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Csodás futballcsatában bajnok lett a derbigyőztes Hungária
Óriási ellenzéki győzelem az újpesti választáson

Franciaország véres 
választási éjszakája

Párta, április 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése). Borult, esős időben kezdődött meg 
vasárnap reggel az országos képviselőválasz
tás. Kora reggel még kevés embert lehetett 
látni az urnák előtt, később azonban egyre 
nőtt a tömeg s a délelőtti órákban valóság
gal megrohamozták a szavazóhelyiségeket. 
Párisban a legtöbb szavazóhelyiséget iskolák
ban állították föl. Egyes helyeken olyan 
nagy volt a tolongás, hogy

a szavazóknak sokszor félóráig keUett 
várakoznlok, míg sor keriilt rájuk.

A szitáló eső ellenére is türelmesen várakoz
tak a választók. Aki a szavazásra váró tömeg 
beszélgetését figyelte, ez leginkább ezt hal
lotta:

*— Egyetlen cél a fontos: hogy elkerül
jük a háborút.

A szavazás egyébként nyugodtan, izgalom
mentesen folyt mindenütt.

Pál is egyik északkeleti városrészében ke
délyes, derűs epizód történt. Az egyik vá
lasztóhelyiség előtt munkásasszonyok tö
mege várakozott, amig férjeik választópol
gári kötelességüket teljesitették. A tömeg
ből erre többen kiabálni kezdtek feléjük:

— Legközelebb ti is velünk fogtok sza
vazni!

— Igen, mi is szavazni akarunk! — kiál
tották vissza kórusban az asszonyok.

Tudni kell ugyanis, hogy Franciaország
ban a nőknek nincs választójoguk.

A párisi szufragctlck mulatságos módon 
demonstráltak a nők választójogáért: Páris 
híres diáknegyedében a Quarticr Latin-ban 

hatalmas katapskatulyákat állítottak fel 
az utcasarkokon, késsel nyílást vágtak 

bele és kinevezték urnának, 
majd felszólitották az asszonyokat, hogy 
necsak a hivatalos helyiségekben szavaz
zanak, hanem dobjanak be névaláírásuk
kal ellátott cédulát ezekbe az urnákba és 
igy nyilvánítsák azt az akaratukat, hogy 
választójogot kell adni minden húsz évnél 
idősebb francia nőnek.

A francia közélet vezető tényezői, közül 
Lebrun köztársasági elnök már reggel 
kilenc órakor megjelent a XVIII. kerü
let egyik választóhelyiségében s leadta 

szavazatát.
Az elnökön kívül csak néhány újságíró 
tarlózkodtt a szavazóhelyiségben. Az újság
írók valósággal ostrom alá vették az elnö
köt. Lebrun mosolyogva hárított el minden 
interjút, a fotóriporterek , rohama elől 
azonban nem tudott kitérni.

A kormány tagjai legnagyobbrészt vidéki 
kerületeikben tartózkodnak s itt szavaztak 
le. A kormány tizennyolc tagja közül tizen
hatan vesznek részt a választási harcban 
mint jelöltek, a többi hat miniszter részben 
nem miniszter, részben pedig a szenátus 
tagja.

Mig délelőtt kedélyes epizódokról, derűs 
beszélgetésekről érkezett hir, délben már 
hirc terjedt, hogy az utolsó agitációs éjsza
kán:

vasárnapra virradó éjjel ugy Párisban, 
mint vidéken véres összetűzések tör

téntek.

Reynaud volt pénzügyminiszter egyik pá
risi népgyülésén verekedés támadt, amely- 
tek tizenhat sebesültje volt.

Vidéken is komoly összetűzések voltak.
Maubeugeban szocialista tüntetők beha

toltak a radikális párt egyik választói gyű
lésére s tekintet nélkül arra, hogy a két 
párt között a népfront kebelén belül szoros 
szövetség áll fenn, megzavarták a radikális 
párt szónokait.

Általános verekedés kezdődött, amely
nek során a szocialista tüntetők három 
radikálispárti kortest késszurásokkal 

megsebesítettek.
Liliében mintegy kétszázfőnyi munkás

tömeg szabályszerű rohamot intézett az 
egyik középpárti köztársasági jelölt válasz
tói gyűlése ellen

s itt ta véres verekedésre került sor.
Bordeauban viszont jobboldali tüntetők 

akadályozták meg a népfront egyik gyűlé
sét. Egy rendőrtisztet, aki nyugalomra in
tette a felizgatott tömeget, ledobtak a kar
zatról és össze-vissza rugdostak. A szeren- 

| csétlen igen súlyos sebesüléseket szenvedett.
Biarrltzban valóságos utcai ütközet fej
lődött ki a népfront és a nemzeti front 

hívei között

Chamberlain vasárnap
a kormányzónál ebédelt
Meglátogatta Gömböst és az angol követségen 
találkozott gróf Bethlen Istvánnal

Sir Austin Chamberlain, Nagybritannia 
volt külügyminisztere, aki prágai és bécsi 
látogatása ulán szombaton Budapestre ér
kezett. ahol Sir Geofrey Knox budapesti 
angol követ vendége, a szombati estét az 
angol követség Verbőczy-utcai palotájában 
töltötte. Az angol követ meghívta erre az 
alkalomra gróf Széchenyi László és gróf 
Zichy Rubido volt londoni magyar követe
ket, akiket Chamberlain még Angliából jól 
ismer. A követségen töltötte ezt az estét gróf 
Sigray Antal is, aki ugyancsak még Lon
donban isméikedett meg Chamberlainnel.

Az elterjedt hírek szerint
leien volt az estélyen gróf Bethlen István 
Is és hosszasan beszélgetett Chamber

lainnel.
Vasárnap reggel Sir Austin Chamberlain, 

miután a követségen megreggelizett, az 
angol követség! autón kihajtnlott. A déli 
program: a kormányzó meglátogatása volt 
F?l megelőzőleg Sir Austin Chamberlain 

látogatást telt a miniszterelnökségi pa 
totóban Gömbös Gyula miniszterelnök

nél.
Chamberlain budapesti délelőttjéről a Ma
gyar Távirati Iroda félhivatalosan a követ
kezőket adta ki: 

s mindkét részről többen megsebesültek. 
Chateau Thierry városában jobboldali ele
mek nagy tüntetést rendeztek Guernut köz
oktatásügyi miniszter ellen, aki annak ide
jén elnöke volt a Staviskv-ügy kivizsgálá
sára kiküldött parlamenti bizottságnak.

Itt is általános verekedésre került a 
sor

és több sebesültet kellett elsősegélyben ré
szesíteni.

Rendkívüli izgalommal várták a bányász
szakszervezetek vidéken tartott megbeszé
lésének eredményét is, mert félő volt, hogy 
általános sztrájkot kiáltanak ki a bányá
szok. Az utolsó pillanatban azonban a bá- 
nyászgyülés elfogadta a munkaügyi minisz
ter kompromisszumos javaslatát és igy a 
sztrájkból nem lett semmi.

Este nyolc órakor valamennyi választó
helyiségben lezárták az urnákat és Hz 
órakor megkezdték a szavazatok össze- 

számlálását.
A hatszáztizenöt mandátumból a vasárnapi 
választáson csak 150—180 mandátum sorsa 
dől el, a többi mandátumok csak a jövő 
vasárnap tartandó pótválasztáson kerülnek 
eldöntésre. Általános felfogás szerint

a baloldal valamivel megerősödik a 
kamarában.

„Sir Austin Chamberlain, Nagybritannia 
volt külügyminisztere magánjellegű buda
pesti tartózkodása során vasárnap délelőtt 
11 órakor látogatást lett Gömbös Gyula mi
niszterelnöknél, akivel hosszabb megbeszé
lést folytatott. A volt angol külügyminiszter 
1 óra 15 p.-kor távozott a miniszterelnökség
ről és a királyi Várba hajtatott, ahol öl 
Magyarország kormányzója kihallgatáson 
fogadta. Kihallgatása után Horthy Miklós 
kormányzó Chamberlaint szükkörü családi 
vendégül látta."

Még a miniszterelnökségi palotában a 
Gömbös miniszterelnökkel folytatott be
szélgetés után Chamberlain bárcziházi 
Bárczy István miniszterelnökségi államtit
kár végigkalauzolta a miniszterelnökségi 
palotán. Sir Austin

a palota híres szép ferraszáról sokáig 
nézegette a magyar fővárost, 

gyönyörködött n páratlan panorámában és 
elragadtatással beszélt Budapest szépségei 
ről.

Miután a miniszterelnökségi palotából el 
távozott.

■ királyi palotába hajtatott a kor
mányzóhoz

és a pulota erkélyéről megnézte az őrség-

A választások végeredményét hétfőhöz 
egy hétre, május 4-én hirdetik ki.

Páris, április 26 
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Ha tisztán 

akarunk látni a vasárnapi választáson részt
vevő pártok és jelöltek óriási seregében, is
merni kell a pártok erőviszonyait, képet kell 
adni a francia kamara eddigi összetételéről, 

összesen huszonegy párt éa párttőredék- 
eaoport vett részt a választáson.

Ezek a pártok három egységre oszlanak: 
jobboldal, közép és baloldal.

A jobboldali pártok a most feloszlatott 
kamerában összesen 19W mandátummal 

rendelkeztek.
A legnagyobb jobboldali pártok Flandin kül 
ügyminiszter és Marin volt tengerészeti minisz
ter pártjai.

A középpártnak 144 mandátuma volt a 
kamarában.

Ebből a legtöbb mandátum Paul-Boncour je- 
lenlegi államminiszter köré csoportosult pár 
toké volt.

A baloldali pártoknak, as úgynevezett nép
frontnak 272 mandátumból

a legtöbb mandátum Herriot és Daladier volt 
miniszterelnökök pártjaiból egyesült radikális 

I párté volt. E pórt 155 mandátummal rendelke
zel, mig a Léon Illám vezetése alatt álló m 

i ciáldemokrato párt 97 mandátummal.

váltást. A kormányzói palotában a szük
körü családi ebéden rászívott Lady Chilston 
is, Sir Geoffrey Knox elődjének, Anglia volt 
buda|>esti követének felesége.

A Magyar Távirati Iroda erről a látoga
tásról a következőkben számol be:

„A kormányzó vasárnap délelőtt kihall
gatáson fogadta Sir Austin Chamberlaint, 
utána pedig legszűkebb családi körben vil- 
lásrcggclin vendégül látta. A vitlásrcggclin 
Sir Auslen Chamberlain feleségén és fián 
kívül részt vett Sir Gróffrey Knox buda
pesti angol követ és Lady Chilston, a volt 
budapesti angol kővel, jelenleg moszkvai 
t.ngol nagykövet felesége.''

Délután félöt órakor iiz Andrássy-ut 104. 
számú gyönyörű palolájóbnn

gróf Széchenyi László, Magyarország 
volt londoni követe, meghatalmazott 

miniszter adóit teái.
Chamberlain tiszteletére.

Vasárnap oslc nz nngol követségen volt 
estélv Chamberlain tiszteletére. Többek közt 
ott volt

Kánya Kálmán külügyminiszter 
és báró Apor Gábor a külügyminiszter ál
landó helyettese is.
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Uj békekonferenciára 
ülnek össze Londonban
az európai államok

Ixindon, Aprilia 26.
A német éa a francia béketervezet után uj 

béketerv van kégsülfibcn. As angol kormány 
eg.v harmadik béketervet dolgoson ki, amely 
át akarja hidalni a német békejavnslatok és 
a francia biztonsági terveset közliIt fennálló 
ellentéteket As angol békelervezetct előre*  
láthatólag a jövő hét végén nynjtják át 
Berlinben és Párizsban s londoni politikai 
körökben azt hiszik, hogy as uj tervezet 
alapján esetleg 

már május közepén uj békekonferen
ciára tudják összehívni az európai álla

mokat

Az uj béketervezet biztonsági, megnemtá
madási és segélynyújtási szerződések bosszú 
láncolata. Mindezek a szerződések regioná
lis jellegűek lennének és a népszövetségben 
gyökereznének. A népszövetséget az angol 
tervezet teljesen át akarja szervezni.

Győző ügyvéd, Kelemen Géza hírlapíró. 
Baloldaliak:

Dr, Székely György ügyvéd; dr. Spitzer Sán 
dór ügyvéd; dr. Grünauer Dénes ügyvéd; dr. 
Holló József ügyvéd; Urbán Fülöp magántiszt
viselő; Kovács József kereskedő; Kondás Sán
dor kereskedő; Gergely Miksa kereskedő; Se
bők Gyula kereskedő; Lederer Ottó hírlapíró.

Tihanyi Kálmán vendéglős, Lelbli Kálmán 
asztalos, AIscher Ödön asztalos, Krisztin 
Ágost asztalos, ifj Mattz János asztalos, Türk 
István vaskereskedő, dr. Ugró Gyula ny. pol
gármester, Schu/arz Ignác óvódagondnok, dr. 
Kászonyi István ügyvéd, Hajdú Henrik Iró, dr 
i'iárdl Jenő orvos, Weinberger József szabó
mester, Kelemen Gyula magántisztviselő, Po
gácsás József gyári munkás, Logi Ferenc la
katos, Teleket István gyári munkás, Palló 
Gusztáv gyógyszerész, Fehér Ármin festömes- 
ter, Sinyer Imre műszerész, Bogyin Ferenc 
magántisztviselő, Holló József kereskedő, 
Marx István kereskedő, Balassa István keres
kedő, Barna Mihály kereskedő, Brammer

Adolf kereskedő, Németh Ferenc műszerész, 
Wünseh Ferenc asztalos, dr. Kertész Géza or
vos, Kllszek Pál villamoskalauz, Telekes Ist
ván lakatos, G. Molnár István asztalos, Marko
méi Béla asztalos, Semmler László kovács
mester, Báron Andor nyomdász. Kollmann 
Mihály építészmester, Kempler Miklós kőmű
ves, Kalocsay József bádogos, Pap József la
katos, Schütz Miksa építész, Goldberger Nán
dor kereskedő, Losser Ödön asztalos.

Döntő támadás
Addisz Abeba ellen

Desszlé, április 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 

Az olasz had vezet őség vasárnap részletes 
jelentést adott ki a délabesszinlul fronton 
megindult offrnzlva lefolyásáról. A támadás 
célja

Ssassabané elfoglalása volt.
Az olaszok főleg délnyugat felé Igyekeznek 
megközelíteni a várost, amely a Dzsldzslga 

ifarrnr és az abesszin vasút felé vezető 
ut kulcsa.

A támadás három napig tartott. A véres 
harcok során

az abessslnek ezrekre menő halottat 
vesztettek.

Az előnyomulásban az olasz balszárny há
rom nap alatt több mint kétszáz kilométerre 
jutott kiindulási pontjától. Az ubesszlnek 
•i repUlőtámadásokkal szemben rendkívül 
elkeseredett ellenállást fejletük ki. Hét 
olasz gépet eltalállak az abesszin légelhú- 
rltó Ütegek. Két pilóta súlyosan megsebe
sült.

Dagomo előtt váratlanul abesszin mo
torizált hadoszlop jelent meg és táma
dást Intézett a várost megszállva tartó 

olasz csapatok ellen.
RendklvUl elkeseredett harc fejlődött ki, 
amely az olaszok győzelmével végződött. 
Ugyancsak véres ütközetre került a sor a 
ilamenlci körül húzódó abesszin állások
nál. A csata egész nap tartott és tegnap 
újult erővel folytatódott. Az abcsszlnck cl

Óriási ellenzéki győzelem 
az újpesti választáson
Az ellenzék 51, a jobboldal csak 9 mandátumo' 
kapott, a nyilasok egészen kibuktak

Retekig tartó gyülésezések, irgalmas pinkát 
harc ulán vasárnap tartották inog az újpesti 
városi választásokat.

Hét esztendővel ezelőtt volt az utolsó kép
viselőtestületi tagválasstás Újpesten

is bár azóta többször szóbakerült nz uj válasz
tás kitűzése, egészen mostanáig eltolódott. 
A hosszú idő alatt uj pártok létesültek, a la
kosság is megszaporodott és igv1 érthető izgal
mak előzték meg n választást. A pártok min
den erejüket lalbavetva készüllek fel a nagy 
erőpróbára. Újpest 13 választókerületében 
26 körzetben M várost mandátumért indult 
meg a küzdelem. A szavazásra jogosultak 
számat 16.813.

A jobboldali pártok: a Nép. a keresztény
párt és a frontharcosok Egyesült Nemzeti Tó
bor címen együttesen Indullak, mig a baloldali 
pártok, a demokraták, szocialisták, a szabad, 
clvüek és a Kossuth-nárt, ugyancsak közösen: 
Polgárok és munkáink ellenziki pártszövetsége 
néven Indultak a küzdelembe. Érdekessége a 
választásnak, hogy g nyilasok, akiknek a helyi 
elnöke szombaton lemondott Ás ugy volt, hogy 
egyáltalában nem Indulnak, az utolsó percben 
öt körzetben állítottak jelöltet. Megverni nz 
• •Henzóki szocialisták próbálkoztak listát állí
tani, de tervük meghiúsult.

Á jobltoldallak listáit Csik József apátplébá- 
no«, országgyűlési képviselő, Ayyházg Tibor, 
n Nép újpesti elnöke, dr. Nádas János és Ke
lemen Géza újságírók vezetik, a baloldal élén 
tihanyi Kálmán vendéglős, dr Srébrly György 
ügyvéd, Kelemen Gyula állanak. A nyilasok 
livtáil egy házaspár: Horváth Imre és felesége 
veretik. Az asszony leánykori nevén mint 
Rund les Ilona szerepel. Senki sem ismeri Új
pesten, a választók névjegyzékében sem sze
repel.

Vasárnap reggelre
a nyilasok telefestették Újpestet nyllas- 

kcrcaslakhel,
sok plakátot szurokkal átfestettek, azonkívül 
újabb röpcédulákat ts osztogatlak. Mindenütt 
megerősítették a rendörposrtokat a városban, 
ahol

délután 6-|g Hloe • Mcaafogsaszláa.
Heggel V órakor nyitották ki a szavazatszadö- 
helyiségeket. A legnagyobb a Mátyás-téri. a 
16-as, aho| négy szavuzófülke van, a többiben 

sáliról fák magukat a hegyi barlangokban 
és gépfegyverrel tüzeltek a rohamozó olasz 
katonákra. Szombat délutánra

sikerült megtörni az abesszinek ellen
állását és az olaszok megszállották Ha- 

mentei községet.
Az olasz csapatok vesztesége a háromnapos 
csatában tiz tiszt, tizenkét közkatona ha
lott, mig tiz tiszt és kilenc közkatona meg
sebesült. A benszülött olasz csapatokból 
hatszáz, halott és sebesült van.

Vasárnap este szikratávirat érkezett az 
olasz főhadiszállásra, amely szerint Grazfani 
tábornok három irányban előnyomuló csa
patai

a déli órákban bevonultak Szasszabane 
városába.

A dessziél olasz főhadiszálláson nagy elő
készületek folynak az Addisz Abeba ellen 
megindítandó döntő táma.lásra. Az utóbbi 
napokban nem kevesebb, mint 3000 leher- 
automobll érkezett Desszlébe a legkülönbö
zőbb hadianyagokkal.

Egy megerősített hadoszlop már elindult 
az Addisz Abeba felé vezető karaván

utón.
I)önlő stádiumba érkeztek a hadműveletek 

az északnyugati froutszakpszon a Tana ié 
környékén Is. Vasárnap az olasz csapatok 
megszállották Bahadur helységet, amely u 
godzsainl tartomány kapujának számit és 
Innen egyenes karavánut vezet a Tana-lé 
nácijától egészen a tartomány fővárosáig 
Dchra Markoszig.

keltő. A szavazók lezárt borítékot dobtak az 
urnákba.

Reggel és délelőtt aránylag vontatottan folyt 
a szavazás, a korádéintáni órákban azonban 
tömegesen járultak a választók az urnák elé 
és több helyen

kisebb Incidensek Is játszódtak le.
Az 6., 6., 7., 8. számú körzetekben, ahol a nyi 
laskeresztesek is próbálkoztak, több hevesvérű 
fiatalember összeszólalkozott a baloldali meg
bízottakkal, mire azok

a rendbontó nyilaskeresztesekcl rövid utón 
klpcndcritetlék a szavazatszedő helyiségből, 

löbbé azután nem is jelentkeztek ezek a rend
bontó fiatalemberek

Négy órakor elrendelték a zárórát
és az összes körzetekben megkezdték a szava
zatok összeszúmlálását. A választók mintegy 
80 százaléka leszavazott.

Este hét órnkor fejezték bo a szavazatok 
összesrámlálásál. Az eredmény óriási meglepe
tést keltett egész Újpesten és a város minden 
részében csoportokba Összeverődve tárgyalták 
az emberek a választás eredményét, amely 

fényes ellenzéki győzelmet hozott.
A baloldal, amely Polgárok és Munkások El

lenzéki Pártstüvetsége címen vett részt a vá
lasztásban. ötvenegy mandátumot,

az Egyesült Nemzeti Tábor néven tömörült 
jobboldali pártok mindössze kilenc man

dátumot kaptak.
Ebből hat esik a NEP-re, kettő a keresztény
pártra és egy a frontharcosokra.

A nyilasok teljesen kibuktak, Calk József, 
a jobboldal veiére pedig három kerület 

közül kettőben kibukott.
A baloldali pártok eddigi mandátumaikat ti
zenöttel növelték, mig a jobboldal tizenhét 
mandátumot vesztett.

A választás eredményét este félnyolc órakor 
hirdették ki as újpesti városházán.

Jobboldalink:
Dr Csik József npálplébános, országgyűlési 

képviselő ; Budanovics Tibor gyógyszerész' 
Odor Dezső, Magyar Pamutipar tisztviselője; 
Aygházi Tibor M AV főlisztviselő; dr. Nádas 
János szerkesztő; dr Náday Béla ügyvéd: vi
téz dr. Éráknál Gyula ügyvéd; dr. Ládáit

Megöl£e a bicsérdysía fogyókúra
Szalay Gábor vendéglősé

A hatalmas íermeíü, nagyétvágyú ember száznegyven 
kilóról heíven kilóra fogyott és végül elvitte a fogyókúra

Tegnap délután temették a rákoskeresztúri 
temetőben Szalay Gábor 42 esztendős vendég
lőst, a bicsérdyzmus legújabb áldozatát.

Szalay Gábornak Kőbányán, a Külső Jász
berény -utón volt jómenctelü vendéglője. Fele
ségével és két gyermekével lakott saját föld 
szintes házában és itt volt az üzlete is. Igazi 
vendéglősmódra.

valósággal élő reklámja volt a jó kosztnak, 
hatalmas termetű, egészségtől kicsattanó ember 
volt, a környéken mint a jó étvágy minta
képét emlegették, uzsonnára meg se kottyant 
neki két-három pörkölt és literszámra itta a 
bort és a sört.

Autósok! Legmegbízhatóbb,
legmo.lernebb a

Savoy garázs ül. Jöhai ler 3.
i váron szivében, AndrAssy ut mellett. Uj tulajdonos I 
Zsír ás', mosást vállalunk. Úrvezetők kocsiját bárhoz v ez*  
■zik. A legolcsóhb motalko és olnjtöltő álló*  
más. Telefon 21 S-oli.

Közel száznegyven kilót mutatott a mérleg 
ha ráállt és az ismerősei gyakran tréfálkoztak 
rajta. Szalay végül

megunta a csipkelődést és elhatározta, hogy 
fogyókúrát kezd.

Tavaly Júniusban felkereste a nyerskoszt apos
tolát, Bicsérdut, azonkívül más növényevő apos
toloknál is járt és az ő útmutatásaik alapján 
fogott hozzá a kúrához. Először csak a hus- 
evéstől tartózkodott, de a főtt ételt megette, 
később pedig egész bicsérdysía lett,

csak retken, répán, nyerskoszton élt.
A különben jóétvágyu ember nehezen birkózott 
meg a nyerskoszttal és hogy meneküljön a ki
sértéstől,

a vendéglőjét Is eladta, nem akart jóízű, 
zamatos ételeket látni maga előtt.

A fogyókúrának meg is lett az eredménye, 
Szalay Gábor fogyni kezdett, a fogyókúra azon
ban
. túlságosan jól sikerült, félesztendő alatt 

negyven kilót vesztett a súlyából, de többé 
már nem sikerüli megállítani a fogyást.

Egyre Jobban soványodott és bajok mutatkoz
tak a szervezetben.

A lesoványodott, legyengült Szalay Gábor 
januárban tüdőgyulladást kapott, ágynak esett, 
azután a Szent /sfudn-kórházba került. Akkor 
már lemondott a kúráról, a fogyás azonban 

Fontos dátum 1936, május 8—18

HEZOLITE-RŰPID
gyorsborotvakrém
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csak a nemzen itt 
iragiM mii

Kérje majd minden szaküzletben vapy a készítő dr. Holczer István 
illatszertárában VI., Teréz-körut 8.

nem maradt abba és az egykor száznegyven
kilós ember

már kevesebb volt a hetven kilónál.
Az orvosok mindent elkövettek, hogy meg 
mentsék, de már nem volt segítség, az állapota 
egyre rosszabbodott, a fogyókúra legújabb ál
dozata csütörtökön meghalt és tegnap kisérték 
utolsó útjára.

Szabadlábra 
helyezték a tűzoltó 
halálautó sofíörjét

Szombaton, a késő esti órákban egy tűzoltó
egyenruhás férfi hagyta el az ügyészség Markó- 
utcai fogházát; Abonyl Mihály tűzoltó sofőr, 
aki március 16-a óta, amikor három halálos 
áldozatot követelő Szondy-utcai szörnyű ka
rambol történt, fogva volt.

Abonyl Mihályt annakidején a rendőrség 
tartóztatta le, majd a vizsgálóbíró is fenntar
totta a letartóztatást, sőt a királyi Ítélőtábla 
is helybenhagyta az előbbi intézkedéseket.

Közben tovább folyt ■ vizsgálat, 
amelynek során kiderült, hogy a villamos
karambol másik főszereplője, a kocsivezető 
már karambol miatt büntetve volt.

A vizsgálat befejeztével Schadl Ernő tanács
elnök tanácsára szignálták ki a karambol vád
lottal felett való ítélkezést. Abonyi ügyvédje, 
Gerle Sándor dr. beadvánnyal fordult a tanács
elnökhöz, amelyben arra való hivatkozással, 
hogy

védencének bűnössége egyáltalán nem 
bebizonyított,

kérte a szabadlábrahelyczést.
Ezt a szabadiábrahelvczési kérelmet a ta

nács azonnal letárgyalta és magáévá tette. A 
királyi ügyészség is hozzájárult, ugy, hogy 
Abonyl Mihály tüzoltó-soför

szombaton este elhagyta a fogházat.
A rendkívül érdekes ügyben egyébként má

jus 14-én tartja meg SchadLtanácselnök a fő
tárgyalást.
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Megölte magát a Margit
szigeten Bacsó László, 
a Futballbirák Testüle
tének társelnöke
<^rget vett be és papírlapra feljegyezte, 
hogy mit érez halála előtt, utolsó perceiben

Vasárnap hajnalban Szabó Mihály mar
gitszigeti parkőr a pólópálya bokrai között 
egy elegánsan öltözött férfit látott feküdni. 
A parkőr odalépett hozzá és költögetni 
kezdte.

— Megfázik, nagyságot ur, tessen föl
kelni — szólt és megrázta a fekvő férfit.

Egy halott üveges szeme meredt rá,

mire a parkőr elrohant és szólt a legköze-, 
lobbi rendőrnek. A rendőr értesítette a 
mentőket, akik azonban csak azt tudták 
megállapítani, hogy az elegáns, negyven év 
körüli férfi megmérgezte magát és már 
órák óta halott.

A holttest körül a fűben egy MÁV arc
képes igazolványt találtak, amely Bacsó 
László nevére van kiállítva. Az igazolvány 
egyik lapjára ceruzával ezt irta rá a sze
rencsétlen ember:

•— Semmi sem fáj, semmit sem érzek, 
nem látok. Csókollak benneteket...

Az igazolvány mellett egy papírlap Is he
vert a földön, ezzel a szöveggel:

— Tekintetes Főkapitányság! Ne bon
coljanak fel. Tisztelettel: Bacsó László.

A földön szerteszét
kis orvoaságos üveg, egy pohár és kü

lönböző tabletták
hevertek, amelyek mind arra mutattak, 
hogy a szerencsétlen ember valóban mé
reggel követett el öngyilkosságot.

Előbb megírta a rendőrséghez címzett 
búcsúlevelet, azután bevette a mérget, majd 

az igazolvány lapjára feljegyezte, mit 
. érzett utolsó perceiben, amikor a gyil

kos méreg már éreztetni kezdte ha
tását.

A rendőrség nyomozást indilott, hogy 
megállapítsa, ki ez a Bacsó László és hol 
lakik. Rövidesen kiderült, hogy Bacsó 
Lászlóné, aki fíákosligeten a Hösök-tere 7. 
számú házban lakik, bejelentette, hogy

férje négy nappal ezelőtt eltűnt ott
honról.

A bejelentés során közölte Bacsóné, hogy 
férjének ezüst stopperórája van, amit sport
versenyeken szoktak használni és jegygyű

Huszonhét nemzetközi zseb
metszőt fogtak el Budapesten 

Megtisztították a fővárost a Vásárra össze- 
sereglett veszedolmes vendégektől

Szombaton a késő esti órákban a 56-os 
villamos végállomásánál, a ftókus-kárház- 
nál, Grán Katalin csomagolónő, arra lett 
figyelmessé, hogy két férfi a villamosra fel
szálló nők retiküljében kotorász. Rendőrt 
kerített elő, aki odasietett a villamosmeg
állóhoz, azonban a két zsebtolvaj észrevette 
és futásnak eredt. Izgalmas üldözés követ
kezett,

a rendőr pedig kardját kihúzva, igye
kezett megközelíteni a menekülőket.
Közel félóráig tartó hajsza után a József- 

körut és Jőzsef-utca sarkán a járókelők se
gítségével sikerült is elfogni Kecskés Gyula 
műszerészt, Nyilas István hentest és Fábián 
Lajos kovácsot. Kiderült ugyanis, hogy még 
egy harmadik is együtt dolgozott velük, ez 
Fábián Lajos kovács volt.

Előállították a főkapitányságra, ahol meg
állapították, hogy büntetett előéletű zseb
tolvajok. Miután semminemű bűnjelet nem 
találtak náluk, mert útközben eldobták, más
részt károsult sem jelentkezett, a rendőrség 

A „CSATA*  rendezőjének és főszereplőjének uj filmje:

Rendezte: Farkas Miklós Főszereplő: ANNABELLA

||H|zSI Szerdán a francia müvószfiimok Szerdán Q||"|á|a|| 
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rűt, valamint két ékköves gyűrűt visel az 
ujján. Ezeket a holmikat megtalálták az 
öngyilkosnál és kiderült, hogy a Margitszi
get halottja

azonos Bacsó Lászlóval.
Bacsó László igen ismert sportférfi volt. 

Valósággal kedvence a futballistáknak, de 
különösen a futballbirák testületének és a 
Budapesti Labdarugó Szövetség elnökségé
ben is élénk szerepe volt.

Tizenkét esztendővel ezelőtt, amikor meg
alakult a környéki futballbirák testületé, 
ennek ő lett az elnöke, majd ké'-őbb a fut
ballbirák testületének társelnöke. Bacsó 
Lászlót mindenki, aki ismerte, nagyon sze
relte,

halkszavu, finom, előzékeny ur volt, 
aki akkor volt a legboldogabb, ha valaki
nek szívességet tehetett.

Hosszú ideig alkalmazottja volt a MXV 
Takarék- és Segitő-Egyletnek, egy évvel 
ezelőtt azonban onnan kivált és osztály
vezetője lett az érdligeti parcellázás köny
velési osztályának. Itt is mindenki szerette 
a rendkívül szorgalmas és előzékeny kol
légát.

Hat nappal ezelőtt
levelet irt hivatali főnökének, amelyben 

közölte, hogy beteg 
és néhány napig nem fog bemenni. A levél 
érkezte utáni napon a hivatalban csodálko
zással hallották, hogy ott járt felesége és 
a férjét kereste. Nem tudták, hogy mi tör
ténhetett Bacsóval. Azt hitték, hogy beteg
sége miatt talán valamelyik kórházba vagy 
szanatóriumba vétette fel magát és majd 
később fogja feleségét erről értesíteni.

Vasárnap délelőtt kapott is a felesége 
Rákosligetcn egy értesítést a férjétől, 
amelyben ez állott:

— Ne várjatok. Nem jövök többé haza: 
nem jöhetek. Mindnyájatokat csókollak. 
Laci.

A szerencsétlen véget ért és megmagya
rázhatatlan ok miatt öngyilkos Bacsó 
Lászlónak egy leánykája volt. Tragikus ha
lála nagy részvétet keltett a sporltársada- 
lom minden rétegében.

közigazgatási utón jár el velük és
▼alamennyiüket a toloncházba vitette.
Egyébiránt a rendőrség vasárnaptól 

kezdve állandóan razziázza a pesti utcákat. 
Mint minden esztendőben, most is megindult 
a fővárosban, a Nemzetközi Vdsdr idejére 
idcsercglett közönség vagyonbiztonságának 
megóvására a zsebtolvajok elleni razzia. 
Mint megállapították a külföldi rendőrség 
jelentéseiből, máris

egész sereg zsebtolvaj tűnt el a nagy
városból.

Ezek kétségtelenül Budapest felé vették út
jukat és tőlük akarják a fővárost megtisztí
tani.

Eddig is, az elmúlt hét folyamán történt 
razziák során, nem kevesebb mint

huszonhét veszedelmes nemzetközi zseb
tolvaj krrült rendőrségre, 

akik valamennyen a toloncházbap maradnak, 
mindaddig, mig a Nemzetközi Vásár le nem 
zajlik.

Az ékszerayomozás
uj szenzációja:

a szőke démon után most már egy 
barnaruhás nőt kutat a rendőrség

Winter Ferencet fogvatartotta a vizsgálóbíró
Kétnapi látszólagos csend után vasárnap 

reggel nagy erővel Indult meg újra a rend
őrség nyomozása a váciutcai ékszerrablók 
után és vasárnap, három fontos bejelentés 
ügyében végeztek tanúkihallgatásokat.

Az egyik bejelentés arról szól, hogy az 
ékszerrablás délelőttjén 11 óra tájban — a 
rendőrség csak féltizenkettőkor vett tudo
mást a reggel kilenckor történt rablásról — 
az egyik körúti kávéházban megjelent

egy barnanihás harminc év körüli nő 
és egy olyan ember után érdeklődött, aki ék
szereket óhajt vásárolni.

A másik bejelentés ugyancsak erről a bar
naruhás nőről szól s azt állítja, hogy a Rá- 
kóczi-uton szólított volna meg egy férfit, 
akinél

A tengerészkapitány 
és a „magyar Karenina Anna“

hangos botránya
a Nyugati pályaudvaron

Szombaton reggel a Nyugati pályaudvaron 
az. éppen indulni készülő nemzetközi gyorsvo
nat perronján izgalmas és hangos botrány ját
szódott le, amelynek különös

regényes előzményei
vannak. Egy másodosztályai fülkében egyedid 
ült egy igen elegáns uc. A podgyászhálóban 
több bőröndje volt, amelyek azt tanúsították, 
hogy hosszabb útra készül. Félnyolc elölt né
hány perccel, a vonal indulása elölt a magas, 
jólöltözött, őszes ur fülkéjének ajtaját egy
szerre feltépte egy kipirult, szemmelláthatólag 
rendkívül ideges, elegáns hölgy és hangosan 
az utazni készülő urra kiáltott;

— Végre megvagy!... Nem fogsz el
utazni! ...

Az utas, amikor meglátta a női, felugrott és 
megpróbálta kituszkolni a fülkéből. A folyosón 
rendkívül izgatott hangú vita zajlott le a hölgy 
és az ur között, akikről kiderült a beszélgetés
ből, hogy — házasok. A férj el akart utazni, 
az asszony meg akarta ezt akadályozni. A fele
ség olyan hangosan, hisztériásán vitatkozott, 
hogy előbb a vonat folyosóján, majd a házas
pár leszállása után a pályaudvar perronján 
nagy tömeg gyűlt köréjük. Az asszony izgatot
tan kiáltotta:

— Ha elutazol, a vonatod elé vetem ma
gamat, éppen ugy, miut Karenina Anna!-.
A férj nem tehetett mást, lehozatta bőrönd

jeit a vonatról és nem utazott el. A vonat a 
következő percben már elrobogott...

Az asszony tovább kiáltozott, a pályaudva
ron már szt hitték, hogy elmebeteg, valaki 
rendőrért sietett, de a férj kivonszolla felesé- I 
gét a peronról, taxiba ültek és elrobogtak. I 
Rendőri beavatkozásra tehát nem került sor.

A pályaudvari botrány előzménye: egy há- I

aranyórát akart magánzálogként elhe
lyezni.

A rendőrség most ezt a barnaruhás nőt ke
resi. Máris több nyomot talált, amelyen elin
dulva reméli, hogy megtalálja és ennek a 
révén talán

közelebb jut a rablás elkövetőihez.
Vasárnap délelőtt a büntetőtőrvényszéket 

is foglalkoztatta az ékszerrablás ügye. Ida 
kisérték át ugyanis a félrevezető levél Íróját, 
Winter Ferencet. Babits Jenő dr. vizsgálóbíró, 
vasárnap kihallgatta Wintert és

további fogvatarfását rendelte el, 
ami ellen Winter föllebbezett, egyelőre azon
ban tovább is fogságban marad.

zasság különös csődje. A férj, aki szombaton 
reggel nem utazhatott el, egy tengerhajó ma- 
gasrangu tisztje. Eveken át küldözgette haza 
Budapestre feleségének megtakarított pénzét, 
abban a reményben, hogy abból majd ingat
lant vesznek és egy vidéki villában fognak 
nyugodtan, szernyen élni. Rövid idővel ezelőtt 
szabadságra hazaérkezett a férj és a boldog 
találkozás után a takarékkönyvet kérte felesé
gétől. Az asszony ötölt-hatolt, végre kiderült, 
hogy

a IcngcrésztLszt sok évi munkájának gyü
mölcse eltűnt

A feleség, aki férje távollétében mondáin éle
tet élt, elköltötte az utolsó fillérig ura megtaka
rít ott pénzét.

A férj azonnal elköltözött és elhatározta, 
hogy válópert indit felesége ellen. Ezt az el
határozását közölte feleségével is, aki kétség
beesetten könyörgött urának, hogy maradjon 
— de hiába.

A tengerésztiszt ezekután szombaton reggel 
el akart utazni a tengeri kikötőbe, ahol hajója 
horgonyozik, de az asszony a pályaudvari bot
ránnyal megakadályozta elutazását.

Különös véletlen, hogy éppen szombaton, te- 
hát aznap, amikor már csak a botrány miatt 
volt Budapesten a férj, megbízható adatokat 
kapott, hogy felesége nemcsak pénzét költötte 
el, de

meg Ls csalja, mén pedig saját mostoha
fivérével.

A tengerésztiszt ezekután átadta ügyvédjének 
a dokumentumokat, megbízta jogtanácsosát a 
válóper lefolytatásával és

vasárnap a legnagyobb titokban elutazott 
Budapestről. A szó szoros értelmében megszö
kött felesége elől. Kelcnföldön szállt vonatra, 
hogy nz asszony ne ismételhesse meg a szom
bat reggeli botrányt.

FÜSTSZŰRŐ! EZÜSTSZÍNŰ DOBOZ!
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Az L Ferenc József jászkun 1. honvéd’ 

huszár ezred kedden ezred napot rendez. 
Reggeli istentisztelettel kezdődik az ünnep
ség, délelőtt házi lovasmérkőzés lesz a Fe
renc József lovassági laktanyában, délben 
pedig dlszlakoma a tiszti étkezdében. 4 
diszcbéden résztvesz vitéz Horthy István lo
vassági tábornok és az ezred elődje, a volt 
cs. és kir. lő. jászkun huszárezred egykori 
tlsztfelnek küldöttsége.

&
Windischgraetz Irma hercegnő most tar

totta esküvőjét P ben Weickershelm Fe
renc hercegyel. g

o
A Nemzeti Kaszinó szerdán tartja Idei 

közgyűlését, amelyen uj tagokat is vesznek 
fel. Ugyancsak a napokban lesz a Park
klub közgyűlése. A klub élén négytagú igaz
gatóság áll, az igazgatók valamennyien tör
ténelmi nevű arisztokraták. Most ötödik 
Igazgatót is választanak. Bárcziházi Bárczy 
István államtitkár lesz az ötödik igazgató. 
Még egy vezetőségi tagot választ ez a köz
gyűlés. Gróf Andrásig Gézáné halálával 
megüresedett egy tagság a hölgyválaszt’ 
mányban, erre a helyre Liechtenstein Mária 
hercegné kerül.

o
ügyen eset se fordult elő még a budapesti 

anyakönyvvezetők történetében ... Az egyik 
kerületi anyakönyvvezetö előtt ott állt a 
fiatal pár. Az anyakönyvvezetö föladta a 
szokásos kérdést az átszellemüli arcú 
menyasszonynak: akar-e házasságot kötni 
ezzel az úrral. A menyasszony elrebegte a 
boldogító igent és az anyakönyvvezetö most 
már a vőlegényhez fordult: akar-e házassá
got kötni ezzel a hölggyel!

— Nemi — válaszolta érces hangon a 
vőlegény.

A konsternáciő óriási volt, a menyasszony 
majd leroskadt, a násznép felhördült, a 
vőlegény pedig rémülten kapott a halánté
kához. Az anyakönyvvezetö szerencsére 
nem jött zavarba, megismételte a kérdést, 
mire a vőlegény most már természetesen 
igennel válaszolt. Az előszobában derült ki 
azután, hogy tulajdonképpen mi történt. A 
vőlegény barátokkal érkezett az esküvőre. 
A barátok útközben vicceltek vele, ugratták: 
nehogy véletlenül zavarba jöjjön, az anya
könyvvezető kérdésére igent kell mondani, 
nem pedig nem et- A szerencsétlen vő
legény, oki kicsit ideges természetű ember, 
olyan ,l,elki komplexumba" keveredett, hogy 
mikor sor került rá — tényleg eltévesztette 
a feleletet. Jogi műszóval ugy mondják ezt: 
ellenállhatatlan lelki kényszert

A társaságok legérdekesebb olvasmánya: 
királydaróezl Darőczg Zoltán nemesi év
könyvének uj kiadása. Külön értéke a 
könyvnek, hogy a családfa mellett részletes 
családi és személyi adatokat sorol fel.

o
Gazdát cserélt a Bécsi-utcai Kohner-ház. 

háromszázezer pengőért megvásárolta a 
szegedi kenderfonógyár.

o
Autósok hozták a KMAC-ba ezt a remek 

kis históriát. Felfordult szénásszekér áll az 
országút szélén. Egykedvűen üldögél mel
lette egy kisgyerek. Arra megy egy autós, 
megáll és odaszól neki:

— Hallod-e gyerek, mit üldögélsz itt, in
kább szaladj haza és mond meg az apád
nak, hogy mi történt.

— Édesapám tudja mán — feleli a gye
rek.

— llonnét tudja!. . .
— Há'sztn itt fekszik a kocsi alatt...

©
kényes arisztokrata esküvő lesz szerdán 

Gróf Keglevich István vezeti oltárhoz Pejá- 
csevich Markát.

©
Szép szép a magyar tenger, jó nyaralás 

esik a Balaton partján, de bizony nyaran
ként sok panasz hangzik cl egyik-másik 
balatoni szálló, penzió vagy vendéglő ellen. 
.1 balatoni intézőbizottság most panasz
bizottságot szervezett, amelynek tagjai kö
zöli szerepel két kitűnő szakember is, Érti 
József és Map't Károly. Szentül minden pa
nasszal hozzájuk kell fordulni. A panasz
bizottság már kidolgozta a szigorú háti
törvényeket és megvédi a nyaralók jogos 
érdekeit.

BAKTER: Aggyisten Lepcses szomszéd. 
Má nem is kérdem, úgyis tudom hogy me
gen Pesten vótak.

ÖRZSI: Ott bizony.
BAKTER: Oszt minek?
ÖRZSI: Az ékszerlopás végett.
BAKTER: Mi a ragya! Hát maguk tugy- 

gyák, kik vótak a tolvajok?
LEPCSES: Nem a’. Csak hogy má két 

hete keresik ükét, főmentem a rendőrségre 
oszt tanácsot attam, hogy miképpen lehet
ne visszaszerezni az ellopott hummit.

BAKTER: No, erre magam Is kíváncsi 
vagyok.

LEPCSES: Odaálltam a Csizmadia főta
nácsos úr elé, oszt mondok: bocsánatot esz
közlök, de talán szép szóval rá lehetne 
venni a büntetveseket, hogy visszaaggyák 
az ékszert. Mer nálunk is megesett eccer, 
hogy Kapahányó Mónár Pál udvara végi
ből, éccakának évaggyán, ellopták aztat a 
kis házikót, ahova az ember akkor vonul 
ki. mikor a természeti rendszabál jogérvé
nyesen megköveteli. Hát Kapahányó nem 
szót semmit, szekérre kapott, oszt kihajtott 
a pusztai legelőkre. Mer futta. hogy a me
zei juhásznép szokta az illen kis kukulló- 
rlumokat elhordani, hogy eső ellen födele 
legyék. Csakugyan, este tájba megláttya 
ám a házikóját. Az a csulafülű Csemege 
Antal Juhász üldögélt benne, oszt csöndesen 
szalonnázott. Aszongya Kapahányó: „no 
gyfljjön ki sógor, oszt segíccsen főrakni a 
szekérre eztet a kéjlakot." Aszongya a ju
hász: „mán ugyan mér?" „Hát azér“ — 
felelte Kapahányó, — „mer csak nem ké- 
vánhaltya rendes körösztény ember létlre, 
hogy ahányszor megkerget a természeti 
rendszabál, reggeltül-napestig szekerezve 
idevándorojjak magához."

BAKTER: Nonol — Oszt mit felelt a fő
tanácsos úr, mikor miiaga elmonta eztet?

LEPCSES: Máj holnap megmondom, mer 
én vasárnap nem káronkodok.

ÖRZSI: No, akkor igen goromba lehetett.
BAKTER: Én is ammondó vagyok. — 

Hót mi újság Pesten, Lepcses szomszéd?
LEPCSES: Nagy hejsze-hujsza van avvé- 

gett, hogy az Ötli-Pálfi képvisellö úr elvesz
tette a petíciót.

ÖRZSI: Az ám. Rágyfltt a bíróság, hogy 
hatvanhat halottat is leszavaztattak rája.

LEPCSES: Előfordul az. A mút választás 
után is e’ viharsaroktól! képvisellö arra 
ébrett egyik éjfélkor, hogy kisértet jár a 
szobájába. Persze rettentően megijett. 
Aszongya: „minden jótállók*  k dicséri az 
Urat. Kicsoda maga?" Feleli a kisértet: „én 
Kohn Jakab vagyok, tizenkét éve halott, 
jelelleg a maguk egyik választója. Csak azér 
gyűltem, hogy ha mégeccer zsidózik, többé 
nem szavalok magára."

BAKTER: Hhö. Gondolom minő vihar
sarok lehetett a képvisellö úr ágyába. — 
Hát még mit hallottak odaföl?

ÖRZSI: Egy indijai kereskedőről beszél
nek, aki má két esztendeje nem tud alunni.

BAKTER: Oszt nincs rá medecina?
LEPCSES: Mindenre van orvosság, hájjá, 

csak meg köll lanálni. Az a cseklészl Fi- 
rocska János panaszkodott eccer a kösség- 
ház előtti köpködőn, hogy egyátujjába nem 
képes alunni. Mer van néki e’ jó komondor 
kutyája, az egész éccaka ugat az udvaron: 
de meg osztón van néki e’ pirospozsgás 
menyecske felesége is, nmmeg estétfll-haj- 
nallg arra uszfttya ötét, hogy véle foglala- 
toskoggyon. Hát ajállottak Firocskának pá
linkát, niáklevlt, még ollan is akatt, aki 
aztat tanácsúin, hogy óvássá el a pénzügy
miniszter explózéját, altul biztos elszundít.

uniiiniimiiiiiiiii)iiiiiiiiiii((iiii(fi!(iiiiiiiiiiinniuii(iiiii(iiiiiiiiii(niiiiiii(ii(iiiiii!iiif(iiiiiiiiiii(i(iiiiiininfiii.'iniiiiiiiiiini))ni!ii!iniiniiiiiiwii)i

„TENNISZTŐRTÉNELEM"
A tennlszecő nő ruhája régen és ma 1910—1936.

Hallatlanul sokan voltak tegnap délután 
a fogorvosomnál. Várakozás közben elő
vettem egy ősrégi könyvet és abban kezd
tem forgatni. Forgatok, lapozok, egyszerre 
tűk megakad szemem egy képen: Tenni- 
szező nö í910-böl. Te jó Isteni kiáltok fel 
magamban a kép láttára és egymást kel
őik kergetni n gondolatain)... Hogyan 
tennlszeihetett jól 1910-ben egy nö? Ho 
gyan szaladhatott a labda után szoknya
abroncsában? Hiszen az olyan lehetett, 
mintha béklyóban lenne teste. Bokáig ért 
és berakott volt, nyakig ért. nz ujjak a 
köldököket jóval alatta verdesik és a 
mMér! k midéi*!  El kilét képzelni Játék 
közben Sután Lengtem ilyen dresszben,

Másik vasárnap gyiin megen a köpködőre 
Firocska. Kérdezik: tud-e mán alunni? Ha- 
liaj, de még miilen jól, — feleli. — Oszt 
miiül? — faggattyák iitet, — mellik tanács 
használt? Aszongya: egyik se, hanem rá- 
gyűltem az igazi medicinára, a kutyát min
den este beviszem az ágyamba, az asszonyt 
meg kikötöm az udvarra, oszt alszok, mint 
a bunda.

BAKTER: Hinnye a nemjóját, okos em
ber az! — Hát affelül mi hír, hogy a Pa
lesztiniába is igen szutyongattyák az izraj- 
litákat?

ÖRZSI: Az arabusok támattak rájuk.
LEPCSES: Mer az egész világon nagy a 

gazdasági válság.
BAKTER: Dejszen hájjá, a zsidók feje is 

fáj a gazdasági válságtul.
LEPCSES: Ez ippen ollan, mint a Ló- 

renc borbél esete. Egyik vendég leejtett e’ 
pengőt, oszt a Lórenc, meg a Muki inas 
occerre hajútak le, hogy fölvegyék s ekköz- 
be úgy összekoppantották a fejüket, hogy 
mindaketlőnek meglöttyent belé az esze- 
veleje. Eztet a borbélmester igen nehezmé
nyezte s mérgibe éktelenül beletalpalt a 
Muki gyerek hátnézeti domborzatába. Hej- 
nye Lórenc úr, aszongya a vendég, iszen a 
szegény inasnak ippen úgy fáj a feje mint 
magának, mér rúgta meg iitet? Azér, aszon
gya a borbél, mer én vagyok az erősebb: 
ba ű lenne a mester s én az inas, most ű 
rúgott vóna meg engemet.

BAKTER: Annak a Lórencnek mindig 
mell belátása vót, — a kancsóba.

ÖRZSI: Hát ahhoz mit szól, hogy a pesti 
kórházakba ezentúl nem lehet ollan orvos, 
aki fizetés nélkül dógozik?

BAKTER: Hát eddig vót?
LEPCSES: Vót bizony.
BAKTER: Oszt mibül éltek, ha nem kap

tak fizeíéit?
LEPCSES: Nézze csak, mikorába a Zse

dényi doktor idekerűt hozzánk, kidobó- 
tatta, hogy a betegeket ingyér vizsgájja 
meg. El is ment hozzá az a zsugori Hold
rágó Kovács Bálind oszt megkérdezte: iga
zán nem köll füzetni a vizsgálatér? Aszon
gya Zsedényi: e’ krajcárt se. No, aszongya 
Iloldrágó, akkor hát nézze meg, mér sajog 
nékem a jobb ódali karmenádliml Hát a 
doktor megtapogatta, meghallgatta, osztón 
aszonta: hm, bizony magának mejjhártya- 
lobbanása van. Csak nem, — aszongya 
Iloldrágó, — mit csinájjak, hogy elmúj- 
jon? — Guberújjon ki tíz pengőt, monta 
Zsedényi, — mer a vizsgálat ingyér van, de 
a gyógyítást meg köll füzetni.

ÖRZSI: Hogy a fene tutulla ki a kutya
hájjal kent doktorát. — No mennyünk ap- 
tya.

BAKTER: Várgyon e’ kicsinkét. — Ha 
mán orvosokrul van szó, Lepcses szomszéd, 
mi vót avval a dorozsmai doktorral, akit 
ezen a héten állítottak biró elé?

LEPCSES: Awót a bűne, hogy levetkőz
tette a kisjányokat. .

ÖRZSI: Oszt mér?
LEPCSES: Mér, mér? Tavai előtt az a 

bögyös kis Csaholi Móri fölment egy pesti 
orvoshoz, hogy rosszul hall. Aszongya a 
doktor: vetkőzzön le. Kérdi a Mari: mezte- 
lenyre? Mongya az orvos: apcolút. Hát a 
vizsgálat után a Mári nem tudott úgy el- 
gyünni hogy meg ne kérdezte vóna: ugyan 
tekintetes doktor úr, mér költött nékem 
pucérra vetkőzni, mikor csak a fülemmel 
van baj? Nézze lelkem, — aszongya az or
vos, — mindenkinek más a baja. Maga hal
lani akar, én meg látni. — No Isten álgya.

amint magasról üt le egy labdát? Hirte
len lelki szemein) előtt látom a tenniszező 
nőt ma, 1936 bán: short, apacsing, vagy 
ujjatlan, elöl-hátul mélyen kivágott, com
big slicceit ruhában. Nem, még elképzelni 
Is szörnyű ma a régi kort. Meg tudom ér
teni, hogy bizony akkor elszégycnlették ma
gukat a nők, ba —» Istenkéml — hosszú 
szkonyájukből klkandikáll ruhájuknál alig 
rövidebh fodros bugyogójuk. Ma? Mondd 
már, ha kilátszik a színes selyemkom- 
blné... Tipikus sagsehon eset! Hiszen 
gyakran szelb a kombiné, mint maga n 
ruh.i. Na is a szcksrepfl sem utolsó...

Dr hagyjuk az ..ókort”. Szenteljünk In
kább néhány percet a mostani lenniszdi- 

vatnak, á legaktuálisabb .sportruhának.
Mint mondottam, az elegáns nö elegáns 

tenniszruhája: a short, vagy ilyenkor még 
a nadrágszoknya. Azért írtam, hogy „ilyen 
kor'*,  mert a short még egy kicsit korai 
éa viselője a tennlszhólónál jelentkező 
egy két nézőn kívül, legfeljebb csak nát
hát szerezhetne benne. De később, két- 
három hét múlva o short foglalja el az 
egyeduralmat. Az idén lenvászonból, szí
nes selyem vásznakból, gyakran virágos 
mintákkal, könnyű vásznas selyemből ké
szül a divatos bort. Sokszor a blúz anyaga 
egyezik a nadrágéval, apacsingszerü meg
oldással.

Hogy a tenniszpólyán se legyünk egy
hangúak, nagyszerű összeállítást ajánlha
tunk: Mindenekelőtt azt kell leszögez
nünk, hogy tenniszhez nem szabad mást, 
mint piszokfogó színeket viselni, azért (té
vedések elkerülése végett nadrágról van 
szó, nem ruháról), nehogy — ha egy lab
dába beleülünk — azt higyjék, hogy már 
két hónapja játszunk ugyanabban a ruhá
ban. Az egyszerűség kedvéért nevezzük 
ezt a szint: fehérnek. Szóval legjobb, ha 
választunk egy szép világosszürke vászon
szerű szövetanyagot, vagy ha ugy tetszik, 
szövetszerü vásznat. Ezt megcsináltatjuk 
térden felül érő, bö, gloknis nadrágnak. 
Ehhez megcsináltathatjuk a maradék anya
got blúznak, apacs kihajtóval, egészen rövid 
ujjakkal és baloldalon nagy, sötétkék mo
nogrammal. Azután a nyár folyamán va
riálhatjuk ezt a nadrágot, akarom mon
dani blúzt, tetszés szerint. Felvehetünk 
hozzá sötétkék laman-inget, vagy fehér, 
elhordásra váró, vagy most nagyon olcsón 
vásárolható csikós vászonból készült blú
zokat. Sőt tovább megyek, egyéb híján 
ezt a „tenniszdresszt" strandra is remekül 
viselhetjük.

Hát nem érdekes? Egy nadrág és mennyi 
lehetőség... (Dr. Dévainé Erdős Böske.)

Gazdátlan ridikiil 
a Dunaparton...

A Garam-utca irányában, a Duna alsó 
rakpartján, vasárnap reggel az őrszemes 
rendőr eg|y barna női kalapot és

egy krokodilbőrből készült rldíkiilt 
talált.

A táskában puderdoboz, zsebkendő és 
egyéb női holmi volt, de levél, vagy más 
írás nem került ?lő. A rendőrség nyomozást 
indított, hogy megállapítsa, honnan kerül
ték a Dunapartra a női apróságok.

Valószínűnek tartják, hogy a gazdátlan 
holmik tulajdonosa

a Dunába ugrott,
az is lehet azonban, hogy talán rablótáma
dás történt és a merénylők a rájuk nézve 
veszedelmes bűnjeleket elhajították.

A rendőrség felkér mindenkit, hogy aki 
az ügyről fölvilágositást tud adni, jelent
kezzen a főkapitányság eltűnési osztályán.

Tizenkét angol és három 
olasz muzeumigazgató 
vizsgálja meg a titokzatos 

fehérvári alagutat
Tizenkét angol éi három olasz muzeumigaz

gató vendége van Magyarországnak. A külföldi 
tudósok nemzetközi muzeumigazgató kongres
szust tartottak Budapesten. Az ország műemlé
keit tanulmányozták.

A vendégek vasárnap Gerevich professzor 
vezetésével lementek Mezőkövesdre, 

ahol ünnepélyesen, zeneszóval fogadták őket. 
Délben autóval átmentek Lillafüredre. Itt töl
tötték a vasárnap hátralévő részét és csak hét
főn térnek vissza a fővárosba.

Érdekes, hogy ugyanakkor, mikor a műtör
ténet nemzetközi szaktekintélyei Budapesten 
tartózkodnak, nem mindennapi ritkaság nyo
maira bukkantak a székesfehérvári templom 
restaurálásánál. A templom alapfalai szom
szédságában a munkások téglaboltozatot talál
tak. Felbontották a téglákat, nmelyek alatt 
mély üreg húzódott meg. Megvizsgálták a nyí
lást és megállapították, hogy az

ősrégi középkori alagút maradványa, 
amelyet valamikor elfalaztak. A feltárási mun
kálatokat megindították és

aa ásatások hoz meghívták aa angol éa 
olasz muzeumlgazgatókat Is,

akik aa elmúlt héten az esztergomi ásatáaokat 
nézték meg.

WltfaMek ! I
■ legalább típusú

CsÜtieok
Modern monnyezefvllágitók, 
villamos házarlOel cikkek, 
kerámiák, bronzok 
Csillárok és Világítás Rt.
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Kih allgat ják
Budapesten Strasser Károly 

rablógyilkossággal vádolt diák 
szüleit, tanárait, barátait 
Valakinek a háttérben kell állnia! — mondják a hozzátartozók 

a szörnyű bűnügy rejtélyéről
A leobeni országos törvényszéktől meg

lepő megkeresés érkezett Budapestre. Az 
osztrák bíróság arra kéri egyben a buda
pesti hatóságokat, hogy soronkivüli sürgős
séggel

azonnal hallgassák ki Strasser Károly 
rablógyilkossággal vádolt zürichi ma
gyar diák itt élő hozzátartozóit, taná

rait, barátait.
A megkeresés alapján a budapesti tör

vényszék vizsgálóbirája megtette a szüksé
ges intézkedéseket. Megtörténnek a kihall
gatások s rövidesen útnak indulnak az erről 
szóló jegyzőkönyvek Leoben felé.

Összeroncsolt 
női holttest, beismerő 

vallomás
Ez a megkeresés az utóbbi esztendők leg

rejtélyesebb, bűncselekményét vetíti elénk. 
Tavaly ősszel rendkívüli feltűnést keltett 
az a rablógyilkosság, amely a páris—bécs— 
budapesti gyorsvonaton történt. Osztrák te
rületen, a vasúti sinek mentén,

összeroncsolt női holttestet találtak.
Csakhamar megállapították, hogy a halott 
Farcaseanu Mária, előkelő bukaresti hölgy, 
agy román ezredes felesége. Kiderült az is, 
hogy Farcaseanu Máriát kupéjában kifosz
tották s azután kidobták a robogó vonatból. 
Európa valamennyi rendőrsége lázasan nyo
mozott a vakmerő rablógyilkosság tettese 
után. Pár hét múlva a zürichi rendőrségen 
egy sápadt arcú fiatalembert hallgattak ki 
s a kihallgatás azzal ért véget, hogy a fia
tal férfi alig hallható, csendes hangon ezt 
vallotta:

— Éa voltam ... én raboltam ki, én 
löktem ki a vonat ajtajából Farcaseanu 

Máriát.
így derűit ki, hogy a szörnyű vasúti rab

lást Strasser Károly zürichi magyar egye
temi hallgató követte el.

Még két vasati rablás
Mikor Budapestre érkezett a beismerő val

lomás hire, mindenütt, ahol Strasser Ká
rolyt ismerték,

érthetetlenül fogadták ezt a hirt.
A flu Strasser Jenőnek, a Giro és Pénztár

egylet nyugalmazott fötisztviselöjénck egyet
len fia, a pesti Toldy Ferenc reálgimnázium 
eminens tanulója. Amikor a fiatalember le
érettségizett, szülei külföldre küldték,

Strasser Zürichbe utazott, beiratkozott 
az ottani műegyetemre, 

szorgalmasan tanult, szerényen, visszavonul
tan élt abliól a kétszáz svájci frankból, ame
lyet 
tett 
roly 
el.

A
lomás után megkereste az osztrák rendőrsé
get s 
vább 
után.

Ez 

szülei havonta küldtek neki. Ezért kel
olyan meglepetést, hogy Strasser Ká- 
ilyen szörnyű bűncselekményt követett

zürichi rendőrhatóság a beismerő val-

most már a két ország detektív jel to- 
kutattak, nyomoztak Strasser Károly

a nyomozás az elmúlt napokban 
meglepő eredményre vezetett.

Strasser Károly bűncselekményére tárgyi 
bizonyítékokat talált a hatóság. A meggyil
kolt román ezredesné bundáját, értéktár
gyait olyan helyeken találták meg, ahová 
azokat Strasser Károly juttatta el. Farca
seanu Mária nagyértékü bundája és ék
szerei e pillanatban ott fekszenek a zürichi 
rendőrség bünjelraktárában. Az osztrák 
rendőrség nyomozása pedig azt derítette ki. 
hogy Strasser Károlyt nemcsak ez a ször
nyű bűncselekmény terheli, hanem

a Semmerlngen és az ausztriai Web állo
máson vasúti rablásokat követett el.

Miután mindezt megállapította a két or-

szág rendőrsége, Strasser Károly további 
sorsáról ugy döntöttek, hogy Svájcból 
Ausztriába kisérik, itt vonják felelősségre n 
párisi expresszen elkövetett rablógyilkossá- 
gért és a két vasúti rablásért.

Vallanak a szülök, 
tanárok, diákok

Ezzel egyidejűén a Jeobcni törvényszék, 
ahol Strasser felett ítélkezni fognak, most 
sürgős megkeresést küldött Budapestre. En
nek az Intézkedésnek is érdekes előzményei 
vannak. A rablógyilkossággal vádolt magyar 
diák védője arra hivatkozott, hogy

Strasser Károly nem követhette el be
számítható állapotban szörnyű teltét, 

mert egész múltja, pesti és zürichi élete 
szembenáll mindazzal, amit tett. Ezekután 
határozta el a leobeni törvényszék, hogy 
mielőtt még Strasser odaérkezik, a budapesti 
hatóságokat kéri fel:

Budapesten kihallgatattja a diák szüleit, 
a Toldy Ferenc gimnázium tanárait, akik 
éveken át tanították ■ fiatalembert, osztály
társait, akik érintkeztek vele és barátait, 
más hozzátartozóit, akik közelebbről ismer
ték.

A budapesti törvényszék virsgálóbirája 
ma

maga elé Idézi a kétségbeesett szülőket. 
A kihallgatások megtörténtével a vizs
gálóbíró kiszáll a Toldy Ferenc gimná
ziumba, Itt fogin azokat n tömeges ki

hallgatásokat végezni, 
amelyekre az osztrák törvényszék felkérte.

Az önvallomás titka 
és a hozzátartozók 

nyilatkozata
Miközben a kihallgatásokra vonatkozóan 

intézkedés történt, a zürichi hatóságoktól

lámpád
csillárok

régi minőség — u| Arak!
Ebédlők:

Kis lakásba 3+1 lángu.... P 20.- tói 
Nagy lakásba 3+1 lángu.... P 42.-től 
Luxuslakásba 5+1 lángu.... P 88.—tói

I.AMPART-nál
VII., Erzsóbet-körut 19.
IV., Vörösmarty-tér 3. 
VII., Rákóczi-ut 42. 

valamint budapesti és vidéki viszont 
eladóinknál.

Budapestre érkezett egy rendkívül fontos, 
érdekes iratköteg:

Strasser Károly harmlncoldaliaa önval
lomása.

Hogy ebben Strasser mit ir, azt még titok 
fedi. Ott fekszik a vizsgálóbíró asztalán 
Strasser önvallomása s mielőtt a kihallgatá
sok megkezdődnek, elsősorban ezt fogja át
tanulmányozni.

Strasser Károly bűnügyében történt meg
lepő fordulatra vonatkozólag a Hétfői Napló 
munkatársa vasárnap

beszélt a gyilkos diák több hozzátartozó
jával, jóbarátaival,

akik szinte egyöntetűen ezt mondották:
>— Érthetetlenül áll előttünk ez az egész 

ügy. Csendes, szinte feltűnően szolid fiúnak 
ismertük Strasser Károlyt. A vézna test
alkatú, sápadt fiatal fiú mindig csak tanul
mányainak élt.

A legártatlanabb rflákcskiytevésekbea
sem vett réazt,

még az érettségi bankettre sein akart eljönni. 
Nem érdekelte más, mint az a rengeteg 
könyv, amelyet diákszohájáhan felhalmo
zott.

— Megmagyarázhatatlan rejtély előttünk 
ez az egész szörnyű bűnügy. Csaknem bizo
nyosra vesszük, bőgj- a további nyomozás 
ki fogja deríteni, hogy

valakinek, a háttérben kell állnia, aki 
ezt a gyenge idegzetű, könnyen befolyá
solható dlákfiut Ilyen borzalmas bű

nökbe vitte.
Ugy tudjuk, hogy a védő már kérte is 

ennek felderítését és indítványozta, hogy 
orvosszakértők vizsgálják meg Strasser Ká
rolyt. mielőtt ítéletet hirdetnének fölötte.

Szombaton, május 2-án és vasárnap, május 3-án

bridge tuersenvt
rendez a

HÉTFŐI NAPLÓ
a vállalatok (gyárak, kereskedelmi, ipari vállalatok, irodák, hivatalok, 

intézmények) csapatai számára, amelyre a versenyzők

A küzdelem a HÉTFŐI NAPLÓ rendkívül értékes ezüstserlegéért folyik,
ezenkívül számos nagyértékü tisztelet- és vigaszdij!

A versenyt a Lloyd-palota dísztermében tartjuk meg.
Érdeklődni lehet és meghívók igényelhetők: Hélföi Napló kiadóhivatalában, VII., Erzsébet-körút 28. Telefon: 30-8-96

Utolsó jelentkezési nap: április 29.



G HÉTFŐI NAPLÓ Budapart, 1930 április 17.

Örömmel jelenthetjük, hogy a Hétfői 
Nupló váiiulati bridgccaapatvcrsenye, ame
lyet május 2-án és 8-án (szombaton és va
sárnap) tartunk meg a Lloyd palota dnna- 
parll dísztermében, páratlan sikert ígér. Be
számoltunk már arról, hogy n díjazás pél
dátlanul pazar lesz. A nevezések egy része 
befutott. Meglepetésszerűen sok csapat sie
tett nevezését beküldeni és a nngy érdek
lő lésre való tekintettel tízre emeltük a dí
jazott csapatok számát, tehát külön szak
mai dijakat Is tűztünk ki.

A verseny nevezési zárlata estik április 
29-én szerdán este lesz, de már eddig Is se
regnyi nevezés érkezett a rendezőséghez. 
Szakmánként felsorolva eddig a kővetkező 
vállalatok neveztek:

Bankok:
Nemzet! Bank három csapattal. Hitel

bank, M. Alt. Takarékpénztár, Pénzintézeti 
Központ, Országos Központi Hitelintézet, 
MOKTÁR, PTOE.

Gyári csapatok:
Chlnoln, Wander vegyészeti gyárak, Sal

gótarján! Kőszén, Rlmnmurányl-Salgótnr- 
jánl Vasmű Rt., Welss Manfréd gyár, 
Mocznlk konzervgyár, Braun Testvérek li
kőrgyár, Kapuváry építési vállalat, Vadász- 
lölténygyár, Hungária Gmnmlgyár, Shell 
Kőolaj, Keszlcr Ezűstárugyár, Nagybátony- 
Vjlakl, Magyar Vegypapír, Cukoripar, Kis
pesti Teztllgyár, Goldberger-gyár, Országos 
Szeszértékesltő.

Orvosi Intézmények:
OTI, MABI, Szeretet-kórház, a ZaldŐkór- 

ház orvoscsapatal.
Biztosítók:

Generáli, Fon elére, Magyar-Francia biz
tosítók csapatai és a

különböző vállalatok csapatai:
Grill könyvkiadó. Parafadugógyár, Gló

bus nyomda, BSZKRT, Centrum R. T., Ka
puváry építési vállalat, üvegkartell, Tihanyi 
gyógyáru-cég stb., stb.

A verseny rendezősége a Hétföl Napló 
kiadóhivatalában állandó permanenclában 
■van és as érdeklődőknek minden felvilágo
sítást megad. A nagyszabású verseny neve
zési zárlata

április 29-én, szerdán
van, eddig kell a Hétfői Napló kiadóhiva
talába (Erzsébct-körut 28., I. Telefonszám: 
80-8-96) a nevezéseket eljuttatni.

Itt említjük meg, hogy a verseny tiszte- 
letdljalt kiállítottuk a Dán Testvérek szőr
meüzletének kirakatába (Váci-utca 6) és 
Igy mindenki láthatja, hogy nem túlzás ál
lításunk: Ilyen díjazás magyar brldgeverse- 
nyen még nem volt.

A vándordíját, a gyönyörű, rendkívül ér
tékes ezüst sc-lcgel Tillemann Sebestyén 
cég (Vilmos esászár-ul 12.) szállította.

A verseny május 2-án, szombaton délután 
fél 6 órakor, május 3-án, vasárnap pedig 
R órakor kezdődik a Lloyd palota (Mária 
Valérla-utca 12) dísztermében.

¥
„Hétfőt Napló" közli először a Piti bért- 

yon-féle
4—5 szántod::*  konvenció végleges uj 

formáját.
A sxlemllcltáldsok főeszközei a 4—5 szán 
konvenció mellett a kérdőbemondások al
kalmazása. A négy szán bemondás tartalma 
a régi marad; a lényeges változás az, hogy 
az őt szán bemondás — (ha ezt nem előzi 
meg a négy szán: ad ti) •— nem az ászok és 
királyok számától függ, hanem ez a licit 
ennyit jelent: „az eddigiek szerint a kis 
szlemet biztosra bemondhatnám, hiszen a: 
öt szánnál tulajdonképpen már be is mond
tam. várom tőled partner, — ha nagy tar
talékerőd van —, segíts hozzá a hét be
mondáshoz'" .4 kis szlem bemondása az őt 
szán elkerülésével nem invitál nagy szlem 
bemondásra.

— A METR május elsejével újabb személy- 
járótokat nyit meg. A folyó hajózási Idényben 
1. n Budapest Eötvös térről reggel 8 óra 30 
perckor Esztergomba és Esztergomból 17 óra
kor Budapestre induló személyhajó május 
2 ótól, 2 a Budapestről 14 óra 30 perckor In
duló és eddig Döntősig közlekedő hajó május 
hétöl Eszlergoinig. 3. a lurislahajó vasárun- 
ponkint május 3 alól fog közlekedni. 4. Ü/ 
szcmélybajójáralkénl május 2 ától kezdve Bu
dapestről Nagymarosra oda és vissza n Nagy- 
danán at naponkint kél hajó fog indulni és 
pedig Budapestről 7.30 és 1120 órakor, Nagy
marosról vissza 5.15 és 18.40 órakor. Az 5. 15-ös 
hajó először nuijus 3 ón közlekedik. Ezeknek 
a járatoknak csatlakozásuk van Nagymaroson 
a Budapest - Esztergom kö/ölli kisdunal hajó
járatokhoz. 5. A Tiszán az Idén a személv- 
hajók Szolnokról Csongrádra é» Szegedről 
Csongrádra május 2 ától, Csongrádról Szol
nokra és Csongrádról Szegedre május 3-á|ől 
kezdve, n mőtoros személyhajó pedig Szolnok

Thrasüly körött május 2 ától kezdve fog 
közlekedni

Május elsejétől
újszerű útlevél kerül forgalomba 

Utánozhatatlan szinti tintával Írják, papirosán nem lehet vakarn:
A Váci-utcai ékszerrablás egyetlen pozi

tív nyomát, mint Ismeretes, Pusztaszery 
I-erenc, a rendőrség laboratóriumának a 
zürichi rendőrakadémiát végzett vezetője 
szolgáltatta. Megállapította ugyanis abból a 
levélből, amellyel az ékszerész szolgáját el
esni Iák az üzletből, hogy Wlnter Ferenc 
irta. A bejelentőlapok segítségével találta 
meg az azonosságot, amelyet két hites tör
vényszéki ellenőrző Írásszakértő is agnosz- 
kált.

Pusztaszerynek ennél sokkal fontosabb 
és komolyabb érdeme is van a rendőrség
gel kajxsolatosan. Hosszas kísérletezés és 
vegyelemzés után

olyan tintát éa papirt konstruált, ame
lyeknek a használata révén lehetet

lenné válik as utlevélhamlsltás.
A találmányt több szakértő átvizsgálta 

már és kitűnőnek találta. Olyan sajátos 
összetétele van e papírnak, hogy például, 
még ha ugyanazzal a tintával is Írnak va

Milos Györgyöt, a Pesti Hazai Első Taka
rékpénztár vezérigazgatóhelyettesét a kor
mányzó a csillaggal dekorált magyar érdem
rend középkeresztjével tüntette ki. A magas 
kitüntetést nemcsak a bankvilágban, hanem az 
egész közgazdasági és társadalmi éleiben osz
tatlan örömmel fogadták, mert Milos koncep
ciózus, nagyvonalú gazdasági vezető munkájá
val nagy érdemeket szerzett az ország hitel
életbeli rekonstrukciója körül.

♦
A Magyar Szavatossági Bank működését ez 

év júniusáig meghosszabbították és az a terv 
merült fel. hogy élettartamát még további két 
évre megtoldják, ezen időre azonban a gyár
ipar már kivonul a Szavatossági Bankból.

♦
Országos Iparosnagygyülést hivott össze az 

Ipartestületek Országos Szövetsége pünkösd 
vasárnapjára Nagytétényre, amelyen meg fog 
jelenni Gömbös Gyula miniszterelnök ia Bor
nemisza Géza Iparügyi miniszter társaságában.

♦
A magyar órástpar nevezetes napja május 

elseje, mert ezen a napon lép életbe a „fuml- 
tura-egyezmény**.  *

A vasárnapi hivatalos lapban közzétették, 
hogy az osztrák Birodalmi Kancellári Hivatal 
a „Phönix" Életbiztosítási Társaság Wien va
gyonkezelőjévé az Osterreichlsche Kontroli
bank für Industrie und llandel-l Wien ren
delte ki. Egyidejűleg felhívják a „Phönix'*  
Életbiztosító Társaság hitelezőit, „hogy követe
léseiket a „Phönix" Életbiztosító Tarsaság-nál 
1936 junius 1-ig jelentsék be.

♦
A „GaloHz" férflgallérbetét 4*  a „Celastlc” 

közötti háborúskodásban Gál Sándor lett per
nyertes. Ernstéket a bíróság arra kötelezte, 
hogy „azonnal hagyják abba a „Celastic" 
nevű gallérbetét készítését és forgalombahoza- 
talát."

★

Áremelésre készül a jégkartel. A husiparo- 
sok már előre tiltakoznak az indokolatlan ár
emelés ellen és bevonják mozgalmukba az 
egész élelmiszerszakmát is. Ugyancsak akcióba 
léptek a vidéki tejtermelők is, — a vidéki vá
rosok pedig hatósági jéggyár felállításával fog
lalkoznak, hogy igy ellensúlyozzák a kartelbe 
tömörült Jéggyárak drágítását 
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A győztes: 
julius 31—augusztus 17-ig

• Hétfői Napló költségén résztvesz a berlini XI. olimpiAszon.

Ezenkívül ÍOO rendkívül értékes ajándék 
jutalmazza a megfejtőket!

A végleges megfejtés • tizedik forduló után »1akut ki. Addig gjOjtsQk a 2-ik oldalon található szel- 
vén>eket. A megfejtéat május 4 ét ió-ike kózőtt kelt bekOldeni.

lamit bele, ami tiz perccel később Íródott: 
elüt az újabb szöveg színe ax előbbié

től.
A tintája: kimoshatatlan és kiradirozha- 

tatlan: egyszerűen színét változtatja abban 
a pillanatban, ha radirgumi, acél vagy bár
milyen fémtárgy éri.

Az érdekes és szenzációs találmány ter
mészetesen Pusztaszery szabadalma és mi
után kitűnőnek bizonyult, már a legköze
lebbi nyári idényre elutazók

uj útlevelei ebből az anyagból készül
nek éa ezzel a tintával Írják a szöve

gét la.
Meg kell azt is említenünk, hogy több 

külföldi cég érdeklődik a tehetséges rendőri 
vegyész papir- és tintaszabadalma iránt és 
könnyen lehetséges, hogy ezzel a valóban 
szenzációs találmánnyal gazdag emberré lép 
elő Pusztaszery m. kir. detektivgyakornok, 
akinek havifizetése ezldőszerint — nyolc- 

A kisebb kamillateái értékesítő vállalatok 
— a most megalakult Székfükiviteli Kft. mo
nopóliuma miatt — kénytelenek felszámolni. 
A kamillateát gyűjtő kisemberek a legkisebb 
felvásárlási ár megállapítása végett memoran
dummal fordultak a kormányhoz.

♦
Az általános halászati tilalmi idő az ország 

összes nyílt vizeire május 3-tól—30-ig tart. Ki
vételt képez a Balaton halászati tilalma, amely 
e hó végével Jár le.

♦
Az l. 0. Farbenlndustrte részvételével Né

metországban kőszénből és barnaszénből való 
fütő és Diesel motorolaj előállítására nagysza
bású társaság alakult.

♦
A kereskedőket, akik részvénytársasági for

mában működnek, újabban adómérleg készí
tésére szorítják. Ezek a kereskedelmi vállala
tok most a pénzügyminisztériumhoz fordultak, 
ahonnan orvoslást kémek az adófelügyelősé- 
gck rendelkezéseivel szemben.

♦
A makadem-utakat vízzel fogják locsolni, 

mert az ajánlattevő olajvállalatok 30 százalék
kal felemelték a tavalyi árakat, amit a főváros 
indokolatlannak tartott.

♦
A tervbe vett „Ipari Központ" körűi külön

böző érdekellentétek merültek fel és igy meg
valósítása elé nagy akadályok gördülnek.

*
A Magyar Általános Kőszénbánya Részvény- 

társulat folyó hó 25-én tartott negyvennegye
dik közgyűlésén megállapította az igazgatóság 
által előterjesztett zárószámadásokat és jóvá
hagyta a nyereség felosztására vonatkozó Ja
vaslatot, amely szerint az értékcsökkenési tar
talékra fordított 3,200.000 P, ar ipari üzemek 
értékcsökkenési tartalékára fordított 1,400.000 P 
és az Igazgatóság, vulamint a tisztviselők juta
lékára fordított 229.445.40 P levonása után a 
múlt évi nyereségáthozattal együtt eléri 
4,3/2.7/0.09 P tiszta nyereségből az általános 
tartalékra 450.000 P, az alkalmazottak nyugdíj
alapjára 400.000 P, munkásüdülési célokra 
100.000 P, Vida Jenő Jubileumi Alapra 50.000 P, 
kulturális célokra 50.000 P, osztalékul pedig 
részvényenként tizenhárom pengő fordlttassék 
és a fenmaradó 110,710.09 P uj számlára vltcs-

sék át. Az 1935. évi osztalékszelvények május 
|-töl kezdődően kerülnek beváltásra.

A közgyűlés Monod René genfi bankárt és 
Scitovszky Tibor dr.-t (uj) az igazgatóság tag
jaivá, Davidsohn lloracet, Kürthy Istvánt, 
Krausz Frigyest (uj) és Szalay Gábor bárót 
(uj) pedig a felügyelőbizottság tagjaivá válasz
totta. A közgyűlést követő igazgatósági ütés 
elnökké Vida Jenő felsőházi tag, vezérigazga
tót, alelnökökké pedig Monod Renét és Sci
tovszky Tibor dr.-t választotta meg.

♦
A Budapest Székesfővárost Községi Takarék*  

pénztár Részvénytársaság folyó hó 21-én tar
totta meg dr. Buzáth János nyugalmazott pol
gármester elnöklete alatt 1935. üzletévi rendes 
közgyűlését, amely egyhangúlag elfogadta az 
igazgatóság összes javaslatait A közgyűlés ez
után a választásokat ejtette meg és az igazga
tóságba dr. Buzáth Jánost, Mónus Illést, dr. 
Morvay Zsigmondot, Picker Frigyest, Szakái 
Gézát, Szentgáll Antalt, dr. Szentgyörpá Ele
mért és dr. Várkonyi Kálmánt, a felügyelőbl- 
zottságba pedig Ascher Istvánt, dr. dabasi Ha
lász Lajost, dr. Pető Ernőt, Sebő Bélát és De 
Sgardelli Caesart választotta meg. A napirend 
során dr. Lamotte Károly alpolgármester, mint 
a részvénylöbbségnek Budapest Székesfőváros 
Törvényhatósági Bizottságának közgyűlése ré
széről kiküldött megbízottja, meleg elismerő 
szavakkal emlékezett meg dr. Liptay Lajos ve- 
zérigazgató érdemeiről, biztosítván őt a Szé
kesfőváros mindenre kiterjedő támogatásáról 
Végül a közgyűlés az igazgatóságnak és a fel- 
ügyelőbizottságnak. valamint a takarékpénztár 
ügyvezetőségének és tisztviselői karának légtől- 
jesebb elismerését és köszönetét fejezte ki. A 
közgyűlést követő igazgatósági ülésen az igaz
gatóság egyhangú határozattal dr. Buzáth Já- 
nos ny. alpolgármestert elnökké, dr. Morvay 
Zslgmond ny. főispánt pedig alelnökié válasz
totta meg.

♦
Az Első Magyar Általános Biztosító Társa

ság április 25-én tartotta 1935. évi rendes köz
gyűléséi amely az 1935. évi nyereséget 
325.123.43 pengőben, az osztalékot pedig 8 
pengőben állapította meg.

★
Ás österreichische Credttanstalt — Wiener 

Bankverein igazgatótanácsa április hó 24-én 
Weidenhoffer Emánuel dr. elnök, nyugalma
zott miniszter elnöklete alatt ülést tartott 
Egyes folyó ügyek elintézése után előterjesz
tetett az 1935. üzlelév mérlege, mely 1,282.859.85 
schilling nyereséggel zárul. Az Igazgatótanács 
elhatározta, hogy e mérleget az 1936 május 
22-re összehívni szándékolt rendes közgyűlés
nek jóváhagyás végett bemutatja. A közgyűlés
nek azon javaslat fog előterjesztetni, hogy a 
kimutatott nyereségből 1,100.000 schilling ai 
általános tartalékalap Javára fordittassék, mig 
a fenmaradó 182.859.85 schilling uj számlára 
vitessék elő.

¥
A Budapesti Sajt- és Vafnagykereskedők 

Egyesülete vasárnap tartotta 37-ik évi rendes 
közgyűlését, amelyen az uj tisztikart válasz
tották meg, amelyben elnök: Rottersmann Leó, 
alelnökök: Gazai Pál és Hegedűs Arthur, főtit
kár: Laczkő Sándor, pénztáros: Schagrin Gyula 
és háznagy: Gottdiener József lettek.

Elkészült 
az iparfelügyelő jelentése: 

senki se felelős a Wander- 
gyári robbanásért

Á főkapitányság bűnügyi osztályán vasárntU 
lezárták a nyomozást a Wander-győri robha- 
nás ügyében.

Két héttel ezelőtt történt a robbanás a 
Wander-gyógyszergyár Kereszturi-uU telepén. A 
takatosmühelyben négy munkás dolgozott, mi
kor a robbanás bekövetkezett. A lakatosmű- 
hely épülete Összedőlt.

falak omlottak be, ezerszámra törte be as 
üvegtáblákat a légnyomás és tizenhárom 

ember megsebesült.
A lakatosmühelyben autogénhegesztés folyt, a 
munkához zzükséges oxigénből és dissous-gás- 
ból egy-egy tartály állt a műhelyben. Nyom
ban valószínűnek tartották, hogy a két tartály 
közül robbant fel az egyik és ez okozta a bal
esetet. Másnap a tűzoltóság, a mérnöki hiva
tal és a rendőrség embereiből álló bizottság 
szemlét tartott a gyártelepen, azonban

nem tudta megállapítani a robbanás okát.
A bizottság emberei összeszedték az oxigén

éi a <Jissous-gáz palackmaradványait, ezeket 
lefoglalták és

tüzetes vizsgálatra átadták az Iparfeliigye- 
lőségnek.

Az Iparfelügyelőség az anyagvizsgáló-intézetben 
pontosan és részletesen szakszerű vizsgálat alá 
vette ezeket a holmikat, majd elkészítette a 
szakvéleményét.

A jelentés szerint
a dlssous-gázzal leütött tartály robbant fel, 

alighanem az történt, hogy a gázképződéshez 
szükséges acetylénböl a kelleténél több fejlő
dött ki és ez idézte elő a balesetet. A szakértői 
vélemény szerint errö senki sem tehet, vég
eredményben tehát

a robbanásért senkii se terhel felelősség.
Az iparfelügyelő Jelentése megérkezett a fő

kapitányságra, mint ilyenkor szokás, a nyo
mozás befejezése után az iratok átkerülnek az 
ügyészségre, amely majd meghozza döntését

FŐrőbcmntntó villanykonyhában. Az Elek
tromos Kiállítás (V., Honvéd u. 22.) népszerű 
főzőelőadásni és villamos háztartási készülék- 
bemutatói szerdán d. u. órakor, továbbá 
tiótfön, csütörtökön és pénteken d. e. JÍ10 óra
kor kezdődnek. Kuglóf, torta és leveles-vajaz- 
tészta sütése. Belépés, ruhatár díjtalan. A ki
állítás nyitva: d. e. 8—2 és d. u. 4—7 óráig.
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Óriási tűzvész pusztított I
vasárnap a forrongó 
Jeruzsálemben

|a magas OTI-terhek miatt úgyis a mini- _______ ______ ___ _________  r
| mumra redukált létszámmal dolgoznak a ha eddig ittam egy pohár sört, fizettem hu- 

vendéglők és kávéházak. I .vnnníav fillért é« nrllnm hn«» fillér borra-
A vendég véleménye igy hangzik:

— örülök a rendeletnek, mert például,

szonnégy fillért és adtam húsz fillér borra
valót. Ezután kél pohár- sört fogok inni., ,

Jeruzsálem, április 25.
r fA Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A palesztinai zavargások, forron
gások sztrájkmozgalomba csaptak át. Az 
arab pártok vezérei

kimondták as általános sztrájkot és 
ennek végrehajtására különleges Intéz

kedéseket teltek.
A főmufti elnöklete alatt álló nemzeti ta
nács Írásba foglalta az arabok követeléseit, 
amelyek a következők:

A zsidó bevándorlás haladéktalan beszün
tetése, a földbirtok eladásának megtiltása,

arab nemzeti kormány alakítása.
K Zsidó Távirati Iroda íelhivást intézett a 

világ zsidóságához, amelyben azt kéri, hogy 
a zsidóság őrizze meg hidegvérét s ne en
gedje magát megfélemlíteni az erőszakos 
cselekményektől.

Jeruzsálem utcáin pillanatonként 
fel a gépkocsis járőrök.

A vasárnapra vinadó éjszaka
Jeruzsálem óvárosában hatalmas 

vész pusztított, 
több épület leégett. A tűzvész nagy 
mát és izgalmat kellet a városban.

tűnlek

tűz-

riadal-

Arzénes merénylet
egy öttagú család ellen
Bosszúból akarták kiirtani az egész családot

Gyula, április 25.
M Hétfői Napló tudósítójától.) Sulyos 

mérgezési tünetekkel szállították be pénte
ken délután a gyulai kórházba Viyh Ferenc 
gyulakörnyéki jómódú gazdát, feleségét és 
három gyermekét. A gazdát és családját 
azonnal orvoái kezelés alá vették és meg
állapították, hogy mind az öten ismeretlen 
méregtől betegedtek meg olyan súlyosan, 
hogy csupán Vigh Ferencet lehetett kihall
gatni, mig z

aa asszony és a bárom gyermek még 
ma is élet-halál közölt lebeg.

A kórház bejelentette a gyanús mérgezési 
esetet a rendőrségen és a nyomban megin
dult nyomozás megállapította, hogy az egy
szerű mérgezésnek látszó esel mögött 

rosszul kiterveli, titokzatos gyilkossági 
kísérlet luppang.

As öreg gazda ugyanis azt vallotta a kór
ház! ágyon, hogy a tanyájáról hazajövet 
•gy 50-—55 év körüli asszonyt vett fel a

kocsijára. Útközben beszélgetni kezdtek és 
ekkor az asszony több apró, szürke pirulát 
adott át neki azzal, hogy az nagyszerű cu
korpótló édesítő szer. A gazda hazaérve át
adta a feleségének a cukorpótló szernek 
hitt mérget. Vighné másnap, hogy a cukor
pótlót kipróbálja, paradicsomlevest főzött 
és ebbe beletette majdnem a doboz egész 
tartalmát.

Délben gyanútlanul elfogyasztották az 
ételt és nem sokkal később az egész csalá
don sulyos mérgezési tünetek léptek fel.

A gyulai csendőrséghez tegnap névtelen 
levél is érkezeit. A levélíró szerint a titok
zatos öregasszony, akit eddig még nem si
került megtalálni,

a gazda egyik haragosának felbujt ásóra 
adta át az arzénen mérget tartalmazó 

pirulákat.
Az öregasszony kétszáz pengőt kapott ezért 
a szolgálatáért. A gyilkosságot bosszúból 
akarták elkövetni.

•1 O

Heves borravaló-vita
a vendéglős, a föpincér, a pincér, a kávés és a vendég között

Emelik a fekete árát — A tőpin- 
cérelc rendkívüli gyűlésen beszélik 
meg, hogy mi lesz a kaucióval

Vasárnap reggel a hivatalos lapban meg- 
lepetésszerüen megjelent a borravalót el- 
törlő rendelet.

elsejétől kávéházi, vendéglői és 
szállodai alkalmazottaknak tilos lesz a 

borravalót elfogadni.
A közönség soraiban és az érdekelt szakkö
rökben érthető meglepetést kellett és izgal
mat okozott a rendelet, amely előírja, hogy 
• fogyasztás arányában

a kiszolgálásért Uzenöt százalékot le
het csak felszámítani,

z egy pengőn aluli fogyasztásnál pedig a 
borravaló tiz fillérnél nem lehet magasabb.

At uj rendszerrel kapcsolatban a lehető 
legeltérőbbek a vélemények. Az alkalmazot
tak és a vendégek Örülnek. A főpincérek és 
a vendéglősök helytelennek tartják a ren
deletet.

Keszeg Vince, az ismert fővárosi ven
déglős véleménye igy hangzik:

— A közönségnek kell dönteni végső fo
kon a borravaló kérdésében. Attól tartok, 
hogy ugy Járunk, mint Ausztriában, ahol 
eltörölték és egy év múlva újra életbelép
ték a borravaló-rendszert. Mindenesetre ki 
kell még alakulnia a helyzetnek

Mi nem vettük szívesen a rendelet ki
adását, a közönség majd rájön, hogy 

rosszabbul jár, 
nagyobb fogyasztásnál többet fizet a
Bzolgálásért, kis fogyasztásnál pedig ga- 
vallérosan többet fog adni, mint az előirt 
tizenöt százalék. És ez az alkalmazottak 
véleménye is (?)l

Eddig szól a vendéglős nyilatkozata, 
mit mond a főpincér, 

tikit elsősorban érint az U] rend, minthogy 
eltörli a főur-rendszert, noha a főpin

cér legtöbbször anyagilag is érdekelve van 
tiz üzembenf

Fóliák Károly, a Savoy főpincére ezt

ki-

A lengyel miniszterelnök 
vasárnap reggel elutazott 
Budapestről

Zászlódiszbe öltöztették vasárnapra vir
radó éjszaka a nyugati pályaudvart:

reggel hél órakor a prágai gyorssal el
utazott a lengyel miniszterelnök 

és kísérete Budapestről.
A lengyel vendégek magyarországi tar

tózkodásuk utolsó éjszakáját a pályaudva
ron töltötték. Szombaton este ugyanis fo
gadtatás veit tiszteletűkre a parlamentben, 
amely éjfélig tartott.

Éjfél után a nyngatl pályaudvarra haj
tattak, ahol már várta őket a lengyel 

címerrel díszített szalonkocsi.
Kosclalkoivski miniszterelnököt a kormány 
tagjai is kikisérlék a pályaudvarra. Ott voit 
Gömbös Gyula miniszterelnök vezetésével 
az egész kormány s ott volt Sztrantjavszky 
Sándor, n képviselőház elnöke is.

A vendégek beszálltak a kocsiba. Velük 
együtt utazott a budapesti lengyel követ is. 
Kosclalkowski visszafordult a lépcsőről:

—- A viszontlátásra... — igy’ búcsúzott 
el Budapesttől.

Ezután kiadták a pályaudvaron a Jelszót: 
csend legyen, a vendégek pihenni akarnak.

Reggel hat óra után kordont vontak a 
kocsi köré. Addigra már odaért a lengyel

követség több tisztviselője, akiket Székely 
Tibor dr. álloinásfőnök fogadott. A pálya
udvar kora reggeli vendégei között nagy 
szenzációt keltett a vonathoz csalóit szalon
kocsi, mindenki a kordonhoz sereglett,

ünnepélyesen bncsut szerettek volna 
venni n lengyel miniszterelnöktől.

A kocsi ablakai azonban nem nyíltak ki. 
Hét óra előtt néhány perccel nagy virág
csokrot és egy még nagyobb ládái hoztak: 

az állami borpincészet küldött ajándé
kot a vendégeknek.

Nyolc üveg tokajit, nyolc üveg egri bika
vért és nyolc üveg badacsonyit —- utra- 
valóul.

7 óra 15 perckor azután elindult a vonat. 
A halárról Koscialkoutski miniszterelnök
Gömbös Gyula miniszterelnöknek a kö

vetkező sürgönyt küldte:
— Mélyen meghatva ama testvéries fo

gadtatástól, melyben engem a királyi kor
mány és a magyar nemzet e vendégszerető 
és szép országban részesített, amikor azt 
elhagyom, kérem Nagy méltóságodat, fogadja 
legmelegebb kőszönelemet és őszinte baráti 
érzelmeim kifejezését. Kosciatkoivski.

In flagranti...
történet a garszonlakásban, 

ahol a fér] felbérelt barátia elcsábította a feleséget 
i.

Azzal kezdjük: aki azt hiszi, kitalált histó
ria vagy pletyka az egész, menjen cl ellen
őrizni a budapesti polgári törvényszékre, Pi- 
lászy Emil dr., tanácselnök tárgyalta ezt a 
pórt.

lelett elvált férje garszonlakásába, jó han
gulatban mulatott, egyik pohár Ital a másikat 
követte, a kábítószer is megtette hatását és 
vacsora utón valahogy bekerült a garszonlaká*  
egyik szobájába. Kettesben a férj barátjával.

mondta:
— Meglepetésszerűen 

a dolog. Nem is tudom, 
Kedden délelőtt összeülnek n főpincérek és . 
megbeszéljük a teendőket. A főpincérek. I n(lott a színésznek, I 
akiknek — óvadékuk — tőkéjük fekszik az j kell tartásdijat fizetni, 
üzemekben,

minden körülmények között ragasz
kodni fognak a pénzük után járó kama

tokhoz.
Hogy mi lesz a megoldás, még nem tudom.

A körúti kávéház pincére örül u rende
letnek.

— Az uj rendszer jó — mondotta, — ho
norálja a pincérek régi kívánságát.

Biztosabb lesz a jövedelem és a pincér 
megélhetése nem függ a vendég gaval

lériájától.
Eddig a pincérnek nem volt jóformán sem
mi fixflzetése. Volt üzem, ahol a kiszolgá
lótól kértek még heti három pengőt az 
edénymosásért.

A vendégnek Is jobb lesz és nekünk Is.
A kávésok véleményét Stauer Lóránt, az

Abbflcia-kávéház
össze:

— Nem tartom 
letet. Egész jól 
rendelet szociális 
pincérek kereseti

ért bennünket ez 
hogy mi lesz most.

iga zgatőja igy foglalta

3.
A történet „hőse*  n tehetséges színész, má 

sik főszereplője pedig elvált felesége. A szí 
nész hatvan pengő havi tartásdljat fizetett nz 
asszonyunk. Később port Indított a járásbíró
ságon. Azt kérte, fosszák meg az asszonyt a 
tart ásd! jtól. érdemtelenség címén kérte.

3.
Arra hivatkozott, hogy elvált feleségét tanuk 

társaságában „in ftagranti" érte egy barátjá
val, mégpedig garsronlnkósban!

4.
Jöttek a tanuk. Nagyjában Igazolták: tény

leg volt ,Jn flagrantt". A járásbíróság igazat 
kimondotta, többé nem

13.
Kettesben voltak a szobában, amikor egy

szerre csak a küszöbön termett a féri, n va
csora többi vendégeivel, akik mint tanuk sze
repeltek és megrendezte az „in flagrantit".

13.
Az „előadás" tökéletes volt, a bíróság azon

ban szigorú kritikusnak bizonyult. Kimondotta 
a bíróság, perrcndszcrüen nem lehet megálla
pítani, kik, mikor és milyen értelemben vet
lek részt a tervben, de kétségtelen, 
..in flagrantit'' tervszerűen előkészítették. 
pedig a leitatott, mámoros állapotban 
asszony nem rendelkezhetett akaratának 
had elhatározási 
tént, nem róható

képességével, tehát ami 
a tértiére.

hogy az 
Mór 
lévő 
sza- 
főr-

*.
| Az asszony nem nyugodott bele a dologba 

Fellebbezett. A törvényszék, amely músodfo 
kon tárgyalja nz Ilyen pöröket, hézagosnak 
találta a tanuvnlloinásokat és megismételte a 
bizonyítási eljárást.

«.
Az asszony kétségbeesetten védekezett. 

Komplott áldozata vagyok, beugrottak — si
ránkozott.

katasztrofálisnak a rende- 
keresztül lehet vinni. A 
szempontból is fontos. A 

__ _______ viszonyait rendezi, bár a 
minimális munkabérek bevezetéséről egy
előre még nem szól.

Áremelkedést csak annyiban jelent, 
hogy a minimális 10 filléres borravaló a te- 
ketekávéra berendezett üzemek pincéreinek 
megélhetésére kevés.

Ezért majd a pengőn aluli cikkek árait 
olyan százalékban kell majd emelni, 
amilyen százalékban az alkalmazottak 

fizetése emelkedik.
Létszámcsökkentésről szó sem lehet, hisz

14.
köteles tovább Űzetni a tarSzóval: a férj 

lésdijat. Kiderült, hogy izlnésznck jó szinést 
de mint rendező — megbukott

1.
Megint jöttek a tanuk éa ami kiderült, arra 

aligha akadt példa a pesti házasságok botrány 
krónikájában.

Különös autó
baleset hajnalkor 

a Stefánián
8.

állapítja meg az ítélet — kő
volt feleségéhez, hogy szeretne 
Az asszony hajlott ■ dologra, 
hogy a férj születésnapi lakó- . . . . |g

este a //onyfi-kioszkban 
mérnök, egy autó- 

Ilona 27 éves

A színész — 
veteket küldött 
kibékülni vele. 
Megállapodtak, 
mát rendez garszonlakásán, az asszony 
elmegy a vacsorára és megkötik a békét.

n.
A színész felesége pontosan megjelent a 

csórón. A vendégek között volt a férjnek 
barátja, egy nagyon elegáns, nagyon hódító 
külsejű fiatalember. Ennek a fiatalembernek 
furcsa szerepet szántak a titokzatos rendezők: 
az volt a feladata, hogy csábítsa el a színész 
elvált feleségét.

va-
‘9U

10.
Felgördült a függöny, illctvo megkezdődött 

a vacsora. A felbérelt donzauún életrc-halálra 
udvarolt ar asszonynak. Erős borral itatták, 
sőt Állítólag kábítószert kevertek az italába.

11.
A fiatalasszony, akit a békülés reménye ve-

Szombaton későn . 
vacsorázott Róna László 
szerelő-üzem tulajonosa, Stlcr 
magónzónővel.

Vacsora után a mérnök
• társaságában lévő hölgyet sétakncslzásra 

vittte autójával a Stcfánia-utra.
Reggel négy óráig autóztak, ekkor visszafelé 
indultak a városba. A Sfe/dnfo-uton kanyarod
lak ki nz Ajlósi Dürer-sor felé, amikor egy, 
oldalról Jövő autó reflektora felvillant, mire a 
mérnök lefékezte kocsiját.

Éhben n pillanatban az autózás történetében 
szinte páratlan (lefektet kapott a kocsi: 

mindkét első rugója eltörött, 
ugy, hogy a mérnök és n mellette ülő hölgv 
előrezuhantak, az autó „törhetetlen1' szélvédő 
üvege betört, megsebezte a mérnök homlokát 
ős arcát s ugynncsnk sulyos sebet ejtett Stier 
Hona arcán és Jobbvállán Is.

A mentők n sérülteket a Fasor-szantórlumba 
vitték, ahol

azonnal műtétet hajtottak rajtuk végre.
Érdekes, hogy az autóbaleset ügyében a 

mérnök követeli a vizsgálat lefolytatását, mert 
olyan defektet knpott a kocsija, amelyért vé
leménye szerint az autógyárat terheli a fele

lősség.

ni Vidámlig, jAh'dv, dal ds muzsikai

SI.9U FARSANGI SZERELEM
Tillexnann Sebestyén (Óról ’llua úlvlui-útc*  tarok)

nmi I
.—— ™ .w —-——— —— — —- — . — —. i —— _m ■■ wJ urnetti) 
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Éjszakai fagy!
A Meteorológiai Inté

zet jelenti vasárnap:
Középeurópa időjá

rása kissé szárazabb 
jellegiire fordult. Ha
zánkban is volt helyen- 

kint kisebb eső, főként a Dunántúl észak
nyugati részein, a Duna-Dráva szögletében, 
a Körös és Maros közölt é& északkeleten. 
Sopron—Orosháza 1, Makó 2 milliméter 
esőt jelentett. Az éjjel az ország néhány he
lyén a talajmenti hőmérséklet elérte a 
fagypontot, sőt kissé alá ja is szállott.

Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet, 
13 fok, a tengerszintre átszámított légnyo
más 766 milliméter, alig változó

Várható Időjárás a következő 24 órára: 
Az ország északi felén mérsékelt észak
nyugati. déli felén pedig délnyugati lég
áramlás. Változó felhőzet, főként az 
északi megyékben helyenldnt még kisebb 
futó záporcső lehetséges. A hőmérséklet 
nem változik lényegesen. Éjjel csupán a 
derült és szélvédettebb helyeken szállhat 
a talajmenti hőmérséklet a fagypontra, 

esetleg 1—2 fokkal alája.

— VASÁRNAP ELTEMETTÉK PÁZ- 
MÁN'DY DÉNEST. A kerepes! temetőben va
sárnap délután nagyszámú gyászoló közön
ség részvételével eltemették Pázmándy Dé
nesi, a régi magyar politikai élet és újság
írás becsült tagját. A temetésen ott voltak 
Boriba Albert egykori hadügyminiszter, Ru- 
pert Rezső országgyűlési képviselő, Sümegi 
Vilmos, Búza Barna és még sokan mások 
Szőke Imre református lelkész szentelte be 
a koporsót, azután Búza Barna az elhunyt 
baráti köre nevében mondott búcsúztatót, 
utána a Magyar Nemzeti Irodalmi Társasán 
nevében Kornay István beszélt, a Színész 
Egyesület részéről Bállá Kálmán mondott 
utolsó Istenhozzádot Pázmándy Dénesnek. 
aki egykor az egyesület elnöke vojt. Hcltai 
Nándor, a nyugdíjas színészek nevében be
szélt, azután klvitték a koporsót a főváros 
állal adományozott díszsírhelyre,.ahol a lap
terjesztők nevében Hunyndy János búcsú
zott, végül Pálos Ödön, az Országos Rákóczi 
Szövetség részéről mondott búcsúztató beszé
det.

— Duna, méreg, kés, tű és aszpirin .... 
Kurtincc Jenő 29 éves kocsis a Margitszigeten, 
n fedett uszodánál besétált a Dunába. A kör
nyéken gyakorlatozó ludovikások kimentették.

Krajcsik Mária 27 éves szobaleány Dalszin- 
/|rfz-utca 1. számú házban szerelmi bánatában 
ineginérgezte magát. — Molnár Antal 43 éves 
mázolósegéd Déri-utcai lakásán nyomora miatt 
késsel mellbeszurta magát. — Ignác János 69 
éves bádogos, ez Aggteleki-utca 6. számú ház 
előtt tilt és aszpirint nyelt. — Fehér József 
borbélysegéd az Erzsébet királyné-utón balkar
ján fölvágta az ereket, mert összeveszett a fe
leségével. Valamennyiöket a flőkuf-kórházba 
szállították a mentők.

— A városi Ingatlantulajdonosok egyesüle
tének tiltakozó taggyűlése. Vasárnap délelőtt 
tartotta a Városi Ingatlantulajdonosok Egye
sülete az uj fővárosi házbérszabályrendelet cl 
leni tiltakozó taggyűlését. A háztulajdonosok 
sérelmesnek tartották mngukra nézve az uj 
rendelet f< reginentesitésére vonatkozó rendel
kezéseit. melvnek egész költsége a háztulajdo
nosokra hárul. Kifogásolták a liftpénz, a ház
mester hatáskörének és a lakások kiadható- 
ságának korlátozását. A taggyűlés elhatározta, 
hogy memorandummal fordul a fővárosi ta
nácshoz és az Igazságíigyminisztcrhez is fel 
iratot intés.

— Ellenzéki gyűlés Rabén. Juhátz-Nagy 
Sándor volt igazságügyminiszter és volt kép
viselő clnöklésévcl nagyobhszabásti gyűlés 
volt a hajdumegyel Kábán, amelyen mint füg
getlen ellenzéki szervezet kimondották, hogy 
a kenyér- és srnbadságjogok iránti küzdelem
ben támogatják a Független Kisgazdapártot. A 
gyűlésről táviratilag üdvözölték Eckhardt Ti
bort, a kisgazdapárt elnökét.

— Jiihllárla közgyűlés a hentcslpartestillel- 
hen. Koch Gyula elnökletével a Budapesti Ben- 
tesipartestület vasárnap tartotta 50. évi köz
gyűlését. Az elnöki megnyitó után az ipartcs- 
tűiét legidősebb tagját, Heinlein Ferencet ün
nepelték. A jubiláló ipartestölcl Usctty Bőin 
képviselő ü d v űzöl te.

— (írós» Emil a Partenon-Társaség elnöke. 
A klaszikus műveltség barátainak egyesülete: 
a Parlenon-Társaság Praznovszky Iván elnök
lésével vasárnap tartotta évi közgyűlését. 
Huszti József egyetemi tanár tartott előadást, 
majd nagy lelkesedéssel az egyesület elnökévé 
választották Grósz Emilt, a világhírű orvos
professzort.

— A Keresztény Nemzeti l.lga közgyűlése. 
Az Egyesült Keresztény Lign vasárnap dél
utáni közgyűlésén Wolff Károly mondott na
gyobb beszédet és azt hangoztatta, hogy a ke- 
reszlény nemzeti aktivitást bele kell vinni az 
egész társadalmi életbe. IVof/J Károly beszéde 
után megválasztották az ul tisztikart, majd a 
különböző egyesületek képviselői üdvözölték 
a Keresztény Ligát.

— Háromszázezer aehllilngel sikkasztott és 
agyonlőtte magát a hallt vízművek Igazgatója. 
Bériből Jelentik: Johann Wopsncr. a haiti vá 
rosi vízmüvek igazgatója ugyonlötte magát. A 
vizsgálat megállapításai szerint háromszázezer 
achtllinget sikkasztott.

— Ha anyagot vásárol, keresse a GÖLD- 
BERGER tüggöpeeaétat.

Sosszűbűl levegőse repítette 
uszít egg berlini híziur

Berlin, április 26.
Az Alexander-tér közelében lévő Georgen- 

kirch-utcában vasárnap virradó éjszaka az 
egyik lakóházban súlyos robbanás történt. 
A robbanás igen nagy károkat okozott az 
épületben. A ház lakásai és üzlethelyiségei 
valóságos romhalmaz képét mulatták. Külö
nösen súlyos kár érte az építmény egyik ol
dalsó szárnyát, ahol az ablakokat és ajtókat 
keretestül benyomta a robbanás ereje. A 
ház bejáratánál lévő lépcsőfeljáratnál kelet
kezhetett az eddigi feltevések szerint a rob
banás. A lépcső feljáró tón kétméteres átmé
rőjű Ur tátong. A lé|>cső alsó fokozatait egé
szen az első emeletig teljesen szétrombolta a 
robbanás.

A robbanás következtében 13 ember meg
sebesült.

MÍWOll szöveteinkből 
legdivatosabb

VERSE NYSZRBÖSAC

lóriMltonvi 35«
remek szabással, két próbával tünk
, VII., ROTTENBILLER-UTCA 4/a, I. emelet

— A Baross Szövetség lakomája a Keszey- 
étteremben. Néhány nappal ezelőtt tartotta né
pes közgyűlését a Baross Szövetség. A közgyű
lés után a Rákóczi-uti Keszey-féle étterem kü
löntermében a közgyűlés nagyszámú résztve
vője ünnepi lakomára gyűlt össze, amelyen 
megjelent József Ferenc főherceg is. A díszes 
banketten llovszky János, a Baross Szövetség 
elnöke üdvözölte a főherceget. A lakomán ez
után számos felszólalás és ünnepi beszéd hang
zott el. A résztvevők és velük József Ferenc 
főherceg ii a késő éjszakai órákig jó hangu
latban voltak együtt és a fehér asztal mellett 
sokat beszéllek a magyar kereskedelem és a 
magyar ipar aktuális problémáiról.

Furcsa kaland
az Aradi-utcában
Vidám mulatság után íáegen 
lakásba tévedt és elaludt 
a mámoros vendég

Tegnap késő este tért haza lakására az 
Aradi-utca 28. számú házba Zsipi Zsigmondné 
takarítónő. Amint kinyitotta az ajtót, meg
rémülve vette észre, hogy a konyhában a szé
ken egy férfi ül és javában horkol

— Segítség! Rendőr! — kiáltotta n takarí
tónő és fellármázta a házfelügyelőt, aki ren
dőrt hivott, aki felkötötte a mélyen alvó fér
fit. Kiderült, hogy Szilágyi Dezső 35 éves pin
cérrel azonos.

— Szombaton délután egy barátommal kocs
mába mentünk cl inni — mondotta a pincér. 
— Miután késő volt és én Újpesten lakom, 
barátom meghívott a lakására aludni. Azt 
mondta, hogy itt lakik az Aradi-utca 28. számú 
házban.

— Mikor hazamentünk,
a felesége nem látott szívesen, majd egy

szerűen kilökött a lakásból
és én ugylátszik, részegségemben tévedtem be 
ide. Nem akartam én semmi rosszat, örültem, 
hogy egy széket találok, amire leülhettem 
aludni.

Megállapították, hogy a pincér alighanem 
igazat mond, mert

a lakás ajtaját a takarítónő nyitva felej
tette.

Az ittns ember lábnyoma az ajtótól a székig 
vezet, ami azt mutatja, hogy mikor belépett a 
lakásba, egyenesen a székhez ment, tehát egy
általán nem volt rossz szándéka.

A különös kaland ügyében a rendőrség azon
ban mégis megindította a vizsgálatot.

— ÖNGYILKOS LETT EGY REFORMÁ
TUS LELKÉSZ. Kiss István kisari refor
mátus lelkész négy nappal ezelőtt eltűnt a 
községből. A Tisza vasárnap kivetette a 
holttestét. A szerencsétlen ember öngyilkos 
lett. Derekára súlyos, nehéz követ kötött és 
úgy ugrott a Tiszába. Az öngyilkosság 
ügyében a csendörség megindította a nyo
mozást és megállapították, hogy azért lett 
öngyilkos, mert a községben rosszindulatú 
pletykákat terjesztettek róla.

— Forró vlz.be zuhant és megfulladt egy kis
üli. Pcstszcntlörinccn, a Wlassics Gyula-utca 
83. számú házban Doktor János magántiszt
viselő két és féléves fia tiz liter forró vízbe 
esett és megfulladt. A rendőrség vizsgálatot 
ihditott, hogy felelős-e valaki.

— Változatlanul súlyos Fiiad király álla
pota. Fuad király állapota változatlanul 
súlyos. A vasárnap délben kiadott orvosi 
jelentés szerint az uralkodó aránylag nyu
godtan töitöttc az éjszakát s a gnratgvulla- 
dás nem terjedt tovább. A közérzet válto
zatlan.

— A Gázművek felhívása ■ májusban köl
töző köiöruH-gheal Budapest Székesffőváros 
Gázmüvei felkéri a közönséget, hogy költözés 
esetén ne feledkezzék meg gázmérője ás gáz- 
berendezése felől idejében intézkedni, mert a 
munkák elintézése a bejelentések sorrendjében 
történik. A gázkészülékek beszerzését, illetve 
felszerelését a Gázművek rendkívül előnyös 
feltételekkel teszi lehetővé, azok takarékos 
használatát pedig minden kedden és pénteken 

I délután 5 órakor tartott előadásokon Ismer
heti VI., Vilmos császár út 3. sz. 1. emeleti elő- 
| adóltrmeiban.

leginkább a leeső törmelékek és üvegszilán
kok ejtettek rajtuk sérüléseket. Szerencsére 
valamennyi sebesült sérülése könnyebb ter
mészetű.

A rendőrségi vizsgálat megállapítása sze
rint Haenel 61 éves igazgató, a ház egyik tu
lajdonosa, aki régebben kölcsönt vett fel a 
házra, nővére és unokahuga, továbbá né
hány lakó elleni

bosszúból akarta gázzal levegőbe röpí
teni az egész házat és Így a ház mintegy 

száz lakójának életét veszélyeztette.

Haenel igazgató rokonai kívánsága ellenére 
mindent elkövetett a ház eladására, de ez 
nem sikerült neki. Erre jutott arra a gon
dolatra, hogy az épületet gázzal a levegőbe 
röpítse.

— RUST JÓZSEF EMLÉKE A LIPÓT
VÁROSI KASZINÓBAN. Vasárnap délre 
hirdette közgyűlését a Lipótvárosi Kaszinó. 
Stein Emil elnök rövid, szép megnyitó
beszédében üdvözölte a megjelenteket, kö
zöltük néhai Búst József ügyvezető alelnök 
családjának tagjait. Mezei Pál dr. mondott 
ezután Búst Józsefiül emlékbeszédet. Dr. 
Rás kai Dezső egyetemi magántanár alelnök 
beszámolt a kaszinó Búst emlékének szen
telt évi 500 -500 pengős irodalmi és képző
művészeti alapítványáról. Megbízták ezután 
Lányi Dezső szobrászművészt Búst József 
mellszobrának elkészítésével. Az érdemle
ges közgyűlést nem tartották meg, mert 
1800 tag közül csak mintegy 200-an jelen
tek meg és igy határozatképtelenek voltak.

— A bajai OMKE gyűlése. A bajai OMKE 
vasárnap tartotta meg kerületi nagygyűlését. 
A központ képviseletében dr. Balkányi Kál
mán, Nádor Jenő és Pásztor Béla jelent meg. 
A gyűlésen megjelent dr. Reményi-Schneller 
Lajos országgyűlési képviselő is. Elnökké 
Kicin Emil kereskedőt, társelnökké Klauber 
Lajos bankigazgatót, titkárrá pedig Jász Jenői 
választották meg.

— Liber Endre és pesti városatyák látoga
tása Debrecenben. Liber Endre alpolgármester 
és Dorogi Farkas Ákos tanácsnok vezetésével 
vasárnap több fővárosi törvényhatósági bizott
sági tag Debrecenbe rándult ki. Megtekintették 
a Nagyerdőben azt a helyet, ahol a fővárosi 
tisztviselők üdülőtelepe fog épülni, azután 
Hajdúszoboszlót látogatták meg a pesti ven
dégek.

— SZOMORÚ VÁSÁR DEBRECENBEN. Va 
sárnap kezdődött meg Debrecenben a kirakodó 
vásár, amely ezelőtt három napig szokott tar
tani és résztvett benne az egész tiszántúli ke
reskedelem és gazdatársadalom. Az idén olyan 
kis érdeklődés nyilvánult meg, hogy hétfőn az 
árusok legtöbbje már ki sem rakta holmiját

— Megválasztották a spanyol elektoro
kat. Spanyolország vasárnap választotta 
meg azt a 473 elektort, akik a képviselők
kel együtt május 10-én megválasztják az 
uj köztársasági elnököt. A választás rend
ben joljjt le.

— Meglepő fordulat a turonyl gyilkosság 
ügyében. Vasárnap váratlan fordulat tör
tént az egy hónappal ezelőtt Turonyon 
meggyilkolt Bácz József siklósi kovács
mester ügyének nyomozásában. A siklósi 
csendörség régebben letartóztatta Kanyó 
György jómódú gazdát és feleségét. Ka- 
nyóné a vizsgálóbíró előtt kijelentette, 
hogy férje ártatlan, a gyilkosságot ő követte 
el Berán Biharvári Lajos pécsi sofför se
gítségével. A soffőrt vasárnap délután Pé
csett letartóztatták.

— Zár alá vették a pénzügyőrök a kő
szegi nagytraílkot. Vitéz Hcllriegel Gyórgyné 
kőszegi nagytőzsdéjét a pénzügyörök köze
gei zár alá vették. Az intézkedés okát tit
kolják. Hétfőtől kezdve már a pénzügyörök 
végzik Kőszegen a dohányáru elosztását.

— Halálozás, özvegy Singer Vilmosnál va
sárnap délután helyezték öröknyugalomra a 
rákoskeresztúri izr. temetőben.

— Elbocsátották a szolgálatból a legyűrt, 
mert megszöktek a fegyencck. A sopron
kőhidai fogházból néhány nappal ezelőtt 
hat fogoly megszökött. A foglárt, akit a fe
lelősség terhelt a szökésért, most gyávaság 
miatt elbocsátották a szolgálatból. Tokaji 
József, az elbocsátott börtönőr az igazság
ügyminiszterhez fellebbezte meg az üavet.

— Tavaszi dlvatsztlvetből mérték után 35 
pengőért remekszabásu férfiöltönyt vagy fel
öltőt készít*  két próbával a Versenyszabóság, 
VII., Rottenbiller-utca 4/a. /. emelet.

KOfflIYU A FÉRFIASNAK I
Mnjlték S IrlronAiban. Irta. BARABÁS PÁL.

Y FER, f'C. BÁTRAI MARTON, KERTÉSZ DÉZSA 
BOROSA GÉZA, LI NDA AY MARTA, RETKES FERENC, SZAPLONCZÁY ÉVA, IHÁSZ, FEHÉR 

LILI, FÓNAV MÁRTA, SZABÓ.

Bemutató szombaton az Andrássy-utl Színházban

Albert Bassermann 
«. Reinhardt

bécsi színháza, a
Josefstádter Theater 

tagjai ezidei legnagyobb sikerükkel 
vendégszerepelnek

Lessing:

BÖLCS NATHAH 
szerdán <,B csütörtökön, 

április 29 és 30-án a

U1BSZIHHAZ -Bon
Hajnali 
autókarambol:

súlyosan megsebesült 
Sílber Bandi az éjszaka 
népszerű kedvence

Vasárnap hajnalban 
a BI 874. számú taxi a 
Kerlész-utckn át a Rá- 
kóczi-ut felé haladt. 
Amikor a kocsi a Dob
utca sarkához ért, 
ugyanebben a pillanat
ban érkezett oda a 
BO 483. számú taxi is, 

amelyben Pollák Miklós 30 éves kereskedő 
és Silber Andor, a Moulin Rouge üzletveze
tője ültek.

Abban a pillanatban, amikor Silberék 
taxija az utcakereszteződéshez ért, megtör
tént a szerencsétlenség:

a két autó nagy erővel egymásba ro
hant

és Pollák és Silber, valamint Fülőp Antal 
sofőr az úttestre zuhantak.

A másik autó sofőrje értesítette a men
tőket, akik két kocsival vonultak a szeren
csétlenség színhelyére. A sérülteket első se
gélyben részesítették. Súlyosan sérült Pót
lók Miklós, aki lábtörést és zuzódást szen
vedett, Fülőp sofőr, a fején szenvedett zuzó
dást és agyrázkódást, de

a legsnlyosabhan Silber Andor, a pesti 
mulató társaséig kedvenc „lopós Ban

dija sérült meg,
bordatörést és mellkaszuzódást szenvedett. 

Mind a három sebesültet a mentők • 
Rófcus-kórházba szállították, ahol valameny- 
■íyiüket megoperálták. Az autókarambol 
"•gyében a rendőrség megindította a vizsgá
latot, hogy megállapítsa, melyik sofőr az 
oka a balesetnek.

— A BELGA MINISZTERELNÖK VAR 
'•ÓBA UTAZOTT. Van Zeeland belga mi- 
• isztcrclnök vasárnapra virradó éjszaka 
.’arsóba utazott. Ma, hétfőn fontos tárgya- 
ások kezdődnek a belga miniszterelnök és 
i lengyel államférfiak között. Elsősorban 
gazdasági kérdésekről tárgyalnak.

— Rozgonyinál 3 kabinetkép 8 P. Kálvin-tér 5.
— Egy morfinista orvos halála. Vasár

nap reggel Andrejkovics Kálmán 38 éves 
tataházai orvost holtan találták lakásán. 
Andrejkovics Kálmánt szivbénulás ölte 
meg. Az orvos erős morfinista volt, ar 
utóbbi időben már állandó kábulatban élt 
és valószínűnek tartják, hogy egy nagyobb 
adag morfium okozta halálát.

— ÜSETTY BÉLA AUTÓJA ÖSSZEÜT
KÖZÖTT A VILLAMOSSAL. Usetty Béla 
dr. országgyűlési képviselő, a Beszkárt el
nökének autója vasárnap este a Nagykör
úton összeütközött egy villamoskocsival. Az 
autó megrongálódott, de szerencsére a bent- 
ülőknek semmi bajuk nem esett.

— Különlegességi gázfőzótanfolyatn Budán. 
A Volt Iskolnlársnők Szövetsége különlegességi 
gáz főzőtanfolyamai május 5-én kezdődnek 
leniutalásra kerülnek: különféle hideg és uie- 

'cg előételek, hideg és nujlcg halételek, asz- 
pikkészltés, • fagyasztás, díszítés. Angol és ma- 
!yar húsok, pecsenyék. Torták, sütemények 
készítése, díszítése, fondant, gázok, farfaitok, 
fagylaltok és különböző italok készítése. Terí
tés művészete, díszítő és különleges konyha
technika. A tanfolynin négy hétig tart. Tandíj 
(betratósi díjjal, és anyagmegtériiéssel együtt) 
10 pengő, mely összeg n beiratáskor fizetendő. 
Beiratkozni lehet minden hétköznap d. e. 9—12 
óra között //.. Batthyányi u. 8. sz. alatt, az 
igazgatói irodában (telefon: 51-8-60).
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SZINHÁZ-MOZI

Nagy gyásza van Idírinczy Vilmának, a ki
váló operaénekesnőnek, aki hároméves házas
ság után tragikus körülmények köaölt elvesa- 

kiváló 
» rák

tette férjét, dr. Stambcrger Imrét, a I 
gégespcclallstát; az irtózatosan grasszáló 
ölte meg.

’ / * ~~
Bársony Rózsi kétnapos rekedtsége ki

termelte a pesti viccet: a néma levente 
kaptunk egy néma szubrettet is.

után

Éjjel-nappal próbálja a Kamaraszínház 
Kellér-^Bródy operettjét, a Zöldbéká t, amely- 
nek bemutatóját május hatodikára tervezik 
Ralla Ideivel, Somogyi Nuslval. Lengyel Gizi
vel, Latabárral, Feleky Kamilla! a főszerepek
ben.

Ma. hétfőn, uj film forgatását kezdik a 
Hunniában: Mirscha, az orosz-francia cso
dagyerek, Szőke Szakáll és Bállá Licl a 
főszereplők, Hegedűs Ferenc a producer, 
Gál Béla a rendező.

Bulla El ni a hétfőn reggel élete első vidéki 
turnéjára indult: este már a Vallomást játssza 
a szegedi színházban.

A pécsi Nemzeti Színház nagy sikerrel 
mutatta be Bende László, az ismert és ki
tűnő színész Szerencsekerék cimü operett
jét, amelynek zenéjét Bondy Endre és Né- 
gycssy Gyula szerezték.

Szakináry Endre jól sikerült szerzői estet 
rendezett. Közreműködött Dayka Margit, Zá- 
gon Vera, Feleky Kamii.

AZ EN FIAM.

Beszéljünk egyszer végre komolyan a kül
földi filmek magyar szinkronizálásáról. A 
„Maternité" cimü francia filmet a Pulváry- 
féla eljárással megmagyarosilotla Lakner 
Arthur és Fedák Ágota dr. Állapítsuk meg, 
hogy ez már nem kísérlet, hanem nagysze
rűen sikerült munka. Természetesen azonban 
nem hiba nélkül való. Egy helyen például 
megkérdezi az egyik szereplő:

— Élnek még a szülei?
— Sajnos — hangzik a válasz. —< A 

„nem" szócskát ugyanis alaposan elharapta 
a szereplő és csak a francia színész játékán 
látszik, hogy azt akarta mondani. Az egyik 
férfiföszercplő szörnyen patetikusan beszél, 
biztosan meg volt ijedve a mikrofon előtt. 
Kitünően érvényesül azonban Orsolya Erzsi 
hangja és Meggyaszay Vilmáé. Igaz, Mcgy- 
gyaszay Vilma?! Abban a moziban, ahol ezt 
a filmet láttam, az előcsarnokban a bülTé 
felett egy márványtábla hirdeti arany betűk
kel: „Ezt a színházat Meggyaszay Vilma mű
vészetének hódolói építették 1918-ban".

A HÉT TÖBBI FILMJE.

A KORONOFF ÉKSZEREK Izgalmas és for
dulatos detektivtörténet a Metróban. Főszerepét 
az -angyalarcu Mirna Loy játssza A reklám azt 
állítja, hogy miatta halt meg Diliinger. Elhisz- 
szük. A műsor első részében játszott „Audosz- 
kop“ nevű plasztikus „hangosfilmhez" hasonlót, 
ha jól emlékszünk, huszonöt évvel ezelőtt lát
tunk piros és zöld szemüvegünkön keresztül az 
újpesti vásártéren. Azóta több humoros bűvész 
megismételte a mutatványt, hol a Royal Orfeum
ban, hol a Néparénában. Igazi ülmet kérünkl 

MARTA Flotov vlgoperáját most hangos- 
filmváltozatban is látjuk a Radiusban. Szépen 
elkészített németnyelvű film, látványos és ha
tásos. Akik nz ilyet szeretik, szívesen megnézik. 
~ REJTELMES ÁZSIA. Végre ismét egv szép, 
egv izgalmas dzsungelülm. Lélekzetállitóan le
nyűgöző vndászknlnndok állafpárvlndnlok. Nem 
a legszerencsésebb és kissé sok Pluhár kisérő 
magyarázata. — FELSŐBB PARANCS. Nagy 
siker van az Urániában, ahol Lil Dngover román- 
likas kémfilmót játsszák Soha szebb, Izgalma
sabb As emberibb nem volt ez a. nagyszerű szí
nésznő, mint ebben a filmjében. A napóleoni idők 
romantikus háttere bontakozik ki a jól felépi- 
l''lt és indokolt kémtörténct hátterében. Kari 
hudvlg Dichl férfias, szimpatikus színész. Ajánl
juk ezt a filmet.

A HERCEGNŐ
F

UAZASOlillí ár Barsonv RÓZSI
Hermes-film CattWrWkttfi HADIIKBA*

4^ Előkelő Színigazgató
és Beötfiy Lídia házassága

FR1SSEN, NAPBARNITVA érkezeti ha
za kéthetes rivierai kirándulásáról Beöthy 
Lídia, akit Pesten meglepő és szenzációs 
házassághir fogadott.

Az intimplsták félreérthetetlenül céloz
tak arra, hogy az egyik igen előkelő szín
házunk igazgatója válik feleségétől, hogy 
anyakönyvvezető elé vezethesse az elhalt 
nagy színházi vezér leányát. A színházi 
benfentes, aki az illető színigazgató páho
lyában valóban láthatta egyszer-kétszer 
színházi életünk eme ígérkező csillagát, 
nyomban megállapította: Beöthy Lididről 
van szó. Ezekután misem természetesebb, 
minthogy a pletyka és kombináció nagy
frekvenciái ju rádióján szét szaladt a hir 
Beöthy Lídia közeli házasságáról. Miután 
a téma napirenden van, beszéljen róla ma
ga a legérdekcltebb fél:

— Mikor hazajöttem és utam az egyik 
színházhoz vezetett, ott valósággal ünne
pelni kezdtek. C”_.’ * ’ ”
úriember keresztnevét 
rá, hogy tulajdonképpen miről is van szó. 
Mit lehet ilyenkor tenni? Ha tagad az em
ber, akkor azt mondják, hogy mégis igaz 
a dolog, bevallani pedig, ami nem igaz, azt 
mégsem lehet. Itt közlöm tehát mindenki
vel, hogy a gratulációkat tisztelettel vissza 
kell utasítanom. Tény az, hogy egyszer- 
kétszer meghívtak az illető színigazgató 
páholyába. De ezen a címen feldúlhatnám 
az összes pesti színigazgatók családi béké
jét, mert majdnem mindegyik páholyában 
már voltam vendég és tudtommal a pesti 
színigazgatók kilencvenkilenc százaléka 
nős.

NEM MEGYEK FÉRJHEZ, ellenben szí
nésznő vagyok, leszek és maradok, — ha 
ugy tetszik. A Vígszínházzal ugyanis béké
sen felbontottuk a szerződést és lehet, 
hogy a Magyar Színház egyik közeli új
donságában fogok fellépni. Jövőre pedig 
Bárdoshoz szerződtém egy szerepre. Hogy 
mikor játszom, attól függ, vájjon mikor 
találnak darabot számomra. Addig termé
szetesen szabad vagyok ...

Vegyük le tehát napirendről Beöthy Lí
dia contra Előkelő Színigazgató házassági 
ügyét.

Gyakran emlegették egy 
levét s csak akkor jöttem 
ikénnen miről i.t nnn trA

Külön- Nem szóltunk szembe
véleményünk a naPitaitó kritikájával, veiemenpunK amely sztnte eyyönletü 
a KOninokrÓl lelkesedéssel állapította 

meg, hogy a Nemzeti Színház végre múltjá
hoz méltó művészi produkcióval lepte meg 
a közönséget, nem szállónk szembe Kállait 
Miklósnak azzal a megállapításával, hogy: 
„a legmodernebb drámai bonyodalom fris- 
seségcvcl színpadra visz egy sokszázados 
mondát", csak egy és másban szerény kü
lönvéleményt jelentünk be. Pl. kifogásoljuk 
azt a tudálékos japán szóáradatot, amely 
erőszakosan akart valószerü lokálkoloritot 
adni ennek a számunkra annyira idegen és 
erkölcsileg majdnem érthetetlen japán tra
gédiának. Millos Aurél, aki a japán színját
szó stílust koreograflailag szinte túlzottan 
kihangsúlyozta (az első jelenetekben a né
zők nem fojthattak el egy-cgy hangos ka
cajt), tényleg óriási munkát végzett, amikor 
a Nemzeti Színház tagjaira szinte ráerősza
kolta a mondanivalójukkal európai érte
lemben sokszor ellentétes mozdulatokat. Na
gyon természetes, hogy ezek a mozdulatok 
„nem jöttek a színészből" sokszor erősza
koltan hatoltak. (A végén egy kicsit untuk 
is). Beszéljünk talán a főszereplőről is, So
mogyi Erzsiről, egyik legédesebb, legbájo- 
sabb, legangyalibb Halvánkról, aki azonban 
sokszor izes dunántúli dialektussal sírta cl 
Kaojo hercegnő szerelmi bánatát. Tudjuk, 
hogy a szerep Bajor Gizinek készült, erős 
utalással a Krétakör-beli felejthetetlen ala
kítására. Talán mégis meg kellett volna 
várni a művésznőt, mig a Nemzeti rendel
kezésére állhat. A többiek nagy igyekezettel 
végeztek erejükön felüli munkát. Igy a szép 
Eöry Kató, a nagyszerű Tímár József, Sugár

Károly, Pethes Sándor, Ungváry László és 
Lehotay Árpád. Jaschik Almos tündérorszá
got varázsolt a színpadra.

A magyar
színészet
nagrfövete

volt tizenkét éven ke
resztül Molnár Dezső 

a Szinészszövetség 
----- .J elnöke és 

igazgatója, aki a héten egy izgalommentes 
választmányi ülésen állítólag beadta le
mondását. Csodálkozva láttam, hogy sehol 
egyetlenegy meleg mondat sem méltatta 
Molnár Dezső érdemeit távozása alkalmá
val, de türelmetlenül reklamálom azt, hogy 
legalább egyetlenegy színész kiáll jón ez
zel: „be kár Molnár Dezsőnkért".

Mert Molnár Dezsőnek köszönheti a 
magyar színészet a maga Magna Chartá
ját, azt, hogy a magyar színészet társadal
milag, erkölcsileg és anyagilag ott van. 
ahol most, ö harcotta ki az úgynevezett 
kollektív szerződést, amely emberséges 
módon szabályozza a színészek és szín
igazgatók közti viszonyt, az ő hatalmas és 
energikus munkájának köszönhető a szín
házi választott bíróság intézménye, amely 
egyszeriben megszüntette a színigazgatói 
önkényt.

Nem tudom, hogy a súlyos betegségéből 
most nemrégen felépült Molnár Dezsőt 
milyen indokok késztették arra, hogy ott
hagyja a színészet legfontosabb diplomá
ciai őrhelyét, amelynek ő adott súlyt és 
méltóságot. Állapítsuk meg csak azt, hogy 
pótolhatatlan veszteség érte a színészeket, 
ha ugyan befejezett tény Molnár Dezső tá
vozása. Legelső élharcosuk dőlt ki a csata
sorból. Ez az élharcos azonban nem han- 
dabandázott. Elegáns, disztingvált ur volt 
mindig. Halkszavu, csendes diplomata. A 
baj talán az volt, hogy fölényesebb, úribb 
és elegánsabb minden gesztusa, mint azt 
egyesek elbírták volna... Mi nem búcsú
zunk tőle . ..

Forrong a
sxínfiáxí front 

létről. Éppen ezért 
produkcióra a helyiséget, hanem az időt 
átépítésre használják fel. Az elsőcmeleti 
páholysort kidobják, oda erkély kerül, 
ugyanezt teszik a második emeleten Is s igy 
kétszáz hellyel több lesz a színházban. 
Csak legyen kétszázzal több közönség is.

A Royal Színház épü
letének gazdái ar egyik 
színházi tröszttel tár
gyalnak a jövőévi bér
nem is adják ki nyári

Győzött a Grand Café
Ezentúl nem adnak engedélyt café-bár nyitására

Alig néhány esztendeje, hogy a Duna*  I relniök és billiárdasztalt se kell tartaniok, 
parton megnyílt egy kis kávéház, amely | ezért alacsonyabb árakat szabhatnak meg
zsánerben teljesen elütött a régebbi buda
pesti kávéházaktól. A dunaparti alapítás 
remekül bevált, sorra nyíltak hasonló kávé
házak

Az apró, intim kávéházakat annyira 
felkapta a közönség,

hogy az óriási rezsivel dolgozó, nagy ház
béreket fizető nagykávésok számára már 
igen komoly konkurrenciát jelentettek. A 
nagykávésok panaszkodni kezdtek a kis- 
kávésokra és azt emlegették, hogy mikor 
ezek a kiskávésok megkapták az iparenge
délyt.

as iparhatóságok mellőztek egy régi 
előírást.

Van ugyanis egy fővárosi szabályrendelet, 
amely előírja, hogy kdvéhátnak a helyisége 
legalább százötven négyszögméter alapterü
letű legyen és legalább két billiárdasztalnak 
kell n közönség rendelkezésére állni. Azt 
panaszolták a kávésok, hogy az ipnrható- 

adtak at Intim kóvőházaknak. 
knek a helyisége sokkal kisebb 

és hilliárdaszlult egyáltalában nem tarta
nak.

A kávésok ipartestiilete végül is panaszt 
tett a kamaránál az iparhatóságok gyakor 
lata miatt. Főként arra hivatkoztak, ar 
intim kávéházak azért dolgoznak kisebb 
rezsivel, mert nem kell nagy helyiséget bé-

Meseáruitóz ODerenszinMz

A Fővárosi Operettszinház május tizen- 
ötödikéig opciót adott a bérletre a Pásztor
csoportnak. Pásztor ék egy nagy moziérde
keltséggel kapcsolatban nagy filmszínhá
zat akarnak létesíteni, de ha erre engedélyt 
nem kapnak, akkor itt színház tesz jövőre 
is. — Békeffy László a Gresham helyiségé
ben csinálja meg uj kabaréját, amelyre 
erősen szervezkedik. .4 Terézköruti Szín
pad több tagjának ajánlatot tett, akik cé
lozva Koboz Aladár nem túlságosan bő
kezű, gesztusaira kijelentették, hogy in
kább a kicsi, de biztos, mint a nagy és nem 
annyira biztos: tehát inkább maradnak 
Koboznál. — Debrecenből írják: Ismét 
megindult a roham, hogy Horváth Árpá
dot ültessék be a debreceni Csoko- 
nai-Szlnház igazgatói székébe, ahol 
közmegelégedésre Kardos Géza dolgozik 
évek hosszú sora óta. Eddig ragyogó elő
adásokat kaptunk, a legkitűnőbb színé
szekkel. Kérdem tehát, minek nekünk 
Horváth ur, akit nem ismerünk. Tavaly is 
megkísérelték, hogy nyakunkba ültessék. 
Hát nekünk nem kell...

Esküvőre harangoz- 
Romola tűk e héten a Mátyás

éi édesanyja templomban, de a ha
rangok zúgása nem

csak at ifjú pár, Nizsinszkij Kyra, Marke- 
vits Igor beteljesülő boldogságát hir
dette. A megbékélés hangjai it kicsen
dültek belőle. Amikor a fiatal pár az ol
tár elé lépett, könnyteleniU összeborult két 
asszony: anya és leánya, Márkus Emília 
és Nizsinszkijné Pulszky Romola.

Együtt zúgtak tehát a nász- és béke
harangok a Mátyás-templomban. Nem vé
letlenül. A kis Kyra rendezte ezt igy, 6 
találta ki azt, hogy Pestre jöjjön, a nagy
mamához és itt tartsa meg esküvőjét, 
amelyre természetesen elvárta édesanyját 
is, Romolát. A nagy Nizsinszkij felesége 
ugyanis attól a pillanattól kezdve, hogy 
sorsát a tánc utólérhetetlen fenoménféher. 
kötötte, nem a legjobb viszonyban volt 
édesanyjával. Márkus Emília akkoriban 
hevesen ellenezte ezt a házasságot, « fiatal 
és szenvedélyesen szerelmes lány megszö
kött a szülői háztól. A közelmiiltban pedig, 
amikor Romola híres emlékiratait meg
jelentette Nizsinszkijröl, ebben édesanyjá
ról, Márkus Emíliáról is megemlékezett, 
Márkus Emília sietve tiltakozott a könyv 
egyes kitételei ellen. Annyit el is ért, hogy 
a könyv magyar kiadásaiból a kifogásolt 
részek teljesen kimaradtak. Azóta az anya 
és leánya közötti viszony még jobban el
mérgesedett, de mindent expiált most a 
kis Kyra: Romola Pestre jött, sietve fel
kereste édesanyját, akitől bocsánatot kért 
ott, a templomban, az esküvői harangsu- 
gás közepette.

Nizsinszkijné 
ként szombaton 
Carllon-szállóbeli 

Pulszky Romola egyéb
elutazott Budapestről, 

lakásáról.

és igy
Indokolatlan versenyt támasztanak

a nagy rezsivel dolgozó nagykávéházakkal 
szemben.

Mikor a kamara előtt felmerült a szóban*  
forgó székesfővárosi szabályrendelet prob
lémája,

Szendy Károly polgármester la hoaU- 
szólt.

A polgármester felvetette, hogy a régebbi 
kikötések ma már nincsenek összhangban se 
a kor ízlésével, se pedig a mai kor szükség
leteivel.

A kávéslpartestület viszont azt az állás
pontot foglalta el, nincs szükség kivételei 
állapotok tűrésére, sőt éppen

a különleges budapesti kávéházi Ipar 
színvonalának és nívójának megőrzése 

érdekében
szükség van arra, hogy a szabályrendeletet 
fenntartsák.

A kamara végül hossias tanácskozás 
után kimondotta, hogy tiszteletben tartja 
azoknak a jogait, akik eddig már engedélyt, 
kaptak intimkávéházra,

a Jövőre nézve azonban a szabályren
delet fenntartását kívánja,

az, hogy százötven négyszögméter alap
területnél kisebb helyiségre ne adjanak 
kávéházi iparengedélyt

és a nagy együttes 
felléptével
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A Hungária káprázatos finisben 
legyőzte a Ferencvárost és ezzel 

a Nemzeti Liga bajnoka lett
Az észfutball diadala volt a vasárnapi nagy győzelem

HUNGÁRIA—FERENCVÁROS 3:2 (1:1)
Nagy nap virradt a futballra: nz örök derbi 

kél hőse csapott össze gigantikus csatában, 
hogy eldöntse — nem a bajnokságot, amit a 
Hungáriától elvenni már nem lehet —, hanem 
a pillanatnyi hegemónia kérdését. Az örök ve
télkedők küzdelmét mindig nagy érdeklődés 
kisérte. Nem volt fontos sohasem, a bajnoki 
tabella állása, hanem szómitott a rangsor, a 
Hungária és a Ferencváros, a magyar futball 
a két primhegedüse a nagy koncertre mindig 
nagy közönséget vonzott.

így történt ez most is.
Több mint 20 ezer néző

vándorolt ki a Hungária-utra, ahol — pikáns!
— ezúttal nem n pályatulajdonos Hungária, 
hanem a vendég Ferencváros volt a házigazda. 
A pályaválasztás ugyanis a Fradié volt. Az uj 
pályája még nem készült el, a bérelt Beszkárt- 
pálya kicsi volt a célra, igy hát a Hungáriá tól 
kérték kölcsön a pályát. Megtörtént tehát a 
furcsa helyzet- a vendég volt a házigazdája a
— házigazdának. Ez persze nem sok előnyt je
lentett a Hungáriának.

A közönség hömpölygő áradata már egy 
órakor elindult a város minden tájáról a peri
féria felé. Valóságos hadszíntér fogadta őket.

Kioktatott rendőrlegénység
sorfala között mintaszerű rendben érkeznek az 
autók, a villamosok, ömlik a nép a nagy aréna 
felé

A jegyüzérek
a váratlanul jó időjárás miatt óriási üzleteket 
kötnek. Negyedóránkint emelkedik az ülőhe
lyek ára.

izgalmas a játék. Szabadrúgással feljön a Hun
gária, de Müller ellövi ' ""
nyűn

A titkos szervezet
központi irányifás alatt állhat, mert nincs alku
nak helye, nz árak szigorúan szabottak. Né- 
hányuk rajtaveszt, detektívek „emelik kl“ őket 
a tömegből s a zsebekből hullik a sok jegy és 
pénz. A pálya, ha messze is van a nyugateuró
pai nívótól, takaros rendezettségével szemre 
szép benyomást kelt. Az üde pázsit önkéntele
nül is vidámmá teszi az embert.

A divatrevük
híveinek is van mit nézniük. A télies, szőrmés 
kabátkrcációktól, a tavaszi kosztümök elegáns 
vonaláig mindent megtalálhat itt az ember. A 
divatrevü egyben szépségverseny is. A szín
falak világának szépségeitől a polgári szépsé
gekig pazar skálában vonulnak fel

a híres magyar nők.
Külföldi Is bőven akad. A derbinek nemzetközi 
közönsége van. Es nemzetközi izgalma. Ahogy 
múlnak a percek,

egyre feszültebb a légkör.
Mind sűrűbben lobban fel a dohányzók 
gyújtója. Szállnak a füstkarikák... és szólnak 
a tüzoltólegények. A tribünökön tilos a do
hányzás — magyar futballpálya, 1936!

Azután kezdődik a nagy esemény. Jönnek a 
csapatok.

_ puskaport. Turay csu- 
beletalpal Móréba, ugy néz ki, hogy

SAROSTT FOGJAK — DE

baj van,
de Móré feltápászkodik. Nagy az iram, a Fe
rencváros valamivel élénkebb és veszélyesebb. 
Táncos remekül elhúz Dudás mellett, beadása 
nagy veszélyt varázsol, de Biró a helyén van 
és térlölelő felszabadítása tapsot vált ki. Móré 
nagyon feljavml, ugylátszik használt neki a 
Turay „kuparugása". Most Kardos Pluhár 
Pistát bombázza meg, aki a taccsvonalon áll a 
mikrofon előtt. Heves Hungária ellentámadás 
során Dudás messziről mellé lő. Ezután pontos 
passzokkal nyomul fel a Fradi, Sárosi lövését 
Szabó a kapu torkában kiejti, de szerencsére 
nincs ott senki a zöld-fehér partnerek közül. 
Táncos ,.megfirkálja" a védelmet, dohát ez 

nem minden.

IS TUD GÓLT LŐNI

Mándi nem engedi lövéshez Gyurka doktort, de a passz útját már nem állhatja el és Igy
Kiss lövése Szabót érintve egyenlít. I. félidő 37. perc. 1:1. (Copyright by Hétfői Napló. -s 
System Horváth.)

ön-
Cseh sziporkázó szellemessége 

eldönti a nagy tét sorsát

Korányiból kitör a csatárvér, 
gólt lő saját csapatának

A tömött 
ar elsőnek 
hangúnak, 
hogyan fog

tribünök viharzó tapssal fogadják 
megjelenő Hungáriát. Füttyök is 
holott ki tudja, hogy — Kardos 
ma játszani? A Fradi megjelenését

KORÁNYI ONUOIJA

Pikáns helyzet! Kutast kifutására nem szá
mit ■ megzavarodott Korányi és elegáns gólt 
gurít saját kapujába. 1. félidő 30. perc. 1 :0. 
(Copyright by Hétfői Napló. — System Hor
váth. )

Ferencváros: Kutas!—Polgár, Korányi— 
Lyka, Móré, Lázár—Táncos. Kiss, Sárosi dr., 
Toldi, Kemény.

A helyválasztás a Hungáriának kedvez. Szél
lel és nappal a hátban játszik. Sárosi dr. kezd, 
pontosan öt órakor. Kardos izgalmában tót
ágast áll: vért présel a fejébe. Végre kezdik. 
Müller nyomban lő és utána sántikálni kezd. 
No. ez jól indul — sóhajtják a kétségbeesett 
drukkerek. A kornernek sem örülnek. Bíró 
csak a vonalon tud menteni újabb kornerrel. 
Sárosi csodás kiadását Kemény kapásból lövi és 

Szabó meseszép boxolással ment.
Titkos támadja a kapust — füttyöt kap. 
Újabb korner a Hungária ellen. Mellé megy, 
így jár Toldi is a 25 méteres bombájával. Nagy 
meglepetés Dudás kitűnő játéka. Kardos 20 
méterről kísérletezik. Aztán korner a Fradi 
ellen. Semmi sikere sincs. No, még egy, ha 
már Turay szabadrúgása sem sikerült közben. 
Ez is eredménytelen. Általában az egész játék. 

Messze van az előmcccs nívójától.
Nagy a tét... presztízs. Viszont ez a játék sem 
nagyon presztizs-emelö. A 22. percben Cseh és 
Titkos végre mintaszerű összjátékkal nyomul
nak előre, a beadás Kardos elé röppen, aki 
futtában a kapu mellé tolja a labdát, óriási 
helyzet volt! Toldi támadja a földön fekvő 
Szabót, ebből nagy rumli lesz, a vérbő embe
rek 11-csért csengenek. A Fradi kezd bele
melegedni. Látszik ez Sebes fején is — véres. 
Dudás lassan hanyatlik.

Kapushiba
A 30. percben
Kardos támadása miatt Kutas! kifut a 
púból, Korányi hazajátszik és Kardos mo
solyogva nézi, ahogy a labda 10 méteres 

utján lassan begurul a húlóbu. 1:0.
A Fradi-védelcm jó bajtársként kisegítette 
lábad *zó  Hungária csatársorát.

gól

ka-

e favoritnak kijutó hangorkán üdvözli. 
Gombot biró sípjelére feláll a kőt csapat: 
Hungária. Szabó—Mándi, Biró—Sebes, Tu

ray. Dudás—Sas, Müller. Kardos, Cseh, Titkos.

Drámai 11-es — neppienddel
A játék áll cgv ideig, majd a 37. percben 

ismét kapushiba következik, ez egyensúly ked
véért a másik oldalon.

Sárosi labdát kap Tolditól, Mándi mellett 
térül-tordul, azután Kiss elé tálul, akinek 
1(1 méteres gyenge lövése Szabó korét 

érintve a hálóba esik. 1:1.
Megjön a letört Fradi közönség hangja — ka
matostól. Követelik az újabb gólokat. Korányi 
nem hallgat a jó szóra s igy a Hungária nem 
vezethet.

A kék fehér csatárok puhák, technlkáznnk 
Még Sas a legjobb.

Egy ártatlan beadása a tőle 0 méterre álló 
14zár kesén Irányt változtat. Gombos bíró 
habozás nélkül fuj: 11-es! A Fradi alig 
tiltakozik. Cseh áll a labda elé. Mikor a 
lövésnek fut, beugrik Lyka és reklamálja 
a bírónál, hogy a labda nem jó helyen állt. 
Cseh lövése a kapufán csattan én Kutast 
elfogja. Lyka belépése miatt a 11-est újra 
kell rugatnl. Nagy pech! — gondolják a 
drukkerek. Minek a’óll és lépett körbe 
Lykat Aa •JtaUHéaael moi veaatenek aaoa-

■kz izgalom egyre nő. Ugylátszik az ügyele
tes rendőrtiszt is észreveszi a kirobanni ké
szülő hangulatot s

csakhamar megjelenik a pályán tizenkét 
rendőr

és a salakpályán mennek végig. A 28. percnél 
tart a játék, amikor formás Ferencváros-táma- 
dás után Szabó diszkoszmódra röpíti a labdát 
Müllerhez, akit Toldi mintegy huszméteren ke
resztül hiába kerget

Móré és Korányi szerencsétlenül össze
ütköznek és mlndketteo a fejüket fogva

a

terülnek c! s földön. Müller Karoshoa 
pasazol, ő viszont a szabadon álló Titkoa- 
hoz juttatja a labdát, aki szenzációs éles 

lövéssel a jobbsarokba juttatja. 2:1.
A Hungária most újabb és újabb gólvessélyt 
hoz össze a Ferencváros-kapu előtt.

Feltűnően gyenge Sárosi Gyurka, akinek 
egy-két passzán • • —

Titkos megfogja 
kénytelen ugrálni, 
vicces jeleneten.

kívül semmi sem sikerűi.
Lyka lábát, aki egyláboa 

A közönség nagyot nevet a

Egy ész-gól a javából I
A 34. percben újabb gólhoz jut a Hungária: 
Kardos finoman lecsusztatja Csehnek a 
labdát, aki ügyes oxforddal maga elé po
fozza, majd testcsellel kiugrik a tétovázó 
Lázár és Korányi mellett és ballábbal nagy 

gólt ragaszt a felső hálóba. 3:1.
Eit a gólt nem a láb, hanem az ész rúgta! 

Cseh Matyin kívül alig tudta volna még ezt 
valaki megcsinálni, mert pontosan ki kellett 
nézni azt a szabad pontot, ahol a labda bejut
hatott és ezt Matyi pompásan csinálta — teli
találat voltl A futball-rafflnéria non plus ult
rája. A kékfehér közönség fantasztikus öröm
mámorban úszik a csodaszép gól után.

A Hungária most hatalmas iramot diktál, 
hiszen már páholyban van a győzelmet illetőn. 
Cseh szenzációs formába lendül, szinte szipor
kázik az ötleteségtöl. De közben pechje is van, 
mert közvetlen közelről mclléplasziroz. Most 
jön egy nagyon szép Ferencvúros-támadás: 
Kemény—Toldi—Kemény—Sárosi a labda útja, 
de Gyurka ezúttal sem találja fel uxigát a 
kapu előtt. Lázár a jobböszekötőbe megy, Kiss 
pedig balfedezetet játszik a hátralevő percek
ben.

Az utóbbi tiz percben mindenki a hagyomá
nyos Fradi-finist várja, ehelyett azonban

a Hungária diktálja az iramot, még pedig 
csodásán.

Turay vastapsot kap nagy munkájáért, Titkos

mintha a keleti 
at energiát, k

pedig ugy robog le a szélen, 
expressztől kölcsönözte volna v
Fradi meg-megujuló ellentámadásait a biztos 
lábon álló Biró veri vissza szikla módjára.

Biró különben a mezőny legjobbja.
Most azonban véletlenségböl csinál egy kis 
kellemetlenséget is. Ugyanis belerúg Sárosi 
térdébe, aki percekig fogja a lábát. A közön
ség egyrésze szidja Bírót, pedig mindenki lát
hatta, hogy a játék hevében történt a kollizió. 
A 44. percet mutatja az óramutató, amikor

a Toldi által szöktetett Kemény pompás 
Ívelést küld be a középre. Biró, Mándi. 
Sárosi, Toldi és Turay feje lendül a ma
gasba, azonban Gyurka kimagaslik a többi 
közül és nagy erővel pofozza a labdát a 
hálóba. Közben Szabó fejével Is összeüt
közik, úgyhogy a Hungárla-kapus pár 
másodpercre megszédül. A gól azonban 

már bent volt. 8:2.
Most újra fellángol a Fradi-közönség biztatása, 
már csak egy perc van hátra, de eszeveszetten 
biztatják a Fradit, talán még sikerül... a le
hetetlent is meg kell próbálni... A Fradi tá
mad is, azonban minden-minden hiú ábránd
nak bizonyult. Gombos biró véget vet a nagy 
csatának, az állóhely-publikum bctódul a 
gyeppázsitra, körülfogja a játékosokat és sze
leteiének minden jelével elhalmozza. Kijut a 
nagy ováció Schaffer Spécinek is, akit össze
vissza csókolnak és vállra emelnek.

ban sokat. Cseh ugyanis másodszorra sem 
ügyesebb, sőt határozottan, ügyetlen, mert 
magas labdáját Kutast kornerre tolhatja. 

Óriási az öröm a Fradiban.
Ezután rohamozzák csak meg a bírót és 

reklamálják az esetet. Rálött labda! — állítják 
egyhangúan. A távolság ugyan elég nagy volt 
Sas és Lázár között, a 11-es azonban tulszigoru 
ítélet volt n kétségtelen hendsz ellenére is. Vi
szont ez a biró felfogásának a dolga, ebben 
vitának helye nincs. A játékosnak és drukker
nek sohsem szándékos a hendsz

ffiinpdrin-támadóssal indul a második fél
idő. Műf/er mellé lő. Móré elengedi Müllert, Sas 
szélsebesen fut le, közelről kapu fölé bombáz. 
A túloldalon viszont Kemény és 7'áncos két 
akciója vált kis izgalmat. Sárost Gyurka egy 
jó szöktelésscl vonja magára n figyelmet.

Remek Fradi háromszögelések!
Kardos helyet cserél Csch-vel. Sárosi ügyesen 
tör át a két hekkeken, de a döntő pillanatban 

I elesik, a labda nála marad igy is, felkel, lő —
Szabó kezébe. A Ferencváros most elegáns fö
lényt biztosit a maga számára. Nagyon szép,

15 ezer néző a Kispest-Budai 
meseszép párharcán!

BUDAI „11* —KISPEST 4:2 (1:1)
Soha ennyi nézője nem volt még a Kispest— 

Budai-mérkőzésnek. mint ezúttal a derbi előtt. 
Közel 115 ezer néző tapsa közt futnak ki a já
tékosok, majd nyomban kezdenek. Párperces 
játék után Komáromi olyan gólhelyzetbe kerül, 
ami csak egyszer adódik egy életben. Mellé 
lövi. Mindenki a fejét fogja, csak ő nein. A 
Budai ugy harcol, mintha külön kettős jutalom 
várná a győzelmüket Nagy a tét, meg kell 
könnyíteni a Phöhusnak a KK felé vezető utat. 
Igyekeznek isi Lyka olyan bombákat ereget, 
hogy kasszofurásra lehelne hasznúin!. Sztanesik 
is utúnácsinólja! Tapsot kapnak a támadó bu
dai legények. Ez. aztán viharossá dagad, ami 
kor Rökk támadása nyomán Sztanesik lö, le 
ülik kézzel n labdát, de a 11-estől megkíméli 
a Kispestet Komáromi, aki besodorja a lab
dát védőkkel együtt. 1.0. Az iram nem lankad, 
pedig már 20. perce játszanak. Vértért csak 
buktatással tudják megállítani, nem 11-es, vo

nalról lő Komáromi — remek kapufát. A kis
pestiek csak néha lendülnek támadásba, mintha 
védekezéssel meccset lehetne nyerni... ehhez 
csak a Budai ért. Az Is rosszul. Egy támadás
nál irtó rumli keletkezik. Nemes-be csúnyán 
beletaposnak, jogos 11-es: Szabó II. belövi. 
1:1. Izgalmas, remek mérkőzés. Minden moz
zanat csupa erő. Sztanesik pompás fejese ka
pufán csattan. Nagy a budai fölény. Megyeri 
árulja a terepet, remekül készíti elő a hely
zeteket. Ezzel szemben a kispesti védelem a szi
lárd pont, bár hibájukon kívül már több gólt 
kaphattak volna, ha Vértes a szélen kissé job
ban játszik. Pozsonyi val a szélen a budaiak 
már a félidőben fogadhatta volna a Phőlnis 
gratulációit. így azonban „csak" a közönség 
elismerése jutalmazza n remek sportért.

Szünet után folytatódik a heves harc. Mintha 
a Budai akarna a KK ha jutni! Mint egy ne
héz prés, fekszik a kispesti kapura.

Pazar összjálékok agy csillog, mint egy
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1 Játék Gól Pont

1 HUNGÁRIA 23 82:17 44
2 ÚJPEST 23 70:20 87
3 FERENCVÁROS 23 92:43 35
4 PHÖBUS 23 64:47 29
5 KISPEST 23 54:40 27
6 BUDAI 11 23 37:41 20
7 SZEGED 22 29:30 20
8 III. KÉR FC 23 35:53 20
9 SOROKSÁR 23 40=05 19

10 BOCSKAI 20 43:36 18
11 BUDAFOK 21 45:59 18
12 SBTC 23 33:75 12
13 TÖREKVÉS 23 24:79 9
14 ATTILA 23 25:62 6

Ir-magyar válogatott mérkőzés a Hungérla-
uton.

kellemes konferanszié, aminek kitűnő 
poénje is van

Merthát az áttörés sikerül Lyka lő először, em
berben akad el, lő másodszor s ez már a há
lót dagasztja. 2:1. Csóközönben kullog Lyka a 
középre. A játék minden perce érdekes. Ennél 
jobb műsort a derbi elé kitalálni nem lehetett 
volna. A kispestiek a gól után több akció
kedvvel fekszenek a küzdelembe, ami arra jó, 
hogy a Budai a védekezés magasiskolájából Is 
vizsgázhassák. A vizsgán sikeresen túlesnek, 
nyomban támadnak. Vértes jóvátétel címén pa- 
ládés egyéni akcióba kezd s végül mesés, véd- 
hetetlen gólt lövet Komáromí-val. 3.1. Tapsok 
özönében játszik ezután a népszerű budai csa
pat. Serényi offszájdizü támadása fenyeget 
góllal ezután, de a lövést foja Havas. Hanem 
aztánl Serényi dühösen lő, Havas a mellére 
fogja a labdát, ahonnan az elegáns Ívben poty- 
tvan a hálóba. S-12. A pottyanó potyagól esete 
ez. Még 15 perc van hátra és — beüt a ka 
tasztrófa.

Sztancsik pofonüti Serényig
amiért nyomban kiállítja a remekül bíráskodó 
Hertzka bíró. Lementében megsértik Sztan- 
csik-ot, a sértegetöt igazoltatják. Kilenc ember
rel ttz elleni Sikerül a bravúr? Már csak hét 
perc, már csak öt. .. aztán Rökk szökteti 
Komáromit és a gól védhetetlen. 4:2. Megtol
dottak a bravúrt a budaiak kilencen is. Javult 
a Phöbus gólaránya ...

Kár volt a 700 pengőért
Hl. KÉR. FC—E. SOROKSÁR 2:2 (1:1)

Pcstszenterzsébeten ötszázfőnyi közönség 
előtt játszották le az érdekes meccset. Feny
vesit lőtte^a vezető gólt, majd Bihámi egyenlí
tett. Szünet után Vadas szerezte meg a kerü
letieknek a vezetést, amit a 43. percben Hor
váth egalizált. A soroksáriak ezután erősítet
ték az iramot, sokat és szépen támadtak, de 
kénytelen voltak a döntetlennel megelégedni, 
amelyért Óbuda 700 pengőt kapott.

10 tarján! 11 miskolci ellen
SBTC—ATTILA 3:2 (1:1)

A mérkőzést Salgótarjánban tartották, 1200 
főnyi közönség előtt. A vezető gólt Brettcr 
szerezte meg a salgótarjániaknak a 32. perc
ben. Röviddel később Waldkampf megsérült, 
ettől kezdve az SBTC tiz emberrel játszott vé
nig. A 40. percben Adóm egyenlített. Zsengéi- 
lér lőtte a második SBTC-gólt, majd Bán 
egyenlített. Brettcr szerezte meg a salgótarjá
niak győztes gólját, befejezés előtt nyolc perc
cel. Szerencsés győzelem volt

KIKAPTAK A SPANYOLOK PRÁGÁBAN
Prágából jelentik: A Spárta-pályán harminc

ötezer főnyi közönség előtt tartották meg a 
cseh—spanyol válogatott mérkőzést. A meccs 
igen alacsony színvonalon mozgott. A mérkő
zés egyetlen gólját Z a j I c e k rúgta tizen
egyesből.

lrdekes eredmények a masz verse
nyén

A Magyar Atlétikai Szövetség vasárnap dél
után a BBTE Széli Kálmán-téri sporttelepén 
rendezte országos junior atlétikai versenyét, 
amelynek keretében néhány olimpiai számot is 
lebonyolítottak. A részletes eredmények a kö
vetkezők: 100 m. síkfutás: 1. Kemény MTK
11.2  mp. 400 m.: 1. Tőkést MAC 54.7 mp.
1500 m.: 1. Sgöllősi MOTE. 5000 m.: Köhler 
Vasas ifi p. 16.8 mp. — 110 m. gátfutás: 1. 
l’iriti MAFC 16.7 mp. — TAvolugrás: 1. Vadas 
ARAK 653 cm — Magasugrás: 1. Pető MAFC 
'75 cin. — Rúdugrás: 1. Beleznay TI'SC 320 
' in. — Gerelyvetés: 1. Papp Keszthely 50 m. 
80 cm. — Diszkoszdobás: 1. Vadas ARAK 39 
m. 54 cm. — Sulydobás: 1. Zavarkó MTK 13 
m. 10 cm. — Svéd staféta: A) osztály: 1. BBTE 
2 p. 03.6 mp. B) osztály: 1. BEAC A) csapat

P- 08.4 mp. — Olimpiai számok: 300 ni.: 1. 
Vizváry Beszkárt 36.3 mp — Rúdugrás: 1. 
Csányi MAC 370 cm. — Diszkoszdobás: 1. Do- 
uogán MAC 45 m. 38 cm.

KIKAPOTT A HÚSVÉTI TORNA HŐSE
Rapid—VVAC 3:2, Admira—Austria 3:2, SC 

Wien—Vianna 1:1, Wackcr—Libertás 1:1, Fa- 
voritner AC— Sport-Klub 2:1 .

A Magyar Vívó Szövetség második olim
piai válogató párbajtőrversenyét Dunag Púi 
nyerte.

A DAC olimpiai törvivö válogató versenyén 
az asszók fele után a következő volt a hely
zet: Varga 3 győzelem 1 vereség, Bogáthy 4 gy. 
1 Horváth 3 gv. 1 ver.. Elek Ilona 3 gy., 2 

Grasser, Wenich és Elek Margit 2 gy., 2 v.

Az ufó estiek megsejtették 
a derbi eredményét s igy 

csak félgőzzel játszottak
ÚJPEST—BUDAFOK 2:1 (1:0)

Váratlanul nehéz napja volt az újpestieknek 
Budafokon, ahová a sorsolás szeszélye szólí
totta őket. Afféle nyaralásnak szánták ezt a 
vasárnapot, de a budafoki futballisták alapo
san belezavartak a hétvégi örömbe. A szél tá- 
mogatását oly okosan használták ki, hogy so
káig a döntetlen mérkőzés kétes babérjaival 
kellett beérnie a lila-fehéreknek.

Csak az utolsó percekben dőlt el a csata 
sorsa

egy védelmi hibán, ami viszont azt bizonyitja, 
hogy klasszis csapat számára még az utolsó 
másodpercek is elegendők a győzelem meg
szerzésére. A mérkőzést barátságos zászlócsere 
ejőzte meg, amit erőteljes budafoki támadá
sok követtek. Hja, ilyen a sport! Két kapufát 
is rúgnak a budafokiak, a szerencséjükkel te
hát egyáltalában nem dicsekedhetnek, ezzel 
szemben

Vlnczénck elegendő egy jó helyzet, hogy 
huszmétcrcs bombával bebiztosítsa a fél

idő vezetését. 1:0.
Szünet után a budafokiak most már a szelet

Gólzápor - felhők nélkül
PHÖBUS—TÖREKVÉS 7:0 (2:0)

A Phöbus kezdi a játékot. A Törekvés látszik 
frissebbnek és két szép támadást hoz össze, de 
kapu előtt megtörik a lendület. A füves pályán 
szinte komikusán csuszkáinak a játékosok. A 
Phöbus támad. Béki a 16-os vonalról szabad
rúgást ivei a felső kapulécre, ahonnan a labda 
P. Szabó elé pattan. Az öreg harcos egy pilla
natnyi habozás nélkül a csomóba íveli a be
adást, ahonan kiemelkedik Solti „ondóiéit" 
feje és a labda a kapus kezeit érintve esik a 
hálóba. 1:0. Gól után további Phöbusíőlény 
jegyében telik az idő, majd feljön a Törekvés 
is. Görög lapos bombája a lábak között a ka
pufát találja. A visszapattanó labdát Csikós 
elhalássza Dóri lába elől. A Törekvés szebben 
és lendületesebben játszik, a Phöbus-nak ugy- 
látszik megártott a rivális Kispest pontveszte
sége. Félidő végén a tízperces Törekvés-oífcn- 
zivát nagy Phöbus-fölény váltja fel, mely az 
utolsó percben gólban csucsodik ki. P. Szabó 
érvénytelen offszájdgólja után tetszetős akciót 
hoz össze a Phöbus-csatársor. Péter szökteti 
Szikár-t, aki Turay-hoz továbbit, a balösszekötő 
remekül íqszí lyukra Soltit, aki kapura tör és

Két rekord az első komoly
Az Úszó Szövetség kétnapos uszóversenyé- 

nek második napi programját a Nemzeti Sport
uszodában zsúfolt ház előtt bonyolították le.

A versenyen megjelent Horthy Miklós kor
mányzó feleségével együtt.

Meglepetést keltettek a jó eredmények, köztük 
Gombos és Barócsy uj rekordjai A részletes 
eredmények a következők: 200 ni. hölgy mel'- 
úszás: 1. Baráth Ilona (Kisok) 3 p 37 mp. — 
100 m. hölgy gyorsuszás: 1. Ács Ilona (Kisok) 
1 p 14.4 mp. — 200 m. gyorsuszás l. előfu
tama: 1. Körösi István (egyl. k.) 2 p 25.4 mp. 
— //. előfutam: Itt kerültek össze a sztárok, a 
közönség izgalma is a tetőfokra hágott. Kitü
nően sikerült a start, örült izgalom lesz úrrá 
a közönség között, mindenki Lengyelt biztatja, 
hajszolja, azonban Csik nem lankad. 1. Csik 
(BEAC) 2 p 14.6 mp, 2. Lengyel (BEAC) 2 p
14.8 mp, 3. Gróf (UTE) 2 p 16.4 mp. — 100 
m-es hát úszás: 1. Gombos Elemér (LASE) 1 
p 11.6 mp, országos rekord! 2. Somogyi Mik
lós (FTC) 1 p 17.7 mp. Gombos táját rekord
ját javította meg négytized másodperccel. -- 
100 m-es mellúszás: 1. Barócsy (MESE) 1 p
13.8 mp, országos rekord! 2. Vágó (UTE) 1 
p 17.8 mp. Barócsy könnyedén, egyetlen ellen
felével szemben érte el a pompás eredményt.

FUTBALLPANAMA OROSZORSZÁGBAN
— A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől. —

Helsinforsi lapjelentés szerint a moszkvai 
legfelsőbb sportszervezet óriási panamát lep
lezett le. Arról vnn szó, hogy a labdarugó
szakosztály négv vezető funkcionáriusa eszten
dők óta nem számolt el a nagy vidéki mérkő
zések jövedelmével és azokat, mintegy fél
millió pengőnek megfelelő rubel értékben sa
ját céljaikra használták fel. A négy tisztviselőt 
letartóztatták.

A TÉLI KUPA EREDMÉNYE:
40 SCHILLING EGYLETENKINTI

Most állították ttssze a bécsi téli kupa mér
legét, amely nem a legvigasztalóbban fest. Az 
adók levonása után a kupamérkőzéseken részt
vevő egyesületeknek fejenklnl 40 achllllng ré
szesedés jutott... amiért kétségtelenül kár volt 
fáradozni.

MAGYAR SIKER BELGIUMBAN
Fenichel Hugó, a Vasasok egykori neves 

ccnterhalfja hat éve tréner Belgiumban. Sike
res működését a belga sajtó is elismerte. Eb
ben a zévben a harmadik csapat nyert bajnok
ságot a keze alatt. Felhozta uz első osztályba 
a Racing Club Gentet. feljebb vitte a Club Ron- 
set. mig az idén a Club Ronset, mig az idén 
a Club Gantoiset juttatta a Division d'IIon 
neurbe, ami az első osztálynak felel meg

A. L.

is segítőtársul kapják és rohamot rohamra 
halmozva teszik kétessé az Újpest győzelmét.

Méazároa egy pontos centcrczéaére Zilahi 
nagyon okosan ugrik és a labda a fejéről 

a hálóba kerül. 1:1.
Döntő momentum ez amit bizonyít az is, hogy 
a további újpesti próbálkozások mind sikerte
lenek maradnak. Már a negyvenedik percnél 
tart a játék, amikor

egy nagy védelmi hiba
megpecsételi a hősiesen küzdő budafokiak 
sorsát. Nyilas elvéti a labdát, amely így Seres
hez kerül. A halj keresztbe küldi a labdát,

Kocsis jól érkezik, klcaalja a kapujából a 
budafoki cerberust és a két pontot jelentő 

gólt az üres kapuba helyezi. 2:1.
A győzelem nem kétséges, de a látottak alap
ján megállapítható, hogy az újpestiek ezúttal 
gyengébben játszottak a szokottnál. Mintha 
megérezték volna a nagy derbi eredményét s 
igy azt, hogy nincs szükség nagyobb erő
kifejtésre, a' Ferencváros úgyis a harmadik 
marad.

közelről a hálóba guritja a labdát. 2:01
Szünet után a Phöbus lendületesebben ját

szik. Kiss parádés védéssel teszi ártalmatlanná 
Solti közeli bombáját. Hatalmas taps hono
rálja a valóban szép kapusbravúrt. További 
P/iöbus-támadások során újból gólhoz jut a 
KK-aspiráns. Béki szép beadását Turay II. 
fordulásból a hálóba vágja. 3:01 A Törekvés 
csak a mezőnyben mutat játékot, a kapu előtt 
kifagv az amatőr lelkesedés. P Szabó fut le 
a halszélen, futtában Solti elé játszik és máris 
zörög a háló. 4.-Ö/ A Phöbus fölénye egyenesen 
nyomasztó A 24. percben Kiss ráfut a ka
pura törő P. Szabóra, de elesik. Turay az 
üres kapura lő és a labda Regős lábáról a 
gólba perdül. 5:01 A gólzápor folytatódik. Előbb 
Solti egyéni kitörése és hatalmas bombalövése 
jut a hálóba. 6:01 Majd Turay II. révén ered
ményes ismét a vérszemei kapó Phöbus-csa- 
társor. 7.0/ Zápor közben a 7'őreAués-csatársor 
is rohamoz, de Görög és Dóri lövései 5 méter 
ről is udvariasan elkerülik a kaput. Az utolsó 
negyedórában a Törekvés lendületes játékkal 
nemcsak elállitja a gólesöt, hanem fölénybe is 
kerül,

uszóversenyen
MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA 10:1 (2:1)

A magyar csapat gyengén kezdett, de mind
inkább belejött a játékba. Az osztrákok mind
addig, mig a magyar csapat szóhoz engedte 
jutni őket, jó játékot mutatlak, de mindjobban 
visszaestek az iramot erősítő magyar válogatot
tak ellen. Különösen Németh volt góllövő ked
vében, aki aki a gólok közül egymaga hatot 
lőtt. A további magyar gólokat Bozsi és Brandi 
rúgták. Az osztrákok hecsiiletgólját az első 
félidőben Wondrowits juttatta a magyar hálóba.

A harmadik harmadban tovább folyt h ma
gyar csnpat fölénye, Bozsi uajbb két gólt lőtt, 
úgyhogy végül 10:1 lett az eredmény.

♦

FISCHER 100 MÉTEREN 56.8!
Berlin, ápr, 26.

A berlini sportfórum uszóstadlonjában. 
ahol a legjobb német úszók végzik olimpiai 
edzésüket, a brémai Flschcr a 100 méteres 
gyorsuszásban 56.8 inp.es idővel uj Európa- 
rékordot állított fel. Flscher rekordját a 
nemzetközi szabályoknak megfelelően hiva
talos ellenőrzés mellett úszta.

B. I. 4617/19. 1935. szám.
A Magyar Szent Korona nevében 

A magyar királyi Kúria 
a sajtó utján elkövetett rágalmazás vétsége 
miatt Horváth Zoltán ellen Indított bűnügyet, 
melyben a budapesti kir. büntetőtörvényszék 
1935. évi február hó 28. napján B. XI. 11612/13.
1934. szám alatt a budapesti kir. ítélőtábla 
pedig főmagánvádlónak fellebbezésére 1935. 
évi szeptember hó 11. napján B. 1. 6561/16.
1935. szám alatt ítéletet hozott, a fömagánvádló 
képviselője részéről használt, Írásban indokolt 
semmiségi panasz folytán nyilvános tárgyalá
son vizsgálat alá vette és moghozta a követ
kező

Ítéletet:
A magyar kir. Kúria a fömagánvádló sem- 

miségi panasza folytán mindkét alsófoku bí
róság Ítéletét a Bp. 385. fi. 1. a) pontja alá cső 
anyagi semmiségi okból a Bpn. 33. fi. 1. bek. 
értelmében megsemmisíti. Horváth Zoltán vád
lottat a St. 33. fi a szerint mint szerzőt bűnös
nek mondja ki az 1914:XLI. t.-c. 1. fi a alá eső, 
a 3. fi. 2. bek. 1. pontja szerint minősülő rá
galmazás vétségében s ezért öt a 3. fi. 2. bek 
alapján a Btk. 92. fi ának alkalmazásával be 
hajihatatlanság esetén 10 pengőnkmt egy |1' 
napi fogházra átváltoztatandó 50 (ütvén) pengő 
pénzbüntetésre ítéli.

A vádlott a Bp. 480. fi a alapján köteles az 
eddig netalán felmerült, valamint az ezután 
felmerülő hüniigvi költséget a m. kir. állam
kincstárnak megfizetni.

Köteles továbbá az ügyvédi képviselettel fel
merült költség és bélyegköltség fejében a fő- 
magún vádló részére képviselőjének dr. Mamti- 
slch Mihály ügyvédnek kezéhez 150 (egyszáz- 
ötven) pengőt ezen Ítélet kézbesítésétől számí
tott 15 nap alatt végrehajtás terhével megfi
zetni.

A St. 43. fi a alapján a Hétfői Napló cím® 
időszaki lap szerkesztője köteles ezen Ítéletet 
indokaival együtt a Hétfői Naplónak a jog
erős ítélet kézbesítése után megjelenő legkö
zelebbi számában, annak elején rendes nyo
mással minden lappéldányon közzétenni.

A St. 40. és 42. g-ai alapján az ezen Ítélet
ben kiszabott pénzbüntetésért és a bűnügyi 
költségekért, ideértve a fömagánvádló részére 
megállapított ügyvédi és bélyegköltségeket is. 
elsősorban a biztosítékul letett összeg erejéig 
a Hétfői Napló cimii lap kiadója, amennyiben 
pedig ezeket a biztosíték nem fedezné, másod
sorban az elitéit, harmadsorban a kiadó egyéb 
vagyonával, végül pedig a Glóbus nyomdai 
müintézet r. t. felelős.

Ez az ítélet a Bp. 494. g-a alapján a kir. 
ügyészséggel, a St. 40 fi a alapján pedig a 
Hétfői Napló elmü lap kiadójával és a Glóbus 
nyomdai intézet r. t. elmü céggel közlendő.

Indokolás:
Semmiségi panaszt jelentett be a főmagán- 

vádló a Bp. 385. fi. 1. a) és c) pontjai alapján 
a vádlott felmentése miatt.

A panaszt a kir. Kúria tartalmánál fogva • 
Bp. 385. g. 1. a) pontjára alapitottnak vette és 
alaposnak találta.

Az alsófoku bíróságok ugyanis bár megálla
pították azt, hogy a vád tárgyává tett sajtó
közleményt Horváth Zoltán vádlott Irta és 
tette közzé és hogy ekként ő a cikk szerzője, 
mégis a Bp. 326. g. 1. p. alapján felmentették 
őt a vád alól, mert szerintük a vádlott az ál
lított tény valóságát bebizonyította.

Az elsőfokú bíróságok ugyanis a vád tár
gyává tett tényállítást tartalmazó egész sajtó
közlemény tartalmát és az annak előzménye
ként a Nemzeti Sport cimü lapban megjelent 
cikk tartalmát is vizsgálva, arra a megállapí
tásra jutottak, hogy a Nemzeti Sportban meg
jelent cikknek a Hétfői Naplóra nézve bántó 
tartalma lényegében az volt, hogy a sportegye- 
siilelek nem vették komolyan a vándordijmér- 
kőzéseket. Ennek az állításnak alátámasztását 
szolgálta csak a szövegben levő az a megjegv 
zés, hogy az ETC, Juventus, MTC, Drasche és 
MÉMOSZ megjelölésű csapatok nem jelentek 
meg a pályán

A Hétfői Napló szóbanlevő cikkének célja 
és a cikk tartalmának lényege ezzel szemben 
az, hogy megcáfolja a Nemzeti Sport azon ál
lítását, amely szerint a csapatok nem vették 
komolyan a vándordíját.

Miután pedig a Bv. 13. fia alapján felvett 
bizonyítás eredménye szerint a csapatok el
maradásának oka nem az volt, mintha a ván
dordijat nem vették volna komolyan, mert azt 
igenis megbecsülték, ennélfogva az elmaradás
nak a Nemzeti Sportban említett oka valót 
lannak bizonyulván, valótlan a Nemzeti Sport 
cikkének a címmel kapcsolatosan az elmara
dásra alapított állítása is.

Ez alapon, bár valónak fogadták el azt. 
hogy négy csapat a mérkőzésen nem jelent 
meg, mégis megállapították, hogy a vádlottnak 
a valóság bizonyítása sikerült.

A kir. Kúria azonban az alsófoku bíróságok 
okfejtését nem tehette magáévá.

A fömagánvádló ugyanis a Hétfői Naplóban 
„Tendenciózus közlemények .. . stb.“ felirat 
alatt közzétett cikknek következő részét tette 
vád tárgyává: „négy egyesületről a valóságnak 
meg nem felelő módon azt állította, hogy meg 
sem jelent a pályán. E valótlan alapból kiin
dulva igyekezett..

A fömagánvádló e szerint nyilvánvalóan a 
saját igazmondását, szavahihetőségét találja a 
Bv. 1. fi a alá eső módon megtámadottnak és 
igy a vád helytállósága nem azon fordul meg, 
hogy a fömagánvádló cikkének következtetései 
helyesek-e, hanem azon, hogy valótlanok vagy 
valók-e azok a tényállítások, amelyekről a 
vádlott cikkében azt állítja, hogy azok valót
lanok.

Ez a kérdés volt tehát eldöntendő a valóság 
bizonyítás eredménye alapján, nem pedig az, 
hogy egyes csapatok elmaradásának mi volt 
az oka.

Ennek a felfogásnak a helyessége mellett 
szól nemcsak a vád értelmének, hanem a Bv.
1. fi a tényálladékához tartozó hatásnak a vizs
gálata is. Mert a Nemzeti Sport cimü lapot 
nem tenné ki körmegvetésnek az, hogy a lap 
egyes csapatok elmaradásából helytelen kö
vetkeztetéseket vont le, de igenis közmegvetés
nek tenné ki az. ha rábizonyulna, hogy a mér
kőzésekről valótlan tényállításokat közölt.

Minthogy pedig az alsófoku bíróságok is 
valónak fogadták el azt a tényt, hogy 4 csa
pat nem jelent meg a pályán és igy a vádlott 
azt, hogy ez a tényállítás valótlan, nem bizo
nyította be, a kir. Kúria nem fogadhatta el 
az alsófoku bíróságoknak azt a jogi álláspont
ját, amely szerint a valóság bizonyítása sike
rült.

Minthogy továbbá a vád tárgyává tett tény
állítás a fentebb már kifejtettek szerint meg
valósítja a Bv. 1. fia alá eső és a 3. fi 2. bek,
1. p. szerint minősülő rágalmazás vétségét, eb- 
ben a vádlottat mint a cikk szerzőjét, az első
fokú bíróságok Ítéletének megsemmisítésével 
bűnösnek kellett kimondani.

A büntetés kiszabásánál a kir. Kúria a vád
lott büntetlen előéletét és azt, hogy a fő- 
magánvádló cikke helytelen és a vádlottra 
bántó következtetéseket tartalmazott, olyan 
nyomatékos e ívhitő körülményeknek találta, 
amelyekre tekintettel a Btk. 92. fi át alkal
mazta.

Az ítélet egyéb rendelkezései a felhívott tör
vényszakaszon alapulnak.

Budapest, 1936. évi február hó 27. napján, 
Dr. Töreky Géza s. k. másodelnök, dr. Ger*  

Kies Károly s. k. előadó, Kvassay Gyula s. k. 
Dr. Szolnok Jenő s. k. Dr. Visky Sándor s. k.

A kiadmány hiteléül: 
Kováfs Maliid, 

kir. kúriai főtiszt.
P. H.

Ez az Ítélet jogerős és végrehajtható. 
(Olvashatatlan aláírás] 

elnök h.
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Nyaralóba, 
wekendházba

t i l l Em n n n se b est y En
Üdülőtelepeket 

az agyonhajszolt 
sportolóknak!

Megvalósítás 
elölt az ui idegenforgalmi és sportlntézmény

Amikor a cserkészetet nagy külföldi álla
mokban intézményesítették, írásban és élőszó
ban igen gyakran szorgalmaztam, hogy a gye
rekek szórakoztató és üdítő táborozásainak 
mintájúra,

u sportiizők pihentetése céljából 
is ilyenféle üdülőket kellene létesíteni. Szembe
ötlő ugyanis, hogy az emberanyag pihentetését 
itt nálunk csak egyoldalúan gondozzák. A nem 
zeli érdekből oly fontos sportélet terén pedig 
semmi, vagy csak alig valami történt abban az 
irányban, hogy

a különféle sportágak llzésében lefárasz- 
tolt, legjobb leljcsilőképcsségeikbcn kihasz
nált sportemberek Is pihenhessenek, üdül
hessenek és felfrissítsék a szervezetüket.
Régi szorgalmazásomnak legelső rügyét most 

kilakasztotla Tormay Géza államtitkár, az Or
szágos hleyen/org. Hivatal népszerű és világvi
szonylatban is nagyrabccsiilt elnök. Tormay Géza 
uj hivatalának szervezési expozéjában lesze
gezte, hogy a felveendő OTl-köhsönből csak 
hasznos beruházásokat akar eszközölni, amik 
alkalmasak üdülőtelepek létesítésére olyan ma
gyar vidéken, amelyek néprajzi és éghajlati 
viszonyaiknál fogva megfelelő keretet adnak a 
szárazföldi és vizi sportlehetőségek terem
tésére

Ezzel a lendületes kolonizáld*!  tervvel össze 
függésben életre kél a sok ezer magyar sport
ember háborítatlan üdülésének terve is.

Utalunk a XI, Olimpiai Játékok alkalmával 
a Berlin melletti döberitzi pagonyban épített 
hatalmas olimpiai falu mintájára, amely nem
csak az Olimpia alatt szolgálja rendeltetését, 
hanem állandó jellegű marad lla a most ter
vezett magyar üdülőtelepek is ilyenfélék lesz
nek. ha közlekedés, komfort, szórakozás és 
különösen az idegenek által előszeretettel mi
vel! sportágazatok nézőpontjából figyelemmel 
lesznek az alapvető berendezésekre, akkor 
ezek az üdülőtelepek uj perspektívát jelente-1 
nek ugy a külföldi idegenforgalom, mint a bel- I 
földi sportélet terén.

Veszélybe kerüli
PARTOS CSOPORT.

Az Elektromos Müvek és az FTC 12—12, az 
MTK 13, a BTC 14, WSC 10 pontot vesztett.

Elektromos Müvek—EMTK 3:1 (0:0). Az
EMTK szünet után a sérült Knapik kapus nél
kül játszott, vezetett, de Elbiinger kiállítása és 
egv 11 cs után elvesztette a fejét. Góllövő: Bu-

Kilencedik forduló

Természetes, hogy elsősorban szabályozni 
kell a sportüzés lehetőségeit. Az ilyen üdülő 
telepeken az. atléta ne atlelizáljon, a tornász ne 
aludjon a kápák között, n kardvivó ne muli- 
nézzon egész nap, az evezős ne üljön folyton 
a kaszliban, a futballista ne űzze a mezőn a 
labdát, az úszó ne ússzon a stopperóra kelve 
gésére. Mindenki hagyja békében a tulajdon
képpen! sportját... Ámde karolják fel a kül
földiek sportszórakozásait. Csináljanak golf
pályákat, népesítsék be a patakokat és belvize
ket, hogy ott horgászni lehessen, fordítsanak 
gondot a turistautakra, tegyék lehetővé a vadá
szatot, a vitorlázást és saehtozást, nem hiányoz
hatnak a tenniszpályák és a krockeitjáték fel
szerelései sem, az ijjlövészet, az agyaggalamb- 
lövészel roppant szórakoztató alkalmatosságai 
és főleg a napozásra és strandolásra alkalmas 
föveny- és gyepterületek. Erdő, mező, viz, hegy
vidék és lankás síkság mind ott pompázzanak 
az üdülők környékén és a legékesebb ember 
palánták — a magyar sportemberek ezrei.. 
Akkor nagy lesz a sikere a megvalósításra váró 
magyar üdülőtelepeknek.

A sportüdülés forgalmának lüktetését persze 
csak ugy lehet elképzelni, hogy azt csererend
szerben bonyolítják le. Ha a magyar sport
űzők kifelé mennek üdülni, nyaralni vagy te
lelni, akkor bizonyos kedvezmények ellenében 
fel kell ajánlani a külföldi sportköröknek a 
magyar üdülőtelepeken való tartózkodást, amit 
az idegenek bizonyára habozás nélkül és na
gyon szívesen elfogadnának. Ennek a sport
üdülésnek

gazdasági előnyei 
kézenfekvők. Mindenesetre igen fontos és hasz
nos lesz, ha az üdülőtelepek létesítésének kivé
telezése legkezdetén

hozzáértő szakemberek kezébe
adják a marsallbotot.

Csak fogjanak hozzá, hogy legalább két- 
három ilyen sportüdülőt, akár nyárit, akár 
télit, mielőbb be lehessen népesíteni.

MALECKI ROMÁN

az UTE elsősége!
z.ássy (2, egyet 11-esböl), Kolozsvári (11-esböl), 
ill. Hamburger.

I'TC—FVSK 0:0 (3:0*.  Jakabot kiállították. 
Ezután Füzér (4), Karácsonyi és Pyber rúgta a 
gólokat.

MAVAfi—33 IC 4:1 (3:0). Góllövő: Pintér (2), 
Bakó és Ivanics, ill. Huszár.

$

MAFC—Köb. AC 6:1 (2:1). Góllövő: Sárosi III 
(3), Hidegkúti, Szabó és Gervay, ill. Vojna.

SzFC— BMTE 3:2 (1:1). Góllövő: Sárközy (2), 
Fotter, ill. Schidlik és Rtidins.

BTC—WSC 1:0 (1:0). Hatalmai Iram. Góllövő: 
Bilié.

BIRÓ CSOPORT.
Az UTE pontvesztesége meglepetés. Az UTE 

10, a Postás 12, a BSzKRT 13, a Turul 14 pon
tot vesztett.

ZSE—HAC 2:1 (0:0). Góllövő: Vali (2), 111 
Jakab Szép játék.

UTE—TURUL 1:1 (0:0). Az UTE nem bírt a 
talajjal. Góllövő; Aranyosi, ill. Sirokl.

RSzKRT—BVSC 2:2 (2:1). Góllövő: Koronczay. 
Szalay, ill. Monostori és Groaz.

PTBSC—BLK 1:1 (1:0). Góllövő: Nagy, ill. 
Reisch.

URAK—TLK 3:1 (2:1). A biró sokat tévedett. 
Góllövő: Jeney II, Varga és Oláh, ill. Érti.

Testvériség—Pamutipar 3:2 (3:1). Góllövő:
Keresztes (2) és Jávor, ill. Mersva és Németh.

Gyengék a kezdő atléták. Az Újpesti Torna 
Egylet vasárnap délelőtt Megycri-uti stadion
jában rendezte atlétikai toborzó pólyaverse- 
nyit! amelyen 32 olyan versenyző vett részt, 
aki eddig még versenyben nem indult. A jobb 
eredmények a következők: 1000 in.: 1. Izsák 
3:03.6 p. Távolugrás: 1. Köves! 564 cm.

figaró nyerte a Háromévesek nagy handfcapjél
A Dreher-islálló jóképességü Gay Crusader- 

ménje biztosan nyerte a vasárnapi föversenyt. 
A távig vezető Gandhi sokáig keményen ellent 
állt ,de végül is Gutái nagyobb fizikuma a fa
vorit javára döntötte el a verseny sorsát. A 
nap krónikájához tartozik még Crataegus 
újabb veresége (meddig lesz még favorit ez a 
versenynyeréstől undorodó táltos?). Nordland- 
nak tavalyról olyan esélye volt a Dióspusztai 
díjban, hogy mindössze egy ló állt ki ellene, 
de az meg Is verte. A nap legnagyobb megle
petése, hogy a jóesélyü Citroenette-re több 
mint húszszoros pénzt fizetett a totó. A napol 
záró Handicapben Búbos nyert olyan stílusban, 
hogy ha egyhéttel ezelőtt igy futott volna, 
akkor a Pesimegyeit is kantélben kellett volna 
nyernie (de miért nem futott igy?).

Részletes eredmények a következők:
I. Imreházl díj. 1. Alsó (6:10) Balog, 2. Agfa

(4) Rózsa. 3. Thnnk you (3) Esch. F. m.: Po- 
zőr (12) Wolbert, Regulus (3) Csuta. Könnyen 
»/*  hossz, 1% hossz. 10:15, 13, 21. Befutó
10:60.

II. Nyeretlenek versenye. 1. Rudi (2%) Sza
bó L. 11. 2. Nicole (3) Klimscha. 3. Crataegus 
(7:10) Esch. F. m.: Little cat (14) Klimscha II., 
Csókos Julis (12) Weissbach, Begum (10) 
Csuta, Balbi (6) Csapiár, Álba (14) Dósai, Re- 
camier (3) Teltschik. Küzd, fejhossz, 2 hossz. 
10:47, 12, 14, 11. Befutó 10:362.

III. Handicap. 1. Boszorkány (2/í) Wolbert.
2. Minek? (8) Simics. 3. Col Santo (6) Csö
möri. F. m.: Senora (10) Heinrich, Indiana 
(l’/x) Gosztonyi, Pennang (4) Fclting A.. Bics- 
kás (3) Klimscha. Küzd, fejhossz. 10:39, 19. 
35, 24. Befutó 10:529.

IV. Háromévesek nagy htindicapje. 1. Figaro 
(8:10) Gutái. 2. Gandhi (3) Klimscha 3. Totem 
(10) Teltschik. F. in.: Mailresse (5) Szabó L. 
II., Barátom IT. (6) Klimscha, Pilóta (10) Szent
györgyi, Kékes 11. (10) Csuta, Hertha (10) Bi
hari, Ltilti (10) Gosztonyi. Biztosan lj'í hossz. 
1 hossz. 10:15, 13, 17. 26. Befutó 10:53.

V. Dióspusztai díj. 1. Ad hoc (2J4) Csapiár.
2. Nordland (3 reá) Gutái. !*/<  hossz. 10:25.

VL Welter handicap. 1. Citroenette (10)

Cse; el Mohácsa siagytéíényken
Nemzeti—Drogulsták 8:1 (4:0). Góllövö: Hor

váth (3), Wohlram (3), Bakk (2), ill. Mohácsi.
Vác FC—Lodcn 2:1 (0:1) Góllövö: Brucken- 

stein és Eriül, (11-esböl), ill. Mandel.
Szürketaxi—Vasas 3:2 (0:2). Góllövő: Grosz 

(2), Mélsez, ill. Hcrnmnn (2).
Nagytétény—Csepel4:1 (2:0). Nagy irieglcpe- 

tés .Góllövö: Nagy II. (2), 'lóbiás és Fodor, ill. 
Keresztes.

Váci Remény—Millenáris 5:1 (2:0). Góllövő: 
Kalkusz (2), Hütller, Újhelyi és Wirzinger, ill. 
Nagy.

ARAK—Erzsébet 4:4 (2:2). Az ARAK nem 
bírta a nehéz talajt. Góllövő: Varga I. (2), 
Varga II- és Jancsák, ill. Urbancslk, Simon (2) 
és Mézes.

A BLKE nemzetközi teniszversenyén vasár
nap bemutatkozott az argentin DC pár és Miss 
Jacobs, a női világranglista — Wills vissza
vonulása folytán — első helyezettje. A be
mutatkozásnak nagy sikere volt.

Középiskolás lövőverseny. A székesfővárosi 
testnevelési felügyelőség április 24-től 26-ig ren
dezte a XIV. kerületi Horthy Miklós-lőlércn a 
középfokú iskolák 1036. évi bajnoki céllövő
versenyét, amelyben 29 csapat 217 lövésszel 
vett részt. Eredmények: Csapartversenyben 
első, egyben az 1936. évi budapesti kerület kő 
zépfoku-iskolai lövészbajnokcsapata a Zrínyi 
Miklós-rcálgimnázium.

(Esch). 2. Csipkerózsa TI. (6) Bihari. 8. Sempre 
(3) Keszthelyi és Gyöngykaláris (10) Szent
györgyi. F. ni.: Timoleon (5) Balog, Idler (pari) 
Gutái, Camélia (12) Weissbach, Bomba (4) 
Klimscha, Moulin Rouge (10) Hatscher, Dánia 
(6) Szabó L. II., Lipólvár (12) Esch T., Bocca- 
cio (10) Gosztonyi, Délceg (12) Csuta. Küzd, 
fejh., 1% hossz. 10:238, 39, 32, 14, 28. Befutó 
10:2425.

VII. Handicap. 1. Búbos (1K) Gutal. 2. Ada- 
mas (lj-á) Weissbach, 8. Napfelkelte (12) Hor
váth K. II. F. m.: Tékozló (14) Nagy G., Cara- 
calla (5) Balog, Snturnus (14) Félix, Buzaka- 
hísz (6) Teltscbik, Sylva (6) Esch T., Danv (4) 
Klimscha. lg. könnv. ’/x hossz., 2 hossz. 10:28, 
16, 17, 93. Befutó 10:81.

Bécsi eredmények
Nagyrészt favorit győzelmek jellemzik t 

vasárnapi bécsi eredményeket. A nap egyetlen 
meglepetése a főversenyben Helios győzelme. 
Részletes eredmények:

L Preis von Erzberg. 1. Perhaps (8:10) Zech- 
ner k. a., 2. Queen (8) Brightwell k. a. 10:16. 
14. 49.

II. Sorrcnto handicap. 1. Pazmanllerln (2M) 
Tóth, 2. Garas (4) Heiling, 8. Atta Santorb 
{2%) Kolzor. F. m.: Fityula, Szomjas, Norma, 
Telehissi, Sibiria. 10:30, 18, 27, 19.

ÜL Strassenbahn Bernien. 1. Napszámom 
(3:10) Schejbal, 2. Bengali (3) Tuss. F. m : 
Merkúr, Vindobona, Pippa. 10:13, 11, 16.

IV. Fenék Romién. 1. Helios (6) Szilágyi, 2. 
Fundus (1%) Takács I. F. m.: Vesnik, Kaiser- 
jSger, Karolingcr. 10:55, 26, 15.

V. Preis von St. Marx. 1. Tünemény (2H) 
Gelléri, 2. Zylmurbafl (4) Grünfeld. F. m.: Dul- 
cinea, Virgo Rcgls, Vienna. 10:26, 31, 44.

VI. Pcrcliance St. chasc. 1. I-a Séguédllle 
íl’/x) Weissengruber, 2. Vanina (7:10) Hujber. 
F. ni.: Jolandn, Penzacola. 10:23, 19, 14.

VII. Welter Imndicnp. 1. Róna fiiin (2) Szi
lágyi, 2. Galomir (2%) Takács J., 3. Nergal (3) 
Schejbal. F. in.: Castor, Al Capone, Xantha. 
Allerhand, Bíbor, Dimokur. 10:23, 15, 19, 21.

A dűlt bellivel szedett sorok megfejtésének kezdőbetűiből 
világhírű iró neve állítható össze A veretlen Napóleon 

idei bemutatkozása
lesz a vasárnapi főversenynek, az Egyesitell 
Nemzeti és Hazafi dijunk a szenzációja. A 
bécsi vendég ellen a talpon levő legjobb alagi 
háromévesek állunk starthoz nz egy Prímás 
kivételével. Az 1600 méter távolságú verseny
ben előreláthatólag az alábbi hat hároméves 
áll starthoz:

Napóleon lov. Schejbal 
Wait-a-bit lov. Csapiár 
Botos lov. Nagy G.
Try Well lov. Balog 
Boss lov. Esch

NAPÓLEON már megérkezett a pesti pá
lyára, nagyon jól néz ki, bár még nem való
színű, hogy topján lenne.

WAIT-A-BIT nagyon jó versenyt futott szom
baton.

BOTOST alighanem még előrehozta kondí
cióban az Erdőháti dij.

TRY WELL nagy formában van. Csak az a 
kérdés, hogy a mérföld nem lesz-e hosszú 
neki.

M&jus 2 és 8-án d. n. 8 árakor

a magyar liwareaBte! WPS8IBIB
BOSS tavalyról legalább az a ló, nmi Napó

leontól eltekintve bármelyik ellenfele, de ke
veset fejlődött.

A verseny n látottak szerint Botos és Napó
leon között van.

Hírek
Figaro! vasárnap d. u. 6 órakor törölték az 

Egyesített Nemzeti és Hazafi díjból.
A Trlal Stakest. a szezon első klasszikus ver-

senyét pénteken, május 1-én futják a Freudc-
nauban. A 15.090 schillinggcl dotált 1600 méter 
távolságú versenyben az alábbi mezőny vár-
ható starthoz:

Prímás lov. Esch
Bagó lov. Nagv G.
Lator lov. Gutái
Cvrano lov. Schejbal
Napnyugta lov. Takács I.
Robin Hood lov. Szilágyi
Ugo lov. Vasas
Galomir lov. Takács J.

A versenynek a szombaton lefutott Erdőháti 
dij alapján Botos istúllótársa,

BAGÓ
a legesélyesebb jelöltje.

HÉTFŐI NAPLŐ
Szerkezeik:

DR. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Felelős szerkesztő és kiadd: 

DR ELEK HUGÓ
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapmt, VII kér, I ruíbel kOriU 2S. .iám.
Vasárnap d a 2-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8. sz. (Globus-nyomda) 
Telefon: 308 96.

Vasárnap (d. u. 2-től): 245—81, 100-48.
AZ ELŐFIZETÉS ARA:

Egy évre 5 pengő. — Egyes szám ára: Magyarorszá
gon 10 fillér. Ausztriában 20 (iroschen. Franciaország
ban 1 (tank. Jugoszláviában 2 50 dinár Németország
ban 15 Ti. Olaszországban I Ura. Romániában 5 lel- 

Csehszlovákiában 1.20 ék.
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