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Öngyilkos lett Janek Géza, a zsokékirály
Benes hajnali látogatása Budapesten

Meggyilkolták Inokai 
japán miniszterelnököt 
Bombái dobta*  a külügyminiszter es a tfiuüvarmester házába es fel akartak 

robbantani a rendOrienükseget es a Japán Bank palotaiét
Tokió, május 16.

’ (A Hétfői Napló tudósítójától.) Megdöb
bentő és következményeiben egyelőre belát
hatatlan merénylet történt pünkösd vasár
lapján Tokióban, ahol

a hadsereg és a haditengerészet néhány 
fiatal tisztje meggyilkolta Inokai mi

niszterelnököt.
Iá gyilkossággal cgyidőben több nagyarányú 
Irgyéb merényletre is készültek a politikai 
nzervezet tagjai — ezek azonban nem jár
lak a várt eredménnyel.

Inokai miniszterelnök éppen bizalmas 
hicgbeszélést tartott politikai barátaival, 
Imiikor

hét tiszti egyenruhába öltözött fiatal
ember rontott a házba.

’A merénylők már a házon kívül lövöldözni 
kezdtek és ennek zajára szolgák és rend
őrök rohantak elő, hogy feltartóztassák őket, 
»— azonban sikertelenül. A lövöldözésekre 
figyelmes lett a miniszterelnök menye Is, aki 
kétségbeesetten rohant apósa szobájába és 

könyörgett neki, hogy — meneküljön.
'A miniszterelnök annak ellenére, hogy tu
dott az ellene készülő merényletről, amit az 
is bizonyít, hogy mellénye alatt páncélinget 
hordott, nem volt hajlandó a hátsó szobákon 
keresztül távozni, sőt ellenkezően

a merénylők elébe sietett.
Fellépte az ajtót és szcmlől-szembc állt meg 
támadóival.

— Ne lőjjetek rám, — mondotta — szí
vesen meghallgatom kívánságaitokat!

Az előszobában tolongó fiatalembereket 
láthatólag megdöbbentette a miniszterelnök 
hirtelen megjelenése és már-már tárgyalá
sokba akarlak vele bocsátkozni, vezetőjük 
azonban erélyesen rájuk szólt:

— Lőjjetek!
A két elől lévő fiatalember erre megra

gadta a miniszterelnököt,
a többiek pedig revolvereikből valósá

gos sort űzet adtak le.
Á golyók a nyakába és fejébe fúródtak és a 
miniszterelnök snlyos sebektől borltottan, 
véresen rogyott össze.

Óriási pánik keletkezett a házban. Min
denki a vértócsa közepén felrengő minisz
terelnök segítségére sietett, a merénylőkkel 
*cnkl nem törődött. A fiatalemberek a ház 
előtt várakozó gépkocsikba ugrottak és egye
nesen a rendőrségre hajlolttak, ahol 

önként jelenlkezlek.
összesen tizennyolc összeesküvő jelentke
zett ■ rendőrségen,
l ölen közülük tengerésztisztek, a többiek

■ szárazföldi hadsereg fiatal tisztjei és 
badapródjal.

A hetvenhatéves miniszterelnököt azonnal 
a közeli sebészeti klinikára szállították, ahol 
az orvosok természetesen mindent megkísé
reltek életbentartására. Vérátömlesztéssel kí
sérleteztek és sikerült Is annyit elérniük, 
hogy Inokai magához tért. Első kívánsága 
az volt, hogy

betegágya mellett minisztertanács üljön 
össze.

Autókon robogtak a küldöncök a város kü
lönböző pontjaira és csakhamar a kabinet 
valamennyi tagja ott volt a miniszterelnök 
betegszobájában. Az orvosok bizalmasan 
informálták a minisztereket, hogy Inokai

Fekete Sárkány
szövetségei

A merénylők, akik a „Fekete Sárkányok”, 
másnéven a „Halottas Kéz” nevű titkos szer
vezet titkos tagjai,

nemcsak a miniszterelnök, hanem más, 
nagyfontosságu személyek életére is 

törtek.
Bombát dobtak SuruJfí tengernagy főudvar
mester, Makino gróf főpecsétör és Joshisava 
külügyminiszter házába is, de ezek azonban 
nem okozlak kari.

A miniszterelnökön kívül azonban
még egy halottja van Tokió véres pün

kösd vasárnapjiVnik
— egy rendőr, aki a merénylők föllartózla- 
lása során vesztette életét. Egy tiszt és hél 
polgárember, valamint Inokai néhány ház
tartási alkalmazottja súlyosan megsebesült.

A merényleten kívül
fel akartak egész sor középületet rob

bantani,
igy a rendőrfőnökséget, a Japán Bankot, a 
Mitsu-Bisi Bankot és az elektromos müvek 
központi telepét, ahol az utolsó pillanatban 
találták meg a transzformátorok közölt a 
nagymennyiségű dinamitot.

A halálos merénylet híre percek alatt ter
jedt cl egész Japánban. A japán császár az

Megtalálták a kiszemelt áldozatok fekete
listáját a merénylő katonatiszteknél

Az egész rendőrség és dctcktivtcslület ál
landó riadókészültségben van és a terrorista 
összeesküvés tizennyolc önként jelentkezett 
résztvevőjén kívül

hét merénylőt az egyik kikötőben cl Is 
fogtak, amint éppen motorcsónakra

| legföljebb még néhány óráig élhet — ugy- 
l látszik

ezt tudta az agg államférfin is.
Halk hangon arra kérte minisztertársait, 
hogy a parlamentet azonnal hívják össze 
rendkívüli üiésszakra. A minisztertanács to
vábbi során Inokai már nem tudott a ta
nácskozáson részlvcnni. Kívánságára ott
maradtak a miniszterek és megvitatták a 
legszükségesebb intézkedéseket. Inokai több
ször egymásután elájult, ezekből az ájulá
sokból azonbnn mindig felocsúdott, de most 
már csak jelekkel tudta hozzájárulását adni 
nz elhangzottakhoz.

Éjfélulán négy perccel a szerencsétlen 
miniszterelnök belehalt borzalmas se-

beibe.

a Halottas Kéz titkos

elsők között sietett a miniszterelnök család
jának részvétét tolmácsoltalak Pár perccel 
később a tokiói diplomáciai testület tagjai 
nyújtották át részvctnyilalkozatukat a ja
pán kormánynak.

Inokai utolsó kívánságához híven,
a parlamentet rendkívüli ülésre hívták 
össze, a mikádó pedig Takahashi eddigi 

pénzügyminisztert nevezte ki 
helyettes miniszterelnökké.

A rendőri nyomozás megállapítása szerint 
a sorozatos merényletekkel egyidóben a: 
utcákon röpcédulákat osztogattak, nmeken 
a hadsereg és a flotta tisztjeinek egyesülőié 
élesen tiltakozik a japán korniányhalósúgok 
intézkedései ellen.

— Éljen a császár! I.c a mundzsiiríal 
hadjárattal! Le a politikusok korrup
ciójával! Le a pénzemberek oligarchiá

jával!
— ezt hirdetik a röpiratok, amelyek külö
nösen a japán külképviselet, valamint a had
sereg és a flotta vezetőegyéniségeit támad 
jók és kritizálják a kormány gazdasági rend
szerét. Megállapították azt is, hogy a me
rénylők valamennyien tagjai a több évszá
zados titkos „Fekete Sárkányok” szerve
zetnek.

akartak szállni, hogy megszökjenek az 
országból.

Az önként jelentkezetlek közül sem haj
landó azonban senki sem vallani. Eddig 
még csak egynek a személyazonosságát si
kerüli nicgállapitgnl, a többiek nem mond

ják meg a nevüket. A leigazoltafott me
rénylő a „Vérlcsívériség'*  nevű titkos szö
vetkezett egyik tagja; KávásukI. Ű követte 
cl a revolvercs merényletet a titkos szövetség 
alelnökc: Nishida volt hadnagy ellen is. A 
Vér testvériség párthelyiségében

egész listát találtak azokról, akiket n 
szövetség el akart tenni láb alól.

Főleg dúsgazdag nagyiparosok és bankárok 
szerepelnek ezen a listán.

Pánik Japánban
Takahasi helyettes miniszterelnök hétfőn 

felajánlotta a mikadonak az összkormány 
lemondását, a császár azonban

n lemondást nem fogadta el.
Miután a helyzet az egész országban rend
kívül izgatott s attól kell tartani, hogy a 
sorozatos terrorista merényleteknek nem
csak súlyos politikai, hanem pénzügyi ki
hatásai is lesznek,

az összes japán áru és értéktőzsdéket 
bezárták.

Tókióban, Osakában és Naguyában hétfőn 
délelőtt már nem volt forgalom a tőzsdéken.

A rendőrség véleménye szerint a terro
rista merényleteket katonai személyek ko
szit el lék elő, akik

katonai diktatúrát akarlak kikiáltani 
Japánban.

\ rendőrség azonnal minden intézkedést 
megtelt, hogy megakadályozza az esetleges 
további merényleteket.

A mikádó palotájának őrségét meghárom
szorozták s u császár személyes fest őrségét 
is megerősítenék. A főváros összes középü
leteit

géppuskás rendőrség őrzi.
\ vidéki rendőrkapitányságokat rádió utján 
tájékoztatlak a történtekről. A vasárnapi 
merényletek óta ujabb terrorcselekmények 
vagy kísérletek sehol sem történtek nz or
szágban.

Tömeges lelarlőztaSások
Tokio, május 16.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Hétfőn 
este a rendőrség

letartóztatott néhány tisztiruhúbn öltö
zött fiatalembert,

akik a miniszterelnök ellen elkövetett ine- 
rényletlcl egyidóben bombamerényletet köt 
vettek cl a rendőrfőnökség épülete, a japán 
bank, a Sejukai ellenzéki párt helyisége, tw 
lamint egy ismert befolyásos politikus lakót
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babkávé mellett, éjnek Idején 
alkotják legmaradandóbb 
munkájukat. Az éjszaka 
csendjében és a babkávé 
nagyszerű élénkítő erejé
vel könnyen megy a munka. 
Nagy elmékben gazdagok 
vagyunk, a kávé korszakát 
éljük.

ÍJÖKAyiÉ- RÍÍIEDMÍLÍKAVIÉ
' _WtT ir©<C.^.!L©Wl!

■ ■HIIIIIH—II II Ilii ■ JllWa—— 

Éles ellenzéki beszédek 
Ulain Ferenc 
beszámolóján

IJIaln Fe'- )g pünkösd hétfőjén tartotta be
számolóját Harcson. ahová Gaal Gaszlon, Eck- 
iicrdl Tibor, Mojzes János és Sauerborn Ká
roly országgyűlési képviselők is elutaztak. A be- 
számoló gyűlés hallgatósága többi mint négy
ezer főnyi voll.

Amíg uj földreform, telepítés nincs. — 
mondotta Ulain Ferenc — addig nem lehet a 
fűin folyton szaporodó népének problémáját 
megoldani.

Ha a hatalom a kezünkben lesz, mint aho
gyan I lon segítségével a kezünkben lese, 

kötvényeket fogunk n földért adni.
'Akinek hitbizományi, egyházi, bank-, vagy rész 
vt nytársasági birtoka van. azt ugy kelt elvenni. 
Éogy az elvett föld őröl, bérletbe adassák a 
használónak, mig csak azt örökáron megváltani 
n<'m tud fa.

A banketten Gaal Gaszlon ezeket mondotta;
— Programunk esnk ugv érhet célt, ha azért 

magunk dolgozunk és hclytállunk. Csak úgy 
1' betűnk erősek, ha a magyar nép elpusztitha- 
tíillnn energiáit magunk mögött tudjuk. A ma 
g^»r pártokat mindig személyekhez, szokták 
kötni. Gaal Gasztonpárt nincs, én csak egyszerit 
tagja vagyok a független kisgazdopártnuk. Pél
dát kell vennünk a szociátdemokrata párttól, de 
tv -n szabad követnünk ar ö egyoldalúságukat 

Hatalmas taps és éljenzés után Eckhardt Ti 
bor mondott igen éles beszédet az aktuális kér
désekről*

— A magyar mezőgazdaság helyzete — mon
dotta — még ha jó is lesz n termés, jelentéke
nyen rosszabb, mint egv évvel ezelőtt voll. Ne 
esünk a volt miniszterelnök hibájába, aki a 
|jövŐ évre költségvetési feleslegeket remél, hi
szen nincs semmiféle kilátásunk arra, hogy 
mostani termésűnket mcyfelelöcn értékesíthes
sük.

Komplikált krreskede’iml szerződések he
lyett közönséges ámcsere-vlsronyl kell te

remtenünk.
Mert ha ezt nem tesszük meg, amire egyedül 
van lehetőség, akkor megáll az egész magyar 
mezőgazdaság.

— A másik kérdés nr erkölcsi és politikai 
Válság, amely a gazdasági válságot is nagyrészt 
előidézte. Az összeférhetetlenségi javaslat lesz 

<>• a nagy erkölcsi tcherpróba, ahol a képűi- 
srlöhái le fog vizsgázni, ahol kiderül, lehet-e. 
b-'kés eszközökkel, vagg pedig a miniszterelnök 
nr személyében megtalálni az összekötő kap 
esőt, amely a bűnös múltból átvezeti a nemze
tt I a tisztességes jövő felé.

Feszülten várjuk a próbát.
Magnlortánankul n kormánnyal és a minisz
terelnök úrral az szabja meg, hogyan fog 
érvényt szerezni akaratának az flssteférhe- 
Icllenségl kérdésben saját pártjában tá

masztott ellentétekkel szemben.
N m akarunk a rozoga, elavult és Ízléstelen 
múlttal foglalkozni, de elvárjuk, hogy végleg 
b göngyöli azt h kalózlobogót, melyet á kls- 
g.'zda jelszavakkal fennen lobogtatott.

Arra törekszünk, hogy minél több mezlt- 
l< has váljék csizmássá. A vörös és az arany 
Internacionálé egyformán fenyegeti azt o ren- 
d-t. amelyeknek a magyar fid vakon kell fel 
ép ülnie.

Végül Mofzes János és Sauerborn Károly szó
lt II fel

A Magyar Mlhznkl Szüvrtség közgyűlése. 
A Magyar Műszaki Szövetség május ‘21-iki köz 
gsülé'c napirendjére liízle a felsöipariskolák 
Időszerű reformálásának kérdését. A közgyűlést 
nagy érdeklődőt elűzi meg.

Végeiért a kísantantkonferencía
Határozatairól hivatalos közleményt adtak ki

Relgrád, május 16.
A kiaantant konferenciája pünkösd vasár 

nHp véget ért. Csehszlovákia és Románia kiil- 
ögvminisztere már vissza is tért Prágába, 
illetve Bukarestbe.

Az. utolsó napon a konferencia n közép
európai problémával s különösképpen a 
Tardieu-tervvel foglalkozott. Az erről szóló 

hivatalos közlemény 
szerint a külügyminisztereknek az a vélemé
nye, hogy a gazdasági közeledésnek 

szerény rtglonárls egyezményekkel kell 
megkezdődnie

s hogy a kisantant czérl kezdettől fogva el
fogadta a francia javaslatot, amelynek értel

Kállay Tamás lemond 
a mandátumáról

üt választás lesz a kisvárdai kerületben
Megbízható forrásból nyert értesülésünk 

szerint
Kállay Tamás, a kisvárdai kerület kép

viselője, legközelebb lemond
a mandátumáról.

Kállay Tamás, kinek a külföldi dohány
különlegességi áruda koncessziói jutnak 
birtokába, a múlt országgyűlésen már nem 
vállalt mandátumot. Közben azonban a 
dohányáruda a nővére nevére íratott át, úgy
hogy a mostani országgyűlésre már jelöltsé
get vállalt és sikerült is elhódítania a kis

Öngyilkos len Janek Géza, a magyar 
zsomiréiy

Kiugrott ogy xonigsuergi szálloda mfisodiKemeieti ablaMööl
Könlgaberg, május 16.

Janek Géza, a világhírű magyar zsoké, a 
pünkösdi ünnepek előtt Königsbergbe érke
zett, ahol lovagolnia kellett volna. Janek 
pilnkősd hétfőn

Idegrohamot kapott és másodlkemelell 
szállodai szobájának ablakából az ut

cára vetette magát.
Medencccsonttörést, koponyaalap! törést és 
súlyos belső sérüléseket szenvedett. Az or

Részben visszavonták az alsó- 
lendvai petíciót

Hamarosan megtartható lesz a képviselőválasztás
Csák Károly dr., nz alsólendvai kerület kép

viselőjének váratlan halálával tudvalevőleg meg
üresedett a kerület mandátuma.

A választási azonban nem Írhatták ki, mert a 
mandátum ellen a kisebbségben maradt függet
len kisgazdapárt jelöltjének hívei petíciót ad
tak be és a választói törvény 103. szakasza 
alapján azt is kérték, hogy a közigazgatási bíró
ság Némethy Vilmost jelentse ki megválasztott 
képviselőnek, úgy mint az megtörtént Görgey 
József esetében a barcsi választásnál Ulain Fe
renc Javára.

A közigazgatási bíróságnak tehál a törvény ér
telmében nem volt módjában megszüntetni a 
peticiós eljárást Csák Károly halála után sem, 
hanem — a 103. szakasz alapján — tovább foly
tatták a vizsgálatot és a tanúkihallgatásokat, kü
lönösen arra vonatkozólag, vannak e elegendő 
bizonyítékok arra, hogy Némethy Vilmost jelent
sék ki megválasztott képviselőnek. Ennek kö
vetkeztél <n a peticiós eljárás még nagyon 
hosszú időt vett volna igénybe, úgy hogy a

Szabadlábra helyezték a ház
tulajdonos fiát, aki felbujtotta 

a lakókat, hogy ne fizessenek házbért 
Dr. Szarnák Jenő tanácselnök érdekes döntése

Igen érdekes bírói döntés történt most 
a budapesti büntclötörvényszéken, ahol szo
katlan és ritka módon dr. Szcinák Jenő tör
vényszéki tanácselnök főtárgyalási elnöki 
hatáskörében

azonnali szabudlábrahelycrését rendelte 
el az ügyészséggel, a vizsgálóbíróval, a 
törvényszék vádlanácsávnl, <lc még a 

Tábla döntésével szemben

TivbesiAMt Aut. S7 9U.

LXII. általános 
aukció

KIAlJ.fTÁS: 1»K mA|u, 17 én. délrUlt 
II - ‘vl t*  délután 4 ’-jS. májú, IHún dél- 

előli ll’jll Arák kötöll. 
ARVKRItSi im májú, »»U1 d. a. árai 

ketdrlfel.
Vasárnap é. Ünnepnapon érvéré, nint,. 

Árverésre korütnek:
MObvr'O tetimónvcte szobrok. rsjiok. por 
rrllánok kcteil MÖnvemk művét/l és köz 
ha»ri>Alalr*  széni bulornk. Aksicrek. kéri 
munkák kvklAwsl táravak *»  könvyck 
KalatAgu, ■ bel),rlnen LM f ért k«|>h«IA

mében először az öt dunai államnak kell 
közelednie egymáshoz.

A három külügyminiszter hajlandó közre
működni ennek a tervnek megvalósításában.

tekintettel kíván lenn! a szomszéd álla
mok külön érdekeire is.

Ha az ötös egyezményt sikerül létrehozni, 
ugv az a további közeledés alapjául *zo' 
gálhat. A gazdasági nehézségeket egyébként 
n pénzügyi válság váltotta ki és ezért 

elsősorban ezt a válságot kell meg
oldani.

A közlemény végül tudatja, hogy a kis
antant legközelebbi konferenciájának szín
helye Csehszlovákia lesz.

várdai kerületet Mater Ernőtől, aki a két 
nemzetgyűlésen és n rákövetkező országgyű
lésen képviselte a kerületet.

Az uj összeférhetetlenségi tervezet azon
ban,

ÖMzerérhetetleMégct Jelent Kállay Te- 
másra, 

aki elhatározta, hogy be sem várja a tör
vénytervezet letárgyalását, hanem lemond a 
mandátumáról. Ila ez bekövetkezik — hír 
szerint —, az egységes párt hivatalos je
löltje ujl>ói Moter Ernő lesz.

vosok nem bíznak felépülésében.
Janek Géza egyike azoknak, akik a világ

háborút megelőző években a magyar zsokék 
közül a legtöbb dicsőséget aratták.

Már mint fiatal istállóflu is feltűnt kivéte
les képességeivel és nagyon sok szép győzel
met szerzett istállóinak. Tulajdonképpen 
nevével kezdődtek a magyar zsokék nagy
diadalai és a kezük alatt, valamint az ö pél
dájukra nevelődött fel a mái magyar zsoké
generáció. 

döntés csak késő őszre volt várható és addig az 
alsólendvai kerületnek nem lett volna képvise
lője nz országgyűlésen.

Ezt a helyzetet elkerülendő — mint értesü
lünk _ Némethy Vilmos dr. hivel, illetőleg a 
peticionálók

visszavonták a petíciónak ■ 1M. szakaszra 
alapított részét és ezzel módot nyújtottak 
arra, hogy a közigazgatási bíróság megszün

tesse az egész petieionáHt eljárást.
A beadvány beérkezte után
a közigazgatási bíróság be Is szüntette a 

további kihallgatásokat,
beállította az egész bizonyítási eljárást és most 
már rövidesen kihirdeti határozatát, amely sze
rint n képviselő halála következtében a további 
eljárást megszünteti.

Ilyenformán megnyílik nz utjn nnnak, hogy 
az alsólendvai kerületben hamarosan kiírják az 
uj választást. A független kisgazdapárt jelöltje 
újból Némethy Vilmos dr. lesz.

is egy letartóztatásban lévő vádlottnak, aki
nek ügyét ö fogja tárgyalni.

Röviddel ezelőtt a Hétfői Napló is beszá
molt arról, hogy a rendőrség kommunista 
összeesküvéssel kapcsolatosan

letartóztatta. Schiller Károly műegye
temi hallgatót.

A fiatal egyetemi hallgató igen jő családból 
származik, édesapja dúsgazdag ember,

többszörös háztulajdonos.
A fiatalember ellen az a vád, hogy egy kom
munista sejfszervezkedés keretein beiül agl- 
tatlv munkát vállalt és végzett s bár a! ap
jának jó'néhány négyemeletes bérháza van 
a fővárosban,

arra Igyekezett felbujtani több Öröm- 
völgy-utcal bérkaszárnya lakóit, hogy 
szabotáljanak a fennálló törvényes ren
delkezésekkel szemben és ne űzessenek 

házbért.

A flatül műegyetemi hallgató Ictnrlózta- 
hva titán családja mindent elkövetett, hogy 
Schiller Károly szabadlábra kerüljön. A csa 
lód ügyvédei felfolyamodásaikban hivatkoz*

Hasznos tudni,
dlgmándi Ivó

kúrák

a megfelelő kóresetekben otthon 
minden évszakban sikerrel 
alkalmazhatók.

Otttltas minden palackhoz molieiielvei 
Kapható mindenütt!

lak Schiller Károly fiatal korára, édesapja 
anyagi viszonyaira s társadalmi pozíciójára, 
amelyek mind biztosítják, hogy a fiatal mű
egyetem hallgató szökésétől tartani nem kel! 
s Schiller Károly a fötárgyalás idején a bíró
ság rendelkezésére áll. Az összes illetékes 
hatóságok: a vizsgálóbíró, törvényszéki vádi 
tanács, de., még a Tábla is

elutasította a szabadláhrahelyezés Iránti 
kérelmet.

Közben lefolytatták a teljes vizsgálatot, a 
vizsgálóbíró számos tanút hallgatott ki eb
ben az ügyben s az akta főtárgyalásra éret
ten a törvényszék elnökéhez került, aki az 
ügyet dr. Szemák Jenő tanácsára szignálta, 
A tanácselnök áttanulmányozta az iratokat 
s azután foglalkozott azzal a beadvánnyal, 
amelyet Schiller Károly két védője: dr. Ve- 
csey Gyula nyug, törvényszéki biró, ügyvéd 
és dr. Lénárd Béla nyújtottak be hozzá. Rö
viddel később pedig meghozta döntését és 
főtárgyalási elnöki minőségében,

saját hatáskörében elrendelte a fiatal 
műegyetemi hallgató azonnali szabad

lábra helyezését.
Miután ez ellen a határozat ellen felebbe zés- 
nek helye nincs — Schiller Károly vasárnap 
már el Is hagyhatta többhónapi vizsgálati 
fogság után a Markó-utcai fogházat.

A háztulajdonos fiának különös perét, 
amelynek során az ügyészség az állami és 
társadalmi rend felforgatására irányuló bün< 
teltei vádolja Schiller Károlyt — a legköze
lebbi jövőben tárgyalja a büntetőtörvény*  
szék Szcmdk-tanácsa.

Rémhírterjesztés miatt 
köröznek egy pengő

szélhámost
Pcngőrotnlás hazug meséjével 

szélhámoskodott
A rendőrségre följelentés érkezett Kitzlngeé 

Antal rovoltmultu ügynök ellen, aki már hu
szonnyolc hónapot ült börtönben különféle 
bűncselekmények miatt. Kitzinger most szélhá- 
moi módon

kiforgatott a vagyonából egy szegény in*  
szonyt.

Megismerkedett az asszonnyal és nagy fontos- 
kodva azzal a hazug mesével állt elő, hogy 
a pengő értéke romlik majd, tehát most nagy
szerű Üzletet csinálhat.

Azt a tanácsot adta, tegye zálogházba min
den holmiját, a pengő értéke majd lezuhan és 

később ugyanannyi rossz pengőért válthatja > 
ki a zálogba tett holmikat, mint amennyi 

jó pengőt kapott értük.
Az egyszerű asszony fölült ennek a hazug mesé
nek és Átadta tanácsadójának minden értékes 
holmiját.

Kitzinger valóban elzálogosította az értéktár
gyakat, kétezer pengőt kapott értük,

a pénzt zsebrevágta és többé nem jelentke
zett. . ..

Az asszony ekkor érdeklődni kezdett, megtudta, 
hogy a pengöromlás hazug meséjét Kitzingcf, 
csak azért találta ki, hogy kicsalhassa tőle ér
téktárgyait, mire most már följelentést teli 
ellene. . ,. ju

A rendőrség elrendelte Kitzinger Antal körö
zését és nemcsak a csalás miatt vonják felelős
ségre, de

súlyos eljárás Indul ellene a pengőromlás
ról alaptalanul és hazug módon terjesztett 

rémhír miatt is,
mert ar Ilyenfajta rémhíreket a legutóbbi idő
ben hozott törvénv szigorúan bünteti.

A rendőrség nagy apparátussal keresi Kitzin- 
gert és reméli, rövidesen kézrekerül.

— Sakk-köri közgyűlés. A LágymányosKelen- 
földi Sakk Kör f. ho 18-án, szerdán este 7 óra
kor a Hadik kávéházban levő klubhelyiségében, 
Szávay Gyula m. kir kormányfótanácsos d,,z‘ 
elnökké való megválasztása alkalmából ren - 
kívüli közgyűlést tart, melyre a tagoknak len 
tőleg teljes számú megjelenéséi kéri az elno - 
sóg.

— Két villamosjegy ára ugyanannyi, mint ff?? 
tubus Dinnn-fogkrém. Ara 18 fillér. Ennyiért bt ■ 
losithatja 1 hónapra fogai épségéi és szé^se^éu

ara nykossorus mester
; EZÜST ÁRU SVAM
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Százezer pengőt sikkasztott a sögoiw 
Blatt husáru gyárostól a gyár cégvezetője 

Hentesnek maszkírozott detektívek lepleztük le 
a sikkasztó! es orgazdától

Pünkösd vasárnapján a főkapitányságon 
sikkasztás címén előzetes letartóztatásba he
lyezték Spitzer Arnold 41 esztendős cégveze- 
zctőt, aki már esztendők óta a Blau Albert- 
féle Conli-utcai hentesárugyár alkalmazásá
ban állott. A cégvezető, aki egyébként sógora 
a hentesárugyárosnak, a feljelentés szerint 
70.000 pengővel, a nyomozás adatai szerint 
viszont

százezer pengőn jóval felül 
károsította meg a céget.

Egy héttel ezelőtt megjelent a főkapitány
ságon Blau Albert hentesárugyáros és isme
retlen tettes ellen feljelentést tett lopás, il
letve sikkasztás címén. Feljelentésében elő
adta, hogy házivizsgálatot tartottak és en
nek során kiderült, hogy

nagymennyiségű árut visznek ki a gyár
telepről anélkül, hogy számláznák 

és ezekért a hentesárukért befolyó összeg 
sehol sem szerepel a könyvelésben. Nagy 
meglepetést keltett Blau számára., amikor a 
cég egyik régi hűséges alkalmazottja bizal
masan közölte vele, hogy a sorozatos mani
pulációkat a saját sógora, Spitzer Arnold 
követi el.

A gyártulajdonos nem vonta mindjárt fe
lelősségre Spitzert, sőt továbbra is úgy visel
kedett vele szemben, mintha semmiről sem 
lenne tudomása. A rendőrségre bízta a tény
állás megállapítását.

A feljelentés utáni napon két uj ember 
került a céghez.

Mind a kettő államrendőrségi detektív volt, 
de erről természetesen a cég alkalmazottai
nak nem volt tudomása. Az egyik detektív 
az üzletben mint kiszolgáló teljesített figyelő 
szolgálatot, mig a másik a raktárba került, 
ahol segédkezett az áruk kiadásánál.

A detektívek kitünően beváltak
'és már a nyomozás második napján alapos 
gyanújuk volt, hogy a visszaéléseket tényleg 
Spitzer követi el.

A délelőtti és a délutáni órákban, amikor 
a szállítás történt, a cégvezető állandóan olt 
tartózkodott a kocsiknál és maga irányította, 
hogy melyik henteshez milyen mennyiségű 
árut szállítsanak. Különösen feltűnt a rend
őrség embereinek, hogy

minden nap nagymennyiségű hentes
áru megy Hornyák Fcrencné Kolossy- 
térl hentesüzletébe, valamint a budai 

vásárcsarnokban lévő fióküzletébe.
ízeket a szállítmányokat sohasem számláz
ták és a délutáni szállításnál maga a cégve
zető is elment a kocsival együtt. A detektívek 
jelentették ezt a körülményt a főkapitánysá
gon és utasítást kértek a további lépésekre 
vonatkozólag. Azt az utasítást kapták, hogy 
föltünés elkerülése végeit ők maradjanak to
vábbra is helyükön, ellenben két másik tár
suk a szállítás időpontjában az utcán fognak 
tartózkodni és óvatosan kell majd értesíteni, 
hogy kövessék a kocsit. A leleplezés szómba- 

Benes csehszlovák külügy
miniszter hajnali látogatása 

Budapesten
Meg van a jóindulatú, barátságos közeledés 

iniciativája — mondotta Benes, aki végigautózott 
Budapesten és Pallier követ kíséretében utazott 

el a magyar fővárosból
Pünkösd hétfőjén érdekes 

S magyar fővárosnak: Benes 
szlovák külügyminiszter és a 
itt.

Pünkösd vasárnapján ért 
ántánt belgrádi konferenciája.

vendége volt 
Eduárd cseh- 
felesége járt

véget a 
Benes

kis-
_____ _____ este

8 óra 30 perckor a Stambul—ostendei ex
pressz vonattal indult Belgrádból Prága 
felé.

ExterrltorláHs külön szalonkocsit kap
csoltak számára a vonathoz.

'A szalonkocsin cseh detektívek őrködtek 
és cseh kalauzok teljesítettek szolgálatot.

Harmadik hétre prolongálva
Lawrence Tibbett ar Lupe Velez 

pompás filmje:

föl világ szerelmese
X

Ezenkívül már látható 
Doumer elnök meg
gyilkolása és temetése

x 
Műúszók paradicsoma 

Metró—Goldwyn-Meyer-filmek.

tón délután be is következett. Délután öt óra 
tájban indult el a hentesárugyár kocsija 
Óbudára a Kolossy-térre. Spitzer Arnold is 
clkisértc a kocsit. A két detektív nyomon kö
vette őket és

lesben álltak Hornyákné üzlete előtt.
A cég emberei az árukat lerakták a kocsi
ról, majd a cégvezető az üzlet tulajdonosnő- 
jével visszavonult az üzletben. A detektívek 
az utcáról a kirakaton keresztül jól megfi
gyelhették az üzletben lefolyó eseményeket. 
Látták, hogv egy számolócédulán összeállítot
ták a leszállított áru értékét, majd

Hornyákné a pénztárból papirpenzkö- 
tegeket vett ki és azokat leszámolta 

Spitzernek.
A detektívek erre bementek az üzletbe, iga
zolták magukat és érdeklődni kezdtek, hogy 
tulajdonképpen a leszállított áruk számlázva 
vannak-e?

Spitzer zavarba jött, 
összefüggéstelen válaszokat adott, mire arra 
kérték, hogy Hornyáknéval együtt azonnal 
menjenek a hentesárugyár tulajdonosához. 
Ott azután kiderült, hogy az áruszállításról 
a cégnek semmiféle tudomása nem volt és 
igy a befolyt összeget Spitzer a saját céljaira 
akarta fordítani.

Mindkettőjüket előállították a főkapi
tányságra,

ahol Spitzer kihallgatása során töredelmes 
beismerő vallomást tett. Elmondotta, hogy 
évek óla folytatta üzelmeit és idáig azért nem 
derült ki a sorozatos sikkasztás, mert sógora 
teljes bizalmát élvezte.

A kár pontos összegét idáig nem sikerült 
megállapítani, de a rendőrség véleménye sze
rint

nem hetvenezer pengőről, hanem 
százezer pengőn felüli összegről 

szó.
Hornyák Ferencné jóhiszeműségével ' 
zett a rendőrségen. Azt hangoztatta, 
neki nem
a cégtulajdonos tudta 
az árukat és azt sem 
hogy nem számlázzák

teljesen megbízott 
tudta, hogy Blau Albert sógora.

Hornyálénét, védekezése ellenére is, orgaz
daság címén letartóztatásba helyezték.

Spitzer az elsikkasztott pénzből állítólag 
Budán egy kétemeletes házat vásárolt és 
bankbetétje is van.

Vasárnap délután szállították át mindket
tőjüket az ügyészség fogházába. A rendőr
ség még nem fejezte be ebben az ügyben a 
nyomozást, mert az a gyanú, hogy Hornyák- 
nén kiviil m^sok is vásároltak a megtévedt 
embertől hentesárut.

Hornyákné védője, dr. IVefss Ödön be
adványt intézett dr. Szabó István vizsgáló
bíróhoz és védqnce ártatlanságára hivatkozva, 
szabadlábra helyezését kérte.

véd eke- 
. hfgj' 

volt tudomása arról, hogv Spitzer 
nélkül szállítja hozzá 
tartotta gyanúsnak, 

az árut, mert ő 
Spitzerben, akiről

nem száll ki. Arra 
külügyminiszter és 
való érkezésükkor

Benest és feleségét
Kuécra külügyminiszteri kabinetiroda! 

főnök.
kísérte Belgrádból Prágába.

A hivatalos program úgy szólt, hogy Be
nes szalonkocsija hétfőn . feggel 6 óra 10 
perckor érkezik a Nyugati pályaudvarra. 
7 óra 10 perckor indul tovább és Benes 

................... számítottak, hogy a 
felesége Budapestre 

még aludni fognak. 
Ezért úgy rendelkeztek, hogy Vaclav Pal- 
lier, Csehszlovákia budapesti 
nat indulásához jöjjön ki a 
szálljon be a vonatba és

Benes majd cseh területen 
hallgatáson, mikor már

A menetrendszerint, pontosan futott be 
Benes vonata, de a külügyminiszter már 
nem aludt, frissen felöltözve érkezett Bu
dapestre.

követe a vo- 
pályaudvarra,

fogadja ki
felé bredt.

MARGITSZIGETI SPOLARICH
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Városi 
üzemeink árait MEGNYÍLTAK!

*

Hivatalos részről, de a csehszlovák kö
vetség részéről sem történt fogadtatás, 

csak a rendőrség gondoskodott az ilyenkor 
szokásos intézkedésekről. Benes ébrenléte 

váratlan program változást 
idézett elő. A külügyminiszter annak az 
óhajának adott kifejezést, hogy

szeretné megtekinteni Budapestet, 
mivel a vonat csak egy óra múlva indul 
tovább.

Benes feleségével és Kuéera kabjnetiro 
dai főnökkel együtt a Teréz-köruton be 
ült egy pirostaxiba és két budapesti ur ki 
söreiében, — akik a pályaudvaron vára 
koztak — hajnali körsétára indult.

A Margit-köruton, Margithidon át Bu 
dara hajtatott, majd fel a Várba. Megnéz 
lék a Mátyástemplomot és

a Halászbástyáról sokáig gyönyör
ködtek n napfényben fürdő város cso

dálatos pnnorámájában.
Benes és kísérete ezután a miniszterin 

mok épületét nézték meg, majd bementei 
a királyi vár udvarába és utánna a Hu 
nvady János-ulon, Lánchídon át visszatér 
tok a pesti oldalra. Itt megálltak a parki 
ment épülete előtt, a Nemzeti Banknál, a 
Tőzsdepalolánál, az. Opera elölt és a Miliő 
niunii Emlékoszlopnál. Ezzel

bejeződött a hajnali autózás 
és visszatértek a Nyugati pályaudvarra.

Itt már várakozott rájuk Pallier Vaclav 
követ Cerni követségi tanácsossal és 
Sztraka Antallal, a budapesti csehszlovák 
követség sajtófőnökével. A külügyminiszter 
barátságosan üdvözölte a megjelent urakat

Százezer pengős váltócsalásra 
készült az elfogott áldetektiv 

bűntársa
Megtalálta a rendőrség a Hecht Öli vés tői kizsarolt pénzt, 

ami kalandos utón egy ügyvédhez került
A Hétfői Napló jelentette elsőnek, hogy 

Hédit Olivér földbirtokostól 1200 pengői 
zsarolt ki egy szélhámos áldetekliv. A rend 
őrség azóta elfogta az áldeleklivet, Lóvéi 
Károly részletügynök személyében és kézre- 
keriilt a bűntársa, egv kereskedősegéd is, 
akivel együtt eszeltek ki a szélhámos trük
köt. Lóvéi Károly beismerő vallomást tett, de

nem volt hajlandó megmondani, hová 
tette a földbirtokostól kizsarolt pénzt. 

Vasárnap a rendőrség megtalálta a pénzt, 
ami kalandos utón egy ügyvédhez került.

Néhány nappal ezelőtt egy budapesti ügy
véd postán kilcncszáz pengőt kapott,

Feladóként Kovács István budapesti 
lakos szerepelt.

Az ügyvéd nem tudta, milyen címen kapja 
ezt a pénzt. Egy-két napig várt, hátha je
lentkezik a feladó és- az volt a szándéka, 
hogy azután

valamelyik bankban letétbe helyezi, 
mert nem volt hajlandó magánál tartani 
olyan pénzt, amelyről nem tudja, kitől, mi
lyen címen érkezett hozzá.

Már éppen a bankba akarta vinni a pénzt, 
mikor a rendőrség kikutatta a kilcncszáz 
pengő eredetét. Kiderült, hogy Lóvéi a sike
rült vágás után háromszáz pengőt elköltött, 
a megmaradt kilcncszáz pengőt pedig biztos 
helyen akarta elrejteni. Egyszerűen föladta 
a pénzt az ügyvéd címére azzal a szándék
kal, hogy ha a zsarolási ügy hullámai majd 
elsimulnak és nem tudják meg, hogy ö volt 
a zsaroló,

elmegy az ügyvédhez. Igazolja, hogy ő 
adta föl a pénzt és megkapja az összeget, 

és hosszasan elbeszélgetett budapesti elint*  
nyeiről. Elragadtatásának adott kifejezést 
afölött, milyen szép és lenyűgöző látvány
ban volt része körsétáján.

— Excellenciád még nem látta Budapest 
tét? — kérdezték.

— Nem, nem, még sosem láttam, örü
lök, hogy Ilyen szép tavaszi napon 
gyönyörködhettem a város szépségé

ben, panorámájában. — felelte-
De nemcsak a külügyminiszter, hanem ií 

felesége is elragadtatva beszélt Budapest 
szépségéről.

Benes azután Vaclav Pallier követtel 
hosszasan fel-alá sétált n perronon.

A csehszlovák külügyminiszter beszélgetői 
közben a kisántánt konferenciáról szólva 
kijelentette, a konferencia azzal az ered
ménnyel végződött, hogy

a kisántánt államok megegyezésre jn- 
toltak

arra vonatkozóan, hogy a szomszédokkal 
szemben milyen álláspontot foglaljanak el 
a szőnyegen forgó kérdésekben. Kijelen
tette, hogy ezekben a kérdésekben már nyi
latkozott, nyilatkozataihoz semmi újat 
nem tud hozzátenni,

a maga részéről megvan a jóindulatú, 
barátságos közeledés iniciativája, 

de minden a nagyhatalmaktól függ.
Már indulást jelzett a vonat, amikor 
Benes külügyminiszter Pallier követtel 
együtt barátságos búcsút Intve felszállt 

n szil Ion kocsiba,
amelynek ajtaja becsukódott mögöttük és 
a vonal kigördült a pályaudvarról.

A terve azonban nem sikerült és a pénz 4 
jóhiszemű ügyvédtől a rendőrségre került.

A nyomozás során különben szenzációs dós 
lóg derült ki. Lóvéi bűntársánál

százezer pengőről szóló váltót találtak. 
Megállapították, hogy az áldetektiv bűn*  
társa

egy előkelő állású ember nevében nagv- 
szubásu szélhámosságot akart elkövetni 

n százezer pengős váltóval, 
de az elfogatásával a rendőrség megakadó*  
lyozla ennek a nagyarányú szélhámosságnak 
a végrehajtását.

Borzalmas harc mohamedánok 
és hinduk között 29 halottal 

Bombay, május tfi. ' 
(Saját tudósítónk távirata.) Hinduk és muzul

mánok között itt vallásos szenvedélyből tá
madt összeütközésre került a sor, amelyet a vá
ros utcáin elkeseredett elszántsággal harcoltak 
végig. A rendőrség több ízben be akart avat
kozni, a vallásos gyűlölettől valósággal lihegő 
fanatikus ellenfelek azonban mindig ujabb mó
dot találtak egymás mészárlására. Valóságon 
gucrillaharc fejlődött ki, amely csak akkor ért 
véget, amikor a szembenálló csoportok alaposan 
megfogyatkoztak.

A halottak száma az eddigi megállapilásold 
szerint 2D, ■ sebesülteké hetven IBér-villa és 

családi ház 
telkek

I
Gyarmat-u 53. ar. 113 nógytclftl . 
UJvidék-u. 25 st. 78 nényictöl 
Hajlsir-ut Kassai-térnél un f-61 . 
IstvántTy ut 35. at. 4.34 néuytelöl . 
Heves-u 52. ar 402 tiéuytelöl . . 
Piana-u. 33. st. 420 néayzctöl . 
Istenhegyiül mellett 4<‘0 nöizvieifll
Zuglóban KO—130 t.égytelAlea 

pengólöl filenkint 5 évi részletre is
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Kisorsoltuk a Kerssztreitvánv 
oiimpiasz főnyereményen

Programmszcriilcg nz utolsó akkorddal 
május 12-én, csütörtökön lezárult fényesen 
sikerült Kér eszi rejt vény-vlinipiászunk:

dr. Horváth KainIIló kir. közjegyző 
közbcnjöltévcl kisorsoltuk n verseny 

hat főnyereményét.
A mindvégig érdekes és izgalmas olim- 

pi. szi küzdelemben a tizenkét hét alatt he- 
tenkint váltakozó szómban

több mint 100.000 olvasónk vett 
részt,

aktk között hétről hétre értékes ajándékaink 
egész tömegét osztottuk szét.

\ hetenkénti átlagosan nyolc-kilencezret 
Li'.evö kcrusztrejltény-megfejtők közül azon
ban

mind a tizenkét keresztrejtvényt he
lyesen

K'xzcsen 117! versenyző fejtette csak meg 
és Így

a főnycrrmér,yck döntőjébe csupán ezek 
kerültek be.

A sorsolás lefolyását az itt közöli közjegy
zői okirat tanúsítja:

Tanúsítvány.

us r.'mxn wsiuí —
AAábD M4BMll.1t ÍW.U'.l MJtXtfaIlUVtOalKAOlt-lá--— 
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- r.r_ - AHAJtUnt BláttMJ*  UUŰ*!LM««*jTrtnJá^.  
■•n Dr. Ilik ButLar XAlelOa .u«rXtuUL_toHáM*U __
/ .Jll. £ru(HtA űrül t. biáb *l*ttl;Z  1UM.J’Háti 
iái MŰT muhuá-mujad KániMUMte-áa^inix 
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*-x_-_ ti,!r’-r
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• ■ • • -FolvtattAa at aiullrett mnor. flálL lg tlMia-
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V?U í'irab. -MMt-ZMHDAr WwtW 
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L:l?.._JtUaat wuuaacaa_.óí -leírtatJln*  suUim.J®cz 

IJttWMíMjBLlJfiWJllUlttK .WUJWÍ. mMÜSk 

huuAtL.il.Bizal*_haKr_as  Le. DALkarwtjU La-
-.on ízaxfiülí-maí  ejtő a Uhut As. aorrBntlJában laaznyer- 
tr»«A JiltCzOlt hat XCmereaknraek. ---,---, - • 

_t „r,.;,r itták MlAÁxjmXul.ttaflétL 11.71 ■ KMEIrtflMI— 
'•MS3 deres Kartoték l»oot um<ba Írottra a abban ' 

iíkJUltLl A14<_M1J4O.JJWJsrL OUGakaUXAU M lirn* nT1 - 

lteAl-81W‘»mv_Uulta.« lcr 0>hmkavart jartoták _, , 

lAD®kkfilSlJLlfiUlkU^ hat n<r»M huitaa Kit,
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JMJKknJtlUM U»6.XftwertiflinMU ABáli-AMftJI
Jászberény polgármestere ellen 

fegyelmit rendelt el a belügyminiszter
(Saját tudósit ónktól.) Keresztes Flscher Fe

ri ne belügyminiszter 22.3.821 — 1930. IV. szám 
c' itt kelt rendeletében elrendelte n fegyelmi el
járást dr Friednals-kg Ferenc, Jászberény vá- 
r< s polgármestere ellen. A feltűnést keltő mi- 
n szteri döntést nngy meglepetéssel fogadták 
J sr-Nagy-Kun-Szolnok megyében, ahol jófor- 
h'.ln mindenki ismeri a fcgvclnii eljárás furcsa 
előzményeit Nem Is a mai világba, inkább ar 
elmúlt századok légkörébe Illik az az érdekes 
Vrténet. mrlv n szigorú miniszteri rendelet 
bitterében áll

Tfartelettrl értesítem a n. é. közönaáget, hogy

(Róthlrn neca saroki

Miniasmnei
H-omhsion, e hó 14-én délután mrgnyl- 
toltam. Kitűnő ltolok, pon>ju,« magyar konyha. 
Oleső árak, revler rcnduztv. NörknibAv. I

grlvea pártfotáat kér

Nika Ágoston

!./ N»mr Jltol/.VJPflUJaM utó 48.. « S4r»í
íőnJSZ9Jl4nyt--,3r«8 ttopfa líuoi«ti'»ur»p«t -
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Horváth toelllf ».*.  .Klrálri tta j «arz6. - - - -
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Ezen okiratból kitünőleg az olimpiász 
FÖNYEREMÉAYÉT DR. GYŰRY

NAGY ISTVÁN (Miskolc, R.ményl-ut-,
4.)  NYERTE, AKIT TETŐTŐL TALPIG 
FELÖLTÖZTET A HÉTFŐI NAPLÓ. 
A MÁSODIK DIJAT: EGY VALÖDI 
Ö.SSZF.KÖTŐ-PERZSASZŐNYEGET SE
RES MAGDA (Budapest, Aréna-nt 8.) 
A HARMADIK DIJAT: EGY HÁROM + 

KETTŐLÁMPÁS EURÖPAVEVÖ RÁDIÓ
KÉSZÜLÉKET HANGSZÓRÓVAL EGYÜTT

NASSER KÁROLY (L’iprst. Árpád nt 42) 
A NEGYEDIK DIJAT: EGY ÉRTÉKES 
GRAMOFON-GÉPET TAVASZ LÁSZLÓ

(Budapest, Károly-körut 11.)

AZ ÖTÖDIK DIJAT: EGY TtZENKÉT- 
SZEMÉLYES HÜTTL-FÉLE DÍSZES 
KÁVÉZÓ-KÉSZLETET KÖVES! BÉLA 

(Alag, Árpádul 10.)
ÉS A HATODIK DIJAT: EGY HATÁGÚ 
EBÉDLÖGS1LLÁRT SARKADI IMRE

(Budapest, Szív-utca 53.)

nyerte meg, akiknrk ezekkel a nagyértékü 
ajándékokkal kellemes pünkösdi meglepetés
sel szolgáltunk.

Ezzel az aktussal, amely kedves olva
sóinkra biztosan buzdilólag fog hatni a kö
vetkező keresztrejtvény-versenyünkön való 
részvételre, befejezést nyert első Keresztrcjt- 
vény-oliinpiászunk és most már csak azt 
üzenjük igen tisztelt olvasóinknak: Fel a 
második küzdelemre/ Vegyenek részt a má
jus hó 2.1-dn kezdődő, az elsőnél is érdeke
sebb és at ollmpiásztink ajándékait érték
ben Is felülmúló nyereményekkel meginduló 

rcgény-kcrcsztrcjtvény versenyünkön.

4 viszontlátásra az uj versenyen!

Csak a régi világban fordult elő, hogy megye 
vagy város szembeszállt volna a bíróságok 
megfellebbezhetetlen ítéletével. Jászberényben 
mégis megtörtént ez az eset. F.s most a belügy
miniszteri indokolás megállapítja, hogy dr.

SÜRGŰHV
Holnap, szerdán kezdfidik az osztálysorsjáték 2-lk 

osztályának a húzása! Kérjük mindazokat, akik a sors
jegyek árát még nem egyenlítették ki, szíveskedjenek 
a megfelelő összeget a küldött befizetési lappal az 
illetékes helyre átutalni, nehogy a nyerési Igényüket 
és a befizetett összeget elveszítsék.

fi Ifi. KIR. BSZTáLYSORSJATE; FMRUSITÖI.

rrt«W»1«7ky r.rrae 
törvénycUeoea magatarláal tanasitott.

A törvénnyel való össaeütközése miatt a polgár
mester ellen indított fegyelmi eljárás nagy port 
fog még felverni

A miniszteri rendelet egy vadászterület bérle
tének ügyében történt Jássbcrény város vadász
területeit a legfőbbet Ígérőnek időnként bérbe
adja. Az egyik vadászterület bérbevételénél az 
a furcsaság történt, hogy a régi bérlőre a terü
let uj igénylői rálicitáltak és mégsem ők kapták 
meg a területet, hanem a régiek.

Ifj. Vorg/ia Jánosék — így hívják a vadász
terület uj igénylőit, nem nyugodtak bele a vá
ros döntésébe, követelték, hogy Jászberény 
adja nekik bérbe a vadászterületet, amelyért 
ők többet ígértek, mint a régi bérlők. A bérle
tet nem kapták meg, ar ügy a felsőbb hatósá
gok elé került, mig végül a közigazgatási bíró
ság dőlt indítottak pert ifj. Vargháék. A pert 
meg is nyerték. De közigazgatási bíróság ide, 
közigazgatási bíróság oda, dr. Fricdyalszky Fe
renc polgármester és a képvislőtestiilet

mégsem adták bérbe a területet Vargháék- 
nak.

Az a páratlanul éllő. furcsa eset történt erre, 
hogy Vargha és társai a közigazgatási bíróság
tól végrehajtást kértek a polgármester ellen és 
ezt a közigazgatási bíróság el is rendelte. Vég
rehajtó és a pereskedő polgárok ügyvédje je
lentek meg Jászberényben és már hozzáfogtak 
a polgármesteri hintó meg a lovak lefoglalásá
hoz, a városi kasszát is felnyittatták, az ügyvéd 
már-már azt hangoztatta, hogy még Lehel kürt
jét is lefoglalja a múzeumban, amikor a költ
ségeket megfizették és igy a végrehajtás abba
maradt.

Eközben megindult az ügy másik része: Var
gháék panaszt tettek a polgármester ellen. A

Két táncosnő
és egy aranytárca hajnali kalandja

Ront István magántisztviselő vasárnap be
jelentette a főkapitányságon, hogy két ismeret
len nő, akik magukat artistanőknek mondották 
és az angolparki Tangó-kertben ismerkedtek 
meg vele, arany cigarettatárcáját ellopták. El
mondotta a fiatalember, hogy

a két nő a Tangó-kertből záróra után a 
dohányntcnl hajnali mulatókávéházba vi
tette magát taxin, ahol tovább folytatták a 

mulatozást.
Távozásuk után vette csak észre, hogy arany 
cigarettatárcája eltűnt. A rendőrség megindí
totta a nyomozást s a detektivek a személy

Zsarolási és rágalmazási biinper lett 
Budaházy Miklós halálos 

autókatasztrófájából
Budaházy László törvényszéki biró felíelentése 

egy temetkezési vállalat volt tulajdonosnőjének férje ellen
Érdekes bűnügy támadt most -abból a tra

gikus autószerencsétlenségből, amelynek 
annakidején Dánér Béla volt nemzetgyűlési 
képviselő és Budaházy Miklós szolgálaton- 
kivüli százados családtagjaikkal együtt ál
dozatul estek. Emlékezetes, hogy Budahá- 
zyék autóját egy vasúti sorompó előtt el
kapta a vonat, a kocsi felrobbant és

a benne ülők valamennyijén szörnyet
haltak.

A Déli Vasút ellen azóta nagyösszegü kár
térítési per indult az elhallak családtagjai 
részéről és a bíróság Budaházy árvája ré
szére meg is Ítélt havi jlánrandóságot a két 
árva nagykorúságáig.

Annakidején, amikor a haláleset történt, 
Budaházy László törvényszéki biró, kúriai 
tanácsjegyző intézkedett az elhaltak haza
szállításáról és temetéséről. Ezzel kapcsolat
ban adott megbízást egy nagykanizsai te
metkezési vállalatnak, amely a megbízatást 
el is végezte.

A számla kiegyenlítése körül azonban 
differenciák merültek fel.

A vállalat egyik tulajdonosa: vitéz Lánghy 
Jenöné megvált a cégtől s úgy állapodott 
meg a vállalat tulajdonosaival, hogy Buda- 
házytól járó követelését rá cedálják. Az 
asszony megkérte férjét, hogy lépjen érint
kezésbe Budaházy Lászlóval. Lánghy Jenő 
több levelet irt Budaházy Lászlónak s ezek
ben goromba szavakkal illette s feletteseihez 
intézendő jelentéssel fenyegette, ha nem

AteaerOtem Arak a ♦efrpes ktesttl*.
két 24-1 C8ÖVMM T. R. T. Oloi.eU váMóáraniü 
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panaszt az alispán elutasította, ez ellen Var- 
gháék fellebbeztek, a fellebl ezés folytán került 
az ügy a miniszterhez és néhány nappal ez
előtt Blaha államtitkár aláírásával megérkezel! 
Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegye alispánjához 
a miniszteri rendelet, amelyben megváltoztatja 
az alispán határozatát és Jászberény város 
polgármestere ellen az ügyben tanúsított maga*  
tartása miatt az 1929. évi XXX. t. c. 76. § L 
bekezdés 1. pontja értelmében

a fegyelmi eljárást elrendelt.
„így kellett határoznom" — szól a miniszter! 

rendelet, mert a közigazgatási bíróságnak 
7.305—1930. szánni ítélete értelmében nevezett 
polgármester a közigazgatási bíróság 1583— 
1929. számú ítéletének kézhezvétele után a szer
ződésnek írásbeli alakban való kiadására roll 
köteles,

Most következik a miniszteri rendelet végre
hajtása, — melyet nemcsak a megyében, ha
nem a belügyminisztériumban is nagy érdeklő
déssel várnak.

leírás alapján előállítottak két leányt, akik ma
gukat táncosnőknek mondották és azt állítják, 
hogy a Tangó-kertben vannak szerződtetve mini 
hivatásos táncosnők. Szembesítették a feljelentő
vel őket, aki felismerte bennük azt a két nőt*  
akivel együtt mulatott.

Az állítólagos artistanők azt hangoztatták; 
hogy Ők

nem lopták el a cigarettatárcát, 
ajándékba kapták.

A rendőrségen nem fogadták el ezt 
mást, mindkettőjüket őrizetbe vették 
délelőtt döntenek továtLi borsukról.

hanem

a valló- 
i holnap

egyenlíti ki azt a differenciát, amely szerint*  
a temetés költségeiből még fennáll. Buda*  
liázy biró ezek után

zsarolás és rágalmazás elmén följelen
tette Lánghy Jenőt.

A bűnügyben most az ügyészség és a vád
tanács olyan döntést hozott, melynek alap-*  
ján rövidesen a büntetőtörvényszék előtt fő*  
tárgyalásra kerül a halálos vasúti katasztrői 
fából támadt zsarolási és rágalmazási bűn*  
»!7?L
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Eltűnt snedáiEs modellek miatt 
leijelentest tett a rendőrségen 

uolt igazgatója ellen egy nagy gyár 
nz Igazgató a rendőrség leiszúlitására átadta 

a lakására uiii modelleket
A főkapitányság bűnügyi osztályán nagy 

feltűnést keltő följelentés ügyében kezdtek 
dolgozni a pünkösdi ünnepeken.

Az egyik nagy magyar gyár, amelynek a 
készítményeit

külföldön is jól ismerik, 
panaszt emelt a rendőrségen a gyár egyik 
sióit igazgatója ellen, aki nemrégiben még 

a legbizalmasabb üzleti ügyeket intézte. 
rA panasz szerint az igazgató nemrégiben 
megvált a gyártól és egy hasonló gyártmá
nyok előállításával foglalkozó külföldi ipar 
vállalatnál vállalt állást. A gyár beadványa 
szerint az igazgató

a magyar gyártól való távozásakor spe
ciális modelleket és mintákat vitt ma

gával

A ,,próbaszivások“ ügyében 
letartóztatott Sátori Ferencet 

ma hallgatja hí a vizsgálóbíró 
Továbbra is fenntartották letartóztatását

A főkapitányságról még szombaton dél
után átszállították a királyi ügyészség fog
házába Sátori Ferencet, egy közgazdasági 
lap cikkíróját, akit

zsarolás miatt helyeztek előzetes letar
tóztatásba.

Sátori ugyanis az állami dohányjövedéknél 
szokásos úgynevezett „próba szívások" 
iigyével kapcsolatban olyan tevékenységet 
fejtett ki, ami a hatóságok megítélése sze
rint kimeriti a zsarolás kritériumát.

Sátori Ferenc a pünkösdi ünnepeket te
hát már a Markó-utcai fogházban töltötte.

Hétfőn az ügyészségen röviden kihall

és igy önkéntelenül adódott az a feltevés, 
hogy esetleg az a gyár, amelynek szolgála
tába szegődött, a budapesti telepről elvitt 
modellek alapján dolgozik majd.

Az igazgató pünkösdre hazajött Buda
pestre és ekkor a panasz aldpján detek

tívek jelentek meg a lakásán.
Az igazgató, mikor meghallotta, miről van 
szó, átadott a rendőrségnek több gyári mo
dellt és mintái, amit addig a lakásán tar
tott, de hangsúlyozta, hogy

teljes jóhiszeműséggel járt el
és semmiféle ártó szándék nem vezette a 
magyar gyárral szemben.

Az átadott modelleket a főkapitányságra 
vitték és most tovább folynak a kihallgatá
sok az ügy tisztázására.

gatták Sátorit,
aki továbbra is azzal védekezett, hogy nem 
akart senkit megzsarolni, az ügyészi kihall
gatás után azonban továbbra is fenntartot
ták letartóztatását s intézkedtek, hogy a 
vizsgálóbíró -elé kerüljön.

Dr. Szabó Pál vizsgálóbírót jelölték ki 
hétfőn az ügy referenséül. Szabó dr.

ma, kedden vezetteti maga elé Sátori 
Ferencet,

hogv kihallgassa és döntsön arról, hogy vizs
gálati fogságba helyezi, vagy szabadon bo
csátja.

henriJtivüíi

Az árak ezek:
A minőség

a tőlünk megszokott jó.
A kivitel 

modern és elsőrangú.
Ezen kabátok a 15 25-ös ml kirakatokban láthatók.

Ujabb helyszíni szemle 
és tanúkihallgatás Ruttkay 

Gábor koronaőrszázados 
rejtélyes halála ügyében 

Előkerült Ruttkay százados levefe, melyben 
súlyos bajairól panaszkodik egyik jóbarátjának

Egy kivételes alkalom, melyet elmulasztani nem szabad.

VII., Rákóczi-ut 72-74.
POSTAI MEGRENDELÉSEKET A PORTÖKOLTSÉG FEL SZÁMI FÁSA MELLETT SZÁLLHT.'.K

Ruttkay Gábor koronaőrségi százados tra
gikus halála a szombaton tartott helyszíni 
szemle után sem ért még nyugvópontra. A 
nyomozás folyik tovább, mert nemcsak 
azokra a körülményekre kell világosságot 
deríteni, amelyek a helyszíni szemle során 
felmerültek, hanem egész sereg egyéb fon 
tos kérdés is tisztázásra vár.

A pünkösdi ünnepek alatt sem szü
netelt a vizsgálat,

Enyedy Róbert dr. vizsgálóbíró s vitéz fío- 
ronkay István dr. királyi ügyészségi alelnök, 
a vizsgálat irányitói mindkét ünnepnapon 
benn voltak hivatalukban s ebben az ügy
ben dolgoztak. Még egyszer tüzetesen át
tanulmányozták az eddigi kihallgatások 
jegyzőkönyvveil, különösen Littke Kálmánná 
V'líomásáról szóló jegyzőkönyvet, majd a 
h'Ivszini szemle eredményeiről tanácskoz 
t-.k.

Vasárnapra elkészültek azok a fény
képfelvételek is, amelyeket Littke Kál
mánná lakásán készítettek az ujabb 

szemle során.
’A fényképek közül az egyik az egész szobát 
mutatja be, két kép pedig a szobának azo 
kát a részeit ábrázolja, amelyek a revolver- 
golyó nyomait viselik magukon. Az egyik 
golyó igen alacsonyan hagyott nyomot a fal 
tan, átlyukasztotta a szoba függönyét, o 
másiknak nyoma valamivel magasabban, n 
csillár közelében látható. A fényképek pon 
tosan feltüntetik azt a helyet is. ahol .Rutt 
kay Gábor százados holtteste feküdt s azo 
Lat a bútordarabokat, amelyek közvetlenül 
mellette voltak.

Vasárnap már ott voltak a vizsgálóbíró 
szobájában a revolvergolyók is. 

amelyeket a szombati helyszíni szemlén fog 
faltak le. Két kilőtt revolvergolyót találtak 
Littkéné lakásán s ezeket foglalta le a tör 
vény szék.

A további nyomozás irányításának felada
tára vonatkozóan a Hétfői Napló munka 
társa azt az információt nyerte, hogy

a hét elején Littkéné Szent János-téri 
lakásában ismét helyszíni szemlét tart 

n vizsgálóbíró
s ezen az ügyészen kívül a törvényszéki or
vosszakértők is részt vesznek. Ekkor való
sággal le fogják játszani az egész revolvcres 
drámát, hogy a nyomozás vezetői szemlel
tet öen maguk előtt lássák, hogyan folyha
tott le a tragédia, amelynek sok körül
ménye és rejtélye még felderítésre vár.

Az ujabb helyszíni szemle elrendelésén 
kivül,

ujabb kihallgatások foganatosítására Is 
történt intézkedés.

1 kihallgatandó tanuk között lesz Littke 
Kálmánné is. akit ismét beidéz a vizsgáló- 
biró, hogy pótlólag kihallgassa. Tervbe- 
vették, hogy Littkénén kiviil

n tragikus körülmények között elhunyt 
százados egyes hozzátartozóit, ismerő
seit és jóbarátnit Is ki fogják hallgatni.
A pünkösdi ünnepek alatt folyó vizsgálat 

nak még egv rendkívül érdekes eseménye 
van: tisztázódott a harmadik levél sorsa. 
amelyről eddig egyebet nem tudtak, mint 
•zf. bogy megvan és valahol őrzik.

I'z n levél most előkerült s megállapí
tották róla, hogv Ruttkny Gábor még 
hetekkel ezelőtt írta egyik barátjának.

A levélben Ruttkay ugyan nem tesz határo 
/ott szavakkal említést arról, hogv öngyil
kosságot követ el. de minden sorából ki- 
csendül a rendkívüli elkeseredés. Ruttkny 
Gábor levelében elmondotta barátjának, 
hogv súlyos anyagi helyrelé . kivül családi 
nr obié mái is milyen nehéz helyzet elé állít- 

3 kacagó-est a Fővárosi 
opereitszlriházbanl

A bécsi THEATER DÉR KOMIKER 
telles eRvüttesének vondégjátóka Szerda c.UtdrtUk és péntek, 
minden este mán műsorral. ÁRMIN UEHG, ÁRMIN SPRINGER, 
KABOS GYULA lelléptéveU Rendes esti belyirsk.

/>/Á". Egyéb magánügyeinek egyes részleteit 
is feltárta levelében. A levél adatait ugyan 
csak figyelembe veszik a további vizsgálat 
során.

Ruttkay utolsó 
éjszakájának története

Ruttkay Gábor tragikus halnia tovább fog 
lalkoztutja a hatóságokat. A sok feléiéire 
probléma közül egyik legérdekesebb kél 
lenül az volt, hogy vájjon

hol és kiknek a társaságában tölthette a 
százados utolsó estéjét és éjszakáját.

Azl ugyanis megállapították, hogy a Szent Já- 
nos-léri dráma előtti éjszakán távol volt laká
sáról és csak hajnalban tért haza.

A Hétfői Napló munkatársának sikerüli 
megtudnia Ruttkny Gábor utolsó éjszakájának 
lefolyását.

Ruttkay mintegy huszadrangúval
Budán, a Weher-félc vendéglő különter

mében tartózkodott záróráig, 
majd onnan a társaság egy részével egy budai 
kávéházba mentek tovább szórakozni.

A vendéglő különtermében csupa meginti 
jóbarát gyűlt össze, akik még az ellenforra
dalmi időkben kerültek össze, szervezői és 
résztvevői voltak a júniusi ellenforradalom 
nak, szerepeltek később a szegedi kormány 
megalapításánál és többen közülük kivették 
részüket a nyugalmagyarországi felkelésből is. 
Tőlib ismert, érdekes személy vett részt ezen 
az összejövetelen.

Ott voll
Marschovszky György, Schwctz Mátyás, 
Marschovszky Endre, az észt alkomul, 
valamint Martint százados, Temesváry 
László. Somogyi Béla képviselő, Fáy Zol
tán. Komárom; Endre, Hertzka Ferenc 

és mások.
Nyolc óra tájban kezdődött a megbeszélé

sük és Ruttkay Gábor volt nz első, aki felszó
lalt a jelenlévők közölt. A leslőrszázados, akit 
szónoknak ismerlek barátai, ezúttal nagy csa
lódást keltett.

Idegesen beszélt, szinte sejttetve, hogy va
lami nagy dologra készül 

és lelkében valami forrong Az emberek 
lállanságáról beszéli, azután a politikára tért 
ót. 

há-

Somogyi Béla volt a következő felszól..I •, 
azután Temesváry László, majd I ág Zolién 
szólalt fel. Hosszas vita kövellc a felszólald- 
sokat, és Ruttkay mindvégig izgatott voll.

Többször teli olyun célzásokat, amiből 
barátai arra k i>> étkeztették. hogy az utóbbi 

időben nagy anyagi gondjai vannak, 
nagy kártj ' arra leheléit
következte! >zűl.

Komáromy é*  
Ruttkay, 

beszélget- 
lilái dől- 

Ruttkay többször kifejezésre 
egy cseppet sem találja biziaio-

nem érdekli,

Ezek:
IRIGLLES hűtőberendezés, melv jég. viz 

villany, gáz nélkül működik, napi üzem
költsége 7 fillér. A Nemzetközi Vásár 
legnagyobb szenzációja.

CINDEREl.l.A mosógép, minden háztartás 
han nélkülözhetetlen, feleslegessé teszi a 
mosónői. I mosás 2 Iliiéibe kerül.

QL0DL1BET pnsszirozógép szintén nelki 
lözhctetlen a háztartásban, meri passió 
roz burgonyái, paradicsomot és gyümöl
csöket Anélkül, hogy azokat le kellene 
hámozni.

Érdeklődjön a Telefongyár Részuénylársn- 
súgnál, Bpett, VII.. Hungária körút 167-1GU.

zsíros, pattanásos arcbőrhöz
púder helyett

suiFíimyi
gyógyhatású 

kénguder
Megszünteti az 
arc mitesszereit

S*aka>ltttkben  k
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Nemet, olasz 6s spanyol nanduik 
raboltak el a undborgh-babyt 

Több no is uan a guermekrablOK közön
Newyork, május 10.

f.4 Hétfői Napló tudósítójától.) l'gylátszik, 
hogy mz amerikai rendőrségnek döntő lé
péssel sikerült közelebb jutnia a hind- 
bergh-buby bujkáló gyilkosaihoz. Gondon 
és Curtis, akik a Lindbergh-baby holttér 
lének megtalálása elölt közvetítői tárgyo- 
l.isbnn állottak a rablók megbizotlaivnl, 

közölték a rendőrséggel azoknak a sze
mélyeknek nevét és pontos szcmély-

Irásall,
akik mint a gyermek elrablói léptek fel a

Megoldották 
a dunaparti robbanás titkát

Nem dinamit, hanem rakéta robbant, nem merényletről, 
csak éretlen csinyröl van szó

Kétheti nyomozás után pünkösdre sike
rült tisztázni a Dunapnrlon, a Carlton-szálló 
előtti telefonfülkében történt robbanás tit
kát

A robbanás május elsején történt, amikor 
kommunista tüntetés készült s igy eleinte az 
■solt a feltevés, hogy kommunisták dolgoz
tak. Az első szakértői vélemények szerint di
namit robbant a telefonfülkében.

A telefonfülke vasfalait és a helyszínen 
talált papírdarabokat és üvegtörmeléket mik- 
rokemiai vizsgálat alá vették és

a vizsgálat során most megállapították, 
hogy nem dinamit, hanem egyszerű ra

kéta robbant a telefonfülkében.
'A robbanás zárt helyen történt és ez okozta 
az erős detonációt.

Megölték a kalapácsos gyilkos 
barátját

Kecskemét, május 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

'jelentése.) Csáky László huszonnégyesz 
tondős kárpitossegéd n hétfőre virradó éj
szaka egy kocsmában együtt mulatott Do
bos Vilmos napszámossal. Később hazamen
tek Dobos lakására és ott folytatták a mu
latozást.

Csáky boros fejjel tolakodóén viselkedett 
Dobosnéval szemben, uzután lefeküdt egy 
óg vra és elaludt.

Dobos követ hozott be az udvarról és 
a kődarabbal addig verte Csáky fejét.

Nagyszabású ünnepséggel avatták fel 
a debreceni egyetem központi épületét

Debrecen, május 16.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjclen- 

íé.ie.) Nagyszabású, impozáns ünnepség kereté
ben avatták fel vasárnap a debreceni Gróf 
Tisza István Tudományegyetem központi épü
letét, melynek építkezései munkálatai egyelőre 
befejezést nyertek Az országgyűlés még 1912- 
ben hozott törvényben mondotta ki az egyetem 
megépítését. A központi épület, mely most fe

Május 23-án kezdődik 
a Héttői Napló uh nagyszabású 

keresztrejtvény-versanye
A Hétfői Napló az ujllások terén mindenkor és mindenben előlhalad és ezúttal Is 

olyan szórakozástól gondoskodik,
melyhcc hasonló még nem volt egyetlen lapban sem.

A rejlvényverseny keretét

regény-kerasztrajtvény  
dominálja.

Regény keresztrejtvényekben, több folytatásban! 
Szinte elképzelni is nehéz, hogy volt megoldható ez a keltő együtt.

A regényt a Hétfői Napló részére

Kálmán Jenő
az ..Omsikl randevú**  éa egyéb nagysikerű müvek szerzője Irta, a regénynek kereszt- 
rejtvényben való megszerkesztését pedig

Gál György
végezte.

A regény keresztrejtvény verseny ezúttal Is 12 hétig tart. A verseny győztesének 

éléskamráját mindenféle jóval tölti meg a Hétfői Napló. 
A zsirt, lisztet, cukrot, kávét, fűszert, csemegét, stb. 

stb., sokszáz pengő értékben
a Hétfői Napló juttatja a verseny első dijaként és ezenkívül

rengeteg egyéb értékes nyereménnyel fogjuk jutalmazni a többi rejtvény
fejlő buzgóságát Is.

A regénv keresztrejtvény-verseny részletes pályázati feltételeit a verseny megindulá
sával egyidejűleg fogjuk közölni.

A vliaontlátásra május 28-án!!

A HÉTFŐI NAPLÓ SZEBKESZTOSÉGF.

tárgyalásokon. Gondon három férfiról és 
több nőről beszél közlétében. Szerinte

a bandavezér németet kiejtéssel be
stéit.

A második férfi olasz, a harmadik spanyol 
volt. Curtis a rendőrség fényképalbumában 
lévő egyik képben felismerte a banditák 
egyikét.

A rendőrség szerint
I.indhergh  most maga vette kezébe

n gyilkosok üldözését.

A főkapitányság politikai osztálya a mik- 
rokémiai vizsgálat alapján most már azt ku
tatja, ki helyezte el a rakétát a telefonfül
kében.

Érvényben van egy rendelet, amely szerint 
a tűzijáték-kereskedők kötelesek köny
veikbe bevezetni a rakétavásárlók ne

vét és lakását.
A rendőrség háromszáznál több rakétavá
sárló nevét és lakóimét szerelte meg és eré
lyes nyomozás folyik, hogy kézrekeritsék kö
zülük azt, aki a telefonfülkében rakétát 
gyújtott.

A nyomozás adatai most már kétségtelenné 
teszik, hogy nem komoly merényletről van 
szó, hanem valószínűen egy fiatal suhanc 
éretlen csinytevéséről.

amíg élet volt benne.
A gyilkosság után a rendőrségre ment és föl
jelentette magát.

A meggyilkolt Csáky pár esztendővel ez
előtt egy kommunista ügyben szerepelt, 
amikor

Flschl Frigyessel, ■ kalapácsos gyilkos
sal együtt bolsevista szervezkedést foly

tatott Kecskeméten
és barátjaival fel akarta robbantani a fő 
Ispán lakását. Akkoriban elítélték s csak 
nemrégiben szabadult ki.

jeződött be 
hatmillió pengő költséggel épült fel, 

míg az összes régebbi egyetemi építkezések 
körülbelül huszonhat millióba kerültek- Az uj 
épület aulája Közép-Európa legnagyobb ilyen 
helyisége, négyezer ember fér el benne. Az 
egyetem negyven könyvtártermében ■ 

egymillió kötet könyvet lehet elhelyezni.
A vasárnapi felavató ünnepségen többezer 

főnvl közönség jelent meg. A kormányzó kép
viseletében Petri Pál kultuszállamlitkár, míg a 
kultuszminiszter képviseletében Szlly Kálmán 
voltak ott. A vendégek reggel misét hallgattak, 
majd délelőtt féltizenegykor a Himnusz-szál 
megkezdődött az ünnepség. Dr. Neubcr Ede 
rektor tartott megnyitó beszédet, majd Szlly 
Kálmán, Baltazár Dezső református püspök, 
Kolorsváry Bálint egyetemi tanár, dr. Vásáry 
István dobrecni polgármester mondottak hatá
sos beszédeket.

Az ünnepség után-
sub auspiciía gubernátort*  doktorráavatáa 

volt,
amelyen n kormányzó képviseletében megjelent 
dr. Petri államtitkár kormányzói gyűrűs dokto-

Ünnepélyes dísszel nyitották meg 
vasárnap a Pen Club budapesti 

világkongresszusát
,A gondolat, a képzelet, a jó Ízlés közel hozzák egymáshoz 

a népeket"
A Magyar Tudományos Akadémia ünnepélye

sen feldiszitott nagytermében
vasárnap zajlott le a Pen Klub budapesti 

világkongresszusának megnyitása.
A megnyitáson József főhercegen, a kongresszus 
védnökén kívül, a budapesti diplomáciai kar és 
a magyar irodalom igen sok reprezentánsa je
lent meg. Az elnöki emelvényen Berzeuiczy Al
bert mellett Félix Sálién vezetésével a kongresz- 
szus külföldi vezetőségi tagjai foglaltak helyet. 
A nagytermet valósággal megtöltötték a külföldi 
irók és Írónők, mintegy kétszáznyolcvanan, akik
nek soraiban az ismertebb irodalmi nagyságok 
közül olt láttuk Salom Ascht, Aucrhcimer 
Raoulf, Eftimiu Viktort, Hermann Kést ont, 
Frantisek hangért, Madclung Auget, Marinettit, 
Karín Mlchaelist, Fülöp René Millert, a lengyel 
Tadeust, Roda Rodát, Jules Romalnst, a kana
dai Sima Georgiet, Kari Hans Stroblt, Ernst 
Toliért, Herwarlh \Váld ént és Paul Zsolnayt.

Berzeuiczy Albert francianycivü- megnyitó be
szédében üdvözölte a kongresszusra összegyűlt 
írókat és beszélt a magyar irodalomról, amely
nek igen sok müvét: Petőfi, Vörösmarty, Arany, 
Madách, Jókai, Ady munkáit sűrűn ültették át 
idegen nyelvre. A magyar nemzet, amely a 
nagy háború következményeképpen rettenetes 
sorsba jutott, érintetlenül megtartotta szellemi 
erejét. Amig a nemzetek, elvakullságtól sújtva, 
mindinkább elkülönültek egymástól, sokszorosít
ják és magasabbra emelik a vámsorompókat,

Vakmerő szélhámosok 
ellopták az örökséget 

az örökösök elöl
Betöréssel szerzett elegáns ruhákba öltözködve, 

társzekérrel vitték el egy háztulajdonosnő 
hagyatékát

A Teleki-téren szolgálatot teljesítő de
tektívek elfogták Tűz Miklós lakatost és 
Páll Sándor napszámost, akik különféle ér
tékes holmikat kínáltak eladásra. Előállí
tották őket a főkapitányságra, ahol kide
rült, hogy

vakmerő szélhámosságot követtek el.
Páll Sándor régebben házfelügyelő volt 

Pesterzsébeten, Üveges Sándorné János- 
utca 73. számú házában, de elbocsátották 
állásából. Mostanában megtudta, hogy ('vé
ges Sándorné meghalt és az örökösök a 
napokban veszik át a hagyatékot. Elhatá
rozta, hogy megkaparintja Üvegesné hol- 
miait.

összebeszélt két barátjával, Páll Sándor 
ral és Major Kálmánnal és valóságos 

hadltervet dolgoztak ki.
Betörtek a Fehér Miksa-féle Károly-köruti 
ruhaüzletbe, magukhoz vettek néhány ele

Halálragázolta egy taxi a világ
rekorder autóversenyző édesanyját 

A nagybeteg sportember elvesztette esim éleiéi 
a tragikus hír hallatára

Milánó, május 10.
Tragikus szerencsétlenség történt tegnap 

este Milánó főutcáján, közvetlen a pályaud
var szomszédságában. Az. utca egyik olda
láról a másikra akart átjutni

Lina Campari asszony, a híres autóver
senyző vllágrekorder Campari édes

anyja.
Campari legújabb rekordjavitó kísérletei 

során tudvalevőén verseny kocsijával felbo
rult és igen súlyos sérüléseket szenvedett. 
Életveszélyes sebeivel a római sebészeti kli
nikára szúllllollók — itt akarta megláto
gatni édesanyja, aki a pályaudvarra sietett, 
hogy Rómába utazzon.

Alig lépett le azonban a járdáról az út
testre, amikor

arra robogó taxi elkapta az Idős nrl- 
aastonyt, akit a fclismerhetetlcnségig

Kisipari termMex 
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Mindennemű InkberendeiCeek. 
A •italon mesterek készítményei.

<£ Kedvező fizetési teltételek, részletre Is. ZK1

„Ideális Feleség" ign
a modern nő csak ■’

ERII171 kalapot VISEL I 
■ IliVfcl Vára ház-körút 1U. | p

rokká avatta dr. Kerekes Ernőt és dr. Vargha 
Lászlót.

Délben bankett volt az Aranybika dísztermé
ben, majd este hangverseny és a város által 
rendezett teacstély zárta be a programot. Pün
kösd hétfőjén a vendégek kirándultak Horto^ 
bugyra.

hogy munkájuk termékeinek szabadforgalmát 
megbénítsák:

kell, hogy a gondolat, a képzelet, a jóiz- 
lés termékei megtalálják a maguk szabad 
forgalmi útját és közelebb hozzák egymás

hoz a népeket,
amelyeket politikai és gazdasági érdekeik elvá
lasztanak egymástól.

A francia megnyitó után angol nyelven üdvö
zölte az angol vendégeket és szólt a magyaror
szági S/mk-expeare-kultuszról. majd németül 
Goethe müveinek magyar elterjedését említette 
meg .végül olasz nyelven Mátyás királyt idézve, 
az olaszokhoz szóit. Utána gróf Khuen-Héder- 
uáry Sándor a magyar kormány nevében üdvö
zölte a megjelenteket. Sipöcz Jenő dr. polgár, 
mester Budapest üdvözletét tolmácsolta, majd 
a távollevő Galsivorthy helyett Benjámin Cré- 
micux válaszolt az üdvözlőbeszédekre. Színei 
és néhol meghatóan poétikus szavait nagy tet
széssel hallgatta a kongresszus, amelynek utolsó 
szónokát Marinettl volt, aki Mussolini üdvözletét 
tolmácsolta.

Vasárnap este az Operában théatre páré volt, 
amelyen

már résztvett a vasárnap délután érkezett 
Galsworthy Is.

Hétfőn kíilöns'onaton a Balaton mellé rándul- 
tak ki a kongresszus tagjai. Ma délelőtt 11 
órakor Galsworthy elnökletével megkezdődik a 
tulajdonképeni kongresszus.

gáns ruhát. Mindhárman felöltöztek, elmen*  
tek Pesterszébetre és mint

örökösök jelentkeztek a házfelügyelő
nél.

A házfelügyelő elhitte az elegáns urak me
séjét és átadta nekik üveges Sándorné be
zárt lakásának a kulcsait. A három cinkos*  
társ azután

társzekeret hozatott, minden megmoz
dítható holmit felraktak és elhajtottak.

A holmik nagyrészét eladták és éppen a» 
utolsó darabokat kinálgatték eladásra a 
Teleki-téren, mikor a detektívek Pálit és 
Tűz Miklóst elfogták.

Kiderült, hogy harmadik társuk, Major, 
Kálmán vidéken tartózkodik, Majort pün« 
kösdkor

Gönyün, a hajóállomáson a rendőrség 
megkeresesésére a csendőrök elfogták

és őt is letartóztatták. .

összeroncsolt testtel tudtak csak kisza
badítani a kerekek alól.

Mire a mentők kiérkeztek, hogy kórházba 
szállítsák — már halott volt.

A nagybeteg versenyzővel kíméletesen 
igyekeztek közölni a tragikus hírt, 
mikor megtudta, hogy édesanyja autósze
rencsétlenség áldozata lett.

eszméletlenül hanyatlott vissza párnáira- 
Orvosai szerint állapota igen súlyosra f°r*

Elköltözünk!
Mélyen leállított érőn 
vászon, asztalnemű törülköző, 
térti, nfil tehérnemüek. takarók.

Örmény-Magyar Kér. Rt.
V., Bécsi utca 8.
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Büzbombákkal zavar 
iák meg Odescalchi 
hercegné miskolci 

előadását
Miskolc, május 16.

' <A Hét/ii Napló tudólilójának Itle/on 
'Jelenti,,.) Szombat estire az itteni Szent 
István Bajtársak Szövetsége a Zenepalota 
disztermében előadó estet rendezett, ame
lyen herceg Odescalchiné Andrássy Klára
grófnőnek kellett előadást tartania."

„A" ifjúság problémái" volt a cimc az elő
adásnak, amelyet azonban nem várt ese
mények zavartak meg. Amikor ugyanis a 
hercegné a királykérdcsröl beszélt, többen 
hangos közbeszólásokkal zavarták az elő 
adást, majd

egyesek bür.bonibát dobtak a karzatról 
az emeletre,

u: előadást félbe kellett szakítani 
*4 teremben olyan elviselhetetlenné vált a 
láuegö, hogy többen rosszul is leltek.

A büzbombás tüntetés ügyében a rend- 
'őrség megindította a nyomozást ós bár több 
előállítás történt, eddig nem sikerült el
fogni azokat, akik a büzbombákat dobál
ták.

. — OLVASÓINKHOZ! A kettős ünnep alatt 
összetorlódott események nagy sokasága lehetet
lenné teszi, hogv mai számunkban keresztrejt
vényt közölhessünk. Egy heti kényszerszünet 
utón tehát jövő héten megkezdjük uj kereszt
rejt vén y - ver sen y il n ke t.

— Élénkcbb légáramlás és futó zápor 
csők várhatók. Pünkösd vasárnapján kora 
reggeltől az esti órákig gyönyörű, napos 
lavaszi idő volt s csak este 8 órakor cselt 
néhány percig. Hétfőn is jó idő volt, bár 
kissé szeles volt az időjárás. A Meteoroló
giai Intézet prognózisa szerint továbbra is 
Változékony idő várható, élénkebb észak- 
nyugati légáramlással és futó záporesőkkel.

— Apponyi Albert gróf kedden utazik a 
leszerelési konferenciára. Május 17-én ül 
lösszé ismét Lausanne-ban a leszerelési kon
ferencia. melynek tanácskozásaira Ap
ponyi Albert gróf kedden utazik el. A ma
gyar kormány katonai szakértője: Tánczos 
Gábor tábornok már néhány nappal ezelőtt 
elutazott a konferenciára.

— Megkezdődnek a Margitszigeten a mese
délutánok. Az első niescdelután az idén május
19-én,  csütörtökön pontosan 4 órakor lesz a 
Mafgilszígeten. Ez alkalommal kezdi meg Ősz 
kár bácsi a szokásos margitszigeti mcsedéiután- 
jait.

— A legújabb Vagyonmentő Vásár. A posta
takarékpénztár Árverési Csarnoka ezen a héten, 
csütörtökön kezdi meg legújabb aukcióját, 
nmelynek során mübecsü festmények, értékes 
j.orcellánok, keleti szőnyegek, ékszerek, kelet
ázsiai tárgyak és könyvek kerülnek kalapács 
nlá. Az érdekes kiállítást a pünkösdi ünnepek 
alatt igen sokan látogatták.

— Orvosi hír. Dr. Györki Béla főorvos át
vette a Svábhegyi Szanatórium orvosi vezetését. 
Magángyakorlatát beszüntette. Telefon: Sváb
hegyi Szanatórium 651-47.

— Felakasztotta magát egy gazda. Csúvoly- 
ról jelentik. Krcmm Ferenc tekintélyes gazda. 
m község egyik leggazdagabb birtokosa, felakasz
totta magát s mire megtalálták, már halott volt. 
Tettét afeletti elkeseredésében követte el. hogy 
G jégverés teljesen tönkretette a termését

— Budapesti zsebtolvajokat fegtak a zala- 
•rátil vásárban. Nagykanizsáról jelentik: Zola- 
a páti n az országos vásáron csendőrök elfogták 
lekete Béla és Vosztry Elemér rovoltmullu 
budapesti zsebtolvajokat, akik a vásáron ga
rázdálkodtak. Fekete és Vosz.ry tagadnak, azt 
Állítják, hogy harmadik, ismeretlen társuk kö
vette fi a zsebmetszéseket. A két zsebtolvajt 
letartóztatták, álliólngos harmadik társukat pc- 
dir» keresik.

szén formás és 
egészséges lábak. 

a laDtaiasok mintegy 
uarazsütasro msgsztinneit I

Elegendő egy cse
kély mennyiséget 
a SZENT RÓKUS 
LÁBSÓ-ból egy la
vór meleg vízben 
feloldani, ezáltal 
balzsamos,tejszerű 
láblürdő keletke
zik, melyben lábalt 
vagy 1U percig áz
tatja. Ezen Idő után 
a lábak fáradtsága, 
égető érzése, bo
kák duzzadása pil

lanatok alatt megszűnnek, úgyhogy egy 
számmal kisebb cipőt hordhat kényelme
sen. A jótékony, oxigéndús víz behatol a 
pórusokba és a fájós, lestrapált lábak 
olyanok lesznek, mintha újjászülettek volna. 
A cipő nyomása, csuklófájdalmak elmúl
nak, a tyúkszemek annyira megpuhulnak, 
hogy kézzel eltávolíthatók. A túlerőltelelt 
és legyengült lábak új erőt nyernek, fo
kozott teljesítményre képesek. Kapható 
drogériákban, gyógyszertárakban. Ha va
lahol nem volna,forduljon: SZENT RÓKUS 
GYÓGYSZERTÁR-hoz, Rákóczl-út 70.

Gallina Frigyes tanácsnok autó
balesete a kalocsai országúton

Lezuhan! a toitesrfii az autoia
Hétfőn az a hir terjedt el Budapesten, 

hogv Gallina Frigyes székesfővárosi tanács
nokot autóbaleset érte. A Hétfői Napló meg
állapította, hogy valóban

baleset történt Gallina tanácsnokkal, 
de a baleset szerencsésen végződött és nem 
járt súlyos következménnyel.

Gallina tanácsnok hétfőn délután egy ba
rátja társaságában magánautón igyekezett 
a kalocsai országúton Budapest felé. Duna- 
pataj határában a 101-es kilométerkőnél az 
autó, alighanem kormánytörés következté-

Két halottat találtak 
a népligeti vasúti sineken 

Halál ragozott a vonat egy rendőrt és egy isme
retlen nőt — Kutatják a rejtélyes tragédia hátterét

Hétfőn este 11 óra felé jelentették a 
rendőrségnek, hogy a Simor-utca és Fertő
utca keresztezésénél, a Népliget háta mö
gött

a vasúti síneken holtan fekszik, telje
sen összeroncsolva egy férfi és egy nő. 

Azonnal kiszállt a rendőri bizottság és fák
lyákkal vizsgálták meg a sűrű sötétségben a 
holttesteket. Megállapították, hogy a férfi 
rendőrőrmesteri egyenruhát visel, majd ké
sőbb megállapították azt is, hogy Horváth 
XIII. Sándor 36 esztendős rcndőrőrmcsterrel 
azonos, aki a 31-es számú rendőrőrszobán 
teljesített szolgálatot.

A halott nőt nem ismerte fel senki.

1 — „Kalandos utazások4* — utazások nél
kül. (Munneckc! Ilagenbcck munkában 

' Dante kiadás.) Újabban nagyon felkapott 
olvasmány az úti leírások, kalandos utazó-

■ sok elbeszélésszerü ismertetése. Egész kis 
i irodalma fejlődött ki ezeknek az írásoknak, 
I amelyek érdekfeszitő és lebilincselő éselek-
■ mények keretében ismeretlen országok ero

tikus világába viszik el a tudományszom
jas olvasót. Az e fajtájú müvek sorában lá-

1 tott most napvilágot Munnecke könyve, 
1 amely azonban általános csalódást okozóit 

az ily olvasmányokat szeretők táborában. 
Unalmas, széthulló, apró-cseprő történések 

' képezik gyenge feldolgozásban az egész 
munka velejét, amelyet különben is — még 
az ilyen zsánerű könyveknél is szokatlan 
méretű — pongyolaság és felületesség jel
lemez. Hagenbeck ásításra késztető vadász- 
gatásai ebben a: őnképzőköri feldolgozás
ban nem igen fognak ujabb híveket sze
rezni ezeknek a „kalandos utazásoknak". 
Es a kiadó cég is feltétlen megrovást érde
mel, amikor útikönyvei sorában adja közzé 
ezt a munkát. amelyben tulajdonképpen 
utazásról egyáltalán szó sincsen.

— Autószerencsétlenség Újpesten. Hétfőn 
délután Újpesten a Pozsony i-ut és ősz-utca 
sarkán a Bp. 47—713. jelzésű automobil, 
amelyet Dusánszky Gyula *28  éves sofőr ve
zetett, nekihajtott egy villanyoszlopnak. A 
villanyoszlop kidőlt és a közelben álló 
Kövér Gézánc 54 éves asszonyra zuhant. \ 
szerencsétlen asszony súlyos sérüléseket 
szenvedett. A mentők a gróf Károlyi-kór 
házba szállították.

— Pünkösdi öngyilkosok. Győri Ilona 15 éves 
háztartási alkalmazott a Hungáriá ul 211. alatti 
szolgálati helyén szerelmi bánatában nyitva- 
hacyla a gázcsapot. Mire rátaláltak, mór hatolt 
volt. Holttestét n törvénv«zéki orvostani inté
zetbe szállítottak. — Striffer Ödönné 29 éves 
háztartásbeli, utazó leánya. Bnross-ulc.n 21. 
alatti lakásán gázzal megmérgezte magái. Álla
pota sulvos. — Hóhér Mártonná, 40 éves, ma- 
gán tisztviselő neje. Kispesten, az Eggert-ulca 
22. alatt lugköoldalol ivott. A Rókusba vit
ték. -- Sámson Ernő 37 éves asztalosmester. 
Kispesten, a Batthyány-ulca 42. alatt aszpirin
nel Ismeretlen méreggel megmérgezte magát, 
kórházba szállítása közben a mentőautóban 
meghalt. Anvagi gondjai miatt váll meg nz élei
től. — M fillér Ferencnél. 30 éves nevelőnél, Ráth 
Gvörgy-ntra 53. alatt gázzal mérgezte meg ma
gát. A Rókus-kórházban ápolják. — Böschatt 
Lajos. 47 éves posta- és lávirdncllcnőr, hétfőn 
este a Gyáll-ut 21. számú házban lévő lakásá
nak konyhájában a rádió zsinórjára felakasz
totta magát. Tettél betegsége minit követte cl. 
— A MÁV golgotául! kolóniájának egyik házá
ban levő lakásában hétfőn este Böjtőr Flórián , 
48 éves MÁV segédtiszt felakasztotta magát és 
meghalt. — Dénes Ferenc 31 éves vendéglős, 
oki a Kartács-utca 16 szánni házban lakik, 
hétfőn este az Erzsébet hídról anyagi gondlni 
miatt a Dunába ugrott. A menlőőrség kim-m 
lelte és a Rókus-kórházba szállították.

—• Magyar Családvédelmi Kongresszus. Hu 
tzár Károly elnökletével hétfőn délelőtt kezdő
dőit a családvédelmi kongresszus, amelyen 
megjelent n kormányzó felesége is. A kongresz- 
ezust ma csto hat órakor folytatják.

• - Előadás az utazói kar jogi helyzetéről. Dr 
Törők László, n Kereskedelmi Alkalmazottak 
Országos Szövetségének ügyésze, a fenti címmel 
n KAOSz helyiségében (Erzséhet-körut 13) má- 
|us hó 22-én délelőtt 10 órai kezdettel előndóst 
tart, amely az aktuális jogeseteket érintő Jog
gyakorlatok ismertetését Is felöleli. Az. előadást 
nagy érdeklődés előzi meg.

ben,
a töltésen futó ut szélére farolt, lezu
hant a töltésről és a szántóföldre zu

hant.
Az autó megrongálódott, de sem Gallina ta
nácsnok, sem a kocsi többi utasainak sze
rencsére nem történt baja.

Dunapalajról telefonon értesítették Buda
pestet a balesetről, mire innen traktor ment 
ki a község határába, hogy bevontassa a 
megrongált autót, az utasok pedig a szeren
csésen végződött kaland után visszatérlek 
Budapestre.

viszont a rendőrőrmester nős, családos em
ber és igy egyelőre még megoldatlan a rej
tély, hogy hogy kerültek kelten a robogó 
vonat kerekei alá.

A késő éjszakai órákban a halott nő réti- 
küljében

Kiss Julianna
névre szóló iratokat találtak. Lakásáról 
azonban semmiféle feljegyzés nincs.

A kettős öngyilkosságra nincs semmi 
adat, valószínű, hogy az őrmester és társ
nője

véletlenül
kerültek a robogó vonat kerekei alá.

“ A Barcsay-utcal gimnázium 50 éves 
Impozáns keretek közöli ünne- 
a Barcsay-utcai Madách Imre 
50 éves fennállásának évfordu- 
ünnepélyen, amelyet Zibolen 

előkelő, 
táborában megjelent Ka- 

dr. kultuszminiszter is, aki 
—'égczle középiskolai 

zette be, majd Méhes Gyula *dr."egyetemi  
m. tanár lélekemelő beszéde kíséretében 
megkoszorúzták az iskola hősi halottainak 
emléktábláját, Zibolen Endre dr. magas 
szárnyjilásu megnyitó beszédet mondott, 
Kgstyál László elszavulla a kultuszminisz
ter 1917-ben irt költeményét, Édes Jenő, a 
gimnázium közkedvelt tanárainak mély- 
«z.ántúsu beszéde kíséretében leleplezték 
Madách Imre képét, amelyet Óla f szón 
Gusztáv tanár festett, végül Kopp Tibor 
dr. hclyeltesigazgató ismertette történelmi 
Vinulmányszúmba menő előadás keretében 
az intézet ötvenéves történetét. A Szózat 
akkordjaival ért véget a lélekemelő ünnep, 
amelyen az énekkart Ke/Zer Lajos dr. ta
nár vezényelte

— Megmérgezte magát egy nagykanizsai Ipa 
rns felesége, mert nem tudott házbért fizetni. 
,V«flyAmŰj.wtaőZ jelentik- l.asky József iparos
mester. nki régebb)n gazdag ember volt, tónk 
rcrnenl és családjával nagy nyomorúságba ke 
nílt, úgyhogy lakbért sem tudott űzetni. Lnsl.y- 
nít ez annyira clkcscrile'tc, hogy balálraszánfa 
magát. Levelet irt dr. Krátku István polgármes 
tér feleségének, megkérte, hogy gondoskodjon 
gyermekeiről, azután ünneplő ruhába öltözött 
és Veronánál megnérgezte magát. A mentők 
súlyos állapotbnn vitték kórházba

— Iparművészeti kiállítás Tatabányán. Teita 
bányáról jelentik: Vasárnap nvilt meg itt az 
Országos Magyar Iparművészet! Társulat kiállí
tása. A megnyitó ünnepségen trthh üdvözlő be
széd hangzott el, majd a közönség megtekintette 
a kiállítást, amely iránt hétfőn is nagy volt az 
érdeklődés és sok vásárlás történt.

— Betörés Szegeden én Nyíregyházán. A sze
gedi rendőrség rádión értesítette a budapesti fő
kapitányságot, hogy hétfőre virradó éjszaka is
meretlen lettesek betörlek a tiszti ügyészség iro
dahelyiségébe .olt nz egyik Hókba elhelyezett 
vaskazettát feltörték, annak tartalmát, 2000 pen
get ellopták. Ugyancsak ródióinegkeresés jött n 
nyíregyházi rendőrségről is. amely közölte, hogy 
i központi lej.szövetkezeti iroda helyiségébe ha
tollak be ismeretlen tettesek, megkísérelték a 
Wertheim szekrény megfúrását, kinyitni azon
ban nem sikerült. Az egyik Íróasztal Űókjából 
elvittek 550 pengőt. Mindkét betörési ügyben 
megindult a nyomozás.

— Halálos csónakszcrrnr-éflenség ■ Dunán. 
Halálos csónakszcrencsétlenség történt hétfőn 
este a csepeli kikötő közelében. Szalag Ignft: 
36 éves gyárimunkás csónakja a Duna közepén 
felborult. A menlőőrség segítségére sietett, de 
nem tudták kihúzni. A szerencsétlenül járt 
ember hol testét még hétfőn este kivetette a 
Duna a télikikötőnél.

Az

jubileuma, 
pelle meg 
gimnázium 
lóját. .......
Endre dr. igazgató hivott egybe, 
díszes közönség 
rafiáik Jenő J.. ..
ebben az intézetben végezte 
tanulmányait. Az ünnepséget Te Deum

A BEKETOW-C1RKUSZ
májusi megnyitómüsorának 

minden egyes számú szenzáció!
Kezdete mindennap S óra 15 perckor

Csütörtök, szombat ós vasárnap délután is, 4 óra 80 perckor

Székely István ozí&n
IV., Hajó-utca 11—14

"íízoallérok I'“I ért
Legalább
Crope de Chine-

Í.4

A somogyi árverési 
botrány szereplői 

a bíróság előtt
Nagykanizsa, május 16

I Hétfői Napló tudósítójának telefon*  
jelentése.) A nagykanizsai törvényszék 
Malschenbuchcr tanácsa most tárgyalta Szu*  
kits Géza gazda és társainak bűnügyét.
Néhány hónappal ezelőtt több somogyi 

szcntmiklósi gazda marháit lefoglalták adó
tartozás fejében Horváth György adóügyi 
jegyző hajcsárokat fogadott és Nagykani
zsára akarta hajlani az állatokat, hogy olt 
a vásáron eladja.

Mire a vásárra érkezett, a községbeli gaz
dák közül Szukils Géza néhány társával 
együtt a vásártéren várta.

A gazdák megtámadták a jegyzőt és el 
akarták hajtani a lefoglalt marhákat.

Csak nagynehezen lehetett lecsillapítani M 
fel izgult tömegei.

Az ügyészség hatóság elleni erőszak vétsé- 
gével vádolta meg Szukitsot és társait. Al 
törvényszék

Szűkíts Gézát 

a többi vádlottat 
fellebbezlek.

négyhónapi fogházra 
ítélte,

pedig felmentette. A felek

— Újságírók kirándulása Hévizfürdőre. 
Héxizfürdő igazgatóságának meghívására a 
Magyar Újságíró Egyesület tagjai a pün
kösdi ünnepek alatt kirándullak Hévízre, 
íhol az igazgatóság nevében flcisch Imre 
kormányfölnnácsos fogadta az újságírókat. 
\ kellemes, jólsikerült kirándulás kereté, 

ben bemutatták az újságíróknak az egész 
fürdőtelepet, a nagyszerű, hatásos, hévízi 
gyógyfürdőt. A kirándu’ó társaság tagjai 
jünkösd hétfőjén tértek vissza a fővárosba.

— Totvnjhudjárut a római fürdői strandon. 
Nagy izgalmat idézett elő pünkösd vasárnapján 
•i kora esti órákban a római fürdőn strandolok 
között nz a hir. hogv a délután folyamán isme
retlen tettes több kabint feltört és nz azokban 
lévő ruhaneműi kel és egyéb tárgyakat ellopta, 
k fürdőről: Izgatottan liugvtúk el a vizel és va. 
lomennyien kabinjukhoz siettek, hogy megálla
pítsák. tényleg tolvaj járt-e ott. Kiderült, hogy 
a lopások Podolec: Gusztáv csónakháztelcpén 
történtek. Tizenöt kabint törtek fel és azokból 
ruhnnemüeket. legtöbb esetben azonban pénzt, 
órát, gyűrűket vittek cl. A tettes a rendőrség 
véleménye szerint a helyt viszonyokkal ismerős 
egyén lehet. A károsultak feljetan’ésére megin*  
dúlt a nyomozás, egyben intézkedés történt, 
hogv a jövőben nagyobb gondot fordítanak a 
kabinok ellenőrzésére.

— Nyugdíjas mngánalkalmnzottak gyűlése. A 
Nyugdíjas Mariánalkalmarottnk Országos Stő*  
vétségé Wol/f Vilmos elnöklésével vasárnap tar*  
tolta közgyűlését, amelyen tiszteleti taggá vi*  
lasztották Varga Ferencnél, aki n szövetség 
elaggott özvegyei számára építendő otthon cél*  
iára lelket ajándékozol! Gödöllőn. A közgyűlés 

.‘Inökké Kun Béta országgyűlési képviselőt vá*  
osztotta meg.

— Hajnál Benő síremlékének fölavatása. 
Pünkösd hétfőjén I cgyeletcs ünnepség kereté
len leplezték le a farkasréti temetőben néhai 
Hagyat Benőnek, h kiváló református lelkész
nek síremlékét. Előkelő és nagyszámú közönség 
jelent meg a gyönyörű, fekete márványból Ké
szült emlékmű elölt, ahol Panasz László mél*  
latin Haypál Benő egyéniségét, maid Pukg 
Endre dr. mondott rmlékheszédct. Végül Haypál 
Béla lelkész mondott áldást.

Vakmerő lopás nz. újpesti Fogyasztási Szö
vetkezetben. Vakmerő lopás történt Újpesten, 
az Árpád utca 93 alatti Frgvn’ztásl Szövetke
zetben Egv 21 -26 évesnek hílszó, egyszerűen 
öltözött fiatal'inbcr ment be vásárolni az üz
letbe. majd a pénztárhoz ment, hogy kifizesse 
a vasműit áru értékét A penzlárosne éppen az 
ablakon nézett ki az tilcá-a. A fiatalember ezt 
nz alkalmat felhasználta. I cii markolt a nyit'a 
álló pénxtarílókha, kimnrkolt 1800 pengőt, 
zseblevágta, futásnak eredt és elmenekült. A 
szernél  vidráit nlnpján keresi a rendőrség.

— Fejszével túmudt a rendőrre. Sralóczky 
József gyári munkást, akit kerékpárlopátsnl 
gyanúsítottak. egv rendőr a Komáromi ul 31. 
számú házban Inó lakásáról elő akarta állí
tani a főkapitányságra. Szalőezky fejszét raga
dott és a rendőrre támadt. A rendőr kivédte 
a fejszccsnpásl, lefegyvrrezle Szalóczkyt és * 
főkapitányságra vitte, ahol hatósági közeg cl*  
leni erőszak mialt letartóztatták.

cl 
In
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A közjegyzők 
gyűlése 

Az ujj rendtartást 
sUrgette a gyűlés

A Magyar Királyi Közjegyzők Országos Egye 
siilete vasárnap a Gellérl-szólló hangversenytér- 
méhen tartotta meg ezévi közgyűlését s ezzel 
egyidejűén az országos közjegyzői értekezletet 
Lázár Ferenc felsőházi tag clnöklésével. Az el
nök megnyitóbeszédében

a közjegyzői rendtartás reformját sürgette.
Sümeghy László dr. főtitkár Jelentése 

dr Fekete László előadásában 
után 

foglalkozott a 
közjegyzői díjszabás kérdésével s nz ezzel kap- 

' 1 leirattal Azrsolatos igazságügyminiszteri
előadó rámutatott orra, hogy n díjszabás leszól- 
1.1. sn már régebben megtörtént. Végül elhatá
rozták, hogy a miniszter leiratával a közjegyzői 
kamarák fognak részletesen foglalkozni. Ez
után

az okirati kényszerről szóló törvényjavas- 
tatot siirgetlék,

majd többek felszólalás után a közgyűlés is
inél Lázár Ferencet választotta elnökéül, mig 
ahlnők dr. Szécsy Ferenc (Pestszentlőrinci 
lelt

— Ifjúmunkások tüntetésié a Zugligeti 
utón. Vasárnap este a Zugligeti-utón mini 
egy huszonöt-harminc főnyi ifjúmunkások 
hol álló csoport haladt végig, belekötöttek 
a járókelőkbe és éles kifakadásokkal illet
ték a jelenlegi rendszert. Többen figyel- 
meglelték « tüntetésre a rendőröket, akik 
odasietlek a tüntetőkhöz. A fiatalemberek 
közül többen köveket kaptuk fel a földről 
és megdobálták a rendőröket. A rendőrök 
fc’szólitósóra futásnak eredtek, azonban ket
tőt sikerüli elfogni és előállították őket a 
főkapitányságra. A fiatalkorú suhancokat a 
rendőrségen őrizetbe vették.

— Felszentelték az uj vecsési evangélikus 
templomot. Pünkösd hétfőjén szentelte fel 
Raffay Sándor dr. bánynkcrülcli püspök a Ve- 
esésen épített uj evangélikus templomot. Az ün
nepi istentisztelet után ünnepi közgyűlés volt, 
emelvén a püspök fogadta a különböző küldött
ségeket is. Az ünnepséget követő közebéden 
JlafTny püspök köszöntőt mondott a kormány
zóra.

— Betörők a szegedi városházán. Szegedről 
Jelentik: Vasárnap éjszaka ismeretlen lettesek 
behatoltak a szegedi városházára, ahol a tiszti 
ügyészségi hivatalban a házipénztár kazettájá
ból kétezer pengő készpénzt vittek el. A sikerüli 
b törés után a betörök a sároshnzn Feketesas 
utcai kapuját kinyitották álkulccsal és elmene
kültek. A betörés tetteseit nyomozzak.

— Zsebtolvajlás gyanítja miatt elfogták 
■ fogházból szabadult ékszer tol vájt. Lázár 
Miklós magánhi valnlnok, miközben egy 
b.Las villamoson utazott, észrevette, hogy 
eltűnt nz órája. Egy férfit vett gyanúba, 
aki erre leugrott a villamosról és futásnak 
eredt. Izgalmas hajsza után elfogták és a 
kapitányságra kisérték. Kiderült, hogy Mis- 
kolczy Gyula a neve, 36 esztendős lókeres
kedő, nemrégiben szabadult ki a fogházból. 
Miskolcra tavaly cgv Kiéin Jmréné 
zsebtőlva jnővcl együtt villát bérelt 
s enllőrincen és ilt hordták 
metszéseken szerzett értéktárgyakat.
rí bán rajtuk ülőitek s rengeteg ékszert ta
lállak a lakásban. Kicin Imrcné most is a 
gvüjtöfoghúz lakója. Miskolczy tagadja a 
villamoson történt lopást. Tagadása elle- 
n re letartóztatták s most visszakerült a 
fogházba. Kicin Imi éné mellé.

nevű
Pest-

össze a zseb-
Akko-

hn céMuéo SZAKORVOS
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Rákúoaf-ul >2, I. em. I. RökuMal sieiiibe*.

Rozgonylnól 3 művészi fénykép 3 P.
— A s llághlrU Burblsio kalapok, melyek 

pi ima nyúlszőrből készülnek, tartósság, szin és 
1< imában kiválnak az összes márkás olasz ka 
lepok közül A Bnrbisio kalapok vezérképvise- 
lője: Gergely ■ Rezső. IV.. Sütő utca 2. és Buda
pesten forgalomba hozzák lapunk inni számában 
megjelent hirdetésben feltüntetett cégek.

kiadóhivatalának

V., Vilmos csásxár-ut 34.

alatt van

uj utcai helyisége

Borzalmas tozuúsz ágiit tengeren 
elpusztított egy óceániarát 

Egy francia gűzűs tUzkataszfrldála az auenl-ööölben
Páris, május 16.

(A Hétfői Naplő tudósítójától.) A George 
Phillppar francia személyszállító gőzös hét
főre virradó éjszaka

tűzvész martaléka lelt.
Az egészen uj hajót másfél évvel ezelőtt bo
csátották vízre. A hajó 172 méter hosszú és 
21.000 tonna tér tartalmú volt. Felépítése. 121 
millió frankba került. Ez volt első távolke
leti útja.

Japánból jött és útban 
felé,

amikor az adeni öbölben 
katasztrófa A tűz a késő 
keletkezeti, de csak

volt Marseille

bekövetkezett a 
éjszakai órákban 

hajnaltájban öltött

Napokon keresztül ágyában 
rejtegette megfojtott szeretője 

holttestét
Nem mert jelentkezni a rendőrségen a gyilkos

bécsi renclőrigazgnlósiig pünkösd hétfő- 
ziát rendezett 
kül*

A
jének estéjén nagyszabású ra.
a külvárosokban. Az egyik külvárosi h. 
pincéjébe behatoltak Schmidt Károly fo 
lalkozásnélküli napszámos kamrájába 
legnagyobb megdöbbenésükre annak

szalmazsákján egy meggyilkolt nő holt
testére bukkanlak.

— Autószerencsétlenség áldozata lelt a 
német nehézipar egyik vezéralakja. Lő- 
menstein bankár tragédiájához hasonló 
eset foglalkoztatja a Holland—Belga ten
gerpartot. Sternberg Martini, a Sternbcrg- 
konszern tulajdonosát Amsterdam közelé
ben szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
halálos autószerencsétlenség érte az ország
úton. Autójával egyedül indult el Amster
damból s pár kilométernyire a holland fő
várostól autójával az ulszéli árokba for
dul. Csak órák múlva találtak rá, ekkor 
azonban már halott voll. Sternberg fan
tasztikus nagy vagyonának alapját a világ
háborúban szerezte. A német hadsereg do
hányszükségletét négy éven keresztül ő 
látta cl. 
forgatta 
német 
az Odol 
(óztak.

— Halálozás. Ifj. Bariba István dotorandus. 
okleveles közgazda, f. hó 1 Lén 23 éves korúban, 
súlyos szenvedések után elhunyt Az elhunytat 
f. íió 17-én a kerepes: temető halottasházában 
d. e. 10 órakor történő beszentelés után Szol
nokra szállítják s olt ugyanezen napon d. u. 5 
órakor helyezik örök nyugalomra a családi sír
boltban. Lelkiüdvéérl az engesztelő, szent mise
áldozat Szolnokon f. hó 18-án d e. 9 órakor 
a plébániatemplomban Budapesten f. hó 20-án 
d. e 9 órakor a belvárosi főplébánia templom
ban fog az Egok Urának bemutattatni. Az el
hunytban Bariba István gyógyszerész és fele
sége, Schinnltz Ilona, egyetlen llál gyászolja.

— Meinl fodormcntn-pralliicc. Finom fodor
menta töltés csokoládéba mártva.

— Figyelmeztetés. A m. kir. osztúlysorsjáték 
nyereményei osztályról osztályra emelkednek. 
A második osztály húzása már holnap kezdő
dik, tehát figyelmeztetnek a játékosok, hogy 
aki az esedékes megújítási összeget (egész sors
jegy 24 pengő, fél 12 pengő, negyed 6 pengő, 
nyolcad 3 pengő) ma megfizetni elmulasztja, a 
szerzett jogait és a befizetett betétet uj részt
vevőknek engedi át.

— Aki nem utazhat fürdőbe, egy oldó és le
vezető ásványvíz ivókúrára, használja az lg- 
mándi kúrát otthon, amely minden évszakban 
jelentős sikerrel pótolja a költséges fiirdő-kurá- 

négy éven
Háború után rendkívül ügyesen 

vagyonát, érdekeltséget vállalt a 
neél- és hajóiparban és egyidőben 
müvek is az ö érdekeltségeibe tar

olyan arányokat, hogy az utasoknak mene
külniük kellett. Az első S. O. S. jelzéseket 
csak reggel 6 óra 54 perckor adták le. Az 
adeni öbölben tartózkodó gőzösök azonnal 
a szerencsétlenség színhelyére siettek és 

fedélzetükre vették a hajótöröttek egy- 
részét.

A Contractor angol gőzös 124, a Mahsud 
angol gőzös pedig 134 hajótöröttet mentett 
meg. A George Phillppar kapitánya a Sotv- 
jetskaja Neft orosz petróleumhajó fedélze
tén talált menedéket. Több más gőzös is vett 
fel hajótörötteket, úgyhogy a megmenekül
lek pontos számát csak akkor lehel majd 
megtudni, ha a mentésben résztvevő vala
mennyi gőzös befutott Aden kikötőjébe.

Schmidt bevallotta, hogy a holttest Fischerl 
Anna munkásnő holtteste, akivel néhány 
nappal ezelőtt a kocsmában ismerkedett 
meg, majd hazavitte lakására. Részegen 

a nőt megfojtotta.
A rendőrségen nem mert jelentkezni, inkább 
napok óta együtt aludt a szalmazsákon a 
halott nővel.

— Agyonlőtték a macedón kongresszus 
elnökét. Szó/iából jelentik: Vasárnap este 
félkilenc órakor a Vositane-utcában isme
retlen orgyilkos lelőtte az ötven éves Mihaj- 
lov Dimitri professzori, az utolsó macedón 
kongresszus elnökét. Mihajlov vasárnap 
reggel érkezett Burgasból Szófiába s a gyil
kos merényletnek csupán egy hat éves gyer
mek volt a szemtanúja. A tanárt három lő- 

mentők azonnal 
a professzoron 
mert Mihajlovot

volt a szemtanúja, 
vés ér-le. A kihívóit i 
házba szállították, de 
nem lehetett segíteni, t 
az első golyó megölte.

— "0 éves találkozó.
kfr. nagymezőutcai felsőkereskedelmi iskolában 
érettségizett osztálytársak f. é. június hó 5-én, 
vasárnap délelőtt 10 órakor találkoznak a város
ligeti Gundelnét. Megjelenés bejelentendő Neu- 
bimer Emil, IV.. Váci-utca 21.

kér
ni ár 
már

Az 1902. évben a VI.

A Generáli 100 éves jubileuma

megkezdte működését 
. __ o/ar biztosítási ügy
Első képviselője Pest 
bankára, Malvieiix Ke- 
közel 10 éven ál intézte

Kivételes szép ünnepel ül a Tricsli Általános 
Biztosító Társulat, mely 100 évvel ezelőtt. 1831 
december 26-án alakult és mindjárt megalaku
lásakor Hazánkban If 
ezzel megvetve a'apjút a magva 
további fejlődésének, 
egyik legtekintélyesebb 
resztéig József volt, aki 
a Generáli ügyeit, majd utána a régi Pest egyik 
legnagyobb kereskedő-cége következik, a Kuné- 
ivalder Testvérek cég, mely egészen 1859-ig 
nagyszerű munkájúval, az ország területének be
szervezésével fejleszti az intézetet és népszerű
síti a biztosítási intézményt. Ezután a Generál; 
saját kezelésébe, veszi a pesti vezérügynökséget 
és annak vezetését előbb Ellenberger Henrikre 
és Krellwitz Róbertre bízza, majd Rótt Józsefet 
állítja annak élére, ki páratlan szaktudásával 
és az intézmény iránti szeretetteljes lelkesedésé
vel olyan eredményeket ér el, melyek a Gene 
ralit a magyar biztosítási piacon kezxlettől fogva 
elfoglalt vezető pozíciójában véglegesen megerő
sítik. Az intézet tevékenysége nemcsak a bizto
sítási intézmény sz-iklaszilárd kiépítésében, ha
noin a magyar közgazdasági életre jelentékeny 
hatású intézetek, köztük elsősorban a Magyar 
Általános Takarékpénztár rt. és a Magyar Jég 
és Viszontbiztosító rt. megalapításában is meg
nyilvánul. Rótt József elhunyta után, 1906-ban

Q A Magyar-Cseh Iparbank Rt. igazgatósága 
elhatározta. hogy az 1931 év üzleti eredménye
képpen mutatkozó 64 700.95 pengőből 40 000 
pengőt tartalékok dotálására fordít, mig 24.700 
P 95 fillért uj számlára visz elő.

C A Magyar Vasúti Forgalmi Részvénytársa
ság május 12-én Bessenyei Beöthy László ny. 
kercskedelmügyi miniszter elnöklete alatt meg- 
tartott^ közgyűlésében az 1931 évre szóló oszta
lékot 7'í% ban, azaz részvényenként 2.25 pen
gőben állapította meg.

( ) A „Hungária'*  Műtrágya, Kénsav és Vegyi 
Ipar Részvénytársaság legutóbb tartott igazg'a- 
tósági Ülésén megállapította az 1931 évi mérle
gét. A mérleg szerinti nyereség fíl.203.8fi pengői 
tesz ki. A május 19-érc egybehívott közgyűlés
nek az Igazgatóság azon javaslatot teszi, hogy 
a nyereségből 45.000 pengő az értékcsökkenési 
alapra fnrdlftassék, 15.000 pengő pedig a tiszt
viselői nyugdíjpénztárba utaltassák, a fennma
radó összeg uj számlára vitetik át.

O A Kisbirtokosok Országos Földhitelinté
zete 52. rendes közgyűlésén gróf Hadik János 
elnöki megnyitójában rámutatott arra, hogy a 
Kisbirtokosok Országos Földhitelintézetének 
egyedüli hivatása — a gardatársadalom hitel- 

— Meghűlésnél, náthaláznál, mandolas 
lobnál, torokgyulladásnál, valamint ideg
fájdalmaknál és szaggatásnál naponta fél 
pohár természetes „Ferenc József**  keserűvíg 
rendes gyomor- és bélműködést biztosít, 
Egyetemi orvostanárok véleménye szerint 
a Ferenc József-viz hatása gyors, kellemes 
és megbízható. A Ferenc József keserűvíg 
gyógyszertárakban, drogériákban és fűszers 
üzletekben kapható.

— Csak halottakat találtak a Dórstfelő
tárna mélyén. Dortmundból jelentik: A' 
Dorstfeld-tárnában leszakadt szállitókosara- 
kat és köteleket sikerült eltávolitani. Az 
alattuk eltemetett öt bányászt metalálták, de 
alattuk eltemetett öt bányászt megtalálták, ■ 
de már egyik sem élt. A szerencsétlen bánya*  
felismerheíetlenségig tönkrezuzta. A tárna 
megtisztítására irányuló munkálatok pün
kösd hétfőjén még javában folytak. Hogy; 
mikor lehet a hányában újra megkezdeni a 
munkát, azt egyelőre még nem tudják.

— Nagy Roya! — Kis Royat, két csoda hely. 
Valóságos pálmaerdőhe lép az Erzsébet-kör- 
uton, aki a RoyaLszálló remek éttermébe tér 
be. ahol ózondus és kitűnő levegőt, a szeleleme. 
aen és ügyesen megoldott vizpermetező készü
lékek csak növelik. A Rovat konyháját nem 
kell dicsérni. Aki viszont Buda romantikájára 
vágyik, az a budai Kis-Royalt keresi föl. ahol 
Pertiss Jenő remek cigány muzsikája mellett » 
legintimebb és legkedvesebb hangulatban va- 
csorázhatik és szórakozhatik.

Clánoztassoni
DITRICHSTEIN

— Fábián Béla pártja az Erzsébetvárosban. 
A Fábián Béla vezetése alatt álló Független 
Nemzeti Demokrata Párt nagy közönség jelen
létében alakította meg erzsébetvárosi szerveze
tét. Eislcr Hugó, Bárdi Sándor és dr. Ballont 
Ernő után Fábián Béla tartott nagy beszédet. 
Az uj kör elnökei: dr. “. Ballagi Ernő, Bárdi
Sándor. Gottlieb Arnold, dr. Bloch Gyula és 
Keleti Oszkár.

— Házasság. Koch Júlia és Magyar József 
vasárnap délután larlották esküvőjüket a kis
pesti római katolikus plébániatemplomban-

— Siessen — végre itt a tavasz — Kozma*  
kalapért, ingért, nyakkendőért, pyjamáért, 
Kárólv körút 3.

— Hősi emléktáHaavatás. Szegedről jelentik: 
Hétfőn délelőtt ünnepélyesen fölavalták a foga
dalmi templom falán plhelyezett 5-ös honvédek 
hősi emléktábláját. Az ünnepségen (Hattfclder 
Gyula püspök, Somogyi Szilveszter polgármes- 
ter, József királyi herceg és dr. Firbás Oszkár 
iskolaigazgató mondottak avatóbeszédeket, 
majd az ezt követő diszebéden József főherceg 
is nagyobb beszédet mondott.

örökét Steinhardt Emil és Poór Jakab foglalták' 
el. Poór Jakab szervező és teremtő erejével lo*  
vábbépili elődei nagy munkáját és még halai*-  
masabbá teszi intézetét, úgyhogy 1908-ban a ma
gyarországi vezérügynökség magyarországi igaz
gatósággá alakul ál. Az intézetnek e nagyvonala 
fejlődését megakasztja a fájdalmas világháború 
és az ez.t követő évek annyi fájdalmat hozó ese
ménye és amikor Poór Jakab, soha cl nem múló 
fájdalmára a Generálinak és az egész magyar 
biztosítási intézménynek, 1919-ben elhunyt, nj 
vezetőség áll a magyarországi igazgatóság élére, 
melv a múltak hagyományos szellemét egyesíti 
a kor követelményeivel, hogy megfelelhessen 
annak a feladatnak, melyei a Generáli vpze'ő 
pozíciója és a nehéz gazdasági viszonyok reá 
rónak. A magyarországi üzlet egyik erős lánc
szemét képezi e hatalmas világínlézelnek. mely
nek biztosi léki alapja í milliárd 471 millió Urát, 
ar. életbiztosítóit tőke több mint fi milliárd Urát, 
kárfizetései pedig az alapítástól kezdve 10 mi - 
liárd líra körüli összeget tesznek ki. E halaim..*  
összegekben megnyilvánuló eredmény annak a 
bizalomnak köszönhető,, melyei a Generáli a biz
tosított felek milliói körében előzékeny és lojá is 
üzletpolitikájával 100 év alatt magának kivivőit 
és ez teszi a Generáli jubileumát az egész köz
gazdasági élet fontos eseményévé.

igényeinek altruista szolgálata — terén az in*  
tézet működését a hiteléletben előállott világ
válság és az állam súlyos financiális helyzete 
megbénította. Hangsúlyozta, hogy — sajnos -*•  
évekkel ezelőtt, amikor még külföldi kölcsönö
ket kínáltak és lehetett volna még aránylag ked*  
vező feltételek mellett zúloglevélcníissziót esz
közölni, a koncentráció eszméjének hangozta
tásával ezt lehetetlenné tették. Megállapított*-  
hogy a bajbajutott gazdák szanálásának ügy a 
nagy késedelmet szenvedett és ma sem látható 
át, hogy az elkésett akciónak mennyiben lesz 
sikere. Foglalkozott a hiteléletet béklyóba kötő 
korlátozásokkal, majd megállapította, hogy 
intézet ar adott körülmények közölt fő felada
tának azt tartja, hogy a gazda-klsegzisztenciákat 
átsegítse a mai súlyos gazdasági válságon. A 
pénzlárfnrgalom az elmúlt évben 213,136.997 
penő volt. Az intézet a tartalékalapja javára 
jegyzett alapítványok után az elmúlt évre is •> 
százalék osztalékot fizet. Ar igazgatóságba be
választatlak újból dr. Platthy György aleinök. 
dr. Mulschenbarhcr Emil, dr. Pesthy Pál és dr, 
Puky Endre igazgatósógl ingok, továbbá mint 
uj Igazgatósági tag Erdélyi Ferenc debreceni 
kisbirtokos.

CYANOZ TAKARD
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Kilenchónapos szerződősek 

lesznek az Operában?!
Antiszociális módszerrel kísérletezik az Opera 

gazdasági hivatala

Három nagy síkor

a Vígszínház műsorán

Közeledünk a szezón végéhez, még né
hány hét és megkezdhetik nyári pihenésü
ket az operaházi énekesek. Éppen ezért a 
legnagyobb nyugtalanság uralkodott az 
operaházban amiatt, hogy Radnai Miklós 
igazgató meg senkivel sem kezdett szerződ- 
tctésl tárgyalásokat a jövő szezonra vonat- 
'kozva, pedig az előző években már április
iban megtörténtek a szerződések aláírásai. Az 
Operaházból kiszivárgott hírek szerint en
nek

a késedelemnek súlyos oka van.
’Ar Opera megnyirbált büdzséje és bevételé
nek fokozatos csökkenése nem engedi meg 
Jladnainak, hogy a tavalyi müvészszemély- 
zetet teljes egészében megtartsa, viszont, ha 
bárhol leépítésbe kezdene, akkor ezt az 
Opera művészi színvonala slnylené meg erő
sen. A szinház gazdasági hivatala karöltve 
a kultuszminisztérium illetékes osztályával, 
olyan megoldáson törte a fejét, amely sze
rint a kecske is jóllakhatna, a káposzta is 
megmaradna.

Az Operaház is, mint a többi állami szín
házi -eddig nagyon természetesen nem szc- 
'Z'inszerzödéseket kötött, hanem a nyári hő 
Tápok alatt is fizette színészeit. Hiszen mél 
Jatlan lelt volna az államhoz az, hogy azo

II kisasszony
Varsányi 

Gaál
Góthné, Góth 

Gyergyay 
Gárdonyi 

Makláry

r meitoságos 
asszony 
trauma

Varsányi, Gaál, Tőkés. 
Jávor, Rajnai. Csortos

A Magyar Szinház épületén kőművesek, 
festők és kárpitosok dolgoznak, hogy ezt a 
viharvert színházat a szezón elejére külső
leg is régi fényéhez méltóan rekonstruálják. 
'A színház vezetése körül azonban még min
dig tárgyalások folynak, bár már ezek olyan 
Stádiumban voltak, hogy biztosan emleget
ték a Magyar Szinház teljhatalmú vezető
jéül Heltai Jenőt. A kitűnő iró és Bródy 
Túl dr. azonban nem szívesen válik meg a 
Belvárosi Színháztól, amelynek jólsikerült 
szezonja a legnagyobb reménvekre ad jo
got a jövő szezónra vonatkozóan is. Wert- 
heimer Elemér, a Magyar Szinház épüle
tének tulajdonosa a tárgyalásokba bele-: 
vonta Góth Sándort, az ismert és előkelő 
művészt is. Ezek szerint

uj színházi tröszt van kialakulóban.

Góth Sándor lesz a Magyar Szinház 
igazgató-főrendezője

ITeltaiék minden valószínűség szerint a Belvárosi Színházat 
is megtartják

Kavarodás a ,,Spanyol légy" körül
Tízezer pengőt követet a filmgyártól egy magyar zeneszerző 

számainak „elorozása' elmén
Az egyik budapesti filmszínházban nemrégen 

játszották a Spanyol légy cimü német zenés bo
hózatot, amelyet egy kitűnő francia bohózatból 
ültettek át a filmszalagra. A filmet megnézte 
Eramberger Vilmos nevű zeneszerző is, aki a 
legnagyobb meglepetésére néhány számban a 
saját szerzeményét ismerte fel. A zeneszerző 
erouhal ügyvédjéhez sietett, aki kártérítés fize
tésére szólította fel a filmet forgalomba hozó 
Pátria filmkőlcsönző céget, amelynek Guttmann 
Manó nevű Igazgatója a

leghatározottabban elutasította a zene
szerző Igényét.

A zeneszerző erre tízezer pengős kártérítési 
pert indított a Pátria fi lm kölcsönző ellen, 
amelynek csuk annyi köze van a filmhez, hogy

kát a színészeket, akiknek művészetét és 
munkáját kilenc és fél hónapig igénybe
veszi, a nyári idénybe ne küldje a legbiz
tosabb nélkülözések elé. A magánszínházak 
izonban csak kilenc- és tizhónapos szerző
déseket kötöttek tagjaikkal, akikkel a nyári 
hónapokban nem törődtek. Az Operaház 
— ahogy értesülünk — most

a magánszínházak metódusához akar 
nyúlni és kilenchónapos szerződéseket 

kínál fel tagjainak.
Az Operaházban, ahol egymásután két al
kalommal nagyon jelentékeny flzelésreduk- 
clők történtek, a legnagyobb megdöbbenés
sel hallották ezt az újabb igen lényeges 
llzetésredukció hírét és az Operaház tag 
jainak jelentős csoportja elhatározta, hogy 

ezt a szerződést semmiesetre sem irja 
alá.

Annál is inkább megtagadják az aláírást, 
mert a lecsökkentett gázsiból nem futja 
annyi, hogy azt a nyári hónapokra megél 
hetesükre tartalékolják.

Reméljük, hogy az Operaház vezetö- 
.ége eltekint ettől at antiszociális tervtől és 
nás módon igyekszik rendbehozni az 
Iperaház szénáját.

Angliai Erzsanei
Gombaszögi 

Tőkés 
Csortos 

Törzs 
Rajnai 

Jávor

Wcrtheimer Elemér, Góth Sándor és Hel
tai Jenő úgy tárgyalnak, hogy a jövő évben az

Andrássy-uti Színházban, a Belvárosl
és Magyur-Szinházban a legszorosabb 

művészi együttműködést fejtsenek ki.
Wertheimer Elemér maga is nagy rész! 

tart fenn magának a színházak vezetésében, 
de megmarad az Andrássy-uti Szinház élén, 
amelynek művészeti igazgatója természete
sen Barabás Lóránd marad. A Magyar Szin
ház igazgató-főrendezője Heltai Jenővel 
együtt Góth Sándor lenne. A Belvárosi Szín
házban viszont minden maradna a régiben, 
ahol a színházat Heltai Jenő dr. Bródy 
Pállal vezeti a jövőben is együtt. A tárgya
lások természetesen tovább folynak és nincs 
kizárva, hogy ezek más érdekes meglepe
téseket is hoznak.

ezt külföldről behozta és a filmszínház mű
sorába iktatta. A filmet előállító berlini gyárat 
néni vonta alperesként keresetébe a zene
szerző, aki pedig a film ellen a

a zárlat sürgős elrendelését Is kérte a 
bíróságtól.

A zeneszerző előadta, hogy muzsikája és kot
tái, amelyet a film kockáiról hallott viszont, 
már régebben közkézen foroglak, Igy Berlinbe 
is eljuthatlak, ahol megkérdezése és jogdijá
nak kifizetése nélkül egyszerűen igénybe vették.

A bíróság a napokban dönt ebben * rend
kívül érdekes elvi jelentőségű perben, amely
nek során a zeneszerző kotláival és szakértők
kel akarja bizonyítani a két muzsika teljes 
azonosságát.

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

A heti filmtermés is gyenge volt, de mégis 
érdemes megemlíteni a Paramount egy 
filmjét, amelynek „Éjféltől — éjfélig" a 
elme és amely három pesti filmszínház mű
sorát tölti ki egyszerre, bizonyítva azt, hogy 
az amerikai filmgyártás kezd levegőhöz 
jutni Európában és legfőképpen nálunk. 
Izgalmasan érdekes, mégis arlsztokratiku 
san finom részletekben bővelkedik ez a 
fiiin. — A mosoly országa reprizc nagyon 
szerencsés vulL

SZÍNHÁZI napló
Színházak keddi műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ: Egy hét a Bagolyvárban GW) 
VÍGSZÍNHÁZ: A kisasszony (8).
FŐVÁROSI OPERETTSZIN'HÁZ: Szentpál csoport (8) 
BEI.VÁROSI SZÍNHÁZ, Egv kis senki («> 
KIRÁLY SZÍNHÁZ! Angyalt vettem leleséaül (8). 
áíüVESZ SZÍNHÁZ, Tűzmadár (8)
AN'DRÁSSYUTl SZÍNHÁZ: Huszár Pufi. Mcdgya 

szay (9).
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: Katicabogár. Vadállat (9) 
KOMÉDIA ORFEUM: Rabbinus A niás ágyúban (9) 
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: Kacagó műsor (8. 9). 
KOVÁI ORFEUM: Tropikus expressz (V. #9) 
STEINHARDT SZÍNPAD: Az éjjeli portái (%9),

Budapestet — hálistennek — elözönlőitek 
az Idegenek, akik szinte szájlátva bámulják u 
dunapnrti melropólis szépségeit. Kevés kül
földi érkezik Pestre, akinek az elcö kérdése a 
hotelben ne ez lenne: Nyitva van-e a szigeti 
New-York? Pünkösdi vendégeink most már 
örömmel vehették tudomásul, hogy Igenis 
nyitva van a szigeti New-York s a pünkösdi szép 
napok úgy a külföldi, mint a magyar előkelősé
geknek olyan tömegét láthatták a Tarján Vil
mos remek szigeti New-York-jában, amilyenre 
alig van példa ebben a deflációs világban. Anti 
nem csoda, mert társadalmi eseménynek számit 
a New-York ragyogó, csodálatosan szép nyári 
helyiségének megnyitása, amely szombaton va
lóságos théatrc-pcré-szerücn zajlott le. Felró 
null mindenki, aki a születési, politikai, művészi 
vagy pénzarlsztokróelában valamelyest Is szá
mit. Mindnyájon örömmel állapították meg. 
hogy a New-York alkalmazkodott a mai világ 
hoz, mélyen a polgári nívóra szállította le árait. 
Mindezeken felül a Braodway-Boys olyan jazz 
muzsikát produkált, amelyet még aligha hallót 
tinik. Minden számát külön megtapsolta a kö
zönség. Meg Is érdemelték.

★

Nagykanizsa színházat kapott pünkösdre 
.4 pécsi társulat, Fodor Oszkár vezetésével, 
a hamburgi menyasszonyt adta elő. Öröm 
mel jegyezzük meg, hogy a nehéz idők el
lenére elég szépszámú közönség nézte végig 
a nagykanizsai szezónnyitó előadást.

¥
Néhány nappal ezelőtt a rádió Losonczy 

Lajosnak „Vízió" cimü zeneképét közvetí
tette, ma pedig ugyanennek a zeneszerzőnek 
„Vándormadár" cimü daljátékából közöl 
részleteket. Mindezt azért jegyeztük le, mer! 
kevesen tudják, hogy Beöthy László utolsó 
felfedezettje volt Losonczy Lajos, akinek 
egyszerre három operettjét kötötte le a: 
Unió, talán tiz évvel ezelőtt és csak az Unió 
csődje akadályozta meg, hogy ezt az izmos 
tehetségű református pap-muzsikust a nagy 
közönség számára fölfedezzék. Ugylátszik 
most a rádió pótolja azt a mulasztást, amc 
lyet a napilapok hozsanna zása közben a 
színházak ezzel a zeneszerzővel szemben el 
követtek.

★

Érdekes vendége volt pünkösd vasárnap 
Ján a bécsi Práternek: Jerltza Márta, aki 
tizenkét kis gyermekkel járta végig a Prá
ter mutatványos bódéit. A világhíres éne
kesnő ugyanis nagy gyermekbarát és a pün 
kösdi ünnepek alkalmával tizenkét gyerme
ket ruházott fel, velük szórakozott n bécsi 
vurstliban. Jerltza természetesen nagy feltü 
nést kellett a Práter sétálói között, külör.U 
sen, mikor apró kísérőivel bevonult egy ze
nés Bierhausba, s ott ingyen hangverseny; 
rögtönzött kis vendéjeinek. Sőt a gyerme
kek kedvéért nem operaáriákat, hanem 
„gemütllcli" Wcsl dalokat énekeli.

¥
Ugylátszik állandó rovatot kell nyitni Fe- 

renczy Károly, a Városi Szinház volt bér
lője peres ügyeinek. Csak nemrégen számol
tunk be arról, hogyan akadályozta meg 
ciánozással Ferenezy a lakásának eldrve- 
reztetését. Az újabb árverést tegnapra tűr 
ték ki, de ezt a véletlen segítségével Fc- 
renczynek ismét sikerült kivédenie. A hal 
órára kitűzőit árverésre ugyanis a végrehaj
tók csak hat óra hét perckor érkeztek meg. 
Ferenezy a törvény értelmében tiltakozol! 
az árverés megtartása ellen, bár a végrehajtó 
felmutatta az óráját, amely pont hat órát 
mutatott. A vitát a telefonközpont döntötte 
cl — Ferenezy javára. Ferenezy most abban 
reménykedik, hogy a főváros és a Labrlola 
ellen indított két és félmilliós követelésére 
valamit kap és ezzel kifizetheti azokat a hi
telezőket, akik lakását akarták elárverezni 

★

Végre megnyílott a Beketov-cirkusz Is. 
Valóban a legjobb, a legremekebb artista
műsort hozta. Zsúfolt házak tapsolnak min
den nap a népszerű arénában.

★

Salamon Béla békésem megvált a Terézkör 
úti Színpadtól, hogy néhány vidéki vendégsze 
replést abszolváljon. Kedden Debrecenben sze
repel, majd Kassán. Nyíregyházán és Pozsony 
bán játssza három-három napon a Nyitott 
ablak főszerepét. Csak ezután kerül sor a hagyo
mányos Salamon-turnéra.

*
Ar. Ufa csendben egy kis hangosfilmet csi

nált. amelynek szövegét Kellér Dezső, zenéjét 
Garat Imre irta A kis filmopcrett elme „A fil
léres gyors", amely tíz első hangosfilm szkeccs, 
mert színpadi része is lesz, amelyben Kun 
Magda, Csikós Rózsi, Radó Sándor és Sziklai 
József lépnek fel — Pünkösdvasárnap tartotta 
zeneszerzői estjét Bálint László a Zeneművé- 
szeli Főiskola kamaratermében. amelynek ke- 
relében Vargha Imre, Dávid Zsuzsi (a volt 
pünkösdi királynő). Geszti Mária. Vargha 
Aranka, l'rnv Annié, Gál László és meg többen 
interpretálták a szerző müveit.

^SZIGETI |
DZEIHÜHKETI

megnyitottuk ;|
ERfiCmsaü fogásos .. P 2.50 M 
Uacscr-ametnlí 3fogásosP3e— B 
(szombat kivételével) Is

Este a

BROADWAY BOVS I
zenekar játszik! ra

NEW VORN rt. |

A Vőlegényem a gazember a Városi Szinházn 
hói Budára került, de a bíróság előtt még mindig 
csatázik Uray Dezső, a szerző, Segesdy László
val, aki azt állítja, hogy l'ray Dezső az ö témá
ját irta meg. Szombaton tartották meg ennek 
az érdekes plágiunipernek első tárgyalását, ame
lyen Uray azt vitatta, hogy Segesdy müve csak 
1928-ban jelent meg nyomtatásban és ő már 
1927-ben készen volt ezzel az operettjével. Dr« 
Palágyi Róbert is kérte a plágiumkereset eluta
sítását, mert a maggal törvények nem ismerik 
az ötletvédclmet és eyy témát többen is féld al
ga: halnak. A tárgyaláson azonban Segesdy 
László védője dr Róth Béla beterjesztette a bi
zonyítékait, amelyek szerint, kétségtelen, hogy 
ItíüG ban már közkézen forgott Segesdy témája 
és a Nemzeti Szinház levelével bizonyítottá, 
hogy a darab ott és különböző ügynököknél 
volt olvasás céljából. Segesdy kérte dr. Rá- 
nóczy László, dr. Marton Sándor és dr Fatudt 
Jenő tanukénli kihallgatását, valamint irodalmi 
szakértők véleményét. Ekkor derült ki, hogy a 
bíróság titokban már kiszállt a Városi Szín- 
házba és megnézte a Vőlegényem, a gazember 
cimü darabot, amelyet Segosdy operettjének 
náluk levő példányával hasonlítottak össze. A 
bíróság május 30-án fog Ítéletet mondani ebbeit 
a rendkívül érdekes színházi perben, amely ta
lán meg fogja szüntetni az Íróknak azt a pana
szát is, amellyel több színházi embert és szín
házi ügynököt vádolnak azzal, hogy témájukat 
beszélgetés közben más íróknak akaratlanul i» 
elmondják.

A gyorsaság nem boszorkányság! — mint 
ahogyan ezt Doumer temetéséről felvett hangos
filmről láthatjuk. A meggyilkolt francia elnököl 
-’stitörtökön temették el és szombaton már a 
Undlus filmszínház Játszotta nemcsak a teme
téséről felvett hangosfilmet, hanem Doumer éle
tét és a merénylet lefolyásút tartalmazó hív
adót Is. Gratulálunk!

★
Ugyancsak gratulálunk Rózsahegyi Kálmán

nak, a kitűnő színésznek abból az alkalomból, 
hogy szombaton délelőtt esküdött Mórica leánya 
örök hűséget báró Tornyay Sehossberger 
Györgynek. A fiatal pár már valahol a Cola 
d'Azur vidékéi járja.______________________

PÁLMA
tarlós és kényelmes

Kálmán Jenő kétségkívül a legvonzóbb egyé
niségek egyike a nagy lendülettel előretörő ma
gyar regényirodalomban. írásainak valami egé
szen sajálszerü bája van, a humor és líra egyéni 
keveréke, olyan adagolásban, amelynek titkát ná
lánál jobban ma senki sem Ismeri. Ez az egyéni 
parfüm harmntozza uj regényét Is. amelyet aa 
Omszki randevú világsikere után felfokozott ér
deklődéssel vér tőle a magyar közönség. Ha 
nem Is csalódott. Az uj regénye, amelynek cint*  
„Ez a kutya eladó", valóságos desszert minden 
Irodnloinbarát számúra. Hőse egy bozontos kit 
fehér kutya, „akit**  végzete egy újságíróhoz so
dor. Ettől kezdve a kutya Irányítja az újságíró 
sorsát, viszi gazdáját szeszélyes cikkcakkhan ■ 
szerelmi boldogság és a karrier csúcsai felé. El
ragadóan finom, mulatságos és Izgalmas ez a 
karrier-regény. Eg.v darab nyári kék égholt, ka
cagó napsugár, szív, dcrtl és optimizmus, szóval 
mindaz, amire a legnagyobb szüksége van a 
mai megtépázott lelkű emberiségnek. Bűbájos 
kutynportréjn Jack Ixtndon megfigyeléseivel ve
tekszik. Kétségtelen, hogy Kálmán Jenő uj re
génye követni fogja az Omszki randevút a vi
lágsiker utján. (a. z.)

★
/?.??/ bárókisasszony-görlről szól ez a kis mese 

-- báró H.*efzgcr  Finiről, aki több éve már egyike 
a legtehetségesebb és legkitűnőbb színházi, tán
cosnőknek. A népszerű ,,1'ini'' sokáig menyasz- 
szoni/a nőtt egy ismert társaságbeit urnák, de 
most Récsben férjhez megy — Feleky Kamill hoz, 
a Király Színház kitűnő táncos színészéhez. 
Mindketten a Bécsi Feniihában vendégszerepel
nek.

Hal Asz Imre vlgjátéka a

MŰVÉSZ SZÍNHÁZBAN
Ul hangi UJ színészek I

Csupa ötlet és kedvesség, 
fiatalság és szerelem.

Jövő szombaton KHI-szor

TŰZMADÁR
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
Az uszószövetség jubiláns 

versenyei feledtették az évtizedes 
pünkösdi futball hiányát 

Ünnepi díszközgyűléssel, tartalmas nemzetközi uszóversennyel 
ülte meg a MUSz negyedszázados múltját

Hosszú évtizedeken kérésziül szervírozta 
n futballsporl a közönség ünnepi asztalára 
s legizesebb csemegéi; a legérdekesebb 
nemzetközi atlmkciókat. Angol futball 
csapatok vélték az irányi ilyenkor, pün
kösd Iáján a dunai magyar főváros felé és 
magok után hagyták az élmények egész 
•órát.

Most? . . . Nyomasztó kenyérgondok kö
rött kíizködik a magyar futball és az át
meneti nehézségek közöli mcgfeleilkezell 
azokról, akikkel szemben hálára van köte
lezve:

r közönségről.
Nem gondoltak az illetékes sporlvezérek 

ki jövőre sóin. Átengedték a pünkösdi 
•portesemények piacát nz uszószövetség-

nek, amely alapításának negyedszázados 
évfordulóját ülvén, boldogan fogadta az 
átengedett pünkösdi terminust, amellyel 
jól járt a magyar sportközőnség is.

Az uszószövetség száz, százalékig ki
tűnő sportot nyújtott.

Három kiváló külföldi Európabajnok 
bemutatkozása, az olasz liosszutávuszóbaj- 
noknak Halassy Olivérrel vívott remek küz
delme, kél vendég vizipólócsapat látoga
tása, a teljes magyar kombatláns mezőny 
startja — mind-mind hosszú időre emlé
kezetessé teszik az nszósport jubiláris ün
nepét és a nyári uszószezon ragyogó pre
mierjét.

Igazi magyar „Vcrbandsfest” volt ná
lunk piros pünkösd ünnep.. t

Bárány István dr.
legjobban, ötvennél 

nyolcvanig két test

Waller Binner, a nemzetközi uszószövetséfí német vezére 
magyarul köszönti a jubiláns sportszövetséget

A pünkösdi ünnepeket megelőző pénteken 
éjfélkor már együtt volt a ketlősünnepi nem
zetközi verseny előkelő külföldi mezőnye. 
Szombaton este a MUSz már szép közönséget 
fogadott a szigeti fedélIti.'zodában, ahol be
mutatkozott a két vizipóló-vendégcsapat is.

A jubiláris program második része pünkösd
vasárnapján délelőtt zajlott le nz Újvárosháza 
közgyűlési termében. Közéleti előkelőségek, a 
társadalom és a közélet dignitáriusai, bel- és 
külföldi sporlvezérek, az. nszósport lelkes bará
tai gyülekeztek ünnepi sötét ruhában a váci- 
tttteai fővárosi székház ragyogóan kivilágított 
közgyűlési termében. Az elnöki emelvényen ült 
tfomonnay Tivadar dr. elnök, Senn Oltó dr., 
Kéler Tibor dr., ifj Horthy Miklós társelnökök 
él Komjádi Béla iigyvczctő-nlelnök.

A Hiszekegy után, amelyet állva hallgatott 
irégig a közönség, Honionnay Tivadar rövid 
elnöki megnyitójában üdvözölte az. ünnepi dísz
közgyűlés előkelő vendégseregéi, köztük Cafice 
osztrák és l’allier csehszlovák követel, Scliivö- 
ttér Ervin dr. államtitkárt, a kultuszminiszter 
képviselőjét, a belügyminisztériumot képviselő 
Táskámig János miniszteri tanácsost, Gerevlch 
Tibor dr.-t, a külügyminisztérium képviselőjét, 
iLózúr Andor dr.-t, az OTT elnökét, Szendy 
Károly fővárosi tanácsnokot, a nemzetközi, vala
mint nz olasz, nz osztrák és a csehszlovák úszó- 
•zövétségek képviselőit.

Az ünnepi beszédet Kélcr Tibor dr., Ítélőtáb
lái biró, a MUSz társelnöke tartotta, rövid 
Wissznpillnntást vetve n leglcvékenycbb és ercd- 
tnényekben leggazdagabb sportszövetség elmúlt

negyedszázadára. Tiszteletbeli tagjaivá avatta a 
szövetség Szendy Károlyt, Kun Bélát, Onódy 
Józsefet, nz Irgalmasrendet, Gerevich Aladárt 
és az. MLSz-t. A szövetség olimpiai jelvényeivel 
tüntette ki azoknt a sportférfiakat, akik 25 év 
alnlt önzetlen munkájukkal legtöbb érdemet 
szereztek a szövetség felvirágoztatása körül. Az 
olimpiai jelvények egyetlen aranypéldányát pe
dig Honionnay elnöknek ajánlotta fel Kélcr 
társelnök.

Az üdvözlések sorát Schwöder Ervin dr. kul- 
luszállnmlilkár nyitotta meg. Lázár Andor dr., 
az OTT elnöke, a szövetség legérdemesebb 
munkásainak kiosztotta az OTT testnevelési 
érmeit. Szendy Károly a főváros nevében kö
szöntötte a szövetséget.

Megkapó jelenet következett ezután.
Waller Binner, a nemzetközi uszószövetség 
német vezért, lelkesliangu magyar beszédet 

olvasott fel.
Csak nkkor folyamodott a német szavakhoz, 
amikor érzelmeinek nyomatékot kívánt adni.

A közgyűlés egyemberként ünnepelte szűnni 
nem akaró tapssal a magyar uszósport lelkes 
külföldi barátját. Geigcr Paul dr. az osztrák, 
Ladislav Hauptmann a csehszlovák és Zattoni 
az olasz nszósport baráti üdvözletét tolmácsolta.

A társszövetségek képviseletében felszólalt 
Szcrclemhegyi Jenő dr., a MASz, Boldog Nán
dor az MKSz, Nádas Ödön az MLSz, Zsarná- 
czay János a BLASz, Mailinger Béla a PLASz, 
Kankooszky Artúr a MÖSz, Misi cg Sándor dr. 
nz MVSz, Szukováthy Imre dr. a Testnevelési 
főiskola részéről.

beállítja a félidő 
— úgy látszik — 
az öregek jobban

Keserű II.
De számiizetésfl

Halassy és Costoli gyilkos küzdelméből megszületik 
az uj magyar ezres uszórekord

Kaffyogó. v*rAf*nye.  májust délután. A Csfi- 
•zár uszoda magáraöltölle a nagy nyári esemé
nyek ünnepi képét. Az uszoda haltján keresz
tül csak ugv özönlik a tömeg. Színes női toalet
tek a szivárvány minden színében, ragyogó ka
tonai uniformisok, világos nyári firfiruhúk 
mindenütt. Csak fent a tribünön vonja a Ügyei
met magára egy ur, aki cilinderben és világos
szürke zsakettben, nyakában látcsövei vizsgálja 
ei tömeget, l’szók és uszóhölgyek dresszben és 
pizsamában futkosnak le föl, alkalmazkodva a 
MÜS1 szigorú rendeletéhez, nniely

halálraítélté a mcztelcnkcdést.
> bejárat fölötti díszpáholyban képviselők és 
diplomaták, közöltük Arlotia olasz, követ, Pig- 
tiótelli herceg, Calicc osztrák követ, Bethlen 
Margit grófnő és még sokan.

Ar npm polgáristák ,50 méteres versenye 
tiyitotln meg az ünnepi programot Utána jött 
11 100 méteres fin sprintverseny. 1. Török
fBSE) 1:13 4 mp. 2. Korschyll (ÍII kér). 3. 
Eiclinrider (NS( |.

— Mentők, mentők ... - kiáltják hangosan 
cs mindenki megdöbbenve tekint a müiigró- 
állvány fele, hogy azután harsogó kacagásban 
törjön ki. Mi történt? Semmi egyéb, mint az, 
hogv a miiugrótoronyról, ahol éppen a rádió 
mikrofonját szerelték, hogy a verseny nemzet 
közi részét közvetítsék --

a verseny.

vitéz Halassy Olivér

Jubiláris főverseny: 
1000 méteres úszás a 
MÁV és a TEBE tiszte
letdijáért. A startnál vi
téz Halassy, Paolo Cos- 
toli, nz olasz sampion, 
Jakab az UTE-ból és 
Wimmer, az osztrák 
Touring Club tagja.

Starti Costoli indul 
legjobban és az osztrák 
rögtön le is marad. Iszo
nyatos drukk, mindenki 
a fejét vakarja. Jakab

és Costoli fordul százon elsőnek. Jakab és Cos
toli 1:1'2, llalassy 1:13. Most már Jakab is le
marad és csak llalassy és Costoli öli egymást. 
'200; Costoli 2:35. Halassy 2:35.1. 300 m.: az
olasz 3:59, a magyar 3:59.6. Kezdünk aggódni, 
mert 400 méternél marad az arány: 5:23—5:26. 
Ám 500 nál már diadalkiáltás hallatszik*

egyszerre fordul mind a kettő.
Idő 6:48. Halszáznál H.13. hétszáznál 9:40. 800

n vlihe esett egy kalap és egy bot.
rAz önkéntes mentő: vitéz Halassy Olivér kiha- 
lassza a ruházkodási cikkei ét és már folyik is

KAR OLCSÚH RUHAZKODHI?
Belvárosi ári ruha-SBalon,

IV„ IrAnyi-u. 21. I. 4. az. s. mér 50.- l’-től késett 
méret szerint többszöri próbával ftltflnvf, felöltőt 

lonitlást, fazon ralinkét ölesén vállal.

Tóth Ilonka
Borussia 1:13.8 mp.

Ax 50 éve fennálló

Wfömyh
FV-J'S dívái akii cég

FELOSZLATJA
FIÓKÜZLETET

I’uplinlngek 8.-, 9.- pengő,
hely emnv akkori (lök................ R.BO P-töl
Tavaszt kalapok ................... 7.80 pengő.
Tavaszi kabátok .......................100 P-től

Budapest. IV. Kossuth Laios-utca /& 
. 17//., Hdkócrt-ut 7

méternél viharos taps. Hirdetik:
Nyolcszázas Idő: 11 p. 05.6 mp. Országos 

rekord!...
De ezren is rekord lesz ám — mutatja a stop
per. 900 tn. — llalassy 12:22, Costoli — na
gyon messze van, nem fontos!

Eredmény: Győz vitéz Halassy Olivér 
(UTE) 13 p. 47.6 mp. Országos rekord. 2. 
Paolo Costoli, Firenze, 13 p. 50 mp. X Ja

kab (UTE) 14 p. 17 mp.
Az osztrák beérkezésére nagyon soká kellett 
várni De még igy is osztrák rekord lett'

Két kisebb jelentőségű szám jött ezután, meg 
lehetett beszélni az eseményt. 100 m. ifjúsági 
hátuszás. 1. Lányi (BBTE) 1:20 mp. 2. Barabás 
(BBTEI. 3. Kovács (UTE). — 200 m. hölgy
mellúszás. I. Kirchner Erzsébet, Tatabánya, 
3:31 8 mp Északnyugati kerületi rekord. 2.

^álogc&dulát,
• tag.'-

Szép Klára (III. kér.) 3 Pesti Margit, egyleten 
kivüli.

Feszült érdeklődés mel
lett áll fel a másik jubi
leumi főversenynek:

a százas gyorsuszáa- 
nak előkelő bomba
mezőnye: Wannie I., 
Kánássy, Szabados, 
Székelv, Bóránv, 
Wannie II., Mészöly, 

Boros...
Elindítják a mezőnyt, de 
Bárány kiugrása miatt 
nyomban vissza is fü
tyülik őket. Elkészülni, 
rajt... Bárány startol a 
testhosszal fordul, előnye
hosszra növekedik, de Székely a finisben fél- 
teslhosszra közelíti meg. Eredmény:

1. Bárány István dr. (MESE) 1:04 mp.
2. Székely András (FTC) 1:02.2 mp. 
X Szabados (UTE) 1:02.8 mp. 4. Wannie

András (SzUE).
Az MLSz liszteleldijáért ússzak a 200 m mell 

uszoversenyt. 1. Iliid UTE 3:02 mp. 2. Lantos 
FTC 3:05.6 mp. 3. Steiner MTK 3:06.8 mp. — 
200 m. ifj. gyorsuszás. 1. Zólyomi MUE 2:34.2 
mp. 2. Angyal Tatabánya 2:37.2 mp. 3. Gyóji 
UTE 2:38.2 mp. — 1Ö0 m. hölgygyorsuszás.

1. Tóth Ilonka MUE 
1:16.4 mp. 2. Magasházy 
Rózsi Tatabánya 1:18.2 
inp. 3. Sipos Margit FTC 
1:18.4 mp.

A harmadik jubileumi 
főverseny: a 100 m. hát
uszás . Kari Deutsch, a 
német Európasampion 
mint vendég. Nagyon 
tudl A hivatalból kiren
delt magyar mezőny egy
kettőre lemarad. Győz: 
Kari Deutsch Szilézia— 

2. Bitskey 111. Árpád 1:15.8
mp 3. Biteken Aladár és Kovács UTE 1:16 mp

Toronyugrás. Újból egy Európabajnok: az 
osztrák I. Staudinger. Nagy Károly és az újpesti 
Kovács társaságában. Három szabadon válasz
tolt gyakorlat után a bécsi fiúhoz csatlakozik 
osztrák Európabajnok kolleganője: Epply kis
asszony. Artistamutaványok a három- és a tiz- 
méteres állványon szólóban és kettesben. Szép 
volt. Következnek a

vlzlpólómérkőzések a Kormányzó serlegéért 
Az első meccs a híres német úszó: Herbert 
Hcinrich bíráskodásával:

MAGYARORSZÁG B—CSEHSZLOVÁKIA 
7:2 (2:1).

Magyarok: Barta — Sárkány, Tarródi — Su- 
rányi — Keserű II, Vértesi, Keserű 1.

Csehszlovákia: Buschek — Gelreuer, Epstein 
— Choutek — Steiner, Schmuck, Svelila.

ügy fest a dolog, mintha a csehszlovák csapat

Megjelenik
A MUSz-t jellemző pontossággal hangzott el 

a második nap nagy nemzetközi versenyének 
startját jelző fütty. Az első szám a KISOK-istá- 
kat juttatta szerephez a 100 méteres gyors
úszásban. Nyeri: HofTmann 1 p 12 mp-vel. 
Nem is rossz, idő — mondják. Alighogy vége 
van a versenynek, a főbejárat előtt izgalom
teli mozgás indul, pillanatok alatt üres lesz a 
terep:

érkezik a kormányzó és neje.
Elől a fess szárnysegéd, utánuk mintegy húsz 
méterrel a kormányzó felesége, balján Lázár 
Andorral, az OTT elnökével. Mögöttük a kor
mányzó tengerészuniformisban s mellette IIo- 
monnay Tivadar dr., a MUSz elnöke. A Him
nusz hangjai közben mennek fel a díszpáho
lyukba és elfoglalják a helyeket. Úgy mellé
kesen jegyezzük csak meg, hogy a főméi tő- 
ságu vendégek a Császárffirdő sajátos építke
zése folytán nem a legkellemesebb helyre ke
rülnek. Először a forró nap bántja az Illusztris 
vendégeket, majd amikor ezt megunva, árnya
sabb helyre húzódnak, akkor meg az erős 
nap visszfénye teszi szinte láthatatlanná a me
dence tükrét. De ez a kettős kellemetlenség 
sem tudja azt a nagy érdeklődést ellensúlyozni, 
amellyel a főméltóságu pár az egész versenyt 
lankadatlanul véqigflgycli. Már a kétszáz méte
res ifjúsági mellúszást is kcdvtclve nézik. Az 
érdekes versenyen 1. Pázmán 3 n 06.6 mp. 2. 
Reitgruber FTC 3 p 16.2 mp, 3. Nórák III. kor. 
3 p 16.9 mp.

Alig fejezik be a fiatalok’ versenyét, amikor 
máris nagv a mozgalom és készülődés a start
hely körül. A jubiláris főverseny legérdeke
sebb száma következik:

a 200 méteres gyorsuszás.
\ közönség hullámzik, valódi snorlcsemege ez. 
ami most következik. Egyelőre csak Buda- 
nc«lnek lehet része benne: ilyen mezőny a 
startnál máshol nem fordul elő. A tudat büsz
kesége ott csillog minden széniben, amikor a 
megafon érces basszharitonján sorolja fel a 
nagyágyúkat: dr. Wannie I.. Szabados, Wannie 
•1. dr. Páránv. Székein. Kánássy és még né- 
bánván. Köztük Pánin Cnstoll. n firenzei csoda- 
"«zó A jókedv n tribün minden régben el- 
'erjed. Egv kedélyes kérdés röppen el:

— Costolt is Indutt
— Hogyne' — Vonaton hazafelé . ..
Általában nagv az önérzet a közönség köré

ben és Cnstolinak nem sok sftnsznt adnak, 
így Is történik 4 startot legjobban Wannie II. 
veszi, de aztán túltesz rajta a rutin, n tehetség 

mert nrm sokkal később már 
Báránn és Székely van elől Báránv. a fanomén 
és Székely, az ifjúság. Az chő 100 méter ideje: 
Bárány 1 p 01.9 mn. Székely 1 p. 069 mp. és 
Costoli 1 p. 07.4 mp. A» első forduló után BA-

jobb volna. Pedig nem úgy van: a magyarok 
rosszabbak. Vértesi dobja az első gólt, mire 
Choutek kicgyenlit. Vértesi 
eredményét. A szünet után 
használ a dorgatórium, mert 
rákapcsolnak. Keserű II. 
egymásután két gólt dob. 
Majd Tarródit és Svehlát 
kiállítja a biró. Keserű 
La ló bevágja az ötödik 
gólt, mire Epstein elke
seredésében

vlzbcfojtja Vértesit.
A biró kiküldi a tettest 
a vizböl, erre Epstein 
dühösen falhoz csapja a 
labdát. Ez aztán már a 
közönségnek sem tetszik. 
Epstein hangos tüntetés 
közben vonul a kapu mögi
csak rövid ideig tart, meri Vértesi szabaddobása 
máris gól és a vendég vissza is lérhet. Keserű I, 
a vizipólókapitány is „beszáll" egy góllal, az 
utolsó szó azonban a vendegeké. Schmuck 7:2-ra 
javít.

Most egy kis háziünnep következik. A féllábu 
Halassyt ünnepük abból az alkalomból, hogy 
huszonötötdször játszik a válogatottban. Herbert 
Ileinrich vezeti a következő meccset is:

MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA 8:1 (4:0).
Magyarország: Bródy — Ivády, Homonnayj 

— Halassy — Bozsi, Németh, Rajki.
Ausztria: Weninger — Flesch, Plohnen -*  

Meher — Müller, Adlcr, Schönfels.
Potyognak a gólok. Németh, Halassy, Halassyí 
A VÁLOGATOTT CSAPAT LEGÖREGEBB 

ÉS LEGFIATALABB TAGJA:

Homonnai Bajkl

Németh. Második félidő: Rajki, Németh, Né- 
meth. A magyar felbuzdulás 7:0-nál elakadt 
Nem megy a játék.

— Mi az, lazsálunk1? — kiáll be egy harsány 
hang. Mire Sunyi mérges lesz, előremegy csatár
nak. A baj ezúttal is törvényszerűen bekövetke
zett, mint mindig, amikor az öreg válogatottnak! 
esatárambiciái támadtak. Osztrák támadások*  
azután Müller bevág egy remekbeszabott gólt 
7:1. Nagyobb baj azért nem történt, meri Né
meth ezt is visszaadja. Azután 8:1 állásnál meg
szólal az időmérő sípja. Vége a meccsnek.

az államfő
rányt már Costoli többé nem is érdekli, csali 
Székely. Az utolsó hossznál a nézőtér felőli s 
i:ár Bárány győzelme vitathatatlan, Székelyt 
tüzeli bravúros úszásra, amely a pompás kon
dícióban lévő fiú meg is hálál s cgv testhosszu- 
ságra közelíti meg nagyszerű mesterét. Mikor 
kihirdetik az. eredményeket némi elképedés van*  
mert az időmérők bizony alaposan clszámitol- 
ták magukat. így történik meg, hogy Bárány, 
idejét előbb 2 p. 19 mp.-re hirdetik, majd ké
sőbb javítanak. Véglegesen azután a kövrlkeiö 
eredményt hirdetik ki:

1. Bárány dr. 2 p 19.6 mp„ 2. Székely 2 p.
21 mp„ X Szabados 2 p. 24.4 mp., 4. Cos

toli 2 p. 24.6 mp.
A második idő-előfutam indulói közül Páhok 
erőteljes úszása és 2 p. 27.8 mp.-es ideje aratott

A 100 m-es hölgy-hát*  
uszóbajnokság népes me
zőnyt szállított a start
hoz, de meglepetésről el
felejtett gondoskodni, 
így azután kialakult a 
várt sorrend: Bajnok: 
Sipos Manci (FTC) 1 P- 
35 mp.. 2. Tóth Magda 
11. (MUE) 1 p. 37.) mp , 
3. Csányi (FTC) 1 P- 38 
mp.

A 200 m-cs hátuszás 
a német Kari Deutsch 

zsákmánya lett,
bár Bilskey III. alapos finisbe fogott, csak 
megközelíteni tudta, beérni már nem. 1. Kari 
Deutsch 2 p. 45 mp.. 2. Bitskey III. 2 p. 48 mp.,

nagy tapsot.

Sipos Manci

Aranyórtókü

UILLÜTELKEH
a Balaton partján

SIÓFOKON
Lsg|obb Ukabelektat*. ’
Maga*  fekvésű, nagyrészt már beépült 
terület Villanyvllágttáe. FAeitott utak.

sioior FürdölDazaatosao hm, 
Budapest, Károly • körút tt/a. 
Félemelet. Telefon: 4S*S-O>-
Kérjen prospektust I



Budapest, 1032 május 17. HÉTFŐI NAPLÓ 11
J. Biteket, ff. 2 p. 49.6 mp
....\P-S0mHrre, hol csapat
borill az UTE leim nvarte 1 n. li.l., mp..„ ijl. «L J. MTK 1 p. M mp 3. BEAC 1 p.%” mp.

A 400 m-es II. osztályú 
gyorsuszást kenterben 
nyerte Jakab, a titkos 
favorit, a tatabányai An
gyal előtt. 1. Jakab 
(UTE) 5 p. 24.6 mp., 2. 
Hunyadi (FTC) 6 p. 42 
mp., 3. Pillér (MAFC) 5 
p. 50.2 mp.

A 100 m-es mellúszás 
heves csata után Hild 
győzelmével végződött. 1. 
Hild (UTE) 1 p. 21 mp., 
2. Fledler (BEAC) 1 p. 
23 mp., 3. Steiner (MTK) 
1 0. 23.4 mp. 

hölgy-vegyesstaféta a jól-

Jakab

A S'XlOO méteres .. ...,u a r„.
úszó, de gyanúsan váltó tatabányai úszó höl
gyek zsákmánya lett 4 p. 38.4 mp. es idővel. 2. 
FTC 4 p. 42 mp., 3. MUE 4 p. 50.4 mp.

Közvetlenül a vizipólómérközések előtt Stau- 
dinger, Európa toronymüugróbajnokának rész
vételével bemutató ugrások voltak, 
MAGYARORSZÁG A) — CSEHSZLOVÁKIA 3:1

Magyarország A): Bródy — Ivády, Homonnai 
— Halasi — Bözsi, Németh, Rajki összeállítás
ban játszott a csehszlovákok ellen. Az A-csapat 
játéka mind szakkörökben, mind pedig a kö
zönség körében kínos feltűnést keltett, mert 
jóformán egyetlen részében sem volt azon a 
magaslaton, ahol például még tavaly is tartott. 
Annál több volt a hibás rész és a szinte szokat
lanul pontatlan és szeszélyes játék. Németh 
mindjárt az elején gyönyörű gólt dob, de az- 
után a csehszlovákok is fölnyomulnak és bizony 
mutogatják oroszlánkörmeiket. Még mielőtt 
eredményt elérhetnének, Németh megismétli az 
előző mozdulatot és Halasy passzából ismét 
fordulással lövi az ujabb gólt. 2:0. Nem sokkal 
utána Halasy hibáz, emiatt Schmuk labdát kap 
'és lövését Bródy, bár érinti, védeni nem tudja, 
2:1. Még egy kapufa rémiti a kedélyeket, s aztán 
jön a második félidő. Hiba hiba után követke
zik s Halasy még egy megítélt négy-yardost is 
Busekbc lő. Azután következik az egyetlen el
fogadható akció, amely góllal végződik: Bozsi— 
Rajki—Halasy össz játék s utána védhet ellen gól. 
Bontja egy kicsit a gól szépségét az a körül- 
inény, hogy Halasy a két méteren belül állt. 
Hajki és Bozsi ismételt és sikertelen vizsgája 
után ér véget a kellemetlen csalódást hozó mér
kőzés. Utána a B-csapat állt a starthoz Auszt
riával szemben.
MAGYARORSZÁG B) — AUSZTRIA 11:3 (6:3).

Magyarország B): Barta — Sárkány, Tolnay 
>— Tarródy — Keserű I., Vértesy, Keserű II.

No, ez a mérkőzés már egészen más játékot 
mutatott s különösen a technikás csatársor, va
lamint Tarródy feltűnő és nagyreményekre jo
gosító halfjátéka tetszett. Bartha mindjárt az 
első percben elnézi Schönfcls szép lövését és 
i-czetnek az osztrákok 0:1. Utána még egy kis 
idegesség, ami abban nyilvánul, hogy Keserű 
II. a kapusba dobja a biztos gólt.. De aztán 
javítanak és Vértesy egyenlít. Később Vértesy 
lövését Wenlnger védené, de miközben a víz
ből emeli a kezét, az ujjai közé akad egy 
gumisapka és erről lecsúszik a labda. 2:1. A 
két magyar hátvéd hibája folytán Schönjeld 
újra gólt dob. 2:2. Nem sokáig örülhetnek az 
egyenlítésnek az osztrákok, mert előbb Keserű 
l. 15 méterről lőtt labdája, majd Vértesy közel
harcban született gólja tűzeti ujabb eredményre, 
a magyar csapatot. 4:2. A nagy buzgalom azon- 
bán arra jó, hogy Beck leúszva, ujabb szép 
gólt dobjon. De ezzel azután ki is dobták ma
gukat az osztrákok s ettől kezdve a magyar 
csapat korlátlan ur a vízben. Előbb Vértessy 
viz alól lőtt csavaros, csodás gólja, majd Ke
serű I. lövése hoz eredményt. 6:3.

— Ez már vizipólől — állapítja meg a kö
zönség.

Szünet után tovább tart a gólzápor és egy
másután jeleskednek a B-csapatbeliek. Keserű 
l. 7:3, Vértesy 8:3, Keserű II. 9:3, Vértesy ra
gyogóan iveit labdája 10:3 és végül Keserű l.-é 
az utolsó gól, a 11:3 érdeme.

A mérkőzés után a kormányzó kihallgatá
son fogadU a vlzlpóló-caapat tagjait 

és formás beszéd kapcsán figyelmeztette őket 
kötelességükre.
A KORMÁNYZÓ TISZTELETDIJÁÉRT FOLYT 

KÜZDELEM - ---------------
A 
B

1. Magyarország 
X Magyarország 
8. Caehszloválda
4. Ausztria

VÉGEREDMÉNYEI
3 győz. 0 pont 13t8

t „ a » iu.ll 
0 „ 0 „ 5:26

Tömeges pünkösdi bajnokavató 
a főiskolásoknál

Pünkösd hete — az évtizedes hagyományok
nak megfelelően — a főiskolai sporté. Messze, 
nagyon messze vagyunk a legendás hlrü Ox- 
ford—Cambridge-mérkőzé-.ektől, hiszen néhány 
és*  előtt még nem is vették komolyan annak n 
néhány önzetlen sportférfiunak tiszteletreméltó 
erőlködését, akik fanatikus hitte) dolgoztak az 
egyetemi ifjúság sportjának kiépítésén. Az 
azonban bizonyos, hogy ha mindjárt a távoli 
jövő ködéből integet is felénk a sokezres szá 
mokkái dolgozó főiskolai sport délibábja, jól 
esik megállapítani, hogy kezdünk ám eltávo
lodni attól a Potemkinépitménytől is, amelyet 
régebben ismertünk még főiskolai sport alatt

Gorám Jenő dr. ... A sportoló főiskolai if 
juság tisztelettel ejti ki ezt a nevet. Ez az ön
zetlen sportférfiu fáradságot megvető munká
val buzgolkodott hónapok óla a bajnoki ver
seny előkészítésén. Az odaadó, lelkes munka 
nem is veszett kárba, amint azt az előttünk 
fekvő eredmények igazolják. Nézzük csak!...

A salakpályán ...
A főiskolai atlétikai bajnokságok első napja 

közepes eredményeket 
hozott, amelyek azonban 
főiskolai viszonylatban 
mégis jóknak mondha
tók. Legjobban szerepelt 
Bácsalmási Péter, aki a 
távolugrásban nagy ered
ménnyel győzött. Mel
lette Rettegi, Govrik, K’i- 
lit:y és Csányi formája 
volt meggyőző. A részle
tes eredmények:

Magasugrás női. Baj
nok: Vértessy Kató TFSC

2. Friedrich Ilona TFSC 134 cm. 3.

Győriíy vasárnap délelőtt 
kerékpáron útnak indult 

Losangeles leié
A Vúndorkrdv Kerékpír Kör v.sírnnp délelölt 

a bécsi országúton rendezte a Révay Zoltán or
szágúti emlékversenyt. Az első- és másodosz
tályú versenyzők közösen Indított csoportjában | 
o standard időt, amely 4 óra 34 perc volt, ( 
egyik versenyző sem érte el, úgy hogy a két cso
portnak az éremdljazást az MKSz ezúttal sem 
engedte kiosztani. Az I. és II. osztályú versenj^| 
150 km-es csoportjában Szenes Károly MTK 
győzött 4 óra 43 perc 25 mp alatt. 2. Horváth 
MTK rajta. 3. Huszka 1. MKSZ rajta, 4. Bauhol- 
ser BSE rajta, 6. Keck Postás rajta, 6. Orczán 
Törekvés rajta. 7. 26 sorscnyzŐ holtversenyben, 
valamennyi az élcsoportban. Óraóllag 31.782 km.

A. I. ó H. nntllyö r.Mrny.fikkrl W0dd- 
brn Indult el GyPrUy Imre IKbbs-trBa m«- 
KJ«r bajnok la, l/» Angalraba. Gyírttr 
Hamburgig kerékpáron megy, onnan hajón 
át New-Ynrkbh. ahonnan valószínűen h*ré k* 
páron fesd meg az utat Los-Angelesbe, 
hogy résztvrgyen a kerékpáron olimpiánkon 

a saját költségén.
GvőrfTv vorsenyzőtársai részéről meleg búcsúz
tatásban részesylL

Bácsalmási Péter
146 cm. 
Molnár Júlia BEAC 134 cm.

100 méteres síkfutás. Bajnok: Rettegi László 
TFSC 11 mp. 2. Paku Ernő TFSC 11.1 mp. 3. 
Kereszty Géza BEAC 11.3 mp.

Rúdugrás. Bajnok: Pociik Béla TFSC 340 cm.
2. Friedrich Tibor MAFC 330 cm. 3. Szekré- 
nyessy Zoltán MAFC 830 cm.

100 méteres síkfutás női. Bajnok; Wídder 
Györgyi BEAC 13.6 mfi 2. Vadas Irma TFSK
13.8 mp. 3. Gcnersich Gabriella TFSC 14.0 mp.

Sulylőkés női. Bajnok: Gencrsich Gabriella 
TFSC 921 cm. 2. Balkányi Lenke TFSC 909 cm.

Sulylőkés. Bajnok: Csányi Zoltán TFSC 1408 
cm. 2. Arany Mihály LASE 1371 cm. 3. Végh Ist
ván DEAC 1349 cm.

400 méteres síkfutás. (3 előfutam.) Bajnok: 
Lázár László KEAC 51.6 mp. 2. Mészáros József 
BEAC 53.2 mp. 3. Kösztner László DEAC 53.4 
mp.

Távolugrás. Bajnok: Bácsalmási Péter TFSC 
700 cm. 2. Megveri Jenő PEAC 705 cm. 3. Pöl- 
hössv Béla MAFC 656 cm.

200 méteres gátfutás. Bajnok: Boross József 
KEAC 26.7 mp. 2. Kuhár László BEAC 27.1 mp.
3. Héjjas István BEAC 28.7 mp.

1500 méteres síkfutás. Bajnok: Govrik Elemér 
BEAC 4 p 12.4 mp. 2. Ignátz Mihály TFSC 4 p
14.8 mp. 3. Perjés Dénes MAFC 4 p 18 mp.

Blszkoszvetés. Bajnok: Knlitzy Jenő TFSC 44 
m 31 cm. 2. Bácsalmási Péter 43 m 64 cm. 3. 
Dávid Dénes KEAC 38 m 90 cm.

A főiskolai atlétikai bajnokságok második 
napja mintegy ezer főnyi közönség előtt zajlott 
le a BEAC lágymányosi sporttelepén. Ezúttal 

két uj főiskolai rekordot állítottak fel az 
atléták.

József királyi herceg vándordíját a TFSC nyerte 
170 ponttal, 2. BEAC 64 ponttal, 3. KEAC 60 
ponttal. A részletes eredmények a következők: 

800 m-es síkfutás: 1. Lázár KEAC 2 p 00.8 
mp. 2. Govrik BEAC 2 p 01 mp. 3. Ignátz TFSC 
2 p 03.8 mp.

Magasugrás. 1. Hődosi PEAC 174 cm. 2. Nagy- 
Gergelyffy LASE 174 cm. 3. Kárpáti TFSC 
174 cm.

200 m-es síkfutás: 1. Paku TFSC 22.8 mp. 2. 
Lázár KEAC 23.2 mp. 3. Obitz BEAC 23.4 mp.

Gerelyvetés. 1. Várszegi TFSC 60.15 m. 2. Bo
ros TFSC 55.10 m. 3. Farkas TFSC 53.32 m.

.5000 m. snkfutás. 1. Govrik BEAC 10 p 28.4 
mp, főiskolai rekord. 2. Horváth PEAC 16 p 31 
mp. 3. Horváth BEAC 16 p 35.2 mp.

110 m-es gátfutás. 1. Boros KEAC 15.8 mp, 
főiskolai rekord. 2. Arany LASE 15.9 mp. 3. 
Szabó TFSC 16.1 mp.

400 m-es gátfutás. 1. Kuhár TFSC 1 p 01 mp. 
2. Héjjas BEAC 1 p 01.4 mp. 3. Titel TFSG 1 p 
03.4 mp.

Hármasugrás. 1- Bácsalmási TFSC 18.87 m. 2. 
Boros KEAC 18.33 m. 8. Kovács BEAC 13.20 m.

Női diszkoszvetés. 1. Bogyó Györgyi TFSC 
28.62 m (nem bajnok, mivel a standardot nem 
érte el). 2. Friedrich Ilona TFSC 26.02 m.

Női távolugrás. 1. Genersirh Gabriella TFSC 
466 cm. 2. Benes Marianne TFSC 455 cm. 3. Lin
kér TFSC 442 cm.

A lőtéren...
Magvarország 1931'32. évi főiskolai céllövő 

bajnokságait Nagytétényben és a Marczibányi- 
téri lövöldében a kettős ünnepen bonyolítottak 
is. Az összesített eredmények alapján az egyéni

HMISUlftTI 
JOKEDUl
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bajnokságot Lovász Olivér LASE nyerte 
ponttal, második Beusterien Ralph BEAC 
ponttal, harmadik Szokol Zoltán BEAC

A csapatbajnokságban az egyesített 
a Ludovika Akadémia 
a BEAC és a LASE má- 

A részletes eredmények

ponttal.

ponttal, 
eredmények alapján 
együttese lelt nz első, 
sodik csapata előtt, 
a következők:

Hadipuska: bajnok 
Lovász Olivér LASE, ... __________  .
BEAC. Csapatversenyben 1. LASE, 2. BEAC, 
3. Debreceni GASE. Hadlptsz.oly: bajnok: lo
vász LASE. 2. v. Orbán LASE. 3. Ferch LASE. 
Csapatbajnok LASE. 2. LASE II.. 3. Közg. EAC. 
Lövés kapásból: Bajnok: Szokol BEAC, 2. Kiss 
LASE. 3. Beusterien PEAC. Csapatbajnok 
BEAC, 2. LASE. 3. Debreceni GASE. Kis
öblű puska: bajnok: Beusterien BEAC, 2.

Bolgár László LASE, 2.
____  _____ 3. Gaidenccker jMs*án  
Csapatversenyben 1- LASE,

■ ■ ■ H ■ Ztn£s til3onnAI1BU ZEHES VfiGSOHft

EJJEL-NflPPftL MYjTllfil
LISZT FHEIlCTtR 9. MZTftLWEIIPElEK 139 20
Los*ász  LASE, 3. Molnár D. GASE. Csapat- 
bajnoki BEAC. 2. Miieyetemi LE, ‘ '
Céllövés pisztollyal: bajnok: <
BEAC, 2. Orbán LASE. 3.
Csapatbajnok LASE, 2. Mü gycteml LE, 
BEAC.

;, 3. LASE.
Gaid estéékor 

Rátkni TFSC.
3.

Húszezer ember álmodott 
az idei Király-díjon 

ötre tizenliárornezerről
lemaradt Gitano mögött 

Héljőn folytatódott nz első nap tendenciája 
s pedig újból a Luczcnbacher-dressz kudarcá
val. A Iiirkay díjban n derbyjelölt Casanova 
vitézlelt le. Ezért s a Millenniumi díjért kárpót
lást nyert nz istálló a 20.000 pengővel díjazott 
Kettős Ivadékversenyben, amelyet a bemutatko
zásakor helyezet len ül futó Sunday nyert meg a 
két bécsi vendég: Orco és Ne bőgj! ellen- Sun
day mint a mezőny egyik legszélsőbb mitszáj® 
dere nyerte a versenyt. Corvinus Sejballal hosn 
szakkal megkésett az indításnál.

VASÁRNAP:
L FUTAM: 1. Horthy Jenő: Do N 

non! (Tclcsikl 1%, 2. Iola II. (Esch) l’A 3*  
Rejtély (Mihalovics) 10. F. m.: Pezsgő, Példás, 
Naplemente. Tűt.: 10:21, 13, 13. II. FUTAM: 
Gábor tüzérek: Baksis (Blackburn) 12. 2. Pár*  
dúc (Sejbal) 3. 3. Mirjam (Gutall 6. F. ni.: AU- 
legra, Pali Mail, Lido, Fénykor, Mnris, Rózsám, 
Horace. Tót.. 10 223, 41, 14, 18. III. FUTAM® 
Mlllenluml dl], 1. Dréher Jenő: Gitano (Gut.iiij 
10. 2 Starlight (Csuta) 5:10 reá. 3. Tempó (Sej
bal) 1>». F. m.: Phönix, Siker, Rendes, Kelkr- 
mnnu, Kapitány. Tót.: 10:154, 14, 11, 11- IV, 
FUTAM. 1. Stnl Mnx: Ual (Bosko) 12. 2. Hon
polgár (Balogh) 4. 3. Kurucz (Csuta) 10 F. m.S 
Pici, Erika, Daggcr, Csak előre!, Süsü, Néni, 
Little Nubian, Beaurivage, Flying Fifty Fhe, 
JósnŐ. Tol.: 10:204, 64 , 23, 30. V. FUTAM. 1- 

Kapi^ztráa 
3. F. m4

Starlight a nagy favorit
Klrály-dij 1932. A versenypálya: üdítő kis 

názis a reménytelenség kietlen sivatagában. 
Zsakettek és cilinderek, feketék és szürkék 
és főként nők, nők, pesti nők, fiatalok és 
idősebbek, de valamennyien elegánsan,

muszlin-felhőkben, zsorzset-tlrádákban, 
cslpkeépofizokban, szövelballadákban, 

rnhakőlteményekben, amilyeneket csak pesti 
nők viselhetnek, akik mellett elbújhat Páris 
és szerény^kis katicabogár, mezők egyszerű 
liliom ja Paquin legjobb kuncsaftja, pesti 
nők, akik a világon legjobban öltözködnek. 
Miből f

A zőldparátsos pázsittal szegett pályakor- 
zőn grófnők a gótal almanachból, írók és 
költők, divatos kalaposnők a Belvárosból, 
színésznők, akiknek nevük van és színész
nők, akiknek nevük volt, államtitkárok és 
városatyák, kisbankok nagy igazgatói, nagy
bankok még nagyobb igazgatói, huszártisz
tek aranyrsinóros atillában, nagykereske
dők a Lipótvárosból és hercegek az igazi 
békéből.

A közönség:
font Budapest.

Jön Festettch Taszító herceg, cilinderjében 
és gérokkjában maga az anszien rezsim, Pal- 
lavicinl György őrgróf nyúlánkon, karcsún, 
mint egy örökösen döfésre kész tőrpenge. 
Rrtpaich Rlchórd altábornagy, Plóst Béla 
államtitkár, Harsány! Zsolt. Flelssig Sándor, 
bárcihdzi Bárczy István, Heltai Jenő, azután 
a bécsi lovasurak, Lichtenstein herceg. 
Schivarzenberg herceg. A Pen Klub vendé
geinek francia, angol, német beszéde inter- 
nacionális hangulatot varázsol elő.

£s mindenki — még talán az arisztokrata 
páholyok tájékán is — a rendőr feleségéről 
beszél. Arról, aki ötre tizenháromezret 
nyert.

— ötre tizenháromezer, nem álmodtál 
valami jót?

— ezt hallod a tribünön, a pályakorrón, a 
kasszák előtt, a zserbópletyka, az árfolyam
diskurzus, a politikai megbeszélés rövid szü
netében.

ötre tizenháromezerrel álmodott a har
minchetedik békevarázsos Király-díjon közel 
húszezer ember.

A dublí-fogadások kasszája körül c*ak-  
ngy tolongtak a népek

és a nagy izgalomnak az lett a vége, hogy 
tízre százötvenegyet kaptak páran, akik a 
primadonna Starlighttel szemben Qitanóban 
bíztak. P’

Egyébként a pünkösdi versenyek gyászos 
emléket hagytak maguk után a közönség fogadó 
részében. A két versenynapon át a favoritok 
még helyezéshez Is csak elvétve jutottak. A 
Millenniumi-dij eredménye azonban alighanem 
megfelelt vokna a várakozásnak, ha a favorit 
Starllgthtet helyes taktikával lovagolja lovasa. 
Csuta n jól sikerült atart után hatalmas iram
mal vezette ellenfeleit, majd még jobban erő
sített, amikor a gyilkos tempóra Rendes és 
Tempó is kényszoritette. Rendes csak a távig 
bírta az iramot, innen Starlight és Tempó foly
tatták nz öldöklő harcot, ami azután elkészítette 
mindkettőjüket. Kőiben a várésra lovagolt 
Gitanót Gutái fokozatosan felhozta melléjük s 
bár Starlight szívósan védekezett, a célben 
nvakhosszal meg kellett hajolnia Gitano pihen- 
több ereje előtt. Starlight vereségét menti az 
is. hogy jobb első bokája kissé meg volt da
gadva és hogy igen aok holtsúlyt kellett nyer
gébe vennie.

Basler F.: Samaki (Fodor) 10. 2. 
(Csapiár) pari. 3. Parancs (Gutái)
Salli, Pali, Fokos, Rih. Tót.: 10:117, 23, 15, 20. 
VI. FUTAM. 1. Reeves H.-né: Bese’.a (Klimschalj 
pari. 2. Tory (Kaszián F.) 10. 3. Zátony (Tct-« 
esik) 2. F. m.: Honvéd, Lclla, Legény, Puska*  
por. Aida. Tót.: 10:21, 11, 16. 13. A keltős fo
gadósok kvótája (Baksis—Lisi) 5:1465.50.

HÉTFŐ:
f. FUTAM. 1. Mr. Coroer Árosa (3) Tellschik),

2. Casanova (4:10) Csuta. F. m.: Kis-AIng, UrfL 
Tót.: 10:51. II. FUTAM: 1. Jeszenszky E né 
Lelkem (5) Horváth K., 2. Pertlnax (3) Wci*  
bach, 3. Rabló (12) Tóth E. F. m.: Dárius, Ár*  
valegénv. Vágjad, Nasrabad, Latemar, Martéit 
Csopak. Tót.: 10:106. 26, 19, 27. III. FUTAM.
l. Mr. C. Wood Sunday (10) Csuln, 2. Orco (12), 
Szabó L. II., 3. Ne bőgj! (12) Takács J. F. m.j 
Arpúdhnlom, Kartárs, Garuda, Corvinus. F<>N 
10:85. 25, 26, 23. IV. ITTAM. 1. Basler F. Ba« 
birka II. (2) Fodor, 2. Erény (8:10) Csapiár,
3. Fokos (12) Balog. F. m.: Napfény, Polka, 
Avanti, Ragyogó. Tót.: 10:29. 13, 13, 16. V. FU® 
TAM. l.Panly H. Sllver King (4) Bosko, 2. 
Goodluck (4) Csuta, 3. Hadúr (10) VrnLel. F.
m. : Platán, Mai Nap, Fogas, Partagas, Kisbaj, 
Báróné, Arme Gredl, Hadzsi Haléi, Rebccca< 
Erbkönig, Suhanc, Erdélygyöngye. Tót.: 10:!9. 
22, 27, 37. VI. FUTAM. 1. Pömctz R. Afrlcai 
niis (5) Kaszács, 2. Módos (5) Woólberlh, % 
Horace (6) Kaszián F. F. m ; Brmina. Pálma, 
Konfúzión, Emlék. Maximum II., Tally-hó, 
Cipón. Tol.: 10:83. 26, 25, 26. KcttŐ^fogadas: 
5:225 (Lelkem—Sllver King).

Ak Osztrák ügetődrrbyt vasárnap Rolo nyerte 
meg Guy Tsogan és Monté Christo ellen.

Budapest 
Keleti pályaudvar 

közelében 

wo neoyszooötos

TELKEIK
Legolcsóbb, legszebb, legalkalmasabb 

Írókészletek, bronzfigurák, ajándéktárgyak

Csillárok
EésViláqitás RT. Budapest -Kk 

rzsébet-körútw

csatornázva, négyszöf- 
ölenként 26-30 pengd

S év alatt törleszthctö
Bővebbet helyszínen, Kerepesi-ut
77. Strandfürdővel szemben, vasár

nap Is, vagy

SZÖBETHfZH. TEltfZ-tlGHUT 17
Telefon: 14-1-89

i
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KÜLFÖLDI SPORTNAPLÖ
A Ferencváros berlini futballakadémiája

6:2-re győzte le a Blau-Weisst
Berlin, májú*  10. 

(A Hétfői Naplő tudósítójának telefonjelcn 
lése.) A F erencváros turacsapula pünkösd va

sárnap Berlinben játszóit 
nr. ottani Blau-Welss el
len és nagy fölénnyel 

6:2 (4:2) arányban
győzött.

A fáradt csapat benyo
mását keltő Ferencs'áros 
csak nehezen kapott 
lábra s igy történt, hogv 
a berlini csapat két ízben 
is egyenlíthetett. A má
sodik félidőben azután a 
tréninghiánnyal küzdő

Turay berliniek teljesen vissza
estek. mig a Ferencváros Iskolajátékra töre

Csalódást keltettek a magyar Csikók Pozsonyban
Pozsony, május 16.

f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A magyar csikóválogatott csapat 
mintegy háromezer főnyi közönség előtt 
mérkőzött a pozsonyi Makabea és a Vas 
kombinált csapatával. Bár a mérkőzés dön
tetlenül végződött,

a magyar együttes vendégjátéka nagy 
csalódást keltett.

/ vezető gólt a 16. percben Serényi révén

A III. kerület vasárnap győzött, az Attila kikapott 
Szlovenszkóban

Prága, május 16.
M Hétfői Napló tudósítójának távirati jelen- 

lése.) A magyar I osztályú profibajnokság két 
köréphrlyezettje, nz Attila Zsolnán, a SK Zilina 
ellen, a III kerület pedig Trencsénben a 7TS 
Trencsén csapata ellen vendégszerepelt.

Az Újpest Rotterdamban legyőzte a bécsi Nicholsont
Legújabb turaeredmények:

Profiegyüllesejnk pünkösd két napján is 
szerte a kontinensen túra meccseket bonyolí
tottak le. Viszonyainkra jellemző, hogy íff- 
hon egyetlenegy mérkőzés nem volt a kettős 
Ünnep alatt s a határon túlra menekültek 
proficsapataink, hogy megszerezzék a min
dennapi kenyeret játékosaik .számára.

Rotterdamból jelentik: 
l’jpcat—Nicholson (Bées) 3:2 (2:1). 

fi? élelmes hollandusok a tavalyi magyar 
bajnokcsapat ellenfeléül Bécs egyik jóké- 
pességii csapatát állították, amely a mérkő
zés nagyobb részében defenzív harcra kény
szerült.

Két vereség és az utolsó hely a Hungária 
pünkösdi mérlegén

Bécs. május 16.
f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

'jelentése.) A WAC —Rapid, Slavia—Hungá
ria kétnapos labdarúgótornáján. A kék-fehé
rek váratlanul igen gyengén szerepeltek, 
úgyhogy mindkótnapi elég súlyos vereségük
kel az utolsó helyen kötöttek ki a négy csa
pat közölt.

A torna győztese a WAC lelt, 
amely első nap a Hungáriát, második nap 
pedig a prágai Slaviát galoppozta le. A 
Rapid jobb gólarányával megelőzte a Slaviát. 

WAC-HUNGÁRIA 5:2 (4'2).
A bécsi négyes futballlornn pünkösdvasárnapi 

első programja a WAC.-Hungárin-mérkősés volt, 
melv meglehetősen szomorú eredménnyel végző
dött magyar szempontból.

A WAC 5:2 (4:2) arányban győzött.
Sovány vigasz, hogy az eredmény nem fedi tél
iesen at erőviszonyokat, meri a Hungária 
egyenrangú ellenfele volt a becsi csapatnak, 
■melyben

a valamikor nálunk Is szerepelt román 
Zcmler Is játszott.

A Hungária csapatában Kalmár mulatóit kima
gasló játékot, míg n bécsiek közül HUH és Mül 
tér voltak jók.

A mérkőzés WAC támadásokkal kezdődőit és 
a 7. percben HUH beadásából nehéz szögből :><i- 
ratlanul gólt rúg (1:0). A Hungária heves ellen- 
támadása során a 10. percben Scsrla, a 16-oson 
belül kezelt, a megítélt büntetőrugást Manói a 
kapuba jutatta. A 18. percben Jantsch távoli 
lövése talált utat a meglepett Szabó kapujába 
A WAC továbbra is támadott és n 29. percben 
Müller HUH beadásából megszerezte a WAC 
harmadik gólját, majd n 30. percben a kitörő 
Zcmler belőtte a negyedik gólt. A sorozatos si
kertelenség nem tudta elvenni a Hungária Iá- 
madókedvét és a 44. percben Kalmár szép 
bombalövéssel javított a: eredményen.

A második félidőben a Hungária volt n többel 
támadó fél. de a csatároknak semmi sem sike
rült. A 28. pereiken a fürge Cisar megszerezte a 
bécsiek ötödik gólját is, Jm a Hungária továbbra 
is szebbnél-srebb akciókat vezetett, sőt szabá
lyos gólt Is éri cl, amelyet azonban Bernnek 
bíró érthetetlenül nem adott meg. A meccset 

kedve, nem forszírozta a góllövést.
Az első gólt a Blau-Wcíss szerezte meg a 13. 

percben Franké lövéséből, A 25 percben Turay 
egyenlített és három perc múlva a Blau-Weiss 
védelmi hibából öngólt is kapott. A 32. percben 
azonban Heise kiegyenlített, ettől az időtől 
kezdve azonban a Ferencváros döntő fölénybe 
került és a 34. percben Takács IL, majd a VI. 
percben Turay újabb gólt lőtt.

A 11. félidőben a Ferencváros már csak a já
ték szépségére fektetett súlyt és a berlini csapat 
teljesen védekezésre szorulva, meglehetősen 
durván játszott.

Takács Il.-őt a büntetőterületen belül el Is 
gáncsolták és a 11-est Toldy a 12. percben 

belőtte.
Végül még Turay szerzett egy gólt , a hatodikat, 
a II. félidő 36. percében- 

érte el a magyar csapat, majd négy perccel 
később a pozsonyiak Fürst réven kiegyenlí
tettek. sőt szünet után a 4. percben ugyan
csak Fürst révén vezetéshez is jutottak. A
11. percben Polgár góljával a magyar csa
pat kiegyenlített, de a 18. percben újból a 
pozsonyiak szerezték meg a vezetést Fürst 
révén és csak a 38. percben sikerült a profi- 
kombinállnak Serényi révén a mérkőzést 
döntetlenné fenni.

Az óbudaiak az aránylag gyengébb kvalitású 
ellenfelüket nagy fölényben, szép játékkal 
4:0 (2:0) arányban legyőzték, mig az Attila 
a szinvenszkól bajnokcsapat Zillná-ban na
gyon erős ellenfelet kapott, tigyhogy kény
telen volt annak tudása előtt meghajolni

s végeredményben 0:2 (0:1) vereséggel beérni.

Zsolna: 111. kcr. FC—SK Zilina 5:2 (4:0).
Nagyszombat: Csikók—Nagyszombati Ra

pid 2:2 (0:2).
l’ngvár: Nemzeti—SK Uzhorod 6.3 (3:1). 

Biztos, megérdemelt győzelem.
Lúgos: Budai 11—Vulturii (Sasok) 2:1 

(2:0). A budaiak különösen az első félidő
ben játszottak kitűnő futballt. A vezető gólt 
a 10. percben Ember lőtte, majd a 35. perc
ben Czumpft 11-esből 2:0-ra javította az 
eredményt. Szünet után a lugosiak is szóhoz 
jutottak és a 30 percben Popcsen szépített 
nz eredményen.

tizenegyezer főnyi közönség nézte végig. 
SLAVIA—RAPID 1:0 (0:0).

A nehéz, kemény mérkőzést a prágai csapni 
jobb játékkal megérdemelten nyerte meg.

A négyes becsi labdarugó-torna pünkösd hét
lói eredményei a következők:

WAC—SLAVIA 4:1 (1:1).
A WAC fölénye csak a második félidőben dom
borodott ki. A gólokat Svoboda, Huber, Müller 
(2) és Hiltl lőtték.

RAPID—HUNGÁRIA 4:1 (3:1).
Közepes nívójú mérkőzés, melyen a Hungária 
közvetlen védelme csődöt mondott.

Az együttes legjobb embere Hirzer volt.
Schramscis a 13. percben Hirzerel összeütközött 
és sérülten kiállt. A vezető gólt Rinder lőtte n 
17. percben, melyet tíz perc múlva Kalmár 
egyenlített. A 30. pereiken Ricái, a 41-ben Kaba
rék lölt gólt, ugyancsak ö szerezte meg n bé
csiek negyedik gólját n szünet utáni 14. perc
ben. Közvetlenül n befejezés előtt Hirzer egy 
11-cst félrelőlt, A meccset a bécsi Frankenstein 
kifogástnlnnul vezette.

VILÁGSZEMLE
UJ NŐI r>ISZKOSZ-VH>ÁGREKORD

Varsóból jelenük: A lengyel Weiss hölgyntlétn 
pünkösdvasárnap 3-L.5 cm-c.s dobásával csaknem 
egy méterrel túlszárnyalta ar ugyancsak lengyel 
Konopacka asszony érvényben lévő diszkosz 
világrekordját.

A SVÉD FUTBALLISTÁK GYŐZELME 
A FINNEK FÖLÖTT

Stockholmból jelentik: Pünkösd hétfőn ját
szott Stockholmban Svédország- Finnország vá
logatott futballcsapata. A mérkőzés a svédek 
7:1 (4:11 arányú győzelmével végződött. .4: 
eredmény nem fedi az erőviszonyokat, mert a 
ílnn válogatott csapat gyors és jó futballt ját
szott. A meccset a FIFA-kongresszus külföldi 
résztvevői is végignézték
„PÜNKÖSDI ANGOLOK- A KONTINENSEN 

. Mannhelm: I.ud*  igshafen—FC Birminghnn 
2:1. (1:0).

Borosától Kerületi válogatott—Evcrton 3:3 I (2:1).

Tomasi

München: Chelsea—Bayern 2:1 (1:1).
AZ OLASZ ATLÉTÁK OLIMPIAI PRÓBA

VERSENYE
Milánóból jelentik: Az 

olasz atlétikai szövet
ség a pünkösdi ünnepek 
alatt olimpiai válogató

versenyeket rendezett, 
amelyek alkalmával Pe- 
cnli az 1500 méteres sík
futásban 3 perc 52 mp-cs 
kitűnő idővel győzött, a 
magasugrásban Tomasi 
1 m 90 cm-t ugrott és a 
hármasugrásban Tomasi 
1536 cm-el győzött.

A LENGYELEK DAVIS CUP-GYÖZELME 
A HOLLANDOK FELETT

Varsóból jelentik: A lengyel—holland Davis 
Cup-mérkőzés harmadik napján úgy Timmer,

Melichárt súlyos sérülésekkel 
szállították kórházba a soproni 

Grand Prix-röl
Cmyral absolut győztes lett Puch motorra!

Sopron, május 16.
(A Hétfői Napló tudósitójának tclcfonjelcn- 

tése.) A Soproni Automobil Egyesület a KMAC 
megbízásából vasárnap délelőtt rendezte Ma
gyarország negyedik nemzetközi motorkerék
páros Grand Prix versenyét. Ebből az alka
lomból Budapestről két filléres gyorsvonat ér
kezett Sopronba, azonkívül Becsből, Wiencr- 
neustadtból, Győrből és Szombathelyről is 
nagyszámú érdeklődő sereglctt a városba úgy, 
hogy

a versenyt 12.000 főnyi közönség előtt tart
hatták meg, 

gyönyörű verőfényes időben. A nagydíj egyik 
favoritja Giggenbach bajor versenyző, gépde
fektus miatt a versenyből kiesett, Schneetveiss 
osztrák versenyző pedig nem igazolta a róla el
terjedt jó híreket. Melirhár osztrák versenyző 
már biztos győztesnek látszott, amikor motor
defektus miatt kénytelen volt gépsebességét le

Fegyelmi elé citálták a futballbirót, 
mert rongyos harisnyaszárban biráskodott 

egy meccsen
Lehet-e bíráskodni esőköpenyben és kemánykalapban?

A futballjáték ezernyi változatossága állan
dóan ellátja témával a nyitott szemmel mozgó 
újságírót. Nemcsak maga a játék sok érdekes
sége köti le a közönség figyelmét, de a meccse
ket kővető vagy megelőző események is az. ér
deklődés homlokterében állanak. A „zöld asz
talnál" folyó tárgyalások eredményeit lázas ér
deklődéssel kiséri a publikum és a klubszobák, 
a kávéházi törzsasztalok állandó látogatóit igen 
gyakran találjuk leghevesebb vitatkozásban el
merülve.

Ez alkalommal tekintsünk be egy pillanatra 
a biróellenőrzés 

kulisszái mögé.
A biróküldő-bizottság elnöke vasárnap reggel 

motorkerékpárra ül és azon kalandozza be a 
pólyák túlnyomó részét. Az elmúlt vasárnapon 

reggeltől estig 40 kilométeres ellenőrző kör
utat tett.

Vannak külön repülő-bizottságok, amelyek sorra 
látogatják a külterületi futballpályákat. Ellen
őrző-munkát végez egy sereg régen vissza
vonult és kiöregedett játékbíró is, sőt a testüle
ten kívül álló régi sportemberek között is akad
nak olyanok, akik szívesen végzik el ezt a 
nobile offleiumol a sport kedvéért.

Így kapcsolódott be az elmúlt vasárnapon a 
biróellenőrzés munkájába a legelső magyar fut
ballcsapatok egyikének, az MFC-nek egyik ér
demes tagja. Részvénytársasági igazgató, a kül
területi pálya közelében lakik saját villájában. 
Fölkérték arra, hogy ugorjon át a pályára és 
figyelje meg Á. bírót, aki ekkor és ekkor olt

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK 
Az uj főiskolai ökölvivó- 

bajnokok
(.4 tudósítás eleje a 11. oldalon.)
A főiskolások ezévi ökölvívó bajnokságait 

hétfőn este fejezték be n Műegyetem aulájában 
a következő eredményekkel:

Könnyiisuly, bajnok: Kruppa Közg. EAC, 2. 
Kolossá Közg. EAC, 3. Kallós Közg. EAC.

Weltersuly, bajnok: Luchterhand Közg. EAC, 
2. Rarcsay TFSC, 3. Solyinossy MAFC.

Középsuly, bajnok: Vargha MAFC, 2. Kiéin 
TFSC, 3. Baross Közg. EAC.

Kisnebézsuly, bajnok: Kunst BEAC, 2. Sala
mon Közg. EAC, 3. Hcrczog MAFC.

Nehézsúly, bajnok: Kalló TFSC, 2. Rózsa 
Közg. EAC, 3. Nagy MAFC.

X Sportbalesetek pünkösdkor. Pesterzsébeten 
ar Erzsébet-utcai sportpályán labdarúgás köz-' 
ben Vidmár. Imre 22 éves lakatossegédnek bal | 
lábn eltörölt. A mentők a Szent István-kórházba 
vitték. — A Pasaréti-uton lévő sporttelepen Vr- 
bán Dezső 22 éves lakatossegédnek egyik játé
kostársa nekifutott és a lakatossegéd agyrázkó
dást szenvedett. A mentők a Gliick-sznnntóri- 
umba vitték. PesIszcntlUrinoen a futballpályán 
Mayer Rezső 12 éves tanuló tornászás közben 
leesett a tornaszerről és jobb lábn bokában el
törött. A mentők a Szent Isfván-kórházbn vitték. 

mint Hunghan vereséget szenvedett a lengyel 
Tloczynski, illetve StolarofFtól, úgyhogy vég. 
eredményben Lengyelország 4:1 arányban győ
zött a holland Davis Cup-együttes ellen.

JAPÁN—CSEHSZLOVÁKIA 4:1
Prágából jelentik: A japán—csehszlovák Da

vis Cup-mérkőzés utolsó napján Japán is és a 
csehszlovákok is egy egyes mérkőzést nyertek 
s igy végeredményben Japán győzött 4:1 arámi
ban. 3

UJ OSZTRÁK D1SZK0SZREK0RD
Becsből jelentik: A WAF hütteldorfi pályáján 
tartott atlétikai versenyen Janaus 46.31 méterre 
javította az osztrák diszkoszvető-rekordot. A 
régi rekord 45.24 méter volt.

FUTBALL VÁNDORAINK 
PÜNKÖSDI TELJESÍTMÉNYE

Munkács: Bocskai—MSE Munkács 4:1 (2:1), 
— Csap: Fér. Vasutas—Csap 2:2 (0:2). — Vng« 
vár (hétfőn): Bocskai—SK Russj 2:2 (0:1).

csökkenteni, hogy a közönség közé ne rohan*  
jón.

Motorkerékpárja azonban az utat szegé
lyező ccmcntfalnak futott s első kereke tel
jesen lelapult, minek következtében Me- 
lichár kirepült gépéből és súlyos váll, vele- 
mint térdflcammal párosult zuzódásokat 

szenvedett.
A kitűnő osztrák motorkerékpár versenyzőt 
azonnal a soproni kórházba szállították. A ver
seny győztesei a következők:

500 ccm kategória: 1. Kozma Endre FTC, 2 
óra 34 p 42.33 mp,

350 ccm: 1. Franz Fáik, Ausztria, 2 óra 20 p 
<56-18 mp,

250 ccm: 1. Cmyral Sigfried Ausztria, 1 óra 
42 p 55.24 mp. a nap legjobb ideje!

175 ccm: 1. Kari Rohmann, Ausztria, 2 óra 
03 p 49.76 mp.

bíráskodik.
Ar ellenőrzésről az igazgató szabályszerű je

lentést küldött be a testületnek. X biró a régi 
gárdához tartozik, békebeli biró és a jelentés 
szerint nem is volt hiba a bíráskodásban. Ellen
ben kifogás tárgyává tétetett, hogy

a biró rongyos harisnyaszárban ment ki a 
pályára és a közönségtől kért kölcsön idő

mérő órát.
Ezért citálták be a futballbirót a fegyelmihez^ 

ahol az ellenőrző-bizottság egyik tagja figyel
meztette, hogv szerezzen be uj harisnyaszárah 
A jótékbiró viszont azzal érvelt, hogy a haris
nyaszárát

A bírák sportruházatát egyébként szigorúan 
kontrollálja a BT. Játékbiráink az úgynevezett 
nemzetközi bíróruhát viselik. Fekete kabát, 
ugyanilyen színű rövid nadrág, kihajtott gal*  
léru lenniszing, fekete harisnyaszár és stoplis 
fiitballcjpő. Mindamellett igen sok rosszul öltö
zőit játékvezető akad, valószínűen nem azért, 
inért jól megy ma a futballbirák dolga. Az el
múlt hetekben a testületnél

feljelentették a legrégibb magyar futbnll- 
blrák egyikét azért, mert esőköpenyben 

biráskodott.
A biró a fegyelmi bizottság előtt arra hivatko
zott. hogy magas láza volt és a szakadó esőben 
tüdőgyulladástól félt. Egyébként elmondotta azt 
is. hogy egyik kiváló jáfékbiránkat nemrégen 
télikabátban és kemény kalapban látta birási 
kodni.

X Szeged lenniszezői legyőzték a jugoszláv 
Vajdaság versenyzőit. Szegedről jelentik: Sze
ged város és a jugoszláv Vajdaság pünkösui 
tenniszmérkőzését Szeged lenniszezői 9:2 arány*  
bán nyerték.

X Miskolc város nsztnlltennisz-bajnokságal. 
Miskolcról jelentik: A MÁK a pünkösdi ünnepe
ken rendeztlc első komoly asztalilennisz-verse*  
nyet, amelyre Budnpcslrö lis meghívott néhány 
jeels játékost. Pünkösdhétfőn került sor a dön
tőkre. A meghívás! versenyben Dávid és Boros 
mérkőzése 3:1 arányban végződött. Ezután Dá
vid és Poros öt-öt miskolci játékossal mulatott 
be stafétamérkőzést, valamennyi szelet 5:0 
arányban nyerték meg. Egyébként lebonyolítod 
Iák Miskolcváros bajnokságait is, a következő 
eredményekkel: Férflegyes: bajnok Bálin Imre 
MÁK, 2. Frank Előre, 3. Barnák és Braun MÁK- 
Női egyes: bnjnok: Szepesi Manó MÁK. 2. Dl- 
viánszky Malta MÁK. 3. Komárv Sári MÁK. 
F^rflpáros: bajnok: Bíró—Frnnk Előre. 2. Ker
get—Szabó MÁK. 3. Mátyás—Vadász MÁK. 
Vegyespárosban bajnok: Szcpesy—Búrnak. -• 
Diviánszky—Kérges MÁK, 3. Komáry—Vadász 
MÁK.

X A szegedi KEAC nyerte a főiskolai futball- 
bajnokságot. Debrecenből jelentik: A főiskolai 
futballbajnokság döntő mérkőzéséi hétfőn l’°- 
nyolitotlák le a szegedi KEAC és a pécsi PEAC 
csapatai között. A döntő küzdelmet s igv egy4 
ben a bajnokságot egy szerencsés góllal a sz«4 
gedick nyerték meg 1:0 (0:0) arányban.

A szellesztésérf és klndásérl felel:
Dr. ELEK HUGÓ
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