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Kémdráma Kiskunhalason
Megölte négyhónapos kisleányát, azután felakasztotta
magát a rossz termés miatt egy fiatal gazda

A aMgytf rÁtfOld Mirtt, a Dmw—Tina
kősót, pontosabban Kiskunhalast, Kiskun
ná]sát és vidékét megdöbbentő dráma tar
totta a pünkösdi ünnepeken izgalomban.
A tragédia színhelye: egy kis tanyai lak
oka pedig: a nagy szárazság, a gyönge ter
més és «—■ a magyart ember törhetetlen, sze
relmes ragaszkodása a földhöz, az ősöktől
(örökölt röghöz ,..
Kiskunhalas és Kiskanmajsa között te
rül al a Bodogldr-puszta. Itt az 68. számú
tanyai házban lakott fiatal feleségével és
négyhónapos kislányával, Mária Magdolná
val Vass Vince huszonhétévea gazdálkodó.
A tanyai ház környékén elterülő föld

nemrég még Vasa Vince édesatyjáé ffott, de
a súlyos viszonyok miatt az öreg gazda rö
vid idővel ezelőtt kénytelen volt riadni az
ősi földet Az apát és flát egyformán sú
lyosan érintette, hogy
meg kellett válnlok a földbirtoktól,
de enyhítette fájdalmukat az, hogy a fiatal
Vass Vince továbbra is az ősöktől örökölt
földön gazdálkodhatott. A vevő, egy pest
környéki földbirtokos, ugyanis Vass Vin
cének adta bérbe a földet. Úgynevezett fe
lesbérleti megállapodást kötöttek,
amely
szerint Vass Vince megműveli a földbirto
kot és munkája fejében övé a termés fele.

Nem tudok megválni a földtől!
Most referált Vass Vince a föld uj tulaj
donosának a birtok helyzetéről. Neki ma
gának is fájdalmas .volt elmondani, hogy
a termés bizony rossz és a jövő sem
biztat semmi jóval.
'A földbirtokos rosszkedvűen és haraggal
hallgatta végig a fiatal gazdálkodó referá
tumát. Vass Vincét okolta azért, mert nem
kielégítő a termés és kijelentette a fiatal
gazdának, hogy
megszünteti a felesbérletet,
ezentúl már más fog gazdálkodni a Vassék
ősi földjén.
Szomorúan, megtörtén ment haza Vass
Vince, lehorgasztott fejjel és kétségbeesve

mondta el feleségének, hogy a közeljövő
ben
elszakad az utolsó szál U, ami még a
bálványozott földhöz fűzi.
Az asszony vigasztalta, elmondotta neki,
hogy ne essen kétségbe, majd megélnek
valahogy, boldogok ők mindenképpen hár
masban, imádott, gyönyörű gyermekükkel.
Vass Vince lehorgasztott fejjel hallgatta az
asszony beszédét és többször szólt közbe,
mindig csak annyit:
— Nem tudok megválni a földtál, nem
tudok igy tovább élni. Más szerződést pe
dig nem köthetek, nem dolgozhatok in
gyen az uj gazdának ,ia

Két halott a tanyán
Valamivel később, amikor a gazdálkodó
kissé megnyugodott, az asszony bement
Kiskunhalasra a hetivásárra. Délután jött
vissza, sietve, hogy magához ölclehesse
gyermekét. Kinyitotta a tanyai lakás ajta
ját és a következő pillanatban aléltan esett
össze:
a szobában cukorspárgával egy szögre
fö’rknsztva, krétafehéren, holtan füg
gött a gyermeke, a kis Mária Mag
dolna.
Amikor az asszony magához tért, bor
zalmasan fölsikoltott és kétségbeesetten zo
kogni kezdett. Elősiettek a szomszédok, le
vágták a spárgáról a gyermeket, akiben
azonban már nem volt élet. Felkutatták a
házat és a padláson egy második borzal
mas látvány tárult eléjük:
a széna között kötéllel felakasztva ta
lálták a fiatal, életerősnek látszó gaz
dálkodót,

akit természetes eszéért,
józanságáért és
jóságáért mindnyájan nagyon szerettek.
Vass Vincét is levágták a kötélről, a teste
azonban már hideg volt, a szive nem do
bogott.
A szomszédok ápolták a kétségbeesett,
egyik ájulásból a másikba eső, zokogó aszszonyt. Értesitették a kiskunhalasi rendőr
séget is. Dr. Tóth Sándor rendőrfogalmazó
vezetésével bizottság jött ki a Bodoglárpusztai gyászházba. Megállapították, hogy

a szerencsétlen fiatal gazdálkodó fel
akasztotta gyermekét és azután végzett
magával,

amig az asszony a hetivásáron volt.
Rövid kutatás után a kis lakás szobájá
ban az asztalon egy papírlapot találtak,
amire ceruzával, kusza betűkkel irta fel
Vass Vince öngyilkosságának okát és bú
csúját feleségétől és az élettől.

Drága feleségem gyere utánam...
A megható búcsúlevél szövege a követ
kező:
„Drága feleségein, ne haragudj rám,
hogy átmértem és elvittcm • kistó-

nyunkat Is. Majd a mennyországban
találkozunk. Gyere utánunk. Azért ha
lok meg, mert nem dolgozhatok in
gyen as uj gazdának.

fcmU térjed Vlne^«
A tragédia oka ezekután már tisztán lát
szott a rendőri bizottság előtt. Befejezték
a vizsgálatot és nem volt más hátra, mint
eltemetni a szerencsétlen áldozatokat: a
fiatal gazdát, aki azért halt meg, mert sze
relmese volt a földnek és a legártatlanabb
áldozatot, a kis Mária Magdolnát, a négy
hónapos gyermeket.
Megállapította a rendőri bizottság azt is,
hogy a tragédiáért senkit sem terhel fele
lősség, a földbirtok tulajdonosa, a pest
környéki földbirtokos nem követett el jog

talanságot, az övé a föld, annak adja bér
be, akinek akarja.
A rendőri bizottság tagjainak most már
csak egy feladatuk volt, megkérni Bodog/dr-puszta többi lakóit, a szerencsétlen csa
lád szomszédait és a tragikusan elhunyt
Vass Vince megtört szüleit, hogy
vigyázzanak, nagyon vigyázzanak, ne
hogy a szerencsétlen asszony kezébe
kerüljön a búcsúlevél
és elolvassa szegény, hogy azt izeni neki
férje a másvilágról: „Gyere utánunk" és ő
is véget vessen életének. 1H

Rekord idegenforgalom
a pünkösdi ünnepeken
Zsúfolásig tellek a szállodák, négy külön
vonat és háromszáz autós volt Budapesten
Két napon keresztül,
vasárnap és hétfőn
nemzetközi világ volt
Budapesten;
német,
francia, olasz és angol
szótól voltak hangosak
a fővárosi szállodák
halijai és az összes
szórakozó helyek. Az
ünnepek elmúltával most már megállapít
hatjuk, hogy
pünkösd két napja nz Idegenforgalom
jegyében zujlott le.
Egyedül Németországból három különvonat
érkezeti: berliniek, breslauiak és drezdaiak
voltak egy-egy vonattal Budapesten. Egy
különvonaton százhúsz svájci vendéget is
kapott a magyar főváros. Közel ezerre te
hető az osztrákok száma, akik autón, autó
buszon, hajón és vasúton jöttek.
A Székesfővárosi Idegenforgalmi Hivatal
ban a pünkösdi idegenforgalommal kapcso
latban megállapították, hogy az
várakozáson felül átkerült.
A vendégek száma olyan magas volt, hogy
már-már szobahiánytól tartottak, az utolsó
pillanatban azután mégis sikerült minden
kinek szobát biztosítani.
A pünkösdvasárnapi autószépségverseny
háromszáz osztrák résztvevőjével megteltek
a dunaparti hotelek úgy, hogy sok
szobát kérő vendéget el Is utasítottak,
ugyanez volt a helyzet a Margitszigeten is,
ahol a francia képviselők laktak.
A nagyarányu idegenforgalom nemcsak a
szállodákat töltötte meg, hanem a főváros
külső képén is éreztette a hatását. Sokszínű
nemzeti zászlócskákkal diszitett autók és
•utóbuszok járták egész nap • várost A

szeles idő következtében csak „félházzal“
dolgozó strandokra a külföldi vendégek hoz
tak életet. A budapesti fürdőkben, amint is
meretes, a férfiaknak tilos legonibolni a für
dőruha vállpántját.
E rendelkezés miatt rengeteg kínos Inci
dens támadt.
A rendelkezésről semmit sem tudó külföl
dieket sorra utasították rendre a válpántra
felvigyázó fürdőalkalmázolták.
Vasárnap este a zöldvendéglők forgalmát
lendítették fel a vendégek, hétfőn délelőtt
pedig az optikus üzleteket rohanták meg.
Rengeteg filmet és fényképczőgéplemezt vá
sároltak, mert már az első nap elfotografálták a hazulról hozott készletet.
Nagy élet volt a Dunán is, a MFTR több
turistahajójáratot indított az ünnep mind
két napján, összesen
háromezer üdülnivágyót vittek fel Ko
rányba.
ahol a csőnakházak összes bérlői kint voltak
a vizen. Nagy forgalmat bonyolítottak még
le a sétahajójáratok is.
Az enyhén meleg idő leginkább a turisták
nak kedvezett; pünkösd két napján közel
tízezer ember keresett pihenést a Buda kör
nyékén lévő hegyek közt.
A pünkösdi ünnepek alkalmával harminctagu autós társaság is időzött Buda
pesten. Hétfőn a társaság tagjai
a Balatonra rándultak ki.
Székesfehérváron, a
város
kapujában
Karkas Sándor helyettes polgármester fo
gadta az angolokat, majd pedig Széchenyi
Viktor gróf főispán intézett hozzájuk üd
vözlő beszédet. Az autóstársaság tagjai az
ünneplés után továbbindultak Balatonföldvór feló, _
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Béla mapdAoz tért.
A mentőorvos megvizsgálta a megsebesült
foglyot s megállapította, hogy állapota nem ve
szélyes, nem szorul kórházi ápolásra s miután
első segítségben részesítette, a helyszínen
hagyta. A történtekről
azonnal jelentési tettek a fogház ügyészé
nek és gondnokának, akik megindították a
vlasgólatot
a
gyógyszeresért ügyében.
Valamennyi robbanást a horogkeresziesek idézték elő, ezért
több exponált náclvesórt letartóztattak
és a höllendorfi gyiijtőtáborba szállították
Őket.
Pünkösd hétfőn este Bécsben elterjedt
az a hír, hogy Renner volt szocialista kan
cellárt, aki jelenleg a Landesgericht foglya,
szabadlábra helyezték. Ezt a hirt még nem
erősítették meg.

Ischlben bomba, Bécsben
huszonkét petárda robbant
Rennert állítólag
pünkösdkor
szabadlábra helyezték
f
Bóra, május 21.
' M Hétfői Napló tudósítójának telefonjeNmtése.) Ausztriában h körülményekhez
kópéét elég nyugodtan telt el a pünkösd.
Vasúti merényletek nem ismétlődtek.
belliben a haztiílns front gyűlésén
bomba robbant,
mely több embert megsebesített. Bécsben
hununkét petárda robbant fel, de nagyobb
károkat nem okozott.

népitélet
A Hétfői Napló jubileumi regény
rejt vény vet senyének

4.. sz. szelvény©
1934. V. 22.
Vágja ki és őrizze meg 1!

Utolsó pillanatban meg
hiúsult a német-francia
egyesség a saarvidéki
népszavazás ügyében
Genf, május 21.

az utolsó pillanatban meghiúsult a szem

benálló felek közölt! megegyezés.
(A Hétfői Napló tudósító jónak telefon
Rendi alkotmány
A németek ragaszkodnak a népszavazás
jelentése.) A pünkösdi ünnepek alatt nép
határidejének
kitűzéséhez s ettől tették füg
körökben élénken kommentálják
életbeléptetését jelentette be szövetségi
a saarvidéki népszavazás ügyében összeült gővé annuk biztosítását, hogy a kisebbségi
szavazókat semmiféle megtorlás nem éri.
kudarcát.
A franciák viszont e biztosítékon kívül
az uj bolgár miniszterelnök A Nemzetektanácsülés
egyéb garanciákat is követeltek a németek
Szövetségének tanácsülését teg
napelőtt átért hívták össze, hogy a német től.Népszövetségi körökben ugy tudják, hogy
és francia delegátusok között egyezséget lé
van még egy formula,
tesítsenek a népszavazás kérdésében. Elv
ben már megtörtént az egyezség, amikor amelynek alapján az ellentéteket meg le
diplomáciai viszony felvétele előtt a kor azonban a megfogalmazásra került a sor, hetne oldani.
mányhatalomnak és a belső rendnek anynylra meg kell erősödnie, hogy a szovjet
bolgár diplomáciai összeköttetés kockázat
nélkül mehessen végbe.
Az uj miniszterelnök egyébként
bejelentette a parlament átalakítását és
■ rendi alkotmány életbeléptetését
A kormány tagjai pünkösd hétfőjén át
vették hivatalaik vezetését és letették az es
küt.
A távirati és sajtócenzura még vasárnap A tömeg meg akarta lincselni a bárót, rendőrök
megszánt.
nek kellett kiszabadítani szorongatott helyzetéből

A legteljesebhb rendben folyik a
nagy rendszerváltozás Bulgáriában
Szófia, május 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A rendszerváltozás egész Bulgá
riában minden rendzavarás nélkül folyt le.
A különböző hivatalok élére a héten sorra
nevezik ki az uj vezetőket. A táviró- és te
lefonszolgálat, valamint a vasúti forgalom
minden fennakadás nélkül működik.
Georglev, az uj miniszterelnök érdeket
nyilatkozatot tett
pünkösdkor Bulgária külpolitikájáról. Fő
leg « szovjettel való diplomáciai viszony
felvételéről beszélt. Hangoztatta, hogy a

Báró Wild.berg' Sándor földbirtokos
autója az Andrássy-uton
elgázolt egy díákleányt

Súlyos kimenetelű autógázolás történt
hétfőn délben 12 órakor az Andrássy-ut
67. számú ház előtt.
Báró Wildberg Sándor gyöngyösi föld
birtokot HA 102. számú antójával el
ütötte Reich Ilona 17 éves gimnáziumi
tanulót,
épp postatanácsos leányát, amint átment
az
úttesten.
"A
leány
fején sérült meg sú
Miskolc, 1034 május 21.
""CMT Áníor IgauágOgyininfazter mondott
lyosan,
avató beszédet.
(A Hétfői Napló tudósító fának telefonjelenagyrázkódással, életveszélyes állapotban
tése.) Pünkösd hétfőn délelőtt tizenegy órakor Megrázó szavakkal vázolta Görgey Artúr hő
leplezték le Görgey Artúr szobrát Miskolcon, sies küzdelmeit, Kossuth és Görgey szerepét a
ahol a mngyar szabadságharc nagy hadvezéré szabadságharcban, majd azzal fejezte be a be
nek hazafias áldozatkészséggel az első emléket szédet, hogy bízná kell a magyar géniuszban,
állították fel. A kormány képviseletében Lázár amely mindig kitermel a magyar számára olyan
Andor Igaz.lágügyminlszter, míg n város és vár zseniket, akiket csak ősi kultúrájú hatalmas
megye vezetői körül Llclitenltein László, Bor- nemzeti géniusz tud kitermelni.
bély-Maczky Emil, Kozma György, Patay Sá Lázár Andor beszéde közben
muel főispánok, Bónis Aladár és Bcrnáth Ist
lehullott a lepel
Szeged, május 21.
ván alispánok, Zsóky Lajos országgyűlési kép Sidlő Ferenc alkotásáról, majd Vályi Nagy Géza
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon jelen
viselő, valamint a helyőrség tisztikara Solatcz
elszavnlta
„Görgey
Arthur"
cimü
versét.
Hodotése.)
Pünkösdvasárnapján
ünnepélyes
külsősé
Hugó tábornok vezetésével vettek részi az ün bay .Sándor polgármester
gek között nyílt meg a VI. szegedi ipari vásár.
nepségen.
Az
ünnepi
megnyitón
ott
volt
iiarangi
Tibor
fő
a
város
nevében
átvette
a
szobrot
Az ünnepséget n kntonsizcnekar Himnusza
vezette be, majd a nemzeti Hiszekegy elhang és a különböző küldöttségek elhelyezték ko ispán, Pálffy József dr. helyettes polgármester,
Buócz Béla dr. főkapitányhelyettes.
zása után
szorúikat.
Körmendy Mátyás országgyűlési képviselő, a
szegedi ipartcstület elnöke üdvözölte a megnyi
tón a kereskedelmi miniszter képviseletében
megjelent báró Kéthlg Károly dr. államtitkárt,
majd
■ HlmnuM hangjai mellett megnyitották ■
vásárt.
A szegedi és a környékbeli iparosság érdekes,
nívós produktumai sorakoztak fel a vásáron,
A pünkösdi ünnepek alatt
Élet-halál között fekszik a lezuhant kötéltáncos
Szegeden tartották az ország egyetemi és
főiskolai tanárai baráti összejövetelüket.
,e
Sátoraljaújhely, május 21. mutatványokhoz szükséges hálót akarta meg
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- erősíteni és eközben a drótkötélre lépett. A kö Megkoszorúzták Klebelsberg Kunó gróf és So
tőibe
áram
került,
és
mogyi
Szilveszter sírját. Az összejövetelen
tése.) BoiZAlnuis artlstnszorencsétlenség történt
Bartók György dr. a középiskolai szelekció
as artista a nagyfcsztlttségü áramütéstől
szombat este Sátornljmijhclycn.
kérdéséről tartott előadást.
eszméletlenül bukott a Roth-ház erkélyére,
Szombat estére és pünkösd két napjára tűzték
önnön a földre.
ki sátoraljaújhelyi vendégjátékukat a Koltai
halállrló artistái. A drótkötelét, amelyen mutat Rögtön kórházba szállították, ahol este kilenc
ványaikat nkiirlák végezni, a Központi és n órától egész éjfélig tartó operációt végeztek Halálos molorkerékpárItoth-ház között fcsziiotték ki. Este fólkllcnc rajta. Az artista súlyos külső és belső sérülése
tájban Btclcsik Ferenc 24 éves pécsi artista a ket, azonkívül belső vérzést szenvedett.
szerencséllenség

Görgey Artúr szobrát nagyszabású
ünnepség keretében avatta fel
Lázár igazságügyminiszter

Vasárnap megnyílt
a szegedi ipari vásár

Súlyos artistaszerencsétíenség
Sátoraljaújhelyen
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a győri országúton

Győr, május 21.
Éleseiéit gyógyszertől rosszul lett jelentése.)
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
A pünkösdi ünnepek alatt óriási
egy fogoly a pestvídéki fogházban

A mentők részesítették első segífsédben a megsebesült Barát Bélát
Hétfőn délben a peUvidéki törvényszék fog
házába hívták ki a mentőket. A fogház egyik
cellájának lakóját kellett első segitiégben reszesiteni.
Barát Béla vizsgálati fogolyhoz kérették a

mentőket.
Barátnak, aki lopás miatt ül vizsgálati fogság
ban, brómot rendelt at orvot. Az ügyeletes fogházőr felvitte az orvosságot üveget a cellába,
de mluluii más fogoly orvosságot üvegei is vol
tak nála, Barát tévedésből nem a brómot tarlalmnzó üvegből vett orvosságot magához, ha-

Ha^uszoboszlúl Hliölcsiiol,
GMlUrdO_ _ _

— 1 1 -....... * tőzsdével izemben.

Olcsó éa páratlanul eredményes
73 és 78n -os bőr, jódos, brómos, hldrocarbonátos hőforrások. IWenkónt Sir <i liter forróviz. Strandfürdők, kádfürdők. Állandó orvosi
felügyelet ée gyógykezelés. ProspekttiRsal Ah
mindennemű folvllígosiUssul kúszseggol siiolgól a fürdő Igazgatósága

leleten: Hlá-lii.

nem egy másik üveget kapott fel t annak tar
talmát akarta kiüríteni.
Abban a pillanatban, amint azájáhos ért na
IIvég, roMtul lett éa száján, ajkán égé.si achek látszottak.
Csakhamar kiderült, hogv az elcserélt orvossá-I
gos üvegben 'úhmilv.n kÖl-ő fájdalmakat esillapító szer volt, ettől lett rosszul s ez maria fel
a száját. Pár pillanattal később azonban Barát I

szállították a Rókus-kórházba.
A szerencsétlenség színhelyén hatalmas tö
meg verődött össze. A hangulat a gázoló
autó vezetője, Wildberg Sándor báró ellen
irányúit.
Már-már lincseléstő! kellett tartani,
mikor a rendőröknek sikerült a tömeg fe
nyegető dühétől kiszabadítani a bárót, akit
előállítottak a VI. kerületi kapitányságra.
Kihallgatása után elbocsátották, a gázolás
miatt megindult ellene azonban az eljárás.

autó- és motorkcrékpárforgalom
becs—'budapesti országúton.

volt

Az ünnepi kirándulók között jött Bécs*
bői Budapest felé Klabanek Ottó húszon*
nyolcéves magánhivatalnok fiatal feleségé
vel, aki a motorkerékpár hátsó ülésén fog
lalt helyet, mig az oldalkocsiban egy leány*
rokonuk, a tizennyolcéves Krimmer Anna
jött velük.

Klabanek meglehetősen erős tempóban
hajtotta kocsiját és közel 70—80 kilométe
res sebességgel robogott, amikor Győr köze
lében az egyik éles kanyarodónál motor
kocsijával
nckirohant az egyik utszéll fának.
Mindhárman kirepültek a kocsiból,
amely darabokra tört, Krimmer Anna
nyomban meghalt,
mig Klabaneket és feleségét eszméletlen ál
lapotban, súlyos agyrázkódással szállították
be a győri kórházba.

A Fémkcreskcdclmi Részvénytár
saság, valamint testvérvállalatai
igazgatósága és tisztviselői kara
mélyen megrendülve tudatják,
hogy leghűségesebb, legodaadóbb
munkatársuk,

luten kilő rkéwhctcí len
akaratában
megnyu
godva, de összetört szívvel mélyen lesújtva je
lentjük, hogy a hón szeretett egyetlen ílu, a leg
jobb férj és apa, a legdrágább rokon ét bárét

Igazgató ur

Bernauer Pál

a Fémkereskedelmi RiaivénytáriMág Igazgatója,
volt ea. éa klr. tart, hadnagy

pflnkösd vMérnap hajnalán életének 41. évében
rövid szenvedés után elhunyt.

A drága halott temetése 1. hó 22-én, kedd
délután K ómkor lesz a rákoskeresztúri izracUtu
temetőben.

FmWke BrSkké dint tett
özv. Bernauer Pálné felesége, Bernauer Agl
gyermeke, B»v. Bernauer Arnnfdné édesanyja.
Kőtára Ernőn* »i. Bemimer Márta liuga, valammt a gyászoló rokonok és barátok.

Részi étlátegatéaak

naelKzését kdrjtt.

a

f. hó 20-án, tevékeny, alkotó éle
tének 41-ik évében, rövid szenve
dés után váratlanul örökre itt
hagyott bennünket.

Utolsó útjára f. hó 22-én, kedd
délután 5 órakor kísérjük a rá
koskeresztúri izr. temetőben.
Emlőkét soha cl nem múló
kegyelettel fogjuk megőrizni.
Budapest, 1934 május hó 22.

Bndapeai, 1984 május 22.
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Irtózatos tűzvész Chicagóban
A szörnyű lángtengerben elpusztult 1000 ház
Repülőgépekről oltóbombával dolgoznak a tűz
oltók —. Ezerötszáz sebesült és sok halott
M Hétfői Napló tu mert nem akarták elhinni, hogy a katonaság folytatódtak. Mintegy hatszar tűzoltó, ka
dó altójónak telefon je valóban a levegőbe röpíti otthonukat. Erre tona vett részt a lángok ellen indított offen
lentéit.) A vasárnapra a kétségbeesett intézkedésre azért is el kel zív óban. Már hajnalodon, amikor a további
virradó éjszaka olyan lett szánniok magukat a hatóságoknak, mert lángképződés megszűnt és pünkösd vasár
borzalmas tűzvész pusz a nagy szárazság miatt megcsappant víz nap reggel 9 órakor (a mi időszámításunk
tított Chicagóban, ami készlet amúgy is fogytán volt. Nemsokára szerint vasárnap délután 3 órakor) az oltást
lyenre évtizedek óta több mint három kilométeres fronton meg irányitó tüzoltóföparancsnok közölte, hogy
nem volt példa Ameri kezdődött a robbantás.
a csapatok teljesen úrrá lettek a tűzön és
kában. A pünkösdi tűz
semmi veszedelem nem fenyeget többé.
Irtózatos detonációval repültek a leve
vész talán csak az 1871-es tüzkatasztrófáEkkor bontakozott ki
gőbe
a
házak.
boz hasonlitható, amikor 18.000 ház égett
a szörnyű pusztulás mérlege:
le Chicagóban s az egész várost újjáépítet A világháború legszörnyübb ütközetei em
ték. Ugyanez a helyzet most Chicago leégett lékeztetnek csak ezekre a szörnyű esemé akkora területen, mint a pesti Belváros és
városrészében: újjá kell építeni mindent.
nyekre. A detonációt 300 kilométer körzet Lipótváros, minden ház elpusztult, összesen
A borzalmas tűzvész amerikai időszámítás ben hallani lehetett. Még a föld is megren ezer ház égett le. Elpusztult az egész chica
szerint szombat éjszaka 11 órának felel dült az egész környéken. A chicagói obszer gói állat- és husvásártelep, három nagy kon
zervgyárral, az állat- és hustőzsde épületei romszög központjában, az anyával és a
meg.
vatórium ingája
vel együtt. Az eddigi becslések szerint közel leánnyal. K. Miksáné természetesen semmit
A tűz az úgynevezett husvárosban tört
szabályszerű földrengést jelzett.
százmillió dollár a kár,
ki.
sem sejtett. A kisleányt közben vidéki inter
Félóra alatt befejeződött a példátlan rom
Úgy hivják Chicagónak azt a részét, aho; a bolás, a katonai csapatok parancsnoka je ami 400 millió pengőnek felel meg. A tűz nátusba adták, de a szünnapokon a leány
világhírű chicagói vágóhidak és az óriási lentette: tűz terjedésének irányában három vésznek 1500 sebesültje és számos halottja és a kereskedő
állatszállások vannak elhelyezve. Eddig még kilométeres romhalmaz fekszik, ezen meg van s mintegy tizenkétezer ember vált haj
találkoztak a szolnoki rokonoknál.
léktalanná a tüzkatasztrófa következtében.
ismeretlen okból hatalmas lángok csaptak kell törnie a lángok erejének.
Néhány hónappal ezelőtt K. Miksáné és' a
ki az egyik hatalmas állatszállás csarnoká
A város lakossága ekkorra már kezdett
gépalkatrészkereskedö hatévi vadházasság
ból, amely tele volt állatokkal. Ezt a csar megnyugodni,
Óriási tűz egy amerikai után szakítottak, a textilkereskedő megbonokot üzleti paloták, lakóházak veszik kö
csájtott feleségének és
kikötőben
de több mint tízezer ember hajlék nél
rül.
kül maradt.
újra magához vette,
Neu>-Yorkból jelentikö A Massachuesets-i
A kicsapó lángnyelvek • dühöngő szélvi
harban szinte pillanatok alatt átterjedtek a Ekkor láthattak csak tulajdonképpeni mun Neu>-Burg Port kikötőjében vasárnapra vir természetesen a kisleánnyal együtt, Ezután
történt,
hogy
a leány egy este
kához a tűzoltók. Több mint 800 vizifecs- radó éjjel
szomszéd fizietekre s
óriási tflz ütött M,
kendö öntötte szünet nélkül a vizet,
bevallotta születnek,
mire észrevették, hogy tfiz van, már
amely egy cipőgyárat, különböző irodákat hogy milyen kapcsolatban volt anyja volt
szinte hiábavalónak látszott minden
egy repülőrajt Is mozgósítottak, amely
és több lakóházat pusztított el. A kár pedig élettársával.
oltási kísérlet.
tüzoltóanyagokkal telt bombákat dobott
egy millió dollárt tesz ki.
le
a
magasból
az
égő
házakra.
Háromezer főnyi tűzoltóság robogott a tűz
Az orvosi látlelet Igazolja
höz, de a tűzoltók tehetetlenül állottak az A repülőgépeknek több mint 3000 méter A tűz még egyre tart és a tüzoltócsapatok a megdöbbentő vallomást, amire az anya
egyre terjedő tűzvésszel szemben a tomboló magasságban kellett fölemelkedniök, mert a legnagyobb erőfeszítéssel dolgoznak, hogy leánya nevében feljelentést tett a gépalkat
viharban. Mégis megkisérelték, hogy a már lángok 1000 méternél is magasabbra csap megmentsék a kikötőben felhalmozoztt óriási részkereskedő ellen.
lángokban álló utcákban megfékezzék a tű tak fel. Az oltási munkálatok egész éjszaka árukészleteket
A rendőrségi kihallgatáson a leány meg
ket. Néhány órával később, mikor látták,
ismételte a vallomást, amit szülei előtt tett,
hogy hiábavaló minden küzdelem a tűz
W. A azonban
vész ellen, azon fáradoztak a tűzoltók, hogy
leghatározottabban tagadta,
felriasszák a veszélyezlelett városrész
hogy elkövette a bűncselekményt. Az ilyen
lakóit
bűncselekmény maximális büntetése ötévi
■ mindenkit menekülésre kényszerítsenek.
fegyház, az ügyészség azonban minősített
Százkilométeres sebességgel száguldó orkán
bűntett cimén emelt vádat, azzal az indoko
Söpört már ekkor végig az égő városrészen.
lással, hogy a sértett a vádlott gondjaira
Egyetlen óriási lángtengerből
volt bízva. Ennek a bűntettnek
jlllott az égő városrész.
öttől tíz évig terjedő fegyház
Megkezdődött a menekülés, amelyet leír
a büntetése.
hatatlan pánik kisért. A tűzvész elöl mene
Biró György dr., a gépalkatrészkereskedő
külő lakók szembentalálták magukat a ki Szabálytalanul vették fel a tagokat
védője kifogást emelt a vádirat ellen. A
váncsiak tömegével s ennek a tömegnek az
vádtanács Janovics Tibor dr. elnöklete alatt
és idegenek is jártak a kártyaterembe
nutótábora valósággal
tárgyalta az ügyet, a kifogást elutasította,
eltorlaszolta a menekülés útját.
tányságon.
azzal az indokolással, hogy
A budapesti kártyaklubok frontja az
De ezer és ezer ember csak az utolsó pilla utóbbi időben csendes volt, semmi komo A jelentés a belügyminisztériumba került és
a vadházasságban a férfi családfőt jogo
natban értesült arról, hogy a feje felett ég lyabb hir nem került nyilvánosságra erről mivel a detektívek adatai arra mutattak,
kat gyakorol
a ház, s a puszta életen kívül egyebet nem a tájékről. Közben azonban
hogy a tagfelvétel körül revízióra van szük és ilyen esetben nem jogi, erkölcsi, vagy
menthetett meg, de sokan csak súlyos se
■ hatóságok egyáltalában nem feledkez
ség, a belügyminisztérium felfüggesztette a vérségi kötelék, hanem a tényleges helyzet
bek árán tudtak kiszabadulni az égő há
tek meg a klubok ügyeiről
pártkör klubszerű működését és
a döntő. Jogi körökben nagy feltűnést kel
zakból, sokan pedig odavesztek a lángten
lett a vádtanács elvi jelentőségű határozata.
elrendelte a vizsgálatot.
és éppen most történt egy szigorú intézke
gerbe.
A védelem megnyugodott a döntésben,
dés: a belügyminiszter feloszlatta a József Most fejeződött be a vizsgálat, amely arra
Az esti Órákban, amikor már nyilvánvaló várost Nemzeti Demokrata Vázsonyi-Párt- a megállapításra jutott, hogy szabálytalan hogy mennél előbb főtárgyalásra kerüljön
[volt a veszedelem, a lakosság izgalma a kört.
ságok történtek. A tagokat a kötelező kifüg- az ügy. A védő álláspontja az, hogy a vád
[végsőkig fokozódott s
egyetlen támpontja, a sértett vallomása nem
A rendőrség időnként ellenőrzést tart a gesztési idő letelte előtt vették fel és előfor
mindenki fejvesztetten- rohant fel-alá.
budapesti klubokban, hogy megállapítsa: dult, hogy olyan vendégek is megfordultak teljes értékű, mert
a leány betegesen hazudozó.
rAz anyák gyermekeik után szaladgáltak, nem történik-e valamilyen szabálytalanság. a játékteremben, akik nem voltak szabályo
nkiker elsodort a rohanó tömeg, munkából Nemrégiben ilyen ellenőrzést tartottak a Jó san felvett tagjai a pártkörnek. Miután a A védő azt is kiemeli, hogy csak két évvel
hazatérő férfiak vadul törtettek fel-alá, zsefvárosi Nemzeti Demokrata Vázsonyi vizsgálat mindezt megállapította,
a bűntett állítólagos elkövetése után tettek
hogy megtalálják hozzátartozóikat.
Pártkör Rákóczi-uti helyiségében. A kártya
a belügyminiszter azonnali hatállyal el
feljelentést.
Ilyen előzmények után került a büntető
rendelte a pártkör feloszlatását
A szlvettépő jeleneteket a kiváncsiak
ellenőrző detektivesoport emberei átvizs
tízezrei nézték végig.
gálták a tagok névsorát és
és a miniszter rendeletét nyomban végrehaj törvényszék elé az ügy.
Töreky Géza, a büntetötörvényszék el
tották.
Úgyszólván egész Chicago ott volt, hogy
észrevétlenül jelentést tettek a főkapi
nöke
lássa a pokoli színjátékot, de néhány óra
múlva a lángok annyira ellepték az egész
személyesen vette magához az ügy iratait és
városrészt, hogy a kiváncsiak menekültek
az ő tanácsa most tartotta az első tárgyalást
az egyre veszedelmesebben közeledő füst
az ügyben, amelyen azonban a sértett leány
ös lángtenger elöl.
nem jelent meg. Ügyvédje igazolta, hogy a
leány súlyos betegen fekszik,
A lángok ekkorra már átterjedtek a husváros telefonközpontjára is, amelyben 150
sarlachja van.
alkalmazott dolgozott s csakhamar
Töreky Géza tanácselnök ezután bizonyta
A13 éves kislány ellen merényletet követett
megszakadt minden telefonösszeköttetés
lan időre elnapolta a fötárgyalást. Az ügyet
el az édesanyja udvarlója — Kétévi hallgatás
természetesn zártajtók mögött fogja tár
az égő városrésszel. Ekkor készenlétbe he
után leplezte le megrontóját az áldozat
lyezték az egész katonai helyőrséget.
gyalni a Töreky-tanács.
Késő este a tűzoltóság belátta, hogy lehe
Botrányos hátterű, igen súlyos bűncse
összeköltözött W. A. Sziget-utcai gépal
tetlen másként izolálni a lángtengert, mint lekményért jelentettek fel egy ismert fővá
katrészkereskedővel
úgy, hogy
rosi kereskedőt. Az ügy előzménye: különös és magával vitte kisleányát is, aki akkor 13
az égő városrészt körülvevő házakat
regény, olyan, amilyent csak az élet tud éves volt. Most derül ki egy megdöbbentő
felmbbuntják,
produkálni.
feljelentésből, hogy két év előtt egy éjszaka
mert igy a tűz nem kap újabb tápot. Egész
K. Miksa textilkereskedö hosszú évekig a gépalkatrészkereskedő kiosont az akkor
Chicago elpusztulásától félni kellett már ek boldogan élt feleségével és gyönyörű barna 15 éves kislány szobájába és
kor. Rövid tanácskozás után dinamitos hor hajú kislányával. Hat évvel ezelőtt hirtelen
merényletet követett el ellene.
dók százait hozták a tűzoltóság főhadiszál felborult a boldog házaaélet, az asszony el Ettől kezdve rövid megszakításokkal közel
lására, kiürítették a felrobbantásra Ítélt hagyta férjét,
két évet élt IV. A. az erkölcstelen családi há
Összes házakat. Ez sem ment simán.
Sokhelyütt a lakókat erőszakkal kellett
eltávolítani lakásaikból,

Kártyaszabálytalanságok
miatt feloszlatta a belügy
miniszter a Józsefvárosi
Nemzeti Demokrata Pártkört

Megdöbbentő botrányregény
a Töreky-tanács előtt

I tavasz szenzációja ?
Metro-GoldwynMayer filmek

modern Hamupipőke vldAmsAg

Stan és Pan sógorságba esik * ‘
RADIUS
■TOIIO FILMPALOTA 1

‘^rDACRY
U41UCID.*
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Veszedelmes
betörőbandát fogott
a házőrző kutya
Hurokra kerültek a zuglói vlllafosztogatók
Hétfőn hajnalban öt
tagú betörőiéindát tett
ártalmatlanná a rend
őrség, amelynek tagjai
a zuglói villákat és üz
leteket fosztogatták. A
veszedelmes banda 30
helyen tett
látogatást
éa szép zsákmányra tett
azért. Hetekóta nyomozott utánuk a rend
őrség, migmost
egy házőrző kutya ébersége Juttatta
őket rendőrkézre.
A zuglói kertváros egyik villájálva álkulccial behatolt Nagy Márton uapszAmps. Két társa az utcán állt lesben, a ban
da másik két tagja a közelben dolgozott.
A gazdátlan épületben nyugodtan dolgozott
a betörő és éppen távozni készült zsákmá
nyával, amikor a házőrző kutya a zajra fi
gyelmes lett és
m udvaron Áthaladó betörőt elkapta.
A kutya ugatása fölverte az egész környé
ket és hiába akarta a betörő többször el
némítani, nein engedte eb
A ruháját k leszedte róla
k valahányszor a kerítés felé akart ela

ludni, mindig nyomában volt és visszatar
totta. A betörőnek határozottan pechje
volt. Amikor behatolt a lakásba, az ablnkon keresztül ment be, úgy, hogy a távo
labb levő kutya nem hallott semmi zajt.
Annyira biztonságban érezte magát, hogy
más utat választott távozására és ez okozta
a vesztét: találkozott a kutyával.
A hangos kutyaugatásra rendőrök ke
rültek elő
és elfogták a betörőt, aki csakhamar el
árulta azt Is, hogy társai a közelben tartóz
kodnak.
A rendőrök átkutatták az egész kör
nyéket és félóra alatt kézrekerült ■
banda valamennyi tagja.
Páráit János 30 éves villanyszerelő, Ko
alán Miklós 22 éves lakatossegéd és Jdmbor Imre 40 éves napszámos követték el a
sorozatos zuglói betöréseket.
A főkapitányságon töredelmes beismerő
vallomást tették. Az ellopott holmik közül
azonban már semmi sem került elő,
mindent eladtak éa a pénzt elköltöt
ték.
As öttagú betörőbe ndát ma délelőtt klsérték At m Ogyéuség fogházéba.

Bosszúból kifosztotta barátja
volt gazdájának üzletét
A rendőrség pünkösdi haftóvadászatának eredménye
A főkapitányság betörési ügyekben dolgozó
’detektlvcaoportjal minden nagyobb ünnep előtt
napokon keresztül tartó hajtávadászatot ren
deznek a fővárosban és környékén azok után a
rovotmultu egyének után, akik alaposan gya
núba Jöhetnek, hogy az ünnepeket nem pihe
nésre, hanem munkával akarják tölteni. A be
török világában legjobban a kettős ünnepeknek

Őrölnek, mert Jól tudják, hogy ilyenkor sok
örülnek,
tok la
káz marad felügyelet nélkül és
kás
éa a nagyobb üzle
ü: 
tek legtöbbje nem nyit ki a második ünnepen
fln
sem. A rendőrség elővigyázatossága egyre
egyr Job
it, ami azt Jelenti, hogy
hoj
ban érezteti hatását,
na utóbbi Időben brrendeteaen csökkent aa
ünnepnapokon történt betörések száma.

A detektívek pünkösdi tisztltómunkája szomba
ton éjszaka feleződött be. Huts gyanút ember
kér ált a főkapitányságra
A legérdekesebb személy fíermann Károly 2fl
U asitalossegéd, aki már löbbsíör volt bűn4.
tetve és egy alkalommal
összekötözve megszökött
a kísérő rendőr mellől. A hires betörő pár hét
tel ezelőtt megismerkedett Berki Pál 29 éves
cipészsegéddel, aki a cipószipartestüiet elnöké
nek. Marbnch Bernótnak Teréz-kiirut 3. szám
alatti üzletében dolgozott. Később Berkit el
bocsátották állásából, mire elpanaszolta sorsát
Hermanuak. A betörő kijelentette, hogy
keserű bosszút áll barátja elbocsátásáért
Megtudta tőle, hol tartják Marbachék az üzleti
pénzt éz az üzletről egyéb terepismeretet is
szerzett és még aznap betört a boltba. Berkit
az utcára állította őrnek, ö pedig behatolt az
üzletbe, felnyitotta a pénztárfiókot, ahol 1300
pengőt talált; ezt azután magához véve távo
zott.

Hu-mann fontolta ki a n,uaj-ui«
ll.lti KfpM-féle börkereskedést l>; « Járt C.d.r
György Cserhát-utó. IS. arám alatti ürletíb.u
és több villában is.
Húszezer pengő körüli összeget isákmAnyolt.
A pénzt azonban nem találták meg nála.
Kézrekerült Nemoda Pál 21 éves gvárimunkág
és Grohmutz Károly 19 éves lakatossegéd is.
“kik
a rádióüzleteket törték fel
nagy előszeretettel és legutóbb az Orczy-ut 24.
szám alatt tettek látogatást. Elfogták Gál Já
nos 19 éves padlóburkolómunkást és 27 éves
bátyját: Illést, akik Tanárki Pál 22 esztendői
asztalossegéd társaságában Hlaváct Andor mér
nök Hungária-körut 119. szám alatti villájába
hatoltak be és innen pénzt és különböző hol
mikat vittek el.
A hét betörőt, akik beismerték bűnösségüket,
letartóztatta a rendőrség, a többi 13 gyanús em
ber, mint nem kívánatos elem, a toloncházba
került.

A Horn Ede utcai halálos
szerelmi drámát
ma tárgyalja a bíróság
fogházéban ült. A nyomozás adatai szerint
Ambró udvarolni kezdett Lőrinci fele
ségének
s amikor a volt postatiszt szabadlábra ke*4
rült, felelősségre vonta Ambrőt A felelői*
ségrevonásból éles szóváltás, majd vad ve
rekedés támadt a két férfi között,
Ambró előkapta revolverét és rálőtt
Lőrlnczre, aki holtan rogyott össze.
Ambrót előzetes letartóztatásba helyeidéi
és azóta a Markó-utcai fogház lakója.
A királyi ügyészség vádiratában
szándékos emberölés bűntettével
j
vádolja
"
Ambrót.
Lányi Géza törvényszéki tanácselnök ta
Ambró Lőrlnczék Horn Ede-utcai lakásán nácsa tárgyalja ma Ambró bűnügyét. A tár*1
albérletben lakott, mig Lőrinci a postánál gyalusra
elkövetett sikkasztásai miatt az ügyészség
tizennégy tanút idézett be a bíróság.
A büntetötörvényszéken ma kedden reggel
9 órakor kezdődik az
utóbbi idők egyik leg
tragikusabb ibünperónek főtárgyalása:
a Horn Ede-nfeai
halálos
szerelmi
dráma tárul fel a
a bíróság előtt.
'Ambró János 30 esztendős műszerész ■
vádlottja a bünpernek. Március 13-án tör
tént, hogy Ambró János heves, Izzó szó
harc ás verekedés után
agyonlőtte Lőrinci László volt posta
tisztet.

Jön!

Jön!
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jubileumi évében szenzációs meglepetésekkel és ajándékokkal szolgál

olvasóinak

Az 1000 pengős keresztrejtvényverseny,
ünnepi
az „Elegáns Budapest í gyönyörű
melléklet és az
1000pengős regényrejtvény után
é

jubileumi programunk negyedik meglepetése a páratlanul érdekes, hatalmas terjedelmű

JUBILEUMI SZÁM
Olvassa a Hétfői Napló következő számait: megtudja, hogy ragyogó külföldi és
belföldi hírszolgálatán, nagyszerű sportmellékletén, brillláns színházi rovatán kívül

mit nyújt olvasóinak jubileuma alkalmából a 25 éves

Jön!

|| Jön/1
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A milliós valutasibolásért elitéit
Stern Miksát családja támogatta
oly keveset keresett...
A valutadráma társadalmi megvilágításban - Szomorú
beszélgetés a 75 éves Stern Adolffal halott fiáról
A milliós valutubünügy és Stern Miksa
öngyilkossága körül zajló eseményeket még
ma is változatlan érdeklődéssel kiséri a
nyilvánosság, pedig már harmadik hete is
elmúlt annak, hogy Stern Miksa a másfél
évi börtönbüntetés kihirdetése után a fog
ház cellájában felakasztotta magát és meg
halt. A Hétfői Napló az öngyilkosság óta
minden részletében ismertette ennek a valutabünügynek perdöntő iratait, hogy a
nyilvánosság elé vetítse:
milyen bizonyítékok szóltak Stern
____
Miksa bűnössége mellett,
aki azzal védekezett, hogy a Stern cég va
lutaüzleteibe egyáltalán nem folyt be. Leg
utóbbi számunkban, a valutaügyészségen
történt kihallgatások
jegyzőkönyveit, a
Nemzeti Bank szakvéleményét, a detektivjelentéseket közöltük. Ezzel le is zártuk a
bűnügy perdöntő iratainak ismertetését,
amelyből
mindenki véleményt alkothat magának
Stern Miksa szerepéről.
A nyilvánosságot azonban a bűnügyi vo
natkozásokon túl érdekli ennek az egész
ügynek
társadalmi része is.
Kiváncsi arra, hogyan szerepelt az üzleti
életben Stern Miksa, milyen körülmények
között élt, mit mondanak róla hozzátarto
zói, mit tudnak róla az üzleti életben? A
Hétfői Napló a valutadráma társadalmi vo
natkozásaira világit rá ebben a cikkében.

Szerényen élt, sokat
dolgozott . . .
A halott Stern Miksa tragikus sorsú élete
után ott kezdtünk kutatni, ahonnan a tra
gikus végű tárgyalásra útnak indult:
a Károly-körut 5. számú bérpalotába
mentünk el. Itt lakott Stern Miksa termény
ügynök két szoba hallos, egyszerű polgári
kényelemmel berendezett lakásban. A leg
közvetlenebb hozzátartozók sem jutottak
be ide, amióta eltemették a valutadráma
halottját
A lefüggönyözött ablakok mögött egy
fiatalasszony
fekszik betegen: özv.
Stern Miksáné, aki az izgalmaktól, fáj
dalomtól betegedett meg.
'Ájulton hozták haza férje temetéséről, azóta
legszűkebb
hozzátartozóit sem kívánta
látni.
—- Magam akarok maradni a bánatom
mal, a bajommal. Talán igy a legjobb •—
csupán ennyit üzent az aggódó részvétláto
gatóknak.
Két kis apróság van körülötte, Stern
Miksa hat és hét esztendős árván maradt
fiacskái.
A házbeliekkcl beszélgettünk:
•— Nemrég laknak itt Sternék — mond
ták a házbeliek — úgy tudjuk,
nagyon szerény anyagi viszonyok kö
zött éltek.
Vendégeket nem igen fogadtak, nem jártak
el gyakran hazulról. Csendesen, egyszerűen,
de boldogan és harmonikusan pergett a kis
csalá délete. Tipikusan kispolgári miliőben
folyt az életük s
mindenki meg volt lepve " házban,
amikor híre ment, hogy Stern Miksa
milliós valutaügybc keveredett.
Senki sem gondolt rá, hogy ilyen nagy bűn
ügy középpontjába kerül ez az egyszerű,
szerény, csendes ember, akinek életkörülmé
nyei nem azt mutatták, hogy gondtalan jó
létben, gazdagságban él itt, hanem inkább
azt, hogy
sokat dolgozik,
hogy megkeresse a kenyerét.

Az Árpád-utcai ház első emeleti folyosó
jának végén egy kétablakos udvari szobá
ban találjuk meg a Stern-cég irodáját. Lim
lommal telirakott kis előszobából nyitunk
be az irodába. Ütött-kopott íróasztalok,
néhány szék, régi irodabútorok: ez az
iroda berendezése. Hárman ülnek az irodá
ban:
egy gyászruhás idős ur, egy szomorú
tekintetű fiatalasszony, egy fiatal férfi.
A feketébe öltözött öregur: Stern Adolf, az
öngyilkos Stern Miksa édesapja, a fiatal
asszony: a két és félévi (egyházra ítélt
Stern Sándornak, néhai Stern Miksa fivéré
nek a felesége, a fiatal férfi pedig a cég
tisztviselője.
Megindul a beszélgetés Stern Miksa 75
éves édesapjával.
— Mit tudok én mondani? Hiszen az
urak már mindent tudnak. A Hétfői Napló
cikkei mindenre rávilágítottak. Mit tud
mondani az apa, aki igy veszítette el negy
venhároméves fiát? — mondja könnybelábbadt szemmai, szomorú, réveteg tekin
tettel Stern Adolf.
— De azt mindenesetre megmondhatom,
hogy én és a fiam
nem holmi jött-ment, hirtelen megtollasodott egzisztenciák vagyunk,
nem a konjunktúra vetette felszínre a mi
cégünket. Bár sohasem beszéltem erről, de
elmondhatom azt is, hogy az Árpádházi
királyok alatt az én őseim már ebben az
országban éltek és dolgoztak!
— Bennünket Stern Miksa sorsa érdekel
ne, — vetjük közbe, mire az öregur igy
felel:
— A céget nem Stern Miksa, hanem má
sik fiam, Stern Sándor vezette.
Miksa csak a helyi piacon dolgozott,
jutalékos ügynök volt, a külföldi üzle
tekbe ő sohasem folyt bele, ez nem is
tartozott feladatkörébe.
A jutalékokból 200—300 pengő havi kere-

sete volt, ebből hizony nehezen tudott
volna megélni s igy szüksége volt családjá
nak támogatására is. Ami vele történt, azt
én nem vagyok hivatott elbírálni. Nem is
akarok erről beszélni, de annyit mondha
tok, hogy neki a külföldi üzletkötések kő
riil semmiféle tevékenysége nem volt.
— Szerényen, egyszerűen élt
feleségével,
akit a temetés óta úgyszólván nem is
tünk. Szegény asszony betege lett férje
lálának.
A 75 esztendős Stern Adolf szemei ismét
könnybelábadnak, sírásra görbül a szája.
Nem is beszél többet halott fiáról, szótla
nul, végtelen szomorúsággal tekint maga
elé.

Apósa támogatta, olyan
keveset keresett . . .
Az Árpád-utcai irodából azokhoz
a terménykereskedőkhöz és tőzsdésekhez
vitt az utunk, akik Stern Miksát ismerték.
— A helyi piacon dolgozott Stern Miksa.
Az utóbbi időben bizony nagyon megcsap
pant a keresete, — mondják, akik ismer
ték — ügy tedjuk,
legutóbb 100—200 pengőnél nem ke
resett többet és feleségének szülei
támogatták.
Stern Miksa azelőtt nem is volt a szakmá
ban, Nyírbátorban hivatalnokoskodott s
csak pár évvel ezelőtt került fel Pestre. A
tőzsdén is elég ritkán láttuk. Ezért döb
bentettek meg mindnyájunkat annyira a
körülötte történt tragikus események.
Ezeket mondották Stern Miksáról, akik
ismerték életkörülményeit. A milliós valu
tasibolásért elitéit Stern Miksa tehát úgy
élt, hogy az apósa támogatta, mert kerese
téből nem tudta eltartani magát és család
ját...

KIRÁLY-DÍJ: 1934.
Elegáns nagydámák, aranysujtásos huszárok, pompás
mannequinek, békebeli hercegek és grófok, követek
és külföldi vendégek, tout Budapest előtt vitte el a
Király-dijat Festetich György Cagliostro-ja

1.
Soha még ilyen ra
gyogó napsütés! Soha
még ilyen azúrkék ég
bolt! Soha még ilyen
smaragd gyep!
Király-díj, oh!
2.
A kormányzói páholy
díszben. Jönnek a lovaregylcti cilinderesek.
Erdődy Rudolf, az elnök és körülötte a
magyar Gótha: a Zichyck, Széchenyiek,
Ttfeiíe*. Itt vannak az osztrák JockeyLlub urai, Liechtenstein herceg és a töb
biek, akik még idetartoznak a Királu-dii
festői képéhez.
3.
Hopp! Hát a hölgyek? Az aranypatkós
urak körül az arisztokrata
__ ____ _
ni<
dámák csokra
virágzik. Virágzik, de csak szerény ibolya
csokor a főúri hölgykoszoru. Alig egy-égy
grand toilctte. Aki akarja, ezen a tájon
tiz ujjún is megszámolhatja a jó ruhákat.
(Persze, csak ha a remekül öltözködő pesti
nők szemmértékével mérjük.)
4.
No, de amit elmulasztott a legfelsőbb öt
Apa a halott fiáról
száz, azt kipótolja a legfelsőbb után követ
'A Károly-köruti bérpalotából az Árpád kező másik ötszáz. (És még valamivel lej
utca 10. számú házba látogattunk el. A jebb!) Imprimé-költemények zsorzsettből,
kapu alatt fehér kis bádogtábla:
krepdesinből és itt-ott muszlinból. Néhol
pöttyök. Csipke semmi. A majomszőr el
tűnt.
STEBN ÉS BOTH
5.
TEBMÉNY ÉS MAGKEBESKEDÖK
Domináló
fekete-fehér. Fekete-

fehérben Hatvány Lili is, Lili, a bárónő!
Az imprimék fölött bolcrók, keppek, pol
lennek. Derékig érők és háromnegyedesek.
Kalap: szélcskarimájti fehér és natúrpana
ma, fűzött, szines zsinórokkal, keskeny,
vagy széles szalagokkal.
6.
És mint annyi sokszor, megint meg kell
dicsérni a hölgyeket. Igv öltözködni sehol
sem tudnak, mint nálunk. Ennyi elegáns
nő sehol másutt. (Miből? De ezt talán hagy
juk. A Király-dij nem tartozik se a csőd
rovatba, se a keresztrejtvény-rovatba.) És
ennyi szép nőt se lehet látni máshol. Hogy
mitől szépek, azt viszont tudjuk: pestiek
Márka!
7.
De az urakról se szabad megfeledkezni.
Epsonban se látsz több zsakettet és cilin
dert. A legszebb szürke cilindert Nagy
Emil, az egykori pecsétőr viseli. Ha én vol
nék a Lovaregylet elnöke, állandó szabad
jegyet adnék Nagy Emilnek. Elcsalnám
minden versenyre. Ilyen tlp-lop angol lor
dot a lordok házában sem találnék. Külön
ben a pesti férfiak is tudnak öltözködni. Hol
vannak ők, milyen magasságban a lompos
párisi, a merev londoni, a lodenstrammos
még
vörös
berlini fölötti Hát
.............
. a tábornoki
""
............
*
lampaszok, az aranysujtásos kék huszáratillák, a tüzérségi barnák és a gyalogsági
zöldek!
8.
A Budapesten vendégeskedő francia képviselők is kivonultak ia Király-díjra. Alig
tudtak betelni a sok gyönyörűséggel. A
diplomaták is (mint minden esztendőben)

Elveszett

a háziasszony idejének nagy része, ha nem
használ „TERTA“ szeszgázfőzőt.
Olcsó, készpénzára

P9.50

Üzembiztos, nincs szaga, nem kormoz,
Ízléses külsejű. Hat perc alatt egy liter
forróvlz

mzieiára: P 12.50
Részletre kizárólag kaphatói

megint fölfedezték Budapest eleganciáját.
Azt a különös és sajátos izt, amit máshová
nem lehet átplántálni és aminek ez a
neve: tout Budapest.
9.
A Király-dij egyik érdekessége. Egv bel
városi divatszalon főnöknője négy ragyogó
mannequint dirigált, de közben arra is volt
ideje, hogy a kasszától a páholykorzóig
szaladgáljon. Oda-vissza, oda-vissza minden
futam után. A nagy lótás-futás titka: ver
seny közben inkasszált. Egy ismert társa
sági dáma azzal a feltétellel rendelt ruhát,
hogy rögtön fizet, ha nyer, különben a régi
kontóra megy az uj számla is. Mit mond
jak? Az inkasszó elmaradt...
10.
Igen! És még valami. Lovak is futottak.
(1800 métert, 1931-ben a százkilomélcres
autótempó esztendejében.) De ez is szép
volt. Mindenkinek tetszett. Király-dij, oh!

A magyar Lilienthal nyerte az
újpesti nemzetközi sakkversenyt
Hosszú küzdelem után vasárnap végeiért az' £
újpesti nemzetközi sakkverseny. Az utolsó for
dulóban, pünkösd vasárnapján, Lilienthal le
győzte Réthgt, Steiner Endre dr. Vidmart,
Urünfeld dr. Treybalt, Píré Sin Tliomast, Eliskases Steiner Lajost, Stahlbcrg pedig Sterket.
A Havasi—Frydmann játszma eldöntetlenül
végződött. A tehetséges fiatal magyar
Lilienthal Réthy felett aratott győzelmé
vel megszerezte magának a végső diadalt.
A verseny teljes eredménye a következő; t.
Lilienthal 11 pont, 2. Pirc (Jugoszlávia) 10 és
*/> pont. A 3. és 4. helyen a csehszlovák Flohr
és a lengyel Frydmann osztoztak, az 5., fi. és
7. helyen az osztrák Eliskases és (írül.féld,
valamint a svéd Stahlbcrg, 8. a jugoszláv Vidmar, a 9—II. helyen a magyar Réthy és Stciner Lajos, valamint a csehszlovák Trcybal vé
geztek, a 12—14. helyen a magyar Havasi és
Steiner Endre és a lengyel Tartakover, a 15.
a magyar Sterck a 16. pedig az
Sir
Thonias.
A nagy verseny, amely az év legnagyobb
sakkeseménye volt, a fiatal erők előretörését
mutalta. Lilienthal, a győztes, a magyar sakkozás nagy Ígérete, egyetlen játszmát sein
veszteit el.
P. H.)

Szerelmi bánatában
me; akart halni
egy kis táncosnő
Nagy riadalom támadt vasárnap este a Doh
utca 7. számú ház elölt: egy magas, szőke, ele
gánsan öltözött tizennyolc év körüli leány őszszeesett az utcán ex elveszítette eszméletét. Ki
hívták a mentőket, akik a Rókus kórházba
szálJitották. Megállapították, hogy
veronállal mérgezte inrg magát.
Retikiiljébcn talál*, iratokból megállapították,
hogy Elek Klárának hívják
18 éves táncosnő,
aki a Slp utca 5. számit házban lakik. Eszmélétre térítették s akkor elmondotta, hogy
szerelni! bánatában akart meghalni.
Az öngyilkosságról értesítették nővérét, Elek
Bözsi táncosnőt, aki az életunt leányt lakására
vitte, ahol most ápolják.

MAGYARORSZÁG
nagyobb, legszebb
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IFJÚSÁG- Ismét jó darabot és kitűnő elő
adást láttunk ■ Vigszin hó dián, amely a sze 18 EZER SCHILLING KÉTNAPI PIHENŐÉRT
gőn végéh kanyarodott vissza ahhoz az isko
lához, amelyet tulajdonképpen zajút maga te
remtett. O'Neill értékes és mondanivalóiban
határozott darabot irt az ifjúságról, amelynek
szerepét a fiatalok .szemszögéből nézi. Egyet
len kifogásunk, hogy ii darab kissé hosszadal
mas. A Góth-pór ismét ragyogó teljesítmény
űvel balad n szereplők élén, amelyben n leg
pedig csak visszavonult egy szanatóriumba
előkelőbb helyit Hajnuy Gábor ragyogó figu
rája (Kosztolányi Dezső maszkjában) foglalja
4. A művésznő ismeretlen helyre utazott.
el. A beérkezettek korosztályából Tőkés Anna
A Budapesten meg
Ezek összevetéséből a filmesek Sherlock
finombnngu alakítását, Makláry életszagu csakezdett Frühlingsparade
posflgurájút, Gárdonyi Lajos ragyogó részeg
cimü
Universal-íllm Ilolmcse azonnal megállapította, hogy
emberét (végre forradalmian más, mint ez
Gaál
Franciska nyilván nászúira utazott
külső felvételeit Bécs
előtt!) dicsérjük. Itt van Csók István, az ifjú
ben forgatják. Még a ifjú férjével. Estére már sikerült megállapí
főszereplő, aki kezdődő férfiasságának kamaszom
múlt hét elején odauta tani azt is, hogy Gaál Franciska átlépte a
gátlásaiban botorkál. Ha tájszóíásizü akcentu
zott a film egész vezér magyar határt és saját útlevelével utazott.
sairól leszoktatják, ragyogó színész lehel be
lőle. Elismeréssel kelj beszélni Szörényi Évá
kara és ott kellett Mindezek csak komplikálták a helyzetet, de
ról is, aki im* alig hagyta cl az iskolapadot,
volna jelentkezni szer most már reménykedve vártak arra, hogy
máris felkeltette a közönség figyelmét. A har dán reggel Gál Franciskának is, akit
Gaál Franciska másnap mégis csak előkerül.
madik és negyedik fiatal: a kis Szombathelyi
nagy tömeg statisztéria és a teljes fel
Franciska azonban
Blanka és a kis Pártos Erzsi, akik már „öreg"
vételi
apparátus
várt.
Gaál
Franciska
másnap sem mutatkozott,
sikerekre tekinthetnek vissza.
azonban nem jelent meg a műteremben,
HÖLGYEIM, ELÉG VOLT'. Aki jól akar
harmadnapra azonban jelentkezett. Miután
szórakozni s isienigazábun nevelni, az sür ahol a rendezőtől kezdve a produkció veze a megrémült producer és rendezők megrógősen váltsa meg a jegyét a legújabb va tőig mindenki kétségbeesetten leste — várta. hámozták kérdésükkel, Franciska ártatlanul
csora utáni színházba, a Fővárosi Operett* Izgalmas telefonálás indul meg Budapestre, kijelentette, hogy
Minházba, aliol enyhe malacságokkal olyan ahol sikerült a következőket megállapítani:
két napig egy badeni szanatóriumban
1. Gaál Franciska kedden délután megje
bohózat-desszertet tálalnak elé, hogy a ne
pihent,
velésiül ismét megéhezik. A bonyodalmas lent egy előkelő belvárosi ruhaszalonban és
hiszen
Bécsben állandóan szakadt az eső,
helyzetek, a ragyogó szituációk mestere ott nagy ruhamegrendelést tett.
amikor ugy sem lehetett volna szabadtéri
Vaszary János, mint fordító és mini
A kész modelleket alakíttatta át saját
felvételeket készíteni. Csak éppen
rendező tett ki mugáért. A pompás,
alakjára a lehető legsürgősebben,
elfelejtette erről értesíteni a filmgyárat
gördülékeny és tempós előadás főszerep úgyhogy az egész szalon személyzete kizáró
lói, akik igazi tavaszi jókedvet hoznak: lag neki dolgozott azon a délutánon.
— talán kissé szándékosan is, mert nem
Báday Imre, Erdélyi Mici, Kovács Terus,
2. Kedden délelőtt tette le ügyvédi vizsgáját akarta, hogy pihenésében megzavarják. A
Z. Molnár, Pethes Sándor és Dénes György. dr. Dajkovich Ferenc, Gaál Franciska vőle házasságról és nászúiról egyelőre nincs szó.
A filmgyárnak egyébként tizennyolcezer
génye.
3. Gaál Franciska az ügyvédi vizsga felté schillingjébe került Gaál Franciska kétnapos
pihenése vagy a bécsi zápor.
teléhez kötötte a házasságot.

Izgalmas hajsza Gaál Franciska után,
akiről azt hitték, hogy nászúira utazott:

AWtifafe

Negyedik éve immár, hogy meghalt Beö
thy László, akinek nevéhez a magyar szín
játék fejlődésének modern korszaka fűző
dik. A vezér „elment" s halálakor a hálás
ufókor: színészek, rendezők, irók — akiket
ő fedezett fel, akiket ő támogatott és por
tált — s polgári barátai, akik közül nem
egynek minden társadalmi rangja az volt,
hogy a „vezér" barátja, megrendülve hatá
rozták el a temetés napján, hogy Beöthy
László emlékét legalább, erjjj generáción át
megőrzik"’s a tövist) fii generációknak megürökitik. .4 nagy és szép elhatározás nyomán
valóban áldozlak is Beöthy László emléké
nek. Megszületett márványból készült mell
szobra, a Beőlhy-emlékérem s szokássá, sőt
hagyománnyá vált, hogy az elhunyt nagy
szinházalapitó, rendező, esztéta, sőt költő
halála napjának évfordulóján emlékvacso
rára gyűlnek össze a hűséges barátok. A ta
valyi vacsorán pláne a megboldogult „ve
zér" egyik jó cimborája, az örök derűjéről,
gavallériájáról és bőkezűségéről
ismert
anortlaptiilajdnnos ezüstserleget ajánlott fel,
mellyel az idei emlékvacsorán már Beöthycmlékbcszédct mondott volna valaki. Saj
nos, a: idén már elmaradt a Beölhy-cmlékércm odaítélése és elmaradt az emlékvacsora
is, amiből már nyugodtan következtetni le
het a Beöthy-kullusz sorsáru, hacsak a há
lás utókor, a könnyező barátok össze nem
gyűlnek, már csak a gazdagmüvü ezüslscrlég kedvéért, ünnepelni.

Honthy Hanna ötezer pengő
pönáléra perelte a Vígszínházát
A jövőre halasztott Ábrahám-premier
kellemellen következményei
Ábrahám Pál a Mese a Grand Hotelről
cimü uj operettjének bécsi előadásával egyidőben a Vígszínház is előkészületet tett az
opörét't bétniitaláSára: A Vigszinházmil u'gv
gondolták, hogy ez lesz a szokásos szezónzáró, tavaszi opcrettsláger. A közönség
azonban másként határozott, mert „Az or
vos" példátlan nagy sikere lehetetlenné
tette azt, hogy nz. Abrahám-operett az idén
bemutatásra kerüljön. A Vígszínház azon
ban már jóelőre gondoskodott szereplőkről,
így
az operett primadonnájául Honthy
Hannát szerződtette
azzal, hogy legkésőbb május 5-én bemutatja
az Ábrahám-operettet és ha nem, akkor
mindaddig köteles gázsit fizetni Honthy
Hannának, ameddig más színházban
nem lép fel.
Az operett előkészületeit azonban abba
hagyták s a bemutatói a jövő idényre halasz-

A legjobb magyar céllövők egyike:
Vaszary
Piri
„ ... ....
"
Negyedik dijat nyer

a Horthy Miklós
Borosa Elemér Forgószél című darabja
Iránt Amerika érdeklődik és kél színházi ügy
Pünkösd-hétfőn délután
nök rgyldőbrn kért opciót a szerzőtől n darab
öt ónkor osztották ki as
színházi, vnlainint fllmjogára vonatkozóan.
Arénn-uti
Horthy Mik♦
lós-téren diszcs és előOrmós Béla színész feleségének öngyilkos
kelő közönség jelenlété
sági kiít rlrléiől számolt be mull héten a Hét
ben az idei céllövőbajföl Napló és most Ormós Béla kijelenti, hogy
nokság dijait. Nagy fel
nem öngyilkosságról, hanem halmérgczésröl
tűnést keltett, hogy n
'olt SZÓ. flc megcáfolja ugy maga, mini hitedijat nyert hölgylövészek
léről fájdalmára azt a hlrí Is. hogy feleségé
soraiban olt állt
nek a Bek árosban jólmcnö divntszalónja lenne.
az izgalomtól pirosán, Idegesen dr. Bodocsy
♦
Endréné Vasaary Piroska,
Orosz Vilmát u Budai Színkör megnyilődarahjának szubieltprimadonnájául szer- a Nemzeti Színház kitűnő Ingja. Rövidesen ki
derült, hogy az országos bajnokságban a negyedik dijat nyerte Vaszary Piroska, aki
♦
A NriuiHI Zenede gordonkaosztálya péntek
büszkén vette át n kormányzó képviselőjé
♦*** luuigH-r*cnyt tartott, amelyen Friss Antal
nek a kezéből a díszes kivitelű emlékdljat.
niheiutéket vizsgáztak óriási sikerrel, köztük
clsösorhHn a nagyon tehetséges Magyar Gábor,
■ ki Haydn D-dur versenyművét és Gyors Já
nos. akt Salnt Sárim A-moll versenyművét ját
szotta.

brwcoet kírtlyné-ui 1. •jel.: Vl-wi
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tották.
Honthy Hanna május 5-én jelentkezett
a Vígszínház igazgatóságánál és kérte, hogy
folyósítsák számára napi fellépUdijaiti A
Vígszínház
megtagadta ■ gázsi fizetését,
mire Honthy Hanna dr. Sugár Ferenc ügy
véd által pert tett folyamatba a Vígszínház
ellen. Perében most már nem elmaradt
felléptidijait, hanem azt az ötezer pengős
pönálét követeli, amely a szerződésben
mindkét fél részére ki van kötve arra az
esetre, ha
a szerződést valamelyik fél megszegi.
Honthy Hanna hivatkozik arra, hogy víg
színházt szerződése miatt nem vállalt má
sutt szerződést, sőt visszautasította azt a
vidéki turnét, amelyet számára meg akar
tak rendezni. Honthy Hanna, be sem várva
a választott bíróság ítéletét, Karlsbadba uta
zott üdülésre.

országos céllövész-bajnokságon

A díjkiosztás utón beszélgettünk Vaszary
Piroskával, aki a boldogságtól szinte sugározva
beszélte el, hogy egy hónappal ezelőtt véletle
nül kint járt a lőtéren, amikor a kezébe vett
egy puskát.
Csupa tréfából célbalőlt vele
és találatai pompásan sikerűitek. A jelenlévő
sportszakemberek arra biztatták, hogy foglal
kozzon rendszeresen a céllövészettel és egy
hónap alatt már olyan eredményt ért cl, hogy
negyedik dijat kapott sokéves gyakorlattal ren
delkező hölgyek előtt
— Ha Igy folytatom, jövőre az első leszek —
mondotta büszkén Vaszary Piroska, akinek,
ugy látszik, ez a győzelem többet jelent bár
milyen színpadi sikernél.
KAMARA MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ (Dohóny-ulcs és Nyír
utca larok. Tel.: 44-O-27.I liaspulln Rendeltet Rlchard
Boleslavsky. Fősz.; John, Elhel és Lionel Barrymore.
— Rio de Janeiro. Tájkép. — Kezdete mindennap:
4, ®. • 10 órakor. — Szép időben nyitott tető.

Na«ymeró-iilca 22-24.
(Tel.; 29-0-M, 29-2-Ö0.)
CITY FII MSZIMHZ <V Mlmos esástér-ni 38-38 TeleModern Hamupipőke.
fon 111-40 1 Kacaső larka la vasi. la*K<i|nlib 4 színes,
Fősz.: Marion Davles,
Iiükkiajz 1 <■ Cdefi Mickv euér 1 Híradó cs 1 SportBing Crosby. — Sün
kép, — Az előadások kezdete hétköznap: 2 tyl 5 H?
^ii. „ , ,
-'óaorsáuba
“L**.?1 .ór,aA"r ö.n,"C|’ ó* vasárnap délelőtt 10. eak
Burlessk.
Előadósok 2-6-ig
[olyM>13 délután J U3 4 H8. 7 H9 és 10 őrskor Hét
o11' jM2’á? *?' 8‘ 10 óralior> vazórnap is ün
kö»nsp a 2 és Hd Arai előadások félhelyárakkal.
nepnap; 2, 4, 6. 8, 10 órakor,
Harmadik hétre prolongálva.
lT*
H'erérkőmt 00 Tolt
*•
l9’7®8'
°v ’ílfl,,l Almaticn éjszakák. Zenés boSl«nley Luplno.
— Ignassu, Brazillal
—WhflUn.
° örakor- A l.ílköínapl elsó
nTa ,,lrad6*1- ~ Előadások kezdeie bélkőzn.•;.LW. vasár- és ünnepnap: 4. 0. 8. 10. — Az
első előadások félhelyárakkal.
H
• • •
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Színházak keddi műsora:
OPERAHAZ; Rsjna kincse (8).
NEMZETI SZÍNHÁZ: Antonius és Cleopstra (H8).
..
VÍGSZÍNHÁZ! Ifjúság (8).
MAGYAR SZÍNHÁZ; A csodadolctor (8).
t
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Az ördöglovas (8).
FŐVÁROS! OPERETTSZINHAZ: Hölgyeim, rtég volt! M
ANDRASSYUTI SZÍNHÁZ. Vadvirág (9).
TEREZKORUTI SZÍNPAD, Kacagó vásár (•).
KOMÉDIA ORFEUM: Repriz műsor (9)
BE1HLENTÉRI SZÍNPAD; Vigyázat, női szakasz H0, 8?

GRÖF ESZTERHÁZY FERENC
Tatán az Idén is nagy garden partyt rendez,
amelynek attrakciója a szabadtéri operaelő-1
adás és balett lesz. Zenekara vezényléséről An-t
gyal Lászlóval, a kitűnő muzsikussal tárgyalt^
akivel azonban nem tudott azonnal megálla
podni. Megkérdezte tőle, hogy hol hívhatná
fel telefonon, mire Angyal kijelentette, hogy
egész nap a Hunnia-filmgyárban van, este 9-től
éjjel 1 óráig pedig a körúti müvészkávéházban
található. Öt napig türelmesen várt a telefoni
ra Angyal László, áld mindannyiszor összerezi
zent, ahányszor elment mellette a kávéhát
öreg telefonosa, a Józsi bácsi. A hatodik nv
pon azonban odaintette magához és megkér^
dezte:
— Mondja csak Józsi bácsi, nem keresett
engem senki telefonon?
— Ma még nem — válaszolt nevetve az öreg
— de eddig minden nap.
Hát miért nem szólt nekem? — kérdésié
elhülve a zeneszerző.
— Majd bolond vagyok Angyal urat beug-t
ratni a tréfába. A telefonáló mindig azt mond-t
ta, hogy ott gróf Eszterházy Ferenc beszél
ELMARAD KECSKEMÉTEN
A BÁNK BÁN
szabadtéri előadása, amelyet a Hirös héf
alkalmából akarták prezentálni az oda ösz-<
szegyülő Idegeneknek. Katona József szü
lővárosában tehát nem kerülhet színre «
nagyszerű dráma. Az ok: pénzkérdés. Á
Nemzeti Színház akarta rendezni est a sza
badtéri előadást, de kiderült, hogy ez sok
ba kerülne. Az előadás rizikóját a Nemzeti
Színház egyedül nem vállalhatta magára,
a város pedig szegény és nem járulhat
hozzá a költségekhez. Az állami hozzájáru
lásról pedig Beszélni sem lehet. A Hlröa
hét tehát a Bánk bánnal szegényebb lesz.
CSAK AZÉRT ISf
cimü Harmath.rcvüre erősen készül a Royal
Orfeum. Harmath Imre és a díszletek és koszi
tümök tervezője, Pán József két teljes napju<
kát a Hadtörténelmi Múzeumban töltötték^
ahol a magyar honvédség utolsó ötven eszten
dejének történetét tanulmányozták. A Csali
azért isi amelyet a szerző a „Magyar Cavalca*
de'-nak nevez, a történelem ötven esztendejét
foglalja magában és cselekménye középpont
jában a katonák állnak. 320 különböző uni
formis kell a darabban és érdekes, hogy a
honvédség az utolsó öt évben négyszer változ^
tatott uniformist.
ÓRIÁSI R[BILLIÓ
volt PUnkösdhétfőn délután a dunaparti korzón,
ahol mindenki filmszalagra került, aki ott sé
tált. Falus István producer és Gál Béla rendezd
vezénylete melleit most készítik a szokásos évi
nyári szkeccset. Ámor és társa (Rotsehild leánya)
az uj szkeccs elme, amelynek két primadonnája
renyvessy Éva és Szőnyl Lenke, a férfifőszere
peket pedig Szenes Ernő, Rndó Sándor és Ker
tész Gábor játsszák. A főszereplők k(maszkí
rozva jelentek meg a korzón, ahol a mulatságom
jelenetek egész seregét filmezték le ,róluk.
A HÁBORÚS MŰVÉSZETET
mutatják be a Hősök Napján, május 27-én
este 9 órakor a Városi Színházban. Tapolczay
Gyula, a Nemzeti Színház tagja rendezi ezt az
estét, amelyen ő maga katonatörténeteket ad
elő, Medgyaszay Vilma háborús snnzónokat.
Pártos Gusztáv háborús költeményeket, llosvay Rózsi pedig elénekli a „VIII. osztály" cí
mű háborús sanzónját. Vándor Kálmán,, öz
vegy Varga Ábrisné" című egyfelvonásosának1
főszerepét Orsolya Erzsi játssza.
A SZÉP HELÉNA SZABADTÉREN
először Kaposvárott került színre Pünkösd
kor. Tolnay Andor színtársulata mutatta b«
a szabadtérije átdolgozott klasszikus operet
tet, amelyet felvonások és látványos táncok
tarkították.

CHARLES LAUGHTON,
a leghíresebb és legnagyobb angol színészek
egyike a VIII. Henrik világsikere után Holly
woodba utazotl, ahol a Metró több filmet ké
szít vele. Most készült el „A gyötrelmek háza*
cimü film, amelynek szövegírója magyar em
ber Vajda Ernő. Charles Laughton egy gyil
kost játszik benne, egy Raszkolnyikov-szerll
figurát, akit büntudnla végül nz őrfllésbe ker
get. Partnere az egyik legszebb angol színész
nő. Maureeen O.Sullivan, aki a Tarzan.fiira
női főszereplője volt.

REMO, AZ ÖRDÖGTIGRIS
Izgalmas dzsungclfilmet láttunk a Palack
ban. A film olyan jó, hogy hajlandók vagyunk
elhinni azt, hogy az ázsiai dzsungel fnnta««tikusan izgalmas állalpárbajai küzdelmes hó
napok munkájának ellesett pillanataiból szü
lettek és nem fotografikus fllmtrükkök hívták
életre. Az „Elve hozzátok őket haza" rendezője
ismét remekelt.
A hét többi filmjei között emlilésrcméltó a
Rndius „Modern hamupipőke" cimü slágere és
LuPlno «ngol filmkomikus „Álmatlan
« ligjátékfc

HÉTFŐI NAPLÓ

Budapest, 1934 miijin 22,

Diáktragédia Rákospalotán
Felakasztotta magot a 22 euas diák, mert tett az érettségitől
Pünkösd vasárnapjára virradó éjszaka
Biegrenditő öngyilkosságot fedeztek fel Rákospalotán, a Bezerédy-utca 106. alatt. Bánlaky Ferenc 22 esztendős kereskedelmi is
kolai tanuló, aki most érettségizett, felakasz
totta magát és mire rátaláltak, már halott
volt.
Bánlaky Ferenc szülei családi házában la
kott. Édesapja a il/.4V-nál teljesített szolgá
latot mint kalauz. A fiatalember a pestúj
helyi kereskedelmi iskola negyedik osztá
lyát végezte, ő volt az iskola legidősebb nö
vendéke. Sokat betegeskedett, emiatt tanul
mányait többször félbe kellett szakítani, is
mételnie is kellett egyes osztályokat, ez a
magyarázata annak, hogy
huszonkét esztendős korában jutott
csak el az érettségihez.
Hetek óta éjjel-nappal tanult, de nem bízott
önmagában. Szomorúan hangoztatta barátai
előtt, úgy érzi, hogy minden tanulása, fára
dozása hiábavaló, nem fog keresztiilmenni
az érettségin és ezt a szégyent nem tudja el
viselni.
Szülei és barátai buzdították, hogy ne
csüggedjen, hiszen ha teljesen felkészülve
megy neki az érettséginek, sikerülni fog,
nem szabad magát elhagyni.
A múlt hét végén voltak az írásbeli érett
ségik. Bánlaky Ferenc

annyira drukkolt, hogy két napig enni
m tudott
és az Írásbeli érettségi után elkedvetlenedve,
szomorúan tért haza. Megkérdezték tőle, mi
az oka lehangoltságának, de csak annyit fe
lelt, hogy lelki bánata van, hagyják békében.
Szombaton állítólag valakivel találkozott,
aki tudomással bírt az Írásbeli dolgozatok
eredményéről és azt mondta volna neki,
hogy
két dolgozatára elégtelen osztályzatot
kapott.
Ez végleg elkeserítette Bánlaky Ferencet.
Többé nem is mutatkozott hozzátartozói
előtt, mire a kétségbeesett szülők az esti
órákban keresésére indultak. Sorra járták a
szomszédokat, ismerősöket, sehol sem ta
láltak rá. Az éjszakai órákban arra gondol
tak, hogy átkutatják a házal, hátha a pin
cében vagy a padláson öngyilkosságot köve
tett el. A pincében nem találták, a padláson
folytatták a keresését. Az egyik kémény
mögött
■ mestergerendába vert kampós szögön
lógva, holtan találtak rá.
Az orvos megállapítása szerint még a kora
esti órákban követte el az öngyilkosságot. A
szerencsétlen fiatal diák holttestét a rákos
palotai halottasházba szállították.

Érdekes fordulat
Windischgraetz Lajos ügyében
Piinkösd hétfőjén visszavonták az ellene kiadott
elfogató parancsot, e héten Pestre érkezik a herceg
A pünkösdi ünnepek alatt érdekes, meg
lepő fordulat történt Windischgraetz Lajos
herceg ügyében. Pár nappal ezelőtt a vizs
gálóbíró
elfogató parancsot adott ki
a herceg ellen. Egy bécsi pénzügynök fel
jelentésére Windischgraetz herceget beidéz
ték a rendőrségre, de miután nem jelent
meg 3 lakásán sem találták meg, a vizsgáló
bíró kibocsájtotta a körözvényt.
Windischgraetz Lajos a legutóbbi hetek
ben vejének, Károlyt István grófnak fóti
birtokán tartózkodott, innen Németországba
utazott, a feljelentésről és elfogatóparancs
ról pedig mit sem tudott.
Pünkösd vasárnapján
az a hir terjedt el Budapesten, hogy
Windischgraetz váratlanul hazaérke
zett,
miután tudomást szerzett a feljelentésről és
ennek következményeiről. A Hétfői Napló
munkatársa megállapította, hogy a herceg
nincsen Budapesten, hanem külföldről pesti

ügyvédje utján
tcrjedclmea beadványt intézett a vizs
gálóbíróhoz.
Ebben tiltakozik a csalás gyanúja ellen és
azt adja elő, hogy egyszerű kölcsönügylet
ről van szó, közte és a pénzügynök között.
- Még ezen a héten Budapestre érke
zem
— Írja a herceg — és minden vonatkozásá
ban rendezem az ügyet.
Értesülésünk szerint a vizsgálóbíró pün
kösd hétfőjén
Windischgraetz Lajos herceg ellen ki
adott elfogatóparancsot visszavonta,
miután a feljelentés ügyében egyezkedő
tárgyalások indultak meg a herceg és fel
jelentője között és e tanácskozások ered
ményre fognak vezetni. A Berlinben tar
tózkodó Windischgractzet
e hét végére várják Budapestre
Berlinből, ahol jelenleg tartózkodik.

Palackba zárt rejtélyes levelet
halásztak ki a Dunából
Segítséget kér a rendőrségtől egy ember, akit
állítólag fogva tartanak a 3073. sz. német uszályon
Vasárnap reggel nyolc óra tájban az öszszekölő vasúti hid pesti hídfője közelében
tartózkodott Mészáros István halász. Egy
csónakkal az összekötő vasúti hídhoz tar-

A világ
legmulatságosabb
darabja

Minden este 9 órakor
Legdrágább hely 4 pengő
■

•

Fővárosi ÜperEltszinház

tott éppen, amikor a Duna közepén egy fél
literes palackot látott úszni. Az üvegen kí
vül spárgára erősített kis cédula volt, bel
sejében valami levélfélét látott, különösnek
találta a dolgot, kíváncsisága is serkentette,
csónakjával megközelítette oz üveget és
kihalászta a Dunából.
A partra evezett ezután, ahol nagy érdek
lődéssel vette szemügyre a leletet. Az üveg
külső részére erősített papiroson a vízben
elhalványodtak a sorok és csak nagynehezen lehetett kivenni, hogy arra figyelmez
tetik a megtalálót, hogy
nyissa ki az üveget és a benne tevő
levelet juttassa el a rendőrséghez.
Mészáros egymaga nem akarta kinyitni az
üveget, ezért rendőrt keresett és azzal
együtt vizsgálták meg a palack tartalmát.
Levélpapír került elő belőle, amelyre tinta
ceruzával ez volt írva:
Aki megtalálja ezt az üveget, vigye
sürgősen a rendőrségre. Igen nagy szol
gálatot lesz egy szerencsétlen ember
nek, akit fogságban tartanak a 3073.
szánni német uszályon. Korngold Pál.
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A rendőr a palack megtalálójával együtt
a főkapitányságra ment ezután, ahol jegy
zőkönyvet vettek fel. A rendőrségen nem
tulajdonítanak egyelőre komolyabb jelen
tőséget az ügynek, de azért a legszélesebbkörü vizsgálatot rendelték el. Lehetséges
ugyanis, hogy
valamelyik csónakázó hajította a Du
nába az üveget, gondolva, hogy tréfát
Uz a rendőrséggel.
Ezesetben nem valószínű, hogy a nyomozás
valaha is eredményre vezet.
A főkapitányság a révkapitánysággal is
közölte az esetet, ahol megindították a nyo
mozást annak megállapítására, hogy
van-e ilyen számú német usztály
és jelenleg hol tartózkodik az.
A révkapitányság érintkezésbe lépett az
összes hazai kikötőkkel, hajózási vállala
tokkal, azonkívül a Dunán hajózó külföldi
hajósvállalatoknál is érdeklődött és az a je
lentés érkezett be, hogy az utóbbi hetekben
ilyen szánni német uszály nem tartózkodott
Magyarországon. A főkapitányság detektívjei a bejelentöhivatalban és az eltűnési osz
tályon igyekeztek megállapítani, hogy
Korngold Pál létezik-e Budapesten,
illetve ilyen nevű eltűnést jelentettek-e a
a rendőrségre. Ez a nyomozás eredmény
telenül járt, a bejelentöhivatalban Korngold
Pál nevű egyénnek Budapesten nincs beje
lentett lakása és

MEGNYÍLT
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Menürendszer
M-u villamos, 5-öe autóbusz. - Teuton 84-041

az eltűntek névsorában sem szerepel.
A rendőrség és a révkapitányság ezzel még
nem zárta le munkáját, most azt igyekeznek
megállapítani, hogy vidéken vagy külföldön
nem történt-e ilyen bejelentés és a berlini
rendőrség utján tisztázzák azt a kérdést is,
hogy van-e 3073. szánni usztály?

A rendőrség letartóztatta a pesti
rulett-klubok öreg szerelmesét
Egy bankigazgatóné tett ellene feljelentést
A pesti rulett-klubok, amelyek a legna
gyobb titokban zavartalanul működnek a
főváros több helyén, pünkösd hétfőn megint
szerepeltek a rendőrségen. A bűnügyi osz
tályon csalás miatt letartóztatták Szabó An
tal 67 éves magántisztviselőt, aki mozgal
mas élete után
rulettszenvedélye miatt került rendőr
kézre.
Egy bankigazgató felesége jelentette fel
a „rouge et noir" öreg szerelmesét. Az uri
asszony hirdetés utján ismerkedett meg
vele, azt hirdette a lapokban, hogy társat
keres szisztémájához, amellyel csekély be
fektetés mellett mindenki tízezreket nyer
het ... amikor azután megkapta a pénzt,
bevette magát a -titkos rulett-klubokba és
többé nem jelentkezett.
A rendőrség keresni kezdte az öreg ru
lett-játékost, de sehol sem találta. A kártya
ellenőrző detektivesoport emberei tehetet
lenül álltak a kitünően megszervezeti ru
lett-klubok jólőrzött ajtajúival szemben. Ki
derült, hogy a rulett-klubok ellen egyelőre
nincs orvosság. Ismételte nelőfordult ugyanis
két-három év előtt, hogy
a razziázó detekliveket még bűnvádi
utón fel Is jelentették magánlaksértés
miatt a magánlakásokban működő klu
bok tulajdonosai.
Iliáha hivatkoztak a detektívek arra, hogy
a magánlakás csak trükk, a rulett-klubok
igy játsszák ki a törvény rendelkezéseit, a
bíróság elfogadta a razziákon leigazoltatott
játékosok védekezését, hogy tudniillik „csak
szisztémákat próbállak ki, nem játszottak",
s még a detekivek örülhetlek, ha következ
mények nélkül megúszták a hatósági köz
belépést.
Azóta nincs razzia a titkos rulett-klubok
ellen,
szabadon garázdálkodnak,
és szedik áldozataikat, a rendőrség kényte
len ölhetett kezekkel tűrni, hogy a város
szivében, a Rákóczi-uton, mellékutcákban,
„jelszóra", szigorú diszkrécióval, kora délelöttől éjszakáig forog a kerék és csattog a
golyó elegáns magánlakásokban

A bankigazgatóné csalóját mégis csak
elfogta a rendőrség.
Letartóztatása után sokáig faggatták, hol
vannak a titkos rulett-klubok. Önérzetesen
felelte a delektiveknek:
— De uraim, hogy képzelik? Úriember
ilyet nem árulhat el.

Megszabadul, kellemetlen Izza d tsá gszag tói

BORI-TORI

használata Aliul. HON-TON a leRtökétetenebb, tudomá
nyon alapon összeállított, teljesen ártalmatlan Izzadtság
elleni szer.
Nagy üveg 2.— pengő. Kis üveg 1.20 pengő.
{C-iF Minden szaküzletben kapható. ‘öj

Nyomtalanul eltűnt
dr. Ballczky Béla adóügyi jegyző
Kikerülhetetlen

öngyilkosságáról
eltűnése előtt

beszélt

Vasárnap délelölt elegáns uriasszony jelent
kezett a főkapitányság eltűnési osztályán és
sírva közölte a szolgálatot teljesítő rendőrkapi
tánnyal, hogy a férje, dr. Raliczky Béla pest
újhelyi adóügyi jegyző kél nap előtt
nyomtalanul eltűnt
pestújhelyi Neptun utca 8. szám alatti lakásuk
ról.
A rendőrség azonnal megindította a nyomo
zást az eltűnt adóügyi jegyző hollétének meg
állapítását.i. Detektívek mentek ki Pestújhelyre,
kikérdezték az eltűnt barátait, ismerőseit és
hétfőn sikerült is
fontos nyomot tnlálnlok.
Kiderült, hogy a 39 éves jegyzőt egy pestújhelyi
vendéglőben látták utoljára, egy najipal az el
tűnése után. A jegyző
feltűnően zavarosan viselkedett
és Ismételten kijelentette, hogy
„bizonyos okok miatt végeznie kell magával.
Nyilvánvaló tehát, hogy dr. Baliczky Béla ön
gyilkossági tervekkel foglalkozik, el'űnése a térvezeti öngyilkossággal van kapcsolatban, csak
az rejtély a rendőrség előtt, mily okok mialt
keres a szerencsétlen ember menekülést a ha
lálba.
Még nem adták fel a reményt, hogy sikerül
megakadályozni a készülő tragédiái, detektívek
hajszolják mindenfelé az adóügyi jegyzőt.

Szerdán
23-án nyílik meg a

Párisién Grill
Nytri helyisége

Hűvösvölgy, Hidegkúti út 22

cukrászda-Etterem

JUNIUS15.-I6

az átépített, tündért szép

Felső-margiisziDaten
Belépődíj nincs.

Telelőm 18-8-09.
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TARJÁN
a Lukács-kertben
Az e/ití nap zuhogott a májút! zápor, amely
végetvetctt a ncgyvennapos kánikulának. Ezen
a napon nyitotta meg Tarján nyári helyl»é{fét
a Lukácsfű'dfi parkjában. Szakadhatott a zá
por, menr
őghetell az ég, az autók egész
tora kígyó: t a Marglthidon keresztül a Lu
kács szálló jelé, amelynek belső termelt színál
tig megtöltötte az a közönség, amely a Netv
.ynrk etterem után megy, akárhol legyen is az.
Mert az a fontos, hogy Tarján neve legyen az
étlapon, amely márkát és jó vacsorát jelent,,.
*
... és újabban olcsóságot is. Az étlap
sztárja például a nyolcvan filléres töltött pap
rika. Általában az éllap baloldala nem váltó
zott, csak a jobboldala lett lényegesen- eny
liébb — a tavalyi szigeti árakat tekintve. A
piinkösdoasárnapi és hétfői közönség már a
/zabodban állapitliatta meg, hogy az uj Tar
ján-resturant parkja, amely száműzte magától
a díszt és a pompát, csupán az egyszeri!, de
finom eleganciára törekedett, a legjobb és a
legtisztább levegővel dicsekedhetik.
*
Az aj Tarján premier tehát jól sikerült,
megerősített pincérhad (a Ndoyork tradiciona
Hsán előzékeny és kitűnő neveltje) szinte szár
nyakon röpítette szét a jó vacsorára való pub
likiim százainak asztalára ugyanannak a kony
hónak ínycsiklandozó remekeit, azzal a külnb/éggel, hogy ezeket most nem a Margitszigeten,
hanem a Duna jobbpartján szervírozzák.

FéltéKeny ékszergyáros , m Népitélet!
halálos merénylete A Hétfői Napló
Lelőne teleségét, aztta Öngyilkosságot követen el
Béta, május 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelentése.) Vasárnap este llaluzik Antal
50 éves jómódú ékszergyáros HassnerStrasse 82. számú házából hnagos veszeke
dés hallatszott ki, majd utána egy éles re
volverdörrenés és segélykiáltások.
Pár pillanat múlva a Járókelők egy
véresfejü asszonyt láttak kiszaladni a
házból.
Közben a revolverlövések és segélykiáltá
sokra elősiető rendőrök behatoltak a villá
ba, ahol az
ajtó előtt revolverrel kezében holtan
találták
Haluzlk Antalt.
llaluzik tizenhároméves kislányának és
a
járókelőknek vallomásából állították
össze a halálosvégü féltékenység! dráma le
folyását. Haluzlk Antal és húsz évvel fiata

Az 500 pengős takarékkönyvet

Mezei Lilly, Tainásy Félémé, Zoltán G. Emília,

750... suoerix

motorkerékpár Bit

— Elhalasztották a székesfehérvári legiti
mista nugy gyűlést. Székesfehérvárról jelen
tik: Mint ismeretes, pünkösd vasárnapra
Griger Miklós országgyűlési képviselő ve
zérletével
Székesfehérvárott
nagygyűlést
akartak tartani a legitimisták. A gyűlésnek
külön érdekessége lelt volna, hogy felszólal
nzon Andrelli Károly képviselő, aki m nem
zeti egység pártjának tagja. A pünkösdi bér
málások miatt junius 3-ára, vasárnapra ha
lasztották a gyűlést.
— Kirabolták egy niagán/ónő villáját.
Jaczkó Vali inagánzónő L’dvrhelyi-ut 16.
nlalti villájába vasárnap éjszaka ismeretlen
tettes betört. Ezüst evőeszközöket, régi csőládi ékszereket, azonkívül ruhancmüekel
vitt magával. A kár az eddigi megállapítások
szerint meghaladja a tízezer pengőt. A be
törés ügyében a rendőrség megindította a
vizsgálatot.
— Házasság. Messinger laijos é» Kiéin Teruska házasságot kötöttek.
László Dezső és Jelinek Viktória házasságot
kötöttek.
— Makacs székreekdés, vastnghélkatarrus, puffadás, vérlorlódás, anyagcserezava
rok, sárgaság, aranyeres csomók, csipőfájás eseteiben a természetes „Ferenc József
kcserüviz — reggel és este egy-egy kis po
hárral hévévé
rendkívül becses háziszer.

— I.lskay Sándor vlllrlátó repülő Gyöngyösön
lezuhant. Gyöngyösről jelentik: Liskay Sándor
Ismert vitorlázó repülő néhány nappal ezelőtt
a gyöngyösi MOVE repülőtéren vitorlázó gépé
vel gyakorlatokat végzett. A gépe nagyobb ma
gasságból lezuhant és összetörött. A pilótának
azonban látszólag semmi baja sem történt, de
vasárnap elveszítette eszméletét. Megállapítot
ták. hogy a zuhanás következtében hátgerincrepedést szenvedett. Autón Budapestre szállították
és a MÁV korházba vitték.
—- Ha fáradt és izgatott, ha a hasban feszü
lés értése kínozza és gyakori féleleimérzetbcn
szenved, akkor Igyák reggelenként éhgyomorra
egy pohár természetes „Ferenc József ke
serűs izet. mert ez megszünteti az emésztési za
varok oka i, csökkenti a mérges bélgázfejlő
dést i elhárítja a vérlódulásokat.
— Fája a lába? A Rókus lábsós fürdő azonnnl segít. Tüzelő lábfejek, kínzó nyilalások
fájdalmai pillanatok alatt enyhülnek, a tyúk
szemek percek alatt megpuhulnak és kézzel
ellávolithatők. Kiadós csomag ilókus-só 70
fillértől.
— Ila önnek még nincs rádiója, vagy a régi
helyett jobbat akar, forduljon bizalommal a
legköselcbbi Orion rádiókerrskadöhöz, kinél
igényének és ízlésének nicgfccllő Orion rádiókésrOléket vátassthat.

labb felesége közt napirenden voltak a fél
tékenynél jelenetek. Tegnap este nagyobb
veszekedés után Haluzlk
revolvert rántott és az asszonyra lőtt.
Az asszony, akit a golyó az arcán talált,
sikoltozva menekült a férje elől az utcára.
Haluzlk az asszony után rohant és a ház
kapujából újabb lövést akart leadni, de
az utolsó pillanatban
odaszaladt hozzá tlzenhároméves kis
lánya és elkapta a kezét.
Mikor az ékszergyáros a revolverdörrenésre
és segélykiáltásokra elősiető rendőröket
meglátta,
hirtelen maga ellen fordította a fegy
vert és halántékába lőtt.
A kihívott mentők mér nem tudtak rajta
segíteni. Az asszonyt súlyos sérülésével kórházba szállították.

1000 pengős bűnügyi
regénypályázata

A Hétfői Napló mai számában folyw
tatjuk népitelet cimü 1000 pengő<
regénypályázatunk közlését, Sági Pál, a kia
tűnő rendőri riporter irta a remek bűnügyi
riportregényt, amely egy gyilkosságról szól*
A riport keresztülvezeti az olvasót a
bűncselekmény izgalmas nyomozásén
és vizsgálatán,
egészen addig, amíg a leleplezett tattes a
bíróság elé áll. A bíróság lefolytatja' a fő
tárgyalást és ítélethozatalra vonul vissza.
Eddig a riport és most jön a pályázat. Aj
Népitélet kéziratát átadtuk dr. Héczey 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 kívül senki se ismert, a
Hétfői Napló szerkesztősége se tudja, mi pz
ítélet!
Folytatásokban közöljük a regényt. A be
fejezés után a pecsét alatt őrzött ítéletet tf
Rónai Rózsi, Dunaharsszfi. Solíész Jenő, Miskolc, közjegyző a nyilvánosság előtt felbontja és
Váardi Sándor Eger, Teichncr Angéla Csongrád, Marosi kihirdeti. Közben olvasóink a lap 2. olda
Erzsiké Drégelypalánk.
lán
folytatólagosan
közölt
szelvénnyel
Egy-egy üveg finom tokajit nyertek: együtt beküldik Ítéletüket: milyen bűnle-t
lésre
ítélik
a
vádlottat.
A
közjegyző
a birói
vitéz Kovács Arnold, Zsilavecz Lajos, Bodnár Gyol*.
Ítéletet összehasonlítja a beküldött Ítéletek
ifi. Zsigmondy Józzef, Stern Mihály, hadapeatiek.
Kárász György Újpest, Tompa Lajosné Rákosszent kel és
mihály, Víg Eszter Sashalom, Gödrön Nándorné Cinkota,
Fernándy József Szeged, Somló Béla Balatonlelle, Linaki eltalálta, vagy legjobban megköze
denfeld Henrik Lillafüred. Magosa Már> Szeged, Lénk
lítette a bírói Ítéletet, ezer pengő Jutal
Péter Cegléd, Abonyl Margit Eger, ötende®
Szolnok, Mischa Jenő Cegléd, özv. Cstfkási Rőbertné
mat kap.
Bodrogkeresztur.
. . .
m
•
Jablonszky Manci Turkeve, Gencsi Katinka Tata, Méhely Vita esetén a Hétfői Napló zsűrije dönt. A!
Erzsi Zaíaegerzreg, Sildlaner László Mohács
Lakatos pályázók minden héten pályázati szelvényt
Sándor Békéscsaba, Krausz Izidor Hódmezővásárhely.
Gyursanek Zoltán Szeged Fehér Lívia Gytula, Hódossy találnak a Hétfői Naplóban.
Vilmos Debrecen, Incze Tiborné Mezőtőr, hrdós László
A szelvényeket ki kell vágni és meg kell
8
Egy-egy diszkötésü könyvet nyertek: őrizni, a regény befejezése után pedig a4
összegyűjtött szelvényekkel együtt az Ítéle
Gyulai Ferenc. Horváth Kázmér, özv. Kiss .Gáborné, tet be kell küldeni a Hétfői Napló címére!
dr Szantez 'József, Gyomai Dezső, Gábor Otlflía, Bőhm
Lajos, Bodrog Kató. Sásdi Zoltán, dr. Weiner Vilmos, (Erzsébet-körut 4). Aki nem akarja a meg
Éliás Ella. Kovács Sári, Eiler Andor, budaperftek.
fejtést postán küldeni, lezárt borítékban be
Tietz Béla Timisoara, N. Skladeczky Briten, Solti
Aladár Wien, Blum Júlia Paris, HoBmann Károly Ora- dobhatja a Hétfői Napló levelesládájába.
dea Maré.
A borítékra rá kell Írni: Népitélet.
A nyerteseket kérjük, hogy a kővetkező fon
tos körülményekre figyelemmel lenni szíves Ha. szereti az érdekes bűnügyi riportregényf
és 1000 pengőt akar keresni, olvassa regé,kedjenek:
A színházjegyek e hit péntekjére érvénesek, nyünket és hozzon Ítéletet.
azokat a színház postán legkésőbb szerda reg
Május hó 14-én megjelent számunkból
gelig elküldi.
nyomdatechnikai okból u 3. számú regényA tokaji borok és csavaros trónok budapesti tszelvény kimaradt. Felkérjük a pályázaton
nyertesei ajándékaik átvétele miatt szívesked
jenek kiadóhivatalunkban csütörtöktől fogva [résztvevő olvasóinkat, hogy a szelvény pótiátsául a múlt heti regényfolytatás rajzos el
bármelyik délelőtt jelentkezni.
A Baeder-féle illatszerdobotok, valamint az mének jobb széléi, amelyen a (3.) szám lát
összes vidékre, környékre és külföldre szóló ható, kivágni és ezt a többi szelvénnyel
nyeremények postán nyernek továbbítást.
együtt beküldeni szíveskedjenek.
Aki nyereményének legkésőbb e hét szombat-'
jóig még nem jutott volna birtokába, szíves
mórtéknfAn divaton
kedjék azt kiadóhivatalunkkal közölni.
szövetekből

Kisorsoltuk A titokzatos ember cimü
rejtvénypályázatunk nyerteseit

Stark Irén
Budapest, IV, Kecskeméti-utca 15. nyert*.
— 15(1 magyar zarándok érkezett Ró
mába. Kómából jelentik: Breyer István
Egy-egy táskagramofónt nyertek
győri piiapök vezetésével 150 főnyi magyar
1—1 tucat lemezzel*:
zarándokcsoporl érkezeit Rómába. A pápa
Szilvágy
Imre
Budape«t és Dacsó Miklós
különkihallgatáson fogadta a zarándokokat,
fíarcza György magyar követ villásreggelit Nyíregyháza.
Két-két színházi zsöUyét nyertek a
adott fíreycr püspök tiszteletére.
Magyar és Fővárosi Operett Színhá
— Gaál Jenő főrendiházi tag temetéar. Gázakba:
vai Gaal Jenő főrendiházi tagol, aki a Mngyar
Rctler Ivén,
6zv. Halász Gáborní, Sarksdl Pál,
Tudományos Akadémia igazgató és rendes Mr.uthner Gizella, Weitlnger Tibor, Dobó Odón, Jelinek
tagja volt s elnöke a Nemzetgazdasági Bizott Aurélné, dr. Vág Rezső, Lengyel Ferencné, Bak Tini,
ságnak, nagy részvét mellett temették el Pün budapestiek.
Egy-egy Beader-félc lllatszerdobozt
kösdvasárnapján a Kcrepesi-uti temetőben. A
nyertek:
gyászszertartást az evangélikus egyház szertárScMffer Erzsébet, Révész Gynláné, Kiss Géza. Barit
táia szerint Haffay Sándor evangélikus püspök
Klári, Oppenheim József, dr. Szász Nándor, Richter
végezte. A gyászbeszédek után a családi sír György,
Vámos Ferencné, Arkádl Hallos Erzsébet, Ssrboltban helyezték örök nyugalomra Gaal Jenő lat Dezsó, Kósa Sándor. Hirscbfeld Zoltán, Késmárky
Arthur. Havas Istvánná, Koródy Győző, Schuller LászJó,
földi maradványait.

Rudspeer, VIII , Rökk SzllArd-u. V. Telefon: 40-4-25

Budapest, 1SM

Tóth

Liéfifénsfeln’ ArnóTA’ Ulpé»t, öá'rlálhi Hoffmánh
Géza Rákospalota, Limnnek Gusztáv Székesfehérvár.
Szigeti
Olló
Peslzzenterzaébet,
Márffy
Simonná
Kispest, Huszár József Csepel, Hidas Kelemen Debre
cen, Vérlh Miklós Nyírbogain?, Lészay Sándomé Ver
néiét, Túri Izabella Szeged.
Soós László Kecskemát.
Zsigmondy Attila Miskolc. Kencssy György Pécs, Braun
I. Gyór, llozacsek Károly Baja, Miklós Bertalan Jász
apáti, Katona Ottó Balatonlelle, Térffy Cecília Sopron,
Magyar Dezsóné Vác. Góró Baba Balassagyarmat, Némethy Sarolta Sátoraljaújhely, Vesszőin Gyula Szerencs,
Domán Gábor Jászladány, weisz Andor Eger, Komlói
György Aszód,
Bodor Gusztáv Alag,
Nagy Miklósná
Szombathely, Ttirányi Olga Bát.iszék, Horvay Manci Kis
újszállás. Schmidt Imre Alsógód, Kiéin Ferenc ózd.

Egy-egy elegáns csavaros trónt nyertekt
Szobolotzky Jánosná, Blum Imre, dr. Scheiber Pál,
Abonyl Imréné, Völgyi Gyula, budapestiek.
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Mérték szerint dlvatszövetelnkböl,

fekete, sötétkék vagy bármely színben kétneri próbával

férfiöltönyt 30 P-ért készítünk
„VERSENYSZABÓSAG", Rottenbiller-utca 4 a. I. em.
— Megtalálták Aba Sámuel földvárát.
Miskolcról jelentik: A borsodmegyei Pányok
községből felhívták a miskolci városi mú
zeum figyelmét arra, hogy a község határá
ban a lakosság ásatások közben különös le
leteket talált. A miskolci muzeum vezetősége
néhány nappal ezelőtt megkezdte a rend
szeres ásatásokat és néhány nap alatt való
ságos földvárot találtak 32 szobával, amely
nek Öl bejárata van. Kétségtelenül megálla
pították, hogy ebben a földvárban tanyázott
Ab aSámuel seregével. Az érdekes felfede
zésről értesítették a budapesti Nemzeti Mú
zeumot.

Kertes vIKSábara
4 szoba, hallos, balkonos lakás
I. emeleten teljes komforttal, nagymórotii szobák, legszebb kivitelben, havi

KIADÓ

bérösszegért
Bővebből: VII., Franela-u. 41,
házfelügyelő vagy Telefon*. 334—73.

— Megnyílt a margitszigeti gyógyfürdő,
amelynek kénes, szénsavas vize egyedülálló.
— A spanyol király Pftrtschachban. A pörtschnchi Kurkomission jelentene, hogy a spa
nyol király családjával és kíséretével együtt
Pörlschach am Wfirthersccben tölti a avarai.
A király és kél lánya már tavaly is jártak
Pörtscharhhan és inár akkor elhatározlak,
hogy az idei nyarat ott fogják eltölteni. A ki
rályi család minden tagja rajongója a sportok
nak, a király különösen golfpályákon ismerős,
kél leánya pedig a pörlschachi tenniszversenyékén fog indulni.
— Forradalmat keltett a háziasszonyok, vadevezősök, kirándulók körében az uj „Tertn‘*
szcszgazfőzőkészülék. Olcsó, üzembiztos, csi
nos külsejű, nem robban, nem kormoz, nincs
szaga. Készpénzára P 9.50. részletára P 12.50.
Részletre kizárólag Morvát Rádló-níl kapható
Vü, Bruébeí-Mrut M. Tefefrm

— Halálos tüzveszedelem Szombathely
közelében. Szombathelyről jelentik: Pün
kösd hétfőjén hajnali három órakor Schermann Ferenc gazdálkodó háza kigyulladt.
A tűz hamarosan átterjedt a szomszédos
házakra is. Schermann József 19 éves gaz
dalegény berohant az égő istállóba, hogy az
állatokat kiszabadítsa. A tető azonban rá
zuhant és súlyos égési sebekkel, haldokolva
emelték ki az égő istálló romjai alól. Be
vitték a szombathelyi kórházba, ahol dél
előtt tizenegy órára meghalt. Mire a vár
megyei tűzoltóknak sikerült a tüzet lokali
zálni, őt ház a gazdasági épületekkel együtt
porrá égett.
— Rozgonyinál 3 fénykép 8 F. Kálvin-lér 5.
— Esküvő helyett — temetés. Győrből
jelentik: Pünkösd vasárnapján temették cl
közös sírba a város nagy részvéte melleit
Weiser József váltókezelőt és menyasszo
nyát Pintér Mancit. Vasárnap kellett volna
Weiser és Pintér Manci esküvőjét megtar
tani, de a váltókezelő agyonlőtte menyaszszonyát, majd nz iparcsalornába ugrott,
ahonnan holtan húzták ki.

Nyugágy lábtartóval 4*80, hátizsák 1*60,
nyári takaró 2*50, szalmazsák 8.—
|f
kárpitoskellék, szőnyeg■■■■■lWfclill és linóleum-áruházában
TELEKI . TÉR. 8., Népszínház - utcánál

— A Jardin premierjén zsúfolt húz tapsolt
Gyencs Lilinek és remek együttesének. A kül
földiek különösen élvezték e csodás magyar
produkciót, de n magyarok Is ünnepelték őket,
mint — az egyébként is pompás megnyitó
műsor — főatlrakcióJAI.
— Megígértem ai aramnak, hogy nem fe
lejtem el mcgvásrolni. Már hogyan is feled
ném, hiszen csak a kllihiő Diana-fogkrémet
használjuk. Tubusa 48 fillér.
— Mérték szerint dlvatszövcteinkből férfi
öltönyt 3 Opeugöért készítünk, ytnenyssabóság, RottenbOler-utea (Ma. i ga.

pengőért heszii

sfrlINELLEH, Dohány-utca 77, II. emelet 18.

•— Neumann János amerikai magyar
tárcák* autószerencsétlensége. Győrből jelen
tik: Neumann János magyar származású
amd'lkai egyetemi tanár feleségével a győri
orsz^ggiton Pest felé haladt autóján. A gép
kocsi árokba fordult s utasai eszméletlenül
zuharLIsik ki az autóból. Neumannt és fele
ségét kórházba szállították.
O Aa Országos Központi Hitelszövetkezet
közgyitléje s a Szövetkezetek Kongresszusa,
Most tartatták meg az Országos Központi Hitel
szövetkezet' kötelékébe tartozó hitelszövetkeze
tek ezidei kongressusukat, amelyen Beöthy
Lásló b. t. (. a felsöbáz alelnöke, az OKH elnőké nyitott, meg. A pénzügyminisztert Iklódg
Szabó Andor miniszteri osztályfőnök, a földmi.
vetési minisztert dr. Holzwarth Ferenc minisz
teri tanácsos képviselték. A kongresszuson drAntal István Miniszteri tanácsos, a miniszter
elnökségi sajtdiroda főnöke, „A szövetkezetek
feladatú a gazdasági háborúban" címmel nagysikerű előadást tarlóit és végül határozati ja
vaslatot terjesztett elő, hogy a kormány tegye
lche’övc a hitelszövetkezeti mozgalom teljes ki
építését. Utána <Ir. Schandl Károly, az OKH
ulelnök-vezérigazgatója tartotta meg előadását
„A nemzeti birtokpolitika és földbérlő szövetke
zett mozgalom" emumét és javaslatára kimon
dották, hogy az OElI és a kötelékébe tartozó
hitelszövetkezetek fdíkozolt mérvben felkarolják
a földbérlő szövetkezeti mozgalmat. A kongreszszus befejeztével az jO>KH 34. évi rendes közgyűl
nyitotta meg* Beöthy László elnök. A
közfe, iés niegelégeddsseU vette tudomásul,
hogy az intézet a váélzügos pénzügyi és gazda
sági viszonyok ellenére igen eredményes tevé
kenységet fejtet k: az clinull esztendőben, majd
a közgyűlés 452.878.08 pengő üzleti felesleg fel
osztásáról intézkedett és Fcrdin&ndy Bertalant,
Ottlik Istvánt, Gróf Álaihslh Józsefet, dr. Nagy
Emilt és dr. Pcsthy Pált Egyhangúlag igazgató
sági tagoknak választotta naeg.
0 Részvénytársaság Villamos én Közlekedést
Vállalatok Számára (TrustM A közgyűlés jóvá
hagyta az 1933. évi mérleget és elhatározta,
hogy a részvények 5. sz. osztalékszelvénye f. év
május 15-től 4 pengővel váltnssék be a Hit eh
banknál.
O (A MagyarCsch Iparbank Rt) szom
baton megtartóit XXIII. évi rendes közgyű
lése az 1933. évi tiszta nyereséget 20.856.2(J
pengőben állapította meg ,te elbafároxtag
hogy «mu teMBg ni aritaláia.'lMtaanék eMt ,

HÉTFŐI NAPLÓ

BaJapecl, 1834 májua 82,

Pusztító tűzvész
Újpesten
Jól végződő strandkalandban volt része
» minap Egerben Alexander lotharingai her
cegnek. A herceg egy olasz vadásztársaság
képviseletében érkezett Egerbe, hogy a kör
nyékévé vadászterületet béreljen. Napokig
járta a vidéket és közben megpihent Eger
ben. A herceg kiment hüsölni az egri
strandra. Tudni kell, hogy az egri strand
fürdő körül sok vita folyt már. Voltak, akik
talán kissé túlzottan védték a strand erköl
cseit és tiltakoztak az ellen, hogy a hölgyek
és urak együtt fürödjenek. Később enged
tek, de az egri strandon most is szigorú er
kölcsök uralkodnak, például a férfiak nem
engedhetik le a fürdőtrikó vállpántját.
Alexander herceg természetesen erről sem
mit sem tudott. A medence szélén úszkált,
közben lekapcsolta kétrészes trikójának
felső részét és kidobta a partra. Meglátta
ezt az egyik fürdőmester. Más se kellett
neki! .4 partról szigorúan kiabálni kezdett
a vállpánt nélkül úszkáló hercegre. A her
ceg viszont egy szót sem tud magyarul, nem
értette, miről van szó, csak azt hallotta,
hogy nagyon-nugyon szigorúan kiabálnak
rá. Megsértődött, kiúszott a partra, vette a
trikóját és ott akarta hagyni a strandot.
Akadtak azonban, akik figyelmesek lettek
a jelenetre és megmagyarázták neki, miről
van szó. A herceg végre megértette, hogy
csak egy rendelet betartásáról van szó és
senki sem akarta őt megsérteni. Erre föl
kapcsolta a trikóját és a következő percben
megint a vízben lubickolt. Ha a vége jó —
minden jótsi

Kigyulladt a Welser-csőnakház
Hétfőn este féltiz tájban jelentették az
újpesti tűzoltóknak, hogy az újpesti Weisercsónakház telepén tűz ütött ki. A Weisertelep a Pestkörnyék egyik legnagyobb csó
nakháza, ahol töbhszáz kabin van. A riasz
tó hírre kivonult az egész újpesti tűzoltó
ság és segítségül mentek a rákospalotai
tűzoltók is.
Nagy rendőri karhatalom vonult ki, hogy

a rendet fönntartsa él az újpesti mentők is
nagy létszámmal vonultak ki. A lángok fé
nye nagy távolságra
vörösre festette az eget
és Budán és Pesten is nagy riadalmat keltett
a tüztől vöröslő égbolt.
A tűzoltók későn este még megfeszített
munkával dolgoznak a tűz eloltásán.

VIKTÓRIA

usia

Rudolf trónörökös özvegye, Stefánia fő
hercegnő, aki most Lónyay Elemér herceg
felesége, pünkösd hétfőjén ünnepelte het
venedik születésnapját.

VT.
'A nyári Budapest elegáns éjszakai szóra
kozó világának nincs már gondja. Szerdán
megnyílik a felső Margitszigeten a nyári
Párisién Grill. A kék Duna partján, csilla
gos ég alatt, tündéri szép keretben nyújtja
a Párisién Grill azt a szolid és finom szó
rakozást, amit akár Páris, akár Berlin, akár
London is megirigyelhet. Szenzációról is
gondoskodott a Párisién Grill: a műsor
nagy attrakciója Grip Fourssone, a világ
hírű repülőcsillagok, a világ legjobb akro
batikus táncosai. Budapest beszélni fog ró
luk.
VIL
Egy napilap pünkösdi számában jelent
meg ez a hirdetés, amelynek szövegét ide
iktatjuk okulásra (nem szórakozásra!) azok
számára, akik nem érnek rá a „Levelezés"
rovatot böngészni:
— Hölgyeim! Ki vigasztalna állását vesz
tett stramm fiút szomorú helyzetében, hogy
érdemes legyen élni valakiért. Nagyon há
lás leszek. „Értékmentés” jeligére kérek
választ.
Még valamit írunk a végére: ez nem
sajtóhiba, a stramm fiú nem érdekmentes,
hanem értékmentés jeligére kéri a választ.
VHL
Pál ffy Sándor csurgói tanító Rózsa nevű
kislánya most bérmálkozott. A szülők levél
ben fölkérték Zita királynét a bérmakcresztanyal tisztségre. A királyné vállalta
is a keresztanyaságot. A bérinálkozásndl
Zita királynét Stcphaich Pál alispán felesé
ge képviselte
IX.
A hortobágyi csárda mellett földgáz tört
fel a földből. Debrecen város tanácsa őszszétüt és elhatározta, hogy még ezen a nyá
ron földgázvilágltással és fűtéssel látják cl
a hortobágyi csárdát — fürdőszobákat ren
deznek be. Most már igazán vége a betyár
világ romantikájának,,,
- *4d

A Meteorológiai In*
*•*261 jelenti:
Észa k nyu gat-Európá*
bán szeles és csapadót
kos az időjárás, de Köt
zép-Európában is felhő*
sebb lett az ég.
Hazánkban a hőméi*
séklet vasárnap 22—241
Celzius fokig emelkedett. Esőt csak a Dunán*
túl egyes helyeiről jelentettek kisebb mennyi*
ségben. A hétfő délelőtti órákban a Dunán*
tulon kissé megélénkült az északnyugati lég*
áramlás.
Budapesten hétfőn délben a hőmérséklet
23 Celzius fok, a tengerszintre átszámított
légnyomás pedig 767 milliméter, lassan emel*
kedö irányzatú.
Várható időjárás a következő 24 óráraf
Változó felhőzet, nyugati-északnyugati szél,
esetleg egyes helyeken kisebb délutáni zápn*
rok. A hőmérséklet nyugatról kissé sülyed.

— Botrányos verekedés ■ Marifttazlgeten.
Hétfőn este egy telefónbeszélgetésből kifo
lyólag dr. Lévay József ügyvéd, Heltai
Nándor kereskedő és Frommer Mihály ma
gántisztviselő között a margitszigeti nyilvá
nos telefónállomás előtt összeszólalkozás, Milyen idő volt az országban
majd verekedés támadt. Heltai és Frommer
hétfőn
inzultálták dr. Lévayt, mire az örszemes
A Meteorológiai Intézet időjárási jelenté*
rendőr mindhármukat előállította a főkapi
tányságra. Lévay dr. sérüléseit a mentők sei az ország különböző vidékeiről!
Szombathely: kissé felhős, csendes idő, éj*
kötözték be.
—
jel 10, reggel hét órakor 17 Celzius-fok.
'— Dalosversenyek Pécsett és Miskolcon.
Pécs: Derült, csendes idő, éjjel 12, reggel
Pécsről jelentik: A pünkösdi ünnepek alatt hét órakor 20 Celzius-fok,
rendezték meg itt a III. országos iparosdaSzeged:
Derült, csendes idő, éjjel 12, reg
losversenyt, amelyen 37 dalárda s több | gel hét órakor
15 Celzius-fok.
mint 2000 dalos vett részt. A dalosversenyen
Debrecen: Kevéssé felhős, csendes idő, éj*
a hódmezővásárhelyi, nagykanizsai, szom
jel
10,
reggel
hét
órakor 17 Celsius-fok.
bathelyt, kispesti, győri, pécsi és szegedi
Budapest: Derült, csendes idő, éjjel 12^
daloskörók győztek. — Miskolcon a Ma
reggel
16
Celzius-fok.
gyarországi Munkás Dalegyletek Szövetsége
rendezte meg IV, országos dalosünnepélyét,
amelyet többezer főnyi közönség hallgatott
végig.
— Autó és motorkerékpár karamboljai két
sebesült. Vasárnap az örőmvölgy-utcában
Pfeiffer Miksa műszerész motorkerékpárja,
amelynek hátsó nyergében Kardos Gyula fog — Angol autósok Székesfehérvárott és ■
technikus ült, összeütközött Molnár István ma Balatonon. Székesfehérvárról jelentik: Az an*
gántisztviselő autójával. Pfeiffer és Kardos sú goi autósok, akik Budapestről most már viss*
lyosan megsebesültek. A mentők kórházba vit szautaznak hazájukba, hétfőn Székesfehér*
ték őket A rendőrség megindította a vizsgá várra érkeztek, ahol gróf Széchenyi Viktor főn
latot
ispán és Farkas Sándor helyettes polgármes—■ Vegyétek é® egyétek a Keszler-kávét.
tér ünepélyesen fogadták őket. Az angolod
— Orazágzásizló-avatáii Hódmezővásárhelyen. még pünkösd hétfőjén kirándulást tettek a
Pünkösd-vasárnapján József királyi herceg je Balaton mellé.
lenlétében ünnepéyes keretek között avatták
— Miklós osztrák szövetségi elnök Veiden
fel Hódmezővásárhely országzászlaját. Thuróczy Miklós, az Országtászló Egyesület helyi am Wörthersccben. Bécsből jelentik: Mlklas
elnöke megnyitója után Urmánczy Nándor, az osztrák szövetségi elnök a múlt héten Vet
járt, hogy megtekintse azt a villát,
Országos Ereklyét Országzászló Naggbizottság őmben
amelyet a nyarat eltölteni szándékozót. Mik
országos elnöke mondott beszédet
in- többizben elragadtatott hangon nyilatko
— Felszentelték Debrecen hatodik reformá zott Veiden természeti szépségeiről és modern,
tus templomát. Debrecenből jelentik: Pünkösd minden igényt kielégítő berendezéséről.
hétfő délelőttjén nagy ünnepség keretében fel
— Elfogták a kelédi kastély betörőit. Meg
szentelték a Kerekes-telepen a hatodik debre
a Hétfői Napló, hogy betörők kifosztott
ceni református templomot, amelyet a hívek írta
ták
Egon földbirtokos kelédi kas
áldozatkészségéből építettek. Baltazár Dezső télyát.Szentiványi
A kelédi csendőrség pünkösd vasárnap
püspök mondta az ünnepi beszédet.
ján elfogta a kastélyt kifosztó betörőket, Ko
lompár Róza, Sándor és József kóborcigánvoknt. Az elrabolt ékszereket mind megtaláltál!
náluk. A betörő cigányokat a szombathelyi
ügyészség fogházába vitték.
be>
— Hirtelen halál n temetőben, A csepeli
temetőben Feigl János 59 éves gyárimunkás
laqíoil
az egyik hozúlartozója sírjánál imádkozott. A
temetőben sétálók arra lettek figyelmesek,
— öngyilkosok Pünkösdje. Dr. Munkácsy Ká- hogy hirtelen szivéhez kap, azután elterül a
rolyné 35 esztendős artistanő, egy orvos elvált földön. Kihívták a mentőket, akik megállapi«i
felesége az Újpesti rakpartról a Dunába akarta
— Hirtelen halál. A népligeti mutatványos vetni magát. A rendőr őrszem észrevette a rak tolták, hogy szivszélhüdés érte és nyomban
téren egy 40—45 évesnek látszó, ismeretlen, parton idegsen föl-alá sétáló nőt, megakadá meghalt. Holttestét a temető halottas házába
munkáskülsejü férfi összeesett és meghalt. lyozta terve keresztülvitelében. Munkácsyné az szállították.
Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe utóbbi évek során legalább tíz esetben akart ön — Kettős halálos repülőszerencsétJenség,
szállították. — Huszár Tibor 50 éves Máv fő- gyilkosságot elkövetni. — Staczek Ilona 26 éves Rómából jelentik: A capuai repülőtéren Ba*
távirász a Kerepesi-ut 5. számú ház előtt hir háztartási alkalmazott a Lónyay-utca 9. szám culle repülőhadnagy gépe leszállás közben ösztelen összeesett és meghalt. Szivszélhüdés ölte alatti szolgálati helyén mérget ivott. — Hajtlik szeiitközött egy másik repülőgéppel. A szeren
meg.
Sándorné 29 éves napszámosnő Kata-utca 8335. csétlenségnek két halálos áldozata és két élet
—- Villamosbaleset a BeUiIen-utcában. Hét szám alatti lakásán lugkővel mérgezte meg ma veszélyes sebcsültje van.
főn este kilenc óra tájban a nyugati pályaud flát. — Kepler József 26 éves vasesztergályos
— Halálos ágyán vallotta be, hogy tiltott
var felé tartó 46-os jelzésű villamos a Bethlen- Almos-utca 36. szám alatti lakásán zsilcttpengé- műtétet végérték rajta. Győrből jelentik: Rásl
utcában elütötte Bokor Imre Garay-utca 23. vei fölvágta balkarján az ereit. — Hobermnnn Mária mosonszomolnoki 24 éves lányt a ma
számú házban lakó 51 éves napszámost. A József 21 éves aranyműves segéd Verpeléti-ut gyaróvári kórházba szállították. A lány halá
mentők súlyos sérülésekkel a Rókus-kórházba 7. szám alatt mérgezte meg magát. — Horváth los ágyán bevallotta, hogy tiltott műtétnek ve-s
szállították.
Lajos 31 éves parkettmunkás az lstván-ut 28. tette al ámagát. Alig hogy vallomását meglelte,
számú ház előtt revolverével mellbelőtte magát. meghalt. A rendőrség megindította a nyomo
— EméMtési nehézségek, gyomorfájás, — A Salgótarjáni-ut és Fiumei-ut kereszteződé zást
gyomorégés, csalánkiütés, rosszul lét, fejfá sénél egy 35—40 évesnek látszó ismeretlen
jás, idegizgalmak, álmatlanság esetén a ter munkáskülsejü nő veronálla! mérgezte meg ma
mészetes „Ferenc József" keserüviz meg gát. Eszméletlen állatpotban találtak rá. Az. öna Rókus-kórházban ápolják.
szünteti az emésztési zavarokat, fertőtle gyilkosjclöllekct
— Halálozás. Varsányi Leó m. kir. pénzügyi
níti a gyomrot és a beleket, a vérkeringést tanácsos, volt népfelkelő főhadnagy 56 éves ko
helyes útra tereli és felfrissíti a szellemet. rában meghalt. Temetése kedden délelőtt fél 11
Az egyetemi klinikákon végzett kísérletek órakor lesz a rákoskeresztúri izraelit! temető
bizonyítják, hogy alkoholisták a Ferenc ben.
József víz használata folytán étvágyukat
— Az 1934. évi Bécsi őszi Vásár. Az 1934.
majdnem .teljesen visszanyerik.
évi Bécsi őszi Vásárt közvetlenül a lipcsei vá
sár után, szeptember 2. és 9. között tartják
— Titokzatos női hullát fogtak ki egy bajor tartják meg.
tóból. Bécsből jelentik: A bajorországi Wallcn— A Hűvösvölgyi AugtMS-mkráwda-éíteremsec tóból ismeretlen nő holttestét húzták ki. Fe Hldegkutl-ut 22. (83-as villamos, 5-ös autóbusz)
jén lőtt seb volt. Az elegáns nő ruhája bécsi a főváros úri közönségének kedvelt uzsonnázószabócégnél készült. Most ezen az alapon indí és vacsorázóhelye, ahol kitűnő konyha, figyel
tott az ügyben nyomozást a bécsi rendőrség.
mes kiszolgálás, valamint az Oszvald szalon egy balzsamos és oxigénes
— Súlyos autókataszlrófa Németországban. ja zz és Nyári Budi cigányzenekara gondoskod fürdőtől a lábak visszanyerik
nak
az állandó jó hangulatról.
IHrschbergből jelentik: Egy tehergépkocsi, ame
szép, egészséges formájukat
lyen nz önkéntes munkaszolgálat ötvenegy
Dagadt bokák, elferdült és kinonan Járó lábak teljesen
tagja F/lnsberg-fürdőbe igyekezett, felborult. Id A n csak a
rárontják az.t a kedvező véleményt, utnlt egv kedves arcén
ló termet gyakorolnak. Minden nő kivétel nélkül megszépít
Három utas szörnyethalt, harmincán súlyosan
heti bokáit éa lábait, kényelmesen járhat egy nzámmal
megsebesültek.
kisebb cipőben in. Felold egy' lavór meleg vízben néhány
— Egészséges vagyok! Ez a legszebb mondat,
dekagrammot a régi Jól bevált Szt. Rókus lábsóból; kelet
kezik ezáltal oxigénnel dúsan telített tejszinszerü visí
amit az ember kiejthet a száján. A Diana-sósebben a pezsgőén gyöngyöző balzsamon lábvizbon áztatja
borszesz, mint bevált Izomerösilő, felfrissítő,
lábait vagy ló porcig. Azonnali megkönnyebbülés All be.
testápolószer egészséget «d önnek.
A lábak mintha iiljászillettek volna, nem duzzadtak ; gyen
Víz, nap, üdülés. Nemzetközi tArsasólet, gédet és karcsúnk lesznek, a JárAs könnyű. Néhány nnpt
zono, tánc, sport Ellátás minden árban ismétlés után egészséges a láb, nem éget a cipő, meg
a nyllalások és feltörések, elmúlnak a tvuzraemek
— egészen a kívánsága szerint És min szűnnek
éa bőrkeményed ének. Egyszóval a legelhanyagoltabb lábak
denütt jó! Felvilágoaltás ós prospektusok: In
.......
...... . ........
....
tökéletesen
rendbejönnek.
Kurkommission Klagenfurt, KrumEgy k"»«<öR csomag omámi Rókus lábad, u>m caomav'KJ; p,rt- fífctfSBSSJffisar
•cnacb, Rellnlti, Veiden.
I
ta. r«kM.«hd

— Felborult egy autóbusz a Mátrában.
Gyöngyösről jelentik: Pünkösd vasárnapján
egy autóbusz a Tiszti Kaszinó húsz tagjá
val a Kékestetőn levő tiszti üdülő felé ro
bogott. Szemközt jött velük egy magánautó,
amelynek sofőrje nem tért ki. Az autóbusz
vezetője a keskeny utón igyekezett elke
rülni a szerencsétlenséget s egészen az ut
szélére hajtott. A laza talaj azonban be
omlott a kocsi alatt és az autóbusz lefor
dult az útról. Szerencsére senkinek sem tör
tént semmi baja, kisebb zuzódásoktól el
tekintve.
— Az autóversenyen ellopták dr. ban
da uer Eduárdné eztlstrókáit, Dr. Landauer
Eduárd ügyvéd megjelent a főkapitánysá
gon é slopás miatt följelentést tett Elő
adta, hogy a Margitszigeten az autószépségversenyen gépkocsijából ellopták felesége
két ezüst rókáját, amelyek értéke ezer
pengő. Alig pár percre távozott csak el ko
csijától és ezalatt történt a lopás. Érdekes,
n.
hogy a legutóbbi autoszépségversenyen is
Habsburg-esküvő lesz nemsokára Magyar történt lopás. Az a gyanú, hogy ugyanaz a
országon — erről beszélnek a benfentesek. tettes követte el a mostanit is. A rendőr
Azt mondják, a minden társasági titkok tu ség megindította a nyomozást.
dói, hogy Habsburg Károly főherceg ma
gyar lányt akar feleségül venni. Egy dunán
túli földbirtokos fiatal lányának a nevét
emlegetik.
Itt,
Gömbös Gyula miniszterelnök a pünkösdi
ünnepnapokat vidéken töltötte családi kör
ben gyermekeivel. Hétfőn este jött vissza
Budapestre,
IV,
'A budapesti rendőrtisztek között
művész. A közönség talán nem is
rtopja.
hogy a rendőrtisztek, akik a hivatalos órák
alatt betörőket, gyilkosokat, rablókat, tik
Ra köro-feqqeZ
kasztókat vallatnak, magánéletükben derű
sebb dolgokkal is foglalkoznak, Van a
rendőrtisztek között muzsikus, költő, író,
festő és iparművész. A Rendőrtiszti Atléti
iona
kai Klub most kiállítást rendez a képző
művész és iparművész rendőrtisztek anya
gából. Csütörtökön nyílik meg a kiállítás
a RÁC óbudai klubházában.

v,

Hősüllyedés, záporok!

dönsöü

DitrichstBln <

csak I van!
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Pályázat! feltételek a 8-ik oldalon

Elkkor érlelődött meg benne a bosszú gon*
— Kérlek szépen, — mondotta a főorvos, vödör alján. Egymás után kiszedte a vörösre
Amint igy ült, egyszerre csak egy névre
dolata, amely már esztendők óta kisér*
•— tegnap, vasárnap este randevúm volt a festett gézcsikokat és átadta a detektivnek, | lett figyelmes,
tette.
kávéházban egy barátommal, dr. Késs Bene aki gondosan becsomagolta és az egészet
Mintha villamosfltés érte volna, kapta fel
A szerelő ugyanis hat év dőtt szintén
dek orvoskollégámmal. Fontos ügyben akar zsebrevágta.
a fejét.
egyik áldozata volt a Kolb—Bokody-féle
A detektív visszament a főkapitányságra.
tunk beszélni egymással. Telefonon megbe
A tovasétáló közönség soraiban egy férfi
Szurday tanácsos meghallgatta a jelenté hang ejtette ki ezt a nevet:
szerencsétlenül végződött telekspekuláció
széltük, hogy este féMizkor találkozunk a
nak.
/fuf/ámdcávéházban. Én pontosan ott vol sét és így szólt:
— Táncos Tercsi.
— Ez a véres zsebkendő és a véres géz
Ez az ember, akinek nevét a nyomozás
tam, fi azonban késett. Türelmetlenkedtem,
Felugrott és a hang Irányába sodródott.
érdekében egyelőre még nem közölhetjük^
mert nekem tiz óra után már a kórházban darab nyomravezető bűnjel lesz. Itt nagyon
Rövid séta után ismét megütötte fülét a
kellett lennem, én voltam az inspekciós fő gondosan kell eljárnunk.
annakidején hatszáz pengönyi megtakarj*
név:
orvos. Tiz óra után kezdődött a szolgálatom.
tott pénzecskéjét helyezte el a Kolb—t
A tanácsos valóságos haditervet dolgozott
— Táncos Tercsi.
Pontosan tiz óra volt már, amikor Kiss ba ki a zsebkendő és a gézdarabok analizálá
Bokody bankházban azzal, hogy telket
Két jólöltözött férfi ment sietve végig a
rátom megérkezett. Bocsánatot kért, hogy sára.
kap, amelyen kis családi házat építhet.
korzón. Az egyik fényképezőállványt lóbált
késett, de sürgős munkája volt, — mondotta.
Most, hogy állás és lakás nélkül ma*
A zsebkendő vére® feléből kivágott egy a kezében, mint elegáns sétatbotot. A nya
Elmesélte, hogy budai Trombitás-utcai ren darabkát, a tisztán maradt részből is kimet kában sárga szíjon, sárga bőrtokban fotó
radt, keserűséggel gondolt arra, ha annakdelőjéből éppen hozzám indult, amikor csön szett ollóval négy négyzetcentiméternyi sze apparátus lógott.
idején nem vész el a hatszáz pengője, ha
gettek az ajtaján. Páciens érkezett. Egy kék letet
felépíthette volna a házát amortizációs
Rögtön megismételte. Sárváry volt, a Sximunkásköpenyeges, intelligens külsejű fórfl
költséggel, most lenne valamije, legalább!
— A tiszta darabot azonnal elküldjük dr. nészvilág cimü lap első fotográfusa. Most
volt a páciens, aztet jött, hogy sérült jobb Pásztor Frigyes műegyetemi magántanár, már a hangját is felismerte, ö ejtette ki
volna egy kis háza, ahol családjával meg
kezét bekötözlesae. A jobhkéz mutatóujján textilfőmémök laboratóriumába. Pásztor a az előbb is Táncos Tercsi nevét.
húzhatná magát.
a köröm félig le volt szakadva, úgy hogy kol szövésmlntáról, az anyagról, a szövetet
A bosszú érzése annyira elhatalmaso
Zóna ügyes elöru’urakodással ugy intézte
légám a lógó félkörmöt kényleien volt le gyártó gépszerkezetről pontos textiltechnoló a dolgot, hogy visszafelé jövet véletlenül be
dott rajta, hogy sötét tervet forgatott az
operálni. A sebet kimosta és bekötötte a sé giai szakleírást ad majd. A véres zsebkendő lebotoljék Sárváryba.
agyában. Vasárnap este lesben állt Kolb
rült ujjal. A sebesült tiz pengőt tett le Kiss darabot és a véres gézhulladékot pedig el
József villájánál, készenlétbe helyezte a
•— A, jónapot, kedves Sárváry mester ■—
doktor asztalára, köszönt és sietve távozott. küldjük a vegyvizsgáló állomásra azzal a ké köszöntötte öt. — Hová oly sietve? Látom
nagyfeszültségű áramot és abban a pilla
A detektív mormogott valamit, mintha szá réssel, állapítsák meg, egy és ugyanazon em megint fényképezni megy.
natban, amikor a bankár a kapukulcsot a
molna. Körülbelül ezt dünnyögte:
zárba illesztette, az áramot a drótkerítésbe
ber vére tapad-e a zsebkendőre és a gézre.
— Eltalálta, főfelügyelő ur. Most megyek
— Kilenc óra tizenhét Kissvábhegy Tüskekapcsolta.
Szurday utasítását azonnal teljesítették.
egy szép nő lakására. Nyolc felvételt kell
utca. Kilenc negyven Városmajor. Kilenc
Mikor látta, hogy áldozata holtan zu*
róla készítenem a Szinészvilág megbízásából.
ötven Rózsadomb, Tromb/fds-utca.
Sxaglópróba a Sxácacor- Nagyon érdekes cikkhez kellenek a felvéte han a földre, menekülni akart, de közben
— Nem értem mit mondasz
a keze beleakadt a drótsövénybe és jobb
sz6p boltban
lek. El is árulhatom önnek a cikk címét,
' — Semmit kérlek, csak folytasd.
keze mutatóujján a köröm leszakadt.
A detektlvfelügyelö pedig vízhatlan, lég persze diszkréció mellett, a cikk cime ez
— Szóval Kiss doktor azért késett, mert
A merénylő, aki kékszinü munkás
lesz:
Egy
platinaszőke
színésznő
nagy
sze

ezzel a pácienssel foglalkozott. Most már nem mentes papirosba burkolta a zsebkendő na
köpenyt viselt, gyalog futott át a Város
rencséje.
volt sok időnk a beszélgetésre, néhány pil gyobbik-darabját -és.-a—Balvár^sba-aétáltv majoron, majd a Rózsadombon és *
Éppen akkor nyitották a Százszorszép-bolt
lanatig maradtunk csak együtt, én a kór
Trombitás-uton felkeresett egy orvost, aki
Magánpalota a Délibáb
házba siettem, Kiss barátom pedig hazament. nevű drogériát.
sebét kötéssel látta el.
utcában
— Erről az emberről személylelrást kell
Müller ur, a droguista az ajtóból üdvö
A detektívek kikutatták az orvost éa
— És ki az a pfatinaliaju dáma, ha szaBzerezniink, — mondotta a detektív. — Én zölte a főfelügyelőt.
pontos személyleirást kaptak a sebesült
— Bajuszkenőcs? Bajuszpedrő? Bajusz bad tudnom.
elmegyek Kiss doktor lakására, hogy beszél
ről.
— Táncos Tercsi.
jek vele. Közben azonban még egy kérdé kefe? Bajuszfesték? .— kérdezte és tréfásan
Hatvan detektiv razziázza állandóan
sem volna. Lehetséges e, hogy azzal a sérü Zóna jellegzetes fekete bajuszára kacsintott.
— Ugy? Mi történt vele? Hollywoodból
Budapest és a környék minden menedék
léssel, aineyet a kollégád körülirt, annyi
— No, jó, veszek magánál valamit — kapott talán kábelt.
helyét és nagy ambícióval kutatja a meg
— Igen, azt kábelezték, hogy csak marad
volt a vérveszteség, mint amennyi vért a mondotta erre a detektiv, aki ugy tett,
adott szcmélyleirás alapján a gyanúbatsebkendő beitatott.
mintha csak véletlenül sodorta volna erre a jon Budapesten. Ellenijén ennél nagyobb
fogott szerelőt.**
A főorvos alaposan szemügyre vette a reggeli szellő.
szerencse érte. Egy előkelő gazdag amerikai
Eddig a cikk, amelyet Zóna Is elolvasott
Azzal beiért a drogériába és önborotva úr, aki az idegenforgalommal Budapestre egy szuszra.
véres zsebkendőt.
— Az én véleményem az, — Jegyezte pengét kért, majd igy szólt Müller hez:
sodródott, halálosan beleszeretett, feleségül
Utána gyufát gyújtott, lángbaboritotta an
— Most hunyja be a szemét és szagolja akarja venni. Pár napon belül megtartják az újság négy sarkát és a lobogó esti orgánu
meg, — hogy a vérveszteség legalább két
meg a zsebkendőmet kedves Müller ur, mert eljegyzést és a szép pesti szinésznőböl nem mot széttaposta.
szer ennyi lehetett.
— Az nem jelent semmit. Bizonyosnak kiváncsi vagyok, hogy valóban ért-e a finom sokára milliárdos misszisz lesz.
— No majd meglátjuk kinek lesz igaza a
látszik, hogy a sérült embernek még egy illatszerekhez.
— Hát ez igazán nagyon gyönyörű. Gra végén — mormogta és Szurday tanácsos
zsebkendője volt, különben ezt nem hagyta
Müller behunyta a két szemét és a detek tulálok.
szobája felé igyekezett.
tiv az orra alá nyomta a véres zsebkendőt.
— Mihez? Hisz nem én veszem el.
Volna el.
A felügyelő ugyanis nem akarta, hogy a
— Nem is ehhez, hanem a szép felvéte Mit mondanak a szakértők?
— Hiába, jó detektív vagy. Ebben Igazad
véres zsebkendő látása degusztálja a dro- lekhez, amiket róla fog készíteni. És ha sza
lehet.
A csoportfőnök már várta.
guistát,
aki
kitűnő
illatszerszakértő
hírében
bad
tudnom, hol lakik a kedves művésznő.
A két jóbnrát elköszönt egymástól. Mo— Jöjjön csak, kedves barátom, sok min
— A Dé/rbdb-utcában.
nori doktor betegvizitre gondolt, a detek- állt.
denről kell beszélnünk. Megérkeztek a szak
Milller mélyen mellre szivta az illatot és
— Oh, ebben az előkelő fertályban?
tiv pedig taxiba ült és a főkapitányságra
értői jelentések.
mire a szemét kinyitotta, a zsebkendő már
— Még pedig egy magánpalotában.
hajtatott.
A tanácsos egymásután vette elő a jelen
el is süllyedt a detektiv zsebében.
— Ejnye, de felvitte az Isten a dolgát
téseket.
Hát kérem, főfelügyelő úr, gratulálok az
A fotográfus közelebb hajolt Zóna fülé
Vőrea rongydarabokat
Pásztor Frigyes dr. műegyetemi magán
illatszeréhez.
Igen
finom
készítmény.
Diva

hez.
uabdalnak a rendőrségen
tanár textilfömérnök jelentését vették elő
tos márka. Eau de Pompadur a neve. Én
— De el ne mondja senkinek, nem a sa elsőnek.
A bűnügyi osztály gyilkosság! csoportja nem is tartom raktáron, mert még nem ke ját házában lakik itt, hanem egy magán
— A nekem átadott anyagokat textiltech
resték. Különben igen drága csempész áru. palota portásánál. Tudniillik a kedves papá
teljes permanenciában volt.
nológiai szempontból szakvizsgálat alá vet
Szurday tanácsos, a csoport főnöke, a Csak készpénzért lehet kapni, már pedig én jánál. Mi csak a hatás kedvéért fotografáltem
— jelentette a főmérnök — és erről a
higgadtságáról, biztos Ítélőképességéről hí vagy hitelbe, vagy bizományba veszem az juk öt a Délibáb-utcai lakásban, mert ugy
res rendőrtiszt szobájában ült Vogodi ka árut. Ha nem vagyok indiszkrét kitől tet még előkelőbbnek látszik a dolog, még szen- következő szakvéleményt terjesztem elő:
pitány. Zóna bekopogtatott.
szett kapni? Biztosan valami szép nő van a zációsabb lesz a hatás. A palota egy grófé.
„A Tüske-utcai villánál talált zsebkendő
— No, mi újság, mit hozott, remélem dologban.
szövetanyaga pamut, müselyem és nyers
A grófi család nincs otthon. Gazdátlanul áll
valami jót hallunk — mondotta a tanácsos.
selyem keveréke, igen finom elosztásban*
— Az lehet — Jegyezte meg nevetve Zóna, a ház. A papa egyszerűen kinyitja a nagy
—- Kérem tanácsos ur, nagy újságot még de a nevetése mögött ezt a megjegyzést a szalont, a művésznő helyet foglal és én dol
A zsebkendő mintája az utolsó félév leg
nem mesélhetek, de egy két érdekes adatot parfümöt illetően, bűnügyi értelemben egé gozni kezdek.
frissebb modellje szerint készült. A zseb
már szereztem.
szen komolyan vette.
kendő anyagát llyan szerkezetű szövő
•— No, maguk, fotóriporterek, nagyon ra
— Kendben van, — mondotta Szurday
széken szőtték, amely eddig Belgiumban,
A maga részéről ezzel le is zárta a zseb vaszak — nevetett Zóna.
— tudja, hogy megbízom magában, csak kendő ügyet.
Franciaországban, vagy Svájcban haszná
— Egy csöppet se ravaszabbak, mint
dolgozzék, tudom jó kézben van a nyomo
önök,
detektívek.
latos.
Már tudniillik olyképpen, hogy ezt a véres
zás.
— Apropó! mikor lesz szerencsénk a fő
Érintkezésbe léptem a külkereskedelmi
rongydarabot nem volt hajlandó tovább a
A tanácsos halk, elismerő szaval ugy ér zsebében hordozni.
kapitányságon, hogy egyszer már a mi foto
hivatal textilosztályával is — folytatta —,
ték a detektívet, mint jó vadászkopót a va
A Belvárosból visszasétált a főkapitány gráfusunk fényképezze le önt, kedves Sár
ennek a jelentése szerint több mint egy
dász biztatása.
esztendeje, hogy ilyen fajtájú férfizsebken
ságra s a zsebkendőt bezárta Íróasztala fiók váry ur.
Zóna Ervin a főkapitányságról útnak In jába.
dőre nem kért behozatali engedélyt egy
— Nyakamban számmal? Mii? Hahahahal
dult a 7 rombiíds-utra, doktor Kiss Bene
budapesti cég sem, tehát a fent elemzett
Azzal kezetszorifottak és nevetve ment az
Mégogysxor Táncot Tercti egyik jobbra, a másik balra.
dekhez.
zsebkendő a budapesti, illetve a magyar
Az orvos éppen betegeihez készült, de
országi textil detailkereskedelemben nem
Most hagyjuk a zsebkendőt, menjünk egy
Zóna főfelügyelő
mikor meghallotta, miről van szó, maga is kis déli sétára a Dunakorzőra, ahol veröféjöhetett forgalomba. Kétségtelen, hogy a
nagy érdeklődéssel kezdett beszélni.
újságot olvas
nyes a napsütéa éa telistele a Buchwald-izétulajdonosa külföldön vásárolta."
Elmondotta, hogyan érkezett hozzA a ti kck.
’Á másnap délutáni lapok már részletes
Pásztor tanár jelentése után a székesfővá
tokzatos paciens és hogyan kötözte be •
Sohase lehet tudni, hogy mire Jó egy tudósításban számoltak be a nyomozás előre ros vegyészeti hivatalának szakértői véle
kezét. Pontos személyleirást is adott róla.
Ilyen séta.
haladott stádiumáról.
ménye következett.
— Kérem szépen doktor ur, megkaphat
7óna is leült egy üres karszékbe. Kalapját
Az egyik esti lap „tiolb bankár gyilkosá
A vegyészek szerint a zsebkendőt az Eau
nám a véres gézdarahokal, amelyekkel ön le mélyen a szeméi* húzta és arcát eltemette nak nyomában*' cim alatt ezt irta:
de
Pompadour nevű por főmmel szórták be.
törölte és megtisztitotta a sebei?
egy francia illusztrált lapba, de ugy, hogy
,,Egészen bizonyosra vehető, hogy a A szag intenzivitása alapján a legnagyobb
Kiss doktor a rcndclőszohájába kalauzolta azért felülről kapjon egy kis napsütést.
gyilkosság közönséges bosszú müve. A határozottsággal lehet megállapítani, hogy
a detektívet. A padlóról nz asztalra emelte
Pihenni akart. A pihente abból állt, hogy
gyilkos vizsgázott villanyszerelő, aki egy a zsebkendőt a gyilkosság előtt legfeljebb
a fayencevödrőt, amelybe a kötszereket gondolkozott
nagy cégnél volt alkalmazva^ de többévi huszonnégy órával illatosították bet
gzokta dobálni. Kora reggel volt takarítás
szolgálat után váratlanul elbocsátották.
íiM,»
(WdMi
*J
MwfcnWüM ísi^ A fekUb# kWM
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Menyasszonyok könnyzápora között
Drámai Jegyzőkönyv futott
ki a válogatott futballisták vonata
két füttyről és idega Déli pályaudvarról
feszitő húsz percről
a miskolci Népkertben
Postumiában, az olasz határ átlépésekor üdvözlő-táviratot
küldött a válogatott csapat Mussolini olasz miniszterelnöknek

Huszonegy fizető níző volt kiváncsi az aktusra
Miskolc, május 20.
’fA Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) ál előzetes izgalmak után nem
volt vitás, hogy az Attila—Nemzeti mérkő
zése elmarad. A mis
kolci
sport közönt ég
azonban az utolsó pil
lanatig bízott a Nem
zeti vezetőségének
sportszerű
felfogásá
ban és ezért a népkerti
sportpálya melletti par
kot sűrű rajokban lep
ték el a várakozó drukker-hadak. Jegyvételrő természetesen szó sem volt. A já
tékidő közeledtével mind nagyobb lelt az
izgalom ■ amikor nyilvánvalóvá vált, hogy
a Nemzett csapata vasúton már meg nem
érkezhetik, aggódó szemmel lesték az uta
kat, mart az volt az általános benyomás,
hogy
■■ utolsó pillanatban megérkezik ■
pesti csapat — autóbuszon.
’A bizakodás csakhamar alábbhagyott, amit
bizonyít az la, hogy a pályára mindössze
egy állóhelyes és húsz ülőhelyes néző lé
pett be dijfizetés ellenében. Ez a huszon
egy néző ritka esemény tanúja lehetett. Az

Attila vezetőségének kívánságára ugyanis a
szövetség képviseletében megjelent Federith Hermann, továbbá Csárdás biró és az
ügyeletes rendőrtiszt jegyzőkönyvet irt alá,
amelyben tanúsította a Nemzett elmaradá
sát.
A drámai jegyzőkönyv megállapítja,
hogy a bíró a mérkőzés kezdetéül meg
állapított */«4 árakor sípjába fújt ég
ezzel a mérkőzés megkezdésére szólí
totta fel a csapatokat.
Az Attila játékosai teljes harci mezben fel
vonultak és a szabályok előírásai szerint
húsz percig tartózkodtak a pályán, várva
ellenfelüket. A húsz perc leteltét feszült
izgalommal várta a vezetőség és közönség
egyaránt. Minden esemény nélkül zajlott le
az idegfeszitö húsz perc, mire
a biró stpjelzéssel befejezettnek nyilvá
nította a „játékot".
Amikor a sipjelzés felhangzott, kinyitották
a kapukat és a közönség beözönlött. Ez
után tréningmérközést játszott az Attila.
Külön érdekessége a még sok bonyodal
mat okozó délutánnak az, hogy a mérkő
zésre kiküldött két határbiró sem érkezett
meg. Nyilván pontosan voltak informálva.

A zöldasztalnál nem lehet eldönteni
a kiesés problémáját
Kellemetlen szenzációra ébredt pünkösdva
sárnapján Miskolc sportközönsége. A nem épÍen örömtelje* hirt a szőkébb miskolci vezérar már szombaton délután tudta, a sportközönség széle* réteged azonban csak vasárnap
reggelre kelve értesültek arról, hogy
a Nemzett nem utazott el Miskolcra, hogy
lejátssza esedékes utolsó bajnoki mérkőzé
sét, amely a kiesés sorsa felett is hivatott
dönteni
Nem utazott pedig el a Nemzeti arra való hi
vatkozással, hogy az Attilától járó költségmegtérilést nem kapta idejében, a szabályokban
meghatározott időre kézhez. Állítólag ehhez
joga volt a pesti csapatnak, mert a szabályok
kimondják azt, hogy a költségmegtéritést a
mérkőzést megelőző nap déli 12 órájáig meg
kell kapnia az elutazó csapatnak.
Ha tehát akad fórum, amely a kiesés kérdé
sét ilymódon is elintézhetőnek véli, akkor az
Attila már veheti is a kalapját és távozhat a
másodosztály poklának legfenekéro. Csakhogy
bajosan lehet sikere az olyan elgondolásnak.
Art a szövetségi szervet, amely szankcio
nálja as ilyen eljárást, el fogja söpörni he
lyéről a közvélemény jogos felháborodása.
Tisztázzuk a kérdést! Az Attila távirati utón
postára adta az összeget délelőtt 10 óra 50
perckor. A megejtett magánnyomozás adatai
alapján megállapittatott, hogy
11 óra 19 perckor Pesten volt a péna.
Tohát 41 perccel a szabályokban előirt idő le
járta előtt. Ha tohát a posta nyomban kikézbesiti a távirati utalványt, akkor
a Nemzeti vezetője hiába drukkolt volna
stopperrel a kezében.
A posta hibázott tehát, amikor 12 óra 50 perc
kor kézbesítette ki a pénzt. De még Így is
órákkal hamarabb érkezett meg a táviratilag
rendelkezésre bocsátott útiköltség a Nemzeti
tervbevett elutazásánál, ment a pesti csapat dél
után hat órakor szándékozott útnak indulni.

Nem hisszük, nem akarjuk elhinni,, 'hogy
Reichard Ottó tudtával járt el igy a Nemzeti.
Relchard Ottó, a sportszerűen gondolkodó
sportférflu nem tudhatott erről. De bizonyára
a Nemzeti la tisztában van azzal, hogy nem az
ő oldalán van az igazság. Ennek bizonyítéka,
hogy a csapat már a délutáni vonaton ült, hogy
eleget tegyen kötelezettségének.
Ugy tudjuk, hogy az intézőbizottság ma dél
után dönt ebben a kínos ügyben. Teljesen ki
zártnak tartjuk azt, hogy a szövetség szerve is
a Nemzeti álláspontjára helyezkedjék.
Mert a kiesést Is csak a pályán lehet eldön
teni és semmiesetra sem a zöldasztalnál.

Egy érdektelen
sportember véleménye
A példátlanul álló esetre vonatkozólag kér
dést Intéztünk Langfelder Ferenchez: Azért
fordultunk hozzá, mert egyrészt ebben az ügy
ben teljesen érdektelen, másrészt Langfelder
Ferenc szava sportkérdésekben erősen lefelé
billenti a mérleg nyelvét. Kérdésünk az volt,
hogy
mit tett volna Langfelder, ha ő állott
« volna a szövetség ügyvitele élén.
— Őszintén szólva —- mondotta — csodál
koztam azon, hogy ebből ügy lett. Ha 4u ál
lottam volna a szövetségi adminisztráció élén,
nyomban összeültem volna az ügyvezetö-alelnökkel, majd rövid eszmecsere után
alaaitottam volna a Nemzeti vezetőségét,
hogy a csapattal azonnal utazzék le Mis
kolcra
és játssza le a bajnoki mérkőzést. Szerintem
ez lett volna a legegyszerűbb eljárás, amelylyel magától megoldódott volna a probléma.
Nem tudjuk, hogy mi less az intézőbizott
ság döntése, ez azonban konzekvenciákban
nem járhat messze Langfelder Ferenc véle
ményétől.

Nincs miért sírni: Sir 10’5 mp-t
futott százon!
Pozsony, május 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelentése.) A Pozsonyi PTE és a pozsonyi főiskolá
sok atlétikai versenyt rendeztek, amelyen a
BBTE versenyzői is starthoz állottak. Kiötlő
eredménnyel zárult a szúzméteree sikfulás,
amelyben
Sir, a magyar atlétika uj csillaga
mp-es idővel uj magyar rekordot! állított
fel.
Egyébként Brilnnbo is meghívták, ahol a jövő
vasárnapon versenyez. Eredmények:
100 m. sikfulás: 1. Sir BBTE 10.5 mp, 2.
faja BBTE Kél méterrel, 3, JEffenbcrgor Mó

ravak a Slavia. 900 m síkfutás: 1. Kovács BBTE
21.2 mp, 2. Minach BBTE 23.1 mp, 3. Effenberger. 400 ni síkfutás: 1. Barsi BBTE 51.3
mp, 2. Hruska Brünn 52.4 mp. 800 m. síkfu
tás: 1. Ignácz BBTE 2 p, 02.6 mp, 2. Lipola
Brünn 2 p 08 mp. 110 m gát: 1. Kovács BBTE
15.5 mp, 2. Komonok Brünn 19.4 mp. 4X/0O
m. staféta: 1. BBTE 44.2 mp, 2. Moravska Sla
via 40.8 mp. Magasugrás: 1. Késmárky BBTE
185 cm, 2. Letoch Makabea 170 cm. Távolug
rás: t. Koltny BÖTE 6 m 62 cm, í. Plessy
Brünn. SulMobá*: 1. Kiss BBTE 14 m 14 cm,
2. Vlktory Mnknbca H m 03 cm. Gerelyvetés:
1. Male 3rü»n 60 fo 02 < m. 2- M'-zry 49 ni 63
cm. Dlszkoizvetts; J. Ylktory Makabea j2 ffl

Pünkösd vasárnapján reggel hét óra körül
luxuskivitelü bérautóbusz gördült zajtalanul a
déli pályaudvar Indulási oldalának főbejárata
•lé. Noha kevesen várakoztak még a trieszti
gyorsra, mindenki tudta, hogy a futballvilág
bajnokságra induló magyar válogatott csapat
tagjai szállnak ki az autóbuszból.
A gyakorlott „transportfiihererek" gyorsan
elintézték a formaságokat és a csapat tagjai
a kísérőkkel másodperc alatt elfoglalják a szá
mukra k!felölt kfllönkocsit.
Nádas Ödön szövetségi kapitány gyorsan
számbaveszl a társaság tagjait és megnyug
vással állapítja meg, hogy senki sem maradt
le. Rövidesen megérkezik Usetty Béla, a futballszövetség elnöke, aki hivatalos vezetője a
válogatottak
szállítmányának. Kézikocsikról
megszámlálhatatlan tömegű utibőröndöt raknak
le a vágányzat szélén levő betonra. Ezeknek
a Jórésze a Játékosoké, a többi a szövetségé,
amelyekben a csapat tagjainak fölszerelése rej
tőzik. Feltűnik ezek között egy vadonatúj
kanna, amelyről rövidesen kiderül, hogy
Jófajta zsírt tartalmaz.
Az előrelátó vezetőség Itália olajdus menüire
gondolt, amikor beszerezte ezt a fémedényt.
Az expedíció legvidámabb tagja. Markos, a
debreceni sxélsőcsatár, akinek mókái minden
kit megkacagtatnak. Az érkezési oldalon a
dalárdák vonulnak keresztül, közöttük egy Illa
bársonysapkás vidéki dalárda. Néhány perc
múltán már Markos fején látjuk az egyik sap
kát.
Zsarnóczay János a kocsiba szálló Avart
üdvözli a következő búcsúszavakkal;
— Ballábbal a jobb sarokbal
ki elutazás korai időpontja mindenesetre
arra volt jó, hogy izgalommentes legyen az el
utazás. Nem jöttek el a drukkerek, de hiány
zottak a feleségek is.
Annál több volt - azonban -a - menyasszony.
Újítás volt az Is, hogy semmiféle búcsúbeszéd
sem hangzott cl, a játékosok általános meg
könnyebbülésére. Kisebb számban vonultak fel
most a fényképészütegek Is.
Az Indulás előtt néhány perccel még elcsíp
jük Nádas kapitányt:
— Felelősségteljes utasás ez! — mondja fa
jét vakarva. — Nagy teljesítményt kell itt vé
gezni. A csapat miatt nem aggódom, mégsem
merek beszélni, hiszen futballról van szó.
Egyiptom ellen, Nápolyban valószínűen a kö
vetkező csapattal állunk fel:
Háda — Futó, Sternberg — Palotád, Somlay, Lázár — Markos, Vlncze, Teleky,
Toldi, P. szabó.
Éles füttyjelek, kis fogalom, menyasszonyi
könnyzápor. A vonat láísán megmozdul. Csak

Nádas kapitány szaladgál izgatoltana vonal
mellett. Nagy Marcellnek, a pénztárosnak a
nevét harsogja. Megnyugtatják, hogy a vona
ton van.
— Csak azért, mert játékos-tartalékot még
csak találunk eleget, pénztáros-tartalékot aron-l
bán nem viszünk magunkkal.
A csapat tagjai az étkezők’ocslhan felugrói
nak a reggelizőasztal mellől és az ablakból
Integetnek búcsút.
TÜZVOROS RÓZSACSOKOR ...
Komárvároa, május 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen^
tése.) A trieszti gyors végig a magyar vonal
mentén példátlanul lelkes fogadtatásban része
sült. Komárvároson a falu népe nagy tömegek*
ben özönlött a pályaudvarra, hogy búcsút v**
gyen a gigászi küzdelmekbe induló magyar
fiuktól. Két csokrot nyújtottak' át. Egyet csupa
mezei virágból szedlek a szerető kezek, egyet
pedig lángvörös rózsákból kötöttek. A kettő
együtt remek szimbólum: a magyar mezők
illata és a győzelemre vágyó magyar lélek)
tüze.
POLGÁRMESTERI KÉZFOGÁS
NAGYKANIZSÁN
Nagykanizsa, május 20.
(A Hétjói Napló tudósítójának telefánjelen-'
tése.) A nagykanizsai perront szorongásig meg
töltötte a közönség. Lelkes drukkerek, diákok*
cserkészek', leventék óriási tábora fogadta
dörgő éljenzéssel a begördülő vonatot. Az ex
pedíciót a város sportszerető polgármestere.
Králky István dr. üdvözölte rövid, mélyenszúntó beszéddel. Háromszoros Huj-huj-bajrá!
fejezte be az üdvözlést, amelyet Úsetty Béla
köszönt meg.
— Ez a lelkes búcsúztatás — úgymond
Usetty — megtölti a fiuk lelkét és kisérni fogja
-őket--olase- földön h. Ebből merilenvk-erőt, -bi
zalmat a nagy küzdelmek megvívásához.
Ezután a játékosokat egyenként mulatják'
be a polgármesternek. Minden egyes kézfogást
dörgő éljenzés kisért.
De csakhamar letelik az ismerkedés ideje,
sípol a vonat, majd néhány pillanat múlva
nagy üdvrivalgás közben indul hosszú útjára
értékes terhével s a magyar sportkfizönség bi
zalmával.
AVE DUCE...
Pontúm la, május 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjeltntése.) Postumiánúl lépte át a határt a magyar
csapat. Az expedíció a vámvizsgálat mintegy
félórái* turtama alatt a láviróhivatalba sietett
és olasz földről elsőnek üdvözölte J/msío/üií
olasz miniszterelnököt.

Egymásután érkeznek a válogatott
futballcsapatok Rómába
Az USA csapala, amelyet akár a népszövetség team-jének
Is nevezhetnénk, már vígan treníroz az örökvárosban —
Botrányok a svájci csapat kiküldetése körül
Róma, április 28.
(A Hétfői Napló tudósítóidtól.) Az olasz fővárosban az élet már a világbajnokság jegyé
ben zajlik. Elsőnek az amerikai válogatott ér
kezett meg, amelynek tagjai csütörtökön már
vígan treníroztak a Testacclo sporttelepén. A
tréninget nem futballal, hanem az amerikai
nemzeti játékkal, a baseball-sl kezdették. Az
amerikai csapatot — legalább 1* a játékosok
neve után Ítélve —
bátran a népszövetség válogatottjának Is
nevezhetnénk, mart abban m U. S. A.
majdnem minden nemzetisége képviselve
van,
igy például angolok, skótok, olaszok, spanyo
lok, franciák, németek és lengyelek. Hatalma*
tagbaszakadt legények, akik valamennyien a
nehéz atléta benyomását keltik. Hogy a pályán
i* nehezek lesznek-e — majd elválik.
♦
A hét végére megérkezett a mexikói csapat
is, amelynek játékosai a hórihorgaa ameri
kaiakkal ellentétben csupa feketére sült, cson
tos, apró mokftny legények.
A legérdeksebb vendég: a világbajnokság
titko* favorltja, az argentínai válogatóit csa
pat, csak álutrzott Rómán é* főhadiszállását
Bolognában ütötte fel♦
A francia válogatottat keddre várják Ró
mába, ugyonakkorra a hollandokat is, akik
a comól tó partján fogják bevárni a dönlö
csaták idejét. A hollandokkal egyldőben ér
keznek meg a svájciak. Etek főhadiszállása
Amhri Piotlában lesz.
A svájci csapni start jót parázs botrány előzte
meg. A szövetség a genfi bajnokcsapat, az
f.í.
hjt jítfkwíi j«IW» * jilíjbU-

nokságra. Az egyesületnek azonban
körben
valami differenciája támadt a szövetséggel,
amelyet r múlt hét közepén értesítettek, hogy
a kijelölt hat Játékost nciu hajlandók a
válogatott csapat rendelkezésére bocsátani.
A csütörtökön megtartott tréningincrköxésen
már nem is álltak ki a Servette játékosai. (Á
válogatott keret ennek dacára 3:1 arányban
gvőzölt az angol sparrlng-parlner, a W’eat
liam Unit ed ellen.) A Servette magatartása
óriási felháborodást keltett svájci sportkörök
ben és ugy hírlik, hogy amennyiben rövidesen
nem revidiáljs álláspontját, ugy valószínűleg
kizárják a szövetségből.
♦

Nagy hendikeppel bubi! a belga válogatott
is. A vörös ördógek csapatának gerincét a baj
nokcsapat: az Unión St. Gllloise hal játékosa
alkotja, akik most egyesületükkel csznkafrikai
túrán vannak é$ közvetlenül a florencí előmérkőzés előtt két nappal érkezhetnek csak
Olaszországba. Az utazástól agyonfárasztott
játékosok nyilván nem lesznek képesek tudá
suk legjavát adni, a belga ’zftvctség mégsem
állíthat bo beíveltük pótlás', mert nincs meg
felelő tartalékjuk.
*
A Wundcrmannschoft n pünkösdi weekendet
Bodenben töltötte és kedden érkezik Turiuba,
ahol a DocLbnn üti f-l főhadiszállását. laka,
rókoasági szempontból A'nrf esel- 10 játékost
indíttat útnak, hat laralék DtasLen áll készen
létben arra az esetre, lm behívót kapna.
A

A világlmjnoki tornán működő össze* játékh.’rik május huszonnyolcadikén Floronzbon
megbeszélést tartanak.

HÉTFŐI NAPLÓ

Budapest, 1M4 mdfai

A főiskolások atlétikai bajnokságának Az UTE
vizipolózőinak nagy
második napján a pécsiek jeleskedtem
győzelme Nizzában

Kettőd klubközi atlétikai verseny. A BBTE
pályáján a MOVl-;, OTE és a Pótlás között el
keseredett atlétikai küzdelem volt. A Postás a
A pécsi egyetemisták nyerték József királyi herceg diját
Nizza, májúi 20. 1
dobószámokban ét a hostzutávu futásban Je
Az UTE vtxipóió turacsapata Nizzában 11:0
leskedett. Hatalmas küzdelem zajlott le a tá
A főiskolai atlétikai bajnokságok második bajnok: Perjés Rózsi TFSC 11.8 mp. 110 rn-aa
(6:1)
arányban
győzte
le
a
helyi csapatot Az
volugrásban amelyet holtverseny után Cseper- napján Is kiváló eredményeket értek el atlé gátfutás, bajnok: Szabó Béla TFSC 15.9 mp.
kál nyert meg 643 cm-es ugrással. Ellenfele, táink. De valamennyi közül kiemelkedik Bódosi Női dlsEkossvctéa, bajnok: Bogyó Györgyi TFSC ugrószámok közül a 100 méteres gyorsuszáa^
bán
Szabados
győzött
1
p
06.2
xnp-«l, a 100
Spilát 642 cm-t ugrott. Végeredményben a ver könnytdin elért 185 cm-es magasugrása.
32.58 m. 200 m-es síkfutás, bajnok: Szondi Ist
seny it egyetlen pontnyi különbséggel dőlt el a
JÓMf királyi herceg örökös vándordíját ■
ván Magyaróvár, 28.1 mp. A favorit Megyeri nwa mellúszásban 1 p 24 mp.es idővel ért
célba,
a
400
m-es
gyorsuszásban
Szabadot
5 p
Postás javára. A pontarány 58:57 volt.
második
lett
28.2
mp
idővel
Női
gerelyvetéa,
Pécsi EAC nyerte 115 onttal,
Jó eredmények as ország©* kerékpárverse 2. BEAC 108 ponttal, 8. TFSC 102.5 ponttal, 1. Krónlts Erzsébet BEAC, 2857 cm. Minthogy 22 mp-al második lett Costolt uMn aki 4 p
58 mp allatt győzött a 5x50 m-es stafétát az
nyen. A Vándorkedv KK rendezésében népes 4.
a
30
m-es
standardot
nem
érte
el,
Így
nem
ba,
MAFC 51 ponttal, 5. KEAC és MOGAAC 20—
mezőnyök részvételével bonyolították le az or- [20 ponttal. Az eredmények a következők:
nők. Gerely vetés, bajnok: Farkas Pál BEAC, UTE nyerte 1 p 43 mp.es idővel, az 5x50 m es
szágos versenyt. 180 km-en Németh BSE (1. I Női távolugrás, bajnok: Egressy Judit TFSC 58.86 m. 800 m-es síkfutás, bajnok: Győngyössy goyruszó staféta is az UTE zsákmánya lett
oszt.), Droba Postás (II. oszt.), Papp UTE (III- [ 630 cm. A rekord 526 cm, azonban hátszél miatt Imre MAFC 2 p 03.3 mp. 5000 m-es síkfutás, 2 p 27 nzp-es idővel.
oszt.). Bognár, Hajnal és Schmidt UTE (IV. nein hitelesíthető. Magasugrás, bajnok: Bódosi bajnok: Csapiár András PEAC 16 p, 24.6 mp.
oszt.) és Szalag UTE (V. oszt.) győzött. A Mihály PEAC 195 cm, Bódosi a két métert is Hármasugrás, bajnok: Bódosi, PEAC 13.94 m,
J00 km-cs ifjúsági verseny győztes© Farkas egy alkalommal megkísérelte s csak a cipőjé délnyugatkerüieii rekord. 400 m-es gátfutás,
Beszkár, mig a szeniorok 60 km-es versenyé nek a szegélyével ütötte. 80 m-es női gátfutás, bajnok: Héjjas István dr. BEAC 59.2 mp.
ben Szalag Postás volt az első.
Rekordra repült az Ifjúsági gerely. Pécsről
jelentik: Horváth Vilmos tanitóképzölntézeli
növendék vasárnap a gerelyvetésben 55 méter
Pária, május 21.
17 cm eredménnyel uj ifjúsági rekordot állí
Hétfői Napló tudósítójától.) 1904 május
tott fel.
alakult
meg
Párisban
Svájc, FranciaorA pünkösdi bukóshukos verseny a követ
Dánia, -------Svédország
s*ág, Belgium,
„
- Hollandia,. -------kezó eredménnyel végződön: Vasárnap: 25
és
Spanyolország
labdarugó
szövetségeinek
kép
km motorvezetéses verseny; 1. Szekeres 21
viseletével a Nemzetiözi Labdarugó Szövetség
10 mp, 2. Nedo, Németország, 60 méterrel,
FI FA névvel A név nem ismeretlen a futballNagy 420 méterrel, 4. Damerow, Németország
Az ünnepe kalatt csali két bajnoki mérkő együttes az első félidőben egyenranga ellenfél rajongók százezrei előtt, mert nem egy eset
1250 méterrel hátrább. — 55 km verseny: A
pünkösdi nagy-dijórt: I. Szekeres 30 p 10 mp, zést játszottak le az amatőrök s mind a kettő volt, szünet után széllel játszva érthetetlenül ben keltett a nemzetközi szövetség működése,
vagy pláne passzivitása feltűnést. A hét alapi
országos rekord! 2. Istenes 970 m.rel, 3. Da nagy meglepetést hozott. Senki se mvárta az visszaesett,
pontveszteségét, de
A körmérkőzés győztese: Köb. AC 4 pont, 2. tóhoz az idők folyamán még 43 más állam
merow, Németország 1020 in-rel, 4. Nedo Né- Elektromos kelenföldi
. 3.
- —
Drasche 4, pont,
Köb. FC 0- pont, 4. Trans- futballszövetsége is csatlakozott. A harminc
mefország 2200 m-rel hátrább. Nagy feladta. még inkább nem az NSC vereségét.
éves jubileum időpontja most érkezett el és a
waal 0 pont.
Damerow és Nedo tévedésből elcserélte a mo
L OSZTÁLY.
FIFA intencióinak megfelelően a rendezendő
torját. — Hétfő: 25 km.es motorvezetéses ver
A GYÖMRŐI-UTON A KTK A GYŐZTES.
Pártos-csoport.
ünnepségeket a római világbajnoki versenyek
seny: 1. Szekeres 21 p 48 mp, 2. Nedo, 3. Is
KTK—KTC 1:1 (0:1,
Elektromos Müvek—Kelenföldi FC
A
.
2*2). Góllövö: döntőjével egyidöben fogják megülni.
tenes, 4. Damerow. — 55 km-es verseny: 1.
Orabek,
Nyerge*,
"
Saamann, ill. Németh ás
kelenföldi pálya sem méreténél
.............fogra,
.
sem
Szekeres 80 p 36 mp, 2. Damerow, 3. Nedo.
KTKnagy küzdelemben eaak a
----- ---A-------miatt nem feküdt az Elektromosoknak Hudai.
Hajó* nyerte a balatonkenesei kardvlvó ver talaja
a igy a kiesés ellen küzdő kelenföldiek lelkes 2X15 perces mehosssabbitásban tudta be
senyt. A BSE Balatonkenesén rendezte ha játéka
rúgni a győztes gólt
folytán megoszlottak a pontok.
gyományos vivóversenyét, melyben csak szé.
Az elektromosok előnye az FTC-vel szemben
MÉMOSZ—KEAC 1:2 (liO). Góllövő: Kicsák'
kcsfővárosl tisztviselők vehettek részt. Végig 3 pontra csökkent.
(2), Pollák, 11L Klrbauer II. ás Papp II.
igen nagy küzdelem volt a versenyzők között
Egyenrangú ellenfelek kemény küzdelme.
és a meglepetés sem maradt el, amennyiben
IV. OSZTÁLY.
KEAC—KTC 2:1 (2.-0). Góllövö: Schláger,
Tabajdy, a tavalyi győztes még csak a dön
A inémet lapok
.....___igyekeznek'
_ _______________
SchmeHng küzdclKeleti csoport.
Lémann, ill. Potecz V. A nagy lelkesedéssel
tőbe sem került. A győztes Hajós lelt 8 győ
játszó
KEAC megérdemelten győzte le a mét Paolino ellen alaposan kiszínezni. Hérosz
Fér.
Kaszinó
—
NSC
6:8
(2:2).
Góllövő:
Esz

zelemmel, 2. Kiél 6 győzelem, 3. Ványi 6 győnak
tüntetik
1
fel
Amerikában a Baer elleni
KTC-t
zrlcm, 4. Pécsi 5 győzelem, 5. Jeney 4 győze ter (4), Schütz (2), 111. Welnberger (2) és
KTK—MÉMOSZ 0< Változatos iramú mér küzdelemben elesett volt világbajnokot * úgy
lem, 6. Bablnyigg 4 győzelem, 7. Hajdú dr. 4 Sthal.
állítják be, mintha as eldöntetlen arwdmény
Az eredmény az MFOE számára bebiztosí kőzés, mely a 90 pere alatt nem hozott dön
győzelem.
lett volna s hogy a pontozó-blrák
totta az elsőséget. A helyzet: 1. MFOE 35 tést. A kétszer 16 perces maghosszabbítás Igazságtalan
tudatlanságának lett volna áldozata. A semle
után
a
biró
újabb
hosszabbítást
akart
eszkö

pont, 2. NS C33 pont, 8. MÉMOSZ 38 pont.
zölni, a MÉMOSZ azonban erre már nem állt ges világ szaklapjai azonban tárgyüagosabb
ítéletben részesítik a viadalt ée néhány olyan
COR1NTHIÁN DÍJ.
ki, mert féltette csapatát a letöréstől.
tanulságot állapítanak meg, amelyek élénk eb
Postás—Salgótarjáni SE 8:1 (1:1). Góllövő:
A BÉCSI-UTON A BFC VOLT AZ UR.
lentétben állanak a németek bírálataival. Min
Bodrogi (2), Kertész, 111. Kautzky. A salgótar
Filatorlgát
—
Ssent
János
FC
8:2
(1:1).
Góldenekelőtt azt, hogy
jániak az első félidőben széllel játszva sokat lövő: Latmann (2), Simon, ill. Szabó
(2).
a várt 98.000 ember helyett ennek n Beám
veszélyeztettek, szünet után azonban nem bír
Rendkívül durva mérkőzés, mely mellett igen
nak alig egybarmada volt Uváneel a nő
tak a széllel és a kitűnő Portás halfsorral alacsony
VÉGÉTÉRT A NEMZETKÖZI OLIMPIAI
nívón is mozgott.
met éa a spanyol ^báróéi* kltzdelwáre.
szemben boldogulni.
BIZOTTSÁG ÜLÉSE
ín. kér TK—BFC OK). Szép, erős irama küz
Athénből jelentik: A nemzetközi olimpiai bi
TÁRNA-UTCÁBAN A KÖB. ÁC GYŐZÖTT.
delem, melyben á ÜL kar TK végig jobb fut A közönség tehát már eleve tisztában volt a»
zal,
hogy levitézlett bokszolók állanak ki g
zottság záróülését sportünnepély követte az
Köb. AC—Köb. FC 8:0 (0.0). Góllövő: Sípos ballt játszott.
athéni stadionban 65.000 főnyi közönség előtt. (2) és Euoch. A nagyobb állóképesség dónBFC—Filatorlgát 1:0 (0:0). GÓUövő: 5sarka spanyol porondra és igy le értékelte a nagy,
Ez alkalommal az ókori görög penlatlont mu tötte el a mérkőzést.
(öngól). Erős iramú mérkőzés, melyben mind reklámmal beharangozott és csúfos anyagi vesz
tálták be, majd ókori viseletben áldozati menet
csapat kiaknázhatatlanul hagyott egy-egy teséggel végződött meccset. Db megállapítják
Draache—Transwaal (Bées) 2:0 (1:0). Gól- két
vonult fel és mutatott be áldozatot az istenek
azt is, hogy Schmeling — aki korábban arról
11-est.
nek, végül újkori görög viseletben nemzeti tán lövő: Jeckel és Gombarcslk. A bécsi együttes
A
m. kér. TK—Szent János meccsre utóbbi volt híres, hogy ütéseiben óriási az erő — tdcokat jártak. A közönség soraiban ott volt stílusos játékot mutatott, de csatárai gyengék nem jelent meg. A ÜL kér. TK egy kombinált volról sem a régi már. Ennek az erőnek ma
nek
bizonyultak.
Gőring porosz miniszterelnök, mint Maximos
már egy töredéke sincsen meg. Hatásuk egy
csapat ellen meccseit és 5.0-ra győzött.
Draache—Köb. FC IX) (1:0). Góllövö: Gomgörög külügyminiszter vendége.
A végeredmény: 1. BFC 8 pont, 2. III. kér. általában nincsen. Ahányszor Paolinót eltalálta,
barcsik. Egyenrangú ellenfelek küzdelme.
TK 8 pont, 8. Filatorlgát 2 pont, 4. Szent Já az mindannyiszor tovább harcolt, fel tem vette
itt a német vivócsapati
az egykor rettegett Schmeltng-horgokat. Igaz,
Berlinből jelentik: Frankfurtban válogató Köb. AC—Transwaal 4:0 (1:0). Góllövö: nos FC 0 pont.
hogy Paolino is kiöregedett már és volt a
A Vőrösvárl-utl körmérkőzés elmaradt.
versenyt rendeztek a nómelek n Varsóban ren Brantz (öngól), Enoch (2) és Prekli. A bécsi
meccsnek pár olyan periódusa, amikor saját
dezendő Európa-bnjnoki küzdelmekre. Erwin
honfitársaitól füttyöket kapott.
Casmir a következő vívókat küldi a plansra:
t«jfh/ne,ing Vflgy Pao,ino » modern sport fej
Tőrvívásban: Casmir, Heim, Rorenbauer, Eisenlődésének tragikus alakjai. Azok közé a szán
teker, Lerdon és Geiwitz. Párbajtőrben: Ronalomraméltó emberek közé tartoznak, akik «
rövid angol nadrág|a
senbaver, Wahl, Lerdon, Har, Geiwitz és Moos.
sportot kenyérkeresetté tették, de elfeledkeztek
Kardban- Casmir, Eisenecker, Jorger, Wahl,
°'r6l> hogy a teljesítőképességnek vannak ha
Heim és Moos. A hölgy-törvivásban: Oelkers, A sportszerű osztrákok — Botárai iz Ma, amikor a megélhetés nehezebb,
Haar, Jűnyst, (hlob és Wachter.
mint valaha és amikor a hivatásos sportolótól
rofra
tippel
a
Hétfői
Napiénak
Ugyanokkor nyilvánosságra k.’rfllt Svédor
a nagyközönség a legtökéletesebb és a legmiiszág csapatónak összetétele Is és pedig: Dravészibb teljesítményt várja, a ring fényáradaPária, május 21.
mentséget hozott fel és végül osak az osztrák tán túl meghúzódik a jövőjéért aggódó, minden
kenberg, Dryssen, Gripenstedl, Ihleten, Thofelt
és Vggla.
(A Hétfői Napló párisi,■ játékosok gavalléros gesztusa mentette meg a áron keresni akaró, de a zeniten már jóval
A SOROKSÁR BRAVÚRJA UNGVÁROTT.
tudósítójától.) Hiába be. helyzetet olyképpen, hogy sportszellemtől és túl levő aggódó sportember szomorú árnya.
szélnek, a dekadenciába1 bajtársi érzülettől áthatva, arra kérték kapitáUngvárról jelentik; Pünkösd vasárnapján a
A tavasszal olvastuk, hogy Carpentier mér
esett és erősen lenézettt nyukat, hogy intranzigens álláspontját adja kőzött Londonban Dixie Kid-de] és nem birt
Soroksár FC az. ungvári válogatottal mérkőzött
francia lenniszsport még. fel. A kapitány azonban csak nehezen volt vele elbánni. Ez a Dixie Kid valamikor egyike
és szép játékkal 4 0-ás félidő után 5:0 arány
mindig nagy, különösen kapható a reparációra, akkor is oly feltétellel, volt a legragyogőbb tehetségű néger bök szó
ban győzött. A soroksáriak helyes erőbeoszokkor, ha megnézzük a hogy „nagylelkűsége'' a közönségnek a hang- lóknak s amikor már keresni nem tudott, az
tással u második félidőben lefékezve játszot
Davis-Cup selejtezőjébenl szórók segítségével tudomásra adassék.
tak, bogy a hétfői ellenfelük, az SK Russj el
ivósnak, a kokainnak, a morfiumnak szentelte
Ezzel azután mindenesetre sikerült meggá magát. Hogy ezt a szegény, lezüllött négert‘sem
Ausztria ellen lejátszott
len tökéletes kondícióban vehessék fel a küzamely tudta legyőzni a valamikor világhírt élvező
mérkőzések eredményét. tolni a francia publikum lázadását,
dclmct.
minden
körülmények
Az osztrák team minden dicséretreméltó eről
között bekövetkezett glóriás francia, nz a legjobban beszél a profik'
ködése ellenére sem volt képes egyetlen pontot volna.
nyomorúságos elöregedéséről. Jack Johnson,
elérni és a francia második garnitúra nagy A HÖIXiYTENNISZEZŐK RÜVID NADRÁG Harry Wills, Battling Siki szánalmas sorsa ez,
fölénnyel hengerelte le a bécsieket. A „máso
amely megismétlődik minden sportágban. A
DIVATA
POLGÁRJOGOT
NYERT
dik klasszis" jelzésével korántsem a francia
labdarúgásban csak a minap értük meg JeszAustin által a múlt évben divatba hozol! más
játékosok tudását akarjuk kicsinyíteni. De
tragikus elbukását, Brandstetter-nek, a
lekerüllek a világklasszis ama kategóriájából, „short**, az angol rövid nadrág divata itt Pá bécsi rekordinternacionalista futballistának téahová a Lacoste, Borotra, Cochct, Brugnon hí risban már úgyszólván általánossá vált, ha vclvgései is idetartoznak.
mindjárt
esztétikai
szempontból
nem
is
nyer

Ennek a regénynek egy szomorú fejezete
A Nemzeti Szalon helyiségeiben ^szombaton res négyese ©melle a francia tenniszsportot és hetne dijat az uj tenniszdivat. Az ittlévő oszt
visszamenően
Arne Borg-nnk, a mókás uszóvilágrekordernek
megnyílt a sportmüvészeti kiállítás. Látványos amelynek emléke öt-hat évre
hölgyjátékosok is ezt a divatot kultiviál. és bajnoknak életfordulója is. Az- az ember,
ság ós művészi élmény szempontjából egyaránt valóban gyönyörű. Most afféle jó és becsüle rák
ták.
Ha
Miss
Palfrey
aprócska
nadrágszoknyát
tes, de kevésbé Izgalmas tenniszt kaptunk, de
akit még pár évvel ezelőtt tapsolva ünnepelt az
figyelemreméltó eseménye ez a sporttársada“*
amely egy pillanatig sem halott élmény gya. visel, úgy Miss Marble lábai klasszikus short- egész világ sporttársadalma, ma Oroszország
lomnak.
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ból merészkednek ki.
valamelyik eldugott uszodájában oktatja a
A képek közül Hermann Llpót boxtnnul- nánt.
Megérkeztek az angolok' is.
szovjet úszóig Nincs kenyér és élni csak kelll
inúnvn az Európabninokság cgy izgalommal KELLEMETLEN INCIDENS A FRANCIA
fütött jelenetével válik ki a fajsúlyos alkoláA Weissmüllerek példája és sikere ritkaság, ta
PÜNKÖSDVASÁRNAPI CSEVEGÉS
OSZTRÁK DAVIS-CUP MÉRKŐZÉSEN
lán csak átmenet is. A kiöregedő profik, a fény
sok dús sorából, Pintér két futballkarrlkati:____________
BOROTRÁVAL
Egyébként a Davis-Cup párosmérközések
rája, Halápi gyönyörű falfestménye, Kiss Far megjtótszása
Pcrry nagyszerű formát Ígér. És mialatt hez és ünnepléshez szokott csillagok hétköz
elölt egy kínos incidens adódott,
való bukása a sorstragédia annyi magvát
kat Imre Énekes életnagyság!: portréja mind amely a franciákra
Austlnnel vált néhány éles ütést, megkérdez napba
nagy
hátrányt
jelenthetett
rejti magában, hogy érdemes elgondolkozni
különleges értékei a kiáliitásnak.
zük Borotrát a Davis-Cupre vonatkozóan.
felette.
A legmélyebb hatást kétségtelenül a szobrok volna. Borotra ugyanis pontosan három perc
—
Most
is
őtven
százalékban
az
angolokra
u
Et
volt
azonban
váltották ki. Mintha a térbeli művészet ez ága
Talán a német lapok is jobban tennék, ha a
dr.-nak. az osztrák team kapitányé- !
D10ndja. — Igaz, hogy Ausztrália
éppen n sport területeiről kapná a legplnszli- Herzfeld
Schmeling-jének
harsonázása
és
nak, hogy
*
J
Ikitűnő formáció, de könnyebb egy játszmából maguk
kusabb és elevenebb témáit. Manno Miltiadcs
héroszitása helyett azon gondolkoznának el,
győztesen
kikerülni,
mint
négyet
végigkűz.
jogaival
élve,
a
Borotra
—
Brugnon-együt!
bronz futója. Ambrózi nyllnzó nője, Teles igaz
hogy ezen a téren is volna a sporttársadnlomdenl. Auszlrálíának ugyanis az utóbbi telje- nak teendője? Vagy úgy, hogy
test szkreecaelteMe.
művészettel ihletett plakettje tűnik itt szembe.
kellene elvégeznie, ha el akarná vlnLigeti ..győzelem utáni pihenés'* ciinü már Ugj-anis a Davis-Cup szabályainak 21. pontja sitményt
i
nem engednek el mindenkit ■ professzio
ni a Davis-Cup.öt — mondja az „ugráló
ványszobra tökéletes, művészi alkotás.
értelmében, ha a kijelölt játékosok nem jelen- 1baszk",
nisták táborába vagy akként, hogy kitágít
aki annyi éven át oly nagy teljesít
A kiállításon több gyűjtemény is szerepel. 17.a pontosan meghatározott időben, a :
ja a sport kőkorsznkából származó ama- 1
végzett
a
francia
tenniszsport
érdeké

F.zok közül kiemelkedő a MLSz serleggyiijtc- méráőrés J.-O-rfí szettaránuban az ellenfél ja- ményt
1
tőrssabályok kereteit vagy pedig úgy, hogy '
ben.
tnénye és az FTC vitrinbe állított Polónyi víí?
Í^niség csak abban az cselben
kénysseTitlk a profikat, hogy akkor, amikor
Mándy Ilona.
Ertistlnbda vándordíja, ninelv oly szoros ösz- képzelhető el, ha a bíró a késedelmeskedö já.
még Jól megy a soruk, tegyenek el valami!
azefüggéshen van a magyar futíiall fejlődés- tékos érvelt elfogadja. Ebben az esetben a , Réikv Pá] dr., aki Réthy Menotti néven
a jövőre.
történelmével. Popper Béla két tablója, amely meccs újrajátszható az ellenfél által kívánt nyerte egy emberöltővel előbb a BTC színei
A Paolino—Schmeling-mérkőzést mi így lát
a világ minden részéből őssiegyüjtött szebbnél helyen és időben.
ben a futó- és kerékpáros
bajnokságokat, 63 juk. Két szomorú, öregedő ember handabanóval
a
m
__
.....
.
rve* koréb"n elhunyt. Temetésén nagy szám• nMihó,
|U*Jjg bjyoo.HU M fcoiUml 4. * qxxMá, UJ- dázásának, akik közül egyik sem tud mást,
mint
bokszolni

A kelenföldiek meg
szabadultak a kiesés
gondjától

Jubilál a „futballnépszövetség“

A kiöregedett
profi sorstragédíája

A „Short“,

Hermann, Teles, Manno
és a tehetségek egész légiója
a Sportmüvészeti Kiállításon

a divat
Párizsban
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HÉTFŐI NAPLÓ

A gazdag szövetség szegény
ffutballsportjának rémregénye
•i

Patkánytura emlékével startol a magyar csapat,
amelynek Játékosaira szájkosarat raktak

' 1 mezítláb, vagy rongyos cugoscipőkben
futhalloző futballista hova-továbfe megszokott
jelenséggé válik. Kilátástalan harcot folytat
nak az amatőr kiscgycsületek Is, amikor a
szövetség diktálta súlyos adóterhek ellen ha
dakoznak. A közönség, amely százezrekre
menő beléptidijat fizet szezononként, rozoga
tribünök alatt, piszkos, kényelmetlen helyeket
kap a kontinentális viszonylatban ia tekinté
lyes helyárak ellenében. A pályákon a legki
sebb légáramlat is olyan portengert kavar fel,
hogy nemcsak a gyatra játékon, hanem a szá
jába kavart maréknyi poron is napokig elrágódhnt a szerencsétlen drukker. Ez a fennen
hirdetett futball-kulturánk gondosan titkolt
mérlegének egyik oldala.
A másik oldal már korántsem ennyire szá
nalmas. A vézna és agyonsanyargatott futball
törzsét hatalmas fej koronázza. Óriási admi
nisztráció ütött tanyát a VadáBZ-utcai házban,
amely a „szegény" szövetség saját tulajdona.
(Jellemzésül megemlíthetjük, hogy Magyaror
szág sportegyesületei között egyedül csak a
futball szövetség tudott háziúrrá szegényedni.)
Ez a viszonylagos gazdagság azonban nem gá
tolta meg az élelmes vezetőséget abban, hogy
a világbajnokság apropójából segélyekért
nyújtsa ki a kezét
Félkézzel zsebrevágott 20 eaer pengő ál
lami segélyt. A másik félkezével Olaszor
szágtól kért és kapott a rengeteg kedvez
ményen kívül egyelőre 15 ezer pengőt.
Ha a tengernyi összeget hasznos beruházásokra,
• futball fejlesztésére, a kisegyesületek támo
gatására fordították volna, nem lenne egy sza
vunk sem a pénzszerzés virtuóz matadorainak
ténykedée ellen. De nem ez történt. Ellenben
az történt, amit hónapokkal előbb bejósol
tunk: a világbajnokságokra kilenc szövetségi
funkcionáriust küld közköltségen kéjutazásra
a gavallér és szegény szövetség. Az olasz ide
genforgalom fellendítésén fáradozők már többizben kaptak kitüntetést. Ezt most az MLSz
is jogerősen kérheti. Csak éppen az a hiba,
hogy a kitüntetés nagyon sokba kerül a leron
gyolódott futballtársadalomnak. Hozzávetőle
ges számítás szerint 10 ezer pengőt utazgat
nak el a kiküldöttek a kiharcolt pénzekből,
pontosan azt a 10 ezer pengőt, amivel három
pályát lehetne begyepcsiteni és portalanitani.
kétségtelen, hogy a magyar futballsporlnak
nagy érdeke fűződik ahhoz, hogy a világlornán jól szerepeljen. Am éppen a sportbeli fel
készülés és a harcbaküldendö magyar csapat
kísérete ellen eshet a legtöbb kifogás. Maga a
szövetség volt kénytelen megállapítani, hogy
a válogatást végző kapitányok a hozzáértés
szempontjából nem megfelelőek. A hiányos
szakértelem pótlására bizottságot állítottak a
kapitányok mellé. Mégis a döntő napokra bi
zottság nélkül küldték ki a csapattal mind a
két kapitányt. De tovább megyünk. Trénert
sem visz a csapat magával! Még csak azt sem
engedték meg, hogy Tóth István, a közismerten
legjobb trénereink egyike, aki egyébként ola
szul is tud, idegen költséggel kísérhesse el a
csapatot. Ezzel szemben a legnagyobb homály
fedi a vörös Takács kivételes szerencséjét és
azokat a titokzatos erőket, amelyek Nádas és
Fábián kapitányok mellé szakértőül a vörös
Takácsot delegálták. Ennyi érthetetlenség után
talán ai sem feltűnő, hogy a szövetség isme
retlen nyomások kényszerének engedve,
megtiltotta a magyar csapat valamennyi
tagjának azt, hogy bármilyen nyilatkoza
tot tehessen.
Tilos élményeikről a sajtóban beszámolni, új
ságíróval szóba nem állhatnak. Különös vé
letlen, hogy Fábián alkapitány, aki egyébként
a szövetség költségén utazik a csapattal, a
Sporlhirlap főmunkatársa. Így hát a játékosok
vele sem állhatnak szóba. Nem tudjuk, ml a
célja a szövetségnek e példátlan intézkedéssel.
Mi csak annyit tudunk, hogy azonos körül
mények között indult útnak annakidején Pá
rtiba világbajnokságot nyerni a magyar csa
pat. Akkor Is tengernyi kisérő rajzott közkölt
ségen a világ fővárosba. Hatalmas napidijakat
vágtak zsebre amellett, hogy minden költsé
güket a srövelség fedezte. Az emlékezetes
Egyiptom elleni mérkőzés előtti éjjelen a magyár csapat tagjai mégis azzal töltötték pihenés
helyett az éjszakát, hogy
patkányokra vadásztak karddal éa székláb
bal a végkimerüléalg.
Ilyen előzmények után a bizalomnak mégcsal:
a szikrája sem lehet meg az objektív bíráló
ban a szövetség iránt. Igenis szükség van arra,
hogy a játékosok beszéljenek, ha van okuk rá.
Igenis a sajtó feladata nz, hogy féltő gonddal
törődjék a játékosok kifogástalan közérzetének
biztosítására megtett intézkedésekkel. E tárgy
ban pedig
az egyetlen Illetéken nyilatkozó a Játékon,
aki a testi épségét kockáztatja a gigantikus
küzdelmek minden pillanatában. El tudunk
képzelni sokkal egyszerűbb és olcsóbb patkányirtási eljárásokat, de ha már ezt kéjuta
zással köti egybe az ismeretlen állategészség
ügyi törvény, akkor hadakozzék a patkányok
kal a kilenc kisérő és ne a játékos.
A sajtó nyilvánosságától egy helyesen
megszervezett, közérdekű és végső fokon
nemzeti jelentőségű ügyben nincs oka
félni annak a futballszövelségnek, amelyet

naggyá éppen a sajtó túlzottan kondliána,
minden igaz éa nemzeti eszméért lelke
sedni tudó tábora tett.
Tessék sürgősen levenni a játékotokra kötött
szájkosarat! A játékos a magyar színek kato
nája odakint. Az ö véleményükre kiváncsi az
itthon maradt szülök, rokonok és az egész
futball társadalma. Egyedül nz ő véleményük
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hlrekat.

tisztázhatja a máris
Mbukl
amelyek arról szólnak, hogy
a nápolyi magyar szállás csakúgy alkal
mattan a n;
matlan
nyugodt táborozásra, mint volt
annaKldeJén a párizsi
Világosságot és nyitott ajtókat követelünk a
sajtó számára, mert ez az egyetlen ellenőrző
szerve a magyar sportközönségnok a szövet
ség párnázott ajtajaival, aa eleven sporttal
jóformán semmdt, a sportpolitikával ellenben
annál többet foglalkozó vezetőségével szem
ben.
Vegye le a szövetség a játékosok szájára
tapasztott kezét s ennek ellenében sok oldal
ról kaphat ígéretet arra, hogy a játékosokkal
küldött kísérők válogatott csapatának egyet
len tagját sem fogják nyilatkozatokért ostro
molni.
Horváth Zoltán,

Uj főiskolai bajnokokat
avattak pünkösdkor
Kilenc esztendő alán véget ért a iudovíkások
nyolcas hegemóniája, amelyet a BEAC hódított el
a tizedik évben — Ugyancsak a BEAC nyerte
a Söiskolal sportszövetség uszúvándordllát is
Pünkösd a főiskolai sport hagyományos
ünnepe. A főiskolai sport legjobbjai az
idén is összemérték erejüket az összes
sportágakban. Megállapítható az is, hogy a
főiskolai sport rohamos fejlődése magával
hoztá a nagyobb érdeklődést is.

A Tudományegyetem,
mint dunai szuverén
Teljes kilenc éven keresztül birtokolta a
Ludovika Akadémia a főiskolai nyolcashege
móniát. Most azonban megtörte korlátlan ural
mát a Tudományegyetem, amely ötnegyed
hosszal érkezett célba a MEG elölt.
A célban kitörő lelkesedéssel fogadta a nagy
számban
egybegyült nézősereg a győztes
BEAC-ot. Az előkelőségek sorában ott volt
Hcrrmann Miksa, a Műegyetem rektora, dr.
Kelemen Kornél, az OTT elnöke, Perger Fe
renc, a MESz elnöke és még sokan mások.
Hermáim Miksa rektor lelkes szavakkal adta
át a serleget a győztes csapatnak.
Eredmény: 1. BEAC (dr. Biró, Dobos, Tóth.
Halmay, Győry Mamusits, Jancsó, v. e. Szimicsek, korm. Virágh) 5/4 hosszal, 2. MEG,
3. LASE 11 3/i hosszal, 4. LASE 1.

A Tudományegyetemen
vannak a legfőbb üszők
A főiskolai uszóbajnoki vei nyék pünkösd
vasárnap befejeződtek. Pünkösd vasárnap Csík
megismételte a 100 m-en 59.8 mp kitűnő idejét.
A főiskolai szövetség gyorsuszó vándor
díját pontverseny alapján a BEAC nyerte
*"
52 ponttal.
2. Egri jogakadémia 19 pont, 3. LASE 15 ponttál.
Az uj bajnokok a kővetkezők:
100 m gyorsuszás: Csik BEAC 59.8 mp.
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ooetoversenyek.
10:31, 12, 14, 13. Befutó 10:142. VI. futam: 1«
Léhütő (10) Wolfert. 2. Sunshlne (10) Kiima
scha. 3. Szép Angyal (3) Vasas. F. m.: Monopol. Pálinka, Gutrune, Csirkefogó, Budár, San
Stefans. Tót.: 10:121, 27, 38, 19. Befutó 10:2240.
VII. futam: 1. Tiro (5) Balog. 2. Relache (6)|
Sajdik. 3. Idler (1J4) Csula. F. m.: Nem baj,
Papucshős, Pazmani-Ferin, Felka, Baksis, Vúdlőtt, Cannes, Brassó, Armo Gredl, Viscgrád,
Atropos. Tót.: 10:70, 23, 34, 21. Befutó 10:820.
HÉTFŐ. I. futam: 1. Lámpás (7:10r.) SejbaL
2. Ankara (254) Csapiár. 3. Nagyasszony (33)]
Rózsa. F. m.: Siegfried, Pázmánfi, Titán, Szé
pé# Littlo Pál. Tol.: 10:17, 14, 15, 38. Befutói
10:46. II. futam: 1. Senora (1%) Gutái. 2. Vi
gasz, Sejbál. 3. Tiffin, Szilágyi. Tót.: 10:28,
Befutó: 10:34.111. futam: 1. Musset (10) C.sap
lár. 2. Thank you (2J4) Esch. 3. Vonzó (5)1
Klimscha. F. m.: Kapitány, Pillanat, Balsors,
Puskapor, Dénes, Pátria. Tót.: 10:117, 30, 31,
21. Befutó: 10:800. IV. futam: 1. Nem, nem,
soha! (3) Klimscha, F. m.: Árosa, Cheekv. Tót.:
10:36. Befutó: 10:66.V. futam: 1. Vlscgrád (2%)'
Kollár. 2. Karolinger (2%) Tamási. 3. Dánia
(3) Kupái. F. m.: Héreg, Sicglinde, Pylhia, Fe
kete rigó. Tót.: 10:23, 10, 11, 10. Befutó: 10:47.
VI. futam: 1. Suhanc (3) Csula. 2. Effendl (254)
Kollár. 3. Puszta (254) Sejbál. F. ni.: Salvator,
Sweetheart, Bolívia, Pcleador, Bonyodalom,
Pirto. Tót.: 10:2K, 13, 15, 15. Befutó: 10:99.
VII. futam: 1. Tammuz (6) Csula. 2. Morau
(154) Klimscha. 3. Hárem (12) Vasas. F. m.i
Ihikus, Arató, Judith, Samaki, Coruna, Pi
piske. Tót.: 10:06, 21, 17, 33. Befutó: 10:286.

100 m hölgymelluszás: Orsós Gitta BEAC 1:41
mp. — 100 m hát úszás: Feketica BEAC 1:31.2
mp. — 100 m hölgygyorsuszás: Sághy BEAC
1:36.4 mp. — 200 m mellúszás: Lengváry BEAC
3:05.2 mp. — 100 m hölgyhátuszás: Filipp
BEAC 1:47.6 mp.
4X200 m gyorsstaféta:
.........
10:18.4 mp. — Műugrás: Bak LASE
BEAC ..........
Bécsi lóversenyek
42.93 pont.
A vándordíját és az egyéb dijakat Lázár
A hétfői bécsi versenyek' részletes eredmé
Ferenc felsőházi tag adta át a győzteseknek.
nye a következőI FUTAM: 1. Cricketcr (3) Gulyás B. 2. NerAtlétikában csak a nőkkel gal (154) Szabó L. F. m.: Maris, Georgsritler,
Light Fellow. Tót. 10:45, 18, 14. II. FUTAM.
van bal
1. Kelne Hcrodine (1 </4) Tausz. 2. Chippy (2»/«>
Az atlétikai eredmények általában nem rosz- Szabó L. F. m.: Sartorella, Virgó Rcgis, Faust,
szak, a női eredmények azonban gyöngék. A Peuracola. Tót.: 10:26, 15, 17. III. FUTAM. 1.
sulylökésben el sem tudták érni a standardot Derítő (3) Gulyás B. és Hoppy go lucky (3)'
és igy bajnok ebben a számban nem volt. A Szabó L. holtversenyben. F. m.: Cnscade,
AviHtor, Talisman, Sacherbar. Tót.: 10:18 és
bajnokok:
100 m női síkfutás: Allorjay TFSC 13.4 mp. 13, helyre 21, 22. IV. FUTAM. 1. Zsok-ia (154)
— Női magasugrás: Szentkirályi BEAC 143 cm. Teltschik. 2. Telchissi (3) Szabó L. F. m.: Ga
— Női sulydohás: Bajnok nem volt, a standar ras, Hamlet. Savóra, Főparancsnok. Tót.: 10.24,
dot senki sem érte el. Az első Gcnersich TFSC 17, 13. V. Fl'TAM. 1. Eearte (5) Schönweld.
lett 979 cni-rel. —- 100 m síkfutás; Megyery 2. Orestes (3) Blazsek. 3. Buccola (l’/s) pás.
PEAC 11 mp. — 400 ni síkfutás: Vcrböczy F. m. Moravau, Evian, Heliane, La Coqueltc.
PEAC 52.9 mp. — 1500 m síkfutás: Gyön- Tót.: 10:195, 25, 16, 12. VI. FUTAM. 1. Bengvössy MAFC 4:12 mp. — 10.000 m: Enyedy venuto (12) GŐlz. 2. Vergiszmánnichts (pari)]
MAFC 35:50.1 mp. — 200 m gátfutás: Héjjas Kaszinó. 3. Xantha (6) Német. F. m.i Snlnrnho,
BEAC 25.9 mp. — Rúdugrás: Bácsalmássá Donna Elvira, Prlmus, Vlctor, Hopc, Delphln.
BEAC 360 m." — Távolugrás: Megvrry PEAC Tót.: 10:191, 58. 17. 44.
719 cm. — Sulydohás: Solti TFSC 1383 cm. —
Diszkoszvetés: Józsa PEAC 4419 cm.
Tiszti lovaspolő csapatunk fényre győzelmet
aratott Rómában. Az Olaszországban vendég,
Futball a főiskolai szereplő tiszti válogatott lovaspoló csapat nagy
szerű győzelmet aratott Rómában. A magyar
bajnokságon
csapat a honvédség lovaival saját költségén ránA főiskolai futballbajnoki mérkőzések során dult le Rómába, ahol először az. olasz válogatott
a szegedi egyetem 4:2 arányban megérdemelten tiszti csapatot 8:2 gólarányban verte meg, majd
győzött 4:2 arányban a debreceni egyetem el pünkösd vasárnapján nagy és előkelő közönség
jelenlétében, melynek soraiban Mária királyi
len.
A Közgazdasági Egyetem legénysége viszont hercegnő is helyetfoglalt, a nagyratartott francla tiszti válogatott csapatot győzte le 1114:8
a pécsi egyetemet győzte le 3:l-re.
gólarányban. Ezzel a pompás győzelmükkel
az olasz király által felajánlott Királyserleget,
a mérkőzés ’egnagyohb diját nyerték meg, me
lyet Mária királyi hercegnő a közönség lelkei
ovációja közben adott át a győztes magyar csa
patnak. A nagyszerű győzelem újabb bizonyság
a magyarság sporlralermettsége mellett, különö
sen azon sportágakban, ah d a rámenés, a szivvel-lélekkel való küzdeni akarás érvényesüL
Példa volt rá elég, igy a tavaly Németországban
szereplő három tiszti urlovasunk kiváló lovag
lása is az egybegyült nemzetközi lovasszakenw
berek osztatlan elismerését vivta ki. A nagy
szerű sikerből nagy rész illeti vitéz Sibrlk Sán
dor huszárezredesi, ki a honvédségi verseny
istállón kívül a honvéd lovaspólót is vezeti, ét
akinek nagy szakértelmét r lelkes fáradozását
nagy ellenfele ellen, amelyet három hosszal az dicséri az olasz győzelem is.
utolsó métereken felzárkózó Retchsherold kö
vetelt.
Az imponáló győzelmet a közönség lelkes
ovációja kísérte, amelyből gazdagon kijutott
Cagliostro illusztris tulajdonosának, Szigeti
trénernek s a pompásan lovagló kis Kltmschának. A már klasszis lovasnak számitó kis Klimse hát annyira elkeserítette Cagliostro ideges
sége. a startnál, hogy sírva fakadt, elkesere
Varsó, május 20<
dése azonban boldog örömmé vált.
A nap másik értékes számát, a Sashalmi
(A Hétfői Napló tu
handicap-el I.ittle Nublan nyerte a második
dósítójának távirati je
helyért nagy harcot vívó Kartárs és Sátán el
lentése.) A magyar pro
len. Palinak, a nagy favoritnak semmi momen
fikombinált
pünkösd
tuma nem volt a versenyben. Nagyértékü győ
vasárnapján Varsóban
zelmet arattak Balsors a Csomádi-dijban és
állott
starthoz,
hogy
Toupie a kétévesek között. Verity, Léhűtő és
megmérkőzzék a len
Tiro már régen esedékes győzelmeiket váltot
gyelek
varsói
kombiták valóra. Hétfőn ugyancsak nagyszerű pro
nálljával. A lengyel él
gram keretében a Májusi handteap volt a nap
eseménye.
csapatok északi turára
indultak s igy a magyar csapat ellenfele
Részletes eredmény a két napról:
VASÁRNAP. I. futam: 1. Bakóra (7:10) nem képviselt különösen nagy értéket. A
C.saplár. 2. Búbos (3) Teltschik. F. m.: Vindo- varsói zsidó válogatott volt az ellenfele a
hona, Nohál, Minek?, Nameless. Tol.: 10:17, magyaroknak. 5:0 arányú félidő után áh
12, 14. Befutó: 10:40. II. futam: 1. Toupie (2) mos játékkal végeredményben 6:0 arány
Sajdik. 2. Soubrette (6) Esch. 3. Amulett (154) ban győzött a magyar profikombinált.
Sejbál. F. m.: Kislány, Mnmusz, Mallorca, Pa
1 '
■■■»
rázna, Darling, Hóvirág, Brlghlon, Kokusnuss,
A BI.KE bajnoki tenniszversenyének döntői.
Mulatság. Bobó. Tol.: 10:28, 14, 17, 13. Befutó
10:218. III. falam: 1. Llttle Nublan (3) Gutái. A pünkösdi ünnepek alatt Jutott el a döntőig a
2. Kartárs (12) Csapiár. 3. Sátán (5) Weissbach. BLKE Budapest bajnokságáért rendezett tenF. m.: Remek, Jogar, Pali, Livorno. Tol.: 10:36, niszversenye. Férfi páros: bajnok a Strnub-test17, 34, 22. Befutó 10:628. IV. futam: Mlllrnltiml vérpár, amely a döntőben 6:4, 5:7. 6:3, 6:2
díj. 1. Cagliostro (2) Klimscha. 2. Tempó (1K) arányban győzött n Ferenczy—Friedrich-pár
Balog. 3. Rclchsherold (10) Gutái. F. m.: Adc- ellen. ■— Vegyespdros: Bajnok: A Ferenczy—<
rím. Toiipet, Devisa, Fokos, Pagana, Simplon. Pnksyné-pár a döntőben 6:3, 3:6, 12:10 arány
Tol.: 10-34. 13. 12, 16. Befutó: 10:74. V. futam: ban győzött n Strniib—Sárkány-pár ellen. —•
1. Verity (3) Tóth A. 2. Rubicon (4) Tamási. Női páros: Bajnok: A Sárkány- La tesz-pár a
3. Legyei (154) Vrabel. F. in.: Rajongó, Pengő, döntőben 5:7, 6:2. 6:3 arányban győzött a
BArtfa, Forint, Hnramia, Vadmacska. Tót.: Demkó—Vargáné-pár ellen.

Festetics herceg
Cagliostrója könnyen nyerte
a Millenniumi dijat
A Millenniumi-díj pazar keretéről lapunk más
helyén emlékezünk meg. A nagyszerű külsőhöz
teljesen méltó volt a nap sportja. Az a foko
zott érdeklődés, amely a nap eseményét meg
előzte, a legnagyobb mértékben indokolt volt,
mert a magyar gyep évek hosszú sora óta
legjobb telivére a kivételes klasszisu Tempó
mérte össze erejét kapitális formákat futó há
romóvesekkel. Tempó rendkívül nehéz feladat
elölt állott, s ha meg is kellett hajolnia Cagliostro elölt, értékéből mit sem vésziéit, mert
a hozzá közeli klasszisu
ellenfelének tizenhét és fél kilót adott le.
A derbyévjárat eddig is kitelt magáért, de
alostrót fölényes győzelme messze kiemeli
sorábó. Cagliostro küllemre Is egyike a
legszebb tellvéreknek s nemcsak győzelméért
legnagyobb értéke a magyar pályának, de
nagy ígérete lellvérlenyésztésűnknek.
Kilenc pompás telivér pályázott a nagy dij ba
bérjáért s közülük a közönség bizalma legna
gyobb részben Tempó mellé szegődött. A pa
rádénál Cagliostro, Fokos ésReichsherold tűn
tek fel pompás kondíciójukkal. Tempó ugyan
csak jól nézett ki, de mégsem volt olyan,
mint aminőnek legjobb napjaiban láttuk. A
startot Sokáig késleltette Tocipet, Deviza, majd
Cagliostro idegessége s sajn >s, végül
rosszul sikerült
A verseny egyik nagy esélye:
Pagana állva maradt a gépnél, Tocipet pe
dig behozhatatlan veszteséggel Indult el.
A fordulóig a csaknem együtt haladó mezőny
élén Slmplon, Deviza és Fokos színei látszot
tak. Az egyenesben Tempó és Cagliostro nyo
multak fel s a távnál úgy látszott, hogy ket
tőjük között erős küzdelemre kerül a sor. A
táv után azonban Tempót elnyomja nagy súlya
s Cagliostro könnyen tör előre, hogy végül
négy hosszal nyerje a verunyt

Féltucat gólt lőttek
a magyarok a varsói
zsidó-válogatott kapujába
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Ilyen inmolg trttaiet hivatala, helfllfíí-me<m.Er»4. «. h. dU«|U -4Sk ■ »«k
b.n tánc.,’, mellett „árain,nakl
„on senki
Mld embert.
h>d rtl| ökölvívása, azon
emberfia o«m
nem tud
vál
toztatni. De legalább engedtessék meg nekünk,
két csóválva nyitottunk be a szobába, ahol hogy ellen vélemény linknek kifejezési adjunk.
aztán világosság derült a megmagyarázha És annak Igazolására, hogy véleményűnkkel
tatlannak látszó rejtélyre: az elnöki tanács nem állunk egyedül, idézzük a testnevelési ta
teremben ekkor próbálták hivatalból a tor nárok komoly testületének tiltakozását. Ezt
nászvilágbajnokság buzogány gyakorlatának írja a sportpedagógusok hivatalos közlönye:
tánczenéjét, valamint a Fricsay-féle, direkt „Nekünk, a testnevelés komoly munkásainak
a világverseny céljára komponált tornász kell, hogy feladatunk legyen vétót kiáltani sut
olyanfajta vállalkozások ellen, amelyek diva
indulót.
tos jelszavak leple alatt esetlég elvonulhatnak
♦
egyeeekH a helyes és egészséges sportok tábo
Női botolókat már volt alkalmunk látni. rából és dlszkredltálhatják a komoly női sport
Igaz, hogy mák as éjjeli lokálok pezsgő gőzös törekvéseket Női boxmeecs lehet körúti mu
atmoszférájában volt alkalmunk mcglsmerked- latók jól fizetett attrakciója, de nem enged
ni a boxolónők professzionistáival. Mert a hetjük, hogy helyet kapjon a női szervizeinek
gyöngébb nem ökölvlvósportjának eme szállás- megfelelő és alkalmas sportok sorában.
**
A
cslnálól profik voltuk. E sportággal kapcsolat fentiek előrebocsátása ulán nekünk csak egyet
ban már csuk a ringen kívül Ismertünk nőket, len tanácsunk lehet: maradjanak meg a nők
de ezek a nézőtéren jöttek extázisba, amikor a tennisznél, a tőrvívásnál és az úszásnál, eset
az első véresöpp megjelent a ring hőseinek leg a már polgárjogot nyert atlétikánál és ne
arcán. Most azt olvassuk, hogy megalakul az kalandozzanak olyan területre, amely a legke
első női amatőr boxnlóklub, amely a kommü vésbé sem teremt babért számukra, legfeljebb
nikék szerint a társadalom legelőkelőbb tag gúnyt és az ebből fakadó olyan megjegyzése
jainak leányait tömöríti tugjul sorúba, Hát, ket, amelyeket urilánv pirulás nélkül nem hall
L. J.
szép dolog. Hiszen a divathóbort sok min- gathat végig.

A magyarok nem várják be a labdát, ha» I
nem eléje repülnek.
Külön látványosság, amint a labda után a la*
*
vegőbe ugranak, fejjátékuk pedig a legjobb st
kontinensen. A csatárokat röviden repülő fái
tökösökként lehet jellemezni, akiknek egyetlen
hibájuk talán, hogy tulmohón és meggondolás
nélkül lőnek kapura. *

Nem érdektelen Coopers-ntk, as angol váJow
A SZIGETI GALAMBZSVRIIOZ
BÚCSÚ
gatott csapat kapitányának és egyuttvl a csa
*
ZUNK AZ ANGOL FUTBALLISTÁKTÓL. —
pat legjobb játékosának véleménye a prágai
TÁNCZENE A TOBNASZÖVETSÉGBEN —
mérkőzésről, az angol és a kontinentális fut
*
JÖNNEK AZ AMATÖB BOXOLÓKI
ballsportról, valamint a sokszor említett W-fors
Véget ért tehát a szigeti galambssur, amelyre
mációról.
, hogy
azonban aligha lehetne ráfogni,.
l'nn" nagy
n"n”
— óriási tévedés — mondja Coopers — azt
,4 főváros ,polgárnépszerűségnek örvendett. £
..
gondolni, hogy mi lebecsüljük az európai fut
iiHni-nrótiAI rlírmesteréhez befutott kanadai• tiltakozástól
elte
ballt. Erről szó sincsen. Régen tisztában va
kintve, az állatok szerekéiében és védelmében
gyunk azzal, hogy az európai futball egyenlő
nevelkedett pestiek idegesen hallgatták a szi
színvonalon áll az angollal. Mindenesetre könygetről a városba hallatszó puffogtatást, amelyek
nyelmüség volt egy nem egészen összeszokott
mindegyike egy-cgy kis ártatlan galamb halálát
válogatottat küldeni a kontinensre, de a tuljelentette. Még az sem tudta megnyugtatni az
sürü bajnoki, illetőleg kupamérkőzések miatt
embereket, hogy a galambpecsenye a szegények
tréningre nem volt idő. Az európaiak által
asztalára került. Talán nem egészen jogosulat
annyira lenézett W-formációra vonatkozólag a
lan volt az a kívánság, hogy maradtak volna
következőket Írja:
meg a galamblövő-sampionok az agyaggalamb
— A mély angol talajon, a szigetországi klíma
lövészet sportja mellett. Még annak az árán
mellett rá vagyunk kényszerítve arra, hogy,
is, hogy élést unk volna az agyaggalambpefélmagas passzokkal és nagy húzásokkal a lab
Q'
csenge élvezetétől. Vagy pedig — mondották,
dát a legrövidebb idő alatt az ellenfél kapuja
— ha már a testi ügyességet kellett kifejezésre
elé vigyük, ahol a góllövők veszik át szerepü
juttatni, nem lehetett volna talán futó patká
ket. A mi talajunkon megakadnának a lapos
sabb uszónője
nyokra lövöldözni? Ebben az esetben — tes
labdák .tehát a kombinációs játék nálunk nem
sék meggondolni — most nyolcezer patkány
lehetséges. Ezt az iskolát egyébként nálunk
nyal kevesebb lenne a pesti csatornák és pin
kezdték meg és a csehek elleni első félidőben
cék mélyén. Kellemeset a hasznossal. Most, Vájjon tényleg elvi, vagy anyagi
he is mutattuk. Legjobb bizonyítéka annak,
hogy a „népünnepély'' be/efeződött, a tennisz- okok állanak a háttérben ?
hogy mi is értünk a kombinativ játékhoz az,
grtindra kerültek vissza a vérszomjas labda
hogy az első félidőben igy játszottunk és akkor
szedő kölykök, akik délelőtt az iskolában a
A Hétfői Napló emlékezett meg elsőnek hogy Prágáról, avagy Briinnről lesz szó.
jobbak voltunk, mint az ellenfél. A második
madarak ünnepélyét ülték, hogy azután ké arról, hogy a hollandus Den Ouden kisaszMás forrásból viszont arról értesülünk, félidőben bemutattuk a W-formációt, ami mó
sőbb vértől csöpögő, kicsordult bicskáikkal
szony, a világ leggyorsabb uszónője közép hogy a lemondás nem Den Oudentól, ha dot adott a cseheknek kombinativ kifejlődni és
asszisztáljanak a galambtömeggyilkosságnál.
európai turnéja során Budapestet is útba nem turnéjának rendezőtestületétől ered, jobb eredményt elérni. Kétségtelen, hogy a
♦
fogja ejteni. Most, mint Bécsből értesülünk, ami arra vezethető vissza, hogy a budapesti kombinativ játék a kiima és a pályaviszo
nyok miatt Európában célszerűbb, viszont n«
*
Középeurópa
futballsportjának
meleg
Den Ouden budapesti startja elmarad.
úthoz fűzött anyagi természetű remények künk továbbra is meg kell maradnunk a W
*
szeretettel fogadott angol vendégei immár
nem kecsegtettek megfelelő eredménnyel.
formációnál. Nem tartom valószínűnek, hogy
átkeltek a csatornán és megérkeztek ködös A hollandusok büszkesége ugyanis, aki ju
fordított helyzetben, angol pályán Ilyen nagy
nius
16-án
és
17-én
Bécsben
startol,
kije

Mindenesetre
nagy
kár,
hogy
az
idei
hazájukba. A prágai baleset kissé elhomá
előnyben lenne a technikás futball a W-formá
lyosította a ml dicsőségünket, ám a kisebb lentette, hogy eredetileg tervezett útirányá nyári sportprogram egy nagyszabású nem ció fölött.
Andor León
mérvű kiábrándulás okozta elkedvctlene- tól nem hajlandó eltérni és legfeljebb egy zetközi eseménnyel szegényebb lesz. Ez an
désért kárpótol bennünket a sok-sok ta olyan városban hajlandó esetleg képessé nál inkább sajnálatos, mert az idei magyar
geit
bemutatni,
amely
a
hazájába
való
viszuszóprogrammon
elkelt
volna
ez
az
érdekes
pasztalat, amelyeket a verőfényes áldozó
csütörtöki délutánon szereztünk. Ezek kö szauiazás útirányában fekszik. Ugylátszik, esemény.
zött nem utolsó az, hogy Albion márkás
1
i I
u—l Ili—..........
futballistái százéves fulballkulturájuk elle
nére mégis csak mesteremberei maradtak a
...hogy a „Magdeburg 96“ most ■ hlrea
labdarúgásnak. Szemben a középeurópai
„Hellas Magdeburg
**
feje fölé nőtt azzal, hogy
i'utballkultura reprezentánsaival, akik a já
Deiters, a többszörös német bajnok elhagyta
ték 90 perec alatt bizony nem lebecsülendő
anyaegyesületét, a kölni Sparlút és a „Magde
szellemi munkát is végeznek. Eszünkbe jut
burg IH>‘ színeit öltötte magúra.
Doros György könyve, melyben az első
... hogy Sziám királynője megirigyelte a
magyar sportpszichológus azt állítja, hogy
svéd király dicsőségét és az aktív tenniszversenyzők sorába lépett. Legutóbb Austinnal
a sport nem merő testiséget, hanem azon
vegyes párost éa természetesen őfel
messze túlhaladó szellemi kuturát is jelent.
„A magyarok a levegőben rőpőősve fogják játszott
sége győzött.
Az ész az, amely nagy szerepet játszik itt
el a labdát" — Írja a Sporting Chronicle — ... hogy lekötötték nz európai válogatott
Középeurópában a lalxlnrugás terén. A gon
amerikai túráját. A verseny Newdolatok, amelyek villámgyorsan követik
lOu.OOO shillinget akar keresni 3 hónap alatt nszónők
Yorkban lesz szeptember 2-án és 3-án. Ab
egymást egy Sárosi, egy Silny, avagy egy
európai uszóliga megbízásából Drlgny, a leg
a
holland
gyarmatokon
a
Grazer
Sport
Club
Sindelar agyában, tekintélyes szerepet ját
népszerűbb nemzetközi uszóvezér állítja öszszanak a futballeredmóny kialakulásában.
A bécsi ilgacsapatok, Grazer Sportklub merészkedik. A kemény stá sze az európai csapatot, amelynek magyar
♦
ellenére annak, hogy a jer legényekből álló csapat háromhónapos hol tagja — sajnos — aligha lesz.
... hogy Óbudán ez elmúlt esték egyikén
• világbajnokság miatt leg landindiai túrára megy. Első mérkőzésük junius
Szóljunk «Mik még egyszer arról a blzonyoe
jobb játékosaikat nél 4-én lesz, már az Óceán túlsó partján, Mcdan- nagyszabású ünnepség volt annak örömére,
angol flegmáról, amelyről oly sokat beszéltek
külözni kénytelenek, ala bán. Ezt követőleg pedig Jáva fővárosában, Rá hogy a népszerű hátvéd mégis bekerült a vi
■ sportkávébóz törzsasztalánál. Fokozta a rokonposan
kihasználják a táidéban játszanak, összesen tizenkét mérkő lágbajnoki csapatba. Természetesen — mint
szenvel angol vendégeinkkel nemben az a
pünkösdi ünnepeket, vala zést bonyolítanak le a holland gyarmatokon.
ilyenkor az szokás — sok volt a tanácsadó.
tény, hogy angoljaink hideg nyugalommal fo
mint a bajnokság befeje A gráciák mintegy 100.000 schilling, tiszta
... hogy két régi, kiváló sportember összegadták és vélték tudomásul tanítványaiktól
zése és a Középeurópai
tnlúlkozása során érdekes téma vetődött fel.
szenvedett vereségüket És itt ismét csak Po
nyereségre .számítanak,
Kupa küzdelmei közölt
Beszélgetés közben jöttek rá, hogy mindket
ros Györgyöt kell idéznünk, aki könyvében ezt
lévő időt és szorgalmason mely összeget sporttelepük renoválására akar-1 ten egyazon klubnak örökös bajnokai. Egyi
mondja: „A sport lényege a küzdelem és a
túráznák.
Az Admira ják fordítani. Érdekes megemlíteni, hogy a kük azután erre azt a véleményét szögezte le,
küzdelemben az egyik fél győzni, n másik vesz
Nizzában a Manchester Grazer Sportklub túrázó legénysége kizárólag hogy nem lehet olyan nagy eset a klub örö
teni szokott. A vereség senkinek sem okozhat
City-vel
játszik,
a Wiener az ottani városi villamosvasut-lársaság alkal kös bajnoki elme akkor, amidőn véletlenül ki
örömet és nem téveszthet meg bennünket a
Sportklub Barcelonában, a mazottja, akiknek a vállalat sportszerető igaz derül, hogy itt mindjárt kettő is akad belőle.
vesztes angol versenyző derűs arca, amint mo
gatósága minden további nélkül engedélyezte a
... hogy az egyre nagyobb tért bóditó cseh
solyogva gratulál ellenfelének. Ez a külső Libertás Luxemburgban,i, na Wacker Turinban, háromhavi szabadságol.
szlovák vizipólósport nemzetközi viszony
*
megnyilvánulási forma évszázados sportneve nz FC Wien pedig Konstantinápolban és Szó
♦
lutban Is kezd komoly versenytársunkká válni,
lés eredménye és követendő példa a mi test- fiában keresi n valutákat. Valamivel szerényebb
nevelésünk részére. De önmagábun nem je uzAustria, amely csak Pozsonyig jut el, ahol
Iván Sharpé, a kitűnő angol sportújságíró, a így például rz APK együttese május 23-án Ró
a
Bratislava
lesz,
az
ellenfele,
valamint
a
Mfihlenti azt, hogy a mosolygó arc mindig harmo
The Sporting Chronicle-bnn dicshimnuszt zeng mában játszik, válogatott csapatuk pedig ki
nikus lelklfolyamntot takar. Ellenkezőleg! In risch-OsIrnuban mérkőző Hakoah.
a magyar válogatottról. Töbi»ek közölt a kö adós európai furát bonyolít le. A nagyszerű
Legmesszebbre a gráciák kedvenc csapnia, a vetkezőket mondja:
programúi: junius 9—10-én Pária, tourellcs-1
kább azt jelenti, hogy az angolok a sportnevelésben messzebb jutottak el, mint a kontinens
stadion. Onnan Barcelonába, Perpignanba és
népei: külsőleg Is uralkodni tudnak a sport
Marsellle-be utazik a csapat.
állal felkavart kedélyhiillámzásokon.
**
. hogy az egyik amerikai futballklnb ka
pusának Touy Augustus urnák súlya —*
♦
mint olvassuk — nem kevesebb, mint 180 kg.
Egyébként a sportpszichológia magyar út
Oh, mily nagyszerű élmény volna őt védeni
törője erősen dolgozik újabb müvén. A téma,
látni.
amelyet magának választott, egyenesen a szen
... hogy Buenos Aires legnagyobb futballzáció erejével fog halni. Két kérdésre fogja
egycsületének: a Kiver Plata-nak 8000 tagja
megadni n választ. Az első: „lehet-e és hogyan
van.
lshet a sportpszichológia segítségével a sport
... hogy Angllábnn a professzionalista fut
eredményeket felfokozni?
**
A másik: „hogyan
ballisták státusza miír 1909-ben meghaladta a
lehet a sportpszichológia segítségéve) az. egyes
0000.es létszámot
sportágak részére kiválogatni a megfelelő
**
emberanyagot?
Mind a két kérdés a gyakor
lati sportlélektan körébe vág és nagy megle
petést fog kelteni.

DEN OUDEN

NEM JÖN
BUDAPESTRE

A „ W “-formációról beszél
Coop&rs,
az angol fulballkapltány

ÖRSTER FRTÚSZAKOZLET

♦

uj helyisége Károly-kUrut 1. Tel. 38—9—88

A Testnevelés Házának folyósóján inspckciózva, szokatlan hangok ütötték meg
fülünket. .4 furcsa akkordok a Tornaszö
vetség elnökségi ülésterméből hangzottak,
még pedig egy gramofón lemezéről. Ho
gyant — gondoltuk magunkban — egy

A magyar uszósport első nemzetközi esemé
nye. A főiskolai bajnokságokkal megkezdődött
az idei uszószezón. Junius 2-án már nemzet
közi esemény lesz Budapesten: soronkivüli ma
gyar—csehszlovák válogatott vizlpóló mérkőzés
a fedettuszodában. Ez a meccs az Európa-bajnokságra készülő magyar együttes első erőpró
bája, amelyen a rohamosan fejlődő cseh vízi
póló csapat igen komoly ellenfélnek ígérkezik,
A csehszlovák—magyar találkozó előtt tartal
mas uszóverseny lesz és ezen már csaknem tel
jes számban felvonulnak valamennyi verseny
szám legjobbjai. Seregszemléje lesz ez a Smithscrlcg magdeburgi védelmére készülő magyar
uszósportnak.
A Nemzeti Torna Egylet vívóinak évndzárója.
A Nemzeti Torna Egylet vivő szakosztálya má
jus 26-án, szombaton este */i7 órakor évzáró
Ix'mutatót (akadémiát) rendez. Utána a Miklósteremben társas vacsora.

AIR FRANCÉ
1 éra
8 óra
10 óra
Budaprst
I-ondon
— Róma
7 óra
— Velence
ó óra
— Bukarest
4 óra
AIR FRANCÉ. IV. Vörösmarty tér 2
Telefon: M-7-23; h2- 7—10

A szerkesztésért és kiadásért felel:
DR. ELEK HUGÓ
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