszített erővel 

dolgozó motoros rendőrség,
melynek munkálatait BosnyálcovitsKároly fő 
felügyelő, a rendőrség dunai mentőosztagá
nak parancsnoka vezette. A saját életüket is 
kockáztató rendőrlegénység a mind hidegeb
bé váló szélben fürdőruhára vetkőzötten vé
gezte önfeláldozó munkáját és ugrott egy
másután be a Dunába a felborult csónakosok 
után.

Szakértők véleménye szerint 
a 34 felborult csónak utasai közül 
rendkívül sokan lelték halálukat a 

Dunában,
miután ezek é jfé lig  még nem kerültek 
meg.

Gazdátlan csónakok tömege 
a Dunán

A Danubius csónakház és strandfürdő’ ré
széről este 9 órakor úgy informáltak bennün
ket, hogy eddig 80 embert és igen sok csóna
kot mentettek ki. A csónakok nem tudnak ga
rázsukba visszatérni s így a Danubiusban is 
közel száz idegen csónak helyezkedett el ideig
lenesen. Félő, hogy a vihar igen sok áldoza
tot követelt, mert reggel az idő oly szépnek 
ígérkezett, hogy majdnem minden csónak 
vízre szállt.

A Danubius .100 csónakja közül 1#8 ment
vízre, ebből késő estig 300 nem érkezett be.

Magán a telepen mintegy 10.000 ember volt 
vasárnap. Az idő a legbiztatóbb volt, míg kö- 
rülbeliil fél 4 órakor beborult és zápor esett, 
fél 5 órakor pedig egyszerre kitört n vihar 
oiyan vehemensen, amire évek óta nem volt

példa. A késó esti órákban a legnagyobb ag
godalommal állandó permanenciában várják 
az érkezőket és pontos képet nem lehet még 
alkotni, mert a csónakok ott voltak kényte
lenek kikötni, ahol éppen érte őket az orkán.

Szentendrénél a viharban felborult egy 
csónak, melyben két férfi és három nő 
ült. A motoros mentőcsónak észrevette a 
bajt és az Ipoly nevű csónak azonnal 
odasietett. A mentés részben sikerrel 
járt, de

Molnár György 22 éves pestszenter- 
zsébeti lakost nem sikerült kimente

ni, belefulladt a vízbe.
Holttestét még nem találták meg.

Drámaian izgalmas életmentés 
a hajógyári Dunaágban

Az esti órákban a széltől korbácsolt hajó
gyári Dunaágban a jégtörő alatti hajooonto- 
nok között izgalmas életmentés játszódott le. 

Az ár a hajópontonok közé sodora csó
nakjával együtt Török László tisztviselőt.

A csónak evezői eltörtek és így Török nem 
tudta megakadályozni, hogy a vaspontonok 
alá kerüljön. A  tisztviselőt csal: lelekjelenlete

mentette meg a katasztrófától, miután 
az utolsó pillanatban egy hajóláncba ka

paszkodott.
Ha ez nem sikerül neki, úgy a hajópontonok 
csónakjával együtt szétroncsolták volna.

A csónakjukkal hazatérő dr. Stark Andor 
ügyvédjelölt és Gágel János jogszigorló a 
Rendőri Atlétikai Club evezősei megkísérel

ték, hogy a kritikus helyzetben lévő Törököt 
megmentsék. Sikerült is hozzáférkőzniök Tö
rök Lászlóhoz, akit már elhagyott az ereje 
és aki kétségbeesetten kiáltozott segítségért. 
Csakhamar azonban újabb szerencsétlenség 
történt.

A mentők csónakja a horgonyláncok közé
akadt és a Duna gyors sodra őket is élet- 

veszélyes helyzetbe hozta.
Stark és Gágel is csak úgy tudtak megmene
külni, hogy a hajóláncba kapaszkodtak, csó
nakjuk pedig kisiklott alóluk. Most már hár
man voltak a hajóláncon. A két bátor élet-

Mit mondanak c
Vasárnap a késő esti órákban a Magyar 

Hétfő munkatársa telefonon beszélt a duna- 
völgyi mentőállomással, ahol a következőket 
mondották:

— Délután 3 órakor váratlanul nagy szél
vihar kerekedett.

Ászéi iránya állandóan változott és a
Dunán evezők eszeveszetten menekültek.

A csónakok megteltek vízzel és az erős orkán 
kivetette őket az újpesti partra. Innen a ben-

mentónek sikerült felkűszni a láncra és ere
jük végső megfeszítésével sikerült magukat 
és Törököt addig fenntartani, amíg az izgal
mas eseményeknek a parton álló szemtanúi 
értesítették a motoros mentőcsónakot, amely 
másodpercek alatt odaérkezett és mindhármu
kat megmentette.

A motoros mentóosztag az újpesti híd alatt 
a Dunába fordult csónakázók közül kimen
tette dr. Vermes Miklós 28 éves tanársegédet, 
aki a Bethlen-utca 22. számú házban lakik és 
Franki Erzsébet 21 éves egyetemi hallgató
nőt, aki a Sziget-utca 5. számú házban lakik.

i dunai mentők?
neülők gyalog folytatták útjukat, őrizetlenül 
hagyva a csónakokat. Az egyik mentőállomás 
csónakmestere maga tizenkét csónakot húzott 
ki a háborgó vízből.

— Tudomásunk szerint
még nagyon sokan nem érkeztek vissza 

és így, sajnos, bizonyosnak látszik, hogy ez a 
szépnek induló vasárnap is megkövetelte halá
los áldozatait.

Halálos balesetek a strandfürdőkön
A különböző strandfürdőkön is több sú

lyos baleset és halálos szerencsétlenség tör
tént vasárnap.

Hoffer Ferenc 35 éves füszerkereskedő, aki 
az Öv-utcában lakott, az aquincumi strandra 
ment vasárnap édesapjával és anyjával. A 
vízben egyszerre felkiáltott, szívéhez kapott 
és elmerült. Minich Sándor gázgyári tiszt
viselő éppen mellette úszott, elkapta a szeren
csétlen embert és kihúzta a partra. Nyomban 
orvos is akadt a fÜQ'dőzők között, majd az 
időközben értesített mentők is megérkeztek, 
de már csak a beállott halált tudták konsta
tálni. A halál oka hőguta.

Gláscr Ferenc 25 éves géplakatos a csepeli 
Király-majornál a Duna-ágban fürdött. H i 
telen hínárba akadtt mire kétségbeesve segít
ségért kiáltott, a hínár azonban lehúzta. A 
motoros mentőcsónak nyomban a helyszínre 
sietett, de csak hoszsas fáradozás után sike
rült a szerencsétlen embert felszínre hozni. 
Életveszélyes állapotban szállították a Rókus- 
kórházba.

Csepelen a Duna-ágban Tamás János Ma
gyar-utca 51. szám alatti lakos élete kockázta
tásával beúszott a Dunába és kihúzta a ful
dokló Sehindlcr Ferenc 63 éves cukrászt, akit

a hirtelen támadt vihar besodort egész a 
Duna közepébe. Súlyos állapotban kórházba 
szállították.

Vasárnap este megjelent a főkapitányságon 
Leesina Sándor sofőr és bejelentette, hogy a 
dunaraenti Erdöváros Roheim-telepén Bodrogi 
Sándor lovascsendőr törzsőrmester fürdés 
közben a Dunába fulladt. Holttestét még nem 
találták meg.

A Kerepesi-úton levő Kristály-strandon 
is halálos baleset történt. Amikor már 
mindenki hazamenekült a viharból, a sze
mélyzet a kabinok takarítása közben egy 
bezárt kabint talált, melyet álkulccsal fel
nyitottak. Legnagyobb meglepetésükre 
egy férfiöltözetet találtak benne, amely
nek tulajdonosa minden bizonnyal a vízbe 
fulladt. Zsebei átkutatásakor egy adóívet 
találtak, mely Koncsek József sashalmi 
Árpád-utca 17. számú rőföskereskedő ne
vére volt kiállítva. Az éjszaka folyamán 
megkezdték a strand vízének leereszté
sét, hogy ráakadjanak az eltűnt férfi 
holttestére.

Az újpesti mentők munkája
Az újpesti mentők az alábbi kimentetteknek 

nyújtottak első segítséget:
özv. Simon Jánosné 47 éves takarítónő, 

lakik Gömb-utca 25. szám alatt.
Bíró Márton 37 éves kárpitos, Fefelejts- 

utca 45. szám alatt.
Komik Géza 18 éves mechanikus, Teréz- 

körút 26.
Vészeli József 21 éves borbély, Szondi- 

utca 13.
Vince Andor 17 éves tanuló, Tisza Kálmán-

tér 24, állapota életveszélyes.
Józsa Irén 19 éves gyári munkásnő, Vilmos 

császár-út 19.
Femonovics Mátyásné 43 éves háztartás

beli, Aggteleki-u. 2a.
Jóna József 23 éves cipész, Újpest, Baross- 

utca 1.
Tóth Mihály 23 éves asztalos, Tisza Kál-

mán-tér 3.
Kiss Lajos 18 éves fodrász, Rákospalota, 

Rákos-utca 33.
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Klein Andor 27 éves cukrász, Tavasz
utca 30.

Kovács József J8 éves aranyozó, Rákospa
lota, Géza-utca 23.

Lechy János 29 éves, Tavasz-utca 52.
Török Rezső 19 éves pék, Dévai-utca 9.
Tóth Rózsi 28 éves háztartásbeli, Vilmos 
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A Balbo-raj fogadtatása
Chicagóban

Newyorkból jelentik: A B a l bo-rajt Chica
góban példátlan lelkesedéssel fogadták. Az 
olaszok először átrepülték a Michigan-tayat, 
majd megjelentek a város felett és néhány 
kört írtak le a beláthatatlan tömegtől feke- 
télő utcák és a kiállítás területe felett. A 
százezrekre menő közönség egetverő éljenzés
sel üdvözölte a repülőgépek megjelenését, 
amelyek, elhagyva a Micihgan-tavat, újból 
körülbelül 3000 láb magasságba szálltak fel, 
majd visszatértek a tó fölé és lassanként 
megkezdték a leszállást. Elsőnek, pontban 24 
órakor, B a 1 b o tábornok repülőgépe szállt le 
és az élcsoport másik két repülőgépe. Azután 
gyors egymásutánban következett a többi 
gép, amelyeket a kiállítás felöl üdvözlő ágyú
lövésekkel köszönötöttek. Ekkor már talpon 
volt Chicago egész lakossága és a megszám
lálhatatlan tömeg lelkesedése nem ismert ha
tárt. Az utolsó repülőgép 24 óra 40 perckor 
szállt le a Michigar.-tó vizére.

Az út utolsó szakaszáról Balbo tábornok 
szikratáviratot küldőt Mussolininak, amely
ben jelentette, hogy a repülés utolsó órái igen

nehezek voltak. Az Ontario-tó felett hatalmas 
vihar dühöngött, amelyet meg kellett kerülni. 
A sebességet lényegesen le kellett szállítani. 
Az út végefelé rendkívül zord volt az idő
járás és súlyosan megviselte a repülők ideg-

„Most azonban” — mondja Balbo táviratá
nak befejezésében — „a Michigan-tó láttára 
és csak 60 mérföldnyire Chicagótól, fáradsá
gunk teljesen megszűnt” .

Római jelentés szerint az olasz repülóraj 
Csikágóba való megérkezését Rómában negyed
órás szirénabúgással ünnepelték, amelyet a ca- 
pitoliumi harangok zúgása váltott fel. A szi
réna és harangszó hajnali 2 óráig tartott. A 
szórakozóhelyeken a Balbó-raj Csikágóba való 
megérkezésének hírére a zenekarok megszakí
tották a műsort és rázendítettek a fasiszta him
nuszra és a királyi indulóra. Mindenfelé nagy 
embercsoportok gyűltek össze, amelyek megin
dultak a Piazza Venezzia felé és hamarosan 
hosszú fáklyásmenetek alakultak, amelyek vé
gigvonulva a főutcákon, lelkesen ünnepelték az 
olasz repülők diadalmas sikerét.

Elíűnf egy vitorlásrepülő
a vasárnapi viharban

A későn beköszöntött nyár néhány nap óta 
olyan hirteien kánikulává változott, mintha 
be akarná hozni az elmulasztottakat. Az idei 
nyáron ma volt az első olyan meleg vasár
nap, amct'y zavartalanná tette a kirándulók, 
strandolok és evezősök szórakozását. Az első 
kánikulai vasárnapon majdnem teljesen nép
tele:: volt a főváros, aki csak tehette, sietett 
ki a Dunára és a különböző strandfürdőkbe.

Zsúfol hajók, villamosok és helyiérdekű 
vasutak szállították ki a szabadba az emberek 
ezreit. A HÉV í  álffy-téri állomásáról a ren
des vonat-Mon kívül vasárnap 80 különjáratot 
is indítottak a Kómai-part, Csillaghegy és 
Szentendre felé, valamennyi villamos zsúfoltan 
hagyta el az állomást. Hasoló volt a helyzet 
MFTR Eötvös-néri kikötőjében is, ahonnan 
négy kirándulóhajó mintegy ötezer embert 
szállított Horány—Esztergom irányában. Kü- 
lönhajót azonban csak egyet indított a MFTR, 
mert ezenkívül magántársaságok mintegy 
tizenöt külonhajót béreltek, amelyekkel szin
tén nagy tömegeket * szállítottak minden 
irányba.

A Danán sem. volt meg az idén olyan nagy 
csónakforgalom, mint vasárnap. A  csónak ha
zakból és garázsokból kikerült a vízre úgy
szólván minden csónak, azok a porlepte csó
nakok is, amelyeket az idén még nem hoztak 
rendbe tulajdonosaik. Hozzávetőleges számítás 
szerint mintegy 8— 9000 csónak volt vasárnap 
a Dunán, mert az időjárás különösen kedve
zett az evezősöknek.

Zsúfolva volt valamennyi fővárosi strand 
és uszoda is. Egyes strandfürdőkben mintegy 
5— (iOOO jegyet adtak ki és a kabinokban nagy 
veit a túlzsúfoltság. Rengeteg ember fürdött 
a pestkörnyéki strandokon is, ahol az idén 
először volt igazi nyári élet.

A nyári vendéglősök, a csónakházak tulaj
donosai és a strandfürdők azonban még így is 
tele vannak panasszal és azt hangoztatják, 
hogy íájus 15-ikc óta a fél szezónt elvesztet
ték cs ezt már semmiesetre sem hozhatják be, 
még ha a nyár hátralevő része akármilyen 
meleg lenne is. A tapasztalatok szerint augusz
tus 20. után megszűnik úgy a csónakházak
ban, mint a strandfürdőkben is a nagy sze
zon és így már csak egy hónap van hátra, s 
ez természetesen aligha kárpótolhat már az 
eddigi veszteségekért.

Vasárnap délután 3 óra 20 perckor  ̂ a 
MOVE sporterpülőosztagának egyik kiváló 
pilótája, Formanek József, vitorlázó repülő
gépével 'felszállt a ragyogó napsütésben, hogy 
megdöntse a vitorlázó repülőgépek időtartam- 
rekordját. A repülőgép Budaörsnél startolt és 
azzal a tervvel indult el, hogy c?te 6 óráig 
lesz a levegőben.

Időközben nagy vihar kerekedett és társai 
aggódva várták Formanek visszaérkezését.

Miután vasárnap este 10 óráig nem ér-
— — m m*

Kaposvár, július 18. A Kaposvárhoz tartnzá Ivánfn- 
hegyfn három kútású mnukás 34 mé\er mély s pár 
ér óta használaton kívül élló kutat akart kitisztítani. A 
kút kitisztításához először Muriik János szállt le. Kö
rülbelül a kút mélységének feléig ért. amikor a fent- 
mnradtak észrevették, hogy Mu.lik kiesett a vödörből és 
lezuhant a kútba, ahonnan a fentiek kiabálásra spm 
adott magáról életjelt. A vödörrel most Mudik nevelt

Sátoraljaújhelyről Jelenti a Magyar Hétfő 
tudósítója:

Az úgynevezett Slovensko Novotne sióban, 
mely Sátoraljaújhely cseh megszállott terü
lete, a cseh pénzügyőröknek feltűnt éjszaka 
egy furcsán imbolygó járású fiatalember. Be
vitték a motozószobába, ahol útlevelével sza
bályszerűen igazolta magát és semmiféle gya- 
nus dolgot nem találtak nála. Útlevele szerint 
Roscnberg Izsák újhelyi szatóccsal azonos, 
akit a cseh fináncok biztonság okáért mégis 
bevitték az ottani orvoshoz, hogy vizsgálja 
meg, mi okozza a gyanús fiatalember furcsa

kezett vissza és semmiféle jelentést róla 
nem kaptak, valószínűnek tartják, hogy 
Formanek viharba kerülve, lezuhant és 
vagy súlyosan megsérült, vagy talán meg 

is halt.
A MOVE sportrepülők osztaga közölte ezt az 
Aeró-szövotséggel, valamint bejelentette a fő- 
kapitányságnak is, ahonnan a csendőrkerüle
teknek küldenek értesítést a szerencsétlenség
ről.

fia, Darvas Imre szállt le. Le is ért, ott azonban szin
tén elhallgatott. A harmadik kútáré erre a mentőkért 
telefonált. A mentők rövidesen ki is értek, leszálltak a 
kútba, de a két embert már rsak holtan tudták fel
hozni. A kiszállott bizottság megállapította, hogy a mély 
kúthnn található földgáz összekeveredett a bedobált
szölővenjigék rothadásából keltezett mérges gázokkal
és ezek ölték meg a két embert.

járását. Az orvos, dr. Grünwald Ede már 
praxisból ismerte a fiatalember különös járá
sának, illetve fájdalmának okát, mert a fia
talember levetkőztetése után egyszerűen ki
húzott csipeszével a végbeléből egy kis köte
gel, melyben 1500 dollár bankjegy volt. A 
trükk nem új ezen a határvidéken, ahol né
hány hét előtt egy Klein nevű valutacscm- 
pészt fogtak le, aki hasonló módon próbálko
zott az úgy látszik még mindig eléggé értékes 
dollár átcsempészésével. Rosenbergct a csehek 
szabadon bocsátották, de a dollárokat elvettek 
tőle.

Kutasok halálos tragédiája 
Kaposvárott

M é g m in d ig  
cse m p é szik  a d e lié rt

_Eg» építész 
öngyilkossága

A Ceglédi-út 5—7. számú házban levő la
kásán Ágoston Lajos 55 éves építész gázzal 
megmérgezte magát. A mentők súlyos állan- 
potban a Rókus-kórházba szállították.

MÉG MINDIG ÁRAD 
A TISZA

O K É C S K É T IS E L Ö N T Ö T T E  AZ ÁRVÍZ

Több tüzet okozott 
vasárnap ̂  

a nagy hőség
A vasárnapi forróság délután a tűzoltók-* 

nak is sok munkát adott. Több jelentéktele
nebben kívül, két nagyobb kéménytúz támadt 
a Király-utca 50. és a Pálya-utca 5. számú 
házakban. Ezeket a tüzeket a kivonult kerü
leti tűzoltóság rövidesen eloltotta.

A Horthy Miklós-ut 55. számú házban a 
Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezetének 
pincéjében és ruházati raktárában öngyulla
dás miatt nagyobb tűz keletkezett, melyhez a 
központi őrség teljes készültséggel vonult ki ós 
félórai munkával sikerült a tüzet lokalizálni.

A Forgách-utca és Jász-utca sarkán egy 
földszintes házban különböző hulladékok vol
tak felhalmozva, melyek a rekkenő hőségben 
ugyancsak öngyulladás folytán tűzrelobban
tak. A kerületi tűzoltóság két órai fáradságos 
munka után a tüzet teljesen eloltotta.

A c U s ía u i u ia iv á i i y & '/ C  a z  u á i/ a c Q A

A nagy bérház ebédutáni csendjét élénk 
csengószo veri fel. A csilingelőst nyomon 
követi egy rekedtes férfihang, ilyenfor
mán:

—  A ház igen tisztelt lakóinak figyelr 
mét felhívjuk a most kezdődő szenzációt 
előadásra. Egy szerződésnélküli magyar 
artista fog szenzációs mutatvány okkal 
szórakoztatni. A legcsekélyebb támoga
tást is hálás köszönettel elfogadjuk. Az 
első szám . . .

A kopottas ruhájú férfi most bejelenti 
sorjában a „szenzációs*' mutatványokat. 
A kikiáltó mellett egy izmos, fiatalabb
férfi már derékig meztelenre vetkőzött 
és gépiesen lefekszik egy vastag szegek
kel kivert deszkára. A vasszegek hegye a 
hátát éri és a kis cselédek megborzadva 
nézik, amint éppen a szegeken fekvő fér
fire társa ráállít a ház „igen tisztelt 
lakúi” közül valakit, aJci éppen hajlandó 
a „közönség soraiból” a mutatvány ak
tív szereplőjévé előlépni . . .  Aztán jön
nek a további produkciók . . .

Másnap bűvészmutatványokkal szóra
koztatja az udvaron a bérház lakóit egy 
másik szerződé anélküli artista. Idomított 
állatai is vannak, sok kelléke, formális 
színielőadást rendez az udvaron. A hát- 
térdiszlct a szőnyegporoló, a közönség a 
konyhaajtókban Összesercglő szobalányok 
és szakácsnők. . .  Az artisták végigcsi
nálják a nem egyszer fárasztó mutatvá
nyokat reggeltől estig, utcahosszat, min
den nagyobb házban és a fizetség a sze
gény emberek papirha hurkolt két fillé
rese . . .  De szerződésnélküli színészek Í3 
jönnek, meg zenészek, egész kolduló kó
rusok alakultak, meg házaló jazz-zene- 
karok és a szürke hér ház szomorú lakói 
reggeltől estig vigadhatnak . . .

A koldusnak is élelmesnek kell ma 
lenni, ha meg akar élni, új izgalmakról, 
eredeti ötletekről kell gondoskodnia, hogy 
ölébe hulljon a többi szegények obulusa. 
Mert csak a szegény emberek adna* 
ezeknek az alkalmi mutatványosoknak, a 
villákba és palotákba nem engedik be 
őket. . .  Ahogy a fagylalt demokratizáló
dott az előkelő cukrászdák asztaláról a 
tíz-, sőt hatfilléres tölcsérig, úgy a szín
ház és az orfeum is leszállt a bíborfüg- 
gönyös misztikumok magasságából a 
szürke pesti bérházak udvarára... 
Olyan koldusszegények vagyunk már, 
hogy a színház és a varieté nem várhatja 
meg, amíg megváltjuk a jegyünket és 
bemegyünk a nézőtérre, hanem házhoz 
jön és ott kóklerkedik az ablakunk alatt... 
Aki tud, mulasson ra jta ...

(L. c.)

ÉLETUNT TAKARÍTÓNŐ.
Takács József né 30 éves takarítónő, aki a 

Nagymező-utca 7. számú házban lakik, isme
retlen méreggel megmérgezte magát Súlyos 
állapotban a Rókusba vitték.

Herriol meglátogatja 
Szovjetoroszországot
Moszkvából jelentik: Itteni hivatalos jelen

tés szerint Herriot volt francia miniszterelnö
köt augusztus hó közepére Odesszába várják. 
Herriot a szovjetkormány meghívására hosz- 
szabb utat szándékozik tenni a Szovjetunióban.

A török külügy
miniszter Athénben

Athénből jelentik: Tevfik Rüsdy bej meg
látogatta a görög fővárost és fontos megbeszé
léseket folytatott a balkáni jövő politikai fej
lődés ügyében. A török külügyminiszter és Cal- 
daris görög miniszterelnök megbeszélése alkal
mából újból hangsúlyozták a szívélyes barát
ságot, amely Törökország és Görögország kö
zött fennáll. Továbbá megvitattak egy újabb 
készülőfélben levő török-görög egyezményt és 
tárgyalást folytattak a Fekete-tengeri államok 
tervbevett szerződése és egy Balkán-egyezmény 
ügyében, amelyhez esetleg Bulgária is csatla
koznék.

Szegedről jelentik: A Tisza vasárnapra 
virradó éjszaka 31 centimétert áradt és va
sárnap délben elérte a 676 cm-t. A hatóságok 
még újabb 30 cm-es áradásra számítanak, mi
után a Maros még mindig árad. Az újszegedi 
strandok öltözői részben félig, részben egé
szen a víz alatt állnak. Makónál még egyre 
tart az áradás, úgy hogy Apátfalvánál mint
egy 1000 holdnyi ártéri területet elöntött a 
víz. Makó határában a város nyúlgátakat 
építtet. A polgármester a vasárnapi munka
szünetet feloldotta, különös tekintettel arra, 
hogy a nagy hőség rohamosan érleli a ga
bonát.

A Tisza áradása ókécskénél elérte legma
gasabb pontját. A „zöldár” ellepte az árterü
letet és súlyos károkat okozott. Az ókécskei

— Foghúzás után vérmérgezés. A Szondi- 
utca és Körút sarkán Grevner Erzsébet 23 
éves háztartásbeli leány összeesett. Súlyos 
állapotban a Szent István-kórházba vitték, 
ahol megáilaptották, hogy szombaton fogat 
húzatott és ebből vérmérgezés keletkezett. 
Állapota súlyos.

BETÖRŐK AZ OSTYAGYÁRBAN
Bembauer Róbertné Damjanich-utca 49. 

szám alatt levő ostyagyárában vasárnap éj
szaka ismeretlen tettesek betörtek, az ajtókat 
felfeszítették, de csak egy írógépet tudtas 
zsákmányolni.

Gázolt és továbbrobogott az autó. Va
sárnap este 8 órakor Újpesten Varga József 
pékmester hasonló nevű kisfiát a Pesti-út 54. 
számú ház előtt elütötte egy személyautó, 
amely anélkül, hogy megállt volna, tovább ro
bogott. A szerencsétlen kisfiú életveszélyes ál
lapotban szántották a kórházba, felépüléséhez 
kevés a remény. A rendőrség erélyes nyomo
zást indított a lelkiismeretlen sofőr kézrekerí- 
tésére, ami rövidesen megtörténik, mert az 
autó rendszámát a járókelők feljegyezték.

—  O —

A Pénzintézeti Sportegyletek rendezésében
lebonyolított lawn-tenniszraérkőzések (bajnok
ságok) során vasárnap a következő döntő
eredmények voltak: Női egyes (bajnoki): 
Sohummer Anna MOKTÁR—Balezer Teri 6: S, 
8; 6. Férfi egyes (elődöntő): Bakos Postataka
rékpénztár—Zsoldos MOKTÁR 4:6, 6:4, 6:2. 
Férfi páros t mezőnydöntő): Zsoldos, Ghillány 
MOKTÁR—Csanády, Lindner PK 6: 3, 6:4. A  
mérkőzést holnap folytatják.

a  iá csiilá c  m á c k á ia !
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K r ú d y  G y a l á n é  g á z z a l

m e g m é r g e z t e  m a g á t
M egható  le vé lben  húosúzak h o zzá ta rto zó itó l

Hadgyakorlat
kellett békében ahhoz, hogy 

M agyarországon gyök ere
sen rendet teremtsenek 
e g y -e g y  vidéken az utak, 
vasutak, középületek körül

(L. J.) Azóta, hogy a nagy hadgyakor- 
latoK megszűntek, megszűnt a gyökeres rend
csinálás is és a szomorú elhanyagoltságról 
meggyőződhet mindenki, aki nyitott szemmel 
járk; ’ szerte az országban. A hadgyakorlat 
he lyet ez évben és bizonyos vidékre szorítottan 
átveszi úgy látszik a cserkészjamboree. Azon 
a rületen, amely Budapestről Gödöllő felé 
ve, t — kifejezetten csak ezen a területen —  
javában folyik a rendcsinálás nehéz, de 
nagyon szükséges munkája. Kezdődött az 
utak körül, amelyekről már annyiszor írtunk. 
Ma már eljutottunk odáig, megvan rá a re
mény, hogy a forgalmat — ha nagyobb nehéz- 
si gnkkel is —, de valahogyan le tudják bonyo
lítani. Ha megfogadják tanácsainkat és a 
hengereket az utak közelében hagyják és 
éjjelenként megfelelő módon ápolják a heve
nyében elkészített utakat, végül ha futólago
sán is, de útgyalúval rendbehozzák azokat a 
bizonyos összekötő utakat, amelyek a Gödöllő
re vezető két főutat kapcsoljak egybe, akkor 
talán nem történik az úti közlekedés terén baj.

Nézzük azonban a vasutakat. A HÉV-ről 
csak annyit kell mondani, hogy a rendelkezés
re álló járműpark semmi esetre sem elegendő 
a legforgalmasabb napokon: ünnepnapokon, 
tábormegnyitáson és táborzáráson, úgyhogy 
nyilvánvalóan a rendőrségnek itt be kell avat
kozni és alkalmas rendszabályok útján meg
akadályozni azt a tumultust, ami itt várható.

A Gödöllőre való utazás legfontosabb szer
ve azonban a MÁV. Tudomásunk sze
rint 5 percenként indít olyan szerelvényeket, 
amelyek Budapest— Gödöllő között megállás 
nélkül fognak közlekedni. Éppen emiatt a 
MÁV-nál nagyarányú tisztogatási és karban
tartási munkák folynak s az annyiszor kifogá
solt pályát rendbehozzák. A karbantartási 
osztály éppúgy megkezdte a pályának a gyom
tól való megszabadítását, mint az egyes állo
másokon a felvételi épületek, valamint az őr
házak újrafestését is.

Igen csinosan díszíti majd a pályát az a 
számtalan, betontalpakon nyugvó fapad, mely 
sárga, barna és vörös színekben a vonal men- 
t '-i fej van állítva. Modern, szinte futurista 
üi:..^zést kaptak az egyes épületek, amelyek
nél nyilván arra számítottak, hogy a gyors
vonat i sebességgel átrobogó szerelvényről 
úgyis csak a nagy színfoltok hatása érvé
nyesül.

Mindez nagyon szép, csak kissé Potemkin- 
jelhge van, mert Gödöllőtől a következő állo
másig, Máriabesnyöig már semmi sem tör
ténik, mintha csak arra gondolnának, hogy 
más irányból, mint Budapestről idegen úgy 
sem érkezik Gödöllőre.

De a Potemkin-jellegnek súlyos hátránya, 
hogy semmi sem történik az alépítmények 
rendbehozatalánál. A MÁV felsőbb vezetősé
gének és a kereskedelmi miniszternek figyel
mébe ajánljuk, hogy ezt a pályát egyszer ne 
szalonkocsiról vagy sítautóról szemléljék l é 
gig, hanem szálljanak ki egy-egy állomáson 
és járják úgu be a vonalat, ahogy a pálya- 
vizsgáló örök szoktak végigmenni kalapá
csaikkal. Nagyon megdöbbentő tapasztalatok
ra fognak szert tenni. Ki fog derülni, hogy a 
rimamurányi és a diósgyőri gyárak kétség
telenül modem Góliát-sínei nincsenek úgy el
helyezve, hogy az itt jelzett nagy forgalmat 
kibírják, mert az egyes sínszálak összekap
csolása primitív és kopott.

Rákoskeresztúr és Rákosliget másfélkilo
méteres szakaszát ha végigjárják, úgy látni 
fogják, hogy az összes csavarok kikoptak, la
zák, kézzel meghúzhatok és olyan megterhelés
nek, amilyen az 5 percenként végighaladó vo
natok, nem fognak tudni ellenállni.

Nyomatékosan fel kell hívni erre az illeté
kesek figyelmét, mert hasonló okból történt 
épp most Németországban egy nagy vasúti 
katasztrófa és nem volna kívánatos, hogy bár
miféle baleset kellemetlen fényt vessen a 
jamboree vendégei előtt a MÁV kitűnő hír
nevére.

Vasárnap délután fél 4 órakor mentőautó 
állott meg a csendes Irányi-utcában. A 21. 
számú ház lakói kitódultak a folyosóra, meg
tudni, kivel történt valami baj? A második 
emelet egyik lakásából

halottsápadtan szállították el a men
tők Krúdy Gyulánét, a nemrég el
hunyt híres magyar író első fele

ségét.

Krúdy Gyuláné az Irányi-utca 21. számú 
házban lányával, Krúdy Ilonkával lakott 
együtt évek óta. Vasárnap reggel Krúdy 
Ilonka, aki Andersen György író felesége, a 
M argit-szigeti strandra ment s a 63 éves 
idős hölgy egyedül maradt a lakásban. Dél
után az egyik szomszéd, W inter Fülöpné, 
erős gázszagot érzett kiáramlani a Krudy- 
féle lakásból, értesítette a házfelügyelőt, aki 
becsengetett.

Mivel hosszas csengetésre nem ka
pott választ, álkulccsal kinyitotta az 
ajtót és behatolt a lakásba, ahol 
olyan elviselhetetlen gázszag volt, 
hogy csak percek múlva tudott a 
szobákba bemenni és az ablakokat 
kinyitni. A  lakás valamennyi ajtaja 
nyitva volt és a lakószobában feküdt 
halottsápadtan, eszméletlenül Krúdy 
Gyuláné, aki valamennyi gázcsapot 
kinyitotta és így akart öngyilkossá

got elkövetni.

Az időközben megérkezett mentők még a 
helyszínen eszméletre térítették Krudynét, 
aki energikusan tiltakozott a beavatkozás 
ellen és kérte, hogy

hagyják meghalni, mert ő, ha most 
nem is sikerülne, később újból ön

gyilkos lesz.
Még a házmester a lakásban várta a men

tőket, amikor megszólalt a telefon és ifjabb 
Krúdy Gyula jelentkezett, aki valami csa
ládi ügyben  akart édesanyjával beszélni. Kö
zölték vele, hogy mi történt, mire ő is az 
Irányi-utcai lakásba sietett, ahova a mentők
kel egyszerre érkezett meg. Krudynét a 
mentők a Pajor-szanatóriumba szállították, 
ahol az orvosi vélemény szerint rövidesen 
felépül.

Krudyné a kommünig együtt élt férjével, 
amikor valami félreértés miatt haragba ke
rültek egymással és elhatározták, hogy el
válnak. A bontópert az asszony nyújtotta be 
és a válást a forradalmi törvényszék hama
rosan kimondotta, m íg pedig furcsa módon 
és indok nélkül az asszony hibájából és 
emiatt kötelezte, hogy a gyerekeket ö nevel
je  fel. így  a gyermekek Krudynénál marad
tak. Meglehetős rendezett viszonyok között 
éltek. Krudyné, aki nyugalmazott fővárosi 
tanárnő, nyugdíjat kapott s gyermekei is ál
lásban voltak. Az öngyilkos úrinő búcsúleve
let is hagyott hátra, amelyet még nem bon
tottak fel .

Este hét órakor bontották fel a rendőrsé
gen Krúdy Gyuláné búcsúlevelét, amelyet 
hálószobájában találtak meg. A kusza sorok
ból és egyéb jelekből is arra következtet a 
rendőrség, hogy

a szerencsétlen asszony a gázömlése 
közben állandóan figyelte, hogy mi 
képen közeledik a halál és a levél
írást is többször megszakította, ami
kor kiment a konyhába és megnézte, 
hogy nyitva van-e a gázcsap és erő

sen ömlik-e a gáz.
A kusza vonásokkal megírt búcsúlevél, amely 
Krudyné gyermekeinek szól, a következőké

pen hangzik:
„ Reménytelenül csatázom végzetemmel. 

Gyermekeim, legyetek boldogok, most már én 
is boldog vagyok. Ne hagyjátok el és szeres
sétek egymást. Nem akarok senkinek a ter
hére lenni. Isten áldjon meg benneteket!

Mint ismeretes, tavasszal Gömbös Gyula 
miniszterelnök sorra látogatta a nagy vidéki 
városokat. Többek között szó volt arról is, 
hogy Győrben is résztvesz a kormánypárt 
zászlóbontó gyűlésén. Mint annak idején je
lentettük, abban az időben letartóztattak 
Győrben egy Rózsa József nevű munkást, 
akit azzal gyanúsítottak, hogy merényletet 
akart elkövetni Gömbös miniszterelnök ellen.

Csütörtökön vonta felelősségre Rózsát a 
Győri törvényszék. A huszonhétéves, beesett 
mellű vádlott tagadta bűnösségét.

— Beismerem, — mondotta — hogy a 
baloldali szervezetek tagja vagyok, beisme
rem azt is, hogy a földalatti kommunista

Szombathely, július 16. 
(A Magyar Hétfő tudósítója telefonálja.) 
Néhány nap óta Szombathelyen nyílt titok, 

hogy
a szombathelyi püspökség SOO.OflO pengő 
kölcsön folyósítását kárte a transzfer- 
alapból és az eddigi tárgyalások során 
503.0Ü0 pengő folyósítását helyezték ki

látásba.
A kölcsön ügyével állott összefüggésben, 

hogy Mikes János gróf megyéspüspök fel 
oszlatta háztartását, személyzetét elbocsátotta 
és csuk inasát és szakácsát tartotta meg, 
sőt kivonult a püspökvárból is s a nemrég 
elhunyt Uoda János dr. kanonok háromszo- 
bás Szily János-utcai lakásába költözött.

Értesülésünk szerint a kölcsön ügye a leg
utóbbi tárgyalások után olyan stádiumba 
jutott, hogy elrendelték a püspökség szom
bathelyi épületéinek, továbbá a vépszent- 
györgyi és sorokújfalusi birtokon a leltáro
zást, mert a szombathelyi püspöki házakra 
és a birtokokra kebelezik rá a folyósítandó 
kölcsönt.

Mihelyt a kölcsönt folyósították,
miniszteri biztos intézi a szombathelyi 
püspökség összes anyagi ügyeit és 
Mikes János gróf megyéspuspök mind

össze havi 1500 pengő járadékot kap.
Rövid idő alatt annyira nyilvánvalóvá lett 

a szombathelyi püspökség anyagi válsága és 
az a körülmény, hogy a püspöki birtokot 
bérbendják, hogy már külföldiek közül is 
jelentkeztek béTlők, akik különösen a szom
bathelyi püspökség vadászterületeit szeretnék 
kibérelni.

Tartsatok meg jó  emlékezetetekben és gon
doljatok szeretettel Anyátokra .”

A búcsúlevél csak nehezen olvasható és a 
kusza sorokból arra következtetnek, hogy 
Krudyné csak közvetlen azelőtt fejezte be le
velét, mielőtt elvesztette eszméletét.

szervezkedésekben részt vettem, de azt taga
dom, hogy merényletet terveztem volna.

Dr. Latkóczy Imre védbeszédében az érvek 
egész sorát vonultatta fel védencének ártat
lansága mellett.

Az ügyész szigorú ítéletet kért.
Másfélórás tanácskozás^ után hirdette ki a 

törvényszék elnöke az íteletet.
Rózsa Józsefet a merénylet kísérletének 

vádja alól a törvényszék felmentette. Ellen
ben nyolc havi börtönre ítélte a társadalmi 
rend erőszakos felforgatásának vétsége 
miatt.

Az ügyész súlyosbításért fellebbezett. A 
vádlott megnyugodott az ítéletben.

Illetékes helyen megállapították, hogy 
a szombathelyi püspökség anyagi válsá
gát nem Mikes János gróf megyéspüspük 

költekező életmódja idézte elő.
Mikes püspök viszonylag szerényen élt és 

háztartásának költségei nem haladták túl egy 
jobbmódú polgári család életnívóját. A püs
pökség eladósodásának az volt az oka, hogy 
Mikes grófnak a legutóbbi esztendőkben is 
még olyan kiadásokat kellett vállalnia, me
lyek a konjunkturális időkhöz voltak mére
tezve.

Ezek az ügyek teszik érthetővé azt is, 
hogy Mikes János gróf megyéspüspök ildo
mosvak lariolta, hogy hátat fordítson n po
litikai éleinek és mint exponált legitimista- 
vezér is visszavonuljon . . .

Súlyos kimenetelű autósze
rencsétlenség történt vasár

nap a Szentendrei-út és 
Emőd-utca sarkán

Koncz Imre 38 éves sofőr a Bp 32—335. 
rendszámú autóval belerohant Miiller Benedek 
37 éves sofőr által vezetett Bp 27—974. rend
számú autóba. Müller csak könnyebben sérült 
meg, de a kocsijában ülő Silbegg Félix gyár
igazgatót súlyos sérüléssel kellett a mentők
nek a Margit-kórházba szállítani. A rendőrség 
megindította a nyomozást, hogy kit terhel a 
felelősség a szerencsétlenségért.

KACSA VOLT A  GÖMBÖS GYULA 
ELLEN ÁLLÍTÓLAG GYŐRBEN 
TERVEZETT MERÉNYLET HÍRE

---------— ........... — — fii p I l i m ..........................
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M A G Y A R  H É T

M EG  VAN A TETTES...
Gróf Béldyné, Bárdi Gabi 
téves szerepeltetése a Dán
féle házassági hírben

A múlt héten rámutattunk arra a feltűnő 
eltérésre, amely Dán László és csömöri Zay 
Andrea grófnő házassági hírében a lapokban 
észlelhető volt. A család maga is addig ér
tetlenül állt a házassági hírben mutatkozó 
eltéréssel szemben és épp ezért közlésünk 
segítségével feljelentést tett a rendőrségen 
ismeretlen tettes ellen, aki a hibás és a va
lóságnak meg nem felelő házassági közle
ményt megjelentette egyes lapokban.

A rendőri nyomozás már világosságot de
rített az ügyre. Megállapítást nyert, hogy 
gróf Bélái Ákos v. b. t. t., erdélyi^ főispán 
özvegye, szül. Bárdi/ Gabi nem édesanyja 
Zay Andrea grófnőnek. Bárdy Gabi első 
felesége volt a menyasszony apjának, csö
möri Zay Imre grófnak, de már régen el
váltak és Bárdy Gabi 21 évig volt a tavaly 
elhunyt gróf Bélái Ákos felesége. Bárdy 
Gabi egyébként az elmúlt évek ünnepelt, hí
res primadonnája volt, Blaha Lujzának a 
pályatársa, aki különösen a francia Vaude- 
villekben és a népszínművekben aratta négy 
művészi sikereit a kolozsvári Nemzeti Szín
ház és a régi Népszínház színpadán.

Zay Andrea grófnő édesanyja viszont rá- 
brnsteini Gally Gabriella, aki második fele
sége Zay Imre grófnak. A gróf két házassá
gának az adatait a rendőri nyomozás szerint 
szándékosan cserélték fel és így jelent meg 
a kétféle házassági hír.

A család csak a Magyar Hétfő közlése 
nyomán jött rá arra, hogy titokzatos kezek 
aknamunkát folytatnak és ennek alapján de
rítették fel a rejtélyt, amelynek tisztázásá
val most már az ügy elintézettnek tekint
hető, mert a család egyéni okokból nem kí
vánja a kinyomozott tettes megbüntetését. 
A nyomravezető Magyar Hétfő nem tart 
igényt a kitűzött 200 pengős jutalomdíjra, 
hanem elvárja, hogy azt a gavallériájáról 
széles körökben ismert Diamand-Dán család 
az Újságírók Szanatórium Egyesületének 
juttatja el.

Egyébként gróf Zay Imrétől (lakik: II., 
Batthyány-utca 59.) hasonló tartalmú leve
let kaptunk, amelyben egyben közli azt is, 
hogy a büntető bírói eljárás már folyamat
ban van az ellen, aki a kellemetlenkedő há
zassági hírt a lapokban közzétette.

B izonyítvány-osztás a  parlam ent b e zá rásak o r
(Forrai Zoltán rajza.)

Egy család katasz- 
trofaja a Tiszán
Szegedről jelentik: Tóth Imre nagy- 

székcsoi föld míves, felesége és felesé
gének két mostohatestvére a 20 éves 
Berki Júlia és a 12 éves Housi Vera fü
rödni mentek a Madarász-tóhoz. Tóth 5 
éves kisfiát aki szintén velük volt a par
ton hagyták, ők pedig egymástól távolabb 
fürödtek. Egyszerre hangos segélykiáltá
sokat hallottak és észrevették, hogy 
Housi Vera a mély vízben elmerült. 
Tóth Imréné húga segítségére sietett és 
karját megfogva, kifelé igyekezett, de a 
hullámzó vft mindkettőjüket beljebb so
dorta. Tóth Imre és Berki Júlia szintén 
odaúsztak, hogy a fudoklókon segítsenek, 
de nem tudtak segíteni és most már né
gyük között folyt az élet halálharc. Tóth 
kisfia, a partról látva szülei halálküzdel
mét, segítségért kiáltozott, a közelben 
azonban nem toltak emberek és mire oda
értek, már csak a holtrafáradt Tóth Im
rét és Borki Júliát tudták megmenteni, 
míg Tóth Imréné és Housi Vera holtterét 
csak órák múlva találták meg.

— Morfiummal megmérgezte magát egy
zeneművész. Vasárnap rdélután a Német-
utca 42. számú ház előtt, az utcán összeesett 
Iskóczy Mihály 39 éves zeneművész. A Rókus- 
kórházban kihallgatták és elmondotta, hogy 
'morfiummal mérgezte meg magát. Állapota 
súlyos, az öngyilkosság okát nem akarta el
árulni.

— KétI Sándor: Die Schaale dér Pompa-
padour. Vidám, kedves regény jelent meg n 
dour. Vidám, kedves regény jelent meg né
metül a Die Momcnt című irodalmi újság 
kiadásában. A szerzője Héti Sándor, az új 
magyar ujságírógárda egyik jónevü tagja, 
akinek színes és érdekes írását jól ismeri a 
magjar olvasóközönség. A regény egy vidám 
amerikai fiúról szól s ennek a karrierjét 
mondja el érdekes és fordulatos mese kere
tében. Portréi emberi mélységekre világíta
nak. Hideg iróniája és kedves humora színe
sen szövi át ezt a meleg kis regényt.

SZENDE ZOLTÁN: A MAOYAR KATASZTRÓFA 
1918—1».

Dr. Szende Zoltán könyve évek hosszú során felkuta
tott levéltári okmányok és szereplő személyiségek 
visszaemlékezései alapján egészen új képei nyújt a 
nagy összeomlásból, miután hasonló tárgyú német 
könyvével már az egész világsajtó cniatlun elismerése 
mellett rehabilitálta a magyarságot az osztrák történet
írásnak éppen az összeomlás kapcsán világgá szórt ma- 
gyareilenes vádjaival szemben. ..A Magyar Katasztrófa'* 
rendkívül érdekfeszitő olvasmány.  ̂ A szerző drámai 
mozgalmassáfjcal vetíti történeti távlatba az esemé
nyeket Teljesen magával ragadja az olvasót a magyar 
» t legkritikusabb napjainak izzó tragikumába, szinte 
érezzük a magyar végzet pörölyrsapásainak zuhanását. 
A Madách könyvkiadóeég adta ki a vaskos kötetet, 
amelynek első kiadása már előjegyzésben elfogyott s 
második kiadása P 3.60 áron minden könyvkereskedés
ben kapható.

GÖMBÖS GYULA TANÍTÓ ŰR: Most csak vakációzzatok szépen, gyerekek. Remé
lem, az ősszel még jobbak lesztek, mint az idén voltatok. . .

Siu>t is Tuíc
Szín: Gödöllő. A cserkész-jamborce előké
szítő munkálatainál találkozik Stux és Evze.

FUX: No, ez a hét is pechesen kezdődik! 
Maga is itt van Gödöllőn? Jaj, mit csinál itt, 
Stux úr?

STUX: Cserkészek...
FUX: Ne mondja, maga is felcsapott öreg 

napjaira cserkésznek?
STUX: Miről beszél maga? Cserkészek 

egy autóra vagy kocsira, amelyik potyán be
visz res tre ...

FUX: Már megint kezdi?! Azt hittem, 
hogy maga is azért jött ki Gödöllőre, hogy 
megnézze a cserkészek táborozásának előké
születeit.

STUX: Itt fognak táborozni a cserkeszek?
FUX: Cserlcészck!
STUX: Én úgy tanultam az iskolában, 

hogy cserkeszek. Azt hiszem, valami kauká
zusi nép, amely Oroszországban lakik . . .  
Mondja, már olyan jóban vagyunk az oro
szokkal?

FUX: De Stux, még ezt sem tudja?! A 
világ összes cserkészei itt fognak táborozni 
augusztusban Gödöllőn. Nem a cserkeszek, 
hanem a bnmainges cserkészfiiík.

STUX: Ne mondja! Hitleristák? Akkor 
nem lesz tanácsos kijönni id e .. .

FUX: De ehhez Hitlernek semmi köze!
STUX: Olyasmi is létezik, amihez Hitler- 

nek nincs köze? Ezt nem merné a szemébe 
mondani!

FUX: De értse meg, Hitler nem is engedi 
ide a nemet cserkészeket. Betiltotta a szer
vezetüket.

STUX: Azért, mert ők is bam/iinget visel
nek? Félt, hogy összetévesztik ő k e t? ...

FUX: Hagyja már Hitlert!
STUX: Jó, csak még egyet szeretnék kér

dezni. Maga is Hitleri?
FUX: Hogyan kérdezhet ilyen ostobaságot?
STUX: Csak azért, mert a hit lerí az ar

cáról . . .
FUX (m érges): Úgy kell nekem, ha min

dig bedőlök magának! Én a cserkésztáboro- 
zásról beszéltem.

STUX: Mondja, Fux úr, minden cserkész
jámbor?

FUX: Hát ez a kérdés megint hogyan jut
az eszébe?

STUX: Mert a plakátjukon azt olvastam, 
hogy „cserkész jámbor-e" . . .

FUX: Az egy angol szó, amit úgy kell ej
teni, hogy „dzsembori” .

STUX: Maga tud angolul?
FUX: Nem tudok.
STUX: Akkor talán mégis magyarul kér

dezik a plakáton, hogy a cserkész jámbor-e?
FUX (dühösen): Azért sem vitatkozom 

magával! Nézze inkább milyen nagy hidakat
építenek.

STUX: Felépítik a Boráros-téri hidat is?
FUX: Mi köze a Boráros-téri hídnak Gö- 

döllőhöz?
STUX: Hát milyn hidakat építenek? Hi

szen itt nincs is folyó . . .
FUX: A közönség ezeken a hidakon fog 

átjárni.
STUX: És lenn mi lesz? Egy képzelt folyó?
FUX: Lenn a sátorváros lesz. Ott fognak 

táborozni a cserkészek.
STUX: Hát most lesz a sátorosünnep?
FUX: Értsem már meg: harmincötezer 

cserkész jön ide a világ minden részéről és 
azok sátrakban fognak lakni.

STUX: Azért jönnek ide a világ minden 
/észéből, hogy sátrakban lakjanak? Furcsa 
passzió. . .  Ezt kevesebb utazással otthon is 
megcsinálhatnák . . .

FUX: Elhozzák még a farkaskölyköket is.
STU7Z: És azok is itt lesznek a közönség

között?
FUX: Azok rács mögött lesznek.
STUX: Mit lehet tudni, hátha mégis ki

szabadul egy olyan kölyökfarkas és vérontást 
csinál. . .

FUX: De mért csinálna vérontást egy ár
tatlan gyerek?

STUX: A farkas kölykét maga egysze
rűen csak gyereknek nevezi?

FUX: De, Stux, a fiatal cserkészeket ne
vezik farkaskölyöknek!

STUX: Most csak frocliz . . .  Miért mondta 
akkor, hogy rács mögött őrzik?

FUX: Az azért van, hogy a szülök ne ké
nyeztessék el őket. Mert eljönnek a szülők is.

STUX: A farkasszülök? Hallja, ez mindig 
szebb lesz . . .  Ennyi vadállat . . .

FUX (dühöng): Maga egy vadállat! Ért
sen már meg, a szülők épúgy emberek, mint 
a kölykek!

■STUX: Mért nem mondja mindjárt! Szó
val, csak az a nevük, hogy „Farkas" . . .  Biz
tosan sok köztük a magyarosított. . .

FUX: Hagyja ezt már abba! Ez egy ko
moly dolog. Még a ceyloni cserkészek is ttt- 
lesznelc és elefántokkal nagy előadást tar
tanak.

STUX: Azok az idősebb cserkészek?
FUX: Kikről beszél?
STUX: Az elefántokról. . .
FUX: De hogy volnának azok cserkészek?
STUX: Az előbb azt mondta, hogy a kis 

cserkészek a farkas-kölykek.. . Azt hittem, 
hogy az idősebb gyerekeket elefántoknak ne
vezik . . .

FUX: De Stux, ezek igazi elefántok! Nem
zeti táncokat mutatnak be velük. Tam-tam 
dobosokat is hoznak magukkal.

STUX: Képzelem, hogy elromlik az, amire 
ideérkeznek vele Ceylonból —

FUX: Mi romlik el, az Istenért?
STUX: A dobostorta, amit magukkal hoz

nak . . .
FUX: Magával igazán nem érdemes szóba- 

állni. . .  Pedig meglátja, milyen szép lesz ez 
az egész itt Gödöllőn.

STUX: Kies h ely ...
FUX: Miért mondja, hogy kies?
STUX : Mert kiesik a forgalomból. . .  Ho

gyan fog ide kijönni annyi ember?
FUX: Na hallja! Vonattal, autóbusszal, 

Hévvel.
STUX: Az jól el fog fáradni, aki hevesen 

jön gyalog . . .
FUX: De nem hevesen, hanem Hévvel!
STUX: Nem mindegy az?
FUX: SÍ ússz! Erről a témáról nem vagyok 

hajlandó többet beszélni magával. Mit szól a 
koronád rváUisz tárhoz ?

STUX: Újabb v>alutavédelmi intézkedés?
FUX: Még azt sem tudja, hogy a parla

ment két koronaőrt választott?
STUX: Ne mondja! Miért kétkorona-őrt? 

Visszatérünk a kétkoronásokhoz?
FUX: De hogyan jut az eszébe ez az osto- 

gaság?
STUX: Mert ma pengő-őrt kellene válasz

tani . . .
LÁSZLÓ FERENC

B ulgária  n e m  csa tla k o zik  
a  Iceleti s z e r z ő d é s h e z

Szófiából jelentik: A volt miniszterelnök ős 
és külügyminiszterek, valamint a pariame.'.a 
pártok elnökeinek részvételével megtartott ér
tekezleten, amelyet Musanov mmisaerelnnk 
azért hh’ott össze, hogy megvitassak _Bulgá
ria nemzetközi helyzetét, valamennyi part 
képviselői állást foglalt, az ellen, hogy BuU 
gária csatlakozzék a keleti szerződőshez, ra- 
lamint az eV.cn is, hogy politikai cs gazdasági 
kapcsolatait a szovjettel újra felvegye. A 
pártok képviselői minden más állammal széni
ben a semlegesség és barátság politikáját 
ajánlották és az elkövetkezendő esemenyok 
tekintetében óvatosságra és megfon tol tsagra 
intették a kormányt. Egyedül a szocialista 
párt képviselői voltak azon a véleménye i, 
hogy Bulgária minden kockázat nélkül aláír
hatja a keleti szerződést, annál is inkább, 
mert ezzel megszűnnék elszigeteltsége és -*1- 
oszlanék minden kétség békés szándékai fe
lől. De a szocialisták képviselőig Bulgária 
egyenjogúsága, a szerződések revíziója és a 
kisebbségek helyzete tekintetében szintén 
fenntartásokkal éltek.

As osztrák kereskedelm i 
minisztert csak {űliui; végére 

várják Budapestre
Ismeretes, hogy S t o c k i n g e r  osztrák 

kereskedelemügyi miniszter Budapestbe ké
szül, hogy itt folytassa azokat a tárgyaláso
kat, amelyek az osztrák-magyar kereskedelmi 
kapcsolatok kimélyítésére vonatkoznak. A 
tárgyalások során szóbakorülnek mindazok a 
gazdasági problémák, amelyekről G ö m b ö s  
Gyula miniszterelnök múlt heti bécsi látoga
tása alkalmával tárgyaltak és az osztrák ke
reskedelmi miniszter megbeszélést folytat 
majd Budapesten a Budapest—bécsi vasútvo
nal villamosításának kiépítéséről is. Értesülé
sünk szerint Stockinger osztrák kereskedelmi 
miniszter budapesti látogatását csak mintegy 
két hét múlva, július legvégére várják. Ad
dig befejezi tárgyalását Becsben az úgyneve
zett magyar—osztrák egyeztető bizottság is 
és ezeknek a tárgyalásoknak az eredményét 
i.-r figyelcmb'' veszik a küszöbön álló budapesti 
tárgyalásoknál.

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T
A magyar novecento világklasszisú művésze 

Cs. Wagner József, gyűjtői müveivel. T. Boca- 
kó Eszter (Bulyovszky A. Gcdulv) és nz újab
ban feltűnt tehetség, Tokay Ilona (Halmi. Dá* 
nos, Petneházy) jól dokumentálták festesz©* 
tünket.

Záhonyi Géza szenzációs .,Téli táj“ -a a Kai
rói Múzeumban, Huszthy Iboly pompás hegy
vidéki és tengeri képei, Polczcr Lajos portréi 
nívós és népszerű megnyilvánulások.

Tóth Ferenc a magyar vidék lclkies művé
szetét, Raráth István markáns színhatásokat 
és típusokat, n ,,malami“ atelier (Kandó, Neóg- 
rády, Csikasz) a kercmiamüvészét groteszk 
mondanivalóit jelzi időszerűen.

Pádua Kálmán ,.Teinploniinterieur“ -je (Szép
művészeti Múzeum) és Martinéin Jenő lIalmo§ 
Izor-díja és monzai diploine d‘onore-ja kul- 
túrdokumentumok; Tokay Ilona kitűnő sikere 
az „Erdélyi EgycsüleŰ’-ben gyűjteményesével 
és Huszthy Iboly grünewaldos színkultúrája 
tájain korszerű értékek.

A „malami”  atelier (Kandó, Csikász, Neóg* 
rády) szenzációs lendületet hozott kerániia- 
müvészetünkbe, Baráth István jelentős genre- 
és ritmushatásokkal, Csányi Lajos erőteljes 
markáns kompozíciókkal jelez újszerűt.

Nagy sikere volt nemrég Újpesten Tokay 
Ilona és Kocsis Andor gyűjteményes kiállí
tása. Martinéin Jenő Apácai Cseri János re- 
liefje a Szegedi Pantheonban, Pádna Kálmán 
„Tanulmányba (Veszprémi Múzeum) kiemel
kedő értékek.

T. Boczkó Eszter „Rákóczi sátra előtC-je a 
szécsényi városházán, Cs. Wagner József jeles 
muzeális müvei, Tóth Ferenc jelentékeny vi
déki mondanivalói kitűntek.

Markáns színhatasúak Huszthy Iboly új táj
hangulatai, Vaskóvits Erzsébet nagy sikert 
aratott a közelmúltban Lengyelországban.

Káldor László.

DUOLUX
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,,4 Meteorológiai Intézet jelenti július 
16-an dclben 12 órakor:

A hűvösebb óceáni levegő behatolt Köződ-

S 2 K S Í K S . "  Aipok keIeti ° ,daláf«
Hazunkban még nem volt sehol eső s az idő 

ma röggel majdnem mindenütt derült A hő- 
mérséklet tegnap a délkeleti részeken 35 fokié 
emelkedett, ma éjjel pedig csak az ország nyu
gati felen süllyedt kissé 20 fok alá.

Budapesten 16-án délben a hőmérséklet 32 
Celsius-fok, a tengerszintre átszámított lég
nyomás pedig 756 milliméter, süllyedő irány
zatú. 1

A Balaton vizének hőmérséklete ma reggel 
Siófokon 23 Celsius-fok.

Várható időjárás a következő huszonnégy 
órára:

Ma mén inén meleg idő. Hétfőre nyugatról 
terjeszkedő kisebb hőcsökkenés, zivatarok.

Uiüly Pest amerikai 
repülő átrepülte az 

óceánt
Berlinből j'elentik: Willy Fost amerikai re

pülő, aki szombaton délelőtt 10 óra 11 perckor 
(középeurópai időszámítás szerint) New-York
ban startolt az Atlanti óceán átrepülésére, va
sárnap délelőtt, középeurópai időszámítás sze
rint, 11 óra 56 perckor Berlinbe érkezett. Fost 
25 óra és 45 perc alatt tette meg az utat New- 
Yorkból Berlinbe, ö  volt az első repülő, aki 
közbenső leszállás néüzül megtette az utat 
Amerikából a német birodalmi fővárosba. Fost 
a Tempelhofi repülőtérre való megérkezése 
után azonnal megkezdte a továbbrepülés előké
születeit. Miután körülbelül 2000 liter benzint 
vett fel, 14 óra 10 perckor újból felszállt és 
kelet felé vette útját. A start előtt kijelentette, 
hog leszállás nélkül a nyugatszibériai Novoszi- 
birszk-ig akar repülni.

Élűtől! a vonat egy  asszonyt, 
szörnyethalt

Cserny Józsefné a felsőgödi állomáson 
a vonatra várakozott. Mikor a vonat már 
közeledett, másfelé figyelt, úgyhogy a 
vonat elütötte az asszonyt, aki a helyszí
nen szrnyethalt. A  vizsgálat megindult.

Folytatják az orosz- 
lapan-mandzsuriai 

tárgyalást
Tokióból jelentik: Félhivatalosan jelentik, 

hogy szombaton Ucsida japán külügyminiszter 
elnökletével újból összeült a néhány nappal ez
előtt megszakított japán-orosz-mandzsuriai 
konferencia. Az értekezlet tárgya tudvalévőén 
a keletkínai vasút eladásának kérdése.

Fekingi jelentés szerint Feng tábornagy fel
hívást intézett a kínai néphez, amelyben felszó
lítja a lakosságot, hogy támogassa őt a japá
nok elleni harcában. Feng felhívásban kije
lenti, hogy Kalgant önként nem üríti ki és 
hogy utolsó csepp vérig harcolni fog japán 
ellen.

matusüa i i i i  mm láto
gatására Budapestre |Sn

Gróf ranv-D aun Józsefet, a biatoróágyi
fiagáluoeal fitepiieiiegtült utasát kedden 
fiaiEgalfa m  a üízsgáSóbiró

Az elmúlt hét végén kezdődtek meg a 
Matuslca-ügyben a tanúkihallgatások. Dr. 
Felszeghy Róbert vizsgálóbíró Matuska 
Szilveszter kihallgatásának befejeztével ki
hallgatta a biatorbágyi vasutasokat és meg
kezdte a halálvonat kísérő vasúti személy
zet tanukénti kihallgatását is. Néhány vas
utasnak a kihallgatása hétfőre maradt, mi
után vasárnap szünetelt a vizsgálat Matus
ka ügyben.

Az orvosszakértők tudvalevőleg egy hét 
óta figyelik Matuska elmeállapotát és na
ponta hosszabb ideig foglalkoznak a biator
bágyi rémmel. Hétfőn teszik meg az orvos
szakértők első jelentésüket eddigi vizsgála
tuk eredményéről és kedden kerül a sor a 
biatorbágyi merénylet tanúinak, elsősorban 
a balálvonat megmenekült utasainak folyta
tólagos kihallgatására. Mint emlékezetes, 
annak idején a halálvonaton utazott gróf 
Pállffy-Daun József is, aki az utolsó percben 
ugrott le a kisiklott vasúti kocsiról és csak 
így menekült meg. Felszeghy vizsgálóbíró 
keddre idézte be Pállffy-Daun József grófot, 
akit ugyancsak tanúként hallgat ki. Szerdán 
a Haditechnikai Intézet robbantási szakér
tője fogja  ismertetni szakvéleményét a vizs

gálóbíró előtt.
A legnagyobb részvét Matuska Szilveszter 

kislánya, a 13 éves, csinos Matuska Gabi 
felé fordul, aki most édesanyjának halála 
után teljesen árván maradt. Úgy Matuská- 
nak, mint elhalt feleségének szülei tudvale
vőleg a szerb megszállott területen levő 
Csantavéren laknak és a kislányt anyai 
nagyapja, Dér Ferenc, legalább egyelőre, a 
nyári hónapokra magához veszi, míg ősszel 
Matuska Gabi valószínűleg egy bácsi leány
nevelőintézetben fogja  folytatni iskolai ta
nulmányait. A  fiatal Matuska Gabriella 
gyámja dr. Grausug bécsi ügyvéd, Matuska 
Szilveszter bécsi védője, aki maga kíséri le a 
kisleányt nagyszüleihez Csantavérre.

Útközben Matuska Gabi, valószínűleg 
még a hét elején kiszáll Budapesten 
és itt dr. Lévai Tibor védő kíséreté
ben meg fogja látogatni a pestvidéki 

ügyészség fogházában apját.

Matuska még nem tud erről a készülő láto
gatásról, —  miután nem akarják ezzel előre 
felizgatni, —  a védő azonban már megtette 
a szükséges lépéseket, hogy a kisleány meg
kapja a látogatási engedélyt.A kiknek gyönyörűség a betörés

Fiatal úri-betörők gyöngyélete 
a horányi weekend-házhan

Három fiatalembert vezettek fel a napok
ban a fogházörök az ítélőtábla szüneti ta
nácsa, a Kereszt essy-tanács elé. Betöréssel 
vádolják őket. Gáti Pál, Takács József és 
Mészáros István a vádlottak.

A referens bíró ismertette a tényállást. A 
három fiatalember Horányban kis weekend- 
házat bérelt. Innen jártak be a városba a 
betöréseket végrehajtani. Tizenegy betörést 
követtek el, a tizenkettediknél „buktak le” .

Gáti Pál, az egyik vádlott, előkelő szülők 
gyermeke. Édesapja gépészmérnök, jelenleg 
is egyik nagy gyár mérnöke. A törvényszé
ken a Schirilla-tanács tárgyalta az ügyet. A 
vádlottak mindent beismertek. Gáti Pál 
azonban nagyon érdekesen védekezett.

—  Beismerem a betöréseket, —  mondotta, 
— de nem a meggazdagodás vágya hajtott. 
Tessék elhinni elnök úr, én gyönyörűségből 
törtem be. Különös örömem telik abban,
ha idegen holmik között kotorászhatom.

A törvényszék különben egy évi és két 
/lónapi börtönre ítélte Gátit, társai közül 
Takácsot két évi és hat havi börtönre, Mé
szárost egy évi börtönre ítélték.

A táblai tárgyaláson dr. Tarján Mihály 
védőbeszédében hangoztatta, hogy az, aki
gyönyörűségét leli a betörésekben, nem lehet 
normális és ezért kérte védence felmentését. 
Fischcr főügyész a büntetés súlyosbítását 
kérte. Az ítélőtábla azonban helybenhagyta
a törvényszék ítéletét, ami így jogerőre
emelkedett.

Szerelem  állástígérő ham is 
ajánló levelekért

Érdekes, többrendbeli feljelentés ügyében I intelligens Uínyolc tették, akik azzal a szán- 
indított nyomozást a főkapitányság intellek- I dékkal jöttek a fővárosba, hogy rtt munka- 
tuális osztálya. A panaszokat kivétel nélkül I alkalmat találjanak.
vidékről Budapestre felkerült szegénysorsú | A panaszttevők egyöntetűen azt adják elő,

S zab ad  o rv o s v á la s ztá s !

Betegség ellen
l| |  -  IK  biztosítson

® S r a ü G L O - B f l H ü B l f l l  L L O Y D
a lt a lá n o s  Biztosító Részvénytársaságnál

Budapest, V.. Hold-utca 2L

hogy feljövetelük előtt lakóhelyükön megis
merkedtek egy magát budapesti tisztviselőnek 
kiadó fiatalemberrel, aki állásig ér getés&cl 
szerelmet csalt ki tőlük. Ez a férfi, amikor 
célt ért a szerencsétlen, kenyérért mindenre 
hajlandó lányoknál, azzal fizette ki őket, hogy 
névjegyet adott nekik előkelő fővárosi áruhá
zak címére, amelyben olyan fogalmazásban 
kérte az áruházak tulajdonosait és igazgatóit, 
mintha azokkal baráti viszonyban lenne: he
lyezze el a névjegyet felmutató lányokat.

Az „ ajánló” névjegy szövege a következő 
volt:

„Kedves Barátom! X. Y. kisasszonyt és 
annak családját már évek óta nagyon jól 
ismerem. Rendes, megbízható, állásra van 
szüksége. Megkérlek tehát, hogy legutóbbi 
Nálad történt megbeszélésünk értelmében 
légy kegyes soraim felmutatóját áruházad
ban kiszolgálóként alkalmazni. Kedvessége
det előre is hálásan köszöni viszontszolgá
latra mindenkor kész híved.

Ölelésselí
aláírás.

Természetesen mondanunk sem kell, hogy 
az ajánlót az áruházak tulajdonosai közül 
senk sem ismeri. Az ismeretlen tettes ilyen 
módon több vidéki úr Hány kegyeibe is férkő
zött, akik talán utolsó filléreiket szedték ösz- 
sze, hogy a beígért állás betöltése céljából 
Budapestre jöhessenek.

A rendőrség megindította a nyomozást, 
egyben figyelmezteti mindazokat, akiket az 
„ajánlóleveles'* fiatalember hasonló módon 
meg akar szédíteni, adják át a hatóságoknak*

Felborult a teherautó az 
opelni roham osztagosokkal 

— öt halott
Gleiwitzből telefonálják: Vasárnap reggel 

hét óra felé Tostban rendkívül súlyos közleke
dési baleset történt. Az opelni SA 35 tagú ze
nekara teherautón útban volt Gleiwitz felé, 
hogy reggeli hangversenyt rendezzenek a glei- 
vvitzi rádió-adó számára. Eddig fel nem derített 
okból az autó egy útkanyarban teljes sebesség
gel nekiment egy fának és pozdorjává tört. A 
kocsi kettétört két telefonpóznát is, amelyek 
az utasokra zuhantak. Két rohamos a helyszí
nen meghalt, tizenöten megsebesültek. A sebe
sültek közül hatot rendkívül súlyos állapotban 
szállítottak a gross-strelitzi kórházba, ahol a 
délelőtt folyamán ketten belehaltak sebesülé
sükbe. A teherautó soffőrje a szerencsét- 
lehség után föbelötte magát és meghalt.

H á ro m  g y e rm e k  
h a lá lo s  b a lesete  

N y íre g y h á z á n
Nyíregyházáról jelentik: A Zoo-cir- 

busz tegnap ütötte fel sátrát Kemecsén. 
Sátorverés közben három kemecsei gyer
mek a magasfeszültségű villanyvezeték
hez ért. Közülök az egyik, Kovács János 
13 éves gyermek, szörnyethalt, a másik 
kettőt pedig eszméletlen állapotban kór
házba szállították.

ÍÍ? M -'it u 4 i£ T f Ö v e z e t t  im t im k

(pénztárblokkjaink tanúsága szerint)

.........."■■in ily  d e rű s  a rc c a l tá v o z o tt  á ru h á z u n k b ó l, a

Nyári €orviii-V«ísár
elmúlt hetében

Sirkezesi w
tudunk még vásár-ajánlataink alapján úgy ki
szolgálni, hogy ép oly derűs arccal hagyják el 
áruházunkat, mint baloldali vásár-jelképünk
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S z e m é ly e s  k érd ésb en ;

S z ó i kér ekl
C a k n er  Artúr, a  TZoyal-film szln& ázak  
ig a z g a tó já n a k  l e v e l e  
a  M a g y a r  H é t fő ö ö z

Mélyen tisztelt Szerkesztő XJrl
A Magyar Hétfő multheti számában hara

gos cikk jelent meg a „bácsik”  és „ néni!c” 
gyermekszínházai ellen.

Magyarországon először nekem volt olyan 
gyermekszínházam, amely büszkén kitette 
cégérül a vezetőjének a nevét, joggal érezhe
tőm tehát úgy, hogy engem is érint a cikk.

Pedig nem veszem magamra.
Csak azok miatt kérem levelem közzétételét, 

akik még nem látták gyermekszínházamat, 
vagy akik vem ismernek közelebbről.

Aki volt már gyermekszínházamban, az 
tudja, hogy ingyen adunk mindenkinek mű
sort, amelyen azt írjuk:

. . .  Lakner bácsi gyermekszínházában nem 
a felnőtteket, hanem a nagyok mulattatják a 
kicsinyeket.

Közben — természetesen — gyermekek is 
játszanak, mert hiszen mindig olyan darabot 
kell játszanunk, amelynek központjában gyer
mekek állanak.

Egyébként egyszer már meg kel] írnom, 
mert hiába várom, hogy ezzel az apró üggyel 
más foglalkozzék,

hét éve van gyermekszínházam, ezalatt
egyetlen egyszer sem volt konfliktusom
sem a rendőrséggel, sem a hatósággal, 

sem a tantestületekkel.
Ezzel szemben
közönségem között a legmagasabb köröket 

is üdvözölhettem.
Írók, művészek állandó lelkes hallgatóim, 

de mindenekelőtt és mindenek felett legjob
ban megnyugtat az a sokezer levél, amelye
ket elragadtatott szülők írtak pedagógiai ta
nításomért.

Verseimet iskolákban szavalják.
A nálam fellépő gyermekeknek —  merem 

állítani — apjuk vagyok. Gyermeki ragasz
kodással csüngnek rajtam és én az apa gon
dosságával vigyázok, hogy mind színtiszta je
les tanulók legyenek s a magánéletben szeré
nyebbek, kedvesebbek legyenek, mint a „civil” 
gyerekek.

A „megharapott”  gyermekművésznö nem 
tagja társulatomnak, ha az lett volna, nem 
engedtem volna, hogy egy ilyen nem gyerme
kek fülébe és szeme elé való ügyet nevével 
kapcsolatban szellőztessenek.

(Az eset előtt pont egy héttel fentvoltam 
egyik legnagyobb napilapunk főszerkesztőjénél 
és a gyermekoívasók ezrei érdekében kértem, 
hogy

ne közöljék napról-napra a frivol válópe
res híreket.

Utam —  felesleges tán mondanom — ered
ménytelen volt.

Meg kell írom egyszer ezt is:
Az idén karácsonykor tizennégyezer 

gyermek előtt játszottunk ingyen.
Illetve: 11̂ .000 gyermek nem fizetett belépő- 
díjat, ellenben én fizettem a társulatomat.

Azóta is — minden héten — szívesen és 
ingyen látom vendégül Budapest valamennyi 
árvaházainak növendékeit.

(A Vígszínházban az idén 40-ik születésna
pomon rendezett előadás teljes jövedelmét is 
a fa#ori árvaháznak juttattam.)

Parancsoljanak, így nézek ki leleplezve, 
mint kapzsi, „a gyermekek munkájából élő 
bácsi”.

A gyermekek nálam mellékes szerepet ját
szanak, a főszerep a nagyoké, akik között a 
Vígszínház jeles művészeit találhatjuk, to

vábbá „felnőtt” karmesterem, énektanárom, 
táncmesterem, rendc~"- mellett ott játszom 
én is, aki egyáltalán nem rejtelem, hogy „te
kintélyes moziigazgató”  létemre odaállok mó
kázni.

Melyen tisztelt Szerkesztő Vrl
Ha ön tiltakozni akar a gyermekek szere

peltetése ellen, akkor emelje fel szavát az el
len, hogy a késő éjszakai órákban naponta 
és nem egyszer egy héten és délelőtt, szerepel
tethessen gyermekeket mulatókban, operettek
ben, ahol csak díszül használják fel ezeket a 
kicsinyeket. A görlök között, felnőttek társa
ságában tessék razziát tartani szereplő gyer
mekekre, tessék onnan letiltani őket, mert

amit ott tanulnak, nem szolgál épülésükre. De 
hagyjanak békét a gyermek színházaknak, 
mert ott gyermekek közt játszik a gyermek, 
vagy olyan felnőttek között, akik minden 
szóra, minden mozdulatra az intelligens és 
gyermekét szerető szülök szeretetével vigyáz
nak!

Viszont, ha gyermekszínpadokról olyan
mondat hangzik el, amely egy szóval is a szü
lők, a tanítók, vagy jóizlés ellen vét, tessék 
ezt a „színházat” irgalmatlanul megszüntetni.

Legalább nem kell nekünk pirulnunk más 
miatt. . .

Szerkesztő Uramnak régi tisztelője
Lakner Artúr.

PÉCHY ERZSIT KÜLFÖLDI SZA N A TÓ RIU M 
BA VISZIK A TISZTELETÉRE RENDEZETT 

GA RDEN  PARTIN ÖSSZEGYŰLT PÉNZEN
Szombaton Rózsahegyi Kálmánná a Vere- ] 

bély-klinikán meglátogatta a nagybeteg mű
vésznőt, akinek pontosan referált a garden 
parti lefolyásáról és elszámolt neki a bevétel
ről. Péchy Erzsi a legnagyobb hálával, köny- 
nyes szemekkel köszönte meg pályatársainak 
és Rózsahegyiéknek fáradozását, amivel ezt a 
garden partit létrehozták.

A nagybeteg színésznő javára összegyűlt 
összeget a rendezőbizottság egyébként külföl
dön fogja deponálni, nehogy itt Péchy Erzsi

hitelezői hozzáférhessenek ahhoz a pénzhez, 
amelyet kizárólag a hosszú hónapok óta ágy
hoz kötött primadonna további gyógykezelé
sére kívánnak fordítani. Péchy Erzsi álla
pota nagyon komoly és igen nagy fájdalmai 
vannak, Verebély professzor azonban reméli, 
hogy néhány héten belül olyan állapotban 
lesz. hogy egyik külföldi szanatóriumba lehet 
majd szállítani. A tervek szerint Péchy Erzsit 
Abbáziába viszik, hogy ott keressen gyógyu
lást vagy legalább is enyhülést súlyos bajára.

H a m is h íre s z t e lé s  e g y  k la s s z i
k u ssá  változtatott o rró l

Párisban a m a g y a ro k  s z o k tá k  e lg á n cso ln i Qonfi- 
t ársaikat — m ondja  ZilaQy Irén, aki B u d a pestre  é r k e z e k

Zilahy Irén, — aki most már a második sze
zon óta szerepel Bécsben sikerrel, — hazaérke
zett. Vasárnap telefonon beszélgettünk a szub- 
rettel, aki a következőket mondotta:

— Körülbelül két hétre jöttem haza édes
anyám meglátogatására. Itthon csak pihenek, 
kirándulásokat teszek és erőt gyűjtök az új 
szezonra. Ismét Becsbe, a Theater an dér 
B'ien-hez szerződtem, azonban októberben Pá
risban is fellépek. Erről a vendégszereplésről 
még folyamatban vannak a tárgyalások és nem 
is akarok róluk bővebben beszélni, mert szo
morú tapasztalataim vannak azzal kapcso
latban, hogy Párisban épp a magyarok 
szokták elgáncsolni honfitársaik terveit. 
Pesten is kínáltak szerződést és az egyik 
nyári színház velem akarta játszatni új 
operettje főszerepét, azonban ezt az 
ajánlatot nem fogadhattam el, mert most 
pihenésre van szükségem, annál is inkább, 
mert októberbe megkezdik annak a francia 
hangosfilmnek a forgatását is, amelyben én 
játszom az egyik főszerepet. Egyelőre jó itt
hon lenni és pihenni. . .

Zilahy Irén kérdésünkre még megcáfolta azo
kat a Pesten elterjedt híreket, hogy plasztikai 
műtétet végeztetett az orrán.

— Meg vagyok én elégedve a Zilahy-orral 
i s . . .  — mondotta a színművésznő és telefonon 
keresztül, sajnos, nem volt módunkban megál
lapítani, hogy az orra a régi fitos, vagy való
van hasonlít-e Brigetta Hclm orrához, amely
nek mintájára az elterjedt hírek szerint a 
plasztikai műtétet végezték . . .

TEDDY AND PARTNER. Nagy sikerrel 
mutatta be a Terézkörúti Színpad Iván Noé 
vígjátékát, amelyet Vaszary János fordított 
és rendezett virtuozitással. Szenes Andor ver
seire egy fiatal zeneszerző, Fejér György 
szerzett néhány tetszetős számot. Az előadás 
meglepetése Erdélyi Mici, aki egy szomorú 
kis párisi leány szerepében igazán megható. 
Makiári Zoltán a bohóc maszkjában emberien 
megrázó és Vaszary Piroska valamint Ráday 
mint mindig, kitűnő. A többiek: Inkei Margit, 
Just, Pethes és Balassa is nagyban hozzájá
rultak a megérdemelt sikerhez.

Kabát helyett fegyelm i... Aki moccanni
mer, fegyelmit nyer, ez az elv a postánál című 
közleményre dr. báró Szalay Gábor, a posta 
vezérigazgatója annak megállapítását kéri, 
hogy a cikkel szemben, mely 24 postakocsis
nak meleg téli kabáttal való ellátásáról szólt, 
az a valósiig, hogy mindössze 3 altiszt kívánt 
télikabátot és ezek is a postán kívülálló he
lyen adták elő kérelmüket és így csak 3 al
tiszt ellen indítottak fegyelmit a cikkben sze
replő huszonnéggyel szemben. A posta vezér- 
igazgatója szerint a fegyelmit sem e kérelmük 
miatt, hanem a fegyelmi rendtartásba ütköző 
más magatartásuk miatt indították ellenük 
és ez már végleges elintézést is nyert.

A KÁMÁKÁS7ÁNHÁZ sorsa még mindig 
bizonytalan. A legfantasztikusabb aspiránsok
ról beszélnek, a legfurcsább kombinációk van
nak forgalomban, a tény azonban, hogy meg 
maguk az illetékesek sem tudják, hogyan dönt
senek ebben a fogas kérdésben. A döntésnél 
csak egy szempont lehet Irányadó: biztosítani 
kell a Kamaraszínház nívóját. Újabb bizony
talan próbálkozások helyeit vissza kellene ad
ni a színházat Alapi Nándornak, aki legalább 
becsületes törekvésekről gyözle meg a közön- 
séget az elmúlt szezonban. Vagy újra a Nem
zeti Színház égisze alá kell helyezni a Kama
raszínházat, de úgy, hogy olt modern szerzők, 
fiatal Írók és színészek jussanak szóihoz. Ami
ről a Nemzeti Színházban, sajnos — úgysem 
lehet szó...

$
A BUDAI PRÍM ADOM N A személye körül 

még talán sohasem volt annyi herce hurca, 
mint az idén. Egyik művésznő sem vállalja a. 
rábízott szerepet és ezért Budán vagy a két
ségbeesés a, színkör tájékán. Egyik sem vál-

úja a — keltő közül... Valóban nincs több 
primadonna Pesten, csak ez a kettő?...

NEMET FILM felvételeit készítik néhány 
nap óta Boldogasszony falván. Kevesen tudjak, 
hogy a film gyártási vezetője, dr. Székely I il- 
mos, aki a felvételeket irányítja, vidéki ma
gyar ujsrígitéiból lett egyik nagy berlini film
gyár „Produktionslcitcr”-je. Néhány évvel ez
előtt még a „Pécsi Napló“ szerkesztőségében 
dolgozott dr. Székely Vilmos, aki ma ismert és 
megbecsült név a német filmszakmában.

&
VÁLÁS UTÁN nem ritkaság a békülés szí- 

nészkörökben. Csak legutóbb írtunk róla, hogy 
egyik nyári operettben együtt játszik a nem
rég elvált népszerű fiatal szinész-pár és meg
jósoltuk, hogy ebből még — újabb házasság 
lesz... Ha a házasság éppen még nem is került 
„reprizre” , de, a szerelem annál hevesebb a 
volt házastársak között, akiket most mindenki 
azzal ugrat. hogy ilyen köiiilmcnyck között 
kár volt a válóper költségeiért. . .

AZ ÁLLAMI SZÍNHÁZAKNÁL nagy két- 
ségbecsésck és női könnyek után mindenki 
aláírta a lényegesen redukált gázsikat bizto
sító új szerződést. Arról beszélnek azonban, 
hogy a Nemzeti Színház és az Opera néhány 
fiatal, élelmes tagja — mellékfoglalkozás után 
néz, mert a gázsiból képtelen volna megélni... 
A könyvügy nökö * ködösnek cs egyéb tervbe
vett mellékfoglalkozásnak azonban van egy 
kis demonstratív éle i s . . .  Kérdés, hogyan 
fogja megsínylcni a redukált gázsiknak ezt a 
hatását a művészi nívó? . . .

$
SALAMON BÉLA, aki nemrég tért vissza 

a fővárosba nagysikerű vidéki- turnéjáról, 
nemcsak a színpadon mulattat, hanem az 
életben is. A napokban találkozott egy isme- 
rősével, aki ezzel a kérdéssel fordult hozzá:

— Sokat keresett direktor úr vidéken?
— Rengeteget. . .  — felelte Salamon.
— Ilyen szerencséje csak magának van! — 

mondta nem minden i’ iay.ég nélkül az isme
rős, mire Salamon Béla gyorsan „megvigasz
talta” :

— Mért nem hagyja befejezni a mondatot? 
Azt akartam mondani, hogy rengetegei keres
tem egy olyan vidéki várost, ahol — pénzt is 
lehetne keresni. . .

Fehér cártól — vörös Leninig
Hadifoglyok szerepe Oroszarszág nagy átalakulásában

Irta : Lévai Jenő
Az eddlf megjelent folytatásokat kívánatra díjmentesei 

megküldi a kiadóhivatal.
A prizonnitisz

Nem célunk a hadifogoly-tisztek már talán tú
lontúl ismert táboréletének részletes megrajzolása. 
Elég ennyi is, hogy valamelyes képet alkothassunk a 
hadifogoly tisztikar táborbeli életéről és lelkiállapo
táról. Most az eddig adott képet kiegészítjük még né
hány gyorsan odavetett, vázlatszerű rajzzal, hogy 
megérthessük a továbbiakat.

A hadifogoly életmód —  amint megmutattuk — 
alattomos, enerváló, demoralizáló és közönséges 
élet. A napi megélhetés gondjai a cárizmus alatt nem 
kínozták a tisztikart, nem volt szükség a megélhetés 
gondjaiért küzdeni. Dolgozni nem volt szabad, ma
radt tehát mindössze az idő agyonútésének, az ottho
niak elfelejtésének gondja. Egyszóval az a probléma, 
hogy a bezárt táborokban hogyan lehetne a legjobban 
eltölteni az időt? S itt a legkülönbözőbb típusok ala
kultak ki, amelyek mindegyike száz másikat képvisel.

Az egyik, amint mondottuk, a sport, a másik a 
kártya, a harmadik a sakk, a zene, a tanulás őrültje 
volt. Akadtak, akik a „ levegő“  mániákusaivá lettek. 
Geometriai ábrák szerint — négyszögben, vagy kör
ben — szaladgáltak, „ sétáltak“  ide-oda az elzárt ud
varban.

Egyben azonban mind közösek voltak: nyugtala

nok, ingerlékenyek, feljortyanók. A legkisebb apróság 
felett is órákig tartó viták törtek ki. Élesnyelvüek 
egyesek, csendes apátiába merültek mások. A fogság 
is háborúvá vált lassankint: bajtársak csatájává baj- 
társak ellen. S kialakult rövidesen a prizonnitisz, a 
hadifoglyok betegsége. Az idegen légióban „káfárd"- 
nak hívták ennek a bajnak dühöngő formáját. Az ott
hontól való teljes elszakítottság, a rendetlenül érkező 
hírek, a véletlenül megtudott, —  mások által megtu
dott — értesülések, a nemi élet teljes szünetelése, a 
kényszerű állandó együttlét, ezt a prizonnitiszt, — 
amelynek testet gyengítő, szellemet enerváló hatása 
alól csak igen kevesen vonhatták ki magukat, — igen 
sok esetben tényleges elmebajjá változtatta át. Las
san harapóssá váltak az emberek, mint a megöregedő 
kutyák. Könnyen felháborodó, kritizáló és bosszút- 
esküvö, idegbajos egyedek alakultak ki.

Ez a hadsereg a drótsövény mögött — ahogy elő
szeretettel neveztük magunkat —  minden nappal 
vesztett jelentőségéből, vesztett „ hadsereg“  jellegéből, 
vált reménytelenné. Csökkent állandóan a jelentősége 
annak a jelszónak, hogy „a hadifogság tulajdonkép
pen egy jó  életbiztosítás1'. Az ember sokat elbír, s ta
lán mindent meg tud szokni, de nehéz az olyan élet
módhoz hozzáalkalmazkodni, amelynek semmi más 
célja nincs, mint hogy megint elmúljon egy nap. S 
még hozzá úgy, hogy azt sem tudja az ember, mennyi 
ilyen napnak kell még elmúlnia? A fegvenc sorsa 
irigylésreméltó volt a mienkhez képest, hiszen az leg
alább azt tudja: hányszor kell még felkelnie és lefe
küdnie. hogy szabad ember legyen belőle. Mi még ezt 
sem tudhattuk . *

Csoda-e, hogy’ ily körülmények között —  ̂ ren
des társadalmi életmód liijján — lassankint csak 
előbújt az emberekből a valódi énjük. A kultúra má
za, zománca kinél előbb, kinél később, de végered
ményben majd mindegyiknél lekopott lassankint, s 
úgy, mint a fegyházakban, pletykák, cselszövések, 
asszonyos szószátyárkodás, irigykedés, civakodás és 
marakodás ütötte fel a fejét e pokoli életben.

Nem új jelenség. A hadifoglyok kedvelt írója a 
fogságban Dosztojevszkij volt, aki maga is átélte a 
szibériai számüzöttek keserves sorsát és énnen ezért 
áll* oly közel hozzánk. S a legjobban akkor érthet
jük meg az elmondott átalakulás törvényszerűségét, 
a prizonnitisz lényegét, ha idézzük a kényszermunká
sok összezárt társadalmáról adott nagyszerű jellem
zését:

„D e  hát m iképpen is  tudna it t  a maga akarata  
es  kedve szerin t norm álisan és  szabályszerűen  élni 
ez a társaság, m ely ki van fe jlőd ve , erősen  élt eddig  
és  kíván éln i?  M egéln i it t  eg y  csom óban, kiszakítva  
erőszakos m ódon a társadalomból, a norm ális é le t- 
bői? M ár csak a sem m ittevésből is  o ly  bűnös sa já t
ságok fe jlőd n ek  ki benne, am elyekről addig fogalm a  
sem  volt. M unka nélkül az em ber nem  élhet, elrom 
lik, vadállattá l e s z __ ”

A jövő héten következik:
Hírszolgálat a hadifogságban.
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G Y Á R  H É T F Ő ,

B o rza lm a s  öncson
k í t á s t  k ö v e t e t t  e l

séu e% Z 'ií*teraá,yOS’ akive> telő-r ? V f m o r tassapothan tért haza
'® * " /y o s  veseütéssel s lieto ííák a Rókusba

Vasárnapra virradó éjjel mentöknesi állt 
meg a Rokus-korhaz előtt. A mentők autójából 
két hordagyat emeltek le. Az egyiken hálott- 
fapadt férfi, a másikon pedig egy harminc- 
evosnek látszott no feküdt. Mindkettő eszmé- 
ir !m  állapotban került be a Kórház műtőiébe 
ahol az inspekcióé orvos három tanársegéddel 
sürgős műtétét hajtott végre a megcsonkított 
F. Imre nevű 35 éves vasesztergályoson

A szerencsétlen ember az operáció után sem 
nyerte vissza eszméletét. Az orvosok kevés re
ményt fűznek életbenmaradásához.

b . Imre néhány évvel ezelőtt házasodott 
ír. ír. A szomszédok szerint példás családi éle
tet éltek mindaddig, amíg a szerencsétlen em
ber nem veszítette el állását. Hónapok múltak 
el, azonban F. Imre minden elhelyezkedési igye
kezete eredménytelen maradt. A házastársak 
kézött napirenden volt a veszekedés, az utóbbi 
időben fokozódottan. Számtalanszor megtör
tént ugyanis, hogy — ha az elkeseredett ember 
néhány fillérhez jutott — kocsmába ült és on
nan késő éjjel, erősen beszeszelt állapotban 
tért csak haza.

Ugyanez az eset ismétlődött meg szombaton 
éjjel is. F. Imre alkalmi munkához jutott, né

hány pengőt keresett, amelyet azután az utolsó 
fillérig elivott. A beszámíthatatlanságig illumi
nált állapotban tért haza, ahol felesége súlyos 
szemrehányás okkal illette. A részeg ember egy 
ideig szó nélkül hallgatta a feddést, majd meg 
akarta verni az asszonyt. Később mégis kibé
kültek, F. Imréné levetkőztette férjét, ágyba 
fektette, vizes borogatást rakott fe jére  és c is 
nyugovóra tért.

Néhány percig csend volt a vasmunkás la
kásában, később azonban

a férj ledobott magáról mindent és erő
szakoskodni kezdett feleségével. Az asz- 
szony visszautasította férje próbálkozá
sát, aki ezen annyira feldühödött, hogy 
feleségét vesén rúgta, majd amikor az 
elveszítette eszméletét, kiment a kony
hába és ott egy élesre fent konyhakéssel 
borzalmas öncsonkítást végzett magán.

A szörnyű fájdalom magához térítette az it
tas embert, segítségért kiáltott. A kiáltozásra 
berohantak a szomszédok, aki a helyzetet látva, 
bekötözték a nagy vérveszteségtől elalélt em
bert, majd a mentőkért telefonáltak, akik F. 
Imrét a kórházba szállították . . .

b t

fogadott el. Erre végre megküldték a végle
ges elszámolást, amelyből azután nagyon fur
csa dolgok derütlek ki.

Az elszámolásban 14.000 pengő szerepel, 
mint költség, és ami a legfurcsább tétele az 
elszámolásnak, 138.000 pengő különböző juta
lékok címén van feltüntetve.

A napokban azután megtartotta a bíróság 
a „szántadási per”  tárgyalását. A tárgyalás 
során a pénzintézet azzal védekezett, hogy 
nem volt köteles elszámolást benyújtani, mi
vel negyedévenként részleges kimutatást kül
dött el g ró f Széchenyi Miklósnak. Ezt az ál
lítását azonban a bank nem tudta igazolni, 
ellenben a gróf tanukkal bizonyította, hogy 
a többszöri felszólítás ellenére sem kapott el
számolást.

A bíróság feltűnő ítéletben állapította meg, 
hogy

a bank súlyos mulasztást követett el,
amikor többszöri felszólítás ellenére is csak 
a per végén nyújtotta be részletes elszámolá
sát és ezért 1,400 pengő perköltségben marasz
talta el a részvénytársaságot.

Ettől a polgári pertől függetlenül gróf 
Széchényi Miklós bűnvádi útra tereli az ügyet 
éa ügyvédje útján ezirányban már meg is 
tette a szükséges lépéseket, úgy, hogy további 
érdekes fejlemények is következhetnek . . .

a n sB n n w in w D iF ,
SifüplaiansÉg,

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

Hunyadi János
természetes keserűvizből félpohárral igyéle 
a bélműködés szabályozására, a székrekedés 
megszüntetésére. Orvosok ezrei igazolják, 
hogy a HUNYADI J4NOS keserűvíz 
előírásszerűén alkalmazva, felülmúlhatatlan 
gyógyhatású az epe-, máj- és vesebetegsé
geknél s hogy azt korra való tekintet nélkül 
mindenki jó  eredménnyel használhatja.

evre
követeli fizetését 

visszam enőleg  
az elűzött szerető

H O L VAN N AK  
A K O M M Ü N B EN  E L Á S O T T  
A R A N YA K ?

Nohány héttel ezelőtt itt, Budapesten 
meghalt lovag R. R. Adolf udvari tanácsos, 
a’:, régebben Andrássy Gyula grófnak a jó
szágkormányzója volt. A temetés után K. 
Jenő országgyűlési képviselő, aki jó  barátja 
vüt az elhunytnak, kondolálás céljából felke
lt az özvegyet. Beszélgetés közben a kép
viselő megkérdezte: — M i van a kommünben 
elásott aranyakkal?

Az özvegy értetlenül nézett a képviselőre: 
— Milyen aranyakkal? — kérdezte.

—  Megboldogult fér je  — mondotta a 
képviselő — a kommün kitörésekor Ferenc 
n o i inasával kiment a farkasréti temetőbe és 
a családi sírboltját, felnyitva , elrejtette ara
nyait. Ez év márciusában találkoztam utol
jára kedves barátommal és akkor megkér
deztem tőle, hogy elhozta már a kriptából 
az elrejtett aranyakat, ö  azt felelte, hogy

mivel ott nagy biztonságban vannak az ér
tékei, ahelyett, hogy elvitte volna, még na
gyobb összegű valutát is kiszállított a krip
tába.

Az érdekes bejelentés után az özvegy a 
képviselő társaságában kiment a temetőbe. 
Felnyitották a kriptát, amelyben azonban 
nyoma sem volt a képviselő által említett kin
cseknek. A  kriptában mindössze eldugva egy 
üres aktatáskát talállak, amelyben az özvegy 
férje tulajdonát ismerte fel.

Ezután felkeresett az özvegy egy magán- 
nyomozó irodát és megbízást adott az eltűnt 
kincsek megkeresésére.

Előkelő társaságokban sokat beszélnek a 
rejtélyes „kincsekről!” és érdeklődve várják a 
magánnyomozó bizonyára érdekes megállapí
tásait.

Nem mindennapos keresetet nyújtottak be 
a napokban a bírósághoz. F. Lajos, aki ma 
egy nagy vasútvállalat főfelügyelője, 28 ev
vel ezelőtt nősült meg és egy évre rá már 
kisleánya született. A kis Vera mellé dadát 
vettek. Egy testes, jóképű cseh lányt, Sz. 
Bettit.

A fiatal férjnek megtetszett a dada és vi
szony kezdődött közöttük. Ez 27 évvel ezelőtt 
történt.

Időközben a kis Vera nagy lány lett, Sz. 
Betti pedig a dadasorból házvezetőnővé avan
zsált.

Ez azonban nem változtatott a főfelügyelő 
érzelmein semmit sem. Sz. Betti cs F. Lajos 
között a szerelem egészen zavartalanul, hu
szonhét éven keresztül, e hó harmadikáig tar
tott.

Ekkor azonban bekövetkezett a kellemetlen
ség.

A főfelügyelő felesége F. Lajosné in flag- 
ranti érte a kitartó szerelmeseket A feleség, 
aki harcias hölgy, nem szólt egv szót sem, 
„csak” úgy Sz. Bettit, mint a férjét véresre 
verte felháborodásában.

Sz. Betti sírva hagyta ott a budai villát 
Elment dr. Latlcóczy Imre ügyvédhez és pert 
indított F. Lajos ellen. Huszonhét évre visszaw 
menőleg a fizetését követeli.

A keresetben Sz. Betti előadja, hogy F. 
Lajosnétól minden elsején mcglzapta a fizeté
sét, amit azonban F. Lajos mindég visszavett 
tőle. Most — fejezi be keresetét az asszony — 
itt állok öregen, csúnyán, egy fillér nélkül.

Most a bíróság fogja eldönteni, jár-e Sz. 
Betinek az a fizetés, amit megkapott ugyan, 
de vissza is fizetett kenyéradó gazdájának.

i— —  —

Kéfmagyar bizottság folytat Ber
linben gazdasági tárgyalásokat

Permanens razziákkal irtják ki 
Budapest területéről a titkos találka

helyeket, az átutazészobákat 
és a gyanús kiadólakásokat

F e r e n c z y  Tibor dr. főkapitány, aki né
hány hónappal ezelőtt erélyes kézzel nyúlt 
bele a prostitúció dzsungel] ebe, változatlan
kitartáasal dolgozik, hogy megszabadítsa a 
fővárost a metropolisok rákfenéjétől.

Beavatott helyről nyert értesülésünk sze
rint napokon belül utasítást kapnak az er
kölcsrendészeti osztály vezetői, hogy a legszi
gorúbban ellenőrizzék azokat a lapokban 
megjelenő hirdetéseket, amelyek átutazó szo
bákat ajánlanak. Ma már szinte köztudomású,

hogy milyen célokra adják ki méregdrága 
áron ezeket az úgynevezett átutazó szobákat, 
amelyek melegágyai a titkos prostitúciónak.

Tudomásunk szerint már ir.ost Is több ilyen 
főbérlő áll megfigyelés alatt az erkölcsren
dészeti detektívek feljegyzéseiben. A főkapi
tányi utasítás szerint azonban nemcsak a la 
kasok kiadóit, hanem a megfigyelt épület 
házmesterét is felelősségre vonják, mert ezek 
rendszerint még kapuzárás után is a búsás 
borravaló reményében teljesen ismeretlen fér
fiakat és nőket bocsájtanak be a kapukon.

Súlyos mulasztási’ követett el̂  
egy nagybank gróf Széchenyi 

Miklós kölcsönügyében
— állapította m eg a bíróság

192ő-ban gróf Széchenyi Miklós^ nagyobb 
irtó kot örökölt gróf Erdödy Lajostól. A yeg- 
r-ndelet azonban kimondotta, hogy a fiatal 
■■fchenyi profnak egyes oldalági rokonok re- 
'■ >-r nagyobb készpénzösszeget  ̂ kell depo- 
áini. A grófnak azonban nem állott rendei- 
ezésére a megfelelő összeg és mivel 
kart tenni az örökhagyó kívánságának, tel- 
ereste az egyik nagy budapesti pén zin tézete. 
bank hosszas tárgyalások után nyolc es f  - 

úlliórd koronát folyósított a grófnak. A 
megállapodás szerint a kölcsön után a azoka-

•' cuesitM'' „ . .. .
úgy ö, mint a fiatr’ gróf különböző követe
iket a bankr? engedményezték.
A kölcsönadott összeg a mai értékben 
0.000 pengőnek felel meg. Ehhez időközben

még 200.000 pengőt utalt ki a bank és így
Széchenyi Miklós gróf tartozása 840.000 pen
gőre emelkedett. Erre az összegre különféle 
befizetések és engedményezések útján kerek 
egymillió pengő folyt be a bankba két és fél 
év alatt.

Időközben a gróf elszámolásra szólította fel 
a bankot. Sem erre, sem a későbbi felszólítá
sokra az nem reagált. 1932 tavaszán azután 
a gróf megbízta Sekeres István dr. ügyvédet, 
hogy hivatalosan kérjen elszámolást.^ Az ügy
véd a megbízásnak eleget téve, felszólította a 
bankot, amely azonban még ezek után sem 
küldte be a már régen esedékes elszámolást. 
Az ügyvéd erre „számadás-közlésért”  perelt.

Miközben a pert folyt, a pénzintézet egy 
részleges elszámolást küldött el Széchenyi 
Miklós grófnak, amit azonban a gróf nem

Magyar gazdasági körökben igen kelletlen 
meglepetést keltett az a vasárnap nyilvános
ságra került berlini hír, amely szerint a 
német terméseredmény olyan jó, hogy az idén 
nincs szüksége Németországnak külföldi ga
bonára. Ezzel egyidejűleg vált nyilvánvalóvá, 
hogy a német kormány felem elte a szalonna 
és zsír vámját is, ami ugyancsak súlyosan 
érinti a magyar gazdasági köröket.

Annál meglepőbben hatott ez a hír, miután 
jelenleg, mint ismeretes, fontos gazdasági 
tárgyalások folynak Németországgal. Ezidő- 
szerint két magyar delegáció időzik Berlin
ben, amelyek egymással párhuzamosan foly
tatják a tárgyalásokat. Az egyik bizottságnak

M ayer Károly államtitkár a vezetője, a má
siknak dr. Winckler István, a Külkereskedel
mi Hivatal vezetője. A két bizottság az ille
tékes német gazdasági tényezőkkel a legki
sebb részletekre is kiterjedő tárgyalásokat 
folytatnak és magyar részről sokat várnak 
ezeknek a Berlinben folyó tárgyalásoknak az 
eredményétől.

Amíg ezek a tárgyalások Berlinben nem fe
jeződnek be, addig illetékes helyen tartózko
dóan ítélik meg az új német vámemelések ál
tal beállt helyzetet, mert remélik, hogy a ma
gyar delegációnak sikerül majd elérni a ma
gyar mezőgazdasági cikkek kivitelének meg
felelő kontingentálását.

M é g is  p o litik a i g y i lk o s s á g  
á ld oza ta  le t t  P r e d a v e c
Zágrábból jelentik: A kormány Zágrábban 

megjelenő félhivatalos lapja, a Novostij, éle
sen támadja a horvát sajtót, mert az nem 
volt hajlandó a Predavec ellen elkövetett me
rényletről kiadott hivatalos jelentést közölni. 
Mint ismeretes, a hivatalos jelentés szerint 
Predavec személyes hosszúnak esett áldozatul. 
A horvát sajtó azonban inkább csupán a ha
lálozási rovatban számolt be a parasztpárti 
vezér elhunytéról, mintsem, hogy egyébként 
kénytelen legyen a hivatalos kommünikét is 
közölni. A horvát sajtó magatartása valószí
nűen további következményekkel fog járni, te
kintettel arra, hogy ezáltal a horvát sajtó 
igazolni látszik a nép körében elterjedt hírt.

hogy Predavec nem személyes bosszú, hanem 
egy nagyszabású politikai összeesküvés áldo
zata lett.

A  belgrádi Politika egyik jelentéséből ki
tűnik, hogy Predavec gyilkosa, Kostic föld- 
műves, a meggyilkolt politikai ellenfeleihez 
tartozott. Amikor három évvel ezelőtt Preda- 
vecet 2 és félévi börtönre ítélték, a bíróság 
Kosticot nevezte ki Predavec birtokaira gond
noknak. Kostic ebben a minőségében teljesen 
tönkretette PNrdavec birtokát, úgy, hogy* öz
vegyére most semmi sem maradt.

A meggyilkolt parasztvezést egyébként va
sárnap temették a zágrábi M irigoj-tcmetó- 
ben, nagy részvet mellett. Préda vécét Rá
diós István és Radics Pál sírja mellett temet
ték el. A temetés költségeit a parasztvezér 
barátai adták össze.

A  B u d a i  S z í n k ö r  idei nagy premierje 
P é n t e k ,  július 2 1 - é n  

S o k  s z e r e n c s é t !
Zenés, táncos komédia 6 képben. — írták: Szántó Armand és Szécsén Mihály. — Zenéjét szerzetté: 
Szánthó Mihály. — Rendező: Lóránth Vilmos, a zenekart a zeneszer/ó vezényli, a pazar díszleteket Gyar- 

mathy Miklós tervezi, a bravúros táncokat Gonda László tanítja.
A Budai Színkör három órás tobzódó jókedvvel, pompás zene és táncszámokkal szórakoztatja pén

tektől (július 21.) kezdődően minden este Budapest kacagni és mulatni ságvó közönségét. A kacagóorká
nokat Budapest legviharedzettehb mesterei rendezik, mint Oorto.-, Gyula, Pátkay Márton. Gyergvai István, 
Dénes György Vendre! Ferónc, l’etl Sándor, a nagyszerű női gárdát Fejes Teri. Kovács Tcrus, Lengyel Gizi 

képviseli, kísérőtökben Budapest 21 legszebb Körijével.
Jegyek mér válthatók a Budai Színkör pénztáránál (Teletonj 514—50.) és az ős zes jegyirodákban.
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A megáradt Tisza haragosan elöntötte 
termőföldeket. Megszállt területen élő véreink 
munkájának oda a gyümölcse. Becsületes, 
szorgalmas magyar gazdákat koldusbotra jut 
tatott az áradás és hajléktalanná tette őket 
trianoni hajléktalanságukban. Csodálatos, 
mire ideért a magyar folyó a megcsonkított 
magyar határok közé, megszelídült és harag
jának csak utolsó tajtékjait öntötte ki a ma
gyar mezökre. . .  Magyar fályó a Tisza, 
Petőfi Tiszája, amely mintha haragos áradá
sával is dokumentálni akarná a békeszerző
dések tarthatatlanságát. Hömpölygő áradata 
tüntetőén kiáltja a világ fülébe: még sincs ez 
jól így, ezekkel a határokkal, amelyeken túl 
nem történik semmi az árvízszabályozás ér
dekében. Darabokra szakították a legmagya- 
rabb folyót, amelyet csak itthon, a trianoni 
határok között szorítanak a medrébe, a meg
szállt területen azonban szabadon garázdál
kodhat minden esztendőben az áradás. Sok 
derek magyar testvérünk sínyli meg a Tisza 
haragját, de a szőke magyar folyó mégis 
szolgálatot tesz most is a magyar ügynek, 
amikar medréből kiszabadulva, nagy indulat
tal hömpölyög végig a megszállt magyar terü
leten. Mintha a magyar folyó sem bírná már 
a rabságot. . .

— összesen 88 halottja van a Jaroszlav 
melletti hajószerencsétlenségnek. Moszkvából 
jelentik, hogy Jaroszlav közelében a hulámok 
a minapi hajókatasztrófa további nyolc áldo
zatának holttestét vetették partra. A halál
bárka áldozatainak száma ezzel 88-ra emelke
dett.

— Ismeretlen méreggel ismeretlen férfi 
öngyilkos lett. A Kerepesi-út 1. számú ven
déglőben egy 30—35 év körüli munkáskülsejű 
férfi ismeretlen méreggel megmérgezte ma
gát. A Rókus-kórházban szállították, ahol 
mindezideig kihallgatni nem lehetett. Állapota 
súlyos.

— Kiraboltak Pestszenterzsébeten egy vil
lamoskalauzt. Vasárnapra virradó éjjel Pest
erzsébeten a Jókai Mór- és Vas Gereben-utca 
sarkán Tornán Lipót villamoskaluzt ismeret
len tettesek hátulról megtámadták, fejbevág
ták és nála levő értékeit elrabolták. A men
tők a helyszínen bekötözték Tománt, aki csak 
könnyebb sérülést szenvedett, a rendőrség 
pedig erélyes nyomozást indított az éjszakai 
rablók ellen.

Luminal-mérgezés. A  Bercsényi-utca 5. 
számú üres telken úrbek R eália 40 éves 
munkásnő lumináUal megmérgezte magát. Sú
lyos állapotban a Rókus-kórházba szállították.

Fiatal magyar írónak, Kacsmári Imrének 
most jelent meg Szegény ember öröksége című 
versfüzete. Ára: 20 fillér, kapható és megren 
delliető bélyegben is a szerzőnél, Budapest, 
IX., Tűzoltó-utca 73.

Oroszország visszafért cárizmus 
nacionalista külpolitikájához

Henderson a négyhatalmi szerződésről és leszerelésről
Párisból jelentik: Henderson, a leszerelni 

konferencia elnöke, Rómából való elutazása 
előtt a Matin munkatársa előtt kijelentette, 
hogy Mussolinival folytatott beszélgetése 
nagy megelégedéssel tölti el. Az eszmecsere 
előterében a fegyverkezés ellenőrzésének kér
dése áll.

A négyhatalmi szerződésről Henderson kije
lentette, hogy a paktum aláírása fontos sza
kasza a leszerelési kérdés megoldásának. A 
négyhatalmi szerződés életbeléptetése lénye
gesen hozzájárul a bizalom helyreállításához 
és lehetővé teszi, hogy a leszerelési konfe
rencia kézzelfogható eredményt érjen el.

Belgrádi jelentés szerint a berlini jugosz
láv nagykövet a Politika vasárnapi számában 
foglalkozik a keleti szerződés jelentőségével, 
cikkében többek között megállapítja, hogy 
Oroszország feladta a reményt, hogy belát

ható időn belül megvalósíthatja a világforra
dalmat és ezért lassanként visszatér a cáriz
mus nacionalista külpolitikájához. Ezért le
mondott a forradalmi szerződések módszeré
ről, amilyen példának okáért a rapallói 
orosz—német egyezmény volt és liberális
kon zervativ politika felé fordult, amilyet 
Franciaország és a szövetségesei követnek. 
Ezzel Oroszország megváltoztatta álláspont
ját a párisi szerződésekkel szemben is és be
ismeri, hogy ezek a szerződések a béke szem
pontjából rendkívüli jelentőséggel bimak. Az 
orosz külpolitika megváltoztatásához kétség
telenül hozzájárult az európai intervenciótól 
való félelem, amely esetleg bekövetkezhetett 
volna a négyhatalmi szerződés alapján. Orosz 
felfogás szerint Rosenberg londoni látogatása 
az intervenció veszélyét nagymértékben fo
kozta.

H á ro m  ü zle tb e  tö r 
tek be a z  é jsza k a  
B u d a p e ste n

Ismeretlen tettesek ellen tett feljelentést 
három kereskedő, akiknek üzletét az éjszaka 
folyamán kifosztották. Betörök jártak Pauch- 
ler Jenő emyökészítő Baross-utca 76. számú 
üzletében, Boda János Bécsi-út 90. szám alatt 
levő füszerkereskedésében és Spirer József 
Kálvária 11. szám alatt levő bádogosmühelyé- 
ben. A kárt eddig nem lehetett megállapítani. 
Mindhárom betörés ügyében a rendőrség meg
indította a nyomozást.

Kirakatba kerékpározott 
Kispesten egy  szabó

Fülöp Vilmos újhartvai szabó Kispesten 
az Üllői-útón kerékpárjával beleszaladt egy 
kirakatba. Az üvegszilánkok kezén és fején 
megsebesítették. A mentők kórházba szállí
tották.

A kecskem éti piacon ismét 
estek a gyüm ölcsárak

GUMIEXPORT, Budapest, Népszínház utca 13. 
Hyr. gumiüzem. Specialista kozmeti
kai és betegápolási gumi-cikkekben. 
Személyes kiszolgálás 2—5 között.

— Elkobozták a Népszava vasárnapi szá
mát. Az ügyészség utasítására a rendőrség 
vasárnap hajnalban elkobozta a Népszavát 
„ Diktatúra és demokrácia” című cikke miatt. 
Az elkobzást elrendelő végzés szerint a tár
sadalmi rend felforgatására irányuló vétség 
miatt indul meg az eljárás a cikk szerzője 
ellen.

— Hirtelen halál az utcán. Vasárnap reg
gel a Teleki-téren Lindcnthaler Gyuláne, 48 
éves piaci árusnő hirtelen rosszul lett. Érte
sítették a mentőket, amire azonban ezek meg
érkeztek a szerencsétlen asszony meghalt. 
Holttestét a törvényszéki bonctani intézetbe 
szállították.
ELÜTÖTT AZ AUTÓ EGY TÁNCOSNŐT.

Vasárnap virradó éjjel az Andrássy-út 50. 
számú ház előtt a B. 173. rendszámú kéktaxi 
“ lütötte Béldy Baba táncosnőt, akit a mentők 
könnyű sérüléssel a lakására szállítottak. A 
sofőr kihallgatásakor azzal védekezett, hogy 
a táncosnő ittas állapotban lelépett az úttest
ről és így történt a szerencsétlenség.

— Qp gyilkos uriasszony. A Lövőház-utca
24 számú házban Veszjyrémi Lászlóné 26 éves 
úriasszony ismeretlen méreggel megmérgezte 
magát. Búcsúlevelet nem hagyott hátra. Tet
tének oka ismeretlen. A mentők* életveszélyes 
állapotban a Rókus-kórházba szállították.

Budapest Székesfőváros Elektromos Művei
figyelmezteti az augusztusi negyedben la- 
kástváltoztató fogyasztóit, hogy a költözések 
nagy tömegére való tekintettel a folyatóla- 
gos áramszolgálatást csak az esetben tudja 
biztosítani, ha a fogyasztók a költözködést 
legalább 2 héttel előbb személyesen jelentik 
be az Eletkromos Művek bejelentési osztá
lyánál: V., Honvéd-utca 22. sz. alatt.

A MFTR közgyűlése. A Magyar Királyi Folyam- és
Tengerhajózási Részvénytársaság július 12-én tartotta 
XXXV. rendes közgyűlését Popovics Sándor v. b. t. t. 
elnöklete alatt A közgyűlés, amelyen a kormányt Péteri 
Odón dr. miniszteri osztályfőnök, miniszteri biztos kép
viselte, lctárgvalta az 1929—1032. évi zárószámadásokat, 
valamin a függő ügyeket, elhatározta a felmerült vesz
teségnek a kővetkező évre való átvezetését és tudomá
sul vette az 1932. évi törvénycikk alapján létesült, a tár
saság pénzügyeit új alapokra fektető pótszerződés meg
kötését. A közgyűlés ezután a felmentvényt az igazga
tó-áa és felügyelőbizottság részére az említett évekre 
vonatkozólag megadta és megválasztotta az igazgatósá
got az 1933—1937. évekre és a felügyelőbizottságot az 
1933. évre.

Kecskemétről telefonálják! Piaci árak: Cse
resznye, apró, világos 30, meggy, elsőrendű, 
65— 70, apró 20—24, kajszibarack, elsőrendű, 
28—35, másodrendű 20— 25, harmadrendű 10 
— 15, tüköralma 20— 25, vajalma 10— 20, körte, 
apró, 4— 15 kilogrammonként, káposzta, fejes
2— 6, zöldborsó kilogrammonként 6—8, zöldbab 
2—3, zöldpaprika, darabonként 1— 6, ugorka 
nagy, kilogrammonként 10— 15, apró 8— 12, 
újburgonya, nagy, 6— 7, apró 3— 4, nyári ká
poszta, fejes, 4— 8, retek, csomónként 4—6, 
gyökér 1—6, sárgarépa 2— i, tök, darabonként, 
2—6, zöldhagyma, csomónként 2— 4.

Cseresznye 6, meggy 136, kajszibarack 1240, 
alma 64, körte 34, ugorka 500 métermázsa.

Pajkos gyerm ek halálos 
utazása a cegléd i vicinálison

Ceglédről jelentik: Bodoi' Mihály 8 éves 
tanuló a ceglédi vasútállomás melletti agyag
gödörben fürdött Amikor az egyik helyiérdekű 
vonat megindult, pajkosságból felkapaszko 
dott az egyik személy von ati kocsi lépcsőjére, 
de a töltés mellett felhalmozott terméskő- 
rakások lesorodorták a lépcsőről. A gyermek 
a vonat kerekei alá zuhant s azok lábait comb 
tőben levágták. Életveszélyes állapotban szál 
lították a ceglédi kórházba.

— A KERESKEDELMI MINISZTER A RALATON 
MENTEN. Keszthelyről Jelenük: A kereskedelemügyi 
mlnisiter balatoni útja során szombat este Bnlatnnfü- 
reden időzött, ahol Darányi Kálmán államtitkár a ke
rület képviselője. Kelemen Kornél, Ugrón Gábor és 
Bődy Zoltán alispán fogadták, ismertetve Balatonfüred 
aktuális problémáit. Innen a kereskedelmi miniszter va
sárnap Badacsonyba ment. ahol Esrterbázy Móric gróf 
és Örffy Imre dr. országgyűlési képviselő nyújtottak át 
neki memorandumot.

A következő állomás Keszthely volt, ahol Rakorszky 
Iván nyugalmazott belügyminiszter és Reischl Rirhárd 
városbirő nagyabb küldöttség élén fogadta. A kereske
delmi miniszter mindenütt megígérte, hogy n lehetőség 
szerint eleget tesz a balatonmenti fürdőhelyek kívánsá
gainak, majd folytatta útját Hévízre.

— CSAK MOST KEZDTÉK AZ ARATÁST 
CSONKA-BEREGBEN. Csonka-Bcreg megyé
ben megkezdődött az aratás. A keresztek 
száma holdanként átlagban 35. A talaj úgy át 
van ázva, hogy munka közben bokáig süllyed
nek az aratók.

— Súlyos baleset a tatatóvárosi téglagyár
ban. A Tatatóváros mellett levő téglagyár
ban tegnap egy téglaszállító vonatókerékkel 
játszottak a gyermekek. Sváb Antal tizenkét- 
éves fiú ráült a kerékre, játszótársai pedig 
tréfából jól meglódították. A kerék elkapta a 
fiút, akit súlyos gerinc -és lábtöréssel kór
házba szállítottak. A kórházban meghalt. A 
vizsgálat megindult.

— Lúgkőoldatot ivott egy 2 éves kisfiú.
Pestszenti őri ncen Trestyánszky Zoltán két
éves kisfiú tej helyett lúgkőoldatot ivott. Be
szállították a Stefánia-kórházba. A rendőrség 
megindította a vizsgálatot.

Lenyelte fogsorát egy  nő
Súlyos állapotban szállították be vasárnap 

a Rókus-kórházba Schuszter Mártonná szo- 
mori magánzónöt, aki hamis fogsorát nyelte 
le. A szerencsétlen asszonyt, aki eszméletlen 
állapotban van, még nem lehetett kihallgatni 
és így nem tudni, hogy öngyilkossági szán
dékból követte-e el tettét, vagy pedig vélet
len balesetről van szó.

A súlyos beteg Péchy Erzsi javára ren
dezett garden parti, mint ismeretes, több 
mint négyezer pengő jövedelmet hozott. Va
sárnap. beszéltünk Rózsahegyi Kálmánnéval, a 
rendezöbizottság vezetőjével, aki elmondotta, 
hogy még mindig folynak be a felül fizetések 
és adományok és így nem lehet még ponto
san megállapítani a jövedelem végösszegét.

Megbukott az uborkaszállítás 
C sehország felé

Nagykörösről jelentik: Még alig indult meg 
Nagykörösről Csehországba az uborka szállí
tások, máris véget értek. Az első uborkaszál
lítmány július 8-án indult Prágába, az utolsó 
július 15-én. Összesen 15 vagon áru ment el. 
Az export megakadásának oka az, hogy a 
csehek július 15-től kezdve a vámot kilogra- 
monként 50 fillérrel felemelték, a növényvizs
gálati díjat kg-ként 5 cseh koronában állapí
tották meg; azonkívül tekintet nélkül a szál
lítmány nagyságára, mint alapdíjat még 600 
esek koronát kell lefizetni. Az uborka lengyel- 
országi szállítása nagy tételekben megkez
dődött.

Istenes kerékpárbajnok 
feleségét súlyos biciklibal

eset érte
Istenes Jánosnak, az európaszerte ismert 

magyar professzionista kerékpárbajnoknak 
húszéves felesége, aki a Bulcsu-utca 11. 
szám alatt lakik, vasárnap korán reggel fér
jével együtt kerékpárkirándulásra ment. 
Késő délután jöttek vissza Istenesék a kirán
dulásról és közben a kerékpárbajnok feleségét 
súlyos szerencséltenség érte.

Á Hármashatárhegynél Istenesné egy éles 
kanyarban nem fékezett idejében és nekiro
hant egy kőrakásnak, amitől kerékpárja fel
borult és a fiatalasszony lezuhant a gépről. 
Súlyos belső sérüléseket és zúzódásokat szén 
vedett. Egy arra haladó magánautó szállí
totta be a szerencsétlen asszonyt életveszélyes 
állapotban a Szent Margit-kórházba.
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Yfiíyufösvu a tsokdádí-tuíd
A következő levelet kaptuk; Igen tisztelt 

Szerkesztő Úr! Olvastam a Magyar Hétfő leg
utóbbi számában a „Stühmer: Csokoládé- 
lutri. . . "  című cikket, amelyhez a következő
ket szeretném megjegyezni: Magam is nagyon 
csodálkozom, hogy a Teréz-körut 26. számú 
házban lévő cukorka üzlet bejáratánál csoko
ládé-lutrit!“ állítottak fel, nemcsak azért, 
mert ez a szerencséjeték talán mégsem való 
a Nagykörútra, hanem azért is, mert az emlí
tett cukorkaüzlet felett valóban a Slühutér
cé g nevét viselő nagy. vörös tábla disz* lég, 
míg az ajtóiban felállított lutri doboza felett 
apró betűvel a Kocstlin-györ csokoládés és 
bonbonos dobozai csalogatják a szere.i se- 
jótékok kedvelőit. . .  Így most már teljesen 
érthetetlen, hogy a csokoládé-lutrival miért 
csinál a Stühmer-cég konkurrrneját önmagá
nak! Teljes tisztelettel Sági Gusztáv.

Multheti cikkünkkel kapcsolatban a Stü- 
m er-cég  egyébként helyreigazítást küldött 
be, amelyben közli, hogy az em lített üzlet 
nem a cég  fiéikja. A  helyreigazító nyilatkoza
tot legközelebbi számunkban —  udvariasság
ból —  közölni fogjuk, most csak azt állapít
juk meg: elhisszük, hogy a körúti cukorka
üzlet nem. hivatalosan fióküzlete a cégnek, 
de tén y . h ogy az üzlet fe le t t i  nagy cégtáb'án  
a „Stühm er9* felírás olvasható. Ennek igazo
lására felkérjük olvasóinkat, akiket útjuk a 
Teréz-körút 26. számú üzlet előtt elvisz: rez
zenek fel a bolt cégtáblájára, s írják meg 
eg y  levelezőlapon cím ünkre vélem ényüket .. .

Rendszabályozzák meg a csokoládé-lutrit!
Mélyen tisztelt Szerkesztő Cr! Miután olvas
tam, hogy a Magyar Hétfő legutóbb már el
ítélte a csokoládé-lutri furcsa új üzletágát, 
engedj meg igen tisztelt Szerkesztő úr. hogy 
én is előadjam panaszomat. Ügy látszik, ez 
az üzletág olyan jól prosperál, hogy ,h «t 
már a „ lyukasztás“ doboznak konkurreutiája 
is van. Az egyik gyár tíz fillérért árusít 
egy tábla csokoládét, amelyhez egy ki? papír
lap van csomagolva, amelyen fel van tüntetve, 
hogy milyen nyeremény jár a vevőnek. Leg
utóbb a Szondy-utea és Székely Bortaian-utca 
sarkán levő cukorkaüzletben magam is bedől
tem ennek a lutrinak és cédulámon az állt, 
hogy „nagy karton” . Ami természetesen azt 
jelenti, hogy nagy doboz cukrot nyertem. A 
cukrász azonban ebbe nem törődött egyköny- 
nyen bele, hanem nem akarta kiszolgáltatni a 
nyereményt, mondván, hogy vem tudja milyen 
nyereményt ért a gyár „nagy karton”  alatt... 
Nehogy mások is így járjanak, óva intek min
denkit a csokoládé-lutritól. Kiváló ^sztelettri 
dr. T. A. (pontos cím).

A uuvzsa
A múzsát már számos kis és nagy költő 

megénekelte, ódákat zengtek róla, szent
nek, legyőzhető ti ennek hirdettek. „Ahány 
ház, annyi szokás”  — mondja a közmondás 
és ez az igazság áll a múzsák minsztikus, 
köd fátyolba burkolt seregére is. Az egyik 

költőnél a Nap, a másiknál a Nő, a harma
diknál meg — amint tudjuk — egy szagos
nak nem nevezhető alma alakjában jelent
kezik a múzsa. Egy tehetséges fiatal humo
ristánknak is van ilyen bogara. . .  ő  ugyan
is csak akkor tud dolgozni, ha a kávéház 
előtt rekedthangú pereces kinálgatja olcsó, 
leszéillított árú portékáját. Tudja ezt jól az 
egyik politikai újságíró is, aki elhatározta, 
hogy megtréfálja a humoristát. Éjszaka, 
mikor barátunk „dolgozni fogok!”  felkiál
tással külön asztalhoz ült le r.z Oktogon
téri kávéházban, kisietett az utcára, egy 
pengőért felbérelt egy fiút, akit a kávéház 
előtt helyezett el, azzal a megbízással, hagy 
elnyújtott, rekedtes hangon kiáltsa:

— Friss perecet tessék, friss per ecet tes
sék!

A trükk fényesen sikerült. A humorista, 
aki eddig ceruzáját rágva — a humoristák 
szokott módján —, szomorúan, ötlet nélkül 
ült, gőzgép-gyorsasággal kezdte gyártani a 
humoros strófákat.

Csak akkor vette észre, hogy „ál-pereces- 
seF tévesztették meg, mikor már a pikkoló- 
fiútól kezdve a „föúrig”  mindenki az új
ságíró trükkjén nevetett. . .  De hál’ Isten
nek, a humoreszk akkor már készen volt...

— Tlirtelen meghalt egy pénzbeszedo. A
Székely Bertalan-utea 10. számú lakásán va
sárnap délután Weiser Gyula 55 éves pénz- 
beszedő hirtelen rosszul lett. Értesítették a 
mentőket, akik pillanatok alatt kivonultak, d? 
a szerencsétlen emberen már nem tudtak se
gíteni, meghalt. Holttestét a törvényszéki 
bonctani intézetbe szállították.

— Felrobbant a szódásüveg. A Szondi-utca 
24. számú vendéglőben Glasz János 34 éves 
vendéglős kezében felrobbant egy szódásüveg. 
A szerencsétlen ember karján az ereket fel
szakították az üvegszilánkok, sőt sok szilánk 
a bőre alá is behatolt. A Rókus-kórházban 
megoperálták, azonban ennek ellére is álla
pota súlyos, életveszélyes.

P l i p p  -et eszik férfi és nő, 
Kisgyereknél csak ez a fő !"

(Flipp likőrcukorka felüdít, frissít.)
— Rekordrepülés az Andokon át. Newyork- 

ból jelentik: De Pinillos perui katonai repülő
nek rekordrepülése sikerült az Andok hegy
láncán át. A repülő 25.000 láb magasságban 
repülte át a hegyeket és 90 perc alatt 240 
kilométer hosszú útat tett meg.

—  Ezredösszejövetel. A volt cs. és kir. 14. 
huszárezred tisztikara Sóstófürdőn ezred- 
összejövetelt rendezett. Az összejövetelen igen 
sokan jelentek meg az egész ország területé
ről. A régi ezredparancsnokok közül ott volt 
vitéz Ányos Aladár altábornagy és Símig 
Ernő ezredes is.

— Óriási hőség Szerbiában. Belgrádból je
lentik: A tartós esőzések után most Jugoszlá
viában szokatlan melegre fordult az idő. 
Skopljében tegnap napon 50 fokot, árnyékban 
pedig 39 fokot mértek.

— Női holttestet fogtak ki a Dunából. Ács 
község határában a Dunából *egyven év kö
rüli nő holttestét fogták ki. A holttesten für
dőruha és fürdőpicő volt. Kilétének megálla
pítása végett megindult a nyomozás. A nő 
három-négy héttel ezelőtt fürdés közben fu- 
1 adhatott a vízbe.

— Egy üveg „Igmándi” mindig otthon le
gyen, hogy ha szükség van rá, gyorsan segít
hessen !

— Szájába csak Morissan fogpasztát tegyen.

♦  Karjáról dr. M O R I S S O N  depilátor a hajszálakat eltünteti ♦



Ebben a nagy
melegben a
profiknak már 
nem fizefődik 
ki a játék 

A z  a m a t ő r ö k n e k
i g e n  ?

1  M j i ü ¥ i i K  B i l i é
s i d i i v m í u k k e k v k  m eg v á la sztv a  ?

Már megint kezdik,
már megint „dnbliznek, már megint tologat
unk. Már megint ide-oda akarják dobálni a 
kisorsolt mérkőzéseket.

>í m tetszik, sehogysem tetszik egyeseknek, 
hogy a Ferencváros—Hungária-derbivel kez
dődik az őszi futballszezón. Mert így elrom- 
lik a kampány - -  gazdaságilag. Attól tarta- 
rak, hogy az első forduló után ?nár „tisztá- 
z i a helyzet s így a közönség érdeklődése 
r gcsappan. Ezért kellene „jobb terminust” 
keresni a derbi számára. Ezért volna jó  el
telni kissé nagy mérkőzést olyan időre, 
ami :nr döntő befolyással lehetne’ a bajnok
ság kialakulására.

Hát még mindig neon volt elég? Hát még 
min ; g nem akarnak felhagyni a struccpoli- 
ti :ával  ̂ és nem hajlandók észrevenni, meny
nyire unja a sportközönség ezeket a kis 
dribiiket, amikkel meghamisítják a sport 
igazi jellegét és megfosztják azt a tulajdon
képpeni „én”-jétöl, a sportszerűségtől? Hát 
nem akad senki a sport fórumán, aki oda  ̂
kiáltaná: „ Quo usque ta nd em !?... Hát med
dig _ akarják még űzni kisded játékaikat, 
amiknek egyetlen eredménye az volt, hogy 
sikerült kiölni a sportszerető közönségből a 
hiút, a bizalmat, a sportszerűségbe vetett 

. \ ÉS amely éppen azért fordí
tott hátat a futballnak és detronizálta a 
sportok királyát. Hát igazán nincs egyetlen 
férfi a magyar sport hivatott vezérei sorá
ban. aki „m egállj!” -t kiáltana a futball sze- 
kerének hátramozdítóira és megmagyarázná 
nr-kik, hogy a magyar labdarúgósport meg- 
inentésének egyetlen lehetősége abban rejlik, 
hogy a sportszerűséget visszahelyezik régi 
jogaiba. 11a a megtörtént sorsolást tisztelet
bon tartják és nem is próbálnak rajta vál
toztatni. Ila a pályaválasztói jog  vételét és 
Hálását egyszersmindenkorra letiltják. Ha 
a játékosokat a klubszínek iránti becsülésre 
ttr.kják. És ha általában mindent megtesz- 
i t h o g y  a közönség tudomásul vegye: v i s 
szatért a régi, becsületen sportszellem, visz- 
szóf crt a sportszerűség korszaka.

Ez mindennél többet ér, mert egyedül al
kalmas arra, hocy visszahódítsa az elpártolt 
harmincezreket. Ha pedig a régi nagyközön
ség visszatér, akkor nem lesz majd szükség 
a sok könyörgő expedícióra az adók vissza
térít* ViV-rt, illetve leeszállításáért, a sok elő- 
sz bűzé ra az OTI-nál és a minisztériumok- 
Jiái, elmúlnak a belvillongások is és a pana
sz jeremiádokra sem lesz majd ok.

De mindehhez az első lépés a sportszerű
ek' diadalrajuttatása, amely után elmarad- 
hatatlanul következik —  a futballsport dia
dala.

Arról nem is beszélve, hogy éppen a derbi- 
nyitány alkalmas az elfásult lelkek felrázá
sára és arra, hogy jó  játékkal, érdekes és 
nívós küzdelemmel ismét fölkeltse az érdek
lő i st az unalmas bemelegítő játékoktól hú
zó’ózó közönség tízezreiben.

A’e tessék hát játszani tűzzel. . .
Anonymus.

Szolló ÖTÉ Budapest ifjúsági 
psnlation bajnoka

Az Újpesti Torna Egylet vasárnap délelőtt 
a Stadionban ifjúsági atlétikai versenyt ren
dezett, melynek részletes eredményei a követ
kezők:

0 m II. o'ztóljrú aíkfutó*: 1. R«b«l BBTE • P *2 
2. K o sa  UTE 6 p  17.8 mp, 3. Tóth MTE 6 P 18.3
IM ni junior sítíulús: 1. Yárkonyi MAC 11.5 mp, 
rnifnjr MTK 11.6 mp. 3. Zuber FTC 11.7 mp. m 
r: 1. Toruk MOVE és OTE 2 p 6.4 mp, 2. Berkt 
: P 9.6 mp. 3. Tóth FTC 2 p 11.5 mp. Sulydobás' 

. /t ): l. Füzesi MAC 11.62 m. 2. Borsók MiE 11.17 

. lühényi MAC 11.10 mp. 400 m síkfutás: 1. CrBn 
trés 54.5 mp. 2. Bsrtal MAC 54.7 mp, *• Pi*léJ 

53.4 mp. 2u0 m Junior gátiutas: 1. Déri MAC 28.6 
2. Székely KOE 30.1 mp. Diszkosz velés (II.
>zák Béké*r*abai MÁV 34.57 m. 2. Füzesi MAC 34.42 

Sz.ib.i I Ti: 33.83 r.i. Magasugrás: 1. 'Valter BBTL 
■ni, 2. Tóth UTE 163 rra, 3. Mihail"* MAC 
10 m !!. osztályú stafélaverseny: 1. UTE U«»or, 
tás. Beregi. Kosai 17 p 54.2 mp. 2. f
mp. 3 KOK 19 P 45.5 mp.
ition bajnoka Szabó UTE. 2. Fabr. MAC, 3. Német

A  d é ln y u g a t i kerület
úszóbajnokságai

Vasárnap délután rendezték a délnyugati 
kerületi úszóbajnoki versenyt Pécsett. ver 
Ŝ ny részletes eredményei a következők

lf|. gyorsúszás: bajnok: Lengyel Árpád
ul Sport Egylet 5 P 1«.« ^ “^ P A C!. Lábos PÁC 5 p 42.8 mp, 3. Halmai PJVL. 

szenior hótúszás: bajnok: Per j.«ens*ky 
mp. 2. Brurker PÁC 1 P 33 mp. 3. J e n o M *

i ifj. regyes staféta: 1. ?AC A) **'Pjl* P p ^ j  
Lábos) 3 n 56 8 mp, kerület’ rekord! *.

és MM) Viélrrrs crnrsúsl^ajnoksá*
VTdapnti tar!/.,kodás, mtatl

Amikor a Törekvés
előre

az „Előre*15 megy
megy
fiáira

Nehezen de megérdemelten győzött
a Törekvés

Törekvés—Csabai Előre 2:1 (0:0)
A Törekvés bihariúti pályáján mintegy

0—800 néző vállalkozott arra, hogy a kibírha
tatlan meleg ellenére is futballmeccset nézzen.

—  Még nézni is kínos ilypn melegben — 
mondották az emberek, — hát még játszani?! 
A legnagyobb érdeklődés a pályán kétségte
lenül az italok iránt volt. Talán erre is ve
zethető vissza az, hogy a mérkőzés alatt, a 
biiffé hűsítő italait gyakrabban igénybevevő 
törekvő nézők bekiabálásaikkal súlyosabb for
mában igyekeztek csapatukat a Csabaiak el
len biztatni.

A  csapatok csak nagy nehezen határozták 
el magukat arra, hogy az aránylag hús öltö
zőből a pályára menjenek. Különösen nem kell 
marasztalni a Törekvés csapatát, mert Ger
gely még nem érkezett meg. Elsőnek a piros- 
fehér csíkos Csabai Előre jelenik meg a pá
lyán, majd pedig a kekingcs Törekvés, Ger
gely nélkül 10 emberrel. Araikor a csabaiak 
a pályára futnak, kiderül, hogy az a nehány 
száz főnyi közönség egyrésze is csabai. Lel
kesen hajrázzák az Előrét. A tribün jobb 
sarkába egycsomóba helyezkedtek el a derék 
csaabaiak, hogy onnan biztassák csapatukat.

Az Előre már az első percekben rajtaütés
sel akar előnyhöz jutni és néhány tetszetős 
húzással alaposan szorongatja a Törekvés 
kapuját. Éppen ideje, hogy Gergely is beáll
jon a csapatba, mert már a csabaiak nagyon 
megvetették a lábukat a Szollár által védett 
vasutas kapu előtt. Gergely késését azzal teszi 
jóvá, hogy egy megindult és sikeresnek Ígér
kező Előre akciót az utolsó pillanatban sze
rel le.

A Törekvés in lassan felnyomni és most
a Törekvés megy „előre” , viszont az 

Előre megy „hátra” .
Komoly veszedelem fenyegeti az Előre ka

puját is.
Kucsniik a kapuban igazolja a róla elter

jedt jó híreekt. Gergelyt, aki egyébként sem 
mondható szívbajosnak, a tribünről biztatja 
valaki: — Szólj bele, add vissza a csabait, — 
Vágd fel, söpörd el és hasonló jókat. Szeren
csére Gergely nem hallgat a biztatásra, ami
nek oka nz is, hogy a csabai legények sin
csenek rosszul clbocsájtva fizikum dolgában. 
Van is elég csinn, Gergelyt azért kénytelen fi
gyelmeztetni a bíró, ami sehogy sem tetszik 
a Törekvés közönségének. Falusi bíró — 
kiáltják be a tribünről. Lassan a pesti csapat 
kerül fölénybe, amit három komer és sok célt- 
tévesztett lövés is igazol. De azért van né
hány meleg helyzet is, de Kucsniik biztos 
kezű kapus.

A Törekvés elszalasztja a Jó szerencsét.
Már döntetlennek látszik a félidő, amikor
a bíró kissé elhamarkodottan ll-est ítél a

csabaiak ellen. Nemes fut neki a labdá
nak és hatalmas lövése a jobb kapufát 

találja.
Nemest most már továb szidják a Törekvés
drukkerek, mert eddig is folyton megállította 
a játék iramát. A csabaiak pedig hangosan él
jeneznek és így örülnek, hogy megúszták gól 
nélkül a félidőt.

A szünetben kiderül, hogy Kucsniik a 
Rratislava Játékosa lesz.

Mialatt a csapatokat az öltözőben frissítik, 
elterjed a híre annak, hogy Kucstnik már nem 
tér vissza Békéscsabára az Előrével, hanem 
Pozsonyba megy és a Bratislava játékosa lesz. 
Ügylálszik a Bocskai • cltaktikázta a dolgot — 
mondogatják — akik tudják, hogy a Bocskai 
vetette ki hálóját Kucsmikra.

A MÁSODIK FÉLIDŐ AZ ELŐRE VEZETŐ- 
GÓLJÁT HOZZA.

Az Előre nagy lendülettel fekszik bele a já
ték lm és szorongatja a Törekvést. Sok táma
dás azonban a Törekvés bekkjeinek offseid 
taktikáján megakad. Állandóan ofseidra ál
lítják az Előre, előrehúzódó csatárait. De ad
dig j.ár a korsó a kútra, amig eltörik.

A bíró egyszer elnézte az ofseidot, Varga 
lefut 6s a 1L percben megszerzi Csabának 

a vezetést.

EGYENLÍT A TÖREKVÉS, SŐT MEGSZERZI
A VEZETÉST IS.

A  gól után belefekszik a Törekvés ée szo
rongatja a liátrahúzódó Csabaiakat.

A gól már a levegőben lóg. Mégis szerencsé
vel szerzi meg a Törekvés, mert a balról be- 
centerezctt labdára Mátyás és Regős startol
nak. Utóbi faultol, de a bíró nem vsezi észre 
és így ott marad a csabaiak kapuja előtt a 
labda.

Közben most a csabaiak vétenek tizen
egyest, a bíró nem fütyül és Regős már 

a hálóba juttatja a labdát.
A kiegyelítés után a Törekvés uralja a pályát
és biztosan tör a győzelemre. A vidéki csapat 
visszaesik, míg a Törekvés jobban bírja az 
iramot.

A közönség ijedve gondol arra, hogy ismét
hosszabbítás lesz, amikor

Nemes beadásából Regős hirtelen fordolAs- 
sal gólt lő.

Ezzel aztán végleg eldőlt a mérkőzés sorsa. 
Az Előre még egy rohamot indít, de már 
nincs erő a csatárokban az egyenlítésre. A 
Törekvés tábora boldog. Most az ő csapatuk 
játszhat 32 fokos melegben döntőt a Salgótar
jániakkal.

A  G yo rs  T o r  n o  E g y  Bet h á ro m  
b a jn o k s á g o t n y e r t  a re g a tta  
m á so tíik  n a p já n

A  győri nagy nemzetközi regatta második 
napját a kedvezőtlen időjárás erősen befolyá
solta. A rendező és jubiláló egyesület mind
három bajnokságot megnyerte. Részletes ered-

"vő/72/evezős verseny kormányossal, újoncok 
részire: 1. „Ister”  (Wilhelm Dallinger, Lud- 
wig eKplinger, Edmund Kiittelwaselier, Hen
rik Frauendorfer, korm. Julius Kiin) 6 p. .10 
mp. 2. Győri Torna és Evezős Egylet XI. csa- 
jata 'á hajóhosszal. 3. Hungária Evezős Egy
et Budapest 6 p. 34 mp.

N égyevezősverscny kormányossal: 1. Pan
nónia Evezős Club ÍBallya Hugó, Gyurkóczy 
Károly Bartók László, Török Zoltán dr.. 
korm. Krepsz Ervin) 6 p. 19.2 mp. 2. Hun
gária Evezős Egylet Budapest 6 p. 20 mp. 3. 
„Lia“ $ p. 29 mp. Az izgalmas versenyt a 
Pannónia nehezen tudta megnyerni, mert a 
start előtt is csak egynegyedhosszal haladt a 
Hungária előtt. , , ...

Ntg i/e vezősverseny kormányossal, holgy- 
evezimök részire (1000 m éteren): 1. Győri 
Torna- és Evezős Egylet I. csapata (dr. Un- 
eár Endréné, dr. Hatschek Ferencné, Németh 
Mihalyné, dr. Kellner Mihályné, korm. dr.

Ke.mer Mihály) 3 p. 28 mp. 2. Jánosházi Is
kola Budapest 3 p. 31 mp. (a csapat az utolsó 
percben nevezett csak be). 3. Győri Torna- és 
Evezős Egylet II. csapata 3 p. 32 mp.

Kettős párevezösverseny kormányos nél
kül. Magyarország vidéki bajnokságáért: 1. 
Győrt Torna- és Evezős Egylet (Em st Andor, 
Erdödi Kornél) 6 p. 54 mp. 2. Győri Csóna
kázó Egylet. 3. Szegedi Csónakázó Egylet, 
mely fOu méteren feladata a versenyt.

Nyolrevtz.sverscny juniorok részére: J. 
Hungária Evezős Egylet Budapest (Vermes 
László, dr. P eleméry Béia, Tóth István János, 
Krassy Miklós. Györy Károly, Wawra István, 
Boday Pál, Tass Ferenc, korm. Goreczky 
László dr.) 5 p. 58.2 mp. 2. Pannónia Evezős 
Club 5 p. 6C mp. 3. „Ister” . A  Hungária 
starttól V ;r dúlva megszerzi ez előnyt és a 
Pannónia íe 'ftt biztosan győz.

Egyes verseny (sk iff): 1. Pannónia Evezős 
Club (Haraszthy Ervint 7 p. 7 mp. 2. „Lia".
3. Győri Torna- és Evezős Egylet, mely 
utóbbi azonl an a versenyt felidia.

NyolcevrzCr verseny, Magyarország nyolc
evezős vidéki bajnokságáért: t. Győri T orn á 
é i Evezős Egylet (Skultéthy Miklós, Zvezdo-

vies Béla, Fejes Lajos, Payer László, Korma 
Andor, Erzberger Károly, Kiss István, Weisz 
Ödön, kerm. Hasky Sándor dr. 5 p. 45.4 mp.
2. Váci Sport-Egylet evezős osztálya 5 p. 
47 mp.

A verseny után jardén party volt, amelynek 
keretében a díjakat is kiosztották.

Biztató eredm ények az MTE 
tehetségkutaió versenyen
A Munkástestedző Egyesület vasárnap dél

előtt a Millenáris pályán tehetségkutató 
monstre-atlétikai versenyt rendezett, melyen 
nagyszámú induló volt, s a rossz pálya da
cára is akadtak igen biztató eredmények.

A verseny részletes eredménye a következő:
166 m síkfutás: 1. Wtidl 12.1 mp. 2. Stedl, 3. Pintér, 

(28 induló). 4fö m síkfutás: 1. Gál 5G.0 mp, 2. Wohl- 
muth, 3. Fulnier (4 idűfutarn. 20 induló). 1090 m sfklüK:
1. Fodor 3 p 62.3 mp. 2. IIr?edűs, 3. Halnsy. (2 időfu- 
tnm, 24 induló). 3600 m síkfutás: 1. Krnbusa 10 p 26 
mp. 2. Danclisz, 3. Fóró (19 induló). Magasugrás: f. 
Gól 155 rm. 2. Wofh. 3. Hofímann (19 induló). Távol- 
ugrás: I. Pelrls 578 cm. 2. Wohlmuth. 3. Gól (21 in
duló). Súlydobór: 1. I.iedl 11.84 m, 2. LRwenberg. 3. 
Pcfrik ( i :  induló).

A verseny díjkiosztása jélins 22-én. szombaton este 
félnyole órakor Almósy-tér 2 szára alatt lesz.

Az Ausiria és az 
Amhrosiana 

kerültek a Közép
európai Kupa

döntőbe
Vasárnap vívták meg a középeurópai kupá

ban még állva maradt csapatok az elődöntőt, 
a döntőbe való jutásért. A  Prágában és To
rinóban eldöntésre került mérkőzések döntet
lenül végződtek. A legnagyobb meglepetés, 
hogy a Juvcntus Torinóban sem tudta le
győzni az Austriit. A  két mérkőzésről alábbi 
távirataink számolnak be.

Prága, július 16. Vasárnap játszották 
a Sparta— Ambrosiana középeurópai ku
pamérkőzést, amely ezúttal 2 :2 arányban 
döntetlenül végződött. A  félidőben az 
Ambrosiana vezetett 2:l-re. A mérkőzést a 
bécsi Beranek vezette 35.000 főnyi közönség 
előtt. Az első gólt Klotz (Sparta) lőtte a 20. 
percben, a 30. percben az olasz Serantoni 
egyenlített, a 40. percben de Maria megszerezte 
az Ambrosianának a vezetést.

A  második félidő 15. percében Klotz egyen
lített, a 32. percben Szedlacsck egy ll-est fél
relőtt.

7'úrin, július 16. A  seriegdöntőben ezúttal 
az Austria—Juventus középeurópai döntetlen 
eredményt ért el a két csapat. A félidőben a 
Juventus vezetett l:0-ra. A mérkőzést a Juven- 
tus-pályán játszották 35.000 főnyi közönség 
előtt, a prágai Cejnar vezetésével.

Az első gólt Ferrari lőtte a 21. percben és 
csak a második félidő 40. percében sikerült az 
Anstriának Stroh révén a kiegyenlítés. (1:1.)

Garai MTK 287 és  fél kg -ot 
em elt a M ávag súlyem elő 

versenyén
A MAVAG Sportegylete Veaner súlyemelő

versenye vasárnap reggel véget ért. A  ver
senyt nagyszámú közönség éa sportbarát 
nézte végig, amely bizonyítéka annak, hogy 
Magyarországon a súlyemelés nagy érdeklő
désre számíthat. A  verseny részletes ered
ménye a következő:

Junior pehelysúly: 1. Macsek Ganz Gépgyár 
200 kg. Középsúly: 1. Mihályhegyi FTC 225 
kg. Kisközépsúly: 1. Lovas MAC 242ti kg. 
Nehézsúly: 1. Bakonyi PTC 272)4 kg. Szenior 
pehelysúly: 1. Kuli MAC 235 kg. Középsúly:
1. Czinger MTK 275 kg, egyéni rekord. Kis- 
nehézsúly: 1. Garai MTK 287)4 kg. Nehéz
súly: dr. Papp MAC 275 kg.

Üszküb ellen is győzött 
a Nemzeti

A  Nemzeti csapata vasárnap az üszkübi 
városi együttes ellen 3:2 (l:0 )-ra  győzött. A  
csapat játékát a rekkenő hőség erősen befo
lyásolta. A szerb csapat két gólja közül az 
egyik tizenegyesből esett, a másikat kézzel 
ütötték be a Nemzeti hálójába.



1 ©

N éhány őszinte szó.,
Ha Papp Dénes a Törekvés küldöttségbejáró 

elnöke véletlenül vasárnap saját klubjának 
sorsdöntő mérkőzésére tévedt volna, akkor bi
zonyára meggyőződött volna arról, hogy mint 
egyesületi elnöknek volna a saját egyesületében 
is elég reformálni való! Valamikor régen, ami
kor a Törekvés vezetői sportpolitizálás helyett 
a Törekvés felvirágoztatása körül szegeztek ér
demeket, akkor egy kevésbé fontos bajnoki mér
kőzésen valóságos búcsújárás volt a régi Ha
lom-utcai pálya felé. Valamikor a primitív ha
lom-utcai pályán a Törekvés csapata rettegett 
ellenfél volt. Minden 'nagy csapat számára. . .  
De nem csak a futballban, hanem a sport min
den ágában élénk sportéletet kezdeményeztek 
a vezetők, akiknek neve éppen e sporttevékeny
ség révén még külföldön is ismertté vált.

Ma a Törekvés, —  sepciálisan előnyös hely
zetében, —  sokszor megtorpan a futballban is. 
Pedig a mai gazdasági viszonyok között a Tö
rekvésnek mindenben dominálni kellene. Tehát 
helyesebb volna, ha a Törekvés vezetősége első
sorban nem a régi sportpolitikai sikereket el
ért vezetőik nyomába akarna jutni, hanem 
előbb a régi sportnívót kellene elérni, amit a 
régi vezetők munkája hívott életre. A jól vég
zett munka és eredményesség, már magában 
foglalja a vezetők érvényesülését is. Tehát ott 
kell kezdeni.

M A G  Y A R  n  E T F
1933 JÚLIUS 17.

EGYIK PROFIVEZÉR LEMONDOTT 
TISZTÉRŐL, mert egyesületében hamisan
akarták megrajzolni a portréját. Ráfogták, 
hogy azért csinál túrákat egyesületének, mert 
azután, —  szerződés szerint —  jutalékot kap. 
Eltekintve attól, hogy a futballvezér annyira 
benne volt a klubja érdekében végzett munká
ban, hogy még ideje sem volt készkiadásait 
beszedni, lemondott ismételten a jutalékáról, 
sőt a saját költségén kisérte el a csapatot, 
csakhogy rendben menjen minden. Mégis ki
kezdte a gyanú. Mondanunk sem ̂ kell, hogy 
alaptalanul és orozva. Vanak néhányon a te
hetségtelen kritizálok között, akik ̂  burkoltan 
gyanúsítanak. A lenézett profivezér erre szó 
nélkül otthagyta egyesületét, mert nem tűr 
semmiféle gyanúsítást. A profiintézö tehát in
kább otthagyja tisztét és otthagyja az azzal 
járó fizetséget is. A  lenézett profik tehát nem 
tűrnek el semmit. Se ingyen, se pénzért. Cso
dálatos! Az egyik amatörvezémek közönség 
előtt nyiltan olyanokat vágtak szemébe, amit 
jegyzőkönyvbe is foglaltak, hogy ne lehes
sen letagadni és a purifikátor nem is erzé- 
kenykedett. mintha mi sem történt volna, 
ma is olt ül a helyén. És talán szidja a profi
kat. Purifikáll Az egyik ember lemond, mert 
rosszul festik a portréját, a másik marad meg 
akkor is, ha a rajzolt portré nagyon jól si
került. . .  K  T

Székely 100 és 2 0 0  méteren 
fölényesen győzött  ̂
a lengyel Bochenski ellen

Botrányos jelenetek a z  M IK —MESE v ízip ó ló - 
m érkőzésen
Újpest nyerte a  veg yes stafétab ajn o kság o t

L Ó S P O R T

A mai megyeri lóversenyek eredménye.
I. Hadseregi gátverseny handicap (2500 

méter): 1. Árpádhuszárok: Turkana (Koltay, 
3). 2. Szélhámos (Papp, 6/10 reá). 3. Helga 
(Mindszenthy, 10). F. m.: Mimi. Tót: 10:20, 
befutó 38.5.

II. Krause Károly emlékverseny (2800 m .):
1. Holtversenyben Reever Mary úrhölgy: Em
lék (Fetting K., 8/10 reá) és Forgách L. fő
hadnagy: Bábé (Frosch, 6). 3. Berril (Gál,
10). F. m.: Rab Ráby, Ignác, Szilaj, Pártve
zér. Holtverseny 2Vz. Tót: 10:10 (E.) 54
(B .), helyre 15, 27, 20.

ÉTI. Akadálylovak slkversenye (3250 m.): 1. 
Issekutz Gyuláné úrnő; őszirózsa (Sárosi fő
hadnagy, 5/10 reá), 2. Mecies (Kállay, 10). F. 
m.: Maros (első, diszkvalifikálva). Tót: 10:17, 
befutó: 62.

IV. Eladók versenye (1400 m.): L Pauly
Hartmanné úrnő: Példás (Vasas, 3), 2. Kitáb
lázás (Szabó János, 6), 3. Barátnő (Félix, 2). 
F. m.: Napfény, Násfa, Ibikus. Tót: 10- 49, 
helyre: 11, 19, 13.

V. Gyomrői handicap (900 m.): L Turcsyn 
Gyula főhadnagy: Rcpriz (Szentgyörgyi, 8),
2. Tally-Ha (Müller, 3), 3. Promise (Simics, 10), 
F. m.: Baksis, Bona, Blue, Cyprus, Papucshős, 
Túzok, Ónod, Bujdosó. Tót: 10:151, helyre- 40, 
23, 70.

, KÉTÉVESEK ELADÓVERSENYE 
(900 m ): 1. Gárdony Pál dr.: Recle (Kollár, 
2 ), 2. Ostoba (Vrábel, 2), 3. Bella (Horváth 
K., 4). F. m.: Nelko, Talpo, Dénes, Bártfa, 
Rubicon, Torlasz, Bubus, Kikinda, Miss Ci
gány, Ne most. Tót.: 10:47, helyre 18, 16. 20.

VII. NYÁRI HANDICAP (1600 m ): 1. 
Varga I. úrnő: Fuvolás (Tóth András, 5), 2. 
Madár (Simics, 12), 3. Goodluck (Kupay, 3). 
F. m.: Vicispán, Keszkenő, Sylva, Ahogy 
akar, Atropos, Rebecca, Vakmerő, Kolibri, 
Csengőd, Marmont. T ó t : 10:68, helyre: 28, 
43, 37.

A kánikulából hirtelen hűvösre fordult 
időjárás elriasztotta a közönséget az FTC 
úszó versenyének második napjáról. A ver
senyt alig párszáz néző nézte, helyesebben 
mérgelődte végig. Szerencse, hogy olyan kis 
számú volt a közönség. Egy-két ilyen verseny 
és az úszás és a vízipóló a futball sorsára jut. 
Az MTK—MESE vízipólónak jelzett mérkő
zés minden volt, csak éppen vízipóló nem! 
Inkább vízibokszmeccsnek lehetne nevezni 
látottakat.

Pillanatonként váltották egymást a bot
rányos jelenetek. A bíró sípja szünet nél- 
kül szólt, de ez nem zavarta a játékoso
kat abban, hogy egy-egy jobb egyenest el 
ne helyezzenek ellenfeleik állkapcsán. A 
víz erősen akadályozta a csapatokat az 
akciók teljes keresztülvetclében és így 
egyik csapatnak sem sikerült a, másikat 

knockautolni.
Az MTK fiatal jákékosai öregeket megszégye
nítő mitinnal nyomták alá a MESE játéko
sait. Földest, az MTK hátvédjét, például 1 
perc alatt (megszámoltuk!) hatszor fújta ,'e 
a bíró a durva játék miatt. A szövetségnek 
sürgősen be kell avatkozni. Elejét kell venni 
ezelcnck a botrányos vízipóló-mérközéseknek, 
mert különben ez a népszerű és már-már 
nemzeti sportunkká fejlődött sportág elveszti 
minden népszerűségét. A közönség vízipólőt 
akar látni és nem durva verekedést.

Az úszóverseny meglcpetéso a lengyel Bo- 
chenski kettős veresége volt. Székely úgy 100, 
mint 200 méteren szinte megerőltetés nélkül 
győzött a lengyel nagyság ellen. 100 méteren 
Mészöly is megelőzte a lengyelt, aki, úgy lát
szik, csak otthon jelent félelmetes ellenfelet a 
magyar sprinterck számára. A verseny másik 
kiemelkedő eseménye a vegyes staféta volt. Az 
UTE csapata (Hild, Nagy, Szabados) 5 p 
18.2 mp országos rekordot úszva győzött az 
MTK ellen. Ennek a versenynek keretében 
találkozott a 200 méteres mellúszásban Hild 
és Mezei. Az összecsapásból Hild került ki 
győztesen. Ideje 2 p 56.8 mp!

Az úszóver senyéje eredményei a kővetkezők: 
Toronyugrás: 1. Nagy Károly, MTK, 88.4G 
pont. 2. Kovács, UTE, 83.5G; 3. Vajda, FTC, 
80.47 pont. 50 m gyermek gyorsúszás: 1. 
Eckel, FTC, 32 mp. 2. Kolmann, BSE, 32.G 
mp. 3. Patak, UTE. 100 méteres gyorsúszás: 
1. Székely, FTC, 1 p 01.4 mp. 2. Mészöly, 
FTC, 1 p 01.8 mp. 3. Bochenski, Varsó, 1 p 
02.4 mp. Székely könnyen úszva, végig vezet.

Mészöly váratlanul az utolsó métereken fel- 
nyomul és megél izi Bochenskit. 50 m ifjúsági 
hölgy-hátúszás: 1. Biró, UTE, 46.8 mp. 2. So
mogyi, FTC, 47.2. 3. Füredi, MTK. 50 m 
ifjúsági gi/orsúszás: 1. Brém, MAC, 28 mp. 
2. Lázár, UTE, 29.2 mp. 3. Hói, FTC. 100 m 
hölgy-hátúszás: 1. Mallász, FTC, 1 p 31 mp.
2. Veréb, UTE, 1 p 34.6 mp. 3. Tóth. MUE. 
3X50 m leány vegyes staféta: 1. MUE, 2 p 
14.4 mp. 2. FTC, 2 p 18.3 mp. 3. UTE. Ma
gyarország 1933. évi vegyes staféta-bajnok
sága: Bajnok: UTE, 5 p 18.2 mp, országos 
rekord. 2. MTK, 5 p 24.8 mp. 3. FTC. Hild 
nagyszerű úszása révén az UTE nagy fölény
re tett szert, amit az MTK már nem képes 
behozni.

200 m hölgy-mellúszás: 1. Szász, UTE, 3 p 
28.2 mp. 2. Danszkainé, FTC, 3 p 31.4 mp.
3. Bárány, FTC. 100 m fiú-hátúszás: 1. Bach- 
mann, MTK, 1 p 21 mp. 2. Somogyi, FTC, 1 
p 22 mp. 3. Lichtmann, UTE. SX50 m if
júsági gyorsúsző-staféta: 1. MAC a-csapat, 1 
p 29.8 mp. 2. MAC b-csapnt, 1 p 34.8. 3. 
UTE. 3X50 m hölgy-gyorsúszó-staféta: 1. 
MUE.

200 m gyorsúszás: 1. Székely, FTC , 2 p 
22.6 mp. 2. Bochenski, Varsó, 2 p 24-2 mp. 3. 
Abai Nemes, PÁC. Bochenski erősen bennt- 
ragad a siratnál. Székely már az első méte
reknél megszerzi a vezető pozíciót és azt meg 
is tartja. Aabai Nemes nigyszcrücn tartót1 (t 
magát és az utolsó métereknél megelőzte Mé
szölyt. Bochenski testhosszal második.

MTK—MESE 5: 2 (1: 1)
A játék elején a MESE volt fölényben ,de 

az MTK hátvédjei semmi eszköztől nem riad
tak vissza, hogy a gólt megakadályozzák. A 
játék teljesen eldurvult. A MESE csak bal- 
szerencséjének köszönheti vereségét. A gólo
kat Brandi 2, Homonnai 2 éa Hazai, illetve 
Mátrai és Tarródi dobták.

A MAGYAR ITOLGYVÁLOGATOTT AZ 
OSZTRÁKOK ELLEN.

A verseny után Bárány István úszók api 
tány összeállította az osztrákok ellen, kiálló 
hölgy válogatottat. A csapat a következő: 

lOOm hátúszás: Veréb UTE és Tóth MUE, 
400 ni gyorsúszűs; Magasházi FTC és Tóth 
MUE, 200 m mellúszás: Szász UTE, másik ver
senyzőt csak a jövő héten jelölik ki. 4x100 m 
staféta: Tóth, Magasházi, Mallász?

Gerelyvetés: 1. Dr. Takács, Postás, 56.51 
m. 2. Csányi, TFSC, 55.55 m. 3. Papp, MACg 
52.39 m.

5000 m síkfutás: 1. Kelen (Vasas), 15 p 
45.8 mp. 2. Esztergomi, UTE, 15 p 54.8 mp. 
3. Szilágyi, MTK| 16 p 19 mp.

4X100 m staféta, A-osztály: 1. MTK, 43.6 
mp. 2. MAC, 44 mp. 3. BBTE, 44.2 mp.

4X 100 m staféta, B-osztály: 1. KAOE% 
45.4 mp. 2. FTC, 46.1 mp. 3. ESC, 48.4 mp.

S za b ó  é s B o d o s s y  g y ő z ö tt  
A m s te rd a m b a n

A londoni angol atlétikai bajnokságokon 
diadalmasan szerepelt magyar atléták közül 
Bodossy, Szabó Miklós és Zsufka vasárnap 
starthoz állottak az amsterdami stadionban 
rendezett nemzetközi atlétikai mérkőzésen, 
amelynek közel 15.000 főnyi nézőközönsége 
volt. Az 1500 m. síkfutásban Szabó Miklós a 
fojtó hőség ellenére is pompásan futott és 
4 p. 04.2 mp. alatt győzött a német Schilgcn 
előtt. A magasugrásban Bodossy 190 cm. tel
jesítménnyel győzött és 10 cm.-rel ugrotta túl 
a másodilcnak helyezett német Plieth-t. \ 
rúdugrásban Zsufka lemaradt, itt a kitűnő 
német Wegencr (Halle) 390 centiméter ug

rással győzött.
Egyéb érdekesebb eredmények: 100 m. sík

futás döntő: 1. Berger (Hollandia) 10.4 mp. 
holland rekord. 2. Jonath (Németország) 10.5 
mp. 3. Borchmeyer (Németország) 10.G mp. 
110 m. gátfutás: 1. Welscher (Németország) 
15 mp., a londoni Harper előtt. 400 m. síkfu
tás: 1. Metzner (Németország) 49.7 mp. 800 
m. síkfutás: 1. Gooderidge (Anglia) 1 p. 58 
mp., a német EngelharJt előtt. 5000 m. síkfu
tás: 1. Syring (Németország) 15 p. 16.6 mp. 
4X100 m. staféta: 1. Bochum 42.1 mp. 2. 
A. V. 23 Amsterdam 42.2 mp, __

Koltay 7 méter 30 centimétert ugrott 
az M TK  atlétikai versenyén

AZ ELEKTROMOSMÜVEK labdarúgása, 
pata vasárnap a bukaresti Vemis ellen 4:3 
(2:1) arányban győzött.

A MAC— SZUE I. o. vízipőlómcrkőzés 5:3 
(4:2). Bíró: Schlenker. 1000 néző. A MAC 
első gólját Kánási dobta Vértesi passzából a 
2. percben, a második gólt Keserű II. dobta, 
míg Winnie II. gólját a bíró érvénytelení
tette. A MAC harmadik gólját Tarics sze- 
rezte a 3. percben, 40 mp múlva Wannie IL 
dobott gólt, a z 5. percben Keserű II., 20 mp 
múlva Wannie II. dobott újabb gólt.

A második félidő első gólszerzője T á n c  
volt. A játék kissé eldurvult, a bíró a MAC 
tagjai közül Csorbát, valamint két szegedi 
játékost kiállított, végül Bodrogi bedobta a 
szegediek harmadik gólját.

Az angol Oxford- és Cambridge-egyetemefc
atlétái amerikai kőrútjukon legutóbb a Cor* 
nell és Pnncetown egyetemek atlétáival mér* 
ték össze erejüket. Ez alkalommal ketten is 
megdöntötték a francia Jacques Ladoumegua 
1931-ben felállított világrekordot az egy 
angol mértföldön (4 p 09.2 mp). Lowelock 
oxfordi egyetemi hallgató a 4 p. 07.6 mp-cel 
új világrekordot futott és a második Bili 
Bonthron (Princetown) a világrekordon belül 
futott 4 p 08.7 mp idővel.

KELET GYŐZÖTT A DÉL ELLEN. Vasárw
nap tartották a déli és a keleti kerületek ván
dordíjas atlétikai versenyét, amelyet a Kelet 
atlétikái nyertek 77:68 pontaránnyal. A kele
tiek már kétízben, nyerték a vándordíját. A 
versenyen egyébként három keleti és egy déli 
kerület atlétikai rekord született.

Turisták halálos szerencsétlensége. Rei-
chenauból jelentik, hogy ma két turista Rapf 
Károly 25 éves bécsi magántisztviselő és 
Stérbe Hermin húszéves magántisztviselőn6 
a Rax-terülctén turaközben lezuhant és ször
nyethalt. Holttestüket a szakadékból a rci- 
chenaui halottaskamrába vitték.

Az osztrák—spanyol Davis-serleg eelejtező-
ben az osztrák tenniszezők már 3: 0-ra vezet
nek. A még hátralévő két egyes mérkőzést a 
kedvezőtlen időjárás miatt vasárnapról-hét- 
főre halasztották el.

Vasárnap bonoylította le az MTK atlétikai 
versenyét a Hungária-úti pályán. A  hőség 
tikkasztó volt, ami az eredményeken éppen 
úgy érezteti befolyását, mint az időnként fel
támadó szél.

A 100 méteres síkfutásban Gerőt 10.6 
mp-es idejében erős hátszél is segítette. Az 
5000 m-en már a hőségtől és az erős kezdés
től kimerült futók sorjában kénytelenek vol
tak feladni a versenyt. Kiemelkedik Koltay 
7.30-as ugrása, kicsit erőteljesebb rohammal 
még sokkal többet tudna kihozni.

Részletes eredmények:
100 m. síkfutás: 1. Gerő, MTK, 10.6 mp. 2. 

Kovács, BBTE, 10.7 mp. 3. Nagy, MAC és 
Gyenes, 10.8 mp.

Távolugrás: 1. Koltay, BBTE, 730 cm. 2. 
Bátky, BEAC, 700 cm. 3. Megyeri, PEAC,

M o s t  j e l e n t  m e g  L é v a i  J e n ő

É h s é a ,  Á r u l á s ,  P r z e m v s l
c í m ű  h á b o r ú s  k ö n y v e  A  n
V. díszes kiadása, 26—3 0 .0 0 0  pél- Al*cl 2  r  90 
dány, 360  oldal, ÍOO szenzációs kép
K a p h ató  a M agyar H ótfő k ia d ó h iv a t a lá b a n  VI. r ó i m - hM . in

696 cm.
Diskoszvctés: 1. Donogán, MAC, 45.35 m. 

2. Remete, UTE, 40.70 m. 3. Kaufmann, 
MTK, 37.50 m.

800 m síkfutás, Mickler-emlékverseny: 1. 
Ignátz, BBTE, 2 p 01.2 mp. 2. Gyöngyösi, 
MAC, 2 p 03.8 mp. 3. Marton, BBTE.

Hármasugrás: 1. Dusnoki, MAC, 14.29 m. 
2. Magyar, FTC, 13.28 m. 3. Goda, MAC, 
13.13 m.

400 m síkfutás: 1. Duha, MAC, 51.1 mp. 2. 
Madary, MAC, 51.8 mp. 3 .Szabó, MESE,
52.8 mp.

M E G J E L E N T  A

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

1933-1931- éri éilolnnánt éli rin kél kiiilbüi.
TARTALMAZZA: az összes budapesti,
vidéki bankok és bankházak, buda
pesti és vidéki szövetkezetek. minisz
tériumok. a Tf'.BK. a Budapesti Áru
én Lrtéktőzsdr. Budapest székesfő

város és a vidéki városok slb. leg
újabb adatait. A közeljövőben megje
lenő két kötettel együtt — amely az 
összes budapesti és vidéki ipari, ke
reskedelmi. biztosító stb. vállalatok 
legújabb adatait focija tartalmazni — 
négy kötetből fog állani a nagymérv

ben kibővített komplett kompaai
Mind a négy kdlel ára egriitl 60 P

Megrendelhető: a Pesti Tőzsde kiadó
hivatalában Budapest. VI.. Anker kői 
2., I. 4. Telefon: 22 # 96 és 21 8-8#

KtLFOLDI megbízásából készpénzzel házhoz jövők
férfiruhákért, fehérneműkért, cipőért. Springer, Apród- 
utca 6. (Szebenv-térnél) üzlet.

Kitűnő szabású elegáns ruhákat, kosztümöket, kabáto
kat készítek igen mérsékelt áron. Belváros, Kaas Ivor- 
utca 9. IV'. 12. Érdeklődés délután.

Megjelenik minden hétfőn hajnalban. — Elő
fizetési ár: 6 pengő félévre, 10 pengő 1 évre, 
A kiadásért felel: ür. B Á L I N T  M Ó Z E S .

NYOMATOTT a STÁDIUM SA JTOVA LLALAT 
KÜRFOKGÓGfiPEIN. BUDAPEST, ROZ3A-U. 11L 

Felelős üzemvezető: Győry Aladár

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

Hetek óta működik Budapesten Marelll 
munkatársa, akit az emberek tömésre keres 
föl kérésével, hogy tanácsot kérjenek tőle, 
mielőtt nagyobb vállalkozásba kezdenének. 
Csak a kiváltságosaknak jntott osztályré
szül. hogy igénybe vehetik Marelll taná

csait. mert egy tanács Európában 10 dol
lárnak megfelelő össszegbe kerül.

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

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

még a levclportó visszaszerzésére le 
könnyű alkalmat adunk.

Nérj m m n m m n  r í  H  Pl
Címt e* w  v*
Születési é r : ---------------------------— — —
Melyik évben állt anyagilag a legjobban?
Melyik évben volt komoly beteg? — — — 
Melyik esztendőben volt szerelmi vagy lelki
szempontból a legboldogabb? — — — —
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