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Csehszlovákiában 1'20 ck
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Budapest, VII. kér., Erzsébet-körut 4. szám- 
Vasárnap d. u. 2-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8, sz. (Glóbus nyomda) 
Telefon: 308- 96.
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Vasárnap tettenérték 
a budapesti kisleányok 
bestiális merénylőjét

Egy százados nyolcéves kisleányát támadta meg 
a sötét lépcsőházban a vakmerő szatir

Hónapok 'óta izgalomban tartja Buda
pestet egy titokzatos fiatalember, aki el
hagyatott utcákon vagy sötét lépcsőházak
ban kislányokat támad meg, erőszakosko
dik velük és ha a borzalmas helyzetben 
lévő gyermekek védekezni próbálnak vagy 
segítségért kiáltoznak,

tőrrel vagy tűvel beléjük szúr.
A legutóbbi időben számos ilyen megdöb
bentő esetet jelentettek a főkapitányságnak. 
A rendőrség a legnagyobb eréllyel indította 
meg a nyomozást a bestiális merénylő ellen.

A nyomozás vasárnapig teljesen ered
ménytelen maradt, bár a rendőrségnek már 
pontos szcmélyleirás állt rendelkezésére a 
kisleányok támadójáról és több detektív 
cirkált azokon a vidékeken, főleg a Józsefvá
ros és Ferencváros szegényebb negyedeiben, 
ahol a titokzatos fiatalember merényleteit 
elkövette. Vasárnap délután végre

rendőrkézre került a bestiális merénylő.
Vasárnap délután az Altila-körut egyik 

hatalmas bérpalotájának ötödik emeletéről, 
szülei lakásáról ment lefelé a homályos lép
csőházban

egy százados ötéves kislánya, 
hogy a házban lévő cukorkaüzletben vala
mit vásároljon.

Körülbelül az első emeleten lehetett a 
matrózruhás kislány, amikor a lépcsőház 
egyik oszlopa mögül

hirtelen előugrott egy fiatalember, vil
lámgyors mozdulattal a gyermekre ve
tette magát, leteperte a kislányt és erő

szakoskodni kezdett vele.
A gyermek az első rémülettől kiáltani sem 
tudott, de néhány másodperc múlva már 
kétségbeesetten fclsikoltott és torkaszakad- 
tából kiáltozta:

— Segítség!... Mama!... Gyertek! ...
A merénylő még ekkor sem engedte el a 

kislányt, azt hitte, hogy a házban, amely
nek lakói a vasárnapi szép időben legna
gyobbrészt nem voltak otthon, senki sem 
hallja a megtámadott gyermek jajveszéke
lését.

Szerencsére azonban az udvaron tartóz
kodó házfelügyelő meghallotta a gyermek 
sikoltozásait, sőt

■ hangját is megismerte és Igy rögtön 
tudta, hogy a jajveszékelő gyermek az 
ötödik emeleten lakó százados kislánya.
A házfelügyelő egy lakóval, akivel éppen 

az udvaron beszélgetett, hanyatt-homok a 
lépcsőházba rohant. Még nem értek fel az 
első emeletre, amikor a kislány támadója 
észrevette, hogy emberek közelednek, el
engedte a gyermeket és látva, hogy a le
felé menekülés jitját a felfelé jövő házfel

ügyelő és lakó már elzárták,
minden erejének megfeszítésével ro
hanni kezdett a felsőbb emeletek felé.
A kislány görcsös zokogás közepette, félig 

eszméletlenül feküdt a földön a lépcsöház- 
ban. A lakó, aki a házmesterrel együtt jött 
föl, azonnal odaszaladt hozzá, felemelte, 
vigasztalni kezdte és karjai között vitte fel 
a százados lakásába. A rémült szülök azon
nal lefektették a megkínzott gyermeket, aki
nek azonban szerencsére

az ijedtségen és néhány kisebb zuzó- 
dáson kívül egyéb baja nem történt.

A házfelügyelő ezalatt semmivel sem 
törődve rohant fel a felső emeletekre a 
merénylő után. A házmester kiáltozásaival 
felverte az egész házat, több lakó csatlako
zott hozzá és

botokkal kezükben üldözték a kislány 
támadóját.

A bestiális ember elhagyta az ötödik 
emeletet is és be akart szaladni a padlásra, 
hogy ott elrejtőzzék vagy a háztetőn ke
resztül kísérelje meg a menekülést. A pad
lásajtó azonban nehezen nyílt és igy a me

Steril Miksát, a milliomos valuta- 
biinügy öngyilkos vádlottját drámai 
izgalomban temették el vasárnap

Hatalmas tömeg vett részt a temetésen — Stern 
özvegyét ájul tan vitték el a temetőből

Az elmúlt napok valutadrámájának ha
lottját, Stern Miksa terménykereskedőt, 
megdöbbentően izgalmas külsőségek közöli 
temették cl vasárnap délelőtt a rákoskeresz
túri temetőben. Mint emlékezetes, Stern 
Miksát a büntetötörvényszék másfél évi 
börtönre Ítélte el és nyomban letartóztatta. 
Sternt lokisérték a fogházba, ahol néhány 
órával később cellájának vízcsapjára fel
akasztotta magát és meghalt. Fivérét, aki 
vele együtt vádlott volt, két évi és három 
havi fogházra Ítélte a bíróság és őt is azon
nal letartóztatták.

Az öngyilkosság ügyében széleskörű vizs
gálat indult és az ügyészség elrendelte 
Stern holttestének felboncolását. Tegnap
előtt a törvényszéki orvostani intézetben 
felboncolták Stern Miksa holttestét s a 
boncolási megállapította, hogy a termény

rénylő elvesztette rövid előnyét. Abban a 
pillanatban, amikor sikerült neki a padlásra 
vezető ajtót kinyitni,

utólértc a házmester és két lakó, akik 
azonnal megragadták, 

hogy levigyék és rendőrnek adják át. A 
fiatalember ekkor

dulakodni kezdett velük,
de rövid tusakodás után ártalmatlanná tet
ték és levitték a ház padlásáról a föld
szintre.

Mire leértek, már nemcsak két rendőr 
ért az Atlila-köruti házhoz, hanem nagy 
tömeg gyűlt össze és

a feldühödött emberek neki akarlak 
rontani a merénylőnek, hogy meg

lincseljék.
A rendőrök előbb szépszerével igyekeztek 

szétoszlatni a tömeget, de amikor ez nem 
sikerült, segitséget hívtak és a felbőszült 
tömeget

gumibottal kergették cl
a merénylő mellől. z\ kisleány fenyegetett 
helyzetben lévő támadóját ezután autótaxiba

sbt~

kereskedő halálát nem szlvszélhüdés okozta, 
amint azt az elfő orvosi vizsgálatnál 
konstatálták, hanem

fulladás következtében állott be a halál.
A n ipokig tarlé) vizsgálat és a boncolás 

után tűzték ki vasárnap délelőtt 11 órára 
Stern Miksa temetését. Féltizenegy órakor 
egy mély gyászba öltözött asszony lépett 
be két férfi karján a rákoskeresztúri te
mető kapuján. A ravatalos ház mellett lévő 
padra ültették le, három kisgyermek állta 
körül. Az asszony és a gyermek Stern Miksa 
özvegye és árvái voltak. Aztán egy idős, 
gyászba öltözött férfi érkezett a temetőbe: 
Stern Miksa hetvenéves édesapja. Megér
keztek a többi rokonok is, csak Stern Sán
dor hiányzott a gyászoló gyülekezetből, 
öt nem, hozták ki a fogházból a temetőbe, 

ültették és úgy vitték be a főkapitányságra.
Természetesen azonnal megkezdték ki* 

hallgatását, megállapították, hogy
Reizer Emilnek hívják, huszonkétéves 

állásnélküli fodrászsegéd.
Rövid tagadás után beismerte, hogy erő

szakos merényletet akart elkövetni a kis
lány ellen és azzal védekezett, hogy ellen- 
állhatatlan kényszerből támadja meg a 
gyermekleányokat. Bevallotta, hogy már 
kétizben követelt el hasonló merényletet: 

már hónappal ezelőtt egy Pétcrfy Sándor- 
utcai ház lépcsöházában

egy nyolcéves kislányt támadott meg 
és amikor az elkeseredetten védekezett 
és segítségért kiáltozott, tőrrel meg

sebesítette.
Azt is bevallotta, hogy a I'erenc-körut 

12. száma házban is ö támadott meg egy 
kislányt. Reizert hosszasan faggatták ezután 
arról, hogy más hasonló bűncselekménye
ket nem követett-e el, Reizer azonban egy
előre még tagad. A rendőrség

a vakmerő merénylőt őrizetbe vette
s ma folytatja kihallgatását.

mert olyan lelkiállapotban van, hogy attól 
lehet tartani, kárt tesz magában. Amikor 
a gyászoló család megérkezett, már hatal
mas főnyi tömeg gyűlt egybe: az öngyilkos 
Stern Miksa kollégái, barátai, üzletfelei. A 
terménytőzsde sok ismert tagja volt ott a 
gyászoló tömegben. Tizenegy óra körül, pár 
perccel a gyászszertartás megkezdése előtt 
a ravatalos ház környékén a gyászolók 
gyülekezetében nagy izgalom támadt.

— összeesett az özvegy, eszméletlenül 
fekszik, nem lehet megtartani a temetést, 
— suttogták egymásnak az emberek.

Stern Miksáné pedig ott feküdt halott
sápadt arccal a temető padján s a körülötte 
állók élesztgetni próbálták. A szerencsétlen 
asszony, ahogy a temetőbe lépett, leült a 
padra s amikor a szertartásterembe akar
ták kisírni*
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rlsszarogyott a pad ülésére s ájultan 
f terült eL
Körülbelül húsz percig tartott, amig magá
hoz tért s a temetés ilyenformán féltizen- 
kettőkor kezdődhetett ciak. A hozzátarto
zók valósággal karjaikon vitték be az ösz- 
szetört, zokogó, halottsápadt asszonyt a 
szertnrtáaterembc, ahol a fiatal rabbi rövid 
gyászbeszédet mondott. Az özvegy fuldokló 
zokogása pillanatonként szakította meg a 
gyáxíízcrlartást s amint vége volt a gyász
ceremóniának, Stern Mikadné

Ismét elájult.
'A sírhoz már nem is kisérhette ki a férjét, 
hanem a gyászszertartás után nyomban a

NÍ PÍTÉLET
A Hétfői Napló jubileumi regény

rejt vény vei senyének
szelvénye
Í084. V. 7.

Vágla ki és őrizze meg I h

II Ráluánu-uhia R vif UIIIVIIIIj IIIUU Va 
zrínyi-utca sarok 
Telelőn 80-1-99

lakására szállították s orvosi ápoláí alá 
vették.

Miután SUrnnét a temetésről hazavitték, 
megindult a hosszú gyáazmenet a sirhoz, 
ahol Stern Miksát örök nyugalomra he
lyezték.

A tragikus végű törvényszéki tárgyalás 
hiteles története

Strapa spárga-futó . . Bojtos spárga futó la 65 .... 
Strapa spárga-fufó fa 00 cm . Mintázott la -futó 65 cm . . 
Miniázott fa -futó 90 cm . . 
P,»uk'é-futó la 65 cm .Bo. klé fuló fa 00 cm .
Kókusz-futó la 67 cm .Kókusz-futó la 90 cm .
Velour-plOsi-tutó 70 em

Eladás kicsinyben Is. 
hihetetlen olcsó árban!

. . P — ,í» Rnjtos strapa ár/eW . . . P szobaszónyea 300X200
cm P i.M Háriszőlles ágyeöí............. P árkos szőnyeg 800X200. P l.»í Duplfliiurkos Bouelé ágyelő . P szőnyeg 300X200 . ,

. P 2.15 Sjlroit rojtos ágyelő . . . P szőnyeg 35OX250 . .. P J.|5 Nyírott összekő: * rojt. 90X180 P BoucW 300X200 . .

. P í.tfll Modern pamH’gatve.ő . . . P • r.o.Gyapjú Bouclé <00X200 . .

. P 445 Torontáll-swrfl pamlagálvető P 14.88 Gyapjú Bouclé 330X2M . .. P 4.25 15 rzsanúnlá* pamlagátvető la P 18.80 Személyzeti mintás paplan .
. . P ».2O Selyemf. ta mok. paml. átv. P 44.-tKétoldalas Idoth paplan . .
. . P 4.50.'Gyapot! flanelltakaró . . . P 2.4>IBrocát nOtelyem paplan . .

Közgazdasági é» jogászi körökben vasárnap 
is rendkívül érdeklődéssel beszéltek Stern 
Mikin irngédiájúiél s arról a tárgyalásról, 
•melynek végén a szigorú llélet elhangzóit. A 
Hétfői Napló fetjegyezte a tárgyalás pontos le
folyásának történetét, amely a jegyzőkönyv szá
razságával, de a legszigoriibb tárgyilagosságá
val és pontosságával mondja el,

hogyan folyt le a főtárg,válás.
Négy vádlott állott a bírói emelvény előtt: 
Stern Sándor, Stern Miksa terménykereskedő, 
Erenk Mik.a ügynök és Huth Vilmos kereskedő.

Horváth Géfn tanácselnök felolvasta a vád
iratot, amely elmondja, hogy Stern Adolf ter
ménykereskedő cég vezetését évekkel ezelőtt 
fiai: Sándor és Miksa, valamint Róth Vilmos 
vitték át. A vádirat szerint még 1933 szeptem
berében a két Stern-flvér és Róth, Matcrnio- 
lano Zinner trieszti céggel megállapodást kö
töttek 220 vágón bab olaszországi bab-eíporl- 
jának pengőéri való cfndásáía.. Az exportot ta
núsítvánnyal eszközölték. Stern Sándor később 
abban állapodott meg vevőivel, hogy pengő he
lyett dollárban, Urában fizetik a vételárat. Mi
után a deviznzárlflt bekövetkezett, Stern Sán
dor a Nemzeti Bank előtt

rlbAilgafta, hogy • devIzarárlat előtt pengő 
ellenében kötött bab export-üzlet köflevcWt 

kérőbb dollárra éa iontPM változtatta át
és csak a pengőfizetézre vonatkozó szerződést 
imitálta tel s igy a vnlutabeszolgóltalás alól 
való felmentéit kieszközölte. A vádirat szerint 
Stern Sándor ezzel fizetési eszközökkel elköve
tett visszaélés büntettél kőtéllé el, a ebben a 
bűncselekményében vele együtt közreműködött 
fivére Stern Miksa, valamint Róth Vilmos és a 
cég ügynöke, Frenk Miksa is.

Elsőnek Steril ’’ " hallgatta ki a ‘örvény- 
kzédi. Tagadta bűnösségét s az elnök elaö kér- 
déléré azt válaszolta, hogy a Stern-cég kül
földi rtrietoil

kizárólag ö Intézte, 
mig n cég helyi üzleteit fivére, Stern Miksa vé
gezte. Amikor a deviziizarlut bekövetkezett, a 
IJcrmes-Bank, amely a Stern-cég külföldi in- 
knasZóit végezte, hcsziinlefle nz Inkasszó ellá
tását. A cégnek azonban olyan előre eladott 
babszálllliniinyal voltak, amelyeket még a de- 
vizazárlal előli kötött, de a deviznzárlat titán 
teljesíteni kelleti. Hogy emíall

• cég tlzelé-sképtelcnségbe és anyagi zava
rokba ne kerüljön,

az exportot csuk úgy tudta lebonyolítani, hogy 
a liudapesli gyarniuláru Importőröknek

adta át a fuvarokmányokat InkaMzáldwa. 
Lényegileg kompenzációs üzlet Jött létre: a 
gyarmatáru kereskedők a fuvarokmányok 
nlapjíin n külföldön bevásárlást végeztek, inig 
« Steiii-ccg exportálhatta külföldre A magit bab 
<s ígyéb hüvelyes terményeit Kijelentette Stern 
Sándor azt Is, hogy amikor a Nemzeti Bank
hoz Imporlvaluláért fordultak, olt kijelentet
ték.

ugy kell seg lenit* magán, ahogy tud. 
Miután a bnhoxport-iigylothöl vahitnbfinügy lett,
» Stern cég. amely egyik legnagyobb vásárlója 
volt az ország bablcrmésénck beszüntette véle-
kit s igy, n gazdákat imgv károsodás érle, 
mert nem tudták eladni termésükéi. A löldmi- 
velésügyl minisztérium később kénytelen volt 
prémiummal lómognlni az. exportot, hogy a 
gazdákon segítsen. Stern Sándor

határozottan tagadta, hogy valaha Iá kapoll 
’ snlna, vagy akárcsak látott volna la valutát 

ügyleteiből kifolyólag.

TÁVIRAT
Szombaton,12-én kezdődik 

az Oaztilysorsjáték 2-lk 
osztályának a húzásal Kér- 
Jükmindazokat.aklk a sort- 
jegyeká’-átmégnem egyenlí
tették ki, szíveskedjenek 
a megújítási összeget a kül
dött befizetési lappal az 
illetékes helyre azonnal 
á tutalni.

Akik azonban a sorsjegyet 
nem akarjak megtartani, 
küldjék vissza, mert a ki 
ntm fizetett sorsjegyek 
semmi jogot nem biztosí
tanak, nekünk pedig kárt 
okoznak, ha azokat nem kap
juk vissza.

Az Osztálysorsjóték 
töárusitól

Az elnök ezután Stern Sándor elé tárta 
rendőrség élőit tett

beismerő vallomását,
amelyben bevallotta, hogy a zzóbanforgó Im
portőröknek zugárfolyamon adta el a neki Járó 
valutakövcteléscket.

.Stern Sándor ezt h vallomását a főtárgyaláson 
visszavonta.

Kövelkezett Stern Miksa kihallgatása, ö is ta 
gadta bűnösségét.

~ cégnek kizárólag a magyarországi üz
letelt bonyolilolta le —- vallotta Stern Miksa 

a valutaügy letekbe nem folytam be, 
ezt egyedül és kizáróan bátyám intézte. Elő kell 

-............................ a tár-

a

adnom még azt ta, hogy még' 1929-ben 
aaacégbŐI kiléptem s azóta mint

h,T'

Bfmetlen wlntalirfnytfit mm irtom aló, emel- 
len külföldi ügylelet nem kötöttem.

— Elképzelhetetlen, hogy ne tudott volna 
Stern Sándor Összes üzleteiről, akinek fivére és 
egyidetg cégtársa volt, — mondotta az elnök.

— En semmiféle külföldi ügyletről nem tud
tam. — válaszolta Stern Miksa, akinek rend- 
örl vallomásából is kiderüli, hogy

már a rendőrségen Is tagadta, hogy a kül
földi üzletkötőről tudott volna.

Frenk Miksa és Róth Vilmos szintén tagad 
ták bűnösségüket, Ők Is azt vallották, hogy 
Stern Sándor intézte a külföldi üzleteket.

A vádlottak kihallgatása után a tanukra ke
rült a sor. Sötét András, a cég volt alkalma
zottja igy vallott:

— A cég megbízásából magyar pengőket in
kasszáltam az importőröktől. Hogy mennyit éa 
milyen követelések fejében, azt nem tudom.

Ezután a Stern céggel összeköttetésben álló 
importőrök közül kihallgatták Segall Náthául, 
Stelnhardt igazgatót n .Wc/nf-cée képviselőit ..kik kijelentették, hogy P ’

valutát nem vásároltak Sfernéktől.
Végül Csermely József revizor, aki a Stern- 

cég könyveit átvizsgálta, olöndla, hogy 
revizort jelentését fenntartja.

A revizori jelentést főbb vonásaiban ismertette 
az elnök. A jelentés szerint a vádlottak a bűn
cselekményt elkövették.

klilfttldl devizákat sugárfolvamon 
értékesítették.

A könyvszakértők kihallgatásuk során ugyan
csak ■

fenntartották a maguk szakértői jelentését, 
amelv szerint a Stern-cég 627.286 pengőnek 
!nuRfí«Jö. k"lf"líl* 'Mnla beszolgáltatására vál
lalt kötclczettssegct Ezzel szemben egv millió 
pengő valutát bevételezett és csak 69.000 pen- 
f., , .™<;g/.e,cl0 Vi,l,Hát szolgáltatott be, n töb
bit külföldön dollárra átváltva,

zugárfoivamon értékesítette Itthon.
:zután a valutarendőrség négy detcktivjc je

lei.tette ki vallomásában, hogy
•« ügyről Irt Jelentésüket fenntartják. 

szcr,nt Mernék a valuta rendeletbe 
(üköző bűncselekményt elkövették.

Az elnök végül ismertette a Nemzeti Bank 
szakvéleményét, amely ugv mondja el a történ
teket, ahogy a vádirat megállapítja.

Ezzel végétért a bizonyítást eljárás. A bizo
nyítás kiegészítése sörén Kotsís Miklós ügyész- 
•egl alelnöknek nem volt Indítványa, míg dr. 
Hoda Ernő védő nvolc pontból álló bizonyítási 
indítványt terjesztett elő. Előadta, hogy a Nem
zet' Banktól ennek az egész ügynek a felül- 
vizsgáktól kérte s ninlg et n felülvizsgálat meg- 
történik, érdemben nein bírálható cl a btinüflv 
ezért a bíróság ’

a Nemzeti Ránk felülvizsgálata alapián 
döntsön a bűnügyben.

A víds MrnklvW xrtmni t.rmínvkfrcilrdfl ki- 
hnllRntAsAt kórle. PMiy Tibor földmllvelésÜRvi 
Államtitkár kdndlgelntói i« kérte, nkwcl UIt ki- 
vilid. MxmrlUnl. hogy stern Sándor

a babeiportllelel kUtlevrlell ,, ,|.
■lAmoMaalt Péehynak bemutatta.

karolni kmlnln ne Allumlllkárrnl n védelem 
“• ti. hoi;v .Mernék Idlvelye.-ceporlüzlclelkkel 
rontos közgazdasági tevékenységet fejtettek ki. 
mert nagyon jó áron vásárolták a gazdák híi- 
rtlyes terményeit, lio«y .zokni külföldre vl. I 
gyík. Blronylt.nl kívánta a védd ezt la. hogy

• MaünI allíráa mr,ládáié,. dl. a sírra. 
Ííjt Wbb, mint egymillió pengd értékű bit. 
„Ina Malit exportállak kutmidre éa lelje. 1 
rendben aaoIgMtalték be a Nemaetl Bankba

" -flintát, I
i ... " 'ídö aM,« HrnnyltAsklegéizilö ‘mail ványait

elutasította .

Ej

Megsz 8 badn I. ke I le mellen UzadtsáBszaatól

BON-TÓN
tr. Mtota .taOdotta taHmirjttí

Matvamarzsa-toroRUH szőnyegek
nagy eMsztmaitl

és a perbeszédek után Ítéletet hirdetett. Stern 
Sándor kétévi és 3 hónapi fegyházbüntetést 
kapott, Stern Miksa másfélévi börtönt, Frerk 
Miksa. négyhónapi fogházat, Róth Vilmos két- 
hónapi fogházat. Az ügyész indítványozta a 
Stern fivérek azonnali letartóztatását, az ítélet 
súlyosságára való tekintettel. A védő ennek el
utasítását kérte, mert a Stern fivéreknek

állandó bejelentett lakásuk van, egyiknek 
három, a mátdkrak egy gyermeke van s Ők 

tartják el hetvenéves édesapjukat.
A bíróság azonban az ügyészség Indítványának 
adott helyt és a Stern fivéreket letartóztatta.

így folyt le a tárgyalás, amely után néhány 
órára Stern Miksa felakasztotta magát a cellá
jában.

Előkeld pesti társast 
autökatasztrmaia Bácsüen

Nyolc súlyos sebesültje van a szerencsétlenségnek
Bécs, május 6.

(A Hétfői Nnpló tudósítójának telefon
jelentése.) Vasárnap délután a forgalmas 
Herrcngassén súlyos autószerencsétlenség 
történt, amelynek egy nyolc tagból álló ma
gyar társaság valamennyi tagja sebesült ál
dozata lett. Egy magyar sporttársaság nyolc 
tagjáról van szó, akik a Hotel Metropole-ban 
szállottak meg. Valamennyi sebesült a buda
pesti társaság és sportélet Ismert tagja. A 
sebesültek között van dr. Junkár Emil kö
vet Is, az ismert magyar diplonita.
• - A -szereácáétlrnség úgy történt, hógy a 
Rerrengasse 7. számú ház előtt egy iirvezctŐ, 
nkl ugylátszik elveszítette az uralmát a kor- 
mánykerék fölött, miután előzőleg cikk-eakk- 
ban vezette kocsiját, a járdára rohant fel és 
a járókelőket kocsijával legázoita. A kocsi

felborult és maga alá temette a járókelők so
raiban haladó magyar társaság nyolc tagját. 
Junkár Emil dr. magyar követ s unokahuga, 
valamint dr. Sehréder László és felesége szü
letett Peltzer Gizella súlyosabban megsebesül
tek. mig a társaság többi tagja könnyebb sé
rüléseket szenvedett. A könnyebben sérültek 
között van Baumgarten Magda, az ismert 
tennjszbajnoknő, továbbá Denkó Margit, 
Pakayné és Sárkányné ismert magyar ten- 
niszversenyzők. A nyolc sebesültet a mentők 
szanatóriumba szállították. A legsulyosabban 
Sehréder Lászlóm- sebesült meg, aki mellka
sán szenvedett SulyOS zuzódásokat.

Mag^simi helyre
csei’mramei'f. a’ kiadóba.

Súlyos repülőszerencséÜenségek
Belgiumban és Franciaországban

Egy belga repülő kiesett a gépből és vízbe zuhant 
Francia pilóták halálos kata£ztrófá|a

Brüsszel, május 6.
(A Hétfői Napló tu

dósitójának telcfanjelen- 
lése.) Wcstende köze
lében vasárnapra vir
radó éjszaka különös 
repülőgépszerencsétlen

ség történi. Gyakorlato
zás közben eddig meg 
fel nem derített módon

a repülőgépből 
kizuhnnt a

A pilótaliszt ejtőernyője kinyílott és le is 
ereszkedett a vízre, a hullámok azonban ma
gukkal ragadták a szerencsétlenül járt piló-

megPgyelőllszt.

PoÁ-Mo/HAPLŐ
nií- 

költ- 
vitá- 
utátt

Gömbön Gyula 
niszterelriök — a 
ségvetés általános 
jónak befejezése 
— tehát ma hétfőn —
tartana meg politikai 
körökben nagy érdek
lődéssel várt Iwszédéi, 
mely nem annyira po
ciba ngzott felszólalások- 
az összes nagy politikai 

és az aktuális problémákban 
...........................................  Va-

látnia lesz az eddig 
kai. hanem inkább 
kérdésekben (. ............. r__ ___
a kormány irányelveinek ismertetése, 
sárnap különben politikai körökben az u 
hir terjedt el, hogy a miniszterelnök nem

HsrardOjngngtt
'ssarokvlila*^ 
tos, központi fiitós, garázs, ugyanannyi souter- 
raln helyiséggel rész,- eaetlog
ben vagy egészben HI0uUv elutazás 
miatt sürgősen eladó. I. Bártfai-utca 15-17.

tál. A segítség későn érkezett. A szerencsét
len pilóta holttestét 
tnlálni.

nem sikerült meg meg*

Párts, május 0. 
tudósítójának telefon- 
aviatikát újabb szeren-

61 Hétfői Napló 
jelentése.) A francia 
esetlenségek érték. Tuniszban, közvetlenül a 
felszállás után, mintegy 150 méler magasból 

lezuhant egy repülőgép, 
amelyet forgószél felfordított. A gép roncsai 
alól három utas holdestét húzták elő.

Lyonban egy repülőgép a leszállásnál 
szerencsétlenül járt s pozdorjává zúzó

dott.
Két utas (leiét veszítette.

ma hétfőn szólal föl, hanem csak a minist- 
lerclnökség költségvetésénél. Erre vonatko
zólag azonban nem sikerült autentikus in
formációt szereznünk, de annyi bizonyos, 
hogy a miniszterelnök akar ma hétfőn, akár 
a miniszterelnökség költségvetésénél tartja 
incg beszédéi, határozottan nyilatkozni fog 
a királvkerdesről, a titkos választói jogról, 
a külpolitikai kérdésekről, a felekezeti béke 
ügyéről, a telepítési akcióról, sőt Informá
ciónk szerint a Független Kisgazdapárt kö
zeledéséről is.

♦
A római kereskedelmi tárgyalások eredményei 

most már kezdenek kibontakozni és minden jel 
orra mutat, hogy a tanácskozások a megszabott 
terminus — május lő-ikc elölt — befejeződnek.

Blronylt.nl
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Vagyoni romlása miatt Öngyilkos
ságot kíuetett el dr. siern Bdön 

vezérigazgató felesege
Kétségbeesett az egykor dúsgazdag asszony, mert nem 

tudott már jótékonyságot gyakorolni szegényeivel
Vasárnap délelőtt egv ismert társaságbeli 

uriasszony megrendítő öngyilkosságának 
híre terjedt el a fővárosban. Dr. Stern 
Ödönné született Haas Irén 42 esztendős 
földbirtokosnö Újpesti-rakpart 16. sz. alatti 
lakásán

revolverrel inellbelőtte magát 
s mire orvosi segítség érkezett, az életunt 
asszony

már halott volt.
Az öngyilkosság híre mindenütt, ahol is
merték dr. Stern Ödönnct, mély részvétet 
keltett, annál is inkább, mert tevékeny 
részt vett a jótékonykodásban és lakásá
nak ajtaja hosszú időn keresztül nyitva ál
lott a szegények számára.

Az öngyilkos uriasszony férjének Nagy
váradon volt erdőkitermelési részvénytársa
sága. Tekintélyes szerepet töltött be a fa
piacon. Erdélyben és Budapesten voltak te
lepei és a tőzsdén is szerepelt. Kedvező 
anyagi körülmények között éltek.

Nyolcszobás fényűzően berendezett la
kásban

laktak, nagy háztartást vittek és gyermekei
ket külföldön taníttatták. A változott gaz
dasági viszonyok azonban Sternéknél is 
éreztették hatásukat. Három esztendővel 
ezelőtt a nyolcszobás lakásból

ötszobás lakásba költöztek
a Személynök-utca 25. sz. alá. Az egykor 
nagy forgalmat lebonyolító részvénytársa
ság üzletköre egyre jobban megcsappant, 
ugyannyira, hogy a szcmélynök-utcai lakást 
sem tudták fenntartani és tavaly májusban 
az Újpesti-rakpart 16. sz. alatti uj épületbe 
költöztek, egy

kétszobás lakásba.
Ehhez mérten leépítették nagy háztartásu
kat is. Egyre rosszabbul mentek az üzle
tek és dr. Sternné nem tudta beleélni magát 
a változott viszonyokba, ö továbbra is sze
retett volna segíteni a szegényeken, de rá 
kellett jönnie, hogy a jótékonykodást abba 
kell*"hagynia, mert nincs miből adni a nél
külözőknek. Férje is betegeskedni kezdett, 
ami még jobban elkeserítette az uriasszonyt.

Tavaly ősszel már el akarta dobni magá
tól az életet. Hozzátartozói távollétében

vcronáHal mérgezte meg magát.
idejében felfedezték az öngyilkosságot, a 
mentők szanatóriumba szállították, ahonnan 
pár hét múlva gyógyultan távozott. Akkor 
hozzátartozói igyekeztek megvigasztalni és 
ki is jelentette, hogy a jövőben nem fog

Revolveres banditák kiraboltak 
egy bécsi ékszerüzletet
A tulajdonos jelenlétében szedték össze 
az értékesebb ékszereket és elmenekültek

A bécsi rendőrség rádiogram utján egy 
ékszerüzlet kifosztásáról értesítette a fő

kapitányságot.
Bécs első kerületé

ben, a Kohlmarkton 
van Schundleintr Fe
renc ékszerüzlete. Szom
baton, az esti órákban 
csak a tulajdonos tar
tózkodott az üzletben, 
aki éppen újságot ol

vasott. Két férfi úllitott be az ékszerészhez, 
és vásárlás ürügyével

több értékes tárgyat a pultra tétettek.
Mialatt az idős ékszerész a két fiatalem

Pesti főorvos és főtisztviselő izgal
mas élet-halálharca a Dunán 
— egy vontatóhajó alatt

A Margíthid közelében a „Berettyó" uszályvontató 
gőzös elgázolt egy gumicsónakot

Vasárnap délelőtt különös baleset történt 
a Dunán, amely könnyen végzetessé válha
tott volna. Az életveszélyes kaland hősei, il- 

A HULLÁMFÜRDŐ
TERRASZA 
megnyílt I P ATA KY■J A Z Z 

lalkozik öngyilkossági tervekkel. A meg
rongált idegzetű uriasszony azonban nem 
sokáig tudta betartani ígéretét. Az utóbbi 
napokban feltűnő levertség vett rajta erőt 
és az éjszakákat is álmatlanul virrasz
tóba át.

Szombaton este dr. Stern Ödön felnőtt 
leányával és mérnök fiával rövid időre el
távozott hazulról. A lakásban csak dr. 
Sternné és a cselédleány maradt. Kilenc 
óra tájban az uriasszony behívatta a leányt 
és lekiildte egyik közeli patikába. Ez — 
mint később kiderült — csupán ürügy volt, 
hogy egyedül maradhasson a lakásban. A 
háztartási alkalmazottal egyidejűleg érke
zett haza tiz óra tájban dr. Stern Ödön és 
mérnök fia. Többszöri csengetésre sem nyi
tott felesége ajtót. Rosszat sejtve felhivatta 
a házfelügyelőt és azzal nyittatták ki az aj
tót. Az uriszobába lépve, megrendítő lát
vány tárult eléjük. Egy karosszékben ülve 
találta feleségét.

kezében revolvert szorított, melléből 
vastagon patakzott a vér.

Az uriasszony még életben volt. Dr. Stern 
kétségbeesetten rohant a telefonhoz és két 
orvos barátját, dr. Haller Ödön és dr. Fuchs 
Jenő főorvosokat hívta sürgősen nagybeteg 
feleségéhez. Dr Haller érkezett először a 
lakásba, a családtagok segítségével a háló
szoba sezlonjára fektették dr. Sternnét. Pár 
perccel később Fuchs főorvos is megérkezett 
és a két orvos mindent elkövetett, hogy az 
életunt uriasszonyt megmentsék az életnek. 
Hiábavaló volt azonban minden fáradozá
suk, a golyó átjárta a tüdőt, egyéb test
részeket is érintett, a szerencsétlen asszony 
az orvosok kezei között

belehalt sérüléseibe.
A holttest mellett ott zokogott az egész csa
lád, annyira megviselte őket a tragédia, 
hogy a rendőrséget sem tudták értesíteni; 
tv/, orvosok közölték az öngyilkosságot a fő
kapitányság központi ügyeletével. A rendőri 
bizottság megállapította, hogy az öngyilkos
ság Id<?pl gyártmányú ..rev,Qlver.reL...történt, 
amelyben öt golyó volt. Az uriszoba íróasz
talon hpár sor Írást talállak:

„Ne engedjetek be hozzám senkit. Hagy
jatok meghalni, a mentőket, ha életben ta
lálnék maradni, akkor se hívjátok, legfel
jebb Haller vagy Fuchs főorvosok közül va
lamelyiket. Nem látom célját az életnek, 
azért határoztam cl magam erre a cseleke
detre."

Az öngyilkos uriasszony holttestét a tör
vényszéki orvostani intézetbe szállították.

berrel foglalatoskodott, azok hirtelen el
határozással

revolvert vettek elő zsebükből
és ráparancsoltak a megfélemlített emberre, 
hogy ne merjen segítségért kiáltozni, mert 
abban a pillanatban lelövik. A banditák 
ezután

összeszedték az értékesebb ékszereket, 
mintegy harmincezer Schilling értékben és 
jól végzett munkájuk után autón menekül
tek el a rablómerénylet színhelyéről.

A bécsi rendőrség átiratában a bandi
ták személyleirását is közli és arra kéri a 
budapesti rendőrséget, ha esetleg Magyar
országra szöktek, tartóztassák le őket.

lelve áldozatai: egy
ismert nevű fővárosi kórházi főorvos 
és barátja, aki az Elektromosmüveknél 

főfelügyelő.
A főorvos és a főtisztviselő vasárnap dél

i-lőtt 11 órakor az Elektromosmüvek csó- 
niikházábói gumicsónakon evezni indullak. 
\z volt a tervük, hogy kényelmesen elhe- 
lyczkc.’nck a csónakban és lecsúsznak a 
rsónn’iháztól egészen a Lakihegyig. Az 
enyhe északi szél még segítette őket, úgy 
hogy a gumicsónak szép nyugodt tempóban 
u«íQti lefelé a Dusőd- KörtUbeliU 1AQ né-

Tekintse meg 
a Nemzetközi Vásár TUNGSKAKft 
pavilonjában óriás-fotométerünket. 
Bebizonyítjuk önnek is, mi a különbség a 

között.

TUNCSRAM
LUMENJELZÉSSEL

terrel hagyták el a csónakázók a Margit- 
hidat, amikor egyszerre hátulról

éles dudaszót hallottak.
Mindketten megfordultak és ijedten látták, 
hogy közvetlenül a hátuk mögött ijesztő 
tempóban közeledik a „Berettyó" nevű ha
talmas uszályvontató gőzös. Gyorsan meg
ragadták az evezőket s teljes erővel dol
gozni kezdtek, hogy kikerüljék a közeledő 
hajót. Tekintve azonban, hogy a pesti par
toknál a viz sodra rendkívül erős,

a menekülési kísérlet elkésettnek bizo
nyult

és a gumicsónak nem tudta kikerülni az 
uszályhajót.

Izgalmas percek múlva, a Berettyó hajó 
nekiment a gumicsónaknak és azt a szó 

szoros értelmében kettészelte.
A csónak mindkét utasa a vízbe esett, a fő
felügyelő belekapaszkodott a csónakba,

a főorvos azonban a vontatógőzös alá 
került.

Szerencsére nem vesztette el lélekjelenlétét, 
mélyen a viz alá bukott és minden erejét 
megfeszítve,

Sándor de Bura de Vienne
Montecarlói sikerei után lord Rothermere kívánságára a lon
doni Savoy-hotelbe szerződtették Bura Sándor cigányprímást

Bura Sándort, a világot járt magyar cigány
prímást, aká most a Dunapart egyik előkelő he
lyiségében játszik, a napokban lcszcrződtctték 
a londoni Savog-hotelbe. Ehrenthal Teddy, a 
világ impreszárióvezére, elmondta, hogy ennek 
az érdekes szerződésnek, amely

Rothermere lord kívánságára jött létre, 
előzményei Bura Sándor montecarlói vendég
játékának idejére nyúlnak vissza.

Hogy miért, azt elmondja maga Bura Sán
dor, akit elegáns Ráday-utcai lakásában kere
sett fel munkatársunk.

Bevezetőül előszedi gondosan őrzött relik
viáit. fényképet tesz az asztalra, amely huszár
atillában ábrázolja bandájának élén.

— Három hónapig játszottunk a montecarlói 
International Sporting Club-bnn. — mondja 
Rura Sándor. — Kétméteres magyar nemzeti 
sziliben nyomtatott plakát hirdette: „Sándor de 
Bura et són orchestre tzigane". De azért volt 
valami, ami nagyon fájt.

Közben előszedi a montecarlói hivatalos pro- 
gramot és annak egyik oldalára mutat, ahol ez 
All:

Sándor de Bura de Vienne.
— Ez az, ami fájt: magyar nótákat játszot

tam és
a program mégis azt irta rólam, hogy bécsi, 

osztrák vagyok.
— A Sporting Clubban játszottunk, esténként 

egy jazz-zcnckarral felváltva, délután pedig 
Montecarlo legelőkelőbb helyén, a Hotel de 
Paris pazar pompájú uzsonnázó termében. Egy 
hónapon keresztül minden este

a magyar cigányok kedvéért járt a svéd 
király a Sporting Clubba, ahol mindenna
pos vendég volt az egyiptomi király és a 

monacói herceg Is.
— A sikerünket az is bizonyítja — fűzi hozzá 

Bura Sándor —. hogy a háromhónapos szerző- 
dést dupla gázsival egy hónappal még meg is 
hosszabbították

— Egy mcseszép délelőtt egyik testvéremmel 
átrándultunk Cannesbe és itt egy ismerős urra

SENAT
név: 

a minőséget,-

sikerült kiúsznia a gőzös alól
a szabad Dunára.

A partról sokan látták a két csónakázó 
harcát az életért és azonnal értesítették a 
Margithidfőnél állomásozó dunai mentöőr- 
séget a különös balesetről. A motorcsónak 
percek múlva a helyszínen volt és

előbb az orvost, majd a főfelügyelőt is 
sikerült beemelni a motorosba.

A mentőállomáson azután megállapították, 
hogy az orvosnak az izgalmon és a nagy 
erőfeszítés okozta fáradságon kívül semmi 
baja nem történt, a főfelügyelő azonban 
kisebb zuzódásokat szenvedett. A kettészelt 
csónak egyik alkatrésze

felvágta a főtisztviselő lábát.
A sebesültet autón a közeli Pannónia csó
nakházba vitték, ahol bekötözték sérüléseit, 
A főfelügyelő ezután saját lábán hagyta el 
a csónakházat.

A rendőrség természetesen erélyes vizsgá
latot inditott, hogy ki felelős a veszélyes 
balesetért, amely könnyen két ember éle
tébe kerülhetett volna.

lettünk figyelmesek, aki se szó, se beszéd, ami
kor meglátott bennünket, odaintett, kezét nyúj
totta és valamit mondott. De ebből csak any- 
nvit értettünk, hogy: Budapest! Most már tud
tuk, hogy régi ismerős, de azt csak később 
mondták meg nekünk, hogy

a régi Ismerős ur nem más, mint maga 
XIII. Alfonz, a volt spanyol király, 

aki aznap estétől már mindennapos vendége, 
lett a Sporting Clubnak egy Széchenyi grófnő 
társaságában. A grófnő csak akkor hitte el, 
hogy „igazi" magyar cigánymuzsikusok va
gyunk, amikor én úgy régi váradi módra fülébe 
húztam Erzsébet királyné kedvenc nótáját, 
hogy:

„ ... Lehullott a rezgő nyárfa ..

Keresso fel a kiváló gyógyhatású

PÁRÁD
gyógyfürdőt a Mátrában. VastimsÓB arzéné* fürdők. Szénsaván fürdők. Viz.gjógylntézet. l'J modern strandfürdő. Különböző ivógyogyniődok. Folyóvízzel ellátott modejn szobák. Pensió eíóldenyben 5.60— 7.2o főidényben : 7—O.JO-jg Kitűnő konyha. Diétás étkezés. Prospektus* küld a 

a fürdőigiwgatÓBAg. Parád-ftlrdő. Tolofon: 1.

— Egy este betért az étterembe Szapdty 
gróf ur. aki többizben huzattá reggelig a ma
gyar nótákat ott a messzi idegenben és tud- 
tutikra adta, hogy estére tegyünk ki magunkéit, 
mert egy igen nevezetes vendég jön az étte
rembe:

lord Rothermere személyesen, mert meg
hallotta, hogy magyar cigányok vagyunk.
— Tizenegy óra tájban azután Szapáry gróf 

ur társaságában megérkezett a lord. Teljes óra- 
hosszait szcbbnél-szcbb kuruc magyar nótákat 
húztam az asztalánál. Ez volt az én montecarlói 
vendégszereplésem légizguImasabb és életem
nek legfelejthetetlenehb élménye.

— A lord kívánságára szerződtettek le most
bennünket Londonba. (ni.)

CELOFILTER 
szűrő: 

az egészséges dohányzást 
garantálja f



HÉTFŐI NAPIÓ Builapcst, 1034 május h

A liver amniötte masat, a nöufir
meséit megdíöfiantö tragédia a Karóig hír 8ly-utón

Megdöbbentő családi dráma történt vn- 
xérnapra virradó éjszaka a Károly király’ 
•tón.

huignnkétévcA fiatalember »»iven- 
lőtte mugilt és nyomban meghalt, nő
vére pedig, mikor meglátta testvére 

vérző tealét, megőrült.
A Károly király-ut 10. számú húz Ifi 

nyeleiének hatos szániu lakásában már hó
napok ótn lakott takarításért Gflezna Ist
vánná harminchat óvta asszony. Szombaton 
vacsorára vendégül látta 27 éves fivérét 
Nagy Ferencet, akinek a Tilzoltó-afca 10. 
számú házban volt asztalos műhelye. A fia
talember nővérének a vacsora alatt renge
teget panhszkodotl. Azt hajtogatta, hogy 
Ütni érdemes élni, mert kibirlmtatlanok a 
viszonyok. Szeretne mogházasodni, de nem 
lad, mert nincs pénze.

Ffiy forgóplsz.lolyl Is mutatott, azt 
' mondta, ezzel forrja magát agyonlőni, 
GeleznAné tréfára vette a dolgot s csak any- 
nyit mondott;

— A’e beszélj Ilyen ostobaságokat.
Gyanútlanul ment ezután le a szomszédos

vendéglőbe sörért. Visszajőve! a liftben két 
dőrrepÁst hallott.

Sikoltozva rohant a lakásába, ahol meg
döbbentő látvány fogadta. A kis hálószoba 
Ágyán

vérző mellel eszméletlenül feküdt fivére, 
kezében még mindig ott szorongatta a gyil
kos főrgApitztolyl.

Kfigy Ferenc, mig egyedül volt a szobá
ban, kétszer egymásután a szivébe lőtt. 
Azonnal hivlák a mentőket, akik azonban 
már csak a beállott halált konstatálhatták.

(ieletna Istvánná zokogva borult fivér-* 
holttestére, majd felugrott, kirohant a la
kásból és

keresztül akarta magát vetni a rácson.
Alig tudták viszatatrani és visszakisérni a 

lakásba, ahol diihöngeni kezdett. Ismét ki
hívták a mentőket, akik megállapították., 
hogy

az elmúlt órák izgalmai megőrjítették. 
Beszállították a lipótmezei elmegyógyinté
zetbe.

Nagy Ferenc holttcstúl pedig a törvény- 
széki orvostani intézetbe vitték.

legtöbb külföldi vásárlátogaló. Nagyon tetszik 
nekik a hibátlanul dolgozó szivar- és cigaretta
üzenj és el vannak ragadtatva az ott készült 
valóban kitűnő Regalia Mediáktól. Beszéltünk 
tgy német gépgyárossal, aki elmondta ne- 
künk, bogy mindig dicsérték neki a magyar 
szivart, hogy niilyen kiváló külföldi dohányból 
készül, hogy milyen gonddal válogatják és ke
zelik a dohány anyagút, de hogy

Ilyen jó legyen és hogy ilyen boszorkányos 
ügyességgel csinálják,

azt sohasem hitte volna. Ugy megy vissza 
Németországba — jegyezte meg — azzal az el- 
határozással, hogy propagálni fogja a magyar 
szivart.

★

Az esküvő előtt 24 órával a vőlegény 
megszökött a menyasszony húgával 

Magával vitte a hozományt, a megszöktetett leányt 
visszaküldte, mire házasságszédelgésért feljelentették

Romantikus hátterű 
leányszőktetés és há- 
zassúgszédelgés bonyo
dalmait kell tisztáznia 
a rendőrségnek és az 
ügyészségnek

Kapcsos Ferenc 30 
cszIcimIős magán
tisztviselő és Wehz

Róza, egy pesti kereskedő 25 esztendős 
leánya

állanak a különös bűnügy középpontjában. 
Kapatos kalandos és mozgalmas külföldi 
irtazgalás után érkezett nemrég vissza Buda- 
pf^lre.,

’"A fiatalember, akinek szülei külföldön él
nek. annakidején mielőtt külföldre került, 
cg>’ pesti vállalat tisztviselője volt, majd 
egyik napról a másikra eltűnt a fővárosból 
s1 Ismerősei csak annyit tudtak róla, hogy 
Spanyolországba utazott. Később az a hir 
érkezett róla, hogy

az Idegenlégió szolgálatába lepett
s a francia gyarmatokon teljesít szolgála
tot. Kapcsos külföldi kóborlásait Welsz Ig
nác pesti kereskedő

két Iránja egyformán nagy érdeklődés
sel kísérte.

A kereskedő leányai — és ez okozta a ké
sőbbi bonyodalmakat — valósággal verse
nyezlek egymással a fiatalember kegyeiért 
és Kapcsos nem tudott választani a csinos, 
témpcmmcntnmos leányok között. Végül 
a család is beleavatkozott a leányok tivoli- 
Tálasába és a szokatlan szituációt ugy ol- 
dpjlák meg, hogy

Kapcsos a kereskedő idősebb leányát: a

26 éves Welsz Magdát veszi feleségűi és 
bcnősül a Welszék üzletébe.

Ami ezek után történt, azt Welsz Ignác fel
jelentése igy mondja el:

— Kapcsos Ferenc rutul visszaélt bizal
mammal és most a legké.tségbeejtőbb, lég- 
szomorúbb helyzet elé állított. Kapcsos elje
gyezte Magda leányomat. Megállapodtunk 
abban, hogy március első napjaiban meg
tartjuk az esküvőt 3 a házasság után leendő 
vöm bekapcsolódik üzleti vállalkozásomba. 
Kapcsos

kétezer pengőt vett fel
tőlem az eljegyzés után és kisebb-nagyobb 
összeget, ben njúg' núháTíys^z 'pengőt folyó
sítottam neki. 24 órával az esküvő előtt Kap
csos Ferenc

eltűnt Budapestről
és ugyanazon a napon megszökött házamból 
fiatalabb leányom. Mielőtt még felocsúdhat
tunk volna az első megdöbbenésünkből, 
nyolcoldalas ajánlott levelet hozott a posta, 
amelyben Kapcsos és leányom bejelentik,

hogy Spanyolországba utaztak és itt 
házasságot kötnek.

Hosszas levelezés és bonyodalmas tortúrák 
után azonban Róza leányom viszatért hoz
zánk, mielőtt még a házasságot Spanyolor
szágban megkötötték volna. A tőlem átvett 
2350 pengőt azonban Kapcsos máig sem 
adta vissza. Ezért

csalás bűntette
címén kérem a bűnvádi eljárás megindítását 
Kapcsos Ferenc ellen és kérem egyben, hogy 
kézrekeritésc ügyében a szükséges lépéseket 
tegye meg a rendőrség.

Idegeninvázió Budapesten
A Budapesti Nemzetközi Vásár óriási sikere

Rekordlátogatottsng volt vasárnap a Nem-1 
zelköFi Vásáron. A Vásár vezetősége meg- 
duplázott pénztárosi és kupnöiszeinúlyzettel 
kéttüll erre a nagy eseményre. Es még igy 
is előfordult, hogy

a kttzilnstg sorbuállt,
hogy n kapukon bejöhessen. Bent a vásáron 
azután azé] jeloszlott ik. Akkora a terület és 
oly szélesek a terek és útvonalak, hogy

• közel százezer látogató sem okozott 
sehol sem torlódást.

Voltak ugyan pavillonok. ahol az egy Irány
ban való haladást kellett előírni, percek, 
amikor az őrszemélyzet azzal mentette meg 
a helyzetet, hogy a bejárást egyes pavilo
noknál rövid időre felfüggesztette, de zavar 
nem volt sehol, a közönség kényelemmel 
végignézhetett mindent, sőt még az üzlclkö- 
tríek sein szenvedlek fennakadást és teljes 
üröminél dolgozott vasárnap a Vásár ex- 
porlstervc.-ele is.

Igen nn-Tv számmal érkeztek vasárnap

kUlfűldiek a magyar fővárosba.
Már kora réggel érkezett és azonnal a vá
sár látogatására indult a „lcvnntel vásár
vonal” közönsége, amely Szaloniki környé
kéről hozott közel száz és Egyiptomból to
vábbi öt ven látogatót. Vasárnap érkezett a 
kassai vásárvonat közel 500 látogatóval. A 
délutáni Orient-exprcssz 70 angol iparost 
és kereskedőt, az éjjeli „Kék Dunu‘‘-expressz 
pedig több mint 40 főnyi angol csoportot 
hozott a vásárra.

♦
Vasárnap végigmentünk a rsufolásig lelt vá

sáron és megállapítottuk, hogy a nagyközönség 
különösen n kővetkező cógc-k kiállításait mél
tatta figyelemre:

A Regalia Media nagy sikere
Sokezer külföldi vendég járja n vásár utcáit 

és .sikátorait. Megfigyeltük, hogy a gyönyörű do
hányjövedéki pavlllonnál gyülekezik mindig a

u.
Q
94 
c

M

A Nemzetközi Vásár zenéje a Slemberg ki
rályi udvari hangszergyár tizenkét hatalmas 
hangszóróján szólalt meg és tökéletesen tiszta, 
kellemes hangjával kitűnő hangulatot leromlott. 
Ugyancsak ezen a tizenkét hangszórón közük 
majd a vásár híreit. A meglepően tökéletes 
hangerösílö-berendezés Stcrnberg György főmér
nök zseniális konstrukciója.

A vásárváros egyik, kétségtelenül legnagyobb 
problémáját: a gyomor kifogástalan kielégíté
sét, ismét Korányira, a RopaLéltermek kiváló 
tulajdonosára hízták. Ehhez nemcsak szakérte
lem, ügyesség, tudás kell, hanem szív és áldo
zatkészség is. Ez mind összpontosul Korányi
ban, aki erre a tiz napra olyan befektetéseket 
eszközölt, hogy felmerül a kérdés, érdemes-e 
egy alkalmi üzletnél például egy 5000 személyt 
is zavartalanul kielégítő konyhái berendezni, 
amilyet az étteremnél láttunk. Erre a kérdé
sünkre Korányi azt felelte, hogy ö száz száza
lékig kell, hogy kielégítse a közönséget, akik 
között igen sok a külföldi. Bizonyos, hogy Ko
rányi étterme, kávéháza és csárdája a legnép
szerűbb attrakciója a vásárnak.

Varrógépen előállított újdonságok a Sin- 
ger varrógép részvénytársaság kiállításán. 
Az uj Sláger villavezető az a varázseszköz, 
amely minden varrógéptulajdonosnő szá
mára boldog meglepetést tartogat. A Singer 
vlllamunkúknál egész uj eljárásról van szó, 
amely igen egyszerű és sokféle szép és tet
szetős munkák előállítására alkalmas, mint 
pl. az északi országokban elterjedt Rya- 
munkák előállítására, amelyek eddig csak 
mint kézimunkák ismeretesek. A Singer 
villavezetővel ez a munka a Slnger varró
gépen játszva előállítható. A Singer bordás
éi rojtinunka szintén teljesen uj. Mindeme 
munkák, amelyek kiválóan alkalmasak pár
nák, faliszőnyegek, ügyelők, futók, ruha
szegélyek, slb. előállítására, a fenti cég 
kiállításán gyakorlatilag kerülnek bemuta
tásra, Elönyomtalott minták ugy az összes 

méltányos arban Kuphatok.
Griinfcld Testvérek szőrmenagykereskedő cég 

(új helylségot Bálvány ucca 8.) ez alkalom
mal is hatalmas kiállítás keretében mutatja 
be gyönyörű szőnyegeit, takaróit, paplanjait s 
minden máj c szakmába vágó cikkeket, A ki
váló minőségű cikkekből már a megnyitás nap
ján sokan vásároltak, ami a meglepően olcsó 
áraknak tulajdonítható.

A Nemzetközi Vásár tartama alatt, a Bcth- 
len-pavillon mellett, egy „Nettosprlec“ elneve
zésű szabadalmazott kézi gyümolcsfapermetezö 
készülék látható működésben, amely az eddigi 
találmányok között a legtökéletesebb megol
dás. Az uj készülék áldás a háznál, kertben és 
gazdaságban. Alkalmas: gyümölcsfák és növé
nyek permetezésére, férgek irtására, festésre, 
meszelésre, kocsimosásra, kertek öntözésére és 
tűzoltásra is. Az uj készülék nem komplikált. 
Nincs benne bőr, gumi, sem dugattyú. Alkal
mas és hasznos volta egyszerűségében és köny- 
nvü kezelésében rejlik. Nem is említve olcsó
ságát. A minden háztulajdonost, gazdálkodót, 
Blb. érdeklő kitűnő gyorspermetező a budapesti 
Netlolin Müvek •gyártmánya. Takács Károly, 
ny. Máv elöljáró, Budapest, VI., Kerckes-u. 28.

Gultcrmulh János, áll. vizsg. fogúszinestei- 
fogorvoslása (Baross-tér 18. Telefon: 31-5-88) 
számos Igen hasznos találmánnyal gazdagította 
a világot, de különösen teljes fogsoraival mint 
specialista az első helyre küzdötte fel magát. 
Fogsorai oly tökéletesek, hogy azok minden te
kintetbon teljesen pótolják a természetes fog
sorokat. Most szintén egy uj hidrendszerl mu
lat be, amelyre eddig minden szakember azt 
mondotta, hogy a pillér hiánya miatt kivihetet
len. Guttormutii mester kész mintával bebizo- 
nyitotta, hogy lehetséges. Róma, Páris, London, 
Brüsszel, Becs, Budapest alh. kiállításokon több 
első aranyéremmel lelt kitüntetve kiváló mun
kájáért.

Nzekszárd borvidék! bortermelők állami ellen
őrzés alatt álló pinceszövetkezetének termelői 
kimérése (Budapest, József ucca 19.). Az 
altruista alapon dolgozó szövetkezet hatalmas 
arányú, ízléses kiállítás keretében mutatja be 
a világhíres borokat, így a sötét és világos ka
darkát, asztali fehér. 6-rlzllng, ö-vörös, édes 
vörös, valamint az édes ürmös különlegességet.

Az Impozáns kiállítást a vásárt meg
nyitó előkelőségek is megtekintették, akiknek 

'.Borosé igazgató és Fekete cégvezető szolgált 
(felvilágosítással.

Füstszűrővel Rnffa a legelsőt Pavillonjában 
—- a Dohány jövedék kel szemben — bemutatja 
az egész világon ismert füstszűrő szivarka- 
hüvclyének gyártását és minden érdeklődőnek 
ingjen mintát is ad.

M,pu Királyi

Akinek me^ nincsen 

Töröktől 
oiztálysorssegye, vásároljon vagy ren

deljen mielőbb.
AII. osz'ály'nye  remény hú zása már 
május 12-én és 15-én lesz. 
Elérhető legnagfyobb nyereményt 

500.000P^
Hivatalos 11. oszt, vélolsorsjegyirak:

I Kgitz 1 I Fél I I.Negtcdl (Nyolcad I 
|P. 481 |P, 241 |P^12| I P. 6 I

Minden második sorsjegy nyer i
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lenn a-rr-rí
A Trieszti Általános Biztosító Társulat (Gc< 

ncrall) hírnevéhez méltóan szerepel a vásáron* 
ízléses pavillonjában érdekes grafikonok mutat
ják 18.31-löl — a társaság alapítási évétől — öt
éves időközökben a fejlődési fokozatokat, to
vábbá ott láthatók a szerte az öt világrészben 
működő közel 200 igazgatósági centrum ha
talmas palotáinak látképei. A vásárt megnyitó 
előkelőségek élénk érdeklődéssel hallgatták 
meg Lugos János.Igazgató szakszerű előadását 
az intézet működéséről.

A FIAT a kiállításon teljes képet nyújt „Ba- 
lilla" és „Ardila" produkciójáról, amellyel a] 
nehéz gazdasági viszonyok között is oly párat
lan sikert ért el a magyar piacon. Ez csak több 
kedvező körülmény összejátszásának köszön
hető: nagy sebesség kiváló ellené llókcpesség. 
gél párosulva, uj műszaki megoldások, gondos 
kivitel és elegáns vonalvezetés, amellett a leg
alacsonyabb ár politikája, a jelenlegi olasz— 
magyar preferenciák alapján.

Öriásmüszer. Szakkörökben nagy érdeklő
dést keltett a Nemzetközi Vásár Tungsram 
pavillonjában kiállított precíziós óriás-fotomé
ter. Ez a készülék az izzólámpa által kibocsá
tott fénymennyiséget az u. n. fénytel jetit minyt 
méri, ami tulajdonképpen minden izzólámpa 
.éttíUíiaéröje., B műszer révén. egészen 
gos dolgok derültek ki. A 'silány minőségű 
lámpák például ugyanazon áramfogyasztás 
mellett sokkal kevesebb fényt bocsátanak ki, 
mint a tökéletes Tungsram lámpák. Ez annyit 
jelent, hogj' a silány lámpánál azonos meny- 
nyiségü fény eléréséhez lényegesen több 
áramra van szükség. A fotométer csalhatatlan- 
Bebizonyltja, hogy a világításban helyesen ta
karékoskodni csak gazdaságos izzólámpával 
lehel, mert itt a fény teljesítmény és az áram
fogyasztás helyes arányban állnak egymáshoz*

A Flitcx Rt. gazdag kiállítását a kormányzó 
úr öfőméltósága nagy érdeklődéssel szemlélte 
meg. Az igazgatóság megbízásából dr Schrecker 
Rudolf igazgató fogadta öfőméltóságál. A 

' Flltex kiállítása a színek, minták s anyagólé 
dús változataiban mutatja be a gyár közfs- 

i mérten kiváló minőségű gyártmányait. A 
. Filtex kiállítása a magyar textilipar nagy

arányú fejlődésének újabb tárgyilagos bízó- 
' nyfléka.

Budapest 8zékeaföváros Elektromos Mflvcl-j
■ nek kiállítását, mint a vásár egyik érdekessé-] 

gét külön ki kell emelnünk. A kiállítási pavil- 
lon előtti háromrészes forgószínpad igen ötle
tes reklám és hatásosan mutatja be egy elek-

■ trifikált háztartás konyháját, amint a házl- 
i asszony egy konyhalúny segítségével villamos- 
i tűzhelyen készíti cl rz ízletes ebédet, amely* 
l nek illata messziről odacsábítja a kiállítás 
. ] közönió'?,*:. A knnvhúhan líuvszólván mlndeni

...l ..............a kiállítás
közönségét. A konyhában úgyszólván minden! 
háztartási eszköz, vagy készülék villanyerővel’ 
dolgozik, még pedig lisztén, gyorsan és töké
letesen. E készülékek használata nemcsak] 
külföldön, hanem fővárosunkban is igen el-i 
terjedt és a villamos-tűzhely a budapesti kilo-l 
watt-óránkénti 12 filléres főzési egj'ségár mel
lett olyan gazdaságos, hogy a szerény polgárit 
háztartás szükroszabott anyagi korlátái közé' 
is beilleszthető. De fordul a szinpad. Most 
egy vasalószobát látunk. A vlllanyvasalóra nem 
kell senkinek a figyelmét külön felhívni, ezti 
már mindenki Ismeri és mindenki használja. 
A vizes kendővel bekötött fejű szobalány, aki] 
a folyosón a faszenei vasalót lóbálja és al 
lépcsőn járó emberek fejét veszélyezteti, már 
csak a mull emlékeiben él. A forgószínpad' 
harmadik részében pedig az Elektromos Mű
vek állandó kiállításának (V., Honvéd ucca] 
22.) egy részletét látjuk. Ügy a színpadon, 
mint a pavilonokban kiállított elektromos
készülékek és tetszetős, kézhez idomuló ház
tartási eszközök ma mór nem elérhetetlen 
álmai a pesti polgárnak és nincs messze az az 
idő, amikor megvalósul a háziasszonyok régi1 
kívánsága, hogy cselédség nélkül és minden 
megerőltető testi munka nélkül a toljeseni 
elektrifikéit háztartásban egymaga fogja tudni1 
háztartását tisztán, gyorsan, tökéletesen és 
főleg gazdaságosan ellátni.

Biztosítsa lakosat ioz as betoroses-iopas ellen
a Gaznak Biztosító szovetkozetonoi Telefon: 87-8-70
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Izgalmas éjféli nyomozás 
a régi vízivárosi temetőben

Két veszedelmes slrrablót 
lepleztek le a detektívek

Vasárnapra virradó 
éjszaka érdekes kö
rülmények között
tette ártalmatlanná a 
rendőrség a régi vízi
városi temető sir- 
rablóit.

A vízivárosi temetőt 
a főváros tanácsa

megszüntette és intézkedés történt, hogy a 
régi sírokat nyissak föl, a halottak por
hüvelyeit cs a különböző kriptákban lévő 
értéktárgyakat egy közös kriptába gyűjtsék 
össze. Napok óta folytak ezek a munkála
tok és közben bizalmas jelentés érkezett a 
temető felügyelőségéhez, hogy

a koporsókat éjnek idején felnyitják, 
a bennük talált tárgyakat ellopják, azon
kívül a koporsókon lévő fém- és ólom
részeket is áruba bocsátják.

A temető igazgatósága a rendőrséghez 
fordult a temető fosztogatóinak kézrekeri- 
tésére. A főkapitányságon több detektívet 
bíztak meg a nyomozással, akiknek kitartó 
munkája vasárnapra virradó éjszakára tel
jes sikert eredményezett. Még este nyolc 
óra tájban négy detektív helyezkedett cl 
észrevétlenül a temető különböző pontjain. 
Kettő a temető végében lévő kripták mellett 
húzódott meg, egy detektív fa tetejéről tar
totta szemmel a terepet, inig a negyedik a 
csőszkunyhó mellett egy bokorban húzó
dott meg. Éjfélig néma csend uralkodott a 
temetőben. A detektívek már-már azt hit
ték, hogy valaki elárulhatta őket, és ezért 
maradt el a tolvajok éjszakai látogatása. 
Alig múlott el azonban éjfél, két férfi tűnt 
fel a temető bejáratánál, majd sietve a 
temető egyik elhagyatott részéhez igyekez
tek. Ott zseblámpát vettek elő és miután 
úgy vélték, hogy a közelben nem tartózko
dik senki, aki megzavarná munkájukat,

hozzáláttak egy díszes koporsó fel
nyitásához.

Bánóczy Dénes ügyvédet vasárnap 
a vizsgálóbíró szabadlábra helyezte

Vasárnap a főkapitányság Zrínyi-utcai épü
letéből a kir. ügyészség Markó-utcai fogházába 
kisérték dr. Bánóczy Dénes budapesti iigyvé 
det, akit sikkasztás gyanúja miatt tartóztat
tak le.

Dr. Bánóczy Dénes letartóztatása ügyvédi kö
rökben élénk feltűnést keltett és sok szó esett 
az ügyvéd anyagi összeomlásáról, amely letar
tóztatásáig vezetett el.

Bánóczy Ismert pesti famíliából származik.
Egyideig Budapesten praktizált, majd a há- 
horu és forradalom lezajlása után Becsbe köl
tözött, de nemrég ismét visszatért Magyar
országra s megnyitotta pesti irodáját. Bánóczy- 
hoz egyik régi ügyfele. Székely József magán
tisztviselő felesége részére

Sitranyavszky Sándorné 
arany cigarettatárcája és sok 
más előkelőségektől ellopott nagyértékü ék
szerek kerültek elő vasárnap a legMrhedtebb 
orgazda bűnszövetkezet leleplezésénél

Vasárnap meglepően érdekes és sikeres 
eredményt produkált a leghirhedtebb pesti or
gazda bűnszövetkezet ellen folyó nyomozás. 
Néhány nappal ezelőtt álruhás detektívek 

leleplezték a pesti tolvajvllág híres or
gazdáit, 

akikhez hosszú időn kercssztül valósággal özön
lött a betörésekből, rablásokból származó 
nagyértékü holmi.

A főkapitányság elsőnek Schockmann Már- 
kusz nagydiófautcai ékszerészt tartóztatta le, 
majd

újabb öt letartóztatás történt.
Az orgazda bűnszövetkezet valamennyi tagját 
tegnap átszállították az ügyészség Markó-utcai

Szerszámokkal kellőkép fel voltak sze
relve, hamar végeztek munkájukkal, át
kutatták a koporsót és az ott

talált különböző tárgyakat zsebrevágták.
Ezután a koporsó tetejéről fejtették le a 

fémrészeket. Amikor ezzel is elkészültek, 
mind a kelten a csőszházba mentek, ahol 
elrejtették zsákmányukat. A lesben álló 
detektívek mindent jól láttak.

Az a detektív, aki előzőleg a csöszház 
mögött bujt el, óvatosan előjött rejtek
helyéről, a csőszház ablakához lopózott, és 
azon keresztül megfigyelte, hogy mi törté
nik benn a házikóban. A kél sirrabló gyer
tyát gyújtott, és ásóval kis gödröt ásott, 
odatették a koporsókról leszedett fém- és 
ólomtárgyakat. A csőszház másik részében 

régi ötvösdiszitéseket és aranypénzeket 
ástak el.

Ezek is a koporsókból kerültek elő.
A detektívek ekkor alkalmasnak találták 

a pillanatot a sirrablók leleplezésére. Mind 
a négyen revolverrel a kezükben behatol
lak a helyiségbe. A revolvert természetesen 
csak ijesztés céljából vettek elő, nem volt 
szándékukban azt használni. A csőszházban 
ifj. Hetessy Sándor 28 esztendős temetőért 
és Fehér Árpád 25 esztendős sírásót találták.

A leleplezett emberek majd kővé váltak 
a detektívek láttára. Hiába gondoltak me
nekülésre, minden ütjük el volt zárva. Meg
adták magukat sorsuknak s a detektivekkel 
együtt a főkapitányságra mentek. Olt

töredelmes beismerő vallomást tettek, 
amelynek során elmondották, hogy már 
huzamosabb ideje fosztogatták a sírokat. 
Kétszázötven-háromszáz kilogramm réz- és 
ólomanyagot adtak el. A lopott holmikat 
összetörve, vagy beolvasztva adták el or
gazdájuknak. A rendőrség ifj. Hetessy t és 
Fehért előzetes letartóztatásba helyezte. 
szökésben lévő orgazdájukat pedig az egész 
országban keresik.

nyolcezer, pengő folyt be,
de ebből a pénzből csak 650 pengőt folyósított 
az asszonynak,

Bánóczyt az ügyészség-m Is részletesen ki
hallgatták.

Az ügyvéd ártatlanságát 1 angoztatta s kijelen
tette, hogy jogszerűen tartotta vissza Székelyné 
pénzéi. Védője még vasárnap előterjesztést 
tett a vizsgálóbírónak s ebben az ügyvéd sza- 
badlábraheiyezését kéri.

A vizsgálóbíró úgy döntött, hogy Bánóczy 
Dénesi

szabadlábra helyezi-
Az ügyészség a szabadlábra helyezésben meg

nyugodott s igy Bánóczy már el is hagyta a fog
házat.

fogházába, a vizsgálóbíró utasítására pedig to
vább folyt a nyomozás, amely

vasárnapra szenzációs eredménnyel járt. 
Megállapították a detektívek, hogy az utóbbi 
idők nagystílű betörői ezekkel az orgazdákkal 
állottak összeköttetésben. Egyik hírhedt betörő
banda, amely kizárólag csak előkelő állású 
emberek lakásait fosztogatta, ugyancsak ezek
hez az orgazdákhoz vitte a rablott értékeket. 
A legügyesebb zsebtolvajok is náluk értékesí
tették a lopott holmikat. Kiderült, hogy

Sztranyavszky Sándor országgyűlési kép
viselőnek, a Nemzeti Egység Pártja elnöké
nek feleségétől ellopott nagyértékü arany 
cigarettatárcát is ezek az orgazdák vették 

meg.
Sztranyavszkyné annakidején bejelentette a fő
kapitányságon, hogy zsebtolvajok ellopták 
arany cigarettatárcáját, amely most került elö 
az orgazda bűnszövetkezet leleplezésénél.

De több más előkelőségtől ellopott éksze
rek, ruhanemilek, értéktárgyak sorsára Is 

világosság derült.
A letartóztatott Schokmann Márkuséról érde

kes dolgokat tudott meg vasárnap a rendőrség. 
Kiderült, hogy

Schockmann fényképét rejtegette magánál 
annak Idején Nagy Mária, Scbretber Ta
másnak. a hírhedt kofferos gyilkosnak ál

dozata.
Schreiber annakidején úgy vallott, hogy a sze
rencsétlen leánynál egy férfi fotográfiáját pil
lantotta meg s ekkor olyan féltékenységi düh 
ragadta el, hogy a leányt megfojtott!. Most 
derült ki. hogy n fényképen levő férfi nem más, 
mint Schokmann Márkust: a pesti tolvajvilág 
híres orgazdája.

Jöjjön, nézze meg, milyen gonddal 
készül a Vásáron a pompás Regatta 
Media és az illatos, finom „Vásárfia"!

Büntetése elől a halálba 
menekült a leleplezett 
pornográf-fényképész

rendőrségen eleinte

Vasárnap reggel a 
Rókus-kórház jelen
tette a főkapitányság
nak, hogy Szeif Imre 
45 esztendős házfel
ügyelő, akit szerdán 
délután szublimát-niér- 
gezéssel szállítottak a 
kórházba, az éjszaka 
folyamán meghalt. A 
nem sokat tulajdonitol

tak a halálos öngyilkosság hírének, ami 
nem .is.^cscula, hiszen.. naponta ., tömegesen 
fordulnak' elő hasönló esetek. Később az
után kiderült, hogy a sablonos öngyilkos
sági hir mögött érdekes ügy húzódik meg, 
Szeif egy

különös bűnüggyel kapcsolatban fog- 
lelkozlatta a rendőrséget,

amelynek aktáit hétfőn teszik ál az ügyész
ségre.

Szeif Imre személyével két héttel ezelőtt 
foglalkozott a Hétfői Napló. Megírtuk an
nakidején, hogy a rendőrség egy

pornográf-képeket gyártó üzemet lep
lezett le

az Üllöi-ul egyik házában s ezeknek a sze
méremsértő képeknek Szeif Imre volt a 
fényképésze. Lakásán a házkutatás során 
több ezer pikáns képet találtak különböző 
helyeken elrejtve. A házfelügyelő Salamon 
Béla állásnélküli fényképésszel dolgozott 
együtt, és ügynökeikkel behálózták az egész 
országot. Órák hosszat tartott akkoriban a 
rendőrségi kihallgatása. Hosszú névsort 
adott azokról a fiatal leányokról és férfiak
ról, akik fölvételeinél közreműködtek, 
azonkívül megnevezett több olyan személyt

mit ért el pár nap alatt 
a palatínus hotel?

Hihetetlen, milyen gj’orsan népszerű lelt 
a csodálatosan szép margitszigeti Palatínus 
Hotel. Május 1-én nyílt meg Európa legmo
dernebb szállodája és alig pár nap alatt 
szárnyára vette a hir. Már eddig több mint 
száz külföldi bérelt szobát a Palatínusban. 
Mind elragadtatva nyilatkozik a pazar ké
nyelemről, eleganciáról, a páratlan környe
zetről ... 

A BUDAPESTI NEMZETKÖZI VÁSÁRON

is, akik^képeket vásároltak tőle. Szeif mi
után igazolni tudta, hogy lakása van a fő
városban, azonkívül rendes foglalkozása ip, 
nem került letartóztatásba, de az eljárás to
vább folyt ellene.

A pornográf-képgyáros Usetty Béla or
szággyűlési képviselő üllői-uti házában volt 
házfelügyelő. A képviselő, amikor megtudta 
házfelügyelőjének különös (izéiméit,

azonnali hatállyal elbocsátotta állásá
ból.

Amikor utánanéztek Szeif egyéb ügyeinek 
is, kiderült, hogy bizonyos összeggel nem 
számolt el és ezt az összeget valószínű lég 
saját céljaira fordította. Amikor tudomást 
szerzett, hogy fölfedezték visszaéléseit, at
tól való félelmében, hogy rövidesen letar
tóztatják és a kétféle bűncselekményért sú
lyosan elitélik, öngyilkosságra szánta el 
magát. Kinyitotta a gázcsapot, de hozzátar
tozói észrevették és idejében megakadályoz
ták terve keresztülvitelében. Szerdán dél
után azután kiült az. üllői-uton egyik padra 
és ott

szublimáltat ivott.
Eszméletlenül talállak rá a járókelők, érte
sítették a mentőket, akik a Rókusba vitték. 
Szeif a kórházban csak nagyritkán tért pár 
percre eszméletre, és ilyenkor szomorúan 
hangoztatta, hogy

nagyon megbánta tettét
és éppen ezért vezekelni akar miatta. A ha
lott zsebeiben több följegyzést találtak, ame
lyekből kiderült, hogy tényleg régebben ké
szült öngyilkosságra.

A tragikus sorsú pornográf-gyáros holt
testét a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították.

Délulánonkint és esténkint Budapest leg
előkelőbb közönségének találkozó helye lelt 
a Palatínus forrasza és étterme. És mig a 
sziget fái alatt és az üveglcrraszon jóked
vűen szórakozik, láncol a mondáin közön
ség, a parkban autók tömege várja gazdáit.

Divatba jött a Palatínus Hotel!...
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S C H M 11) T M III A L Y,
a Royal-orfeum volt Igazgatóju, lelki bele- 
gén és szegényen hagyta el háruin év után 
■i épületei, amelybe annyi reménnyel jött 
és amelyet nehéz, de fényes pályája koró
dájának látóit. Közel kétszázezer pengőt 
adott csuk azért, hogy a Royul-orfeum bér 
leiét megkapja és minden ott töltött év még 
százezer pengőjébe került ennek a jóhiszemű 
és derek artistának, aki bosszú és küzdel
mes pályáján, csak a derék és jóhiszemű 
állatokkal, a lovaival tanult meg mesterien 
oáiinh a kegyellen ellenséggel, az emberrel 
való vlaskodásábnn bizony alulmaradt.

— Ennyi pénz, Ily rengeteg vagyont — 
csapja össze kezét az olvasó. Mire kö’thetle 
ezt a pénzt Sehmldt Mihály, ez a szenvedély
nélküli, kiérdemesült artista, akinek minden 
személyes vágyn legföljebb egy-egy pohár 
sörben kulminált. Egy élet verejtékez mán1 
héjúval a cirkusz porondján szerezte meg 
ezt a félmilliót, a nép adta össze, a liget ra
jongói, a liget vendégel, akik körülállták 
egyken* a Néparéna tágas üvegablakait és a 
tánjérozónak hol 10 Aliért, hol 2 Aliért, hol 
p-.nll;; csak egy nadrággombot dobtak oda. 
Jól tudta ezt Sehmldt bácsi, aki a Körúton 
Is a népet akarta szolgálni, olcsó, filléres 
varietéi akart nekik adni. A körüli népnek 
azonban az Igényei megnövekedtek és 
Schmidt Mihály egyre nagyobb és drágább 
attrakciókkal próbálkozott. Ezeknek gázsija 
pedig sehogy- sem volt aránybun a varieté 
filléres bevételeivel. És ez Sehmldt Mihály 
tragikuma, aki a lovukul megtanította szá
molni, de maga sohasem tnnult meg.

(s. z.)

MM Úttá
A nagy színész, aki fölött az utóbbi 

időben elég gyakran tornyosultak az 
anyagi vész felhőt, megunta már azt, 
hogy — bár rengeteget keres — min
dent tartozásai fejében vigyenek el. 
Egy ilyen zajos, hangos és kellemetlen 
vexatura után elhatározta, hogy min
dennel leszámol, nem hagyja magát 
többé végrehajtatni és árverczlclni, fcl- 

> mond ja lakását, leépíti háztartását és 
egy penzióba vonul. Ebben a hangula
tában annyira összekülönbözött felesé
gével, hogy mim is várta meg a holna
pot, hanem elhatározását azonnali tett 
követte, összcesomagoltatta bőröndjeit, 
taxit hozatott és Pest közvetlen környé
kén lévő üdülőbe költözött. .4: asszony 
azonban otthon maradt.

A szegény asszony, akinek fogalma 
sem volt arról, hogy a házasságban 
gyakran előforduló perpatvarnak ilyen 
végzetes következményei lehetnek, két
ségbeesve rohant a nagy művész szín
padi partnereihez, akiket az elzárkózott 
művész az utóbbi időben mégis csak a 
maya közelébe engedett. .4 partnerek 
megértették az asszony elkeseredését, 
elmentek a nagy művészhez és lassan, 
a forró kását kerülgetve, igyekeztek öt 
kibékíteni a mai világrenddel és a fe
legével, aki semmiről semmit sem lehel. 
.4 magányába vonuló művész áronban 
észrevette a cselt és most már színpadi 
partnereivel sem áll szóba a színpadon 
kívül.

.Mind a keltőt szeretem.
Szinte titokban jelent meg ez a ragyogó Pa- 

rnmoiir t-film. amelynek sztárja Miriain Hop- 
kiis.et a finom érdekes és mulatságos szí
nésznő, akire ..A becsületes megtaláló" cdmii 
filmből cmlékeznük kellemesen. Partnere 
Gnrry Cooper és Frederic Mi: rsh. A ragyogó 
filmet természetesen Lubitsch rendezte.
Ciklon az Óceán fölött.

A sztárok egész galériáját mozgósítja ez az 
idigizgalőnn érdekes, ragyogóan megcsinált 
Milro film. A két Burrvinoorc talán sohasem 
solt olvan jó. mint most és Hclenc llnycst mél
tán nevezik Amerika legjobb drámai színésznő- 
jeliek 

A VásAr szenzációja

Szeressen kedves
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ

Jegjpénztár 
toleíon: 2Ü-8-MI

H

sláger-operettje

DRÁMA A „SAS-UTCÁBAN

Mesterségesen le akarnak járatni! - 
vádolta a Belvárosi Színházat Muráti Lili

Furcsa szerződésszegési per, amely a bíró
ság hátamögölti kiegyezéssel végződön

A „Sns-ucca*', amelyet a Belvárosi Szín
házban most próbálnak, ugyan vígjáték, de 
azért megszülte a maga kis drámáját. Min
denekelőtt a szereposztás körül támadt 
Bárdos Artúr igazgatónak nagy nehézsége. 
A színigazgató, aki a tehetséges fiatalok fel
fedezésével és kihozásával több Ízben meg
mutatta, hogy van bátorsága kísérletezni és 
csalhatatlan szemmel látja a kezdőben is 
az eljövendő sztárt, most egy Végh Sári 
nevű fiatal színésznőre bizta a Sas-utca női 
főszerepét. Ugyanakkor egy kis négyoldalas 
szerepet osztott ki Muráti Lilire, a szín
ház kitűnő fiatal színésznőjére, akit

ugyancsak ő fedezett fel
a Tűzmadár cimü Zilahy-darabban. Muráti 
Lili, aki már a „Napóleon ágya" cimü 
darabban is kénytelen volt beugrásszerüen 
vállalni Turay Ida szerepét, úgy érezte, hogy

h szinlgazgutó ezzel a szereppel nem 
becsüli meg képességeit

és őt valósággal háttérbe szorítja és 
nyomja. Muráti

visszaküldte a szerepét 
azzal a megjegyzéssel, hogy ez egyéniségé
nek nem felel meg, de tudtul adta azt is, 
hogy

nem hajlandó egy kezdő színésznő 
mellett statisztálni.

Bárdos Arthur kijelentette, hogy ez eset
ben Muráti Lili szerződését azonnali ha
tállyal felbontja, mert a szerep visszaküldé
sében

el-

szerződésszegést
lát. Ezután úgy a színigazgató, mint a szí
nésznő választolt bíróság Ítéletére bizta 
vitás ügyüket.

Szombaton délután Simái/ Gyula kúriai 
biró elnökletével ült össze a választott bíró
ság, amely elölt 

Kibérelték a Royal-orfeumot
Somogyi Kálmán az uj bérlő; Salamon Béla, 
Steinhardt és Rótt az u] sztárok

A Royal-orfeuin gyorsan gazdát cserélt. Csü
törtökön mondotta fel bérletet Schmidt Mi
hály, .szombat este már a színházépület gazdái: 
a P/ck-örökösök. aláírták a színház bérletére 

a

a z

szóló uj szerződést Somogyi Kálmánnal, 
Komédia-orfeum igazgatójával.

A szerződés junlus 1-én lép életbe és 
fiz évre szól.

Az uj bérlő mindenesetre megzavarta annak 
alkalmi konzorciumnak számításait, a „Csak 
azért is" című nvári Harinath-revüt akarta ki
hozni a Royal-orfcumban. Harmathék még

Magyar artisták és művészek diadala a Ro- 
yal-orfeum uj műsora, amelynél jobbat és ér
dekesebbet alig látunk: Roykó Gizi tíztagú ze
nekarának mitwatür-revűje, a Palotay Wondcr- 
hahves, a Hortobágyi akrobatacsoport, a 2 
Singing Fool, a 2 Korens, no és Marino néger 
rovüje pompás.

Frlcaay Rlchárd, aki harmincöt évig diri
gálta híren katona zenekarát én most nyugalom
ba vonult, operettet komponált é» a Fővárosi 
Gpcrettszlnháznak nyújtotta be.

.4 rákoskeresztúri temetőben tegnap délután 
leplezték le Faragó Erzsinek, a tragikus körül
mények között korán elhunyt tehetséges fiatal 
színésznőnek szép és művészi síremlékét, a mű
vészvilág szint-javának részvétele mellett.

A Zeneművészeti Főiskola hagyományos év
végi hangversenyén a sok uj tehetség között 
tetszéssel fogadták Ráday Sárit, aki Liszt és 
Ilubay egy-egy müvét énekelte a hivatottak 
biztonságával.

5BHSW

elkeseredett és éles harc tört ki
a színésznő és felfedezője között. Muráti 
Lili előadta, hogy jogosan küldte vissza 
szerepét, mert neki, a fiatal színésznőnek, 
százszorosán kell ügyelnie arra, hogy pá
lyájában törés ne álljon be s úgy érzi, hogy 
öt Bárdos Arthur a „Helyet az ifjúságnak" 
cimü 
után 

darabban teljesitett sikeres szereplése

mesterségesen le akarja járatul, 
már másodízben biz rá egyéniségénekmert

meg nem felelő szerepet.
Bárdos Arthur erélyesen válaszolt Muráti 

Lilinek.
A lejáratás vádját visszautasította és 
kijelentette, hogy ennek éppen az ellen

kezője igaz.
Nem a színésznő; hanem az igazgató 

dönti el, hogy milyen szerep való a színész
nőnek, és ha Muráti Lili a múltban hallga
tott rá, úgy a jövőben is bízza magát szín
igazgatójára.

A bíróság látva az egyre jobban elmér
gesedő vitát,

békét ajánlott fel, azonban ezt a lehe
tőséget mind a ketten egyszerre és ha

tározottan visszautasították.
A bíróság ezután visszavonult tanács-: 

kozni, mig az „ellenséges felek" a folyo
sóra mentek, hogy ott megvárják a válasz
tott bíróság Ítéletét. A bíróság már jó fél
órája tárgyalt, midőn felcsapódott az ajtó 
és Molnár Dezső dr. megkérte a bíróságot, 
hogy álljanak el az Ítélethozataltól, mert a 
peres felek

a folyosón kibékültek.
A plattform: Muráti Lili szerepét kibő

vítik és „testére szabják", azonkívül egy 
nyelvmestert ..is kap, aki a sz.erepben elő
forduló angol szöveg kiejtésére is betanítja.

Sehmldt Mihállyal kötötték megállapodási:ke 
amely azonban most már . érvényét vesztette. 
Nagyon valószínű azonban, hogy sikerül nekik 
Somogyi Kálmánnal is megállapodni, aki csak 
szeptember elsején nyitná meg eszerint varieté
kabaréját, amelynek sztárjai: Salamon Béla, 
Stetnhardt és Boti Sándor lesznek. Egy nagy 
filmvállalat az Artistáegyesület egyik főfunk- 
cionáritisa bekapcsolásával

filmszínház varietét akart csinálni a 
Royal-orfeumból,

ez a terv az uj szerződéssel kutbaesett.

Fő-Vasárnap délelőtt autogramot adtak a . w 
városi Opercttszinházban a „Szeressen ked
ves" főszereplői, akik rajongóiktól rengeteg 
virágot és ajándékot kaptak.

A csodadoktor
Yvaln és Christiné vigoperettje a Magyar Színházban

A Tisztelt Házi a legmulatságosabb zenés 
komédia Biller Irén bucsufellépéseivel már 
csak néhányszor szerepel a Magyar Színház 
műsorán. Szombaton, 12-én nagy érdeklő
déssel várt eseményszámba menő bemutató 
lesz. Szinrekerül a két legkitűnőbb francia 
komponista, Yvain és Christiné közösen irt 
párisi vigoperettje, amelynek elme: A cso
dadoktor. Szövegét André Barde irta, for
dította Heltai Jenő. Versek i Harmath Imre. 
A három primadonnaszerepet

“
Bermrtafó mólua 13-ón, szombaton a Belvárosi Sxinhá* 
bán. A bemutatóig: Helyet

Jövő szombaton, május 12-én bemutatja 
a Belvárosi Színház Henrik Hauscn külföl
dön sok százszor szinrekerült vigjátékát, 
melyet Lakatos László dolgozott át vérbeli 
pesti darabbá. A vígjáték középpontjában 
egy hallatlanul mulatságos öregasszony áll, 
akinek szerepében

GOMBASZÖGI ELLA
olyan feladathoz jut, amilyennel eddig ta
lán még nem is találkozott. De jobbnál- 
jobb a többi szerep, is, melyet ,c

áfeEJE&NAPIÓ
M. KIR. OPERA: Cremonai hegedűs <’-48).
NEMZETI SZÍNHÁZ: Nóra (Vá8). 
VÍGSZÍNHÁZ Az orvos (8).MAGYAR SZÍNHÁZ. Tisztelt Ház (8) BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Helyet az ifjúságnak (8).
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Az ördöglovas (8).FŐVÁROSI OI’ERETTSZINHÁZ: Szeressen kedsea (8), 
KAMARASZÍNHÁZ; Mamuci, papuci. babuci (%»). 
ANDRÁSSYUTI SZÍNHÁZ. Vadvirág (9). ■ ITERÉZKÖIUITI SZÍNPAD. Kacagó vásár (9) 
BETHLENTÉIH SZÍNPAD: Nincs elvámolni valója (46, 

H9).KOMÉDIA KABARÉ: Vissza a légióba <fl\ 
ROYAL-ORFEUM. Varieté-műsor (5, %0). i

Miután már megkapta a Vígszínház a Be- 
ketow-cirkuszt, megkezdődtek az első pró* 
bák Bus-Fekete László cirkuszdarabjából, 
amelybe utólag három ragyogó szerepet irts 
a szerző. Toto, Tata és Titi, — ez a három 
szereplő — Makláry, Gárdonyi és Feleky 
Kamill játsszák. Jelenetük cime „Gyermek
rablás a Hyde-parkban". A két bandita 
Makláry és Gárdonyi, a gyerek, akit elra
bolnak, a „kis" Feleky Kamill.

ír
Egy esztendő óta szomorúan és elhagyot

tan áll a Hűvösvölgyben a budapesti színé
szek üdülője, amelyben azóta legfeljebb a 
betörök jártak. Ezek is elvitték az utolsó 
párnát és ágyhuzatot, amelyet az üdülő fa*, 
lett tornyosuló gazdasági válság mégha* 
gyott. A villát nemrégiben el akarták árve
rezni, de mégis megmeneküt a végrehajtó 
dobja elől. A Színész Szövetség júniusban 
meg akarja nyitni az üdülőt, az anyagi esz
közöket pedig a szinházkedvelő társadalom 
hozzájárulásából szeretné megszerezni. Jú
nius elején nagy Garden-partyt terveznek af 
üdülőben. A Garden-party rendezőbizottsága, 

csupa ismert, kitűnő színházi és társaság
beli hölgy, a Garden-partyn pedig a buda
pesti szinészvilág minden számottevő tagja 
szerepet kap.

★
Ragyogó történetet mesélnek az ismert cs kis 

tűnő fiatal színésznőről, aki — hogy is mond
juk csak? — nem túlságosan bőkezű. Nemré
giben az egyik próbán 60 fillérrel küldötte el 
az egyik díszletező munkást, hogy hozzon neki 
a hentestől egy pár virslit, öt deka töpörtyüt 
és két kenyeret. A töpörtyű uzsonna, a virsli 
az ebéd célját szolgálta a napi száz pengő fel- 
léptidijas színésznőnél. Miután a díszletező 
munkás megjött a csomaggal, átadta a hentes 
jegyzékét, amely 59 fillérről szólott. „És hol 
az egy fillér?” — kérdezte a művésznő. —» 
„Azt a hentesnél hagytam, nem volt visszaadj 
nia. “„Azonnal menjen vissza" — szólt rá a 
színésznő, miközben szemei villámokat szór
tak. A szegény diszletmunkás elkutyagolt,át 
heW-tíxez,. elhozta az egy fillért , s amikor át 
aka{-tar.adni a. művésznőnek,' ez mint egy négy 
gavallér, könnyedén igy szólt:

—- Ez pedig a magáé . ’. *
♦

A Berlinből Pestre emigráltak táborát szapo
rította „Illy von Fiint" nevű magyar fllmszi- 
nésxnő, aki az Alagút főszerepét játszotta. Az
óta tűzpirosra festette haját a csinos, fiatal 

. fllmszlnésznő, aki színpadi sikerekre vágyik. 
Góthéknál tanulja a színpadi művészetet ég 
Góthék nagy csendben már be Is mutatták Glly 
kisasszonyt a szegedieknek, ahol egyelőre mint 
Nagy Lili szerepelt a napokban abszolvált 
Góth-vendégjáték során.

★
Szépszámú közönség előtt tartotta vasárnap 

délelőtt a Magyar Színházban Varga-Troyanoff 
Sándor balettakadémiáját. A kitűnő tanítvá
nyok egész sora mutatta be művészi produk
cióját, Közülök a tizenhétéves Kovács fiva 
nagyszerű technikája és finom kifejezési mód
ja, Bihari Klári ördöngős akrobatikája és a tíz
éves Hetneman Kitty (akit az Universal már le
szerződtetett a legközelebbi Gaál Franci-film 
egyik főszerepére) groteszk mozdulatai, nagy
szerű ábrázolókészsége tűntek ki. Az ifjú tánc- 
primadounákat valóságos virágérdővel halmoz
ták el. \

Kosúry Emmy, Bállá Licy és Somogyi 
Nusi

játsszák. A többi főszereplő:
Kabos, Gózon, Békása,y, Kováts Terül* 

Szigeti, Ihász, Sugár, Keleti.
Rendező: Lóránth Vilmos, karnagy: Ko* 

mór Vilmos. Díszlettervező; Gara Zoltán.
UJ, mérsékelt helyárak! Jegypénztár! te

lefon: 33—833.

ax Hiúságnak / ás A sslgst
Muráti Lili, Végh Sári, Bálhori Giza, Sol

tész Annié, Keresztessy Mária,
Sarkadi Aladár, Nagy György, Baróthyt 

Boray, Gonda és Bénid játszik.
Rendező: Kürti Pál, Díszlettervező: Gara 

Zoltán.
A bemutatóig minden este (erttörtök M< 

vételével) és vasárnap délután a „Helyet al 
ifjúságnak^ kerül szinre, melynek pénte
ken lesz a .175, előadása, Csütörtökön: A> 
szigeté
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. I.
'A rovat első helye ezúttal Sági Pálé, a ki- 

tűnő hírlapíróé, akinek neve mindig e rovat 
alatt szerepelt. A Kisnapló népszerű szer
kesztője e héten tartotta esküvőjét a két- 
bodonyi családi kúrián Hecht Erzsikével, a 
jó társaságokban ismert szép és finom föld- 
birtokosleánnyal, őszintén gratulálunk.

II.
Még egy házasságot jegyez le a Kisnapló, 

tamely azonban inkább a mondain köröket 
érdekli. Péchy Erzsi, a tragikus sorsú gyö
nyörű színésznő elhunyta után férje, lovag 
Garibaldi elhagyta Magyarországot. Egy- 
ideig Berlinben, majd Parisban élt, ahol 
megismerkedett egy dúsgazdag amerikai 
bankár leányával. Az ismeretségből szerelem 
támadt és lovag Garibaldi hétfőn utazik 
Hamburgból Amerikába — esküdni. Magá
val viszi azt a tizennégy óriási bőröndöt, 
fimelyet menyasszonya hagyott a párisi Ritz- 
hotelben. A bőröndben a fiatal hölgy kelen
gyéi vannak.

III.
Ha már utazásnál tartunk, megemléke

zünk ifj. Horthy Miklós párisi útjáról is, aki 
vasárnap délelőtt startolt uj vörös, díjnyer
tes Alfa Romeo-ján a világ fővárosa felé. 
Soffőrt nem vitt magával, egyedül vezet a 
hosszú utón. Parisban üzletemberek várják, 
akikkel a Magyar Egyiptomi Társaság fiatal 
igazgatója fontos tárgyalásokat bonyolít le.

IV.
Két fiatal színésznő: Ring Alice és Dávid 

Zsuzsi pályát változtat. Női divatszalont 
nyitnak a Belvárosban, de inkább angol 
sportruhákat akarnak készíteni a budapesti 
elegáns hölgyvilágnak.

V.
Az uj Margitszigethez hozzátartozik a 

MAC, amely szintén uj klubházat épített a 
szigeten. Május közepére tervezik a felszen
telését, amikor ünnepélyes megnyitás után 
vacsora és tánc lesz. A MAC egyébként pom
pás otthona lesz mindenféle nyári mulat
ságoknak, máris egy sereg dátumot atnyujt- 
hatank. Május 30-án a Balatoni Yacht Club 
hajókirándulása a Dunán; junius 2-án a 
MAC gardenparlyja; junius 9-én a Buda
pesti Egyetemi Athletikai Club gardenpartija; 
junius 16-án a MAC juniátisa; 23-án a pia
risták kerti ünnepsége.

VI.
Az utóbbi évek legnagyobb mondáin „üz- 

leté“-ről beszélnek azokban a társaságok
ban, ahol jót ismerik a textilfejedelem bő
kezű fiát, aki most — horribile dictu — ”e- 
relmes lett. Szerelme tárgya az eleganciájá
ról és szépségéről ismert fekete nyúlánk 
hölgy, aki kissé rövidlátó és ezért szemüve
get hord, Ónagysága évek óta egy 
földbirtokos oldalán volt látható az előkelő 
vacsorázóhelyeken. Mondanunk sem kel , 
hoqg az uj partner a textil fejedelem fia, aki 
kerek huszonötezer pengőt lett le önagy
sága lábai elé, csak hogy szakítson a regi 
hódolóval. Hja, védett ipar a textil!

VII.
A korai kánikula érdekes eseménye a 

var.ictéfronton az, hogy kétévi hallgatás után 
ismét megnyílik a ligeti Jardin. Nyitás má
jus 18-án.

Vili.
Sem a Párisién C,sitiben, lem « Vóröi 

Mnlombun nem lálizik és nem érzik a ká
nikula. Budapest kél verető Inlnljn a lep- 
nagyobb lőszerónba beillő hatalmas, ugi)- 
nevezett „telemüsort" hoz. Az egyik attrak
ció váltja a málikal. Természetesen meg .« 
win a foganatja, állandóan zsúfolt „hazak 
tapsolnak az attrakcióknak a kellemesen 
hűtött helyiségekben.

IX.
Az Arumintaoásár — ezt le kell szögezni — 

jóleső vérkeringést hozott a korai melegben 
kissé tesperlt pesti életbe. Mimién dunaparli 
hotel idegenekkel tele, óriási a vidéki forga- 
lom is, úgyhogy nem lehet csodálni, ha az 
esti szórakozóhelyek, színházak, mozik, va
rieték és bárok is zsúfoltak.

~ Vasárnap Ünnepélyesen megnyílt a 
Nemzeti Gyermekhét. Vasárnap délelőtt ün
nepélyes külsőségek között folyt le az Új
városházán a Nemzeti Gyermekhét megnyi
tása. Az ünnepségen megjelent Horthy Mik
lós kormányzó felesége, akit Huszár Aladár 
főpolgármester fogadott. Az ünnepi ülésen 
Sipőcz Jenő polgármester és Liber Endre al
polgármester ismertették a Nemteti Gyér- 
mekhét nagy jelentőségét.
.A® Or’IÍ*,>s KÖMIlésMégügyl Egyesület 
Közgyűlésé. Az Orzságos Közegészségügyi 
Egyesület Gcrlóczy Zsigmond elnöklésévcl vn- 
•■rnap közgyűlést tartott, amelyen ar elnöki 
Megnyitó után Melly József s Mandler Ottó dr. 
Másoltak bq m .

Gyújtogatással 
gyanúsítanak 
egy elmebeteget

A főkapitányságon gyujtogatá, elmén elő- 
állították Bondy Jenő 21 esztendős kárpitos
segédet.

A fiatalember hosszabb ideig Weiss Vilmos 
kárpitosnál állt alkalmazásban, a Lu/za-utca 
38. szám alatti műhelyben. Pár hónappal ez
előtt a kárpitosmester valami miatt elbocsáj- 
totta állásából Bondyt, aki távozásakor

megfenyegette gazdáját, 
hogy bosszút áll rajta elbocsájtása miatt. S né
hány nappal ezelőtt éjszaka tűz keletkezett a 
kárpitos Lujza-ütca 38. sz. alatti raktárhelyisé
gében. A tűz nagyobb kárt okozott, s megálla
pítást nyert, hogy azt

vétkes gondatlanság, vagy gyújtogatás 
okozhatta.

Valaki ugyanis égő gyufákat hajított el a he
lyiségben és az lobbantotta lángra a könnyen 
égő anyagokat. A tűz keletkezése elölt az elbo
csátott kárpitossegédet látták ott ólálkodni a 
házbcllek és ezt közölték a rendőrséggel is.

A detektívek keresni kezdték Bondyt, akit 
vasárnap az egyik detektív a Keleti-pályaudvar 
közelében felismert és előállította őt a főkapi
tányságra. Bondy Jenő a rendőrségen zavaro
san viselkedett, rá akart támadni a detekti- 
vekre', rugdalódzott, harapdált, mire szükséges
nek tartották rendőrorvosai megvizsgáltatni. Az 
orvosi vizsgálat megállapította, hogy a kárpi
tossegéd

ön- és közveszélyes elmebeteg. 
Értesítették a mentőket, akik a lipótmezei el
megyógyintézetbe szállították a gyújtogatással 
gyanúsított segédet.

— Meleg idő zivatarokkal. Nyáriasan 
meleg idő volt vasárnap. A hőséget alig

változik.

enyhitette a délutáni 
órákban az élénk ke
leti szél. A Meteoro
lógiai Intézet prognó
zisa: élénk északkeleti 
szél várható. Nyuga
ton és északon zivata
ros esők lehetségesek. 
A hőmérséklet alig

— Anna főhercegnőt Ünnepelték vasárnap a 
eSerkésrlányok. A Magyar Cserkészlány Szö
vetség vasárnap az Akadémia dísztermében ün
nepélyes közgyűlést tartott, amelyen Anna fő
hercegnő elnökölt. A főhercegnő elnöki meg
nyitója után Lindmeger Antónia számolt be a 
Szövetség sikeres működéséről.

, Pia Ccfekrts

SósborsíesszejC 
dörzsöl bekagjoil

— Az osztrák kereskedelemügyi minisz
ter gyűjteménye a bélyegkiállitáson. József 
Ferenc királyi herceg vasárnap délelőtt 
nyitotta meg az Országos Bélyegkiállitást 
a Nemzeti Szalonban. A királyi herceg 
megnyitó beszédében azt hangsúlyozta, 
hogy a bélyeg egyike a legjobb propa
ganda eszközöknek az ország érdekében. A 
megnyitó ünnepség után a királyi herceg 
végignézte a kiállítás változatos és gazdag 
anyagát, amelyek közül a legérdekesebbek 
Slockinger Frigyes osztrák kereskedelem
ügyi miniszter ritka Bosznia-Hercegovina 
gyűjteménye és Kiéin philadelphiai gyűjtő 
magyar ritkaságai.

— Vészi Józsefné arcképének ünnepélyes 
leleplezése. Az Országos Magyar Izraelita 
Közművelődési Egyesület vasárnap diszülést 
tartott, amelynek keretében leleplezték 
Vészi Józsefnének, az OMIKE elnökasszo
nyának a portréját. Hevesi Simon dr. fő
rabbi megnyitója után Buday Goldbcrger 
Leó dr. beszéde kíséretében leleplezték az 
arcképet, majd Stern Samu, a pesti izraelita 
hitközség elnöke elismerésének adott ki
fejezést Vészi Józsefné munkássága előtt. 
Vészi Józsefné meghatott szavakkal mon
dott köszönetét az ünneplésért. Végül 
Deutsch Ernő dr., Hetdelberg Márton dr., 
Székely Dezső dr., Nagel Emil és Weiler 
Ernő dr. szólallak fel.

— Kiss Menyhért lett a Peiöfl-Háe Igazga
tója. A Petőfi Társaság vasárnap tartotta évad- 
záró ülését Pékár Gvula elnöklésévcl. Az ülő- 
aen Menyhértet választották meg a Petőfi- 
Utó - -

Olvassa el, ha jót akar
enni és olcsón venni

3 kg. Feüértjalj_ _ _ _
3 kg. Lencse_ _ _ _ _ _ _ _
4 kg. tör. Sárgaborsó_ _ _
1 kg. Zsemlemorzsa. . .
1 kg. Tarhonya, teher áru _ _
1 kg. Tarhonya, 2 totásos....
Brnttó 1 kg Csötószta,2 tojásos Gdk'
1 kg. Levestészta. 2 tojásos.
1 kg MDCs. Mustár (betét 24 fittén

1 kg. „Saíro“ olasz olíva olaj. . .
1 üveg Étolaj 7. literes
7> kg. Múinaszörp
2 liter Szeszecet, 6°
7. kg. Csemegeméz (betét 24 HU.)

3 ári) W Háziszappan .. _
1 cs. Hanöulaszappan (60 dkff) _

V. HDCs. Terpentlaszappan _
2 kg. Malátakávé. . . . . . . . . . .
11 kg. MDCs. Cikória pótkávé -.881

Postán utánvétellel szállítunk. Portókul tséget és dobozt felszámítunk.

RAKÓCZI-UT 72—74.

Jubilál az OMKE
Fennállásának harmincadik évfordulóját ün

nepli az Országos Magyar Kereskedelmi Egye
sülés, amely ebből az alkalomból a Lloyd- 
palota termében vasárnap díszközgyűlést tar
tott. A közgyűlésen megjelent az olasz keres
kedelmi konföderáció Budapesten tartózkodó 
liz vezetője is, akiket Drucker Géza alelnök 
üdvözölt. Ezután az olaszok köszöntötték a 
harmincéves. OMKE-I, majd

MAGYAR BERTALAN elnökhelyettes 
tartotta meg megnyitóbeszédéi, amelyben állást 
foglalt a gazdasági liberalizmus mellett, sür
gette az autarchia lebontását és hangsúlyozta, 
hogy a mezőgazdaság és kereskedelem közös 
érdeke: kereskedelmi kapcsolatok létesítése,
a közterhek leszállítása és a gyáripari árak 
mérséklése.

TORMAY GÉZA államtitkár
a kereskedelmi miniszter nevében üdvözölte a 
jubiláló egyesületet. Rámutatott arra, hogy a 
mai problémákat a kereskedők nélkül nem 
lehet megoldani. Minisztériumának támogatá
sáról biztosította az OMKE-t.

ÉBER ANTAL országgyűlési képviselő, 
a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 

kifejtette, hogy szó sincs arról, hogy Magyar

országon túlsók a kereskedő, inkább az állam! 
alkalmazott sok. Az érdekképviseleteket össze
fogásra szólította lel és állási foglull a gazda
sági szabadság minden elve és megnyilvánu
lása mellett.

Radó Rezső, a debreceni Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke üdvözölte ezután az 
OMKE-t és annak alapitó elnökét, Sándor Pált. 

‘A zsUfolt terem egész közönsége felemelkedett 
és ugy ünnepelte az egyesülés alapítóját.

SÁNDOR PÁL országgyűlési képviselő, 
az OMKE elnöke

megköszönte az ünneplést és üdvözölte Éber 
Antalt, akivel a parlamentben együtt küzd a 
kereskedelem érdekeiért.

BALKÁNYI KÁLMÁN, az OMKE ls»z«»lój» 
az egyesület múlt évi működését ismertette, 
üdvözölte Sándor Pált és kegyelete* szavakkal 
emlékezeti meg báró Kornfeld Zsigmondról, 
akinek nagyon sokat köszönhet az OMKE.

Vértes Emil, a Fővárosi Kereskedők Egyesü
lete elnöke, Ország Sándor, Salczer Lajos 
(Győr) és még néhány felszólalás uláu az 
elnöki tanács uj tagjaivá választották llovszl.y 
Jánost és dr. Mössmcr Páll. Ezzel a díszköz
gyűlés véget ért.

11 kg. Darált mák —.44[

7. kg. Étles nemes paprika —.88

12 literes Snvnnuuság 78 |

7. Rg.-os Californiai szardínia —.90

11 áru. 20 úkg.-os Szardínia —'.48] 

7= kg. Ementáli sajt. . . . . . . . —.78

11 kg. Konservborsá v. valtiab —.si]
1 kg. MDCs. Lecsó. . . . . . . . . . . . . —.78

17- kg. törni. Csokoiáilé —.781

7* kg. vegyes ttragee_ _ _ -.78

11 kg. Olasz narancs. . . . . . —.48~|

2 kg. Ólasz maróni_ _ _ _ _ —.44

í
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Olaszországban 
bezárják a drága 
üzleteket

Bómából jelentik: Az árcsökkentő ren
delkezésekéi az egész országban a leg
nagyobb szigorúsággal hajtják végre. ,$7u- 
race, a fasiszta párt főtitkára, újabb kiált
ványt bocsátóit ki, melyben felszólítja a 
párt vidéki csoportjainak vezetőit, alakít
sanak haladéktalanul ellenőrző bizottságo
kat, hogy az olcsósági rendelkezés minél 
jobban érvényesülhessen.

Kómában egyetlenegy nap alatt tizen
három Üzletet zártak be a rendelet 

mellőzése miatt.
A vidéki városokban is nagy a hosszabb- 

rövidebb időre bezárt üzletek száma.

— l'jabb robbanások voltak vasárnap 
Bécsben. Becsből jelentik: A vasárnapra 
virradó éjszaka a város több pontján rob
banások történtek. A zsúfolt Palmhof- 
kávéházban hatalmas dörrenéssel petárdák 
robbantak, mire a közönség elmenekült. A 
Westbahnhof ég Oslbahnhof ruhatáraiban 
robbanóanyaggal töltött bőröndöket helyez
tek el, amelyek ugyancsak felrobbantak. 
Szerencsére emberéletben nem esett kár a 
robbanások során. A nyomorás nagy erély- 
lyel folyik.

— Letartóztatták a bécsi Burgtheater Igaz
gatóját. Bécsből jelentik: Hant Bárt hot, a 
Burgcrthealer igazgatóját, a rendőrség letar
tóztatta a színház alkalmazottainak följelen
tésére, akiket a vád szerint százezer schilling- 
(jel megkárosítót!.

— Előkelő francia politikus érkezett 
Mécsbe. Bécsből jelentik: Eugen Erőt, ismert 
francia politikus, aki a Daladier-kormány 
belügyminisztere volt, egyhetes tartózkodásra 
az osztrák fővárosba érkezett. A francia kép- 
xisclő bécsi látogatása, mint környezetében 
hangsúlyozzák, magántermészetű.

— Lugkövex merénylet egy sinbaleány ellen. 
Vasárnap délelőtt a Damjaulch-u. 28/a számú 
ház harmadik emeletén egy ismeretlen asszony 
lugkővel leöntötte Márton Borlska szobaleányt, 
azután elmenekült. A szobaleányt kórházba 
vitték, ahol kihallgatták, de nem tudta meg
mondani. ki volt a merénylője. A rendőrség 
megindította a nyomozást.

— Nagy tűzvész Somogy-megyében. Marcali
ból jelentik: Somogysád községben vasárnap 
Gömbös József gazda háza kigyulladt s a tűz 
gvorsan terjedt tovább. Kél óra alalt nyolc 
háT"ffiÍítirtt ‘dt.^VldóstfWe'g gyújtogatás tör
tént. A nyomozás megindult

MEGNYÍLT a városligeti TEJIVÓ
CSARNOK.

HANGVERSENYPROGRAM: Hétfő: Melles 
zenekar; kedd: I. honvédzenekar; szerda: Gold- 
mark zenekar; csütörtök: Pécsi zenekar; pén- 
lek: Goldmnrk zenekar: szombat: II. honvéd- 
zeneknr: vasárnap: Goldmnrk zenekar. Olcsó 
árak. Elsőrendű meleg és hideg konyha.

— Rejtélyes merénylet egy birtokos elkn. 
Trsekszöllösről jelentik: Táncos Gyula birto
kos házába a vasárnapra virradó éjszaka 
ismeretlen tettesek az ablakon keresztül be
lőttek. A golyó Táncost halálra sebezte. A 
csendőrség kutatja a rejtélyes merénylőket.

— Huszonöt pengő lakbérturtozóa miatt ön- 
gstikos let*. Keszthelyről jelentik: Szabó Mária 
tisztviselőnő vasárnap a keszthelyi temetőben 
meyméryeztc mayát. Azért akart meghalni, 
mert 25 pengő lakbértartozását nem tudta meg 
fizetni.

— Egy kisfiú halálos szerencsétlensége. Kü
lönös szerencsétlenség történt Pestszenterzsé- 
botén, az Erzsébet-utcában. Egy száguldó ke
rékpáros égő rongyot dobolt el, amely egy 
hároméves kisfiúra, Fejes Sándorra esett. Az 
égő rongydarab súlyos égési sebeket ejtett a 
kisgyermeken, aki egy gépkocsivezetőnek a 
fia. Életveszélyes állapotban szállították a kis
gyermeket a Szent /zfodn-kórházba. Az égő 
rongyot dobáló kerékpáros kézrekeri lésére 
megindult a nyomozás.

— Az olasz motorkerékpárosok százfőnyi cso
portja vasárnap reggel Ugyancsak motorkerék
páron visszaindult Bolognába.

— Független kisgazdák debreceni értekez
lete. Debrecenből jelentik: A Független Kis
gazdapárt tiszántúli vezetői értekezletet tar
tottak a debreceni függetlenségi körben. Fel
szólaltuk: Andaházy Kasnya Béla, Dinlch Ödön 
és llegymcgi Kiss Pál képviselők Az értekezlet 
köszönetét szavazott llegymcgi Kiss Pál leg
utóbbi interpellációjáért.

mórtékutan divatoseriiöiM so
BL'HNRLI.ER, llohAnv-ntca 77, II. emelet IN.

A titokzatos ember
rejtvénypátyázat helyes 

megfe|tése
1 A titokzatos ember az lesz., akit a ki

rályi közjegyző elsőnek húz ki az ur
nából az ötszázpcngŐN takarékkönyv 
győzteseként.

Moadó-rardOberende- O-wl*. ItlrMökAbhik, 
hldék W. c.-k i/l4ses kivi, felben. locsolúUtmlflk

Bánni Andor
axakűaletében joláayoMn

toswrcsboták. IV\, MtftsriiM i. T»l.»

Öngyilkosság a papnöveldében
Leugrott az emeletről egy tizenkilenc éves szombathelyi 

kispap — mert nem akart pap lenni
Szombathely, május 6.

(Á Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Megdöbbentő Öngyilkossági kísérlet tör
tént vasárnap délben a szombathelyi papnö
velde-intézetben. A papnövelde második eme
leti ebédlőtermének ablakán át,

az udvarra vetette magát Győrffy László,
egy jómódú zalamcgyei kisbirtokos 19 éves fia, 
aki szeptemberben került mint novicius az in
tézetbe. A fiatal Győrffy összetört tagokkal te
rült el az udvaron. Jajveszékelésére lettek 
figyelmesek évtársai, felfedezték az öngyilkos
sági kísérletet, értesítették nz igazgatót, aki te
lefonált a mentőknek. A fiatal kispapot 

életveszélyes állapotban
kórházba szállították. Győrffy László jobblábát 
négy helyen, ballábát három helyen törte el, 
azonkiuill rendkívül súlyos belső és külső sérü
léseket, valamint agyrázkódást szenvedett.

A 19 éves novicius kifogástalan magavitieletü

Mértékutáni férfiöltöny
40 pengőért!

Tavaszi dlvatszövetekböl rendelhető remekszabásu férfiöltöny vagy 
felöltő többszöri próbával 40 pongöórt. Minden öndlcsórettöl 
tartózkodunk. Megelégedett vevőink ezrei többet mondanak! Szolid 
és becsületes kiszolgálás a vevő megszerzése érdekében I Ruha

kereskedelmi Vállalat, Ferenc-körut 39., I. emelet.

— Nemzetközi sakkverseny. Az újpesti 
nemzetközi sakkverseny vasárnapi ötödik 
fordulójának eredményei a következők: 
Stahlberg nyert dr Vidmár ellen, Flohr 
Sterk ellen, Frydman Pirc ellen. A Havasi
ár. Tartakover, ’ Gtünfeld—Lilienthal és 
Eliskases—dr. Treybal mérkőzések eldön
tetlenül végződtek. A Thomas—Steiner és 
Steiner Lajos—Bélhy mérkőzések függő
ben maradtak.

— A közüzemi verseny ellen foglalt állást 
a szabók kongresszusa. Az Országos szabó
ipari kongresszust vasárnap tartották meg az 
Iparkamarában, többszáz szabóiparos részvé
telével. A kongresszusi elnökség megválsztása 
után Dobsa László, az IPOK igazgatójának, 
Müller Antal országgyűlési képviselőnek, Mór 
Jenő kamarai titkárnak, Füredi Lajosnak és 
Vrfjyd 'Jerfö',igftzgiitónflk elötídasn után hatá
rozati javaslatot fogadtak el, melyben állást- 
foglalnak a közüzemek versenye ellen. A 
kongresszus tagjai délután a Nemzetközi Vá
sárt látogatták meg, hétfőn pedig a Hazai 
Fésiisfonó-gvárban tesznek látogatást.

— Akinek gyakran fáj a gyomra, bél- 
niüködésc renyhe, mája duzzadt, emész
tése gyengült, nyelve fehéressárga, étvágya 
megcsappant, annak a természetes 
„Ferenc József* keserüviz csakhamar sza
bályozza a székletét, rendbehozza az emész
tését, élénkíti a vérkeringései és jó közér
zetet teremt.

— A református egyház feladatai a zsi
dósággal szemben. E címen tartott érdekes 
előadást vasárnap este a skót misszióban 
Kovács J. István teológiai tanár, ny. állam
titkár. Vallásfilozófiái szempontból fog
lalkozott a zsidósággal és kifejtette, hogy 
..Izrael fiainak fel kell ismerniök Krisztus
ban a Megváltót**. Majd megállapította, 
hogy a zisdóságban is van antiszemitizmus: 
nz előkelő zsidók ellenszenvvel viseltetnek 
a szegényebbek iránt. Majd a meggyőződés 
nélkül kitért zsidók ellen beszélt érdekes 
előadásában.

— Felavatták az ország legnagyobb orvosi 
klubját. Debrecenből jelentik: A Piac-utcai vá
rosi bérházban ma délelőtt avatták fel a Deb
receni Orvosszövetség uj helyiségét, amely az 
ország legnagyobb orvosi klubja. Dr. Hültl 
Tivadar egyetemi tanár mondta az avatóbeszé
det. A klubavalás után bankett volt.

FUrdőkádak 
fürdőkályhák, mosdók, WC-k beszerezhetők legolcsóbban 

BÖHM, UH., Kleálv-U. 81.

— Kicserélték a házak kapuit, félholtra ver
ték éjjeli őrt. Dombóvárról jelentik: Egy 
garázda társaság Ozorún éjszakánként knemcll 
a kapukat és az ajtókat s azokat kicseréli. A 
banda tagjai az éjjel félholtra verték Béndek 
József éjjeli ő“t, úgyhogy kórházba kellett szál- 
lilául. Az éjj | Őr testvére n kórházi költségek
től való félelmében felakasztotta magát. A 
cscndörség erélyesen nyomoz a garAzdálkodók 
után.

— Jólöltöaött rablók támadása a Wekerle- 
telepen. Az elmúlt éjszaka a Wekerlctelepi 
Horthy Miklós ul egyik villamos állomásánál 
égy jólöltözött 25—30 év körüli fiatalember 
leütötte Németh Ilona 21 éves elárusilónőt és 
a rctlküljét, amelyben hetitlzeléae volt, el- 
rabolta. A rablátátnadő kézrekeritésére meg
indult a nyomozás.

— Dugulás éa aranyerei bánfainak, gyomor- 
f* máJ; ♦» lépdutiadás, n has ál
landó puffadtsaga és a rekeszizom gyakori fel
tolódása, hát- és derékfájás ellen a termésret- 
adta „Ferene JáiacF* krserüvtz, kisebb ada
gokba elosztva, naponta többször bevévc, hat- 
halót legttiéget nyújt.

tagja volt az intézetnek, de szüleinek állan
dóan leveleket irt haza, hogy elvesztette lelki 
egyensúlyát,

nem tudja megszokni a papi életet.
Szülei vigasztalóik leveleikben, semmi körül
mények között sem akarták hazavinni és azt 
mondták, hogy majd megszokja az intézetet.

A fiatalember szombaton reggel eltűnt az 
intézetből és dr. Császár Ferenchez,

a szeminárium Igazgatójához levelet inté
zett, amelyben bejelentette, hogy öngyil

kos lesz.
Táviratilag értesítették a fiú szüleit és az el
tűnt kispapot az egész városban keresték. Mint 
utólag kiderült, Győrffy az épületben rejtőzött 
és kivárta az alkalmas pillanatot, amikor le- 
ugorhat az emeletről.

Kétségtelenül azért akart meghalni, mert el
vesztette lelki egyensúlyát, nem akart pap 
lenni és emiatt szüleivel is összeveszett.

— Vasárnapi Öngyilkosságok. Vasárnap dél
előtt a hűvösvölgyi Nagyréten a kirándulók az 
egyik fán akasztott ember holttestére bukkan
tak. Értesítették a rendőrséget, amely meg
állapította, hogy a hűvösvölgyi Nagyrét öngyil
kosa Nagy Ignác ötvenesztendös iparossegéd
del azonos, aki súlyos, gyógyíthatatlan beteg
sége miatt vált meg az élettől. — A Népliget
ben egy pádon Frommer-pisztollyal szíven- 
lőtte magát Pintye Bálint 32 esztendős ápoló, 
aki legutóbb a Vöröskeresztnél teljesített szol
gálatot. Tettének oka ismeretlen. Mindkét 
halottat a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították.

— Hónapokig fosztogatta a vasúti kocsikat. 
Szolnokról jelentik: A csendőrség letartóztatta 
Kun Mihály szolnoki lakost, aki hónapok óta 
fosztogatta az áruszállító vasúti kocsikat. A lo
pott holmikból egész raktárt rendezett be, 
amelyben az építőanyagtól a selyemholmiig 
minden található volt

— Huszonötévé^' ujságtrájublleum. Ugart. JlDr 
nepli hírlapírói munkásságának negyedszáza
dos évfordulóját Fabriczky Antal közgazdasági 
hírlapíró. Fabriczky Antalt, akit a közgazda- 
sági körökben mindenki becsül, a nevezetes 
évforduló alkalmával sokan keresték fel sze
rencseki vánalaikkal.

— Kutyaklállitás a Tattersalban. A Magyar 
Ebtenyésztők Országos Egyesülete vasárnap 
tartotta meg az idei nemzetközi kulvakiállitást, 
mely iránt nz ebtulajdonosok körében nagy 
érdeklődés mutatkozott, összesen 235 külön
böző fajtájú kutyát állítottak ki. közöttük szó- 
katlanul nagy számban, 103 külföldi tenyész
tésű ebet. Vasárnap késő este hirdették ki a 
díjkiosztás eredményét: József főherceg tisz- 
teletdiját Kövess And ír drótszörü foxterrier 
csoportja kapta, a földmivelésügyi miniszté
rium diját dr. Dankó János és Czájlik László 
tenyészete. A főváros diját dr. Graft Lajos fő
állatorvos kutyájának ítélték. Ezeken kivül 
még számos dijat osztottak ki.

— Teljesen megváltozott tegnap óta a Rá- 
kóczi-ut képe. Tegnap nyílt meg ugyanis az 
Ostcndc-kávéház újonnan épített és ragyogóan 
kivilágított tcnasza. A dobogón emelkedő ha
talmas, díszes terrasz, mely páratlan a maga 
nemében, egy luxus-hajó fedélzetére hasonlít, 
ahol a közönség egyszerre hüsül, étkezik és 
szórakozik. Az Osfcnde programmja azonban 
változatosabb, mint a nagy hajóké, mert a 
jnzzeti kivül Veres Lajos cigányzenéjét és Kai- 
már Pál énekszámait is nyújtja.

— Rozgonylnúl 3 fénykép 8 P. Kálvin-tér 5.
Ági! Gyere haza. 
Nyugodtan aludhatsz 
Itt volt már — Ditricbsteln.

— Kórházi osztályt szanatóriumi ellátás
sal nyitott a vasutcai dr. Pajor Szanatórium 
napi 8 pengő ápolási díjjal. A kiilönszobák 
árait is lényegesen leszállította.

A debreceni kaszinó díszközgyűlése. Debre
cenből jelentik: Sxázegyéves fennálásának ün
neplésére vasárnap díszközgyűlést tartotta deb
receni Űrt Kaszinó. Olchváry László, a debre
ceni tábla elnöke mondta az ünnepi beszédet.

— Felhívás a gázfogyasztó közönséghez! A 
költözködés! évnegyeddel kapcsolatban felhív
juk a háziasszonyok figyelmét, legelsősorban 
űzőkét, akik háztartásukban eddig még gázt 
nem hnsznállak, vagy akik újabb gázkészülé- 
kok használatára tértek át, hogv saját érde
kükben keressék fel a Gázmüvek VI., Vilmos- 
császár ut 3. I. emeletén lévő bemutató és 
mintakonyha helyiségeit, ahol minden kedden 
és pénteken délután öt órakor a gáznak a ház
tartásban való gazdaságos fel használásáról be 
mutató előadásokat tartunk. Előadásainkon 
mindenki elsajátíthatja a gáz takarékos hasz
nálatát és a készülékek helyes kezelését. Az 
előadásokra a belépés díjtalan. Budapest Szé
kesfőváros Gázmüvet.

— Szenzációs eredmény a hajmosás terén! 
A kozmetikai Iparnak a legérdekesebb uj talál
mánya a „száraz*1 shampoon, mellyel 3 perc alatt 
remek, hullámos frizura nyerhető és folette- 
gessé teszi a sok Időt Igénylő fejmosást, „Fe- 
kete fej1 védjeggyel valódi. .

— A gyomorfájás, gyomornyomá., bélsám 
pangás, alhasl vérbőség, nagyfokú erjtdés, 
rossz emésztés, fehér nyelvlepedék, kábult. 
Ság, fülzugás, halvány arcszin, migrén, kert, 
vétlenség a természetes „Ferene Jóaaet** ka 
serüviz használata által igen sok esetbe* 
hamarosan elmúlik. Az orvosi világ azért 
nyilatkozik a legnagyobb elismeréssel a 
magyar Ferene József vízről, mert hatás, 
izgékony bélrendszcrü egyéneknél is meg. 
bizható és rendkívül enyhe.

Népitélet!
A Hétfői Napló 

1000 pengős bűnügyi 
regénypályázata

A Hétfői Napló mai számában foly
tatjuk NÉPITÉLET ciinü 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 nyomozásén 

és vizsgálatán,
egészen addig, amig a leleplezett tettes a 
bíróság elé áll. A bíróság lefolytatja a fő
tárgyaidat és Ítélethozatalra vonul vissza.

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

a jogi szempontok figyelembevételével 
kiszabta a vádlott büntetését, az ítéle
tet pedig lepecsételt borítékban eljut
tattuk dr. Horváth Kamill királyi köz

jegyzőhöz.
Az Ítéletet 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
lítette a bírói Ítéletet, ezer pengő jutal

mat kap.
'Vita feSbtén a Hétfői Napló zsűrije dönt. Á 
pályázók minden héten pályázati szelvényt 
találnak a Hétfői Naplóban.

A szelvényeket ki kell 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 4). 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 riportregényl 
és 1000 pengőt akar keresni, olvassa regé
nyünket és hozzon Ítéletet.
nollár 6c fontra zálogleveleket én kötvényeket UUllor “□ lUllllU pengő ellenében vesz és elad, vala' 
mint ezekre kölcsönt folyósít Barnabank, Budapest V. 
Nádor-utca 26. Tőzsdével szemben. Telefon : 213-18, 104-6

— Vegyétek és egyétek a Keszler-kávét.
— Pestsxenterzsébefi mentők közgyűlése. 

Vasárnap délelőtt tartotta évi rendem közgyűlé
sét a pestszenterísébetl önkéntes mentőegye
sület. Barabás Arnold dr. tiszti főorvos elnöki 
megnyitója után előterjesztették az évi jelen
tést, amely szerint 1921 esetben nyújtottak 
elsősegélyt a pestszenlerzsébeti mentők az el
múlt évben.

A Ml MOZINK
CITY FILMSZÍNHÁZ (V.. Vilmos császár-ut 88-38 Tele

fon: 111-40.) Kacagó tarka tavasz. Legújabb 4 színes trükkrajz, 2 eredeti Micky egér. 2 Híradó és 1 Sport
kép. — Az előadások kezdete hétköznap: 2. Mii. 5 W, 8, H10 és 11 órakor, ünnep és vasárnap délelőtt 10. 
Hl2. délután 1. Vj3. 4. H6. 7. ^9 és 10 órakor. Hétköznap a 2 és Vtil órai előadások félhcly.irakkal.

GOŰSO (IV., Váci-utca 9. Telefon: 87-4-02). Ne félj 
a szerelemtől (Llnne Hald. Ralph Arthur Roherli). — A tavak királya (Riport), — Fox és. magyar híradó. — 
Az előadások kezdete mindennap: %4, 7Í6, %8, %10. 
A hótköznapi első előadás félhelyáru.

CORVIN FILMSZÍNHÁZ tjönef körül H PRÖl-tii safok. 
Tel.: 389—88.) Ne félj a szerelemifi]. Vigj. Főst.: Lisna Hald, Ralph A. Robcrts, stb. — A tavuk királya. Kut- turfllm. — Híradó. — Előadások kezdete hétköznap: 

Vi8. U10. vasár- és ünnepnap: %4. H6. W8. */zl0.
— Az első előadások félbelyárakkal.

KAMARA MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ (l)ohány-utra és Nvár- utca aarok. Tel.: 44-0-27 ) Sorsok a fergetegben l-ösz.: Barbara Stnnwvck. Olló Kruger. - Zűrzavar a Stúdió- bán. — Az előadások kezdete mindennap: 4. 8. 8, 10. 
— Az első előadásokon mindennap félhélyárak. — 
Szép idő esetén nyitóit tető. VI., Nagymező-utca 22

24. (Telefon: 22-8-98.
29-2-50).  Ciklon az 
Óceán felelt. Fősz. John és Lionel Barryinore. 
Heten Heves, — Stau Híradók. — Előadások 
8, 10 órakor, vasárnap

tilosban. Rnrlesxk. —2—fi.íg folytatólagosan, azután 6,
2, 4, 6. 8. 10 órakor.
LFA FILMSZÍNHÁZ (Terétkörut 80 Teli 197-ff? 4a197—68.) Ne félj a sieretemlfil. Bohózat. Főst.i Liáné

Hald, Ralph A. Roberts, stb. — A tavak királya. Kút- turfllm. - Híradó. - Kezdete hétköznap: %6 #8. H10. 
ÍSS&íétbWrXl*4 * H’° * A’

URÁNIA FILMSZÍNHÁZ (Rákóczl-ut 21. Te!.: 48Ö-4Ö.) Magyar szivárvánv. Látványos színpadi revö 18 képben. Koníerál: Békefíi László és Unczy Marflt. Fel
lépnek: Dajbukál Ilona, Bársony István, atb. — Elő- 
MF°W° H8* 41ÍÖ“‘B; *l0‘ V“1'* * üaOeP*
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Meggyilkolta
és elégette férjét

Meglepő fordulat a rábahldvégl dráma Ügyében
Szombathely, május 6.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Rábahidvégen történt féltékeny* 
ségi dráma nyomozása során vasárnapra

váratlan fordulat történt
Balázs Lajos rábahidvégi birtokos fe

lesége ezelőtt néhány nappal megjelent a 
csendörségen és itt elmondta, hogy férje 
féltékenységi jelenetet rendezett és ő ve
szekedés közben hirtelen felindultságában

az égő petróleumlámpát férje fejéhez 
vágta,

és a petróleumlámpa halálra égette Balázs \ 
Lajost.

Pesti mérnök kutya kor bácsos 
átférje Gyöngyösön

Kényes ügy az altér hátterében
Gyöngyös, május 6

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Szombaton este botrányos jele
net színhelye volt a gyöngyösi Corsó kávé
ház. Egy idegen ur rontott be a kávéházba, 
s a terrasson ülő tulajdonost, Masanszker 
Sándort

kutyakorbáccsal megverte.
Masanszker védekezett s dulakodás közben 
a korbácsot elvette a veszekedő férfitől és 
azzal visszacsapott rá. Végül is a pincérek 
és a közönség választotta szét a verekedő
ket.

Mint később kiderült,
a kutyakorbácsos férfi Barna Sándor 

budapesti mérnök volt,
aki aznap este Mavart autóbusszal érkezett 

Mérték szerint divatszöveteinkből
fekete, sötétkék vagy bármely színben kétszeri próbával

ttMiOHOnvt 30 pangóért készitank 
,,VERSENYSZABÓSáG“; RottenbHIor-ütéa 4m, I. em.

»—■ A kormányáé vasárnap déli 12 óra
kor kihallgatáson fogadta a Hasszán bég ve
zetésével Budapestre érkezett török képvise
lőket. A kihallgatáson a török vendégeken 
kivül a budapesti török követ és Pékár 
Gyula, mint a magyar parlamenti fogadó
bizottság elnöke voltak jelen. A kormányzó 
szívélyesen elbeszélgetett a megjelentekkel.

— A kereskedelmi miniszter Szarvason. 
Fabinyi Tihamér kereskedelmi miniszter va
sárnap résztvett Tóth Pál országgyűlési kép
viselő beszámológyülésén, amelyen hosszabb 
beszédet mondott és különösen az Alföld 
égető problémáival foglalkozott. A kereske
delmi minisztert nagy lelkesedéssel ünnepelte 
egész Békés vármegye népe.

—- Eltűnt bölcsészettanhallgatónő. Meg
jelent a főkapitányság eltűnési osztályán 
Molnár Z. Jánosné festőművész neje, aki 
a Telepi-utca 6—8. sz. alatt lakik s beje
lentette leánya, Dalma, 23 esztendős böl- 
r.sészettanhallgatónő eltűnését. A feltűnően 
szép fiatal leány 5-én reggel azzal távozott 
el hazulról, hogy az egyetemre megy, azon
ban ott nem jelentkezett s azóta haza sem 
túrt. Szülei attól tartanak, hogy’ valami baj 
érte. — Győri Mátyás 27 esztendős egyetemi 
hallgató május 2-án eltávozott gfóf Haller* 
utca 7. sz. alatti lakásáról és azóta nem 
adott életjelt magáról. — Dávid János húsz- 
esztendős földmives, aki május 3-ár. Tó
almás községből kerékpáron indult cl Bu
dapestre, azóta nem adott életjelt magáról. 
Hozzátartozóik a főkapitánysághoz fordul
tak, s kérik annak megállapítását, hogy 
Dávidot nem érte-e útközben valamilyen 
szerencsétlenség. A rendőrség mind a három 
eltűnés ügyében megindította a nyomozást.

—- A veszprémi püspök bérmálás! kör- 
utja. Nagykanizsáról jelentik: Dr. Rótt 
Nándor veszprémi megyéspüspök bérma- 
körutja során holnup ideérkezik. A város 
nagy ünnepélyességgel fogadja a püspököt, 
aki résztvesz az Actic Catholica nagy
gyűlésén.

A boncolás vasárnapra megállapította, 
hogy

nem úgy halt meg Balázs, ahogy fele- 
sége elmondotta. Balázs Lajost meg
gyilkolták és azután, hogy a külsérelml 
nyomokat eltüntessék, leöntötték pet

róleummal, majd meggyujtották.
Az asszonyt, valamint 21 éves Lajos fiát 

és 19 éves Irén leányát előzetes letartóz
tatásba helyezték s a szombathelyi ügyész
ség fogházába szálitották.

Valkó Miklós dr. vizsgálóbíró ma dél
előtt kihallgatásuk után fog dönteni további 
sorsukról.

Gyöngyösre. A Mavart-nál várta húgának 
férje, Schönfeld gyöngyösi kereskedő, aki
nek felesége pár héttel ezelőtt egy kényes 
üggyel kapcsolatosan váratlanul szüleihez 
utazott. Kiszivárgott hirek szerint az ügy 
másik szereplője Masanszker Sándor, a 
gyöngyösi Corsó kávéház tulajdonosa lett 
volna. Annál valószínűbb ez, mert a dula
kodás hevében

Barna Sándor hangosan szidalmazta 
Masanszkert, amiért ígérete ellenére 
továbbra is találkozott az asszonnyal.

A botrányos verekedés az egész városban 
érthető feltűnést keltett, mert a Corsó ká
véház Gyöngyös főutcáján van, amely a 
veszekedés idején tele volt sétáló közönség- 
gél.

Súlyos szerencsétlenség 
motorkerékpár verseny közben

Eger, május 6.
64 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap délelőtt a hevesmegyei 
Kápolna község határában súlyos molor- 
kerékpárszerencsétlenség történt. Varga 
Tibor 25 éves budapesti magántisztviselő, 
aki a Kispesti Atlétikai Klub motorososztá
lyának megbízhatósági versenyén vett részt, 
Kápolna határában megelőzött egy előtte 
robogó autót. Varga nem vette észre az 
autó előtt haladó teherkocsit és

70 kilométeres sebességgel neklrohant.
Fején és lábán súlyos roncsolásokat 

szenvedett. Az egri irgalmasok kórházába 
szállították.

Nyugágy lábtartóval 4’80, hátizsák 1*60, 
nyári takaró 2’50, szalmazsák 8.—

|f kárpitoskellék, szőnyeg-IlMNuMlU és linóleum-áruházában 
TELEKI • TÉR 8., Népszínház - utcánál.

—- Megalakult a Cséplőgéptulajdonosok Or
szágos Szövetsége. Vasárnap délelőtt féltiz 
órakor a sülöiparosok székházénak nagyter
mében tartotta alakuló közgyűlését 13.500 
cséplőgéptulajdonos nevében kiküldött 220 
megbízott. Dr. Zcőke Antal országgyűlési kép
viselőt elnöknek, Borsy Mihályt ügyvezető el
nöknek választották meg. A szövetség ügyei
nek intézésével JárAly Józsefet bízták meg. A 
kiküldöttek közül 120-an Budapesten marad
nak és hétfőn délelőtt Zeőke Antal és Krüger 
Aladár vezetésével átnyújtják n miniszterel
nöknek, a földmivelésl- és kereskedelmi mi
nisztereknek memorandumukat, amelyben töb
bek között a bércsópléa községi képesítéssel 
való engedélyezéséi, a cséplőgép lefoglalása 
alól való mentesítését, az OTI járulék rendezé
sét és a kartelek elleni védelmet kérik.

— Százhalombatta—dunafllrtdl telektulajdo
nosok egyesülete alakuló és lisztikarválaszlö 
közgyűlését f. hó 7-én este KI órakor tartja 
XI., Horthy Miklós-nt 1. alatt. (Gellért-kávéház 
különtermeiben.)

— Halott embert találtak a vasúti síneken. 
Vasárnap hajnalban, két óra tájban, Kispesten 
a lajosinlzsei vasút mentén, a porcellángyór 
közelében, egy férfi teljesen szétroncsolt holt
testét találták. A vasutasok fedezték fel a 
sínek között fekvő halottat és borzalmas föl
fedezésükről értesítették a főkapitányságot. A 
központi ügyeletről bizottság szállott ki a 
helyszínre, amely megállapította, hogy a halott 
Szalag Ferenc huszesztendős gyári munkással 
azonos, aki Kispesten, a Vasgercbcn-utca 93. 
alatt lakott. Halálának okát eddig még nem 
sikerült megállapítani, vagy véletlen baleset, 
vagy öngyilkosság következtében került a 
sínekre. Holttestét a kispesti temető halottas
házába szállították.

— Fabinyi kereskedelemügyi miniszter nyitja 
meg a hatodik Szegedi Ipari Vásárt. A lüktető 
elet elevensége teszi mozgalmassá Szeged vá
rosát. Lázasan készülődnek a VI. Szegedi Ipari 
Vásárra, amely jóval felülmúlja az eddigi sze
gedi vásárok arányait. Fabinyi Tihamér dr. 
kereskedelemügyi miniszter, a Szegedi Ipar
testület kérelmére vállalta, hogy személyesen 
nyitja meg a VI. Szegedi Ipari Vásárt. A vá
sáron az összes ipari szakmák képviseletében 
több mint 300 iparos vesz részt. Jelentőséget 
nyert a vásár azáltal; hogy május 18-tól-27-ig 
féláru vasúti jeggyel lehet Szegedre utazni és 
az igazolványok május 20-tól 29-ig érvényesek 
a visszautazásra. A MÁV és Szcsev. vonalain 
kívül Szolnoktól Szegedig és vissza május 
18-tól junius 1-ig 50%-os kedvezmény van a 
MFTR hajóin is. Az utazási igazolványok az 
összes magyarországi meneljegyirodákban kap
hatók.

— Clpőkereskedő-kongressr.us. A Magyar 
Cipőkereskedők Országos Egyesülete vasárnap 
délelőtt országos cipőkereskedő-kongresszust 
tartott. Kálmán Andor elnöki megnyitója után 
Welsr Abrahóm társelnök szólalt fel, az ármi- 
niniálás bevezetését követelte. Mandel Lipót 
debreceni kereskedő volt a következő felszó
laló, aki az árminimálást a gumicipőkre is ki 
szeretné, terjeszteni. Ezenkívül még márkavédel
mit követelt. Azt javasolta, hogy a gyárak ár
tartási kötelezettséggel adjanak el a kiskeres
kedőknek. Az utolsó felszólaló Lukács Miklós 
solt, az egyesület főtitkára, aki nzt javasolta, 
hogy a gyárak a márkás áruk árvédelmit a ci
pőkre irt eladási árral biztosítsák. A felszóla
lásokat határozati javaslatba foglulva, a kon
gresszus elfogadta

— „Anyák Napját** rendezett az Ifjúsági Vö
röskereszt. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 
vasárnap délután tartotta meg az Anyák Nap 
ját. Az ünnepélyen Liber Endre alpolgármester 
mondott magasszárnyalásu beszédet a magyar 
anyák hivatásáról.

Csibi itt, Csibi ott, Csibi mindenütt!
Utcára, strandra és táncra 
Csibi sarucipő a nő Ideálja!
Criblt felfedeztük, életre hívtok, hogy a ásón nemet I Csibi jött — Gslblt látták ée hamar meggyőzte 
szolgálja, a jártai könnyűvé, a lábat széppé tegye. | a nőket, hogy nélküle a nyár elviselhetetlen.

■st a klsérólagM aMkMkgunkel minden hölgynek látnia kel..

DIVtfcsXmSlOK
BÜDABOn. BJUCOas-OT n-a.

Imrédy vasárnap
Bécsbe érkezett

Bécs, május 6
64 Hétfői Napló tudósítójának telefon* 

jelentése.) Magyar politikai körökben úgy 
tudták, hogy Imrédy Béla pénzügyminisztert 
hétfőn utazik el Budapestről, hogy részt- 
vegyen Genfben a népszövetség pénzügyi 
bizottságának tanácskozásain. Imrédy Béla 
pénzügyminiszter azonban vasárnap reggel 
elutazott Budapestről és

kiszállott Bécsben, almi délben a déli- 
vasúti pályaudvaron Buresch osztrák 

pénzügyminiszter várta.
Imrédy Béla néhány órát töltött osztrák.' 
kollégája társaságában és azután a délután 
folyamán továbbutazott Genfbe

— Asztalosmesterek országos kongresszusa. 
Az Asztalosmesterek Országos Szövetsége va
sárnap országos kongresszust tartott. Nagy 
Antal törvényhatósági bizottsági tag, a buda
pesti. iparleslület -elnöke .vázolta a szakma 
helyzetét. Kormányihntézkedésekel sürgetett az 
ipar megmentésére, l'üredy Lajos főtitkár & 
48 órás munkaidőt és a bérek nünimálását ja
vasolta. __ __

Ki, Ktí

KotMaUi r.ajM-atca 11.
0 A Biztosító Intézetek Országos Szövetsége 

(BIOSzI Gergely Tódor m. kir. gazd. főtaná
csos, az Első Magyar Általános Biztosító Tár
saság vezérigazgatójának elnöklete alatt tar
totta meg teljes ülését, melyen a Magyarorszá
gon működő biztositó társaságok csaknem tel
jes számban jelentek meg. Dr. Kutasi Elemér, 
a Szövetség igazgatója előterjesztette a Szövet
ség évi jelentését, mely igen részletesen ismer* 
teti a biztosítási intézménynek alakulását, vala
mint a Szövetségnek az elmúlt 1933. évben ki
fejtett sokirányú munkásságát.

A teljes ülést a jelentést, valamint a Szövet
ség zárszámadásait egyhangúlag tudomásul 
vette és köszönetét nyilvánított a Szövetség 
vezetőségének értékes és eredményes mun
kájáért.

Ördöglovas 
bbwnyitják a Király színház népszerűségét. fizui jsnosviiez 
Budapest legnagyobb szenzációja. Mindenkinek meg kell néznie az

Ördöglovas-t
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A Hétfői Napló 1OOOpengős rejtvény-regénye
Pályázati feltételek a 8-ik oldalon (2)

Jön a Mord-autó
A rendőri riporter autója ezalatt már 

búgva nyeli a métereket, amint rohan fel
felé a lejtős kissvábhegyi utón.

Fele utón találkozik egy mentőautóval.
A piroszászlós mentőautó már lefelé jön. 
A mentőorvosok elvégezték azt. ami a kö

telességük volt. Konstatálták a beállott halált.
Az újságíró autója mögött egyszerre csak 

vészes hangú sziréna b/Sdiií: jön a főkapi
tányságról a híres Mord-autó, a gyilko<3ági 
riadókocsi.

Mögötte nagy, sötétkék, csukott autóban a 
rendőri bizottság emberei.

A rendőrautók szirénázva, nagy reflektor- 
fénhyel, eszeveszett irammal robognak, meg
világított hatalmas porfelhőt vernek fel ma
guk körül.

Sietni kell.
Minden pillanatnyi késedelemért kár, ha 

bűnügyről van szó.
A Tüske-utca 71. számú villánál, amely 

Kolb József tulajdona, a késő esti órák da
cára szokatlanul mozgalmas az élet.

A máskor csöndes és ilyen időtájban el
hagyatott, elegáns budai villasorban elszórva 
rendőrposztok állnak, a két utcát határoló 
villatelkek körül.

Csak szigorú igazoltatás után lehet át
lépni a kordont. A rendőrök elküldik a 
szomszéd vWlák kíváncsiskodó házmestereit. 
Senkinek sem szabad a Kolb-villához lép
ni ... Nem szabad összekuszálni a hely- 
Miint.

A kordonon csak az újságírók léphetnek 
át. A rendőri riporterek s?a ^emberek, Néni 
a kíváncsiság hajtja ide őket, hanem a hi
vatás. Tudják, hogyan kell viselkedni hely
színen: semmihez se hozzányúlni, semmit el 
nem mozdítani a helyéről, amíg a rendőri 
bizottság nem tartja meg a szemlél.

A Mord-autó a villa ellőtt stoppol. Megáll 
a sötétkék személyautó is. Egymásután száll
nak ki a rendőrségi emberek.

Elsőnek Vogodi kapitány, a gyilkossági 
ügyek közismert referense ugrik ki a kocsi
ból.

Utána Zóna Ervin deteklivfőfelügyelö 
négy detektivved.

Azután az inspekciós rendőrorvos, meg a 
főkapitányság bűnügyi fotográfusa és egy 
daklidoszikopus hagyják el az autót.

Vogodi kapitány megigazítja feketekeretes 
pápaszemét és megszólal:

— Hol az intézkedő rendőr?
Szép szál, vállas, termetes rendőraltiszt 

lép eíiő. Feszes vigyázzállásban adja a je
lentést:

— Kapitány urnák alázatosan jelentem 
Bognár II. Tódor törzsőrmester, mint intéz
kedő rendőr, jelentkezem.

— Mondja cl röviden, mi történt?
— Kilenc óra tizenhét perckor Galambos 

Zsigmond soíTőr futva jött hozzám és kért, 
hogy azonnal értesítsem a mentőket, mert 
gazdáját, Kolb József bankárt, akit látásból 
magam is régóta ismerek, a villája bejárata 
előtt súlyos baleset érte. Én rögtön telefonál
tam a mentőkért. Mialatt a mentők utón vol
tak, idesiettem a rácsos kapuhoz, ahol arcra 
bukva, mozdulatlanul feküdt a bankár ur. 
Kezében szorongatta az alumíniumból ké
szült kapukulcsot. A sofl’ör segítségével meg
fordítottam u testet és azonnal láttam, hogy 
nincs l>enne élet. Első pillanatban azt hit
tem, hogy szivszélhüdés, azután megjöttek a 
mentők. Az orvos ur mesterséges lélegzéssel 
próbálkozott, de hiábavaló volt az élesztési 
kísérlet, Kolb ur halott volt. A mentőorvos 
ur még csak annyit mondott, gyanús tünete
ket észlelt, szükségesnek tartja, hogy az ese
tet bűnügyi szempontból vizsgálják ki. Erre 
azután telefonon jelentést tettem a főkapi
tányság központi ügyeletének.

Villamos áram gyilkolt
Mialatt a rendörposzt jelentést tett, a 

rendőrorvos már odakiáltott a sofTőröknek:
— Guminikesztvüt reflektort kérek.
Ismét nyílik a Mord-autó ajtaja.
A modern nyomozás egyik legtökéletesebb 

szerszáma ez az autó. Valóságos guruló fő
kapitányság. Van ebben minden, ami egy 
bűnügyi nyomozáshoz szükséges. Fényké
pezőgépek. műszerek, szerszámok, csáká
nyok. lapátok, fejszék, fúrók, kisebb-na- 
gyobb reflektorok, még íróasztal is van 
benne, irószerszámokkal felszerelve, hogy 
rögtön jegyzőkönyvet lehessen Írni, kis dak
tiloszkópiai műhely, tökéletes bűnügyi labo- 
gatőnum.

Most halottvizsgálathoz szükséges orvosi 
gumikesztyűt és erős fényű reflektort hoz
nak elő.

Közben megérkezett a rendőrség fekete 
halottasszállitó kocsija. A két halottszállitó- 
legény odasiet az orvoshoz és várják a pa
rancsát.

— Vetkőztessék le a halottat.
A hullaszállítók lehúzzák Kolb József élet

telen testéről a világosdrapp felöltőjét, az
után sorra kerül a zakó, a mellény, megnyit
ják az inget.

A rendőrorvos letérdel, a holttest fölé ha
jol, megtapogatja a szivtájékáf, az ütereket, 
n halántékot, végighuzza ujjait a nyakán, 
azután inégegyszer a halott csuklója felé 
nyúl, megemeli a viaszsárga kezet, kifordítja 
a tenyeret, gumikesztyüs kezével végigsi- 
mitja az ujjakat, azután feláll, leveri térdé
ről a port, majd szakszerű rövidséggel 
mondja a rendőri bizottság vezetőjének:

— Szivbénülés idézte elő a halált. Nem 
természetes halál. A jobbkéz három ujjún, 
azon a három ujjon, amely a kapukulcsot 
szorongatja, égési pörk nyoma látszik, a fel
hám hiányos. Ezt az embert nagyfeszültségű 
villamosáram sújtotta halálra.

A rendőri bizottság emberei szinte egy
szerre vetik fel a fejüket, az orvos meglepő 
kijelentésére.

Itt valami furcsa dolog 
történt!

Zóna főfelügyelő minden izma megfeszül.
Két nagy barna szeme kutatva kiséri a 

>rendörorVM» minden mozduhitAt, .jellegzetes 
nyírott bajusza rángatódzík,- orFcimpái?kiiá- 
gulnak. igazi vadászkopó.

Vadászkopó, amely alig várja, hogy el
eresszek a pórázról az űzött vad után ... 
Már rugaszkodni akar ...

— Ilát itt valami furcsa dolog történt. A 
villamosáram nem sétálgat csak ugy minden 
ok nélkül, hogy megöljön egv bankárt — 
mondja s ezzel int a detektiveknek s már 
indul a Aford-autóhoz,

Kis táskából gumikesztyűt vesz elő, fel
húzza a kezére, odalép a villa rácsos kapu
jához, megnyomja a csengő gombját.

A kert közepén álló kastélyszerü villában 
élesen berreg a csengő.

— A csengőből nem jön ki kósza áram, 
— mondja a detektív, — nézzük a kerítést.

Leveti a kesztyűt, amely az áramütés ellen 
véd és puszta kézzel megfögja a rácsot.

— Semmi, ebben sincs áram.
— Hol van az az ember, aki elsőnek vette 

észre a balesetet? — hangzik erélyesen Vo- 
godi kapitány kérdése.

Soffőrsapkás, jól megtermett, szimpatikus 
fiatalember lép elő.

— Én volnék az.
— Kicsoda maga?
— Galambos Zsigmond a nevem. Kolb ur 

sofTörje vagyok.
— Beszéljen csak röviden arról, mit tud.
— Kérem alássan, este kilenc óráig a 

tözsdekaszinóban volt a gazdám. Vasárnap 
mindig ott vacsorázik. Tetszik tudni, a sza
kácsnő és a szobalány, akik az itthoni ház
tartást vezetik, vasárnap este mindig kimé* 
nősek, csak hétfőn reggel jönnek haza Rá- 
koshegyről, ahol rokonlátogatóban járnak. 
Kilenc órakor a kaszinó portása előhívott, 
hogy álljak a kapu elé, mert a gazdám haza 
akar kocsizni.

— Mindig ilyen korán szoktak hazajárni?
— Ha már este odaát vagyunk Pesten, 

akkor csak ritkán szoktunk éjfél előtt haza
vetődni, mert a gazdám kávéházba és lokálba 
is be szokott nézni, de ma kivételesen va
csora után azonnal hazadirigált. Azt mon
dotta, fáj a feje, meg azután, korán reggel 
tárgyalása van a törvényszéken.

Apasági kereset a kabát- 
zsebben

— Szóval, hazakocsikáztak?
— Igen.
— És otthon mi történt?
— Amikor a villa elé értünk, Kolb ur ki

szállt, én jóéjszmkát kívántam neki, azzal az 
autót újra beindítottam, hogy a garázsba vi
gyem. A garázshoz a villa másik bejáratón, 
a túlsó utcából kell behajtani. Amint a sar
kon befordultam. láttam, amint a gazdám 
éppen a zárba illesztette a kulcsot, de még 
mielőtt befordulhattam volna, azt is Láttam, 
Xm biítefcö elvágódik a földön, Azonnal

stoppoltam, behúztam a kézifékei, leugrottam 
a kocsiról, a kapuhoz siettem, hogy segítsé
gére legyek. Arccal lefelé feküdt. Kinyújtott 
kezében ott volt az alumínium kapukulcs. 
Talán az ijedtség tette, hogy a testet képtelen 
voltam megmozdítani, ezért segítségért sza
ladtam, megtaláltam a rendőrposztot és szól
tam neki.

Az egyik detektív a halott ruháinak zse
beit kutatta át.

Arany karkötőórát csatol le a csuklójáról. 
Kisujjáról lekerül egy brilliáns gyűrű, mel
lényzsebében pár fillér aprópénz.

Belső zsebében tárca, benne száztíz pengő, 
egy öldolláros, egy húsz koronás cseh bank
jegy, egy úrvezetői fényképes igazolvány, ál
landó belépőjegy a tőzsdére, kétszemélyre 
előreváltott színházjegy a Vigopeta kedd esti 
előadására.

És végül egy törvényszéki akta, amelyben 
Kelemen Józsa tisztviselőnek, mint felpe
resnek, Kolb József bankár, mint alperes 
ellen megindított apasági keresetéről van szó. 
Az akta mellett idézés: hétfő reggeli tárgya
lásra idézték Kolb Józsefet.

A keresetet Vogodi kapitány átfutja é,s szó 
nélkül, de jelentős kézmozdulattal és külön 
nyomatékkai nyújtja át Zónának.

Lobogó villanydrót
A főfelügyelő zsebrevágja az aktát, azután 

kézi villanylámpát vesz elő, maga elé. világit 
és lassan, óvatosan lépkedve elindul a rá- 
csoskerités mentén.

Ugy lépked, mint a hiuz, nesztelenül, óva
tosan, szinte a levegőben lebeg, egyetlen láb
nyomot, egyetlen sarjadó fűszálat nem gázol 
el, még a kavicsok se nyikorognak a cipője 
alatt.

Vigyáz a nyomokra, vigyáz a hely
színre ...

Egy perc telik el, amig egy lépést lesz 
előre, centiméterről centiméterre vizsgálja az 
úttestet, a rácsos kerítést, ide-oda villan ke
zeljen a kis lámpa fénye.

Vopodi kapitány közben már alig győz vá
laszolni az újságíróknak, akik kérdésekkel 
ostromolják.

— Egyelőre érthetetlen az eset, — magya
rázza — annyi bizonyos, hogy a bankárt ma- 
gasfeszültségü áram ölte meg. . Odáig még 
nem juthattunk el, hogy azt kérdezzük: ki 
a tettes. Egyelőre jó lenne tudni, miként ke
rült áram a cementbe ágyazott rácsoskapu 
vasalkatrészcibe és miként távozott el ismét 
az áram, mikor már megtette kötelességét és 
megölte Kolbot.

Idáig ért magyarázatában a rendőrkapi
tány, amikor a villa bejáratától jobbkézröl 
eső utcasarok felől harsány kiáltás hallab 
szott. Zóna felügyelő kiáltott:

— Stopp! Kapitány ur idei Reflektort 
kérek, halló, softhökl

A kapitány és az újságírók a kiáltás, a 
hang irányáig siettek, a Mord-autó sofőrje 
odalrúnyitotta a reflektor sugarát.

Az élesen megvilágított saroknál ott állt 
Zóna Ervin, jobbkeze mutatóujjót felfelé 
bökte és jelentősen piMantott a magasba.

Az odaérkező emberek tisztes távolban fél
kört formáltak körülötte, ugy figyelték a 
most köyc.tkezö eseményeket. .

Zóna főfelügyelő nem szólt egy szót sem, 
csak némán mulatott a levegőbe, a magasba, 
a villamoshuzalra. Itt a villanegyedben a vil
lamosáramot szolgáltató huzalok nem a föld 
alatt vaunak, itt a föld felett magas oszlo
pokra feszítve továbbítják az áramot.

Egy ilyen magasan vezetett huzalról, azon 
a helyen, ahol Zóna állt, lebegő drót csüngött 
alá.

Egy véres zsebkendő 
a földön

A drót alatt a kerítés szöglet sarkában • 
földön véres zsebkendő feküdt.

Felemelte a zsebkendőt.
Finom, illatos férfizsebkendő volt.
Monogram nélkül.
Az első nyom ..,

Vogodi kapitány oldaltárcájából papír és 
ceruza került elő. A kapitány helyszíni váz
latrajzot készített.

Gyorsan húzott egyenes vonalakból, he* 
venyészett figurákból percek alatt ki bont a* 
kozott a bűnügyi helyszinrajz, amely olyán 
fontos minden nyomozásnál.

— Hát nézzük csak, uraim.,, ’ •

— Ezen a rajzon pontosan megállapítjuk 
az eddigi adatokból, hogy miként történt--a 
gyilkosság. Kolb Józsefet ugyanis kétségte
lenül előre kitervelten és körmönfonton meg
gyilkolták. A tettes villamos áramot használt 
eszközül. Gumikesztyűt húzott, egy drót vé
gére átfúrt ólomgombot illesztett. A drót 
gombbal ellátott felső részét ügyes dobással 
ráhajitolla a Ferdíndnd-utcában az oszlopo
kon húzódó villanyvezetékre. így most a 
drót leütve lett magasfeszültségű árammal. 
Ö maga védve volt az áramütés ellen a gumi
kesztyűvel. 'Mikor idáig eljutott, a Tüske-utca 
és Ferdfnónd-utca sarkára állt a A'o/b-villa 
cementbe ágyazott vasrácsa mellé és ott le
selkedett. Kolb József kiszállt az autóból és 
odalépett a kapuhoz, hogy kinyissa. Ebben 
a pillanatban a sarkon leselkedő gyilkos a 
kezében tartott drótot hozzáillcsztette a vas
rácshoz. Az áram a szempillantás ezredrésze 
alatt végigfutott a rácson és halálrasujtotba 
Kolbot. A gyilkos ekkor elengedte a drótot, 
a kapcsolás megszűnt, a villa vasrácsa megint 
árammentes lett. A tettes elszaladt. A sofőr, 
aki már a Bárány-utca fele tartott, hogy a 
másik kapuhoz kerüljön, csak a holt lesiet 
láthatta, a tettesnek nem volt nyoma.

Általános meglepetés moraja futott végig 
a hallgatókon a kapitány szakszerű előadá
sára.

A tettes 
megsebesítette kezét

Csak Molnárnak, a legrégibb rendőri ripor
ternek volt egy kérdése. Molnár, aki évtize
deket töltött a rendőrségen és egyedül egy
maga több nyomozásban vett részt, mint 
száz rendőrtiszt, mo*t is fején találta a 
szöget:

— Rendben van, de hogy kerül ide ez- a1 
véres zsebkendő?

(Folytatják)
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Porig égett a kispesti 
százméteres tribün a meccs alatt

A kiesés szempontjából 
nagy jelentősége volt a 
Kispest—Attila mérkőzés
nek, amelyet a kispesti 
pályán alig 500 főnyi 
közönség előtt játszottak 
le. Érdekes, hogy a ki
esésben érdekelt egyesü
letek vezetői, igy a So
mogy, a Nemzeti vezetői

is megjelentek a mérkőzésen, mert ettől füg
gött, hogy az Attila megmentheti-e magát a má
sodik ligába való zuhanástól, vagy pedig be
rántja a Nemzetit vagy a SomogyoL

A mérkőzés első húsz perce fejvesztett kap
kodással telt el, egyetlen kombináció sem ra
gadta tapsra a közönségot A 21. percben egy 
jelentéktelennek látszó kispesti támadásnál Ne
mes lövését a miskolci kapus elügyetlenkedi s 
a labda máris benn táncol a miskolci hálóban. 
10. A siker szárnyakat ad Kispestnek és Hor
váth támadásai csaknem újabb gólt eredményez
nek. Szabó ali 5 méterről irtózatos erejű lö
vést küld a miskolci kapura, melyet Barna ka
pus nagy lélekjelenléttel véd. A túloldalon az 
Attila lendülete is erőteljesebb és Sarkadinak 
ugyancsak legjobb tudása csillogtatására van 
szükség, hogy Maszlonka elől mentesítse kapu
ját. a biztos góltól. Kispest játssza a formásabb, 
a jobb futballt, csatársora stílusosabb, kombi
nációi tökéletesebbek. A két védelem elég biz
tos lábon áll, Kispestnél Rotgonyt, a vendégek
nél Bán jeleskedik hatalmas felszabadító rugó
saival. A? erős szél a miskolciakat láthatóan 
zavarja, egész félidőben egyetlen komoly gól
helyzetet nem tudnak összehozni.

Nagy elánnal kezd mindkét csapat a második 
félidőben. Már a harmadik percben eredményes 
a kispesti johbszárnynak egy lendületes akciója: 
Mikes' beadását Szabó nagy erővel küldi a háló 
balsarkába. 9:0.

A közönség mámorosán hajrázza, tempózza a 
Kispestet.

Majd uz Attila rosbz játékára célozva üteme
sen hangzif $ kórus,,gúnyolódása

— Ég az Attila .., ,'*p az Attila ..,
É^kor még senki se-gondolta volna, hogy a 

kispesti közönség egy'‘részének ez a gúnyoló
dása fordítva fog beütni.

Tombol a'tűzvész
A 13. percben tart a játék, amikor a közön

ség egy csoportja a tribün Pest felőli oldalán 
fejvesztett rohanással zudul le a lépcsőkön. 
Az első pillanatban mindenki azt hiszi, hogy 
verekedés tört ki és a pofonok elől menekül 
a publikum gyengébb része, do néhány pilla
nat alatt tisztázódik a helyzet, mert a tribün 
fadcszkái közül hatalmas lángnyelvek csap
nak fel.

— Tüc vau! — hangzik as Ijedt sikoltás
s a következő pillanatban még nagyobb lesz * 
pánik. A nyugodtabbak slenlori hangon esd- 
lapítják.- az egymást tipró menekülőket s ez 
ugy látszik használ is, mert csakhamar csök
ken a roham ereje s három perc alatt simán 
kiürül a nagytribün. A közönség az állóhely 
oldalára menekül s mire odaér, lángokba 
borul az cflész tribün. A száz méter hosszú 
építmény gerendái és padlói néhány perc le
forgása alatt

egyetlen összefüggő lángtcngerré válnak.
Becscg-ropog minden eresztéke a sok vihart 

látott tribünnek és félő, hogy az egész napon 
át szakadatlanul fújó szél a környék többi 
házait, különösen pedig a gondnoki épületet, 
a klubbázat és a pálya vendéglőjét Is lángba* 
boriija. As oltásban gyakorlottak pillanatok 
alatt elosztják maguk között a munkát s hoz
zálátnak a tribün mellett húzódó kerítések le- 
rombolásához. Ezzel Is lokalizálni akarják a 
tüzet.

A hőség százméteres körzeten belül pokoli, 
ugy, hogy csak vizes zsebkendőkkel tudják a 
láng közelében dolgozók nz égető szemfájAst 
csökkenteni. Süni gomolyngbnn tör az ég felé 
az égő tribün füstje, amit az okoz, hogy kát- 
rányózott a teteje, sőt az oldala is. Penetráns 
szag önli el az egész környéket, majd

az égig csapódnak a lángok.
Egy leány eszméletlenül esik össze a tömeg

ben s a mentők veszik gondozás alá. A keríté
seket a közönség végre is kidönti —- éppen 
idejében. Negyedóra leforgása alatt befejezi a 
tűz pusztító munkáját s

a tribün óriási robajjal összeomlik.
Mór csak az. ulnpgerendúk lángolnak, ami

kor végre megérkezik a helyi tűzoltóság, mu- 
zeumbeli öntőzökocsival. Vödrökkel szaladgál
nak a megérkező tűzoltók, majd legombolyít
ják a viztömlöl, ám ennek ezer lyukából oldalt 
patakzik a viz, úgyhogy a cső végéből még 
egy pohárra valót sem tudnak kisajtolni. Sze
rencsés véletlen, hogy időközijén

• azé! szinte varáisezerüen eláll
• Igy nem fenyegeti már oly imminens veszély 
a környező épületeket. Nem sokkal később 
megérkezik a fővárosi tűzoltóság is teljes 
készültséggel s most már pompás ütemben 
folyik az oltás munkája. Időközben a lángok 
és a fftstgomolyag láttára a kispesti közönség 
a tűz színhelyére lódult, mintegy

Mkeaer ember vesgi körül a láugokbaa

Ez a közönség azonban fegyelmezett s igy 
a rendőrségnek sincs sok dolga a rend fenn
tartása körül. Rövidesen megállapítják, hogy 
emberéletben szerencsére kár nem esett. Heve
nyészett vizsgálat indul meg aziránybnn, hogy 
mi volt a tűz közvetlen oka. Két verzió adó
dik, vagy a tribünön eldobott cigarettavéy 
okozta n tüzet. vagy pedig — amint egyesek 
határozottan állítják —

a tribün alatt elhúzódó folyosóról alulról 
gyújtotta föl valamilyen bosszúálló kéz.

A tribün is, mint ahogy a pálya, a Kispesti 
Atlétikai Clubnak a tulajdona. A nagy múlttal 
rendelkező klubot a tüzeset kapcsán kár nem 
éri, mert a tribünjét már régóta hatvanezer 
pengőre biztosította.

Az erőteljes tűzoltói munka rövidesen le- 
csendesíti a lángokat s a tűzoltást vezető tiszt
nek csakhamar megteszik a jelentési: a tüzel 
lokalizálták. A csapatok félreállnak, majd 
csakhamar felöltöznek. A szabályok szellemé
ben a mérkőzést meg kell ismételni s erre való- 
színűén a jövő héten kerül a sor.

Csontzene kisérte a Phöbus győzelmét

két kezével érinti. Nem vitás a 11-es, mégserrl 
lesz belőle semmi. A pfujjolás most már or« 
kánszerü. A rendőrség felvonul, botránytól tar
tanak. Szaniszló megrugja a fejelő SárosHt 
heves jelenetek következnek. Az iram is fo
kozódik. Eörl hatalmas lövését Háda csak ar* 
listaszerűen nngy védéssel tudja visszatartani 

hálótól. A debreceniek fölénye vitathatatlan. 
Az sem kétséges, hogy Sárosival haj van. 
Egyetlen jó momentuma sincs. Ugy lát
szik, tuljátszalták és pihenőre van szük

sége.
A 35. percben mégis eldől a nagy csata 

sorsa. Toldi a 16-osról szabadrúgást lő. A. 
bomba gyilkos erővel süvít a sarokba.

Alberti rohlnzonáddal kitolja, ám a be
robogó Kemény lövésével szemben tehe

tetlen. 2:1.
Most azután megjött az eddig néma aréna 

hangja. Olyan mámor rezegteti a tribünöket, 
mintha 
állandó 
fogják 
marad

a

PHÖBUS—SZEGED 2:0 (1:0).
Csontra menő, feltű

nően durva és kíméletlen 
játékban csapott össze a 
Phöbus és a Szeged csa
pata. Futballról alig lehet 
szó e mérkőzés kapcsán, 
oly sok fault tarkította 
és akasztotta meg a já
ték kialakulását. Szá- 
dovszky faultja alkalmá

val, aminek Varga esik áldozatul. Somogyi sértő 
megjegyzést tett a Phöbus halira, amiért a biró 
rögtön kiállítja. így hát a Szeged tíz emberrel 
próbál ellenállni a további ostromnak. Egye
lőre pompásan tartja magát s már-már ugy 
látszik, hogy gól nélkül ússza meg a félidőt, 
amikor

Solti bosszú szabadrúgásába Sólyom a fejét 
beletesz! é« Pálinkás tehetetlenül kénytelen 

bámulni a vezető gól bcsurranását. 1:0.
Szünet után váltakozó játék folyik, majd a 
faultokból Sólyom is megkapja a magáét, úgy
hogy kiáll s most már tlz-tiz ember játszik to
vább. Sólyom később visszagyalogol és tovább 
folyik a példátlanul durva vagdalkozás. Berták 
súlyosan megsérül s ezzel kilenc emberre olvad 
le u Szeged. Ezek persze elkeseredetten dolgoz
nak, amiért hatalmas pfujolásokban van ré
szük. A 26. percben

Solti remekül teszi ki Békyt, aki pompás 
irammal húz a kapura s a lövése védhetet- 

len. 2:6.
Újabb faultsorozatok következnek majd nagy- 
nehezen elérkezik a mérkőzés vége Is.

A feldolgoztatott Sárost
és. Máré miatt veszélyben forgott 
a Ferencváros bajnoksága

FEREMCVÁROS—BOCSKAI 2:1 (0:1).
Tizenkétezer bömbölő néző e|őtt kezdődik 

meg a nap legnagyobb csatája. Takács II. sor
sol és érthetetlenül az 
erős nappal szembe ál
lítja csapatát. Enyhe szél 
kedvez ugyan a Fradi
nak, a nap azonban erő 
sen zavar. Már öt perce 
játszanak, de még mi 
som látszik a —- derbiből. 
Hanem aztán!

Szaniszló szereli Lázárt, a labda a kezére 
pattan. Kétségtelen a szándékosság hiánya, 
Hertzka biró mégis lefújja és 11-est lövet. 
Toldi szilaj lövéssel küldi a labdát a 

hálóba. 1:1.
Nagy a zúgolódás, fütty és tüntetés. Ez meg
zavarja a bírót. Folyton téved a Bocskai ter
hére. A 24. percben Vince labdáját Móré ni ind-

az angolokat győzték volna le. Bocskai 
i támadásban van. Lyka és Papp ollóba 
a támadó Telekit é$ leteritik. Néma 
a sip. Vince reklamál, de nem sokáig:

Hertzka leküldl a pályáról.
ováció közben (ér pihenőre a fejét fogói 

íz egész csapat.
Lelkes
Vince s azután nemsokára _  ...... .

Nehéz két pont volt ez a Ferencvárosnak^ 
Talán valamennyi között a legnehezebb. Egy
szerre négy ember tört le: Sárost, Móré, Ta* 
kácg II. <•* Tanczer. Ez pedig könnyen végze
tes lehetett volna a Fradi bajnokságára.

1. Újpest 20 játék 06:24 34 pont
2. Ferencváros 19 07:23 33
3. Bocskai 20 40:27 25
4. Hungária 20 50:35 22
5. Phöbus 19 ;;o:34 18
8. Kispest 19 38:41 18
7. Budai „11“ 20 35:49 18
8. Szeged 20 35:42 16
9. III. kér. FC 20 30:51 16

10. Somogy 20 20:67 14
11. Nemzeti 20 30:55 12
12. Attila 19 30:47 10
ELLENFELEK AKIKKEL MÍG SZÁMOLNI

KELL
Újpest: Nemzeti, Budai 11.
Ferencváros: Kispest, Somogy, Phöbus. 
Bocskai: Szeged. III. kcr. FC.
Hungária: Budai 11, Phöbus. 
Kispest: Ferencváros, Szeged. 
Budai 11: Hungária, Újpest.
Phöbus: III. kér. FC, Hungária, Ferencváros 
III. kér. FC.: Phöbus, Bocskai.
Szeged: Bocskai, Kispest. 
Somogy: Attila, Ferencváros. 
Nemzeti: Újpest, Attila.
Attila: Somogy, Nemzeti.

Vincéé ragyogó kombinációval, majd hely
cserével lepi meg Lázárt és a gyenge 
Fradi-védelmet. középre j Hiszik, Eörl stop

pol, aztán védhetetlenül lő. 0:1.
Remek jelenet volt, már azoknak, akik az 

ilyesmit kedvelik. A Fradi-drukkcroknck hatá
rozottan nem tetszik. Mint ahogy az seni meg
nyugtató, hogy

Sáros! az első húsz percben láthatatlan.
Senki sem fogja és mégis. Mi van Sárosival! 
Hörren fel a kérdés. Ebben a pillanatban pom
pás fejese suhau Albertihez. A debreceni ka- 
Cus fogni nem tudja, Takács H. elé üti, de- 
át a kis Taki sem a rtfii már. Most erősödik 

az iram, sokat van frontban n zöld-fehér csa
pat, ám Debrecen védelme szilaj daccal dol
gozik. A Fradival valami baj van. Kivételesen 
nem a védelmével. Itt Polgár nyugalma bizto
sítja a jó munkát. Baj van ellenben elől. A 
sok ezer néző hatalmas hangorkánnal biztatja 
a csüggedtnek látszó Ferencvárost. Van is 
eredménye. Komerből Toldi lövése csak csoda 
árán kerüli el a hálót. A túloldalon Teleki 
kitörése rémit góllal. Elmúlik esemény és iram 
nélkül újabb 15 perc. Ssinle hihetetlen, hogy 
Sáros! csapatából kiveszett volna a kezdemé
nyező erő. Uedig igy látszik s a Bocskai a 
maga egygólos előnyével nyugodtan játszhat. 
De még milyen nyugodtan! Eddig csak a jó 
debreceni csatársornak volt híre, most már a 
védelemnek sincs panaszkodni valója. Csak a 
Fradi-közönség elégedetlenkedik. Ez azonban 
nem gátolja meg őket abban, hogy a szünet 
után kivonuló kedvenceit a szavalókórusok 
impozáns kakofóniájával üdvözöljék.

Most már a fele se tréfa a harcnak. Elle
nére annak, hogy Takács II. nagyon magasan 
a kapu fölé lő. Valamivel később, próbaként 
a kapu mellé. Egyikkel sincs emlilésreméltóan 
átülő erejű sikere. Sőt, mindenki azon csodál
kozik, hogy a Székely —Rálkai kipróbált és 
bevált Ifjú szárnyat miért kellett felcserélni 
a férfikor delét taposó korántsem ruganyos 
Takács II.—Túnczcr-dub\6v»\. Nem is zavarnak 
sok vitet. Annál veszedclmseebb a Bocskai 
Jobbszárny. Néhány centiméteren múlik Eör( 
újabb gólja. Értei szemben Toldi mutat be egy 
hátrahuzásos lövést, aminek szintén gőlszaga 
van. A 10. perctől a Bocskai örlőmunkába 
kezd. Egyre többet nyargaltatják a zöld-fehé
reket. Csak Lyka bírja a tempót és ragyogóan 
játszik, A 18. percben ■ *

Montagh és a magyar csapat 
az agyaggalamblövő világbajnok

8

Az agyaggalamblövő világbajnoki verseny va- 
sárnap délután fejeződött be. A verseny a ma
gyar színeknek nagy dicsőséget hozott, mert

dr. Montagh Andrásnak sikerült megvé
denie Magyarország részére a világbajnoki 

elmet.
A világbajnoki verseny vasárnap reggel fél

órakor kezdődőit, a versenynek négy favoritja 
volt: a német Schöbel, a magyar dr. Lumnitzer 
és dr. Montagh és a francia Beaumonl. Lum
nitzer fáradtan állt ki, mert az éjszaka ope
rált. A világbajnoki versenyben Schöbel 187, 
Lumnitzer 186, Montagh és Beaumonl 185 ta
lálattal startolt. Az. első sorozatban Beaumonl 
eltalálta mind a 20 galambot. A második soro
zatban Beoumont 20-szor falóit. Montagh talá- 
tatainak száma is 20 volt. A harmadik sorozat
ban Beoumont és Schöbel 19 galambot, Mon
tagh 18-aA talált. A negyedik sorozatbnn Mon
tagh mind a 20 galambit eltalálta, Bcaumont 
18, Schöbel pedig 17 galambot talált. Nagy iz
galom mellett kezdődött meg az utolsó soro
zat, melyben Bcaumont egy galamb előnnyel 
startolt. A francia versenyző utolsó galambját 
elhibázta, mig n fiatal Montagh mind a 20 ga
lambot eltalálta és behozta a francia ver
senyző előnyét, úgyhogy mindketten holtver
senyben első helyre kerültek. A holtversenyt 
az egész verseny befejezése után bonyolították 
le, galamblövö-pályán még nem látott hatalmas 
közönség előtt, melynek soraiban Lázár Andor 
igazságügyininiszter is jelen volt. A holtver
seny 20 galambra ment és a két versenyző 5—5 
galamb lövése után cserélt helyet. A világbaj
nokságban végül is Montagh győzött 320—298 
találattal, a francia Bcaumont 320—207, a né- 
met dr. Schöbel, a dán Houmann, a magyar 
Strassburger, dr. Lumnitzer és Gregorovics szá- 
zndos előtt.

A világbajnoki csapatversenyt Magyarország 
csapata nyerte. Részletes eredmények: Agyag* 
galamblövő világbajnokság: Világbajnok: dr. 
Montugh Andrá magvar 300—281. 320—298. 2. 
Beaumonl (francia) 300—281, 320—207. 3. dr. 
Schöbel (német) 300- 297.

Csapatverseny. Világbajnok: Magyarország 
csapata. 2. Németország. Kedden megkezdődnek, 
az élő galamblövő bajnoki versenyek.

A VÁC nyerte a kézi
labda bajnokságot

A vasárnapi forduló eldöntötte a bajnokság 
sorsátő a VÁC legyőzte a kétszeres bajnok 
Elektromost s igy behozhatatlanul első a baj 
vakságban.

A helyzet: 1. Elektromos 17 játék 26 por.t, 2. 
VÁC 16 játék 25 pont. 3. UTE 16 játék 25 pont, 
4. MAFC 16 játék 22 pont.

VÁC—Elektromos .Müvek 8:4 (4:2). Egyen
rangú ellenfelek küzdelme. A VÁC knpufndobá- 
sai a kapuba perdültek, az Elckromosokéi pe
dig visszapattantuk. A második félidőben az 
Elektromosok elvesztették a fejüket.

UTE—MAFC 5:3 (2:2). A lelkes UTE pom
pás caatárjátékával meglepte a Műegyetemieket.

A MAC ATLÉTIKAI VERSENYE.
MAC margitszigeti versenypályáján vasár
jó) sikerült atlétikai versenyt rendezeti.

A
nap . . ............. „ . ...
az őrös szél azonban károsan befolyásolta íz 
eredményeket. Valamennyi számban nngy me
zőnyök indultok,

Részletes eredmények. 1500 m. junior sík
futás: 1. Ligeti (Törekvés) 4:19.2 p. Sulydobás 
II. oszt.: Múnyoki ((BBTE) 13.81 ni. 116 m.-es 
junior gátfutás: 1. Dombóvári (UTE) 16.5 mp. 
800 m. junior síkfutás 1. Juhász (MAC) 2:0'2 
p. Magasugrás II. oszt.: 1. Keresztesi (BEAC) 
106 cm. 100 m. junior síkfutás: 1. Fragner 
(BBTE) 11.7 mp. 400 m.-es junior síkfutás: 1. 
Ebers (MTK) 52.4 mp. 400 m. II. oszt.: I. Gye* 
ncs MTK 61.8 mp. 1500 in. síkfutás, Bökc-dij; 
1. Szabó (MAC) 3:59.6 mp. Junior távolugrás: 
I. Dombóvári (UTE) 6t»6 cm. 400 m. junior 
gátfutás; L Margó /BBTE) 69.7. mp.



12 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1934 május t.

Kész az Anglia elleni
válogatott csapat

Az áldozócsütörtökl Anglia—Magyaroruág vá- 
Ingatott mérkőzésre vasárnap este állította 
össze h válogató-bizottság a magyar repre
zentáns csapatot. Tudvalevőleg Nádas szövet
ségi kapitány ezt az együttest nem egyedül, ha, 
nem a mellé beosztott kiváló szakemberekből 
álló vúlogutó-blzollsúg közreműködésével állí

Boronkay bírót a rendőrök
mentették ki a Postás-pályáról

Az Elektromos lelépte a Törekvést
Az amalőrbajnokság tegnapi fordulója egész 

sereg meglepetést hozott. A legnagyobb ezek 
közül nz a nagyarányú győzelem, amellyel az 
Elektromos verte a Törekvést. Váratlan a Pos
tás pontveszteségc Is.

I. OSZTÁLY. 
Pártos-csoport.

A Törekvés a tegnapi vereségével lemondhat 
az. elsőségről. A helyzet: I. Elektromos 18 já
ték 31 pont, 2. Törekvés 19 játék 27 pont, 3. 
FTC 17 játék 26 pont

Elektromos—Törekvés 6:3 (0:1).
Góllövők: Lévay (2). Buzássv (2). Melichnrik, 

Pfandler, 111. kéizel II. (3, kettőt I l esből). 
Erősiramti mérkőzés, melyben az Elektromosok 
nagy küzdőképességükröl tettek tanúságot.

FTC—Csepeli MOVE 7:0 (5:0).
Góllövők: Pyber (á). Rátknl, Kiss, Bibém! és 

Barna. Az eredmény alapján szép játékot lehet
ne sejteni, de a biró gyenge működése megaka
dályozta a szép játék kialakulását. Hazudát és 
Keszthelyit a mentők szanatóriumba szállítot
ták.

WSC-BMTE 1:0 (0:0).
Az első félidő lapos játéka után a szünetben 

a telepiek jobban bírják nz Iramot. Szalmárv 
szerzi meg a győzelmet jelentő gólt.

Kelenföld—FVSK 2:2 (2:0).
A 40. percben a KFC kapusát a bíró felese- 

lésért kiállítja s a csapat visszaesik. Szünet 
illán a KFC térfelén folyik a játék. Góllövök: 
Nagy (2), ill. Szoják II. (2). A vasutasok egy 
11-csl kihagytak

EMTK—33 FC 7.1 (3:0).
Az EMIK állandó fölényben játszott. Külö

nösen csatársora volt elemében. Góllövök: Uitz 
(3), Sebnek (2), Kemény (2), ill. Mélán.

MÁVAG—MTK 3:2 (2:1).
’ T '^rjr\m’,7HtriT»iTdHr Rn7iIrtrm "irtán- verte 
a technikailag jobbnn képzelt MTK-t. Góllövökt 
Ébncr, Piptér, Antal, ill. Halas és Pesti.

Biró-csoport.
Meglepetés a Postás pontvesztesége. A hely

zet: 1. Postás 33 pont, 2. UTE 32 pont, 3. 
BSzKRT 29 pont.

Postás—III. kér. TVE 1:1 (0:0).
Az első félidő sivár, eredménytelen játéka 

után Bodrogi átadásál Horgos bcfcjeli s ezután 
úgy látszik, hogy a Postás lelépi az óbudaiakat, 
Raczakó azonban kiegyenlít. A Postás három 
kapufát lő, Bodrogi gólját a biró nem adja 
m<g, mire csak rendőri fedezet menti meg a 
tömeg dühétől

HAC—BSE 5:5 (4:3).
A kél csatársor remek küzdelme nívós, szép 

játékot eredményezett. Félidőnként a széllel ját
szó csapatok voltak fölényben. Góllövök: Csu
torán (4), Tóth II., ill. Kiss (2), Nagy, Ardai és 
Füstös.

TLK—Turul TE 2:0 (1:0).
A nagy lendülettel küzdő TLK a félidő vé

gén szerzi meg a kiérdemelt vezető gólt .Ifigcr 
I. révén. Igaz, hogy a Turult Barna sérülése 
visszavétellé. Csere után határozott Turul fö
lény domborodik ki de n tömörülő TLK-véde- 
lemben minden labda elakad A Zelsl—Ugróczki 
bekkpór is remekel. Egv váratlan lerohanásból 
Pfuudlcr gólja pecsételi meg a mérkőzés sorsát.

BSzKRT—BE AC 2:1 (0:0).
A lelkesen játszó egyetemisták érdemtelen ve
reséget szenvedtek a feltűnően gvngén játszó, 
letört csapat bnvomúsát keltő BSzKRT-lól. Gól
lövök: Weisz és Tóth. ill. Rheiu (11-csböl).

Testvériség—(IRAK 3:2 (3:2).
Góllövők: Tamás. Párkánszky, Krcpsz, ill. 

Jvncy II. és Kármán II. Nívós, szép játék, mely 
a Testvériség megérdemelt győzelmét hozta. Ki
tünően játszott a Testvériségben Otlávi, az 
l RAK bán Nagy.

szenzációs tartalommal május 12-ón 
jelenik meg

Ára 24 fillér
A Színházi Futár első számában kezdi 

közölni Föld Mátyás izgalmas 
színházi regényét:

awi Fedik sípi

kimaradt

totta össze. A csapat a következői
HÁDA — VÁGÓ, STERNBERG — PALOTÁS, 

•SZŰCS, GYULAY — RÖRK, AVAR, SÁR0S1, 
TOLDI, KEMÉNY.

Tartalékok: Szabó, Futó, Moóré, Vincié.

II. OSZTÁLY.
Stobbe-csoport.

Kikapott a Pannónia, ZSE és Föv. T. Kör, 
vagyis a három első helyezett. Igv az élcsoport 
helyzete: 1. Pannónia 29 pont, 2. ZSE, 3. UTSE 
28- 28 pont. 4. Föv. T. Kör 27 pont.

PSC—Pannónia 1:0 (0:01. Góllövö: Istenes. 
Porba fűit a Pannónia tudománya.

ZAC—TSC 3:1 (2:1). Góllövök: Csere (2), Li
nók, ill. Kalkusz.

Pamutipar—RTK 2:2 (2:0). Góllövök: Mcrs- 
va. Kerner, iil. Gajdos és Kiss.

BVSC—BTK 5:5 (4:0). Góllövők: Keresztes 
(2), Luigics (2) és Mondovlcs. ill. Hűtlen (3) és 
Krázel (2).

MFTR—BLK 1:1 (1:0). Góllövők: Kiszel, ill. 
Lukács I.

Vasas—Föv. T. Kör 1:0 (1:0). A győztes gólt 
az ifjuságiból felkerült Merczki rúgta.

UTSE—ZSE 3:1 (1:1). Góllövők: Gcrcsényi I.
(2) , Gercsényi II.. ill. Fekecs III.

Kárpáti-csoport.
Hatalmas meglepetés a BTC veresége. A hely

zet: 1. Köb. AC 35 pont, 2. MAFC 32 pont, 3. 
SzFC 31 pont, 4. BTC 30 pont.

BRSC—Hungária 4:3 (1:3). Góllövök: Kovács
(3) , Kontró, ill. Kosaras, Petrás és Gulyás.

CsTK— KTC 2:1 (0:0). Góllövők: Bödi (2), ill. 
Polecz V. (11-csből).

OTE—BTC Irt! (0:0). Az egyetlen gólt Végh 
rúgta 11-csből.

MAFC— FSE 8:1 (2:0). Góllövök: Vizy (3), 
Kemény (3), Kóti és Benedek, ill. Gilicze.

Köb. AC-KSC 3:1 (2:0). Góllövök: Kapta, 
Sípos, Mészáros, ill.' Füredi.

SzAC—Felien 2:1 (2:0). Góllövők: Kovács 
(2), ill. Boliszcga.

SzFC—Ganz 6:1 (3:0). Góllövők: Molnár III. 
(2), Molnár I. (11-esböi), Huszár, Magyar. Sár- 
közy, ill. Kubicza.

III. OSZTÁLY. .
Oprée-cpoporh • • r;. v‘. . . r '

A P. Törekvés a VI. kér. SC legyőzésével fel- 
lartÓ7lathatatlanuI első. A helyzet: 1. P. Törek
vés 33 pont, 2. MSC 25 pont, 3. MÁV Előre 25 
pont.

MÁV Előre—NTC 2:0 (1:0). Góllövök: Izsó 
és Csaló.

P. Törekvés—VI. kér. SC 4:2 (1:1). Góllövök: 
Siba II. (2), Szenlpétcrv, ill. Büki és Harrer.

PMTK—Juta 5:1 (2:0). Góllövök: Polt (3) és 
Csákváry (2), ill. Granibsch.

UMTE—RAFC 2:2 (1:1). Góllövök: Fiegcr 
(2), ill. Lintner és Rosenstcin.

Malaky csoport.
Szürke forduló. A helyzet változatlan: 1. 

KSSE 31 pont, 2. Gránit 29 pont, 3. KTK 
26 pont.

SzltTC—KAC 2:2 (2:1). Góllövők: Rakottyny 
és Heilauf, ill. Trapp és Zapona.

KSE—NJTC 4:1 (2:0). Góllövök: Stelnbach, 
Gál, Kiss és Tomanek, ill. Neubauer.

KEAC—Menekültek 3:1 (2:0). Góllövök: Fe
kete (2), Haidu, ill. Rádav.

Gránit—Hálókocsi 3:1 (1:0). Góllövök: Kru- 
kár (2), Nagy, ill Fábos.

KTK—KAOE 1:0 (1:0). Góllövö: Orabck.
Springer-csoport.

A BTSE döntetlenje meglepetés. A helyzet: 
1. BBFG 30 pont, 2. I. kér. SC 29 pont, 3. 
BTSE 28 pont. A BBFC egy’ meccsel többet 
játszott

BTSE—Spárta 1:1 (1:0). Góllövők: Wéber, 
ill. Braun

PTBSC—Vérhalom 2:0 (0:0). Góllövök: Bo
dor és Paulin.

LTE—ÉMOSz 3:1 (0:0). Góllövök: Kovács, 
Appel (2), ill. Kronovitz.

BBFC—KASC 4:1 (2:1). Góllövök: Stranszky 
(2). Bachmann, Hir, ill. Kelemen.

BIK—UFC 3:3 (2:2). Góllövök: Hoffmann, 
Kunos. Chevriálh ill. Szlovák, Oszmann és Bú
csú nyi.

IV. OSZTÁLY.
Északi csoport.

Meglepetés a P Kemény döntetlenje. A hely
zet: 1. Autótaxi 34 pont, 2. P. Remény 33 pont,
3. UVASC 33 pont.

Autótaxi—Vránla 3:0 (2:0|. Góllövök: Bcnko- 
vlts (11-csből) és Mnvcr (2).

P. Remény—T. Előre. 1:1 (0:0). Góllövők: 
Kolovrát, ill (ireifinsleln.

UVASC—Ab Est 3:2 (I I). Góllövők: Gárdo- 
nyi II, Eltler, Miillcr, iil. Vámos II. (2).

RESC—RMTE 1:0 (0:0). Góllövő: Schwarcz- 
kopf.

Kelett csoport.
Az MFOE nehéz vadat terített le a Köb. FC 

csapatában. A helyzet: 1. MFOE 35 pont, 2. 
NSC 31 pont, 3 X. kér FC 30 pont.

X. kér. FC—MÉMOSz 1:0 (1:0). Góllövö. Vö- 
rö*.

NSC—Cukrász 3:1 (1K». Góllövök: Welnber- 
ger, Leipnik és Sláhl, ill. Blumberger.

VII. kér. Amatőr—Siketek 3:1 (0:1). Góllö- 
I vök: Gondrocs és Ztibori (2), ill. Lőwl.

Fér. Kaszinó—VÁC 4:0 (8:0). Góllövök:
Svn.’lr (3) és Eszter.

PATE-Droguisták 2:2 (1:0). Góllövők: Már- 
kua és Kovács, ill. Törzs és Patasics.

MFOE—KFC 1* (•*).

Déli csoport.
Az ETC győzelme az első helyre vitte a 

SAC-ot. A helyzet: 1. SAC 32 pont, 2. ETSC 
31 pont, 3. ETC 20 pont.

Valéria—Szondy 2:2 (1:1). Góllövők: Kovács
II.,  ill. Tóth (2).

ETC—ETSC 2:1 (1:0). Góllövök: Kumar és 
Mélesz, ill. Klovács.

SzNSE—Kispesti Törekvés meccsre utóbbi 
nein jelent meg.

■............... i ra, r ‘Xiiiin
'*1.

A HÉT HŐSE:
Lévay (Elektromos) Szlávik (UTSE), 
Greiffenstein (T. Előre), Nedelkovits (UVASC)

Sz elmúlt napi forduló ismét meghozta né
hány játékosnak a dicsőséget.

Lévay, az Elektromosok centere a Törekvés 
elleni bravúros játékával szolgált rá a „Hét 
hőse" jelzőre. 6:3-ra győzlek és a hat gólból ö 
rúgott kettőt.

A II. osztályból Szlávik, az UTSE fialni fe
dezete érdemelte ki magának a kitüntetést, 
mert főleg az ő játékának köszönheti az UTSE 
a győzelmei.

SBHSss
Az erzsébetiek alig bírtak 

a droguistákkal
A II. liga tegnapi fordulójában a Soroksár 

elég nehezen nyert a Vasas ellen s az Erzsébet
nek is meg kellett küzdenie a két pontért. A 
helyzet: 1. Soroksár 46 pont, 2. Erzsébet 40 
pont, 3. Szürketaxi 32 pont.

Soroksár—Vasas 4:1 (2:0). Góllövök: Páli (2), 
Kelemen és Zimonyi, ill. Brunecker. A Sorok
sár számára a hazai pályán játszó Vasas sem 
jelentett nehéz feladatot, bár a Vasasok az első 
félidőben nagyszerűen tartották magukat.

Erzsébet—Droguisták 2:1 (2:0). Az első fél
időben Uitz kél góljával az erzsébetiek bebizto
sították a győzelmet, szünet után Sőtér kiugrik 
és beállítja a végeredményt.

Szürketaxi—Váci Reménység 9:1 (7:0). Gól
lövök: Odry (6). Juhász, Fézler és Varga, ill. 
Kőbl II. A Szürketaxn megsemmisítő fölényben 
játszott.

Budafok—Millenáris 7il (4:0). Góllövök: Mé
száros, Goltlieb, Mick (2—2), Králl, ill. Hajszán 
(11-esböl). A Millenáris igen gyenge játékot 
mutatott.

Budatétény—Vác FC 4:0 (1:0). Góllövök: Me
gyeri (2), Ardrásik I. és Poszmik. A budatété- 
nyi csatársor pompás játéka a helyi csapat 
megérdemelt győzelmét hozta.

Szentlőrinc—Nagytétény 2:2 (2:1). Góllövök: 
Buta (2),'IIL Tóth (2). Gyatra, unalmas játék, 
reális ereditiénnVíL'

A Kispesti AC jubiláns 
országúti versenye

A Kispesti Athlctikai Club vasárnap ren
dezte 25 éves sportjubileuma alkalmából az 
üllöi-uton országos országúti kerékpárosver
senyét 150 km-es távon. A versenyen 170-en in
dultak, az I. o. verseny győztese hatalmas 
küzdelem után a javuló formában levő erős 
BSE leli, de a nap legjobb idejét a II. o. győz
tese, Ritz futotta 34.401 km-cs óraállaggal. A 
versenyt egyébként az erős szél gátolta.

Kisebb baleset történt Vecséscn, ahol az
V. o. versenyzők csoportjába egy megbokroso
dott csendőrló farolt be. Tömegbukás volt, de 
komolyabb sérülés szerencsére nem történt.

Eredmények: /. o.: 1. Erős (BSE) 4 óra 25 p. 
08 mp. 2. Nemes (Postás) 4 ó. 25 p. 09 mp. 3. 
Vitéz (MOVE Szent István SE) 4 ó. 30 p. 14 
mp. 4. Németh Károly (BSE) 4 6. 31 p. 46 mp.
5. Szmilkó (UTE) 4 ó. 32 p. 08 mp. Óraátlag: 
33.945 km.

//. o.: 1. Ritz (Postás) 4 ó. 21 p. 36 mp. 2. 
Droba (Postás) 4 ó. 23 p. 08 mp. 3. Skvarenina 
(UTE) 4 ó. 24 p. 40 mp. 4. Rácz (Postás) 4 ó. 
25 p. 24 mp. 5. Huszka II. (BSE) rajta, óra- 
útlag: 34.401 km.

A III. osztályú versenyt Éles (Postás); a IV. 
osztályút Bognár (UTE); az V. osztályút Nyi- 
lassy (UTE). az ifjúsági versenyt pedig Nyi- 
lassy 11. (UTE) nyerte.

.. . hogy a svájci futballszövetség kérdőivel 
kézbeslttctett ki ■ futballistáknak, érdeklődve 
aziránt, hogy van-e polgári foglalkozásuk. 
(Gondos egy sportszövetség. Nálunk nem hoz
zák Ilyen kérdésekkel zavarba az amatőr fut
ballistákat.)

... hogy a kiváló hátuszónő, akiben az uj 
rckordernőt látjuk, mostanában elhanyagolja 
az úszást és Inkább a hosszutávu sétasportot 
űzi, természetesen megfelelő kíséret mellett.

... hogy az elmúlt vasárnapon Párizsban 
francia—belga női futballmeccset rendeztek. 
A meccsen az egyik terebélyes bekknő úgy ug
rott bele a filigrán termetű uatárleányba, 
hogy az utóbbit most kórházban ápolják.

... hogy Küppers, a német hátuszó Európa- 
rekorder kilépett a hajósszolgálatból és hogy 
feleségével Pyrmout fürdőhelyre költözött, 
ahol egy fürdőnek lesz a gondnoka. Abban, 
hogy ezek után is amatőr marad, persze még 
kételkedni sem szabad.

...hogy az angol kupa győztese, a Man
chester City május 10-én Párizsban Játszik a 
Racing Club ellen. A még friss babérokat siet 
az angol profiklub csengő pénzre felváltani.

• • • bogy lekötötték a német—finn atlétikai 
országközöttl mérkőzést ez év szeptember 
15— 16-ára Berlinben. A németek tehát ugyan
énak sokoldalú atlétikai programmot adnak. 
(Én n>HJ

SAC—MPSE 4:2 (2:1). Góllövök: Ötvös (2)', 
Stumpf. Frick, ill. Pigniczky és Braganti.

Nyugati csoport.
A GSE első pontját vesztette el a bajnoksága 

bán. A helyzet: 1. GSE 29 pont, 2. OMSC 22 
pont. 3. B. Magyarság 18 pont.

Budafok Felsőváros—GSE 3:3 (1:1). Góllö« 
vök: Frech (2), Bakos, ill. Kemény és Mészáros,

Greiffenstein, a P. Remény ellen mindent 
beleadó játékával és góljával döntetlenné tette 
a mérkőzést és megmentette csapatának az 
egyik pontot.

Ncdelkovics, az UVASC kitűnő hátvédje pedig 
olyan akaraterőről telt tanúságot, amely meg
örökítésre érdemes: törött karral játszotta végig 
a mérkőzést és csak meccs után ment orvoshoz.. 
A felsoroltak Öfi-Blazsek László szobrászművész 
remekkivitelü Hét hőse plakettjét május 14-én 
este vehetik át a futball-börzén.

... hogy dr. Peltzer még ebben a hónapban 
kísérletet akar tenni arra, hogy a 2000 méteres 
német rekordot megjavítsa. Ezt a kitűnő re
kordot még 1926. évben állította fel, 5.34 idő
vel a kasszell Walpert.

... hogy egész raj külföldi sporthlrlapiró 
érkezik a magyar—angol-meccsre, úgy, hogy 
a Fradl-pályán külön telefonvonalakat kellett 
felszerelni. Az angol újságírók külön dlrekt 
vonalat kapnak a meccs tartaniára.

STARHEMBERG HERCEG AZ OSZTRÁK 
SPORT ÉLÉN.

Bécsből jelentik; Starhcmbcrg herceg 
szövetségi alkancellár, hir szerint, újabb 
megbízatást kap. A kormány a legközelebbi 
napokban megbízza az osztrák sportügyek 
legfőbb irányításával.

A SLAVIA A CSEHSZLOVÁK BAJNOK
Prágából jelentik: A Sport a 2:0-ra győzött a 

Viktória Ziskov ellen, a Cechie Kariin ugyan
csak 2:0-ra ver le a Nachodot, a Slavia líö-ía 
a Viktória Pilsent s a Zidenice 3:2-re a Tép- 
litzet. A Slavia mai győzelmével megnyerte a 
csehszlovák ligabajnokságot, mig a II. ligába a 
Viktória Ziskov és a Nachod esett vissza.

A BELGA HÖLGYHOKKIZÓK 
NAGY GYŐZELME BUDAPESTEN

A Royal Beerschot AC hölgy-gyephokkicsii- 
pata vasárnap délelőtt nagyszámú közönség ér
deklődése mellett mérkőzött a MAC-hölgyek 
együttesével. A nagy játéktudásu belga hölgy
csapat félidőben 3:l-re vezetett ,majd végül 6:1 
arányban megérdemelten nyerte a mérkőzést.

BOTRÁNNYAL VÉGZŐDÖTT 
A RAPID—AUSTRIA DERBI

Bécsből jelentik: Az osztrák ligabajnoki mér
kőzések szakadó csőben zajlottak le. A WSC 
2:2-re játszott a Hakoah-va\, majd a Rapid— 
Aurtria dcrbimeccs került sorra, amely 2:2 (1:1) 
állásnál, a második félidő 20. percében félbe
szakadt, mert a birónak egy Ítélkezése hatalmas 
botrányt váltott ki. A közönség ekkor a pályára 
rontott s a rendőrség csak hosszit percek 
múlva tudta a rendet helyreállítani, .de a biró 
nem volt hajlandó továbbvezetni a mérkőzést.

VARZI NYERTE A TRIPOLISZI 
ACTÓVERSENYT. {

Rómából jelentik: Vasárnap egész Olaszor
szág feszült érdeklődése mellett tartották meg 
a világhíres tripoliszi nemzetközi autóversenyt, 
melynek jövedelmét a gyarmati légióknak jut
tatták. A verseny rendkívül izgalmas lefolyású 
volt, nz olasz Varzi és a francia Chiron fej
fej mellett haladt az utolsó 500 méterig, akii
kor is Varzi hirtelen előretört és elsőnek fu
tott a célba. Harmadik az olasz Moll lett.
HÉTFŐN FOLYTATJÁK A MAGYAR-OSZTRÁK 

HÖLGYTENNISZMÉRKÖZÉST
Becsből jelentik: A magyar-osztrák hölgylen- 

niszmérközés vasárnap a Paksyné és az osztrák 
Krauss között a második szélben félbeszakadt. 
Az első szettet Paksyné nyerte 7:5 arányban. A 
mérkőzést hétfőn folytatják.

Tornász válogatóverseny. A MOTESz' vasár
nap délelölt a Testnevelési Főiskolán rendezto 
utolsó női és ifjúsági válogató versenyét a vi
lágbajnoki verseny előtt. Az ifjúsági verseny 
meglepetése a vidékj tornászok előretörése volt. 
A női keret tagjai az utolsó verseny óta nagy 
haladásról tettek tanúságot.

Női verseny: 1. Gamaufné. 2. Strohoffcr.( 3. 
Balkányi.

Ifjúsági férfi verseny: 1. Mogyorósy Debre
cen. 2. Sánta Mezőtúr. 3. Logodi Toldi Reál.

A Kispesti Atlétikai Club 25 éves Jubileuma 
alkalmaival vasárnap rendezte Breznicsek' Imre 
vándordija motorkerékpár- és automobilver- 
senyét. A 430 kilométeres útvonal Budapesten, 
Vácott, Balassagyarmaton, Gyöngyösön, Egé
ren keresztül vezetett vissza Kispestre. A 26 
induló közül 13 érkezett célba. A 250 köb
centiméter Ürtartalmu gépek versenyét Koznia 
Endre nyerte, az 509-ast Kiss Lajos, az autók 
versenyét Richter Ferenc és Wagner Vik
tor dr.

Christlán Margit az uj hölgyatléta-tehetség. 
A margitszigeti sportpályán vasárnap délután 
rendezte a Magyar Athleliknl Szövetség hölgy
atlétikai versenyét kezdők számára. A nap ki
emelkedő eseménye CárísHdn Margit 33.59 mé
teres gerelyvetésc volt. A verzeny bírói tisztét 
VMeui KataUn vojwsoro* UtU
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A kékfehérek harcából 
a Hungária nagy győze
lemmel szabadult

HUNGÁRIA—III. KEK. FC 6:2 (4:1)
Már az első percben 

gólt lőhetne Cseh, de 
pechjo van. Az 6. perc
ben azonban javít a csa
társor. Turay rohan, a 
labda sok viszontagság 
után Szabd ///.-hoz ke
rül, aki középre pofozza 
és

Turuy belsővel a há
lóba emeli. 1:0.

Szép akció volt. Aminthogy a továbbiak sem 
csúnyák, csak éppen Cseh kénycliueskedik so
kat. Nándi ismét az elemében van. Pláne, ami
kor Kármán rettenetes bombáját sikerül elhá
rítani. Kedélyes körökben „röntgenbekknek" 
nevezik. Mert hogy minden csontja látszik. A 
15. percben Mánál impozáns csontozatáról Cseh 
tereli el a figyelmet. Okosan ugrasztja ki Sza
bót, akinek lövése nyomán

Idegsokkosan rezeg a háló. 2:0.
Remek! Csakúgy, mint Óbuda gólja, amit Sáros 
feje juttat valamivel a vonalon túlra. K'kotorja 
ugyan Dudás, de Klug biró szemét nem té
veszti meg. 2.7. Egy kis tüntetést rendeznek 
Klug ellen, de azután Szabó ragyogó rohama, 
beadása, majd

Kardos mesteri lövése kapásból és nem 
utolsósorban a remek gól feledteti a kese

rűséget. 3:1.

Gyanús döntetlen a két fekete
fehér csapat „küzdelmében44

BUDAI 11—NEMZETI 8:8 (0:0).
Szörnyen unalmas tem

póban kezdődik a két 
fekete-fehér csapat mér
kőzése. Az unalom oly 
nagyfokú, hogy a Budai i 
elálmosodik és — lefek
szik. A közönség az una
lom okozta dühében haj
landó paklizással vádolni 
a derék csapatokat s ezt

arra alapítja, hogy Zilahy játszik a Budai csa
patban centerhal főt és Heves a center. Mintha 
szegény Burger lehetne arról, hogy megsérült. 
Mi lesz Burgerrel. Rossz nyelvek szerint ez attól 
függ, hogy komoly-o a lériilés, vugy sem. Ha 
nem komoly, kigyógyittatják, ha komoly, akkor 
Burgert eladjál*  valamelyik nagycsapatnak. 
Állítólag a régi „kundsehaft**. a Hungária meg
venné. Nagy sikitás veri fel az ünnepi délután 
csendjét: a Nemzeti gólt rúghatna, de Bihámi 
fölékanalazza a labdát. A túloldalon a Budai 
tartózkodó álláspontot foglal cl a góllövés kér
désében. Dicséretreméltó igyekezettel passzol- 
gatnak. ha lőni kellene és viszont. A lefekvés 
gyanúja miatt kiküldött „hálókocsi-ellenőrök** 
diszkréten mosolyognak. Hogyne, amikor Bi
hámi remek gólt fejelhetne és mégis Budai ke
zébe juttatja a labdát. Hát ki fekszik itt le? 
Közben olyan gyertyákat rúgnak, hogy amig a 
labda visszaér a földre, kinő a fii. Ez a legjobb 
gyepesítés! politika.

Salamon közel három negyedórás szenvedés
utón a sajtópáh űyhoz fordult:

— Az urak idevalósiak, mondják meg, mi az, 
ami a pályán folyik?

A közönség felháborodottan fütyülni kezd. 
Valóban van oka erre, mert olyan feltűnően és

FŰRSTER FOTÚSZAKÜZLFT
uj helyisége KAroly-körut 1. Tel. 83-9-88

A tornászvilágbajnokság színhelyén rendezik 
a magyar-osztrák ökölvivómérkőzést

Közbejött akadályok folytán eltolódik az Európa-csapat elutazá
sának időpontja — Zehetmayert kitelték az Európa-csapatból

Az európai válogatott ökölvlvócsapat tenge
rentúli túrájának ügye valóban amerikai tem
póban intéződött el. Mór minden kérdés ren
dezve volt, amikor tegnap megérkezett az 
AAV távirata, amelyben közlik, hogy

■z egyik város, amely vállalkozott nz
Európa-csapat fogadására, váratlanul le

mondott.
A váratlan fordulat folytán eltolódott az 

Európa-csapat elutazásának időpontja és igy
május 19-ike helyett 26-án lesr. az „Ah- 

inarsch**.
A halasztás azonban jól jött, mert az euró

pai válogatott csapat körül bizonyos nehéz
ségek mutatkoztak. A norvégek ugyanis köz
vetlenül a tervezett elutazás időpontjában Ír
országban mérkőznek és igy nem nélkülöz
hetik az Európa-csapat két norvég tagját, mig 
as elutazás uj időpontjában már a norvégek

iMaekenti-sátrak
turista hátizsákok, kerti ernyők, nap
ellenző, gazdasági és kocélponyvák szak
szerű készítője, javításokat is vállal: 

Telefon * *. unni Oszkár 
12»—w. Budapest, V., Wekerla Stador-u. 24

Később Turay és Cseh szabadrugásos kombi
nációja bár góllal nem végződik, okos és ötle
tes. Szegő 8 lépésről sem tud gólt lőni, ez 
azonban nem újság. Az sem, hogy Szabó ka
pus fittyet hány a gyepnek és úgy csuszkái 
hason tizméterekel, mint gyerekek a jégen.

A 40. p.-ben szép összjáték után Cseh lövésre 
küldi Szabót, aki nem híve a régi Iskolának 
és minden tologatás helyett

remek gólt lő a nehéz szögből Is. 4:1.
Kezdődik! Már t. 1. a második félidő. Kardos 
jól szökteti Szegőt, akinek beadását

Cseh bámulatos nyugalommal tolja a 
hálóba. 5:1.

Egyesek a statisztikát lapozzák, hogy mi volt 
az idén a gólrekord. Cseh lapozás helyett ha
talmas bombát enged meg — a kapufa veri 
vissza. A kapufa jobb bokk Bírónál. A Hungá
ria feltűnő eleganciával játszik. De megenged
heti magának: két klasszis a differencia a két 
csapat között. Hosszú ideig még játék sincs, 
csak differencia, ezt végül a 26. p.-ben Szegő 
kornere után

Szabó gyilkos lövése góllal szakítja meg. 6:1 
Szép volt, taps jár érte. Később unatkoznak a 
hungaristák s ezért szórakozásból a halfsor a 
saját védelme ellen Viktóriát játszik. Befeje
zés előtt egy perccel Fenyvesi nyilsebcsen le
ront, labdája középre ível és

Kármán remek fejessel küldi a sarokba. 6:2
Több gólra sem az időből, sem a játékkedv

ből nem futja.

gyanúsan lankadt játék folyik a gyepen.
Mind a két csapat megérdemli, bog)- kikap

jon — nádpálcával.
Ez a nem is kétértelmű móka folytatódik szü
net után is Kórusban zug a pfujjolás és a 
füttykoncert. Végre a 6. percben nemvárt for
dulat következik.

Rökk Indokolatlanul hátrajátszik, Stancáik 
80 méterről lő és a labda a felsösarokban 

köt ki. 1:0.
Becsey hatalmas bombája kapu mellett fütyül 
cl, ugyanígy Bihámié is. A 14. percben nem 
várat továbbra az egycn'.ités. Odryt fautolják: 
11-es.

Tompa lövése védhctetlen. 1:1.
Stancsikkai.,b(ij v.gp,. Már meg 40 méterről lő és, 
csak a legnagyobb kínnal tudják kornerre tóim. 
A 22. percben azután

Remmer gyanútlanul letolja a labdát Po
zsonyinak, akit hirtelen indulat fog el és 
váratlan lövéssel újból vezetéshez juttatja 

csapatát. 2:1.
Még Idő sincs ahhoz, hogy az álmélkodásból 
magához térjen a közönség, amikor

Odry máris a kapu előtt terem és egyen
lít. 2:2.

Bihámi ezután mór-már eldönti a mérkőzés sor
sát, amikor Budai remek védése, felborítja a 
terveit: nagyszerűen védi a nehéz labdát. A 35. 
percben Uzsonyl átvágja a labdát Rökkhöz. 
aki beletesz! a lábát és gól. 3.-2. Vájjon mikor 
egyenlít a Nemzeti? Nem kell soká várni. Pa- 
láijyl beadását Bccsey fejeli.

Védeni lehetne ugyan, de Budai csak inte
get a labdának, hogy beljebb tessék csak, 

beljebb ... 3:3.
A közönség gurul a nevetéstől, néhány pofon is 
elcsattan, azután vége a „meccsnek** — a pá
lyán A szövetségben lesz a folytatása.

is rendelkezésre állanak.
A másik nehézség ott mutatkozott, hogy 

az osztrák Zehetmayer részvétele még tegnap 
is bizonytalan volt. Az osztrák boxolószövet- 
ség Ugyanis válasz nélkül hagyta Kankovszky 
Arthurnak 10 nap előtt Irt levelét, amelyben 
érdeklődött a nemzetközi szövetség főtitkára, 
vájjon lehet-c számítani Zehetmayerrc. Miután 
a közben elküldött siirgelő-lcvél is hatástalan
nak bizonyult,

Zehetmayert tegnap kitelték ■ csapatból 
és helyébe a német PÜrsch került.

De a német .versenyző részvételével Is baj 
volt. PÜrsch ugyanis az Európa-bajnokságon 
történt leponlozása miatt elkedvetlenedett és a 
profislálusba akart vonulni. Vasárnap azonban 
befutott a németek levele, amelyben közlik,

PÜrsch elállt ■ szándékától és rendelke
zésre áll.

Mialatt az Európa-csapat a tengerentúl tú
rázik, Itthon lebonyolításra kerül a magyar
osztrák válogatott ökölvivómérkőzés. Junius 
2-án lesz ez az esemény, cgyldflben a tornász
világbajnok tággal.

Erre való tekintettel a MÖSz úgy döntött, 
hogy
”• nemzetköz! eseményt n Táftcraallban 

rendezi meg, az Ugetópályo tőszomszéd
ságában.

Ugyanott, ahol a tornáMvilágbajnokság nagy 
•seménye zajlik l*

IV., VÁCI-UTCA 1-3. TELEFON: 82-8-48.
AUTÓPAVILLON NEMZETKÖZI VÁSÁR OLASZ PAVILLON

Budapestre jön a világ 
leggyorsabb iisxónője

A 17 éves Den Ouden és Leopold Winter vixieirttusza
a jövö tiénap pesti sportsxenxdciSja

A világ ezidőszerint leggyorsabb uszónő- 
jét Den Oudent, ellenére annak, hogy az 
utóbbi időben úgyszólván naponta döntögeti a 
világrekordokat, Európában alig ismerik.

Lehet, hogy azért, mert a kis „Vili'' (70 kg), 
még alig 17 éves és szigorú szülői felügyelet 
alatt ált. A holland uszószövetség vezetőségének 
azonban, ugylátszík, sikerült megtörni a jeget.

Den Ouden papa beleegyezett abba, hogy 
a világbajnoknő egy európai könrtra indul

jon.
Első siratja június 16—17-én a Hakoah nagy 
nemzetközi jubiláns versenyén lesz, a stadion 
Vizében. Ezen a versenyen számos magyar úszó 
is starthoz áll. Természetes, hiba lett volna, ha 

Királyi herceg a BBTE élén. — Meleg lesz-e 
Nápolyban? Mindegy, hogy Jusszuf Mohamed 
vagy Iváncsics bíráskodik Rómában. — Újból 

a „Sárhányó“.
Kétségtelen, hogy volt némi disznóság a ró

mai birójelölés körül. A magyar fntballbirák 
harmadik és negyedik garnitúrájának bárme
lyik tagja is van oly kiváló, mint — mondjuk 
— Jusszuf Mohamed effendi, az egyiptomi fut- 
ballszövetség főmuftija, aki pedig előkelő sze
rephez jutott a futballvilágbajnokság zsűrijé
ben. Ennek ellenére, arra kérjük a BT-t, hogy 
ne csináljon ebből is nemzetközi ügyet, mert 
magyar szempontból igazón nem fontos, hogy 
kik vezetik a világbajnoki meccseket. Ne tes
sék erőszakolni azokut n birókal, akik nekik 
nem kellenek.

★

A BBTE halvaneszlendős históriájában már 
találkozunk egy érdekes eseménnyel, amely a 
magyar királyi családnak a nagymultu egyesü
lettel való kapcsolatára emlékeztet. Emléktábla 
örökíti meg az ódon tornacsarnokban /. Fe
renc József király látogatását. Erre gondolunk 
most, hogy az egyesület Áldozócsütörtök ünne
pén diszelnökévé választja Albrecht királyi 
herceget, a magyar ifjúsági ideálok rajon
góját.

*
Meleg lest-e Nápolyban? ez a kérdés izgatja 

most a futballköröket. A köztudnt ugyanis azt 
tartja, hogy Nápolyban kibírhatatlan a me
leg. A MUSz sajtóvacsorája után Maszetti 
Manó, a kitűnő olasz újságíró egy ujságlappal 
u kezében magyarázta a körúti sportkávéház- 
ban az olaszországi klimatikus viszonyokat. 
Mutatta a meteorológiai táblázatot .amely sze
rint Firenzében, Bolognában, Rómában és Ve
lencében, nemkülönben Itália több más váro
sában sokkal melegebb temperfttura uralkodik, 
mint Nápolybán

♦
A „Sárhányó** forró sportpolitikai csatáiról 

il mai generáció már csak igen késeset tud. 
Pedig évekkel ezelőtt az Akácfa-utcai loka- 
Utasban zajlottak le a "agy viták asztal
csapkodással, Itt-ott gorombaságokkal tar
kítva. Nos, ma este ismét futballpolillkai ősz- 
Szejövetel lesz a „Sárhányó“-ban, ahol az 
újonnan alakult „Társadalmi Egyesületek Li
gája*'  fogja Ismertetni sportpolitikai elgondo
lásait a futballreformok ügyében a meghívott 
egyesületi képviselők előtt. A meghívót az 
FTC, az UTE, a „83** FC, a KAC, az MTK, 
a III. kor. TVE, az NSC és a Soroksári AC 
irták Alá, mint az uj alakulat alapitó egye
sületei.

A TTC autósai és motorosai ismét nagy fába 
vágták fejszéjüket. A KAC autó- és’moto- 
rosszakosztályával pünkösdkor közösen ren
deznek Bécs, Illetve Semmerlngre autó- és mo- 
torosturát, amikor is részt vesznek a bécsi 
Puchfahrer Vcreinlgung semmeringl versenyén 
is. A túrán résztvevőknek sem útlevélre, sem 
triptiquere szükségük nincsen. Olcsó ellátásról 
és elszállásolásról a rendező egyesületek gon
doskodnak. Azok részére, kik saját járművel 
non rendelkeznek, olcsó autóbusz áll rendel-

ezt a kitűnő alkalmat a magyar egyesületek ki- 
hagyták volna, ám a III. kér. Tona és Vivő 
Egylet, amint Den Ouden startjáról értesült, 
nyomban tárgyalásokba bocsátkozott és

sikerült is I)cn Oudent egy hétköznap es
tére, junlus 18-ára lekötni. 

Remélhető, hogy addigra Lenkei/ Magda is fitt 
formában lesz. Az cx-európarekordernő és a 
jelenlegi világrekordernő startja nem minden
napi sportot igér.

A versenynek lesz egy másik érdekessége: 
ugyanakkor mutatkozik be a pesti közön
ségnek a bécsi Leopold Winter vizlcir- 

kusza is, 
aki nagyszerű mutatványaival máris túlszár
nyalta Arnc Borg művészetét.

kezésre. A furára vonatkozó mindennemű fel
világosítással a KAC titkársága Kispest, Üllői
ül 43. és a TTC titkársága VI., Hajós-u. 15. 
szolgál.

matus 9-en netutan tét 3 urakor

tigetöuersenyek.

Budapesti lóversenyek j*-
Murai könnyen nyerte ’ 

a Nemzeti és Hazat! dijat
Nagy érdeklődés előzte meg a vasárnapi ver- 

uz Egyesített Nemzeti és Ha- 
-afl dijat. Lefutása ugyanis több klasszikus ver
senyre. prcjudikál s ezért különösen érdekes 
volt a tavalyi legjobb kétéves Kurkud Khan, 
Casablanca. Murai és 1-sse.v találkozása. A nagy 
ravorit hurkád Khan megkésett u startnál, de 
ez mit sem menti igen rossz futását. A versenyt 
Murát nyerte meg igen könnyen, a második he
lyért erős harcot vívó Casablanca. Béllé Poulc 
és Lssct előtt. A Gödi hendikepet Kontra ugyan 
megnyerte, de korántsem olyan biztosan, ami
lyennek győzelme előre látszott. Gyöngyike az 
utolsó métereken erősen megszorította. Pirina. 
Matador. Beaurivage, Idlcr és Babos könnyen 
nyerték versenyeiket. Részletes eredmény a kö
vetkező:

I. FUTAM. 1. Pirina (6:10) Welssbach. 2. 
Rómeó (33) Szabó L. 11. F. Lilik pal„ Vul- 
kán Tol. 10:12. 11, 30. Befutó: 10:160. II. Ft’- 
TAM. 1. Matador (2) Turay. 2. Virslii (1JÍ) 
Sejbúl. F. m.: Flegma, Posc, Pozőr. A1 Capone, 
lót. 10:37. 22. 14. Befutó: 10:130. HL FUTAM. 
1. Kontra (8:10) Kllmscha. 2. Gyöngyike. (12) 
luss. 3. Felka (4) Kollár. F. ni.: Pillanat, Kis- 
zombor, Corvlnus, Dulcinea, Pátria. Tót. 1017 
13 10, 18. Befutó: 10:72. IV. FUTAM. 1. Murát 
(IS) Sejbál. 2. Casablanka (4) Balogh. F. m.: 
Lssex, Nordland, Kurkud Künn, Béllé Poule. 
Tót. 10:28, 15, 21. Befutó: 10:81. V. FUTAM. 
1. Beaurhage (3| Tamási. 2. Vcritv (5) Tóth A. 
3. Csibész |2) Stankovics. F. m.: Pcleador, Lé
hűtő, űriekéiért Forint. Tót. 10:41. 14 11 14 
Befutó: 10:116. VI. FUTAM. 1. Idler (1%) 
Csuta, 2. Visegrád (6) Martinék. 3. Relacho (20) 
Sajdlk. F. in.: Mezővirág, Karolinger, Ecossaís, 
Amourette, Giralba, Tinv. Tót. 10:22. 15 10 37 
Befutó; 1.1:150. VII. FUTAM. 1. Búbos (3)' 
Teltschik. 2. Napa (8) Rojlk. 3. Túzok (20) 
•Sajdik. F. m.: Freyn. Domsello, Kellemes, Pa- 
pucshős, Cabochon, Napi gond, Charles. Tully- 
hó, Splcndld. Tol. 10:18. 22, 19, 39. Befutó:

Befejezték a lovasmérkőzéseket. A Nemzeti 
Lovarda által rendezett háromnapos lovasmér- 
közést vasárnap befejezték. A nagytribün zsu- 
fotósig meglelt és a közönség soraiban nagy 
feltűnést kellett a török küldöttség, akik a disz- 
páholyokat teljesen megtöltötték. Andrássy 
Géza gróf, a Lovarda elnöke magyarázta meg 
az elöltünk ismeretlen sportot és mindvégig 
nagy Izgalommal és kitörő tapsokkal kísérték 
az ugratásokat. Az urlosnsok nehéz dijugrat*.  
sát Rezmck Jenő százados, a hölgylovasokéi 
pedig Pauly Hortmanné, az olimpiai militaryl 
pedig Vizy Islvláü nyerte meg.
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Az osztrákok titokban elkönyvelték 
már maguknak a világbajnokságot

Blum lesz a trénere a Wundermannschaftnak a római tor
nán — A Garda-tó partján fog üdülni az osztrák válogatott

K világbajnokság ter
minusainak kiírását bécsi 
futballkörökbcn meglehe
tős nyugalommal fogad
ták ás általánosságban az 
a nézet, hogy az osztrák 
csapat sorsa már a má
sodik. illetőleg harmadik 
fordulóban eldől, amikor 
a magyar ás olasz, vagy 
spanyol válogatottakkal 
kerül szembe. A bécsiek 
egyenesen előnyösnek 

tartják, hogy elsőnek a 
legerősebb ellen/elekkel

kell játszaniuk, mert vereség esetén idejekorán 
pihenésre küldhetik reprezentatív játékosaikat, 
akikre az egyesületeknek nagy szükségük van 
a középeurópai kupánál és a közeli nyári túrá
kon. Senki sem hiszi azonban, hogy az osztrák 
legénység olyan hamar felszabadni. A bizakodó 
hnrgulatnak főleg az ad okol, hogy a bécsiek, 
tekintettel a magyar, olasz és spanyol csapatok 
legutóbbi szerepléseire,

titokban már maguknak könyvelték el a 
világbajnokságot

és csak a délamerikai csapatok részéről tarta
nak esetleges meglepetéstől.

Az osztrák labdarugó szövetség — mint isme
retes — a világbajnoki torna előkészítő munká
latainak elvégzésére egy komitól jelölt ki, 
amelynek legutóbbi ülésén elhatározták, hogy 
legkésőbb május tizedikéig clkészülrek a szük
séges 22 játékos benevezésével Eddig Platzcr, 
Seszla. C.isar, IV igner, Smlstik, Hoffmar.n, 
Nausch, Braun. Zischek, Ricán, Sindelar, Bin 
der, Horváth, Schall, Vogel helye látszik bizto

sítottnak a csapat gerincében, akiknek sorait 
valószínűleg fiatal erőkkel egészítik ki.

A kijelölt játékosok május 15-étöl kezdve a 
szövetségi kapitány rendelkezésére állanak. 
Meislt, aki résztvett Rómában a sorsolásokon, 
e hét elejére várják vissza Becsbe és az ő 
indítványa alapján indul a Wundermannschnft 
valószínűleg 15. vagy 16-án Olaszországba, ahol

az első mérkőzésig a Garda-tó mellett fog
nak pihenni,

ahol M* isi előadásokat tart majd a játékosok
nak. Az osztrák válogatottat belföldi tréner 
kiséri, akinek személyében azonban eddig nem 
sikerült még megállapodni, beavatottak azonban 
ugy tudják, hogy Blum Pepire, a Viennp egy
kori örök válogatott hátvédjére, az Ausztria mai 
trénerére esik majd a választás. Schwarz dr., a 
bécsiek közkedvelt spolorvosa saját költségén 
kiséri a csapatot, hogy szükség eseten bármikor 
rendelkezésre állhasson.

A szövetségnél szívesen vettek volna, ha 
ezekre a döntő mérkőzésekre legalább 1000— 
1500 „Schlachtenbummlcr" kíséri a Wurdcr- 
mannschaftct. hogy kellő hangulatról gondos
kodjanak, tekintettel azonban a futballbarátok 
sovány pénztárcájára és a méregdrága útikölt
ségre. valószínűleg nem fog sikerülni ennyi 
kísérőt összehoz: i. Megjegyzendő, hogy az 
olaszok nem is reflektálnak nagy idegenforga
lomra a világbajnoki játékokon. A rendezőség 
meg van győződve arról, hogy a közepes be
fogadóképességű pályák jegyeit a fontos mér
kőzések alkalmával kényelmesen eladják bel
földieknek is, nincs tehát értelme a benszülöt- 
teket megfosztani ettől a sportélvezettől, amire 
oly régen várnak.

(andor)

bizottságot, hogy ezeken a helyeken a labda
rúgást engedélyezték.

ott a város esetleg futballkaput állítson fel, 
a szövetség pedig labdával lássa el a környék 
gyermekhadát.

5. Nyújtson segédkezet a trénertestület ama 
törekvéséhez, hogy a futballtrénerkedés kérdé
sét véglegesen rendezhessük.

Javaslataink munkát, gondot, kitartó igyeke
zetét jelentenek, ha valóra váltják azokat. Erre 
a munkára azonban szívesen ajánljuk fel testü
letünk s testületünk tagjainak tudását, tehetsé
gét és energiáját, s ha a munkában részt ve
szünk, akkor majd büszke örömmel osztozunk 
a felelősségben is, ami annál könnyebb lesz, 
mert bizton reméljük, h< gy javaslataink elfoga
dása és céltudatos keresztülvitele után sok si
ker s igen kevés sikertelenség jellemezné a 
futballsport életét, működését.

★
Nem merünk megesküdni arra, hogy e sorok

Csónakvásárlásnál
győződjön meg Arról, minőségről. IBIM, év szenzációja a legújabb tipusu

Petyerily-csónakok
verseny, túra- és oldalmotor típusai

Budapest, Népsziget, Atlantié csónakba*.Telelőn £85—82
A NcmzetköziVAsAron megtekinthető a szabad termeten

hatásaként kikerül az emlékirat az MLSz ügy. 
vitelének temetőjéből. Éppen ezért nem árt, ha 
n nagyközönség is tudomást szerez e sorók 
révén az elfelejtett, de mindenképpen értékes 
„aktáról", amelyre — ugylátszik, — csak egy 
szerény iktatószám fog emlékeztetni.

A íír«\7 a világbajnoki tornarX DaratRY-UgY, és a magyar futball

Monsíeur Rímet elgondolásában

,o

elfelejtett emlékirat
fáídalmasan utat a futballszövetség hálátlan- 
ságára — Közel egv esztendeje heverted az 
MLSz a trénertestület memorandumát

Nemrégen tettünk szemrehányást az MI.Sz- 
nek e lap hasábjain, hogy a világbajnokságot 
előkészítő munkába nem vonta be a magyar 
futball gyönyörű múltjának ma is aktiv része
seit: a régi nagy játékosokat, akik ezidőszerint 
a futballtréncrl pálvén teszik hasznossá magu
kat a játékosnevelés érdekében. Hibáztattuk, 
hogy az MI.Sz nemcsak a nagvfontosságu tech
nikai kérdésekben kapcsolja ki számításaiból a 
futballtréncri kart, de

adminisztrációs hivatali szobájának író
asztalában heverleil most már tíz hónap 

óta a trénerlestület emlékiratát, 
amelyben hasznos tanácsokat ad a futball- 
szövetségnek, egyben felajánlja önzetlen szol
gálatait a labdarugósoortnak.

Megállapítja az emlékirat, hogy a magyar 
futball még soha < Iván válságos napokat nem 
élt, mint mostanában. Ez a válság kiterjed a 
futballsporl egész területére.

Itrcscgnck, ropognak a futballsporl intéz
ményei

és egyre, több olyan egyesület tül ik cl a fut- 
bnllsporlból, amelyek annak felvirágoztatásá
ban tevékeny részt vettek. Tétován, kapkodva 
működnek a futball szervei és vezetői, rossz 
utra tévedt, megromlott a magyar futballban a 
sportszellem, elvész a sportszerűség.

— Ezeknek a körülményeknek a következ
ménye — Írják —, hogy újabban igen sok si
kertelenség szegődik a fulbnllsporl nyomóba, 
ami a további romlásnak a kútfúrása. A válo
gatott csapat legutóbbi túrája során szomorúan 
kellett tapasztalnunk a lecsúszás jeleit. A siker
telenségek nyomán támadt viharból pedig külö
nösen megütötte fülünket az a többé-kevésbé 
hivatalos helyről elhangzott támadás, ami a 
magyar Irénéi eket érte. Nyugodt lelkiismcrcttcl 
mondjuk, hogv ezek a támadások méltatlanul 
és érdemtelenül érlek a magyar tréneri kart.

Mindenekelőtt megállapítjuk hogy a ma
gyar trénereket sem a válogatott csapat siker
telenségei körül, sem annak előkészítése és 
összeállítása terén semmiféle felelősség nem 
terhelheti, egyszerűen azért, mert ezekbe a kér
désekbe a magyar trénerek semmiféle bele
szólást nem nyerlek. A magvar trénereket sem 
ii válogatott csapat programjának kiépítésére 
vonatkozóan rém kérdezték meg. sem a válo
gatott összeállítását vagy előkészítését illetőleg 
igénybe nem vették. Sőt a szövetség azt is feles
legesnek tartotta, hogy a csnpattal trénert 
küldjön cl a nagy útra.

— Amikor ezt megállapítjuk, éppen azért for
dulunk a szövetséghez, hogy
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a továbbiak során részt kérjünk a munká
ból.

Olyan részt, amely a magyar futball legelső 
szakembereit megilleti s amely után majd a 
felelősségét is vállalhatjuk.

1. Szükségét látjuk annak, hogy a játékos
nevelést országosan megszervezze a szövetség. 
Jól tudjuk, hogy a trénerkérdés pénzkérdés. 
Tudjuk azt is, hogy a szegény, pénztelen ma
gyar egyesületek nem kelhetnek ezen a téren 
versenyre az idegen országok egyesületeivel. 
Alkalmazzon a s’övetség szövetségi és kerületi, 
körzeti vagy más városi trénereket s ezeknek 
illetményeit a következők figyelembevételével 
teremtse elő-

a) Állítson he erre a célra bizonyos összeget 
az MLSz költségvetésébe.

b) Az egyes körzetekben vándortrénereket 
alkalmazzon olyanformán, hogy azoknak illet
ményét több: öt, nyolc, tiz egyesület fedezze.

c) Forduljon a szövetség az OTT-hoz s a 
testnevelési adó bizonyos százalékának vissza
térítését kérje, kimondottan a szövetségi tréne
rek illetményeihez való hozzájárulás címén.

2. Oldja meg a diákság játékoktatását a 
KISOK kebelében olyan formában, hogy a 
diákságot hozzáértő tréner képezhesse ki.

Egyrészt hasson oda, hogy a KISOK foglal
koztasson trénereket, másrészt, ha ferli első 
javaslatunk megvalósul, ajánlja fel a szövetség 
a maga trénereit a diákfulballistúk kiképzésére.

3. Állítson fel az MLSz cgv úgynevezett tech
nikai bizottságot saját kebelén belül. Elgondo
lásunk a következő:

a) A bizottság tagjai csakis komoly futball- 
multlal biró olyan elismert szakemberek lehet
nek, akik a futball nap-, életétől távol állanak, 
akik soha szem elől nem tévesztették a sport
ideált, akiknek szeme előtt a futball sportszerű
sége minden más szempontot eltakar.

b) A bizottság hatáskörébe tartozzon minden 
kimondottan sportkérdés, a játékszabályok 
tisztaságának őrzésétől kezdve, n bíráskodáson 
át a szövetségi szabályok szerkesztéséig, hogy 
azok mellékvágányokra ne vihessék a sportot. 
A bizottság ügyel a bajnokság tisztaságára, a 
bajnoki rendszabályokban szigorúan érvényre 
juttatja a sportszerűséget.

c) A technikai bizottság intézi a válogatott 
csapattal összefüggő kérdéseket. A válogatott 
csapat programjának kidolgozásában, a csapat 
kialakulásában, összeállításában, a válogatott 
csapat külföldi szerepléseivel kapcsolatos kér
désekben döntő szóval határoz

d) Irányítja a szövetségi trénerek munkáját, 
hatásköre és gondja kiterjed az utánpónlAs 
nevelésének, kiképzésének egész kérdéskom- 
plexumára.

4. forduljon a tek. Elnökség a fővárosi sport
bizottsághoz s kérje annak támogatását ahhoz 
a törekvéshez, hogy a fővárosi ifjúság és gyer
mekhad minél több alkalmat kaphasson a fut
ball ütésére.

— A magyar futball visszaesésének — sze
rény véleményünk szerint — cgjik súlyos oka 
az, hogy

beépítették a futballgrundokal.
Igen sok helyen akadna azonban ideiglenesen, 
néha hosszú időre olyan terület, amelv gyer
mekjátszótérnek megfelelne. Fel kellene kutat ni 
ezeket a helyekéi s kérni a fővóroüi sport

Pária, május 6.
f.4 Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) „A 

„Hétfői Napló“-nak mindég szívesen állok ren
delkezésére** — biztat Monsieur Hímet, a FIFA 
elnöke, aki most, a kupadöntő előtt uralkodó 
lázas izgalomban, inég nehezebben hozzáfér
hető és elérhető, mint egyébkor.

— Véleményét szeretnők tudni, elnök ur, a 
világbajnokság előli.

— A jövendőmondás ravasz tudomány — 
mosolyog Monsieur Rímet. — De éppen a fut
ballban a meglepetéseknek nagy tere van. Igaz, 
hogy egy másik teória szerint, a futballercdmé- 
nyek után, matematikailag is ki lehetne mu
tatni a várható eredményeket, összeadva az 
egyiknél elért „score“-t, összehasonlítva a vele 
egyenrangú, ellenfélnél elért eredményekkel. 
Mégis, a csapat játékosainak néha egyéni disz
pozíciója sokban determinál egy eredményt.

Ez elvi megállapítás után, az elnök rátér 
hyilatkozatának lényegére.

— Szóval: véleményem szerint Itália és
Ausztria kerülhet a döntőbe.

Ha csak Brazília nem szerez meglepetést, ami 
pedig komplett csapatának részvétele mellett 
könnyen lehetséges.

Különben — folytatja Monsieur Rímet, a fent- 
emlitett országok mellett, még egy országot lá
tok, mely egész meglepetésszerűen szerepelhet. 
És ez Hollandia. Ha nem is állítom az olasz, az 
osztrák, és a magyar futballsporlokkal egy 
színvonalra, Hollandia feltűnés nélkül, csend
ben, olyan határozott fejlődést mutat, hogy 
nem csodálkoznám, ha a világbajnoki tornán 
kitűnő helyezést szerezne magának.

Kérdésemre, hogy a magyar futball jelenlegi 
kondícióját miképpen Ítéli meg, azt feleli, hogy 
a tavasszal elért eredmények, a váltózó győze
lem: Becs és Budapest közölt, no ineg a leg
utóbbi prágai eldöntetlen, csak igazolják előbbi 
kijelentését. Vagyis, a magyarok jó formában 
vannak, az utóbbi évekhez viszonyítva némi fej
lődést mutatnak és ez a halványan legyengült 
olasz és osztrák futballal közös nevezőre hozza 
őket.

lúgon is. ö maga, a FIFA május 24. és-25-iki 
római kongresszusán részt fog venni és jelen 
lesz a római döntőmérkőzéseken.

Szóba kerül a Barátky-ügy. amely nemcsak 
Magyarország és Románia lokális ellentéteként 
szerepelt, de most már kihatott Romániának a 
világbajnokságban való szereplésére is.

— Remélem — szól Monsieur Rímet, hogy a. 
román fulballszövetség nem mondja ki hatá
rozattá, hogy visszavonul, különösen most, 
hogy Jugoszláviával szemben győztesként kerül 
ki. És eléggé sajnálatos, hogy egyes romániai

F. T. C. SPORTTELEPE, IX., tlllöl-ut lt9.
1934 ibAJub 10-én, csütörtök délu'An '/j6 órakor 

labdarugó mérkőzés

válogatott csapatai között, 
délután U2 órakor

Főiskolai válogatott—Vasutas vá
logatott csapatainak mérkőzése, 

délután U4 órakor
Budi p ?sti amatőr—Vidéki amatőr

válogatott csapatainak mérkőzése

sajtóorgánumok pártoskodással vádolták a 
nemzetközi fulballszövetségct, amely pedig csak 
a genfi nemzetközi egyezmény határozmányai- 
hoz tartotta magát, amikor kimondotta, hogy 
az érdekelt játékos csak állampolgárságának 
megváltóztatásától számított három év eltelte 
után játszhat uj nemzetének válogatott csapatá
ban. A FIFA-nak nem lehet célja, hogy politi
kai vágányra tereljen sportkérdéseket. Mi a 
kapott információk alapján, a legbecsületesebb 
intencióval véltük ezt az ügyet elintézni.

Búcsúzéban, Monsieur Rímet még udvariasan 
sok szerencsét kíván a magyar válogatottnak a 
világbajnoki tornára és hozzáteszi:

— Elképzelem, hogy nehéz a válogatottakat 
kiválogatni.

Mándy Dona.
A FIFA elnöke, még megjegyzi, hogy öröm-

mei látja, miszerint a világbajnoksúg mily álta- A szerkesztésért és kiadásért felel: 
lános érdeklődést vált ki és mozgat meg törne-
gcket, nemcsak tisztán a sport, de az egész vi- DK. ELEK HUGÓ
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