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Rejtélyes artistadráma 
a Kertész-utcában

Mi történt vasárnap hajnalban egy pesti táncosnő 
lakásán - Eszméletlen, vérzőié jü ember a kapu alatt

Vasárnap reggel ti
tokzatos ügyben indult 
nyomozás a főkapitány
ságon. A jelek arra 
mutatnak, hogy a nyo
mozásnak szenzációs 
eredménye lesz; 4 de» 
lektivek piunkája nyo
mán izgalmas részle* 
lekben fejtárul a pesti éjszaka egyik bizarr, 
{véres idegdrámája.

É pillanatban még a rendőrség sem 
tudja, tulajdonképpen mi történt, a tény
állást egyelőre egy rendőri jelentés, a men
tők telefonértesítése és hevenyészett tanu- 
kiballgatások alapján a következőképpen 
állították össze:

Vasárnap hajnalban a Kertész-utca 34. 
fczámu ház házmestere csengetésre ébredt. 
Magára vette a kabátját, indult kinyitni a 
kaput. Amikor a sötét kapualj végére ért, 
a iába valami puha testbe ütközött. Ijedten 
hajolt le ...

a kapu mélyében véres fejjel, eszmélet
lenül feküdt egy elegáns, fiatal férfi.

A házmester megdöbbent, azt hitte gyil
kosság történt, gyorsan kinyitota a kaput 
és

torkaszakadtából segítségért kiáltozott.
A hajnali órában néptelen Kertész-utcában 
csakhamar feltűnt az őrszemszolgálatát 
végző rendőr alakja. Futólépésben igyeke
zett az egyre kiáltozó, integető házmester 
felé.

- - Mi baj van? Mi történt?
— Itt... a kapu alatt, biztos ur, egy 

véresfejü férfi fekszik ... nem mozdul... 
talán meggyilkolták... — hebegte rémül
ten a házmester.

A rendőrrel együtt belépett a kapu alá 
és gyufát gyújtva, lehajolt a véres ember
hez.

— Szent Isten, hiszen ismerem! — kiál
tott fel meglepetten —

ill lakik a házban... Somogyi István
nak hívják, artista ...

A véresfejü férfi megmozdult. Nyöszö
rögni kezdett. A kezével tétován a fejéhez 
nyúlt, aztán megnézte a kezét; vérét volt. 
Rémült tekintete bizonytalanul siklott a fö
léje hajló házmesterről a rendőrre.

— Az Istenért, mi történt magával, So
mogyi ur? — kérdezte a házmester.

r- Mi? ... Mi... történt? ...
► — Megtámadták?
— Ne ... ne ... Semmi... Megbotlot

tam.
elestem, mást nem tudok ...

A rendőr látta, hogy az artista súlyosan 
megsérült, elsietett telefonálni a mentőkért. 
Mire visszajött, az artistát már ülőhelyzet
ben találta, véres fejét nekitámasztotta a 
falnak

— Baleset — erösitgette bágyadtan, majd] 
tnöhón megkérdezte-

— Jönnek a mentők?
Megnyugtatták, percek múlva fel Is hang-1

zott a mentőautó szirénája. A mentöorvos 
alaposan megvizsgálta a véresfejü artistát, 
azután hátraszólt a rendőrnek:

JWí ■WháfflTWW 
kell vinni.

Az artistát hordágyra tették és bevitték 
a Rókus-kórházba, a jószhuatu rendőr pe
dig — nyomozni kezdett.

A súlyosan sérült ^fiatal artista kétségkí
vül elhallgatta az igazságot, azt mondta, 
hogy megbotlott és elesett, már pedig a 
mentőorvos szúrt sebet talált a fején, ami 
azt jelenti, hogy

az artistát leszúrták.
De miért nem akarta elárulni ezt, miért 
nem akarta megnevezni támadóját?

-------------------- -------- —....................... —

Hermáim Escher német miniszter 
hatalmas német repülőgépen 
vasárnap Budapestre érkezett

Húsz német Idegenforgalmi szakember társaságá
ban tárgyal a német-magyar idegenforgalomról

Szokatlanul mozgalmas délelőttje volt va
sárnap a mátyásföldi repülőtérnek. A kora
délelőtti órákban egymásután jöttek ki Má
tyásföldre Fabinyi Tihamér kereskedelem
ügyi miniszter, Apponyl Antal gróf, Zilahy 
Dezső, a fővárosi idegenforgalmi iroda 
igazgatója és Tormay államtitkár:

Hermáim Escher német minisztert 
várták, 

aki husztagu kíséretével a magyar kor
mány meghívására jött Budapestre, hogy a 
német-magyar idegenforgalom lehetőségeit 
tanulmányozza.

Féitizenkettökor hárommotoros óriás 
repülőgép tűnt fel a repülőtéren.

A legnagyobb német repülőgép, 
amely 18.000 lóerővel dolgozik és harminc
hat utas fér cl kényelmesen a kabinjában.

A Lufthansa gigászi méretű gépe pillana
tok alatt landolt, elsőnek egy magas

Hitler-bajuszM pilóta-egyenruhás fiatal
ember szállt ki: Hcrmann Esser, a ba

jor közgazdasági miniszter, 
aki, mint Göbbels helyettese a bajorországi 
propaganda ügyét is irányítja. lítána Frey 
alkancellár, Wagner szárnysegéd és Buch- 
ner, a bajor idegenforgalmi iroda igazga
tója lépett ki az óriásgép ajtaján.

A fogadtatásnál ott voltak még: Rákosi 
Gyula, a Légügyi Hivatal igazgatója és 
Dorner Aurél miniszteri tanácsos.

Az érkezési scarnokban Fabinyi Tihamér, 
majd Zilahy Dezső rövid beszéddel fogadta 
a németeket, akik a repülőtérről a margit-l

A rendőr bement a Kertész-utcai házba, 
kikérdezett több lakót, akik fent voltak már 
a kora hajnali^jjában, majd Lesietett a fő- 
J^pjtúnyságra^^w^tette jelentését. A ren
dőri jelentést természetesen nem áll mó
dunkban közölni, a bűnügyi osztályon kü
lönben is elzárkóztak mindennemű felvilá
gosítás elől.

A Hétfői Napló munkatársának annyit 
mégis sikerült megállapítani, hogy a fiatal 
artista

rejtélyes merényletnek az áldozata.

A^pierénylct a Kertész-utcai ház egyik la
kásában játszódott le. Egy- cselédlány — 
mint azt késő este elmondotta a főkapitány

szigeti Pa/at/nus-szállóba mentek, ahol ti
zennyolc szobát foglaltak le számukra. A 
szállodában nyomban álöltözködtek, leve
tették pilóta-uniformisukat és már civil
ruhában ültek mindnyájan az ebédhez.

Ebéd után Rittcr von Heilingbrunner, a 
miniszter kíséretének egyik tagja elmon
dotta a Hétfői Napló munkatársának, hogy 

az idegenforgalom csaknem valamennyi 
szakembere eljött Budapestre, 

Escher miniszter kíséretében. Itt van a ba
jor idegenforgalmi kormánybiztos, a For
galmi Bank igazgatója, a német vasutak 
főtanácsosa, Wagner államtitkár, a bajor 
sajtófőnök, a Lufthansa egyik igazgatója és 
hoztak magukkal még egy fotográfust is.

A német-magyar és a bajor-magyar 
idegenforgalom lehetőségeit szeretnék 

tanulmányozni, 
a cserevonatok forgalmáról, a valutáris dif
ferenciákról és a kölcsönös idegenforgalmat 
érintő más szakkérdésekről szeretnének 
adatokat gyűjteni. Egyébként kedden dél
után a parlament külügyi bizottságának he
lyiségében Lux direktor,

az idegenforgalmi ügyek vezetője a 
német-magyar csereforgalomról elő

adást fog tartani.
Escher miniszter, a német vendégek veze

tője, aki egyike a legfiatalabb miniszterek
nek Németországban, alig múlott el har
mincötévé.!, fogadta ezután a Hétfői Napló 
munkatársát. Elmondotta, hogy a Luft
hansa óriásgépére reggel háromnegyed ki

ságon — hajnalban kinézett a folyosóra és 
látta, amint

az artista fejét fogva, kirohan Dió- 
■ szeghy Gizi táncosnő lakásának ajtaján 
és eltűnik a lépcsőházban. Tiz perccel ké
sőbb a házmester rábukkant a kapu alatt 
eszméletlenül fekvő Somogyi Istvánra.

A rejtély nyitja tehát, — e tanúvallomás 
szerint —, Diószeghy Gizi táncosnő. A szép 
fiatal táncosnőt sokan ismerik a pesti éj
szakában. Kissé egzaltált teremtés,

többizben kísérelt meg már öngyilkos- 1 
Ságot.

A bűnügyi osztály intézkedésére hétfőn dél
előtt kihallgatják a főkapitányságon a ti
tokzatos ügy többi szereplőjével együtt.

lenckor ültek fel. Salzburg és Wienerwald 
fölött szálltak el s úgy jöttek át a magyar 
határon.

— Oly szép az ország, valósággal el va
gyok ragadtatva — mondotta. Alig tudtam 
eljönni az ablaktól, néztem a Dunát s a 
mellékfolyókat s különösen Budapest íek* 
vése és a Svábhegy tetszett. Gyönyörű szép 
a rengeteg park és liget, amit a városban 
láttam. A magyar urak szívélyes fogadta
tása is meghatott bennünket. Remélem, 
hogy még sok szépet fogok látni. Egyéb
ként közlöm az urakkal, hogy magam is 
újságíró vagyok, a müncheni lapokba dol
goztam azelőtt.

A német vendégek délután a gnlamblövő- 
világbajnokságot nézték végig, azután a 
Gellért-gyógyfürdőbe mentek. Este Fabinyi 
Tihamér kereskedelmi miniszter vendégei 
voltak. ♦

Vasárnap este félhétkor Ismét német I 
repülőgép érkezett '<

a mátyásföldi repülőtérre. Hindenburg ve
zértábornagyról elnevezett német óriásre
pülőgép jött Bukarestből. A repülőgépnek 
14 utasa volt, akiket Mackensen budapesti 
német követ, a követség több tagjának tár
saságában fogadott. A repülőgép pár nappal 
ezelőtt Berlinből startolt, ahonnan a német 
fővárosban tanulmányúton levő jugoszláv 
hirlapirókat vitte haza Belgrádba. Az óriás
gép Belgrádból Bukarestbe szállt, ahol pró* 
pagandarepülöutakat végzett. Holnap dél
előtt folytatja útját Berlinbe. 1
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Betegsége után első beszédé
ben meglepetésszerüleg 
általános szeretetet 
hirdetett Wolff Károly

A Keresztény Liga közgyűlése
Aí Egyesült Keresztény Nemzeti Liga vasár

nap délután országos közgyűlés! tartott, amely
nek különös érdekességet adott Wolff Károly, 
a Liga Ügyvezető elnökének beszéde. Wolff 
KArdly ezúttal először jelent meg betegsége óta 
nagyobb nyilvánosság elölt.

A közgyűlést fírmáth István elnök nyitotta 
meg, majd a főtitkári Jelentés előterjesztése 
után

Wolff Károly
emelkedett szólásra. Kissé szentimentálisán 
kezdte, hálát adva a gondviselésnek, hogy a 
közgyűlésen felszólalhat, mert a Ligát szivéhez 
közelállónak tartja. Beszéde további folyamán 
teljesen uj oldalúról mutatkozott be: a harcos, 
a tömegek szenvedélyére aspiráló Wolff Ká- 
roly helyett

a mindenki Iránt szeretet hirdető
Wolff Károlyt hallottuk, nki ebben a beszédé
ben nz elaliznius prepotens és vakmerőén tola
kodó előtérbe tolása és az emberimádat ellen 
harcolt és azt hangoztatta, hogy

hiába minden, a közHIcthen ma Is terror 
as uralkodó, párosulva a butasággal és az 

egyligyiiséggel,
amelynek változatlan a szerepe a közülct irá
nyit Agában. — A Nietzsche Übermenschei akar- 
nnk uralkodni a tömegeken — mondotta — de

kérdezem,
bogy tölti be Németországban ai über- 

metueh a szerepét?
Ne keressenek felekezeti szempontokat abban, 
amit mondok, de azt hangoztatom, hogy csakis 
Istenben hivő ember, bárhol álljon is a köz
életben, tudja erkölcsi erővel és értékkel irá
nyítani a tömegeket.

— Nem vagyok a terror embere, 
de az a valóság, hogy ma is ennek a jegyében 
állítják egymással szembe az osztályokat. Ter
mészetes, hogy a terror ellenlerrorl szül, de ezt 
se fogadom el haladásnak.

— Istent imádjunk és ne emberi, Istent szol
gáljunk és ne embert. De ma ott tartunk, hogy 
az etatizmus jellemtelcnséget ültet, jellemtelen- 
ségel arat a társadalomban, márpedig gerinc
telen társadalomnak nem lehet erős nemzeti 
alapja. A társadalmat csak független egyének 
vezethetik, nem olyanok, akik pozíciót várnak 
a hatalomtól. Majd azzal fejezte be beszédét, 
hogy hiába a gyűlölködés, az acsarkodás, az 
nem tarthat sokáig, uj életnek kell következnie 
s ez csak a szeretet jegyében történhetik meg.

Wolff Károly beszéde után a teslvéregyesülc- 
tek üdvözölték a Ligát, majd az elnök záró
szavai és a Himnusz cléneklése után a köz
gyűlés véget ért.

Imrédy pénzügyminiszter 
visszaérkezett Genfből

A Népszövetség pénzügyi bizottsága nagy 
megértéssel tárgyalta pénzügyi helyzetünket

Imrédy Béln pénzügyminiszter szomba
ton visszaérkezett Genfből és két-három 
napot vidéken időzik pihenés céljából.

A pénzügyminiszter — értesülésünk sze
rint — a legteljesebb megelégedéssel állapí
totta meg genfi Inrlózkodása alkalmával, 
hogy a népszövetség pénzügyi bizottsága a 
Magyarország pénzügyi helyzetéről §zóló 
jelentést

a legsimábban és abszolut objekfivllás- 
sal tárgyalta le.

A tárgyalás hangulatából az

őszinte segítési készség és lojalitás 
állapítható meg és ez a szellem hatotta át 
mindvégig a pénzügyi bizottság Magyar

Bem tábornok szobrának
ünnepélyes leleplezése

Fényes ünnepségek közölt leplezték le 
vasárnap délelőtt a Pálffy-léten Bem apó
nak. a szabadságharc legendáshírű táborno
kának szobrát.

Báró Ráláss György, az Országos Bem- 
szoborbizoltság elnöke nyitotta meg

a szoborleleplező ünnepséget.
Beszédét díszes és előkelő közönség hall
gatta meg, akiknek soraiban olt ült vitéz 
Horthy Miklós kormányzó, Lepkomski .Sza
niszló budapesti lengyel követ, Danin- 
Wolsky Leó lengyel ezredes vezetésével a 
Varsóból érkezett nagyszámú tiszti küldött
ség, Kállay Miklós és Lázár Andor minisz
terek, Kárpáthy Kamilló, a honvédség fő

77. Rákóczi Ferenchez hasonlít
A'P'POny'l' — mondotta Bethlen István gróf
az Akadémia vasárnapi disziilésén tartott nagy előadásában

Berzcviczy Albert feltűnő kijelentései a Népszövetségről
A Magyar Tudományos Akadémia nagy

boté vasárnap ünnepélyes díszközgyűléssel 
fejeződött be. Az Akadémia délszaki növé
nyekkel földiszitett múrvúnycsarnokábu 
már kora délelőtt egymásután érkeztek a 
magyar közélet notnbilitásai: József Ferenc 
főherceg, Apponyi Albert gróf özvegye, 
Apponyi György gróf, Almásy László, a 
képviselőhöz elnöke, Herezeg Ferenc. A 
kormányt Darányi Kálmán államtitkár, a 
kultuszminisztert pedig Szlly Kálmán ál
lamtitkár képviselte a közgyűlésen, ame
lyet

BERZEVfCZY ALBERT,
nz Akadémia elnöke nyitott meg. Beczevi- 

Rbszusnyalral. kAnyaatfs és hadikul-1 
caőnt napi Áron vAsArol Kerae-haak, V., Nádor
utca 26. Tőrödével ttciuben. Telelőn: 318—16, 104—67.

országra vonatkozó tanácskozásait. A pénz
ügyi bizottság ugyanis most már teljesen 
tisztában van Magyarország anyagi helyze
tével, ismeri a nehézségeket és minden te
kintetben honorálta az ország erőfeszítéseit 
H pénzügyi helyzet rendbehozatalára cs kül
kereskedelmi mérlegünk megjavítására.

A pénzügyi bizottság megállapította, hogy 
devizahelvzetiinkben nincs Ugyan javulás, 
de megállapította azt is, hogy ennek oka 
rajiunk kivül eső körülményekben kere
sendő.

Imrédy pénzügyminiszter az e heti mi- 
nisztcTlnnácson számol be a genfi tanácsko
zások eredményeiről.

parancsnoka, Huszár Aladár főpolgármes
ter és Fercnczy Tibor főkapitány.

Ezután Liber Endre alpolgármester 
a főváros nevében átvette a szobrot, 

majd elhelyezték a szobor talapzatán
Bein József tarnowi szülőházának egyik 

tégláját, 
végül gróf Bem de Colban Wladimir len
gyel őrnagy, Bem apó késői leszármazottja 

Bem tábornok kardját adta út, 
amellyel a magyar nemzetet kívánta meg
ajándékozni.

A kardot a Hadtörténeti Múzeumban fog
ják elhelyezni.

czy rövid visszapillantást vetett az Akadé
mia működésére, majd érdekes kijelenté
seket tett a Népszövetségről:

— Nevetséges a nemzetek szövetségének 
minden büszke hivatkozása a nemzetek 
szellemi együttműködése terén elért vívmá
nyokra, ha tizenhat évvel a háború után 
tovább folyik az egykori ellenfelek üldö
zése. ,,

Amíg a NVmzctek Szövetsége ezen a té
ren nem tud számunkra orvoslást 
nyujlunl, ne várják ők tőlünk, hogy 

magasztalóik sorába álljunk 
és ennek az eddig tehetetlennek bizonyult 
intézménynek iskoláinkban propagandái 
csinálhassunk.

Balogh Jenő főtitkári jelentése után 
BETHLEN ISTVÁN gróf 

foglalta cl az előadói széket és tartotta

Igmáiidi
AKINEK csak egyszer, vagy kétszer van szüksége ezen keserű- 

vízre, kérje minden elárusitóhelyen hatúrozoítan a
KIS ÜVEG Schmídthauer-Iéle IG.11ÁNDI KESERÜVIZET ! 

Kitünően bevált húrom éafél deci# töltés, amely k1ót-^ro“®^r*J,’lns^^JLtheJ{t 
sen elegendő. JutAnyoaabb voltánál fogva pedig mindenkinek könnyen hozzáférhető. 
Igmándlból nem kell pohárszámra inni, negyed-, vagy félpohár elég szokott lenni.

meg hatalmas előadását gróf Apponyi Al
bert emlékezete címen.

Bethlen előadásában /elevenítette az 
egész magyar politikai múltat a kiegyezés
től a világháború befejezéséig. Megállapí
totta, hogy

Apponyi Albertnek igazi politikai el
lenfelei sohasem Tisza István és Tisza 
Kálmán volt, hanem a történelmi lá

tom,
amely egymással szembenállásra kénysze- 
ritette a kor legnagyobb s legderekabb 
magyarjait.

— Apponyi idealizmustól telitett egyéni
sége

leginkább talán II. Rákóczi Ferencéhez

Autókatasztrófa Dömsödön
Az autó nekiment az ufszéli fának és felborult

Súlyos autókatasztrófa történt vasárnap 
délután a pestmegyei Dömsödön.

Hevesi János 46 éves MÁV kalauz felesé
gével és két gyermekével Dömsödröl Buda
pestre akart utazni.

Hirschler József bérautó-tulajdonos autó
ján mentek ki a vasúti állomásra s az autót 
maga Hirschler József vezette. Az ország
úton az autó még eddig ismeretlen okból

nekiszaladt az egyik utmenti fának. A 
kocsi összezuzódva felfordult és maga 

alá temette utasait.
A vármegyei mentőegyesület csepeli fiók

A vasárnapi munkaszünet és a 
hétórai záróra érdekében beszélt 
4 párt országgyűlési képviselője 
A kereskedelmi alkalmazottak és a füszerkereskedők naggyiilése

A Füszerkereskedők Egyesületében vasárnap 
délelőtt együttes nagygyűlést tartottak a Ke
reskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetsége 
és a Füszerkereskedők Országos Egyesülete. 
Laczkó Sándor révén képviseltettek magukat 
a nagygyűlésen a csarnoki árusok és a sajt
nagykereskedők is. Hoffmann Mihály, a Fűszer
kereskedők elnökének megnyitó beszéde után 
Farkas Vilmos, az egyesület társelnöke hatá
rozati javaslatot terejszlett elő, amelyben

■ nagygyűlés követeli a teljes vasárnapi 
munkaszünef és az este hétórai záróra 

törvényben való szabályozását.
Dési Géza országgyűlési képviselő arra hívta 

fel a figyelmet, hogy még az ószövetség is elő
írja a vasárnapi munkaszünetet. Ilovszky Já
nos, a Baross Szövetség elnöke bejelentette, 
hogy

Fabinyi Tihamér kereskedelmi miniszter

Halálos tömeg- 
szerencsétlenség 
a rimaszombati 
kerámiai gyárban

Rimaszombat, május 13.
(A Hitjői Napló tudósítójának tclefonjelen- 

tése.) Borzalmas tömegszerencsétlenség történt 
Rimaszombat közelében a Poltár községben 
levő kerámiai gyárban. Szombaton este a gyár 
munkásai a száritóállvAnyt roskadásig rakták 
meg száritásrn váró kész áruval, azután az ál- 
vány alatt öltözködni kezdtek.

A rozoga, régi szúritónpparátu*
nem bírta el a nagy terhet éa beszakadt.

A romok az alatta dolgozó munkásokat maguk 
alá temették. Lázas gyorsasággal fogtak a 
mnclésl munkálatokhoz, azonban csak másfél 
órai munka után sikerült élt'kari tani a romo
kat, amely alól

öt munkást holtan, nyolcat pedig halálo
san megsebesítve húztak elő.

Hét munkás kisebb zuzódásokat szenvedett. A 
hatóságok a szerencsétlenség ügyében vizsgá
latot indítottak.

PATAKHIRDETÖ IRODA
RAkóczi-ut 2 aló), VIlmoN csúazÁr-ut 21 
(ö-utca sarok) költözött Uj telefonnám 271-71

A VILÁG 
LEGJOBB 
KESERÜVIZE

hasonlít
— mondotta Bethlen István. — Apponyi, 
mint ember, fenséges erkölcsi magaslaton 
állott, sohasem volt gyűlölködő és minden 
politikai intrikától távoltartotta magát. 
Mint ember, a tisztaság é s önzetlenség tün
döklő bajnoka volt,

prófétai megjelenése, zengő baritonja, 
eszniegazdagsága, formaérzéke tette Őt 

a legnagyobb magyar szónokká.
A kötelességteljesités mezején halt hősi ha
lált, épp úgy, mint sok egyszerű sorsból 
származott magyar katona, a csatatéren 
esett el.

Bethlen István gróf előadását nagy tet
széssel fogadta a diszülés előkelő publi
kuma.

jának készültsége vonult ki a szerencsétlen
ség színhelyére, ahol eszméletlen állapotban, 
véresen találták Hevesi János kalauzt éa 
megállapították, hogy

a jobblába eltörött és súlyos agyrázkó
dást szenvedett. Hirschler József a fején 

sebesült meg súlyosabban,
mig Hevesi Jánosné és két gyermeke csak 
könnyebben sebesültek meg.

A szerencsétlenül járt kalauzt Budapestre 
hozták a MÁV-kórházba, mig Hirschler Jó
zsefet Dömsödön vették ápolás alá.

megígérte,
hogy intézkedni fog a vasárnapi munkaszűnet 
és a hétórai záróra ügyében. Tauffer Gábor^ 
Propper Sándor és Vázsonyi János országgyű
lési képviselők megígérték, hogy

szóváteszik a kérdést a parlamentben 
a kereskedelmi tárca költségvetésének tárgya
lásánál. Dr. Latkóczy János, a debreceni ke
reskedelmi társulat elnöke elmondta, hogy 
Debrecenben már megvalósították a vasárnapi 
munkaszünetet. Kiegészítették ezután a hatá
rozati javaslatot azzal, hogy kérik, hogy ebben 
a kérdésben hívják össze a Kereskedelmi él 
Iparkamara rendkívüli teljes ülését. Ezután 
táviratot intéztek a kereskedelmi miniszterhez 
és bejelentették neki, hogy

megalakítják a záróra-ligát.
Végül egyhangúlag elfogadta a nagygyűlés a 
határozati javaslatot.

Mellbelőtte magát
egy rendőr, mert egy
napi elzárásra ítélték

Vasárnap délután a Dob-utca 96. számú háj
ban levő négyes rendőrőrszobán

szolgálati fegyverével mellbclötte magát
Vargha XXV. István harmincnyolcéves rendőr
őrmester. A mentők életveszélyes állapotban 
szállították a Rókus-kórházha.

Vargha, aki három gyerek apja, néhány nap
pal ezelőtt pár percre elhagyta szolgálati he
lyét. Közben felettese kereste és azért, mert 
nem találta posztján, feljelentette. A rendörör- 
mestert

egynapi elzásásra Ítélték.
Szombat déltől vasárnap délig kitöltötte bün
tetését.

Miután a zárkát elhagyta, ma délben bement 
az őrszobára. Bajlársai látták, hogy nagyon 
rosszkedvű,, rendkívüli módon szivére vette, 
bogy megbüntették, annál is inkább, mert

még soha nem volt ellene fegyelmi eljárás. 
Amikor néhány percre egyedül maradt, öngyil
kosságot követett cl.

MMllI só Üs
■CBNBLLEB, DohAny.atC* W, II. eiraM 1»
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Milyen bizonyítékok szolnak 
Stern Miksa bűnössége mellett, 
aki felakasztotta magát cellájában

A Hétfői Napló ismerteti a milliós valuta- 
bünilgy perdöntő iratait

A közönség legszélesebb körében általános 
1 eltűnést keltett a Hétfői Napló legutóbbi szá- 
nának beszámolója, amely Stern Miksa ter

ménykereskedő öngyilkos súgónak fejlemé
nyeit mondotta el. Stern Miksát a büntető tör
vényszék Horváth-lanácsa valutaüzérkedésért 
másfőlévi börtönre Ítélte és nyomban letartóz
tatta. Néhány órával ezután Stern

a fqgház cellájában felakasztotta magát és 
meghalt.

Kusza bucsusorokban, amelyeket hátrahagyott, 
ártatlanságát hangoztatta. Ma egy hete drámai 
izgalmak között temették el a valutabiinügy 
szomorú sorsú vádlottját, a temetésről ájultan 
vitték haja Stern Miksa özvegyét, aki az izgal
maktól azóta is betegen fekszik lakásán.

Lcgutójbbi számunkban közöltük a tragikus 
végű törvényszéki tárgyalás hiteles történetét 
is, amelyből az tűnik ki, hogy a tárgyaláson ki
hallgatott vádlottak és tanuk közül

teljes határozottsággal senki sem állította, 
hogy Stern Miksa tudott a milliós valuta

üzérkedésről
és senki nem cáfolta meg teljes határozottság
gal az öngyilkos embernek azt a védekezését, 
hogy a Stern cég valutaügyeinek intézésébe so
hasem folyt bele. A földi igazságszolgáltatás 
már nem bírálhatja felül azt az Ítéletet, amely 
másfélévi börtönnel sújtotta Stern Miksát. A 
Kuria előtt fekvő bűnügy vaskos aktakölegéből 
— amelyből a legfelsőbb bíróság tagjai a végső 
Ítéletet szerkesztik meg — Stern Miksára vo
natkozó adatok már nem érdeklik a földi bírót.

A nyilvánosság azonban kétségkívül érdeklő
déssel kiséri ma is Stern Miksa tragédiáját. A 
'Hétfői Naplóhoz érkezett számos levél közül, 
amelyek legutóbbi cikkünket kommentálják, 
csaknem mindegyikből kicsendül a kérdés: „

milyen bizonyítékok állottak Stern Miksa 
bűnössége mellett?

Miről beszélnek a rendőrségi kihallgatás jegy
főkönyvei, a szakértők véleményeit Hogyan vi
lágit jak meg ezek a dokumentumok Stern 
'Miksa szerepét, aki másfélévi börtönböntetést 
kapott! A Hétfői Naplónak ez a cikke mind
ezekre a kérdésekre felelni fog, anélkül azon
ban, hogy bírálná a törvényszék ítéletét, mert 
Senki sem vonhatja kétségbe, hogy az Ítélet a 
legbecsületesebb és legtiszteltebb bírói lelki
ismeretből fakadt. Mi itt megint csak száraz 
(ínyeket rögzítünk le a legtisztább tárgyilagos
sággal.

A valutaiigyészség 
Jegyzőkönyvei Stern 

Miksa szerepéről
X milliós valulabünügy vádlottait még 1932 

márciusában hallgatták ki a valutaügyészségen. 
E kihallgatás során Stern Miksa tagadta, hogy 
valutaüzérkedést követett vonla el.

— Én kizárólag a cég helyi üzleteit bonyo
lítottam le és semmiféle valutaügybe nem 
folytam bele. A külföldi üzletkötéseket 
fivérem, Stern Sándor intézte, én csak a 
helyi piacon működtem s Igy valutaügyek
ben semmiféle részem nem volt. A cég va- 
lutalgénylésel közül egyetlenegyet sem ír

tam alá.
Ez volt Stern Miksa vallomásának' lényege __ ________ _____  __ a 

valütaügyészségen, ahol arról is megkérdeztek, 
hogy milyen jogviszonyban állott a céggel.

Stern Miksa jegyzőkönyvi vallomásában elő
adta, hogy már 1929-ben kilépett a cég kötelé
kéből s ettől az időtől kezdve nem mint cég
társ, hanem mint jutalékos helyi ügynök mű
ködött a céngél.

A valutaiigyészség részletesen kihallgatta 
'Stern Miksa fivérét, az ugyancsak elitéit Stern 
Sándor terménykereskedőt is. Stern Sándor a 
valutaügyészségen beismerő vallomást tett, nme
ivel azonban a fötárgyaláson visszavont. Ebben 
a beismerő vallomásban részletesen clmondotta- 
hogyan bonyolította le a valutaügyeket. Beval
lotta azt Is, hogy egyes importőröknek külföldi 
exportvalutákat és devizákat magyar pengő el
lenében és zugforgalmi áron adott cl. Mindent 
bevallott Stern Sándor a valutaügyészségi ki
hallgatás jegyzőkönyve szerint, csak egyet nem: 
hogy fivére tudott volna ezekről az ügyletekről. 
Az' öngyilkos Stern Miksa szerepéről fivérének 
a valutaügyészségen tett jegyzőkönyvi vallo
mása igy szól:
. — A Stern és Róth termény- és magkeres

kedő cégnek névleg egyedül apám ■ tulaj
donosa, ő azonban az üzletvezetésbe nem 
fnlvlk bele. Az üzletet én és fivérem vezet
tük. Az exportot egyedül én, mig fivérem, 
Stern Miksa csupán a budapesti helyi üz

leteket vezette.
A Sfern-fivérek vádlottársainak: Frenk Mik

sának és Roth Vilmosnak jegyzőkönyvi vallo
mása sem állítja, hogy Stern Miksa bonyolí
totta volna le az exportüzleteket.

A Nemzeti Bankban 
Stern Sándor lárt el 
— mondja a szakértői 

Jelentés
A valutaügyészségen tett jegyzőkönyvi valló- ' 

másokon kívül a Nemzeti Bank négvoH-lns 
szakértői jelentése sem állapítja meg, I. 
Stern Miksa Intézte volna a cég külföldi iigylc-

hogy doznt.

A Nemzeti Bank szakértői jelentése szerint 
Stern Sándor jelent meg annakidején a Ma
gyar Nemzeti Bank export-devizaosztályón 
és adta elő, hogy 229 vágón termény ex
portjára megállapodást kötött az ügyben 
szereplő trieszti céggel és Stern Sándor kért 
engedélyt arra, hogy az árut cxportvaluta- 

mentesen szállíttassa külföldre.
A valulaügyészsógen lcfekctctt jegyzőkönyvi 

vallomásokon, a Nemzeti Bank szakértői jelen
tésén kiviii az a detektivjelentés is ott fekszik 
az ügy aktakötegében, amely Stern Miksa sze
repéről szól. A fötárgyaláson részletesen fag
gatta az elnök azt a detektívet is, aki Stern 
Miksával foglalkozott.

A detektivjelentés szerint Stern Miksa állí
totta, hogy külföldi üzletkötésekbe és va
lutaügyekbe nem folyt bele, de a jelentést 
iró detektív a tárgyaláson kijelentette, hogy 
Stern Miksa valutaügyekben való szereplé

sét mindvégig tagadta.
A Stern cég, még mielőtt a bűnügy főtárgya

lásra került, beadványt intézett a Nemzeti 
Bankhoz s ebben azt kérte, hogy a bíróság elé 
került valutaügyet vizsgálja felül a Nemzeti 
Bank és a felülvizsgálat alapján adjon újabb 
szakvéleményt. Ez a beadvány elmondja, hogy 
a céghez kiküldött revizorok összefoglaló jelen
tésüket három hét alatt készítették el,

anélkül, hogy maguktól a cégfőnököktől 
felvilágosításokat kértek volna és igy mód 
sem volt arra, hogy a cégtulajdonosok a 

maguk észrevételeiket megtegyék.
így világítják meg a nyomozás és a szakértői

Francia orvos nyújtott első 
segélyt Eisnmann Gyula 

textilgyárOSnakj aícSt társaságával 
egyiltt súlyos autószerencsétlen
ség ért Leányvár határában

Dr. Oláh István Ügyvéd, az egyik áldozat 
elmondja a különös katasztrófa történetét

Győri János súlyosan 
Az esztergomi mentők Buda-

A bécsi országúton, 
Leányvár község hatá
rában szombaton este 
súlyos autószerencsét
lenség történt, amely 
könnyen

öt ember életébe 
kerülhetett volna.

Eisnmann Gyulának,
a soproni pamutipar vezérigazgatójának 
autója különös körülmények közölt neki
ment egy utszéli fának,

darabokra tört
és négy utasa: Eisnmann vezérigazgató és 
felesége, dr. Oláh István budapesti ügyvéd, 
dr. Linksz Jenő fővárosi ügyvéd felesége, 
valamint u sofőr: 
megsérült.
pestre, a Park-Szanatóriumba hozták a se- 
Ínfűiteket, akik közül

a vezérigazgató eszméletét is elvesztette. 
Vasárnapra az autó négy utasa jobban lett,

a sofőr állapota azonban rosszabbodott.
A Hétfői Naplő munkatársának vasárnap 

a bekötött fejjel és tört karral a szanató
riumi, ágyon fekvő dr. Oláh István ügyvéd, 
az egyik áldozat, igy mondta el a katasz
trófa történetét:

— Eisnmann vezérigazgatónak a mull 
héten dolga volt Sopronban és őt kisértük 
le, Eisnmanné, dr. Unkszné és én. Szomba
ton délben indultunk el hazafelé a vezér
igazgató hatalmas, csukott A'as/i-autóján. 
Délután ‘/iö órakor a harmincegyes kilo
méterkőnél, Leányvár határában szembejött 
velünk egy csapat kerékpáros katona. Egy
szerre

közvetlenül előttünk az egyik kerékpár 
felborult

és a katona a földre esett. Sofőrünk hirtelen 
balra kanyarodott, hogy ne gázolja el a ka
tonát 
Ekkor 
jobbra

és igy nekiment egy utszéli fának, 
nagyot rántott n kormónykerckcn, 

fordultunk és
egy másik fához ütköztünk.

Valamennyien elöreestünk, n kbcsl- össze
tört, véresek voltunk és Eisnmann Gyula 
elvesztette eszméletét. A sofőr kiugrott, úgy 
látszott, hogy ő sérült meg legkönnyebben 
és intézkedni próbált. Csak most tudtuk 
meg, hogy ő a legsúlyosabban sérült ál-

— Szerencsénk volt, rövid idő múlva 
arra robogott Szelnár. Aladár, majd 

vizsgálat során felvett dokumentumok Stern 
Miksa szerepét.

Milyen embernek 
Ismerték Stern Miksát

Érdekelni fogja a nyilvánosságot az is, hogy 
Stern Miksát hogyan ismerték az üzleti életben 
és azokban a körökben, ahol megfordult.

Stern Miksa, miután iskoláit elvégezte, egy 
gabonarégnél hivatalnokoskodott, majd fivéré
vel, Stern Sándorral együtt átvette édesapja 
régi termény- és magkcreskedö-üzletét. Szolid, 
jól vezetett üzlet volt a Stern fivérek édesapjá
nak, Stern Adolfnak magkereskedése, amely fő
leg hüvelyeseket exportált külföldre s mielőtt 
a valulabünügy megindult.

milliós pengőértékü tételben szállítottak 
hüvclyesneniücket Olaszországba.

Később a Stern fivérek terménykereskedő cé
gében változás történt: fíoth Vilmos termény
kereskedő lépett be cégtársnak, mig barátságos 
megegyezés alapján Stern Miksa kivált és a cég 
helyi jutalékos ügynöke lett. Stern Miksát a 
terménykereskedők körében mindenki szerette. 
A negyvenhárom esztendős, szimpatikus embert 
jótékony embernek tartották azok, akik közel 
állottak hozzá.

Évek előtt egy vidéki kereskedő leányát 
vette feleségül s házasságából leánygyermeke 
született.

Az utóbbi időben már jelentősen megcsappant 
Stern Miksa keresete,

havonta három-négyszáz pengőt fizetett ki 
neki a cég jutalék elmén.

Ebből tartotta el családját, amig ilyen tragikus 
körülmények között nem vetett véget életének.

egy mentőegyesülcll gondnok autója.
A gondnok Esztergomba telefonált a men
tőkért, akik egy óra múlva a helyszínen 
voltak és behoztak minket a budapesti* 
I’ark-szanalóriumba. Közben

egy francia orvos
autója jött arra, megállt és ez az orvos ré
szesített minket első segélyben. Az én sérü
léseim is elég komolyak, megsebesültem a 
fejemen, eltörtem a jobbkaromat és igy 
legalább hat hétre munkaképtelenné tett a 
baleset.

Dr. Linksznét, aki legkönnyebben sebe
sült meg, vasárnap délután Munkácsy-utcai 
lakására vitték és ott ápolják, Eisnmann 
Gyula és felesége, dr. Oláh és Győri János 
sofőr még hosszabb szanatóriumi ápolásra 
szorulnak. Egész vasárnap szólt a telefon, 
a barátok egész serege kereste fel a szana
tóriumot, ahol a szerencsétlenül járt, nép
szerű gyáros hogyléle iránt érdeklődtek.

A vizsgálat természetesen a legnagyobb 
créllyel folyik, hogy ki felelős 
szerencsétlenségért. helyezlek.

Mail mk MM

Zamecsnik Tivadar 
(Rudge)

az első 500 cm’-es motorversenybe a 
L hó 12-én

Hartmann László 
(Bugatti)

a KMAC salakpálya versenyén 1. hó
6-án ős 12-ón, továbbá

elsők lettek
nCORDCTIC győzi

Kártyázásból 
életveszélyes 

verekedés 
összevesztek a kár
tyán, leszúrta ellenfelét 
a dohánygyári munkás

Klckkncr Gyula 36 
eves dohánygyári mun
kás a Mária Valéria 
öregtelepen lévő Szőnyi- 
féle vendéglőben össze
szólalkozott kártya
veszteségből kifolyó
lag Vargha Károly 38 
esztendős csatornatisz

tító munkással. Az összeszólalkozásból vere
kedés keletkezett, amelybe később a ven
déglő több vendége is beavatkozott. Vargha 
Károlyt közben

hétszer oldalba szúrták,
úgyhogy elvesztette eszméletét s a mentők 

életveszélyes állapotban 
szállították a Szent István-kórházba.

Több szemtanú állítása szerint, Klekkner

8 a °Áésu"i9 b,“'™ «|ASP/R//v
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szúrta le Varghát. A dohánygyári munkás 
mire a rendőr megérkezett, eltűnt a ven
déglőből és lakásán sem találták. Hajnal
ban, amikor hazaiért, a rendőr bekísérte a 
főkapitányságra, ahol vallatóra fogták. Ta
gadta, hogy ő sebesiteltc volna meg életve
szélyesen a munkásemberl, de tagadásával 
szemben a rendőrség több bizonyítékot 
talált bűnössége mellett. Ezen az alapon 

letartóztatásba
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Halmozol a egy taxi Ketzer Gyula
Kúriai tanácselnök 73 eves noveret

A gázoló soffört előállították a rendőrségre
Megdöbbentő halálos autógázolás történt 

vasárnap hajnalban a Teréz-körulon. Egy 
autótaxi

linlálriigázolt egy Idős uriusszonyt, 
lipótzi Ketzer Gyula kúriai tanácselnök 

nővérét, özvegy Taliy Boldlzsárnét.
Tahy Boldizsórné rokonai látogatására a 

napokban érkezeti Budapestre. Tahyné bet- 
venháromóves már elmúlt, azonban korái 
meghazudtoló életkedvvel és frissességgel 
járta a várost. Vasárnap Nógrádverőcén 
lakó rokonaihoz akart kimenni látogatóba.

Kora hajnalban kelt fel, hogy a félhat
kor induló vonalot idejében elérje.
Bátyjának, lipótzi Ketzer Gyula kúriai 

tanácselnöknek Sziv-ntca 17. számú laká
sából indult el s a -10-os villamossal ment 
a nyugati pályuudvar felé. Alig szállt le a

villamosról és indult a körút túlsó oldalára, 
mikor a nyugati pályaudvar felől

hirtelen bekanyarodott a BD 617. rend
számú taxi.

A sofőr fékezett, az idős hölgy visszaug- 
rott, azonban már késő volt, a katasztrófát 
nem lehetett megakadályozni,

özvegy Tahy Boldizsórné a kerekek alá 
került.

Kihívták a mentőket, akik megállapítot
ták, hogy koponyaalapi törést szenvedett. 
Be. akarták vinni a Rókus-kórházba, azon
ban

a mentőkocsiban már meghalt.
A gázoló autó sofőrjét előállították a fő

kapitányságon és az eljárást nieginditották 
ellene.

ismerős személyre irányult. A nyomozás csak
hamar eredményre is vezetett. Megállapították, 
hogy a nyugdíjas öreg ur lakásába bejáratos 
nevelőnöt Taubcrt Juliskának hívják, aki zndr 
ismert a rendőrség, mint régi tolvajnőt.

Szerelmi Ígéretekkel szokott beférkőzni Idő
sebb férfiak kegyeibe.

Azt is tudták róla, hogy Rózsa Kálmán 
notórius betörővel él vadhízasságban és 

évek óta együtt dolgoznak.
A szenzációs megállapítás nyomán felkutat

ták a nótórius tolvajpár búvóhelyeit, de nem 
talállak rájuk. Tegnap est ea nyomozás végül 
is eredményre vezetett.

Egy angyalföldi lakásban 
rajtaütöttek a tolvajokon.

Bevitték őket a főkapitányságra, ahol beismerő

Megszabadul. kelle metleu Izzadtsáf izafSIl
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vallomást tettek a bizonyítékok súlya alatt. Be* 
vallották, hogy

együtt fosztották ki a lakást
és a lopott tárgyakat orgazdáik utján értékest* 
lelték. Az értéktelen márka-kötegeket a Margit* 
hídról a Dunába dobták.

Taubert Juliskát és Rózsa Kálmánt hétfőn 
délben kisérik út az ügyészség fogházába.

A Nemzetközi Vásár vasárnapi eseményei
Stockinger osztrák miniszter látogatása — 
Óriási forgalom — Tizenkét vidéki vásárvonat

p"* ■**,<*^
A vasárnapi kánikula mérlege: 

húszezer vadevezős a Dunán, 
hatalmas publikum a strandokon

Tele voltak kirándulókkal a budai hegyek
Vasárnap az egyre tarló meleg időben, a 

strandokon, a Dunán, a kirándulóhelyeken 
a legtikkasztóhb kánikula képe bontakozott 
ki. A hőségtől eltikkadt pestiek már kora 
reggel ezrével indultak a strandokra, ki
rándulóhelyekre és a dunai csónakházakba.

A Gellért-hullámfürdőben ezerkétszáz 
ember fürdőit

és a délelőtti órákban egy ideig sorba is 
álltak a pénztárak elölt, inig bejutottak a 
fürdőbe, a hüsitö hullámok sodrába. A Szé- 
c-henyi-strand fürdőbe tizenegy óra felé 
kezdtek özönleni. Ili kétezerölszáz ember 
fordult meg. A csillaghegyi strandon négy-

P^ *

ezerötszáz ember tartózkodott vasárnap.
A Dunán is megindult az evezősélet.
Mintegy húszezer vadevezős indult neki 

a Dunának.

Egyedül a Római-parton volt a délelőtti 
órákban egy kis torlódás, ahol a rossz köz
lekedési viszonyok miatt még mindig sok 
a baj.

A budai begyek is tele voltak kirán
dulókkal.

Sokezer ember kereste fel a pestkörnyéki 
kirándulóhelyeket.

Vasárnap óriási tömeg fordult meg a vásár 
területén. Tizenkét vidéki vásárvonat ontotta 
már a kora reggeli órákban több, mint 20 ma
gyar város közönségét, de óriási számban ér
keztek a külföldiek cs természetesen a főváros 
közönsége is.

Délelőtt 10 órakor érkezett a vásár területére 
dr. Fabinyi Tihamér kereskedelmi miniszter 
társaságában Ausztria Budapesten tartózkodó 
kereskedelmi minisztere: Stockinger, akiknek 
társaságában láltck báró Hcnnet osztrák köve
tet, dr. Dorner Aurél miniszteri tanácsost és 
báró Szalag Gábort, a posta vezérigazgatóját. 
A miniszterek sokáig időztek a vásár területén, 
távozásukkor pedig Stockinger miniszter kije
lentette a vásár vezetősége előtt, hogy a Buda
pesti Nemzetközi Vásárban a dunamenli álla
mok gazdasági kooperációja szempontjából 
rendkívül értékes és a nyugateurópai vásárok

kal mindenben egyenértékű gazdasági eseményt 
ismert meg.

Vasárnap érkezett Budapestre a vásár látoga
tására a belgrádi kereskedelemügyi miniszter 
megbízásából dr. Tomicic Youray, a jugoszláv 
külkereskedelmi hivatal igazgatója, akit kor
mánya a magyar-jugoszláv idegenforgalom 
ügyében felmerült nézeteltérések tisztázása és 
az akadálytalan forgalom helyreállításához, szük
séges részletkérdések lelárgyalása végeit kül
dött Budapestre.

A vásár hétfőn este 7 órakor programszerűen 
befejeződik. A vásár állal támasztott 'idegen
forgalom hatása azonban még továbbra Is érez
hető marad, mivel a vásárigazolvánnyal hétfőn 
déli 12 óráig Budapestre érkezett közönség még 
május 22-ig, vagyis a pünkösdöt követő kedd 
éjféléig maradhat Budapesten és veheti igénybe 
a vásárigazolvány által a visszautazás tekinte
tében nyújtott 5Ö%-os utazási kedvezményt.

Ormós Béla, ismert fiatal színész 
felesége megmérgezte magát

Míg a férj a színpadon játszott, 
az asszony otthon öngyilkos lett

Súlyos csapás érte Ormós Réla lehetséges 
fiatal komikus színészt. Felesége vasárnap 
délután öngyilkos lett, mig férje a színpa
don játszott.

Ormósék fiatal házasok, csak nemrég köl
töztek a Rákóczi-ut 59. számú házba, ahol

rendezett anyagi viszonyok közölt éltek.
Nemcsak Ormós Bélának volt rendes kere
sete, hanem feleségének is: Ormósuknak a 
Belvárosban lévő divatszalonja szépen jöve
delmezett.

Vasárnap délután, mig Ormósné egyedül 
volt a lakásban,

veronállal mérgezte meg magát.
Végzetes tettét férje vette észre, aki pár pil
lanatra a délutáni előadás után hazament a 
színházból. A szerencsétlen asszonyt beszál
lították a Rókus-kórházba, ahol

még mindig eszméletlenül fekszik.
Búcsúlevelet nem hagyott hátra s igy nem 
tudták megállapítani eddig, miért akart meg
halni. ‘

A szép német nevelőnő és szeretője 
kifosztották egy nyugdíjas 
főtisztviselő lakását
10 milliárd márkát a Dunába dobtak

A főkapitányság bűnügyi osztályán lopás 
elmén előzetes ktnrtöztnlásbn helyezték Tan 
bért Juliska 20 esztendős nevelőitől és szerető
jét. Rózsa Kálmán 24 éves rovottmultu keres
kedőt, aki régi jó Ismerőse n rendőrségnek. A 
letartóztatásoknak érdekes előzménye van: egy 
jól Indult szerelmi kaland, amelynek végül ko
moly befejezése lelt.

Éránkéi Adolf Kornél 58 esztendős, nyugal
mazott fertőtleni tőin tézet i főliszlviselő, aki a 
Wcssclényl-utca 24. sz. alatt lakik, pár héttel 
ezelőtt megismerkedett egy csinos ncvelönövel. 
A huszesztendős leány kitünően beszélte a né
met és a francia nyelvet. Abban állapodlak meg 
az öreg urrul, hogy

nyelvleckéket fog adni
és ezáltal Eriinkéi Ismét fclnjitja német és 
francia nyelvismeretéi. A nyelvleckék egyre 
gyakoribbak lellek és a szép nevelőnő minden
napos látogató lett az agglegénynél.

Később |1 ’!W

szerelemre lobbant Iránta
a nyugdíjas tisztviselő és a raffinált német nő 
igyekezett kedvébe járni a Szerelmes szívű öreg 
férfinak. Frankéi minden titkába beavatta. Tá
volléiében is szabad bejárata volt lakásába. Pár 
nappal ezelőtt

feldúlva találta lakását.
A szekrények ajtaját felnyitott ók, tárva-nyitva 
állottak az összes fiókok. Kétségbeesve körül
nézett lakásában és ekkor arra a meglepő fel
fedezésre jutott, hogy

betörők járlak nála.
A rejtélyes látogatók felnyitották a kasszát 

is, ahonnan arany- és ezüstpénzeket, látcsöve
ket és értékpapírokat vittek cl. A betörök ezen
kívül magukkal vittek

tizmllliárd forgalomból kivont teljesen ér
télén birodalmi márkát.

A detektívek gyanúja a helyszínnel alaposan

Wimmer Fülöp vasár
nap délelőtt meghalt

Két nappal ezelőtt halt meg Somogyi Szil
veszter, Szeged népszerű polgái mestere cs most 
már ismét

nagy halottja van Szeged városának.
A budapesti Park-szanatóriumban tiznapi sú
lyos betegség után elhunyt Wimmer Fülöp, a 
Szegedi Kenderfonógyár ny. vezérigazgatója, a 
szegedi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Csütörtökön volt egy bele, hogy a.. nyolcvan
egyéves kiváló és népszerű gazdasági szakfér
fiút

agyvérzés érte.
Már akkor látszott, hogy valószínűleg nem le
het megmenteni Wimmer Fiilöp életét és be- 
szélöképességét bizonyosan elveszti az aggas
tyán. Wimmer Fülöpöt a budapesti szanató
riumba hozták, ahol azonban néhánvnapi 
úgybanfekvés után bekövetkezett az, amitől az 
orvosok féllek:

tüdőgyulladás lépett fel.
A hajlottkoru férfi különösen erős szervezeté
nek köszönheti csak, hogy tiz napig ellenállt 
a súlyos betegségnek.

A tiz nap alatt nemcsak Szeged városának, 
hanem az egész ország gazdasági életének 
szeme Wimmer Fülöp szanatóriumi szobájára 
szegeződölt. Az aggastyán még az utolsó hó
napokban is aktive résztvelt a közgazdasági 
életben, sőt politikával is foglalkozott és min
dig nagy lelkesedéssel állt az érdemes ügyek 
szolgálatába. A szanatórium telefonja állan
dóan csöngött, főként Szegedről érdeklődtek 
állandóan a nagybeteg állnpota felöl. Még az 
utolsó nap is kétszer telefonáltak a polgármes
teri hivatalból, sőt felhívta a szanatóriumot a 
főispán is.

Vasárnap reggel Wimmer Fülöp legközelebbi 
rokonai: unokaliuga és annak férje állottak a 
nagybeteg ágya mellett. Dr. Andag Irén, lVím- 
mer Fülöp kezelőorvosa óllandóan injekciókat 
adott a betegnek. A hajnali órákban az esz
méletlenül fekvő aggastyán állapota

valamivel jobbrafordult.
Ugy látszott, hogy javul a szívműködése is. Az 
orvosok azonban már tudták, hogv ez a javu
lás csak látszat. Tiz óra elölt néhány perccel 
ismét roszabbodás állott be és

pontosan tiz órakor Wimmer Fülöp szive 
megszűnt dobogni.

Általános részvét és nagy megdöbbenés fogadta 
nz egész országban Wimmer Fülöp halálhírét. 
Wimmer Fülöp holttestét hazaszállítják Sze
gedre és szerdáp ott temetik el.

Gömbös Gyula miniszterelnök a költség
vetés részletes vitájában még kétszer fog 
felszólalni: a miniszterelnökségi és a hon* 
védelmi tárca költségvetésénél,

♦
Az országgyűlés nyári 

szünete előreláthatólag 
junius hó közepén kez
dődik, miután a költség** 
vetés és a felhatalmazási 
törvény lelárgyalása utáni 
a kormány csupán né
hány kisebb jelen lőségfll 
törvényjavaslatot tárgyal
tat le a nyári szünet

előtt. A parlament vakációja október - második 
felében ér véget, úgyhogy az idén elég hosszú 
pihenője lesz a parlamentnek.

*
Fabinyi Tihamér kereskedelmi miniszter. 

kedden nagyobb beszédet mond tárcája 
költségvetésénél. A kereskedelmi miniszter, 
nyilatkozni fog a kereskedelmi szerződé
sekről, az idegenforgalmi kérdésekről, a 
kormány beruházási programjáról, a híd
építésről, a MÁV fejlesztéséről, valamint a 
kisipar és kiskereskedelem megsegítésének 
problémáiról.

♦'
A Nemzeti Egység Pártja junius 10-én 

nagyszabású szervezkedőgyülést tart való
színűleg Pécsett, amelyen résztvesz a mi
niszterelnök és a kormány számos tagja is.

A képviselőhöz már 
hétfői ülésén a keres
kedelmi tárca költség
vetését tárgyalják, mely
hez felszólal Éber An
tal, aki beszédében a 
pékeknek a félbarna 
kenyér ára ügyében 
hozott határozatával is
fog foglalkozni. Éber Antal — hir szerint —f 
kimutatja, hogy a pékek a félbarna kenyér 
28 filléres áránál 6 fillér ráfizetéssel dolgoz
nak. Azt ajánlja tehát, hogy á kereskedelmi 
miniszter maximálja a szegényebbek érde
kében a ha ma kenyér árát 20 fillérben, mig 
a többi és igy a félbarna kenyér árát a pé
kek állapíthassák meg, természetesjen a 
lisztárak és az egyéb költségek tekintetbe
vételével.
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Alaptalan tüzriadalom 
a Nemzetközi Vásáron

Benyomták a XVII, pavillon tUz|alz6kész0lé- 
két, percek alatt kivonult az egész fővárosi 
tűzoltóság, amely nem talált - tüzet

Vasárnap délután 
negyedhárom óra táj
ban tűzoltó- és mentő
autók vésztjósló szí- 
rénabugása verte fel a 
Nagykörút és az And- 
rássy-ut csendjét. Pil
lanatok alatt elterjedt 
a Ilire, hogy

■ Nemzetközi Vásáron tűz ütött ki.
rA tűz hírére ostrom alatt állottak a vásár 

Igazgatóságának, a mentők és tűzoltók köz
pontjának összes vonalai. Az emberek két
ségbeesetten érdeklődtek a tűz méretéről, 
illetve, hogy történtek-© sebesülések? Ért
hető is az izgalom, hiszen a záráselőtti va
sárnapon ezrek és ezrek mentek ki a vásárt 
megtekinteni és a hozzátartozók voltak a 
telefonérdeklődők.

A tűzoltók negyedhárom előtt két perccel 
kapták az első jelentést a vásár területéről.

Pillanatok alatt robogott a Ligetbe a 
központi, a IV., V., VI. és VII. kerületi 
tűzoltóság, úgyszólván Budapest egész 
tüzőrsége, Ausch, Wunderlich és Bene- 

■ , dek tűzöl tófőtisztek kei az élükön.
Velük egyidöben érkeztek

4 a mentők is, két autóval, több ápolóval 
és orvossal,

hogy szükség esetén készenlétben legyenek. 
A vásár közönsége ekkorra már magához

tért az első percek izgalmából. Kiderült 
ugyanis, hogy

éretlen tréfa történt.
A XVII. pavillonból, ahol a hentesek és 

élelmiszerkereskedők állítanak ki, jelezték 
a tüzet. Ez a helyiség a vásár közepe táján 
van és állandóan a legnagyobb forgalom
nak örvend. A tűzoltók, amikor behatoltak 
a pavillonba, tűznek hírét sem találták, el
lenben

a tüzjelzőkészülék üveglapját valaki be
nyomta.

mire az összes vészcsengők megszólaltak és 
a vásár gondos vezetősége egy perc habo
zás nélkül felhívta a központi tuzőrséget.

A Nemzetközi Vásár legtöbb árusítója fa- 
épületben van, úgyhogy katasztrofális ve
szedelmet jelentene egy tűz. A közönség 
nagy elismeréssel nyilatkozott a tűzoltók és 
mentők gyorsaságáról.

A rendőrség vizsgálatot indított annak a 
megállapítására, hogy ki követhette cl az 
éretlen tréfát. Egyes vallomások szerint

három jólöltözött, hangos fiatalembert 
láttak a tűzjelző előtt

állni, akik a közeli borospavillonból jöhet
tek, mert szemmclláthatólag

ittas állapotban voltak.
Az a gyanú, hogy közülük valamelyik nyom
hatta be a tüzjelzőkészülékct. Ebben az 
irányban folyik a nyomozás,

felismerte éa leleplezte
a lakásfosztogatót. Kászonyi István híres be
törő volt az illető. Ez év február 20-án szaba
dult ki a szegedi csillagbörtönből, ahol három 
esztendő! ült.

Kászonyi a pesti alvilág egyik legismertebb 
alakja, a lakásfosztogatásokon kivül kassza
fúrásokat is követett el a múltban.

Kászonyit hétfőn kisérik át a főkapitányság
ról a bűnügyi osztályra. Most igyekeznek ősz- 
szeállitani pontos bünlajstromát, mert a rend
őrség feltevése szerint kisebb lakásfosztogatá
sokon kivül nagyobb betöréseket is követhe
tett el.

Egy orvostanhallgató rejtélyes 
eltűnése a börzsönyi hegyek közt

Kirándult a Csaba Bajtársi Egyesület tag
jaival és nem tért többé vissza lakására

Vasárnap délelőtt egy orvostanhallgató 
rejtélyes eltűnése

ügyében indított nyomozást a rendőrség. 
Bátor László 25 éves orvostanhallgató, aki 
a Mária-utca 20. alatt lakik, áldozócsütörtö
kön a hajnali órákban kirándulásra ment 
a börzsönyi hegyekbe és azóta nem tért 
haza. A főiskolai hallgató a Csaba Bajtársi 
Egyesület tagja és a kiránduláson a Bajtársi 
Egyesület több tagja vett részt. Az egyesület 
tagjai a hegyek között különváltak, kettesé- 
vel-hármasával indultak tovább a merede- 
kebb vidékre és abban állapodtak meg, hogy 
este találkoznak a vasúti állomáson. Bátor 
eleinte harmadmagával indult cl a zegzugos 
vidéken, majd

egyedül folytatta az utat.
Este, amikor a pályaudvaron indulás előtt

összejöttek, mindenki ott volt, csak .
a fiatal orvostanhallgató hiányzott.

Nem tudták mire vélni elmaradását. Több 
föltevés alakult ki. Voltak, akik arra gon
doltak, hogy baleset érhette és lezuhant 
valami szakadékba. Segélykiáltást azonban 
senki sem hallott, és igy inkább az a véle
mény alakult ki, hogy talán eltévedhetett és 
reggelig valamelyik barlangban húzta meg 
magát, hogy világosban folytathassa útját. 
Amikor pénteken, sőt szombaton sem tért 
haza, aggódni kezdtek s most már a főka
pitánysághoz fordultak és

bejelentették az eltűnést.
A rendőrség a csendőrséggel karöltve 

igyekszik megállapítani, hogy mi történt a 
börzsönyi hegyek közölt Bátor László or
vostanhallgatóval.

Az ügyészség* vasárnap 
letartóztatta Méhes Oszkárt
CS Ül Istvánt, akik utlevélhamisitó 

gyárat rendeztek be

Hasbaszurfa 
előállították

magát, mikor
a rendőrségen

A kerítéssel vádolt lakafossegédef 
átvitték a Markó-utcai fogházba

Vasárnap a királyi ügyészség Markó
in teái fogházába két érdekes foglyot szállí
tottak be: Méhes Oszkárt és Fülöp Istvánt, 
akik már . különböző ügyekben szerepeltek 
a hatóságok előtt. Ezúttal egy

bonyolult okirathainisitási és csalási 
bűnügyben vette őket őrizetbe a rend

őrség,
R vasárnap az ügyészség utasítására átszál
lították mindkettőjüket a Markó-utcai fog
házba.

Az okirathamisilási és csalási bűnügy 
minden részletét vasárnapig tisztázta a 
nyomozás. Pontosan megállapították, ho
gyan követte el bűncselekményét a két 
szélhámos, akik

valóságos utlevélgyár berendezkedésé
hez foglak hozzá.

Méhes Oszkár néhány héttel ezelőtt ismer
kedett meg Fülöp István volt vállalkozó
val. akivel elhatározták, hogy útlevelet ha
misítanak. Méhes és Fülöp munkához is 
kezdtek s az első kísérlet fényesen sikerült.

Szereztek egy Schivartz József kereskedő 
nevére kiállított útlevelet, amelyet 

gondosan vegyi utón lemostak, eltávo
lították róla a pecséteket s azután ki
állították egy Simonyi Ernő nevű férfi 

részére,
aki száz pengőért megvette tőlük az útle
velet. Az első kísérlet eredményein felbuz
dulva, most már megpróbálkoztak újabb 
útlevelek „kiállításával". Közben a rend
őrség

leleplezte őket, lefoglalta az egész utle- 
vélhamisitó üzem berendezését.

majd Méhest és Fülöpöt őrizetbe vette.
Vasárnap délelőtt Méhes Oszkárt és Fü

löp Istvánt az ügyész elé vezették. Mind
ketten tagadtak, de a nyomozás olyan bi
zonyítékokat produkált ellenük, hogy

az ügyész vasárnap délben elrendelte 
Méhes és Fülöp letartóztatását.

Az utlevélhamisitók további sorsáról a na
pokban fog dönteni a vizsgálóbíró.

Vasárnap délben a rabkórházból a főkapi
tányság bűnügyi osztályára kisérték Szabó 
György 29 esztendős lakatossegédet, akit ki
hallgatása után

kerítés büntette tinién letartóztattuk.
A fiatalember a Kecske-utca 8 számú ház

ban lakott. Állandóan összeköttetésben állt a 
Népszinház-utca környékén lakó rendőri fel
ügyelet alatt álló nőkkel és azok támogatták. 
Pár héttel ezelőtt megismerkedett egy tizen- 
hatesztendős facér csclédleánnyal, azt laká
sára hívta és közös háztartásban élt vele. Ké
sőbb a leányt arra bírta, hogy férfiakkal is
merkedjen meg és azokkal pénzért szerelmi 
kalandokat bonyolítson le. Amikor a leány 
vonakodott eleget tenni a különös felszólítás
nak, Szabó

rátámadt, ütni-verni kezdte, sőt leszűrés- 
sál megfenyegetne.

A fiatal leány egyik este az ablakon ke
resztül

megszökött a lakásból
és a VIII. kerületi kapitányságra ment, ahol 
feljelentést telt a lakatossegéd ellen Szabót 
akkor előállították a kapitányság épületébe, 
ahol pár perccel később, egy örizctlen pillanat
ban, zsebkésével

kétszer liasbaszurta magát.
Azóta a rabkórházban feküdt. A lakalosse- 

gédet a főkapitányságról a markóutcai fog
házba .szállították.

Keresse fel a kiváló gyógyhatású

PÁRÁD 
gyógyfürdőt a Mátrában. Vastlmsós arzéné* fürdők. Szénsavas fürdők. Vizgyógyintézot. L'j modern strundíUrdő. Különböző ivógvogvmódok. Folyóvízzel ellátott modern szobák. Pensió előidényban 5.60—7.29 főidényben : 7—fl.űö-ig Kitűnő konyha. Diétás étkezés. Prospektust küld a 

a ftirdőigazgatóság. 1‘arád-Iürdő. Telefon: 1.

Hathónapi börtönre ítélték a titkos találkahely 
tulajdonosilüjét, akinek lakásában előkelő állású köztiszt

viselőket és katonatiszteket fosztottak ki

Ablakon keresztül menekült el 
a tétlenért betörő

Veszedelmes 
lakásfosztogatót fogott el vasárnap a rendőrség

Vasárnap délelőtt ti 
óra tájban izgalmas be
törőhajsza színhelye volt 
az Amcrikai-ut.

Kántor József házfel
ügyelő, aki az Amcrikai- 
ut 52. sz. alatt lakik, 
korán reggel kirándult 
családjával együtt. A 

házfelügyelőnek később
eszébe jutott, hogy valamit olthon felejtett s 
tizenegy óra tájban hazatért. Amikor ki akarta 
nyitni lakása ajtaját, különös fölfedezésre ju
tott. Lakása ajtaját

fclfcszltvc, nyitva találta.
Izgatottan nyitott be a. lakásba, ahol egy mici- 
sapkás, kopottruhás fiatalember éppen ruhu- 
hemüekct rakott be egy kosárba. Kántor el 
ákarta fogni a betörőt, feléje ugrott, de az 
időközben

a nyitott ablakon keresztül kiugrott az 
utcára

és futásnak eredt. A házfelügyelő utánavetette 
magát, a járókelők is hamarosan tudomást 
szereztek a történtekről és egész sereg ember 
vette üldözőbe a menekülő, vakmerő tolvajt. 
A betörő minden igyekezete az volt, hogy egy 
arra haladó villamoskocsit elérjen és villamo
son meneküljön el üldözői elöl. Ez a terve 
azonban nem sikerüli, utolérték, mielőtt elérte 
volna a villamost és rendőrnek adták át, aki 
a főkapitányságra állította elő- az elfogott be
törőt.

Kihallgatásakor Szabó István 50 esztendős 
lakatosnak mondta magút a betörő, de az 
egyik detektív, aki már régebben dolgozik be
törési ügyekben,

Megnyílt

Szombathely, május 13.
(.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Tömegesen ér

keztek feljelentések a szombathelyi rendőrségre, 
amelyet előkelő köztisztviselők, katonatisztek és 
kereskedők tettek. A feljelentések adatai szerint 
egészen csinos lányok, férfi ismerőseiket meg- 
hívták lakásukra, ahonnan azonban az eltöltött 
kellemes órák után a leányok egy alkalmas pil
lanatban

eltűntek, —
egyidejűleg eltűnt azonban velük a meghívott 
urak

pénztárcája, aranyórája, ezüst cigaretta tár
cája és egyéb drága értéke.

A szombathelyi rendőrség minden esetben 
megállapította a tettesek kilétét. Egytöl-cgyig 
azok a fiatal leánykák voltak a tettesek, akik 
találkákra hívták a férfiakat. Nyomozás alapján 
azután a járásbíróság és a törvényszék is min
den ügyet jogerős Ítélettel zárt le. A több külön
böző fötárgynláson azután érdekes megállapítást 
tett a szombathelyi ügyészség. Kiderült, hogy a 
bűncselekmények színhelye

minden egyes alkalommal a Thököly Imré
ül ca lő. számú háznak ugyanazon lakása 

volt.
így derült ki, hogy ebben a házban

titkos találkahely van,
nmelyet a ház tulajdonosnője, özvegy Szalag 
Jánosné tart fenn. Az aktákat ismét visszatették 
a rendőrségre és az újabb nyomozás szenzációs 
dolgokat állapitolt meg özvegy Szalaynéval kap
csolatosan. Többek közölt azt is, hogy Szaiayné 
vidéki nőkkel is állott összeköttetésben, akik 
szombathelyi tartózkodásuk ideje alatt állandóan 
Szalayncnál laktak és Szaiayné ezeket rendsze
resen jól szituált férfiakkal hozta össze.

Szaiayné a rendőrségen a leghatározottabban 
tagadta kerítés vádját s védekezése szerint sem
mit sem tudott a dolgokról, amelyek az általa 
kiadott szobákban lejátszódtak. A leányok azon-

egylől-egjlg terhelőén vallottak ellene.
Az ügyet az elmúlt hét végén zárt tárgyaláson 

tárgyalta a szombathelyi törvényszék Fromm 
büntetőtanácsa, majd a nyilvánosan kihirdetett 
Ítéletben bűnösnek mondották ki Szalaynél egy 
rendbeli folytatólagosan és Üzletszerűén elköve
tett kerítés bűntettében s ezért

hat hónapi börtönbüntetéssel sulytották. 
Az Ítéletben Szaiayné és az ügyész egyaránt 

megnyugodtak
és igy nz jogerős.

a Szent Gellért

BELUEDERE
Budakeszi út 10.

Bejárat és jegypénztár a parkterraszon 
Május hónapban mérsékelt előidény-árak.

KOLOZSVÁRY SZALON-JAZZ
(a Dunapalota zenekaru)

Weekend arrangement.
MenUrondsxer. Rr(dg«M

GERBEAUD fagylnltok és cukrAszaüteményok.
Telelőn: 64-0-75.

Autóbusz- és vlllamoaniegAllóhely Budagy-öngye,



6 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1034 míju« 14.

GOMBASZÖGI ELLA 
állapítsuk meg rögtön: a szezónvég meg 
lepő szenzációja. Valahogyan úgy vagyunk 
vele mludlg, hogyha Gombaszögi Elal nevét 
olvassuk a plakáton, már előre örülünk 
ennek a hamisítatlan és eredeti, kitűnő szí
nésznőnek. Goinbasz.ögl Ella ezúttal azon
ban sokkal többet produkált, mint azt, hogy 
„a várakozást kielégítette".

A Belvárosi Színházban egy nagymama- 
szerepet játszik, a marakodó textil-dinasztia 
ősanyját, egy aranyos, nyolcvanéves zsidó
asszonyt, aki arany szivével, arany humorá
val éh természetes ösztönével a saját fia el
len, a tehetségesebb unokája mellé áll. A 
generációk eme képletes harcában íme a 
legforradalmibb, a legmerészebb — a nyolc
vanéves nagymama.

Nehéz a szerep, nehéz a figura, amelybe 
problémát hitt Ind a szerző, de amelyből 
problémát csők Gombaszögi Ella lelrliatgt- 
lanul bűbájos, szellemes és egészséges hu
morába olvadó figurája csinált. Az utóbbi 
Idők egyik legnagyol) színészi teljesítménye 
ez. annál Is Inkább, mert a darab egyetlen 
tartalma tulajdonképen ez a Sas-utcai nagy
mama. Itagyogó vamp-szerepek, nagyvonalú 
szerelmes figurák már vittek különben ér
téktelen és sekélyei darabokat sikerre, de a 
nyolcvanéves nagymama feliér hajának 
szcksztpilje — legalább Is Cslky Gergely 
Nagymamája óta — mint egyedüli siker
tényező nemigen szerepelt a színpadok tör
ténetében.

ppebiie

légii csúfolódásait 
magyar vi... .... !
zik a miniszterek kitűnő 
(Ihász. Szigeti, Sugár, Keleti), 
egyébként öl ragyogó szerepen 
ezeket 
pásan 
homorú Kabos Gyula, 
ságos Gázon Gyula <-

A CSODADOKTOR. Milyen jó hallgatni 
Yvain és Chrlsltné, ennek u két szellemes 
és ötletes franciának melódiáit, amelyek 
bőven buzognak fel a gyengén jazzesitett 
or kész tér bői. Milyen lágy, finom, játékos és 
elegáns ez a muzsika, milyen könnyed, bá
jos és mennyire fülbemászó. Hamarosan 
úgy tele lesz vele az ember, hogy nem is 
hallja a szöveget, amelyet pedig különben 
is érdemes meghallgatni, lm másért nem is, 
csak azért, mert Barile ur szavait llcltai 
Jenő inkább a muzsikával kongcniálisan 
tolmácsolta nekünk. Nagy kár azonban, 
hogy a darab nyilván helyi és politikai jel- 
‘ Jí_..'t nem transzponálták a

viszonyokra. Ez érezhetően hiány- 
• • ■ *........ kvartettjéből

Az operett 
nyugszik: 

a gyönyörű Kosáry l.mmy, a pom- 
érvénycsülö Bulla Licl, az elragadó 

az emberien mulat- 
C.J.i és a párisi esprit-t le

helő Somogyi Nusi teljesítik kitünően. Kü
lön sort érdemel Hobby Gray egy táncáért 
és a táncok betanításáért. Az operettet jól 
rendezte Lóránt Vilmos.

SAS-UTCA. A szakmai darabok során elju
tottunk a tcxlilszakmúhoz. is. A holland szerző 
és magyar szerzőtársa, Lakatos László nyilván 
rossz lextllr, mert a darab szövege igen 
laza és bízóin- hiányzik belőle a finomabb 
unvag. Egyetlen szerep dominálja a darabol: 
(GŐmhnszö’gi Ella), de ez máris elég arra, hogy 
r Sas-utca u Belvárosban a siker utcája le
gyen. Sokat mulattunk Sarkad! Aladár, a 
pletykái rokon figuráján, bőr néha úgy érez
tük. hogy a szerzők túlságos nagy fontossá
got tulajdonítottak neki. A Belvárosi Szinház 
egyébként ismét ragyogó előadást hoz, Nagy 
Györggyel, fíaróti Józseffel, u szárnyait most 
bontogató Végh Sárival és nz elragadóan friss, 
tempós Muráti Lilivel is szerény szerepében 
is nyiltazlni tapsot nrató Soltész Anniéval. 
KílrÜ Pál ízlésesen és finoman rendezelI. (s.)

PREMIER A

VÍGSZÍNHÁZBAN

(Ah, WildoruesHl)
Irta: Eugen O'NEIIX 
Fordította: HARSÁNY! Zsolt

Góthné Kertész Ella, Tőkén 
Anna, I)ayka Martfű. Szörényi ' 
Éva, Szombathely! Blanka, 
Góth, Rajnai. Máiy, Gárdony', • 
Makláry, Csák i

Fejes Teri veszélyes 
motorcsónakkalandja a Dunán

Rendőri motoros húzta ki a hullámokon 
tehetetlenül hányódó csónakját

Tegnap délután veszedelmes és kellemet
len kalandja támadt Fejes Terinek, a nép
szerű és ismert szubrctlnek a Dunán. Fejes 
Terit Szömörkényi Franciskával, a Király 
Szinház fiatal énekesnőjével együtt a teg
nap délutáni kánikulában motorcsónaká
zásra hívta meg a társaságokban ismert 
vlvóbnjnok. A színésznők örömmel fogad
ták cl a meghívást, beültek a korzó partján 
horgonyzó csónakba, hogy a Duna hullá
main egy kissé felfrissüljenek.

Már egy jó órája száguldott velük a mo
toros a pesti és a budai partokon, amikor 
azonban hazafelé tartottak,

a csónak motorja váratlanul felmondta 
szolgálatot.

Már alkonyodon és ilyenkor futnak be a 
pesti kikötőbe a bécsi és a mohácsi hajók. 
A motoroson nem volt evező és az elromlott 
motorú csónak 

Fiatal táncosnők rohama 
a Magyar Falu ellen, ahol 
nem tartottak görlsorozást

Téves volt a híradás, mert csak paraszt
lányokat toboroz Pán József a „falujába1'

Pán József, az ismert 
festőművész hetek óta éj
jel-nappal dolgozik egy 
eredeti magyar falu fel
építésén és dekorálásán 
az Angol Park területén. 
Az ismert művész egy 
originális magyar falul 
tervezeti, amelyben a 
magyar népművészet re- 

népszokásait gyűjti egybe 
keretében. A magyar házi
erdélyi flekkenig mindent

he

mckclt és originális 
egy állandó kiállítás 
szőttestől kezdve az 
ill csinálnak majd a látogatók elölt.

Egy délutáni lap nagy cikkben számolt 
arról, hogy a magyar falu színpadára , 

görlökel keres Pán József 
és igen sok csinos, jóalakit és jól táncoló leány 
alkalmazást kaphat. A sorozás pedig vasárnap

———

Filmsztár mint szerelmi titkosrendőr
Pesti történet, amely happy-enddel végződik

volt a furcsa, hogy 
vőlegény 
nz autón 
da pestre.

Néhány héttel ez
előtt Pestre érkezett a 
külföldi filmsztár, hogy 
meglátogassa Budapes
ten filmező vőlegényét. 
A látogatásban csak az

H
is ugyanazon 
érkezett Bu- 

Dc mégsem
kelten egy 

mert a hátsó ülésen helyet foglaltérkeztek,
a filmszínész édesanyja, a bécsi Burgtheater 
nagynevű tagja és édesapja.

♦
— Csak nyolc napig maradok Pesten, — 

csicseregte első interjújában a bűbájos pri
madonna, — mert dolgom van Bécsben, 
velem is filmet forgatnak s igy sajnos nem 
tudom 
pestet.

már

élvezni tovább ezt a gyönyörű Buda- 
A bűbájos filmsztár azonban 
három hete Pesten van, mindenütt 

látható,
teákon, éjszakai bárban, sőt a gyer-ötórai 

meknapi gyűjtésnél az urnánál is. Legtöbb 
Idejét azonban mégis a filmgyárban tölti, 
ahol nem filmezik, — de titkosrendőrként 
őrködik vőlegénye körül.

♦
A bűbájos külföldi filmsztár ugyanis ha

lálos szerelmes. Szerelmes és okos. Sokat 
hallott ugyanis már a szép pesti lányokról 
és arról a speciális pesti levegőről, amely 
különösen a külföldiekre nézve veszedel
mes. Jónéhány példából ludta, hogy nagy 
szerelmek

hogyan jutnak mellékutcába Buda
pesten,

ezenkívül pedig min hízott százszázalékosan 
n fiaiul, csinos vőlegényében sem. Az. itt el
töltött nyolc nap is kissé „megijesztette' a 
lilmszinésznöt, aki látta, hogy a májusi 
Budupest legszebb a világon és vőlegényé- 

fc«.AZ—............ ————

a hullámok játékává vált:
félni lehetett, hogy a Dunának ezen a sza
kaszán levő veszélyes forgók elkapják és a 
hid pilléréhez csapják. A két színésznő hely
zete annál ' ’ v ‘

itt volt
kellemetlenebb volt, mert már 
az Ideje annak, hogy a szín

házba menjenek.
a Fővárosi Operettszinházban, 

. a Király 
A viz azonban egyre

Fejes Teri
Szömörkényi Franciska pedig 
Színházban játszik.
lejjebb sodorta a csónakot s már majdnem 
a Lágymányoson voltak, amikor egy cir
káló rendőri motoros észrevette

a kétségbeesetten kiáltó hölgyeket 
és segítségükre sietett. A dunai rendőri mo
toros kötélen húzta a csónakot a partra, 
ahonnan taxival rohantak be Pestre a szí
nésznők, akik az utolsó percben mégis el
érték nz előadást.

délelőtt kezdődik. Most, amikor a színházi szc- 
zón vége felé jár, nem lehet csodálni, hogy

a kereset nélkül maradt színházi görlök 
és más fiatal lányok egész csapata roha

mozta meg
az épülő Magyar Falut és Pán Józsefet, aki 
kétségbeesve tiltakozott az ellen, mintha 6 hi
vatásos pesti táncosnőkből álló görlcsapatot 
szervezne vagy sorozna, ö eredeti magyar tán
cokat akar bemutatni vidékek szerinti eredeti 
paraszt szereplőkkel, nem pedig görlökkel. A 
hiába kibolonditott leányok természetesen nem 
hagyták annyiban a dolgot, csapatostól mentek 
az irodába, ahol kijelentették, hogy

ők sem tudnak semmit ■ güri-sorolásról.
Pán Jóska oldotta meg végre a gordlusi cso
mót, aki a hiába kifáradt lányokat frissítőkkel 
vendégelte meg. Ezzel azután lehütötte a ké
szülő görlforradalmat.

vei bizony szívesen foglalkozik a filmgyár 
több csillaga és a magántársaságok néhány 
szépasszonya.

♦
A szép, filmsztár tehát maradt, bár első 

nyolc nap után
táviratok és ügyvédi levelek serege ér

kezett,
hogy azonnal Bécsbe kell mennie, meg kell 
kezdenie a felvételeket, de mégsem volt oly 
hatalom, amely elmozdította volna vőlegé
nye mellől a színésznőt, A vőlegény is ka
pott bécsi ajánlatot, hogy játssza cl a Sárga 
liliom férfifőszerepét. Az ideutazó színigaz
gatót ezzel a kérdéssel fogadta a fllmszi- 
nésznő:

— És ki lesz a partnere a darabban?
A színigazgató gyanútlanul egy ' nevet 

említett,
mire a filmszinésznö villámló szemekkel 
mérte végig az igazgatót s mérgesen kije
lentette:

— Már pedig ebből a szerződésből nem 
lesz semmit

A Sárga .liliom férfifőszerepéi azóta már 
más játssza Bécsben.

Mindezen előzmények után szombaton 
este, a Hunnia filmgyárban nagy társaság 
előtt ünnepélyesen jelentette ki a filmszi-előtt ünnepélyesen jelentette ki 
uész:

— Május 27-én esküszünk 
Erre ünnepélyesen meghívjuk 

társaságot.
Ezután, mint a filmeken szoXásc.,__ ...

borult a szerelmespár. Megjeleljek a vőle
gény szülei is, akik áldásukat adták a fia
tal párra. A fllmoperatőr sem hiányzott, 
aki megörökítette történetünk eme hnppy 
cndjéL Majdnem elfelejtettük: Magda 
Schncidcrről és Wolff Albach-Rettyről van 
szó.'

Bécsben. m egész

ios, össze-

A terrMz-éttnremben Muri ételek, magyar-franci* konyha, políArl Arak, kitűnő italok. A parkban naponként aalmtónlkua >«qokar nnagver* aenyes, hetenként eRűtörtökön elnflrendU mUvé- 
■aek felléptével egéaz eatéket betöltő opera- éa oparettelőadáMk. .

Nyílt titok:
Az egyik színházunkban francia ope* 

rettet próbáltak és a második felvonás* 
ba beállítottak egy lepketáncot, amelyre 
az operai balett egyik fiatal csillagát 
szerződtették. A lepketáncot abból a 
célból kellett volna lejteni, hogy a sze* 
relmet már régen elfelejtett öreg király* 
nak családalapitói vágyai támadjanak 
és a képzeletbeli ország trónörököst 
kaphasson. A próbákon minden a lég* 
nagyobb rendben ment, a jelmezes házi 
főpróbán azonban a színház igazgatója 
kétségbeesetten állapította meg, jiogy 
a csábtáncot lejtő tündér tulfiatal és 
egyenesen gyermeklányként hat a néző
térről.

— Ezt ki kell hagyni — mondta ki a 
szentenciát végül is a direktor —, el
végre cn sem hiszem el, hogy ez a kis
lány szeretni tud.

— Már pedig, ha énmondom, nekem 
elhiheti! — szólta el magát valaki a sö
tét nézőtéren. Mindenki odanézett: a 
szinház nagyszerű tánckoreografusa 
volt.

A dolgot azonban, úgy látszik, neki 
sem hitte cl az igazgató, mert a táncot 
kihagyta a darabból.

teteNAPiő
Színházak hétfői műsora:

M. KIR. OPERAHÁZ; Hunyadi László (%8).NEMZETI SZÍNHÁZ; Pelikán (Vj8).VÍGSZÍNHÁZ. Az orvos (8).
MAGYAR SZÍNHÁZ; A csodadofotor (8).BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Sas utca (8).
FŐVÁROSI OPERETTSZÍNHÁZI Szeressen kedves (8).KIRÁLY SZÍNHÁZ: Az ördöglovas (8).ANDRÁSSYUTI SZÍNHÁZ. Vadvirág (9).
TEREZKÖRUTI SZÍNPAD. Kacagó vásár (9).ROYAL ORFEUM: Varieté műsor (’iS).
KOMÉDIA KABARÉ; Vissza a légióba (169).
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: Nincs ^vámolni valója (8),

Vasárnap este játszották utoljára a Fői 
városi Operettszinházban a Szeressen, ked
ves! cimü operettet, inért hétfőn este már 
házifőpróbút tart a színház a következő 
újdonságából, a Hölgyeim, elég volt! címig 
francia bohózatból. Kedden nyilvános fő
próba lesz, szerdán pedig premier. Ezzel 
a darabbal a színház áttér a vacsora utáni 
rendszerre, azaz kilenc 
előadás.

órukor kezdődik aa

*
Rökk Marika mesés 

szerte a városban. A ____ _____
ugyanis 301 pengő napi gázsit kap a Bc- 
ketow-cirkuszban szinrekerülő Bus-Fekettí 
László darabban való szerepléséért. Hogy] 
miért pontosan 301 pengőt, ennek az a. 
magyarázata, hogy egy pengővel kért töb- 
bet, mint amennyiért Gaál Franci is elszern 
zödött volna a nyári szirkuszdurabhoz.

♦
A Márkus Emília Park Mozi gazdát cserélt, 

A korán beköszöntött kánikula 16111 aktViái 
llssá a nyári mozik kérdését, amelyet már néni 
lehet többé idényalapon vezetni. A Hcrmcs 
filmvállalflt azzal a programmal vette át a 
Márkus Emília Park Mozit, hogy állandóan 
téli miifiort ad a nyári moziban. A színházat 
teljesen átépítik és megváltoztatják az eddigi 
struktúráját.

gázsijáról mesélnek! 
fiatal primadonna:

*
Szlatinay Sándor, a Vőlegényem, a gazem

ber című operett szerzője, aki ezelőtt előkelő 
fogorvosi prakszist folytatott, most végleg 
szakit prózai mesterségével és csak a zenének 
szenteli munkásságát, llerczcg Géza társasá
gában Rómába utazik, ahol közösen operettet 
Írnak, Most fejezte be „A repülő huszárok*4 
címmel Nóli Károly társaságában irt uj 
filmjét is. Ez lesz különben nz élső magyar 
rcpülöfilm, amelyhez a Légügyi Hivatal. teljes 
légi flottáját rendelkezésükre bocsátja.

’’ •
Néhány héttel ezelőtt beszámoltunk arról, 

hogy egy amerikai magyar újság éles táma
dást intézett Fedák Sári ellen. A félreértések 
elkerülése végett megállapítjuk, hogy ez a tá
madás nem a Magyar Újságban (flttngarlan 
Daily Ncivs-han) jelent meg, amely ■ különben 
álandáan propagálja az Amerikában vendég
szereplő magyar művészeket, hanem egy- mái 
sik magyarnyelvű newyorkl lapban látott, napi 
világot.

filmje a Ras-
RASPUTIN

A hét egyetlen kiemelkedő 
putin, amely az ismert londoni per után 
természetesen csak megkurtitott és megvá
gott formájában kerülhetett bemutatásra. 
Dicsérendő azonban, hogy ez alig ártott a 
filmnek, amelynek drámai szépségeit kü
lönben is a három Barrymore ragyogó ala* 
kilósa hangsúlyozta ki.

JÁRÓIN
Erzsébet klrályné-ut 1.

Megnyitás 
| oiUtttrtVkVa,
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Gumikesztyüs kasszafurók 
kifosztották a Nagymaros- 
Visegrádi Takarékot

Autón mentek ki a budapesti betörök Nagymarosra

süld helyiségébe,

Vasárnap reggel a 
nagymarosi csendörörs 
értesítette a budapesti 
főkapitányságot, hogy 
szombaton éjszaka is
meretlen tettesek ál-, 
kulccsal behatoltak a 

Nagymaros-Visegrádi 
Takarékpénztár Egye-

megfúrták a páncélszekrényt, 
pénzt és értékpapírokat zsákmányoltak. A 
szűkszavú rádiójelentés után később részle 
tes értesítést kapott a rendőrség a betörés
ről, amelyet minden valószínűség szerint, 
budapesti betörők követhettek el.

A betörök az udvar felöl mentek be a ta
karék helyiségébe, álkulccsal nyitották ki 
az ajtót és minden jel azt mutatja, hogy 
nyugodtan dolgozhattak, mindent átkutat
tak, fiókokat, szekrényeket mind felnyitot
ták és azután láttak hozzá munkájuk ko
molyabb részéhez, a páncélszekrény felnyi
tásához. A betörök

a helyi viszonyokkal alaposan ismerősek

Uralkodók, főhercegek szél
hámosát keresik a külföldi 
rendőrségek Budapesten

NagyértékU túraautón menekUlt a kalandos múltú 
Pertic Iván Ausztriából Magyarország felé

Vasárnap érdekes rádiogramm érkezett 
a budapesti királyi ügyészségre cs a főka
pitányságra. A rádiogrammban az osztrák 
és német rendőrhatóságok azt kérik, hogy 

sürgős széleskörű nyomozást indítsa
nak itt Pertic Jván 33 esztendős szara
jevói fiatalember kézrekeritésére, aki 
uralkodók nevével visszaélve szélhá- 
moskodott és egy Habsburg főherceg

től pénzt csalt ki.
rA hírhedt gonosztevő egyik ügyes szélhá

mosságának
Habsburg Antal főherceg, Károly ro
mán király nővérének: Ileana főher

cegnőnek férje esett áldozatul.
rA' főherceg Becs melletti kastélyába nem

lehettek, egyben azonban clszámitották ma
gukat. Eltévesztették a napot, amelyen a 
betörést végrehajtották. Erre abból követ
keztetnek, hogy a vakmerő tettesek tudatá
ban voltak annak, hogy a takarékban állan
dóan nagyobb összeg, nem egyszer 

többszázezer pengő is szokott lenni
éjszaka a páncélszekrényben, de szombaton 
nem szoktak nagyobb összeget otthagyni, 
csak annyit, amennyi hétfőn reggel pénz
tárnyitásnál feltétlenül szükséges. A kasszá
ban 2602 pengő volt, túlnyomórészt ezüst
pénzben. Ezt az összeget magukkal vitték, 
azonkívül az értékpapirállományt is meg
dézsmálták. Hogy milyen részvényeket vit
tek el, azt csak hétfőn délelőtt a rovancso- 
lásnál fogják megállapítani.

A Budapestről kiszállt daktiloszkópusok 
megállapították, hogy a betörők modern 
fölszereléssel dolgozlak, munkájuknál

gumikesztyűt haszáltak,
ugy, hogy ujjlenyomat nem maradt hátra. 
Szombaton éjszaka egy idegen autót látlak 
Nagymaroson, valószínű, hogy ezen érkez
tek és menekültek el a kasszafurók.

rég egy elegáns monoklis férfi állított be 
és közölte, hogy Bukarestből tcnyészlova- 
kat küldtek ajándékba a főhercegi párnak. 
Pár perc, múlva a „bukaresti urnák** már 
800 schilling volt a kezében, amelyet Antal 
főherceg utaltatott ki a fuvarlevelek, szál
lítási költségek fedezésére. Csakhamar ki
derült, hogy

a lószállitmányból egy szó sein igaz cs 
szélhámosság történt.

A bécsi rendőrség megindította a nyo
mozást és rövidesen megállapította, hogy 
az elegáns szélhámos egyik külföldi ural
kodó család tagjának nevével visszaélve

1800 schillinget csalt ki Badcn bei 
Wien két hotelportásától.

Másnap pedig már az is kiderült, hogy 
Klagenfurtban egy ott élő előkelő spanyol 
úrtól: Thomas Iiorólól 5000 schillinget vett 
fel. A spanyol ur előtt

dr. Narcisso Titulesco néven mint Al
fonz spanyol exkirály magántitkára 

szerepelt.
Pörschachban ugyancsak ötezer schilling- 
gél károsított meg egy autókereskedőt, akit 
azzal a mesével szédített, hogy a spanyol 
exkirály magántitkára és

két modern drága túraautó vásárlására 
és egy regi autó becserélésére kapott 

megbízást Alfonztól.
Németországban ugyancsak nagystílű .szél
hámosságokat követett el a monacói feje
delem, az albán király cs más uralkodók 
nevével visszaélve.

Mindezek után a bécsi rendőrség kinyo
mozta, hogy a szélhámost Pertic Ivánnak 
hívják és Szarajevóból került Ausztriába 
és Németországba. Kiderült az is, hogy

Pertic egy nagyértékű osztrák túra
autón menekült el Bécsből s Budapest 

felé vette útját.
A budapesti rendőrhatóságok még va

sárnap elfogató parancsol adlak ki Pertic 
ellen és minden intézkedést megteltek el- 
fogalására. . ,

A szakácsnő zsarolója
A főkapitányságon zsarolás kísérlete címén 

letartóztatásba helyezték Hochberger Ignác 
29 éves ügynököt.

Hochberger egy szakácsnőnek házasságot 
igéit és különféle ürügyekkel

1500 pengőt csalt ki tőle. \
A szakácsnő annakidején házasság-szédelgés 

címén följelentette s amikor a rendőrségen 
szembesítették a völegényjelölllel, megsajnálta 
és visszavonta a följelentést. Hochberger azzal 
hálálta meg a nálánál idősebb nő jóságát, hegy 

fenyegető leveleket irt
hozzá, 500 pengőt követelt tőle, mert ha nem 
(izet, kellemetlenkedni fog neki. A szakácsnő 
végül 'is megunta a dolgot, a rendőrségre ment,' 
ahol átnyújtotta a leveleket és följelentette az 
ügynököt.

Hosszas keresés után vasárnap délelőtt rá. 
találtak a detektívek Hochhergerre és előállí
tották a főkapitányságra. A délutáni órákban 
álki>érték az ügyészség fogházába.

vST
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Még mindig nem Jön 
ag eső!

Továbbra Is meleg lesz
A Meteorológiai In

tézet jelenti vasárnap: 
Közép-Európában foly
tatódik a túlnyomóan 
derült, száraz, meleg 
idő és csak az óceán 
partvidékein érezhető 
erősebb lehűlés. Ha
zánkban az utolsó 24

órs alatt
csak a délkeleti széleken volt lényeg*

1 télén eső.
A hőmérséklet szombaton a nyugati határ
szélen 22- 25 Celsius fokra, egyebütt 20— 
29 fokra emelkedett, vasárnapra virradó éj
jel pedig a Dunántúl északi részén a hőmér
séklet 10 fok alá szállott.

Vasárnap délben Buda pesten a hőmér
séklet 26 Celsius fok.

A tengerszinlre átszámított légnyomás 762 
milliméter, gyengén siilyedő irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Meleg idő. Délkeleti, déli légáramlás. 

’ Változó felhőzet.

—- Országos székely kongresszus lesz Deb
recenben. Debrecenből jelentik: A Debreceni 
Hét alkalmából a Székéig Társaság országos 
izékéig kongresszust rendez itt. A kongresz- 
szus fővédnöke Bethlen István gróf és Te
leki Pál gróf lesz, előadója pedig dr. Kolost- 
váry Bálint egyetemi tanár.

— Gyanú* halál ■ Charltében. A Charité po* 
liklinlka értesítette a főkapitányságot, hogy 
Váradi Gyula 27 esztendős pincér, akit május 
2-án gyomorfekély tüneteivel szállítottak a kór
házba, vasárnap hajnalban meghall. Tekintve, 
hogy az orvosok pontosan nem tudták meg
állapítani, hogy tényleg gyomorfekély vagy 
valami más betegség okozta-o halálát, kérték 
■ rendőrségtől a boncolás elrendelését. A fő
kapitányság Intézkedésére Várad! holttestéi a 
törvényszéki orvostani intézetbe szállították, 
ahol föl fogják boncolni.

— Nem azonos. Fehér Árpád hentes és mé
száros, volt temetői ellenőr k< résére közöljük, 
hogy a mullhrti számunk „Izgalmas éjféli nyo
mozás a régi vízivárosi temetőben** elmii cik
kében szereplő Feliér Árpid sírásóval nem 
azonos.

— Öngyilkos lelt, mert elhagyta a felesége.
Szombathelyről jclnntikt Coldötnölk és Keme- 
yiesszcntmárton közt az országúton vasárnap 
reggel vértócsúban találták Horváth Mihály 26 
éves tapolcai sofőrt. Mellet In volt motorkerék
párja. Kórházba vitték, ahol, miután eszmé
letre tért, elmondotta, hogy késével felvágta 
kezén az. ereket, majd mellébe szúrt, mert fe
lesége elhagyta.______ _____
Nyugágy lábtartóval 4*80, hátizsák 1*60,

nyári takaró 1*60, szalmazsák 8.— 
kárpitoskellék, szőnyeg* 

■BHbIv&MUI és linóleum-áruházában 
TELEKI-TÉR 8., Népszínház - utóinál 

—- Vegyétek éa egyétek a Keszler-kávét.
— Kirabolnák egy földbirtokos kastélyát. 

'Szombathelyről jelentik: Vasárnapra virradó 
éjjel Szcntlvány Egon földbirtokosnak Reléd 
községben lévő kastélyába ismeretlen betörők 
behatoltak és háromezer pengő érléktl ékszeri 
rabollak ól. A nyomozás folyik.

— Véres késpúrhaj egy lányért. Szombat
helyről Jolentik: Gerse István és Schwimmer 
Sándor Sárvárhegy községi kisbirtokosok 
ugyanabba a leányba voltak szerelmesek és 
mrgAlapocflnk, hogy késpárbnjjul döntik cl, 
hogy kié legyen a lány. Vasárnap délután 
bicskával mentek egymásnak, Gerse háromszor 
liasbaszurta Schmimmert, akit életveszólyw 
állapotban szálltoltak kórházba. Gerlét letar
tóztatták.

— Evangélikus nagygyűlést a Dunántúlon. 
Szombathelyről jelentik: Vasárnap Gclldőmftl- 
kön négyszáz, lelkész ós egyházközségi fel
ügyelő részvételével nagygyűlést tartottak a 
dunántúli evangélikusok. Kapy Béla püspök 
prédikált délelőtt a templomban és ö vezollo 
a nagygyűlést is.

— Vasárnap eloltották a vajdácnkal tilf* 
vént. Sátoraljaújhelyről jelentik: Vajdácska 
községben kiütött hatalmas tűzvészt vasárnap 
délután Rákerült kioltani. Valószínű, hogy 
gyújtogatás okozta a tűzvészt.

— Gyógyszerési-drflgulsta harc a Dunán- 
lulon. Nagykanizsától |clcntik: Vasárnap gyű
lést tartottak Vas és Znia megye gvőgyszeré- 
szei. Tiltakoztak az. ellen, hogy droguisták 
gvógyszereket árusítsanak. A gyűlés az orvosi 
kar támogatását kérte.

— Május lft én Indul az első társashujó az 
Aldurára. A MFTR „Erzsébet királyné" halni- 
mm termes gőzöse már készen áll első 11 na
pos társasutazására, nmeivel május 10-ért kezd 
meg. Az nldiinai társashujóulnk iránt igen nagy 
az érdeklődés, a magyarbarát bolgárok máris 
nagy előkészületeket tesznek a hajó utasainak 
fogadására. Részvételi dij P 75.—tői. A Rus- 
tsukból induló szárazföldi kirándulásokra (a 
világhírű rózsavidék. Várna, turisztikai kirándu
lási a részvételi költségek Budapesten pengő
ben fizethetők. \z „Erzsébet királyné** gőzös 
nz első dunai hajó, amely fedélzetén zuhany- 
íiirdövel rrrdelkeztk és strandolásra és sok 
szórakozásra Is alkalmas lesz. Menetjegyek 
kaphatók a menet jegyirodákban ét a MFTR 
MtRigatókág&nál

Borzalmas katasztrófa 
a fontainebleaui nemzet

közi autóversenyen
Egyik versenykocsi teljes sebességgel a nézőkbe 
rohant — Tíz halott, sok sebesült

Pária, május 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A fontainebleaui erdőben rende
zett nagy nemzetközi automobilverseny vé
res katasztrófával végződött, amelynek szá
mos halottja van. Az eddigi jelentések sze
rint a katasztrófánál hat ember veszítette 
életet, attól tartanak azonban, hogy a ha
lottak száma jelenték lycn emelkedik.

Az egyik versenykocsi teljes sebességgel 
belerohant a nézők soraiba és borzalmas 
pusztítást vitt végbe. A nézőket katonai 
kordon tartotta távol a mezőnytől s a szá-

— Lemondott a lengyel kormány. Varsó
ból jelentik: A kormány tagjai vasárnap mi
nisztertanácsot tartottak, amely után Jendr- 
zejeuzicz miniszterelnök benyújtotta az ál
lamelnöknek a kormány lemondását. Az uj 
miniszterelnököt már Rezignálták is Koz- 
lomskl varsói egyetemi tanár személyében.

— Erős, vérbő, kövér emberek igyanak 
naponként, reggel éhgyomorra egy kis po
hár természetes „Ferenc József** keserű
vizet, mert az rendes gyomor- és bélmükö- 
dóst biztosit, számottevően előmozdítja az 
emésztést és kitünően szabályozza a vérke
ringést. Számos szakorvosi nyilatkozat tanú
sítja, hogy a Ferenc József víz szív- és ideg
bajosoknak, vese- és cukorbetegeknek, vala
mint köszvényben és csuzban szenvedőknek 
is nagyon jót tesz.

— Megérkeztek a Balatonfilredrc a jubiláris 
Orvoshét résztvevői. Balatonfiiredről jelentik: 
Vasárnap este tartották ismerkedési estjüket 
a X. jubiláris orvoshét résztvevői Balatönfüre- 
den, ahová az ország legkülönbözőbb várme
gyéinek és városainak tisztiorvosai, az egész
ségügyi intézmények vezetői, az ország legtá
volabbi helységeinek orvosai és hozzátartozói 
gyűllek össze. Nagyon sokan érkeztek elszakí
tott területről is. A program szerint Keresztes- 
Fischer belügyminiszter, vagy képviselője je
lenlétében dr; báró Kétly László egyetemi ta
nár orvotfanácsl elnök nyitja meg az orvot* 
hetet. A megnyitás napján dr. Schmidt Ferenc, 
dr. Lénárt Zoltán, dr. Hasenfeld Arthur egye
temi tanárok és dr. Stukováthy Imre, a Test- 
nevelési Főiskola igazgatója tartanak előadást. 
Az orvosi hét résztvevői a Balatonvldék többi 
fontosabb telepeit is meglátogatják. A tanfolya
mot Hómon Bálint vallás- ós közoktatásügyi 
miniszter május 19-én zárja be.

— Tanuljuk meg a vlzbőlmentést! A vizböl- 
mentes tanítása és népszerűsítése céljából a 
Budapesti önkéntes Mcntőegycsiilet vizbőhnen- 
tési filmjét minden szerdán este 7—‘<8 óráig 
díjtalanul mutatja be a BÖME székházában (V, 
Markó-u. 22. I. cm.). Mindenkit szívesen látnak. 
Testületeknek külön díjtalan bemutatás.

— Ste.ssel János ünneplése. A drogista testü
letek lélekemelő ünnepélv keretében ünnepelték 
Siessél Jánost, cégének 100 éves fennállása al
kalmából.

— Tizennégy napig felakasztva a szénás
kamrában. Gyuláról jelentik: Két héttel ezelőtt 
Békésről eltűnt Megyeri János módos gazda- 
legénv. Most megtalálták a szénáskamrában 
fölakasztva, ahol tizennégy napig lógott és 
holtteste már csaknem egészen föloszlott.

— Halálra döfött egy asszonyt a tehén. 
Gyuláról jelentik: Megyesogyháznn Fogis Já
nosáé gazdálkodó feleségéi kcrcsztüldöfte egy 
tehén, úgyhogy az asszony meghalt.

—■ Elfogtak egy megszökött tolvaj vasúti 
gyakornokot. Nagykanizsáról jelentik: SzatIl
mára Géza vasúti gyakornok, aki előkelő bu
dapesti család sarja, egy kanizsai gyógysze- 
résznél lakott és ott több lopást követett él. 
Feljelentették, sőt már főtárgyalást is tűztek 
ki nz ügyben, amikor Szathmáry megszökött. 
Most Ausztriában elfogták, kiadták Magyar
országnak éa máris Nagykanizsára hozták.

Fürdőkádak
fürdőkályhák, mondók, WC-k 
besxerexhetök legolcsóbban

B0HIW. Ml!., KlráW-U. 81. T-.on

— Még kalapjából is kivágta a monogramot 
egy öngyilkos férfi. Vasárnap délután egy
30—35 év körüli iparoskülscjü férfi felment a 
Lipót-körut 13. számú ház harmadik emele
tére. Egy háztartási alkalmaz itt megkérdezte 
tőle, kit keres. A férfi azt felelte: „Mindjárt 
meglátja!" és ezzel keresztÜlv»tctte magát a 
rácson. Véresen terült el nz udvarun. A kihí
vott mentők csuk a beállott halált konstatálhat
ták. A rendőri bizottság semmiféle Iratot nem 
talált az öngyilkosnál és igy nem tudták meg
állapítani személyazonosságát. Az öngyilkos 
férfi még kalapjából is kivágta a monogramot.

— MlehelsIHdter Ármin temetése. Vasárnap 
délben a rákoskeresztúri temetőben nagy rész
vét mellett lem-tlék el Michelstfídtcr Ármint, a 
Pesti Izr. Hitközség választmányi tagját és 
előljúróhelyet  leséi.

— A serdülő Ifjúságnak adjunk hetenként 
legalább egyster felkeléskor egy-cgv kis po
hárnyi természetet „Ferenc JómwT keserii- 
vizet. mert gyomor*, bél- és vórliszliló hatásá
nak. fiuknál éa lányoknál egyaránt, Igen fon
tos eredményeket köszönhetünk.

— Ragyogó szempár a nő legbiztosabb fegy
vere. Hogy érvényesüljön, vásároljon YelSO- 
Hennát érdekes használati utasitáiial. 

giihló versenykocsi a kordont keresztül
törve rohant a nézők soraiba. Két katonát 
és 10 nézőt halálra gázolt a versenykocsi és 
Igen sok nézőt súlyosan megsebesített.

A katasztrófa nyomán a nézők soraiban 
borzalmas pánik keletkezett. Az emberek 
egymást legázolva rohantak a szerencsét
lenség színhelyéről. Eközben Is több bal
eset történt.

A kórházba szállított sebesültek közül 
többnek az állapota életveszélyes s az orvo
sok attól tartanak, hogy a sebesültek egy 
része nem éli meg a hajnalt.

— Eisnmann Gyula Jubileuma. Most ün
nepelte munkásságának ötvenedik évfordu
lóját Eisnmann Gyula, a magyar textilipar 
egyik ismertnevü és tekintélyes reprezen
tánsa, a Soproni Pamutipar Rt. megalapi* 
tója és felvirágoztatója. A jubiláris ünnep
ségen résztvett a Soproni Pamutipar Rt. 
tisztviselői karán és munkásságán kivül a 
magyar textilszakma és textilkereskedelem, 
valamint tisztviselőinek és barátainak nagy 
tábora. Egy munkás ember ötvenéves ju
bileuma nagy esemény, de külön esemé
nye a gazdasági életnek egy olyan évfor
duló, aminő Eisnmann Gyuláé, aki szerény 
kezdetből, nagy küzdelemmel indult el pá
lyáján és csupán maga erejére és szakmai 
tudására támaszkodva olyan életképes, hi
ánypótló vállalatot teremtett, amely nem
csak a magyar piacon, hanem külföldön is 
becsültté tette a magyar munkát. A Sop
roni Pamutipar Rt., Eisnmann Gyula szor
galmas munkája eredményeként, ma már 
több mint nyolcszáz munkást és tisztviselőt 
foglalkozták. Eisnmann Gyulát, akit súlyos 
auíó’katasztrófa ért, amiről lapunk más he
lyén számolunk be, mindenki szeretettel üd
vözölte jubileuma alkalmából.

Az idegen. (Királyhelyi Pál uj könyve.) 
Az iró művészetének legnagyobb diadala 
az, ha olvasóját története akciójának ré
szesévé teszi. Ritkán került kezünkbe 
könyv, amely ennyire hatott volna az 
élmény erejével, mint Az idegen. A könyv 
egész sereg legkisebb epizódjára is élmény- 
szerűen emlékszik az olvasó, amikor le
tette ezt az éietrajzszerü regényt, amelynek 
olvasását félbeszakítani nemigen lehet. Ki
rályhegyi Pál megható, őszinte, igaz vallo
mást tesz egy fiatalemberről (talán magá
ról), aki nemcsak a kivándorlók Mekkájá
ban, Amerikában, a greenhorn, az idegen, 
hanem a mai lüktető, anyagias világban is. 
Hogy Amerikában már nyolc kiadást ért 
meg angol nyelven ez a könyv és nálunk is 
hallatlanul gyorsan népszerű lett Az ide
gen, ez csak a minden izében kitűnő re
gény elismerése. (s.)

— Rozgonylnál 3 fénykép 8 P. Kálvin-tér 5.

Meteor cslllárgyár
üzleteiben várároljőn I — Köx- pont: Podmanlciky-u. 27.

— Szívbetegeknek és érelmeszesedésben 
szenvedőknek reggel éhgyomorra egy fél
pohár természetes „Ferenc József" keserü- 
viz — a legkisebb erőlködés nélkül — igen 
könnyű ürülést biztosit, a gyomor éa a be
lek működését elősegíti s az emésztés reny- 
heségét csakhamar megszünteti.

O A 150 éven Goldberger-koiMzern közgyű
lése. Most tartotta évi rendes köigyüléoét a 
Goldbergcr-konszern. A közgyűlés Összeesett a 
vállalat fönnállásának százötvenedik évforduló
jával. Megjelentek a közgazdasági és társadalmi 
élet kitűnőségei a jubiláris közgyűlésen. Dr. 
Buday-Goldbcrger Leó felsőházi tag ismertette 
a vállalat üzletévét, majd báró Szterényi Jó
zsef igazgatósági tag a Goldbcrger-ház és a 
vállalat történetéről beszélt. Chorin Ferenc 
felsőházi tag, a GYOSZ elnöke mondott köszö
netét nz igazgatóság eredményes munkásságáért 
és nagy elismeréssel beszélt dr. Buday-Goldber- 
oer Leóról, a vállalat elnökéről. Székács Antal 
felsőházi tag, n kereskedelmi és iparkamara 
nevében köszöntötte a vállalatot. Több üdvöz
lés után dr. Buday Goldbcrg :r Leó köszönte 
meg az ünneplést és elismerését fejezte ki mun
katársainak. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta 
az igazgatóság jelentését.

— Akik aa Ördöggel cimborájuk. Amerika 
felfedezői terjesztették el hazatértük után 
Európában a dohányzást. Az első dohányosok 
persze közmegbotránkozáíit kelteitek azzal, 
hogy égő dohánycsiitnkot tartottak a szájuk
ban és füstöt eregettek orrukon-széjukon át. 
amit a sátánnal való cimborálásnak tekintet
tek, üldözni kezdték n dohányzókat. Még pá
pai átokkal is sújtották őket. A dohányzás 
azonban annyi élvezetet, annyi gyönyörűséget 
szerzett az embereknek, hogy még ezzel sem 
lehetett gátat vetni neki. így történt, hogy a 
dohányzás rohamosan elterjedt és csakhamar 
meghonosodott a pápa udvarában Is.

— Érdekli valami diszkrét dolog, forduljon 
bizalommal Héczey Pál magánnyomozó irodá
jához, VIII., Esztcrháry-utca 35, Telefon: 
345“66,

Mértékutáni 
férfiöltöny 
40 pengőért!

Tavaszi dlvatszövetekböl rendel
hető remekszabásu férfiöltöny vagy 
felöltő kétszeri próbával 40 P-ért. 
— Minden öndlcsérettől tartózko
dunk. Megelégedett vevőink ezrei 
többet mondanak! Szolid és becstt- 
leteskiszolgálásavevő megszerzése 
érdekében! — Ruhakereskedelml 
Vállalat, Ferenc-körut 39,1. emelet

Népitélet!
A Hétfői Napló 

1000 pengős bűnügyi 
regénypályázata

A Hétfői Napló mai számában foly
tatjuk NÉPITEKET című 1000 pengős 
regénypályázatunk közlését, Sági Pál, a ki
tűnő rendőri riporter irta a remek bűnügyi 
riportregényt, amely egy gyilkosságról szót,

A riport keresztülvezeti az olvasót a 
bűncselekmény izgalmas nyomozásán 3 

és vizsgálatán,
egészen addig, amig a leleplezett tettes a 
bíróság elé áll. A bíróság lefolytatja a fő- 
tárgyalást és ítélethozatalra vonul vissza.

Eddig a riport cs most jön a pályázat. A’ 
Népitélet kéziratát átadtuk dr. Héczey La
jos ny. kúriai bíró — törvényszéki elnök
nek, az ismert kiváló büntetőjogásznak, aki 
a kézirat átolvasása után

a jogi szempontok figyelembevételével ! 
kiszabta a vádlott büntetését, az itéle- | 
let pedig lepecsételt borítékban eljut- ‘ 
tattuk dr. Horváth Kamill királyi köz- ; 

Jegyzőhöz.
Az Ítéletét a bírón kivül senki se ismeri, a 
Hétfői Napló szerkesztősége se tudja, mi az 
Ítélet!

Folytatásokban közöljük a regényt. A be
fejezés után a pecsét alatt őrzött ítéletet a 
közjegyző a nyilvánosság előtt felbontja és 
kihirdeti. Közben olvasóink a lap 2. olda
lán folytatólagosan közölt szelvénnyel 
együtt beküldik Ítéletüket: milyen bünte
tésre Ítélik a vádlottat. A közjegyző a bírói 
Ítéletet összehasonlítja a beküldött Ítéletek
kel és

aki eltalálta, vagy legjobban megköze- [ 
litette a bírói ítéletet, ezer pengő jutal

mat kap.
Vita esetén a Hétfői Napló zsűrije dönt. A 
pályázók minden héten pályázati szelvényt 
találnak a Hétfői Naplóban.

A szelvényeket ki keli vágni és meg kell 
őrizni, a regény befejezése után pedig az 
összegyűjtött szelvényekkel együtt az Ítéle
tet be kell küldeni a Hétfői Napló címére 
(Erzsébet-körut á). Aki nem akarja a meg
fejtést postán küldeni, lezárt borítékban be
dobhatja a Hétfői Napló levelesládájába.

A borítékra rá kell Írni: Népitélet.
Ha szereti az érdekes bűnügyi riportregényt 
és 1000 pengőt akar keresni, olvassa regé
nyünket és hozzon ítéletet. _______ _

— Csónakvásárlók százai bizalommal kere
sik fel Petyerity csónakkészitömestert, Buda
pest, Népsziget, Atlantit c.sónakház (Telefon: 
935—82), hol már 280 pengőért legújabb tipusu 
cs kitűnő minőségű csónakok kaphatók.

— Mértckutánl férfiöltöny vagy felöltő 40
pengőért! Ruhakereskedelmi Vállalat, Ferenc- 
körut 39. I. emelel ______ ,

nynai
CITY FILMSZÍNHÁZ. Vilmos ctászár-nt 36-88 (Tel.

11-1-40.)  Kacagó tarka tavast. 1 trükkrals. t eredeti 
Mlrky r«ér 2 híradó ót 1 tporiltép. - Előadótok kezdete hétköznap: 2. 'Ál. 5, W. 8. VálO. 11 órakor ünnep 
és vasárnap délelőtt: in, H12 délután: 1. H3, 4. H6,7. «A9. 10 órakor Hétköznap a 2 és A44 órai ünnep és 
Vasárnap a délelőtt 10. Vj!2 és 148 órai előadások fél- 
belyirakkal. A többi előadtok mérsékel bolyárakkal

CORSO. IV.. Váci-U. 9. <Tel.: 87-4-02.) A rettegés városa. Filmregény. Fősz.: Maurcen O’Sulűvan. — 
Luiuahajőn n Fííldkösl-tengeren. Utazási film. — Hír
adók. — Előadások kezdotc mindennap: H4 %8. 5410 órakor. - A hétköznapi első előadás lélhelyóru.

KAMARA MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ. (Dohán-.- o ♦» Már- utca sarok. (Tel. 410-27.) Rasputln. Fősz. Ilonéi Barry- 
more. — Rio de Janeiro. Tájkép. — Előadások mindennap: 4. C. 8. 10 órakor. — Szép időben nyitóit telő. — 

Nagymező utca 22—24. 
(Tel.: 2'1-0-98. 29-2-50.) Rnsptitin. Fősz.: Lio- 
tu-1 Barrymore. — Bál a meaekirálynél. 
Rajzfilm. — Rio deJaneiro, Tájkép. - Híradó. — Előadások 2-fl-iR íojy- 

tatőlagosan, azután 6. 8. 10 órakor, vasárnap és ün
nepnap: 2, 4. 6. 8, 10 árakor.

URÁNIA FILMSZÍNHÁZ Rákóczi ut 21. (Telefon: 460-15.) Angelika nflvár. Fősz.: Suzannc Marvellc. 
- Majumrainyek. Kulturíllm. Híradó. Előadások 
kezdete hétköznap; *ífi, *h3. %10, vasár- és ün
nepnap: 444, M, 448. 1410 órakor. — Az első előadások fclhely árakkal.

UFA FILMSZINHAI. Teréa-Wrui M> (Tel.: 10-7-07.) Nyitón tetői A rettagóa városa. Fősz.: Lew Ayres. 
— LnxutuitatAa a FKIdkBal tengeren. — Híradó. — 
Előad, kezdete hétköznnp: Mi6. Ü8, U10, vasár- éa 
ünnepnap: H4 Hő %8. órakor. — Ar alíő 
előadótok félhelvdrnkkal.

CORVIN FliMSZINHAZ. lózufköru- és Üllői ot 
sarok. (Tcl.l 38-9 88 ) Angelfkd nővér. Főst.: Síi- 
zanne Marvellc. — Majon-ralnyek. Kulturíllm.

Híradó. — Előadások kezdete hétköz
nap: ty6. H8, UtO, vasár- és Onnepnap: ty4. 
%8. H10 órakor. — Az első előadások félhely- 
Arakkal.
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Ezernyolcszáz meghívót küldött szét Jó
zsef főherceg titkári hivatala arra az estély
re, amelyet a főhercegi pár rendezett szom
baton este budai palotájukban. A régi udvari 
bálok pompájára emlékeztetett ez az estély 
amelyen mindenki ott volt, aki Magyarország 
politikai, társadalmi vagy művészi életében 
jelent valamit. A meghívók félkilenc órára 
kérték a megjelenést és az előkelő társasá
gok pontossága komoly közlekedési akadá
lyokat teremtett. Egynegyed kilenctől kezdve 
a Lánchídon keresztül, végig a Várba csak 
lépésben tudtak hajtani az autók, A Hu
nyadi János-ut felső szakaszán pedig — 
baloldali hajtás ide vagy oda — már négyes 
sorban igyekeztek az autók feljutni. Any- 
nyira reménytelennek látszott a dolog, hogy 
az autók utasai sorra kiszálltak a kocsiból 
és a langyosan fujdogáló tavaszi szellőben 
az ámuló budaiak sorfala között frakkosan 
és estélyi ruhásán gyalog baktattak fel a 
palotába. Ezzel legalább félórát takarítottak 
meg a gyalogjárók, szemben a technika száz
lóerős vívmányaival^

IL
Bent a tündért fényárban úszó palotában 

azután már minden a legnagyobb rendben 
volt. Kitünően működött a ruhatár és a tit
kári hivatalban a tűzoltóságnak és a men
tőknek egy-egy kirendeltsége tartott inspek
ciót. Rájuk szerencsére nem volt szükség. A 
főhercegi pár nagy és kibővített személy
zete a pálmák mögül kandikált ki és leste a 
régen nem látott tündéri felvonulást, amely 
József főherceg és Auguszta főhercegnő előtt 
'folyt le, akik kilenctől féltizig fogadták ven
dégeiket. A kettes sorokban elvonuló vendé
geket rövid kézfogás és üdvözlés után a mö
göttük haladó áradat továbbsodorta a nagy 
bálterembe, a főhercegi pár mellett csak 
Serédi Jusztinján hercegprímás, mögötte 
pedig Rákosi Szidi, a színművészet nagyasz- 
szonya maradt. Féltiz előtt két perccel Jó
zsef főherceg marsallbottal a kezében, teljes 
tábornagyi díszbe öltözettenlcsietctt az elő
csarnokba, hogy a kormányzói párt fogadja. 
A kormányzó tengernagyi egyenruháján a 
magyar é.emérem széles zöld szalagját vi
selte, a kormányzónén pedig gyönyörű 
ezüstszürke selyem estélyiruha volt. Ezer
nyi szép asszony között is a legszebb volt,

III.
A nagy bálterem páratlan képet nyújtott. 

'Vagyont érő ékszerek szikráztak a hölgyek 
szinpompás estélyi toalettjein, de a kániku
lai májusi éjjelen bizony nem a táncnak, 
hanem a fagylaltnak volt nagyobb keletje. 
Frakkos pincérek és kardos lakájok egész 
hadserege szolgált fel, de minden fagylalt 
kevésnek bizonyult. A végén az előkelő tár
saság felfedezte a konyhába vezető ajtókat 
és maga sietett ki az üdítő frissítőkért. .4 
legelőkelőbb urak szorongtak a konyhában 
és maguk vitték ki a szomjúságtól epedő 
hölgyeiknek az üdítő italokat.

IV.
'A tábornoki dlszegyenruhák és 'főpapok 

színes csoportjai mellett külön társaságokat 
képeztek a politikusok, akik közül a legkü
lönbözőbb pártállásunk mosolyogva és ba
rátságosan üdvözölték egymást. Ott volt 
Eckhardt Tibor, a független kisgazdapárt 
vezére és Fcstetich Sándor, a nyllaskeresz- 
tesék egyik vezetője. Ott volt az Egységes
párt egész „Bethlen-szárnya", Bethlen Ist
ván azonban gyengélkedése miatt kimen
tette magát. Nem jött el Sztranyavszkg Sán
dor sem, az Egységespárt elnöke. Teljes 
számban jelent meg az Operaház művész
személyzete, a nemzetiszinháziak azonban 
csak ritkábban voltak láthatók.

V.
Hozzátartozik a krónikához, hogy az első 

távozók között volt József Ferenc főherceg 
és Anna főhercegnő, ők —- tekintettel a fő
hercegnő állapotára — kevéssel a kormány
zót pár megérkezése után eltávoztak. A kor
mányzói pár a cercle után József föherce- 
gékkel, Henrik herceggel, a holland királynő 
férjével, Serédi hercegprímással és Rótta 
pápai nunciussal, a kormány jelenlevő né
hány tagjával (Gömbös miniszterelnök el
foglaltsága miatt nem jött el) és a külföldi 
államok követeivel a nayyebédlöben teáztak, 
majd háromnegyed tizenegy órakor ők is el
távoztak. A nagy estélynek egyébként a 
taxisoffőrök örültek a legjobban, akik szom
bat estétől éjfélig az év legnagyobb forgal
mát csinálták.

Haiduszoboszioi 
ByöoyiQríö^

OIokó és páratlanul eredményes 
73 és 78® -os sós, Jódos, brómos, hidrocarbo- 
nátos hőforrások. Percenként 3000 liter forró
víz. Strandfürdők, kádfürdők. Állandó orvosi 
felügyelet és gyógykezelés. Prospektussal éa 
mindennemű felvilágosítással készséggel szol
gál a fürdő Igargatóeá&a

Elmebajos asszony Kalapácsos 
véranyzose angyalföldön 

mén akartak lincselni a nőt. aki kalapáccsal 
többszer teibeusrte uadhazastarsat

Véres esemény ját
szódott le vasárnap 
délután Angyalföldön, 
a Petneházy-utca 73. 
számú ház udvarán. 
Ebben a házban lakik 
szobakonyhás lakásban 
Mackó Márton 53 éves 
zománcozó mester vad- 
házastársúval, az ötvenéves Rózsa Teréz- 
zel. Az utóbbi időben napirenden voltak a 
veszekedések köztük, mert

az iparos ki akarta adni a nő útját. 
Vasárnap délután ismét civakodás kelet
kezett Mackó és Rózsa Teréz közt és en
nek hevében a férfi pofonütötte az asz- 
szonyt. Rózsa Teréz, akin a házbeliek már 
régebben észrevették, hogy rendkívül ide
ges,

diihüngeni kezdett, 
kirohant az udvarra, ott egy kalapácsot 
ragadott a kezébe és amikor Mackó Márton 
utánament, hátulról kétszer fejbevágta a 
férfit, úgyhogy az

betört fejjel, eszméletlenül esett össze. 
Ezután még újabb ütéseket akart vadhá-

Mérték szerint dlvatszövetelnkböl, fekete, sötétkék vagy bármely színben kétazerl próbává 

férfiöltönyt 30 P-ért készítünk 
„VERSENYSZABÖSAG", Rottenblllor-utca 4/a, I. em.

— Gömbös vasárnap kondoleált Somogyi 
Szilvesztemének. Szegedről jelentik: A foga
dalmi templomban felállított ravatalon vi
rágerdő közepette nyugszik Szeged polgár
mesterének koporsója. A polgármester öz
vegyénél vasárnap délelőtt Gömbös Gyula 
miniszterelnök megbízásából megjelent dr. 
Trager Ernő miniszteri tanácsos s kifejezte 
a miniszterelnök és a kormány részvétét a 
polgármester halála fölött.

>— Klebelsberg-emlékünnep a szegedi Alsó
tanyán. Szegedről jelentik: Vasárnap dél- 
eJött nagyszámú közönség érdeklődése mel
lett szentelték fel az alsótanyai templom 
Klebelsberg-harangját. Az cmlékbeszédct 
Szeged halhatatlan emlékű patrónusáról dr. 
Balogh István plébános mondotta, aki a fel
szentelés! szertartást is végezte. Az ünnepsé
gen megjelent gróf Klebelsberg Kunóné is, 
akit nagy szeretettel vett körül az alsótanyai 
lakosság.

— A Nemzeti Egység Pártjának nagygyű
lése. Hódmezővásárhelyről jelentik: Vasár
nap délelőtt tartotta meg Hódmezővásárhely 
képviselője, Ernyey István beszámolóját, 
melyen nagyobb beszédet mondott Sztra- 
nyavszky Sándor, a Nemzeti Egység Pártjá
nak országos elnöke. Sztranyavszkg beszédé
ben hangoztatta, hogy Gömbös Gyula más
féléves munkássága ugy bel-, mint külpoli
tikai téren lépésröl-lépésre előbbre vitte a 
nemzetet. Nagy részletességgel foglalkozott 
a magyar munkásság kérdésével és azt han
goztatta, hogy elérkezett az ideje annak, 
hogy a magyar munkásság, mint egy ember 
álljon a nemzeti gondolat mellé. Kijelentette, 
hogy mihelyt javul a helyzet, munkaalkal
mak nyújtásával segítenek a munkásságon. 
Sztranyavszky beszéde után Temesváry Imre 
és Krügcr Aladár szólaltak még fel, majd a 
nagygyűlést ezer terítékes ebéd követte, mely 
után a szomszédos Mértélyra, Vásárhelyku
tasra és Kardoskutra mentek a képviselők 
és résztvettek az ott tartott gyűléseken.

— GazdagyOlés Nagykanizsán. Nagykani
zsáról jelentik: Több dunántúli község tartott 
itt szombaton és vasárnap nagygyűlést. Ezzel 
kapcsolatban ülésezett az Alsódunántuli Me
zőgazdasági Kamara is. A gazdák sérelmezték, 
hogy a római tárgyalásokba nem vonták be 
az OMGE és a kamara képviselőit. Sérelmei
ket tizenkét pontban Összefoglalva a kormány 
elé terjesztik.

— Eredeti szereposztásban, telt házakkal 
megv az Ördöglova* a Király Színházban. Az 
ördöglovas példátlan sikeréi bizonyítják azok 
a nap-nap utáni táblás házak, amelyek mel
lett Kálmán Imre diadalmas operettje a M- 
rály Színház-bán második jubileuma felé ha
lad. A kormányzó ur és családjának és a kor
mány valamennyi tagjának megjelenése után 
tegnap ott láttuk a Király Szinhdz-ban József 
Ferenc főherceget nejével, Anna főhorcegnő- 
vei. A vidékről fölrándult városok ezrei roha
mozzák esténként a színház pénztárát, mely 
fölött már jóval az előadás kezdete előtt ott 
függ a — minden jegy elkeltét hirdető tábla. 
A hélföesti előadásra 2.50 külföldi rendelt táv
iratilag jegyet az Ordőglovas-hor., mely győz 
lesen küzd meg a kánikulával, mert a hűtő- 
készülék száműzi onnan a meleget.

—- A Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő május hó 
l-«n nyílt meg. Magyarország egyik legláloga- 
tottabb, igen olcsó és páratlanul eredményes 
fürdője, a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő, május 
hó 1-én nyílt meg.

— Kellemes árnyat parkban, gyönyörűen
átalakítva megnyílt a fíelvedere. Elsőrangú 
zene, nagyszerű szórakozás. Az úri közönség 
kedvenc és népszerű szórakozó helye (Buda- 
keszi út 10.}, Búd agyöngy  étiéi* ................ 

zastársára mérni, a házbeliek ezt azonban 
megakadályozták. A dühöngő ekkor min
denkit, aki szembekerült vele, megfenye
getett a kalapáccsal, úgyhogy nagynehezen 
sikerült csak ártalmatlanná tenni.

Hamarosan rendőrt hívtak, a helyszíne 
azonban olyan óriási tömeg gyűlt Össze, 
hogy a rendőr nem tudott hozzáférni a ka
lapácsos nőhöz. Végre

egész szakasz rendőrt
kellett kivezényelni, hogy távoltartsák a 
tömeget. A rendkívül súlyosan megsérült 
férfit a mentők a Rókus-kórházba vitték.

Amikor az asszonyt a rendörök kivitték 
a ház kapuján, a tömeg fenyegető szava
kat kiabálva, odarohant és

meg akarták a nőt lincselni.
Cégre a rendőrök gumibotokkal törtek utat 
maguknak és nyolc rendőr szállította Ró
zsa Terézt a főkapitányságra.

Az asszonyt a rendőrorvos fogja meg
vizsgálni, Valószínűnek tartják, hogy

Rózsa Teréz elmebajos
és ezért előreláthatólag ideggyógyintézetbe 
fogják szállítani.

A TITOKZATOS EMBER
rejtvénypátyázat királyi közjegyző je
lenlétében megejtendő sorsolásának 
részletes eredményét jövő heti szá
munkban közöljük.
,— A Szent István Bajtársi Szövetség disz- 

táborozása. Szombaton este nagyszabású avató 
disztiibort tartott a Szent István Bajtársi Szö
vetség a Vasúti és Hajózási Klub dísztermében. 
A táborozáson gróf Apponyi György ország
gyűlési képviselő elnöki megnyitó-beszéde után 
báró Zikann Michy Móric, a szövetség tisztelet
beli fővezére ünnepi beszédében rámutatott arra, 
hogy a magyar nemzetnek nincs szüksége a sok 
államban divatossá vált Führer-elv kísérletére, 
mivel a magyarságnak az ősi alkotmány és a 
Szent Korona kell, hogy az vezérlő elve legyen. 
Ezekulún felavatták a szövetség uj leventéit. A 
felavatás után dr. Sümegh Géza tartott beszé
det, amelyben hangsúlyozta az Ausztriával való 
államjogi kapcsolat fontosságát. Több felszó
lalás és szavalat utánünnepi vacsorát tartotta.

— A francia radikálispárt vasárnapi drá
mai ülése. Párisból jelentik: A radikálispárt 
kongresszusa vasárnap drámai jelenetek 
közben ért véget. A kongresszus utolsó 
pontja ugyanis a SfaimÁ'y-botrányban sze
replő tagok kizárása volt. Hét képviselőt 
kizártak, köztük Hulin volt államtitkárt, aki 
sírva könyörgött, hogy fogadják el ártatlan
ságát igazoló adatait. A volt államtitkárt 
végülis megmentették a kizárástól.

— Vasárnap öngyilkosai. Olicsák László 18 
éves cipészsegéd vasárnap délután a Margit- 
hldról a Dunába vetette magát. Azért akart 
meghalni, mert munka nélkül van. — Pest- 
szenterzsébeten az Akácfa-utca 36. számú ház
ban Monda Imre 33 éves kőmüvessegéd from- 
merpiszlolyával szivenlőtte magát anyagi gond
jai miatt. Nyomban meghalt. — Balog Balázs, 
az Elektromosmüvek 39 éves soffőrje ma dél
után a Pá 1 völgy i-ut 10. számú házban levő la
kásán nyers nikotinnal megmérgezte magát és 
meghalt.

— Százötven tagú gazdaküldöttség bizalmat 
nyilvánított Vásáry polgármeaternek. Debrecen
ből jelentik: Vasárnap 150 tagú gazdaküldött
ség kereste fel Vásáry István polgármestert és 
a gazdaközönség bizalmáról biztosította a leg
utóbbi támadásokkal szemben.

— Eltűnt egy 14 évea diák. Vasárnap be
jelentették a főkapitányság eltűnési osztá
lyán, hogy Schmidt Mihály 14 éves polgári 
iskolai tnnuló három nappal ezelőtt eltűnt 
szüleinek Lehel-utca 31. számú lakásából. 
Az eltűnés ügyében a rendőrség a nyomo
zást megindította.

— Teknőben csónakázott éa belefulladt a 
tóba egy kisfiú. Az óbudai Bécsl-ut 156. sz. 
telepen, amely n Nagybátony—Újlaki Tégla
gyáré, egy nagyobb, talajvízzel telt gödörben 
ma délután Osszmann Sándor tizenhárom
éves és Fazekas Imre tizennégyéves polgári 
iskolai tanulók teknőben csónakázni akar
tak. A teknő fölborult, Osszmann kiúszott, 
Fazekas azonban a vízbe fulladt. A munká
sok háromórni munka után húzták ki a holt
testet.

— Rheumás fájdalmak éa meghűlés. Ned
vesség. hideg, hirtelen lehűlés gvnkran válik 
rheumás izületi fájdalmak okozójává. Az erős 
fájdalmak oka az ízületekben lerakódott kár
tékony anyagok mellett az Izmok és idegek 
megbetegedése. Asplrin-tabletlák elősegítik a 
fájdalmakat előidéző anyagok kiürülését, meg
bízhatóan éa gyoraan szüntetik a fájdalmat. A 
valódi Aspirin-tableltók ismertelőjele a Bayer- I 
kereszt, mely minden tablettán és csomagon i 
látható.

— Megmondjuk mire gondolt ma reggel? 
Hogy Diana-fogkrémet kell vásárolnia, mert a 
Diana-fogkrém kitűnő • tubusa csak 48 fillér.
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— A Mercur gőzös hajótöröttjeit nem 
lehet megmenteni. Bremerhavenből jelen
tik: Az clsülyedt Mercur vontatógőzösbeit 
rekedt kél gépész, két fütő, két matróz, a 
hajószakács és felesége megmentésére irá
nyuló munkálatokat abbahagyták, mert 
semmi remény sem volt arra, hogy még 
élve kimenthessék őket.

— Betörők a VII. kér. elöljáróságon. 
Szombaton éjszaka betörők jártak a VII, 
kerületi elöljáróság Dob-utca 77. alatti épü
letében. A betörést vasárnap reggel a taka
rítószemélyzet fedezte fel és nyomban je
lentették az elöljárónak a betörést. A be
törők több irodahelyiségek, sorrajártak és 
írógépeket vittek el. Az a/ gyhnu^hogy az 
elöljáróság éjszakai vendogei ismerhették a 
terepet és több gyanús körülmény amellett 
szól, hogy esetleg valaki segítségükre lehe
tett. A rendőrség keresi a tetteseket.

•— öngyilkosság a rendőrségen. Az erkölcs
rendészeti razzia során A. Mária 17 éves ház
tartási alkalmazottat előállították az Ó-utcai 
kapitányságon, ahonnan mint kiskorul kisér
ték a dunai kapitányságra. Miközben kihall
gatásra vittek, a második emeleti folyosóról 
az udvarra vetette magát. Súlyos állapotban 
szállították a Rókus-kórházba.

— Vasárnapi sakkeredmények. Az újpesti 
nemzetközi sakkverseny tizedik, vasárnapi 
fordulójának eredményei a következők! 
Pirc legyőzte Steiner Endrét, Steiner Lajos 
legyőzte Thomast. A Liliénthal—Flólir, Vid- 
már—Treybal és Grünfeld—Sterk játszmák' 
eldöntetlenül végződtek. A Réthy—Frydbann,' 
Tartakover—Eliskases és Havasi—Sthalberg 
pártik függőben maradlak.

—• Szállítmányozók nagygyűlése. A Magyar 
Szállítmányozók Országos Egyesülete és a Más 
gyarországl Nemzetközi Szállítmányozók Egye, 
sütete vasárnap a Kereskedelmi Csarnokban 
nagygyűlést tartott, amelyen állástfoglaltsk a. 
közúti verseny ellen. Mandl Pál elnöki meg
nyitójában üdvözölte Maiéter Géza miniszteri 
tanácsos, a kereskedelmi miniszter képviselő- 
jót és Ungváry iöisei osztályfőnököt, a MÁV 
képviselőjét. Merkler József, a nemzetközi 
egyesület főtitkára főként a szekérfuvarozás 
rendezésének szükségességére mutatott rá* 
Balta Szigfrid, a Kereskedelmi Csarnok fótit* 
kára határozati javaslatot terjesztett elő, amely
ben kéri a közúti fuvarozási eszközök és azok 
versenyének szabályozását és főleg a szekér
fuvarozás rendezését. Több fölszólalás után 
egyhangúlag elfogadták a határozati javaslatot,

— Vlllamosbalesct. Simonovics István 26 éves 
orvostanhallgató az Olasz-fasor 3. előtt egy 
44-es jelzésű villamosra föl akart ugrani. Visz- 
szaesctl és súlyos sérüléseket szenvedett a fe
jén. A mentők az UJ Szent János-kórházba 
szállították.

— Mérték szerint divatszöveteirkből férfi
öltönyt 30 pengőért készítünk. Versenyszabó- 
ság, Roltenbillcr-utca 4/a. I. em.

ta uioisö Évtizedek 
legvidámabb, 
legparisibb 

francia bohózata a

Hölgyeim, 
elég uoltl

Legdrágább hely 4 pengő

Premier: szerdán este, május 16-án
9 órakor
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A Hétfői Napló 1OOOpengős rejtvény-regénye
Pályázati teltételek a B-ik oldalon (3)

Zóna főfelügyelő egy pillanatig gondolko
dott, nziit/in megadta a választ:
' — A lecsüngő drőt kétségtelenül igazolja, 

(hogy n felsővezelékot ennek a segítségével kö
tötték össze a vaskcritévsol. A földön talált 
zsebkendőből, amelyen még egészen frissek és 
élénk pirosak a vérnyomok, az derül ki, hogy 
itt valaki bűnös manipulációt végzett a veze
tékkel és közben ideges sietségben az élcsvégii 
dróttal megsebezte a kezét. A zsebkendővel 
törölte le kezét, ez a magyarázata a véres 
zsebkendőnek.

— Rendben van, nagyszerű. Ez tényleg igy 
történhetett. I)e vájjon mi lehetett a célja a 
merénylőnek?

— Á villát semmiesetro se akarhatta kira
bolni — érvelt Vogodi kapitány —, hiszen, 
mint a sofőr is mondja, a házban már dél
utántól kezdve egy lélek se tartózkodott. Ha 
valaki rabolni akar, olyankor rabol, mikor 
üres a ház. Scmmicsctrc se olyankor, mikor 
n házigazda és a sofőrje egyszerre érkeznek 
hazn. Mindenesetre benézünk egy kicsit a vil
lába is.

Kolb megmerevedett ujjai közül kivették 
az alumínium-kulcsot, azután a kapitány ki
adta az utasát ást:

— A hullát vigyék cl.
A halottszállitó-kocsi a kapu elé gördült. 
A halotLszálliló-legényck bádogkoporsót let

tek a földre. Belehelyezték a holttestet. A ko
porsót két rúdon betolták a fekete kocsi ásító 
torkába. Düngve csapódott be mögötte az 
ajtó.

A fekete furgon elindult lefelé a Kissvűb- 
hegyről.

A holttestet eltakarították..«
Hajnal a 

Wazhington-kávéházban 
A rendőri bizottság emberei, Vogodi kapi

tány, Zóna felügyelő és a detektívek kinyi
tották a vasrácsos kaput, bementek a villába.

A villába vezető ajtó zárva volt. Az egyik 
detektív zsebéből kulcsok kerültek «IŐ, egy
két perc és az ajtó tárva-nyitva állt.

Bent a villában minden csöndes, mindent 
érintetlenül, rendben találtak. Sehol semmi 
nyoma annak, hogy betörők, rablók jártak 
volna a villában.

— Idegen ember itt nem járt — mondotta 
a kapitány. — Szerintem A'o/b Józsefet nem 
betörők, hanem rablók ölték meg, itt valami 
más titokzatos dolog áll a gyilkosság bálte
rében ...

Már pllymallotl, mire a vizsgálat véget ért
Vogodi kapitány. Zóna felügyelő és a detek

tívek mind távozlak.
A Mord-autó is elrobogott.

‘ Csak cgv rendörposzt strázsáit továbra is 
a villa előtt. Fel s alá járkált, öt lépés oda. 
öt lépés vissza. Silbak egy tragédia tárt kapu
jában ...

Ha ez a rendőr nem járkál a villa elölt, 
semmi sem mulatja, hogy az esti sötétben pár 
óra előtt bűnügyi szenzáció játszódott le a 
Tüske-utcában.

A rendőrségi személyszállító autó p«¥ f>erc 
múlva már a pesti oldal utcáin robogott. 
Zóna felügyelő szólt a soíTőrnek:

— Álljon csak meg. Leszállók. Fáradt va
gyok. Hazamegyek.

’ Köszöni a többi utasnak, leszállt és neki
vágott a Nagykörútnak.

Egyenesen IV*«shinp/on-kávéház felé tartott. 
Az elmúlt éjszakáról visszamaradt lumpok, 

penészek, artisták, házi mulatságokról érkező 
társasági hölgyek és urak reggeliztek, söröz 
lek, likőrözlck, boldog és békés hangulatban 
o niiivészkávéház márványasztalai mellett.

Tarjai Viktor, nz irodalmi kávés, aki vala
mikor hirts újságíró, rendőri riporter volt, 
szokása ellenére még mimiig n kávéházban 
tartózkodott, holott máskor már kora éjszaka 
szokott hazamenni.

Elgondolokzva ült a sakkasztalnál. Csil
logó monoklijával a mennyezet freskónngya- 
Jait nézegette. Mintha velük beszélgetne.

Elölte n márványasztalon feküdt a Hétfői 
Napló friss száma, arnelynek első oldalán 
ökörszem nagvgságu hetük hirdették:

Kolb József bankárt meggyilkolták
Zóna főfelügyelő, aki éhesen és a csípős 

hajnali hidegtől átfúrva tért be a kávéházba, 
rögtön Tarjai asztalához tartott.

az áldozatról
Tarjai felpillantott:
— Nos, Ervin, init szólsz ehhez az eset

hez?

Kicsit elgondolkodott, azután mélabusan 
folytatta:

— Látod, ilyenkor sajnálom, hogy már 
nem vagyok aktív újságíró. Ilyenkor úgy 
érzem magam, mint a kiszupcrált tűzoltó
paripa, amelyet tejeskocsi elé fogtak és 
egyszeriben ficánkol, ha tüzollótroinbitát 
hal). Tudod, ha ilyen bűnügyről olvasok, 
belőlem is kitör az ősi ösztön. Sajnálom, 
hogy nem kell lótnom-futnom, nem kell 
adatok után telefonálnom, vagy nem kell 
gyorsan felhívnom a detcktivfőnököt, hogy 
nem vitatkozhatok, hogy nem segíthetek 
nektek. Nem szégyellem megmondani, vala
hogy rámtörlek a régi emlékek, szinte bán
kódok, hogy nem mehetek dolgozni. Ezért 
nem is tudtam még hazamenni, lefeküdni.

— Jó, hogy még nem feküdtél le, — 
mondotta Zóna és már mohón azürcsölle 
a forró reggeli kávét. — Mindjárt gondol
tam, hogy téged még ébren talállak. Te biz
tosan jól ismerted ezt a Koibot, hiszen 
Budapest élő gólhai almanachja vagy. Mit 
tudsz róla?

— A halottakról vagy jót, vagy semmit, 
mondja a közmondás, de, sajnos, éppen a 
nyomozás érdekében eltérek ettől a társa
dalmi etikett-szabálytól és el kell hogy 
mondjam, Kolb volt az úgynevezett „áldott 
rossz ember", mint Pesten mondani szokás. 
Hogy rövid legyek, egy anekdotát kelt el
mondanom róla. Egy rosszmájú barátja me
sélte, hogy Kolb minden délben kiment a 
kerepesi temetőbe, régi barátai sírjához. 
Mikor megszólalt a déli harangsző, köriil- 
néze.tt és ezt mondotta: szervusztok bará
taim, ti most itt maradtok a földben én meg 
szépen hazamegyek és jól megebédelek.

— No, ez igazán gonosz tréfa. Szóval 
szerinted nem volt jó ember.

— Kérlek, én nem tudom. En csak azután 
igazodom, amit a fáma tart róla.

— Pedig, mint mondják, sok emberrel 
telt jót.

— Ez nem jelent semmit. A bankárvilág
ban mindennapos eset, hogy bankdirekto
rok. vagy tőzsdespekulánsok, akik örökké 
jótékonykodnak, a végén a Markóba kerül
nek. Es pont azok nem küldenek be nekik 
meleg takarói, vagy egy tányér levest, akik
kel a legtöbb jól lelték.

— Szerinted ini lehetett a gyilkosság oka?

Körözd az azzzonyt I
Tarjai igy válaszolt:
—• Szerintem feltétlenül bosszú müve volt 

az egész. Nyugodtan átolvastam a Hétfői 
Napló tudósítását és ezekből a gondosan 
összegyűjtött adatokból biztosra veszem, 
hogy itt egy régi haragos bosszúálló keze 
működött közre.

— Tudsz-e olyanokról, akik gyűlölték 
ezt a Koibot?

■— Pár embert magam is tudok. A többi 
közöli igen jó napja lesz ma egy szobrász
nak, akii nagyon haragudott rá.

— Miért?
— Mert minden művész kapóit tőle 

anyagi támogatást, csak ez nem. Állítólag 
azért, mert a szobrász elhódította a bankár 
egyik barátnőjét. Cheréhez la fémmé!

A detektivfelügyelő most önkéntelenül is 
azt a zsebét tapogatta meg, ahová azt a 
törvényszéki aktát dugta, amely >z apasági 
keresetről szóló perfelvételi tárgyalásra 
idézte a bankárt.

— Cheréhez la fémmé. Keresd az asszonyt! 
No, majd keresni fogom, — mormogta fél
hangosan maga elé.

Tarjai folytatta:
— No, de nehogy azt hidd, talán ez a 

szobrász érdekelve van a bűnügyben. Ellen
ben figyelmeztetlek egy hat év előtti érdekes 
eseményre, amely annakidején nagy port 
vert fel. Talán te is emlékszel a híres Bo- 
kodydé\c tárgyalásra.

— Rémlik valami, de már nem emlék
szem pontosan.

— Ez a Bokody társa volt annakidején 
Kolbnak.

— Es hol van most ez a Bokody?
— Azt hiszem még mindig ül.
— Miért?
~ Mert elítélték hat évi fegyházra.

Mint ennek a Kolbnak a társát?
— Igen. A vád ugyanis az volt ellene, 

hogy a társát, már mint Koibot, teljesen 
kifosztotta.

— Mesélj kérlek valamit erről, (alán cm- 
léksxgi a léstlclekre.

— Emlékszem hál, mert közvetve anyagi
lag én is érdekelve voltam a dologban.

— Mégis csak jó, hogy bejöttem ide ká
vézni, tudtam, hogy az én jó Vikim memó
riájában érdekes adatok vannak elraktá
rozva.

Tarjai beszélni kezdett.
— Hét esztendő előtt egy kis unokahugom 

férjhezment. Nászajándékul weckcnd-telep- 
hez akartam juttatni. Jól ismertem Koibot, 
meg a Bokodyt, akik éppen egy weekend-te- 
lep parcellázásán dolgoztak nagy reklámmal. 
Kisemberektől két-háromszáz pengős előlege
ket vetlek fel azzal, hogy pár hónap múlva 
birtokba vehetik a parcellákat. Én magam is 
kétszáz pengővel leelőgeztem egy ilyen wcck- 
end-telket az unokahugom részére. A telek 
átvételére azonban nem kerülhetett sor, mert 
közben a bank pénztárába betörlek és a kis
emberek lolekpénzcit az utolsó fillérig elra
bolták. A gyanú Bokodyra terelődött, mert 
a kasszához csak neki volt kulcsa. Terhelő 
tanúvallomások amellett szóltak, hogy ő 
fosztotta ki a bankot és nemcsak a kisem
berek százait telte tönkre, hanem a társát 
is. Hatévi fegyházat kapott, bár váltig han
goztatta teljesen ártatlanságát.

Táncos Terczl meg 
a bünügy! nyilvántartó

Zóna Ervin egy pillanatig elgondolkozott, 
azután igy szólt:

«— Pardon, egy pillanatra, a telefonhoz 
megyék.

Felsietett a kávéház karzatára, ahol a te
lefonfülkék sorakoznak egymás mellett.

Mialatt végigment a kávéházon, jobbról, 
balról is egymásután üdvözölték az emberek. 
Mindenkinek barátságosan köszönt vissza.

Az ideális detektiv-fajtához tartozott. A 
hivatalában rigorózusan pontos, száraz rend
őr, pontos, lelkiismeretes, munkabíró. Ha kell 
frakkban, lakkcipőben elegánsan sétál a bál
teremben, ahová a szolgálata szólítja, ha kel’, 
ólmos bunkóval a kezében ront be az angyal
földi lebujba és mindenckfölötl: mindenkit 
ismer.

A legelőkelőbb társasághoz tartozó urakkal 
barátkozik, színházi, irodalmi emberek tár
saságában forgolódik, de ugyanakkor nagy 
tisztelettel köszönnek neki a sofförök, pincé
rek, kártyaklubok tájékán lézengő, letört, 
tragikomikus figurák. Mindenkit meghallgat, 
minden érdekli, ezért nem jöhet zavarba, ha 
egy bűnügy nyomozásánál diszkrét informá
ciókat kell szereznie.

Most egyenesen az egyik telefonfülkéhez 
sietett. A főkapitányságra telefonált. A bűn
ügyi nyilvántartó hivatalt kereste.

— Kérem, azonnal nézzenek utána, mi van 
egy Bokody Aurél nevű egyénnel, aki vala
mikor bankár volt és több évi fegyházbün
tetésre ítélték. Sürgősen kérek telefonértesí
tést a Was/űngton-kávéházba.

Letette a kagylót és visszament Tarjai asz
talához.

— Hazatelefonáltam a lakásomra, — mon
dotta — hogy ne aggódjanak értem, ha pár 
napig nem fogok otthon reggelizni.

— Hát igen, — folytatta tovább Tarjai — 
ha én most riporter lennék, ezen a nyomon 
kutatnék. Még pedig keresd az asszonyt ala
pon. Mert úgy Bokody, mint Kolb szenve
délyesen szerelték a szép nőket. Kártya, ló
verseny nem is érdekelte őket, bár igazi ha
zárd emberek voltak. Ellenben: nőre ne saj
náld a pénzt, ez volt a főelviik.

— Ki volt ennek a Bokodynak a barátnője?
— Biztosan ismered. Táncos Tercsi.
— Ah! Az a platinaszőke.
— Neked platinaszőke, ellenben annak a 

Bokodynak, aki még nyilván most is ül, biz
tosan bronzvörösként él az emlékezetében, 
mert abban az időben még bronzkorszak volt 
a nők haját illetőleg.

Az autóban fele/tett bot
A telefonos jött most és szólt:

A főfelügyelő urat kérik a telefonhoz.
— Pardon egy pillanatra — szólt most 

Zóna és rohant a teefonhoz.
•— Halló itt a bűnügyi nyilvántartó — jelen

tette egy férfihang. — A sopronkőhidai fegv- 
ház igazgatóságának jelentése szerint Bokody 
Aurél már nincs az intézetben, tavaly vég
leg kiszabadult.

— Köszönöm — mondotta a főfelügyelő és 
letelte a kagylót.

— Nos, mi van? — kérdezte Tarjai, amint 
Zóna ismét visszatért hozzá.

— Semmi különös, felelte ez. — A Mord
autó soffőrje telefonált, hogy a rendőrségi 
autóban felejtettem a botomat. Mondtam, 
hogy csak maradjon ott a bot.

— Miért?
— Mert ha nagy ügyeket nyomozok, kaba

lából mindig elhagyom a botomat. Tudniillik 
nem akarom bottal ütni a tettesek nyomát.

Tarjai levetette a monokliját, hogy nevet* 
hessen.

Zóna kopogott a tálcán a gyűrűjével:
— Fizetni!
— Mi az, már mégy?
— Megyek. Nem óhajtok itt újságíró bará

taimmal találkozni. Fáradt vagyok, hogy min
denkinek külön-külön elmeséljem azt, amit 
a Hétfői Napló már úgyis megirt. Azonban 
ha valamelyik újságíró mégis sürgősen be
szélni szeretne velem, mondd meg, hogy a 
Széchenyi-gőzfürdőbe mentem egy kicsit fel
frissíteni magamat. Tudod, nyomozásnál nem 
árt, ha az újságírókkal beszélget az ember, 
sok mindenfélét megtudhat tőlük, ami eset
leg hasznára van a detektivnek.

Egy klz körzéta a Rókuz- 
kórházhaz

Ha Zóna azt mondja,, hogy kimegy a 
Ligetbe, a Széchenyibe, akkor egész biztos, 
hogy pont az ellenkező irányba megy. Nem 
szereli ugyanis, ha nyomozás közben szaglász
nak utána.

Sokszor még a saját túlbuzgó kollegáit is 
félrevezeti, hogy ne egyfelé, hanem a szél
rózsa minden irányába terelődjék a nyomo
zás.

Most is igy tett.
A kávéház előtt taxiba ugrott és az Operáig 

hajtatott. Az Operánál leszaladt a földalatti 
állomásra és visszakocsizott az Oktogonra. 
Itt bevárta az első autóbuszt, azon a Nem
zeti Színházhoz robogott. A Nemzeti Szín
háztól villamoson vitette magát a Baross- 
térig, innen gyalog, gyors iramban vissza a 
Rákóczi-uton, be a Tisza Kálmán-térre, majd 
a Népszínház-utcán át villamoson a Rókus- 
kórházig.

Végül bement a ffőAus-kórházba. De nem 
a főbejáraton, hanem a Stáhly-utcai oldalon, 
ahol csak a halottaknak van diszkrét kijára
tuk ...

Az udvaron át besurrant a kórházi folyo
sóra. A folyosó végében, az orvosok lakószo
bái során halkan bekopogott az egyik ajtón, 
amelyen ez a névjegy állt: Dr. Monori 
főorvos.

Monori főorvos jó barátja volt. Nyomo
zásoknál sokszor fordult hozzá tanácsért, 
ha orvosi kérdésről volt szó. A főorvos mo
solyogva fogadta:

— Nos Erőinkéin, mi szél hajlott hozzám' 
•’lyen kora reggel.

A detektív elővette a Hétfői Naplót:
— Olvasd el, azután majd beszélünk.
Monori doktor átfutotta a gyilkosságról 

szóló riportot:
— Mivel állhatok szolgálatodra?
— Kérlek szépen, végig kellene telefo

nálni az összes kórházakat, hogy még lehe
tőleg elcsípjük az éjszakai inspekciót orvo
sokat.

— Miért van erre szükség?
— Mindjárt megmondom. Nézd csak, 

1,1 vnn a véres zsebkendő, amellyel a tettes 
megtöröl le a kezét. Ez az ember a vér
mennyiség után ítélve, meglehetősen méiy 
sebet ejtett a kezén, tehát biztosan megijedt 
és bckötöztetle a sebét valamelyik kórház
ban.

Közben már elővette és mutatta a véres 
vebkendcM

Rettélyez páeltnt 
a Trombltáz-utcában

Monori főorvos, aki magánszorgalomból 
lelkes tanulmányozója voll a bűnügyi cselek- 
nnk, megdöbbenve, meghökkenve nézte a 
zsebkendőt.

— Milyen különös véletlen. Azt hiszem, 
nincs szükség a körtdefonna. anélkül is fon
tos dolgot mondhatok.

A detektív szeme felcsillant
— Gyerünk, ki vele, drága barátom.

(Folytatjuk)
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A vizlpólóval kacérkodott 
a Fradi és a Kispest csatája

FERENCVÁROS—KISPEST 7M (4:3)
Óriási üdvrivalgás fo

gadja a Fradi csapatát. 
Háromszoros KRO-NI! 

köszönti a lábtörése után 
bajnoki meccsen először 
szereplő Korányit. Kü
lön tapsvihar jár ki az 
első rúgásért. Hál még 
amikor Móré ragyogó 
szöktetését Polgár ka

pásból dobja Sárosihoz.
A nagy center nem sokat teketóriázik, 20 

méterről ragyogó felstisarkos lövéssel da
gasztja a hálót. 1:0.

Sdrkadi letargikuson nézi az érinthetetlen 
labda ívelését. Még a jelenlévő angol vezetők 
is- elismerően bólogatnak a jó mozdulathoz. 
Tetszik Toldi 20 méteres gyilkoscrejü szabad
rúgása is, amelyet a kapus messze kiejt. A 
'Kispest is eleven és támadásai tetszetősek, 
ám nincs bennük a kapu előtt meggyőző erő, 
A Ferencváros védelme ismételten offszájdba 
állítja a kispesti csatárokat, egy Ízben azon
ban csaknem rajtavesztenek. Nem igy Toldi. 
Tánczos és Polgár adogatásai után a labda a 
ti-osra pottyan,

Toldi remekül startol rá és a kiugró Sar
kad! fölött zugatja be a bombát. 2:0.

'Polgár egyébként pompás húzásokkal jeleske
dik. A következő gólban ugyan nincs benne, s 
ezt bizony sokáig sajnálhatja, olyan szép volt. 
ZyAa—Sárosi—Lyka—Toldi akció, majd egy 
pompás fejes,

Sáros! kapja, fordul és lő. Hiába ugrott 
kJ Sarkad!, nem volt mentség. 3:0.

Talán elég is egy félidőre? A Kispest azonban 
nem adja meg magát és olyan

bravurstiklit
produkál, amit sokáig emlegetni fognak. Le
rohannak, Szabó II. nagy lövéséi Papp Ilap- 
good-stilusban a vonalon akarja menteni, de- 
h.4t Papp nem érti még ezt a szakmát, olyan 
gólt ragaszt a saját hálójába, hogy csak ugv 
poraik. 3:1, Újabb támadás, Korányi feltű
nően hendsszel, 11-es. Steiner előbb Hádába 
lövi, aztán a visszapattanó labdát végleg be
helyezi. 3 .-2. Na még egy kis crőbedobás! A 
Kispest nem takarékoskodik. Újabb roham, 
Nemes gyilkos lövése kapufát ér, Steiner erA 
újra kapufára küldi. Iláda csak ugrál, úgy, 
hogy

Stcluer harmadszorra már eltalálja a hálót.

3:3.
Ritka bravúr! Négy perc alatt három gólt 

egyenlített a lelkesedés! Sokáig nem örülhet
nek a sikernek, mert Polgár keresztlabdáját 
Kemény a nagy tumultusbau nyugodtan tol
hatja a hálóba. 4:3. Ezután jobbra-balra 11- 
eseket diktálhatna Gombos biró, ehelyett azon
ban tévesen lefütyüli a fejelő Sár ősit, aki rosz- 
szul esik a földre és a belevetődő Sarkadi tes
tének súlyától a térde megsérül. Kiviszik és 
a szünetig már vissza sem jön. Ezt a sérü
lést kétségtelenül bírói tévedésnek „köszön- 
heti“. A szünetben némi affér támad a bíró
val, aki egy látogatójának magyarázatait Sá
rosi sérüléséről azzal utasítja vissza, hogy 
„maga nem ért ehhez, maga sportújságíró''. 
Egyébként Sdrosí sérülését kiheverve, fitten áll 
starthoz a második félidőben.

Kezdik... Polgár kiugrik és hatalmas lö
vése bombaként fúródik a hálóba. 5:3.
Néhány húzás és most Toldi feje nyúlik ki 

a csomóból. Nem hiába. Pompás labdáját csak 
beljebb tudják segíteni. 6:3. Mi lesz itt ma 
még? A Fradi ellenállhatatlan.

Olyan parádés játékba kezdenek, mintha 
ők lennének a válogatott csapat.

Pattognak a lövések, még Moóré is kísérle
tezik, de azután

Sáros! inkább Keménnyel lövet gólt. 7:8.
Polgár n leghasznosabb tagja a nagy kvin

tettnek. Többliteres torkok hajráznak mámo
ros önfcledtséggel s csak akkor oldódik a bor
ízű hangönérzet ijedt sikolyba, amikor Steiner 
lefut. Beadása mintaszerű úgy hogy Nemesnek 
nincs sok gondja vele, bár előbb igyekszik 
tőle telhetőén komplikálni a helyzetet. 7.4. 
Lázárt könnyelműsége miatt a csatársorba kül
dik előre, helyét Toldi foglalja el. A sántikáló 
Sárosi szerepkörére azonban nincs vállalkozó. 
A játék kiegyenlítettebb, bár korántsem oly 
szép, mint eddig. Sokkal több a gólveszély is 
a Fradi-kapu táján. A Kispest néhány gépsze- 
•rüen pontos támadása ragyogó ugyan, de hi
ányos a befejezés. A zöldfehérek gárdája is 
lanyhul, elvégre elég gólt lőttek s néhányuk 
az angolok ellen is alapos munkában állt. A 

kimerültség főként Lázáron ütközik ki, no 
és Táncoson, ö ugyan nem játszott az angolok 
ellen, de játszhatott volna. Úgy mindenesetre, 
mint Rökk. A mai formája is ezt bizonyltja. 
Később Sárosi sérülése kiújul és elhagyja a 
pályát. Ez a legszoinorubb esemény ma, — 
a világbajnokság előtt. H. Z.

dája hálót ér. 1:2.
A második félidőre teljesen megváltozik a 

játék képe. Minden akciót úgyszólván a sze
gedi csapat kezdeményez és általános meglepe
tésre negyedórán keresztül Debrecen fiai nem 
is tudnak átjutni a félvonalon. A 12. percei 
mutatja a stopper, amikor óriási zűrzavar ke
letkezik a debreceni kapu előtt, ahol egymás 
hegyen-hálán szoronganak a játékosok a kapu 
előtt, amely üresen tátong. Korányi ll.-hör. ke
rül a labda, aki azonban nagy helyzetben kapu 
fölé lő. Két percre rá Kuti vezet gyönyörű tá
madást, ám gólhelyzetben a földre kerül. 
A biró tizenegyest Ítél, Debrecen protcslál, ám 
hasztalan:

a labdát Havas előírás szerint behelyezi. 
2:2-re áll tehát a méi kőzés, amikor megindul 
a küzdelem a győzelem pálmájáért. A szegedi 
támadások továbbra is lendületesen folynak. 
„Fél pálya kiadói'' .— kiáltja a közönség s a 
tribün lelkesen ünnepli a szegedieket, akik lel
kesen folytatják támadó akciójukat. Az pffen- 
zivánnk a 21. percben mutatkozik az etfektiv 
eredménye:

Gerle kezdeményezéséből Bognár süvítő 
fejes góllal Szeged javára dönti cl ■ mér

kőzést,
amelynek végén a négyezer főnyi közönség 
tomboló ünnepiéiben részesítette kedvenc csa
patát.

Szívós küzdelem után tört
meg csak a Nemzeti

ÚJPEST—NEMZETI 2:1 (1:0
Szomorú, lehangoló 

mérkőzés. Újpest több 
góllal jobb ellenfelénél, 
de nyomasztó fölényét 
nem tudja kihasználni.

Az első percben P. Sza
bó lövése megy a kapu
ra. Az Újpest állandóan 
támad. Az 5. percben 
Avar labdája megy a
kapu felé. Most két percen keresztül egymás
után több „Ricsi-bomba" zudul a Nemzeti ka
pura, s a félpálya állandóan üres. A 7. perc
ben Avar fejesét a kapus kiöklözi

Kocsishoz, aki belövi az Újpest első gól
ját. 1:0.

Az Újpest csatárai állandóan a Nemzeti ka-1 
pújánál táboroznak. Szecsey labdáját Futó 
menti. Vajda cs Vadász állandóan a kapu 
előtt vannak. A 17. percben Flór Pusztait kéz
zel fogja. A szabadrúgást Jávor lövi. A 20. 
percben Vajda kornert lő, Szecsci fejeli, de 
Hóri ment. Sorozatos Avar- és Jónor-hombák, 
mind sikertelenek. Tompa Avarral összefut, 
percekig a pályán kivül tartózkodik. A 25. 
percben P. Szabó újabb kornert szerez az Uj-. 
pestnek.

Az Újpest-közönség elégedetlen a lazsáló, 
gólképtelen válogatottakkal.

Az utolsó percben gyönyörű Avar—P. Szabót 
—Jávor akció, korner, Szccsey kapu mellé 
lövi.

A második félidő 1. percében Szecscy össze

fejel Avarral, aki a földre terül. Az Újpest 
gyöngén játszik és a közönség hangosan ad 
kifejezési elégedetlenségének. Kis Nemzeti fö
lény kerekedik, majd Vajda lő kornert. A 9. 
percben Jávor gyönyörű átadását

Avar a kapuba továbbítja. 2:0.
Most P. Szabó-komor következik, a labda 
gint a kapu mellé megy. Utána Nemzeti-táma
dás. Kocsis labdáját Tikos nagyszerűen fogja. 
A 19. percben Avar és Jávor szép akcióját a 
kapus tisztázza. A 22. perc újabb csalódást 
hoz az újpesti közönségnek, Jávor gólját a 
biró Pusztai offszájdja miatt nem Ítéli meg. 
A Nemzeti belefekszik a játékba, de lulnagy 
uz Újpest fölénye. Flóra szabadrúgása ered, 
ménylclcn.

A 27. percben P. Szabó ismét kornert rug< 
Jávor kapu fölé emeli. A 30. percben Pusztai 
rúg kornert. Jávor megint ront.

Jávor általában mindig ront.
Unalmas, szürke meccs, a 32. percben Szalag 
szabadrúgást mg, utána Stcrnberget faultol
ják. Pusztai remek lövését Tikos fogja. P. 
Szabó kornert lő, utána a 38. percben gyö
nyörűen továbbítja a labdát Kocsisnak, aki 
mellé lö. A 40. percben a Nemzeti újabb tá- 
madással próbálkozik, amely váratlan siker- 
rcl jár, - -

Vajda kornerél Szecsey menthetetlenül a 1 
hálóba fejeli. 2:1.

.tr Újpest-publikum felállva tiltakozik a biró 
sorozatos tévedései ellen. A meccs hátralevő 
perceiben ujahb I' jpcsM ámaíiá.MJk következ
nek, amelyek mind eredménytelenek.

A kánikula megtörte az óbudai jeget
Már csak osztályozóra 

gyanús az Attila
III. KÉR. FC—PHÖBUS 3:2 (1:0).

ATTILA—SOMOGY 1:0 (1:0)
Miskolc, május 13.

(A Hétfői Napló tudó
sítójának telefonjelentésc.) 
Rokkenő hőségben ját
szották le Miskolcon a 
kiesési derbi sorsdöntő 
mérkőzést. A nagy meleg 
ellenére 2500 néző várta 
a' kezdést. Izgalom he
lyett azonban nagyfokú 
unalom terjengett leg
alább az első félidőben, mert a meleg miatt 
inkább lézengő rilterek vonszolták magukat a 
pályán, semmint ruganyos atléták rúgták a lab
dát. Az első félidőben a Somogy támadott töb
bet, ennek ellenére az Attila ekkor szerezte meg 
az egyetlen sorsdöntő gólját. Szünet után a mis
kolciak példátlan vehemenciával vetettek ma
gukat a küzdelembe, ennek ellenére újabb ered
ményt elérni nem sikerült. Az objektív mérleg:

az Attila megérdemelte a győzelmet. Különö
sen a közvetlen védelme játszott kiválóan, kö
zülük is Barna, a kapus, aki egyben a mezőny 
legjobbja is volt.

A Somogy kezd, egymásután gördíti támadá
sait a miskolci kapu ellen, ezek azonban med- 
dőek, mert a bekkek és a kapus egymásután 
szerelik a nehéz húzásokat. A félidő derekán 
Mester csaknem gólt lő, Joós azonban a vona
lon ment. Egy perccel később azután semmi 
sem segit, mert

Opata közeli erős lövését Ledercr kiejti és 
a résen álló Miskolci végleg behelyezi. IX).

Szünet után az Attila nagy helyzeteket teremt, 
majd ugyancsak a félidő derekán Velcz keze
lése miatt 11-est lőhet, a jó „ziccert'* azonban 
Mester messzi mcllérugott labdája kiaknázat
lanul hagyja. Ez a passzív siker felrázza a 
Somogyot, de szerencsésen megússzák a hátra
lévő időt úgy, hogy a közönség vállra kapva 
viheti ki a kieséstől megszabadult kedvenceit.

ben Berctvús szabadrúgással félpályáról a kapu 
elölt esne le, de

Kármán fejét súrolja s Igy a hálóba perdül. 
3:2.

Kármán az orrán meg is sérüli és kivezették.
— No végre megtört a jég Óbudán is, de 

sajnos, a kánikulában, — mondták megelége
detten a drukkerek. Vagyis ez magyarul annyit 
jelent, hogy a 111. kerület sorozatos tavaszi ve
reségei után végre egyszet győzni is tudott.

A régi nagy futballcsaták emlékét 
hozta Szegedre a Bocskai

SZEGED—BOCSKAI 3:2 (1:2)
Szeged, nuíjus 13.

(A Hétfői Napló tudó
sítójának telefonjelcn- 
tcse.) A régi nagy, iz
galmas futballcsatákra 
emlékezteiéit az a mér
kőzés, amelyet a tisza- 
parti metropólisban vív
tak a debreceni Bocskai 
és a Szeged FC játéko
sai. Négyezer néző adott

n pompás májusi időben lejátszott mérkőzés*, 
nck keretet, amely természetesen lázas izga
lommal várta a Bocskai válogatott keretbe tar
tozó játékosainak vendégjátékát. Ám a közön
ség gyorsan megállapította azt, hogy a B< esküi 
kilátó játékosai, noha szép játékot produkál
tak, mégis fáradtan mozogtak a pályán. A mér
kőzés maga kél periódusra oszlott.

*• elM 1«U<W» kcRutultt • 4ebr«cul

csapat kulturált stílusának minden szépoé- 
g,t, de mór a második félidőben a szegedi 

csapat volt az ur a pályán.
Veszélyes debreceni támadásokkal indul n 

játék. Teleki és Markos, a két jeles debreceni 
csatár elemében volt és a futballjáték szépsé
gének kimeríthetetlen tárházát tárja a közön
ség elé. A 20. percben váratlanul a debreceni 
csapat szerzi meg a vezetést.

Vincze átudását Markos fogja, akinek éles 
szögből lőtt labdáját Pálinkás elvéti. 0:1.

A játék cgvre érdekesebbé válik és a 34. perc
ben a Szeged megszerzi a kiegyenlítő gólt. 
A kaputól 16 méterre

Gerle félmagas beadást kap éa kapásból 
süvítő bombát küld a kapu felső jobbsar

kába. 1:1.
Ez volt a mérkőzés legszebb gólja. Csak egyet
len perc lelik cl és már ismét a Bocskai vezet-

Ezúttal Markot fut te é* közeiről lőtt lab

Rekkcnő kánikulában 
fog hozzá a két csapat a 
játékhoz. Ennek ellenért 
hatalmas az iram. A 
Phöbus egyelőre többel 
igér, fiataljai könnyebben 
morognak.

— Phöbus, Phöbus! — 
zeng a kórus.

Dénes a levegőben fog
egy éles beadást, a túloldalon viszont Kármán- 
nak egy fejese, majd egy gólszagu plassziro- 
zása téveszti cl pár centiméterre a kaput. A 
15. percben a hátvédből csatársorba előreruk
kolt Győri lövése talál utat a Phöbus kapu
jába. 1:0. Külön meccs folyik a világbajnoki 
keretből kimaradt Bitó és Solti közölt. A kerü
leti bekk feltűnő frissen és rugalmasan mozog, 
de közben mázsás hibákat is elkövet. Béki 
fütty után gólt lő a kerületi kapuba, de a biró 
lesállás miatt nem adja meg.

— Mi az, a kerületi csatárok nem kaptak 
fizetést a héten? — hangzik a rosszmájú be
mondás a csatárok álló játéka miatt. A Phö- 
busnái viszont Stóflán lassan mozog ugyan, de 
ha lábai be is rozsdásodtak, a feje még mindig 
sokat ér. Sokszor van veszélyben mindkét kapu 
s mind Dénes, mind Juhász nem egy alkalom
mal lábakról kénytelen leszedni a lnlxlát. A fél- 
időben egy repülőgép csaknem a tribünt sú
rolva surran el a pálya fölött, majd hirtelen 
visszafordul Pest felé.

— A pilóta látta ezt a csapkodást, azért sie
tett vissza! — mondja egy ugrasztó.

Szünet után már a második percben 
Békl beadását Solti mellel a kapuba segíti. 

1:1.
Fiaskónak egy közelről a sarokba irányított 
lövését Juhász parádés védéssel fogja. A Phö
bus kapu előtt egy 11-es gyanús helyzetet to- 
vábblnt a bíró. A kerületiek egyelőre fölényben 
játszanak, mégis ők kapnak egy gólt, de sze
rencséjükre a bíró azt is anulláíja, A 25. perc
ben

Kármán közelről lövi Óbuda második gól
ját. 2:1.

Azonban nem sokáig tart az öröm, mert há
rom perc múlva Stoflán fejjel szökteti Soltit. 
aki remek lendülettel áttör a bekkek közt s az 
cléfutó kapus mellett hálóba gurítja a kiegyen
lítő gólt. 2.2. Nagy küzdelem sok-sok izgalom 
akad ezután. Juhász Kármán lábáról kaparintja 
cl a labdát, Dénes viszont egy boxolásávnl 
majdnem öngólt vét. Már-m.ir ugylátszik, hogy 
dúBHUea uw»4 I mec£>, wUoc a M. perc-

1. Újpest 21 játék 68:25 M pont
2. Ferencváros 20 74:27 35
3. Bocskai 21 48:30 25
4. Hungária 21 55:37 24
5. Kispest 21 42:48 10
fi. Phöbus 20 .38:37 18
7. Szeged 21 38:44 18
R. III. kér. FC 21 39:53 18
0. Budai „11“ 21 37:54 18

10. Somogy 21 2«:IW 14
11. Attila 21 31:47 13
12. Nemzeti 21 ” 31:56 12

... hogy a VÁC professzionista fiitballalaka- 
Inta már nem sokáig lesz a második liga tagja. 
A klub mecénása havonta 1009 pengőt költ a 
futballszakosztályra.

...hogy az elmúlt évben 12.000 uj tornász
szál gyarapodott a német tornaszövclség tag
létszáma. amely 1034 január 1-én 1,710.000 
lelket számlált.

... hogy két patinás múltú csehszlovák csa
pat esett ki az első ligából. Az egyik a Viktó
ria Ziskov, a másik a Nachnd. Az ok: a gaz
dasági krízis, amely a két csapatot megfosz
totta az utánpótlás lehetőségétől.

... hogy Kelemen Kornél, az OTT elnöke 
egy nagyszerű négypárevezősHCI honorálta ■ 
Jánosházy-iakola amazonjainak buzgalmát. 
Azonkívül a nemzetközi küzdelmekre egy 
nyolcast Is beígért.

...hogy az Újvilágban minden képzeletet 
fcllilmiiló módon reklámozzák a Carnera-— 
Raer-mérkőzést. Kfek közüli a legérdekesebb 
az, hogy Carnera 30.000 dollárra biztosította 
életét arra az esetre, ba a Baer elleni mérkő-
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Éieíveszéíyes baleset 
ért egy poíyanezOt

Az óbudai fulballpólyánál vasárnap élet- 
veszélyes bales’l ért egy potyanézöl. Tatai 
Béla 23 éves kárpitos a paiya kerítésének 
szomszédságában lévő in tetejéről nézte 
meccset.

az. ág azonban, amelyen Ült, leszakadt, 
alatta s fi ■ földre zuhant.

Koponyaalapi töréssel, életveszélyes állapot 
bán n Margit kórházba vitték a mentők.

Gólmajálist rendezett a Hungária, 
a cehhet a Budai fizette

HUNGÁRIA—BUDAI 11 5:2 (2il)

van és a sport kívánságait készségesen hono« 
rálják az illetékes körök, addig nálunk mig 
ma is merev elzárkózottságban éli a maga lfl« 
főn életét a hivatalos idegenjorgalozn.

Sehol az Idegenforgalmi szervezetekben 
nem látjuk a magyar sport képviselőit, 
akiknek súlyos szava lenne az idegenfor

galmi kérdésekben.
És nem látjuk sehol azoknak a magyar gazda* 
sági faktoroknak a segítő kezét, amely élveri 
ennek a modern gazdaságsegitő ágazatnak * 
hatásait. Ezrével vannak a magyar sportélet
ben a legjobb képzettségű, fegyelmezett és 
egészséges fiatalok — állás nélkül. A magyar 
vizipólóutánpótlás vezetői az ünneplés első 
szavai után azt kiáltották oda a nyilvánosság, 
nak:

„adjatok kenyeret a munkanélküli spor
tolóknak!**

Az a magyar sport, amely annyi nemzeti dk 
csőséggcl gazdagította a magyar nevet bent és 
künt, ma már nemzetgazdasági tényező is lett.

És igy a magyar sport joggal kéri, hogy a 
gazdasági élet több megértést és az eddiginél 
sokkal nagyobb jóindulatot tanúsítson pqsz- 
tuló értékeivel szemben!

madnak s ezzel egyenes arányban a válogatott 
keret nungórista tagjai: Turay és Dudás szo
morúan vizsgázik. Negyedóra múlva tl-cs sza
kítja meg a iné.la unalmat. Wéber vitathatatla
nul szándékos hendszet vét, Viczcnik fütyül, 
a Budai sportszerűtlenül reklamál, a közönség 
beborozott része pedig visszataszító hülvézésbe 
kezd. Hogy miért, az rejtély, mert itt senkinek 
sincs igaza, csak Viczcníknek és Csehnek, aki 
gólba rakja a labdát. ,?./. Utána ismét jó je
lenet következik. Szabó III. leront, tő, a labda 
az. ellenkező kapufára, onnan pedig a kint 
tartózkodó Budai kapus kezébe pattan.

A közönség egy részének viselkedése elret
tentőén sportszerűtlen,

talán azért, mert az angolok éppen az ellen
kezője miott dicsérték meg a publikumot. 
Szegő félelmetes hibákkal tündököl, de azután 
javít, amikor Cseh, majd Kardos labdáját 
ügyesen tálalja középre és

az ördöngős „Matyi** finom biztonsággal 
rakja a hálóba. 4:1.

Faragó Lója, n budaiak mindenese tajlékzik.. 
Van oka. Amikor percekkel később Cseh mes
terien ugrasztja ki Kardost és ő pokoli nyuga
lommal gurítja be az újabb gólt, már nem is 
háborítja fel. 5:1. Mint ahogy az sem, hogy 
Rökk a legtisztább labdával sem tud mit kez
deni a kapu torkában. De mindent elfelejtenek 
a rovásáról, amikor az utolsó percben lerohan, 
Mandl a kifutó Szabó kezébe akarja emelni a 
labdát, de a fejes rosszul sikerül. Bükk bele
teszi a lábát s a labda nagy Ívben pottyan a 
hálóba. 5:2 Nagy a derültség és a budai nyo
más, de aztán •/ege a nem túlzottan érdek- 
feszitő majálisnak.

A napon oly nagy a 
meleg, hogy agylágyulás 
fenyegeti a játékosokat. 
Talán ez az oka annak 
is, hogy kinosan hossza 
vergődés után születik 
meg a 
gólja. Cseh 
décscl, 
sikerül 

ekkor túloldalra kanyarodik 
dóját csak Szegő rakhatja a 
valami. Hanem aztán ami 
nincs sok élvezete a közönségnek. Akkor eny
hül csak a méreg, amikor félóra múltán

Oeh és Turay megunja a meddőséget és 
minden külön értesítés helyett összjátékba 
kezd, amiből a „császár** védhetetlen lö
véssel szerzi meg a Hungária második gól

ját. 2:0.
A budaiak már unják a sok „húzást** és 

nekigyiirkőznek. Stancsik áljátszik Rökkhöz, 
aki rögtön visszavágja a labdát ugv, hogy

az. ohszá.ldon álló Hegyes kényelmesen az 
lircs kapuba guríthatja. 2:1,

Ismét háth vrzőngaló periódus.kövelkczik sa 
nézőtér egyeli?n drukkban van: csak ne jöj
jenek most ki az angolok — amint megígér
ték — mert vége van a nehezen megszerzett 
presztízsnek. Szerencsére ilyen veszély nem fe
nyeget s igy titokban marad az első félidő 
gyötrelme.

Szünet után melegebb lesz a helyzet néhány 
Celziussal, de Rökk válogatott formában hűti 
le a kedélyeket. A budaiak egyre többet tá-

után 
kékfehérek első 

addig szűk
ömig végre is 
kiugrania. Ám 

s igy keresztlab- 
hálóba. 1:0. Ez is 
ezt követi, abban

Angol trikolór 8 Vadász-utcában — Lang- 
fcldcr » Knin-bélyeggel — Hertzka Púi — 
IJivészúrkokiil ásnak az, uj debreceni sta
dion százezrekbe került gycppályáján — 

SporlmÜvéezet a Nemzeti Szalonban
A futballszövctség Vadósz-utciii székhazának 

ormán im'g vasúi nap is az Unilcd Kingdmn 
silághalalmál jelenlő lobogóját lengette a má
jusi szellő. Utolsó emléke volt ez mindannyi- 
unk felejthetetlen élményének: az áldozócati- 
törlőki nagy napnak. A napok, a hetek, a hó- 
napok, az évek múlnak, de nem múlhatnak 
el nyom nélkül azok az emlékek, amelyek'’! 
az angol futballisták maguk után hagylak: 
ezek a legértékesebb játékoserények: az

< Ilontól halórlalan megbecsülése, az úri já- 
lékmodor. a lekinlélvtiszlclet és végül a biró- 
\;il szemf.ien lanusitoll tiszteletteljes magnlar- 
lá>. Ezeket a Inpaszlalalokat véssék emléke- 
/elükbe futlxilllstálnk. Erre emlékeztet ben
nünket az Egyesült Királyság trikolórja.

Fe- 
el

Alljunk csak meg egy szóra Langfelder 
renc megbélyegzésének ügyével. Az Újpest 
nökségc ugy döntött. hogy nem fellebbez, 
mert méltatlannak tartja magához azt, hogy a 
fiitballa/övetHég égbekiáltóan Igazságtalan ha
tározatával egyáltalán foglalkozzék Is, nem fel
lebbez maga a kiváló fulhallsport-élhareos 
»em, akinek gyilkos mosolyából most is sokul 
lehet kiolvasni. Igy teliét talán nem fontos az 
sem, hogy az alszövelség a józan észhez való 
apellátát választotta. De felemeljük szavunkat 
ml, akik vagy három évtized óta a harcos, 
meg nem alkuvó és gerinces sportvezért 
leljük Langfelderhen. Azóta egyébként 
láttuk a/. Újpest fufballlgnzgatójál: nem Is 
rjwzul deresedö haja alatt a Kain-bélycg,

üss- 
már 
fest

Helsinkiből jelenti J. W. Tsang 
kínai egyetemi tanár:

„Megérkeztem és útban 
vagyok Budapest felé, 

hogy mint kormánybiztos tanulmá
nyozzam a 
velést és a

Vermes Magda.

Hatezer néző a második 
dőrt-trekk versenyen

Királyi Magyar Automobil Club szomba- 
este rendezte második dőrt-trekk verse- 

salakpálya
misem igazolja 

a második dörti

No inast' tfiáf begyük elő a Hertzl.a-ilgyct /*. 
AHunulmúnyozluk a különböző birótestületi 
szabályokat, de olyat nem találtunk, amelynek 
alapján a hevenyészve egy be hívott elnöki ülés
nek joga lett volna Hertzka Pál játékbirói mű
ködésének szüneteltetését elrendelni. Ha 
Hertzl.a esetleg hibát követett el, ott van az 
intéző-bizottság, amely az esetleg benyújtott 
óvásra vonatkozóan véleményez; a ftgyelmi bi
zottság, amely tényleg jel/ügyészt bet: a bírói 
funkció gyakorlásul; cs végül a biróküldő-bi- 
zoltság, amely a beérkezett biróellenőrzöi je
lentés és az egyesületi vétójog gyakorlása alap
jóin ..hidegre leheli- a játekbirét Ez mind el
képzelhető lenne, de az az eljárás semmi
esetre sem. amelyet llertzkával szemben gya- 

■ kerültük.

Ritka érdekességü távirat futott be a lor- 
nászvilágbajnoksággal kapcsolatos nemzet
közi ifjúsági testnevelési kongresszus tit
kárságához. A távirat Helsinkiből érkezeti, 
félíklójá1 pedig

J. W. Tsang kínai egyetemi fanúr,
aki rendkívüli 
a titkárságot. 
Iiogy

megbízatást
nézve, hogy

érdekes küldetéséről 
A kínai professzor

értesíti 
közli,

kapott kormányától 
mint kormánybiztos ta-

arra

magyar ifjúsági testne- 
eserkészmozgal mát"

nulmányozza Budapesten az ifjúság 
testnevelését és a cserkészmozgalmat.
Jelenti a profeszor, hogy Mandzsúrián, 

Szibérián cs európai Oroszországon kérész
iül szerencsésen megérkezett Helsinkibe és 
már útban van Budapest felé.

Gyarapodnak, egyre gyarapodnak tehát 
a küszöbön álló grandiózus nemzetközi 
események előkelő külföldi vendégei, akik 
közül — mint olvasható — már a Távolke- 
letről is beharangozta jövetelét egy részt
vevő.

A 
tón 
nyél a legszebb siker jegyében. A 
versenyek hazai térhódítását 
jobban, mint az a tény, hogy ___
trekk versenyen 6000 néző volt jelen.

Nagy sikert aratott a magyar Zamecsnik 
Tivadar, aki megnyerte az 500 köbcentiméteres 
kategóriát. Az egyik futamban ugyan az osz
trák Killmetjer győzött, összeredményben 
azonban Zamecsnik volt a jobb. A harmadik 
helyre az abessziniai Tella került, aki viszont 
a 250 kem-es kategóriái nyerte a múltkori 
győztes, a kecskeméti Kiss László elölt. A 300 
kem-es kategóriát ismét az osztrák Schörg 
nyerte, aki mind a kél futamban legyőzte 
Tollát. A mosódik nagy magyar siker Pathó 
Gyula győzelme volt az oldalkocsis motorke
rékpárok versenyében. Az első futamot ugyan 
a bécsi Bencsch nyerte 2 p 57.5 mp-es idővel, 
a második futamban azonban Pathó legyőzte 
és ideje 2 p 56.2 mp, jobb lévén, ö nyerte 
a versenyt. A kisautók versenyében Hartmann 
László különböző előnyöket adott, az első fu
tamban behozta az előnyöket, a második fu
tamban azonban a tehetséges Bodor István 
300 méter előnnyel legyőzte. A nemzeti futa
mot ismét Zamecsnik nyerte.

A KMAC szombat este lezajlott salakpálya
versenyén a magyar gumiipar ismét jól' meg
érdemelt diadalt aratott, llartmann László Bu- 
galtiján és Zamecsnik Tivadar 500 cm’-cs 
Rudge motorkerékpárján a verseny két leg
izgalmasabb futamában Cordaticon érkeztek be 
elsőként a célba.

Ezek iilún beszéljünk u debreceni sta
dion uj gycppúlyájúról, amely miatt alapo
san háborodnak u kedélyek ott Debrecen
ben. Ugy történt a dolog, hogy 100.000 pen
gős költséggel megteremtették a hajdú város 
úloinstadionjának gyönyörű gycppúlyáját. 
No most már halúrozathii ment, hogy u 
xtudionaválási ünnepségek egyik fénypontja 
a nngy történelmi hadijáték lesz., amelynek 
színhelye a gyeppálya. A debreceni sport
emberek már erre is nagyot nyellek (nem 
javítja meg a százezrekbe került gyepet, 
ha azon marcona lovas harcosok vágta Inuk 
keresztül), de egyenesen felhördültek arra 
a hírre, hogy az uj gycppályán lövész.árko- 
luit is fognak ásni. Jaj, két héttel később 
a Rorsknl fogadja a betemetett lövészárkok 
felett Bologna híres futballistáit.

A pécsi Szent Mór-kollégium vasárnapi 
kerti ünnepélyén született 
egy uj magyar rekord

Bódosi Mihály 196 cm.-es uj magasugró-rekordja
Pécs, május 13.

é.l Hétfői Napó tudósit ójának telefonjelentése.) 
Vasárnap nagyszabású kerti ünnepélyt rende
zett a híres pécsi Szent Mór Kollégium és n 
ganlen-partv fénypontja a kollégium ifjúságá
nak atlétikai versenye.

A sportünnepély vendége volt Petié István, a 
losangelcsi olimpiász lornászbajnoka is, aki bé
rmutatót tartott. A verseny szenzációja azonban 
az atlétikai verseny során adódott, amikor

llödossy. Mihály, a pécsi egyetem jeles baj-

nokaflétája 196 cm-rcl uj magasugró-rekor- 
dot állított fel.

A rekord hiteles, mert a helyi testnevelési ve
zetőség tagjain kívül a szövetség képviselője is 
jelen volt.

Józsa Dezső, a Mausinum tagja a helyből 
magasugrásban 148-at ugrott, ami délkeleti re- 
kord.

forFteTfötúszakozlet
uj helyisége Károly-körut 1. Tel. 83—9—38

Budapesti lóversenyek

T el fokozol! érdeklődéssel tekint a ma
gyar sporttarsadnlom egv uj sporlintózmény 
megnyitó ünnepsége elé. Sport művészeti ki
állítást rendez nálunk elsőizben a Nemzeti 
Szalon. Május 19-én lesz a megnyitás, ami
ki r azután mindenki meggyőződést szerez
het arról, hogy mennyi rejtett művészi ér
tékünk van, amelyekről eddig csak azért 
nem szerezhetlek tudomást, mert a lostne- 
vehs és sport művészetét elvont fogalom
nak tarlotlak eddig. Itt említjük meg. hogy 
n tárgyuk beküldésének határideje május 
11-én délután f> órakor jár le.

Kenyeret a magyar sport 
munkanélküli értékeinek!

Nemzetgazdasági tényezővé vált a 
magyar sport, de képviselői hiányza
nak az idegenforgalmi szervezetekből

.Mindenki tudja azt. hogy a sportnak is meg 
vannak a maga tragédiái .( sportnak egy ilyen 
tragikus sorsú lió»e Zöld Ferenc dr., a kiváló 
•fiatal i’íi’ó. aki a: elmiill évek során szemünk 
előtt lendült az elsők közé. Zöld dr. egy év 

. óta készült arra, hogy standard tagja lesz a 
válogatott tőrcsapatnak és ugy látszott, hogy 

. tnunkássága végre gyümölcsöt érlel. Vasárnap 
volt az egyéni epébalnoksáy, amalyte löld Fe
renc dr. a- n< l is inkább számított, mert tavaly

Liliom nyerte a gróf Széchenyi- 
emlékversenyt

A kancadijak előfutamának szí miló, de ön
magáért is igen nagy értékű Gróf Széchenyi 
IHván-emlékverseny volt a vasárnapi program 
eseniénye. öt ló pályázott a kancák klasszikus 
babérjáért s közülük ; z crzlrák Pagana volt a 
nagy favorit. Pnpona jól is futott, de a finisben 
nem birla kivédeni Liliom erős támadását és 
nyakhosszal verve maradt. Meglepi lésekben 
egyébként is bővelkedett a nap. Kevesen számí
tottak Consul és Szittya, de csak alig néhánvan , 
Kolibri győzelmére. Az utóbbi hatvanszoros 
pénzt fizetett győzelmére, a Cricketterrel való 
be futó-fogad ás pedig 10 pengőre 6880 pengőt 
juttatott egy szerencsés sportsinan-nek. Kiadós 
volt a Consul—Livius double is: 10-re 1270
pengő, A favoritok presztízsét Vigasz és Napa 
mentették meg. Részletes eredmény a következő:

I. FUTAM: 1. Bácska (2) Klinscha. 2. Mig- 
nonne (2«/») Weiszbach. 3. Csongrád (33) Telt- 
schik. F. m.: Bakézer, Csalogány, Metropolis, 
Vindobona. Tót.: 10:30, 13, 13, 28. Befutó: 
10:53. — II. FUTAM: 1. Vigasz (pari) Schej- 
bál. 2. Sok (16) Rózsa. 3. Hands down (2) 
Csapiár. F. m.: Rózsám II., Mamuz, Quarnero, 
Pók, Mulatság. Tót.: 10:20, II, 24. 11. Befutó: 
10:457. — III. FUTAM: 1. Consul (8, Em h.

Livius (10) Schejbál. 3. Remek (6) Csuta. 
F. m.: Sálán, Livorno, Roxane, Jogar, Életke, 
Tammuz. Tol.: 10:128, 39, 29, 27. Befutó: 
10:1270. — IV. FUTAM: 1. Liliom (8) Schej
bál. 2. Pagana (4:10 reá) Szilágyi. F. in.: Csa
csogó, Pirina, Béllé Poule. Tót.: 10:44, 13, 12. 
Befutó: 10:128. — V. FUTAM: 1. Napa (1K) 
Hatcher. 2. Poetica (4) Gosztonyi. 3. Freya (5) 
Tóth A. F. m.: Pengő, Vak tyuk, Fegyelem, 
Kapiszlrán, Pompeo, Rubint, Rebecca. Tol.: 
10:20, 12; 14, 16. Befutó: 10:85. — VI. FUTAM: 
1. Kolibri (33) Kupái. 2. Cricketer (10) Szabó 
L. 3. Csibész (6) Tcltschik. F. m.: Beaurivagc, 
Indiscret, Pipiske, San Stefano, Verily, Rubi- 
con, Lenke, Nagymester. Tol.: 10:597, 80, 37, 
21. Befutó: 10:6880. VII. futam. 1. Szlttva (101 
Esch. 2. -Pclache (6) Kllmacha. 3. Tiro (5) 
Szentgyörgyi. Futottak még: Scpia, Reménység, 
Bablcka II., Dénea, Dulclnea, Nohlt, Szomjai 
PoUUkM Told 10:78. 23, 20, t«. Befutó: 10:33Í

Hogy ráflrol-e Olaszország a labdarúgás vi
lágbajnokságaira, az lehet vitás téma, amelyet 
azonban a Ducc döntött el azznl, hogy akár 
lesz a rendező szövetségnek haszna, akár nem, 
ez a kiadás eltörpül amellett, hogy Olaszország 
tavaszi idegenforgalmát jelentősen fogják emel
ni az odaozőnM idegenek. Ezen a réven pedig 
az olasz gazdasági élet olyan pluszhoz fog jut
ni. amely mindenért kárpótolni lóg. Egyébként 
szakértők állítják hogy az olasz labdarugó 
szövetség maga is keresni, fog a nagyszerű ren
dezésen I

Ugyanez a gondolat a hajtóereje a nagy né- 
mct sportrendezéseknek is. Európai bajnoksó- 
gok, nagy nemzetközi mérkőzések, a berlini 
olimpiász az idegenek nagy seregeit viszik Né
metországba Parheti ült-tartózkodás pedig 
nemcsak a német vasutakat, a postát, hanem a

• mulatóhelyeket,
...re-

• ha 
ac ár-

, .................... ........ w i.. inisxR ,i nemei vasúinkat
második lelt. De ember tervet... o vívó mór szállodákat. n vendéglőket n mulniói>rlv..kr """ ............ ..... brfrkcd7k.r,JUU»1S "lyln Yo,
. ...------------ ------ -‘ e.ckután ■ sctlöbblelhez, amely biztosan elmaradna

“ M’***’1 ehh» ‘

nem vehetett 
izomsiakodás

részt ezen, mert < 
érte és természetesen

Ausztria, Csehszlovákia, Franciaország mind 
felismerték a sportnak gazdasági vonatkozású 
halasat és a közgazdasági faktorok, az idegen
forgalmi tényezők karöltve dolgoznak a sport
szövetségek vezetőivel.

A modern sport eme áldásos hatásút a ma
gyar társadalom is főbb Ízben érezte már. Az 
1933. évi ntngyar-osztrók mérkőzés hatalmas 

i idegenforgalma, a dzsembori népvándorlása, az 
Európa kontra Magyarország vizipólómeccs, ez 
idén az curópabajnoki boxviadnlok, a húsvéti 
fulbnlllorna. majd a most elkövetkező angol
magyar lnbdarugómérközés, a galamblövő- 
világbajnnkság és nem utolsó sorban a tor- 
nászvilághajnokságok bebizonyították, illetve 
be fogják bizonvitanl, hogy

a sport lüktető ereje olyan tényezője lett 
az Idegent hívó mozgalomnak, amellyel 
áramolnia kell a hivatalos világnak, a gaz
dasági élet tényezőinek, a bankoknak 

cppufy, mint a nagyvállalatoknak.
Ámlg azonban a külföldön mindenhol h

• r tioi flousa /. .Moiott
Mi .44 iiúOSíi „4 zrib £j
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Sárosi szanatóriumban!
Két-hírom hétig harcképtelen a csapat vezére

A Ferencváros^Kispest mírkőzóseu Sá- 
rosi György, a Ferencváros világhírű játé
kosa fíozgonyival való összeütközése után 
harcképtelenné vált. A kiváló játékost a 
Glück-szanatóriumba szállították, ahol 
Kreisz dr. azonnal megröntgenezte s meg
állapította, hogy

törés ugyan nincs, de annál kellemet
lenebb tokszalagszakadás és nagyfokú 
vérömlény. Sárosi gyógyulása feltétle
nül két-három hetet vesz igénybe s Így 
a világbajnokságokon való részvétele 

kétséges.

A Hétfői Napló munkatársa a késő esti 
órákban meglátogatta Sárosi Gyurkát s 
alkalma volt vele néhány percig beszél
getni. Sárosi meglehetősen le van törve a 
sérülése miatt.

— fíozgonyival való második összeütkö
zésem alkalmával sajátmagamat rúgtam 
meg, — mondotta Sárosi. •— fíozgontji sem
miesetre sem hibáztatható, én magam va
gyok a: oka mindennek...

Sárosira jellemző a fenti rövid nyilatko
zat. Az ő úri jelleme és gondolkodása nem 
engedi meg, hogy mást még csak gyanúba 
is keverjenek.

Kardlap és gummibot 
jelzi az amatőr-finis izgalmait

A Postás majdnem lecsú
szott a vezető helyről

Autotaxi—RESC lt9 (3:0). GóllövŐk: Sefcsik 
(3), Rémai (2), Brokovlcs (2).

Keleti csoport.
Hatalmas meglepetés a MFOE veresége. A 

helyzet: 1. MFOE 35 pont. 2. NSC 33 pont. 3. 
MÉMOSz 33 pont. Az NSC egy meccsel keve
sebbet játszott.

NSC—MFOE 2:1 (0:1). 
ger és Stahl, III. Madar.

X. kér. FC—Drogulsták 
Dóczl, Vörös (4—4), Piff

MÉMOSz—Cukrász 8:6
csák (3), Moldovány (3), ___ _____
A Cukrász 8 tartalékkal állt ki.

KFC—vn. kér. Amatőr 14:1 (6:6). GóllövŐk: 
Vaga (7), Till (4), Plath (2) és Bredák, ill. 
Zelvik.

X. kér. Remény—Siketek 8:0 (5:0). GóllövŐk: 
Zlatarics (3). Gcnczelmann (2), Fülöp, Horváth 
(ll-csből) és Kiss.

Fér. Kaszinó— PATE 18:1 (7:1). Góllövők:
Schütz (7), Mister (4), Eszter (2), Hegedűs 
(2), Komáromy (2) és Vlszolajszky, ill. Rogics.

Déli csoport.
Mindhárom éllovaz győzött. A helyzet váltó-

T— I

Góllövők: Weinber-

13:0 (e.-OJ. Góllövők: 
(3) és Szántó (2). 
(8.-0). Góllövő: Kl- 
Buzák és Gémesi.

A HÉT HŐSE
Az amatőr-bajnokság finise hatalmas küzdel

meket hoz. Egyre nagyobb izgalmak közt folyik 
a küzdelem. Tegnap nem egy pályán kellett a 
rendőröknek közbelépniük és

kardlap és gumibot segítségével fékezni a 
csapatok rajongóinak túlfűtött szenvedé

lyeit.
Nagy meglepetés a Postás veresége, amely 

vezető helyébe került.
I. OSZTÁLY.

Pártoscsoport.
Az elektromosok, ha nehezen is, de győztek, 

mig az FTC csak döntetlennel érte be s igy 
az Elektromosoktól alig lőhet elvenni a baj
nokságot. A helyzet: 1. Elektromos 19 játék, 
33 pont. 2. Törekvés 20 játék 29 pont. 3. FTC 
18 játék, 27 pont.

Elektromos—Csepeli MOVE 8:2 (2:1)
Rendkívül erős iramú, helyenként durva 

mérkőzés, melyet az Elektromos csak nehezen 
nyert meg, jobb idegei révén. GóllövŐk: “ 
zássy (2), Sas, ill. Vág! és Faragó.

Törekvés—Kelenföld 5:3 (0:1)
Az első félidőben a kelenföldi 

lényben játszik, de szünet után 
visszaesik. Góllövők: Nemes (2), 
II. (2), ill. Pesárdi és Görös (2).

MTK—FTC 4:4 (4:1)
Az első félidőben a nagy meleg meglátszik 

mindkét csapat játékán, különösen Deák, az 
FTC hátvédje mozog nehezen s igy az MTK 
Klamár (3) és Havas góljaival megszerzi a ve
zetett. Fordulás után a Fradi erősít és Barna 
(2) és Ryber góljaiival szépít, majd Keszthelyi 
ll-ese révén kiegyenlít. A befejezés előtt mind
két csapat erősen küzd a győzelemért, amit 
egyiknek sem sikerül megszerezni.

BMTE-EMTK 4:2 (2:1)
A lelkes BMTE ír cgérdemelte győzelmét. 

GóllövŐk: Táger (2), Borhy (11-esből) és Kar
dos, ill. Kemény (2). Az MTK együttesére alig 
lehetett ráismerni, különösen eddig jól szereplő 
csatársora szerepelt gyengén.

MÁVAG—WSC 4:8 (0:3).
Góllövők: Gyöikös, Pilcsik, Ebncr és Antal, 

ill. Tóth II. és Baranyai. A WSC fiataljai nem 
bírták a finist.

Fér. Vasutas—83 FC 8:0 (1:0)
A 33-asok csak a finisben roppantak össze, 

addig lelkes játékukkal jól tartották magukat. 
A gólaránv túlzott. Góllövő: Szolyák I. (11-cs- 
bői) és Szolyák II. (2).

Biró-csoport.
Nagy meglepetésre kikapott a Postás, de 

szerencséjére pontot vesztett az UTE is és igy 
góbaránnyaj még az élen maradt. A helyzet: 
1. Postás 33 pont. 2. UTE 83 pont. 3. BSzKRT 
81 pont.

HAC—Postás 1:1 (2K»
A Postás olyan gyengén játszott, mint még

A 
aratott. 
Táncos

a

együttes fö- 
érthetetlenül 
Sós, Készéi

ébben a szezonban egy alkalommal sem. 
HAC lelkes együttesé biztos győzelmet 
Egy 11-est ki sem aknázott. Góllövők: 
és Jakab, ill. Bokor 11-esből.

UTE—BSE 0:0
Az újpestiek megnyerhették volna aAz újpestiek megnyerhették volna a mérkő

zést, ha egy valamirevaló csatáruk van. Szinte 
bosszantó volt a csatársor gólképtelensége. 
Különösen Róna II. rítt ki a sorból tehetetlen
ségével.

TLK—VI. kér. FC 0:4 (8:1)
A TLK főleg Trautmann kitűnő játékának 

köszönheti a győzelmet. Góllövők: Trautmann 
(3), Jéger (2), Pfnndler, 111. Gáspár (2), Ge- 
lányi és Karazsl. Jók: Ugróczky, Simcsó, ill. 
Kohn és Gáspár.

Testvériség—BEAC 2:2 (2:1
GóllövŐk: Zudln (2), ill. Ollávl és Horváth. 

Rendkívül erős iramú mérkőzés, mely .minden 
részében igazolta a kiesési ............... * "
Testvériség többet támadott.

BSzKRT—Tarol TE
A BSzKRT nagy formában 

a Turult. Góllövők: Berecz 
Bartos, III Budai

URAK—Itt. kér. TVE 1:1 (0:0)
GóllövŐk: Vajda, ill. Lencsés. Az URAK na

gyobb játékkulturáját a III. kér. TVE lelkese
dése, az otthon hathatós segítségével ellen- 
súlyozta.

derbi jellegét. A

8:1 (3:0) 
játszott é sleléptc 
(4), Héjjas (3).

II. OSZTÁLY.
Stobbe csoport.

Hfllslmas meglepetés a Pannónia súlyos ve- 
ruége. a ZSE döntetlenje. A helyset: 1. UTSE 
30 pont. 2. Pannónia 29 pont. 3. ZSE 29 pont. 
4. Pamut 28 pont.

B Vasutas—Vrsas 1:1 (0:0). GóUövők: Lui- 
fics, ÜL dám.

VI. kér. SC-PMTK 2:2 (2:1). Góllövők: Ad- 
ler és Tóth, illetve Polt (2).

ZAC—ZSE 3:3 (2:1). Góllövők: Szilágyi (2), 
Berber, ill. Fekecs, Gerei és Schleffer. Botrá- 
nyos lefolyású mérkőzés. A rendőrség terem
tett rendet a közönség között. 7 percig állt a 
játék.

Pamut—Pannónia 6:1 (3.0). Remek egységé
vel és pompás csatárjátékával reólis eredményt 
ér el a Pamut. GóllövŐk: Bozi (2), Kerner. 
Gotthencz, Loksa és Mersva (11-esből), ill. 
Szabó (11-esből).

Föv* TKUr 3:1 (1:0). Szlávik remek 
játékává! ismét győzelemre vitte csapatát. Gerő 
biró gyenge volt, háta mögött verekedtek. 
Góllövök: Gercsényi I. (11-esből), Szandalszk.v 
L és Gercsényi II., ill. KÖruiöczy. Zeirjánt (Föv 
TKör) altesti sérüléssel a mentők vitték el.

BTK—PSC 3:2 (3:0). GóllövŐk: Hütler (2), 
Povjcszló, ill. Szilágyi és Brezsányi.

BLK-TSC 3:0 (2:0). GóllövŐk: Lukács I., 
Gug és Szabó.

Kárpáti-csoport.
Senki sem várta az SzFC vereségét. A hely

zet. 1. Köb. AC 37 pont. 2. MAFC 34 pont. 3. 
BTC 32 pont. A MAFC egy meccsel keveseb
bet játszott.

KTC—SzFC 4:3 (2:1). Góllövők: Üveges (2), 
Lovas II. és Németh, illetve Molnár (2) és Ma
gyar.

OTE— FSE 3:1 (2.0). Góllövő: Kuszka, Sági. 
Wurth, ill. Horváth.

BTC-CsTK 4:1 (20). Góllövők: Pocher,
Boldog és Ágh, ill. Bődi.

Féltén—KSC 1:1 (1:1). Góllövő: Boros, illetve 
Mihalek.

SzAC—BRSC 2.0 (1:0). Góllövő: Borsos (2). 
MAFC—Hungária 2:1 (1:1). GóllövŐk: Ke

mény és Pőstyán, illctvo Sábián III.
Köb. AC—Ganz 2:1 (2:1). Góllövök: Vorzug 

és Sztorek, illetve Ambrus.
III. OSZTÁLY.
Oprée-csoport.

A P. Törekvés győzelmével bzitos bajnok. A 
helyzet: 1. P. Törekvés 35 pont. 2. MÁV Előre 
27 pont. 3. MSC 25 pont.

NTC—Juta 3:2 (2:1). Góllövők: Rákosi, Pol- 
csik, Viola, ill. Polvák és Grambsch.

P. Törekvés— MSC 8:2 (1:1). Góllövők: Czln- 
kóla (3), illetve Hajnal és Primula. A mérkő
zés után a pályán ünnepelték a bajnokcsa
patot.

MÁV Előre—Compactor 6:0 (2:0). GóllövŐk: 
Németh (3). Zlgler, Rónai II. és Novotni.

RTK—MFTR 1:1 (1:). Góllövők: Kiss, Illetve 
Patck.

A Spárta—ÉMOSz meccsre utóbbi nem je
lent meg.

Bu-

Az elmúlt vasárnap ismét munkába léptek 
a futball szerelmesei, hogy jó játékukkal a 
csapatukat segítsék.

Szolyák II., a FVSK centere a „33" FC el
leni kiesést derbin két gólt rúgott és nrindent 
elsöprő játékával megmentette csapatát a ki
eséstől.

Loksa II., a Pamutipar kitűnő centerhalfja 
szenzációs játékával érdemelte kt magának a 
„Hét hőse** jelzőt: a bajnokjelölt Pannónia 
ellen vezette csapatát a győzelemre.

Jeckl (2).

Rozgonyi

; Tomanek, 
Gál (ll-é»-

Malaky csoport.
Csak a KAC veresége váratlan. A helyzet: 

KSSE 33 pont. 2. Gránit 29 pont. 3. KTK 28 
pont. Utóbbi egy meccsel többet játszott.

Hálókocsi—Kalapos 1:1 (1:0). Góllövők: Lin- 
zinger, illctvo Weisz (11-esbŐl).

Drasche—KAC 2:1 (2:0). Góllövők:
III. Laponya.

KTK—NJTC 3:0 (2:0). Góllövők: 
és Berger és Kojoza (öngól)

KSSE—KEAC 4:1 (1:0). Góllövők: 
Wltvindisch, Schenbach óz Kiss, ill. < 
bői).

Menekültek—SzRTC 2:1 (2:0). Góllövők: Gau- 
rcnstky (2). Illetve Hcinz.

KAOE— Húsos 0:0.
Sptingcrcsoport.

Meglepetés a BTSE döntetlenje. A helyzet: 
1. I. kér. SC 31 pont. 2. BBFC 30 pont. 3. 
BTSE 29 pont.

BTSE—Vérhalom 1:1 (0:0). Góllövők: Wé- 
ben 111. Berindc.

PTBSC— UFC 8H (3:1). Góllövő: Ondrus, 
Tápai, Schcfllcr (2—2), Jéger és Bodor, ill. 
Vilcsek.

Az I. kér. SC—BIK meccsre utóbbi nem Je
lent meg.

LTE—KASC 10:2 (8:1). Góllövők: Nagy (4), 
Mezei (2), Bursicz, Hável és Kovács (2), ill. 
Kelemen (2).

IV. OSZTÁLY.
Északi csoport.

Az UVASC veresége hatalmas meglepetés. A 
helyzet: 1. P. Remény 37 pont. 2. Autotaxi 86 
pont. 3. UVASC 35 pont. Az Autótaxi egy mécs
eiéi kevesebbet játszott.

Ás Est—T. Előre 4:0 (1:0). GóllövŐk: 
mos (2), Bán (11-esből) és Szigeti.

LTK—RÁC 5:1 (3:1). Góllövők: Sefcsik 
Ilunvadi (2). ill. Németh.

e Remény-RMIE 4:8 (8:2). Góllövők: Ko- 
•’y (2), Pánczél, Bariké, ill. Géczy 

Randa.
Zsolnay—UVASC 8:1 (2:1). Góllövők: Hec.hU 

I, Hechtl II„ Reiuer, JU. Schwarct

Vá-

(8).

(2) és

Szolyák II. (FVSK), Loksa II. (Pamut), Czinkota 
(P. Törekvés), Viszola/szky (Fér. Kaszinó)

A II. ligában 
minden csendes...

A II. liga tegnapi fordulója meglepetést nem 
hozott. A helyzet igy változatlan: 1. Soroksár 
46 pont. 2. Erzsébet 42 pont. 3. Szürketaxi 34 
pont. Az Erzsébet egy meccse] többet játszott.

Szürketaxi—VÁC FC 3:1 (1:0). Góllövők: 
Rémay III., Illyés (11-esből) és Juhász, illetve 
Mélesz (limesből). Csapkodó játék. A végén 
eldurvul a mérkőzés, minek Mélesz és Rein- 
thaller issza meg a levét: a biró kiállítja őket.

Nagytétény—Drognlsták 1:1 (U0). Góllövők: 
Pilis, ill. Gleichmann. A mérkőzés Baross biró 
jóvoltából majdnem botrányba fulladt. Nem 
adott meg egy szabályos gólt, mlró a nézők 
betódulfak a pályára, de a vezetőség rendet 
teremtett és a blrő tovább vezette a meccset.

Erzsébet—Budatétény 3:1 (1:1). Góllövők:
Simon (2) ég Berecz, III. Andrássvk (2). Erős 
iramú mérkőzés. Budatétény szerezte a vezető 
gólt. Erzsébet csak szünet után kapott igazán 
lábra és bár gyenge formát játszott ki, nehe
zen klvcrekedte a győzelmet.

Csepel—Budafok 3:1 (1:0). Góllövők: Fritz 
(2, egyet tl-cíből) és Keck, ill. Gottlieb (I Les
ből). Csepel végig jobban játszik és otthoná
ban biztos győzelmet aratott.

Ismét magyar sikert 
hozott a galamblövés

A három napig tarló egyéni világbajnoki 
verseny harmadik napja izgalmas keretek kö
zött bonyolódott le a Margitszigeten. Az utolsó 
galambokig bizonytalan volt a verseny sorsa. 
Nngyszámu és előkelő közönség nézte végig, 
melynek Soraiban Mackensen német kősót, von 
Essen bajor miniszterelnök és Andrássy Géza 
gróf is megjelent. Az 1934. évi élőgalamblövő 
világbajnok Papp Kálmán miskolci százados. 
2. Dóra Sándor, 3. Lumnitzer, Montagh, Gás-
párddy, Guastala és Calastani.

Hétfőn a világbajnoki csapatverseny kezdő- 
dik, aniolyben öl nemzet ütközik mJ'g.

Zehetmayer osztrák boxoló- 
sampion ismét visszakerült 

az Earópa-csapatba
Jelentettük, hogy a nemzetközt boxunió Ze- 

hetmayert, az osztrákok Európa-bajnokól 
kénytelen volt kitenni az Európacsapatból. 
mert az osztrák szövetség 10 napon kérésziül 
válasz nélkül hagyta a nemzetközi szövetség 
fölitkárónaié, Kankovszky Artúrnak sürgető 
leveleit. Zehetmayer helyére Pilrsch német 
sampion került, aki viszont már a végleges 
visszavonulás tervével foglalkozott Budapesten 
történt lepontozása miatt.

Most azután újabb bonyodalmak támadtak. 
Jelentkezett ugyanis az osztrák boxolószövet- 
ség, amely cgvuttal meg is Indokolta múlást- 
tását. Miután Zchetmayer kihagyása csakugyan 
nz Európn-csapat meggyengítését Jelentené, 
úgy döntöttek, hogy

Zehetmajrer és PÜrarh együtt esen Indulnak 
súlycsoportjukban, mégpedig felváltva.

Kankovszky Artúr most várja a tengerentúl
ról érkező végleges lávlralot, amely, ha Idejé
ben befut, még május 26-án behajózik az 
európai válogatott csapat a cherbourgi ki
kötőben, mig ellenkező esetben csak JunittZ 
2-án szedi fel horgonyát Európa legjobb boto
lóinak óccánjáró hajója.

A BRTE nemzetközi tennhaversenyét vasár
nap is folytatták. A férílpárosban a gróf 
Zichy Drjctomszky-pár 6:2, 6:2, 7:5 arányban 
verte a Ferenczy- Friedrich-plti. A férfiegyes 
elődöntőben Nagy Ödön Laetay ellen 7:2. 6:1 ségi dijmérkőzés: MHG II.—AliC II. 2:1 (2:0)a
aránybin győzött. A versenyt hétfőn folytatják. 

zatlan: 1. SAC 84 pont. 2. ETSC 83 pont. 8. 
ETC 31 pont. Az ETC egy meccsel többet ját
szott.

Valéria— MPSC 6:3 (3:0). Góllövők: PancsÓ 
(2), Béres (2), Kovác sés Orbán, illetve Míszm 
lay (2) és Pignitzer.

ETC—KHuaoa 4:6 (1:6). Góllövők: Kumár, 
Melich, Horváth, Januska.

Kp. VI. kér.—Szondy 3:2 (1:2). Góllövőkl
Szabó (2) ég Füredi, Illetve Grosz és Szilágyi. 
ETSC—K. Törekvés 4:3 (2:2). Góllövők: Tompa 
(2), Papp és Taimács, illetve Szakács, Szabó és 
Kalocsai.

SAC—SzNSE 9:0 (4:0). Góllövöü: Stumpf (3). 
Fritz (3). öry (3).

Nyugati csoport.
A helyzet változatlan: 1. GSE 29 pont. 2. 23 

pont. 3. B. Magyarság 18 pont. Meglepetés az 
OMSC döntetlenje.

Magyar Textil—OMSC 2:2 (0:0). Góllövők: 
Posinszky II. (11-esből) és Horváth, ill. Fi- 
scher (2, 11-esből). Botrányos lefolyású mér
kőzés, mely a csapatok levonulása miatt két 
alkalommal is szünetelt.

Sz. Juventus—Budafok Felsővácos 1:1 (irtl). 
Góllövők: Sumi II., ill. Fleok.

Ctlnkota, a P. Törekvés aprótermetü játé
kosa, aki a csapatában állandóan halfot szo
kott játszani, a rivális MSC elleni mérkőzés''n 
előrerukkolt a csatársor balszélére és három 
góljával megszerezte csapatának a győzelmet.

Viszolajszkg, a Fér. Kaszinó centerhalfja 
hatalmas tonnában vezette diadalra csapatát 
a PATE ellen, melyet 18:1 arányban győztek le.

A nyertesek ősi-BIazsek László szobrászmű
vész remek „Hét hőse" plakettjét 21-én este a 
lutballbörzén vehetik át.

A HÁTRALÉVŐ FUTBALLPROCRAMM:
Szerdán: Berlini-utca: Phöbus—Hungária.

Kispesten: Kispest—Szeged.
Csütörtökön: Ullöi-ut: Budai 11—Újpest és 

Ferencváros—Somogy. Debrecenben: Bocskai: 
III. kér. FC.

Pünkösdvasárnap:
Miskolcon: Attila—Nemzeti.

Június 10:

NAGY EREDMÉNY BÉCSBEN
üllőt-ut: Ferencváros—Phöbus.
Bécsből jelentik: A ligabajnok'ág során a 

Rapid 3:0 (2:0) arányban győzött az Admira 
ellen, az Austria 5:1 (1;0)-ra verte a WSC-t, 
n Vlenna 4:2 (l:l)-re a Wrtkcert s az FC Wien 
3:2 (1:1) arányban győzött a Floridsdorf ellen.

Az Egyetértés Sport Club vasárnap délelőtt 
a Népligetben a Magyar Athletikni Szövetség 
megbízásából 25 kin-es országúti futóversenyt 
rendezett. A versenyen népies mezőny állott 
starthoz. A versenyt Kuzhel János BBTE nyerte
1 óra 31 p. 8 mp-es idővel. 2. Gyetvai József 
Szegedi Vasutas SE 1 óra 31 p. 41.6 mp. Csa
patversenyben első a Szegedi Vasutas 13 pont
tal (Gyetvai, Csonka, Bérlő), 2. BSzKRT 14 p.,
3. UTE 22 p.

A Dunakeszi Ltszkal győzött a HM) kilométe
res országúti kerékpárversenyen. A bécsi or
szágúton 160 kilométeres távon bonyolította le 
a MOVE Szent istván-Sportegyesüict országos 
kerékpárversenyét. Az I. osztályú versenyzők 
sorában Liszkal Dunakeszi Magyarság 4 óra 
57 p. és 46 mp. alatt győzött, kilométer-állaga 
32.240. A második helyre Németh BSE futott 
be, majd őt követte Hilszka UTE. azután pe
dig kilencen holtversenyben értek célba. A má
sodosztályú versenyt Racsilla, a harmadosztá
lyút Kollár, a ncjp/edosztálvut Lakatos, az ifjú
ságiak 80 kilométeres versenyét Kovács BSE 
3 óra 05 p. és 40 mp. alatt nyerte, a széniorok 
versenyét pedig Szalay.

A birkózó csapatbajnokságok első forduló
ját a MÁV Golgota-t-ri tornacsarnokában tar
tották meg. A verseny nagy meglepetéssel kez
dődött, amennyiben a bajnokságot védő UTE 
mindkét ellenfelétől: a MAC-tól és a B-Vasutas- 
tói vereséget szenvedett és a további küzdel
mektől visszalépőt. Eredmények: MAC—UTE 
4:3, B-Vasutas—-l!TE 6:1, Törekvés—FTC 5:2, 
B-Vasutas—MAC 4:3, MTE—FTC 4:3.

A párbajtőr egyéni bajnoksága. A Magyar 
Vivószövetség vasárnap rendezte a párbajtőr 
egyéni bajnokversenyét, amely iránt vívó- 
körökben nagy érdeklődés nyilvánult meg. Har
mincnégy versenyző indult, akik közül a dön
tőbe jutott a Tiszti Vivő Clubból Gözsy, Szé- 
kelyhidy, vitéz Baky, Bőre ősz kg, Ibrányl és 
Joó, továbbá Eckl, Dunai, Hajós, Bay, Tabajdy 
és Hcnnyey.

Junior atléták napja. Az üllői-uli sporttele
pen vasárnap délelőtt a junior és II. osztályú 
atléták mérkőztek. Valóságos töniegveTseny 
volt, olyan sok atléta indult. Eredmények: 
100 m. Koltay BBTE 11.2 mp. Távolugrás: 
Somló FTC 666 cm.. 800 m.: Gyöngyösi MAFC
2 p. 04.8 mp. Sulydobás előnnyel: Krnpka 
13.94 m. 400 m.: Kovács FTC 53.8 mp. Hár
masugrás: Somogyi FTC 13.70 m. 1500: Juhász 
MAC 4 p. 19.6 mp. 5000 m.: Jávor 16 p. 17.4 
mp. Diszkosz (előny) Herielendy BEAC 47.77» 
A svéd stafétát az FTC csapata nyerte.

— Gyephokkl bajnoki mérkőzések: NHC—. 
AHC 20 (1:0), a volt bajnok és a régi több
szörös bajnokcsapat mérkőzése az Idény leg
szebb gycphnkkisporlja volt. Az NHC Marci és 
Margó góljával megérdemelten győzött. — 
BBTE -MAC 0:0 Egyenlő erők küzdelme. — 
I.ASE—MHG 3:1 (2:1). — Két: sárga—Széchenyi 
HC 30 (2:0). — Vacuum—FTC 0:0. — Szövet-

BBTE II-MAG II. 2;Q
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Az őspalotás
xárőiinnepélyénefi fénypontja

100 debreceni táncos előadásában
A Hajdúsági nemesi családod rufiaerefilyéiben vo
nulnak fel a debrecenied — Szertorna 50 dórid- 
ion — Tix tribün tfll már a* uj ügetöversenypályán

nak kitűnő alkalmat adott egy uj keret kipró
bálására.

Kíváncsian tekintettek a régi spanyol center
csillagnak; fíubío-nak párisi debüje elé, amely

azonban nem volt korszakalkotó esemény, 
A Manchester City játékosai legalább észre 
sem vették, hogy Rubio is a pályán volt.

Mándy Ilona i

Maradjanak itthon a hölgyuszók!
Nincs szükség angol vereségre — Európa legjobbjaival akarják 
szembeállítani a gyermekcipőit taposó magyar hölgyuszósportot

A számok minden idő 
ben imponálnak. Különö
sen a nagy események 
számadatai iránt mutat 

közönség nagy érdeklő
éit. Most, hogy roha
mban közeledik n lég 

nagyobb idei sportese
ménynek: a tornászvilóg- 
bajnokságnak az idő

pontja. nem lesz érdektelen néhány érdekes 
számot felvonultatni.

Ezúttal csak a záróünncpéllvel kívánunk fog
lalkozni. Ez már fulajdonképen nem kizárólag 
sport, hanem inkább

társadalmi esemény keretei közé foglalt 
sportesemény.

Látni fogjuk itt a tánctól kezdve, a tömeg- 
szabadgyakorlatokon kérésziül a szertornáig 
mindazt, amit a modern tornászat legváltoza
tosabb csomagolásban fel tud vonultatni.

10.000 férfi és női tornász együttes sza
badgyakorlata zenére, nem mindennapi 

élmény.
Minden, minden vadonatúj ebben a gigantikus 
programozómban. Uj kreáció a szabadgyakor
lat és uj kompozíció a zene, amelyet gratno- 
fonlemezről szerte az országban négyszázezren 
tanultak meg.

Még nem tudjuk, hogy ki lesz a világbajnok
ig győztese. De bármelyik nemzet legyen is 
az. a záróünnepélyen bemutatót fog tartani.

De felejthetetlen élmény lesz a debreceniek 
száma is.

Előkerülnek a hajdúsági nemesi családok 
vitrinjeiből a féltve őrzött családi magyar 
ruhák, hogy 100 debreceni táncos bemu

tathassa az őspalotást.
A tömegsport félelmetes demonstrációja fog 

kibontakozni az uj ügetőversenypályán, ahol a 
két modern trübinnel együtt

már tíz tribün várja a tornószvllagbajnok- 
súg Internacionális publikumát.

Szabadgyakorlat, szertorna, tánc, partnertorna, 
zúszlógyakorlat színes kaleidoszkópja teremt a 
porondon változatosságot.

Külön szervezel intézi a közlekedés organi
zációját. Megállapodás történt arra vonatko
zóan, hogy

félpercenként érkeznek a helyszínre a 
villamosok és az autóbuszok.

íme, ezeket tudtuk meg az Alkotmány-utcai 
boszorkánykonyhában, ahol töhbszáz szakács 
és kukta dolgozik azon, hogy mennél fzcsebb 
sporteseményt szervírozhassanak az ünnepi 
asztalra.

Nevető statisztika Az angol gólrekorder: 
egy harmadosztályú játékos — Miből élnek meg a skótok?

A Magyar Uszószövelség legutóbbi sajtóbe- 
számoiójún nyilvánossá lett az 1934. év kül
földi programja. Ebben a programban a sok 
érdekesség melleit olyasvalami is szerepe), 
amit szó nélkül hagyni nem lehet. Azt olvas
suk benne, hogy az augusztus 22-én kezdődő 
és 28-án végződő angol túrán a 14 férfi mel
lett 4 hölgyuszó is részt fog venni. Ezek kö
zül egy mű- illetve toronymüugró .három pe
dig uszónő lesz.

Amikor hölgyeink angol uszóturájárói az 
első hírek (elrepüllek, a sport köreiben sen
ki sem vetto komolyan az ügyet. Most azon
ban, hogy a MUSz hivatalos híradását olvas
suk, többé nem kételkedhetünk abban, hogy 
ez a túra tényleg létre fog jönni.

Azt, hogy a magyar hölgyuszók tehetsége
sek, senki kétségbe nem vonhatja. Aminthogy 
azt sem, hogy az utolsó két évben olyan okok 
miatt, amelyekre éppen a Hétfői Napló hasáb
jain többször rámutatunk, a magyar hölgy- 
uszósport lefelé haladó irányzatot mutat. Len
kei Magda a külföldön tartózkodik és kétsé
ges, hogy hazatér-c s ha igen, minő formát 
hoz magával? A két év előtti gárda sok kitű
nősége visszavonult az úszástól. A vidéki 
hölgyuszókról vajmi keveset tudunk. Az újak 
között egy pár nagyszerű tehetség van, de

a fejlődésnek azt a fokát, hogy Magyar
országot, pláne Angliában képviseljék még 

nem érték el.
Azok az okok sem változtak, amelyekre a tél 
folyamán céloztunk. A magyar hölgygárda alig 
kúp alkalmat a komoly tréningre. Szűkre van 
szabva az idő is, az uszodaelosztásban is va
lami érthetetlen mostohaság nyilvánul meg.

Az lehel, hogy a nyár folyamán még sokat 
fejlődik a hölgygárda. Valószínű az is, hogy 
uj tehetségek bukkannak fel. Az azonban — 
sajnos — szomorú való, hogy

a hátralevő három hónapban semmleselre 
sem fejlődhetik fel a jelenlegi magyar 
hölgyuszó gárdából olyan négy úszó, 
akik az angol hölgy-úszókkal a siker remé

nyében vehetnék fel a versenyt.
Ma Európában két ország viv a hölgyuszás-

bán egymással elkeseredett harcot: Anglia és 
Hollandia. Egyelőre csak a holland uszónők 
szédületes formáit ismerjük.

Az angolok hallgatnak.
Régi szokásuk ez. A nagy világversenyek előtt 
nem kürtölik ki eredményeiket és valószínűleg 
úgy lesz, mint Bolognában volt, hogy csak az 
európai bajnokságokon vonultatják fel majd 
nagy ágyúikat.

Akárhogy is lesz azonban, az nem titólf, 
hogy

az angol uszónők annyira magasan álla
nak a magyarok felett, hogy komoly ver

senyről szó sem lehet.
És ha igaz az, hogy az Empire Sport Club 
versenyén, Wembleyben a holland uszónők'is 
starthoz fognak állani. akkor megéghetik az, 
hogy a túrára küldött magyar hölgyver
senyzők még csak helyre sem fognak jutni. 
De megtörténhetik az is, hogy

teljesen ismeretlen nevű angol junior - 
uszónők győzedelmeskednek majd a ma

gyar bajnoknők felett.
Ez pedig nemcsak, hogy nem lesz épületes, de 
elveszi majd a magyar hölgyuszók bizakodá
sát és további súlyos sebeket üthet a fejlőt 
désen.

Amilyen Igaz az, hogy a magyar hölgv- 
uszásnak internacionális gyakorlatra és minél 
több külföldi versenyalkalomra van szüksége, 
époly mértékben helytelen az is, hogy mind
járt Európa legjobbjai ellen állítjuk ki a mi 
gyermekcipőben tipegő női uszósportunkaf. 
Annyi mód és alkalom kínálkozik a körülöt
tünk levő államokban versenyzési alkalmakat 
keresni, annyira olcsóbbak is ezek az utazá
sok, hogy nem tudjuk megérteni, minek kell 
a messze Angliában biztos és komoly veresé
geknek kitenni Magyarország hölgyvcrseny- 
zöit? Az ilv vereségek pont az ellenkező célt 
szolgálják. Tanulni nem fogunk belőlük. El
lenkezőleg növelni fogják azt az elkcdvetlene- 
désl, amely, sajnos, úgyis megvan!

Vermes Magda.
Legújabban Ismét divatba jöttek a sport

statisztikák, amelyek gyakran nem is olyan 
unalmasak, mint ahogy azt az olvasó a „sta
tisztika" szó hallatára első pillanatban gon
dolná. így például rendkívül érdekes az oszt
rák kupadől tőben a legutóbb egymással szem
benállóit Rapid és az Admira csapatainak já
tékosairól készült kimutatás.

Az első helyei a Itapld foglalja cl, mint
hogy játékosainak összélclkora matuzsá
lemi magasságokba lendül és 208 eszten

dőt képvisel,
A súlyúk vetekszik a tenyészállatvásár legki
válóbb ökrének a súlyával, amikor 118 kilo
grammot reprezentál. A legfeltűnőbb azonban 
a játékosok összmagtissága, amely egy mo
dern négyemeletes palota tel újévei áll holtver
senyben a maga 18 méter 02 centiméteres ma
gasságával. A Rapid csapatának játékosai az. 
évek tekintetében jóval alatta maiadnak az Ad- 
miráénak. mert hiszen mindössze 262 esztendő
sek és a javukra hat év mutatkozik, de — mint 
tudjuk — a magasabb életkornál már ez is 
figyelemreméltó A súly tekintetében az Admira 
legényei többel nyomnak a latban, amikor 22 
kilóval lefőzték ellenfelüket, kerek 800 kilo
grammot kellett a kupadöntőn másfél órán át 
mozgatniok. Némi előny mutatkozik a magas
ság tekintetében nz Admira javára, amikor 
egy manzárddal megtoldva, 10 méter 2fí centi-

méteres magasságból lenéznek a Rapidra. 
A fenti adatokból kétségtelen érdekességgel tű
nik ki az, hogy a kél vezető bécsi egyesület 
első csapatának tagjai nemcsak a bajnoki 
tabellán mututkozó teljesítménnyel, hanem 
minden egyéb mértékegységgel mérve is, közel 
egyforma értéket képviselnek.

♦
Az angol futbaliévad zártával cgvidőhen el

készült az elmúlt futbaliévad gólrckordereinek 
listája is. Ebben feltűnő, hogy a szigetország 
gólkirályának büszke cime ezúttal egy har
madosztályú egyesületnek: a Stockport City- 
nak csatára: Lytge a tulajdonosa.

Negyvenhat gólt rugóit a szigetországi gól
gyáros ellenfeleinek hálójába.

A második helyet Bamford foglalja cl, akii a 
második ligában szereplő Wexhain csatára. 
Teljesítménye: 44 gól. Az első liga leggólképe- 
sebb játékosának a Dcrhy Cour.ty színeit vi
selő Bomcrsnek 34 góllal sikerült csak a ne
gyedik helyre jutnia.

♦
Példátlanul rossz szezonja volt az idén a 

skót Inbdarugőszővctségnek, amelynek ezévi 
mérlege közel 100.000 pengős deficitet mutat. 
Még igy is irigylésre méltó ez a skót adat, 
mert vájjon melyik európai társszövetseg bírna 
ki hasonló arányú ráfizetést. Ebből is csak a 
skótok tudnak megélni. a. L.

Az ezer tó országából:
A Járvinen-fiuk világrekordokat dobálnak, Nurmi — fütyül

A két legkiválóbb finn atléta, a világhírű 
Jörulnen-testvérpár világrekorddöntésekre ké
szülődik a közelgő atlétikai szezonban. Matti 
Jarvinen tréningben állítólag már a 77 métert 
is tuldobta gerellyel. Fivére, a patinás nevű 
Achilles Jarvinen, aki Los-Angelesben a máso
dik helyen végzett az amerikai Bausch mögött, 
ugyanekkor többször világrekordot javított a 
tréningeken.

*
. Ha már a finnekről van szó, megemlíthet
jük, hogy az örökifjuság reklámja:

Nurmi a nyáron több oroszországi verse
nyen áll starthoz.

Nurmi szovjetoroszországi vendégszereplése 
n.\- -,na.Kv bonyodalmakat okoz, mert a finn 
atlétikai szövetség nem akarja engedélyezni

startját. Nurmi ezzel szemben kijelentette, 
hogy

fütyülni is tud olyan jól, mint futni 
és az első füttykoncertjét éppen ebből az 
apropóból tartja meg, amikor fütyül a szövet
ségre és fütyül a tilalomra, őt elsősorban a 
szovjet salakpályái érdeklik. A finn szövetség
nek tehát ezekután aligha marad más válasz
tása, mint hogy megvárja Nurmi fütlymüvészc- 
tének bemutatóját és azután kizárja, ami te- 
kirtcttel nagy népszerűségére, hálátjan fel
adat. Van egy második megoldás is: a szövet
ség a fütyülés elől bedugja a füleit. És ez a 
valószínűség. a.

A szerkesztésért és kiadásért felel:

Magyarok a francia kupadöntőben
Ki lesz .Jegenye" utóda a Racing-ban? — 
Spanyol csatárcsillag a Racing tengelyében

Mint mindenütt, úgy 
hl Parisban is a fulbnlí- 
világhajnokság izgatja a 
kedélyeket. A francin— 
holland válogatott mér
kőzés meglepő eredmé
nye, a hollandusokat sa
ját területükön ért S:4-os 
vereség megszólaltatta n 
francia diadalmi harso
nákat és optimiszlikus 
hangulatot teremtett a 
világbajnoki torna első 
fordulóját illetően. Min
denki azt reméli, hogy a 

francia csapat világbajnokságért vívandó 
osztrák—francia meccsről nem távozik csúfos 
vereséggel, de legalább „szépségben- fog elvé
rezni Meisl Hugó csodacsapata előtt.

♦
A vilúgbnjnokság liftaknáin kivül 

fellángolt Parisban az érdeklődés a hazai fut- 
bnllescmények iránt is.

Igv a francia kupadöntőnek, a Colombcs-l 
pályán játszott meccse külsőségben is n finis 
izgalmát viselte magán. Legkevésbé azért, mert 
M. l.ebrun a köztársaság elnöke jelenlétével 
tisztelte meg, hogy a győztesnek személyesen 
nyújtsa át a kupát, hanem azért, mert a há
rom év előtti német—francia-meccs óta, ennyi 
embert nem látott még a stadion, hiszen

kötél BO.Wü főnyi tömeg töltötte meg ■ 
tribünöket,

nem beszélve n többezer be nem jutott sport 
barátról.

A kupáért küzdő Séte és Marseille csapatai
nak — magyar szempontból való érdekessége, 
hogy a Marseilleben Kohut—Eisenhoffer volt a 
jobbszárny, mig a Séte ben Bukóul középfede
zetként és Lukács középcsatárként dolgozott. 
Hogy a Marseille Kohul sérülése miatt volt 
jelentősen ineghendikeppelve és végül, hogy 
Lukács két gólja szerezte meg a Séte-nek a fö
lényt. '

A francia sportsajté úgy Bukovi kitűnő irá- 
nyitóképességéröl. mint Lukács nagyszerű fór- 
májáról a legteljesebb elismeréssel ír.

BrrAcssp Elemér közeli távozásával a Racing 
centerhalf-problémája erősen előtérbe szorul. 
A klub vezetőségének nagy átszervezési pro- 
grainja van és a tegnapi Manchester City— 
jUinng^hu^kozásn_Je:|n Bemard I.evy klubjá-
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