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Gömbös Gyula revíziós 
tárgyalásra hívta fel 
a KIS au &an t O & A miniszterelnök mwm whhh wwsbm ww sa a Gyosz közgyűlésén

A Magyar Gyáriparosok Országos Szövet
sége dr. Chorin Ferenc felsőházi tag elnök
lésével 31. rendes évi közgyűlését tartotta 
vasárnap délelőtt. A közgyűlésen szokatla
nul nagy számban jelentek meg a szövetség 
tagjai arra a hírre, hogy azon résztvesz 
Gömbös Gyula miniszterelnök is, aki pont
ban tizenegy órakor, a jelenvoltak lelkes 
éljenzése közepette ment fel dr. Chorin Fe
renc és Fenyő Miksa kíséretében az elnöki 
emelvényre.

Dr. CHORIN FERENC
elnöki megnyitójában részletesen kiterjesz- 
k'edett a bel- és külföldi gazdasági élet min
den részletére,

Nagy taps és éljenzés közepette emelke
dett szólásra

GÖMBÖS GYULA 

miniszterelnök, aki első mondatainál lát
ható elfogultsággal jelentette ki, hogy na
gyon büszke arra, hogy 1924-ben mondott 
politikai elgondolását gazdaságpolitikai té
ren és az iparral kapcsolatosan is

ma, mint felelős miniszterelnök, száz 
percentig fentartja.

Azt hangoztatta, hogy ne induljanak jel
szavak után, mert a termelési ágak között 
feltétlenül szükséges a harmónia.

— Ha a magyar érdekeket nézem — 
mondotta a miniszterelnök — de a nem
zetközi vonatkozásokat is, azt kell megálla
pítanom, hogy nem helyes az a tézis, amely 
kizárólag közgazdasági szempontból akarja 
a világgazdasági kérdéseket megoldani. 
Tény és mindenki belátja, hogy a politika 
is beleártotta magát a gazdasági életbe. Nem 
lehet különválasztva a kérdéseket meg
oldani.

A londoni konferencián tehát a magyar 
kérdés egész komplexumának együttes és 
őszinte feltárása lesz a mi feladatunk. Nem 
szabad egy tárgyalásra ugy elmennünk, 
hogy ugy sem lesz belőle semmi. Világosan 
kell egyszer beszélni, kertelés nem vezet cél
hoz. Logikusan, őszintén fel kell tárni a 
helyzetet magyar szempontból és meg kell 
mondani,

hogy mindaddig nyugodt, békés munka
feltételek biztosításáról itt a Duna-me 
(lencében nein lehet beszólni, amig a 
békcrevizló kérdésében uj légkör nem 
teremtődik, nem lehet szó arról, hogy a 
véglegest gazdasági közeledés révén a bé
kés és nyugodt gazdasági munka elő

feltételeit biztosítsuk.

Örömmel kell megállapítanom, hogy a

cseh külügyminiszter ur a maga expozéjában I 
legutóbb erről a kérdésről már beszélt, a 
román külügyminiszter pedig kétizben is tett I

feltárjuk a nehézségeket, amelyek a 
Diina-medencében a gazdasági együtt
működés elé tornyosulnak, meglesz a

GÖMBÖS GYULA A GyOSz. KÖZGYJLÉSÉN.
Balról jobbra: Vida Jenő, Fenyő Miksa, Gömbös Gyula, Hegedűs Lóránt, Chorin 

Ferenc, Biró Pál, llirsch Albert, Budai Goldberger Leó.

célzásokat ebben a tekintetben és 
remélem, hogyha egyszer a zöldasz
talhoz leülünk és fériias őszinteséggel

De marsra készül Németország 
minisztereinek bécsi fogadtatása miatt 
Negyvenkétezer Heimwehr elölt szenzációs beszédet mondott Dollfuss

Pécs, május 14.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonje- 

lentése.) Mig szombaton a nemzeti szocialis
ták ünnepelték Bécs városának n török ura
lom alól való felszabadítása 250. évforduló
jót, vasárnap impozáns ünnepség keretében, 
hat».snns tömeg jelenlétében a Heimwehr 
rendezett ünnepséget. A schönbrunni park
ban folvt le a Heimwehr ünnepe, amelyen

42.600 főnyi Heimwehr gyűlt össze 
Ausztria valamennyi tartományából. Huszon

I
 megértés, ha komolyan akarjuk ezt a 

megoldást, mert mindenkinek éreznie 
kell, hogy ezek a válaszfalak hiúságból

hat zenekar zenéje mellett vonultak fel az 
egyenruhás Heimwehr-osztagok. A vendégek 
sorában

ott volt Nelky magyar követ

\z ünnepséget tábori mise vezette be
Az első szónok Fey őrnagy,

a Heimwehr parancsnoka volt,
A szónok beszéde végén Dollfusa kancel

lár felé fordulva igy kiáltott fel:
— Tartson ki keményen! 

ldeig-óráig fennmaradhatnak, de az 
élet a válaszfalak ledöntését sürgeti.

óriási taps és lelkes éljenzés követle a 
miniszterelnöknek ezt a kijelentését, majd 
a letszészaj elcsillapultával a miniszterelnök 
arról beszélt, hogy ne üljön fel senki a po
litikai kacsáknak.

Majd tetszésnyilvánításoktól többször meg
szakított beszéde végén megköszönte a 
Gyosznak, hogy a téli munka idején felhívá
sára elég sok munkást alkalmazott és meg- 
köszöntse az ipari munkaszervező intézet 
megalakítását. Ezt a megértési azzal kívánja 
meghálálni, hogy ö, aki szive szerint a föld
höz közelebb áll, mindazon érdekekhez tá
mogatását adja, amelyeket az ipar képvisel.

A percekig lartó éljenzés és taps lecsilla- 
pultával Chorin Ferenc a közgyűlés nevében 
hálás köszönetét mondott a miniszterelnök
nek nagyfontosságu nyilatkozatáért és azért 
az elismerésért is, amelyet nyilatkozatában 
az ipar munkájával szemben tanúsított.

A közgyűlés újból való megnyitása után 
dr. Fenyő Miksa ügyvezető-igazgató ismer
tette a Szövetség elmúlt évi működését. 
Magyar Pál mondott ezután köszönetét a 
Szövetség vezetőségének és Fenyő Miksa dr. 
ügyvezető igazgatónak. Dr. Chorin Ferenc 
elnök válaszában kiemelte a Szövetség 
tisztikarának eredményes és önzetlen mun
kásságát s megemlékezett arról, hogy KofJ- 
ler Károly dr., a Gyosz titkára, most töltötte 
be működésének 25 éves évfordulóját, akit 
ebből az alkalomból a közgyűlés melegen 
ünnepelt, majd megejtették a választásokat 
és ezzel a közgyűlés véget ért.

Ezután Starhemberg herceg beszélt.
— Szabad német és független Ausztriát 

akarunk —- mondotta —. Bennünket Dőli- 
fuss kancellár készen talál, hogy együtt har
coljunk ve’

Ezután

Dollfuss kancellár mondott beszédet:

— Az ellenség nxi nem a sáncok előtt van, 
hanem benyomult sorainkba s befészkelte
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Fogják meg...
Fogiak meg...

1. keresztreltvÉnyszelvény.
ina m li | m h ó I 8.

magát népünk közé. .-íz ellenség tok baji 
okot most.

A beszédek után n Hcimwehr-OMtagok u 
Schwarzcnbcrg-térre vonultak, ahol diszmc- 
nvtbcn léptek el n Hcimwehr vezérkara és 
a kormány tagjai előtt.

A nemzeti Mocínllaták a Kílmwehr fel
vonulását meg akarták zavarni.

A rendőrség mellékutcákba szorította őket, 
ahonnan hevesen kiáltoztak a felvonulók 
feló

A nemzeti szocialisták mozgolódásaival 
szemben

a rendőrség gumlbotokkn) verte azét a 
tüntetőket.

Számos letartóztatás történt. Az osztrák fő 
város közelében, J.angenlois községben a 
nemzeti szocialisták megakadályozták a 
Hdmivehr-osztagok továbbutazását Bécs 
felé.

A német miniszterek bécsi tartózkodása 
körül vasárnap ujabh izgalmak nem ' vol
tak. Kerrl porosz igazságügyminiszter 
Frelssler államtitkárral vasárnap este 

repülőgéppel visszatért Berlinbe.
Fennek bajor igazságiigyininiszler ugyan
csak elutazott Bécsböl óráéba s itt tölti az

Zita Királyné Bőcsöan uan? 
Hivatalos helyen cáfollak a hírt

Bécs, május 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefón jelentése.) A „Sonn- und Montagszcitung" 

szerint Bécsben olyan hírek vannak eltérje dve, hogy
Zita királyné automobilon Innsbruckon keresztül Bécsbc érkezett.

A volt monarchia szolgálaton kívüli tisztjeinek egy csoportja — u hírek szerint — 
■ királyné rendelkezésére bocsátotta szolgálatait.

Zita királyné bécsi tartózkodásáról szóló híreket hivatalos helyen cáfolják.

Halasszák el a világ
gazdasági konferenciát!

— követelik a franciák
Pária, május 14.

64 Hétfői Napló tudósítójának telefón
jelentése.) Az lntransigeant azt követeli, 
hogy a londoni világgazdasági konferencia 
megnyiását

halásszák el későbbi időpontra.

’A lap annak a meggyőződésének ad kifeje
zést, hogy n jelenlegi zűrzavaros diplomá
ciai helyzetben az értekezlet nem járhat 
eredménnyel, csupán arra lehet jó, hogy

a fennálló ellentéteket még Jobban 
kiélezze.

A lap megállapítja, bogy a gazdasági kérdé

Hegéiwpálitazat l
4. szelvény,

1933 m A Ju a 1

éjszakát.
Nagy szenzációit keltett politikai körök 

ben J ranck miniszternek az újságírók elöli 
lett vasárnapi nyilatkozata, amelyben Franci, 
kijelentette, hogy

sértve érezte uiagát a hivatalos osztrák 
fogadtatás miatt.

A kínos ügynek — mondotta Franck — 
hivatalos folytatása is lesz, miután a nemei 
kormány nem fótija hallgatással viszonozni 
a barátságtalan aktust.

Neme t démars a miniszterek 
látogatása miatt

Bécs, május 14.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A német 

miniszterek bécsi látogatásának, illetve fo
gadtatásúnak

diplomáciát folytatása lesz.
Azt hiszik, a német birodalmi kormány de- 
marsra készül az osztrák kormánynál.

Vasárnap újból megerősítették azt a hírt, 
hogy

Hitler kancellár n közeljövőben Auszt
riába jön 

és a nemzeti szocialisták kíváncsian várják, 
az osztrák kormány milyen álláspontra he
lyezkedik Hitler látogatásával kapcsolatban.

sekben még azok között a nagyhatalmak 
között sincs egyetértés, amelyek egyéb kül
politikai kérdésekben egyetértenek. Hogyan 
képzelhető tehát — kérdi a lap -—, hogy az 
egymással feszült diplomáciai viszonyban 
lévő államok megegyezzenek egymással?

New York, május 14.
Schapht dr., a Német Birodalmi Bank el- 

Döke, aki a német birodalmi kormány ne
vében Washingtonban tárgyalásokat folyta
tott,

visszautazott Európába.

Schacbt dr. az Európa óceánjáró fedélze
tén indult cl Bréma felé.

A budapesti főkapitányságot, a newyorki 
magyar követséget és az Újvilág leghíresebb 
magánnyomozó irodáját: a Pinkerton céget 
egy rejtélyesen érdekes eltűnési ügy
foglalkoztatja. » - .. .

Napok óta egy kétségbeesett, kfeirtsiemü 
férfi keresi fel a főkapitányság eltűnési osz
tályát, a bűnügyi osztály és a főkapitányság 
illetékes tényezőit. Az elegáns, 60 év körüli 
úriember összetett kézzel, valósággal könyö
rögve arra kéri a rendőrtiszteket és detekti- 
veket, hogy segítsenek neki felkutatni fiát, 
aki Amerikában rejtélyes körülmények kö
zött eltűnt.

A kétségbeesett ember Braun József ma
gánzó, aki Budapesten a Garay-ulca 11. sz. 
alatt lakik, szenzációs bejelentést tett a rend
őrségen. Előadta, hogy fia, aki a háború után 
került ki Amerikába és Theodor Benedek né
ven ismert filmrendezője lett a leghíresebb 
amerikai filmvállalatoknak,

Csilléry lemondott az Országos
Orvosszövetség elnökségéről

A Szövetség viharos kongresszusán majdnem verekedésre 
került - "—

Izgalmakban bővelkedő kongresszust tar- I 
lőtt vasárnap a Magyar Országos Orvos Sző- I 
vétség. I

Csilléry András elnöki megnyitó beszéde, 
a főtitkári jelentés és néhány indítvány meg
hallgatása után

Linhardt Alfréd a Stefánla-Szövetség 
ellen intézett erős támadást.

A felszólalás körül szenvedélyes vita kelet
kezett, mely után Csilléry András arra mu
tatott rá, hogy

az orvostársadalom válságos helyzetének 
az orvosok nemtörődömsége a főoka.

Azután kijelentette Csilléry, hogy 
hasznosnak látja azt, ha az elnöki 

tisztet leteszi.
Az egyéni érdekeket háttérbe kell szorítani i 
az orvostársadalom helyzetének megjavítása 
érdekében — mondta.

A kongresszus tagjainak egyrésze tapsolni 
kezdte az elnököt, mire az egyik orvos,

Ma, hétfőn este végleg bezárulnak 
a Budapesti Nemzetközi Vásár kapui

Vasárnap az időnként megismétlődő futó- 
csök ellenére is óriási tömegek látogatták a vá
sárt. Már reggel nyolc órától kezdve ember 
ember hátán tolongott a vásár felé vezető uta
kon. Villanyos, autóbusz, autó és kocsi egy
aránt öntötte a lálogatóközönséget. Vasárnap 
már a kora reggeli órákban

kilenc vásárvonat érkezett Budapestre, 
amely 19 magyar vidéki város közönségét gyüj-

Theodor Benedek filmrendező 
rejtélyes módon eltűnt New-Yorkban 

Banditamerénylet az eltűnés hátterében

a sor
Főldváry József állítólag 

sértő közbeszólást tett.
Tomboló vihar keletkezett erre,
FÖIdváryt el akarták távolítani a terem
ből és már-már tettlegességre került * 

sor.

Ekkor Csilléry elnök személyesen vetette 
közbe magát és nagynehezen le tudta .csilla- 
pitani a felizgatott orvosokat.

Kleckner Károly ezután arra kérte Csib . 
léryt, hogy vonja vissza a lemondását, de 
Csilléry kijelentette, hogy

feltétlenül távozik az elnöki székből.

Végül megejtették a szavazásokat. Buda
pesti alelnökké Hültl Hűmért választották, 
vidéki elnökké pedig Petz Aladárt (Győr), 
A szövetség titkárává Korbuly Emilt válasz
tották meg.

Amíg a szövetség uj elnökét megválasztja, 
addig Csilléry vezeti tovább az ügyeket.

tötte össze vásárlátogatás céljából. Vasárnap 
egyébként érdekes vendégei is voltak a vásár
nak, akik közölt megemlítjük dr. Yeuray Tomi
dé a jugoszláv külkereskedelmi intézet igazga
tóját, aki számos jugoszláv szakértő kíséreté
ben, a vasárnap befejezett uj magyar-jugoszláv 
kereskedelmi szerződéssel kapcsolatos végső 
tárgyalásokra érkezett Budapestre. Ugyancsak 
vasárnap érkezeit meg A. Ileres, a vásár szalo- 
nikii képviselőjének vezetése alatt egy közel

megmagyarázhatatlan körülmények kö
zött, nyomtalanul eltűnt.

Theodor Benedeket,, aki vagyonos ember
ként Newyorlibtan, üz’Jelőkelő "Tárk Central 
Hotelben lakott és akinek szcenáriumait 
örömmel ‘fogadták 'a legnagyobb filmgyá
rak, egy íi

újonnan alapítandó filmgyárhoz hívták 
meg

ismert filmesek. A magyar származású vállal
kozó 30.000 dollárral akart bekapcsolódni az 
uj filmgyárhoz. Erről a nagy, életbevágó do
logról levélben értesítette Budapesten élő 
szüleit, de azóta semmi életjelt nem adott 
magáról. Az aggódó szülök most a legna- 
gyob bizonytalanságban élnek. Attól retteg
nek, hogy szeretett gyermekük esetleg , 

banditák áldozata lett.
A nyomozás eredménye elé nagy érdeklő

déssel tekintenek a szülőkön kívül a magyar 
hatóságok is.

Éles ndmet válasz a franciáknak 
a leszerelés Ügyében

Berlin, május 14.
A vasárnapi lapok továbbra is a legeré- 

lydsebbcn tiltakoznak az ellen, hogy Német- 
or.4zúgot tegyék felelőssé a leszerelési kon
ferencia esetleges kudarcáért. A Lokáloméi- 
pcf nz uj ,,bűnösség! mese'*  hazugságairól ir.

4— Az uj Németország — Írja a lap — 
nein engedi magát Paul-Boncnut éj Lord 
Hdilsham urak viselkedésétől befolyásol 
talni és elvitathatatlan igazságát saját élet
szükségletét megfelelően harcolja ki. Német
ország nem engedi magát megtévcsztctni, 
in^rt

tudja, hogy Franciaország nem szerelt le 
és ezért akarja Franciaország Németországra 
hárítani egy uj bÜnösségi mesével a fele 
lösségct. Németországnak ezt az eljárást 
meg kell bélyegeznie.

Marseille, május 14.
fíerrlot a radikális szocialista párt össze

jövetelén nagy politikai beszédet mondott, 
amelyben azt hangoztatta, hogy a radikális 
Bzqcialislák

" nemzetköz! együttműködést, minde
nekelőtt azonban Franciaország teljes 

biztonságát tartják szem előtt
és mély meggyőződéssel követik a Népszó 
vétség politikáját.

Párisi jelentés szerint, Norman Davis va

sárnap este Franciaországba érkezett s ki
jelentette, hogy a genfi leszerelési konferen
cia fenyegető kudarcát

egyelőre sikerült elhárítani.
Döntés szerdán lesz.

A Maiin a leszerelés kérdéséről s a némc 
tek magatartásáról írva, azt állapítja meg, 
hogy az egyetlen hathatós szankciós eljárás 

a gazdasági bojkott lenne 
Németországgal szentben.

Bojkottot híresnek a nemet 
arukra palesztinéban

Jeruzsálem, május 14.
Jeruzsálemben nőttön-nö a némctellenes 

propaganda s bojkottot hirdettek a német 
arukra. Tcl-Asivban a tömeg arra kénysze- 
rilctte a mozgókat, hogy vegyék le műso
rukról a német filmeket. Zsidó kereskedők 
nem fogadnak el olynn árut, amelyet német 
hajón szállítottak.

London, május 14.
Rosenberg Alfréd dr. vasárnap délelőtt 

visszautazott Berlinbe. Elutazásakor a pá
lyaudvaron éles némctellenes tüntetés folyt 
le s mindaddig tartott, amig a vonat cl nem 
indult.

POLITIKAI NAPLÓ |
A jugoszláv kereskedelmi delegáció vasár

nap Budapesten aláírta azt a kompenzációs 
szerződést, amely körülbelül egymillió pengő 
értékű export és importot jelent. A szerző
dést a jugoszláv kormány nevében a buda
pesti jugoszláv követ, a magyar kormány 
nevében Kánya Kálmán külügyminiszter irta 
alá.

★
Pénteken a rendes minisztertanácson elinté

zésre kerül a boletta kérdése és pedig valószí
nűleg úgy, hogy — más formában ugyan —, 
de továbbra is boleltarondszerral fogják segí
teni a mezőgazdaságot.

Vasárnap elutazott Winklcr István, a Kül
kereskedelmi Hivatal elnökének vezetésével 
Berlinbe, máj onnan Zürichbe a magyar de
legáció tagjai, akik ott különböző kliring- és 
pénzügyi tárgyalásokat folytatnak. A zürichi 
tárgyalások befejezése után Olaszországba 
utazik a magyar delegáció, hogy ott letár
gyalja nz olasz vegyes bizottsággal a mos
tani külforgalom kereteinek kiszélesítését és 
az állategészségügyi szabályok enyhítésére 
vonatkozó kérdéseket. Amennyiben. — mint 
remélhető —, ezek a tárgyalások eredmény
nyel járnak, az esetben Olaszországgal har
mincmillió pengős forgalom lesz létesíthető. 
Olaszországgal különben is egyre élénkebb 
az exportunk, hetenként 1200—1400 marhát 

I szállitunk ki és az olasz piac eddig meg 
(összes kiszállított állatainkat fölvette.

A Fischer-ház
A mindennapi társadalmi kötelezettségek S 

vásárló közönség nagy tömegét súlyos gondok 
elé állítják. Ma a publikum nemcsak olcsón 
akar vásárolni, de nehezen keresett pénzéért 
anyagban abszolút jót s kivitelben divatosat,, 
ízléseset akar kapni.

Olcsó áron jót és választékosat!
Belvárosi Ízlést, finomságot biztosit és mégis 

méltányos árakat teremt a város szivében a 
mai életnek megfelelően átalakított, uj Fischer- 
ház. Nem szokványos áruházzá formálódott át 
a patinás cég amely félszázadon keresztül szo
lidan és megbízhatóan szolgálta ki a százezrekre 
menő vásárlóit, hanem hozzáalakult a változott 
Idők követelményeihez, kibővítette árucikkei 
sorát. így tudja árait még inkább leszállítani, 
de megtartva a régi finom Ízlést, minőségbeli 
választékossúgot.

A Fischer-ház a jövőben is „belvárosi" cég 
marad, továbbra is a Belváros szivében, V.,: 
Bécsi-utca 10. szám alatt, a régi épületben, de 
fokozottabban mindent elkövet, hogy az urí 
közönség igénye és Ízlésbeli nívója mellett olcsó

A sírok ápolása 
ngy a ríni Karepeal-uti. mint ai ■! taraellta 
köxponti temetőben április havában már mef- 
krídM/itt. Mindazok. akik né« eddtj «t ápolás 
iránt nem In (étked lek, forduljanak haladékta
lanul a Pesti Cherre Kadisa. VII.. Ertaébsk 
teftrut 28 at. a. hivatalához, hol a befizetések 
egyfolytában délelőtt I órátái délután • éréit■-.. IL..1L 1- í—U.i ,111 KA.Iln la hátúid-

SCHNILLBR, Dohány-utca 77. II. cm. 18.

Nézze meg az 
Odol-plakátkiállitást 
a Színház*  Élet boltjában (Erzsébet-korút 1) 

500 pengőt nyerhet

Évek óta a legnagyobb siker;

Egy csók ós más semmi
Magyar Színház rniníjlADan aeieion R oraioi

enközölhelÓk. A« ápolói! díj postán U beküM- 
h»tó. .
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Kieseit az elten es szörnyethalt 
a pécsi tmeres gyors 

eyylh utasa 
nagy riadalmat okozott a itala os szerencsátlenság 

a hirtelen megállító!! vonaton
Nagy riadalom támadt vasárnap reggel a | 

Pécsről Budapest felé haladó filléres gyors 
utasad között. A vasút Simontornya közelében 
« Sió hidjánál nagy zökkenéssel hirtelen 
megállt a nyilt pályán. A megriadt utasok 
megdöbbenve érdeklődtek, hogy mi történt? 
Ki és miért húzta meg a vészféket. Csak
hamar kiderült, hogy

halálos szerencsétlenség történt.

Egy pécsi fiatalember kizuhant a vasúi
ból s nyomban meghalt. A szerencsétle
nül járt fiatalember ülöhelyszámából meg
állapították, hogy Márki József 19 éves 
pécsi villanyszerelővel azonos, aki Pécsett 
a Maklár-utca 8. számú házban lakik.

A szerencsétlen fiatalember kinyitotta a 
gyorsvonat ajtaját, kihajolt s átbeszélt a 
szomszéd kocsiban utazó leányismcrőséhet. 
Körben a vonat a Sió-hidhoz érkezett. A fia

Vasárnap délután Budapestre érkezett 
Lady Snowden

Autóval jött, de a hivatalos fogadtatás este a Petőfi-téri hajó
kikötőben történt

talember feje hozzácsapódott a Sió-hid vas
szerelékeihez.

az ütődés ereje kirántotta a robogó 
vasúti kocsiból s a következő pillanat
ban már felismerhetetlenségig össze
roncsolt fejjel, holtan terült el a töltés 

mellett.

A megdöbbent utitársai megrántották a 
vészféket, a vonat megállt, odarohantak a 
vérző emberhez, aki akkor már halott volt.

A szerencsétlenségről jelentést tettek a 
simontomyai csendőrségnek. A szerencsétlen
ség áldozatának holttestét pedig autón szál
lították be Simontornyána. Nyomban megin
dult a nyomozás annak megállapítása vé
gett, hogy a szerencsétlenségért kit terhel a 
felelősség. A filléres gyors egyébként a ha
lálos baleset ellenére is pontos időben érke
zett meg a délivasuti pályaudvarhoz.

szállóban, ahol a két „külföldi uf" lakott, de 
erek, ugylátszik, neszét vették a rendőrség kö
zeledésének és megszöktek. A gyors távozás 
miatt azonban nem vihették magukkal a pogy- 
gyászukat. A szállodai szobájukban ottmaradlak 
elegáns ulibőröndjeik. A detektívek átkutatták 
a bőröndöket és

siappanburkoló papírba rejtve nagymennyi
ségű kokaint, ópiumot éa más kábltósiere- 
ket találtak, egyik bőröndből pedig Buda
pestről keltezett levelek kerültek elő, ame
lyekből kétségtelenné vált, hogy Joaeph 
Raskin és Charlos Fernandes Bacula Buda
pesten is saoros kapcsolatot tartanak fenn

és ide is szállitottak, vagy szállítani akartak 
bóditőszereket. Éppen ezért kézenfekvőnek lát
szik, hogy párisi szökésük után Magyarország 
felé vették Útjukat.

Közölte még a bécsi rendőrigazgatöság a 
főkapitánysággal azt is, hogy a két párisi sző 
kevény tavaly Bécsben járt, ott is gyaníts üzel
mekkel foglalkoztak s a bécsi rendőrség őrökre 
kitiltotta őket Ausztria területéről. Ausztriába 
nem menekülhettek, tehát valószínű, hogy

Magyarországon keresnek menedéket.
A bécsi jelentés megérkezése után

„Légy becsületes, mert ebben van 
a legkisebb konkurrencia*  — 
mondotta Fabinyi miniszter 
a pécsi kereskedőknek

Ünnepélyesen felavatták az uj pécsi rádió-közvetitö állomást

Okos ám *
Jóska
a toolballkapus;
Ez a footballmee*  da pompát, 
Egy-egy Rőt ma minden mgáa, 
A győzelmünk biztos, tuti. 
Neked köszönhetjük „FrutttF4
Tehát

.TUDOD MIT? 
EGYÜNK FRUfTlTF*
A FRLTTI cukorka kedve- 
zően befolyásolja a hangulatot 
Gyártja: Stühmer Frigyes Rt., 
budapest. FRL'TTI-pavIllőn a 

Nemzetközi Vásáron.

■ főkapitányság kokalnellenőrzéssel foglal
kozó detektivesoportja utasítást kapott, 

bogy fogjon hozzá a nyomozáshoz.
A detektívek délelőtt és délután szállodákban, 
pályaudvarokon, éttermekben is azokon a 
helyeken keresték őket, ahol a rendőrség által 
nyilvántartott kokainisták szoktak megfordulni, 
vasárnap éjszaka pe.dig razzia indult Jos^hp 
Raskin és Carlos Fernandez Bacula felkutatá
sára.

Táviratok jelezték, hogy Lady Snowden, 
Lord Phllipp Snowden volt angol pénzügymi
niszter felesége, akit Anglia egyik legokosabb 
Ős legbefolyásosabb asszonyának tartanak, va
sárnap este a bécsi hajóval érkezik Budapestre, 
hogy résztvegyen itt Isidore da Lara angol 
zeneszerző operájának, a „Fehér vitorlák"-nak 
operaházi bemutatóján.

Lady Snowden és társasága, Isidore da Lara 
és Mrs. Bointon, a Rothermere-lapok főmunka
társnője azonban a rossz idő miatt elálltak a 
hajóuttól és

■utóval már délután megérkeztek
Budapestre. Miután az őket meghivő Revíziós 
Ligát erről már nem tudták értesíteni, ugy ha
tároztak, hogy nem rontják el a fogadtatást,

Letartóztatták a Kárpátia Olaj- 
részvénytársaság szélhámosát 
Ezreket csalt ki hamis rendelésekkel

X rendőrség vasárnap csalás miatt letar
tóztatta Kálmán Márton 26 éves ügynököt, 
a Kárpátia Olajkereskedelmi R.-T, alkalma
zottját

Kálmán a cég megbízásából vidéken ügy
nökölt. Az elmúlt hetekben egész sereg meg
rendelőlapot mutatott fel, amelyek szerint 
papi birtokok, azonkívül az Andrássy-, Ap- 
ponyl- és Eszterházy-uradalmak olajat ren- 

hanem a hajó érkezése előtt elmennek a Petőfl- 
téri hajóállomásra.

Félkilcnc után néhány perccel futott be a 
bécsi hajó, amelynek fogadtatására akkor már 
összegyűltek báreriházi fíárczy István államtit
kár, Lukács Béla volt miniszter, dr. Fali Endre, 
a liga ügyvezető elnöke és mások. A hajó ki
kötése után azután megjelent a „frissen érke
zett" Lady Snowden. aki

elragadó kedvességgel mentegetődzött a kis 
csínyért, 

őszinte elragadtatással nézeti körül a kivilágí
tott Dunaparton, hősiesen tűzte a fotográfusok 
ostromát és kijelentette, hogy

Ilyen szép várost még soha ae látott.
Lady Snowden budapesti programjáról a Liga 
és a kormány gondoskodik.

deltek. A megrendelőlapok alapján
2500 pengő províziót vett fel.

Később kiderült, hogy a megrendelőlapokat 
hamisította, az uradalmak

semmit sem tudlak az olajrcndelésről.
A Kárpátia följelentésére a rendőrség Sátor
aljaújhelyen elfogta Kálmánt, Budapestre 
kisérték és itt most letartóztatták.

Pécs, május 14.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonje- 

lentése.) Fabinyi Tihamér kereskedelmi mi
niszter vasárnapi pécsi tartózkodásának ki
emelkedő programpontja az újonnan létesí
tett

pécsi rádló-relée ünnepélyes felavatása 
volt.

Magát a rádió-reléet a Pécstől meglehető
sen messzeeső Meszespusztán állították fel. 
Vasárnap reggel már működött is az uj köz
vetítő állomás. A felavatási ünnepet benn a 
városban, a Pannonia-szálló nagytermében 
rendezték meg nagyszámú előkelő közönség 
jelenlétében. Fischer Béla, Baranya várme
gyei alispán, majd Nendtvich Andor pol
gármester üdvözlő szavai után Fabinyi Ti
hamér kereskedelmi miniszter mondott be
szédet, amelyben a rádió hivatását és az 
uj pécsi relée jelentőségét méltatta. Az ün
nepségen résztvett báró Szalag Gábor, a 
posta vezérigazgatója is.

Az ünnepélyről gróf Szapdry Lajos főis
pánhoz ment ebédre a miniszter, délután 
pedig

■ pécsi Iparosok és kereskedők érdek
képviseleteiben tett látogatást.

A pécsi ipartestületben Ruzsinszky Béla el

nök fogadta Fabinyi Tihamért, aki fontos 
kijelentést tett az iparosok előtt. Közölte a 
miniszter, hogy a kisipari hitelkérdés a 
megoldás stádiumába került és

■ kormány ötmillió pengőt irányzott elő
■ kisipari hitelakció részére.

Ennek az összegnek a felét a fővárosi, felét 
a vidéki kisiparosok kapták. Gondoskodni 
fog a kormány, hogy az ipartestületi szék
hazak építésére felvett kölcsönök annuitá
sát 5.1 százalékra mérsékeljék.

A pécsi kereskedők testületében Hamerll 
József és Fürst Béla kereskedelmi tanácsos 
a testület társelnökei, üdvözölték a minisz
tert, aki kijelentette a pécsi kereskedők 
előtt, hogy minden törekvésével azon lesz, 
hogy a bizalom és megértés atmoszféráját 
leremtse meg. A magyar kereskedők tisztes, 
becsületes hírnevüket őrizzék meg a jövő
ben Is — mondotta a miniszter — és

tartsák szem előtt azt a régi mondást:
•»Eégy becsületes, mert ebben van a leg

kisebb konkurencia."

Fabinyi Tihamér vasárnap délután láto
gatást tett a pécsi Nemzeti Kaszinóban is, 
ahol Fischer Béla alispán, a kaszinó elnöke 
fogadta. Vasárnap az esti órákban utazott el 
Pécsről a kereskedelmi miniszter.

A betörők megvacsoráztak 
és lefeküdtek a kényelmes 
ágyakba az orvos lakásában

A rabolt pénzt elmulattak
Mohács, május 14.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A mohácsi 
államrendőrség bűnügyi osztálya hosszas 
nyomozás után elfogta Krémer József cipész
segédet és Maros István szabósegédet, akik 
kirabolták Szücsy Ferenc dr. mohácsi fog
orvos lakását.

A két ember kileste, hogy a fogorvos fele
ségévé. együtt elutazott, betörtek a lakásba 
ásott

többszáz pengő készpénzt, nagyérlékü 
ékszereket és sok aranyfogsort zsákmá

nyoltak.
A betörők este hatoltak be a lakásba Elő

ször pompásan megvacsorázlak, azután meg
vetették az ágyakat, lefeküdtek, reggelig mé

lyen aJudtak az idegen lakásban és csak ak
kor látlak a fosztogatáshoz.

Az ékszereket és arany fogsorokat érté
kesítés céljából autón Budapestre akar

ták szállítani.
Erre a célra fölfogadták Piukovics Áron 

sertésnagykereskedő sofőrjét. Az autó vasár
nap indult volna a fővárosba, de « sofőr 
feljelentést tett a rendőrségen.

A detektívek akkor ütöttek rajta ■ be
törőkön, mikor éppen előszedték rejtek

helyükről az értéktárgyakat.

A fogorvos lakásából elvitt nagvösszegü 
pénzt a két betörő már utolsó fillérig elköl
tötte.

Razzia a budapesti éjszakában két 
nemzetközi kokaincsempész után

A> eltűnt Joseph Rask és Carlos Fernandez Bacula szál
lodai szobájában é iumot, kokaint és budapesti 

leveleket találtak a detektívek
Yasárnap reggel a bécsi rendőriga igatóság a 

párisi rendőrség feltűnően érdekes tartalmú 
rádiogrammját továbbitolla Buda; estre az 
itteni főkapitányságnak Ebben a rádiogramm- 
bkn a párisi rendőrség Bécsen ker?«et*'  l

Stábod orvosválasztási
BETEGSÉG ELLEN

biztosítson az

tolt
ANOLO-DANUBIAN LLOYD

AltelAMs Blatoaltó RésrvónytérraUgnál
Budapest. V, Hold-utca 2L

két veszedelmes nemzetközi kokalncsem- 
pészt keres ■ magyar fővárosban.

Az értesítés szerint nemrégiben két előkelő 
megjelenésű külföldi ur tűnt föl Párisban: 
Joseph Raskin és Charlos Fernandez Bacula. 
Joseph Raskin hamburgi .gépgyári igazgatónak 
mondotté magát, Carlos Fernandez Bacula 
ptdig

mint perui konzul Kerepelt.
A. párisi rendőrség később rájött, hogy gyanús 
emberekkel érintkeznek, thire figyelni kezdték 
őket és olyan adatokat szereztek, hogy

mindketten kokalnüzérek, hódilószercket 
szállítanak középeurópai államokba.

A párisi rendőrzég ezután kézre akarta őket 
fcsriteni. Detektívek jekvtek meg abtaa a

Ma kezdjük

Ax elrabolt műkincs 
kaland, szerelőm, hajsza fél Európán át 
dmü szenzációs bűnügyi regény közlését.

Ennél a pompás regényünknél alkalmat adunk olvasóinknak arra, hogy ne 
csak mint olvasók, hanem

mint szerzők szerepeljenek
Ezért a regényt

egy/ir, eíOre mag nem határozott, érdokos 
részénél megszakítjuk, egy részt kihagyunk 
belőle és ugy folytatjuk a következő héten

Ezt a kihagyott részt, amelyet már most,a regény közlése elölt, zárt borítékban 
közjegyzői letétbe helyezünk,

az olvasóinknak kell kitalálniok. 
Olyasóinknak tehát azt az űrt koll megoldá
sukkal kitölteniök, amely a cselekményben 

a megszakítás miatt mutatkozik.
Előrebocsátjuk, hogy nem kívánunk írói munkát, tehát

a kihagyott résxt nem kell teljes egészében 
megírni, csak azt koll oltalálni, hogy ml a 
cselekménye, ml történt benne az általunk 

közölt kövotkozö folytatásig?
A megfejtők között

400 pengős készpénzjutalmat és 
más nagyértékli dijakat osztunk ki

I- dij 200 pengő
H. dij 100 pengő

III. és IV. dij 50—50 pengő
A megoldás helyességének ellenőrzése végett a kihagyott részt a kihagyástól szá

mított két hét múlva leközöljük.
Azt, hogy a regényt mikor szakítjuk meg, előre nem közöljük, csak az előző 

számunkban fogjuk felhívni olvasóink figyelmét arra:

Vigyázat! A regény azután kövotkozö ré- 
szét kihagyjuk. Tessék kitalálni a kihagyott 

rész tartalmát.
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Lashav Ddnes vasárnap 
magdalt a iarvanyKúritózban 
lYJcshaí: a gyanúsított, megszánta a bGnttgg

A svájci borháznk üpyében hetek óta szil- 
Bele) a nymnotá*.  Az ügy vádlottját, Latkay 
Dénes*,  akit — amint ismeretes — a Markó- 
Utcai fogházból u Szent I.ászló-kárházba 
szállították ál, orbánc támadta meg. Már 
napokkal ezelőtt igen súlyos állapotban fe
küdt I.uvkay a kórházban, később betegsé
gében javulás állott be, vasárnapra azonban! 
váratlanul

betegsége veszedelmesebb méreteket öl
tött.

Vasárnap reggel még további javulást Álla
pítottak meg nz orvosok, délre azonban is
mét erősen súlyosbodott 1/ask-ay állapota.

A kiráhrkérdésről nyilatkozik 
költségvetési záróbeszédében 

a miniszterelnök
Szerdán végetér a költségvetés általános vitája

A képviselőházban n költségvetési vita 
befejezésének terminusa szerdán lejár és 
most már bizonyos, hogy az ellenzék tcljo- 
sen ki is tölti szónoklataival az általános 
vita számára engedélyezett tiz napot.

Az általános vita befejezése után, — elő
reláthatólag már szerdán — fel fog szólalni 
Gömbös Gyula miniszterelnök és Imrédy 
Béla pénzügyminiszter is, sőt nz is lehetsé
ges, hogy a pénzügyminiszter beszéde meg 
fogja előzni a miniszterelnökét. A pénzügy
miniszter felszólalásában természetesen csak 
a pénzügyi és gazdasági kérdésekkel fog fog
lalkozni, mig a miniszterelnök beszédében

Eltemették Krúdy Gyulát
A hivatalos körök nem képviseltették magukat 

a nagy magyar mesemondó temetésén
A magynr Irodalomnak, n magyar sajtónak 

gyászos, könnyes napja volt a vasárnap*,  a 
kerepasiuii temetőben sírba tették a legmagya- 
rabb, legigazabb, legművészibb és legnépszc- 
rühb magyar írót, lirudu Gyulát. El lehet mon
dani, hogy azok a hantok, amik Krúdy kopot*-

Az orbánc már Laskay Dénes szemét is meg
támadta és

szemevllágát Is elvesztette.
Vasárnap délután már nagyon rosszul 

volt. Kezelőorvosa el sem mozdult ágya 
mellől. Az érdeklődőknek latin terminus 
tcchnicus-szal adott felvilágosítást.

— A beteg állapota gravis.
Délután öt órakor már agonizált 
és este hét órakor, nnélkül, hogy eszmé

letét visszanyerte volna, meghalt.
Laskay Dénes haláláról értesítették az 

ügyészséget. A svájci borházak ügye a vád
lott halálával most megszűnt.

ki fog terjeszkedni n politikai, gazdasági és 
külpolitikai kérdésekre is és ennek kereté
ben

a miniszterelnök nagyfontoMágu nyilat
kozatot fog tenni a király kérdésről is.

Az általános vita befejezése után az egyes 
tárcákat fogják tárgyalni. A költségvetés le- 
tárgyalása után kerül sor a felhatalmazási 
törvényjavaslatra, amelynek tárgyalási ideje 
négy napban van meghatározva, ugy, hogy 
most már biztosra vehető, hogy e hó vé
gére ugy a költségvetéssel, mint az appro- 
priAcióval végez a képviselőház.

halhatatlanság útjára elindult Krúdy Gyula.
A nagy mesemondót utolsó földi utján el

kísérte pályatársainak, szerető híveinek, az 
irodalom és művészet kitűnőségeinek sokasága. 
Annál fájdalmasabb feltűnést keltett, hogy

• hivatalos Irodalmi körűk nem képvisel-

hogy Krúdy Gyulát egyetlen Irodalmi társaság 
sem választotta meg tagjává, de a koldul, ki
tagadott Krady hercegi hítblzománynál nagyobb 
és maradandóbb örökséget hagyott műveiben 
nemzetének. *

Azután Nyíregyháza nevében Szohor Pál bú
csúzott a város szülöttjétől Sok, sok nyírség! 
testvérének, barátjának mélységes réstvétét tol
mácsolta és azzal fejezte be, hogy az iró örök 
álom boldog szárnyai Ismét visszatér szülő
földjére, amelyről annyit álmodott.

Supka Géza, gz írók Gazdasági Egyesületének 
gyászát tolmácsolta és fogadalmat tett Krúdy 
sírjánál, hogy követői

kiharcolják a magyar Iró becsületét ebben 
M országban.

Kárpáti Aurél klasszikus hűséggel rajzolta 
meg Krúdy Gyula nagy magyar írói és emberi 
alakját.

Zsolt Béla sok átvirrasztott éjszakája után 
nyugodalmas pihenést kívánt az Írók és újság
írók dédelgetett, bohém „Gyula bácsi“-J&nak.

Thury Lajos Krúdy szépséges magyar művé
szetét méltatta. Nálánál színesebben és szeb
ben senki sem irt magyarul — mondotta. — 
Krúdy Gyula sorsa minden magyar iró és ma
gyar művész sorsa volt.

A füszerkereskedők viharos ülésen 
. tüntettek a vasárnapiTiltakozíakazáruházak «■■■ ____.. .

versenye s a tejrendelet (TllinkaSZUnet mellett 
sérelmes pontjai ellen

Viharos nagygyűlést tartott vasárnap a Fűszer
kereskedők Országos Egyesülete. Az ország min
den egyes ipa Hevületének kiküldöttei és a szakma 
budapesti tagjainak teljes számban vaJó részvé
telével nyitotta meg Hoffmann Mihály klr. taná
csos a nagygyűlést. Hangoztatta, hogy a kiskeres
kedelem ma az utolsó óráit éli, azonban mégis 
abban reménykedik, hogy a kormány részéröl se
gítség érkezik és bekövetkezik a kiskereskedelem 
talpraállilása.

Napirend előtt PetheÖ Károly dr. osztálytaná
csos, a kereskedelmi miniszter képviseletében 
szólalt f<ó. Kemény Dezső dr. kamarai titkár fel
szólalása ulán Tóth Gábor alelnök, a résztvevők 
nagy és hangos tapsai közben a teljes vasárnapi 
munkaszünet kérdését ismertette. Határozati ja
vaslatot terjesztett be, amely szerint

a teljes vasárnapi munkaszünetet követeli 
s mig ez meg nem valósítható, addig is az egysé
ges zárórát minden élelmíszerárusltással foglal
kozó üzlet számára.

A zárórához egymásután csatlakozott • Baross 
Szövetség kiküldötte, majd Faragó István debre
ceni és Molnár Kálmán győri kiküldött, Kiéin 
Vilmos miskolci kiküldött felszólalásában ellen
tétes álláspontot foglalt el, mire

nagy „vihar tört kL v

Ha Ön gyorsan akar 
Jól megkönnyebbülni, 
Használjon

Igmándj
S be fog teljesülni.

Végül Egyed Zoltán búcsúztatta a halottat.
A beszédek elhangzása után Nyíregyházi Sú- 

ray Elemér cigányprímás zenekara
eljátszotta Krúdy Gyula két kedvenc nép- 

dalát
Azután elhantolták a koporsót és fölébe helyez
ték az egyszerű fakercsztet: „Krúdy Gyula élt 
55 évet."

A kővetkező hasonló tenorban felszólaló Fád Jó
zsefet

szóhoz sem engedték jutni.
Percekig harsogott a terem a közbeszólásoktól, 
végül az elnök felfüggesztette a gyűlést. Tiz perces 
szünet ulán Gyöngyösi József alelnök határozati 
javaslatban a füszerkereskedés képesítéshez köté
sét kérte. Gutmann Adolf dr. az áruházak tevé
kenységét ismertette s

az áruházaknak külön adóval való meg
terhelését követelte.

Werthelmer Hugó a Magyar Kereskedelmi Csar
nok csatlakozását jelenlelte be az áruházi kór-, 
désben. Fendrich Jenő is az áruházak ellen szó
lalt fel. Belopotocky Kálmán

a tejrendelet sérelmes pontjait Ismertette 
amelyeknek tarthatatlanságát mutatta ki.

Strausz Vilmos dr., a kávésipartestülct nevében 
szintén a tejrendelelről beszélt. Azt hangoztatta, 
hogy a kormány két és félmillió pengő újabb 
terhet ró a főváros lakosságára a tejszín árának 
emelésével.

Wirt Zsigmond a kávémérők Ipartársulatának 
elnöke a tejárak tarthatatlanságát bizonyította, 
végül a délutáni órákban Holló József újpesti ki
küldött felszólalása után az elnök bezárta a vi- 
hsros nagygyűlést

•ójára ráhullottak,
egy szépséges és hősi korszakot Ls eltemet

lek vele, 
egy küzdelmes és dicsőséges korszakot, amely
nek első sorában szivének vérével küzdött a

legolcsóbb a

PERI

tették magukat a nagy iró temetésén.
Nyíregyházának, Krúdy Gyula szülővárosá

nak nevében Szohor Pál főjegyző és Polinszky 
Pál dr. tanácsnok jelentek meg a temetésen, 

nyírségi földet éa hatalmas koszorút hoztak 
Krúdy ravatalára.

Először az Ciperaház énekkara énekelt gyász
dalt az iró Jókai-lcpellel leboritott koporsójá
nál, majd rövid gyászszertartás után lezárták 
Krúdy koporsóját és ktvitlék a főváros által 
adományozott díszsírhelyre.

A nyitott almái
az ujságiróintézmények nevében Lázár Miklós 
mondott búcsúztató beszédet. Hangsúlyozta,

A szép Grabovszkyné 
első vasárnapja a Marhóban

A vizsgálóbíró letartóztatta — Ugyanabban a cellá
ban helyezték el, ahol Litthe Kálmánná volt fogva

A pesti társaság egyik Ismert, valamikor nép
szerű tagja a vasárnapot a Markó-utcai fog
házban töltötte:

özvegy Grabovszky Józsefné, Bánó Bőiké
nek ez volt az első vasárnapja a Markóban.

Csalás és sikkasztás elmén tartóztatta le né
hány nap előtt a rendőrség e szép Grabovszky 
Józsefnét, akit aztán átszállítottak az ügyész
ség fogházába. A szomorú sorsú asszony 

a kártya áldozata.
Játékszenvedélye, nyomasztó adósságai a leg
veszedelmesebb pesti szélhámosok: az úgyneve
zett „ugrató" ügynökök hálójába kergették. 
Részletre vásárolt és kifizetetlen rádiók, sző
nyegek vándoroltak Grabovszkyné lakásából a 
zálogházakba, amig a bűnvádi feljelentések 
elöl nem volt menekülés és az Ismert pesti 
szépasazony a rendőrségre került,

de ezúttal letartóztatták M „ugratókat4* te.
Vasárnap több hozzátartozója kereste fel Gra- 
bovszkynét a fogházban. Könnyek között pa
naszkodott, hogy könnyelműségének ilyen sú
lyos következményei lettek. A fogház beszélő
jéből visszakisérték cellájába,

ugyanabba a cellába, amelyben annak ide
jén IJttke Kálmánná volt fogva.

Még vasárnap történt, hogy a soros vizsgáló
bíró maga elé kisértette Grabovszkynét és rö
vid kihallgatás után

kihirdette elölte, hogy előzetes letartózta
tásba helyezL

Dr. Balogh N. Imre, az asszony védője ma fel
folyamodást jelent be a letartóitatás ellen 
azzal, hogy a Grabovszkyné ellent tett nyolc 
feljelentésből többet már visszavonlak, véden
cének rendes lakása, megélhetése van a Igy 
nincs ok a fogvatartásra.

A büntetőtől vényszék vádtanácsa

• héten tartandó illésén fog dönteni: 
fogva marad, v^gy szabadlábra kerül özvegy 

Grabovszky Józsefné. 

Halálos kolbász
mérgezés

A főkapitányság bűnügyi osztályán halálos 
husmérgezés ügyében folyik vizsgálat.

Ipacs János 40 éves cinkotai gyárimunkás 
pénteken Budapesten járt és

két hentesüzletben kolbászt vásárolt. 
Este megette vacsorára a kolbászt, éjszaka 
rosszul lett, orvost hívtak hozzá, de nem 
lehetett segíteni rajta és 

szombaton reggel meghalt.
Ar a gyanú merült fel, hogy husmérgezés 
ő!»e meg. A rendőrség intézkedésére a holt
testet a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították, ahol felboncolják.

Megállapították különben, hogy Ipacs hol 
vásárolta a kolbászt. Mindkét üzletben 

mintát vettek az áruból, 
a vegyvizsgáló Intézetbe küldték, ott álla
pítják meg majd, melyik üzlet áruja okoz
hatta a szerencsétlenséget.

félfehér kenyér

Ara 38 fillér

naponta H4 
árai kaadaltal. Vasárnapok*  árraráa.

ARVBRÉSM BEROLNEB: MdtaMd fcstmá- 
/wtk. arofcrok. ra/tofc. porvtlldnok. keleti 
uőnyepek. múodssl és kötfuntiMolre sülni 
bútorok, ékstersk. kéilmunkdk, ksleldsstai 

tárnak és kóngvek.

Katalógus a hehnrlnen Í.SO P-drt kapható.

Magyar Légiforgalmi Rt
IV, Váel ueea I ♦ Telsfón 81-8-88

NYÁRI MENETREND
7.15 18.40 Ind. BUDAPEST érk. 13.20 18J» 
8410 15.00 érk. WIEN ind. 12.05 17.30 

Naponként, vasárnap kivételével.
Az autobuM Vád-utca 1. szám alól 40 perc

cel a repülőgép indulása előtt indul.
Kombinált repülő-autóbusz és hajójegyek 
a Budapest-Wien vonalon 52.— pengős 

árban oda-vtasza.
Leveleit és csomagjait küldje légipostán / 
Menetrendet vágy díjszabást kívánatra 

bérmentve küldünk. 
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Hatalmas syfiszolókozonsfioleienlóttten 
temattóK el vasárnap az öngyilkos 

Heidemerg-nazasnart
Halűeiöerg Györgyöt ciullruhós toghözöröK kísértük a farkasréti 

wmatobo, hogy szQ'einak uogtisztocsftgón resztuehossen
Vasárnap délelőtt 11 órakor temették el 

a farkasréti temetőben az öngyilkossá lett 
bankár-házaspárt: Heidelberg Vilmost és 
feleségét, Garde Emmát. A tragikus véget 
ért házaspár temetésén kétezer főnyi gyá
szoló közönség vett részt. Különösen a 
tőzsde és a bankok köreiből jelentek meg 
igen sokan.

Jóval a gyászszertartás megkezdése előtt, 
mielőtt a közönség gyülekezett volna, fel
tűnés nélkül,

zárt autón érkezett a halottasházhoz 
Heidelberg György, az öngyilkos házas

pár fia,
aki tudvalevőleg a Markó-utcai fogházban 
vizsgálati fogságban van. Heidelberg Györ
gyöt

három civilruhán fogházőr kísérte a 
temetőbe.

A hatalmas termetű fiatalember meggör
nyedve, halálsápadt arccal, könnybelábadt 
szemekkel lépett be a haloltasházba, ahol 
már mély gyászban ott volt Magda nővére, 
Hönich Miklós dr. felesége.

Feltűnést keltett, hogy a halottasházba a 
családtagokon kívül senkit sem bocsá
tottak be.

Mialatt Klema Endre krisztinavárosi káp
lán beszentelte a két nehéz tölgyfakoporsót, 
a halottasház előtti nagy teret megtöltötte 
a közönség. Ott voltak: Bródy Ernő, Dési 
Géza, Scheuer Róbert és Magyar Pál képvi
selők, Ádám Géza, Végh Károly, Frey Kál
mán, Dobay Aurél, Bűchler Bertalan, 
Schwarz Jakab a tőzsde vezetősége részéről, 
Stein Emil, Madarassy-Beck Marcel és Gyula 
Dános Géza, Hámos Róbert dr. és Hausner 
Károly, Freyberger Béla, Buzi József bank
igazgatók, Vida Jenő és Domony Móric 
elnökigazgatók, Bánó Dezső vezérigazgató, 
Tarján Vilmos igazgató, Davidsohn Horáce 
bankár, Wolfner Pál bőrgyáros, azután a

Heidelberg-féle bűnügyben működő védők: 
Vajda Jenő dr., Pap Jenő dr. és Leitner 
Ernő dr.

A művészvilág tagjai közül Góth Sándor 
é.s felesége, Kertész Ella jelentek meg, to
vábbá Bajor Gizi, aki az öngyilkos Heidel- 
bergné legjobb barátnője volt. Ott voltak a 
temetésen özv. Hegedűs Gyuláné, Herczeg 
Ferenc és Heltai Jenő Írók, Hermán Lipót 
festőművész, továbbá Sebestyén Károly, 
Marton Sándor és Márton Miksa is.

Mély megilletödést keltett, mikor a két 
fekete koporsót a halottaskocsikhoz vitték

és elborították azokat a koszorúk tö
megével.

A Heidelberg házaspárt a temető déli 
lejtőjén pompázó sírboltok sorában földel
ték el. A káplán mégegyszer beszenlelte a 
koporsókat, majd a nyitott sirhoz odalépett 
György Jenő építész és

a barátok és ismerősök nevében

megható búcsúbeszédet tartott.
— Egy pillanatra sem tántorodtunk el 

tőletek — mondta többek között. — Tisz
telet és becsület kisér sírotokba titeket, 
akiknek sorsa görög tragédia hőseihez ha
sonlatos. Ti szenvedéstekkel megváltottátok 
magatokat és mi megadjuk a felmentést 
nektek. Ebbe a két fekete koporsóban együtt 
száll a sirba boldogság és szenvedés. Már
tírok a halál önkéntesei, de az Isten szere- 
tetébe fogadja őket...

A megrázó beszéd elhangzása után a 
közös sirba tették a két koporsót. Heidel
berg György nővérével együtt még hosszú 
ideig ott maradt a sírnál és fogadta a rész
vétnyilatkozatokat.

Aztán, mialatt szétoszlott a temetési tö
meg, zsebkendőjébe temetve arcát beült az 
autóba, a fogházőrök, közé és az autó el
robogott vele.

A tavaszi vasárra minden ölese a
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Ráday Imre és Juhi Marcell 
vasárnap kardpárbdjt vívtak 
Névtelen feljelentő előre értesítette a rendőrséget, 
detektívek jelentek meg a Fodor-vívóteremben, de 
a párbajt már nem tudták megakadályozni

Vasárnap reggel megszólalt a telefon a fő
kapitányság központi ügyeletén. Egy férfi
hang jelentkezett s a következőket mondotta:

— Nem nevezhetem meg magamat. Csak 
annyit szeretnék közölni,

vegye tudomásul a rendőrség, hogy a Fo
dor-féle vívóteremben párbaj készül,

Ráday Imre színész és Juhi Marcell színház
igazgató kardpárbajt akarnak vívni.

A névtelen telefonáló ezzel már le is tette 
a kagylót. A főkapitányságról azonnal 

detektlveket küldtek a Fodor-vívó
terembe,

ahol éppen az MTK kardversenyére folytak 
az előkészületek. Az érdeklődő detektívek 
azt a felvilágosítást kapták azoktól az urak
tól, akikhez kérdéssel fordultak, hogy

semmiféle párbajról nem tudnak, 

vivóverseny készül, Ráday Imre és Juhi 
Marcell nincsenek a vívóteremben. Később

újra detektívek érkeztek,

Valutát kerestek, de hamis dollárost 
találtak a valuta-detektivek

Három letartóztatás a hamis 500 dolláros miatt
Vasárnap délben hamis pénz forgalomba- 

hozatala címén a rendőrség letartóztatta Ber
ger Sándor 34 esztendős kereskedői, Tamás- 
kovics Péter 30 éves szebósegédet és Humvald 
Béla 33 éves magántisztviselőt. A letartózta
tottak érdekes előzmények után kerüllek a 
rendőrségre.

Pár nappal ezelőtt névtelen följelentés ér
kezett a valutarendőrségre Berger Sándor ke
reskedő ellen. Az ismeretlen levélíró közölte 
* rendőrséggel, hogy

Berger az egyik körúti kávéház udvari he
lyiségében dollárt kínál eladásra.

’A detektívek figyelni kezdték Bergert, majd 
előállították a volularendörség lipótköruti he
lyiségébe. Kihallgatása során először tagadta, 
hogy zugforgalomban akart volna eladni va
lutát, később azonban ugy módosította vallo
mását, hogy egy ismerősétől kapott egy darab 
500 dollárost beváltás céljából és csupán 
ezt az egy darab dollárost akarta eladni.

Az dollíroat meg U találták Bergtr 

de most sem szerezhettek közelebbi felvilá
gosítást. Ez annál érthetőbb, mert a névte
len bejelentés kissé később érkezett:

a párbaj valóban lezajlott, de már előbb, 
mint ahogy a bejelentés történt

Ráday Imre és Juhi Marcell már régeb
ben összeszólalkoztak egy Andrássy-uli kávé
ház előtt és inzultálták egymást. Ebből ke
letkezett a lovagias ügy A segédek a követ
kező feltételekben állapodtak meg:

félnehéz kard, félbandázs, harcképtelen- 
sígig-

A párbajt Bienenstock Fülöp ny. százados 
és Petschauer Attila vezették.

Az első három menetben heves összecsa
pások után sem történt sérülés. A negyedik 
menetben Ráday Imre sebet kapott a fején. 
A negyedik menet után

az orvosok megállapították mindkét fél 
harcképtelenségét,

Rádaynál a fejseb miatt, Juhinál pedig a 
fokozott szívműködés és kimerültség címén.

A felek a párbaj után kibékültek.

lakásán

s amikor a detektívek jobban megnézték a 
magas címletű valutát, érdekes megállapításra 
jutottak. Kiderült, hogy az 500 dolláros

jól sikerült hamisítvány,

50 dolláros címletből készült.
Ez a fölfedezés természetesen fordulatot je

lentett az ügyben és Bergert azonnal
álklsérték a főkapitányságra a pénzhami
sítás! ügyben nyomozó detekfivesoporthoz.

Kihallgatása során két ismerősét, Tamásira- 
vics Péter szabósegédet és Humvald Béla 
magántisztviselőt nevezte meg, azt állította, 
hogy az ő révükön jutott a dollárhoz. Előállí

Tisztátlan arcú nö
megszabadulhat kellemetlen azeplőitől, ha nap-1 krémmel keni be. A Morlsson szeplőkrém mén- 
pal, a púder alatt használható száraz Dr. Mo- tea kártékony higanytól s mégis eltünteti szép- 
risson sze.plöclleni krémét hasznídja. avagy tölt. Tégelye I p< ngő 50 fillér szaküzlelben. 
éjjelre ncál n Uiros Dr. Mojisiöa jzejilöeJleui I Főraktár; Kuzmochemía rL, Moloár-M. ;

tották Berger két barátját is a rendőrségre 
és vállalóra fogták őket.

Tamáskovlcs egy csehszlovák származású 
nőt nevezett meg a dollár tulajdonosául.

A nő pár nappal ezelőtt érkezett Pozsonyból 
Kispestre, ahol egyik rokonánál szállt meg, 
de mint régi ismerősét kereste őt fel. Arra 
kérte, hogv értékesítse a dollárt, amelyet 
Csehszlovákiában egy galíciai származású ke
reskedőtől olcsó pénzen vásárolt és nem 
tartja kizártnak, hogy az esetleg hamisít
vány. A szabósegéd először Humvald Bélát, 
majd annak a tanácsára Bergert kereste fel, 
aki a dollárbankjegyeket már értékesíteni is 
tudta volna, de

idején közbelépett a rendőrség.

Érdekes változások
a rendőrségen KUlön hözIekedé91 
bíróságot állítanak fel — Átszervezik a detektív- 
testületet — Távozik állásából a detektivfönök

Rendőrségi körökben igen érdekes és fon
tos változásokról és újításokról beszélnek.

Az első változás a közlekedési rendőrbirás- 
kodásban következik be. A közlekedési kihá
gások ügyében eddig külön-külön Ítélkeztek 
a kerületi kapitányságok, mint rendőri bün
tetőbíróságok. Most az a terv, hogy

központi közlekedési rendőrbiróságot ál
lítanak fel.

A főkapitányságon, vagy valamelyik kerületi 
kapitányságon állítják fel az uj rendőrségi 
szervet. Olyan rendőrbirákut helyeznek ide, 
akik valamennyien értenek az autóvezetéshez 
és igy könnyebben bírálhatják el a kihágá
sokat. Miután a kihágások ügyét központilag 
kezelik, kevesebb lesz az adminisztráció, 
gyorsabb az ítélkezés.

A központi közlekedési bíróságon 
nyilvántartást vezetnek a büntetésekről 

és igy, ha a delikvens a rendőrbiró elé kerül, 
a biró nyomban megállapíthatja, hogy hány
szor volt büntetve kihágásért.

A másik újítás a nyomozás munkájában 
várható. Hir szerint

a főkapitány átszervezi a detektlvteatü- 
letet,

az átszervezés nem érinti a testület önállósá
gát, de több befolyást és közvetlenebb intéz
kedést biztosit a fogalmazáskarbeli tisztvise
lők számára, mint eddig. Itt is az a cél vezeti

Mind a hárman jóhiszeműségükkel védekez
tek, de a rendőrség nem fogadta el védekezé
süket, letartóztatásba helyezte őket és most 

keresik azt a nőt, aki n dollárbankókaf 
Csehszlovákiából hozta.

Bergeréket még egyideig a főkapitányságon 
tartják. Erre azért van szükség, mert leg
utóbb a cseh rendőrség

Pozsonyban dollárhamisltó társaságot lep
lezett le

és tekintve, hogy a hamisított 500 dolláros 
onnan került Budapestre, nem tartják kizárt
nak, hogy a letartóztatott három ember és 
társnőjük a csehszlovák pénzhamisító banda 
szolgálatában áll.

az illetékeseket, hogy
a nyomozás munkáját gyorsítsák és en
nek arányában csökkentsék az admi

nisztrációt.
Ugyanekkor arról is beszélnek, hogy

Laky Lajos dr. rendőrfőtanácsoe, Buda*  
pest detektivfőnöke, távozik ebből az 

állásból,
más vezető beosztást kap. Más beosztásba ke*  
rül a helyettese is.

A detektivfönöki állásra több nevet kombi
nálnék. így a többi közölt

Szllaveczky Lajos dr. főtanácsost, az
Intellektuális csoport Jelenlegi vezetőjét 

jelölik a detektivfönöki állásra.
Szilaveczky főtanácsos régi, kitűnő, erős

kezű, gyakorlott rendőrfötiszlvisclő és ha a 
detektivfönöki állásba kerül, tőle várják, hogy 
a különben is kifogástalanul működő detek- 
t ív testületet a régi, híres Krccsányi-érkra. em
lékeztető nívóra emelje.

MEGNYÍLT
■ TÁTRÁI Ft'RDÖK fS NZANATÓRTl'MOK 
8ZOVETSEgENEK HIVATALOS IRODÁJA 

FÜRDÖIRODA
Budapest, VE, AndráMy-ut. 19. sxAm alatt. 
Telelőn: 2S-1-4M.
Részletes felvllAcroaltda. prospektus valamennyi tátrai 
üdülő-, gvógy- és fürdőhelyről. Valntafaényléeek, vizű, 
mok, VHRutl jegyek beszerzése és elintézése. Levélben! 
érdeklődésre díjtalan válasz.
KodvozmSnyoa 

autocar táraasutazSa.
Első utazás Indul junlus hó 2-án fl nap! időtartamra. 
Útvonal: Budapest-Hatvan-Rimaszombat-Rozsnyó— 
Krnszna Horka-líló-lZcae- Késmárk-Szepesófalr- 
Vöröwklastrom- Otátrafíired—Stracenai vfllry— Dobálnál 
jégbarlang -Rozsnyó—Rimaszombat-Budapest.
Az.utMáa áíö Buupesuől-Buó^citlg 130.- pee^A,
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hírek
Japftn csapatok 

Feking előtt
Pcklng, májúi 14.

' (4 Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 
A japán csapati k vasárnap megszállották 
Pvi-Si városát és tovább nyomulnak előre, 
úgyhogy csaknem már Peklng élőit vannak. 
Feking védelmét uj kínai hadscregfőpn- 
rancsnok veszi át. Tűn városában a japán 
bombák rombadöntöttck egy iskolát, /.» 
ember meghalt, .13 súlyosan megsebesült. A 
halottak közt 8 iskolAsgyermek van.

fílüchcr 'tábornok, a szovjethadsereg fő
parancsnoka szemlél tartott Vladivosztok- 
bán. A szovjetkormány a tenger felől meg
erősíti Vladivosztokot s hatvanezer főnyi 
csapatot vont össze.

— Változékony, hűvös idő. Esős, szelei 
idő volt vasárnap, nlig sütött ki pár percre 
a nap, máris megeredl a zápor. Ebéd után 
pár pillanatig tartó jégeső is végig kopogta
tott a főváros utcáin. A Meteorólogiai Inté
zet prognózisa: Tovább is változékony, kissé 
hűvös idő, nyugaton újabb esőkkel várható.

— Soroksár éa Kecskemét között meg
kezdték u nemzetközi autóul építését. Szom
bat reggeltől kezdve Soroksár és Kecskemét 
között elzárták a Lajosmizsén át vezető or
szágutat. Ma, hétfőn reggel többszáz, mun
kás megkezdi ezen az útvonalon n nemzet
közi autóút építését. Soroksár tájékán és 
Kecskemét határúban nz országul mentén 
mindenütt forgalomirányító őröket állítottak 
föl, akik az érkező autókat útbaigazítják. A 
helyi forgalmat az átépítésre szánt útvona
lon egyelőre megengedik. Lajosmizse köze
lében betonozott szárnyutat is építőnek. A 
betonút rendeltetése az lesz, hogy autóver
senyzők trenírozhassanak, továbbá, hogy az 
autógyártásban fölmerült találmányokat 
próbáljanak ki rajta. Néhány hét múlva a 
nemzetközi autóul Kecskemét—szegedi sza
kaszának átépítésére is sor kerül.

— Az uj esztergom! plébánost megerősítette 
állásában a hercegprímás. Esitergomból jelen- 
tik: A hercegprímás kinevezte az uj esztergomi 
nlébónost, dr. Fclber Gyulát, akit a lemondott 
Mátéffy Viktor országgyűlési képviselő helyébe 
kegyúri plébánossá választolt Esztergom kép- 
vIselőteMülcta és a bíboros hercegprímás most 
álldsábaii megerősítette. Az uj plébános jun'.us 
1-én foglalja el hivatalát.

— Revolvcrtüz vadorzók és vadőrök kö
zött herceg Esterházy erdejében. Nagykani
zsáról jelentik: Takácsi község melleit te
rül el Esterházy herceg hatalmas erdősége. 
Az erdő vadőrei rájöttek arra, hogy Far
kas Elek vadorzó vadászik az erdőben. Kél 
vadőr üldözőbe vette Farkast, aki a vad
őrök felé lölt. A vadőrök is fegyverüket 
használták, majd sikerült IefegyverezniÖk a 
vadorzót, akit a csendőrségnek adtak át.

— Sorozatos templomgyujtogatások Spanyol- 
orsságbiii). Madridból jelentik: Gorunna közeié- 
l>en szélsőbaloldali radikális terroristák több 
templomot felgyújtottak. A polgári gárda gyors 
beavatkozással minden esetben sikerüli n 
templomokat n végső pusztulástól megmenteni, 
at anyagi kár azonban igy is igen jelentős.

— Betörők ■ Ferenc József-laktanyában. A 
Ferenc József lovassági laktanya nyergeskam- 
iújába ismeretlen tettes álkulccsnl behatolt és 
onnan több felszerelési láigyat és ruhaneműt 
elvitt. A kár összege éjidéig ismeretlen. A be
törés ügyében nyomozás indult.

— Nyugdíjas iniigánalknhnaznttak közgyűlése. 
A Nyugdíjas Mngánnlkalmazollnk Országos Szö
vetsége vasárnap tartotta közgyűlését a buda
pesti és vidéki tagok élénk részvételével. Disz- 
elnökké Csorba Ferencet elnökké pedig Spettl 
Józsefet választották.

— Gyermekfénykép Rozgonyilól, 3 drb 8 P.
— 18 év után tért haza Oroszországból egy 

magyar hadifogoly. Kiskörösről jelentik: Reiter 
Ábel keceli földműves, n 30. hoiivédgynlogezred 
egykori közkatonája, aki még 1015-ben a galí
ciai Dubnánál esett orosz hadifogságba, tizen
nyolc évi távoliét után moet ért vissza Kecelrc. 
Legutóbb a pollavai kormányzósághoz tartozó 
Hrulji községben lakott, ahol meg is nősült és 
onnan most tizenöt szem krumplival indult 
neki a hosszú útnak. Elmondotta a szerencsét
len ember, hogy Oroszországban kukoricacsut
kából és korpából készült kenyeret eszik a nép 
már évek óla.

— Bár-étke/AkocsIk n magyar gyorsvona
tokon. Május hó 15-étől kezdődőleg a buda- 
pesl-nyiregyházi, budapest-komáromi és 
hudapsst-lökösházai vonalokon közlekedő 
gyorsvonatokkal bár-ótkczőkocsikat járat n 
Máv, nmclyckl>CH jól és olcsón étkezhetnek 
zz utasok, büffé rendszerrel kis orsonnáknt. 
csapolt sört és fröccsöl is kaphatunk. Két
ségtelen, hogy ezek a búr-étkező kocsik nagy 
népszerűségnek fognak örvendeni.

— Megtámadták a pénzügy őröket a zogltal- 
mérésben. Nagykanizsáról jelentik*  A törvény- 
ssék most sronía felelősségre Hétig József hadi- 
rokkantat és ÍMnerősét, Plúner Máriát. A vád 
sseriiU a rokkant tiltott borithnéráat tartott 
fann. amikor leleplezték, rátámnál a pénzügy 
őrökre és inzullálni akarta őket. Séliget két- 
hónapi fogházra, Pláner Mártát tízenőtnapí f|. 
tárásra ítélte a bíróság.

VfllflIllAfBt elAkéntt polpiH é.

ZSulUOSss.

Kálmán Jenő tréfája
Mialatt Móricka papája, az anekdotákból 

közismert Kohn ur állandó partnerével, 
Grúnnel az alsósjáték örömeinek hódol, Mó
ricka keresztrejtvényt fejt.

KOIIN UR: Grün, maga már megint re- 
nonszot csinált. Fötirom a partit és menjen 
a fészkes fiilemilébe.

MÓRICKA (olvassa a kérdést): „Ezt 
mondták Rosenbergnek Londonban...“ Papa, 
mit mondtak a Rosenbergnek?

KOHN UR: Melyik Rosenbergnek? A Lef- 
kovits cégtől?

MÓRICKA: A Hitler cégtől, Londonban.
KOIIN UR: A iondoni Rosenberget nem 

ismerem.
MÓRICKA: Nekem ez jött ki: „Csendes 

részvét és koszorúk mellőzése kéretik.“ le
hetséges?

KOHN UR: Írd be és hagyj nekem békét. 
(Tovább játszik.)

MÓRICKA (visszabujik a keresztrejtvény
be): „Nyolc vízszintes: Ismert pesti hamis
kártyás fonetikusan."

KOHN UR: Grün, figyeli? Magát betették 
a keresztrejtvénybe’ Még hozzá fonetikusan.

MÓRICKA: A végén az jött ki, hogy 
„vici".

KOHN UR: Az valami lemezjátékos lehet 
a ligetben.

MÓRICKA (elkészült az elejével is): Ber- 
ze-vici.

KOIIN UR: Biztosan börze le.sz az a 
berze. Börze vici, vagyis a börze vicije.

MÓRICKA: Akkor a tizenkettő függőle
ges nem „szeret* 1 volna, hanem „szőrét".

KOHN UR: Azért van odaírva, hogy fo
netikusan. Különben mi közöm hozzá? Adu 
és mégegyszer adu!

MÓRICKA: „Wolff Károlynak is ez van 
a városnál ...“ Papa, mi van a Wolff Ká
rolynál a városnál?

Elindult első útjára a »Washington<<

Most indult el „szüzátkelésére" Nem York és Hamburg között a legújabb amerikai óriás
gőzös, a 30.000 tonnás „Washington". Képünk az őceánjárót a newyorki kikötőben ábrázolja.

— Ismét elásott ember holttestét találták 
Monoron. Monorról jelenti tudósítónk: Alig 
égy hete, hogy Monoron a Fő-tér melletti 
Burján Benő féle ház udvarán elásott ember 
maradványaira bukkantak, melyről megál
lapították, hogy Volszoutszkí Staniszláv meg
gyilkolt orosz hadifogoly csontjai. Most 
ujahb, nlig két arasznyira elföldelt csontváz 
jött napvilágra a város másik részén. A má
sodik elásott embert a község szélén lévő 
régi zsidótemető mellett, Magóctd Gábor gaz
dálkodó birtokán vetette ki szántás közben 
nz eke. A csontváz teljesen ép, 25—30 éves, 
magasnövésii férfi maradványa. A csendőrség 
megindította a nyomozást, a pestvidéki kir. 
ügyészség rövidesen kiszáll Monorra. Való
színű, hogy újabb bűntényről van szó. Az 
eset nagy feltűnést kelt Monoron.

Nyári lakás
s Paaarétl-uton, az 6. autóba**  végáltomAsánAl, Caévt-af 
: —*xém  alatt 8 **oba,  (lvege*  veranda, telje*  komfort, nagy 
áruvá*  parkkal, azonnal kiadó. Bővebbet n tulajdonosnál, 
N-2-78 telefonMám alatt vagy * helyszínen a házfelügyelőnél

— Aki maga helyett barátját küldi ax érett
ségire. Nagykanizsáról jelentik: Tadler József 
nagykanizsai diák a feHÖkerevkedehni iskolai 
pótéreltségire maga helyett egyik barátját. 
Böjti István küldte el. A csalást felfedezték s 
mindkét fiatalembert a bíróság elé állították. 
Tndlert és Böjtit a sopronkőhidai fegyházből 
vezették elő a tárgyalásra, mert különböző be
törésekért itt töltik büntetésüket. A két fiatal
embert csalásért és oklrathamisitásert hit—hét 
hónapi börtönre Ítélték.

Orvosi hír, Dr. Kovács Imre fogorvosi ren
delőjét IV., Apponyi-tér 5. II. 1. (Belvárosi Ta
karék Palota) alá helyette. UJ telefon 88-2-12.

— Dr. Bárét! Jenő Szülész-nőorvos rendelőjét 
V., Bálvúny-u. 2. aiá helyette. Uj telefon 80-0-44.

— Fényvédő arckenőca a Moriston sxeplö 
elleni krém. Szeplőtlen nő lesz, ha Morisson 
*zeplöellcni kréméi használ. Nappali »tárat, 
fényvédő, éjjel muo».

KOHN UR: Keresztfla.
MÓRICKA: Azt próbáltam, de nem jött 

ki.
KOHN UR: Nem is kijött, hanem bejött. 

De lehet, hogy a fiáról van szó.
MÓRICKA: Nem stimmel. A vége az, hogy 

alma.
KOHN UR: Miféle alma?
MÓRICKA (betűzi): Hat alma.
KOHN UR: Az én zsebemben lenne, 

amennyivel több van neki a városnál, mint 
hat alma. Vigyázzon Grün, mert meggyul
lad a kezében a kártya.

MÓRICKA (ismét belemélyed a kereszt
rejtvénybe): „Közismert linkség."

KOHN UR: Grün, maga persze, bemegy.
MÓRICKA: Majd nem megy be! De ezzel 

nem boldogulok, mig a huszonhárom víz
szintest meg nem fejtem. (Olvassa.) „Ezt 
üzenhetné az Egyenlőség szerkesztője Mes- 
kónak."

KOHN UR: No, arra én is kiváncsi va
gyok.

MÓRICKA: Megvan. „Örök horog."
KOHN UR: Móricka, most már aztán egy 

szót se akarok hallani abból a keresztrejt
vényből.

MÓRICKA: Csak még ezt az egyet, aztán 
kész: „Hova nem megy egész biztosan a 
Timosa társulata turnézni, visszafelé.

KOHN UR: Hogy-hogy visszafelé?
MÓRICKA: Visszafelé kel! olvasni.
KOHN UR: Amit visszafelé kell olvasni, 

az. imádság.
MÓRICKA: Nem.
KOHN UR: Akkor étlap.
MÓRICKA: Értsd meg, visszafelé kell be 

írni a megfejtést.
KOHN UR: Hát hova nem megy a Timo

sa társulata egész biztosan turnézni?
MÓRICKA: Németországba.

— Színi Gyula emlékezete. Ma egy éve 
halt meg Színi Gyula, a szenvedő, a tiszta és 
igaz, a nagyszerű iró. Szerényen suhant bele 
őrökre a lelke a májusi halhatatlan virág
zásba és törékeny, finom testéből azóta már 
álomvirágok sarjadzanak, mint a szivéből — 
agyából régen valamikor. Egy pillanatra le
vett kalappal megállunk a legkülönb magyar 
irók egyikének emléke előtt és letesszük a 
sírjára meghatott, reszkető szavak gyöngy
virágjából font koszorúnkat.

— Haragosa felgyújtotta egy gazdálkodónő 
házát. Nagykanizsáról jelentik: A tegnapra vir
radó éjszaka nagy tűzvész pusztított Zalalstvánd 
községben. Németh Károlyné gazdátkodónő 
lakóháza és gazdasági épületei a tűz martalé
kául estek. A csendőrség megállapította, hogy 
a gazdálkodónő házát régi haragosa gyújtotta 
fel. A gyujtogatót keresi a rendőrség.

— Éjszakai verekedés Kispesten. Vasárnapra 
virradó éjszaka Kispesten az Üllői-ut és Kis- 
faludy-utca sarkán Surányi József lakatos és 
Mészáros Dániel kocsis egy mulató társaság
gal összeverekedett, burányit mellén és karján, 
Mészárost pedig lábán szurkálták össze. A 
rendőrség keresi a tetteseket.

— Ignotus Pál: A horogkeresztea hadjárat.
Ignotus Pál, a kitűnő fiatal magyar publicista. 
„A horogkereszles hadjárat" cimmel könyvel 
irt, amelyben a nemzeti szocialista mozgalom
mal foglalkozik s huszonkét fejezetben vetíti 
az olvasó elé a nemzeti szocializmus minden 
érdekességét a maga egyéni nézőpontjából. 
Ignotus Pál könyvének minden bizonnyal ko
moly sikere lesz. ______________________

szenzációs oicson runazRotmaii
Mérték onerlnt ff nőm asttvetmnriidékalukhó ; 

mindenféle aainekben, remek *x«bá«*al  

mustos férfiöltönyt 
85.- P-Ort koszltons.
„varsMwazaWstt"

Szobrot kapott 
a varrógép feltalálója

Egy alig ismert embernek, Joseph Mader- 
spergernek, a varrógép feltalálójának szobrát 
leplezték le a napokban a bécsi Ressel-park- 

ban.

— öngyilkosok. A Rókus-kórházban mai 
meghalt Jédcly Anna 48 éves hivatalnoknöj 
akit pár nappal ezelőtt gázmérgezéssel vitteli 
kórházba. Jédely Anna régen betegeskedett, 
nem tudott dolgozni. A fivére, aki anyagilag 
támogatta, tavaly májusban meghalt. A hiva- 
talnoknö fivérének évfordulóján mérgezte 
meg magát. — Gellámi Zsuzsánna háztartási 
alkalmazott, a Ferry Oszkár-ut 2. számú 
házban világitógázza*  megmérgezte magát és 
meghalt. — Szántó László fuvaros a Kenyér
mező-utca 4. számú háziján Veronáit vett be, 
A mentők a Rókus-kórházba vitték.

Remek férfiöltöny fi
mérték szerint P
A tavaszi idényből raktárunkon 
felhalmozódott nagymennyiségű 
kitűnő minőségű szövetmaradé
kokból, remekkivitelü férfiöltöny 
mérték szerint rendelhető 35.— 
pengőért! Csak amig a mara
dékkészletünk tartl Ruhakeres
kedelmi Vállalat, Ferenc-körut 

______ 39. szám, I. emelet.
— Berecz Sándor dr. a Pázmány Péter- 

egyetem magyar közjogi pályadiját nyerte el, 
Berecz Sándor dr., az ismert politikai hír
lapíró, akinek legutóbb A tökéletes választó*  
jog cimmel jelent meg nagyobb jogi mun
kája, most megnyerte a Pázmány Péter Tu
dományegyetem jogi fakultásának a magyar 
közjogból kitűzött pályatételét „Az alkot
mányjogi bíráskodás miképpen érvényesül 
közjogunkban s milyen intézmények, szabá
lyozások vannak e téren a külföldi államok
ban?" Berecz az érdekes témát teljes ala- 
possággal dolgozta fel.

Hónaliixzadás
kéz- é*  lábitzadá*  /| yjf f nf 
blatoa ellenszere ""
Mindenütt kaphatói Főraktár; Török-Katika,Király a. 12

— A MEFHOSZ Utazást Irodája Julim 7-én 
rendezz 17 napos kedvezményes földközitengeri 
tanulmányutját az Óceánia luxushajóval, 
Trieszt, Velence, Bari, Taormina, Messlna, Pa
lermo, Girgenti, Malta, Tripolisz, Athén, Korfu, 
Cattaro, Raguza, Abbázia, Portoi őse meglátoga
tásával. Részvételi dij (utazás és ellátás) turista
szállással 262 P. Jelentkezési határidő: május
20. Érdeklődőknek részletes felvilágosításokat 
ad (levélben is) a MEFHOSZ Utazási Irodája 
(Budapest, IX., Ferenc-körut 38, fszt. 2. Telefon 
872—74).

— Az üztetbérck leszállításáért. A Budapesti 
Droguista Ipartesliilet elöljáróság! ülésén az 
üzletbér kérdésével foglalkozott és az üzleti 
forgalom és káreseti lehetőség katasztrófáiig 
mérvű csökkenése, valamint a gazdasági vál
ság által előállott lehetetlenülésre való tekin
tettel elhatározta, hogy az Üzletbér leszállítása 
érdekében mozgalom indítására kéri a keres
kedelmi és iparkamarát.

— Házasság. Apor Magda és Mann Endre 
házasságot kötöttek.

— Állami gépjárómltvezefőképrÖ tanfolyam 
(soffőr) nyílik meg leszállított tandijakkal a 
m. kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet 
keretében május hó 22-én este fél 7 órakor at 
intézet Budapest, VIII.. József-kÖrut 6. szám 
alatti helyiségében. Beírás naponta d. e. H—l 
óra közölt.

HÍREINK FOLYTATÁSA A 14. OLDALON. 
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i.
Ferdtndnd ez cár, Bulgária volt uralkodója 

afrikai utón van. Most indult el egy vadász
társasággal Nairobiból. Másodszor teszi meg 
ezf az utat Először mint amatőr természet
tudós és lepkegyűjtő járt Afrikában, most 
pedig Kenya és Uganda őserdei és szteppéi 
felé indult. A lepkehálót nehéz fegyver vál
totta fel, a hetvenkétéves cár nagyvadakra 
vadászik.

II.
A szalonok pletykasarkaiban egyszerre kél 

készülő házasságról suttognak a beavatot
tak. Egy: a nemrég lezajlott nagy bünpör 
fölmentett elegáns vádlottnője rövidesen 
férjhezmegy. Elvált asszony. Volt férjének 
egyik rokona veszi el. Kettő: a nagy perben 
szereplő özvegy is házasságkötésre készül. A 
finom, halkszavu uriasszony az egész bűn
ügy alatt olyan emelkedett, magas lelki 
nivóról tett tanúságot, hogy a közvélemény 
az igaz asszonynak, iga: feleségnek, igaz 
anyának kijáró glóriát fonta feje köré. Most 
arról beszélnek az ismerősök, hogy egy 
szimpatikus pesti ur lesz a második férje.

III.
Báró Hennet Lipót, Ausztria budapesti 

követe teát adott. Ott voltak a vendégek kö
zött Fellner Alfréd osztrák főkonzul, Grált 
Gusztáv volt külügyminiszter, Vészi József, 
Márkus Miksa és még mások.

IV
fídkosy György légügyi igazgatót, a Lég

ügyi Hivatal főnökét előléptették. Légügyi 
főigazgató lett. A Légügyi Hivatal bankettet 
rendezett tiszteletére és vacsorán ünnepelték 
Rákosg Györgyöt a Pannonia-szállóban a 
háborúban résztvett pilótatisztek is.

V.

Montecarloban a rulett, bakk, trente et 
quarante és chemin de fér mellett ötödik 
játék jött divatba. Neve: Montecarlo hasarde. 
Kockajáték, eredetileg Gubából származik. 
Patkóasztalnál, számozott helyekkel játsszák, 
három kockával. Csábító újítása, hogy a já
tékos számára a nyerési esély száznyolcvan
szoros, míg a rulettnél csak harmincötszörös 
pénzt lehet nyerni. Egyelőre csak az exkluzív 
Sporting Clubban vezették be hivatalosan. 
Az első éste egy francia ur 300 frankra 
Si.000 frankot kapott. Egy budapesti kártya
vállalkozó már leküldte az emberét Monté- 
carloba — kémszemlére. Reméljük, elhozza 
Budapestre a Montecarlo hasarde-ot. Más 
gondunk ugy sincs, más ugy se hiányzik...

VI.
Gróf Nádasdy Pál lepsényi autós-csárdája 

csütörtökön tartotta premierjét, óriási siker. 
A csárda előtt az országúton akkora autó
nyáj legelészett, hogy akármelyik autókiálli- 
tás is megirigyelhette volna.

VII.
Útban van a nyári szezon első társasági 

eseménye. A MAC junius 3-án rendezi a 
margitszigeti sporttelepen garden party-ját. 
A rendezögárda elnökei, ifj. Wahlkampf 
Henrik és ifj. Rődler Frigyes már nagyban 
dolgoznak. A MAC irodájában folyton csöng 
a tOi-13-as telefon. Meghívókért jelent
keznek. Az első garden partyt követi a má
sodik: junius 17-én ugyancsak a szigeten.

VIII.
Berdenl Lajos dr. orvos sajtópőrt indított 

egy l°P dlen egy cikk miatt, amelyben ezt 
irták róla: a doktor urnák sok az adóssága. 
A törvényszék a bizonyítás mellőzésével föl
mentette a vádlott újságírót, azzal az indo
kolással, hogy a mai nehéz gazdasági viszo
nyok között nem megszégyenítő, nem sértő 
és nem megalázó az, ha valakinek adóssága 
van. Éljeni Ezentúl sokan lesznek, akik nem 
szégyenük magukat. Ha eddig ugyan szé- 
gyélték ...

IX.
Strakosch dr., Lengyelország budapesti 

konzulja nyugalomba vonult. Helyére már 
megérkezett az uj konzul, Zdislaiv Chelmlcky.

X.
Komjáthy Gyula festőművész a londoni 

Bogai Academy idei kiállításán egész sereg 
rézkarccal szerepelt. A londoni lapok nagy 
elismeréssel imák a magyar művészről.

—ságl-

MF*  Vegyen részt 
kedvezményes lueusautocar társasutazásun
kon Magyarországon, Ausztrián, Olaszorszá
gon át a Cote d'Azur-ra és vissza Olasz
országon, Jugoszlávián át Budapestre.

Aa atasta időtartama SS nap. Kirtoduléaok: a 
Garda. Comol tóra, as utvonslon fekvő fisszee 
nagyobb városokban tartózkodások, a francia 
Riviérán 9 napi tartózkodással, luxnaantnearral 

as egáss traacia tUvtora weglsroerées.
TámsutasAannk Indul luxusantocam Ma- 
Ngar«raa4tfrAl AuMtrUüa At Ortja*  
4*Anapeirao-ba  éa Velencébe. Igen 

kedveamáejree áron.
Nr|M rtttlttN RMptMMMNNl

UTAZÁSI ÉS MBMBTJEGYIRODA I ingatlanforgalmi iroda iulajdonosnő tett föl- 
laéráiey-ít 19 Í.L: aai-ae és MM*  (jelentésű A Mljelentél szennt Zalusky Pálffg-

Koronaőrválasztásra készül 
az országgyűlés

Négy arisztokratán kívül Jankó vich Béla ésTomcsényi 
Vilmos Pál neve szerepel a jelöltek között

Még a képviselőhöz nyári vakációja előtt 
fontot közjogi aktust fog elvégezni a felső
ház és képviselőház együttes ülése. A szo
kott ünnepélyes formák között a kormányzó 
hármas kijelölése alapján megválasztják a 
magyar szent korona őreit,

miután most mind n két koronaőri 
méltóság betöltetlen.

Az egyik koronaőri tisztség megüresedett 
Széchenyi Emi] gróf halálával,

a másik pedig Ambrózy Gyula báró le
mondásával.

ősi szokás szerint az egyik koronaőr rend
szerint katolikus vallásu, a másik pe 
dig valamelyik protestáns egyház tagja és 
ugyancsak ezen szokások alapján a protes
táns koronaőr váltakozva kerül ki a refor- 
mátus vagy az evangélikus vallásuak közül

Vasárnap délelőtt impozáns ünnepség ke
retében avatták fel Budapest egykori házi
ezredének. a 32-es Mária Terézia gyalog
ezrednek emlékszobrát, amelyet a 32-esek te

A 32-esek szobra.

A kormányzó jelenlétében,
József főherceg ünnepi beszédével 
felavatták a 32-esek emlékszobrál

„Ma itt dobog egész Budapest szive"

rén. a Baross-utca és JózseT-körut kereszte
ződésénél állitotak fel. Hatalmas nézőközön
ség, diszszázad. kalonazenekar, rendőrzene
kar várta az előkelőségeket.

Pontban Hz órakor érkezett meg az Ün

Botrány a Körúton a kék róka 
miatt Ügyvéd és háztulajdonosnő

átférje
Szombaton este Stern Ármin udvari taná

csos özvegye, több budapesti házrész tulaj
donosa megjelent a főkapitányságon és pa
naszt telt dr. Kíspéczy Gyula ügyvéd és fele
sége ellen. Panaszában azt mondotta, hogy az 
Erxtébet-kőrnton, a Royal-Apolló mozgó előtt 

as ügyvéd és felesége fnzultiílták őt.
A panaszt jegyzőkönyvbe vették és a rendőr
ség megindította a szokásos vizsgálatit.

Az ügyvéd később elmondotta az affér előz
ményeit. Kíspéczy dr több ügyben képviselte 
Sternnét. A náztulajdonosnő nemrégiben kék
rókát rendelt egy szűcsnél, de később differcn 
cia keletkezett köztük.

nem vette át a szőrmét és megtagadta a 
Sietést.

A szűcs perelt. Május 6 án volt a tárgyalás. A 
birősáR ugy ítélt, hogy Sternnénck át kell 
venni a kékrókát. A háztulajdonosnőnek

Letartóztatták gróf Zalusky György 
sütőporgyárost

Az ügyészség körözte a sütöporgyáros grófot
A főkapitányságon vasárnap előzetes le

tartóztatásba helyezték
gróf Zalusky György 48 éves budapesti 

sütőporgyároal,

aki a Baross-utca 11. száinu házban lakott, 
Merény kis lakásban.

A gróf ellen Pál ff y Dénrsné vendéglős éa

Széchenyi Emil gróf helyébe tehát katolikus 
vallásu, Ambrózy Gyula báró helyébe pe
dig, aki evangélikus volt, most református 
vallásu ember kerül a zászlósúri méltóságba. 

Politikai körökben már megindultak a 
kombinációk a két koronaőr személyére vo
natkozólag cs értesülésünk szerint

Perényi Zsigmond báró, Károlyi Gyula 
gróf, Ráday Gedeon gróf és Teleki Ti

bor gróf neve van előtérben.

Hir szerint most első alkalommal sor kerül 
a nem főnemesi családokból származó köz
életi férfiú jelölésére is és ezek között

Jankovich Bélát és Tomrsányl Vilmos 
Pált emlegetik.

Természetesen mindezek csak kombiná
ciók, mert hiszen erre a méltóságra a kije
lölés joga a kormányzót illeti meg.

nepély Minhelyére Horthy Miklós kor
mányzó,

Koós alezredes szárnysegéd kíséretében. A 
kormányzó a szegedi 5 honvédgyalogezred 
ezredesi egyenruhájában, csizmában, bri- 
csesznadrágban és diarutolbas sapkában je
lent meg az ünnepségen. A zenekar a Him
nuszt játszotta, amikor elvonult a diszszázad 
előtte. Ott volt az ünnepségen József főher
ceg, József királyi herceg, Gömbös Gyula 
miniszterelnök, Kárpáthy Kamilló honvéd- 
főparancsnok, Almást/ László, a képviselőhöz 
elnöke, Beöthy László, a felsőhöz alelnokc. 
Huszár Aladár főpolgármester, Sipőcz Jenő 
polgármester éis más előkelőségek.

Miután a kormányzó vitéz Tinódy Vargha 
Sándor ny. tábornoknak megadta az enge
délyt,

lehullott a lepel a szoborról,
amely Szentgyörgyi István szobrászművész 
nagyszerű alkotása.

Az ünnepi beszédet József királyi herceg 
mondotta:

— Ugy érzem,
ma itt dobog egész Budapest szive, 

itt egyesül ma minden hivő magyar lélek 
Tanúja voltam a 32-esek dicsőséges küzdel
meinek, keserves szenvedéseinek a háború
ban.

Ez a szobor számtalan elhagyott sír
hely emléke,

szeretett hős bajtársaink, 32-esek, legyen 
emléketek áldott!

Ezután vitéz Tinódy Vargha Sándor ny. 
tábornok és Liber Endre alpolgármester 
beszéde után Gömbös Gyula a kormány ne
vében koszoruzta meg a szobrot, majd szá
mos koszorút helyeztek el a szobron.

nem tetszett a dolog és összevessen az 
Ügyvédiével.

aki nem hagyta magút, hanem lemondott a 
képviseletről. Sternné azóta haragudott rá,

többször fölhívta telefonon és jeleneteket 
rendezeti.

Szombaton találkozott a mozi előtt az ügy
véddel és feleségével és szóváltásba keveredett 
velük. Kispéczyék, hogv elkerüljék a bot
rányt. taxiba akartak ülni. Sternné odasietett 
és miközben beszálltak

még mindig veszekedett.
Az ügyvéd erre a karjával elhárító mozdula 
tót tett, hogy eltuszkolja az idegeskedő as
szonyt a taxi mellől. Ezután történt, hogy 
Sternné a rendőrségre ment. Kispéczy dr. ki
jelentette.

egyáltalában nem Insultálta Stefimét, 
mindössze ez történt.

nét egy üzletből kifolyóan megkárosította.
A grófot akkoriban kihallgatták a rend

őrségen. Azt hangoztatta, hogy semmiféle 
bűncselekményt nem követett el, közte és 
Pál ff y ni között

üzleti elszámolás
van, legföljebb polgári pernek van helye. 
Az iratok átkerültek ar ügyészségre. Zalusky 
ellen vádiratot adtak ki, Xöbbajtög

Propaganda árusítási 

® 361 tavaszi 
modell köpeny 

m. Crépo de Chíne bé
léssel már

BREITFELD szűcs

megidézték tárgyalásra, de nem jelent 
meg,

mire körözőlevelet bocsátottak ki ellene és 
ennek alapján vasárnap előállították a rend, 
őrségre.

A sütőporgyáros elmondotta, hogy 
a háborúban mint a lengyel légió 

főhadnagya verekedett,

később Magyarországon telepedett le. A1 
nyugatmagyarországi fölkelés idején önként 
beállt a fölkelők táborába és századosi ran
got szerzett. Utóbb sütőporgyártással foglal-*  
kozott. Iratai szerint

teljes családi neve gróf juuosszal lovag 
Zulusky György,

a bátyja a lengyel hadseregben ezredes. Eh 
mondotta azt is, hogy egyik rokona a rákos
palotai nevelőintézet védőnője. Ezt a roko
nát kihallgatlak. Elmondotta, hogy a csa« 
Iádnak az az ága, amelyhez a sütőporgyáros 
tartozik, már száz esztendővel ezelőtt lemon
dott a grófi címről.

A sütöporgyáros grófot vasárnap délután 
átvitték az ügyészségre

Hitler 
londoni koszorúja

Képünk azt a koszorút ábrázoljn, melyet 
Rosenberg Hitler megbízásából helyezett cl 
a londoni hősi halottak emlékén. A kalan
dos sorsú koszorú szalagjaiból ismeretlen 
tettesek kivágták a horogkereszteket, más
nap pedig ellopták és a Themsébe dobták.

A Klotíld-utcai 
donzsuán kalandja

Pécse/ Béla dr. ügyvéd néhány nappal ezelőtt 
följelentést tett a rendőrségen. A följelentés sze
rint ismeretlen teles besurrant az előszobájába 
és egy szőnyeget és egy kabátot lopott. Meg
indul! a nyomozás. Az ügyvéd takarítónője. 
Virág Lajosné elmondotta, hogy a lopást meg
előzően

egy Ismeretlen férfi ólálkodott a Klotild- 
utcában

éj érdeklődött is az. ügyvéd Iránt és ezért a> 
érdeklődő férfit gyanúsították a lopással. 
rágná csütörtökön az utcán

fölismerte ég rendőrnek adta át.
Kiderült, hogy Hirsrli Ákos 25 éves könykötX 
Hirsch Ákost clőállitotlúk a főkapitányság kön- 
ponti ügyeletére. Abban az időben éppen több 
előállítás történt és n nagy sürgés-forgásban

Hirschnek sikerült megszökni.
Szombat este Vlrúgné ujbói meglátta őt az ut
cán, ismét rendőrnek adta ót éa Hirsch

Iámét a főkapitányságra került.
Itt azzal védekezett, ártatlanul gyanúsítják, 
nem lopta meg Váciéi ügyvédet,

álért jár olyan aürtln a KloHId-utcába, 
mert egy leánynak udvarol.

Mikor Utánanézlek az. < ítéletének, kiderült, 
hogy lopás miatt többszőr büntetve volt, mire • 
fyanuokok alapján letartóztatták.

Érelmeszesedésben 
honvédőknél fonton a jó emésztés 
és a friss vérkeringés Ezt elérheti, ha 

MIRA 
glanb-nö, ttSógyvlM-t 'laitxnAI.
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SZÍNHÁZI NAPLÓ
Színházak hétfői műsora:

M KIR. OI'ERAIfU: Tannhíuwr (7).
NF.MIETI SZÍNHÁZ: öreg i.kintelcs (Hí). 
KAMARASZINHAZ: Cifra atóitr, aranjátó (8). 
VÍGSZÍNHÁZ; Varróra nyokUr (8)
BELVÁROSI SZÍNHÁZ Magdát kikapják <«). 
MAGVAR SZÍNHÁZ Egy c*ók  ét wmtru mái («). 
FESTI SZÍNHÁZ Zsákbntnir..k.i (»). 
FŐVÁROSI OPERETT: Jiolondóra 00 
KlllAl Y SZÍNHÁZ: K.’k lámpái (8)
ANORASSY < TI SZÍNHÁZ: A c»od»heged<l« (9). 
TEREZKORLTI SZÍNPAD: III Konrád (9). 
KOMÉDIA ORFEUM: lleprlx mfitor <%f).
Rt IHII sírni színpad: Timosa (H*  és U«) 
ROYAL ORFEUM: Jan r*vü  (9).

Érthetetlen felháborodás fogadta a hiten a 
SzlnéazszüvcInig erélyes Intézkedését, amellyel 
megtiltotta tagjnlnak, hogy ne lépjenek föl a 
Knmaraszlnliázliuin, umely adós maradt a szí
nészek gázsijával] A Színigazgatók Egyesületé
nek nagyhungii és erélyes nyilatkozatát olvas
hattuk, amelyben a legélesebben vetik el a 
színészek kenyérjogát. I)e mit Is csináltak ezek 
a szegény színészek? Minden hUiiük nz, hogy 
nem tudtnk egy bélnél tovább várni jól meg
szolgált csekély gázsijukra, mert már nem volt 
meg az n busz fillérjük sem, amellyel a szín
házba hemehettek volna, inget, vagy gallért 
válthattak volna, n-m Is beszélve a kapupénz- 
Croblémn megoldásáról. Valóban szörnyű,

ogy a munkavállaló meri követelni a bérét 
azon, aki őt alkalmazta és aki keresett rajta. 
A Icgsulyosnbb hiba ott csúszott bele a szín
igazgatók nyll.'rtkozntába, hogy a színészek 
nein az esti előadás megkezdésekor állottak 
le, hanem már déli két ómkor bejelentették 
azt, hogy este nem játszanak, ha legalább rész
törlesztést nem kapnak arra az 1530 pengőre, 
amely nekik még jár és csak a színház Igaz
gatójának kérésére mentek be este a színház- 
ha. abban a reményben, hogy a színigazgató 
mégis csak fizol. A színész tehát nem volt tisz
teletlen a közönséggel szemben, hanem a szín
igazgató urak veszik kissé könnyebben a fele
lősség dolgát. — Itt erullljilk meg, hogy a Ka
maraszínház ma, vasárnap játszott e szezon
ban utóljára. Bezárta kapuit és megkezdte 
nyári szünetét.

Álljon ill egy tragikomikus történél, de 
ezúttal név nélkül. A kedvelt fiolái komikus- 
színész feltűnést kellő módon szakított nem
régiben menyasszonyává'. és most hűséget 
készül esküdni a bájos és lehetséges fiatal 
szubrettnek, <aki nz uj szerelem miatt szin
tén feladott egy régebbi nagy szerelmet. 
Mindenki botrányt szimatolt, különösen a 
fiatal komikus, volt menyasszonya részéről, 
akiről nemrégiben egy halálos autógázolás- 
saj kapcsolatosan Írtak a lapok. A botrány 
azonban nem tört ki, mert a fiatal színésznő 
mái nemét eszelte ki és hajtotta végre a 
bosszúnak. A lkat a; komikusnak volt egy 
autója, amely eltűnt Budapest utcáiról. Miéri 
tűnt cl? Egyszerűen lefoglalta a fiatal szí
nésznő édesanyja. Tudniillik a komikus el
jövendő adósságaira való tekintettel, fölös 
óvatosságból, nz outót őnagysága anyjának 
nevére könyvcltette. Most az ex-anyós egy
szerűen élt törvényadta jogaival — megtűr- 
tolta a kocsit. A bosszú azonban még nem 
volt fejes. A fiatal színésznő ugyanis birto
kában van néhány olyan váltónak, amelyet 
annakidején azért topott, hogy ezzel a ko
mikus fizetésének nagyrészét — „mint el
sőbbségi adós — megmenthesse. Meg is 
menti havonként a szinház pénztárából, de 
a fiatal és szerelmes komikusnak nincs sok 
öröme benne. Mert hát ez az igazi bosszú ...

♦
Ma kezdi meg vidéki turnéját Salamon 

Béla, az Ismeri és közkedvelt kitűnő kómi
kus, aki az Idén tizedszer keresi fel a vidék 
nagyvárosait. Ma cslc mór a péesl közönség 
fog tapsolni Salamon Bélának és társulatá
nak.

★

A most bemutatott újdonságban az egyik fia
tal színésznőt nem kényeztették el szerep dol
gában. Az udvarias szerző azonban a premier 
után megkérdezte tőle:

— Hogy vagy, angyalom?
— Mint Weiss Fülöpnél egy pengő.
— t
— Egyáltalában nem játszom szerepet — vá

laszolt élesen únugyysága.

UIGSZINHRZ
Szerdán, május 17 én először

Ezakislány 
nem eladó!

Gaál Franciska, Fejes 
Teri, t'sortos, Itátkal, 

Jávor, Málv, 
Gyergyay, Gárdonyi, 

Hajmássy, Peti

A legnagvoim párisi operaiisikeri
NjrdvSnov főnróba kőid™ r.te léi 8-kor 

Jeuyek a H-nrirnkl válthatók.

SZÍNHÁZ — mO ZI
Erélyesen visszautasítják 
a magyarok Sauer vádjait

A zsűri elnöke szeretett volna lenni, 
mint a legidősebb Liszt-tanitvány

Sauer Emil lemondása a Liszt Ferenc 
zongoraverseny z.süritagságáról és a hozzá 
közelálló tanítványának, Angelica Morales 
mexikói zongoraművésznőnek visszalépése 
élénken foglalkoztatja a budapesti zeneéJc- 
tet. Nagy feltűnést keltett Sauer Emil nyilat
kozata, mely szerint

„a bírálóbizottság magyar tagjai a kül
földi versenyzőket mindenáron háttérbe 

akarják szorítani".

Dohnányi Ernő, mint a zsűri elnöke meg
magyarázta, hogy pártoskodásról az elbírá
lásnál szó sem lehetett, mert hiszen a ma
gyar zsűritagok mindig csekélyebb számban, 
vettek részt a külföldieknél, a számokban 
való osztályozás pedig teljes biztonságot 
nyújtott arra nézve, hogy a megbeszéléseknél 
előforduló rábeszélést elkerüljék s igy a 
zsűri véleménye ne lehessen egy esetleg erő
szakoskodó tag által majori zál ha tó. Sauer 
vádjaira a zsűri néhány neves magyar tagjá
nak nyilatkozatait itt adjuk.

KEÉRI-SZÁNTÓ IMRE:
Sauer Emil ugylátszik nem mondta, vagy 
nem mondhatta meg visszalépésének 

igazi okát,

mert a nyilvánosság számára adott nyilatko
zatának-tárgyi része nem helytálló. A legfáj
dalmasabban az érint, hogy Sauer Liszt 
szellemére hivatkozott. Tudjuk Lisztről, hogy 
mindig az ifjúság és minden becsületes tö
rekvés igaz barátja volt és tudjuk azt, hogy 
senki kedvéért az összességei meg nem bán
totta.

SZÉKELY ARNOLD:
Teljes mértékben csatlakozom Dohnányi 

Ernő nyilatkozatához, még csak annyit, hogy 
Sauer vádjai alaptalanok.

Honnan kapta gázsiját a szubrett?
Meglepő fordulatok egy szerződés körül

A Népszövetséghez apellált egy meg
rögzött plágiumvádló p .“ r . „Paul-Boncour nekem

jóbarátom!11 — kiáltotta a bíróság felé Sényi Irmin írónő, 
aki többszáz plágiumpert indított már ismert írók ellen

Tegnap délután a szokástól eltérően zárt 
ülésen foglalkozott a Színész Szövetség vá
lasztott bírósága egy elmaradt gázsiperrel. 
A pert Mende Klári fiatal szubrett adta be 
az egyik budapesti szinház ellen, amely — 
keresete szerint — két hónapja nem folyó
sítja a gázsiját. A tárgyalás elején felállt a 
Pesti Szinház képviselője és

az ügy várható fordulataira való tekin
tettel a zárt tárgyalás elrendelését kérte.

Ez meg is történt és egyórai zárt tárgyalás 
után kihirdették az Ítéletet, amely szerint a 
színésznő ügye nem tartozik a választott 
bíróság elé, hanem ö polgári perre utasította.

Az ügy előzménye rendkívül érdekes és 
jellemző. Ott kezdődik, hogy a szinház igaz
gatója a szezón elején friss tőkét keresett 
vállalkozásához és igy jutott cl egy pesti 
nagykereskedőhöz. A nagykereskedő azon
ban nem a szinházüzletben látott rációt, 
hanem azzal a viszontajánlattal lépett fel, 
hogy az igazgató adjon szerződést a szubrett
nek és

Meglepő és fordulatokban gazdag plágiumper 
epilógusa zajlott le dr. Balogh Árpád törvény
széki biró elölt. Schillinger Anna (Sényi Ir- 
min), akinek nevét különösen plágiumpcrckkel 
kapcsolatosan már jól ismeri a közönség, ez 
alkalommal Stein és Jenbach bécsi operett- 
libreltisták ellen indított pert azon az alapon, 
hogv ezek az urak

több operettjéből jelentékeny részeket át
átvettek

és azon vagyonokat kerestek. Egyelőre hatezer 
pengő eszmei kár megítélését kérte, de perira
tában előre leszögezte, hogy körülbelül

nyolcmillió pengőt raboltak ki a zsebéből,
Abeadvány rendkívül mulatságos részekben is 

bővelkedik. Igv például arra hivatkozik, hogy 
a Csárdáskirálynő operettnek egyik dala, „A 
gróf a vízbe fűlt", tőle való, mert ö ezt igy 
irta meg: „A gróf a vízbe ugrik". Hivatkozik 
később arra, hogy egy másik operettben épugy, 
mint nála, ezzel zárul a finálé: Trallala, tral
lala ...

A bíróság természetesen minden bizonyítás 
nélkül elutasította n mindenáron pereskedő 
.,irónőf*.  aki fellebbezett a — táblához, majd 
a KuriAhoi intézett beadványában

tli előkelő pesti íróra hlvatkosott,
mint olyanokra, akik a plágium ügyében véle- 
niénvt mondhatnak A Kuria a bejelentett élő

ikéig (anukui Vali kkinltUcl iq táíyyaláira uta-

STEFÁNIÁI IMRE:
Pártosságot egyáltaJában nem tapasztal

tunk, Sauer számára szerencsétlen véletlen, 
hogy a versenyen a magyarok vannak tul- 
sullyban. ö is elismerte, hogy

külföldről meglehetősen silány anyag 
jött a versenyre

és igy a legjobb akarattal sem lehetett ezeket 
kedvezőbb abirálásban részesíteni. Sauer 
Emilnek különben nem volt oka, hogy ilyen 
lépéssel megbontsa azt a harmóniát, amely- 
lyel a verseny kezdetétől fogva munkánkban 
részlvett.

Értesülésünk szerint Sauer visszavonulásá
nak több oka van. Hangoztatta tegnap, hogy 
nem az fáj neki, hogy tanítványa, Angelica 
Morales az ötödik helyen fekszik, hanem 
hogy

az előtte állók — véleménye szerint — 
nem érdemlik meg a jobb helyezést.

A másik ok, amelyet szombaton magántár
saságban említett föl, az, hogy elvárta volna, 
hogy mint a legidősebb Liszt-tanitványt őt 
tisztelték volna meg azzal, hogy a zsűri el
nökévé teszik meg. Hivatkozott arra, hogj’ 
ezt

a magyar lovagiasság is megkövetelte 
volna és arra, hogy a tavalyi bécsi nemzet
közi hegedűversenynél is egy külföldi, a ma
gyar Hubay Jenő volt a zsűri elnöke. Itt 
jegyezzük meg, hogy a zsűri elnöke, 
Dohnányi Ernő tulajdonképpen csak admi
nisztratív teendőket végzett és végez. A sza
vazásba és az osztályozásba egyáltalán nem 
folyik bele. Itt említjük meg, hogy a ver
seny első négy helyezettje jelen pillanatban: 
Fischer Annié, Kovács István, Kentner La
jos és a francia Ferin Ida. Természetesen ez 
a helyzet a döntőben még megváltozhatik.

a színésznő gázsija formájában fizesse 
vissza

azt az ezerötszáz pengőt, amellyel ő a szin
ház üzeméhez hozzájárult. Az üzlet létre
jött, a színésznő „szerződést' kapott és bár 
szerepet nem igen játszhatott, de gázsiját 
március elsejéig meg is kapta a színháztól. 
A szinház az 1500 pengő helyett már 1750 
pengőt folyósított a szubrettnek, akinek 
közreműködését — a színházban éppen mű
soron levő darab nagy sikere miatt — nem 
vehette igénybe. Miután a kereskedő újabb 
pénzt nem adott, a színház beszüntette a 
Rázsifizetést. Mende Klári, aki erről az egész 
ügyről semmit sem tudott, csodálkozva álla
pította meg, hogy bár a szinház ragyogóan 
megy, ő mégsem jut a gázsihoz. Fogta ma
gát és a „barátsági szerződéssel" kezében —

beperelte a színházat.
Ekkor már a színigazgatónak is el kellett 
mondania, hogy tulajdonképpen kitől kapta 
gázsiját a szubrett, aki ezekután bizonnyal 
eláll attól, hogy gázsiját követelje.

sitotta a törvényszéket, amely a megnevezett 
tanuk legnagyobb megdöbbenésére beidézte 
őket. A tárgyalás kezdetén a bíróság enun- 
ciálla, hogy Schillinger Annától, mini makacs 
perlekedőtől

megvonja a szegényjogot
és felszólította, hogy bélyegezze fel keresetét. 
Az „írónő1* erre visszavonta keresetét, köz
ben pedig elkeseredett hangon kiáltotta a bíró
ság felé:

— Látom, hogy a bíróság nem tud nekem 
Igazat szolgáltatni, a Népszövetség elé viszem 
a panaszomat. Paul-Roncour nekem jóbardtom!

Miután ugy a biróság, mint a közönség mo- 
iolyogva fogadta a fenyegetést, az irőnö vis
szavonult 240 megirt librettója és színdarabja 
közé keresni még egv mondatot, amelyet Shaw 
vagy Molnár Ferenc „elplagizáll*.*  tőle...

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

Sajnos, kifelé megyünk a szezónból. 
Egyre kevesebb jó filmet mulatnak be a
szinházak és ha a Royal-Apollóban nem jött, 
volna a „Láthatatlan gárda”, nem igen tud-’ 
nánk filmet ajánlani a pesti közönségnek. 
Most mfcjua yan« mi lesz későbbi*  ae

Premier útin
EGY CSÓK ÉS MÁS SEMMI. Ennél rósz- 

szabb címet és ennél jobb zenés vígjátékot 
évek óta nem láttunk pesti szinház műso
rán. Könnyű, vidám, parfőmös, tavaszi és 
ami fö: ötletes, fordulatos Halász Imre, #é- 
keffy István és Eisemann Mihály játéka, 
Szerencse, hogy az uj Eisemann-számok, 
amelyeknek népszerűsége nem kétséges, 
finom és sohasem tolakodóan simulnak a 
játékhoz, amely szinte minden pillanatban 
nevetés-orkánt kavar a nézőtéren. Honthy 
Hannát, aki egy válóperes hölgy pikáns figu
ráját játssza, operettprimadonnai szerepkö
réről megfeledkezve, hallatlan invenciózusan 
és mulatságosan, örömmel állítjuk a leg
jobb vígjátéki színésznők első sorába. Kabos 
Gyula túl a szerepén, szintén lelke az elő
adásnak, amelynek egyik nagy meglepetése 
Gombaszögi Ella bravúros figurája. Friss és 
kedves Ráday Imre, de ezúttal nem dicsér
jük Kéry Pannit. Az előadás dekoratív je
lensége Székely Lujza és az a hat fiatal 
leány, aki a pletykázó Kovács Terus ve
zénylete mellett jól szórakoztatták a Ma
gyar Szinház közönségét. Százszázalékos el
ismerés jár Tarnaynak a rendezésért, (s.)

HflBIGKRLRP
Budapest, Kossuth Lajos ucca 1

Kedves hymen hir: Páger Antal kedden 
délelőtt tiz órakor a VII. kerületi anyakönyv- 
vezető előtt köt házasságot Komát Júliával, 
a Belvárosi Szinház fiatal művésznőjével. Az 
előkelő családból származó menyasszony ho
zományul villát építtet az Orbánhegyi-uton. 
Az építkezés megkezdődött s szeptemberben 
már ott lakik a Páger házaspár. Gratulálunk!.

★

A Király Színház sorsa is eldőlt három 
évre. Föld Aurél és Dauer társulás ez időre 
opciót szerzett a Király Szinház bérletére 
és ezzel megnyugtató módon eldőlt ennek 
az operettszinháznak a sorsa. A Király 
Szinház junius L-ig játszik. Itt említjük 
meg. hogy a Kék lAmpás cimü darab uj 
szereposztásban is óriási sikert aratott és a 
közönség rendkívül sokat tapsolt Sziklai 
Józsefnek, a darab uj*  és nagyszerű táncos
komikusának és a két nj női főszereplőnek! 
Eőry Erzsinek és Orosz Vilmának.

*
Általános feltűnést keltett, hogy Jerítza Má

ria, amerikai turnéja ellenére, az idén nem lé
pett fel a világhírű newyork! Metropolitain- 
operában. Jerítza most Bécsbe érkezett és eze
ket mondotta:

— A régi, híres Melropolitain-opera tulaj
donképpen megszűnt — mondotta. — Miután 
a régi társaságnak terhesek voltak a nagy fize
téssel járó szerződések, egyszerűen töröltette 
magát a cégjegyzésből, azzal a megokolással. 
hogy a .szerződéseket nem tudja betartani. 
Ezekután egy újonnan alakult társaság bérelte 
ki a Mctropolitaint, amely csak azokat mű
vészeket vette át, akik olcsók voltak. Ilyen kö
rülmények között is egy szezonban csak tizen
két hétig tud játszani és a legújabb hírek sze
rint a művészek gázsiját újból leszállítják. 
Az, hogy nem léptem fel a Melropolitainban, 
engem egyáltalában nem érintett, mert huszon
három hangversenyre voltam lekötve odaát. 
Bécsben most fogják forgatni az első hangos
filmemet, amelyben egy orosz nagyhercegnő 
kalandos és izgalmakkal teli életét játszom éa 
éneklem el, amelyhez Lehár Ferenc kompo
nálja a muzsikát.

♦'
Az elmúlt szezón elején kedves mővészpár 

kopogtatott a pesti szinházak kapuján: Sulyok 
Mária és férje, Gaál Sándor. Mindkettőjüknek 
sikerült a pest! karriér, csak egymást veszítet
ték el. ŐMg a szezon elején Sulyok Mária külön 
kiiltözött férjétől és ugy volt, hogy megindul 
közöttük a válópör, csak a törvényes hathónapi 
különélést várják meg. A sors azonban bele*  
szólt terveikbe, mielőtt a hathónapos terminus 
lejárt volna. A Dinom-dánom azonban hama
rosan lekerült a Pesti Szinház műsoráról, de 
megszűnt az újra fellobbanó barátság a házas
társak között is. Sulyok Mária most már ko
molyan veszt a válást, leszerződött a bécsi Jo*  
sefstödter Thcaterhcz, ahol mint született né
met anyanyelvű biztosan egyedül is megállja a 
helyét, hacsak a bécsi színházban be nem mu
tatják a Dinom dánomat, amely erre a kedves 
és szimpatikus müvészpária is szánom-bánomé 
mai végződött.

♦
Be kell számolni a szezon legnagyobb sike

réről, a Bethlentéri Szinház Timosa-jának 
háromszázadok előadásáról, amely alkalom
mal a közönség szűnni nem akaró tapsokkal 
jutalmazta a nagyszerű szinészgárdát, élén 
Gellért Lajossal.

*

Rőkk Marika Kassáról ma Budapestre érke
zett. Kassán négy nap helyett tizennyolc napig 
vendégszerepelt óriási sikerrel. Most utazik 
Bécsbe és junius elsején megkezdi pozsonyi 
vendégjátékát.  

Konyhák, jégszekrények,
I kombinált ||flVflC-nál Rázm-utoa 20 
| bútorok IIŰTuJ t*  Scmmelweto-u. I
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I. mezőire, vagy a helyből felszálló repülő
gépre, öt egyáltalán nem érdekelte s igy fö
löttébb szigorú dorgatóriumra készült, hogy 
hevesvérű alkalmazottját lehiitse.

— A felfedezések nem érdekelnek, Fried- 
mann ur, ezt tudhatná. És különösképpen 
lyen késői órákban nem, mikor már sem

mivel sem szoktam foglalkozni. Kérem te
hát, hogy térjen magához és miközben távo
zik, gondolkozzon azon a válaszon, amellyel 
holnap magyarázatát fogja adni viselkedé
sének. ,

A tömzsi könyvkereskedő meglehetős iró
niával ejtette ki ezeket a szavakat és porosz 
gőggel, szinte büszkén akart elpillantani a 
nála jóval magasabb Friedmann feje fölött. 
Mikor ez nem sikerült, megelégedett azzal, 
hogy szigorúan ajtő>t mutatott alkalmazott
jának.

Az ügynök azonban észbekapott és való
színűleg tudtára ébredt tette horderejének is, 
mert most már habozás nélkül rátért a 
tárgyra, mely őt ebben a szokatlan órában 
főnöke lakására szalasztotta.

__ Ezer bocsánat a merészségemért, főnök 
url»e» de a fölfedezésem önt nagyon érde-

nem is jöhetett volna, mert még egyáltalán 
nem akartam lefeküdni és ráérek akár éjfé
lig is foglalkozni ezzel az érdekes dologgal. 
De foglaljon helyet, kedves Friedmann ur, 
gyújtson rá egy jó szivarra és mesélje ei 
részletesen, hogy miképpen történt ez a fel
fedezés. És ne felejtse cl, hogy a legapróbb 
részletek is érdekelnek.

Friedmann Ottó leült a gazdájával szem 
ben. Most már nyugodt volt és föflényes, 
mint aki biztos a dolgában. Kényelmesen le
harapta egy finom szivar végét, gondos kö
rültekintéssel rágyújtott s miután néhány 
szippantást végzett, elégedett mosollyal be 
szélte ei a felfedezés történetét.

__  Ma délután a Hotel Hollandische Kö- 
nigin-ben jártam Maurer urnái, aki régi ve
vőnk és szereltem volna rábeszélni, hogy 
látogasson meg bennünket az üzletben, ahol 
bizonyára értékes, uj dolgokat találhat gyűj
teménye részére. A hallban fogtam el, éppen 
mikor távozni készült. Kissé ingerült volt 
valami .miatt és meglehetősen kurtán inté 
zott el azzal, hogy jöjjek máskor, most nem 
ér rá könyvekkel foglalkozni. Miután el
ment, néhány percig panaszkodtam a por
tásnak, hogy milyen nehéz üzletet csinálni 
a mai világban és felkértein, hogy ha akad 
egy vendége, aki régi könyvek után érdeklő 
dik, utasítsa hozzám. Haffer ur, a portás 
mindent megígért s egyben megjegyezte, 
hogy éppen van egy vendége, aki antikvá
rius után érdeklődött nála. Nem tudja 
ugyan, hogy vevöszándéka van-e, de próbál
jam meg, hátha szerencsém lesz náila. Meg 
jegyezte, hogy a vendég Magyarországról 
jött és kissé excentrikus személyiség, akinek 
valószínűleg bogarai vannak. Gsinyján kell 
t-tíhát bánni vele. Nos, mi sem természete
sebb, mint hogy azonnal felkerestem a meg 
nevezett vendéget, aki Gálos! Béla névre 
hallgat s hivatkozva a portás ajánlatára, fel
kínáltam a szolgálataimat.

— Nos? ... Beszéljen, kérem! — biztatta 
ügynökét Altwein ur, mikor az egy pillanat 
nyi szünetel tartott elbeszélésében.

Altweín ur álmatlan éjszakája
Emden, a dudáiról és kacsáiról hires kis 

porosz tengerparti városka nem tartozott az 
ismert és felkapott világfürdők közé, dacára 
annak, hogy kellemes, nyugodt és csaknem 
.zárt öbölbeli fekvésével ezt mindenképpen 
kiérdemelte volna. Az öböl egyik fele llod- 
landiáé, másik fele Németországé, tehát Em
den szemben fekszik a hollandi parttal, 
ahonnan a halászbárkák tömege úgyszólván 
teljesen elárasztja az öböl egész területét és 
jóelőre elriaszt minden olyan fiirdövendéget, 
akit a helyi viszonyokkal való ismeretlen
sége, a kiváló emdeni fajludak jó hire, vagy 
a szeszélyes véletlen sodort ide, ebbe a gyö
nyörű fekvésű, de elhanyagolt és merev, kis
polgári életet élő porosz városba.

Mégis akadt mindig néhány európai utazó, 
aki felkereste az emdeni tengerpartot s ha 
sikeresen megbirkózott az émelygős halszag
gal, a baromfi- és halpiacok vásári zajával 
s a tartózkodó poroszok spiesbürgeri modo
rával, aránylag elég kényelemben és kelle
mesen érezhette magát. Jóllakhatott hallai 
és libamájjal, fürödhetett, csónakázhatott s 
bár nem hasonlíthatta össze nyaralása helyét 
a Riviérával, tény az, hogy minimális költ
ség ellenében tölthette el azt a néhány hetet, 
amely az évi fárasztó robot után nyári sza
badságként kijárt neki.

Emden tehát feljegyzésre csaknem érdem
telen, porosz tengerparti fészek s hogy mégis 
kénytelenek vagyunk helyi viszonyait fel
tárni az olvasó elölt, annak az a magyará
zata, hogy történetünk idejében ebből a kis 
városkából indult el az a szenzációs ese
mény, mely nem sókkal később, Európa lá
zas érdeklődése mellett, világszenzációvá 
dagadt.

Ezt az eseményt pedig Altwein Jeromos 
ur üzletszerző ügynöke indította el a maga 
utján azáltal, hogy este kilenc óra tájban 
hevesen felcsengette a már-már nyugodni 
készülő, minimális vérmérsékletű Altwein 
családot.

Mielőtt még tovább mennénk, tudnunk 
kell, hogy Altwein Jeromos könyv- én régi
ségkereskedő volt s nagyon szép értéket re
prezentáló üzlettel rendelkezett a Wilhelm- 
strassén, a halpiac közelében. Húsz eszten
deje vezette már Altwein ur ezt a jóforgalmu 
üzletet s mint régi, konzervatív, porosz ke
reskedőhöz illik, lassan, de biztosan gyara
podott a maga és az állami adóhivatal örö
mére. ötvenéves lehetett s erősen kopaszodó, 
alacsony, tömzsi emberke voflt, aki feleségé
vel és gyönyörű^ huszesztendös leányával, 
eddig minden különösebb emóció nélkül, 
megúszta az emdeni polgárok kevés váltó- 
zatosságot ígérő, egyhangú életét. Korán kelt 
és korán feküdt; ugy járatta le életét, mint 
egy jólbeállilolt svájci vekkeróra. Nem várt 
és nem is volt sdha elkészülve semmiféle 
meglepetésre.

Elképzelhető tehát, hogy milyen megrö
könyödésben volt része, mikor egyetlen kül- 
tiszt viselője, egy Friedmann Oiió nevű, 
nyurga, feketedróthaju ifjú este kilenc óra
kor felcsöngetle és izgalomtól kipirultan lé
pett be a kispolgári egyszerűséggel berende
zett dolgozószobájába.

Altwein ur dohogva fogadta alkalmazott
ját és mogorván nézeti a felhevült ifjúra, 
aki azonban magyarázat helyett egyszerűen 
leroskadt egy bársonyhuzatu, régi karos
székbe, hogy az ódon bútordarab csak ugy 
nyekkent belé.

A főnök minden tekintélyét latbavetette, 
mikor rászólt a tiszteletlenül viselkedő al
kalmazottra:

— De Friedmann ur!... Meg vagyok 
lepve .., Ámulok és csodálkozom ... nem 
magyarázná meg talán c különös látogatásá
nak és viselkedésének okát?.,.

Miután Friedmann ur kallóképpen kiszu
szogta magát, ijedten talpraugrott és bocsá
natot kért a váratlan látogatásért.

— Elnézést kérek, főnök url... Azonnal 
megmagyarázom viselkedésemet, de egyelőre 
még magam is a felfedezés hatása aLatt ál
lok... Ismét engedőimét és bocsánatát ké
rem ...

Altwein ur a „felfedezés" szó hallatára 
biztosra vette, hogy alkalmazottja megbo
londult. ö könyvkereskedő és antikvárius 
volt, aki nem azért tartott kültisztvlselöt, 
hogy felfedezéseket eszközöljön, hanem azért, 
hogy elhelyezze az üzlet értékesebb dolgait 
a műgyűjtők körében. Friedmann ur felfe
dezése, yonatkozzon bár az a Déli Sark hó

■ ■•i egyelőre még magam is a felfedezés hatása alatt állok. IB
kelni fogja üzletileg is. Egy óriási értékű, 
ritka könyvpéldányra akadtam, amely...

— Nem érdekel! — vágott közbe rendít
hetetlenül a főnök.

De az ügynök most már kidadogla a meg
kezdett mondatot:

— Amely Corvin Mátyás Idejéből szárma
zik és egyike a legszebb és legértékesebb 
Corvin-kódexeknck.

—. Micsoda?... — kiáltott fel Altwein 
ur és szigorú arca egyszerre csupa érdeklő
déssé változott. — Valóság ez, vagy csak já
tékot űz velem?... Figyelmeztetem, hogy 
az utóbbi esetben csúnyán megjárhatja!

Az ügynök már nyeregben érezte mugát.
— Nincs szándékomban önt felültetni, fő

nök ur. Ha nem tudnék bizonyosat, nem za
varnám ilyen szokatlan időben a lakásán. 
De mostanáig magam is tanulmányoztam 
az említett könyvet és merem állítani, hogy 
eredeti Corvin-kódexről van szó s annak is 
egy legbecsesebb példányáról, mely Mátyás 
király feleségének, aragónial Beatrice-nek 
sajátkezű dedikációjával van ellátva.

Altwein ur szivére telte a kezét és szó 
néilkül leroskadt egy alacsony folőjbe. Csak 
néhány pillanat múlva jutott szóhoz.

— Lehetetlen!... Friedmann ur, ha ez 
nem tréfa és nem humbug, akkor az életem 
legmagasztosabb pillanatához közeledem! 
Életem minden vágya és küzdelmeim végső 
célja az volt, hogy fölfedezzek és megszerez
zek egy valódi Corvina-darabot, amelyekből, 
tudom, van még egynéhány magánkezekben. 
Ha nem hamisítvány az, amit látott, akkor 
mindenáron meg kell szereznünk. Legyen a 
segítségemre és gazdaggá teszem magát is, 
Friedmann ur, hisz jól tudja, hogy meny
nyire szivemen viselem a maga érdekeit.

Friedmann ur erről ugyan nem volt meg
győződve, de lelkiismeretes tisztviselő volt, 
aki kötelességének tartotta, hogy az értékes 
leletről elsősorban gazdáját értesítse. Most 
azonban, hogy Altwein Jeromos igy elárulta 
előtte vágyai netovábbját, kissé büszke lett 
a sikerére és igyekezett bizonyos fölényt mu
latni.

— Ó, én meg voltam győződve, hogy ez a 
felfedezés nagyon érdekelni fogja főnök 
urat, még ilyen késői órákban is és ezért 
rohantam azonnal ide, amint meggyőződést 
szereztem a dolog valódiságáról.

— Nagyon jól tette, kedves barátom, — 
áradozott a könyvkereskedő. — Igazán ki- 
jünűen csinálta, Egyébként soha jobbkoj

— Jogos —• mondta a főnök —, de erről 
még ráérünk beszélni. Miben állapodtak meg 
végérvényesen?

— Abban, hogy holnap délelőtt önnel 
együtt fölkeressük Gálosi urat a szállóban és 
mindjárt viszünk magukkal pénzt va^y csek
ket a könyv kifizetésére

— Rendben van! — ugrott föl Altwein a 
székéből. — El fogunk menni és megvesszük 
a könyvet minden áron. Érti, Friedmann Uf? 
Minden áront... Holnap reggel egyébként 
még tanácskozunk ezen a dolgon. Legyen 
pontosan az üzletben.

—- Ott leszek, főnök ur.
— Most pedig vegyen magához még egy 

szivart és hagyjon magamra, mert át akarom 
gondolni ezt az esetet. Köszönöm mégegyszer, 
hogy olyan figyelmes volt és eljött hozzám. 
Jóéjsz-akát, kedves Friedmann url A viszont
látásra ...

Kituszkolta alkalmazottját a kijáraton és 
bezárkózott a dolgozószobájába. Tiz óra el
múlt már. Felesége és leánya aludtak s a ke
reskedő lázas buzgalommal emelte le köny
vespolcairól a hatalmas lexikon-köteteket, 
hogy pontosan és figyelmesen elolvasson 
minden betűt, amely a Corvin-kódexckct is
merteti.

Nagyjából ugyanazokat tudta meg, amit 
már régen tudott a Corvinákról, de az eshető
ségek latolgatása közben őt is elfogta az a 
láz, amely Budavár visszafoglalása után, két 
évszázadon keresztül uralta a könyvgyüjtő- 
két és könyvkereskedőket, mikor minden ren
delkezésükre álló eszközzel, irtózatos küzdői
méit fejtetlek ki egy-egy Corvin-kódcx meg
szerzéséért.

Emlékezett rá, hogy Vogel, a híres drezdai 
könyvtáros, aki száz Corvin-kódcxről számolt 
be, följegyzéseiben valahol említést tesz ar
ról a kéziratkötetről, amelyet Beatrice ki
rályné 'kézjegyével látott el és Mátyás király
nak ajándékozott. Ez a kódex, mely latin 
klasszikusok és humanista tudósok váloga
tott munkáit tartalmazta, a firenzei hires 
miniiator, Sinibaldi munkája volt, aki egyene
sen Beatrice királyné rendelkezésére készí
tette 1477-ben. Ez a kötet is a mohácsi vész 
idején tűnt el a budai vár könyvtárából, ami
kor úgyszólván szertchordták az értékes kó- 
dexgyüjtemépyl, melyek nagyrésze soha többé 
nem került elő. Lehetséges, hogy az akkori 
udvarnál szolgáló nemesek megtartották ma
guknak nehány ilyen kötetet, amelyek igy 
még mindig biztonságosabb helyen voltak, 
mintha a minden eszközzel dolgozó bécsi ud
varhoz kerültek volna azokkal együtt, ame
lyeket sikerült a ravasz Miksa császárnak! 
megszereznie. Az Így elrejtett kódexek aztán 
apáról-fiura szállva, talán a mai napig is ép
ségben megvannak s lehetséges, hogy az em
deni szállóvendég tulajdonában is igy ma,- 
radt meg a világ légért ékeseid) könyvtárának 
egyik hires kötete.

Altwein Jeromos minden lehetőséget tíz
szer is megrágott, amig elraktározta agyának 
tekervényei közé s végeredményben azzal a 
gondolattal tért pihenőre, hogy semmi sem 
lehetetlen és ha a Corvin-kódex valódi, ak
kor holnap ö lesz a legboldogabb ember a vi
lágon. Mert azt cl spin tudta képzelni, hogy 
ne ő szerezze meg az értékes ritkaságot. Arra 
a gondolatra, hogy valaki esetleg megelőzheti, 
a hideg futott végig hátgerincén. Ettől való 
félelmében álmatlanul hánykolódott ágyában 
s lecsukott szemei előtt fantasztikus álomké
pekben pergőit le az értékes kódexért folyta
tott harc minden Izgalmas változata, melyben 
természetesen ö maradt győztes, miután si
kerrel magához ragadta a régen áhított, be
cses zsákmányt.

Felesége néhányszor fölébredt arra, hogy 
AMwein ur kirángatja feje alól a párnát s nem 
tudta elképzelni, hogy mi történhetett nz Ő 
nyugodt vérmérsékletű urával, aki mozdulat
lanul szokta végigaludni az éjszakát. Persze 
arra nem gondolhatott, hoay férje álmában 
Mátyás király könyvtárának legértékesebb 
darabja helyett szorongatta az ő párnáját, de 
elhatározta, hogy a rendzavarásért reggel fe
lelősségre fogja vonni az urát,

így indult el Emden városából Európa 
egyik legnagyobb szenzációja, mely mindjárt 
^kezdetben gyötrelmen és nyugtalan éjszakát 
szerzett egy porosz könyvkereskedőnek.

II.
Ax élelmes Friedmann ur
Altwein ur ügynöke másnap reggel már fél

nyolc órakor megjelent a szállóban és beje- 
lenltelto magát a magyar vendégnél. Gálost 
még feküdt és kiüzent a könyvügynöknek, 
hogy várjon rá a hallban,

Friedmann tudomásul vette az üzenetet*  
egy pillantást vetett karkötőórájára és kényel
mesen elhelyezkedett az egyik bőrfotőjben, 
miközben arról ábrándozott, hogy a szeren
csés véletlen folytán nemsokára meg fogja 
csinálni élete legjobb üzletét.

A szálló magyar vendége ezalatt kényelmes 
sen öltözött másodemeleti kis, udvari szobá
jában. Negyven év körüli, magas, impozáns 
megjelenésű ur vo!4 Gálosi Béla, őszülő, bo- 
liémes hajfürtökkel s erős karakterre valló 
sasorra, valamint arcának markáns vonásai a 
határozott jellemű világfira mulattak. Jobb
szemén állandóan monoklit viselt s minden 
mozdulatán meglátszott nemes származása.

Egyébként tönkrement földr>irtokos vottj 
aki szerette a nagyvilági életet, a kártyakom
pániákat és a nőket s miután rövid nehány, 
esztendő alatt sikeresen elherdálta apai öröka 
íigét, nugiwadt melyek M

— Tehát, — folytatta Friedmann — meg
kérdeztem a magyar urat, hogy miben lehe
lek szolgálatára? Hivatkoztam a cég régi és 
jó nevére, ismeretségére és szolidságára, mint 
ahogy általában szoktam és igyekeztem rit
kaságainkra felhívni a figyelmét. Legnagyobb 
meglepetésemre a vendég kijelentette, hogy 
nem reflektál semmire, hanem inkább eladni 
szeretne valamit, ha ez bennünket érdekel. 
Érdeklődésemre aztán elmondta, hogy egy 
nagyon régi és értékes könyve van, Mátyás 
király idejéből, amely apáról-fiura szállva, 
örökségképpen maradt reá. Eddig nem akart 
megválni tőle, de most kényszerthelyzelben 
van és megfelelő árért szívesen túladna 
rajta. Hangsúlyozta azonban, hogy a könyv 
laikus becslés? szerint is megér néhány ezer 
márkát, tehát olcsón nem adhatja.

— Nehány ezret!,.. — dadogott közbe a 
könyvkereskedő, aki feszülten ügyelt ügy
nöke szavaira. — Boldogan!... boldogan!...

— Én folytatta az ügynök — nem na
gyon bíztam az üzletben, különösen mikor o 
magyar vciwlóg ezrekről beezélt, de megígér 
lem, hogy megi.ézcm a könyvet. Gálost ur 
estére rendelt oda, mórt a könyv el volt pak- 
kolva és ki kellett keresnie Nos, képzelheti 
főnök ur a meglepődésemet, mikor este föl
kerestem a vendéget, aki a kis hotelszobában 
egy eredeti Corvin-kódexet telt elém. Eleinte 
kételkedtem az eredetiségében, de minél to
vább forgattam, annál inkább meggyőződtem 
és cirádái olyan anyagból készüllek, amely
nek összetételét nwi már nem ismerik s igy 
nem is tudják ulánorni. Beatrice királyné 
kézjegye is eredetinek látszik. Mikor mind
ezeket megállapítottam, kissé megszédültein 
az örömtől és arra gondoltam, hogy az eladó 
vájjon tisztában van-e a könyv eredetéveJ 
és tényleges értékével? Csakhamar rájöttem, 
hogy ezekről fogalma sincs. 6 azt hiszi most 
is, hogy j£ üzletet csinál, ha nehány márká
ért átvesszük tőle a könyvet. Tízezer márkát 
szeretne érte kapni.

— Szerelne?... — sóhajtott föl a tömzsi 
könyvkereskedő és apró szemeiben fölcsiilant 
az öröm sugara. — Boldogan I... Ezer öröm
mel I

Friedmann uj szivarra gyújtott a sikeres 
clőiadás kedvéért és folytatta:

— Természetesen én h erre gondoltam. A 
magyar vendég meg fogja kapni, amit kér ér 
a könyv a mi birtokunkba kerül. Az öné ér 
az enyém lesz, Altwein ur, JUgyebár ei ért- 

lbető ós Jogok JdyánságT
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1crmcte» bőrőndiicn elfértek, elindult vilá»ot 
látni és szerencsét próbálni lüirópában. <Js- 
nemes magyar famíliából származott, urnák 
született s hamar belátta, hogy szegényen 
>iem maradhat meg többé azon a földön, ahol 
vagyonával együtt elvesztette az ősi tekintélyt 
és ■társadalmi pozíciót is. ő is abban a téves 
Iliiben é.!t, mint legtöbb kivándorló és világ- 
rsasnrgó, hogy jobb külföldön zsákot hor
dani, kocsit mosni, vagy „eszeájgot**  pucolni, 
ínint otthon, ahol tönkrement, bee sülét tel uj- 
lakezdeni A családi neve tulajdonképpen gá
losi Gálcssy Béla volt, de külföldi életét a 
leegyszerűsített Gálosi Béla névvel akarta 
megkezdeni.

Azt, hogy eredeti Corvin kódex van a birto
kában, nnnnk is egyik jegbecseiebb darabja, 
Gálosi Béla nem tudta és nőm is tudhatta, 
mert soha életében nem firtatta nz apjáról rá 
maradt régi kéziratkötot eredetét. Lehet, hegy 
oz apja som volt tisztában a Coryina-darnb 
eredetével és értékével, mert fiának sohasem 
beszélt erről, mindössze annyit említett meg 
halála elölt, hogy a könyv családi ereklye, 
Mátyás király idejéből való és lehetőleg soha
sem szabad megválni tőle.

Gálosi Béla elhatározását, hogy mégis meg
sülik a családi ereklyétől, az érlelte meg az 
cmdeni fürdőhotelben, hogy már teljesen le
apadt a pénztárcája és legutóbb a heti szál
loda-számlát sem tudta kiegyenlíteni. Az?t re
mélte, hogy talál egy műgyűjtő bolondot, aki 
liz-lizenölezer birodalmi márkáért megveszi 
tőle a régi könyvet s ezzel az. összeggel nyu
godtan elhajózhat Kaliforniába, ahol szeren
csét akart próbálni az aranymosó partokon.

Mikor bcvógez'te az öltözködést, rágyújtott 
egy finom cigarettára és kényelmes, Lassú lép
tekkel leséláJt a hallba, ahol már kissé türel
metlenül várta őt a könyvügynök.

— Nos, mi újság? — kérdezte, miután 
viszonozta Friedmann üdvözlését. —Elhozta 
talán nz összegei?

— Még nem, könyörgöm — felelt az ügy
nök, — de az. összeg kifizetésének semmi 
akadálya sincs.

— 'léhát?
— Azonban — folytatta Frledmann — 

megval’-om őszintén, magam is szeretnék va
lamit keresni ezen az üzleten, miután sikerüli 
fölkeltenem látatlanban is gazdám érdeklő
dését.

Gálosi finoman elmosolyodott.
— Nem fogok útjába állani ennek a lehető

ségnek, azonban minden attól függ, hogy vég
eredményben mekkora összeget kapok, mert 
nekem is szükségem van a pénzre.

— Ó, nem, dehogy ... — szabadkozott a 
könyvügynök, — világért sem akarnám önt 
megrövidíteni. De legyen szabad proponál
nom valamit.

— Teasók.
Frledmann rágyújtott egy cigarettám s a 

füstön keresztül éles pillantást vetett a ma
gyar ur arcába.

— ön, ugyebár, tízezer márkát szeretne 
kapni n könyvért?

— l’gyvan. Minimum tízezret — felelte 
Gálosi.

— Rendben van. Én még megtoldom ezt az 
összeget ötezer márkával.

— Miért?
— Mert ón is szeretnék ötezret keresni 

rajta.
— Ezt nem értőm — szólt Gálosi és gyű

rűs pillantást velőit a furcsán alkudozó 
ügynökre.

•— Azomnia*l  megmagyarázom a dolgot — 
felelt Eri ed mamin mosolyogva. — En most 
eltávozom és nemsokára visszajövök n főnö
kömmel, aki filőlil ön ki fogja jedenteni, 
hogy gondolkozott a dnOgom és sajnálatára a 
könyvet <sak húszezer márkáért engedheti 
fi!. Ebből az összegből ötezer engem illet 
és ön is kaip tízezer helyett ötezerrel töb
ből. Rendben vám?

— Nem menidba-lnám, hogy rendben vám 
- csóválta fejét Gálosi —, mert amit m<a>ga 
ajánl nekem, az nem egészem fair dodog. Szó
val meg akarja károsítani a gazdáját?

— Szó sincs róla! — tiltakozott hevesem 
l’riedmann — de viszont önt! sem alkarom 
megrövidíteni. Az a könyv, amelyet öm ne
künk el wkair adni, megárt ezt az összeget 
és ón, függi ti’, cinül attól, hogy keresek rajta, 
rcm szeretném, ha ön később megbánná a 
vásárt’ és engem rtko'ma.

— GáCosi mcvetve legyintett:
— Megnyugtatom, hogy ezt nem fogom 

tenni. De mit csinálok, Iva a gazdája nem 
fogadja el ezt oz árai?

— I I fogja fogadni. Tessék megnyugodni, 
mert ezt én elónlezcm. Ellenkező cselben 
még min kg a’ka’mo lesz önnek engedni. En 
most bem gyek az üzletbe ős nlőkésnitem 
f"' q x.i-i ra. azután idejövünk és
ítyélbeüliilk az üzletet. Az ötaffg átvétele 
ut io, szíves engedefanévei, jdMitkósni fogok 
fiz ötezer márkáért.

— Rendbem van.
Gálosi felállóit és kezet nyújtott a haj

longó ügynöknek, aki elsivtelt, hogy, ha 
mérni késéssel is, de még idejében érkezhes
sen az üzletbe.

Dagadó iuíérzctlcl és hevesen dobogó 
•zivvcl lépkedett nz utcám. Megvolt rá min- 
<U’ii oka, hogy büszke legyem, mert tényleg 
Jó ú/o't c R I L’vrés/t hskenynrczte a 
fősxiket, iu\ in| ;1Z Ü7i’,>| hibnnyortilása után 
magy jutelnvat reméH, másrésrt m&r • rém- 
dcs provízión felüt is keresett íMcjer márkát, 
amely öasregro éppen nagy szüksége volt.

Ragyogott flx arra örömében s ez n ra- 
gyogto coak ukkoc tűni ü róla, mikor be-

lépett az ii/itelbe, ahol főnöke már türelmet
lenül számlálta a késés perceit.

— Jó reggelt, Friedmann url — tipegrtt 
eléje a könyvkereskedő és szemrehányó te- 
kinitettiJ mustrád gáttá, — Art kell hinnem, 
hogy megfefledikezett a megbeszélt találkozás 
időpontjáról. Nyolc óra már régem elmúlt. ..

— Igen — fellelt kissé szomorú airckifeje- 
zóssei Friedmann —, de késésem oika az, 
hogy ma reggel már beszéltem a magyar 
urnái, aki nehéz dióinak bizonyuJtf.

— Mit beszél? — riadt fel a könyvkeres
kedő. — Csak mmnes valami akadály?

— Nincs, nincs... azaz van, de azt hi
szem, hogy áthidalható ...

— Dehát mit keresett maga korán reggel 
annál az unnál? — kérdezte értetlenül Al*t-  
wein és igyekezett fönntartani főnöki tekin
télyét.

— Csak bejelentettem, hogy nemsokára 
odiamegyunk, nehogy elmenjen hazulról. 
Ezek a külföldi vendégek nagyon szeszélye
sek, vigyázni kell rájuk, mint a himes to
jásra.

A könyv kéme skedő idegesen legyintett.
— Nos, jól De mi van az akadállyal, ami

ről beszélt? M>i történt?
Frtedmann titokaailos képet vágott.
— Magam sem tudom. A magyar vendég 

homályos célzásokat tett arra von®bkozóian, 
hogy eilszáimitotla magái, mert a könyv sok
kal többet ér, mint tízezer márkád és hogy 
nem szerelné elhamarkodni a dolgot, ha 
nagy szüksége is van a pénzre. Előbb egy 
szakértővel akarja megvizsgáltatni a ritka 
könyvet.

— Az Isten szerelmére, ennek nem szabad 
megtörténnie! — kiáltott fel kétségbeesetten 
a könyvkereskedő. — Inkább a dupláját 
fizetem a kért összegnek. Azonnal induljunk, 
Friedmann ur, egy porc idő'! sem szabad el
vesztegetnünk. Hátiba közben fclvilágosiitja 
valaki a könyv értékéről..,

— Magam is ezen a véleményen vágj1 ok 
— felleli a ravasz ügynök — s azért siettem 
ide, hogy ezt közöljem önnel. A kódexet 
mindenáron meg kell szereznünk, mint ahogy 
ezt ön tegnap este kiijelenteli'e.

— Úgy várni — lihegte a főnök idegesen — 
és meg is fogjuk szerezni. Jöjjön kérem, 
siessünk!

Néhány perc múlva odaértek és bejeflentet- 
ték maguk ad a magyar vendégnél. Gálosi a 
szobájában fogadta őket. Hellyel kínálta meg 
a könyvkereskedőt és ügynökét, cigarettát 
lett eléjük, majd habozás nélküli rátért a 
tárgyra:

— Örülök, hogy megismerked-holtem ön
nel, Aólwein ur. Megbízottjával már letár
gyaltam ugyan az eladás dolgát, azonban 
ősaiintén megmondom, hogy ez kissé dlhamair- 
kodo-tt lépés volt tőlem. A könyv, mint ré
giség, sokkal többel ér az általam kért ösz- 
szegnél és most erősen gondolkodóba ejt, 
hogy tízezer mánkéért túladjak-e rajta?

— Szabadna látni azt a könyveit? — kér
dezte AHwei-n és hangjában letagad ha tat Iámul 
rezgeti némi izgalom. En ugyanős addig egy
általán n«n nyblortkozhatom komoly fonmá- 
lwin, amíg a könyvet személyesen uieg ncan 
vizsgáltam.

Gáloső a szekrényhez lépett.
— Kérem, ennek nincs akadálya. — Ki

emelte a súlyos kötetet és a könyvkereskedő 
elé tette, az asztalra. — Parancsoljon.

A tömzsi enube.nke mohóm nyúlt a könyv 
után s szemében felfénylelt az öröm lángja. 
Két kézzel fogta át az értékes kéziiratkötetct 
s minden íl gyeim ól annak vizsgálatába állí
totta.

Gyönyörű Corvina-példány feküdt edőtite, 
vörös kecskebőrkötésben. A fedélen préselt 
orabeszikck pompáztak égő aranyban s 
aranyos virágdíszek emelték ki az ugyancsak 
préselt magyar és cseh címereket, melyek 
mellett természetesen a Corvin-cimer domi
nált.

Az egyes pergamenlapok, mélyeken a hí
res Siinibaldi mester gyönyörű Írása díszel
gett, selyeimbáirsonyba voltak kötve és 
arany verőül, zománcdiszes kapósokkal egybe
fűzve. Maga a kötés agy csodálatos ipar
művészi remek votlt, melynek értékét az el
múlt évszázadok nem koplalták, csuk emel
ték, nem is beszélve a firenzei min lator való
itól) művészi munkájáról, amellyel az utó
kor számára gyönyörűen örökítette meg a la
tin klasszikusok és humanisták elmélkedé
seit.

Az emdonl könyvkereskedő egyik ámulat
ból a másikba esett. Nem győzte csodálni a 
XV. század mesterművészének előtte heverő 
remekét, n teljes, töretlen fényben csillogó 
aranyai rációkat s a művészi iniciálékait, me
lyek mindegyike utánozhatatlan mester
in unika volt.

— Nos, tetszik? — kérdezte Gálos!, figyel
mesen vizsgálva a kereskedő arcán mutat
kozó érdeklődés!.

— Szép munka — felelte óvatosan Alt- 
woin. — Valószínűleg értékes is..,

— Valószínűleg?
— Igen ... ebben a pillanatban ugyanis 

még nem tuiiom egész határozotton megál
lapítani.

l'riedmann, a kereskedő ügynöke ekkor 
szó nélkül kinyújtotta a kezét és a könyv 
első oldalának alsó, jobbtarkában mutató
ujjával egy halványuló írásra mittatott, anél
kül, hogy Gálos! ezt észrevette volna. A ke
reskedő szeme azonban rögtön megfogta az 

I értékes lefletet. i
I (Folytatása következik) I

Bűnügy! Keresztrejtuényjersen*;  Hajsza hat heten fit a gyilkos útin.
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lottenburgi villájának dolgozószobájában Tlieo- 
dór Lachniana dúsgazdag bankárt meggyilkolva 
találták.

Ki ne emlékeznék még a nagy port felvert 
bűntényre, amelynek világszenzációja az volt, 
hogy miután hosszú heteken át a vizsgálat tel
jesen meddő maradt és a tettest nem lehetett 
megállapítani, akkor a nyomozás vezetője, dr. 
Kiirt Stahlberg detektivfelügyelő az eredmény
telen munka feletti végső elkeseredésében vak
merő cselekedetre szánta el magát. Elővette a 
gyilkosság elkövetésével gyanúsított hat sze
mély fényképét, maga elé rakta és egyenként 
ősszetépte közülük azokat, akiket saját emberi 
megérzésénél fogva ártatlannak gondolt. Mi
után a hat kép közül ötöt megsemmisített, a 
hatodikra minden további gondolkodás nélkül 
rávágta:

ez a gyilkos!
Nem tudni a véletlen, vagy pedig az ember- 

feletti gondolatkoncentrálásnak volt köszön
hető, de ez az elmélete helyesnek bizonyult. 
Maga elé idézte a fénykép tulajdonosát és köz
ismert nyugodt fölényével az illető szemébe 
mondta:

ön a gyilkos!
Hirtelen meglepetésében a „tettes" elszólta 

magát és kénytelen volt bevallani, hogy való
ban ő ölte meg Theodor Lachmannt.

Ezt a bűnügyi esetet pergetjük le hat héten 
át a Hétfői Napló olvasói előtt.

Képzeljék magukat dr. Kurt Stahlberg detek- 
tivfőfelügyelő helyébe és hétröl-hétre semmisít
sék meg az itt látható hat gyanúsított személy 
fényképe közül mindig azt, akiről az aheti 
keresztrejtvényben személyleirást találnak. Így 
tehát minden héten szőkébb lesz a hurok a 
gyilkos nyaka körül, mert pl. mai rejtvényünk 
megfejtése alapján már egy gyanúsítottal keve
sebb marad és a jövő héten már csupán öt kép 
közül kell megállapítani, hogy ki az, aki ismét 
nem jöhet számításba mint gyanúsított a gyil
kosságáéi kűvaiéséütl -kapcsolóibán.

A hat hét alatt összesen öt személyről adunk 
leírást. Akiről pedig nem adunk és a hatodik 
héten ismertetés nélkül marad:

ax a gyilkos!
Fogják meg ...! Fogják meg...! a gálád gyil

kosság elkövetőjét, fényképét vágják' ki az
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3. Eső után képződik

10. Rendkívüli tehetséggel 
megáldott ember

It. Amolyan kis figyel- 
roesletésléle

ti. Belehatar babilóniai- 
királynak sióió titkos 
szavak, melyet egy an
gyal kese Irt a latra 

10. Te hőst 

utolsó héten (junlus 19) megjelenő kereszt' 
rejtvény felett közölt hat kép közül és a má
sodik oldaton található pályázati szelvények 
(összesen liat darab) egyidejű melléklésével 
küldjék be szerkesztőségünkbe Junlus 19 és 
24-1 ke között.

A gyilkos fényképének beküldése igazolja az 
összes keresztrejtvények helyes megfejtését, 
mert hiszen csak azok találhatják meg a hat 
gyanúsított közül az igazi tettest, akik a rejt
vények megfejtése alapján hétröl-hétre kihúz
zák és megsemmisítik az ártatlanoknak bizo
nyuló személyek fényképeit.

A versenyben győztes, az üldözés fáradal
mait majd nagyszerűen kipihenheti, mert a 
Hétfői Napló

két személy két heti teljes 
nyaralási költségével 

jutalmazza azt, akit a helyes megfejtők közül 
elsőnek húz ki a kir. közjegyző az urnából.

II. <Iij: 100 pengő készpénz 
III—V. díj: 1—1 táskagramofon

VI—VIL DÍJ: 1—1 EBÉDLÖCSILLÁR.

VIII—XII. DÍJ: 1—1 MODERN ASZTALI
LÁMPA.

xni—xvn. DÍJ: 1—1 ZSURTERITÖ
6—ö SZALVÉTÁVAL.

XVHI—XXV. DÍJ: 1—1 EZÜST TOALETT
KÉSZLET.

Mindezeken kívül lakberendezési tárgyak, 
élelmiszcrcsomagnk, tokaji borok, dlszkötésti 
könyvek kérőinek továbbá nagyszámban kisor
solásra. Egy-egy értékes és hasznos Jutalom 
fogja megörvendeztetni azokat, akik kitartó 
munkájukkal a charlottcnburgl gyilkosság el
követőjét kézrekerltik.

Most tehát Hölgyeim és Urálin, vigyázat! A 
hajsza kezdetét vészit

Eredményes munkát, sok szerencsét, no és 
ami a legfontosabb, jó mutatást kíván önöknek

a HÉTFŐI NAPLÖ
szerkesztősége

EIsíí forduló

Q Hl
lm..

28. Végletes
23. Angol veraenyetónak
23. Kutynnév
28. Idegen péna
20. Ént
33. 0 árig folyik a halasa

M. Látomás — franciául
37. Hivatali munkát végez
40. Egy kis tere-fere 

őnagysága és az ud
varlója között

43. Magyarul r-> taekasáa

43. Schiller bős
48. O. V. L.
48. Gál anagramája
06. Z. II.
01. tgekötóOSI Gyürgy
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Egyetlen gólon dőlt el egy esztendő 
munkája: győztes és bajnok az Újpest
A Hungária a második helyre rukkolt a Budai 11 tetemén 
keresztül — A Soroksár, a Somogy és az Attila sikertelenül 
vendégszerepelt — A Nemzeti pontot szerzett a Bocskaitól

'A legérdekesebb fordulón esett át a profl- 
futball:

nagyjában eldöntöttnek tekinthető a 
bajnokság és ugyanígy tisztázódott a 

kiesés kérdése is.
Az előbbi hőse az Újpest, amely féktelen 
nagy csatában, ha nem is nívós, de mindvé
gig érdekes mérkőzés keretében legyőzte a 
Ferencvárost s ezzel nemcsak az első helyet 
foglalta el, hanem harmadik helyre utasí
totta a zöld-fehérek csapatát, amelytől el
pártolt a szerencse csillaga. A Hungária dél
előtti mérkőzés kapcsán a Budai ff-töl 
szerzett két pontot s ezzel bebiztosította a 
második helyét. A Somogy veresége az 
óbudaiaktól egyúttal azt is je'.enti, hogy

a kaposvári csapat bucsut mondhat az 
első ligának.

'Az osztályozó mérkőzés „hőse“ a Soroksár 
és az Attila küzdelméből fog kikerülni jövő 
vasárnapon. A vesztesre hárul az osztályozó 
izgalma és / írnden felelőssége. Szegeden a 
Soroksár próbált újabb pontrablást rendezni, 
ez azonban nem sikerült, ugyanez a sors 
érte utói a Kispesten vendégszereplő Attilát 
is. A Bocskay és a Nemzeti nagy meglepe
tésre gólnélküli eldöntetlennel vívta meg 
nem túlzottan nagyjelentőségű harcát.

Szavalókórus, mámoros csókok

TABELLA:A BAJNOKI
1. Újpest
2. Hungária 
8. Ferencváros
4. III. kér. FC
5. Budai „11“ 

Bocskai 
Kispest 
Szeged FC 
Nemzeti 
Attila

Soroksár 
Somogy

A vitás Soroksár—Somogy-mérkőzési 
mogy 2:1 arányú győzelmével tüntetik fel, bár 
ez ügyben végső fokon a belügyminiszter fog 
dönteni.

A HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEK: 
Május 17: Nemzeti—Attila*  III, kér. FC— 

Bocskai.
Május 20: Budai—Bocskai.
Május 21: Somogy—Szeged, Ferencváros—III. 

kor. FC, Nemzeti—Újpest, Hungária—Kispest, 
Attila—Soroksár.

Május 25: Szeged—III. kér. FC, Bocskai— 
Kispest.

Május 28: Somogy—Ferencváros, Hungária— 
Soroksár, Újpest—Budai „11“» III. kér. FC— 
Nemzeti, Attila—Szeged.

(Az előlállók a pályaválasztók.)'

. . . cuppogása és égő fáklyák lángja
köszöntötte az Újpest valószínű bajnokságát

6.
7.
8.
9. 

10. 
11.
12.

hiány dk a ferencvárosi csatársorból a lö
vés tudománya.

Amikor meg fel-felcsillan, mint például Ko- 
hűt lövésénél, akkor a jól helyezkedő védelem 
még a gólvonalról is ki tudja fejelni a labdát. 
A finálé előtt egy perccel Takács jó helyzetben 
áll a kapu előtt, de nyolcméteres gyenge lövése 
Horn kezében köt ki. Aztán vége a nagy nap
nak, Klug fiityülőjo hosszú pontot tesz egy év 
küzdelme és kilencven perc szerencsés momen-

tumai után, a közönség pedig betódul a pí« 
lyára.
' Minden játékost külön gyűrű vesz körül, csó
kolják őket, ahol érik, majd Sternberget vállra
kapják s a szinte ájulton támolygó Jakubét 
ölbeemelve cipelik az öltözőbe. Fáklyák gyul
ladnak fel » a szavalókórus egyre elhalóbb han*  
gon, boldogan, de rekedten énekli eKleesényl 
szövegét és zenéjét:

— kg — a — Fra-di!...
A derbi dala ez, de jobb volna leszokni róla*

A közönség szenvedélyes kirobbanásai közt zajlott le 
a „hajnali" meccs

Délelött 11 óra. A langyosan tűző napsuga
rak ugyancsak megtréfálják a télikabátkultusz 
lelkes propagálóját, a naptár félelmetes Boni-

Hungária—Budai „11" 3:0 (1:0)

Barátky
fácát. Az MTK pálya kellemes szinpompát 
csönző, viruló gyeppázsitján balsejtelmek 
kül legelteti végig szemeit a „hajnali"

tatlankodik egy futballpaciflsta.
De még el sem ül a felháborodás moraja*  

amikor Sztancsik ökle csap bele a fejelni vá< 
gyó Kocsis tarkójába, ö is összeesik, mint egy 
zsák. Ez a meccs is jól kezdődik. A közönség 
mérgelődik, szitkozódik. Méltán. Repül aa 
„átok" az ellenfélre és a bíróra egyaránt. D« 
hamarosan mindkét „halott**  továbbjálszik. A 
mcccs azonban a javából való. A budaiak 
szép, formás játékkal késztetik a Hungáriát 
parádés teljesítményre. Dudás három budai 
védőn is keresztülkigyózik s lövése védhetett 
len. Ám a biró ofTszájdot látott Cseh részéről. 
Most már ugyancsak paprikás a hangulat. 
Közben Polgár és Rőkk egyenlíthetne, mert 
helyzetük ugyancsak adódik. Sőt egy kis zür« 
zavar csaknem öngólt hoz Buda fiainak.

— Ria ,ria, Hungária! — hangzik a második 
félidő kezdetén a „kékközép**  zászlós kórusá
nak csatakiállása. A felpaprikázott hangulat

Huszonötezer ember 
pattanásig feszült ide
gekkel várja az év 
utolsó derbijét, amely 
kilencven perc f’.att dönti 
el egy egész esztendő 
munkájának eredményét. 
A valószinüség-számi|ás 
megbukott, mert ahogy 
a csapatok kirobognak, 
az elképesztő hangorkán
ból szinte elementáris 
erővel üt ki az Újpest

Újpest—Ferencváros 1:0 (1:0)

Jakube
_  „ , szét a papir- 

masé-szócsöveket s ezeken keresztül szinte meg- 
tizszerezetten  

publikumának félelmetes 
hangja. Ezerszámra osztogatják

zugott a féktelen biztatás: 
LJj-pest! Uj-pest!

egészen különös csatársorral áll-

Auer, Jakabé, Pusztai, Déri,
döntő

A lilafehérek 
pák fel:

P. Szabó,
'A Ferencváros ismert csapatát küldi a 
küzdelembe. Az első percben Toldi és Turay-
bkcióból a center már gólt is lő, de Klug biró 
ofszájd címén érvényteleníti. Szüntelen a kö
zönség tomboló hangorkánja s ebben a forró 
légkörben az összes akciók rendre elsikkadnak. 
Egy gyönyörű újpesti támadást Kubala véd ki, 
majd nem sokkal később Auer bombája fütyül 
el a léc mellett. Sok tervszerűség nincs a játék
ban s a szorgalmas ferencvárosi támadásokat 
ebben a periódusban az Újpest hatalmas nyo
mása ellensúlyozza. Rendszer azonban koránt
sem fedezhető fel. A nehéz helyzetben levő fe
rencvárosi védelmet később Turay, majd Kohut 
■üvitő lövései tehermentesítik, ezek azonban 
messze elkerülik a hálót. A Fradi közönsége 
hiába kezdi el a hajrázást, azonnal elnyomja a 
szócsövesek sokkalta erősebb zúgása. A Fe
rencváros ellen rúgott komért Kubala kibok- 
szolja s azután ellanyhul az iram.

Mint M egymást figyelő tigrisek, lapulnak

csak szerdán—
TBnniszo’ni _ _ _ _ 3
Tennispuiioiuer . .
Alléi? irikö

minden színben és

Uszűnadrán
nagyságban......... 90 fillér

________ JÖfillér

Gyermek napozd gg. .
Hői fisierii turúöruna

fekete, fehér felsőrésszel....................

Höl ovaelu Milkö
1'58

I pengő

1.58
Ipongő

Temfi lenül mö

Rftkóczl-ut 38

szemben egymással a csapatok, ugrásra- 
készen.

Az Igyekvést csak Tánzer és Kohut nagy „pác- 
cai“ teszik groteszkké, végül pedig, hogy egé
szen korrekt képet adjunk erről a közel har
mincperces időszakról, a játék jellemzésére 
meg kell jegyeznünk, hogy

rengeteg a taccsdobás, ami természetszerűen 
céltalan vagdalkozásból ered.

A játékosok rendre a kapukat célozzák meg, 
de a közönséget találják. Az Újpest helyenként 
ki kitör, ilyenkor azonban vagy Déri, vagy 
P. Szabó, vagy Pusztai veszti el a labdát, a jó 
helyzetet s végül a lövés félremegy. Valami baj 
van az újpesti csatársorral, egészen a 38. percig!

Ekkor Jön ■ derbidöntő és a bajnokságot 
jelentő egyetlen gól: Pusztai labdájával Ja
kube nekiiramodik, kicselezi Korányit, 
Pappof, sőt még Lázárt Is és éles szögből 
a vonal felé kanyarodva mintegy nyolc
méteres bombát zudit, amely Kubala és a 
kapufa közötti keskeny résen a hálóba 

vágódik. l;0. .
Megérdemelték, mert a hosszú fölény után rég
óta esedékes volt ez a poén. Pokoli koncert 
következik, ami közben az Újpest egyre szila
jobbul ostromol. Nem egészen sportszerű, de 
szórakoztató motívum következik most. Kele- 
csényi egyetlen ütemből álló dalt szerzett, 
amelynek a szövege:

„Ég-a-Fra-dl!“
A zene pedig a hangskála c-d-c-á hangjaiból áll.

Ezt az újpesti „fllharmónlkusok" szavaló
kórusa szinte szünet nélkül énekli, 

olyan jó torokkal, hogy valószinüleg még a 
Nyugati pályaudvarnál is hallani. „Eg-a-Fra-di!" 
A Fradi azonban nem ég, hanem támad, de 
nem sok sikerrel. Aztán vége a félidőnek.

Szünet után féktelen ferencvárosi tempó kö
vetkezik. Mór az első percben gól fenyeget, 
amelyet csak ______ ........................‘
perccel később Turay lövését alig tudja fogni 
Horn. Takács elől Futó ment, a 11. percben 
óriási éljen harsan, de korai, mert Takács lö
vése a külső hálót találja. Később tizenegyest 
reklamálnak Steiner hendsze miatt, de Takács 
ofuzájdja hamarább esett s igy elmarad a tizen
egyes. Toldi bombája alig centiméterekkel kapu 
mellett fut el, majd meg Kohut beadását fejeli 
Takács estében is a külső hálóba. (Ejnye, va
lamikor Takács csak a belső hálót szerette!) 
De mindezekből az tűnik ki, hogy az Újpest 
kibírhatatlan nyomás alatt kapujához van sze
gezve s a gól már csak pillanatok kérdése. Két 
korner esik ugyancsak az újpesti térfélen s 
azt látni, hogy

Sternberg és Szita minden képzeletet felül
múló munkát végez.

Különösen Szűcs játéka fe'tünŐ, aki a letörő
ben levő Sárosit ezen a mérkőzésen jóval túl
szárnyalta. A 28. percben Tánzer—Kohut— 
Takács-akció, a labdát azonban a kis Takács öt 
lépésről is a kapu fölé küldi, óriási helyzet 
voltl

— Ezt még az anyósom is betette volnál — 
dörmögi elkeseredésében egy optimista Fradi- 
drukker.

Nem sokkal később az újpestiek kitörnek az 
ostromzárból s csak Kubala lélekjelenléte segít 
egy újabb gólon, amikor Auer elől a tizenhatos 
vonalon lábbal ment. Ebből az akcióból a Fe
rencváros zudul most le. Három lövés is fütyül 
r kapu fölé, de mind a három emberbe talál. 

Szörnyű küzdelem ez most ■ végzet ellen!
S hiába indulnak újra és újra rohamra a fe

rencvárosiak, nem találnak rést s ami tokkal 
dőnlőbbi

nagynehezen mentenek. Pár

W?BÍR, Jc gtner®
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KARPÁTI NEHÉZ KÖZELHARC UTÁN FORMA S ÖNGÓLLAL ÖRVENDEZTETI MEG A -w JL FÉUDÖt n pERC 2:0.BUNGARU KÖZÖNSÉGÉT’
lésnek örvendő közönség.

— No, ez egy „tutimeccs" lesz ...
— Jő, jó, csak várjuk meg a végét...
S az utóbbinak volt igaza. Remek harc- __ - ------------- , .... .„-----  ---------- ----- fej

lődik ki, mintha ettől a mérkőzéstől függne 
Európa gazdasági talpraállitása. A friss izmok 
szédületesen gyors lendületet parancsolnak « »

18. percben Gergely okos szem fii térségét 
jutalmazza az első gólt. 1:0.

De kezdődik a cifrább móka. Polgár a cen- 
terhalfot játszó Wébert lerúgja, aki percekig 
fetreng.

— Ezt nevezik „polgárjognak"... — mél-

teljessé válik, amikor a 2. percben Ujváry 
Czumpft lábára veti magát s megsérül. Czumpft 
fejét követeli a „nép" s Majorszky ki is állítja. 
Folyamatos, rendszeres a Hungária offenzivája. 
A 18. percben

egy Dudás—Cseh passzolásbp a „kis
Káka“ !s bcIckudUI a az engedetlen

labda a hálóba kavarog, öngól 2:0.
A harci kedv nem csökken. Az iram váltó- 

zatlanul heves.
A 3X percben a biró Wébert labdaclrugá- 
sért kiállítja. Szabadrúgás következik a 
Barátky lövését Fábián kapus csak érin

teni tudja, de védeni képtelen. 3:0.

Két gólt is lőtt a Nemzeti Debrecenben, a meccs mégis 
góltalan maradt

Bocskai—Nemzeti 0:0
Debrecen, május 14.

Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 
A közönség mintha megérezte volna, 

a mérkőzés gyönge, sivár játékot fog 
’ ‘ '' ’ ' Csak

Ferencváros ellen

(A 
tése.) 
hogy ......... w . 
nyújtani, igen kis számban jelent meg. 
1800-an voltak kiváncsiak ” 
kitűnően játszó hazai csapatra.

A mérkőzés elejétől végig fáradt, a túrá
kon agyonhajszolt és tönkrejátazott játé

kosok vergődését mutatta.
A közönség a szünetben többször hangosan szi
dalmazta a Bocskai vezetőségét a sok — sze
rintük — teljesen felesleges külföldi vándorlás 
miatt.

Az első félidőben a Bocskai támadott többet,

azonban Fehér védésén meghiúsult a puha 
csatársor minden gólratörekvése.

Szünet után egyformán veszi ki a részét 
mindkét csapat a támadásból, azonban komoly 
gólhelyzet egyik kapunál sem adódik. Azaz, 
hogy mégis! Vadas lefut, centerez, Szecsey 
gólbafejeli, — de előzőleg már túljutott a labda 
a korneruonalon. Pár perc múlva újból gólt ér 
el a Nemzeti Bihámi révén, azonban Szecsey 
erősen akadályozta a kapust a védésben éa 
ezért ezt is érvénytelenítette a biró.

A debreceni játékosok közül Palotás, Markos 
és Teleky mélyen formájuk alatt szerepeltek. 
Vincze és Reviczky kiemelkedtek az együttes
ből. A Nemzeti csapatából: Vermes, Belesik és 
Búza váltak ki a mezőnyből.

rja elégtelen volt Óbuda tudományával szemben
III. kér, FC—Somogy 5:2 (2:1)

Festői dresszben vonul
nak fel a csapatok. A 
legmelegebb derbihangu
latra emlékeztető hang
orkán biztatja a — So- 
mogyot. Nem sokáig. A 
3. percben

Dröaszler nekilendül, 
levágtat éa 5 méter
ről Váll lába között 
berúgja nx Idegcsllla- 

plló gólt. 1:0.
Sok a kaposvári a mécs
esén, de ezek közül csakDrösszler .

játszik a pályán. A rossz nyelvek szerint — 
nem a legjobb tizenegy. Viszont az óbudaiak... 
legalább ugy játszanak, mint ahogy a Somogy 
közönsége hajráz. A 17. percben jön az ered
mény.

Tacca — Bíró rosszul fejel. Galambos ki
ugrik éa a későn vetődő Gallina hass alatt 

egyenlít. 1:1.
Gyönyörű a meccs. Élénk, nagyvonalú a Já

ték. A 25. percben fatális pech éri el a Somo- 
gyot.

Blaakő lő, Miklósi beletesz! ■ lábát és as 
irányt változtatott labda hálót ér. 2:1.

A Somogy nem nyugszik és veszedelmesen tá
mad. Némi jóakarattal 11-est is rúghatnának, 
de ez a jóakarat hiányzik a bíró részéről. A 
közönség csetlintgef a nyelvével a remek játék 
láttán. Keményen rúgják a dabdát —, no, meg

11

egymást is, — s igy aztán potyognak a somogyi 
és óbudai futballelőkelőségek. Fő a csontrend
szer s abban itt nincs hiba — egyik sem angol
kóros. Még a panaszokat illetően sem.

Szünetben 22 „balilla**  fut ki háromszoros 
Uj-Uj-U jpest kiállással. A legmagasabb „balilla" 
is van vagy 80 centiméter. (Állítólag Ottávi is a 
balillák közt nyüzsög.

Szünet után Datzot szívélyes pfujjal és füty- 
lyel fogadják. A játék pedig lanyhul. A biró 
Ítélkezéseit nagy vihar fogadja, mert története
sen mindig a Somopyof sújtják. A hátvéd Biró 
sem lehelne egyhamar illemtanár: durva és kí
méletlen. A 1.3. percben vége a nagy zsivajnak

Horváth jó labdát tálal Biankó elé, 
keleti kényelemmel előbb ■ kapufára a 

nan a hálóba küldi. 3:1.
A biró tovább folytatja működését, 

percben 11-est diktál, Mészáros műesése 
a kerületiek ellen.

Miklósi bevágja. 3:2.
Roppant hevessé válik most a meccs. Biró a 

nagy forgatagban majdnem öngólt rúg. Miklósi 
pedig a túloldalon gólt ment a vonalon. 28. 
perel

Horváth a szélen lefut, gyönyörű beadását 
| £ kapus keze között Blaskó betejeli*  4:2.
A Somogy elkészült. Ennek szimbóluma Trltz, 
aki ,nár lélcgzeni seni tud. 35. perc: korner a 
Somogy kapu előtt, ebből kavarodás,

végül h Biankó lestoppolt labdáját Horváth 
kegyetlenül bevágja, 5:2,

■ki
on-
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Nehezen tellett a kispesti csatártudományból az egyetlen gólra

— Ugy játszatok. mintha nem állnáfok ki- 
ni/jre — ujja m utasítást a meccs előtt Reiner 
Sándor, az Altiin menedzsere. De a biztatás nem 
sokat basznál, mert ideges a csapat. Meg fáradt 
Is. Konyor lassan mozog, pár méterről mellé lő. 
Az Attila keveset támad, de veszélyesebb, mint 
« (alsókat toiogató ktsjH’sli csatársor. Akad agy 
szabadrúgás is, Sznlx'i lövi s Konyor kezéről 
perdül a hálóba a labda. Sólymos jószemü biró, 
nem adja meg. Nem nagy iramú, de változatos 
a Játék. Dénes bemutat egy parádés védést, 
majd, Stciner ad izelilöt a jó lefutásból, de az 
akció befejezetlen marad. Nem megy a játék 
sem a Kispestnek, sem az Atillának. Egészen 
érthetetlenül gyenge a játék.

Alig fordulnak, megszületik Kispest gólja. A 
3. percben

Alberti kapus kifut egy balszárnyi táma
dásra, ám Szepea elpöccinti előle a lubdát,

Klipéit—Attila 1.0 (0:0)
■mely lassan gurul az üres kapa fe!é, ■ 
kekkek faliba futnak utána, nem érik 

utol, li6.
A Lankadt kispestiekbe önbizalmat önt a gól, 

a közönség is örül s lelkesen hangzik a bizta
tás.

— Hajrá, Kispest...
A piros-feketék megmutatják, hogy tudnak. 

Szépéi alig fejel mellé s nagy mázli menti meg 
a miskolciakat egy öngóltól Is.

A Mrónak egy kis Incidense támad a kispesti 
vezetőség egyes tagjaival. A rendőriéi) tisztit ja 
merj a pályát a civilektől. A pihenésnek legjob
ban a csaptok örülnek. Majd Dénes örülhet egy 
közvetlen közelről kezébe löt^ labdának. Az 
utolsó percekben a miskolciak rohamoznak, de 
nem sikerül az egyik pontot sem visszahódítani. 
Pedig talán az oszlályozótól való menekvést je
lentette volna.. .

10:l-es kornerarány mellett is csak egy gólkülönbséggel tudott 
győzni a szegedi csapat 

Szeged FC—Soroksár 2:1 (0:1)
Szeged, május 14.

<4 Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelentése.' 
Szép tavaszias időben játszották le a mérkő
zést, amelyet n Szeged megérdemelten nyert 
meg. A mérkőzés szegedi túmndásokkal Indult 
és fíognár lövése kapu mellé került. A szege
diek bnlszárnya a játék első negyedórájában 
sorozatos támadásokat vezet n soroksáriak kn- 
púja -ellen, azonban a védőjátékosok utolsó 
pillanatban mindig széjjelrombolják az akció
kat. Később a Soroksár is félnyomult, de egy 
sarokrúgáson kívül egyebet nem ér cl. A félidő 
vége felé a soroksári jobbszárny lefut, a labda 
középre kerül és

■ kifutó Pálinkás mellett László a vendég
csapatnak szerzi meg a vezetést.

Egy perc múlva Harmat biztos helyzetben

Meglepetések az amatőröknél 
Az Elektromos csapat döntetlenül játszott a Tö
rekvéssel — A wekerletelepiek legyőzték a BMTE-t 

— Döntetlen az MFOE—Autótaxi derbi
Az amatőrök tegnapi fordulója néhány vas

kos meglepetést hozott. A legelső ezek közt az 
egymásután két vereséget szenvedett Elektro
mos döntetlenje a bajnokjelölt Törekvéssel 
szemben. Ulánna a WSC bravúros győzelme 
következik sorban: a bajnokságban vezető 
BMTE-t gyűrte magi alá huszáros rajtaütéssel. 
A Kalapos ujnbb vereségével kieseit a verseny
ből. Nagv érdeklődés előzte meg az MFOE— 
Autótaxi találkozót, mely döntetlent hozott.

(Táblúzolainkban at első szám a meccsek 
számát" a thásbdik a pontok üt tintát jelzi, d 
harmadik és ^egyedik a gólarányt mutatja.)

I. OSZTÁLY
I. Törekvés 28—44, 97:32. 2. Postás 26—40, 

M:87. 3. Elektromos 25—36, 71:36. 4. BSzKRl 
24-29,’ 61:41*  7. MÁVAG 25^-27, 54:43. 8.
EMTK 25—24, 60:56. 0. FTC, 25—28, 52:50. 10. 
MTK 25—21, 46i54. 11. LRAK 25—20, 40:60. 
12. BEAC 25—17. 34:52. 13. „33“ FC 25—13, 
26:54. 14. Fv. VSK 25—11, 37:105. 15. VL kér. 
FC 27-5, 18:101.

BEAC—LRAK 2:1 (1:0). Góllövők: Mester és 
Vigh, ill. Martinovics. Durva mérkőzés. Meg
érdemelt BEAC győzelem.

Törekvés—Elektromos 3:3 (3:2). Góllövők:
Bnráth (2). Nemes, ill. Búza (2) és Kolbnbck. 
Végig erős iramú mérkőzés. Az Elektromos ki
telt magáért. Bíró (Elektromos) lábát törte.

Postás—BSE 1:0 (1:0). Góllövő: Bodrogi. 
A postások végig fölényben játszottak, de csa
társoruk tehetetlen volt.

LTE-33 FC. 4:1 (0:1). Góllövők: Vlgl IV. 
(2), Lnger, Kállai, 111 Major. Nagyon szép 
jnérkőzes nz LTE fölényes győzelmével.

EMTK—FVSK 7:1 (6:1). Góllövők: Koron- 
erav (4), Kemény, Kovács és Bakk ill. Fogl II. 
Iskola játék után gvőz hz EMTK.

MTK—FTC 2:1 (1:1). Góllövök: Bncsay, Kill, 
III. Rarna. Nehéz győzelmet arntott a feljavult 
MTK.

MÁSODIK OSZTÁLY 
Kárpáti csoport

1. Cs. MOVE 23—82, 73:38. 2. WSC 
ÍWt37. 3. RMTE 23—31, 58:41, 4. BTK 
50:43. 5. KTC 23—28, 55:36. 6. KFC 
62:43. 7. BRfiC 23—26, 60:37. 8. Ganz
54:41. 0. Köb. AC 28—24. 54:48. 10. SíFC 23— 
18, 47:63. 11. BTC 28-15, 84:58. 12. Féltén
23—13, 37:00. 18. Hungária 23—12, 41:82. 14. 
FSE 23—7, 24:81.

KTC—FSE 2:1 (20:). Góllövök: Túli II., Krl- 
Icus, ill. Király. A biró Megsértése miatt a já
ték egyldelg szünetelt.

Kőbányai AC—SiFC 3:2 (2:0). Góllövők: 
Vojna. Almádi. Prekl, ill. Muránvl és Huszár.

Cs. MOVE—Ganz 5:2 (2:1). Góllövők: Uitz (2). 
Faragó, Glasz, Stenzcl, ill. Domsitz (11-esböl) 
és Ambrus.

BTK- Kelten 8K) (1:0). Góllövők: Pfell, Hüt 
Jer és Péter.

KFC—BTC 2:1 Góllövők: Varga-Papp
(2), III. Sehróder.

BBSC—Hungária 1:0 (0:0). Góllövö: Kovács. 
Nívós, szép játék.

WSC—UMTE 4:2 (0:0). Góllövök: Baranyai 
Jl. (2), Szabó, ősi, 1.1. Borhy és Lindma^cr.

23—32, 
ox_ .39
28—28^
28—26,

Hátizsák, sátor
„ készítőié

LÖWY OSZKÁR 
hAUMAk <■*  ponyva^ Art6. Siab. -portArysk áraalMJa. 
Üzem Sas utca 20 T. I2B-93
üxlati Wakarla Sandor-utea 14

kapja a labdát, de magasan a kapu fölé küldi.
Szünet után a Szeged erősen belefekszik a já

tékba, támadást-támadásra halmoznak, de Pécsi 
szerencsés védésével szinte befalazza a kaput. 
A 14. percben Zlmonyi a lő-oson belül kézzel 
érintette a labdát, li-es!

A büntetőt Havas a hálóba juttatja.
(1:L)

A közönség lelkesen buzdítja a hazai csapa
tot, amely ezután szinte egykapura játszott, 
azonban az egymást kővető sarokrúgásokon kí
vül egyebet nem ér cl. Mór a közönség is, a já
tékosok is belenyugszanak a döntetlen ered
ménybe, amikor az utolsó percben újabb kor- 
nerhez jut a csapat. Havas áll a labdának, 
amely szépen ivei a kapu elé,

Bognár feje kimagaslik a többi közül és a 
labda a hálóban köt ki. (2:1*)

Az 1500 néző előtt lefolyt derbit a WSC lelke
sedésével nyerte meg.

II. OSZTÁLY.
Stobbe-csoport.

1. TLK 28—84, 60:44, 2. TTE 23-33, 57:34. 
3. HAC 23—31, 62:40*  4. III. kér TVE 23—28, 
58:43. 5. Testvériség 23—26, 54:42. 6. PSC
23—24, 45:40. 7. BLK 23—22, 56:68. 8. Vasas
23—20, 44:50. 8. ZSE 23—19, 38147. 10. BTK
23—18, 44:55. 11. OTE 23—18, 84:45. 12. TSC 
23—18, 36:54. 13. BVSC 93^17^ 46:45. 14.
Nyomdász 23—13, 37:58.

III. kér. TVE—NyTE 3:2 (2:1). Góllövők. 
Moichcim, Dinnyés, Prybill, ill. Brizsinszky (2).

BTK—OTE 0:0. Egyernangu ellenfelek küz
delme

TLK—B. Vasutas 3:2 (2:0). Góllövők: Pfand 
ler, Markó, Slahl, 111. Zuhálv és Tarró.

ZSE—Vasas 4:3 (1:3). Góllövők: Fekecs, Deli. 
Tóth, Térényi, (öngól), ill. Földes (2), Haus- 
knecht (öngól.

Testvériség—HAC 2:0 (1:0). Góllövők: Keresz
tes és Linké II.

BLK—TSC 6:3 (4:1). Góllövők: Lukács (3), 
Székolv (2), Gug. ill. Magyar (2) és Szakács.

Turul—PSC 2:1 (1«1. Góllövök: Eller és Tan- 
zin I., ill. Institorisz.

III. OSZTÁLY
Első csoport

1. CsTK 27—40, 80:35. 2. KSC 27—30, 66:35. 
3. MAFC. 26—38, 79:33. 4. S»AC 26—38, 93:51.
5. Hálókocsi 27—34, 58:35. 6. SzRTC 27—33, 
53:47. 7. BBFC 27—32, 67:47. 8. KTK 26—28. 
55:48. 0. KAOE 28—26, 60:66. 10. I. kér. SC 
25—22, 41:53. 11. KSSE 27—21, 85:51. 12. MKE 
27—21, 42:58. 18. NJTC 27—16, 44:71. 14.
ÉMOSz 25—14, 32:47. 15. LTE 27—18, 28:78. 
16. BIK 27—11, 87:117.

LTE—NJTC 5:3 (2 : 2). Góllövők : Haukvitz, 
Masek, Tóth. Nngy Musik, ill. Kernmüllcr I. 
(2) és Fancsali (öngól).

CsTK—KAOE 4:2 (1:1). Góllövök: Kovács 
(2), Gangó, Bődi, ill. Molnár («.

SzRTC—BBFC. 3:1 (2:1). Góllövők*  Oravecr, 
Varga, Henr.z, ill, Kovács.

SzAC—KSSE 5:2 (3:0). Góllövők : Borsos 
(2), Kürti, Friezz, Linczinger, jll. Tomanek és 
Láng.

MAFC-ÉMÖSa 2:1 (2:0). Góllövők: Lovas 
és Kemény, 111. Kacsóh.

I. kér. SC—BTK 3:2 (1:1). Góllövök: Szilágyi 
(2). Gahir. 1)1. Rlcgler és Hajdlnyák.

KTK—Hálókocsi 1:1 (1:0). Góllövök: Kiss, 
ill. Linczinger.

KSC—Menekültek 1:1 (0:0). Góllövők: Bohn, 
ill. Bohn (Öngól).

Második csoport
1. Föv. TKÖr 28—45, 68:82. 2. Pamutipzr

27—38, 74:38. 3. LTSE 27—39, 82:31. 4. ZAC 
27-84, 45137. 5. MFTR 27—34. 50:43. 8. P. 
Törekvés 28-88, 59:46. 7. UMTE 27 - 29,
36:43. 8. Vérhalom 27—26. 38:41. 9. NTC
27—26, 36:50. 10. BSC 27—26, 88:42. 11. Com 
pactor 28—23, 29:48. 12. VL kér. SC 27—21, 
40:45. 13. Törököt 27—26. 88:46. 14. RAFC
27—17, 29:55. 15. MSC 27—17, 85:63. 16.
Schmoll (vlszalépelt).

l MTE—VI. kér. SC 1:0 (1:0). Góllövö Far-

RAFC—Törökír 1:0 (1:0). Góllövő; Hlavács. 
A II. félidő 15. percében verekedés keletkezett, 
mire a biró lefújta a meccset.

Paniutlpsr-ZAC 5:1 (5:6). Góllövők: Bori, 
Gotlhencz. I.uiz III, (3), Mersva, ill. Pollacsek.

MFTR—Compactor 2:6 (2:6). Góllövök: Pe
tek és burján (öngól).

UTSE—Vérhajom 2:1 (1:0). Góllövők: Kié
ber II., Szenti, ill. Bernwaller.

Fív. TKÖr BSC 8:1 Í3rt>). Góllövök: Brezsá- 
nyl (2)» Weiez. Ili. ■Oborheuzcr II.

P. Törekvés—MSC 7:0 (2«0). Góllövök: Nagy 
(2), Gulyás (2), Kodó (2, 11-esből) és Szent- 
pétery.

IV. OSZTÁLY
Első csoport

1. PMTK 13—26, 31:9. 2. Jutagyár 15—20, 
S3:18. 3. P. Remény 15—17, 27:31. 4. MÁV 
Előre 14—15, 25:26. 5. BAC 14—14, 22:34. 0. 
I ráni. IS—14, 21:21. 7. MTC 1A-1S, 25:25. 5. 
NSC 13—7, 20:37. 9. LTK 14—0, 17:37. 10.
Ml.S törölve.

fríni.—MTC 2:1 (011). Góllövök: Zsemherl. 
Müller, ill. Danes.

Jutagyár—P. Remény IMI (0:0). Góllövö: 
Stámusz, Pánczél II. és Ill at a biró kiállította 
a Reményből.

Második csopoi!
1. KASC 20—33, 61:21. 2. KEAC 19—29,

60:19. 3. Kalapos 20—29, 63:28. 4. Cukrász
19— 22, 42:35. 5. Valéria 19-22, 53:44. 6. X. 
kér. FC 19—21, 51:31. 7. NSC 19—21, 43:28.
8. MÖSzTK 19—17, 34:38. 9. VII. kér. Amatőr
20— 14, <32:57. 10. PATE 20—12. .30:67. 11. VÁC 
19—9, 35:51. 12. Siketek 19—3, 15:100.

NSC—X. kér. FC 4:1 (2:1). Góllövők: Brcuer. 
Dénes, Wcinbcrger, Stahl (11-csből), ill. Szántó. 
A X. kér. egy 11-es miatt levonult, majd to
vább játszott.

MÖSzTK—Siketek 3:2 (2:1). Góllövők: Le- 
dényi (2) és Bortlik. ill. Bözse (2).

KEAC—Kalapos 1:0 (0:0). Góllövö: Horváth. 
Nagy meglepetés.

KASC—Cukrász 4:1 (1:0). Góllövők: Korn- 
féld (li-esböl), Dobó, Sanek, Szabó, 111. Vas
tag.

VÁC—PATE 6:3 (3:1). Góllövök: Brucken- 
stein (3), Engl (2), Moskovits, ill. Kovács, Sza- 
niszló és Weiser.

Harmadik csoport
1. Húsos 21—33, 42:24. 2. Drasche 19—26. 

46:28. 3. Gránit 19—25, 33:26. 4. Klsp. AC
19—20, 37:38. 5. K. Húsos 18—19, 25:29. 6.
SzNSE 19—18, 86:34. 7. ETC 19—18, 31:34. 8. 
SAC 20—17, 23:38. 9. Köb. FC 19—15, 37:32. 
10. K. Törekvés 19—14, 81:36. 11. ETSC 20—13, 
25:40. 12. Szondi 18—12, 25:39.

Drasche—Kőbányai FC 3:2 (2:1). Góllövők; 
Koterba (11-esböl), Szlopka, Gombarcsik, ill. 
Varga és Spicl.

K. Törekvés—Szondy 2:1 (2:1). Góllövők:
Zsellér, Kalocsai, ill. Fait.

A vizipólóutánpótlás 4:l-re győzött 
a német válogatottak ellen

Braunschwelg, május 14.
(A';Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A magyar vizipóló-utánpóllés csapata a 
Lühnetech-uszodában óriási érdeklődés mellett 
találkozott a német válogatott csapatlak

A magyarok megsemmisítő fölényben 4:1 
(1:0) Sruiiyu remek győzelemmel késztet

ték a németeket megadásra.
A mérkőzés után egy „pótmeccsef követelt a 
közönség, amelyre a magyar ifjúságink szintén 
kiálltak, de a németek ekkor példátlan sport
szerűtlen durvaságokkal fűszerezték a Játékot 
és sikerült is két gólt dobniok. A sorozatos dur
vaságok hatása alatt a magyarok a második 
félidőre már nem szálltak vizbe, úgyhogy a 
mérkőzést Hoffmann biró befejezettnek nyilvá
nította.

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

Favoritgyőzelmek a II. 
ligában

A II. liga tegnapi fordulóján a három éllovas 
nem játszóit. így a többi küzdelem nem hoz
hatott érdekességet.

1. Vaaas 24, 43, 83:19. 2. Phöbus 28, 41,
67:15. 8. Szürketaxi 24, 85, 57:17. 4. Bak TK 24, 
32, 57:37. 5. Etc FC 23. 29. 44:88. «, g-NFC 24, 
28, 74:84. 7. Csepel 25, 25, 40:62. 8. Budafok 25, 
24, 46:60. 9. VÁC FC 28, 24, 41:55. 10. Drasche 
22, 22, 32:45. 11. Droguísták 28, 15, 26:67. 12. 
Shell (visszalépett) 26, 10, 13:37. 13. Rákospalota 
(visszalépett) 26, 2, 1:89. 14. Bőrösök (vissza
lépett) 26, 0, 2:8.

SzNFC Budafok (2:1 (1:0). Góllövők: Búza. 
Páli, ill. Bachmann. Egyenrangú ellenfelek vál
tozatos küzdelme.

Bak TK Csepel 8:2 (3:0). Góllövők: Schusz- 
tér (3), ill. Pflum (2). A Csepel Állandó fölény
ben játszott, de védelme kihagyott.

Az Etc FC Drasche mérkőzésre a bíró nem 
jeleni még. A csapatok barátságost játszottak, 
melyet a Drasche 5:0-ra megnyert.

NAGY MEGLEPETÉSEK BECSBEN
fíécsből jelentik- A vasárnapi nagyszerű fut- 

ballüzem több vaskos meglepetést eredménye
zett. A Vicnna 4:1 (2:0) arányban győzött a 
Ha pld ellen, Admira—Austria 2:1 (1:1), Bri- 
yiftenau—Wacktr 8:1 (2:1). Wien— Hakoah
1:0 (0:0).

PRÁGA „EGYKE- VASÁRNAPJA
Prágából jelentik: A csehszlovák bajnoksá-

csillárok es világítás n
VII, Erzsébet-körut 41-

K. Hneoe—KAC 3:9 (5:1). Góllövök: Vince 
(llte«b»l), Itó«, Sinitcza I., 111. Fridveljrky
|2Hmos—GnWl 3:1 (tll). Góllövök: Négy, 

Dolezsál, Kenderes, Ili. Hűl

Negyedik csoport
1. PTBSC 16—29, 84:17. 2. B. Tétény 17—» 

27, 72:22. 3. B. Tefitvérteég 16—23. 50:28. 4
L’FC 16—23, 26:21. 5. Spárta 17—21, 4903.
6. OMSC 15—11, 32:51. 7. KelenvWgy 16-í, 
38:43. 8. Tabán 16-9, 26:45. 9. LapterJeMtötf
15— 4, 6:68. 10. OFK 14—0, 8:63.

B. Testvériség—OMSC 2:0 (2:0). Góllövötl 
Belánszky és Voyta.

Spárta—Budatétény. 4:4 (3:1). Góllóvökí 
Braun, Bérdik (2), . .*molenszky,  ill. Melicharik 
(2), Andrásik és Dobos.

PTBSC—Kelenvölgy 10:0 (3:0), Góllpvőkf
Ondrus (4), Rajnai (2), Schuber (2), Andio-*  
vits és Tápaí.

UFC—Tabán 1:0 (1:0). Góllövö: Bria.
V. OSZTÁLY.
Első csoport.

1. Autótaxi 18—30, 69:21. 2. MFOE 18—30,
40:18. 3. P. Juta 18—28, 65:27. 4. DGSE 18—25, 
27:17. 5. SzTE 18—28, 42:23. 6. MP SE17—19, 
80:34. 7. K. VI. kér. 18—13, 20:42. 8. X. kér, 
JSG Í6-10, 11:47. 9. Föv. „11“ 16—9, 10:61.
10. Seliíert 11—6, 9:21. 11. N. Húsos (visszalé
pd) 20—2, 6:25.

MFOE—Autólaxi 2:2 (1:6). Góllövö: Kalte- 
nccker IX., Gugyella II., ill. Benkovics és Ré- 
mai II. Rendkívül izgalmas küzdelem.

SzTE—MPSE 3:2 (2:1). Góllövők: Agócs (2,)’ 
Katz, ill. Tankó és Kulcsár.

DGSE—Kispesti VI. kér. 1:1 (1:0). GóllővÖkt 
Lnger (11-esböl), ill. Fikli.

Második csoport
1. FLK 16—29, 61:11. 2. GSE 15—24, 72:17. 

3. Sz. Juventus 18—20, 42:37. 4. B. Magyarság
16— 19, 28:33. 5. NISE 14—15, 38:28. 6. M.
Textil 15—13, 24: 89. 7. BKSC 15—12, 22:34.
8. Bp. Egyetértés 17—10, 19:51. 9. RMTE 15—
9, 18:42. 10. B. Felsőváros 15—7, 14:48. 1L
Bőrüs MTE (törölve).

Sz. Juventus—M. Textil 2:2 (1:1). Góllövökt 
Sumi III. (2), ill. Keszler (2).

Rp. Egyetértés— NISE 1:1 (1:0). Góllövökt 
Altmann, ill. Steiner.

B. Magyarság—RMTE 2:0 (1:0). Góllövökt
Sztolarik és Rácz.

GSE—Budafok Felsőváros 6:1 (3:0). GóIIöm 
vők; Mészáros (3), Ritschcid (2), Láng, Fors 
gács, ill. Angyal.

Rajki

mérkőzés két német

A magyar vizipólóutáns 
pótlás • vasárnapi első 
mérkőzésének mind d 
négy gólját Rajki dobtad 
német válogatottak hálói 
fába. A németek becsük 
lalgólját Schürger szei 
rezle.

A botrányba fulladt máw 
sodik mérkőzés kezdetén 
Hoffffmann biró Rajkit. 
azonnal kiá Bitót la. A
sport szem pontból egyéb*  
ként értéktelen csonka 

gólját amagdeburgi Sctulze 
dobta.

gok során csak egy mérkőzés volt vasárnap 
soron. Slavia 3:1 (1:0) eredménnyel végzett a 
SK Nahod-dtú szemben.

2 MÉTER 4.5 CM AZ UJ MAGASUGRÓ 
VILÁGREKORD! .

Fresnőból Jelentik: Walther Marty egy Itteni 
atlétikai versenyen 2 in 4.5 cm-es ugrásával uj 
világrekordot állított feL

X Áz MTK junior tőrversenyét a BEAC csa
pata nyerte Barcza, Rasztoulch, Zöld, Feledy 
és Rddy Összeállítású csapatával, a BSE, a 
RAG és az MTK elölt. Ezzel a győzelmével az 
MTX elnökségének vándordíja végleg a tulaj
donába került.

X Németh BSE nyerte a Testvériség kerék
párversenyét. A gödöllői országúton tartotta 
meg a Testvériség SE vándordijas kerékpár
versenyét, mdyen kétszáz versenyző vett részt. 
A 140 kilométeres távon Németh BSE győzött 
4 ó. 52 p. 33 mp. alatt, őt követte Piszkán 
BSE, Magi UTE, Nemes Postás és Vitéz MOVE 
Szent István SE.

X A Beszkárt győzött Bukarestben. Buka
restből Jelentik: A Beszkárt romániai túrájának 
utolsó mérkőzését vasárnap Bukarestben ját*  
szólta le az Unirea Tricolor ellen, melyet 4:3 
(2:3) arányban legyőzött.

X A Közgazdász EAC tízéves jubllárls atlé
tikai versenyét vasárnap tartotta meg a BEAC 
sporttelepén, mely alkalommal a sulydobásban 
megtivási verseny is volt, melyet Darányi dr. 
MAC 15 m 30 cm-es kiváló eredménnyel nyert 
meg. Remecz BAC diszkosszal 46.51 métert do
bott. A 100 m-es síkfutást Sir BBTE 11.2 
mp-col nyerte.

X Tímár győzött a Békessy-emlékveraeny*  
ben. Debrecenből Jelentik: A Békessy Béla VC 
az Arany Bika dísztermében rendezte szoká
sos évi emlékversenyét, melyet Tímár HTVK 
nyert meg 7 győzelemmel Maszlay HTVK, 
Ucrendy HTVK és Fiala MAC előtt. ,
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GÖRÖGORSZÁG
!***  a* •föü tUtnfslünk a tiiballvllígbalnok- 
tágon — A bécsi gyerckfutballisták „csoda- 
csapata" külföldi túrán — Ax osztrák csapatok 
Is ráadták a fölüket a kenyérkercsö-turákra

Bécs, május 14.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől-) 

Bécsi sportkörökben úgy tudják, hogy a 
római világbajnokság előkészítő bizottsága 
már összeállította az első körmérkőzések el
lenfeleit. Az elődöntőben a tervezett zóna
rendszerű párosítás alapján a következő orszá
gok válogatottjai ütköznek meg egymással:

EURÓPA:
Ausztria- -Írország, Csehszlovákia—Lengyel

ország, Magyarország—Görögország, Svájc— 
Luxemburg, Spanyolország- Portugália, Né
metország—H ollandia, Franciaország—Belgium. 
Svédország—Litvánia, Jugoszlávia—Bulgária,
Románia—Törökország. Olaszország Angliával 
játszik, amennyiben az angolok meggondolják 
magukat és mégis résztvesznek. Ha nem, úgy 
az észtekkel vagy oroszokkal, — akiknek neve
zései még várhatók — ha ez sem történne 
meg, akkor valamelyik tengerentúli országgal.

AFRIKA:
Egyiptom—Palesztina

AMERIKA:
Argentína—Peru, Brazília—Chile, 

Mexikó, Haiti—Cuba.
♦

Az általános gazdasági krízis és a mérkőzé
seknek egyre gyérebb látogatottsága a bécsi 
proflegyesületekét is rákényszeritette az áll- 
lartdó külföldi vándorlás keserű kenyerére. A 
bécsi nagycsapatok, vezetői pár évvel ezelőtt 
még élesen elítélték az anyagiakban már akkor 
gyengébben álló magyarok helytelen sportpoli
tikáját, a turahalmozást, ami végül a játéko
sok letörésére vezetett. Ma a bécsiek is kül
földre járnak portyózni, hogy megtöltsék tar
solyukat és bátran mondhatjuk, hogy 

étvágyban máris túlszárnyalták a magya
rokat

USA—

Hogyan szervezi áí az uj német 
rezsim a sportszervezetei?

Megszűnik: a német futball-, atlétikai, úszó-, 
tennisz- és evezősszövctség — C_ 
olvadnak az összes

X „Hétfői Napló'*  volt az első magyar lap, 
amely a nemzetközi olimpiai bizottság tagnem- 
zelei között készülő mozgalomról hirt adott. 
Hogy a hír mennyire alapos volt, azt ml sem 
bizonyítja jobban, mint az. hogy annak megje
lenése óta a világ minden jelentős sportlapja és 
sporttestülete megszólalt. Pro é« kontra taglal
ták annak lehetőségéi, uugy ei ienei-e venni bor
iin városától a neki megítélt 1936. évi olimpiai 
játékokat és hogy abban az esetben, ha az 10C 
nemzetei szemet hunynának a Németországban 
lefolyó események felett, le lehetne-e bonyolí
tani a népek, fajok és emberek egyenlőségét 
kihangsúlyozó olimpiai eszme értelmében az 
1936. évi nagy sportünnepséget Némétorszóg- 
ban?

Sorra elmondották véleményüket Avery Brun- 
'dage, az amerikaiak olimpiai elnöke, gróf Bail- 
let Latour, a francia olimpiai eszme vezéralakja, 
Edström a svéd olimpiai megbízott, Schmidt 
Theodor dr. az osztrákok delegáltja. Nyilatko
zott Múzsa Gyula a magyar olimpiai kiküldött 
is és majdnem egyöntetűvé lett az a felfogás, 
hogy ■ Bécsben júniusban összeülő olimpiai ülés
nek igenis feltétlenül foglalkoznia kell a berlini 
olimpiai játékok megrendezhetöségének gondo
latával, mert a modern olimpiász alapgondolata 
veszélyben forog. Biztos értesülésünk van arról, 
hogy

■ bécsi konferencián határozott formában, 
indítvány alakjában szőnyegre kerül a kér

dés
Ős hogy a résztvevők nem fognak kitérhetni a 
kényes kérdés alapos letárgyalása elől.

Bécsben tehát határozni kell majd afelől, 
hogy Berlin rendezze-e meg az 1936. évi olimpiai 
játékokat vagy más európai várost Esetleg szá
molnia kell a bécsi értekezletnek azzal, hogyha 
várakozás ellenére, mégis Berlin kapná meg az 
olimpiai megrendezés jogát, akkor sok nemzet 
nem vesz részt a berlini játékokon, amely igy 
csak tőredékolimplásznak fog számítani.

Áthidaló megoldásként jelentkezik az lAC-hez 
közelálló egyik olimpiai vezérembernek az az 
indítványa, hogy

Németország már most kötelezőleg és ga
rantáltan jelentse ki, hogy a berlini megren*

ueoven Telket
Viliit

UJ

SIÓFOK..
FUnWI|tazgatós4g: Siófok. Tel. 1 
Budapest, Károly-Wrut 8/a. Tel. <5-2-02

De különösen a FAC és az Admlra adtak 
kézenfekvő oktatást abból, amit nemrég még 
maguk is a játékosok erejével való rablógazdál
kodásnak neveztek. A FAC pönpösdkor, három 
egymásra kővetkező napon, szombaton, vasár
nap ét hétfőn játszik nemzetközit. Kettőt Cseh- 
Szlovákiában, egyet Lengyelországban. Az 
Admlra a múlt hét szombatján játszott Bécsben 
egy erős bajnoki mérkőzést, utána rögtön be-1 
vagonlrozták a játékosokat, hogy másnap 
Münchenben egy aránylag gyenge csapattól meg
érdemelt vereséget szenvedjenek. így aztán 
könnyen megmagyarázható, hogy miért törtek 
le olyan gyorsan az Admlra még fiatal játé
kosai, Scliall, Stolber, Kiima, Janda.

♦
Nemrég a Hohe-Wnrtén lefolytatott 

szlovák-osztrák válogatott mérkőzés előtt a 
korábban jött közönség 13—15 éves bécsi gye
rekek nagyszerű játékában gyönyörködhe
tett azzal a boldog érzéssel, hogy a Wunder- 
mannschaft pótlása legalább tíz esztendőre biz
tosítva van. A Wacker—Reichsbund fiataljai
mérkőztek egymással és a huszonkét iskolás*  
gyerek tényleg olyan játékot produkált, hogy 
öröm volt nézni. A leglelkesebb nézők között 
volt Langenus a válogatott meccs bírája, aki 
azonnal elhatározta, hogy

külföldi torára viszi a tehetséges fiukat.
Langenus be is váltotta Ígéretét éa 
már három mérkőzést kötött le Belgium
ban a Wacker-Relcluibund legénységéből 

összeállított kombinált csapatnak.
A bécsi gyerekek Antwerpenben és Brüssel- 

ben játszanak a belga fiatalokkal. Langenus 
nagy propagandát csinál ezeknek a mérkőzések
nek és állandóan cikkezik róla a „Kicker" 
cimü lapban.

cseh-

Andor León.

Öt {ószövetségbe 
sportszövetségek

deiés « NQB szabályai és előírásai szerint, 
azoknak magát mindenben alávetve fogja a 

nagy sporttalálkozót lebonyolítani.
Azok az újabb hírek, amelyek Németország 

Kporteseményeiböl kihámozhatók, mindenre al
kalmasak, csak arra nem, hogy a háborgó nem
zetközi sportéletet és az nllmnlel ••»méért ag
gódó nemzeteket megnyugtassák. A német sport
diktátor, „Reichssportkomissar" von Tscham- 
mer-Osten, akit Friek dr., a német belügyminisz
ter teljhatalommal ruházott fel. eddig mély hall
gatásba burkolódzott az olimpiászt illetően. Sem 
ö, sem a német hivatalos olimpiai megbízottak 
Leutald dr. titkos tanácsos vagy Cári Dlem a 
nagymultu német sportvezér nem tartották szüld' 
ségesnek, hogy a köznapi hangú cikkeken túl
menően valami kijelentést tegyenek abban az 
irányban, hogy a bécsi, immár közeledő konfe
rencia nyugodtabb atmoszférában folyjon le. El
lenben közben

folyik a német sporttestűlelek és organlaá*  
dók átszervezése.

Erről az átszervezésről módunkban áll olyan 
adatokkal szolgálni, amelyek megbízhatóságához 
szó sem fér és amelyek bizonyára méltó fel
tűnést fognak kelteni.

A német egységesítés, a „VereinheitUchung" 
abban fog kulminálni, hogy

az összes német torna- és sportszövetségek 
egybeolvadnak és ebben « egybeolvadásban 
főszerep jut az árjaparagrafusáról rég ismert 

„Turnbnnd“-nak.
A tornaszövetség azonban kezdettől fogva el

lensége volt a: olimpiai játékoknak, azokon soha 
részt nem vett, tagjainak határozottan megtil
totta az olimpiászokon való szereplést ás vezetői 
ollenc vannak a modern olimpiai játékok meg
rendezésének. Rokon ebben az elgondolásban <1 
tornászokkal a német diákszövetség Is, amely
nek olimpiászellenes határozatáról már hirt is 
adtunk.

Az egybeolvadás keresztülvitele után a németek 
öt olyan főaatfvetaéget akarnak alkotni, amelyek 
ben minden eddigi szövetségnek fel kell olvadnia 
és amely öt fősaövetség Inkább katonai 
(XVehr- und Gelündesport) célokat kíván szol
gálni. Aa öt szövetség Így alakulna:

1. NÉMET TORNASZÖVETSÉG, 
amely ezeket a szövetségeket nyelné el: tornász
szövetséget, sporthatóság (Dentsche Sport 
behörde), úszószövetséget, Jugendkrafl, Elchen- 
kreuz szövetséget, a síszövetséget, a JégszÖvétsé
gét, a szánkószövetséget és a céllövő szövetsé
get.

fi. NÉMET JÁTÉKSZOVETSÉG, 
amely a következőket szüntetné meg; futball- 
szövetség, hokklszövetség, tenniszszövetség, 
rugbyszövetség és golfszövetség.

3. NÉMET VÍZJÁRÓ SZÖVETSÉG.
Ebben a következő testületek temetkeznének 1 

el: ar. evezősszövetséa, a kenu, vitorlás és minden < 
egyéb vlzlsporlszövetség.

4. A NÉMET HARCI SPORTSZÖVETSÉG, 
ezeket a szövetségeket őrölné fel*  az atlétaszövet
séget, a box-, a vivő*,  birkózó-, a jiu jitsu- 
szövetségeket és végül

i> A NÉMET GÉPSPORTSZÖVETSÉG 
eilatéMé fi kÖntAetÖ zaHetaégeket: r kerékpár.

motorkerékpár-, automobil- és léglsportsrövet- 
ségeket ,

A döntés Tschammer-Osten kezeiben van, aki
nek elhatározásait és rendeletéit ez idő szerint 
feszült érdeklődéssel várja Németország egész 
sporttársadalma.

Ezzel az egységesítéssel együtt fellángol majd 
a „Hétfői Napló" által hetekkel ezelőtt megirt 
olimpiai mozgalom is. Mert, ha voltak olyanok. 
— mint például Edttröm —akik alaki okokra 
hivatkoztak, mondván, hogy a német olimpiai 
bizottságban egyesült és nemzetközileg elismert 
szövetségek egyszer már megkapták a berlini 
olimpiai Játékok megrendezésének jogosultságát 
és igy éppen ezen alaki okok folytán nem lehet 
többé tőlük elvenni a megszerzett jogot, akkor 
elesik ez az utolsó ok Is! A német polgári sport
szövetségek feloszlatása végleg megszüntet min
den alaki okoskodást, mert az nem képzelhető 
cl, hogy a nemzetközi olimpiai bizottság olyan 
német szövetségekre ruházza a legmagasabb 
sportfunkciót, az olimpiai játékok megrendezé
sének jogát, amelyek nem is tagjai, amelyeket fel 
sem vettek az egyes nemzetközi szövetségek, de 
amelyeket fel se vehetnek, mert például a nem
zetközi uszószövetség nem ismerhet el oly német 
tornászszőveiséget, amely a céllövészettel vagy

Életmentő diplomám története
Nedves riport a mentők vííbőlmentő-tanfolyamáró! 3 
Az önkéntes életmentők között a nők vannak több" 
ségben — „Bunyák“ tanár ur érdekes előadása;

Az evezősszezon megindulásával kapcsolato
san megkezdődnek újból a vizbölmentési tan
folyamok is. Ilyenkor, amikor a rendőrség és 
a Mentők közös felhívása megjelenik, minden 
csónaktulajdonos lelkiismeretfurdalást érez és 
elhatározza, hogy ő Is részt vesz a tanfolya
mon. Egy-két nap múlva azonban elhalasztja 
a jelentkezést — a következő tanfolyamra, az
zal nyugtatva meg Iclkiismeretét, hogy — jobb, 
ha előbb még gyakorolom magam egy kicsit az 
úszásban.

Egy pár ilyen lelkiismeretnyuglatás után én 
is nekirugaszkodtam a dolognak, jelentkeztem 
a Mentőknél és felvétettem magamat a tan
folyamra. Megnézve a jelentkezési listát, meg
lepődtem, hogy a nők többségben vannak. Ké
sőbb azután megtudtam, hogy a legtöbbjük 
egyik uszóegyesületnek tagja és nem engedhe
tik meg, hogy a Lottl vagy a Manci „felvág
jon" előttük egy mentési oklevéllel. Azért is, 
megszerzik Ők is azt az oklevelet, ha kell, még 
hozzá szenvedések árán is!

Első este a Rudas-uszodában találkoztunk. 
Nagy József dr. mentőervos maga köré gyűj
tött bennünket. A Duna ezer veszélyéről be
szélt és arról a régi megállapításról, hogy ka
szálni, evezni, úszni, nem igen lehet csak úgy 
könyvből megtanulni. Áll ez a tétel különösen 
a vizbőlmentésre, ahol az elmélet, gyakorlat 
nélkül, mit sem ér. Három részre osztotta az 
anyagot és két részre az embereket. Az egyik 
csoport a fuldokló -szerepét, a másik pedig a 
mentőkét kapta, — később felcserélődlek n 
szerepek. A segítő úszások módozatait tanul
tuk először szárazon, azután a mély vírhrn 

Következő napokon a mentő) agátokat és a 
szabaditó fogásokat tanultuk. Ezek a mentési 
módok eddig még semmiféle könyvben nem

A „cirkuszkirály" félmillió dollárt érő pazar kastélya 
lesz Schmeling newyorki tréning-otthona 

Politikai botrány előszele lengedez a Schmeling—Baar- 
mérkőzés ringje körül

New York, május hó.
(A Hétfői Napló tudósí

tójától. Schmeling, az ex- 
vüágbajnok, a berliniek 
kedven Schmelingje, szor
galmasan készülődik leg
közelebbi boxmérkőzé- 
sér®, amit Junluz 8-ra ter
veznek New Yorkban. 
Schmeling ellenfele a fia
tal Máz Badr lesz. A né
met bajnok menedzsere New Yerseyben

Ringllng, aa elhunyt eirkuazklrály ötszAs- 

Schmeling

ftÁI ax anflo1 elaőoazlályu ■'**♦*>  yUI liga bajnoki tabelláján
Az angol llgacsatárok felállították a bajnoki gólrekordot
— A panoptikum első tutballlsta-lakója: az Everton centere

lkodon, május 14.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A múlt hé

ten befejeződtek az angol bajnokság küzdel
mei. Ligabajnok, mint várható volt az, Arzenál 
kitűnő csapata lett, de a második és harma
dik helyet is londoni egyesületek; az Aston 
Villa, illetőleg Sheffleld Wednesday foglalták 
el. Az angol csatárok különös gólképcsségére 
jellemző, hogy az idei bajnoki fordulón

aa eloő ligában résztvevő 22 csapat, össze
sen nem kevesebb, mint 1645 gólt rúgott.

Ilyen fantasztikus gólarányt egy európai or
szág bajnoki tabelláján sem találunk és ön
kéntelenül felmerül a kérdés, hogy a lebecsült 
,,W” formációs csatárjáték, amit az angolok 
kultiválnak, ha szemre nem is szebb, de talán 
mégis eredményesebb, mint a tulkultivált tech
nikás „bécsi iskola". Az első ligából való ki
esés szomorú sorsa ezúttal a Bolton Wande-

Férfiingek
rendktvtiit o!m4 ArwatUaa

Klóin Antal
uj Anibázábea

KIHÁLY-UTCA 40., a Terés-tonptomotf.
Szemben a Nagymező-utcával.

jéghokival is foglalkozik, de amely összetételit 
nél fogva talán nem is óhajtja a felvételt.

A világ sportszövetségei — Avery Brundagi 
nyilatkozatára hivatkozunk — nem nézhetik 
tétlenül a saját húsúkba tágó német átalakulást*  
Itt többé nem német magánügyről van szó Mert 
hiszen tény az, hogy Németország belügyd 
mindaz, amit csinál. De akkor nem szabad aspU 
rálnia olimpiai játékokra. Egyszerre két lovoM 
ülni nem lőhet!

A bécsi konferenciának tehát lesz elég dolga 
és a nemzetközi sportprognózis arra mutat, hogy 
nz 1036. évi olimpiai -
Mtattol/nC-ban fognak 

játékok a római „For< 
lezajlani.

Vermes Magda*

jelentek meg és a hivatásos úszómesterek kde 
ziil is csak egy párat ismernek közülük. A gyae 
korlati részben szerepe] 25 méterét búvárúszói 
Is. Ezt bírják végig a legkevesebben, de akad 
olyan is, akinek ez a távolság meg se kottyan*  

A csónakkal való mentés előadóját mindenki 
ismeri, akinek köze van a sporthoz. Ezt Bot*  
nyákovlcs Károly, a dunai mentöőrségek főé 
felügyelője adja elő. Amilyen kitűnő fulba!« 
lista volt, éppen olyan kiváló evezős és üszői 
is a népszerű „Bunyók" ét csupa érdekes éa 
hasznos tanulnivaló, amit előad. Előadásál 
film kíséri, amelyen az Elektromos Müvek «▼•< 
zősei bemutatják különböző csónakokkal 4 
rossz és jó életmentést, az ő előadása alapján*

Az orvosi részt a Mentők igazgatója, Áőr» 
möczy Emil dr. e. fl. főtanácsos és Ruszvurnt 
Rezső dr., adták elő. A parlrahozott fuldoklóba! 
hogyan kell életet varázsolnunk, erre tanltot*  
tak bennünket. Ereken az órákon mindenki 
végez és mindenkin végeznek Sch&fer-féle mes
terséges légzést, percenként átlag 16-szor. A) 
cikknek a címét is ezen az órán tanultam. Há
ború óta jelmondata ez a Mentőknek. Aki erl 
a jelszót ismeri, az tudja, mit kell tenni 4 
segélyreszorulóval és nem téveszti el egyszef 
sem a sorrendet.

Rut ruhájától megszabadítani;
te: fektetni;
le: levegőhöz juttatni;
vl: vizet adni a szerencsétlenül jártnak. 

Mindenki boldog, hogy résztvelt az órákon ég 
bizonyos, hogy az az 54 ember, akt velem 
együtt végezte a fanfolyamot, habozás nélkült 
határozott őnhidnftnl ét Önbizalommal fog 
mindenkor fuldokló embertárta segttségérd 
sietni, hogy megmentse öt a Duna hullámaiból

FUleky József

ezer dollárt érő pazar berendezésű hasié- | 
lyát bérelte U a tréning Idejére. ]

Miután Schmeling a nagy viadal előtt két 
könnyű, trénlngjellcgü mérkőzést tart, amit 
meghívott közönség néz végig, a kastély park- 
jóban egy 3500 nézőt befogadó tribünt állítanak 
fel.

Érdekes megemlíteni, hogy az amerikai 
zsidó frontharcos katonák szövetsége most nagy 
mozgalmat indított a mérkőzés ellen, amelyet 
meg akarnak akadályozni. Schmeling ugyanis 
állítólag Hitler-hlvő, Max Baár pedig nem árja- 
fajú. Valószínű tehát, hogy a mérkőzés nagy 
botrányok között fog lejátszódni.

rers és Blackpool csapatát érte utói. A Bolton 
Wanderers hívei valószínűleg különös gyász- 
szál fogadják n „felsőházból" való távozást, 
hiszen a kékingetek 22 esztendeig voltak tag
jai az első ligának it nem kisebb játékosok 
kerültek ki soraikból, mint Jack a „gőzmos- 
dony csatár", Schmidt, Vizzard slb. A Bufia. 
pesten is jólismert " 
Bolton Wanderers 
loznl.

Jimmy Hogan szintén a 
csapatéban kezdett futbal-

*

Angllában került 
balllsta. Müs Tussards híres kabinetjében 
múlt héten helyérték el Dixie Dan-nok,

panoptikumba az első fut-

Everton kitűnő centerének vlaszkfíguráját. 
4)ixie Dnn állítólag minden szabadidejét a 
panoptikumban tölti és csodálja önmagát, mint 
áron kevés emberek egyikél, akik már életük
ben szobrot kaplak, ha mindjárt viasikból is.
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A Nemzeti Gyermekhét 
ünnepélyes megnyitása

Nagy éa előkelő közönség jelenlétében tartót*  
tik meg vasárnap a kormányzóné fővédnöklége 
alatt rendezett Nemzeti Gyermekhét megnyitó 
Dnnepségét Huszár Aladár főpolgármester el
nöklétével.

Az ünnepséget a .SrfMmTf Erzsébet Leány- 
Uccum énekkara nyitotta meg a magyar Hiszek- 
eggyel. Utána

Huszár Aladár dr. főpolgármeeter,

?l nagyblzotUág elnöke tartott magas szárnya
im beszédet, amelyben hangsúlyozta a gyer
meki lélek teljes kifinomodásának, fejlesztésé- 
jink fontosságút nemcsak a családra, hanem a 

nemzetre és társadalomra egyaránt. Végül kö
szönetét fejezte kt a főméltó rág u asszonynak, 
amiért az akció fővédnökségét elvállalta. Javas
latára a gyűlés közönsége és a nemzeti gyér- 
piekhét nagyhizottsága

táviratban fejezte ki hódolatát éa ragaszko
dását a kormányzó feleségének.

' Doroghy Farkas Ákos dr. tanácsi főjegyző, 
• rendezőbizottság elnöke tartotta meg ezután 
ílőadását a Gyermekhét a nemzetvédelem szol
gálatában cimmc! és

foglalkozott a gyermekek azoclália és erköl
csi védelmének kérdésével,

majd köszönetét mondott vitéz nagybányai 
'Horthy Miklósnénak, a gyermekhét fővédnöké
nek, a kormánynak és a székesfővárosnak a 
nyújtott támogatásért.

A nagy tetszéssel fogadott előadás után Hu- 
tzár Aladár főpolgármester záróbeszédével és 
B Himnusszal az ünnepség véget ért.

Három gyermekével halálba indult
egy anya

Bécs, május 14.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelentése.) 

Megdöbbentő családi tragédia játszódott le 
vasárnapra virradó éjszaka Bécsben, a Jedelser- 
strasse 66. számú házban. Schatzl Maximilian

szerelő felesége három gyermekével együtt 
gázzal megmérgezte magát.

A férj már hónapok óta munka nélkül volt, 
a kis család a legnagyobb nyomorban élt. 
Schatzl szombat este munka után indult, fele
sége a gyermekekkel egyedül maradt odahaza.

— Figyelmeztetés a gázfogyasztó közönség
hez! A költözködés: évnegyeddel kapcsolatosan 
felhívjuk háziasszonyaink figyelmét, különösen 
azokét, akik eddig gázt a háztartásukban még 
nem használtak, vagy akik újabb gázkészülé
keket kapcsoltattak be, hogy saját érdekükben 
látogassák meg a Gázmüvek, VI., Vilmos csá
szár út 3. sz. I. emeleti bemutatóhelyiségeit, 
ahol minden kedden és pénteken délután 5 
órakor a gáznak a háztartásban való racionális 
felhasználásáról bemutatóelőadást tartunk. Elő
adásainkon mindenki elsajátíthatja a gáz leg
takarékosabb használatát és a készülékek 
helyes kezelését. Az előadásokra a belépés díj
talan. Budapest Székesfőváros Gázmüvei.

— Ezüstlakodalom. Schtvarcz Manó, a Block- 
ner J. hirdetőiroda főtisztviselője és neje, szül. 
Knittel Juliska, házasságuk 25 é’.es évforduló
ját ünnepük.

Nyomor elől a halálba
Az elkeseredett asszony magára zárta a lakás 
ajtaját és

kinyitotta a gázcsapot

Mikor a férj hazajött, megrémülve vette észre, 
hogy a kulcslyukon gázszag szivárog ki. Fel- 
feszitették az ajtót. Az anyát és három gyer
mekét eszméletlen állapotban találták, amint a 
konyha kövén egymás mellett feküdtek.

A mentők az anyát gyermekeivel együtt kór
házba szállították. Állapotuk rendkívül súlyos, 
életbenmaradásukhoz nincsen remény.

o A „Hungária" Műtrágya, Kénsav és Vegyi 
Ipar Rt folyó hó 18-án tartja rendes évi köz
gyűlését. A mullévi mérleg, melyet az igazga
tóság a közgyűlés elé terjeszt, a kedvezőtlen 
gazdasági viszonyok folytán P 6ő?733.85 vesz
teséggel zárul.

— A Petőfi Társaság ozezonzárő ülése. A 
Petőfi Társaság vasárnap délelőtt Pékár Gyula 
elnöklésével tartotta szezonzáró ülését, amelyen 
Havas István főtitkár beszámolója után Kiss 
Menyhért, Má'icz Pál, Korcda Pál tartottak fel
olvasást. Pékár elnök pedig bemutatta Fáy 
Ilona történelmi elbeszélését.

— Remek férfiöltöny mérték szerint 85 pengő. 
A tavaszi idényből raktárunkon felhalmozódott 
nagymennyiségű, kitűnő minőségű szövetmara
dékokból remek kivitelű férfiöltöny mérték 
szerint rendelhető 35 pengőért. Csak amíg a 
maradékkészletünk tart. Ruhakereskedelmi Vál- 
k..’- Ferenc körút 39. I.

*— A Magyar Külügyi Társaság közgyűlése. 
U Magyar Külügyi Társaság vasárnap délelőtt 
tartotta évi rendes közgyűlését Berzeviczy Al
bert elnöklete mellett. Berzeviczy elnöki meg
nyitójában megemlékezett a nagy veszteségről, 
mely a nemzetet és a társaságot Apponyi Al
bert gróf halálával érte. Majd foglalkozott a 
világpolitikai eseményekkel. Utána dr. Eőtte- 
Fényi Olivér terjesztette elő az évi jelentést, 
A'égiil tisztujitás következett Elnökké újból 
Perzevlczy Albertét választották meg.

— Hullámos szőke és vörös haj a divat. 
IA hölgyközönség nagy érdeklődése mellett 
rendezte <r.eg vasárnap országos tartősondo- 
láló versenyét a Budapesti Nőifodrászok 
Mester-Szövetsége. A nagyszámban meg
jelent hölgyfodrászokat és érdeklődőket 
Kranitz Kálmán üdvözölte, méltatta a ver
seny célszerűségét, majd ismertette annak 
feltételeit. Az adott jelre a versenyzők 
gyors lempóban kezdtek munkához. Már a 
verseny elején kialakult a tavas*!  és ősz', 
divat: szökés vörös, hennárolt hajak lesz
nek divatosak, hátul erősen felvágva, tartó
san ondolálva. Az első csoportban első diját 
nyert Zombory Aladár, a második csoport 
l>an Börönte Teréz.
. — Sajtkereskedők ■ tejrendelet ellen. 

Budapesti Sajt- és Vajnagykercskedők Egye
sületinek válnak uiáuya vasárnap délelőtt 
Gyémánt István w-elnök elnöklete mellett 
ülést tartott, amelyen élénk vita után az 
ktgyősület állástfoglalt a tejrendeletnek a ke
reskedelmet sértő rendelkezéseivel szemben. 
'A szalámigyárosokkal felmerült ellentétek 
fcilrgős Jolárgyw-ására utasították a kiküldőt! 
bizottságot.

— ügyvédek országos értekezlete. Az or
szág ügyvédi kamaráinak kiküldöttei vasár
nap értekezletet tartottak Papp József elnök
lésével a budapesti ügyvédi kamarában. Az 
értekezleten fontos, az ügyvédi kart és a kö
zönséget egyaránt érdeklő kérdéseket vitat
lak meg és elfogadták Blaufíer Mór főtitkár 
javaslatát a közigazgatási bíróság alőtt kö
telező védelemről.

— EltUnt egy polgárista leány. Kálózi 
Jen öné szabőnő, aki a Vörösmarty-utca 54 
az. alatt Cakik, bejelentette a főkapitánysá
gon, hogy tizenhárom esztendős Edit nevű 
harmadik polgárista leánya két nappal ez
előtt azzal távozott otthonról, hogy Felső
gödre megy nagyanyját meglátogatni, de oda 
nem érkezeit és azóta haza sem tért. Kálóziné 
attól tnrt, hogy leányát valaki elcsalta vagy 
valami baleset érte. A rendőrség az eltűnés 
Ügyében megindította a nyomozást.

— Holland újságírók Debrecenben. Deb
recenből jelentik: A magyaarszé*!  tanul
mányúton lévő tizennyolc holland újságíró 
V’őn dér Brooke vezetésével vasárnap Debre
cenbe érkezett. A pályaudvaron Varga Ele
mér helyettes polgármester a város és vitéz 
Kolozsváry-Borcsa Mihály, a debreceni új
ságírók nevében üdvözölte ftket. A vendégek 
délután kirándultak a Hortobágyra.

— Előadás a szabad kereskedelemről. 
Debrecenből jelentik: A Cobden Szövetség 
itteni fiókjában Halasi-Fitcher Ödön elő
adást tartott n szabad kereskedelem szüksé
gességéről. A világválság legfőbb okául a ke
reskedelem korlátozásait jelölte meg. Az elő
adás után Baltazár Dezső püspök mondott 
köszönetét Halasl-Fischer Ödönnek.

— Egy srerelmespár borzalmas öngyilkos
sága. Berlinből jelentik: Borsaimat szerelmi 
dráma játszódott le vasárnapra virrad*  éjszaka 
kél berlini előváros, Friedrichshagen és Rahns- 
dorf között. A kél helységet összekötő utón 
e<Z|f szerelmespár kiugrott a helyiérdekű vonat 
bál. A smretvtey utolsó kocsijának kerekei el
kapták a két embert és darabokra tépték őket.

Kisorsoltuk a Keresztrejtvény vásár 
nyerteseit

Óriási sikert aratott a Hétfői Napló szenzációs pályázata
A Hétfői Napló már számtalan ízben rende

zett rejlvényversenyt, azonban az az érdeklő
dés, ami a most lezárult keresztrejvényverseny 
iránt nyilvánult meg, azt hisszük, teljesen egye
dülálló az egész magyar sajtóban.

Hathetes versenyünkre tizenkétezernél jóval 
több pályázat érkezett be, amely egymagában 
bizonyítja a keresztrejtvényvásár népszerűségét.

Itt helyesbitjük egyébként a múlt héten kö
zölt megfejtések közül a IV. számút. Helyesen 
igy hangzik: „Kapok m5g talán heti ötszá
zat... “ stb.

Midőn a versenyben nyertesek névsorát alant 
közöljük, egyúttal felkérjük olvasóinkat,, akik
nek a szerencse ez alkalommal nem kedvezett, 
hogy ujult erővel vegyenek részt ma induló 
„Fogják megl... Fogják meg!...“ c. teljesen 
újszerű bűnügyi rejlvénypályázatunkon, ahol a 
gazdag nyereményeknek ismét egész légióját 
fogjuk a mi kedves ólvasólnk részére kisorsolni.

A KERESZTREJTVÉNYVÁSÁR 
NYERTESEI:

I. dijat, 200.— pengő készpénzt nyert: 
Jónás Ernőné, Budapest, Bristol- 
szálló.

II. dijat, 100.— pengő készpénzt nyert:
Hirsch Jenő, Kecskemét, Vasut-u. 16.

III. , IV. és V. dijat, egy-egy táskagramo
font nyertek: Schönfeld Ernő, Újpest, 
Váci-ut 20. Váradi Géza tábornok, IV., 
Veres Pálné-utca 25. Bérczy Imre, 
VII., Thököly-ut 174.

VI. dijat, 50 pengő készpénzt nyert: Ma- 
dáchy István tanár, Miskolc, Horváth- 
utca 13.

.. ’vJ ,Mí,,ae,l,Mrt nyerlek: Vivát Ferenc, VII., Bem- 
utca lő. — Bocsa Sándorné, CsongrAd.

1-1 komplett uurgarniturát nyerlek: Juhos Sarolta, 
Sashalom, holozsvári-u. 29. — Ehrenthal Lenke, Buda- 
,P,M ’ .Y.1’’ v. Stern Olga, Győr, Kossuth Lajos-
utca 124. — Klem Teréz, Budapest, VI.. Izabella-utca 78. 
— Rommer Ferencné, Nagytétény, Föld-utca 23. — Ju- 
hAsz Juliska. TatArszentgyörgy. - Miske Rózsi. Vecsés,, 
DeAk Fercnc-utca 16. _ Freimann Jenő. Dembinszky- 
utca 48, I. 6. — Jámbor Józsefné, Budapest, V., Hol- 

. 3‘ I)r- Ferencné, Kalocsa, Haynald-
íi3?; T “tpdáM Béla, Nagykanizsa, Allamrendőrség, 

Szabó Endre, Budapest. RAday-utea 31, ÍV. 1. — Brichta 
Margit Budapest, VI., Erzsébet kirAIyné-ut 104. — Ba
logh László, Budapest. IX., FővAm-tér 13. — Elmer 
Béla, V., Koraü-utca 0-11.

J nyertek: Basch Ákos. Budapest,
vIL, Columbus-utca 64. — Roland Róbertné, Budapest, 
VII , KertéM-utca 20. — Singer Imre. Nagykanizs., Zrí
nyi Miklós-utca 81. — pemény Marcell, Budapest,
AndrAssv-ut 75. I. 161. (MÁV igazgatóság.) - Simon 
VAl, Szolnok, vármegyeháza.

1—1 hollandi mérvénytalpon álló bronzfigurát nyer
lek: Ilr. Schwarz Dezsöné, Budapest, VI!. Izabella-tér 
5. — Pálffi Boldizsár, Szombathely, Hollón Ernő-utea 
•• — Fejér Gyuláné, Budapest, VI., Nagymező utca 17. 
-*•  Kárpáti LAszló. Budapest, VII., Dob-utca 9. — Fabók 
Gyula postatiszt, Budapest 72. Keleti pályaudvar. — Dr. 
Dévay Károly, Budapest, V., Pannónia-utca R — Máthé 
László. Rákospalota. Belblen-utca 80. — Blank János, 
Dorog, Esztergom megye. — Bajzik Lajos, Kaposvár, 
Dobó István-utca 17. — Janecskó János, Szarvas, IV., 

Honvéd-utca 474.

, . 2—2 színházjegyet nyertek: Antal Jenő, Budapest, 
VII.. Wessclényi-utca 67. U. 12. — Juhász Béla, Buda
pest, VIII., Üllői-ut 68, I. 8. — Kovács Erzsébet, Buda- 
pest. IV., Régiposta>-uica 11.

1—1 piperekazettát nyertek: Volny József, Miskolc, 
HunyaCi-utca 19. — Trischberger János. Soroksár, Fó-ut 
150. — Jágcr Vilma, Budapest, V., Árpád-utca 8. — 
Müller Sándor, Budapest, IX., Emö-útca 15. — Krausz 
Gyula, Szentendre. Városháza.

1—1 márvány hamulnrtót nyertek: Pirhalla Nándor, 
Budapest, V., Visegrádi-utca 11/a. — Podlesák Frigyes, 
Budapest, IX., Delej-utca 33 — Juhász Margit. Hódmező- 
vásárhely, IV., Kaszap-utca 12. — Varga Anci, Felsőgöd, 
Szécsi-utca 1. — .Payper Lajos. Budapest, I., Márvány
utca 29. — Csonka Gábor. Csepel. Horthy Miklós-utca 2.

1—1 ezüsttárgyat nyerlek: Dr. Sántha Lajos. Pásztó, 
Fő-utca 665. — Varga Imre. Budapest, VIL, Barcsay- 
utca 5. — Kühn Bözsike, VIII., Rákóczi-ut 59.

1—1 bljouterle tárgyat nyertek; Landauer Sándor, 
Rákospalota, hossuth-utca. 5, — Rubiczai Mária Buda
pest, II., Toldy Ferenc-utca 40. — Justus -László, Buda
pest, VI., Sionc'y-utca 44/a. — Rónai László, Balassa
gyarmat. Pénzügyi-palota. — Szabó Géza, Gyula. Város
ház-utca 6. — Éhrlich lalváh, Budapest. JV., Piarisla- 
utca 4. — Dr. Márey Ernő mérnék, Budapest, UI.. Ti- 
már-utca 16. _ Szobonya Béla, Balatonboglár. — Kiss 
Dezső, Nagyhalász. — Böle Istvánná, Budapest, VIL, 
Ilosvai-utca 27. — Koltscharsch Konrád, Kispest, II.. 
Gyáli-ut 5. — Dr. Arendt Ervinné. Budapest. I.. Logody- 
utca 28.

1—1 dobos brldzs-kártyát nyertek: Báró Babarczy 
Kálmánná, Budapest, I., Lágymánvosi-n: 17/h. — Mosd 
Jenő, Sic: coca.

1—1 kézimunkái nyertek: Berkovits Sándorné. Bu
dapest. VI., Szív-utca 50. — Keller Magda, Budapest, 
VIL, Ilernád-utca 33. — Prilessky István, Szolnok, vár
megyeháza. _ Légrády Sándor és neje, Alberttalva- 
Kertváros, Keleti-sor 4. I. emelet 3. — Rissányi Józsefné 
Rákosszentmihály. Csömöri-ut Montig háza 3. — Kiss 
Érné, Vác, Csávolszky-utca 6. — Szalai Bálint. Buda
pest, VII.. Hungária-körut 212. — Szalonnay Andor. Bu
dapest, VI., Mnkácsy Mihály-utca 34. — Friedmann
Imre, Irsa. — Dósa László, Csepel. József-utca 99. — 
László Zsuzsa, Nagyatád. — Dégen Alice, Budapest, V., 
Lipót-körut 25. — Heimer Jolán. Zalaegerszeg, Petőíl- 
utca 11.

1—1 üveg Unom tokajit nyertek; Dézsi Zoltán. Buda, 
pest. IX., Boráros-lér 6. — Fabényí Sándor, Budapest. 
József-kőrut 50. r- Neumann József, Budapest.- Ern6- 
utca 17. — Papp Béla, Albertfalva, Keleti-sor 26. — 
Hegedűs Imre, Budapest, I., Budakeszl-ut 47/a. — Tolnai 
Soma, Budapest. VIL. Rákóczi-ut 32. — Ifj. Nemes Já
nos, Rákoscsaba, Be'.hlen-utca 42. — Komoly Dezső, Bu
dapest 53, postaílók 70. — Popovcsák Júlia, Békásmegyer. 
— Csíki Albert. Csillaghegy. Arpád-ut. — özv. Szavanov 
Bódogné, Budapest, VI.. Szabolcs-utca 7.

1 -1 diazkütéaü könyvet nyertek: Molnár Imre, Sze- 
Sed. Munkóesy-utca 6. — Ifj. Weinmann Viktor. Gyula, 

rpád-utca 21. — Lehoczky Imre, Szeged. Somogyi-telep 
8. ti. 450. szám. — K.Nagy János, KisujszálUs. — Dr. 
FarkAg Dénes, Kecskemét, IV., Jókál-utca> 1. —• Tóth 
András, Kaposvár. Közüzemek. Erzsébet-ui 1. — Stattner 
Városi Károlyné. Budapest, IL, Margit-körut 48. — Porfia 
Ferenc, Budapest, I., Márvány-utca 40. — Hámos Lajos, 
Budapest, V., Váci-ut 6. (Westend-harisnyaház.) — Dr. 
Gara Jenő, Keszthely, Kossuth Lajos-utca 26. — Nyéki 
Irén, Bucareat, Strada Generál Lahovary 108. — Nemes 
Lajos, Budapest, VI.. Rózsa-utca 81. — Biró Imre, St.- 
Becy Kr. Petra 19. Jugoszlávia. — Pásztor Lajos. Rá
kospalota, Dugonich-utca 25. — Srtlcs Irént*.  Buda 
pest. Hl., Laktanya-utca 2. — Schmidt József, Budapest, 
Vili., Mátyás-tér 5ib — Németh Mária, Kispest. 
Batthyány-utca 93. — Mlhalkovics' Miklósné. Budapest. 
L, Ilona-utca 47. — Weinbcrger Rezső. Pécs. Fürdő-utca 
1. — Horváth László, Budapest, I., Alkotás-utca 21.

A nyereményeket, illetőleg az azokra jogo
sító utalványokat vidékre és külföldre május 
22-lke és 29-lkc között küldjük el. A budapesti 
nyertesek szíveskedjenek az ajándékok átvétele 
végett e hét csütörtökön, pénteken, valamint a 
jövő hét hétfőjén és keddjén kiadóhivatalunk
ban délután 4—6 óra között Jelentkezni.
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— Megérkeztek Balatonfüredre as orvoahét 
résztvevői. Magyarország minden részéből én 
az elszakított területekről, valamint ezúttal 
újra külföldről is érkeztek orvosok Balaton*  
füredre, hogy meghallgassák az egyetemi ta*  
nárok előadásait és tanulmányozzák a Béla*  
tonvldék gygógytényezőit. Keresztes-Fischer 
Ferenc belügyminiszter képviseletében dr. 
GyŐry Tibor államtitkár, a szanatóriumi or
vosi tanácsadó testületé megbízásából dr. 
Schmidt Ferenc egyetemi tanár, igazgató-fő
orvos nyitja meg ünnepélyesen a tanfolyamot, 
Balatonfüred gyógyfürdő részéről pedig Bánó 
Dezső üdvözli a megjelenteket. Ezután dr. Án*  
gyán János egyetemi ny. r. tanár a hipofízis*  
megbetegedésekről, dr. Hasenfeld Arlhur egy. 
rk. tanár pedig a gy.gyszeres szivterápia vitás 
kérdéseiről fog előadást tartani. A hét során 
tizenhat orvosi szaktekintély tart a legfonto
sabb témákról előadásokat, délutánonként pe
dig különböző balatoni fürdőtelepekre viszik 
el az orvosokat. A tanfolyamot dr. Hóman 
Bálint kultuszminiszter fogja ünnepélyesen 
bezárni.

— Éjszakai utonállás Budán. Szombaton éj
szaka a Margit-utca és Mccsek-utca sarkánál 
Szabadkai József 38 éves napszámost ismeret
len tettes megtámadta és a jobb füle fölött meg. 
szúrta. A mentők a Rókus-kórházba szállítot
ták. Támadóját keresi a rendőrség.

— Első kedvezményes autocar társasutazás 
a Maga8-Tátrába és vissza. A fürdőiroda (Bu
dapest, VI., Andrássy-ut 19. Tel. 281—48 és 
265—25) junius 2-án inditja első 6 napos 
autocar kirándulását a Magas-Tátrába és visz- 
sza, gyönyörű útvonalon a Felvidéken keresz
tül, rendkívül kedvezményes részvételi díjjal. 
Figyelje hirdetéseink közt az útvonal leírását

— A páratlan gyógy erő, ami az „Igmándl“-ban
(rejlik, 

Évezredek óta föld gyomrában érik!
— Uram! Akar ön olcsón és elegánsan ru« 

húzkodni? Keresse fel a ’ Versenyszabóságot, 
Rottenbiller-utca éa. I. cm., hol finom minő*  
ségü szövetmaradékokból remek szabású öt- 
tönyt, mérték szerint 35 pengőért készítenek.

— Az autóbuszjárat uj menetrendje Jász*  
berény és környékén. A közönség kényeimé! 
szem előtt tartó és kényes pontosságáról az 
utazóközönség körében nagyon jól ismert, 
Strompf Pál mérnök autóbuszüzemének (tele- 
fon: Jászberény 53, Nagykáta 46) menet*  
rendje, igazodva az államvasutak május 15-én 
életbelépő uj nyári menetrendjéhez, a vonatok 
járásának megfelelően lényegesen megváltozik,

— UJ nagyáruház — 43 éves tisztes kercske*  
dől munka eredménye. A régi, hibátlan hir*  
nevű Király-utcai Kiéin Antal cég került abba 
az irigylésreméltó helyzetbe, hogy a mai gaz
dasági viszonyok között uj nagyáruházát léte
sített. Eddigi ismert áruházától két házzal heh 
jebb, a Király-utca és a Csáqyi-utca sarkán 
nyilt meg Kiéin Antal uj nagyáruháza. Hogy 
mi kapható Kiéin Antal uj nagyáruházában? 
Csak egy vaskos árjegyzékben lehetne mind 
felsorolni. Itt elég megemlíteni annyit, hogy, 
minden kapható, ami a női sziveknek kedves: 
selyem és szövet, fehérnemű és kötöttáru^ 
gomb és rövidáru, minden, minden.

Budapesti lóversenyek
Canada nyerte a gróf Széchenyi 

emlékversenyt
A kanca-dijak előfufama, de az önmagáért lg 

nagy sportérlékü Gróf Széchenyi István-emlék- 
verseny volt a vasárnapi versenyek eseménye. 
A tizenhatezer pengős díjért a magyar és osz
trák istállók kilenc legjobb kancája pályázóit s 
közülük gróf Festetics György Canadája, mint 
nagy favorit, könnyen győzött az osztrák 
Roxane és Little Patty ellen. A távnál Mldinette 
látszott nyerőnek, de a finisben gyöngébb álló
képessége miatt nem tudta kivédeni ellenfelei 
támadását. A Szt. Gellérl-handicap is felért egy 
klasszikus küzdelemmel. Itt a nagymultu Phó- 
nix az osztrákoknak hozott örömet, szép harc 
ulán verve Kurucot. Az osztrák kétévesek jósá
gát bizonyítja Metropolis győzelme az ötödik 
futamban. Imponáló stílusban nyert Ilka, 
Csopak és Splcndid ugyancsak könnyen bántak 

i el ellenfeleikkel. Részletes eredmény a követ- 
kezö:

L FUTAM. 1. Kengyeli ménes Musset (4 reá)' 
Csapiár. F. m.: Kitáblázás. Tót.: 10:12. — II. 
FUTAM. 1 Horthy J. Ilka (10) Weiszbac'n, 2. 
Partagas (5) Szokolai, 3. Urfl (10). Balog. F. m l 
Alisia Felka, Fontos, Tizian, Maris, Pici, Grey 
hope, Parsifal, Százszorszép. Tót.: 10:44. 36, 36, 
39. — Hl. FUTAM. 1. Stall Schiller Phönix (1#) 
Szilágyi, 2. Kuruc (3). Sejbal, 3. Puskapor (6) 
Gosztonyi. F. m.: Gitano, Kapitány, Palcsi, Pas
cal, Tékozló, Pali, Zsuzsu, Judith. Tót.: 10:35. 
15, 17, 20. — IV. FUTAM. Fenék! ménes Canada 
(pari) Esch, 2. Roxane (8) Szilágyi, 3. Little 
Patty (6) Gutái. F. m.: Midinette, Csapodár, Szép 
Angyal, Babieka IL, Erény, Reménység. Tot.l 
10:20. 15, 26, 21. — V. FUTAM. 1. Stall Schil
ler Metropolis (2%) Szilágyi, 2. Kontra (pari) 
Gutái, 3. Faun (2%) Szabó L. F. m.: Minek?, 
Tammuz, Dénes, Reelle, Bella, Gav Marika, 
Hope. Tót.: 10:39. 10, lő, 10. — VI. FUTAM. 
1. Kozuch F. Csopak (5) Kollár, 2. Üstökös (14) 
Tellschik, 3. Legyes (6) Knszián T. F. «•: Kis 
Alag, Marabu, Marlinsberg, Kolchis, Samaki, 
Máramaros, Vágjad, Csoda, Neptun, Világos, Ta
karodó, Marty, Ragyogó. Tol.: 10:59. 23, 79, 40. 
— VIL FUTAM. 1. Lejtényi Gy. Splendta (6) 
Woolbert, 2. Búzavirág (2) Vrabel és Vadvirág 
(3) Kupái K. holtversenyben. F. m.: Nem baj, 
Gyöngyház, Pipere, Rebecca, Blue Cyprus, Ca- 
bochon, Marmont. Tót.: 10:116. 20, 14, 14. Aa 
Ilka Phönlx-double 6:219.50.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
DR. ELEK HUGÓ
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