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Mussolini, Gömbös, Dollfuss 
fontos tárgyalása Romában

Bécs, május 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele f ónjelentése.) A „Korrcspondenz Hervel“ 

Jelentése szerint Dollfuss kancellár junius 2-án, pénteken Rómába utazik. A lá
togatás hivatalos célja, hogy a Vatikán nal kötött konkordátumot aláírja. Tudni 
vélik azonban, hogy Dollfuss római tartózkodását felhasználja arra, hogy Mus
solini olasz miniszterelnökkel újból találkozzék. A „Korrcspondenz Hervei“ érte
sülése szerint

Gömbös Gyula magyar miniszterelnök is Rómába utazik és Itt Mussolini, 
Gömbös és Dollfuss közös tanácskozást tartanak, amelyen nagy fontosságú 

kérdések szerepelnek.
A berlini osztrák követ megérkezett Bécsbe és ma, hétfőn tesz jelentést az 

osztrák kormánynak. Hir szerint

az osztrák kormány a német országi áruk bojkottjával felel

a legutóbb életbeléptéiéit német Intézkedésekre.
A bojkott ügyéről eddig semmiféle konkrét elhatározás nem történt illeté

kes helyen. Az osztrák kormánynak egyelőre az a terve, hogy meghallgatja a 
bécsi követ referátumát, ellátja a követet további utasításokkal és

czekután fog határozni arról, hogy milyen intézkedéseket tesz az 
ügy ben.

Osztrák politikai körökben nagy érdeklődéssel tárgyalták vasárnap Dollfuss 
római útját és a német-osztrák viszony feszültségét, amelyet Dollfuss római 
tanácskozásával hoznak junktimba.

★

A Korrespondenz Herve! Gömbös utazó-miután hivatalos helyen eddig még nemi 
sára vonatkozó jelentését erősítették meg, hogy Gömbös Gyula való-

fenntartással kell fogadni, ban Rómába utazik.

Kínos affér Albrecht főherceg 
és öt ellenzéki képviselő között

A főherceg meghívta őket a magyaróvár! hősök ünnepére, 
de Győrben leszálltak a vonatról és nem mentek tovább

Magyaróváron Frigyes királyi herceg ősi 
birtokán vasárnapra volt kitűzve a hősi em
lékmű felavatási ünnepsége, amelyre a ki
rályi hercegi család nevében Albrecht királyi 
herceg hivta meg a magyar politikai élet 
képviselőit.

Vasárnap reggel indultak cl Budapestről 
á meghivoítak közűi Kállay Miklós földmű
velési miniszter, Pintér László, Mihály ff y 
Vilmos, Téglássy Béla, Schmidt Miklós, 
Usetty Béla, Payr Hugó, Temesváry Imre, 
Csikvándy Ernő, Flandorfer Ignác egységes
párti, Pakots József nemzeti szabadelvű-párti, 
Fritz Artúr kereszténypárti és Meskó Zoltán 
horogkeresz-tespárti képviselő, valamint An- 
daházy Kasnya Béla, Dinich Ödön, Hegy- 
megi Kiss Pál, Kun Béla és Némethy Vilmos 
független kisgazdapárti képviselők.

A vonaton a legkedélyesebb hangulatban 
utazott a társaság, amikor Komárom után egy 
magyaróvári kiküldött kézbesítette a képvise
lőknek az ünepségek programját, amely sze
rint, a hősi emlékmű felavatási ünnepségén 
kívül a magyaróvár! tartózkodásnak egyik 
programszámaként Kállay Miklós földmivelési 
miniszter ünnepélyes fogadtatása szerepelt a 
gazdasági akadémián.

A független kisgazdapárti képviselők is 
meglehetős nyifgtalansággal látták a földmive
lési miniszter és a kíséretében lévő egységes
párti képviselők felvonulását és amikor az 
ünnepségek programját kézbesítették ré
szükre, nyomban tanácskozásra vonullak 
vissza s elhatározták, hogy miután úgy látják.

hogy a magyaróvári ünnepségek párt- 
. politikai színezetet nyertek, Győrben ki
szállnak a vonatból, visszautaznak Buda
pestre s nem vesznek részt a magyar

óvár! ünnepségeken.
Egyben megbízták a pórt országos főtitkárát. 
Nagy Ferencet, hogy Magyaróvárra utazzon 
és a már ott tartózkodó független kisgazda
párti képviselőket, Neuberger Mihályt és Láng 
Lénártot értesítsék arról az elhatározásukról.

hogy nem jelennek meg Magyaróváron. 
Az ott lévő képviselők tegyék le a Füg
getlen Kisgazdapárt koszorúját a hősi 
emlékműre, de sem a közebéden, sem 
Kállay Miklós látogatásán a gazdasági 
akadémián ne vegyenek részt, hanem a 

felavatást ünnep után utazzanak el 
Magyaróvárról.

Amikor a vonat Győrbe érkezett, a függet
len kisgazdapárti képviselők tényleg ki is 
szálltak a vonatból, táviratot küldtek Albrecht 
királyi hercegnek, amelyben sajnálatukat fe
jezték ki, hogy az ünnepségeken nem vehet
nek részt, de meggyződésük szerint a hiva
talos meghívókon szó sem volt arról, hogy

a magyaróvár! ünnepségeknek pártpoli
tikai színezete lesz.

Magyaróvárolt az ünnepség délelőtt tizen
egy órakor kezdődött. A magyar Hiszekegy 
eléneklése után szamosfalvi Panajott Sándor 
ny. altábornagy nyitotta meg az ünnepélyt, 
majd Albrecht királyi herceg tartotta meg 
ünnepi beszédét, amelyben megrázó szavak 
kai emlékezett meg a hősi halottakról, majd 
aposztrofálta Frigyes királyi herceget, a 
Kárpátok hős védelmezőjét, aki ezzel a tényé
vel a magyar integritás védőinek sorába lé
pett. Frigyes királyi herceg meghalottan hall
gatta végig az avató beszédet, majd Szakner

Vasárnap tragikus mádon meghalt 
Nadányi Emil főszerkesztő
Operáció után tiz napig viaskodott a halállal

Vasárnap reggel hat órakor tiznapi halál
tusa után meghalt dr. Nadányi Emil, n 
Budapesti Hírlap és a 8 Órái Újság főszer 
kesztője.

Nadányi Emil tiz nappal ezelőtt súlyos 
vakbéloperáción esett át. Az operációt kö
vető első napokban az volt az orvosi véle 
mény, hogy Nadányit sikerült megmenteni 
az életnek. Közben azonban hashártyagyul- 
ladás lépett fel, amellyel a nagybeteg ope
rációtól legyengült szervezete nem tudott 
megbirkózni

Halála híre széles körben) kellett mélysé
ges részvétet. Gömbös Gyula miniszterelnök 
az elsők közölt fejezte ki részvétéi az el
hunyt özvegyének, Hettyey Arankának, a 
Nemzeti Színház örökös tagjának. De amint 
a politikai és társadalmi közélet minden kÖ 
róből állandó érdeklődés vette körül beteg- 

János polgármester a város névéiben átvette 
az emlékművet és kiosztották a hadirok
kantak jelvényeit. Az ünnepség végeztével az 
emlékműre elhelyezték a koszorúkat.

Délben közebéd volt, Frigyes királyi her
ceg pedig szükebbkőrü ebédet adott a vendé
geknek.

Az ünnepségre felvonulást akart rendezni 
dr. Posta Sándor vezetésével a horogkeresz- 
tes párt is, a rendőrség azonban megtiltotta 
a felvonulásukat.

A város távirópóznáin, a házak falain 
horogkeresztes plakátok fogadták az ün

nepségre érkező vendégeket.
Amikor azután az ünnepségnek vége volt, a 
horogkereszlesek a Vörös ökör vendéglőbe 
vonultak, ahol Meskó Zoltán és Posta Sán
dor fartotak horogkeresztes beszédeket.

Délután 4 órakor a gazdasági akadémia 
épületénél gyülekeztek a vendégek és a be
járatnál az alapitó család nevében Albrecht 
királyi herceg üdvözölte Kállay Miklós föld- 
mivelésügyi minisztert, aki hosszabb beszéd
ben válaszolt.

ágyát, halála a legmélységesebb részvétel 
váltotta ki nemcsak nálunk, de Kolozsváron, 
Nagyváradon is, ahol a háború előtti idők
ben értékes és általános megbecsülésnek ör
vendő újságírói munkát teljesitett.

Temetése kedden délután 4 órakor lesz
a Kerepesi-temető haloltasházából.

♦

Dr. Nadányi Emil Nagyváradon született 1881- 
ben. Egész fiatalon, középiskolai tanulmányai be 
fejezé.se után Korhűig József Magyarság cimü 
lapjánál kezdte meg újságírói pályáját. Közben a 
kolozsvári egyetemen jogot végzett és megsze
rezte az államtudományi doktorátust. De egy pil 
tanaira sem váll meg az ujságiró-mesterségtöl. 
Mint fiatal újságíró került szorosabb összekölte- 
lésbe Tisza István gróffal, akinek lelkes, odaadó 
ínye volt akkor is, amikor a koalíciós uralom 

alatt Tisza István önkéntes száműzetésbe vonult,
A koalíció bukása után a Nemzeti Munkapárt 

megalakuláséval a párt kolozsvári hivatalos lap*  
jának felelős szerkesztésével bízták meg és ettől 
fogva fokról-fokra emelkedett újságírói pályájáig 
A háború alatt felkerült Budapestre és megalapít 
tolta a 8 Órai Újságot, amelynek konzervatív, 
liberális politikáját a legnehezebb viharok között, 
Tisza István tragikus halála után is a legnagyobb 
bátorsággal fenntartotta. Károlyi Mihály kor*  
mányzása alatt többször került cikkeiért vészedé*  
lembe, de Nadányi n legvakmerőbb elszántsággal 
szállott szembe Károlyi Mihály rendszerével.

A vörösuralom kitörésekor a tanácsköztársa
ság elsőnek szüntette be a 8 Órai Újságot. A belső 
rend helyreálltával a különböző kormányok fel
ismerték személyében a széles látókörű publicis- 
tát, a kitűnő újságírót és Bethlen István gróf il 
legteljesebb bizalmával tüntette őt ki. Közben a 
Budapesti Hírlap felelős szerkesztői tisztségét is 
reáruházta á Tisza István Társaskör és a kor
mány egyöntetű bizalma, úgy hogy Nadányi Emit 
irányította mindkét lap politikáját. Értékes mun
kát végzett, szerényen, lehetségesen s talán 
sohasem tudta, de egész bizonyosan nem érezte 
és nem éreztette senkivel nzt a kivételes hatal
mat, melynek a két lap vezetésével a birtokában 
volt. Nem vágyott kitüntetésekre, nem értékesí
tette befolyását közéleti érvényesülésre. Teljes 
lélekkel, minden gondolatával, szellemi és fizikai 
energiájával meggyőződése*  újságíró volt, a leg- 
clhivaloltabbak és legkiválóbbak körül való... 
Halála súlyos veszteség nemcsak szükebb család
jának. de az egész magyar közéletnek és aj 
ujságiró-rendnek ...

Gandhi háromhetes böjtje 
vasárnap véget ért

A Mahatma állapotát kielégítő- 
nek tárták az orvosok

Bombay, május 28.
(A Hétfői Napló távirata.) Vasárnap véget 

ért Gandhi háromhetes böjtje. A Mahatma 
önkéntes böjtölése nem járt olyan végzetes 
következménnyel, mint ahogyan azt három 
hétlel ezelőtt hitték. Az orvosok ugyanis ak
kor azt állították, hogy az indiai nacionalis
ták vezére nem éri meg a három hetei. Teg
nap Gandhi már annyira legyengüli, hogy

hangját is elvesztette
és nehezen tudta mcgérletni magát környe
zetével. Az orvosok vasárnap alaposan meg
vizsgálták a Mahalmát és megállapították, 
hogy a körülményekhez képest Gandhi álla
pota kielégítő

A szívverés és a szívműködés kitűnő 
volt.

Gandhi szellemi erejének teljességében vég
zett a háromhetes böjttel.
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POLITIKAI NAPLÓ
Gömbös Gyula miniszterelnök és Imréd;/ 

Béla pénzügyminiszter Is a vasárnapi dél
előttit hlvníflhikbnn tóMötték. Imrédy pénz
ügyminiszter a genfi tárgyalások anyagát 
készíti elő, miután június 12-én már Géni
ben lesz Kánya Kálmán külügyminiszterrel 
és Valko Lajos v. miniszterrel együtt.

A világ legelőkelőbb újságírói 
Budapestre érkeztek

132 külföldi vendég jött a nemzetközi sajtókongresszusra
Vasárnap este a Nemzetközi Újságíró Szövet

lön 132 külföldi vendég érkezett Budapestre, 
■én 132 külföldi vendég érkezeit Budapestre.

Majdnem minden nemzetből való újságírók 
Jöttek a hajón, köztük

osztrákok, belgák, brazilok, dánok, spa
nyolok, észiikainertkaiak, finnek, franciák, 
angolok, hollandok, olaszok, norvégek, 

svájciak.
Öt óra tájban n hajó Komáromba ért, ahol 

fíoros László a Magyar Újságírók Egyesületé
nek főlilkárn is felszállt a hajóra.

Minél jobban közeledett a hajó Budapest 
felé, annál Inkább növekedett a külföldi 

újságírók elragadtatása.
Szentendrétől lefelé végig a Róma! partokon 

• Margitszigetig lampionoa csónakfelvonulások

és tűzijátékok voltak a Dunán.
Este tíz órakor kötött ki a hajó az Eötvös

ién állomáson, összegyűltek olt Márkus Miksa 
elnök vezetésével az ujságirótársadalom képvi
selői. Ott voltak Antal István dr. miniszter
elnökségi és Mengele Ferenc dr. külügyi sajtó
főnökök is.

A vendégeket Boros László szerkesztő mulatta 
be és Márkus Miksa üdvözölte őket.

Az üdvözlést Dons Ilcrman elnök köszönte 
meg.

Ma, hétfőn délelőtt lesz a kongresszus meg 
nyitó ülése az Akadémia dísztermében.

Kánya Kálmán külügyminiszter elnököl a 
megnyitó-ülésen.

A főváros nevében Sipőcz Jenő polgármester 
üdvözli a vendégeket.

Zebtolvaj-ínvázió 
buszok leié
kapnak autóbuszjegyet, nem

Rendőrségi körökben sokat beszélnek mos
tanában arról a visszás helyzetről, amelyben 
n rendőrség nz aulobuszköztekcdéssel szemben 
áll. A rendőrségi emberek közűi a fogalmazói 
karba, a felügyelői knrbn tartozó tisztek, a de
tektívek és nz egyenruhás alkalmazottak in
gyen utazhatnak az összes villamosvonalakon. 
Ezzel szemben az autóbuszüzem összesen csak 
körülbelül száz jegyet bocsátott a rendőrség 
rendelkezésére, mit jegy nélkül csak az egyen
ruhás rendőrtisztek és rendőrök utazhatnak.

Kikötötték azonban, hogy
csak a soffőr mellé Hihetnek, vagy az autó

busz perronján állhatnak,
a kocsi belsejébe nem mehetnek be, csak, ha 
jegyei váltanak. A tisztikar szempontjából 
seminicsetrc sem felemelő érzés, ha

az. aranytallérra. arany knrdhojtos rendőr
tisztnek megszabják, hogy c»ak mint 

másodosztályu utas a perronon utazhat.
De ettől eltekintve, egyéb bajokat is okozott 
ez a rendelkezés. A rendőrségnek adott szabad
jegyeket szétosztották a rendőrtisztek és de
tektívek közölt. Különféle szempontokat kel
jeit flgyclcmbcvenui a rendőrség elnöki osztá
lyúnak, amely nz elosztási intézte. Végül a de
tektívek jegykérdését ugv oldották meg, hogy 
minden főcsoport kapott egy-cgy szabad
jegyet.

A szabad jegyeket a főcsoporivczelő, vagy 
annak n titkára kezeli és szükség esetén min
dig kiadja nnnak r detektívnek, akinek éppen 
szüksége van rá. I'gy-cgy főcsoportnak azon
ban mintegy 00—80 tagja van, tehát

Mikes püspök nagy személyzetéből egyetlen 
komornyikoí tartott meg

A 100 termü rezidenciából háromszobás szerény lakásba költözött
Szombathely, május 29.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Nagy n 
Sürgés forgás a 150 éves szoinbnthelyi püs
pöki rezidencia, a püspökvár környékén. 
Mikes János gróf püspök már szombaton 
csoinagollalni kezdett, hogy végrehajtsa 
szándékát:

bezáratja a püspökvárat, feloszlatja

Hónaliizxadás
kéz- ói | a b I t t a d A • /n V f í * *
bittó*  e 11 e q ■ r e r o I L L L
MlndoniUt kapható! Főraktár; TözUk«l*iüka tKiráb-^4i

Vasárnap szüneteltette tanácskozásait a 
Waldeek német birodalmi osztályfőnök ve
zetésével Budapesten időző német delegáció. 
Hétfőn folytatják a megbeszéléseket, ame
lyek előreláthatóJag csak a hét vége felé fe
jeződnek !>e. l'gy magyar részről, mint a 
német megbízottak részéről is meg van a 
jószándék arra, hogy ezen informatív jellegű 
megbeszéléseken megteremtsék az alapot a 
két állam érdekeit .kielégítő egyezmény meg
kötésére.

★

A hivatalos Inp legközelebbi számában meg
jelenik az a rendelet, amely a legutóbbi miniszter
tanács határozata alapján a köztisztviselők ki
nevezéseinek és előléptetésének korlátozását jú
nius 1-től junius végéig megszünteti. A rende
let szerint — mint jól informált helyről értesü
lünk — azokban az osztályokban, amelyeknél 
az 1931-ik évi rendelettel vagy költségvetéssel 
megállapított nwmálslátus már teljesen el
éretett, ezen státus keretén belül Junius havá
ban az összes üresedésben lévő állások betőlt- 
helők, kezdő állásokat azonban csak a normál 
létszámon belül lehel betölteni, kezdő állásokra 
elsősorban tényleges szolgálatban állókat kell 
kinevezni és a magasabb képesitésücket kell 
elsőbbségben részesíteni.

A kinevezések számát az illetékes miniszter a 
pénzügyminiszterrel egyelértőleg állapítja meg.

A kinevezési tilalom julius 1-én ismét ér
vénybe lép. Cim vagy cim és jelleg adományo
zások egyes egészen kivételes esetektől elte
kintve, a jövőben csak az év junius vagy de
cember havában terjeszthetők elő.

indult az autó-
A detektívek nem 

üldözhetik r zsebmetszőket
könnyű elképzelni, milyen nehéz az el

osztás.
Az autóbuszüzem sziikkcbliiségének van még 
egy olyan árnyoldala is, amely egyaránt káros 
az autóbuszüzemre és a közönségre nézve.

A zsebmetszők ugyanis köztudomás szerint 
főként színházak és mozik ruhatárában, villa
mosokon és autóbuszokon dolgoznak. Már 
most az a helyzet, hogy a zseblolvajlási ügyek 
nyomozásával foglalkozó detektívek állandóan 
figyelik a ruhatárakat, sőt napokon át állan
dóan a villamosokon utazgatnak, egyik villa
mosról le, a másikra föl s a legtöbbször igy 
fogják el a zsebtolvajokat.

Ezzel szemben a zscbtolvajüldöző detektívek 
egyszerűen kénytelenek lemaradni az autó
buszról. A szerény jövedelmű detektiveknek

nem telik arra, hogy a saját költségükre 
utazgassanak naphosszat az autóbuszon.

Az élelmes zsebtolvajok ugylálszik már észre
vették, hogy az autóbuszon nem járnak a de
tektívek és valóságos zsebtolvajinvázió indult 
meg az autóbuszok felé.

A detektívek annak ellenére, hogy milyen 
mostoha elbánásban részesülnek az autóbusz ré
széről, mégis igyekeznek megtenni mindent, 
amit megtehetnek.

a megállóhelyek környékén figyelik, 
hogy ha ismerős zsebtolvajt látnnk, elfogják és 
igy preventív módon igyekeznek védeni a kö
zönséget, annak az autobuszlársaságnak a kö
zönségét, amely nem teszi lehetővé számukra, 
hogy a köz érdekében autóbuszon utazhassa
nak.

udvartartását és elbocsátja személy
zetét.

A nagy elhatározásra, hir szerint, ki
zárólag a rossz gazdasági viszonyok kész
tetlek a püspököt. Hétfőn reggel megkez
dődik a hurcolkodás.

A püspök csak a legszükségesebb hol
mikat viteti tij szállására, a Szlly 
János-utcai kanonokház három nzobó-

flnom wzfri 
vetekbő 

pengőért 
késalt
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Junius elsejére uiár be akarja fejeztetni 

a püspök a költözködést, mert erre a napra 
felmondott egész személyzetének.

A sok alkalmazottból csupán a fökomor- 
nyikot tartotta meg. A költözködés befeje-

Ma költözködnek a fővárosi ötven
négy vadonatúj házba a városszéli 
telep boldog lakói

A telepet Llber alpolgármesterről fogiák elnevezni
Messze künn, a Maglódi-ut végén, a határ

erdő közelében épült uj fővárosi lakótelepen 
nagy a sürgés-forgás. A tökéletesen készen 
álló 64 házba

hétfőn már beköltözik az a 108 család, 
amely hosszas vergődés után fedélhez 

és kenyérhez is jut.

A főváros csupa sorsüldözött, kenyérfé
lén, lakástalan családnak engedélyezte a vá
rosszéli telep lakásait, amiknek mindegyiké
hez kis kert is járul. A veteményes kertek
hez

vetőmagot, baromfit és házinyulakat is 
kaptak a fővárostól a lakók.

Hetedhétországra szóló lakodalom
Borsodnádasdon

— A Ilélfői Napló tudósítójától —
Három napig tartotta lakodalmát Borsod

nádasdon Cseh József, a község birájának, Cseh 
Jánosnak 23 éves fia Németh Ágoston disznósdi 
földbirtokos 17 éves Mária nevű szép leányával.

A menyasszony bútorait és kelengyéjét tiz kocsi 
szállította Borsodnádasdra.

ötven Idősebb asszony, a környék leghíre
sebb szakácsnői, sütöttek-főztek napo

kon át.

Két tehenet, egy borjut, kilenc hízott birkát, 
egy több mint kétmázsás disznót és 60 tyúkot 
vágtak le a vendégek számára. A tósztacsigát egy 
mázsa lisztből készítették és száz tortát helyezlek 
el az asztalokon.

Kétszáz nemzett viseletbe öltözött táncos 
_jiúr járta a csárdást három nap, három

A nagyköruttól a Dunapartig 
kitelepítik a rendőri felügyelet alatt
álló nőket

Sipőcz Jenő dr. polgármester elnöklésével 
ma délelőtt nagyszabású tanácskozás lesz a 
Városházán, ahol a rendőri felügyelet alatt 
álló nők sorsáról fognak dönteni. A külön
böző, illetékes hatóságok — elsősorban a 
rendőrség — már régóta foglalkoznak azzal 
a tervvel, hegy

a szerencsétlen, utcai keresetet űző nő
ket külföldi, különösen Japán rendszer 
szerint külön városrészbe gyűjtik össze.
Ezt a gondolatot a mai viszonyok között 

lehetetlen megvalósítani. Szlovák Pál székes
fővárosi tanácsnok évek óta foglalkozik a 
kérdéssel és most befejezte tervezetét, amely 
szerint

a Nagyköruttól a Dunapartig cső utcák
ból kilakoltatják a rendőri felügyelet 
alatt álló nőket és pedig olyan utcákba, 

ahol ilyen nők már úgyis laknak.
A hétfői értekezleten résztvesznek Feren- 

czy Tibor dr. rendőrfőkapitány, a tiszti fő
orvos és nz erkölesrendészeti ügyosztály ve
zetői. A régóta húzódó kérdésben Szlovák ta
nácsnok előterjesztése alapján

véglegesen dönteni fognak és kimond
ják, hogy a hatósági intézkedést sürgő

sen végrehajtják.
A rendőri felügyelet nlatt álló nők kilakol

tatását fokozatosan rendelik el. Természete
sen tilos lesz ezeknek a nőknek a nagykör
úti határvonal átlépése is és igy a főváros

szenzációs olcsón runazKounati
Mértek szerint finom azUvrtmnrndékokhói 

mindenféle színekben, remek szabással 

divatos iérliditönyt 
35- P-ert készítünk. 
„uersenyzzattasaa-^T^" 1;;
zése után a püspöki rezidenciát teljesen le*  
zárják.

Érintetlenül marad a palotában a ren
geteg műkincs és a híres könyvtár is.

Mikes János gróf a nemrég elhunyt Boda 
János kanonok hátát foglalja el. Az egy- 
emeletes kis ház udvarát magas kőfal vá
lasztja el a nagy kiterjedésű püspöki park
tól.

Mikes ajtót vágatott a kőfalba.

A kis ajtón át jár majd be a püspökvár 
gyönyörű parkjába Mikes, hogy megszokott 
sétáját elvégezze a többszáz holdat be
hálózó utakon.

Közösen fogják eladni a terményeiket és 
valószínűleg abból fognak élni, mert csupa 
sokgyermekes családról van szó.

Most fúrják az uj kutakat a telepen.
A legújabb terv az, hogy 53.000 pengő költ
séggel községháza-féle központi épületet is 
emelnek. Abban óvoda és elemi iskola lesz, 
továbbá rendőrőrszobát, orvosi rendelőt és 
telepfelügyelői lakást helyeznek el. Azon
kívül 13.000 pengő költséggel

üzletházat is építtet a főváros a telepen.
Az uj intézményt ünnepélyesen fogják fel

avatni s előreláthatóan Libcr Endre alpolgár
mesterről Liber-tclepnek nevezik el.

Tizenhat szép fiatalasszony 8 dunnából 
és 36 párnából vetette meg a nászágyat

éjjel.
A zenét a tizennégytagu leleszi cigánybanda 

szolgáltatta. A lakodalom második napján az 
egész násznép rengeteg kocsin átvonult Disz- 
nósdra, ahol Tarcsafalvy Lajos plébános részesí
tette az ifjú párt az egyház áldásában.

Az egyházi esküvő után a násznép isinél visszar 
tért Borsodnádasdra.

A legszebb 16 fiatalasszony vetette meg a 
menyasszony ágyát tiszta llbatollal bélelt 
nyolc dunnából és harminchat párnából.
A lakodalmon a környék tisztviselőkarából ÍJ 

sokan részlvetlek, köztük a Rimamurány—Salgó
tarjáni vasmű rt. Borsodnádasdon levő vas- é» 
hengergyárának vezetői.

A három napig tarló vigasságon 260 liter bor, 
160 üveg szódavíz és öt hordó sör fogyott el.

Ma tartják a döntő 
tanácskozást a városházán

belső területéről véglegesen eltűnnek az esti 
és éjszakai órák annyi felháborodást és 
annyi szánalmat keltő nőalakjai.

— Albrecht főherceg német horogkeresztes 
vendégei vasárnap Budapestre érkeztek. 
Vasárnap éjfélkor érkezett Budapestre Wer- 
ner Deutzel, a német nemzeti szocialista párt 
minisztériumi megbízottja két kollégája kí
séretében. Deutzel és a két nStnet vendég, 
akik Albrecht főherceg meghívására jöttek 
Budapestre, három napig marad itt és há« 
rom gazdaságpolitikai előadást fog tartani*

— A török külügyminiszter átutazott Bu
dapesten. Teufflk fíusdy török külügyminisz
ter Genfböl Bécsbe érkezeti, majd innen 
vasárnap tovább folytatta útját hazája felé*  
A miniszter az Orient-expresszel Szobon ke
resztül vasárnap éjszaka Budapestre érke
zett. A török külügyminiszter Budapesten 
nem szakítja meg útját, hanem az éjfélután 
25 perckor induló Orjent-expresszcl tovább
utazott.

— A danzigl választáson a nemzeti szo
cialisták győztek. Danzigból jelentik: Va
sárnap választották meg az uj danzigl nép
képviseletet. A választáson túlnyomó több
ségben a nemzeti szocialisták kaptak szava
zatokat. 205 ezer szavazat esett rájuk, míg 
a szocialisták 103 ezer, a kommunisták 37 
ezer, a lengyelek pedig alig 6 ezer szavazatot 
kaptak*
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Wimbledonban — London határában — áldozócsütörtökön irtózatos vasúti szeren
csétlenség történt, amelynél ötven ember súlyosan megsebesült. A kisiklott vonat 

oldalát a szembejövő gyorsvonat valósággal leszelte.

leugrott a roeegő uonairól 
és megszOttött egy rab Kőbányán 

n titokzatos fogoly vakmerő szűköse

FEKETE FEJÚ
HYDROGEN 

SHAMPOON ÁLTAL

Kalandorregényekben olvasható csak olyan 
vakmerő fogolyszökés, mint amilyen a va
sárnapra virradó éjszaka Budapest határá
ban játszódott le.

Néhány nappal ezelőtt Szegednél útlevél 
nélkül átlépte a magyar határt egy férfi, aki 

Jugoszláviából jött.
A rendőrség elfogta és a szegedi kapitánysá
gon kihallgatták. Itt Radisik Kálmán 38 éves 
kőművesnek mondotta magát. Előéletéről és 
arról, hogy honnan és miért jött,

nem tudott elfogadható magyarázatot 
adni.

A rendőrség gyanúsnak tartotta a dolgot 
és úgy döntött, hogy

Elfogták Kispest rémeit
Rablófogás a kiserdőben

Az utóbbi időben sorozatos betörések 
és utonállások történtek Kispesten. Szom
baton éjszaka a rendőrségnek sikerült el
fogni a tetteseket.

A kispesti rendőrség detektivjei napokon 
keresztül razziát tartottak és figyelemmel 
kisérték azokat az elhagyatott helyeket, 
ahol sűrű egymásután ismétlődtek meg a 
rablótámadások. Feltűnt nekik, hogy

négy fiatalember minden este megjele
nik a kiserdő határában

és megbeszélést folytat. A detektívek rajtuk 
ütöttek és rövidesen kiderült, hogy kitűnő 
fogást csináltak. Keller László 25 esztendős 
kocsikísérő, Mardula Ernő 28 éves nap
számos. Andrejkovics József 30 éves pék
segéd és Kaposi Ferenc 29 éves asztalos

Ü forrsngő ülDSSi vj|lBnyÉram es lísztszailltas 
Apestvidémtöruúnvszek monstre tárgyalása az újpesti városházán

Újpest város közélete az utóbbi időkben 
ugyancsak bővelkedik nyugtalanító jelensé
gekben. A Hétfői Napló legutóbbi híradása:

a szociáldemokrata párt részéről veze
tett villany-bojkott változatlanul áll és 

egyre terjedelmesebb méreteket ölt.
A város külső képén aránylag kisebb nyo

mot Ivagy ez a mozgalom, a magánfogyasz
tók körében azonban egyre növekszik a vil 
lany-sztrájkoJó háztartások száma. Nagyon 
elmérgesiti a helyzetet a város vezetőségének 
furcsa magatartása a közönséggel szemben. 
A városi közgyűlés a pártok vezetőiből és 
i-akembcrekből álló világítási bizottságot 
küldött ki, a város vezetősége azonban nem 
hajlandó napirendre tűzni a bizottság jelen
tését. annak ellenére, hogy

a bizottság vizsgálati anyaga gyors és 
erélyes állásfoglalásra szólítja fel a 

tanácsot*
A város vezetősége jogi szempontokkal 

védekezik s annyira irtózik a kérdés nyilvá
nos közgyűlési letárgyalásától, hogy

Remek uj mllaor és a

HITSCHI-KOU 
legulabb amerikai társas
játék junius elsejétől az

ARIZONA
l*ígel  hatott nézőterén.

Budapestre kisérteti,
hogy itt jobban utána nézzenek viselt dolgai
nak.

Rendőri fedezettel,
toloncuton indították útnak

Kiskunfélegyházán keresztül. Mikor a vonat 
Kőbányát elhagyta, Radisiknek eddig még 
pontosan ki nem deritett módon sikerült 
megugrani kísérője mellől. A fogoly

kiugrott a robogó vonatról és eltűnt 
az éjszaka sötétjében.

A budapesti rendőrség most erélyesen nyo
moz, hogy kézrekerilse a vakmerő szöke
vényt.

segéd kerültek rendőrkézre
Kihallgatásuk során eleinte tagadták a 

terhűkre rótt bűncselekményt, később 
azonban

beismerték,
hogy ők követték el az utóbbi időben Kis
pesten és környékén előfordult nagyobb 
betöréseket és utonállásokat.

Tizenöt betörést és utonállást ismer
tek be 

vasárnapi kihallgatásuk alkalmával. Mar
dula és Andrejkovics támadták meg a gya
nútlan járókelőket, mig másik két társuk 
lesben állott. Utolsó esetük Erűtek Sándor 
MÁV mozdonyvezető kirablása volt, akitől 
190 pengőt vettek el.

A letartóztatott betörőket átkisérték az 
ügyészség fogházába.

Székesfehérvár, május 28.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A sárbo

gárdi járásbíróság elnökének országszerte 
nagy port felvert ügyében

vasárnap délelőtt Kövess Emil dr. el
nökletével öszeült a vádtanács, 

hogy vitéz Nádasy Jenő dr. járásbiró és 
Oesterreicher Olivér dr. orvos szabadlábra- 
helyezéséről döntsön.

Amint ismeretes Farkas Zoltán vizsgáló
bíró elrendelte Hegedűs Józsefné szülésznő

a kiküldött bizottság legalitását is vo
nakodik elismerni.

A bizottság jegyzőkönyve viszont olyan 
megállapításokat is tartalmaz, melyeknek 
helyességét inkább az ügyészség, mint a vá
ros közgyűlése volna hivatott elbírálni.

A kirobbanásig feszült villany-ügy fejle
ményei közben egy másik, kínos feltűnési
kellő ügy

a városi Ínség-liszttel történt állítóla
gos visszaélés

kerül kedden a nyilvános megvilágítás fü
zébe. A városháza közgyűlési termében larí 
nyilvános végtárgyalást ugyanis ekkor

a pestvldéki törvényszék dr. Szekér Ká
roly törvényszéki tanácselnök tanácsa.
A külsőségeiben is szokatlan, nagyarányú 

végtárgyalás lefolyását nagy izgalommal 
várják Újpesten.

Nem kevesebb, mint nyolcvan tanú 
kihallgatását foganatosítja a pestvldéki 
törvényszék Újpesten kiszálló tanácsa.
A monslre-pör vádlottja dr. Nádas János, 

az Újpesten megjelenő „Igazság" c. hetilap 
szerkesztője, aki lapjában ezzel az üggyel 
kapcsolatban azt Állította, hogy a munka
nélküli ínségesek természetbeni segélyezésére 
szánt s a Gizella-malom által leszállított liszt 
nem felelt meg az előirt minőségnek s nem 

volt emberi élvezetre alkalmas. Ennek elle
nére a város vezetősége mégis átvette és ki
osztotta a „segély“-t.

Dr. Semsey Aladár polgármester s Darvas 
Bertalan aljegyző, aki a város népjóléti osz
tályát vezeti, sajtó utján elkövetett rágal
mazás címén sajtópert indítottak Nádas 
ellen. A pestvidéki törvényszék

a maga teljes egészében elrendelte a 
valódiság bizonyítását

s a tárgyalás színhelyét a helyi tanuk nagy 
számára való tekintettel Újpestre telte át.

A tárgyalás előreláthatólag legalább két 
napot igényel.

Újpesten a lehelő legnagyobb izgalommal 
várják a tárgyalás lefolyását, vájjon sikerül-e 
Nádas-nőik. beigazolni állításait, hogy a liszt 
szállítását a város vezetősége a közszállitási 
szabályrendelet mellőzésével eszközölte, ver
senytárgyalást nem hirdettek s a liszt átvé
tele körül dr. Semsey polgármestert és Dar
vas aljegyzőt súlyos mulasztás terheli, mert 
elmulasztották az ilyenkor szükséges szak
szerű vizsgálat megejtését.

Halálos sebeket ejtettek a vad
orzók Wenckheim Jenó 
fóerdészén

gróf

Gyula, május 28.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A gyulai 

közkórházban eszméletlenül, élet-halál kö
zött fekszik Tokaji Sándor, Wenckheim Jenő 
gróf dobozi uradalmának főerdésze,

akit három vadorzó puskatussal le
ütött.

A törvényszék vizsgálóbírója vasárnap 
hallgatta ki az időközben letartóztatott tá
madókat, Tuska Antal, Zsírók Mihály és 
Veszclka András fiatal békéscsabai földmű
veseket.

A három legény beismerte, hogy nyulászni

Vasárnap tárgyaira a vád tan ács 
Nádasy járásbíróság! elnök ügyét 

Hétfőn hirdetik ki a vádtanács döntését

Cigányháboru Zalaegerszeg 
határában

.4 csendőrök láttára eltUnt az egész cigánytelep
Zalaegerszeg, május 28.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefón
jelentése.) Vasárnap a kora reggeli órákban 
nagy riadalmai k«-ltett Zalaegerszegen, hogy 
kerékpáros csendőrök és rendőrök sietlek a 
cigánytelep felé. Csakhamar kiderült, hogy 
izgalmas események történlek a cigánytele
pen.

Pörge Ferenc városgazda és Nagy János 
városi csősz a határban járva észrevették, 
hogy a cigányok három lova a tilosban legel. 
A városi emberek el akarták hajtani a lova
kat, mire

a cigánytelep egész lakossága fülkereke
dett és botokkal, knrókkal, késekkel tá

madtak rájuk.
A városgazda és a csősz a körülbelül 

százfőnyi cigánybanda elől elmenekült és 
föllármázta a szomszédos uradalom cseléd
ségét. Az uradalomból Jakabffy Antal föld
birtokos és alkalmazottai

revolverekkel fölfegyverkezve rohantak 
a cigánytelep felé, de a zavargó cigá
nyok ellő! sem ijedtek meg, hanem 

szcmbcszálllak velük.
A földbirtokos értesítette ezután a csend

őrséget, és a rendőrséget, mire azonban a 
csendőrök és rendőrök kiérkeztek a cigány
telepre, azt teljesen üresen találták. Közele

HITLER BEÍRJA NEVÉT
Berlin „arany könyvébe", amelyet a mező
gazdasági kiállítás alkalmából fektettek fel 

a városházán.

A vizsgálóbíró letartóztatta 
az erdei támadókat

mentek a dohozgerlai erdőbe és véletlenül 
találkoztak Tokajival.

A hatalmas termetű főerdész rájuk ki
áltott, hogy adják meg magukat.

Rémületükben először szétszaladtak, do 
aztán — mialatt a főerdész egyiküket ie 
akarta fegyverezni —

a másik kettő hátulról nekirontott és 
puskatussal agyba-főbe verték.

A vizsgálóbíró a három vadorzót előzetes 
letartóztatásba helyezte. A föerdész életben-*  
maradásához alig van remény.

és Hobuda Mária szabadlábrahelyezését. A 
többi váelloltal ellenben előzetes letartózta
tásba helyezte. Az előzetes letartóztatásba 
helyezettek sorsáról volt hivatva dönteni a 
vádtanács, amelynek ülése,

mint minden vádtanácsi illés, zárt volt.
A vádtanács határozatát hétfőn hozzák nyil
vánosságra.

Az ügyész egyébként indítványt tett, hogy 
az orvosszakértők véleményét terjesszék fel 
az Igazságügyi Orvosi Tanácshoz.

désüknek hírére
a cigányok pillanatok alatt befogták lo
vaikat, fölpakolták összes holmijaikat 
és asszonyostól, purdéstól clhajtattak a 

zalaegerszegi határból.
A csendőrök már csak az elhagyott put

rikban tudlak kutatni és értesítették a kör
nyékbeli csendőrséget, de vasárnap estig az 
eltűnt cigánytábornak nem tudlak nyomára 
akadni.

PRÓBÁLJON | 
® SZERENCSET!

vegyen
hl. Hír. illan siemiel 
Húzás turnus 8-án, ueiuian 

Főnyeremény: 40.000 ar. P.
összesen 17.000 nyeremény

Sorsjegy ára:
Egész P8.- Fél P Í.SO
Kapható minden főelArueltónAl, bankban, eorajegy- 
AruaitőknAi dohAnytőzedékben, valamint a pénz 
előzetes bekllldéee melleit poetAn a Székeefővaroel 
M. Klr. Pénzügy IgazgatóeAgnAI. V., Szalay utca 10.
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A hősök emlékének áldozott 
vasárnap az ország népe

Olasz frontharcosok Budapesten
Vasárnap. a hősök napján a világháború ma

gyar hős! halottal emlékének áldozott Budapest 
és az egész oruág népe.

Budapesten R közönség már n kora reggeli 
Arákban gyülekezett a nemzetiszinü lobogókkal 
és ■ székesfőváros színeivel felékesitett Hősök 
terén. Kilenc óra felé zeneszóval felvonultak a 
honvédség csapatai, majd utánuk megkezdődött 
a frontharcosok felvonulása.

Az ünnepségen részlveltek
az olaszországi frontharcos szövetség 

hatszáz főből álló küldöttségei Is.
Tíz óra előtt érkezett meg Auguszta királyi 

harcegasazony leányával, József Ferenc királyi 
herceg feleségével. Ólt vollak továbbá bárcziházi 
Bárczy István miniszterelnökségi államtitkár, 
Huszár Aladár főpolgármester, a tábornoki kar 
az országgyűlés számos tagja, u budapesti olasz 
kolónia PignaielU herceggel nz élén, valamint a 
különböző egyházi méltóságok. Gömbös Gyula 
miniszterelnököt és

■ kormányt Lázár Andor képviselte az Ün
nepségen.

Pontban tiz órakor kürtszó Jelezte a kormányzó 
képviselőjének, vitéz Kárpátiig Kamilló altábor-

Kárpáthy Kamillo, a honvédség főparancsnoka a kormányzó nevében megkoszorúzza 
a Hősök sírját.

nagynak, n honvédség főparancsnokának érke
zését. Ezután különböző küldöttségek letelték ko
szorúikat * hősök emlékművére.

Négy fckcfelnges ol?az fronthareoa hozta 
az olaszok hatalmas koszorúját, 

amelyet Tentori olasz tábornok helyezeti el az 
emlékkövön, miközben nz. olasz frontharcosok 
felemelt karral tiszteleglek. A Himnusz cléneklésc 
Után az ünnepség végeiért

A katonai csapatok dhzmcnctbcn elvonul
tak

Kárpáthy altábornagy ,a kormányzó képviselője 
•lőtt.

A millenniumi emlékmű előtt lefolyt ünnepség 
után az olasz frontharcosok autóbuszokon

a rákoskeresztúri knlonateinetőbc
mentek ki, hogy résztvogyenek az olasz hősi sí
roknál rendezett gyászünnepségeu. Az olasz par
cella közepén

tábori oltárt állítottak fel,
melynél az olasz katonai lelkész csöndes misét 
mondott, majd Monsigneure Calzana püspök 
pápai protonolárius bcszentelle csendes ima ki 
Béreiében nz olasz sírokat, utána pedig megrázó 
hatású olasz beszédet intézett nz egybegyűltek 
hez. Beszéde végén búcsúi vett a hősi halot
taktól:

Titokzatos női hang segélykíáltása 
, , egy belvárosi íllatszertárból

Gyors segítséget
hért telefonon a később mámoros állapotban feltalált nő

Tegnap ar. esti órákban megszólalt a 
rendőrség házlközponljában a telefón és egy 
kétségbeesett női sikoly, majd n következő 
Bznvak hallatszottak elhaló hangon:

— Segítség!... Jöjjenek azonnal . , . 
Nem tudom mi lesz ...

Mire azonban a telefónközpont ügyeletes 
tisztviselője n telefonáló kiléte felöl érdek
lődhetett volna, már hiába hallózott,

nem kapott választ.
Xi ■ gyanúja támadt, hogy a főkapitány
ságot hivó szám, a segítségért folyamodó nö

Rejtvényfejfőínk 
szíves figyelmébe!

Minthogy néhánvnn már most küldik be pá
lyáztaikat Fogják meg...! Fogják nicg..,| 
c. rejtvényversenyünkre, ezért szükségesnek 
tartjuk mégegyszer nyomatékosan felhívni 
kedves olvasóink szives figyelmét arra, hogy 
■ téttra fényképét csak a hatodik rejtvény meg- 
jelenése után (Junius 19-lkr é« 24-ikö közi) le
het beküldeni, minden egyéb elbhh érkező pá
lyázatét, mint szabálytalant, legnagyobb sajná
latunkra, kényleknek leszünk mcgscuunbitenj, 

— Megmondjuk otthon azoknak, akik siratnak 
titeket, édesanyátoknak, testvéreiteknek, hitvesci- 
iuknek, gyermekeiteknek, hogy itt a magyar 
földben éppen olyan szeretettel ápolják, gondoz
zák, virágozzák örökös nyugvóhelyeteket, mintha 
otthon lennétek. Köszönetét mondok a magyar 
nemzetnek ezért a testvéri kegyeletért.

NAGYKANIZSA VAROSA
impozáns külsőségek között, óriási tömeg rész 
vételével ünnepelte meg vasárnap a világ
háború hősi halottainak emlékezetét. A hősök 
ünnepén Kertay József piarista tanár mondotta 
az ünnepi beszédet. A város közönsége nevé
ben Hegyi Lajos helyettes polgármester beszélt 
és koszoruzta meg a Hősök Emlékművét.

A Pesti Izraelita Hitközség
és a Pesti Szentegylct a világháború zsidóvailásu 
hősi halottainak emlékére a rákoskeresztúri zsidó 
temetőben vasárnap emlékünnepélyt rendezett, 
melyen a felsőház dr. Gliicksthal Samu felsőházi 
taggaj képviselteié magút. Dr. Hevesi Ferenc 
rabbi méltatta a világháború zsidóvailásu hősi 
halottainak emlékét, akik vérükkel pecsételték 
meg a magyar zsidó hitfelekezet önfeláldozó 
hazafiasságát. Ezután elhelyezték a koszorúkat 

közöttük a magyar király! honvédség, valamint 
a főváros koszorúját. Az ünnepség a Himnusz 
cléneklésévcl végétért.

Debrecen, május 28.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelentése.) 

Vasárnap délelőtt közel húszezer főnyi közönség 
jelenlétében leplezték le a Rothermcre lord állal 
Debrecen városának ajándékozott

Magyar Fájdalom szobrát.
Ezzel kapcsolatban tartották meg a Hősök Nap
ját is és a szoboravatáson megjelent József ki
rályi herceg kiosztotta nz egybegyült hadirok
kantoknak a rokkantjelvényt is, lelkes beszéd kí
séretében. Dr. Vásáry István polgármester Rugon- 
falvi Kiss István egyetemi tanár és báró Forster 
meghatalmazott miniszter lelkes beszédek kísére
tében koszorúkat helyezlek el a szobron. Az ün
nepélyen részivel! a Debrecenben tartózkodó

Fred Llcvellyue,
nz angol parlament középeurópai bizottságának 
elnöke is. Délben ar. Aranybika-szállóban József 
királyi herceg tiszteletére

dlszehéd volt,

majd délután dr. Varga Elemér helyettes polgár
mester kíséretében Ered Llevellyne autón kiment 
Nyirábrányba, ahol megtekintette a trianoni 
határt.

leejtette kezéből a kagylót és azt nem tette 
vissza a helyére.

K hosszantartó btigás nem szűnt meg és 
ez megerősítette gyanúját. Azonnal felhívta 
az automataközpontot és onnan kért fel
világosítást, hogy melyik szám hívta előző
leg a főkapitányságot és szakította félbe a 
beszélgetést.

A nyomozás pillanatok alatt eredményre

vezetett. Megállapították, hogy
egy előkelő belvárosi IllatszertárMl 

hívta fel
a kétségbeesett női hang a rendőrséget. A 
központi ügyeletről nyomban két detektívet 
küldtek ki a telefónközpont által megadott 
címre, akik az elegáns üzlet utca felőli be
járatát zárva találták és ezért bementek a 
ház udvarára, ahol az üzletből

világosság szűrődött ki a lefüggönyözött 
ajtón és ablakokon keresztül.

A detektívek erélyes kopogására maga az 
üzlet tulajdonosa nyitott ajtót és aziránt 
érdeklődött, hogy mi az oka a rendőrség 
emberei szokatlan látogatásának. Amikor 
megtudta az előzményeket, meglepődött és 
úgy telt, mintha semmiről nem tudna. A de
tektívek ittasságot észleltek a belvárosi dro- 
guistánál és ugyancsak

mámoros állapotban találták
a helyiségben tartózkodó feltűnően csinos,

Kártyakoporsó a Schadl-tanács előtt
Erzsébetváros! Kaszinó kártyabotrányának érdekes utójátéka 

egy sajtóperben
A büntető törvényszék Schadl-tanácsa szom

baton érdekes sajtópörben tartott tárgyalást.
Gerő Jenő kereskedő sajtó utján elkövetett 

rágalmazásért beperelte Nádor Jenő és Abonyi 
Gyula újságírókat. Nádor és Abonyi több cikket 
írtak annakidején az Erzsébetvárosi Kaszinó 
úgynevezett hamiskártyás szobájáról. A cikkek
ben a többi között azt Írták, hogy Gerő Jenő 
ellen a rendőrség eljárást indított, mert az a 
gyanú, hogy

egy társával együtt cinkelt kártyákat csem
pészett a kártyakoporsóba

és Így biztosítottak maguknak nyereséget.
Gerő Jenő és a cikkben szereplő társa ellen 

az ügyészi megbízott elejtette a vádat, mire
megszüntették ellenük az eljárást

és Gerő akkor sajtópört indított.
A szombati tárgyaláson a vádlott újságírók a 

bizonyítás elrendelését kérték és ennek során
érdekes indítványt terjesztettek elő.

Kérték .hogy a bíróság hallgassa ki tanúként 
Magyar Miklós városatyát arra vonatkozóan,

Óbudán kifogták a Dunából az 
öngyilkos Keyslar Mílada holttestét

A cseh követség kérésére hazaszállítják 
az öngyilkos cseh tisztviselőnő holttestét

Szombaton megjelent a főkapitányságon 
Zidek Károly, a budapesti cseh követség tit
kára. Bejelentette, hogy Keyslar Milada, a 
Zivnostenska Banka főtisztviselőnője még 
május 19-én

Bécsben a Dunaparton borotvával föl
vágta csuklóján az ereket, azután a Du

nába ugrott és elmerült.
Keysler Milada gazdag családból származik, 
rokonainak az a kérése, hogy ha a holttes
tet esetleg Budapesten fognák ki, közöljék a 
cseh követséggel, mert

halottjukat haza akarják szállítani, 
hogy otthon temessék el.

A házasságszédelgésért feljelentett 
szép Bakonyíné és a csíkágóí 
milliomos ügye a bíróság előli

Bakonyi Endréné érdekes védekezése
A büntelőtörvényszéken Szabolcsba Mihály 

dr. törvényszéki biró rendkívül érdekes bűn
ügyet tárgyal e hét péntekjén: a házasság
szédelgésért feljelentett

Bakonyi Endréné áll ■ bíróság elé.
Társasági körökben rendkívüli feltűnést kellett 
annak idején, hogy Sid Horner csikágói millio
mos dr. Auer Pál ügyvéd utján feljelentést telt 
a budapesti királyi ügyészségen Bakonyi Endre 
pcsli banktisztviselő feltűnően szép felesége 
ellen, akit megvádolt, hogy

tőle százezer francia frank értékű éksze
reket és kétezer dollár bankbetétet csalt ki 

Párizsban
azzal, hogy feleségül megy hozzá, miután fér
jétől elvált. ígéretét azonban nem tartotta be:

öregedő egyéneknél, 

Ha az erek meszesednek,

IgmáricU
segíthetnek

S évekkel tovább élhetnek!

szép fiatal hölgyet is. Bár a telefónkagyló 
még mindig le volt téve, őnagysága bájos 
mosollyal tért ki a kérdések elöl és a rej
tély megoldását a rendőrségre bízta. És igy 
a detektívek munkavégezetlenül kénytelenek 
voltak visszatérni a főkapitányságra, ahol 
jelentést tettek a rejtelmesen induló és ka
cagó mámorba olvadó „titokzatos" esetről.

hogy Gerő az Erzsébetvárosi Demokrata Körben 
is hamisan játszott, leleplezték és ekkor térden- 
állva kérte, ne jelentsék fel, ne tegyék tönkre, 
mert családos ember. Kérték az Erzsébetvárosi 
Kaszinó elnökének és több alkalmazottjának 
megidézését, azonkívül kérték, hogy a bíróság 
idézze meg tanúként dr. Schreiber Dániel rendőr
kapitányt és a Schnell deteklivcsoport tagjait, 
akik a kártyabolrány ügyében nyomoztak. Az 
újságírók kijelentették, hogy a legközelebbi tár
gyalásra pártatlan és elfogulatlan

krupiét hoznak magukkal és hoznak egy 
kártyakoporsót is

hogy a krupié a bíróság szemeláttára szemlél, 
telően mulassa be azokat a játékfigurákat, 
amelyek a főtárgyalás során szóbakerülhetnek 
és szakszerű felvilágosítást adjon.

Gerő Jenő ügyvédje terjedelmes ellenbizo
nyítási indítványt tett és ugyancsak tanuk ki
hallgatását kérte.

Schadl elnök elrendelte a bizonyítást és Igy 
a legközelebbi tárgyaláson krupié és kártya
koporsó szerepel mint tanú és bizonyíték a 
bíróság előtt.

A főkapitányságon tudomásul vették a 
cseh követség kérését és még vasárnap dél
után már intézkedésre is került a sor.

Az óbudai hajógyári szigetnél délután női 
holttestet foglak ki a hajósok a Dunából. A 
halóit karján az erek föl vannak vágva. 
Ebből

kétségtelennek tartják, hogy Keysler 
Milada holtteste került elő a Dunából.

A holttestet a törvényszéki orvostani inté
zetbe szállították, ahol hivatalosan is ag- 
noszkálják és értesítik a cseh követséget, 
hogy intézkedhessék a halott hazaszállításá
ról.

férje ellen nem Indította meg a válópert, nem 
tért vissza hozzá Párisba, hogy felesége legyen 
és nem adta vissza sem a bankbetétet, sem az 
ékszereket.

Az ügyészség először csalás elmen adóit ki 
vádiratot Bakonyinó ellen, majd

most módosította vádját és sikkasztás el
mén kéri az eljárás lefolytatását.

Bakonyi Endrénó ügyvédje, dr. Vécsey Mar- 
cell utján tegnapelőtt terjesztette a bíróság éli 
a vádirat elleni észrevételeit. Ebben kijelenti, 
hogy nz amerikai milliomostól minden fenntar
tás nélkül kapta nz ékszereket és a bankbeté
teket, de ha Sid Ilorncr házassági Ígéretről 
beszél,

Bakonylné hajlandó ezt az ígéretét betar
tani és Sid Horncrhcz feleségűi menni, 

annál Is inkább, mert éppen az ö felkérésére 
nyomban válópert indított férje ellen, amikor 
Páriából Budapestre tért vissza. Bakonyin® 
végül is azzal érvel, hogy ő ezek után házas- 
ságszédelgést nem követelt cl, sikkasztásról 
pedig azért nem lehet szó, mert hisz Sid Hor
ner neki ajándékozta az ékszereket és a bank
betétet, tehát azokkal mint saját tulajdonával 
rendelkezett. Bakonyiné érdekes beadványában 
előadta azt is, hogy a százezer frankos éksze
reket a törvényszék hites ékszerszakértővel 
megvizsgáltatta és

• szakértő azt állapllolla még. hogy 65 
ékmucrek ötezer pengőnél többet nem 

érnek.
Ilyen előzmények után kerül pénteken ft 

bli&ág fiU a kilWJt hüujigy*



Bndajesl, 1833 május 28. HÉTFŐI NAPLÓ S

izgalmas betfiröhaisza reneMerttng mellett 
a Teréz-köruton" ~ « V*  madöatstfin lőtten hetörOfOBásra a deíektiuek
6s a rendőrök - Gumlbotos rendörök védtek meg a Eriicssléstc! az eüogoti betörőt

Vasárnapra virradó éjszaka amerikai ka
landor fii m re illő külsőségek között, izgalmas 
betörőüldözés zajlott le a Teréz-köruton.

Kőrössy Endre detektív, aki a főkapitány
ság politikai nyomozó főcsoportján teljesít 
szolgálatot, két óra tájban a Teréz-köruton 
haladt. Mikor a 3. számú bérház elé ért, leg
nagyobb meglepetésére

hirtelen kivllágosodtak a házban lévő 
Láng Jakab féle kerékpárüzlet ablakai.

A detektív furcsának tartotta, hogy éjszaká
nak idején belülről kivilágítsanak egy üzle
tel. Megállt egy pillanatig, benézett, de sen
kit sem látott. Most már arra gondolt, betörő 
rejtőzik a helyiségben, valószínű, hogy 
olyan

betörőriasztó-készülék
van felszerelve, amely kigyujtja a villany
körtéket, ha hívatlan vendég hatol be az üz
letbe.

A detektív becsöngetel-t a kapun, kijött a 
házmester és megtudta tőle, hogy a kerék
párüzletben valóban vészjelző-készülék van 
fölszerelve. Most már biztos volt, hogy

betörő jár az üzletben.
Kőrössy detektív a házfelügyelővel együtt 
bement a boltba, hogy elfogja a betörőt. Át
kutatták az üzletet, a pinceraktárt, de senkit 
se találtak. Arra gondoltak, hogy a jelzőké
szülék talán véletlenül lépett működésbe, már 
abba is akarták hagyni a keresgélést, amikor 
a házfelügyelő gyanús motoszkálás zaját 
hallotta a pincéből. Figyelni kezdtek és ka
lapácsütések zaját hallották:

mintha valaki kalapáccsal verte volna a 
falat, hogy kibontsa.

Nem akarták elszalasztani a betörőt, tele
fonáltak a főkapitányságra és segítséget kér
tek. A főkapitányságról

riadóautón detektiveket és rendőröket 
küldtek a terézköruti házba,

amely előtt időközben a betörőjárás hírére 
az éjszakai járókelőkből kétszáz főnyi tö
meg verődött össze. A kíváncsiskodó publi
kum tisztes távolságban, de nagy izgalommal 
várta a betörőhajsza fejleményeit.

A riadóaulón érkező detektívek és 
örök

megszállták az egész házat
és pincétől padlásig átkutatták reflektorok 
fénye mellett, de a betörő csak nem kerüli 
elő.

Az izgalmas hajsza közben a pincében ku
tató detek'livek észrevették, hogy egy raktári 
szekrény ajtaja mozog. Hirtelen kirántották 
az ajtót:

a szekrényben legnagyobb meglepeté
sükre egy férfi kuporgott, ő volt a 

betörő.
A hívatlan vendég, amikor rányitották az 

ajtót, kiugrott a szekrényből és menekülni 
akart. A detektívek és rendőrök rávetették 
magúkat, a betörő

elszántan védekezett, de végül legyűrték, 
megkötözték és kivették az utcán várakozó 
autóhoz.

Az éjszakai betöröhajsza fordulatain föl 
izgult közönség ekkor

meg akarta lincselni,
úgyhogy gumibotos rendőröknek 
megvédeni a közönség dühétől.

Az elfogott betörőt a főkapitányságra vit 
ték. Kiderült, hogy Kerekes Bálint a neve. 
24 éves állásnélküli munkás. Azzal védeke

rend

kelleti

tam Telket
{ ■

Fürdőigazgatóság: Siófok. Tel. 1 
Budapest, Károly-körut 3, a. Tel. 452-02 

zetl, hogy ö nem belörö. Ismeri a Z.dnr,-cég 
néhány alkalmazolljál. többször megbízták 
öt, hogy csomagokat vigyen vevők lakásárax. , . i w idAuaaiu uzt a veoeKezest azonnan nem iogaaiau ei,
i/b 1 k1Cm V° • 3 , ’ többször ás megenged- Kerekest letartóztatták és átadták az ügyész-
ték, hogy a pinceraktárban aludjon. Most is ségnek.

Éjszakai autós „nőrablás“
A kaland vége: a BetimMéren
a panaszos a totoncházba került

Tegnapra virradó éjszaka autótaxi állt 
meg a Berlini-téren. A taxiból kiabálás hal
latszott. Egy nő kiabált:

— Segítség I Rablói Rablói
Csődület keletkezett, rendőr jött é.s pár 

perc múlva a főkapútányság központi ügye
letén álllak az ügy szereplői,

egy jólöltözött fiatal nő
és az aulótaxi utasa.

A fiatal nő elmondotta, hogy Kiss Teréz- 
nek hívják, varrónő a foglalkozása. A férfi 
Wimmer Miklós soffőr volt. A leány elpa
naszolta, hogy Wimmer, akit már régebben 
ismer, sétakocsizásra invitálta, elvitte őt a 
Sziget-utcába, olt

erőszakoskodni akart vele,
majd innen visszafelé jövet, el akarta venni 
a pénzét.

Wimmer Miklós, mikor meghallotta, mi
vel vádolják,

kétségbeesetten tiltakozott.
Kijelentette: valóban igaz, hogy autózásra 
invitálta a lányt, akit már régen ismer, de

Rejtélyes kettős eltűnés
Eltűnt Kiss Imre joghallgató 
és vele együtt egy fiatal leány

Vasárnap délelőtt a főkapitányság el
tűnési osztálya titokzatos kettős eltűnés 
ügyében indított nyomozást.

özv. Radies Istvánná postakezelőnő, aki 
Kispesten, a Berzsenyi-utca 23 alatt lakik, 
bejelentette a főkapitányságon, hogy

Ilona nevű 19 éves leánya, 
aki magántisztviselőnő, két nappal ezelőtt 

térteltávozott lakásáról és azóta nem 
vissza.

A magántisztviselőnővel egyidejűleg 
tűnt a szomszédban lakó

Kiss Imre 21 éves joghallgató Is.

el -

A zsarolási botráajfba 
keveredett Fraisk Arnay ismert 
nőmet sr@ égy pesti szállodás fia

A háború után vándorolt ki 
Budapestről Németországba

Magyar és német irodalmi körökben egy
formán nagy feltűnést és meglepetést kellett 
az az óriási zsarolási és csalási botrány, amely
nek központjában

Frank Arnau, az európaszertc Ismert ber
lini Író áll,

akinek több regénye jelent meg magyar nyel
ven. Legutóbb különösen nagy sikert aratott 
a „Halálra Ítélem!“ című munkája, amelyben 
a halálbüntetés ellen csinált propagandát.

csak aludni ment a raktárba, 
semmit sem akart elvinni.

Ezt a védekezést azonban nem fogadták el, 

egyáltalában 
ból pedig

nem erőszakoskodott vele, ab

egy szó sem Igaz,
hogy a pénzét el akarta venni.

Tanukat is hallgatlak ki, ismételten ki
hallgatták a fiatal leányt is és ennek során 
legnagyobb meglepetésre kiderült, hogy a 
lány, aki Kiss Teréznek mondotta magát, 

álnevet használt,
tulajdonképpen Kolompár Irén a neve és az 
is kiderült, hogy csavargás miatt ki van 
tiltva a főváros területéről. Rövidesen ki
derült az is, hogy Kolompár Irén nem mon
dott igazgat, s

valóban ártatlanul vádolta meg a fiatal
embert.

Wimmer Miklóst erre természetesen elbocsá
tották a rendőrségről, az éjszakai nörablás 
hősét, Kolompár Irént pedig reggel

a toloncliázba vitték
és tiltott visszatérés miatt eljárást indítottak 
ellene.

A fiatalok már hosszabb ideje ismeretség
ben voltak és a fiatalember komolyan ud
varolt a leánynak. Az utóbbi napokban 
mindkettőjükön búskomorság jelei mutat
koztak és többször

hangoztatták, hogy öngyilkosok lesz
nek.

Hozzátartozóik most attól félnek, hogy be
váltották teroezgetésüket és öngyilkosságot 
követtek cl. A rendőrség a kettős eltűnési 
ügyben nagy apparátussal indította meg 
a nyomozást.

A pesti közönség érdeklődését nyilván fo
kozni fogja az ügy iránt a Hétfőt Naplónak 
nz az érdekes értesülése, hogy

Frank Arnau német író egy volt pesti 
szállodatulajdonos fia.

Frank Arnau édesatyja: Schmidt Gyula buda
pesti szállodatulajdonos, aki egyidcig a Royal- 
szállodának volt az igazgatója, majd ettől az 
állásától megvált és önálló szállodai vállalko
zásba kezdett. Schmidt szállodaigazgató fia a

Pünkösdi kalapját,
Pünkösdi ruháját.
Pünkösdi kabátját, 
Pünkösdi nyakkendőjét,

ne az utolsó pillanatban, 

hanem most vásárol[a meg, 

mertí

most nagyobb a választék!

Okos ám...u
Kató, a hAzlaBSionyka: 
„Mm Dosszsnt, hogy Ifirism 

Idurett, 
julcsa eööCie kotmű,Hogy ................... ...........

Hüöü 8 gvei'ek neveletlen 
AmiCta JRUITIP oszam.-
Teha.:
TUDOD MIT? 
fgyChk fhuhtt:
A FRL'TTI cukorka rózsAa 
hangulatot kelt. Kapható 10 éa 
40 filléres csomagolásban*  

Gyártja: t
Stilhrner Frigyes r.-t., Bndapes

háború befejezését követő esztendőkben kiván
dorolt Magyarországból.

Berlinbe vette útját, és csakhamar egy ér
dekes regényével tűnt fel a német könyv

piacon.
Ekkor még Schmidt Henriknek hívták és csak 
akkor vette fel a jócsengésü Frank Arnau nevet, 
amikor már újabb irodalmi sikerei voltak.

A fiatal író karrierje gyorsan iveit felfelé*  
Egyik regénye a másik után jelent meg,

de nemcsak a könyvpiacon, hanem a film*  
vllúgbnn is komoly sikereket ért eL 

Frank Arnau pályafutása delclőjén volt, ami*  
kor egy leányszöktetési botrányba keverték a 
nevét. Arnau egvidőben hirtelen eltűnt Berlin
ből és ugyanekkor tűnt cl Rickelt-nek, n 
Deutsche llühnen Vérein elnökének leánya is. 
Mindenki bizonyosra vette, hogy

Arnau szöktette meg Rickclt feltűnően 
szép, fiatal leányát.

Később különös dolgokról kezdtek suttogni 
irói körökben Frank Arnauval kapcsolatban^ 
Arról szólt a fáma, hogy

legjobb cikkeit, legsikerültebb regényeit 
újságíróktól, íróktól vásárolta össze né

hány márkáért.
Ezekután történt, hogy Frank Arnaut egy film
szerkesztővel kapcsolatban csalásért feljelentett 
ték. Megindult a nyomozás, amely kiderítette, 
hogy Arnau

valutasibo!ást, zsarolásokat követett eL 
Egy nagy automobilvállalallól hatalmas össze
get zsarolt ki és a pénzt idegen valutában ki- 
sibolta Németországból. A berlini rendőrség 
Frank Arnaut már nem tudta felelősségru 
vonni, mert időközben

külföldre utazott
s eddig még nem állapították meg, hol tartóz
kodik.

és haza

Titokzatos eltűnések
Festőművész, iparmüvésznő, 
vegyész, diák és tisztviselő 

az eltűntek listáján
A főkapitányságon vasárnap több titok

zatos eltűnést jelentetlek be.
Bonghárd Jenő 39 éves vegyész eltávo

zott a Hcrnád-utca 33. számú házban levő 
lakásáról és azóta nem adott életjelt ma
gáról.

Somogyi Gyula 15 éves tanuló szomba
ton azzal ment el szüleinek a Murányi-utca 
2. számú házban levő lakásáról, hogy isko
lába indul. Az iskolában nem volt 
sem jött.

Két Iparmüvésznő
eltűnését is bejelentették. Szalay 
36 éves iparmüvésznő stefániauti, 
Beatrix 27 éves iparmüvésznő pedig józsef- 
utcai lakásáról tűnt el.

Szabó József 23 éves kecskeméti tiszt
viselő pár nap óta budapesti rokonainál 
vendégeskedett. Tegnap elment hazulról és

levelet hagyott hátra,
amelyben bejelentette, hogy öngyilkos lesz.

Egy vidéki eltűnésről is jelentés érke
zett.

Zombor Jenő 39 éves festőművész 
eltűnt Nyíregyházáról. Zombor állítólag ön< 
gyilkossági tervekkel foglalkozott.

Jenöné 
Schuller
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• u- Változékony Időjárás. Borult, esős idő 
Volt vasárnap egész nap, a déli hőmérséklet 
17 fokra süllyedt. A Meteorológiai Intézet 
prognózisa szerint: változékony Időjárás vár
ható, lényegtelen hőváltozással. Délkeleten 
még esők lehetségesek.

— VáMonyi Vilmos emlékezete. A nem
zeti demokrata párt vasárnap délelőtt u 
Zeneakadémia zsúfolásig megtolt nagytermé- 
ben kegyelete*  ünnepélyt rendezett a hét évű 
elhunyt Vózsonyi Vilmos emlékezetére. Az 
Operahúz énekkara a Hiszekegyet énekelte 
cl, majd Lehotay Árpád Vázsonyinak „Vég
rendelet” című versét szavalta el megrázó 
erővel. Az ünnepi beszédet dr. Gál Jenő tar- 
totla. Gél beszéde és Szekeres Ferenc mű
vészi orgonaszólója után a felemelő ünnep
ség a Himnusz hangjaival ért végei. Vasár
pap délután felkeresték Vázaonyi Vilmos sír
ját, ahol Gosztonyi Ármin dr., Schűffcr 
Zsigmond dr. és Küldés István dr. mondot
tak emlékbeszédel.

— Súlyos vHlaoMMgásoláa a Vád-uton. A 
Váci-utón vasárnap egy 55-ös jelzésű villamos 
•fűtötte özv. Spilo Gcrgdyné 68 éves háztartás
ból asszonyt, aki a fején szenvedeti súlyos sé
rüléseket. Áz idős asszony mindkét fülére sü
ket és nem hallotta a villamos csöngetését. 
Életveszélyes állapotban szállították a Rókus- 
kórházba.

— Földcsuszamlások Jugoszláviában és 
Franciaországban több halottal, Relgrádból 
jelentik: A Belgrád közelében fekvő Ralja 
faluban földcsuszamlás következtében kél 
ház összedőlt és egy harmadik is össze
omlással fenyeget. A szomszédos házakban 
Js nagy nz aggodalom a többhelyütt történt 
hatalmas repedések következtében. — Kő
risből jelentik: Perpignan közelében útépítés 
közben súlyos földcsuszamlás történt. A 
földtömeg eltemetett öl munkást. Bár a men
tési munkálnlok azonnal megindultak, egyi
küket sem sikerült megmenteni.

— Sertéskereskedők és nagyvágók közgyűlése. 
A Sertés- és Marhakereskedök, Tenyésztők és Vá
gók Országos Egyesülete (SERMA) vasárnap tar
totta ezévi közgyűlését tíessenyey Zénó kép
viselőházi nlclnök dnöklésével. Szász Géza ügy
vezető eln/jk beszámolt az egyesület működésé
ről. Megállapította, hogy a kötött gazdálkodás 
dacára az állal kereskedelem helyzete ez évben 
fnoutt. Serbdn Iván, a Kiílkerenkedelmi Hivatal 
alelnökc, felszólalásában kijelentette, hogy a Kül
kereskedelmi Hivatal kiküszöbölte munkájából a 

j . protekciós és az. egyéni érdekeket. Pethő Kálmán 
miniszteri osztálytanácsos a bürokrácia megszün
tetésének szükségesjégét hangoztatta. A közgyű
lés Serényi Gusztáv, Szigeti Pál és Besscnycy 
Zénó felszólalásával ért véget.

— önként jelentkezett a dunántúli kommu- 
nlnta szervezkedés egyik gyanúsítottja. Nagy
kanizsáról jelentik: Amikor a niurákeresi túri 
esendőrség o dunántúli kommunista szervezkedés 
ügyében nyomozási indított, egyik gyanúsított, 
Materi János Ülycházai földműves, megszökött 
a csendőrök elől. Malecz tegnap önként jelentke
zett a csendőrségen. Elmondotta, hogy a kör
nyékbeli erdőkben bujkált, ahol falevelekkel, 
gyökerekkel táplálkozott, de az éhség " “
sAg annyira elcsigázták, hogy most 
lentkezett. Mateczet őrizctbevelték.

— Megszökött egy rab a szegedi 
lönből. Vasárnap délelőtt a szegedi 
tön igazgatósága értesítette a főkapitányság bűn
ügyi osztályát, hogy Hegedűs József 20 esztendős 
íegyenc, aki lretöréses lopás miatt hosszabb fog
ságra van Ítélve, 26-án Újszegedről a Csillagbőr- 
tön gazdasági telepéről megszökött. A börtön 
igazgatósága pontos személylelrást adott a fe- 
gyencfül, s arra kérte n főkapitányságot, hogy 
feltalálása esetén azonnal tartóztassák le.

— Izraelita Nőegylet közgyűlése. A Pesti 
Izraelita h'öegylet vasárnap délelőtt tartotta 
közgyűlését, amelyen az izraelita hitélet számos 
előkelősége megjelent. — Kemeneamihályfai 
Vetítsek Anlnlné elnöki megnyitója után Dési 
Gézn országgyűlési képviselő üdvözölte az el- 
nöknőt. Rodori Arthur főtitkári jelentésének 
előterjesztését követőlcg Stern Samu, a hitköz
ség elnöke mondott nagyhatású beszédet. Végül 
az egyesület áldásos munkásságáért Lázár Zsó
fia mondott köszönetét.

s n fáradt
önként je-

Olllaghöz- 
Csillagbör-

Bombamerénylet Barcelonában

^-f/.V barcelonai vegyészeti gyár ellen politikai merénylők bombamerényletet követtek el, 
amelynek közel száz munkás esett áldozatul.

v-.-.

(Vasárnap este Móricka izgatottan ül a rádió 
mellett, mig papája, az anekdotákból köz
ismert Kohn ur és elválhatatlan partnere: 

Grün, a szomszéd szobában alsóznak.) 
MÓRICKA (berohan): A Hungária második 

lett.
KOHN UR: Ugye mondtam Grün, hogy 

nem érdemes llungária-drukkcrnek lenni? 
Ki lett az első?

MÓRICKA: Az orosz lány.
KOHN UR: Megörültél? Mióta vesz részt 

az oroszlán a fulball-bajnokságban?
MÓRICKA: Nagy viadal volt Madridban 

Miss Hungária és az orosz lány között.
KOHN UR: Hallott már ilyet Grün? Mad

ridban oroszlán-viadal volt. Talán bika
viadal?

MÓRICKA: Az orosz lány Miss lett.
KOHN UR: Miért nem mondod, hogy a 

Miss-választásról van szó? És mi lett 
gyár lány?

MÓRICKA: Nyiszlctt. Azért tették 
diknak.

KOHN UR: Jól van Móricka, menj
a rádióhoz és hagyj bennünket játszani. Be 
az abszolúttal...

MÓRICKA (bemegy, de pár perc múlva 
visszatér): Papa, ki az a Morgan?

KOHN UR: Egy amerikai milliárdos. 
MÓRICKA: És mért hallgatta 

ügyész?
KOIIN UR: Mert kót év óta 

adót.
MÓRICKA: Nem is tudtam, 

úgy élünk, mini egy amerikai milliárdos.
KOHN UR: Mi az, hogy úgy élünk? 
MÓRICKA: Mi sem fizettünk két év óta 

adót.
KOHN UR: Móricka ne kérdezz annyit, 

inkább vegyél valami zenét.
MÓRICKA: Akarod hallgatni Tannhüusert? 
KOHN UR: Nem, olyan kis állomásra nem 

vagyok kiváncsi. Próbáld inkább Londont.
MÓRICKA (pár perc múlva bedugja a fe-

máso-

vissza

ki az állam

nem flzetell

hogy mi is

sássá
Kálmán Jenő tréfája 

se sikerül, mindenütt szünetjel 
papa, hol van a legszebb szü-

Konyhák. Ifigszekrfinyeiu
kombinált bátorok
HQUAS-nai semmbl weis-utcÁ •

— Annektálta Ausztrália a déli Sarkvidé
ket. Londonból jelentik: Az ausztráliai par
lament törvényjavaslatot fogadott el, amely
nek érteiméiben a déli Sarkvidéknek körül
belül egyharmadát ausztráliai fennhatóság 
alá helyezi. Latham ausztráliai föállam- 
ügyész kijelentette a képviselőház előtt, 
hogy a törvényjavaslat elfogadásának igen 
nagy a politikai és gazdasági jelentősége, 
mert nem lehetetlen, hogy az Antarktisz 
ugyanolyan értékes, mint Alaszka.

— Kihajolni veszélyes! Vasárnap reggel a 
Vácról érkező személyvonaton Tomka Oltó 18 
esztendős gimnáziumi tanuló Budapestre uta
zott. A fiatal tanuló útközben mélyen kihajolt 
a kocsi ablakán és amikor a vonat a rákosi 
rcndezöpályaudvarhoz ért, egy jelzőoszlopba 
vágta a fejét. Amikor a vonat Budapestre ér
kezett, nyomban a mentőket hívták hozzá. A 
mentők a Rókus-kórházba szállították.

— A magyar katasztrófa 1918—19 (Szende 
Zoltán dr. könyve) hiteles okmányok és emlék
iratok alapján, drámai mozgalmassággal Írja 
meg ennek az érdekfeszitő könyvnek szerzője a 
magyar frontok összeomlásának történetét. Ká
roly király békekisérleteinek ismertetésével 
kezdődik a könyv és a piavei végküzdelmcn, a 
hadsereg felbomlásának drámai eseményein át 
a bolsevizmus bukásáig vezet bennünket. Nem
csak érdekes, megrázó hatású, de mélyenjáró, 
oknyomozó munka is Szende Zoltán dr. érté
kes tanulmánya.
M a r • előkészít polgári, középiskolaiGi laoczt vni., Mária Terézia-tér három

jét): Semmi 
van. Tudod 
neljel?

KOHN UR: Varsóban.
MÓRICKA: Nem
KOHN UR: Milánóban.
MÓRICKA: A mi iskolánkban.
KOHN UR: Tudod mit, inkább fogd to

vább a Távirati Iroda híreit, csak hagyj már 
békén.

MÓRICKA (megint előkerül): A Hungária 
második lett!

KOHN UR: Azt már mondtad. Első az 
orosz lány, második Miss Hungária.

MÓRICKA: Első az Újpest harminckét 
ponttal.

KOHN UR: És a Miss Hungáriának hány 
pontja volt?

MÓRICKA: A Hungáriának harminchat. 
De tudod, hogy ki lenne igazság szerint az 
első?

KOHN UR: A Fradi.
MÓRICKA: Nem. A Gömbös. Mert őneki 

mindjárt a startnál kilencvenöt pontja volt.
KOHN UR: Móricka, ha még egyszer za

varni mersz, én összetöröm a rádiót.
MÓRICKA (visszavonul, de csakhamar 

megjelenik): Most közli a rádió, hogy a 
Fábián—Meskó-ügyben összeültek a segédek.

KOHN UR: Ha még egyel szólsz, telefoná
lok a Meskónak, hogy vigyen el.

MÓRICKA: Nono! Nem jó a Meskót a falra 
festeni!

KOHN UR: Miért?
MÓRICKA: Mert freskó lesz belőle.

— Cigarettázva akasztotta fel magát. Gyulá
ról jelentik: Különös módon követelt el öngyil
kosságot Lorenz Ádám huszonkéléves péksegéd. 
Vasárnap hajnalban vidám hangulatban tért haza 
egy táncmulatságról. Reggel fölakasztva, holtan 
találták a szobájában. A szájában félig elszívott 
cigaretta volt, amiből nyilvánvaló, hogy a pék
segéd cigarettázva akasztotta fel magát.

— Raskó Baba temetése. Vasárnap délután 
négy órakor temették el a rákoskeresztúri teme
tőben Raskó Babát, a fiatalon elhunyt, ismert 
színésznőt, aki annakidején a Blaha Lujza Szín
ház tagja volt. Nagyszámú gyászolóközönség vett 
részt Raskó Baba végliszlességén. Koporsóját 
rengeteg virág és koszorú borította és családjá
nak, továbbá a főváros bohémvilágának tagjai 
megrendülve követték utolsó utján a színésznőt, 
akit 34 éves korában ért az elmúlás és aki a 
budapesti élet egyik legpompázóbb, legszeb nője 
volt. Raskó Babát előkelő rokonságán kívül férje, 
Weisz Rezső háztulajdonos gyászolja.

J
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— Gázzal megölte magát egy fiatal lány. 
Vasárnap délelőtt a Stefánia-ut 13/b számú 
házban levő lakásán Szádeczky Laura húsz
éves tisztviselőnő gázzal megmérgezte ma
gát. Mire a hozzátartozók rátaláltak, halott 
volt. Búcsúlevelet hagyott hátra, amelyben 
azt irta, hogy búskomorság miatt szánta rá 
magát az öngyilkosságra.

£ S

— Polgári autócsárda. A balatoni ország
út mentén, közvetlen a siófoki és füredi or
szágút elágazása előtt a vadregényes Bat- 
thyányi-kastély parkjával és évszázados 
fenyőerdőjéveí szemben folyó évi junius hó 
3-án megnyílik. A csárda vezetősége áldozat
készséget nem kiméivé, a mai kor kényes 
Ízlését tökéletesen kielégíteni igyekezve, 
hosszas fáradozás után felépítette a jó ízlé
séről és zsenialitásáról ismert Erhardt Ernő 
építőművész tervei szerint és vezetése mel
lett ezen európai nívójú országúti autócsár
dát, melyben a különböző színekben pom
pázó bárhelyiségek, csukott és nyitott terra- 
szok, wikendszobák stb., valamint garázsok, 
mentőállomás, benzinkút, vízvezeték, villany*  
világítás nappali és éjjeli állandó telelőn- 
szolgálat biztosítják a megérkező feltétlen 
kényelmét. Különösen kiemelendő a hírne
ves polgárdi magyar konyha különlegessége^ 
sajáttermésü borai, különböző sörök, bel- és 
külföldi ínyenc italok és befejezésül a hír
neves vendégszeretet. Autóbusz-megálló, Pol
gárát autócsárda, 84-es kilométerkő, telefón 
Polgárdi 15.
HÍREINK FOLYTATÁSA A 14. OLDALON
essssssaaaaaa

Özvegy Nadányl Emllné Hcttyey Aranka, mély fájdalomtól megtört szívvel, 
de az Ur kifürkészhetetlen akaratában való alázatos megnyugvással jelenti, hogy 
forrón szőreiéit férje

a 8 órai Újság főszerkesztője és a Budapesti Hírlap felelős szerkesztője életé
nek öfvenharmadik, nagyon boldog házasságának negyedik évében, súlyos szen
vedés és a halotti szentségek ájtnto*  felvétele után, folyó évi május hó 28-án 
reggel háromnegyedhnt órakor visszaadta nemes lelkét teremtőjénck.

A drága halott földi maradványait folyó hó 30-án, kedden délután négy 
órakor fogjuk a kcropc&iuti temető halottasházából a róm. ki.th, anyaszentegyház 

a székesfőváros által adományozottszertartása szerint való beszentelés illán 
díszsírhelyre örök nyugovóra helyezni. 

Budapest, 1933 május hó 28-5n.
Az elhunyt egész 

özvegy Eeazncr Alfrédül, sz. Schönberg 
Vilma; dr. Székely Gézáné, sz. Schön
berg Hilda; dr. Berkes Jó-acfné, sz.

Sehdnberg Ella testvérei
Az örök világosság

rokonsága nevében:
Nadányl Pál, Leszner György, Berkes 

Péter unokaöccsei. 
Leszner Lucy unokahuga.

Zádor-Stettner Tamás, dr. Aaékely 
dr. Berke*  József sógorai.

fényeskedjék neki!

+
Fájdalmas szívvel jelenti a 8 Órai 

Újság minden munkatársa, tisztviselője 
és alkalmazottja nevében, hogy

dr. IMI Emil
főszerkesztő,

a lap alapitója, legfőbb irányitója, a leg- 
megértőbb vezér és legjobb kolléga: ár
ván hagyta gyászbaborult családját; 1933 
május 28-án reggel hnt órakor visszaadta 
lelkét teremtőjének.

Végtelen a mi gyászunk, számyszeget- 
ten búcsúzunk Tőle, soha elfelejteni öt 
nem fogjuk.

Néhai barátunkat, megértő testvérün
ket, küzdelmeink és munkánk legfőbb 
részesét kedden, május 30-án, délután 
négy órakor temetjük a kerepesiuti te
mető halottasházábó] a székesfőváros ál
lal adományozott díszsírhelyen.
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r Kegyeletet ünepet tartanak az idén a deb
receni volt 2. honvéd huszárezred tisztjei, 

debreceni huszárok csütörtökön Tisza- 
tmléklakomát rendeznek a Ilungária-szálló 
jehértermében egykori ezredparancsnokuk, 
gróf Tisza István emlékezetére.

II.
Szerdán reggel hat órakor Indul négyszáz- 

Kilométeres útjára a kisgazda távlovaglás 
társasága. A Magyar Gazdák Országos Lovas
egyesülete rendezi a távlovaglást, amelyen 
magyarokon kívül amerikai, holland, oszt
rák, belga, észt, francia és svéd lovasok is 
Tésztvesznek.' A távlovaglás vezetője Horthy 
István lovassági tábornok, a rendezője Rud- 
üyánszky Ferenc huszárőrnagy, a többi kö
zött résztvesz a távlovagláson Rüdt Carola 
bárónő, György szász-meiningenl herceg és 
felesége, Leuienhaupt gróf, Charpy francia 
ezredes, Rakovszky Iván volt belügyminisz
ter és Plósz Béla államtitkár. Külön érdekes
sége a távlovaglásnak, hogy két baiilla-lovas 
is indul, két kis clemista: Inkey Viktor és 
Böszörményi Géza.

III.
A budapesti háztulajdonosok száma rövi

desen szaporodik eggyel. Gaál Franciska föl
adta régi lakását és a Gellért-szállóba költö
zött. Nyáron állandó vendége lesz a Hullám
fürdőnek és fogyókúrát tart. Közben pedig 
ingatlanra alkuszik. Az Istenhegyi-uton akar 
villát vásárolni. Ugyanerre a villára alkuszik 
egy bankigazgató is. Valószínű azonban, hogy 
mégis Gaál Franciska vásárolja meg a villát. 
Nem irigyeljük a temperamentumos művész- 
Hőt. Sőt,,, Ezennel lekopogjukt

IV.
Santelli mester vívótermében kedden este 

nyolc órakor érdekes premier lesz. A nép
szerű Zichy Teddy gróf, mint bokszoló mu
tatkozik be. Teddy gróf már hónapok óta 
treníroz Rózsa Jenövei, a kitűnő bokszbaj
nokkal, aki egy idő óta boksziskolát tart, de 
most újra ringbe száll. Rózsa Jenő, Csiszár 
Cuki és Teddy gróf júniusban már nyilvános 
mérkőzést tartanak. Három külföldi bokszoló 
lesz az ellenfelük, köztük a néger Kid Homo. 
Zichy Teddy és két társa kedden a Santelli- 
féle vívóteremben nyilvános tréninget tarta
nak, Ez lesz Teddy gróf bokszpremierje.

V.
A*  Országos Kaszinó tegnapelőtt választ

mányi ülést tartott, amelyen végleg rendező
dött a kaszinó gazdai állása körül keletke
zett bonyodalom. Bardio László tábornok
orvos, az eddigi gazda annakidején lemon
dott tisztségéről A választmány most egy
hangúan gazdává választotta Krencscy Gézát, 
tiki nyomban át is vette a tisztséget.

VI.
A BEAC is rendez az idén yardén partyt 

Tehérvári-uti klubházában. Sárga Ferenc, 
Gdgel Béla és Telkes Tibor, az ugihs rendező
gárda élén már nagyban dolgoznak, hogy 
előkészítsék a BEAC aranyi fjuságának ezt a 
liyúri ünnepét, amely az idei garden partyk 
első sorában (Hl.

VII.
Kicsiny kis napsugár az optimizmus égé

itől. Májusban pár tucat leállított autót he
lyeztek újra forgalomba, jra forgalombahe- 
lyezte kocsiját a többi között: Titkos Ilona, 
gróf Festetich Pál, dr. ifj. Dajkovich István 
és báró Vojnich Miklós, a Hungária Automo
bil Clubban pedig uj tagok jelentkeztek fel
vételre.

Vili.
Vendég érkezett Budapestre: P. M. Rom

áén osloi nagyiparos, Magyarország norvégiai 
főkonzulja két leányával. Pár napig vendé
geskednek Budapesten.

IX.
Nem írjuk ki a neveket, de csak az néni 

ismer rá a szereplőkre, aki nem akar. A ke
gyelmes ur fia, akinek a házassága annak
idején a pesti társasági étet szenzációja volt, 
az utóbbi időben sokat vendégeskedik a szép 
flafil színésznőnél, aki főként a társasági 
életben aratott sok sikert és bizonyos körök
ben a divatot is irányította. A kegyelmes ur 
fiának a felesége is meghallotta a dolgot. 
Tudni akarta, hogy igaz-e. Egyszerűen föl
vette a telefonkagylót, tárcsázta a színésznő 
Számát, aztán udvariasan jelentkezett:

— Halló, itt X. ur titkárnője beszél. A fő- 
bököm kérdezteti, nem felejtette-e ott arany 
Öngyújtóját.

A művésznő gyanútlanul válaszolt:
— Nem.
A kegyelmes ur fiának a felesége ezután 

pár napig gondolkozott, majd újra telefonált. 
Ezúttal a saját nevében. Kereken és egysze
rűen megkérdezte a színésznőt, mi igaz a 
'szállingózó hírekből. Végül pedig kijelen
tette, szeretné békésen elintézni az ügyet, 
megkérte u színésznőt, adjon alkalmat rá, 
hogy találkozzanak és szépen, békésen elin
tézzék egymás között a bonyodalmakat.

A locarnoi konferencia rövidesen összeül.

A magyap ^ál Júliával 
holtversenybe került

Miss Oroszország lett 
Európa szépségkirályn&,le

A második szavazásnál oay szótöbbsé
get kapott a tizennyoleóves emigráns 
orosz szépség

Miss Európa

Szombatról vasárnap
ra virradó éjjel a négy
hatalmi egyezmény, a 
genfi leszerelési konfe
rencia és az amerikai 
tőzsdei hossz-hirck mel
lett a világ összes rá
diói közölték a hirt, 
hogy a Madridban tar 
lőtt szépségversenyen

egy fiatal orosz 
leányt ruházlak fel 

büszke elmével.
Ez a nemzetközi szépségkonferencia egy 
pillanatra elfeledtette a világ katlanában 
forró eseményeket és a világ minden táján 
kíváncsian kérdezték egymástól az emberek: 

— Mi történt Madridban?

Izgalommal várják a szépségkirálynők a szavazás eredményét. (Középen Maurice 
de Wal effe áll).

Hát ez.
Délután Európa tizenhárom államából 

Összegyűlt tizenhárom szép kisasszony Bar
celonában egy bikaviadalt tisztelt meg láto
gatásával. A gyönyörű hölgygaléria még a 
bikákat is megvaditóttá, mert több toreádor 
maradt a porondon, mint rendesen. Este 
már a madridi Escorial-ban a gálavacso
rán gyülekezett a szép hölgykoszoru.

Éjfélkor kezdődött a mlssek felvonu
lása

a válogatott és előkelő zsűri a még vóuoga- 
lottabb és még előkelőbb közönség előtt. A 
m issek felvonulásában a legnagyobb sikere 
Miss France-nak, Miss Russe-nek, Miss 
Hongrie-nek és Miss Italle-nek volt. Gál

Leleplezett OTI-szélhámosság
Elfogatóparancsot adtak ki Veress Kálmán 
vendéglős ellen, aki becsapta az OTI-t

A budapesti királyi büntetőtörvényszék vád
tanácsa tegnap csalás és okirathamisitás bűn
tettének gyanúja miatt elfogatóparancsot adott 
ki Veress Kálmán 40 éves, Ismert budapesti ven
déglős ellen. Az elfogatóparancs kibocsátásának 
hátterében érdekes szélhámosság áll.

A hatóságok figyelmét bizalmas utón már ré
gebben felhívták arra, hogy

Veress Kálmán, akinek a Koliáry-utcában 
van a vendéglője,

az Országos Társadalombiztosító Intézet beje
lentőlapjával szabálytalanságot követett el. Meg
indult a nyomozás és rövidesen kiderült, hogy 
a bejelentés Igaz.

Megállapították, hogy Veress Kálmán az apó

35.000 svájci frankot követel 
egy berlini nagyvállalat 
az Imperial Rt.-tól

Ma tárgyalja a törvényszék a talpfaolaj 
panamába keveredett Imperial perét

Érdekes polgári perben tart ma, hétfőn 
tárgyalást a budapesti törvényszéken dr. 
Bóka Zoltán törvényszéki bíró. A talpfa 
olaj-panama bűnügyébe keveredett Imperial 
Részvénytársaság ellen indult meg a per, 
amelyet egy berlini nagykereskedelmi vál
lalat tett folyamatba.
. Az Orenstein ét Koppéi A. G, berlini

Júlia, a magyar szépségkirálynő
széles nemzetlszlnü szalaggal a vállán 

lépkedett többször el a zsűri előtt.
Mindannyiszor nagy taps jutalmazta. Izgal 
más félórák következtek és éjjel egynegyed 
kettőkor a zsűri kihirdette Ítéletét: kiderült, 
hogy

egyforma pontszámot kapott Miss 
Oroszország és Miss Magyarország,

a zsűri nem tudott köztük választani. Mr. 
ValeíTe és a madridi ABC napilap szerkesz
tője megegyeztek abban, hogy a zsűri újabb 
döntése elé viszi a szépségkirálynőket. Há
romnegyed három után kihirdették a végle
ges ítéletet, amely szerint

egy szótöbbséget kapott Miss Orosz*  
ország.

Ezek szerint ez a tizennyolcéves karcsú fe
kete orosz leány, aki egy Párizsban élő 
emigráns orosz orvos leánya, lett Európa 
szépségkirálynője.

A harmadik helyet Miss Franciaország 
képviselte. Az első három hölgy gyönyörű 
kövekkel kirakott karcsatot és spanyol 
nemzeti színben pompázó virágcsokrot ka
pott a zsűriből.

A missek egyébként vasárnap este Lissza
bonba utaztak, ahol a portugál kormány 
vendégei. Onnan csütörtökön Párizsba ér
keznek, ahol egy ebéd keretében búcsúzik 
cl tőlük a francia főváros. Ezek szerint Gál 
Júlia pénteken éjjel vagy szombaton érke
zik Pestre.

sát, Ffíldváry Andrást, akinek az üzlethez semmi 
köze nem volt, bejelentette mint nz üzlet alkal
mazottját. Földvárt/ beteges, öreg ember volt 
és mint az OTI tagja, ingyenes orvosi ápolást, 
ellátást és segélyt kapott. Veress Kálmán ilyen 
módon

esztendőkön át cltartatta az OTI-val munka
képtelen, beteges apósát.

Miután ez kiderült, vádat emelt ellene az 
ügyészség. Vercsst többször is megidézték, de 
nem jött el a kihallgatásokra, később pedig ki
derült, hogy

eltűnt Budapestről.
Most azután a furcsa szélhámosság miatt elfo
gatóparancsot adtak ki ellene.

lagvvállalat esztendőkön keresztül 
olajturlályos kocsikkal látta el az Im- 

perlált.
Legutóbb az Impcriál szerződést kötött a 
berlini céggel, amely szerint több olajtar
tálykocsit vesz bérbe a cégtől. Berlinből 
meg is érkeztek a kocsik s az Jmperiál jó

Vasárnap nyitották meg Ünnepélyesen a blsam*  
bergl uj óriási leadót.

ideig használta azokat: szállította bennük a 
MÁV részére a talpfaolajat. A szerződés 
természetesen intézkedett arról is, hogy a 
kocsikért milyen bért kell fizetnie az Impe- 
riálnak.

Az Orenstein és Koppéi cég azonban a 
kocsikért 

egyetlen fillér bérleti dijat sem kapott.
A legutóbbi időkig egyre érkeztek az Impe- 
riálhoz a berlini cég fclszólitólevelei, de 
minden eredmény nélkül. Ezekután az

által.

megfiatalítás in
a legújabb kutatások eredménye szerint

-tanienas
Nőkés férfiak azonnal ingyen kaphatják — aszámos 
eredményt igazoló Írást is tartalmazó — értékes 
orvosi irodalmat, ba azt az alanti elmen kérik: 

öpnihoks) „Zűr Mariahiir 
in Brucknaudorf. Buraeniand/H.

(50 filléres válaszbélyeg mellékelendő) 
Magyar Irivolozős fT Magyar lovelozís

Orenstein és Koppéi A. G. pert inditott és 
keresetében

35.000 svájci frankot követel az Impe- 
riáltól.

A berlini cég keresetében előadja, hogy a 
szerződésszegés miatt nemcsak az. elmaradt 
bérleti dijakkal károsodott, hanem más ká
rosodás is érte, amelyekért ugyancsak az 
Imperiál Rt.-ot teszi felelőssé. Az Impcriál 
tagadta a kereset jogosultságát s ezekután 
már tűzött ki érdemleges tárgyalást a tör
vényszék.

előkézzlt polgári én 
középiskolai magán
vizsgák m, srtttMtf* 
re. VII. Dobány-u. 84

Amennyiben a mai tárgyaláson elrende
lik a berlini cég követelése ügyében a bizo
nyítási eljárást,

sor kerül az Imperiál letartóztatott ve
zérigazgatójának, Salgő Imrének kihall

gatására
és kihallgatják a részvénytársaság többi ve
zetőjét is.

Itt említjük meg, hogy Bubits Jenő dr. 
vizsgálóbíró

VPSZILOR KAUEHAZ
TŐZ6DEPAL0TA

KALIHAR T9B0R kara hangversenyei

e héten tanulmányozza át a talpfaolaj- 
szállitási bűnügy szakértői véleményét 

s ezekután valószínűleg újból részletesen 
kihallgatja Salgó Imre vezérigazgatót.

Ugyancsak
ezen a héten tárgyalják az Országos 
Hitelezői Védegyletben az Impcriál Rt. 

kéuyszeregyezségi ügyét.
Az Imperiál ugyanis annakidején kényszer
egyezséget kért s az inz.olvencia ügye a Hh 
telezői Védegylethez került.

Remek férfiöltöny 
mérték szerint 4U P
A tavaszi idényből raktárunkon 
felhalmozódott nagymennyiségű 
kitűnő minőségű szövetmaraaé- 
kokból, remekkivitelü tériiőltöny 
mérték szerint rendelhető 40.— 
pengőért! Csak amíg a mara
dékkészletünk tart! Ruhakeres
kedelmi Vállalat, Ferenc-körut 

39. szám, 1. emelet.
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SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

NEMZET! SZÍNHÁZ: Vén leányok <’48). 
VÍGSZÍNHÁZ: I> ■ k ilánv nem eladó (8). 
MAGVAK SZÍNHÁZ- Egy esók é, semmi mát (8). 
Bf I.VÁROS! SZÍNHÁZ Magdát kicsapják <M. 
Bl ÍJAI .SZÍNKöti: '1 (izek nz éjszakában (8). 
I6VAIIOSI OPERETT: Bolondóra (8).
ANbRÁNSY I TI SZÍNHÁZ; BrK.grsMion (9). 
1'I.SIT SZÍNHÁZ. Eeleség-m nadrágja (8). 
IHlEZKOni'TI SZÍNPAD: Hl. Konrád (9). 
111. flil.INI f.KI SZÍNI*  AD: T lmot a (hO ea Hfl).

Néhány nnppnl ezelőtt pesti művészkörök
ben elterjedt az a hir, hogy Billcr Irén, aki 
egy Sámuel Fcngler nevű amerikai ur fele- 
aége lett és két éven ét Newyorkban élt, vélik 
férjétől. Ez annál nagyobb meglepetést kel
tett, mert mér mindenki ugy tudta, hogy a 
temperamentumos szubrcU végleg felcserélte 
ti kulisszák festett világát a házasság nyu
galmas révével. A válóper hírét még nem 
cáfolták meg, de annyi igaz, hogy Biller Irént 
a b'ox les/.erződlelle és Hollywoodban éljél- 
szálja vele a The Amcrican ciniii film fő
szerepét.

♦
A pünkösd ünnepe két pesti színház sze- 

zónzárását hozza. A Vígszínház igazgatósága 
iigv döntőit, hogy pünkösd hétfőjén játssza 
uloljúra ,.Ez. a kislány nem eladó" cimíi ope- 
rNíjéf, n Belvárosi Színház pedig szinten pün- 
kij.sdhéIff>jón játssza e szezónban utoljára a 
„Magdát kicsapják" ciinü vígjátékot.

♦

SZIKHÁZ — MOZI
Díszelőadás a berlini Pergamon-muzeumban

A berlini müvészhét keretében a világhírű P ergamon-muzeumban a Pergamon-oltár lép
csőin eljátszották az „Ip hhigenia Aullsban" operát.

53A színész éhesen is 
Jfáfásxani k&ieles SB

Tízezer pengős kártéritésiper a Színész- 
szövetség sztrájkhatározata miatt

fÜLIlVfiRY IMRE
FÉRFIDIVATÁRU cég 

FIÓKÜZLETE 
RAKÓCZI-UT 7

íme, a magyar filmgyártó*  uj csillaga: Szil- 
vássy Ilonn tlzenkilencéves budai kislány, a 
ríjigyur Anny Outira. SzlIvÁs-sy ktausszonyt n 
Hunniában készülő Fetlákíilm vezérel fedez
ték fel és felfedezésüket mindjárt egy pompás 
szereppel lepték meg. A gyönyörű fiatal leány 
egyenesen a svájci Notre-Dame apácák Inté

zi léből kerül a mikrofon és n fllmfelvevőgép 
elé. Édesapja mugasrangu állami főllsztvLselő, 
lakit — mint az alábbi nyilatkozatból kiderül 
—- csak a legnagyobb nehézséggel sikerült meg
győzni arról, hogy manapság egy színházi és 
filmkarrier wm megvetendő dolog.

— Nem hiszem, hogy annyit kell majd har
colnom*  kinn nz életben — mondja a leendő 
filmsztár —, mint amennyit odahaza kellett, 
hogy egy próbafelvételre engedjenek. Pedig 
talán hároméves koromtól kezdve színésznő 
akartam lenni s ezt jól tudták odahaza, ezért 
idlg engedtek színházba é.s moziba. Ifa egy 
előadást látok, szinte remegek nz Izgalomtól 
és már tlzennégyévcs koromban majdnem bclc- 
bctegcdlcin a vágyba, hogy színésznő lehes
sek. Ennek ellenére azonban elvégeztem n 
tanitóképezdét, mert hát, Istenem, mit lehet 
tudni... Szeptemberben már színházban is 
Játszom, ma írtam alá a szerződést.

★

Akik az elmúlt napok egyikén, este bekapcsol
ták rádiókészülékük hangszóróját, furcsa zajra 
lehettek figyelmesek. A gyanútlan halyató eleinte 
azt hihette, hogy a „llajnalhasadás egy farmon'' 
című ismert gramofonlemezt hallja, amelyről bá
rányok bégéinek, malacok siidtanak és kiscicák 
nyiuákolnak Néhány perc után azonban kitűnt 
nz elmondott szövegből, hogy nem ar állatvilág 
ifjit csemetéinek, hanem emberi csecsemőknek a 
hangját közvetíti a rádió. Tehát „helyszíni köz
vetítés" valamely napközi otthonból — vélte a 
jámbor elfizctő. I)c. nem! néhány percnyi hallga
tás után kihint, hogy ez is tévedés. A rádióban 
ugyanis közelebbi műfaj megnevezése nélkül 
„hangjáiékot" játszottak, amelynek színhelye egy 
télesti nagy mulatság volt valamely islenhálame- 
getti magyar gazdaságban, ahová a szerzők jó
voltából csupa olyan házaspár volt hivatalos, aki
ket pólyásbabával áldott meg ar ég. Számszerint 
öt ilyen házaspár jött el vendégségbe a nagy va
csorára, mert a: ifjú özvegy házigazda pályás- 
babájával együtt hat nyivdkoló csecsemő hangját 
akarta a Stúdió malncsivitáshot hasonló kakofó- 
niawd érzékeltetni. Rői id egymásutánban azután 
a türelmes rádióhallgató art is megtudta, hogy 
ezeknek a messziről, szánkóval érkezett jómódú 
vendégeknek egyéb gondjuk sem volt, mint az, 
hogy a kemény téli éjszakán csecsemőiket sze
mélyzet nélkül magukkal hozzák egy előrelátha
tólag reggelig tartó sokitókás, clgánymuzsikás 
igazi magyar mulatságba. Az ember igazán nem 
tudja, nvn csodálkozzék és bosszankodjék job
ban: a hang játék" szerzőinek fmert többen van
nak!) hatóságán, vagy a rádió naiv tudatlansá
gán, amely ezt a nem is gyermek-, hanem csc- 
csemőctpvkben járó koraszülött dilettánsmunkát 
a mikrofon elé engedtet

I>gfsvor1zA1talib vneaorAzóhely Budán a

Hubertus vendéglő
IL, kapus-utca tulajdonos. Maycr FAI

Nagy megdöbbenéssel fogadta a magyar 
szinésztársadalom és a színházi közönség 
nagy része azt a választottbirósági Ítéletet, 
amely szombat este kimondta, hogy

a Budapesti Szbiészszövetség szerződést 
szegett akkor, amikor a Kamaraszínház
ban működő tagjait az elmaradt gázsik 

miatt sztrájkra szólította fel.
A választottbirósági Ítélet egyben felhatal
mazza a színigazgatókat arra, hogy szerző
désszegés címén összes színészeinek szerző
dését kétheti felmondással felmondhatja. 
Bár ez

az ítélet egyelőre csak szimbólikus,
hiszen a legtöbb színésznek csak junius 1-ig 
szól a szerződése és igy két hét elmúltával 
nein lesz mit felbontani, mégis nagy a nyug
talanság ét megdöbbenés a színészek köré
ben. A választottbirósági Ítéletet

fellebbezni nem lehet
és az azonnal jogerőre emelkedett.

Ezt jól tudják u színészek, akiknek hatva
nas tanácsa ma összeült, hogy megbeszéljék 
azokat a tennivalókat, amelyeket a magyar 
színészet pusztulásának elhárítására okvetle
nül tenni kell. Az úgynevezett

hatvanas harci szinészbizottság
a legnagyobb összctarlásra szólítja fel a szí
nészeket és mindenkitől becsületszóra aláirt 
rever zálist vesz arranézve, hogy a közeljövő
ben teendő lépéseikkel teljesen szolidárisak 
lesznek.

Erre vonatkozóan a Hétfői Naplónak nyi
lai kozott dr. Molnár Dezső, a Szinészseövet- 
ség igazgatója:

— A tárgyalás egész anyaga és az Ítélet 
klasszikusan világítja meg azt, hogy a mos

Bonyodalmak a 150.000 lírás olasz 
mester hegedű körül

Az olasz cserevonat legérdekesebb vendége: 
Wanda Luzzatto, a 12 éves csodahegediis

Érdekes vendége volt tegnap Budapestnek. Az 
olasz társasutazással eljött Olaszország leghíre
sebb csodagycrineke, a 12 éves hegedű fenő mén, 
Wanda l.iirratin. Borzashaju, tipikus olasz 
leányka a kis Wanda, aki anyjával jött cl abba 
a városba, ahol a hegedűpedagógia világhírű 
fejedelme: Hubay Jenő lakik. Hubay Jenő teg
nap meghallgatta n kis olasz csodahegedüst, 
akiről azt mondta, hogy

„egészen rendkívüli, hallatlan jelenség44.
Beszélgettünk a boldogságtól kipirult kis 

olasz leánykával, aki egész elfogulatlanul állja 
az. intervju ostromát. Pályafutásáról elmondja, 
hogy ötéves korúban kezdett el tanulni és há
rom hónapi tanulás után már egy Mozarl- 
szonátavai nyilvános hangversenyen olyan si
kert ért el, hogy az akkor éppen Vareseben 
tartózkodó

olasz királynő la kiváncsi leli rá.
Az olasz királynő annyira el volt ragadtatva 
játékától, hogy egy értékes, drágakövekkel ki
rakott licgcdüvonót ajándékozott neki.

Mint nagy riválisa, a kis Rugglcro Rlccl, ö is t 

Vasárnap este játszott a szezónhan utoljára 
a Király Színház, amely Szent István hetéig 
zárva marad. Vasárnap adták elö nyolcvanad. 
szór Harmath, Szilágyi és Brodszky „Kék lám
pás című operettjét, l’gy volt, hogy a hetven- 
“•ödik előadás után bezár n színház, azonban 
külföldről több szinigazgató jelezte érkezését 
és igy a színház nz ö kedvűkért egy héttel 
meghosszabbította szezónját. A beígért szín- 
igazgató-látogatások valóban megtörténtek. 
Bécs számára Hubert Marischka vette meg a 
• Kék lámpást", Londonból Scott menedzser 
érkezett, aki Alpár Gittával a főszerepben mii. 

be a brill íÖvAjo»ban Bjodwky operett-

tani kollektív szerződés mennyire 
egyoldalú és csak a színigazgatóknak 

ad jogokat,
a színészeké pedig csak a kötelesség. Ezek 
szerint a szinész köteles próbálni és játszani 
hitelbe és ha elérkezik a fizetés napja, ami
kor a szinigazgató elmulasztja a fizetést, 
korgó gyomorral, éhesen, zsebében esetleg a 
kllakollátási végzéssel, köteles kifesteni ma
gát, énekelni és hancurozni a színpadon. 
Mindegy, hogy a szinész aznap még nem 
evett, hogy a családja koplal, hogy nem 
tudja kimosatni ingét és nincs kapupénze, 
amivel hazamehessen, mindaddig

köteles a fizetés reménye nélkül 
játszani,

ameddig a választott bíróság, mint a je
len esetben is, három hét múlva, — összeül 
és elvi határozatot hoz, amelynek végrehaj
tása a színészek szempontjából teljesen Ulu- 
zórius. Ezt mi sem jellemzi jobban, mint 
az, hogy a Kamaraszínházban május 2-án 
álltak le a színészek, 26-án ült össze a vá
lasztott bíróság és ezalatt az idő alatt és 
most sem kaplak egyetlen fillért sem a szín
igazgatóktól. Ezért

sürgetjük a szinésztörvényf,
rendezni kell ezt az anomáliát, mert ez lé
tében támadja meg a színészeket.

Ugy értesülünk, hogy Alapy Nándor, a 
Kamaraszínház volt igazgatója, a választott 
bíróság Ítélete alapján

tízezer pengő erejéig kártérítési pert 
inditott a Szinészszövctség ellen

azzal, hogy a szövetség tiltó határozata 
miatt kénytelen volt színházát idő előtt be
zárni.

egy bonyolult per középpontjában állott évekig. 
Itt ugyan nem ő maga volt a „per tárgya", ha
nem egy 16-ik századbeli fiuadagnínf-hegedü, 
amelyet édesanyja (a kis Wandának apja el
esett a háborúban) 1500 líráért vett egy milánói 
házmestertől. Amikor a megvett hegedül meg
mutatták egy szakértőnek, a szakértő kijelen
tette, hogy

a hegedű legalább 150.000 lírát ér.
100.000 lírát ö maga is azonnal felkínált érte. 
A vétel nem maradt titokbnn és fülébe jutott 
a házmesternek is, aki egykori gazdájától örö
költe az értékes hegedűt egvébb lim-lommal 
együtt. A házmester meg is indította a pert és 
80.000 lírát követelt utólagos fizetség gyanánt. 
Négy évig folyt a pereskedés, amelynek az 
lett n vége, hogy a házmestert mindhárom fó
rumon elutasították igényével. A kis Wanda 
féltve simogatja hegedűjét, amelyen néhány 
perccel azelőtt Hubay előtt játszott és amely 
megszerezte neki azt a boldogságot, hogy ősz
szel néhány hónapra Hubayhoz jöhessen ta
nulni.

jót. Vasárnap nézte meg a Kék lámpást 
Strakosch szinigazgató, akinek az északi álla
mokban van több színháza, ő is lekötötte a 
darabot. Eszerint a Kék lámpás külföldi kar
rierje biztosítva van.

♦
Szalay Karola helyett Ágai Irén, ■ Vígszín

ház fiatal tagja, lesz a Budai Színkör újdon
ságának egyik primadonnája. Szalay Karolát 
ugyanis Radnal nem engedte fellépni a Bndal 
Színkörben azzal, hogy nem alkothat prece
denst az operaházi tagoknak magánszínházak 
ban való vendégszereplésére,

JÚLIUS VÉGÉN 
ELKÖLTÖZIK

ÁRUSÍTÁS
MÉLYEN LESZÁLLÍTOTT ÁRON

A nyári színházak frontján óriási a készü
lődés, ebben azonban legelöl vezet a Royal- 
Orfeum, amely Márkus Alfréd és Harmath 
Imre operettrevüiét „Tessék beszállni!'*  cím
mel mutatja be pénteken. Az operettben a 
bécsi Stadttlieatcr szubrettprimadonnája, a 
kis Holla Licy debütál pesti színpadon elő
ször. Szokolay Olly mint jazz-karmester ve
zeti végig az előadást és már ugy megtanulta 
a dirigálást, hogy a Pesten időző és egy pró
bán résztvett Schoverth amerikai impressárió 
egy Jack Hylton-szerü turnéra tett neki aján
latot. „Majd a századik előadás után!" — vá
laszolta Harmath Imre, a férj.

Junius 15-én uj filmet kezdenek forgatni 
a Hunniában. A cime „Rothschild leánya44, 
zenés bohózat, Forró Pál és Mihály István 
írták. Csak ezután kezdődik a kétverziós 
Gaál Franciska-film forgatása. Egyébként 
ebben az ügyben most Pesten tartózkodik 
Hans Wilhelm kitűnő német szcenánum-iró, 
a Liebelei dramatizáltja, aki Nóti Károllyal 
és Cziffra Gézával együtt Írja „Egy láng, aki 
mer" című vígjáték filmváltozatát.

♦
Két kedves fiatal magyar leány külföldi kar

rier felé Indul. A római Teatro Apolló 'igazga
tója az olasz cserevonattal Pesten járt, elment 
a Moulin Rouge-ba, ahol megcsodálta a kis 
Kálmán Évi és Rónai Csöpi magyar duettjét. 
Azonnal szerződést tett eléjük és a két kisláng 
mamájuk kíséretében junius 1-től már a 
Teatro Apollo-ban táncol,

ir
Évzáró vizsgaelőadását tartotta vasárnap dél

előtt a Magyar Színházban a Szentpál-iskola, 
amely ezúttal is a szellemes ötletek és a frappáns 
megoldások egész sorával lepte meg a zsúfolt 
színház közönségéi. Az előadás mindegyik részt
vevőjének nagyszerű egyéni mozgáskultúráját 
páratlan tudással tudja Szentpál Olga az összes
ség szolgálatába állítani. Percenként zúgott fel A 
taps, hogy a kitűnő növendékeket és az Iskola 
tanárait: Szentpál Olgát, Bokor Katát és dr. Ra- 
binovszky Máriust ünnepelje.

♦
Az Ari.vna, Rozsnyay Sándor kodvea bár- 

dancingja mindig előljárt abban, hogy friss öt
letekkel mulattassa a közönséget. Junius l-töl 
Rozsnyay Sándor az Arizonában megtanítja a 
közönséget a legújabb amerikai társasjátékra^ 
amelyet Hilschi-kou-nalL hívnak. Az biztos, hogy 
hamar népszerű lesz.

Premier után
.FELESÉGEM NADRÁGJA. Ami azonnal 

szimpatikus: fiatalság a színpadon és a szín
lapon. Kellér Dezső, ez a mindjobban előre
törő, pesti izü fiatal humorista, mulatságos 
és pattogó ritmusú reviit irt, (amelynek min
den számával azonban nem értünk egyet), 
de amelynek kiemelkedő eseménye Ábrahám 
Pál egy remek uj slágere. Eric Vogel és Gyar
matiig Miklós ötletes és íinomvonalu szín
padi keretet adott ennek a revünek, amelyet 
a közönség is szívesen fogadott. Három ifjú 
primadonna az élen: a bűbájos és graciőz 
szőke Fenyvessy Éva, majd n feketén tem
peramentumos és lobogóan jókedvű Szőnyi 
Lenke és a szeriőzen finom és jóhangu Veress 
Anikó. A negydeik primadonnának, akit 
lVíere Évának hívnak, az az elönve, hogy 
rosszul beszél magyarul és furcsa kiejtésével 
kedves szint adott játékának. Jók Bobby Gray 
táncai, a szöveg- és énekkisérettől eltekintve. 
Dénes György fölényesen elegáns bonviván, 
Gaál Sándor, Tímár Kató, Holtai Andor, Ba
lassa János, Verebes Emmy, Boros Géza, Ha
vasi Klári, de ki tudná mind elsorolni..., 
ügyesen töltik ki a képeket. A zenekar külön 
attrakciója, Bródy Tamás, Adler Tibor és 
Goldmann Jenő nagyszerű jazz-f^yüttese. 
Szabolcs Ernő mozgalmas rendezése fogja 
össze a revü alig-alig összetartozó színes 
képeit. s> ff<

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

Ismét amerikai képet kell megdicsérni. D® 
ezt aztán őszintén. Tessék elmenni a Ra- 
diusba a „Tündöklő asszonyok" című kép
hez. Tündöklő.

— „Mafjtr Krltiku'ftk Albuma.0 A m«ga nemében 
páratlanul i'rdekej könyv jelenik meg legközelebb. A 
magyar napi-, hetilapok, valamint a folyóiratok, ze
nei. képzótnAvétzeti. film- é« könyvkriliktuainak gár
dáját ismerteti az újszerű könyv, mely minden Intelli
gens embert érdekel. Intimitások, bó és érdekes ada
tok tárják fel a kritikusok munkáját, kiknek arcképei 
is díszítik a rendkívül ízléses könyvet. A Kritikusok 
Albuma szerkesztését Lenkei Zsigmond vállalta.

V a o sor A ae * n k Pudln • 

„Trombitásban" xs 
Bulatoalellén a Trombltáe-penzlóban nyaraljunk.
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kétsxersült

IPÁM KAS.ANP0RREGÉHY-ÁW4 SÉSESDY lísíli

Kapható gyógyszertár, drogéria, csemege- 
kereskedésben, vagy a főelárusitóhelyen: 
Budapest, Teréz-kőrut 6. Telefoni 164—34

Soványitó béisxabályoxó
Reggeli süteményé helyett tea, lej vagy kávé

jához egyék „Mlrtf természetes glaubersós 

gyógyvízzel készült, enyhe hashajtó hatása 

Mira fiétszersiiltet

Erre a szónoklatra, amely, úgy látszik, tel
jesen kimerítette Altwein ur energiáját, az 
ügynök gondolkodóba esett. Kétségtelen, 
hogy főnökének jogilag teljesen igaza van és 
nem tehet ellene semmit, mert az. adás-vétel 
szabályszerűen jött létre s ö az üzletet csak 
közvetítette. Sőt, arról senki sem tudott, hogy 
már a közvetítésnél is keresett ötezer márkát. 
Ha nem fogadja el ezt az ajánlatot, mehet 
pörösködni, amivel Ítéletnapig el lehet huzni 
az ügyet és még mindig kétséges lesz az ered
mény. Ráadásul elveszti az ezer márka elő
leget is. Nincs más választása tehát: vérmes 
reményei dacára, meg kell adnia magát sor
sának. Adott helyzetben ez a leghelyesebb.

— Elfogadom az ajánlatát, főnök url — 
fordult Altwein felé, aki már látszé>lag nyu
godtan és gondos elövigyázattal vágta le egv 
finom szivar hegyét. — Nem fogok beleszólni 
a dolgok menetébe és bizom abban, hogy ön 
nem feledkezik meg rólam, aki ezt a hallat
lan szerencsét az ön részére megszereztem. 
Kérem az ezer márka kifizetését.

Altwein Jeromos szó nélkül egy szivart du
gott ügynöke szájába, aztán megveregette a 
vállát.

— Örülök, hogy észretért, barátom. A 
pénzt azonnal megkapja és nyugodt lehet 
benne, hogy nem fog rosszuljárni. Az én 
prakszisom mégis csak nagyobb ilyen ügyek
ben, mint a magáé.

Odalépett a pénzszekrényhez, kivett egy 
köteg bankjegyet és leszámolt tiz darab szá
zast az asztalra, melyre Friedmann azonnal 
rátette a kezét.

— Tegye el a pénzt és vigyázzon rá. Maga 
szegény ember, de lehet, hogy rövidesen gaz
dag lesz, mert én azzá teszem. Mit gondol, 
—- tette hozzá elgondolkozva — mennyit ér
het a mi pénzünkön ez a Corvin-kódex?

— Félmilliót is megér! — vágta ki Fried- 
Bann szinte áhítattal a nagy összeget.

— Gondolja? ... Hm ... — szólt Altwein, 
miközben sürü füstfelleget fújt maga elé. — 
Azt hiszem, kissé téved, mert a könyv leg
alább a dupláját megéri. Egymilliót, Fried
mann ur, egymillió birodalmi márkát! Mert 
elfelejti, hogy a dedikáció is megér annyit, 
mint a kéziratkötet.

— Lehetetlen!... — dadogta a nyurga 
ügynök s dróthaját idegesen simitgatta cson
tos ujjaival. — Szinte lehetetlen ...

Képzeletében már maga előtt látta az egy
millióból neki járó kétszázezer márkát s erre
• gondolatra olyan rosszul lett, hogy holt- 
tópadtan belerogyott egy karosszékbe.

Mikor aztán a főnöke segítségével magá
hoz tért és kitámolygott a házból, teljesen uj 
embernek érezte magát. Elképzelte a jövőjét, 
amikor gazdag ember lesz, mint most Alt
wein, saját üzlete is lesz, mint főnökének, 
sőt ő lesz az egyetlen konkurrense, úgyhogy
• főnök ur végeredményben kénytelen-kellet- 
íen társulni fog vele. Valószínű, hogy a leá
nyát is hozzáadja feleségül, amivel aztán vég
leg betetőzi örömét, mert hiszen csaknem 
mindenki tudja már a városban, hogy a 
hosszú, fekete-dróthaju Friedmann halálosan 
és reménytelenül szerelmes a kékszemü és 
aranyszőke Altwein Herminába.

Efeletti örömében Friedmann betért a leg
közelebbi sörcsarnokba és először életében 
holtrészegre itta le magát.

♦
Másnap reggel az Emdeni Hirek-ben, Alt

wein közlései alapján, megjelent az első szen
zációt keltő cikk, amelyben a lap szerkesz
tője beszámolt arról, hogy Emden város ér
demes szülöttjének, a közismert és tekinté
lyes Altwein Jeromosnak sikerült megsze
reznie a világ legértékesebb Corvin-kódexét, 
melyet a boldog kereskedő, a helybeli kiállí
tás után, föl fog ajánlani megvételre a biro
dalmi kormánynak.

A cikk részletesen Ismertette a Corvinák 
történetét, alakját, szépségét és azt a harcot, 
•melyet századokon át folytattak a könyv
kereskedők és műgyűjtők egy-egy kötet meg
szerzéséért, kiemelte Beatrice királyné érté
kei dedikációját s végeredményben hozsannát 
tengett Altwein úrról (soronként fizetve), aki 
ezzel a szerzeményével nemcsak ügyességét 
és szakértelmét bizonyította be, hanem „hal
latlan anyagi áldozatok árán**  történelmi ne
vezetességű és kincset érő művel gazdagította 
a német nemzetet.

Ez a szenzáció hlrtclcnében úgy elöntötte a 
porosz várost, mint a váratlan árvíz, amely 
ellen nem lehet védekezni. Altwein Jeromos 
és házanépe egyszerre a közérdeklődés közép
pontjába kerültek. Ismerősök, Jóbarátok, ri*  
Kórterek, fotóriporterek, kiváncsiak és irigyek

annyira elözönlötték házalóját, hogy az 
amúgy is elég vérmes Altwcinné asszonyt 
naponta háromszor a guta kerülgette.

A telefon állandóan csengett, úgyhogy ki 
kellett kapcsoltatni s az üzlet annyira meg
lelt érdeklődőkkel, hogy Altwein, minden 
öröme dacára is, kénytelen volt lehúzni a re
dőnyöket, nehogy szétdulják nagyértékü rak
tárát.

Az Altwein-ház napokon keresztül a fel
bolygatott méhkashoz volt hasonló. Senkinek 
sem volt nyugta benne, még a cselédnek 
sem, mert öt is naponta fotografálták a kül
földi lapok tudósítói, azzal a megjegyzéssel, 
hogy „ennek a cselédnek a gazdája találta 
meg Corvin*Mátyás  király híres könyvtárá
nak legértékesebb kötetét**.

A vidéki lapok nyomán csakhamar Berlin 
is értesült a nagyjelentőségű eseményről £s 
néhány nap múlva a „saját, kiküldött tudó
sítók**  ostroma könyörtelenül legázolta Alt- 
vvein ur házának hősies ellenállását.

A polgármester személyesen meghívta a tul- 
boldog könyvkereskedőt, akinek fényképét a 
kódex-szel együtt már minden valamirevaló

pillanatok alatt cl kábították őket

lap leközölte és Altsvein Jeromos úgy für
dőit a népszerűségben, ahogy még soha em
berfia ebben a városban. Mindenkit felvilá
gosított a híres szerzeményről, de a kódexet 
csak az igazán befolyásos embereknek mu
tatta meg, mert nem akarta lerontani a ki
állítás előrelátható nagy sikerét.

Felesége, aki minden csődületnek és szen
zációnak esküdt ellensége volt, teljesen bus- 
komor lett az események hatása alatt és át
kozta magát, hogy éppen ezekben a napok
ban engedte el a leányát nyaralásra, aki 
hamburgi rokonainál talán mit sem tud az 
ö pokoli szenvedéseiről.

Egyre hajtogatta, amikor ura közelébe fér
kőzhetett:

— Jeromos, Jeromos, meglátod, szeren
csétlenséget hoz reánk ez a lármás népszerű
ség. Vidd már el innen azt a könyvet, mert 
Istenemre, egyik reggel azzal fogok a kony
hában begyújtani.

Ezekre az istentelen szavakra még az 
utóbbi időkben egyre mosolygó Altwein is 
megbotránkozott.

— Hát van neked egy csöppnyi eszed 1 — 
förmedt az asszonyra. — Nem látod a hal
latlan szerencsét, mely reánk mosolyog? 
Nem érzed, hogy milyen hordereje van en
nek a dolognak, te szegény asszony! állat, 
te...

Altweinné pulvkavörösen legyintett:
— Én nem látok és nem érzek mást, csak 

kellemetlenséget, mióta ez a könyv a házunk
ban van. Nincs nyugalmam, nincs pihené
sem, nincs Időm a megállásra. Kinek volt 
erre szüksége? Nekünk nem, ez bizonyos. 
És csak annyit mondok, Jeromos, hogy vidd 
el innen azt a nyomorult könyvet, mert' el
égetem.

A könyvkereskedő belátta, hogy felesége 
józan eszére hiába hivatkozik, mert az nincs 
jelen és egyébként is attól félve, hogy az ér
tékes műkincsnek valami baja lehet, enge
dett az erélyes felszólításnak és beszállította 
bankjába a kódexet, ahol külön safe-ben 
helyezte el.

Árra a hírre, hogy Altwein biztonság ked
véért a bank safe-jében helyezte el a nagy
értékű relikviát, az érdeklődés nemhogy 
csökkent volna, hanem egyre növekedett s 
F.mden valóságos búcsú járóhellyé változott. 
Mindenki látni akarta a csaknem félezeréves 
műkincset, melynek értékét a jólmüködő fan
tázia már csak milliós összegf khen emlegette.

A kiállítás soha nem lehetett volna idő*  
»z«rübbt mint most, a legnagyobb érdeklő-

dés kereszttüzében. Altwein, aki jó üzlet-1 mer velem beszélni? Azonnal nevezze meg 
ember volt, megbeszélte a polgármesterre’, magát, mert ha nem, értesítem a rendőrséget 
hogy három nap múlva, vasárnap délelőtt' 
megnyitják a kiálitást és erős őrizet alatt mu
togatják a kódexet, melyet maga Altwein fog 
ismertetni, természetesen belépődíj mellett. 
A haszon ötven százalékát a kereskedő föl
ajánlotta a város jótékony alapja javáru. A 
kiállítás érdemét pedig, közös megegyezés 
alapján, a polgármesternek fogják betudni, 
hogy ő is részesülhessen a dicsőségből.

Altwein jó fiú volt és azon az alapon, hogy 
„leben und leben lassen**,  engedte a befolyá
sos barátokat is érvényesülni. Persze csak 
módjával, mert a főérdem és a kiállításban 
rejlő jó üzlet az övé volt s erről nem is volt 
hajlandó lemondani.

Nem múlt el nap, hogy ne keresték volna 
i öt fel a legkülönbözőbb ajánlatokkal. Magá
nosok és társaságok, sőt erre a célra alakult 
vállalatok vezetői tették a legcsábitóbb aján
latokat, túllicitálva a kódex árát a másfél
millió márkán is, de Altwein, dicséretére le
gyen mondva, hősiesen ellenállt a csábítások
nak. Már elhatározta, hogy a könyv eladásá
val nemzetének tesz szolgálatot — legalább 
egymillió márkáért — és semmi esetre sem 
engedi az értékes műkincset magántulaj
donba vándorolni.

Ennek a merev álláspontnak komoly kö
vetkezményei leltek, mert a világ minden ré
széről összese reglelt műgyűjtők kezdték fir
tatni, hogy milyen módon is jutott az értékes 
műkincs az emdeni könyvkereskedő bir
tokába?

Altwein eleinte nem igen törődött ezekkel 
a célzásokkal, de aztán belátta, hogy tiszta 
helyzetet kell teremtenie és fölfedle a kódex 
megszerzésének körülményeit, természetesen 
erősen hangsúlyozva a korrekt üzletkötést és 
hangoztatva a műkincsért hozott nagy anyagi 
áldozatot A vételárat persze bölcsen el
hallgatta.

Egyébként teljesen nyugodt volt és biztos 
abban a tudatban, hogy a kódex tulajdon
jogát senkisem vitathatja el tőle, mert hiszen 
azt szabályszerűen megvásárolta ügyfelétől, 
aki bizonyára tisztességes utón jutott hozzá.

Csak akkor hagyta el hidegvére, mikor a 
kiállítást megelőző napon, estefelé, egy ola
szos kinézésű, ismeretlen ur jelent meg a la
kásán, aki a leghatározottabb formában ki
jelentette, hogy a kódexet meg akarja vásá
rolni és nem riad vissza a legnagyobb anyagi 
áldozattól sem.

Altwein valóságos cézárl pózban állott az 
idegen előtt, pókhasát a rendesnél jobban 
kidüllesztvc s kopasz fejével energikus pózt 
igyekezett alkotni.

— A kódex semmi pénzért nem eladói — 
mondta ellentmondást nem tűrő hangon.

Az idegent egyáltalán nem lepte meg ez 
a kijelentés. Ugylátszik el volt készülve a 
visszautasitásra.

— Akkor sem — mondta nyugodtan, — 
ha a hivatalos érték kétszeresét vagy három
szorosát is megfizetném?

— Akkor sem — szolt határozott hangon 
a könyvkereskedő, de már érezte, hogy a 
hihetetlen ajánlatra egyre gyengül az ellen
állóképessége.

— Jó! — mondta hidegen az ismeretlen 
férfi, aki meg sem nevezte magát. — Még igy 
is minden lehetőt el fogunk követni, hogy önt 
jobb elhatározásra bírjuk.

— Nem fognak velem célt érni — vágta rá 
Altwein.

— Vigyázzon! — figyelmeztette az idegen. 
— Én nem a magam nevében beszélek, 
hanem egy olyan hatalom nevében, amely
nek módjában áll kemény rendszabályokat 
alkalmazni az ellenkezőkkel szemben.

— Rendszabályokat?.,. Velem?... — 
kiáltotta csaknem magánkívül a porosz 
könyvkereskedő*  . Kicsoda ön, hogy jgy 

és egyszerűen elfogatom.
Az idegen arcizma sem rándult meg erre a 

kijelentésre.
— Nem olyan egyszerű ez, uram, mirft 

ahogy ön elképzeli. Én külföldi állampolgár*  
vagyok éspedig olyan állam polgára, amely
hez Németországot fontos gazdasági érdekek 
kötik. Figyelmeztetem, hogy önfejűségével 
csak kárt okoz önmagának és nemzetének. 
Ez kötelességem. I)e mivel csökönyös és ön
fejű, nem is próbálom meggyőzni többé. Vi
selje a következményeit ostoba nyakassá- 
gának.

Mielőtt Altwein magához tért volna a sér
tegetés által okozott kábulatból, az idegen 
sarkonfordult és köszönés nélkül távozott. 
A könyvkereskedő utána ugrott, de a távozó 
oly erővel vágta be maga után az ajtót, hogy 
az a védekezni sem tudó Altwein arcába csa
pódott és csaknem összelapitotta a kereskedő 
duzzadt orrát.

Mikor eszméletre tért és letörülgette magá
ról az orrából csepegő vért, az idegennek már 
nyoma sem volt sehol. Úgy eltűnt a sötétben, 
mintha a föld nyelte volna el.

400 pengős regény- 
rejtvényversenyünk 

harmadik hete
Ma közöljük harmadik folytatását 

AZ ELRABOLT MŰKINCS
(Kaland, szerelem, hajsza fél Európán át) 

cimü szenzációs bűnügyi regényünknek. A’ 
pompás regény közlése során alkalmat 
adunk olvasóinknak arra, hogy ne csak 
mint olvasók, hanem

mint szerzők Is szerepeljenek.
Ezért regényünket
egyik előre nem közölt érdekes részé

nél meg fogjuk szakítani.
Egy részét kihagyjuk a regénynek és a ki
hagyás után folytatódó szöveggel közöljük 
tovább a regényt.

A kihagyott részben történő cselekményt 
a regény közlésének megkezdésekor, zárt 
boritokban közjegyzői letétbe helyeztük.

Ezt a kihagyott részt kell olvasóinknak 
kitalálniuk.

Megoldásukkal ki kell tehát tölteniük azt 
az űrt, amely a regény megszakítása miatt 
annak cselekményében mutatkozni fog.

N'ein tüzünk ki írói feladatot olvasóink 
elé.

Csak n cselekményt kell kitalálni, azt, 
hogy mi történik a regény kihagyott 

részében
és csak a cselekmény rövid leírását kell 
beküldeni ahhoz, hogy a beküldő a pályá
zaton résztvehessen.

400 pengős készpénzjutahnat és más 
nagyértékü dijakat osztunk ki a megfejtők 
között.

/. díj: 200 pengő,
//. díj: 100 pengő,
III. és IV. díj: 50—50 pengő.
A megoldás hevességének ellenőrzése céh 

jából a kihagyott részt kót hét múlva te*  
közöljük.

Azt, hogy a regényt mikor szakítjuk meg, 
előre nem közöljük, csak a megszakítást 
megelőző számunkban hívjuk majd fel arra 
olvasóink figyelmét. A felhívás szövege a 
következő lesz:

Vigyázat! A regény ezután következő 
részét kihagyjuk. Tessék kitalálni a ki

hagyott rész tartalmát.
A pályázatban való részvétel elengedhet 

tétlen feltétele az, hogy
a regényt az első folytatástól kezdve 

végig el kell olvasni.
Ennek tanúságául a megfejtéssel együtt be 
kell küldeni a Hétfői Napló

második oldalán közölt rcjtvénypályá- 
zat-szclvényt.

A pályázaton csak az vehet részt, aki az 
összes szelvényeket, kivétel nélkül összes 
gyűjti és a megfejtéssel együtt

„Regény verseny14
jeligés borítékban beküldi a Hétfői Napid 
szerkesztőségének.

Rajta tehát! Legyen ön is ötletes és találja 
majd ki, mit rejlettünk cl a közjegyző hét*  
lakat alatt őrzött boritékában.

Addig pedig olvassa figyelemmel érdek*  
feszitő és érdekes regényünket, amelynél 
hasznosabb olvasmányt nem is talál az 
egész világon, mert hiszen

400 pengőt
nyerhet! ha azt figyelemmel elolvassa.
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vele kapcsolatos események, nem is csodál 
hatjuk nyugtalanságát éj izgalmát, melynek 
oka természetesen az az uj helyzet volt, 
amelybe az antiquárius a Corvin-kódex tulaj
dona révén belecsöppent.

Altwein ur megszerezte tehát második 
vagy ki tudja hányadik álmatlan éjszakáját 
a Corvin-kódex révén, de nem bánta, mert 
hiszen a boldogságtól és örömtől nem tudott 
aludni. Mennyivel más lett volna a helyzete, 
ha tudomása lett volna azokról a dolgokról, 
melyek ezen az éjszakán a muzeum körül 
történnek. Aludni ugyan akkor sem tudott 
volna, de bizonyára nem az öröm miatt.

A könyvkereskedő ugyanis határozottan, 
sőt ostobán könnyelmű volt akkor, amikor 
az öröm és iinnepelletés lázában megfeled
kezett bizonyos óvatossági rendszabályról, 
illetve fölcserélte a biztosat a kevésbé biz
tossal. A kiállítás tartama alatt ugyanis nem 
vitte vissza a kódexet a bankja safejébe, 
hanem a helyszínen őriztette. Úgy gondolta, 
hogy ott is teljes biztonságban van. annál is 
inkább, mive) a polgármester jóvoltából két 
rendőrt kapott, akik a muzeumőrrel együtt 
őrködtek a kincset érő kódex felett.

Mégis itt volt a baj, mert addig, amig AH- 
wein Jeromos örömmámorában álmatlanul 
hánykolódott ágyában, a muzeum körül kü
lönös dolgok történlek.

Mikor a két őrszem a kihalt utcán, az 
egyik körséta után összetalálkozott a muzeum 
őrével, hirtelen elöltük termett egy rendőr
tiszt. A rendőrök tisztelegtek, egyikük élőié 
pett és jelentette:

— Alázatosan jelentem, Peter Schwab és 
Wilhelm Stark őrszemek, ide vagyunk vezé
nyelve a muzeum őrzésére.

— Mi újság?
— Alázatosan jelentem, semmi említésre- 

méltó esemény nem fordult elő.
— Rendben van. Leváltást kapnak?
— Igenis. Pontban éjfélkor.
A tiszt megnézte az óráját, mely tizenegyet 

és negyedet mutatott.
— Helyes. Leléphetnek. Figyelmeztetem 

azonban magukat, hogy jól tartsák nyitva a 
szemüket, mert nem gyerekjáték felett őr
ködnek.

Tisztelgett és hangos, erélyes léptekkel tá 
vozott a rendőrség irányába.

Több mint félórán át nem történt semmi. 
Tizenkét óra előtt tiz perccel megérkezett a 
leváltás. A rendőrök legnagyobb csodálkozá
sára nem két őrszem jött, hanem négy, az 
előbbi tiszt vezetésével. A homályban a rend
őrök nem igen láthatták egymás arcát, külön
ben a két posztnak okvetlen feltűnt volna, 
hogy teljesen ismeretlen arcú rendőrök jöt
tek őket leváltani.

De nem is lett volna Idejük a gyanúra 
vagy érdeklődésre, mert amint szembekerül
lek egymással, az újonnan jöttek megrohan
lak a két őrszemet, piilanatok alattelkábitották 
őket kloroformon vattával, majd összekötöz
ték mindkettőt és elvonszolták a muzeum 
mögé, egy eldugott, sötét sarokba. Pár pilla
nat múlva a muzeumőr is ugyanígy járt és 
odakerült a rendőrök mellé, miután a táma
dók a muzeum kulcsától is megszabadították.

Ezután a támadók csapatából kelten ott
maradtak a muzeum bejárata előtt őrködni, 
a másik kettő pedig a tiszt vezetésével beha
tolt n múzeumba. Két-három percre volt csak 
szükségük s mikor visszajöttek, a tisztiruhás 
vezető egy csomagot szorongatott a hóna 
alatt.

— Mi újság? — kérdezte a vezető. — A le 
váltás még nem jön?

—- Még eddig nem.
— Annál jobb, legalább kevesebb munká

val szabadulunk. Még hárem percünk van 
éjfélig. Mindenki azonnal menjen a helyére és 
öltözzön át az utasítás szerint. Bcppo, te 
azonnal kimégy a géphez és startra készen 
állítod. Tiz perc múlva magam is ott leszek. 
Addiol

Pillanat alatt elszéledtek s mire a tulajdon 
képpeni leváltás, éjfél után egy perccel, meg
érkezett, már nyoma sem volt a helyszínen 
az előbbi jelenetnek.

Az őrség negyedóra múlva megtalálta az 
elkábitolt és összekötözött rendőröket, a mu
zeumőrrel együtt. Mivel semmiféle élesztési 
kísérlet nem sikerült, a három kábult embert 
leszállították az őrszobára.

Az őrség parancsnoka magánkívül volt, 
mikor jelentették neki az esetet. Azonnal ki
ment a helyszínre és rendőreivel átkutatta a 
muzemol. Sejtelme, mely alaposan megriasz
totta. valósággá vált: a Corvin kódex eltűnt. 

Mire nz éjszaka leple alatt és feltűnés nél
kül alarmirozták a rendőri és katonai készült
séget, már úgyis hiába volt minden. Néhány 
perccel előbb, az öböl északi részén fölrepüít 
cgv hidroplán és elvitte az Óceán felé a tárna 
dókat, az értékes zsákmánnyal együtt.

Heggel, mikor Altwein Jeromos értesült n 
kódex elrablásáról, szóhoz sem tudott jutni, 
csak néhányat hápogott és szélütölten vissza 
hanyatlott a párnák közé.

VI.

Akiket még a kódex sem 
érdekel

Ha soha nem látott és hajlott szenzációja 
volt Emden városának a kódex megszer
zése, úgy az elrablásának híre egyenesen döb- 
brnnc, halA't Hltol, k|. A rablás íjszakájól 
követő napon úgy nézett ki a porost városka 

egy felbolygatott méhkas; gjengeR-

Altwein nem mert vérző orrával bemenni
* felelégéhez, akitől caak újabb szidást ka
pott volna. Mióta a kódex n házába került, 
Ugv éltek egymás mellett, mint a kutya meg
• macska s alig váltottak néhány szükséges 
szót naponta.

Ez az eset most hirtelen eszébe hozta a 
porosz könyvkereskedőnek, hogy nem egé
szen veszélytelen vállalkozásba fogott, mikor 
hiúságból és dicsvúgyból föllármázta a nagy 
nyilvánosságot és esetleg még bűnténytől is 
tartania kell, mert óriási érték jutott a tu
lajdonába, olyan nemzetközi érték, amelyért 
már a múltban is gyakran hoztak véráldo
zatot.

Arra az ftnkénytelen gondolatra, hogy 
esetleg meg is gyilkolhatják a kódexért, ki
verte a verejték és kezdte l>e!átni, hogy al
kalmazottjának volt igaza, mikor a kódex 
lehető gyors külföldi értékesítését javasolta.

De aztán arra gondolt, hogy most nem fe 
nyegetj veszély, hisz mindenki tudja, hogy 
n kódex nincs nála, hanem a bank sn fejében 
és holnaptól kezdve pedig hatósági felügye
let mellett fogják kiállítani.

Ebben némikép megnyugodott s miközben 
fájó orrát tapogatva belépett a hálószobába, 
szomorúan eltűnődött azon az aranyigazsá
gon, hogy a szerencse rendszerint bajjal jár j 
és minden haszonnak meg vannak a maga 
árnyoldalak

V.
A nagy nap

Fölvirradt a nagy nap Emden városára, 
mikor a kiállítást a legnagyobb érdeklődés 
és két márka belépődíj mellett megnyitották. 
A megnyitón természetesen résztvett a város 
egész hivatalos testületé, élükön a polgármes
terrel, aki beszédében nem győzte hangoz
tatni, hogy ez a kiállítás a történelem lapjain 
iiranybelükkel lesz följegyezve és hirdetni 
fogja minden időkben az erndeni kultúra 
dicsőségét.

Altwein Jeromos, a kódex boldog tulaj 
donosa, büszkeségtől és boldogságtól szédíilé 
fejjel állt a polgármester mellett s szinte ugj 
érezte, hogy ez az egész kitüntető érdeklődé? 
nem is Mátyás király kódexének, hanem neki, 
az erndeni anliquáriusnak szól, aki azt ügyes 
•égével és áldozatkészségével megszerezte.

A nyurga, dróthaju Friedmann is ilyesfélét 
érzett, mikor dadogó önérzettel ágaskodott n 
tömegben, csupán az volt a különbség kettő
jük közöli, hogy mig Altwein tényleg hozzá
jutott az ünnepelletéshez és a hivatalos körök 
barátságához, addig Friedmann, a kódex tu
lajdonképpeni felfedezője, csak egy tal
palatnyi helyet kapott a nézők tömegeién s 
ezen a csöpp helyen is úgy rálaposlak egyik 
gyöngéden ápolt tyúkszemére, hogy fájdal
mában kicsordultak a könnyei és végigpereg 
lek sovány nrcán, le a mellényére.

Dohát a szerencse istennője, Fortuna ?sz- 
•zony, a ie;,'szeszélyesebb hölgyek egyike, 
aki csaknem minden esetben érdemtelenekre 
pazarolja kegyeit. Friedmann nem tehetett 
mást, mint várt, hogy esetleg neki is odavet
nek majd valamit a népszerűség morzsáiból.

A hivatalos megnyitó után a közönség 
úgyszólván elöntötte az erndeni muzeum 
dísztermét, ahol egv magas emelvényre állí
tott vitrinlien őrizték a híres Corvina-dara
bot. Az emelvényt szoros gyűrűben rendőrök 
vették körül és senkit sem engedtek a vitrin 
közvetlen közelél>e. A háttérben maradottak 
természetesen zúgolódtak s hogy kiváncsisít- 
guk mégis kielégítést nyerjen, Altwein föl
ment az emelvényre, kezébe vclte a kódexei 
és Ismertető előadást tartott róla a közön
ségnek.

Mátyás király tudományszomjával kezdte 
majd ismertette a Corvin-könyvtár történetét, 
n hires kéziratgyüjtemény származását, a 
Corvinák művészi és tudományos értékét, 
megemlítette a mohácsi vészt és Buda vissza
foglalását, amikor a hires könyvtár értékei 
nagyrészben eltűntek s egyedül a bécsi ud
varhoz háromszáz kötet került belőlük, föl- 
elevenitelte nzt az évszázadokon át tartó har
cot, melyet Buda visszafoglalása után Európa 
minden könyvgyüjtője folytatott cgy-egy 
Corvin-kódex birtoklásáért s végül bemutatta 
magát a kódexet az áhitatos csöndben ügyelő 
halgalóságnak.

A pompás, préselt nrabeszkek, elmerek, 
nranyverelü és zománcdiszes kapcsok, a csil
logó aranycirádák és iniciálék s a selyembár- 
aonyba kötőit ódon pergamenlapok megtelték 
a kívánt hatást és amikor Altwein kijelen
tette, hogy a nagyszerű ajánlatok özöne elle 
nére, a milliós értéket reprezentáló, de kullur- 
szempontból fölbecsülheletlen értékű műkin
cset kizárólag a birodalmi kormánynál kí
vánja értékesíteni, hogy a nemzeti kultúrának 
szolgálatot lehessen, a közönség lelkesedése 
nem ismert határt. Attweint leemelték az 
emelvényről, vállukra kaplak s kézről-kézre 
adták, mint egy óriási gumilabdát, amig a 
szerencsétlen könyvkereskedő igv, a tenyerü
kön gurulva, el nem jutott a kijárathoz. It! 
ugyan letépték vőlegénykor! frakkjának egyik 
szárnyát, de legalább épségben talpraállh i'.ott 
• fotóriporterek gépei előtt.

A rákövetkező éjjel Emden városában már 
minden igaz lélek nyugodtan aludta álmát, 
kivéve Altwein Jeromost, aki felesége ügyel 
mertetései dacára sem tudott nyugodni és 
egyre forgott jobbra balra ágyában. Ha te
kintetbe vesszük, hogy nz egyébként nyu
godt vérmérsékletű könyvkereskedő benséjét 
Idjwftn megzavarták az ünnepléssel járó

BünQgyl ksreszlrejfvfinyvsrseny Hsjsza nat Wien fit a flyllKos után.
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Vízszintes;
!. füstin heljbatóroz4
4. Dr. Kurt Stablberff ál

tal ártatlannak talált 
egyik íjanusltotf sze- 
mélyleirása. Folytatás*  
a II. tüggőlcge*  tor
ban. (Vakbelük, e, n, 
«. «)

I. Idegen pénznem
II. dalét
13. Ei a lepény a finom
14. A világháborúból jól 

Ismert hágó
15. Ezotlku*  állat
14. Férfinév
Í8. Ember feni éleiével
19. IEG
24. Idegen női név
22. A 19. függőleges sor 

8.. 0. ói 11, belül
23. A dolog kezdete éa be

fejezése
24. Mindkettő szükséges 

ahhoz, hogy eredmé
nye*  munkát tudjunk 
végezni

21. Cipeli — régiesen Írva 
27. Latin kötőszó
-•8. K. ü. V.
10. Helyhatározó
31. Kemény tárgy — név

elővel
32. Egykori fegyverek 
•14. Igen Igen régi
.13. Debreceni Vívó Egylet
It. Csik
J8. Pápai tövet
ti. Lakatos László víg

játéki
42. Csillag — névelővel
43. Szűk — németül

Függőleges:
1. Német filmgyár
2. Fllalella
3. Legalább ea maradjon 

belőlünk! (7)
4. Az .,!" hang kereszt

tel emelve f
3. Azonos belük
t. Magyarul — kerék
7. Ritka férfinév
8. Hazárdjáték
I. Ady Endre verses- 

könyve
10. Sáros! Ferenc operája
12. A természet gyönyörű

ségei
11. F.xt a koearadász teszi
17. Valódi
II. Folytatása a 4. vlt- 

szlnles sornak. (Vak
belük; e, e. e, e)

20. Magyar költő, népköl
temény gyűjtő

21. Ének névelővel, sőt 
tárgyraggal

24. Sportklub

23. Két egymásutánt római 
szám, tizen alul

28. Fácska
29. Foltozott
31. Ezt a szalonnára kér

dik — ha kérdik

33. Évé*  Angyalföld felé. A 
nett megfejtők részére 
ideírjuk, hogy egy éke
zet törölhető is.

33. Német névelő
37. Van még hely

bongott, sirt, jajgatott és még sokkal inkább 
magára vonla a külvilág figyelmét, mint első- 
izben, mikor a hires kódex megszerzése 
nyilvánosságra került.

Az újságok oldalakon keresztül kürtöllék 
az uj szenzációt, hivatalos és nem hivatalos 
testületek, magánosok, érdekeltek és nem ér
dekellek, kiváncsiak, jóbarátok és kárörven- 
dők tárgyalták uton-utfélen a nagy eseményt. 
Nem volt egy talpalatnyi hely Emdenben, 
ahol ne erről beszéltek volna.

Es ami a legérdekesebb: mindenki nyomo
zott és minden laikus érdeklődő tudott valami 
„biztosat**  a kódex eltűnéséről. Rebesgettek, 
találgatlak, gyanúsítottak, mindenkinek volt 
valami tippje, amit titokban vagy nyíltan föl
ajánlott a nyomozó hatóságnak, csak az iga
zat nem tudta senki és nem is sejtette.

Soha még ennyi gyanúsított nem volt ebben 
a becsületes porosz fészekben, mint a kódex 
eltűnése utáni napokban, mert özönével ér
keztek a névtelen feljelentések és a rendőr
ségnek, akarva-nemakarva, le kellett nyo
mozni minden ügyet. Egymásután molesztál
ták a gyanúsítottakat, köztiszteletben álló 
egyéneknél házkutatást tartoltak és mert se
hol semmi nyomra nem akadtak, a helyzet 
egyre jobban elmérgesedett és minden jel arra 
mutatott, hogy vége-hossza nem lesz az alap
talan gyanúsításoknak és feljelentéseknek. 
Az egész várost pedig nem lehetett gyanúba 
fogni, mégha mindjárt a hires kódexről is 
volt szó.

Altwein Jeromos, a tegnap még büszke 
és boldog ünnepelt, félig szélütötten feküdi 
ágyában és senkivel sem kivánt beszélni vagy 
találkozni. Csak a feleségét engedte be ma
gához, aki sósborszesszel maszirozta érzéket
len oldalát s közben egyre ismételgette ref- 
rainszerü mondókáját:

— En megmondtam, hogy bajt hoz ránk, 
de le nem hallgattál rám. Akkor asszonyi ál
lat voltam neked, most az igazammal beteg
ápolónak is jó vagyok, ó, bárcsak tényleg be
gyújtottam volna azzal az átkozott könyv
vel I...

A könyvkereskedő egy szóval sem felelt
ót leijein úgy teli, mlntbg tnegnémult yolna.
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Gál György

Csak akkor üvöltött fel szinte állati hangon, 
mikor a napi postából előkerült egy immár 
elkésve érkezeti hivatalos berlini levél, amely
ben a kultuszminiszter értesíti Altwein Jero« 
most, hogy a Corvin-kódex eladására vonat
kozóan tegyen javaslatot a minisztériumnak.

Ez aztán teteje volt minden gyötrelemnek 
s az Allwein-ház feje meg volt győződve 
róla, hogy sohasem fogja ezt a csapást ki
heverni.

Természetesen a berlini lapok is nagy port 
vertek fel a kódex elrablásával kapcsolatban 
és itt látott először napvilágot az a felfogás, 
hogy a vagyontérő műkincset nem német 
emberek rabolták el, hanem külföldiek, akik 
erre a célra megszervezve érkeztek Emden vá« 
rosába. Ezt a felfogást lassan átvették a hl*  
vatalos nyomozó hatóságok is, mire Emden 
lakossága ugy-ahogy megnyugodott és meg
menekült a zaklatásoktól.

Teljesen hiábavaló volt azonban minden 
kutatás, a kódex elrablói nyomtalanul érkez
tek és ugyanúgy tűntek el zsákmányukkal.

★

Bár a kódex elrablásának híre villámgyor
san bejárta egész Európát, volt egy parányi 
állam, ahol egyáltalán nem vettek tudomást 
róla s ahol az embereket egész más szenzá
ció tartotta izgalomban.

Könnyű kitalálni, hogy Monacoról van szó, 
annak is hírhedt székhelyéről: Montecarlóról, 
ahol a játékbank előkelő közönsége huszon
négy óra óta egy olyan szenzációról beszélt, 
amely nagy ritkaság volt még itt, a minden 
lehetőségek városában is.

A szenzáció nem volt más, mint az, hogy 
egy játékos, háromnapi szisztematikus játék 
után szétrobbantotta a bankot s közel félmil
lió frank nyereséggel tovább állott.

 (Folytatjuk.)

Kát-ts három szobás
lakás kiadó.teljesen 

komfortot
VI., ButomMrtea
IP. 4a IX., Mes

ter-utca H. Értekeiül helyszínen vagy gondnoknál: 180-ÖÓ
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Az Újpest imponáló győzelemmel 
oldotta meg a bajnokság kérdését
Második a Hungária — Harmadik a Ferencváros, amely 
Kaposvárott már nem ismételte meg a csütörtöki vir
tust — Óbuda a Nemzeti tetemén ünnepelte a negyedik 
helyet — Szeged győzött Miskolc csapata ellen

óriási izgalmak közben, mondhatnék: 
a proflbajnokság legizgalmasabb fini

sére lett pontot a vasárnap,
JLz Újpestet féltette mindenki leginkább 
•zen a vasárnapon,

ám az Újpestnek volt a legkevesebb 
féltenivalója,

mert meglepő és erélyes játékával hatalmas 
arányban győzte le a budaiakat. A Ferenc
város Kaposvárott már jóval kisebb ered
ményt tudott elérni a kétségbeesetten küzdő 
Somogyijai szemben. A szegediek és miskol
ciak találkozása sem emelkedett a rekord
győzelmek sorába, mert a két vidéki rivális 
közül Szeged csak egész minimális arányú 
győzelemmel tudta megszerezni a két baj
noki pontot. Nem igy a III. kerület csapata, 
amely kiadós vereséget mért a teljesen fá
radt Nemzetire s ezzel bebiztosította a ne
gyedik helyét. A bajnokságot tehát lefutot

Hat kemény gól zárta a nehéz szezont Újpesten 
Újpest—Budai 11 6:0 (4:0)

Mosollyal kezdődik a 
mérkőzés, Faragó Lója, a 
budaiak intézője ugyanis 
megnézi a turnikék .szám
lálólapját. Ezeken ugyan 
mi mosolyognivaló sem 
akad, az arány azonban, 
ami a fizető és a potya
nézők között mutatkozik, 
örömmel tölti el Fara
gót. Az örömnek az az 
oka, hogy nem az ő 
rendezésében megy a 
mérkőzés. A mosoly

Bzonban csakhamar leolvad az arcáról. Láng- 
felder, a népszerű „Patyi" rágyújt az obiigát 
szivarra és megszólal egy önbizalomtól duz- 
*adó hang:

— Mire Patyi a szivart elszívja, az Újpest 
bajnok...

— S ha a szivar nem szelei?..«
A szivar azonban nagyon is „szelei", mert 

1 3. percben

WiM.1L

NEM SEGÍT SEM SÍRÁS, SEM KIFUTÁS:
JAKUBE LÁBA FÜRGÉBB. I. FÉLIDŐ, 18 

PERC. 2:0.

Auer Szűcstől kap labdát, amelyet huszon
öt méterről fénykorára emlékeztető stílus
ban megvág s az védhetetlenül süvít a 

„vlnkllbe". 1:0.
Ragyogó gól, megérdemli a tüntetést, amelyet 
• közönség a tölcsérekkel fölszerelve, szinte 
szakadatlan tempóban küld a csapata felé. Mel
lesleg máshová is jut ebből a félelmetes népi 
morajból. Közben a budaiak majdnem egyen
lítenek, hogy rögtön utána Pusztai lövése pat
tanjon a kapufán. Szép közelharc alakul ki a 
budai kapu előtt, amelyekből korncrck esnek, 
végül is a Budai szabadul az „ölelésből" s ve. 
Szélyes támadást vezet. Hasztalan. Az újpesti 
védelem most roppant erősen áll a lábán s 
hiába heveskednek a budaiak, a hidegvér és 
rutin a lilafehérek oldalán van. Az Újpest ra
gyogó kombinációkkal operál, a tizenhatosnál 
azonban rendszerint lelassul az iram. Egészen 
a 18. percig. Ekkor . ,

Auer azöktetésnek szánt passzát Kárpáti 
háttal vlsszaemell, a labda újra Auerhez 
kerül, tőle Pusztaihoz, aki középre tolja, 
ahol már Jakube és Wéber vár. Fábián 
kifut elébük, az ívelő labdába azonban 
Jakube egy gondolattal hamarább teszi a 
lábát és a labda a hálóba fúródik. 2:0.

Átmeneti fölénybe kerül a Budai, nz Újpest 
azonban keresztlabdáival szörnyen megfuttatja 
őket és szemmellálhatóan szedi ki az erejüket. 
Ma nem vitás az eredmény, az Újpesté a 
nagyobb játékkultura. A 35. percben szép akció 
zudul a budai kapu ellen:

Steiner—P. Szabó—Kiss—Auer a labda 
■tja, Fábián hiába fut ki, Auer fejese für-

Szeged tíz emberrel is elvitte Miskolcról a két pontot 
Szeged—Attila 2:1 (0:1)

Miskolc, május 28.
(A Hftl« Napló tudóiUilának ttlefónl'lrn- 

ttfe.) Élvezete,. „ép és erő,Iramú mérkőzést 
ÍUnott a két vidéki csapat. Ar eredmény végjn 
bizonytalan volt. Az Attila sokáig vezetett, majd 

Szeged a második félidő közepén egyenlített s 
csak az utolsó percnek utolsó másodperceiben 
sikerült a szegedieknek a győzelmet jelentő gólt 
belőni.

Végeredményben Szeged csapata megérde
melten győzött, mert a 10-lk perctől kezdve 

ták s ha ez még nincs is teljesen lezárva, 
az csak az ismeretes Somogy—Soroksár- 
mérkőzés lassú adminisztrációjának tudható 
be. Remélhető, hogy az osztályozók meg
kezdése előtt már ez a kérdés is dűlőre jut.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
1. Újpest 89:30 gólarány 37 pont
2. Hungária 74:28 36
3. Ferencváros 80:22 35 M
4. III. kér. FC 51:39 27
5. Budai „11“ 41:43 M 25
6. Bocskai 40:37 22
7. Kispest 40:55 19
8. Szeged 32:47 19
9. Attila 30:50 13

10. Nemzett 32:62 13
11. Somogy 25:63 9
12. Soroksár 27:85 9
A Somogy—Soroksár őszi 0:i cs mérkőzés 

ügye végső fokon a belügyminiszter dönté
sére vár.

gébb. 3:0.
Nem sokkal később nagy bomba süvít a kapu 
mellett, aztán Polgár kitörése fenyeget góllal, 
de Polgár ma használhatatlan s beadás helyett 
lő. Közvetlenül szünet előtt P. Szabó rohamát 
Magda csak gánccsal tudja megakasztani,

A tizenhatosról Íveli P. Szabó a szabad
rúgást, amely a könnyelműen védő Fábián 
keze felett érintés nélkül, pompás Ívben 

hálót. 4:0.

UALnNtCtttILI.
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Szünet után a kijövő újpestiek most már 

kétségkívül bajnokcsapatát ováció fogadja. 
Tizenegyszer zug föl egymásután a háromszo
ros éljen, miközben Kiss Gábor majdnem gólt 
lö. Az 5. percben ellentámadás és Czumpft be
adását Polgár futtában a lécre fejeli. Steiner 
bombája is alig kerüli el a hálót, majd meg 
Jakube és P. Szabó fejelési művészete kell 
nagy tetszést. A kombinációk most is szépek, 
de kevesebb a tettrekészség bennük, mint a: 
első félidőben. Igaz viszont, hogy már négy 
gól bent van. Potya mesternek azonban nem 
tetszik a lustálkodás és beszól a pályára, mi
közben a közönség a gólokat reklamálja. A 
reklamációt azonban sokára intézik el s a 
Budai átmeneti fölényét nem sikerül lefékez
niük. Végül a 34. percben

Steiner keresztlabdájára Auer és Fábián 
egyszerre fut, „Ricsi**  n határozottnbb, 
beletalpal a labdába, közben Fábiánt is 
éri a amíg Fábián lefekszik, ■ labda a 

hálóba gurul. 5:0.
Ahogy Újpesten mondják: a bíró csuklás nél
kül megítélt. Lassan szedelőzködnek nz cmhe 
rek, a iefulolt utolsó bajnoki meccs közönsége 
széledni kezd, a 44. percben azonban még

Kiss Gábor lövése fúródik a budaiak meg
viselt hálójába. 6:0.

A szőkébb Dumavár s a tágabb újpesti 
drukkerhad a biró füttye ulán mámorosán ün
nepli 1932/33 bajnokát. Az ünneplésből renge. 
teg jut Potyának, aki nagy önuralommal állja 
nz arcán cuppogó csókok ostromát. Nincs mit 
félnie: a rúzs nem hervad le róla.

tíz emberrel harcolta végig a mérkőzést.
Ugyanis *,<iiogyt  kőzépfederetet Schőn bíró a 
határbiró megsértése miatt kiállította, ami csak
nem botrányt idézett elő.

Somogyi nem akart levonulni a pályáról, 
majd mikor elindult, az egész szegedi csa
pat velement az öltözőbe g tizenegy percen 

keresztül állt a játék.
Ez Idő alatt a vezetőségnek sikerült a csapat 
többi tagját a további játékra kapacitálni. A 
33. percben Simonyt beadását Mátéffy befejelte,

0:1. Szeged ezután csak kornereket tud produ
kálni.

Szünet után a szegediek fölénybe kerültek a 
visszaeső Attilával szemben s a 25. percben 
Lukács egyenlített. 1:1. Ezután mindkét csápat

Háromnapi esőtől feláztatott csúszós pályán játszott a Ferenc- 
város a Somogy ellen

Ferencváros—Somogy 2:0 (1:0)
Kaposvár, május 18.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen
tése.) Óriási érdeklődés előzte meg a Kupa

döntőn fényesen szerepelt 
fciencvárosi csapat játé
kát. A pályaudvaron An- 
dorka Gyula, a somo
gyiak elnöke fogadta 
Maylinger Bélát, a Fe
rencváros elnökét és üd
vözölte a kaposvári sport
tá: sadalom nevében. Az 
erősen felázott, viztócsák- 
tól tarkított pályái 
Hcrtzka biró játékra al
kalmasnak találta és 3000 
főnyi közönség előtt meg
kezdődött a mérkőzés. A 
b. percben Sárosi—Toldi 

Kohut a labda útja, utóbbi hatalmas bombát 
ereszt meg, de közben Sárosi ofszájdra futott. 
Egy percre rá feljön a Somogy is, de a nagy 
helyzetet Csizi mellé lövi. A ferencvárosi half- 
sor Túráival az élén gyakran dobja tárna- 
dásha a csatárláncot, egyikből Egri csak nz 
utolsó pillanatban szereli Toldit. A 19. perc
ben újabb nagy helyzet adódik Háda kapuja 
előtt, de a kapus nagy önfeláldozással ment. 
Az iram fokozódik, Sárosi tisztára játssza

Macska-egérharc volt Óbudán
III. kér: FC—Nemzeti 4:1 (2:0)

Az óbudaiaknak egy 
döntetlen is elég a ne
gyedik helyhez. A Nem- 
z.cti érdektelen fél. Eb
ben a hangulatban kez
dődik a játék. A III. 
jer. ostromol pereken 
keresztül, de csatársorá
ban nincs egy gondol
kodó koponya sem. Vég
re a 26. percben meg
születik az első gól. A 
szabadrúgást Weinhardt 
könnyedén akarja fogni, 
ám

Fenyvesy

Drössler beleugrlk a repülő labdába és 
oxfordszerü mozdulattal beemeli az álmél- 

kodó kapus elölt. 1:0.
Ezután Győri nagy lövése süvít el léc fölött, 
majd a 30. percben a Fenyvcssybe beleugró 
Flórát kiállítja a biró. Több fault és tizen
egyest állító gáncs akad ezután is. A 32. perc
ben Aczcl elbuktatja Győrit. A biró tizenegyest 
ítél. Fenyvessy berúgja, de szabálytalanság 
miatt a biró megisméitelteti.

— Ez biztosan nem megy be... — mondják 
az idegesek.

Ám Fenyvesy lába nem hibáz. 2:0.

Á Hungária tartalékos csapata csak a 
II. félidőben tudta legyűrni a Győri ETO-t

Hungária—Győri ETO 3:0 (0:0)

Szabó 
mentette meg a profi 
Félidő vége felé két 
dik a Hungária

Győr, május 28.
(A Hétfői Napló tud. 

telefonjelentése.) Az er- 
zsébetligeti sporttelepen 
Grey T. bíráskodása 
mellett 5500 főnyi kö
zönség előtt találkozott 
a két csapat.

Első félidőben az 
ETO legalább annyit 
volt frontban, mint a 

Hungária 
és csak Szabó kitűnő 
védése, meg a kapufa 
Csapat hálóját a góltól, 
hatalmas gólhelyzet adó- 

elött, de Szabó mind a két
szer kivédi a hálóba tartó labdái.

Szünet után Szabót Újvári váltja fel a kapu-

nn FCNVFQ SZAKORVOSUl _ ■ ■ BW W ■ ■■ ver-, t>6r-e» nemlbeteeeli 
szüüzjmüs np,‘ nap

Kakocsi-ut 32. |. em. I. KákiiMal szemben.

bán és rövidesen alkalma nyilik a bemutatko
zásra. Bomoda elfut, zugó lövését a kapufa menti, 
a visszapattanó labdát pedig Újvári bravúrosan 
fogja. Most a Hungária egyik támadásában Szegő 
összefut Csizmadia kapussal, aki megsérül. A 
Hungária tovább Is ostromol és egyiknél

Tlcska éles labdája a hálóba suhan. 1:0 
Egyik újabb támadásnál Gergely Dudás—Tlcska, 
majd újból

Dudás a labda útja és az utóbbi lövése 
megzörgeti a hálót. 2:0.

LépcsőhAp.1 külön*  
bejáratú, 2 ablakon UUVllI I 

szoba junius eiselóre |f i A ffl Á VII. kerület. Király-utca II I fl U Ua 65. 11. emelet 1. szám. 

erősítette az iramot s a 45. percben Havas ke*  
resztülverckcdte magát a miskolciak védelmén 
és pompás góllal bebiztosította a szegedi győzel
met. A miskolci közönség ezután heves tűnte*  
tést rendezett a győztes csapat ellen.

Kohutot, aki közelről mellé lő.
Sárosi mindenütt olt van, a mezőnyből 
hozza előre a labdát, átverekszi magát a 
védőjátékosokon, a kapu előtt elcsúszik, 
de még át tudja adni Toldinak, akinek a 

lövése a bels őkapufárói bepattan. 1:0.
A gól ellen a közönség hatalmas tüntetésbe 
kezd, mert mindenki ugy látta, a biró kivéte
lével, hogy Toldi lesben állt!

Szünet alatt a csapatok vezetői kérték a 
bírót, hogy

szüntesse be a játékot a pálya életveszélyes 
volta miatt.

A biró erre nem volt hajlandó. A Ferencváros 
erősen felnyomult, de a csatárok nehezen tud
ják megcélozni a kaput. A 28. percben

Sárosi a jobbszélső helyére viszi a labdát, 
onnan bedobja Toldinak, aki éles lövéssel 

megszerzi a második gólt. 2:0.
Utána ellaposodik a játék és mezőnyjátékkal 
ér véget a mérkőzés. ,

A mérkőzés csemegéje újból Sárosi játéka 
volt, de igen jó volt Turay, Papp és Háda is. 
A somogyiak közül: Egri, Boros és Gacsán 
kitűnő játéka szerzett élvezetet a kaposváriak, 
nak.

A kerület egykapura játszik a továbbiakban ts 
a léleknélküli Nemzetivel szemben.

Szünet után folytatódik az alacsony nivóju 
játék.

A 3. percben Fenyvesy belövi a harmadi
kat. 3:0.

Az óbudaiak forlátlan urak a pályán. A 19. 
percben

Győri r.zép, erős lövése akad meg Weln- 
hardt hálójában. 4:0. ol

A Nemzeti az eddigi lessék.lássék játékából 
felocsúdik, de a remek formában levő Biró 
szinte egyedül teszi „hidegre" egész csatár
sorukat. Az állóhelyi „srácok" a Nemzetiek 
minden szabadrúgásánál kórusban kellemetlen
kednek:

— Hóóóóó-rukkk!
Alig két perc hiányzik még a befejezésből, 

amikor
Beretvás egy ártatlannak látszó beadást 
hazafejel, ám Gallina nem tud a szándé
káról, kifut a igy a labda lassan, cam
mogva gurul Im* a kerületiek hálójába. 4:1.

A mérkőzés lefolyására a legjellemzőbb kriti
kát a távozó közönség alkotta:

— Kapnak ezek prémiumot is?
— Meg fizetést sem érdemelnek ...

A mérkőzés vége felé Wéber 3:0-ra növeli a Hun
gária gólarányát.

A Hungáriából Kalmár, Tlcska és Wéber ki
váló formáról tett tanúságot. Az ETO játékosai 
közül Brezsányi, Takács és Bumuda nyújtott ki
válót.

A szentlőrínciek letörték 
a Vasasok bajnoki 

reményeit
A II. liga tegnapi fordulója hatalmas meg

lepetést hozott: a Vasas—SzNFC mérkőzés el
döntetlenül végződött. Ezzel a Vasas a Phöbus 
mögé került, mert az gólzáport rendezett a 
Budafok elleni meccsén.

II. LIGA
1. Vasas 26—46, 85:19. 2. Phöbus 25—45, 

81:15. 3. Szürketaxi 25—37, 60:17. 4. Bak TK 
25—34, 61:38. 5. Etc FC 26—32, 47:41. 6.
SzNFC 26—29, 75:38. 7. Vác I'C 25—27, 44:57. 
8. Csepel 26—25, 40:04. 9. Budafok 20—24,
46:69. 10. Draschc 25—23, 34:51. 11. Droguls*  
Iák 25—16, 28:74. 12. Shell (visszalépett) 26—10, 
13:37. 13. Rákospalota (visszalépett) 26-9,
1:89. 14. Bőrösök (visszalépett) 26—0, 2:8.

Vasas—Szentlőrlnc 0:0. óriási meglepetés! A 
Vasas végig — de különösen a szünet után — 
fölényben játszott, de csatárainak semmi sem 
sikerült. Kiválóan játszott a kél védelem. Be- 
rcczky megsérült. Slanczlt a biró kiállította.

Phöbus—Budafok 9:0 (5:0). Góllövők: Sólyom 
(5), Sztrigán (2) és Tombor (2). A bajnokjelölt 
hatalmas fölényben játszott.

Vae FC—Drasche 2:2 (2:2). Góllövők: Sáros, 
Kohn, ill. Jeckl és Lengyel. Egyenlő ellenfelek 
fair küzdelme. Mind a két csnpalban a csatár- 
sor játszott nagyszerűen.

Drogulsták—Ete FC 2:2 (2:0). Góllövők: Ml*  
hácsi, Kovács, ill. Ferstl (2). Az Etc FC fö
lényben volt, a Droguislák lelkesen védekeztek*
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Kellős meaterugrás a londoni nagy uszodá
ban.

A Csepeli MOVE nyerte 
a Kárpáti-csoport derbijét

A CsTK—KSC III. osztályú derbi döntetlen ered
ményével a MAFC ugrott az élre — Kikapott a 
Húsos és a PMTK, döntetlenül Játszott a Föv.T.Kör

Az elmúlt forduló legnagyobb eseménye a I 
CsMOVE WSC mérkőzét. volt. A 2000 néző 
előtt lefolyt mérkőzést a csepeliek nyerték s ez- I 
?el a bajnokság győzteseinek látszanak. Aj 
KTC aligha állítja meg útjában. A Ili. osztály
ban nem kisebb érdeklődés előzte meg a CsTK 
—KSC-meccsct. Ez döntetlen lelt, nntl nagyon 
jól jött n MAFC-nnk: gólaránnyal az élre ugor
hatóit. A biztos bajnokok közül leégett a 
PMTK, Húsos, de a Föv. Tkör Is csak döntet
lenig vitte. A PTBSC legyőzte a budatélényicket 
és ezzel bajnok lelt.

(Táblázatunkban az első szám a meccsek, a 
második a pontok számút jelzi, a harmadik is 
negyedik a gólaráryt mutatja.)

I. OSZTÁLY w
1. Törekvés 27-46, 100:33. 2. Postás 28—42, 

7lí:42. 3. Elektromos 26—38, 78:38. 4. BSzKRT 
25—36, 67:26. 5. UTE 26—34, 71:45. 6. BSE 
25—31, 84:43. 7. MÁVAG 25- 27, 54:43. 8. FTC 
27—25, 61:60. V. EMTK 27—24, 84:65. 10. MTK 
27—23, 51:59. 11. URAK 27—22, 46:64. 12.
BEAC 27—19, 38:54. 13. „33“ FC 26—13, 26:55.
14. FVSK 27—11, 43:115. 15. VI. kér. FC 28—5, 
18:110.

URAK—Fér. Vasutas 4:1 (1:0). Góllövők:
Vida III. (2), Varga és Vajda, ül. Szoják II. 
Unalmas játék.

UTE-REAC 2:1 (1:0). Góllövők: Vigh VI. és 
Kertész, ill. Vigh. A BEAC nem érdemelte meg 
a vereséget.

FTC—VI. kér. FC 9:0 (4:0). Góllövők: Kiss 
(3), Bihómi (2), Gervai (2), Kemény (2). Az 
FTC lehengerelte n rákospatnkiakat.

MTK-EMTK 4:2 (2:0). Góllövők: Szagán 
(2), Erdős, PitroíT, ill. IJakk (2). Szép mérkő
zés. Az EMTK formáján alul játszott.

II. OSZTÁLY 
Kár [táti csoport.

1. Cm. MOVE 25—38, 85:42. 2. BMTE 25—35, 
89:42. 3. WSC 25—34, 71:41. 4. BTK 25—33, 
83:45. 5. KFC 25—32, 60:48. 0. BRSC 25—28, 
84:40. 7. KTC 25—28, 57:44. 8. Ganz 25—28, 
54:46. 9. Köb. AC 25—25, 59:57. 10. SzFC 25- 
19, 50:68. 11. FSC 25—16, 41:63. 12. BTC 25—
15, 35:62. 13. Hungária 25—13, 46:03. 14. FSE 
25—8, 25:09.

Cm. MOVE—WSC 4:1 (3:0). Góllövő: Faragó 
(2), Pollúkovics, Uitz II., ill. Baranyai ((11-cs- 
bői). 2000 néző. Megérdemelt győzelem.

BMTE—l'SE 7:0 (2:0). Góllövő: Kardos (2), 
Poszmik, Winczheim, Borkv (11-esből) és 
Ábel (2).

BTC—BTK 4:3 (3:4). Góllövő: Dési (2),
Trltzl. Majoros, ill. Kiázer (2) és itutler. A 
bíró kiállította a BTK-hóI Pfeilt, Hiitlert és 
Pétert. A meccs a II. félidő 16. percében félbe
szakadt, mert a bírói megverték.

Hungária Sí FC 3:3 (1:0). Góllövő: Fábián 
(21, Tamási, ill. Murát (9) és Srlobodn.

Kelenföld—Ganz 2:1 (0:1). Góllövő; Laki, 
Németh, ill. Kubicza.

Köb. AC—Felien 3:3 (2:1). Góllövő: Almádi, 
Konyor, Vojnn, ill. Zahumenszky, Gudra és 
Molnár TI.

BRSC—KTC 4:1 (1:0). Góllövő: Brunncr, 
Kontror, Gál, Kovács, ill. Molnár.

Stobbc csoport
1. TLK 25-37, 83:45. 2. Turul 25- 36. 61:37. 

X HAC 25—35, 60:41. 4. Ili. kér. TVE 25- 29, 
62:49. 5. Testvériség 25—28, 59:47. 6. PSC
25—24, 46:52. 7. BLK 25-24, 60:70. X RTK 
25—22, 50:50. 9. BVSC 25-21. 50:46. 10. OTE 
25-20, 36:46. 11. Vasas 25 20. 45:55. 12. ZSF. 
25- 20, 41:52. 13. TSC 25-18. 38:59. 14. NyTF. 
25—16, 40:59.

Tarul—III. kér. TVE 4:3 (1:3). Góllövők:
Farkas. Kucsera, Hitnmer, Mrovcsák, 111. Lack- 
ner (2) és Moscheim

TLK—Vasas 2:0 (1:0). Góllövők: Stahl és 
Markó.

Bp. Vasutas—-Olt' 1:6 (0:0). Góllövő: Schrei 
bér. Mandovils BVSC a mezőny legjobbja volt.

RTK—TSC 4:2 (2:2). Góllövők. SchSITer 11. 
(2), Varga, Kuna. ill. Crei»| é» Takács.

TeatvérUég— ZSE 3:3 (2:1). Góllövők Re- 
részié*,  Gremen, Otlávi, 11). bekecs (2, 11-esböl) 
é*  Fézlcr IV.

U4C—PSC 3:1 (0:0). Góllövők: Jakab, C»u- 
lorás. Tóth. Hl. Instilorkz

Nyomdász BLK 2:1 (IsO). Góllövők: Kicin 
(2), 111. Lukác*.

Vitéz Somogyi Endre az épé-1 
bajnok

Zöld Ferenc dr. szenzációs 
teljesítménye

Vasárnap vívták le a Margitszigeten az epé- 
bajnoksúgot, amelynek győztese vitéz. Somogyi 
Endre lelt. A bajnok egyetlen vereségét a máso
diknak helyezett Zöld Ferenc dr.-túl szen
vedte el.

A helyezési sorrend a következő: Bajnok: 
vitéz Somodul Endre (HTVK) H győzelemmel. 
2. Zöld Ferenc dr. (BEAC) 12 gy. 3. Idrányi 
(HTVK) 10 gy. 4. Borovszky (HTVK) 8 gy.
5. Hajdú dr. (BESzKR) 6 gv., 3 kapott luss.
6. Bay (BEAC) fi gy., 4 kapott luss. 7. Gözsy 
di. (HTVK) 6 gy., 5 kapott tuss. 8. Dunay 
(BBTE) 6 gy., 6 kapott tuss. 9. vitéz Baky 
(HTVK) 5 győzelemmel.

A bajnoki verseny eredményeként az Európa- 
bajnokságra kiállítandó párbajtőrcsapat való
szinti ösízcállilása így fog festeni: Somogyi, 
Idrányi, Borovszky, Gözsy dr., Tímár, Zöld 
Ferenc dr.

III. OSZTÁLY
Első csoport

1. MAFC 28—42, 84:36. 2. CsTK 29—42,
80:35. 3. KSC 29—42, 69:35. 4. SzAC 27—40,
96:52. 5 Hálókocsi 29—35, 59:38 6. SzRTC 29— 

60:52. 7. BIJFC 29—32, 69:55. 8. KTK 29— 
30, 57:50. 9. KAOE 20—27, 62:68. 10. KSSE
£9—25. 43:54. 11. I. kér. SC 28—25, 45:60. 12. 
MKE 29—21, 43:61. 13. NJTC 29—20, 52:71.
14. EMOSz 27—16, 34:49. 15. LTE 29—13, 30:83. 
16. B1K 29—13, 41:125.

CsTK—KSC 0:0. A II. félidő 11. percében 
egy CsTK játékos kiállítása miatt a közönség 
betódult a pályára, mire a bíró lefújta a mécs
esét.

SzAC—Hálókocsi 3:1 (1:0). Góllövők: Ko
vács (2). Fríesz, ill. Linczinger.

NJTC—BBFC 5:0 (2:0). Góllövök: Kernmül- 
Icr II- (2), Neumayer (2), Kcrnmüller I. (11-es- 
bői). Durva mérkőzés négy kiállítással.

KSSE—LTE 3:1 (1:0). Góllövők: Tomanek, 
Steinbach, Kaubek I., ill. Masek.

I. kér. SC—KAOE 2:2 (1:0). Góllövők: Gahir, 
Kluger, ill. Lassingleitner és Király.

MAFC—Menekültek 2:1 (2:1). Góllövök:
Szűcs, Kemény, ill. Ráday.

KTK—EMOSz 2:1 (1:Ó). Góllövők: Mcister. 
Piri, ill. Tóth.

SzRTC—BIK 7:2 (3:0). Góllövök: Varga I- 
(4), Varga II., Oravecz, Juhos ill, Németh cs 
Hajdinyák.

Második csoport
1. Főv. TKÖr 29—48, 73:32. 2. M. Pamutipar 

29—43, 86:35. 3. UTSE 29—43, 71:36. 4. MFTR 
29—38, 58:45. 5. ZAC 29—36, 49:42. 6. P. Tö
rekvés 30—35, 65:50. 7. Vérhalom 29—29,
43:46. 8. UMTE 29—29, 37:50. 9. NTC 29—27, 
<0:57. 10. Compactor 28—26, 33:43. 11. BSC 
29—23, 36:50. 12. VI. kér .SC 29—21, 41:52. 13. 
Törökőr 28—20, 36:54. 14. MSC 29—20, 41:66.
15. RAFC 28—17, 33:65. 16. SelimoU (visszalé
pett) 30—10, 16:39.
Föv. TKÖr—Vérhalom 2:2 (2:1). Góllövök: Kör- 
inöczy, Wamschlager, ill. Bcrnwaller és Bc- 
rinde.

Pamutlpar—RAFC 8:0 (2:0). Góllövök: Mcrsva 
(3). Kerner (2), Lutz III. (2) és Bozi.

UTSE—Törökőr 5:1 (3:0). Góllövök: Lnukó, 
Tömpék (11-esböl), Ontkó (2), Szakineislcr, ill. 
Vince (11-esből).

MSC—UMTE 2:0 (OK)). Góllövők: Primula és 
Hajnal.

MFTR—VI. kér. SC 4:0 (1:0). Góllövők: Miil- 
ler. Llszák, Patek és Ebner.

ZAC—NTC. 4:1 (2K»). Góllövök; Pollacsek (3). 
Felföldi, ill. Németh.

P. Törekvés—BSC 4:0 (2:0). Góllövők: Siba. 
Tóth, Gulyás és Kodó.

IV. OSZTÁLY
Első csoport

1. PMTK 15—22, 44:11. 2. Jutagyár 15—20, 
33:18. 3. RÁC 16—IX 36:36. 4. P. Réméin
15—17, 27:21. 5. MÁV Előre 15—17, 27:27. 6. 
Uránia 15—14, 23:26. 7. MTC 15—13, 25:28. 
X USC 15-9, 23:49. 9. LTK 15—6, 17:39. 10. 
ÜLI (törölve).

MÁV Előre—PMTK 2:1 (2:1). Góllövők:
Czieglcr és Csapó, ill. Bauer. A már bajnok 
PMTK veresége nagy meglepetés.

USC—MTC 3:0 (1:0). Góllövők- Prekop,
Kristóf és Hevessy.

RÁC—LTK 2:0 (1:0). Góllövök: Buchsbaum 
és Ecker (11-esböl).

Második csoport
1. KEAC 21—3.3, 69:20. 2i KASC 21—33, 62:23. 

3. Kalapos 21—31, 70:30. 4. Cukrász 21—28, 
52:35. 5. Valéria 21—26, 59:46. 6. NCS 21—25, 
56:30. 7. X. kér. I C 21—21, 54:38. 8. MÖSzTK 
21—19. 39:48. X VII. kér. Amatőr 22—14,
35:70. 10. PATE 22-12, 31:74. 11. VÁC 21—11, 
41:58. 12. Siketek 21—3, 16:112.

KEAC—VII. kér. Amatőr 6:1 (1:1). Góllövők: 
Hajdú 13). Kovács (21, Kirbauer, ill. Pauiheim.

Cukrász -Siketek 7K1 (4:0). Góllövő: Marjai 
(3|, Vastag (2), Unc,er (2).

MÖSzTK—X. kér. FC 4:3 (2:2). Góllövők: 
Mariik (2). Ledényi HL. Barlis (11-esből), ill. 
Kovács, Vörös és Wcftenbuch.

Valéria—PATE 4:1 (24). Oóüövök: Varga (2), 
Bóra. Kiss, ill. Kovács.

NSC-VAC 6:1 (1:0). Góllövök: I.clpnlk (3), 
Bemer (2), Dénes, Hl. Kohn.

Harmadik csoport
1. Húsos 22—-33, 43:27. 2. Drasche 21—30, 

55:31. 3 .Gránit 21—27, 37:29. 4. KAC 21—28, 
42:41. 5. K. Hanoi 26—21, 29:33. 6. Köb. FC 
21—18, 42:3X 7. SzNSE 20—IX 37:40. X ETC 
20—18, 33:37. 9. SAC 21—17, 25:34. 10. K. Tö
rekvés 21—16, 35:41. 11. ETSC 21—15, 26:40.
12. Szondi 19—12, 25:4X

K. Húsos—Húsos 3:1 (2:6). Góllövők: Slair- 
czn, Vizy, ill. Wolf.

Drasche—SzNSE 6:1 (3:6). Góllövők: Gom- 
barcsik (4) és Draskó (2), ill. Szebehelyi.

ETC—Szondi 4:3 (2:1). A bíró nem jelent 
meg, ezért barátságos jellegű volt a meccs.

K. Törekvés—Gránit 2:1 (2:0). Góllövök:
Kalocsai, Zsellér (11-esbő), ill. Krukár.

ETSC—SAC 1:0 (1:0) . Góllövő: Tompa.
Szabó I. (SAC) kiállítva. .....

Köb. FC—KAC 1:1 (1:0). Góllovö: Pill, ill. 
Almást.

Negyedik csoport
1. PTBSC 15—27, 51:18. 2. Budatétény 16—23, 

66.28. 3. B. Testvériség 16—22, 45:23. 4. UFC 
16 20. 23:24. 5. Spártu 16—19, 52:34. 6. OMSC 
15 -11, 31:52. 7. KSC 14 7. 31:32. 8. T.bin 
15—7, 21:45. 9. Lapterjesztők 15—2, 7:71. 10. 
OFK törölve.

PTBSC—Budatétény 6:1 (3:0). Góllövő: Schu-

Sopron ódon falai között ünnepelték a megujhodott 
magyar tornát

Sopron, május 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn- 

tése.) A MOTESz a vidéki országos tornász
bajnoki versenyt vasárnap a Soproni Torna
egyesület rendezésében bonyolította le. A Sop
roni Tornaegyesület Magyarország második 
legrégibb tornászegyesülete rendelte az orszá
gos és vidéki egyéni tornászbajnoki versenyt. 
Vasárnap délelőtt ebből az alkalomból Buda
pestről

külön tornász fllléresvonat
érkezett Sopronba, amelyet a pályaudvaron 
ünnepélyesen fogadtak.

A tornászünnepséggel kapcsolatban ünnepelte 
Magyarország legrégibb tornászegyesülete, a 
Nemzeti Torna Egylet is. fennállásának hetven
éves jubileumát. Délelőtt a városháza tanács
termében a MOTESz ünnepi tanácsülést tar
tott gróf Teleki Sándor, a MOTESz elnökének 
vezetése alatt. A tanácsülésen a hetvenéves

Kikapott a fővárosi amatőrválogatott 
Athénben

Görögország—BLASz 3:1 (1:1)
Athén, május 28.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A BLASz 
válogatott csapata a kitünően játszó görö
göktől

3:1 (1:1) arányú vereséget szenvedett.
A magyar csapat a 27. percben Keszely 
állal lőtt góllal vezetett, melyet a görög csa

Jól játszott a Bocskai, de csak 
döntetlent ért el

Bocskai —Holland
Hága, május 28.

(.4 Hétfői Napló tudósitójának jelentése.) 
A Bocskai hollandiai túráján vasárnap Hol
landia B) válogatotl csapatával játszott, 
melyet több elsővonalbeli játékossal erősítet
tek meg. A mérkőzést 12.000 főnyi közön
ség nézte végig, amely a játék befejezése

Budapest két külföldi kerékpáros vendége jól szerepelt
Nagy közönség jelenlétében futották le a 20 

éj 30 km-cs mólorvezetéses kerékpárversenyt a 
Millenárison, amelyen résztvellek a berlini 
Pawlack és a drezdai Nedo. A két német ver
senyző igen jól szerepelt, Nedo a 20, Pawlack 
a 30 km-es versenyen győzött is. Eredmények: 
20 km-es verseny: 1. Nedo Drezda 10 p. 42.6 
mp. 2. Pawlack Berlin 10 méterrel. 3. Istenes 
100 méterrel. .10 km-cs verseny: 1. Pawlack 
Berlin 24 p. 62 mp. 2. Szekeres 20 méterrel. 3. 
Istenes 410 méterrel. 20 körös térelőnyoerseny:

Az UTE nyerte a vizipóló villámtornát
Vasárnap este a nemzeti sportuszodában elő

kelő közönség előtt rendezte a MUSz jótékony
célú versenyét n kortnányzóné nyoinorenyhitő 
akciója és az Újságírók (Szanatórium Egyesü
lete javára, melyen a kormányzó és családja is 
megjelent. A verseny eredménye a kővetkező: 
300 méteres gyorsttszás: 1. Nagy Lajos, MUE,

Kulitzi legyőzte Madarászt 
és Donogánt

A MAC vasárnap délután rendezte atlétikai ver
senyéi, melynek legértékesebb eredményét Kulitzi 
érte el 47.06 m.-es diszkoszdobésával, mely uj j 
főiskolai rekordot jelent.

Kulitzi legyőzte a 47.03 m.-t dobó Madarászt 
és a 46.68 m.-re hajító Donogdnt.

100 m.-es' síkfutásban Haggambi ti mp.-es 
eredménnyel győzött Gerő és Nagy ellen. A súly
dőlést Darányi 14.40 m.-rel a maga javára dön
tötte el, a rúdugrást Zsufka nyerte 380 cm.-rel, 
a lávolugrásl Ba.ogh 723 cm.-rel. Az 1000 m.-cr 
síkfutást Szabó 2 p 30 mp.-cel, a 400-ast Friet I 
UTE 5L8 mp.-el, A 110 m.-e» gátfuUut Szabó | MTK győzött.

A

I

ber (3), Lukács, Ondrus és Rajnai, Hl. Rudolf,
UFC—B. Test vérbég 0:0.

V. OSZTÁLY
Első csoport

1. Autotaxl 16—30, 58:20. 2. MFOE 18—30, 
40:18. 3. P. Juta 17—26, 50:27. 4. DGSE 18— 
24, 26:1X X SzTE 17—18, 31:22. 6. MPSE 18-. 
17, 33:33. 7. Kp. VI. kér. 18—14, 23:42. 8. FÖv. 
H lg—10, 9:60. 9. Selifert (visszalépett) 18—6, 
9:20. 10. N. Húsos '(visszalépett) 18—1, 4Ö3, 
11. X. kér. ISE (törölve).

Kispest VI. ker.-MPSE 1:1 (1H>). Góllövőki 
Kulcsár (11-esböl), 111. Sághy.

Második csoport
1. FLK 17—29, 61:14. 2. GSE 17—27, 7«:1X 

3. Sz. Juventus 18—21, 42:36. 4. B. Magyarság 
17—21, 32:33. 5. NISE 15—17, 39:23. 6. Buda
tétény 15—12, 22:34. 7. RMTE 17—12, 22:44. 
8. M. Textil 17—11, 20:43. 9. RESC 18—11, 
19:51. 10. Budafok FSC 17—7. 15:52. 11. Bő, 
MTE (törölve).

NISE—Budafok Felsőváros 1:0 (0:0). Gól.
lövő: Steiner. Botrányos mérkőzés.

RMTE—GSE 1:1 (1:1). Góllövők: Kiss, ill, 
Uray.

B. Magyarság—M. Textil 4:0 (2:0). Góllövökf 
Sztolarik II. (2), Rácz és Szabados.

Nemzeti Tornaegyletet, továbbá a páduai Ardor 
tornászcsapatát ünnepelték és megalakították a 
MOTESz nyugati kerületét.

Rossz idő után vasárnap az időjárás meg. 
javult és négyezerfőnyi közönség gyönyörkö
dött a rendkívül érdekes és változatos számok
ban, a legjobb magyar tornászok, Neri világbaj
nok, az Ardor csapata és a Soproni TE hölgy- 
és férfi-csapatainak érdekes, fegyelmezett él 
jólsikerült gyakorlataiban és bemutatóiban. Az 
ünnepség alatt a közönség lelkesen ünnepelte 
a tornászokat, különösen Neri olasz világbaj
nokot. Az országos egyéni bajnoki viadalt többi 
meglepetést hozott. Az összetett versenyt Péter 
Miklós BTC nyerte nagy fölénnyel, Sarlós és 
Hegedűs elölt. Péter a nyújtón és lóugrásban 
is győzött. A gyürühintán újpesti versenyző, 
Barla, let) a bajnok. Hegedűs UTE 2 bajnoksá
got nyert korláton és lovon. A müszabadgya- 
korlatok bajnokságát Sarlós nyerte. A vidéki 
összelett bajnokságot a debreceni Tóth Lajos 
nyerte.

pat szabadrúgásból egyenlített.
Szünet után a magyar csapat visszaesett 

és ekkor a görögök szokatlanul durva já
tékba fogtak, miáltal a magyarok közül 
többen könnyebben meg is sérültek. Az 
utolsó percekben újabb két góllal terhelték 
meg a görög csatárok a BLASz kapu jatt

Fecskék 1:1 (0:1)
után meleg ünneplésben részesítette a debre
cenieket szép játékukért. A félidőben a hol
landok 1:0 arányban vezetlek, de szünet 
után a 25. percben Eöry kiegyenlített. A 
Bocskai szép technikás csatárjátéka puhá
nak bizonyult a kemény hollandiai védelem
mel szemben

L Szekeres 24.450 m. (300 m. előny.) 2. Nedo 
Drezda 24.115 m. (100 m. előny.) 3. Istenes 
23.940 m. (500 m. előny.) 4. Pawlack Berlin 
23.610 m. (előny nélkül). Flyerverseny (pont- 
főverseny, hat kör): 1. Németh BSE 35 pont.
2. Schmidt BSE 17 p. 3. Szűcs MTK 16 p. 4. 
Gacsa Győri DAC. 50 körös párosverseny: 1. 
Németh—Schmidt BSE 45 pont. 2. Szűcs— 
Mannheim MTK 29 p. 3. Szmilkó UTE—Farkas 
BSzKRT 14 p. 4. Vida 'BSE—Garai UTE 10 p. 
5. Galambos MTK—Bodai Jóbarát KK 8 p.

3 p. 58.6 másodperc.
Vizipóló: UTE—BSE 4:1 (0:1), MAC—BEAG 

4:0 (1:0), III. kér. TVE—MUE 2:1 (1:1), MTK— 
BBTE 3:0 (0:0), UTE—MAC 3:2 (2:0), MTK— 
III. kér. TVE 2:1 (2:0), UTE-MTK 2:1 (1:0). 
Tehát a villámtornát az UTE nyerte, 2. MTK,
3. MAC, 4. III. kér. TVE.

TFSC nyerte 15.8 mp.-cel. A gerely vetésben 
Csányl TFSC győzött 55.27 m.-rel, a magasugrás
ban Késmárki 185 cm.-rel, az 5000 m.-es síkfutás
ban Kelen Vasas 15 p 33.1 mp. alatt. A <X400-as 
staféta győztese a MAC csapata lett 3 p 31.4 
mp.-es idővel, megelőzve az ESC-l és az FTC-t.

X Delmar Walter érte el a Frontharcos Szö
vetség autóversenyének legjobb eredményét. Az 
Az útvonal G00 km volt Debrecen—Tokaj— 
Lillafüred és Gyöngyö*  érintésével Budapestre, 
a Hősök terére vezetett az ul. .A gödöllői Pak
kon lefutott kilométerversenyen a legjobb tel
jesítményt és a nap legjobb idejét Delmar Wal- 
tor érte el, 44.12 mp-es idejével. Az oldalkocsis 
uotorkerékpárok versenyében Bauer József
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„Visszahívni a német 
sportkomisszáriust“

— Irta erélyes hangon a nemzetközi olimpia! komité elnöke a 
német kormányhoz — A külföld nem engedi „glelchschaltolnl" 
az ollmpiászt — A holland atlétikai szövetség visszavonta 
a wilhelmshafeni válogatott mérkőzésre leadott nevezéseit

Bécs, május 28.
(Bécsi tudósítónktól.) A Hétfői Napló múlt

beli számúban adtunk hirt arról, hogy a június
ban Bécsben tai tandó nemzetközi olimpiai ko
mité (I. O. C.) illésén óriási botrányok várha
tók, mert az északi államok megbízottai indít
ványt terjesztenek elő, az 1934-es olimpiásznak 
Németországtól való megvonására. Azóta, mint 
ismeretes, még jobban kiéleződtek az ellenté
tek az I. O. C. és a német sporttényez.Ök között. 
Tudvalévő, hogy az egyes olimpiászok szín
helyét a nemzetközi komité jelöli ki, annak 
szervezését pedig az illető országban alakult 
nemzeti olimpiai bizottságnak adja át, amely 
alárendelt szerve az I. O. C.-nek és annak be
számolni tartozik. A német nemzeti kormány 
most egy rendelettel megfosztotta ezt a bizott
ságot a rendezés jogától és azzal egy kineve
zett országos „Sportkoinissart" bízott meg. Az 
I. O. C. Parisban lakó elnöke Baillet Latour 
gróf a múlt héten egy udvarias, de erélyes
hangú levelet intézett az illetékes német mi
nisztériumhoz, akit felszólít a sporlkomissárius 
visszahívására, mert az I. 0. C. csak az általa 
megbízott nemzeti bizottság rendezési jogát is
merheti cl, a sportkomissáriussal nem hajlandó 
tárgyalni és amennyiben kívánságának nem 
tesznek eleget.

ugy megvonja Németországtól az olimplász 
rendezési jogát.

A párisi „L‘Aulo“ cimii sportláp szerint Baillet 
Latour gróf a mai napig nem kapott hivatalos 
választ, a német kormány álláspontja azonban 
megállapítható a német sportsajtóból, amely 
egyhangúlag visszautasítja a nemzetközi komité 
követelését, sőt azt igen erélyes hangon tá
madja. „A külföldnek ezúttal bele kell törődni 
abba, amit a német sportmegbizott elhatároz", 
Írják a német lapok . Az előjelek szerint azon
ban a külföld, ugy látszik, mégsem engedi 
„glcíchschaltolni" az olimpiászt és a párisi lap 
értesülései szerint, amennyiben a bécsi ülésig nem 
jön határozóit és kedvező válasz Berlinből, ugy 
a nemzetközi komité elnöksége azon bejelenti,

hogy Németország megsértette az olimpiai sza
bályokat, miért is indítványozza, hogy

az 1936-os olimpiászt ne Berlinben, hanem 
a következő jogosult ország fővárosában, 

Rómában rendezzék.
Kétségtelen, hogy amennyiben a komité el

nöksége ilyen indítványt tesz, az feltétlen elfo
gadásra talál és a bécsi vendéglátó rendezőség
nek az a terve, hogy a botránnyal fenyegető 
kérdés elintézését halasszák el a jövő évben 
Athénben tartandó ülésre — valószínűleg nem 
lesz megvalósítható.

♦
Németország politikai izoláltságát, ugy lát

szik, követi a sport terén való teljes elszigete
lődés is. Egy amsterdami sportlapban olvassuk 
a következőt: A holland atlétikai szövetségnek 
a közeli napokban válogatott atlétákat kellett 
volna küldeni egy Wilhelmshafenben tartandó 
német—holland atlétikai versenyre. A rendező
ség nemrég levélben kérte fel a holland szövet
séget, hogy zsidókat és marxistákat lehetőleg 
ne küldjön. A német levél érthető felháborodást 
kellett a hollandusoknál. Rendkívüli közgyű
lést hívtak össze, amelyen elhatározták, hogy 
a wilhelmshafeni versenyekre való nevezéseket 
visszavonják és a jövőben nem küldenek atlé 
tákat a német versenyekre. A közgyűlés hatá
rozatát átiratban közölték a német szövetség
gel.

♦
Ezerkilencszázharmincötben lennének Berlin

ben rendezendök a téli olimpiai játékok (mű
korcsolya, jéghockey és gyorskorcsolyázó világ
bajnokságok). Az előkészítő komité nemrég 
tartott ülést Prágában, amelyen egyhangúlag el
határozták, hogy azonosítják magukat az 
I. O. 0. elnökségének álláspontjával és csak 
akkor hajlandók megtartani a berlini olim
piászt, ha annak szervezését az általuk kijelölt 
bizottság és nem állami „Sportkomissár" végzi.

Andor León

éppen most egyenlítettek. Volt már olt szer
vezkedés felekezeti alapon is. Volt idő, 
hogy a futballblrák egy tekintélyes része egy 
szép napon kivül találta magát és újra kelleti 
felvételre jelentkeznie.

Mit szaporítsuk a szót? A BT-ben most uj 
alapon folyik a szervezkedés. Aláírásokat, il
letve híveket gyűjt egy jogtudor! diplomával 
rendelkező ismert fulballbiró egy olyan ak
cióra, amelynek célja nem más, mint hogy 

eltávolítsák a BT kebeléből mindazokat a 
futballbirákat, akiknek nlnc.s érettségi bizo

nyítványuk.
A „szellemi cenzust" akarja bevezetni az ak
ció vezére és — értesülésünk szerint —

már közel Ütvén híve van a mozgalomnak.
Egyelőre csak annyit tudunk erről az akció 

ról. De várjuk a további szervezkedési híreket 
Nem lehetetlen ugyanis, hogy megalakul az 
ellcnszervczet, amely az érettségi vizsgát nem 
tett futballbirákat tömöríti lobogója alá. Tud- 
tunkkal nincs még szervezetük sem a kövérek 
nek, sem pedig a soványaknak. Uj ötlet lenne 
a kopaszok és a jőlfésültek szervezkedése. A 
hadviselt futballbirák is szervezkednek még.

Ha azonban népszerűséget akarnak szerezni 
a közönség körében, fogadják cl azt a tippün- 
ket, hogy alakítsák meg a bíráskodni tudók
or ganizációját.

Európa legkeményebb 
öklii rendőre

Itrcnnan, angol rendőr, aki megnyerte Európa 
kisnehézsulyu boxolóbajnokságát.

Egy délelőtti félóra a kenyérkereső nők 
testnevelésének szervezőjénél

A sportoló nők nem foglalkoznak, feminista politikával, közéjük 
tartozónak ismerik el a törekvéseiket megértő férfiakat, de 
csak passzív szerepet juttatnak az erősebb nem képviselőinek

lekezelések lesznek.

Lukács Éva

'Az „Olympia" Dolgozó Nők Klubja kezd már 
népszerű fogalommá válni. Olyan alakulata ez 
a haladó idők szellemének, amelynek el kellett 
következni. Elnöke: dr. fíródy Ernőné, aki igy 
veszi ki részét férje közéleti szerepléséből, fő
titkára Lukács Éva, a FTC sokszoros bajnok- 
atlétalúnya, akinek teljesítményei respektábilis 
magyar rekordok formájában még sokáig ein-

Kiváncslak voltunk ar
ra, hogy vájjon milyen 
organizálor lelt a salak- 
oálva hősnőjéből, miként 
állja meg helyét a sport- 
lédi mint szervezőt

Egy csütörtöki nap dél
előttjén megleptük őt a 
némeibirodalmi iskolá
ban, ahol immár öt év 
óla oktatja a rábízott fia
talságot. Hiszen Lukács 
Éva — mint ismeretes — 
testnevelő tanárnő, még 

pedig a javából.
A tőle megszokott szerénységgel fogad ez a 

filigrán termetű, kedvesarcu tíalal tanárnő, aki 
élő bizonysága annak, hogy az atlétika koránt
sem izmositja el a női testet, sőt ellenkezőleg, 
kecsessé formálja.

— Szervusz, mi hozott téged énhozzám — 
fogad és a választ be sem várva, már az FTC- 
ről folyik a beszélgetés. Arról a klubról, ahol 
együtt kezdtük el a sportolást, amelynek habá
raiból a ránkeső részt mindketten learattuk.

Lukács Éva körülvisz ebben a modern szel
lemű intézetben, ahol fiuk és leányok együtt 
tanulnak. Elöltem áll a főtilkárnő, a bajnoknő 
is az atléta cgv személyben.

— Mi a tulajdonképpeni célja a ti egyesülő- 
leteknek? — kérdezem.
. — Nem az okvetlenül való elkülönülés veze
tett bennünket, de amint a külföldön kitűnően 
beváltak a külön szervezett női egyesületek, az 
idea nálunk is termékeny talajra talált. Rögtön 
ez alakulás után tömegesen jöttek hozzánk nz 
intelligens középosztály dolgozó női és egészen

bizonyosnak látszik, hogy a taglétszám alapo
san meg fog növekedni.

— És mivel foglalkoztatjátok a tagokat?
— Az életre neveljük őket. Nem akarjuk, 

hogy a napi munkáját végzett nő sekélyes élve
zetekbe merüljön: sportot, műveltséget, nyelv
tudást nyújtunk nekik. Mindenben a mai kor 
szellemében irányítjuk a dolgozó nőt. Már van 
is seregnyi szakosztályunk. Legszebben műkö
dik a tennisz-, a torna- és a turistaszakosztá
lyunk.

— Természetesen a versenysport az irányelv.
— Nem. Ellenkezőleg, általános képzést kívá

nunk nyújtani a tömegeknek, szórakoztató 
módon, öncél gyanánt. Ezt helyesebbnek tart
juk, hiszen uj rétegeket akarunk hódítani, nem 
pedig a sportcgycsülctek tagjait elvinni.

— A férfiaknak minő szerepet szántál?
— Itt sincs semmi elzárkózási szándékunk. 

Készségesen fogadjuk a férfiak támogatását, ter
mészetesen csak mint pártoló tagokét. Alap
szabályaink értelmében ugyanis rendes tag csak 
nő lehet. A feminizmus mint politika, távol áll 
tőlünk, de minden egyéb is, ami szeparál. Min
denkit szívesen látunk, mindenki közénk tar
tozik, aki megért bennünket. És nem megyünk 
üres jelszavak után. Ez nz elv tette naggyá a 
bécsi Danubia, a berlini Germania, avagy a pá
risi Les Moncttes szervezetét.

És halkan hozzáteszi: „Így leszünk mi is 
valakik."

Búcsúzóul még megkockáztatok egy kérdést:
— Remélem, hogy tréningben vagy és az 

idén újabb rekordokkal fogsz megörvendez
tetni?

Lukács Éva sóhajt egyet és lemondó gesztus
sal felel:

— Ehhez Idő kell és engem túlságosan Igény
be vesz az elfoglaltságom. Hivatásomat imádom 
és sportszcretetemet abban élem ki, hogy a fia
talok seregét nevelem a sportra.

Amikor elhagyom az intézetet és még jóval 
később is, fülemben csengenek a bajnoknő sza
vai. Hány jelesét veszti el igy a női sport?...

A dolgozó nő sorsa ez és éppen az ilyen dol
gozó nők összefogását teremti meg Lukács Éva 
uj munkaprogrammja. Vermes Magda.

SPORTFÓRUM
SPORT ÉS POLITIKA. A berlini vivóincidens 

— most már megállapíthatjuk — jelentéktelen 
epizód volt. Inkább a nemsportolókat háborí
totta fel. A sportemberek tudják, hogy mind
ennek semmi köze a sporthoz.

Mégis megdöbbentő árnyékát mutatja annak 
a bomlasztó folyamatnak, amit a sportba bevitt 
politizálás a sport terén okozhat. A sportnak 
éppen az a legragyogóbb oldala, hogy — leg
alább állalánosságbah — mentesíteni tudja ma
gát az utszéli politizálás hatásaitól. A sport
ember sportoljon és bizza a politikát a „haza 
bölcseC’-re.

Lám, ezek a bölcsek állandóan valami misz
tikus körben kóvályognak hol jobbról-balra, 
hol balról-jobbra. Akik a nácik uralomra jutá
sáig hasra estek minden előtt, ami német, most 
tüzet fújnak az egész németségre, viszont akik 
ősi ellenséget láttak a „huncut német“-ben, 
most egyszerre németimádásba estek. Az Ilyen 
igazságot a sportember nem értheti meg. A mi 
igazságunk csak egy lehet: ki fut vagy úszik 
gyorsabban, ki ad több tust, rúg több gólt, 
stb.? Ez az igazság a sport ereje, de ezt az 
igazságot is elhalványíthatja a politika, mihelyt 
befészkelődik a sportba.

Ha a német Bursch-ok valami teljesen Indo
kolatlan módon beleestek egy ostobaságba, hem 
szükséges, hogy a sport terén kövessük őket és 
a politizálás útjaira lépjünk. Különösen most, 
amikor a vivóeurópabajnokságuk előtt rajtunk 
van az egész sportvilág szeme.

♦
SPORT ÉS ZENE. A nemrégiben lezajlott 

Liszt Ferenc emlékversennyel kapcsolatban sok 
szó esett arról, hogy nem lehet sportmlnlára

IRTA: DOROS GYÖRGY
művészi versenyeket rendezni. A zenekritikusoli 
némi gúnnyal Írtak az „elődöntőről", a „közép*  
döntőről", a „mezőnyről" stb. Kétségtelen, hogy, 
a művészi produkciókat nem lehet ugy lemérni, 
mint a sportteljesítményeket. Az ilyen zongora-*  
versenyen a zsűri szavazatával legfeljebb azt 
fejezi ki, hogy véleménye szerint melyik játós. 
kos előadása tetszett neki jobban és melyik fel*  
fogás felelt meg leginkább Ízlésének. Ez pedig 
nagyon is szubjektív dolog.

A sportszellem kiterjedése a szellemi élet to*  
rére mégis nagy jelentőséggel bir egy szem*  
pontból. Az ilyen nyilvános versenyek lehetővé 
teszik, hogy ismeretlen tehetségek felbukkanja*  
nak s érvényesüljenek. Ha ez a szellem, a nyílt g 
minden protekció nélküli, szabad versengés ér- 
vényesülne a szellemi élet minden ágában, sok*  
kai kevesebb volna az igazságtalanság.

A miniszterelnök hiába hirdeti a harcot « 
protekció ellen. Végeredményben embereit ő if 
csak ismerősei közül válogathatja ki. Az isme*  
rősök és barátok köre még n legkedvezőbb eset*  
ben is csak szűk kör marad. A protekció ki*  
irtása és a tehetség és tudás érvényesülése csald 
ugy hódíthatna tért, ha a sportszellem elter
jedne és érvényesülhetne mindenütt a szellemi 
élet ttjrén és főleg az állások betöltésénél. Ez a 
spor^zellem azt kívánná, hogy minden állásra 
csak olyan ember legyen kinevezhető, aki nyil
vánosság előd, valamelyes szabad versenyben 
megmutatta, hogy ő a legalkalmasabb. A sport
szellem ilyen irányú kiterjedése azonban aligha 
volna ínyére a pártvezéreknek, a politikusoknak 
és egyáltalán a befolyásos embereknek, mert 
mi lenne akkor az egyetlen fiúval, az unoka
öccse! és a sógorral?

Másfélmillió pengő tiszta nyere
séget mutat ki az angol futballszövetség 
mérlege — Anglia továbbra Is a labda
rúgás teJiel-mézzel folyó Kanaánja

Meisl Hugó, az osztrák sportdiplomácia telj
hatalmú megbízottja nem töltötte hiába idejét 
Rómában, ahol az angol—olasz válogatott mér
kőzést nézte végig. Meisl itt tárgyalásokat foly
tatott az Arsenái managerévcl, Chapmannal, a 
„Wundermannschaft" egy újabb londoni sze
replésére. Az osztrák válogatott csapat ugyanis, 
mint ismeretes, a téli szezónban Glasgowbon 
játszik a skót válogatottal, utána pedig, ameny- 
nyiben per/ektuálódnak a Chapmannal folyta
tott tárgyalások, ugy Londonba is ellátogatnak, 
hogy megmérkőzzenek az angol llgabajnokkal, 
az Arsenállal. A londoni mérkőzésen a „Wun- 
dermannschaft" nem mint válogatott, hanem 
mint Bécs város csapata fog szerepelni, ami az 
összeállításon nem változtat, hiszen nz osztrák 
válagntott legénysége mind bécsi játékosokból 
áll. Eltekintve attól, hogy az osztrákok újabb 
angliai kirándulása nyilván megint szép anyag! 
sikerrel végződik és fontokknl dúsan megra
kodva térnek vissza a csatornán túlról, fontok
kal, amire a magyar szövetségnek Is szüksége 
lenne, megint fölmerül egy már sokszor el
hangzott kérdés: hol marad n magyar sport
diplomácia? Mikor tudják már nyélbeütni ki
tűnő nemzetközi összeköttetéseik révén, hogy 
végre egy magyar klubcsapat vagy a válogatott 
legényjég is kapjon meghívást Londonba?

♦
Kétségtelen, hogy a vezető európai futball-

nemzetek már mindannyian elérték az angol 
labdarúgás színvonalát, ami azonban a futball 
népszerűségét és anyagi lehetőségeit illeti, ugy 
látszik, még mindig messze elmaradlak és Ang
lia továbbra is a labdarúgás tejjcl-mézzel folyó 
Kánaánja. Ezt mutatja az angol labdarugó szö
vetség, az

English Football Assoclallon ez évi mér
lege, amely nem kevesebb, mint 133.672 
font, vagyis több mint másfél millió pengő 

tiszta nyereséggel zárult.
Megemlítendő, hogy n nyereség 12.000 fonttal 
több, mint az előző évben, tehát krízisről, vagy 
a közönség érdeklődésének hanyatlásáról szó 
sem lehet. Boldog Angliai

♦
Földeák, a Hamburgban élő kitűnő magyar 

birkózó ujabh, igen szép nemzetközi sikereket 
könyvelhet el. Most tért vissza a Svéd- és Finn
országban tartott négyhónapos körútjáról, ahol 
ötvenháromszor birkózott, ötvenhárom mérkő
zés közül negyvennégyszer győzött (harminc
hétszer kétvállas, hétszer pontok szerinti győ
zelem), őt viszont mindössze kilencszer dob
ták. Földeák teljesítményéről a legteljesebb el
ismerés hangján emlékszik meg a üemzelközi 
sportsajtó.

Bíró ur!...
van-e Önnek érettségi bizonyítványa?
El akarták távolítani a Birótestületből az érettségit nem, 
tett futballbirákat

K publikum nagyrészét nem érdekli tulságo-1 ne kutassunk az emlékezetünkben, Itt van pél- 
san futballbiráink magánélete. Azt azonban dóul a tisztújító-közgyűlés megsemmisítése, 
tudja minden sportember, hogy futballbiráink | ennek előzménye: az öregek kontra Fiatalok 
klubjában dühöng az egyetértés. Hogy soká izgalmas meccse, amelynek során az „öregek"

CIDNA NEMZETKÖZI LÉGIFORGALMI RT.
Napi légijáratok Paris—Wion-Budapest-Belgrád—Szalonlki felé. 

Repülőgép indul Belgrád—Bukarest felé 13.50 
Wien—Pária felé.......... 12.15

Csatlakozások az összes európai vonalakhoz.
C1DNA, Budapest, Vöriismarty-tér 2. Telefon: 827—16.
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X Banktisztviselők sportja A Pénzintézeti 
Sportliga pünkösd ünnepén rendezi Kaposvá
rott a Budapest—Dunántúl hankválogalotl ten- 
niszmérkőzését. — Junius 9—10—11-én Bala
tonalmádiban, a Postatakarékpénztár sport
telepén rendezik az országos bankközi tennisz- 
versenyt a „Báró Korányi Frigyes-vándor- 
díjért". •— Kedden este 7 órakor tartják meg 
az ezévi első bankközi uszóversenyt a fedett
uszodában.

X Az evezős Európa-bajnokság plakáfpályá- 
*at>. A MESz most irta ki a pályázatot az 
evezés Európa-bajnokságának plakátjára. A 
szövetség 300, 200 és 100 pengővel díjazza a 
legjobb plakátokat. A pályázat határideje ju
nius 15-ike.

Szabad orvosválasztási
BETEGSÉG ELLEN

biztosítson hz

ANGLO-DANUBIAN LLOYD
Általános BI»,o"IIA Pr>-*v4nv'0rsa*ágn*l  
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— Negyven állam részvételével ma kez
dődik a bécsi nemzetközi kereskedelmi 
kongresszus. Bécsböl jelentik: Vasárnap már 
nagy számban érkeztek a hétfőn kezdődő 
nemzetközi kereskedelmi kamarai kong
resszus résztvevői. A kongresszuson negyven 
állam képviselteti magát. Magyarországot 
36 tagú küldöttség képviseli, amely Gratz 
Gusztáv vezetésével vesz részt a kongresz- 
szuson. A kongresszus jelentést szerkeszt a 
londoni világgazdasági konferencia számára. 
A mai ülés megnyitóbeszédét Dollfuss kan
cellár mondja.

— Fölmentér, után hatévi fegyhúz és azon
nali letartóztatás. Pécsről jelenük: A pécsi 
tábla most tárgyalta Lovász községben tör
tént gyújtogatás bűnügyét. Annakidején a 
törvényszék Csóra Józsefné községbeli lakost 
ötévi fegyházra itéJte, férjét azonban fölmen
tette, mig Szabó József gazdálkodó hathó
napi börtönt kapott. A pécsi tábla Ítéletében 
a fölmentett Csórót hatévi fegyházra ítélte és 
nyomban letartóztatta. Szabót azonban föl
mentette, mig Csóráné büntetését jóvá
hagyta.

— A miskolci ügyvédi kamara közgyűlése. 
Miskolcról jelentik; A miskolci ügyvédi kamara 
vasárnap rendkívüli közgyűlést tartott, amelynek 
egyetlen tárgya a zárószámadás elfogadása volt. 
Amint ismeretes, ugyanis a rendes évi közgyűlé
sen az elnökség lemondott, mert a zárószámadá
sokat nem fogadták el. Vasárnap elfogadták a 
zárszámadást és igy valószínű, hogy az elnökség 
is megmarad a helyén.

— Magánalkalmazottak Nemzeti Szövetségé
nek nagygyűlése. Ma este a Magánalkalmazot
tak Nemzeti Szövetsége a Fő-ii. 73. sz. alatti 
szövetségi helyiségében revíziós nagygyűlést 
tart, amelyen a Magánalkalmazottak Nemzeti 
Szövetsége szónokain kívül Milofay István és 
Tabódy Tibor orsz. gyűl, képviselők, a Magyar
országon tartózkodó G. Abbing hollandi publi
cista és a Revíziós Liga nevében dr. Fali 
Endre világítják meg a revíziónak magántisztvi
selői szempontból való fontosságát.

— Ma elfogadja az amerikai szenátus az 
aranyalap felfüggesztését? A képvisclőház és 
a szenátus bankügyi bizottságai végleg elfo
gadták az aranyalap felfüggesztéséről szóló 
törvényjavaslatot. Ilir szerint a nagyfontos- 
ságu törvényjavaslatot még ma, hétfőn a 
képviselőház és a szenátus plénuma is elfo
gadja. Egész Amerika nagy konjunktúrára 
számit. A legújabb kimutatás szerint a mun
kanélküliek száma máris jelentősen csök
kent,

— Makacs öngyllkosjelölt a főkapitányságon. 
A lágymányosi Dunaparton a járókelők egy fa 
ágán női alakot láttak függni. Azonnal levág
ták a kötélről, de az öngyilkosjelölt kiszaki; 
tolla magát a segítségére síelők karjai közül s 
a Dunába vetette magát. A vízből is kimentet
ték, beszállították a főkapitányságra, ahol el
mondotta, hogy Rilter Alfréddé kocsifényező 
felesége, anyagi gondjai miatt akar megválni az 
élettől. Mivel nem akart lemondani öngyilkos
sági szándékáról, saját érdekében őrizetbe 
vélték.

— Házfelügyelők gyűlése. A Házfelügyelők 
Nemzeti és Gazdasági Egyesülete vasárnap dél
előtt a készülő szabályrendelet tervezet ellen til
takozó gyűlést tartott. Vitéz Mészáros Ferenc el
nöki megnyitója után Susztrovils Károly főtitkár 
ismertette a házfelügyclőtársadalom aktuális 
problémáit. A hozzászólások mindegyike a kü
lönböző házfelügyelöegyesületek fúzióját, to
vábbá az uj rendeletIcrvezetb51 a segédházfel- 
ügyclök jogviszonyainak kikapcsolását sürgették. 
A mindvégig izgalmas közgyűlés elnöki zárószó
val ért véget.

— Ha jól és olcsón akar öltözködni, fordul
jon a „Divat uriszabósóghoz", Erzaébet-körut 1. 
I. em. A cég jómlnőségü szövetekből saját mű
helyében készít rendelésre mérték után, több
szöri próbával, elegáns férfiöltönyt 40 és 50 
pengőért. Minden darab a cégfőnök ellenőrzése 
mellett készül, a legtökéletesebb kiállításban.

— Gyilkosság vagy öngyilkossá/? Debrecen 
bői jeieniik: A debreceni ügyészség névtelen 
feljelentést kapott Hajduhadházáról, amelyben 
azt közük, hogy egy jómódú gazdát, akit mint 
öngyilkost temetlek cl, haragosai gyilkolták 
meg. A feljelentés szerint a gazdát lcitatták, 
azután megfojtották és felkötötték, minth*»  fel
akasztotta volna magát. A névtelen levélíró ta
nukat is nevez meg, akik elölt a gyilkosok el- 
dicsckedlek volna azzal, hogy mint álltak 
bosszút n jómódú gnzdán. A debreceni ügyész
ség megindította a vizsgálatot.

— ötventttévcs érettségi találkozó, Székesfc- 
hérvárról jelentik: Ötvenötéves érettségi találko
zót tartottak vasárnap a székesfehérvári reálgim
náziumban. Az egykori növendékek közül csak 
kilencen voltak éleiben, köztük Dabast-Halász 
Lajos koronaügyész, aki szintén részlvelt az 
érettségi találkozón.

— Gyújtogatás Borsodmegyében. Miskolcról 
jelentik: A szombatról vasárnapra virradó éj
szaka Hegymeg községben tizenhét ház leégett. A 
tűz a falu különböző részein gyulladt ki. Az a 
gyanú, hogy gyujtogatők jártak a faluban. A 
csendörség a tettesek kéz re kéri lésére erélyes 
nyomozást indított.

— A közismert ,,Dlvnt urlszabóság", Erzsé- 
bel-körut 1. I. cm. Kitűnő minőségű szövet
maradékokból remek férfiöltönyt készít mérték 
után, kifogástalan kivitelben, kétszeri próbával, 
propagandaárban 40 és 50 pengőéit.

— A túlsók evésnél, vagy túlzott Ivánnál, 
„Igmándl" gyógyvízből már fél pohár basznál!

Meinl étolaj tartalmas é< jóízű, sütéshez, 
tűzéshez, salátához is igen alkat.ns.

— Ami a tüdőnek az oxigén, az a hajnak 
i gyorsan szőkítő „Hydrogéncs Fckctcfcjü 
Shampoon**.

Tovább dagad 
a Morgan-botrány

Washington, május 28.
(A Hétföl Napló tu

dósítójától.) A Morgan- 
bolrány megvizsgálásá
ig kiküldött szenátusi 
bizottság megállapí
totta, hogy Woodin, n 
mostani kincstári ál
lamtitkár is összeköt- 
l'lésben állott Morgó
nak kai.

Az erre vonatkozó 
bizonyítékok Woodint 
súlyosan kompromittál

ják. A kincstári államtitkár erre tárcáját 
fiooscvclt elnök rendelkezésére bocsátotta.

Hoosevelt és Woodin -hétfőn együttes 
jrachtkirándulást tesznek n /’ofomac-folyón, 
hogy személyes megbeszélés során végleg 
tisztázzák n kérdést. Ettől a megbeszéléstől 
függ, sor kerül-e

R Roosevelt-kormány részleges rekon
strukciójára

vagy sem.

HÍREINK ELEJE A 6. OLDALON

— A Magyar Újságírók Egyeülefe közgyűlése.
A Magyar Újságírók Egyesülete vasárnap dél
ben tartotta meg ezidei rendes közgyűlését. 
Márkus Miksa elnök elsősorban megható sza
vakkal emlékezett meg dr. Nadányl Emil fő
szerkesztő váratlan elhunytáról. A különböző 
jelentések előterjesztése után Boros László dr. 
főtitkár ismertette az egyesületnek a múlt év
ben kifejtett működését, valamint megemléke- 
ti-tt a Nemzetközi Újságíró Szövetség most 
Budapesten tartandó kongresszusáról. A nagy 
tetszéssel fogadott főtitkári jelentéi után meg- 
Bjtetlék a választásokat.

— Egységes ügyvédi munkavédelmi front 
Slapitását kívánja Az ügyvéd legutóbbi izámá- 

an a nigirászok és kontárok ellen a közérdek 
él törvényesség alapján. Az ügyvédi érdekek e 
harcos orgánumát: Fejér Ákos, Bakonyt Pál, 
Rakonltz Dezső és Szegő Ferenc ügyvédek szer
kesztik.

— llalálragázolta a mentőautó. Debrecenből 
Jelentik: Tcitelbaum Vilmos halvannégyéves 
karcagi kereskedő elgondolkozva ment az út
testen, amikor nngy szirénbugással közeledett 
e mentőautó, amely egy életveszélyes állapot
ban levő beteget vitt operációra a vármegyei 
kórházba. Teitelbaum nem ügyelt az autó tül
kölésére, amely halálragázolta. A szemtanuk 
•xerint a szerencsétlen kereskedő figyelmetlen
gége okozta halálát.

— ünnepélyesen fogadták a Rómából bán
iért apostoli kormánytól. Debrecenből jelen
tik: Lindenberger .János dr. pápai prelátus 
Vasárnap délben érkezett haza Rómából, ahova 
zarándoklatot vezetett és magánkihallgatáson 
jelent meg a pápánál. A vasul! állomásnál 
rzrekre menő tömeg üdvözölte az apostoli kor 
Hiányzót, akit Ruffy Varga Kálmán felsőházi 
Ing üdvözölt a katholikus hívek nevében. 
Utána ünneplés szentmise volt a római katho
likus templomban.

— Népszavazás volt Svájcban ■ köztisztvise
lői fizetésekről. Bernből jelentik: Vasárnap kan
doni népszavazás volt a közalkalmazottak fize
tésének leszállítása kérdésében, A fizetéseket 

százalékkal akarták csökkenteni s erre 
rendelték cl a népszavazást. A népszavazáson 
6'20.000 szavazat esett a jelenlegi fizetések fenn
tartása mellett és elutasították n fizetéscsökken
tésre vonatkozó javaslatot.

— A Magyar Statisztikai Társaság ünnepi 
közgyűlése. Egerből jelentik: A Magyar Statisz
tikai Társaság vasárnap délelőtt tizenegy óra
kor az egri városházán tartotta Kenéz Béla volt 
miniszter elnöklésével ezidei ünnepi ülését. 
Délben Eger város látta vendégül ebédre a ven
dégeket. A diszebéden számos felköszöntö 
hangzott cl.

— Budapesti tcniplomrablót fogtak. Egerből 
Jelentik: Március havában betörők iártsk 
cgii Angolkisasszonyok templomában és onnan 
löbbczcr pengő értékű arany és ezüst kegytár
gyakat és fogadalmi ajándékokat vittek el. A 
szentesi rendőrség vasárnap elfogla Szolcsányi 
Jenő budapesti kercskcdőscgédet, amikor az 
értéktárgyakat értékesíteni akatla. Szolcsányi 
beismerte a betörést s megnevezte tettestársát 
Is. A szentesi rendőrség nyomában van a má
sik tettesnek is.

— Gyermek fénykép Rozgonyllól 3 drh 8 P.
— Négyezer vendége volt vasárnap Szeged

nek. Szegedről Jelentik: Az Idei V. Szegedi Ipari 
Vásár igen sok vendéget hozott a városba. Há
rom filléres gyorsvonattal mintegy négyezer 
Vendég érkezett. A Vásárral kapcsolatban or
vosok, kereskedők több kongresszust tartottak. 
A délvidéki közgazdasági kongresszuson Kör- 
nirndy Mátyás képviselő bejelentette, hogy jö
vőre országos mezőgazdasági, Ipari és keres
kedelmi kiállítás lesz Szegeden,

— E bélen aláírják a négyhatalmi paktumot. 
Párisból jelentik: Miután l’nul-Boncour a kis- 
antant képviselőivel eredményesen fejezte be a 
négyhatalmi paktumra vonatkozó tárgyalását, 
e héten minden valószínűség szerint aláírásra 
kerül n paktum. A Malin értesülése szerint n 
paktumban kikötik, hogy a területi revízió 
problémái ügyében a Népszövetség egyhangúan 
határozhasson. Minden más kérdésben is egy
hangú határozat érvényes.

— Meghall a Zsidókórház Öngyilkosa, A 
Zsidókórház igazgatósága vasárnap délután ér
tesítette n főkapitányságai, hogy Godó János, 
4? éves gyári munkás ma délután meghait. 
Godó, mint Ismeretes, mull vasárnap leugrott a 
Zsidókórház második emeletéről és súlyos sé
rüléseket szenvedett.

— Felavatták a miskolci relé-állomást. 
Miskolcról jelentik: Ünnepélyes külsőségek, 
között avatták fel vasárnap Miskolcon a 
rádió reléállomást. Az ünnepélyen megjelent 
Hóman Dálint kultuszminiszter és báró 
Szalag Gábor postavezérigazgató. A vendé
gek ünnepélyes fogadtatása után a Zene
palotában tartott diszgyülésen báró Szalag 
Gábor felkérte a kultuszminisztert, hogy a 
reléállomást avassa fel. A kultuszminiszter 
beszéde után Hodobay Sándor miskolci pol
gármester mondott beszédet.

— Az 0M1KE tanulmányutazásai. Az OMIKE 
Junius 11-iki indulással soronkivül újabb pá
rizsi kirándulást vezet. Megfelelő számú jelent
kező esetén külön kirándulás Londonba. Pá
rizsból a visszautazás egyénileg történhet több
szöri utmegszakitás lehetőségével, minden rá
fizetés nélkül. — Junius 20-iki indulással olcsó 
autókirándulás a Sa/zkammerffutba. Prospektus 
és felvilágosítás délután 5 és 8 óra között IX., 
Üllöi-ut 11. I. Telefon 867—12.

— Párizsi tanulmányul. A MEFHOSz Utazási 
Irodája junius hó 17-én rendezi ezévi első 
nyári 15 napos tanulmányutját Párizsba. A ta
nulmányút részvételi dija 300 pengő, diákoknak 
260 pengő. Jelentkezési határidő: junius hó 7. 
Egyben közöljük, hogy a jullus hó 7-én Szicí
lia— Malta—Tripolisz és Görögországba induló 
tanulmányul jelentkezési határideje junius hó 
7-ig lett meghosszabbítva. E tanulmányút rész
vételi dija turistaszállással 262 pengő. Mindkét 
útra jelentkezni lehet a MEFHOSz Utazási Iro
dájában (levélben is) Budapest, IX., Fcrenc- 
körut 38. fsz. 2. Telefon 872—74. Érdeklődők
nek részletes programot küld az iroda.

— Vizsgálat egy hároméves kislány halála 
ügyében. Győrből jelenük: Piszter Károly 
Fertőszóplak község szövetkezeti üzletvezetőjének 
hároméves kislánya, Piszter Éva, néhány hónap 
előtt ejhunyt. A kisleányt eltemették már, az 
ügyészség azonban vizsgálatot rendelt el a 
leányka halála ügyében. Az a gyanú ugyanis, 
hogy az influenzában megbetegedett kisleánynak 
tévedésből nagyobb mennyiségű kodeint adtak 
be s halálát ez okozta. A leányka holttestét fel
boncolták az orvosok, az ügyészség pedig foly
tatja a vizsgálatot.

— Revizióellenes gyűlések Jugoszláviában 
és Romániában. Tegnap vasárnap Belgrád- 
ban, Zágrábban és Laibachban tiltakozó 
gyűléseket rendeztek a négyhatalmi paktum 
és a békeszerződések revíziója ellen. A gyű
lések szónokai szerint a mai békeszerződé
sek „isteni jogokat képviselnek* 1. Több szó
nok követelte, hogy olasz és magyar terüle
teket csatoljanak Jugoszláviához. — Buka
restből jelentik: A bukeresti római arénában 
vasárnap ugyancsak revizióellenes tüntető 
gyűlés volt, amelyen az ország különböző ré
szeiből több egyesület tagjai jöttek össze. 
Miron Christea ortodox pátriárka nyitotta 
meg a gyűlést, amelyen valamennyi parla
menti párt képviselője felszólalt. Románia 
nagyobb városaiban is tartottak revizióelle
nes gyűléseket.

— Ifjúsági vezér ünneplése. Egyetemi hall
gatók népes küldöttséggel tisztelegtek Jóby Mi- 
háiynál születésnapja alkalmával. Elismeréssel 
adózott a küldöttség Jóby Mihálynak azért a 
több, mint egy évtized óta folytatott páratlanul 
önzetlen, nemes harcáért, amit a válságba jutott 
egyetemi ifjúság jobb sorsa megteremtése érde
kében kifejtett.

— Mogyorónagyságu jég az Alföldön. 
Kiskőrösről jelentik: SoJt községben szomba
ton délután tiz percen keresetül mogyoró
nagyságú jégeső esett, amely a határban 
óriási károkat okozott. A jégesőt felhőszaka
dás követbe.

— Járdára futott a motorbicikli. Vasár
nap délután az Érdi-utón Czigány Ferenc 
villamoskalauz motorkerékpárjával felhaj
tott a járdára és Elzass Károly harminc
éves szállodai alkalmazottat elgázolta. 
Elzasst a mentők az Uj Szent János-kór- 
házba szállították.

— Motorkeréknároa éa postakocsii halálos 
karambolja. Keszthelyről jelentik: Antal 
Károly vendéglős a vasárnapra virradó éj 
szaka motorkerékpáron haladt haza. A posta 
épülete előtt a motorkerékpár beleszaladt az 
épületből kijövő postakocsiba. A korámból 
következtében Antal kirepült a gépből és 
olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy 
vasárnap reggel meghalt. A vizsgálat meg
állapítása szerint Antalt terhelte a felelősség 
a halálos karambolért.

— Találkozó. A M. Klr. Állami Felső 
Épitőipariskola rendes tanfolyamát végzett 
növendékei pünkösdhétfőjén tartják tízéves ta
lálkozójukat Budapesten, V., József-tér 1. sz. 
alatti Posch-féle vendéglőben délután 5 órakor.

— Nem azonos. Szűcs István Berhida I. ke
rülőiének ref. lelkésze annak közlésére kért fel 
bennünket, hogy a berhidai ref. lelkészre vonat
kozólag múlt héten közöltek, nem reá, hanem 
a berhidai II. kerületi (Kiskovácsi-i) lelkészre 
vonatkoztak. • •

— Most mosolyog önre ■ szerencse. El ne 
mulassza ezt a kedvező alkalmat. Siessen a 
legközelebbi dohánytőzsdébe és vegyen Állam
sorsjegyet. Egész sors jegy ára P 3.—, fél P 1.50. 
Főnyeremény 40.000 arauypengő. összesen 
17.000 nyeremény kerül kisorsolasrri. A Sors
játék eredményét jótékonycélra fordítják.

— Remek férfiöltöny mérték szerint 40 pengő. 
A tavaszi idényből raktárunkon félhalmozódott 
nagymennyiségű, kitűnő minőségű --övetmsra 
dákokból remek kivitelű férfiöltöny mérték 
szerint rendelhető 40 pengőért. Csak amig a 
moradékkészlctünk tart. Ruhakereskedelmi Vál
lalat, Ferenc-körut 39. I.

0 A ^Szikra*  Magyar Gyujtógyárak Rt 
Igazgatósága a társaság ezévi közgyűlését juniua 
2-ára hívta egybe. A mérleg 386.852.99 pengő 
tiszta nyereséggel zárult, amely összegből az 
„A" sorozatú részvények után, mint az előző 
évben, 12 pengő osztalék kerül kifizetésre 
Ugyanaznap tartja rendes közgyűlését a Magyar 
Általános Gyufaipari Rt. is. E társaság tissta 
nyeresége 115 858.62 P, amelyből részvényen
ként — nz előző évihez hasonlóan — 10 pengő 
osztalék fizettetik.

O A „Nagybátony—Újlaki" Egyesült Ipar*  
müvek Rt igazgatósága megállapította az 1932. 
évre vonatkozó zárószámadásokat, amelyek a*  
értékcsökkenési tartalékalap megfelelő dotálása 
után 314.571 pengő 06 fillér tiszta nyereséget 
eredményeztek és az 1933. junius hó 2-ára Ősz- 
szehivandó közgyűlés elé azt a javaslatot ter
jeszti. hogy a múlt esztendőre osztalék elmén 
részvényenként 6.67%, vagyis 1 pengő (a múlt 
évben 1.50) fizettessék ki.
o A Magyar Vasúti Forgalmi Rt. Igazgatói 

sága most tartotta Beöthy László titkos taná
csos, a felsőház alelnökének clnöklésével Idei 
mérlegmegállapitó ülését. A mérleg szerint ki
mutatott tiszta nyereség 1,076.302.84 pengő, 
amelyből az értékcsökkenési számlára 588.691.37 
pengőt használtak fel. Az igazgatóság elhatá
rozta, hogy a közgyűlésnek részvényenként Í.25 
pengő osztalék fizetését hozza javaslatba.
o A Magyar Tégla- és Agyagárugyárosok 

Országos Egyesülete 1933. évi május hó 25-én 
megtartott iagértekezlete egyhangú határozattal 
állást foglalt az agyagip.ivi termékek után be
vezetendő forgalmiadóváltság ellen és tiltako
zását fejezte ki minden hatósági intézkedés el
len, mely az építőanyagok drágulását előidéz
hetné, mert ez végeredményben az építkezések 
teljes szünetelésére vezetne és az egész épitö- 
anyagipart mai válságos helyzetében létalapjá
ban megrendítené. Országunk több mint 300 
téglagyára idei üzemét felvenni már amúgy 
sem tudta és az építkezés teljes megszűnése 
kizárná annak lehetőségét is, hogy termelését 
egy későbbi időpontban felvehesse. Az építési 
tevékenység további csökkenése nemcsak egye
sületünkbe tömörült iparágakra nézve lenne 
kalasztrófális, hanem az építőtevékenységgel 
összefüggő 52 Iparágra nézve is előre nem lát*  
ható következményekkel járna.

Fokos nyerte az Alagi díjat
A derbyk előfutama, az Alagi dij adott jelen

tőséget a májusi miting zárónapjának. A húsz*  
ezerpengős dijat a Petanovits-istálló vitte haza, 
de nem mint a közönség várta Végrehajtó, ha
nem Fokos által. A Nemzeti-Hazafi díjban Fo- 
kos sokreás favoritott könnyen verte Végre
hajtó, ma Végrehajtót favorizálták és nyert 
könnyen Fokos. Istállója Fokost mindig jobb
nak tartotta Végrehajtónál, ezért helytelen volt 
a hamis dresszt Fokosra adni, mert ez sokakat 
félrevezetett. A versenyben győztesen kívül 
csak Canada és Avanti játszott szerepet, Retchs- 
hcrold és Végrehajtó érthetetlenül rosszul fu
tott. A favoritoknak nem kedvezett a szerencsi 
s közülök csak Mirjam győzött. Részletes ered
mény a következő:

I. FUTAM: 1. C. Carter Mirjam (6:10) Balog,
2. Kitáblázás (3) Sejbal, Fm.: Robinson, Ha- 
bari. Barátnő, Csaló. Tót.: 10:19, 14, 16. - H. 
FUTAM: 1. Györffy L.-né Vágjad (10) Rózsa,
2. Máramaros (5) Vasas, 3. Bogárzó (5)(Tóth 
A. Fm.: Eeaurivage, Csetepaté, Lenke, Buctar, 
Fantom, Horniss. Tót.: 10:85, 24, 18, 16. —
III. FUTAM: 1. Mr. C. Wood Már enyém (3)
Sejbal, 2. Erény (5) Wciszbach, 3. Tiro (5) Ta
mási. Fm.: Csak előre, Gitano, Tramp, Búza
virág, Honvéd, Fontos. Tót.: 10:33, 1", 24, «
IV. FUTAM: 1. Petanovits J. Fokos (5) Gutát. 
2 Canada (pari) Esch. Fm.: Avanti, Végrehajtó. 
Reichsherold. Tót.: 10:25, 21, 16. — V. FUTAM. 
I. Magyary-Kossa I. Balsora (4) Szokolay, ■ 
Héreg (pari) Balog, 3. Életke (33) Rojik. 
Forrás, Divisor, Macska, Balzac, Miss Cigány. 
Josibert. Tót.: 10:51, 17, 14, 62. — VL FUTAM:
1. Mélik A. Fonólány (5) Tuss, 2. Pici (10, Csap
iár, 3. Maris (6) Balog. Fm.: Casanova, Simba. 
Atrtcanus, Vak tyuk, Általa, Zslvány, Mint a 
madár, Papucshős. Tót.: 10:81, 30, 36,,37.
VII. FUTAM: 1. Szigeti N. Bujdosó (10) Tóth A,
2. Coruna (3) Molnár, 3. Galiba (12) Wolbert. 
Fm.: Annus, Bonnetable, Splendid, Blue Cyprus, 
Rebecca, Cabochon, Torsteuson, Vallomás, At- 
ropos, Madár. Tót.: 10:37, 33, 28, 24. A Vágjad- 
Már enyém-double: 5:219.

Bécsi lóversenyek
A Preis von Wien volt a vasárnapi bécsi ver

senyek főszáma, A versenyt Palcsi nyerte meg 
Orco és a favorit Phönix ellen. Részletes ered
mény a következő:

I. FUTAM: 1. Léda (6:10) Szilágyi, 2. Favo
ritin (2) Bosko. 3. Vergissmeínnicht (33) Kum- 
pera. Fm.: Sacherbar, Edith, Korinlh, Georgs- 
rilter. Tót: 10:13, 11, 11, 20. — IL FUTAM: 1. 
Chestnut (2Garlenmaicr, 2. Brisk (8:10 reá) 
Szabó L. Fm.: Derítő, Tiziftn, Szeles III. Tott 
10:29, 14, 15. — III. FUTAM: 1. Taquln (1H> 
Valentin. Fm.: Kamerád, Adagio. Tol.: 10:21. 
IV. FUTAM: 1. Palcsi (2) Tellschik, 2. Orco (5) 
Szabó L. Fm.: Phönix, Star, Raló, Lightening*  
Tót.: 10:29, 16, 21. V. FUTAM: 1. Marabu (1%») 
Szabó L., 2. Bcllator (10) Teltschik, 3. Mágnás 
(4) Boskó. Fm.: Herba, Apollónia, Happy borsé, 
Annabel, Sámson. Tót.: 10:25, 13, 23, 18. — 
VI. FUTAM: 1. Twllllght (2) Blazsek, 2. Sairtt 
Louis (6) Reinwald. Fm.: Pers, Szépiák, Gangrl, 
Bonvecchiati. Tót.: 10:28, 16, 18. — VII. FUTAMí 
1. Fatálist (4) Tóth B., 2. Primus (5) Esch !!« 
3. Cyprienne (12) Weckermann. Fm.: Ronts- 
now, Cascaué, Suvrana, Vidor, Salambo, Bori>« 
Tol.: 10:58, 19, 22, 14.

A szerkesztésért és kiadásért felei:
DR. ELEK HUGÓ
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