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Vasárnap délután ujabb két 
összekötözött női holttestet 

fogtak ki a Dunából!
Vasárnap este óriási izgalmat keltett a 

főkapitányságon az a rendőri .jelentés, 
amely félhét tájban futott be a központi 
ügyeletre és nem kisebb szenzációról adott 
hirt, mint hogy

a Meder-utca irányúban aa újpesti 
Dunaparton megint két összekötözött 
fiatal nő holttestét fogták ki a Dunából!

Szombaton délben Harta község határában 
vetett partra a Duna két összekötözött női 
holttestet és az izgalmat csak fokozta az a 
körülmény, hogy

alig huszonnégy óra leforgása alatt 
két-két hasonló rejtélyes holttest került 

elő a Duna huliánisirjúból.
'A rendőri apparátus teljes erejével nyomoz, 
hogy megfejtsék a négy titokzatos női ha
lott rejtélyét, de ugyanakkor a csendőrség 
is talpon van, hogy segítségére siessen a 
budapesti főkapitányságnak.

Május elsején az újpesti összekötő vasúti 
hídon a hajnali órákban két női retikült 
találtak, A rendőr a főkapitányság életvé- 
delnii osztályára vitte be a retlkülöket. 
Egyikből egy kereskedelmi iskolai bizo
nyítvány került elő, amelyen ceruzával 
írva a következő bucsusorokat találták:

„Közös elhatározással megyünk a ha
lálba. Teltünknek oka nem szerelmi bánat, 
ne kutassák halálunk okát. A városmajori 
szociális nővérek intézetében ismerked
tünk össze. Közös volt a sorsunk és most 
a halálba is együtt megyünk. Bocsássanak 
meg tettünkért, nem lehettünk máskép. 
Iioitag Margit és Pápai Ilona.“

A főkapitányság eltűnési osztálya széles
körű nyomozást indított a két leiíny ügyé
ben, megállapították, hogy

mind a kelten tanult leányok, nem 
tudtak álláshoz jutni 

és efölötti elkeseredésükben távozlak cl 
hazulról. Az egyiknek Bákosszentmihályon, 
a másiknak Gyömrőn volt lakása.

A rendőrség rádiógram utján az összes 
dunamenti hatóságoknak megküldte a két 
leány pontos személyleirásál, azzal a ké
réssel, hogy azonnal értesítsék a budapesti 
főkapitányságot, ha a Duna valamelyik 
szakaszán partra vetné a holttesteket.

Szombaton délben azután megszólalt a 
bűnügyi osztály telefonja, a harlai jegyző 
jelenkczett és közölte a bűnügyi osztály 
vezetőjével, hogy a község halárában a 
Duna két nő összekötözött holttestét ve
tette partra.

A húsz huízoukét év körüli nők dere
kán volt a zsineg és a községi orvos 

. megállapítása szerint nyolc-tíz napja le
heltek a vízben.

A főkapitányságon azonnal utánanéztek az 
utóbbi időben eltűnt nők közölt, hogy kik
nek a személyleirása illik rá a Martán ki
fogott nőkre és az a feltevés alakult ki. 
hogy

esetleg Koltay Margit és Pápai Ilona 
holttestét vetette partra a Duna.

A főkapitányság intézkedésére a két holt
testet a harlai halottasházban teltek ki köz
szemlére és ott várja a Duna két fiatal női 
halottja agnoszkálósát.

Vasárnap este azután beütött a bomba: 
pontosan a hartaihoz hasonló körülmé
nyek között megint kél összekötözött 
női holttestet fogtak ki a Dunából, a 
fővárosban, a Meder-utca Irányában. 

Este fél hét óra tájban két halász csónak 
jóval az újpesti Népszigettől elindult a Du
nán halászni. Alig hagyták cl nz ujpesli 
összekötő hidat, amikor két egymáshoz kö
tözött női hrBleslet pillantottak meg a víz 
felszínén. A két halász megpróbálta meg

közelíteni a Dunán úszó holttesteket, de 
amikor látták, hogy kísérletezésük sikerte
len és megfelelő felszerelés sem volt náluk, 
értesítették a dunai mcntőőrséget.

Az újpesti Dunaparllól egy motorcsónak 
Csákivá val és egyéb felszereléssel, két 
rendőrrel elindult a holttestek kihalászá
sára. Az izgalmas jelenetnek óriási néző
közönsége támadt a Dunaparton. A dunai 
mentőőrség rövidesen beemelte a csónakba 
a két holttestet,

akkor látták borzadva, hogy a két nő 
össze van kötözve, egyiknek a jobbkeze 
zsineggel hozzá ven hurkolva a másik 

balcsuklójához.
A főkapitányságról rendőri bizottság ér

kezett ki a Dunaparlra s megvizsgálták a 
halottakat. Az egyik 18—20 év körüli, 166 
centiméter magas, barnahaju, piros-kék- 
sárgakockás szinü blúz, sötétkék szoknya, 
vörös öv, barna félcipő van a halotton,

a homloka és az orra be van zúzva.
A másik halott fiatalabb. 150 centiméter 
magas, - barnahaju,. rövid kabátot, zöld 
pullovért, kék övei viselt, lábán lakkcipő 
\an, balcsuklóján Szúz Alária-érmet talál
tak. Az ujabb két összekötözött női holt
test ujabb nagy’ feladat elé állította a rend
őrséget:

Meg kell állapítani a négy rejtélyes

Ausztria fenntartja 
cselekvőszabadságát 
Prága és Budapest felé
— jelenti Páris, Schmidt osztrák külügy
miniszter nagyfontosságu tárgyalásairól

Páris. május 9.
A francia külügyminisztérium nagysza

bású tevékenységbe fogott, hogv megfelelő 
előkészülettel vehessen részt azokon a nem
zetközi tanácsokozásokon, amelyek a lon
doni királykoronázási ünnepségek tartama 
alatt az angol fővárosban sorozatosan bo
nyolódnak le a világ minden tájáról összc- 
scrcglett államférfiak közölt.

Delhos külügyminiszter mindenekelőtt 
Izmet Inönü török külügyminiszterrel 

tanácskozott.
A két államférfi megállapította, hogy 

mindkettejük országa tűrhetetlenül ra
gaszkodik a Népszövetséghez és az egye

temes biztonság elvéhez.
A francia külügyminiszter aztán Szurics 

párisi szovjetnngykövetet fogadta, akivel 
ugyancsak hosszasan tanácskozott, h meg
beszélésen megvitatták az egész európai 
helyzetet. Végül is abban állapodtak meg. 
hogy tanácskozásaikat Londonban, ahova 
mindketten elutaznak kormányuk képviselő 
lében, nyilván más államférfiak bevonásá
val folytatják s Parisba való visszatérésük 
után a francia fővárosban fejezik be.

a Quai dOrsay hivatalos közlése szerint 
május Ifi-én érkezik hivatalos látoga
tásra I’árisba dr. Schmidt Guldo oszt

rák külügyi államtitkár.
nki ez alkalommal szintén tanácskozik 
D»*lbos-val.  Az Agcncc Rádió híradása sze
rint francia diplomáciai körökben ezt a lá
togatást az osztrák kormánynak azzal a ki

dunai halott kilétét és haláluk titkát.
Az eltűnési osztályon még vasárnap este 

átnézték az összes eltűnt nők személylc- 
irását és

feltűnően nagy a hasonlatosság a Me
der-utcánál kifogott nők személyleirása 
és az április végén eltűnt Haraszta- 

nővérek között.
Április 21 -én a Teréz-körút -1. számú ház
ból eltűnt Haraszta Erzsébet 19 eves szoba
lány és buga, a 15 éves Ilonka, aki konyha
leány volt. A két fiatal és szép lány lián 
ládáról került lel a fővárosba, apjuk bá
nyász és ők Engel Lajos nagykereskedőnél 
nyertek alkalmazást. Gazdájuk nagyon meg 
volt elégedve a szorgalmas, rendes leá
nyokkal és annál nagyobb volt azután meg
lepetése, amikor április 21-én délután

a leányok azzal távoztak hazulról, 
hogy séiáhív mrwnrk és többé ncm tér

tek vissza.
Engel a rendőrséghez fordult és először 
annak a gyanújának adott kifejezési, hogy 

a szép fiatal leányok esetleg valami 
bűnszövetkezet hálójába kerültek.

Vár nap mulva azután átkutatták a leányok 
holmiját és azok között három levelet ta
lállak. Kettőt Erzsébet, egyel pedig Ilonka 
irt. Ezekben a levelekben bocsánatot kér

vánságával hozzák kapcsolatba, hogy ugyan
akkor. amikor megóvja a legjobb viszonyt 
Németországgal én Olaszországgal, megaka
dályozza középeurópai elszigetelődését.

Az osztrák kormány — mondják — 
fenntartja diplomáciai cselekvőszabnd- 
ságát és azzal élni Is kíván Prága és 

Budapest Irányában.
Fontos törekvése ezenkívül 'Ausztriának, 
hogy szoros ibra fűzze szolidaritását Anglia-

Marton Béla
a külföldi világnézetről, a zsidó

kérdésről és a fejbeverőkről
Miskolc, május 9.

f.-t Hétfői Napló tudósítójának telefon je
lentése.) A Nemzeti Munkaknzpont a diós
győri vasgyárban nagygyűlést rendezett, 
amelyen Ronkay Ferenc orszúggvülési kép
viselő nyitott meg. majd több felszólalás 
után vitéz Marton Béla tartott imstédet s 
többi között eteket mondotta:

Ölvén éve ícfelii halad a nemzet el
lenálló ereje Hu nem ar örök nemzet szol
gálatában áll mindenki, a történelem szín
padáról 1c fog tűnni a magyar nemzet. 

nek szüleiktől és azt hangoztatják, hogy 
ne kutassák haláluk okát, nagyon meg
bánták tettüket, sírba viszik nagy tit

kukat.
Közelebbi magyarázatot nem fűztek eltű
nésükhöz és időközben Budapestre érke
zett szüleik sem tudták magyarázatát adni 
a rejtélyes szövegű búcsúleveleknek,

A rendőrség feladata most már, hog^J 
megállapítsa,

vájjon a Karfánál kifogott női holttes
tek tényleg I’ápay Ilonávul és Koltay 
Margittal azouosak-e, vagy az ott ki
fogott összekötözött hatottuk voltak a 
Karaszta nővérek, mert akkor viszont 
a Meder-utcánál előkerült két halott 

lesz I’ápay Ilona és Koltay Margit.
Hétfőn hivatalosan agnoszkálják mind * 
négy holttestet és kiderítik, hogy közülük 
melyik kicsoda. Ettől függetlenül, máris 
nagy apparátussal nyomoznak, hogy kide
rítsék.

nlncs-e| valami összefüggés a négy fia
tal leány halain között és egyáltalában 
miféle sötét titok lappanghat nz egész 

ügy mögött.
amelyre az első választ az agnoszkálág 
adja majd.

val, Franciaországgal és a Népszövetséggel, 
amelyeken függetlenségének legjobb bizto
sítékait látja.

A ki.santanl és a Balkánszövetség pá
risi diplomáciai képviselőivel a napok

ban tanácskozott Delhos.
Delhos és Ossuckl párisi esek követ tanács
kozásán hivatottak szerint főleg a közép
európai biztonság megszervezéséről volt 
szó.

Belső revízióra van sxiikség.
hogv uz ne következzék be. Az üzlctálian: 
lielyctr a munkanllain gondolatának kell 
érvényesülnie.

— Nekünk nem kell, külföldi világnézett 
mert megvan a magyarság s llágnéxetc. 
A pánszláv és germán törekvések ellcn^ 
nemzetközi jcl*2uv«kk;«l  nem Híja meg he--’ 
lvél nemzetünk.

•- Liberális Magyarország helyett szo
ciális Magyarországot kell teremtenünk. Ez 
többet jelent, mint a zsidókérdés állandó
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kan góltotóin
■ A frjbevrrftk azt érték el, hogy n raldó- 
’ via gazdasági hatalma nagyobb, mint 

volt.
fia a liberális gazdaságpolitikai rendszert 
nőin változtatjuk meg, Uz év múlva ott lesz 
az ország, iihol 101M bán volt.

Végül Marton Béla kijelentette, hogy a 
munkásság kérdén-t memorandumban tár
ták Darányi Kálmán miniszterelnök elé, aki 
uaz pártfogója, védelmezője a kitöm berak
nék.

Vasárnap este a budai Vigadóban, több- 
eur főnyi közönség előli nagygyűlést tar
tott ar Áctin Catholica budapesti munkás- 
mozgalma- oz. EMSZO (Egyházközségi 
M un A ásszakosttályok).

Mészáron János érseki helytartó 
mondta a mognyitóbeszédet és a hnllgntó- 
zág viharos helyeslése közben jelentette ki

Boldogulásunk csak a Krisztus állal 
megfelölt Irányban lehetséges. <4 társada
lomnak kötelessége minden dolgozni akaró 
számára biztosítani a: emberi megélhetést. 
1 magántulajdon alapján állunk, de a ma
gántulajdonnak a közjót kell szolgálnia... 

Ezután XI. Pius pópa szociális cncikll- 
káiról beszélt az érseki helytartó. Bihari 
hrenc, nz EMSZO központi vezetője ki-

Harcot hirdetett 
vasárnapi nagygyűlésén 
a katolikus munkásság

Az elutasított udvarié példátlan 
bolrányhadjárata egy urllány ellen

ElfuntáK a kamasz diakot, akt plakátokat 
és röpcédulákat terleszteít az urllányrál

Május első napjaiban megjelent a rend
őrségen egy 20 esztendős feltűnő szépségű 
utileány ügyvédje társaságában és 

feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, 
aki napok óta durva rágalnmhadjára- 
tot indított ellene és röpcédulák, pla
kátok utján Igyekszik bclegázolui be

csületébe.
A fiatal urlleány egy nagyvállalat tiszt

viselőnője, szülei vidéken laknak, ő pedig 
a Daltáts-téren bérel kétszobás lakást.

Irgalomtól remegő hangon adta elő a 
rendőrtisztviselők előli a kör(llötU) történt 
furcsa eseményeket. A hét elején, az egyik 
napon este hét óra tájban, alighogy huza
tért lakására, egy jól öltözött fiatalember 
csengetett he az ajtón. A tisztviselőnő nyi
tott ajtót és megkérdezte tőle, hogy kit ke
res. Az ö nevét mondta be éa

gúnyos mosoly kíséretében kijelentette, 
húg) nyugodtan engedje csuk be, majd 
meglátja, hogy milyen jó vendég lesz.

Ar urlleány kipirult arccal erélyesen vissza-
---------

| ÉleMwtt i 
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Bírságot fizet, ha nem lesz 
zászlója.

Rendelje meg tné>g ma.
Színtartó, nap- és csGálló, első- 

rangú kivitelben, cserélhető im
pregnált zászlórúd faragott, ara
nyozott csúccsal együtt.

1 "hl- /1ni< S I, I -! ,1 p

1 I- I S II <''nc!< l',s házra P 8.- 

lLL_é‘s_t<'d>l>cinilefrs házra P 12.— 

A fenti árakért még ma házhoz, 
szállítja

; Conwactor súg
IV. kor,, Magyar ucca 27.

Telefon 1-853 68. vagy 1-859-25 I 

; XiV. kor., BotnyAk uoca 6. 
Telefon: 2-974-44 

| Referenciákat ad: Hátlulajdonosok 
I Országos Szövetsége Srtilny-ntra 
|l 2.i és több ezer háztulajdonos, 
il akik zászlójukat már n.i.unk la’- 
I szerezték.

A gyűlés után bankett volt, amelyen f<> 
szólalt Borbély-Macska Emii főispán. Ki
jelentette, hogy változatlanul a keresztény 
tájvédelem alapján áll ma is, majd Igy 
folytatta:

— Kik azok, akik fel merik tételezni 
rétiünk, hogy mm állunk olyan közel 
a munkáMághoz, mint Buehlnger é» 

Propper.
A banketten felszólalt flermann Imre, a 

nyllaskereszteaek miskolci ügyvezetője, aki 
a nen*ect'  állam megteremtését követelte, 

jclcntellé, hogy 
minden nyomor előidézője ■ liberálist- 

tik tis kapitalizmus.
Hangoztatta, hogy harcot hirdetnek a rend
szer ellen, amely a szabadság nevében erő
szakkal elnyomta a gyengét és két osz
tályra osztotta az emberiséget. Állandó he
lyeslés fogadta szavait, csak akkor moraj
tolt fed a terein egyik sarka, amikor elis
merte, hogy

a szociáldemokrata szakszervezetek so
kat tettek a munkásságért.

Horváth Mihály, az erzsébetvárosi szak
osztály elnöke a munkabérmegdllapitó bi
zottságok működését bírálta. Ezután Bcrky 
József, Varga László S. J. és Borsos Fe
renc bányamunkás szólalt fel.

utasította n férfi tolakodását, mire nz is 
röstellc a dolgot és érdekes magyarázatát 
adta látogat órának.

Elmondotta, hogy 
géppel Írott cédulát kapott 

ezzel a szöveggel:
Akinek szerelmi bánata vart és vigaszta

lódni akar, vagy aki szereti n szép nőket, 
az forduljon bizalommal a következő cím
hez: ... (és itt a tiszvlsdőnő neve és pon
tos lakcíme következett).

Ettől kezdve
naponta 10—15 Idegen férfi csengetett, 

dörömbölt nz ajtón
Előadásának alátámasztására a kis röp

cédulán kivid két ujságnngyságu, piros fes
tékkel festett plakátot is felmutatott, ame
lyeket a kapu alól és a ház kapujáról té
pett lo. Az egyik plakát szövege ez volt: 
„Férfiak1 Ha féláron akartok nászúira 
menni, keressétek fel X. Y. kisasszonyt. 
(Itt is pontos név és lakcím következett, 
mig n másik plakát ugyancsak a tisztviselő
nő nevével és lakásának njlósrámávul arra 
hívta fel n férfiakat, hogy keressék fel a 
megadott elmet./*

A napokon keresztül folyó nyomozás 
szombaton délután eredményre vezetett. A 
hát körül figyelő detoktivek

elfogtak egy hetedik gimnazista diákot, 
aki éppen e«y kompromittáló plakátot 

szögezett ki a kapu alá.
Előállították a rendőrségre, ahol vallatom 
fogták.

•— Besszuból csináltam uz egész dolgot 
— mondta nevetve a diák. — Megtetszett 
nekem a szép kisasszony, küldtem neki 
többször csokrot is. de ö észre sem nknrt 
venni, mim ezt a módját találtam ki n 
bosszúnak.

A diákot alaposan megdorgálták a rend
őrségen cs megfogadtatták vele, hogv töb
bel nem csinál ilyen dolgokat, azután

átadták a Miliőinek.
akik bizonyára kis testi fenyítéket is alknl 
marlak vele szemben

Bethlen kedden, 
Eckhardt szerdán 
mondja el költség

vetési beszédét
A házszabályok szerint, e héten betelik 

az előirt tiz nap és befejeződik a köllség- 
vetés áltnlónos vitája. Az idolsó napokban 
több érdekes felszólalás fog elhangzani.

Kedden szólal fel Bettiim Isbán gróf, 
akinek beszédét - - hát elfogadja n költség- 
vetést — politikai körödben nagv érdeklő- 
déas | várják. I'gyancsak érdekesnek Ígér
kezik hckbnrdt Tibor szerdán tartandó 
koh o ynctési beszéde, aki. termi szett zen j 
köllscgvelis clkn iratkozott fel.

Csütörtökbe viaszol Darányi Kálmán

Vannak még csodák!
Jászkarajénőröl jelentik: A község hatá

rában források fakadnak, amelyek nngy 
mennyiségben tartalmazzák az úgynevezett 
,,Csodasót", a glauhersót. Az epe-, gyomor-, 
májbajosok, fogyni akarók 4—6 hetes kú

miniszterelnök a vitában elhangzott általá
nos politikai természetű felszólalásokra.

A miniszterelnök külön íren
folytatja az alkotmányjogi javaslatok 

ügyében tanácakozáaalt
az ellenzéki vezérférfiakkal. E bélen Sig- 
rag Antallal fog beható megbeszélést foly
tatni, aminthogy utána újból tanácskozik 
Bethlen István gróffal is.

A szocialista csoport vezetőit is meghall
gatja még c héten a miniszterelnök. Annyi

Tizennyolc cserbenhagyott 
menyasszony feljelentésére

vasárnap letartóztatták 
a pesti házasságszédelgések 

rekorderét
Vasárnap délben magas, nyúlánk fiatal

embert vezetett a fogházőr a vizsgálóbíró 
elé. A pesti és pestkörnyéki menyasszonyok 
rémét fogták el tegnap, kisérték vasárnap 
a vizsgálóbíróhoz kihallgatásra. A házasság
szédelgések mozgalmas krónikájában is 
ritkán akad példa olyan bűncselekményre, 
amelyért Kuszt Lajos 28 esztendős fény
képésznek kell felelni: Kuszt valóságos re
kordot állított fel a házasságszédelgések 
terén.

Nem kevesebb, mint tizennyolc cserben- 
hagyott menyasszony tett ellene fel

jelentést.
Kuszt Lajos Budapesten és Pestkörnyé

ken a legkülönbözőbb módon ismerkedett 
meg özvegy-asszonyokkal és leányokkal. 
Fantasztikus ígéretekkel pénzt csalt ki fö
lük, aztán eltűnt. Három menyasszonyának 
azt ígérte, hogy

Amerikába viszi őket.
„Útlevelet, hajójegyet mulatott nekik, persze 
az útlevelekről és hajójegyekről akkor de
rűit ki, hogy érvénytelenek, amikor már 
a hozományra az előleg a „vőlegény" zsebé
ben volt. Nyolc menyasszony apróhirdetés 
utján kötött Ismeretséget a szélhámossal 
és adóit pénzt neki, öt menyasszony kü
lönböző házasságközvetitők utján került 
össze vele. Két becsapott menyasszonyát 

Szerdán akasztják 
Wiener-Neustadtban 
Ingrid Wiengreen gyilkosait

fel a bécsújhelyiKét akasztóját állítottak 
törvényszék udvarán

Bécs, május 9.
f.4 Hétfői Napló tudósítójától.) A Hétfői 

Napló jelenlétté két héttel ezelőtt elsőnek, 
hogy a soinmeringi országúton, a neu- 
klrcheni fasorban, autójában meggyilkolták 
Ingrid Wicngrccnt. Paraguay állam bécsi kö
vetének leányát. A gyilkosokul három neu- 
klrcheni fiatalember — Friedrich Fleck, 
Norbert Schlőgl és WllheJm Stcyskál — sze
mélyében pór nap alatt elfogták. A gyilko
sok a bécsújhelyi Materiális törvényszék 
elő kerülnek. A tárgyalás hétfő reggel kez
dődik s az előírás szerint szerdán délután 
befejeződik. A statáriálls törvény értelmé
ben

mindhárom fiatalemberre csak háláló*

A PESTI SZÍNHÁZ 
ILLATSZERTÁRA

KIVÉTELÉVEL
MINDEN ILLATSZERTARBAN
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rát tartanak a jástkarajenöi forrásvízzel, a' 
Mira glnubersós gyógyvízzel és megoiöíik, 
meggyógyítják a fenti betegségeket. Kér
dezze meg orvosáti

bizonyos most már, hopy t
a koi-mányzól jogkör kitér jeMt étiéről 
szóló törvényjavaslat még n Ház nyári 
szünete előtt letárgy olásra kerül a par

lamentben.
A választójogi javaslat részletei körül 

már több tanácskozás volt Széli József bel
ügyminiszter és Eckhardt Tibor között, 
aminthogy ismételten folytattak megbeszé
lést Bethlen István gróf és Eckhardt Tibor 
is.

pedig abban a fényképészeti műteremben 
ismerte meg, ahol legutóbb dolgozott.

A tömeges feljelentések alapján 
hónapokig körözték a házasságizédelgé- 
ack rekorderét, mig moat sikerült le

tartóztatni.
A rendőrségről nyomban nz ügyészség fog
házába vitték. Kuszt Lajos a vizsgálóbíró 
előtt meglepő vallomást tett:

— Nem házasság céljából vittem fel 
pénzt a hölgyektől, hanem legtöbbször 
fényképek megrendelésére. így fényképé
szeti vállalat ügynöke voltam és ma bizony 
igen nehéz megrendeléseket kapni. Hosszú 
ideig tartott, amig egy-egy megrendeléshez 
hozzájutottam. A legkiilönbözöb ígéreteket 
kellett tennem, hogy megrendeléseket kap
jak. Igen gyakran

hetekig formálisan udvaroltam a höl
gyeknek. amig megrendelték a fény

képeket.
Házasságot azonban nem ígértem ...

A vizsgálóbíró előtt kiderült, hogy Kttstt 
Lajos háromszor nősült már,

két feleségétől elvált, a harmadikkal 
azonban ma Is törvényes házasság

ban él.
A vizsgálóbírói kihallgatás után Kuszt 

Lajost előzetes letartóztatásba helyezték.

büntetés várhat, amely az ítélet kihir
detése után három órával végrehaj

tandó.
Akasztani azonban csak kettőt fognak, mert 
Wllholm Sleyska! — aki egyébként a gyil
kosság értelmi szerzője —

még kiskorú
s igy csak huszonöteszlendei fegyházbün
tetést kaphat. Miután ebben az esetben el
nöki kegyelemről nem lehet szó, a bécsaj- 
helyi törvényszék szerdára berendelte Láng 
Józsefet, a bécsi hóhért s a törvényszék 
udvarán

már felállítottak két akasztótól.
A kivégzésre valószínűleg nz esti órákban 
kerül sor.
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Vasárnap elfogták a sok 
százezer pengős valuta 
sibolás finanszírozóját

' A 
tartó 
idők __ w ____________ _
vetkezetét. A gyékényes! határrendőrség le
tartóztatta Fraenkl Adolf debreceni textil
kereskedőt, aki 120 ezer pengő értékű va
lutát, aranyat akart kicsempészni Magyar
országból. Nem sokkal ezután elfogták 
Glasz József, Frledmann Dávid Mihály és 
Kiéin Miklós textilügynököket, akiknek 
ugyancsak részük volt a tiltott manipulá
ciókban.

Mindezideig azonban
ncm tudták, hogy voltaképpen ki az 

irányítója a bűnszövetkezetnek, 
kitől kapták a nagy értékeket a letartózta
tott emberek, akiknek alantas szerepük 
volt csupán a nagy siholásban. Futárszol
gálatot teljesilettek, megbízóik utasítására 
csempészték a nagy értékeket külföldre.

A budapesti valutaügyészség megállapí
totta, hogy a sibertársaság legfőbb irányí
tóját Bécsben kell keresni. A bécsi gazda 
sági rendőrség a pesti valutaügyészségtől 
kapott adatok alapján gyors és eredményes 
nyomozást végzett:

budapesti valuta ügyészség napokig 
nyomozás után leleplezte az utóbbi 
egyik legnagyobb valutasiber biinszö-

vasárnap elfogta Kanzl Hermann volt 
pesti textilkereskedőt, aki a letartózta
tott valutasiberek vezetője, finanszíro

zója volt.
ö bocsájtotta a sibcrek rendelkezésére a 
nagv értékeket. Kiderült az is, hogy egész 
Közép-Európát behálózó sibcrtársaságról 
van szó. Nemcsak Budapestről, hanem

Bécsitől, Prágából, Pozsonyból és más 
városokból is nagy értékeket csempész

tek ki.
Kanzl három nap előtt megszökött Buda
pestről és Bécsbe utazott, ahonnan tovább 
akart utazni, de sikerült elfogni.

Mint értesülünk, a valutasiberek bűnszö
vetkezetének vezetőjét

már ma Budapestre szállítják.
Itt fogják részletesen kihallgatni, hogy mi
előbb tisztázzák a nagy sibolás minden 
részletét. Annyit -azonban máris megálla
pított a nyomozás, hogy

sokszázezer pengőt képviselnek 
azok az értékek, amelyek a nagy csempész
szervezet tagjainak kezein keresztül egyik 
európai városból a másikba vándoroltak.

Három gyermekével halálba 
akart menni egy anya,

Vasárnap este expressz levelezőlapot kéz
besített a posta a főkapitányságnak. A „fel
adó" rovatban ez a név és cim szerepel: 
Kovács Erzsébet, XIV., Mirtusz-utca 2G. Csak 
néhány sor a levél,

egyszerű ember irta, egyszerű szavakkal, 
de nemcsak expressz levél, hanem va
lóságos vádirat a szellem ellen, amely 
mostanában lábrakapolt Budapesten: 
sokgyerekcs családnak nem akarnak la

kást adni!
Kovács Erzsébet, akinek három kisgyer

meke van. n Mirtusz-utca 26. szánni házban 
lévő lakásáról uj lakásba akart költözni., 
Régi lakását már uj lakó bérelte ki. Kovács 
Erzsébet azonban nem kapott lakást, 

hasztalan járta a házakat, 
sehol sem akarták befogadni három gyerek
kel. A mirtuszutcai háztulajdonos jóvoltá
ból annyit elért, hogy nem kergették ut
cára, megengedték, hogy az udvaron húzza 
meg magát néhány napig, amig lakást talál.

Lakás azonban nincs háromgyerekes csa
ládanya számára és Kovács Erzsébet végső

Tettenérte egy református 
lelkész Czibik Katalint, 
a szép, elegáns betörőnőt, 
a Kátvin-téri templomépületben, 
ahol kasszát akart kirabolni

Vasárnap délután előadást akarlak tar
tani a református ifjúság Sáli I)co Glória 
egyesületében, amelynek helyisége a Kál- 
in'n-léri templomudvar végében van. Az 
előadás egyik rendezője, egy fiatal refor
mátus pap az egyesület néhány tagjával 
együtt már kora reggel olt volt, hogy el
rendezze a helyiséget. A fiatalemberek a 
pap vezetésével végigmentek az épület 
emeleti folyosóján. Az előadóterem felé 
tartottak, amikor a pap egyszerre csak hir

mert a kisgyerekek miatt nem kap 
lakást és napok óta fedél nélkül van

elkeseredésében halálraszánta magát:
— Tizenhalodika óta az udvarban lakom 

három apró gyermekemmel, a legkisebb 
közülük kéthónapos, lakást sehol sem tu
dok kapni, pedig gyermekeimhez ragasz
kodom,

nhnes inas hátra, mint meghaljak es 
gyermekeimet is magammal vigyem, 

mert mint adófizető polgár nem tudom el
viselni, hogy fedél nélkül legyek — irta a 
rendőrségnek küldött, drámai üzenetében.

A levél a főkapitányság életvédelmi osz
tályára került, ahol nyomban intézkedtek, 
hogy reggel rendőrök menjenek a mirlusi- 
utcai házba, akadályozzák meg az öngyil
kosságot és vigyázzanak a kis családra, 
amig az életvédelmi osztály majd gondo
zásba veszi őket. Remélik, hogy

most, amikor olyan sok szó esik nz 
egyke ellen, talán valamilyen utón- 
módon mégis csak jut majd lakás szá

mukra
és nem kell a halálba menni Kovács Erzsé
bet családjának.

telen megállt és felfigyelt:
a folyosóról nyíló egyik szobából, ahol 
a pénztári tartják, motoszkálás zaját 

hallotta.
Nem tudta mire vélni, ki járhat ilyen ko
rán az irodában. Az egyesületi tagok to
vábbmentek, a pap azonban ottmaradt az 
ajtó előtt, mert végére akart járni a dolog
nak. Várt egv kicsit. A motoszkálás zaja 
tovább is hallatszott. Most már biztosra 
vette, hogy aki bent jár, rosszban töri a

fejét. Elmozdulni nem mert, attól tartott, 
hogy ha elmegy, a hívatlan vendég meg
ugrik, inkább tovább strázsálta az ajtót. 
Pár perc múlva odaérkezett az egyházfi, 
aki takarítani indült. A pap rendőrért kül
dött. Nemsokára megjött a rendőr.

Revolverrel a kezében lépett he a pénz
tárhelyiségbe u rendőr, nyomában a 

pap.
Nagy meglepetésre egy feltűnően elegáns, 
tavaszikoszlűmös, szép nővel találták szem
ben magukat. A hölgy, akinek a nyakában 
két ezüstróka diszelgeft, mintha nem is 
látná a rendőrt és a rendőrkézben szoron
gatott revolvert, hanyag eleganciával fo
gadta őket:

— Dr. Fekete Lajosné vagyok. A tiszte- 
leles urat keresem, a fiam ügyében jöt
tem ...

A pap ncm értette a dolgot, tudta, hogy 
neki semmiféle dr. Fekete Lajosné fiával 
nincsen dolga.

— Hogyan került ide, kicsoda ön, rög
tön mondja meg! — szólt erélyes hangon.

— Kérem szépen, igazolhatom magam - - 
hangzott az indignált válasz. Ezzel relikül- 
jé-be nyúlt. Egy pillanatig keresgélt benne, 
aztán furcsa dolog történt, véletlenül elej
tette a retikült, amely nagyot koppant a 
padlón. A pap udvariasan felemelte. A re- 
tikiil súlyos volt és valami megcsörrent 
benne. Most már a rendőr vette kezébe a 
retikült és kinyitotta:

egymás hegyén-hátán nem kevesebb, 
mint huszonnyolc kulcsot és álkulcsot 
látott benne, valóságos betörőszerszám- 

arzcnált!
A rendőr most már nem teketóriázott 

tovább, karon fogta az elegáns nőt;
— Gyerünk csak kérem a főkapitány

ságra!
A főkapitányságra érkezve, a Soli Dco 

Glória helyiségében elfogott asszony rend
őrtiszt elé kerüli, aki megkérdezte a nevét.

— Dr. Kornis Ferencné a nevem, — 
hangzott a válasz.

A tisztviselő megnézte a rendőr jelenté
sét, ebben az állt, hogy nz elfogalásnál Fe
kete Lajos nevet használt.

— Ml az, kérem, hát maga ncm tudja a 
saját nevét?

Az asszony egy pillanatig hallgatott, az
után megrái'ditotta a vállát és clnevettc 
magát:

<— Tudja mit, fogalmazó ur, 
nem komédiázok tovább, 

nincs értelme. Vannak, akik jól ismernek 
engem ebben a házban: Czibik Katalin va
gyok. elég dolgom volt már a bclörőcso- 
portbeli detektiv urakkal .•. .

A rendőrfogalmazó most már a betörési 
ügyek nyomozásával foglalkozó detekti- 
vekért telefonált, akik tényleg

régi Ismerősüket fedezték fel az czüsl- 
rókás hölgyben.

— No, mi az, Czibik Katalin, hát már 
megint itt van? —- kérdezték meglepve a

detektívek, akik jól emlékezlek s lseit dol
gaira. Czibik Katalin jó családból szárma
zik, de elzüllölt, betörők közé keveredett, 

kitanulta a ^szakmát**,  ö volt az első 
budapesti női betörő.

Betörésekért, szélhámosságokért már nyolo 
szór büntették meg, fogházban, börtönben, 
fegyházban is ült. Híres trükkje, hogy 
nagyszerűen szimulálja az epileptikus ro
hamot, ha el akarják fogni és hajbakevere- 
dik, rögtön szimulálni kezd, már sokszor 
megtörtént, hogy ilyenkor mentők vitték 
kórházba, ahelyett, hogy a rendőrségre ke
rült volna.

Most, hogy tetlcnkaplák, rezignált han
gon mondotta:

— Sajnos, lebuktam, pedig mindent jól 
előkészítettem. Már tavaly kiszemeltem a 
Suli Dco Glória pénztárat. Fcszilővassal 
nem akartam dolgozni, féltem, hogy zajt 
csapok és elcsípnek. Folyton olt mászkál
tam a házban, vártam a kedvező alkalmat. 
Legutóbb sikerült is szappanlenyomatof 
készíteni a zárról, megcsináltattam a kul
csot, vasárnap reggel

végre bejutottam a penztárszohába, 
deltát lebuktam ...

Czibik Katalint letartóztatták és hétfőn 
átadják az ügyészségnek.

Hat tantuszért — 
egyévi fogház

Nagy riadalom támadt az újpesti Fő
téren. villamos megálló közelében egy, 
idősebb asszony kiáltott segítségért:

— Segítség! Zsebtolvaj! Elvitte a réti- 
k ülőmet.

Az asszonyt pillanatok alatt nagy tömeg 
vette körül s zokogva panaszolta, hogy a 
tárcáját kihúzták a hóna alól és most nem 
tud hazamenni, mert nincs cgv fillérje 
sem. A könnyes szemű panaszkodó asszony 
hirtelen felsikolloll:

— Ott a reiiküiöm!
Es cgv elegánsan öltözött nőre mutatott, 
aki erélyesen tiltakozott a gyanúsítás ellen. 
Az őrszemes rendőr azonban bekísérte az 
újpesti kapitányságra az. elegáns nőt, aki
ről kiderüli, hogy

valóban ii vitte el a retikült.
Peres Jánosáénak hívják, varrónő, de már 
többszőr büntetlek meg zsebtolvajlásért. 
Nyomban letartóztatták. Az ügyét szomba
ton délelőtt tárgyalta le n pcstvidéki tör
vényszéken Debreczcnv József cgyesbiró. 
Az asszony nem tagadta, hogy ellopta a 
retikült, azzal védekezett, hogy

mindössze hat tantusz volt benne.
aminek az értéke 36 fillér. Enyhe Ítéletet 
kért. A bíróság a zsebtolvajáét tekintettel 
büntetett előéletére

egyévi fogházra ítélte.
Az. Ítélet nem jogerős.



a

József főherceg már teljesen felépült a 
gnlgamácsai vadászaton szenvedett láblőré- 
sóból. /I baleset óta most nett rétit először 
vadállaton, a kígyóit Wenckheim-blrtokon.

II.
Pünkösd vasárnapján lajllk le a: Idei 

outószfpségvérsenyen. Legalább száz autó
csoda vonul fel. Harmincegy ragyogó tilZ- 
tcletdijért Indulnak a versenyzők. Különö
sen a hölgyvétetök tábora tea ki magáért. 
4 Conconrs dilégnnce nagy meglepetése. 
Mnráli l.ill les:. Murát! fvan-c, aki nem 
tudná) eladta híres „vörös bestiáját", mojt 
remek kék-fehér kocsival fut, de a vers#- 
nyen mégsem ezzel indul- agyár a búd a patti 
stépséguertenyre ideküldött egy különleges 
gyártmányú autókőlleményt, Murátl Lili ez
rei a kocsival küzd nz első díjért.

Ilt.
Megint divntbajált a Hereiem a hangulat- 

fényben fürdő elegáns pesti éjszakátsnn. Az 
Arizona ifjú művésznői közül ebben a pilla
natban nem kevesebb, mint négy kjészül es
küvőre. Egytőt-cgylg jónevü, jóátbásu urak 
a vőlegények, az egyik ráadásul gróf. Azt 
mondják, hogy az Arizona hölgyet Rozs
nyón Sándor és Mist Arizona, n kitűnő mű
vész házaspár legendásan szép és finom há- 
zaséleténck példáján felbuzdulva kaptak 
putriiul a házasságra. ■

IV.
Vasárnapra virradóra vidám legény búcsú 

volt a Zrinyi-utcai Festetics-palotában. 
Gráf Festetics Miklót tartotta legénybuesu- 
lát és egyúttal doktorrá avatását (s ünnepel
ték a barátai. Festetics Sándor Idősebb fia, 
Miklós, tegnap Jogi doktor lett, kedden pe
dig a Jáki kápolnában esküszik őrgróf Pál- 
Inaid ni György leányával, Pallavldni Thy- 
rdval,

V.
A telefonbelyárok eren a héten 'Albrecht 

főherceget szemelték ki. Titok tatot telefo
nálók sorra hívták a szerkesztőségeket, klu
bokat, felhívták a várbeli palotákat is és 
rémült hangon újságolták, hogy Albrecht 
főherceg lezuhant repülőgépével. Valóságos 
pánik keletkezett a városban, amig azután 
kiderült, hogy mialatt a sfíletlen Iréfacsiná- 
lók rémhíreket telefonálgattak, a föhetceg 
n gyermeknapi urnák körül dolgozott nagy 
buzgalommal,

VI.
Jimrny, a „Mottlin Rougc" népszerű, ked

ves főrendezőié súlyos betegen fekszik a 
dános-szanatóriumban. Flaschner Ernő, a 
„Motilin" gavallér igazgatója egyik reggel, 
járóra után autókra rakatta a „Móniin" 
egész személyzetét, ugy vitte őket külön en
gedéllyel látogatóba Jimmyhez, akt a bol
dogságtól meghatva fogadta látogatóit,

VII. '
'A londoni koronázási Iái hulláma Ruda- 

pestet sem kerülte el. A: angol követségen 
és a konzulátuson seregestül érdeklődtek 
meghtnó után urak és hölgyek, de vala
mennyien azt az udvarias választ kapták, 
hogy a meghívások Ügyét Londonból inté
zik. Kivétel nincs ... A benjentesek szá
mítása szerint Magyarország hivatalos kép
viselőin kii'űl körülbelül 20—3(1 lehet a 
száma azoknak a boldog kiválasztottaknak, 
akik Londonból meghívót kaplak.

Vili,
'A budapesti és bécsi rádió egyszerre adja 

elő Kulinyi Ernő „Schönbrunni orgonák" 
című finom hangfdtékát. A darab főszerep
lője: Ferenc József. Most először szerepel a 
bécsi és budapesti rádióban Ferenc József.

IX.
Aki a mezők liliomait ruházza, az min

dent tud ... De a pesti divatkreátoroknak 
ugyancsak fő a fejük. mibe öltöztessék Pün
kösd hetében Rudapest virágoskertjét, a szép 
hölgyeket. Pünkösd vasárnapján délelőtt az 
aulószépségversenyre vonuló dámák szá
mára kell hlbeálmodnl egy sereg ruhafan- 
tdriát, délután a Klrdhpdil zöld pázsitját 
kell behinteni tarka virágokkal, három nap 
múlna pedig jön a nngy esemény, ami min
dent túlszárnyal: yardén párig a királyi vár
ban!

X.
Magyar német és olasz csapatok részvéte

lével pénteken kezdődik meg a Póló-Club 
idei verstnyszetónjn a margitszigeti pályán

XI.
Mikor a Hindenbury pusztulásának hirc 

megérkezett Budapestre, nagy izgalom tá
madt nz I basznál. Emlékeztek rá, hogy Zep
pelin-Jegyet adlak ki egy budapesti bőnk- 
igazgatónak. A riadalom azonban estik rö
vid ideig tartott, iitánnlop<>:tak n könyvek
ben és kiderült, hogy n bankigazgató nem 
a Hindenburgm váltott jegyet, haném a 
ii< lamerikai Zeppelin-Járatra.

RAKTÉR: Ihnj szotlyom, Lepcses szom
széd, ignz-c, hogy megen csak Pcstrili 
gyű írnek?

ORZSI; Onnan hát.
BAKTER: Oszt miilen célirányzatba zö- 

lyögtelték föl magukat a harmadoszlállon?
ÖRZSI; Mer a cigányságnak vót az 

500 esztendős jubélliima.
BAKTER: Mi a ragya! Hát mán illen rég 

Hl tanyázik n szómzfa-nyűvö népség?
LEPCSES: De büszkék is rá kegyetlenül. 

Tennnpelőtt nekifohászkottunk az. anyu
kommal vagy tizenöt liter kadarkának egy 
újpesti halászcsárdába. Hát az a Kolompár 
Pftpő prímás igen lustán működött, rá is 
rittyentettem, mondok: „A mennykő dur- 
fogasson a bőgőtökbe, már nem húzzátok?" 
Rátnnéz a I’öpö, megcsóvájjn aztat a szelí
dített víziló fejit s aszongyu: „ötszáz éve 
húzzuk mán, csak kell nekünk is ekkis 
pihenés!"

BAKTER: Hájszc igaza vót, magam is el
fáradnék ennyi temerdek idő alatt. — Oszt 
azontúl mi újság Pesten, Lepcses szomszéd?

ÖRZSI; A Festetics nyilas gróf igen csak 
megvédte Hitlert a képvisellőházba.

BAKTER: Vájjon megköszöni-e néki 
n Führer?

LEPCSES: Tán ippemigy, mint Kaccsantó 
Trehány József a Gozmány ügyvéd úrnak. 
Mer törvénybe vonták az öreg Kaccsnntót 
süllős testi sértés végett, Hát aszongya az 
ügyvéd; — „Nem lehet a védencemet úgy 
nézni, mint más rendes embert, mivel 
aptya-nntiya gyilkos vót, úmaga nein ép
elméjű, az ital elvette az estit, azonkívül 
lopási mánijába szenved, rettentőjen hüle 
s csak azér nem veszik fel a tébohIAba, 
mer félnek, hogy a betegek végleg meg
bolondulnak tűle." — Hat u bíró föl is 
mentette űtet. Mikor osztán n Gozmány 
kérte az ügyvédi díjjazAst, az öreg tréber- 
kazán odalépett hozzá, kéccer lepökte, 
többször szájonkanyaritolta s végül úgy 
belerúgott a lábaszárába, hogy még a síp- 
csöntyá Is ríva fakatt a fájdalomtul. — 
„11 ínnyé a szenvedésit" — vakktinlotta 
a Gozinány —, „hál így fizet maga, a véde
lemért?" — „Nojsze, láSsn" — szólt nyu
godtan Kaccsantó —, „van ez ollan fizetés, 
mint nmillen n védelem vót."

RAKTÉR: Meg Is érdemülte a gaz tör
vényfacsaró. Ippen a bíró előtt rágalmazza 
a védencit?

ÖRZSI: Az.
BAKTER: Hát abbul ml Igaz, hogy a Hel- 

meczy tanár úr két hónapi fogházat 
kapott?

ÖRZSI: Igen, mert írt c*  könyvet, akinek 
nz. vót n címe, hogy: „A zsidókérdés."

BAKTER: Képzelem, minő szoptatom- 
nyaltatom dogokat írt abba! Oszt Isten ólgya.
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Javítás helyett elzálogosította 
az órákat a lipótvárosi órásmester

200 -álogcédulát találtak a lakásán
Vasárnap délelőtt a budapesti főkapitány

ságon iclnrtóztallák Jdget Imre 37 éves 
órást, akinek a Csáky-utcn 20/b. szám alatt 
vnn órásüzlcte. A mcglévedt órás a hozzá 
javítás céljából beadott órákat

elzálogosította és n pénzt saját céljaira 
fordította.

Körülbelül bárom hónappal ezelőtt Uram- 
mer Frigyes igazgató, aki a Szcmélijnők- 
utra 5. számú házban lakik, javításra adta 
.láger Imre órásnak ezerpengős Schaff- 
hausen aranyóráját.
- — Egy bél múlva tessék az óráért jönni, 
mert szabályoznom is kell — mondotta 
.láger az. igazgatónak és közölte nzt Is, 
hogv munkadij elmén 12 pengőt számit fel.

Az igazgató egy hét múlva visszament aí 
órájáért. Jágcr nzonhan sajnálkozva kö
zölte, hogy még nem tudja visszaadni, meri 
nem készült el. Újabb egy heti terminus
ban állapodlak meg. Azonban hiábn telt le 
nz ujahb hét Is. sőt hiába mull el egymás
után több hét. Brtmmer nem tudta az órá
ját visszakapni.

Csütörtökön újra ott járt Rrammcr at 
órásnál s amikor megint csak nem tudta 
visszakapni ax óráját, gyanút fogott s ezt 
közölte is JAgerrel:

Hajdúszoboszlói gyógyfürdő
m» HiAr európai híré. 

_4 Fedni t'óZ'meWéZ. (vómnv'k. tnhsHtórtam, .trandfűrtA,
P»r«U»nul •Edinámé. <ord*-.  M. t>eHk«r4kur<tk. A fttrdAt tlaJduMobonlA T| o TI .ó».u,,uu‘í-.................. .

LEPCSES: Nálunk is vót ecccr egy illen 
csel. Az egyik viharsarki politikus igen 
vemhes támadást indított a fajfolekezet 
ellen. Hát a Ciccelvájsz Mór fűszeres a be
széd után odament a szólnokhoz s csöndes- 
sen kérdezte lülle: — „Mongya csak nagy
ságos uram, mennyit tereik keresni havonta 
az nntcszeinetizmus segéllével?" — „Hejnye 
az. áldójál!" — bőrként rá a viharegyén —•, 
„micsoda kérdés ez, zsidó! — „Ez kérem 
a zsidókérdés" — monta Ciccelvájsz —, 
„amit végre meg köll oldani."

ÖRZSI; Pofátlan egy izrajlita az a Ciccel
vájsz! El se tuggya képzelni, hogy valaki 
ingyen tergyegesse a hazafias fölbuzdulást.

BAKTER: Nono, hát hiszen. — Arrul 
mit hallottak, hogy Amerikába kétezer be
rúgott diák éccnkáriak évaggyán megstur- 
molt egy leány nevelő intézetet?

ÖRZSI: Az ám. Oszt a kisasszonyok e‘ 
szál hálóüngbe nézték az ablakból, hogy 
a diákJegények be akarnak törni.

BAKTER: Tán nem is haraguttak vóna 
érte.

LEPCSES: Hájjá tuggya, ecccr az a göm- 
bölded kiállású Píicök Móri főjelentetté 
Rihalag BegyegŐ Albertét, mivelhogy űvéle 
szemben, a mezőn, hatóság elleni erőszakot 
alkalmazott. — „De hájjá" — mordult 
a bíró a jányra -—, „tanú van rá, hogy 
maga nem viaskodott a támadóval, inkább 
folton aszonta, hogy édes, kedves." — 
„Igen" — aszongya Mórt —, „mer gondú- 
tam, úgyis bcpörölöm kértéríttésér $ ha 
mán pézibe kerül, teljék öröme benne!"

ÖRZSI: Az ördög bújjon bele! —Oszt 
mehetnénk Is, aptya.

BAKTER: Várgyon, várgyon, még egy 
dologba meg akarnám interpenálni Lepcses 
szomszédot.

LEPCSES: Halljam.
BAKTER: Aztat óvasom az újságokba, 

hogy a németek el akarják kápányozni 
lüllünk a Dunántúlt.

ÜRZSL; Eckhárd Is aszonta.
RAKTÉR: De hogy jut eszükbe?
ÖRZSI: Mer lázíttók járnak a svábok 

közé, oszt folton magyarázzák nékik, hogy 
ük németekből lettek magyarokká.

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint mikor 
Kuncsorgó Dáma Lajos kisfia hazagyütt az 
oskolábul s elmonta, tanéttó úr aztat me
sélte, hogy porbul leltünk. — „Kicsoda lett 
norbul?*  — kérdezte az apa. — „Hátén is" 
— monta a gyerek. — „Mondd meg tanéttó 
úrnak1" — morgott Kuncsorgó —, „hogy 
hordhattam vóna én talicskaszámra a port 
nz idcsanyád udvarába; ha feleségül nem 
veszem űtet, bizony nem lettél vonó!" —

— Figyelmeztetem — mondotta —, ha 
szombaton nem adja vissza az órámat ugy, 
ahogy van, fel fogom jelenteni a rendőr
ségen.

Miután szombaton sem kapta vissza az 
óráját, azonnal a főkapitányságra sietett, 
ahol

megtette Jáger Imre ellen a följelentést.
A főkapitányságról azonnal dctekllvekct 
küldtek ki, akik elölt Jágcr bevallotta, 
hogy az órát zálogba tette.

A detektívek nzután JAgernck n Csáky- 
utca 20/b. szám alatti házban lévő lakásán 
házkutatást tartottak, ahol

194 darab zálngcédulát talállak.
A közel kétszáz darab zálogcédula mind 
olyan órákról és ékszerekről szól, amelye
ket javítani vittek Jágerhei.

Jáger Imrét töredelmes beismerő vallo
mása után letnrtóztáltAk.

Dr. LuWcs deleklivcsopörtJa keresi szo
kat, akik Jágcr Imréhez órákat vagy ékszer 
tárgyakat vittek javítani. Ezúton is kéri 
s dclcklivcsoporl azokat, akiknek .lágerrel 
iillel összeköttetésük volt, hogv- saját érde
kükben jelentkezzenek Zrlnyi-ulca 2. szám 
alatt, a főkapitányság második emeletén 
a 210., szánni szobában.

Budapest, 1937 május W*

Bergsmann csónak 
magyar König motor 

a legmegbízhatóbb 
Izabella-tér 6, Római part 1/b

Vadregényes 
alpesi tájak — 
az Akadémia-utcában

Az osztrák követség Akadémia-utcai pa
lotájának dísztermében vasárnap délelőtt 
gyönyörű kiállítás nyilt meg.

Fényképkiállitás,
amely ismét bebizonyítja, hogy a fotogra- 
fálás ma már igazi művészet. A Magyar- 
Osztrák Alpesi Egyesület rendezte a tárla
tot, amelyet pályázattal kötöttek egybe. 
Osztrák tárgyú fotográfiáikat jeligével 
küldték bo a pályázók, akik között a zsűri 
50 pompás dijat osztott ki, a dijak nem 
serlegek vagy trófeák voltak, hanem ingye
nes ausztriai utazások, üdülés, hajó- és 
vasútjegyek.

355 klállitö 1500 pompás képét
állították ki. A fotográfiák legnagyobb rÓ4 
sze alpesi tájat, osztrák városokat ábrázol.

Fekete Örs, az egyesület elnöke nyitotta 
meg a tárlatot, üdvözölte a megjelent no- 
tabilitásokat és a kiállítókat. liaar-Baaren- 
fels osztrák követ beszélt ezután és kö
szöntötte az egyesületet, úgyis mint a ki
állítás házigazdája, A vasárnapi verniszá- 
zson

több mint négyszáz látogató 
tckintelle meg a kiállítást.

Kiosztották vasárnap a dijakat is. At 
első dijat egy síugrást ábrázoló képéért ifj, 
Kunfalvy Rezsőnek, a másodikat egy 
„osztrák szobáért" Városy Gyulának, a 
harmadikat egy „vizpftrti utért*  Adler Rácz 
J.-nek Ítélték.

Ma este zár
az idei Vásár
Vértes Emil, a BNV al- 
elnökének nyilatkozata 

Nagy tömegek özönlöttek vasárnap már 
a kora reggeli óráktól kezdve ki a Városligetbe 
„vásárt" látni". A kora délelőtti órákban be
érkezett

kilenc filléres „vásárvonat" 
közönsége. A szolgálatot teljesítő rendőrség 
löjih mint százezerre becsült azoknak aziámát. 
akik ezen az egy napon megfordultak a vásár 
területén.

Délután négy ómkor közel négyszáz főnyi 
csoportban Vértes Emil, az OMKE alelnökének 
vezetésével megérkeztek nz OMKE-kőzgyülés 
rósrtvovői. Vértes alelnök a magyar vidék ke- 
reskcdClménck testületi vúsárlátogatása kap
csán a következőket mondta a Hétfői Naptó 
munkatársának:

— A mftgvar gazdasági élet egészséges mű
ködésének elengedhetetlen feltétele

a kereskedelem és a gyári, valamint a 
kézműipar töretlen harmóniája.

Az OMKE elnökségének csakúgy, mint a vásár 
vezetőségének ép csért igen helyes törekvése 
az, hogy a gazdasági életnek esőket a tényezőit 
a vásáron keresztül is n legszorosabb együtt
működésre késztesse. Az OMKE azzal, hogy 
évi közgyűlését mindenkor a Nemzetközi V<i«rfr 
Idején tartja, kedvező alkalmat nyújt aira. 
hogy a vidék Lere.skedÖtársadalma is tömegesen 
kereshesse fel a vásárt.

— A kiállítók köréből érkező bejelentések' 
szerint a kereskedelemnek ez a felfokozott ér
deklődése és közreműködése

üzleti téren Is éreztette hatását.
A kiállítók túlnyomó része igen tetemes Üzleti 
forgalmat ért el.

A vásár hétfőn este 7 órakor program
szerűié# véget ér.

— Nyári német nyelvtanfolyam Karlnllában. 
Karintia tartomány megbízásából dr Hackel 
Ernő, a Pázmány Péter Tudománvogvetem 
megbízott előadója Klagenfurtban, a Wörthi tó 
mellett, nyaralással egybekötött német nyelv- 
lanfolyamot rendez. A lanlölvam réwivevói 
úri családoknál nyernek elhelyezést, ahol al
kalmuk van a német nyelv gyakorlására, 
azonkívül mindennap rendszeres nyélvoktalál- 
bén rémsülnek A Magyar Nemzeti Bank en
gedélyé alapján a kurzus réiilvevöl a szüksé
gek schlllíngössiegel orvosi bizonyítvány nélkül 
megkapják. A nyelvtanfolyam július 3-útól 
30-áig tart. Kívánságra ismertetőt küld al 
oszlrak forgalmi iroda, VI.. Andrássy út 28.

MÁV megerősíti a pűnkUedl vasúti kát*  
lekeáést. A MÁV igazgatósága a pünkösdi erő
sebb utukforgalöfti akadálytalan lebonyolításé 
érdekében a menetrend sierint közlekedő sze- 
mélytiáliftó vonatok szerelvényeit a pünkös
döt megelőző pénteken, kzombalon, továbbá 
pünkösd vasárnapján és hétfőjén, részben pe
dig még pütkötrlöt követő kedden is meg
felelőképpen megerősíti, A megerősített Vona
tokon kívül még égést sor különvmintot U 
állít be a MÁV Budapest és a vidéki városok 

I között, a pünkösdi forgalomra való tekintetted
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Vasárnapi inspekciós sétauton 
a pénzügy miniszterrel 
a Wekerle-telepen, 
ahol 184 lakónak mondtak fel 
házbérhátralék miatt májusra

Vasárnap reggel kilenc óra. A csepeli 
autóbusz végállomásánál várjuk Fabinyi Ti
hamér pénzügyminiszter érkezését. Simon 
Jenő műszaki főtanácsos, a csepeli vizimii- 
telep művezetője és a Hétfői Napló munka
társa. Nemsokára fel is tűnik az RR 600-as 
pénzügyminiszteri autó, benne Fabinyi Ti- 
hamér pénzügyminiszter, Csík József és 
Boczonády Szabó Imre Pestkörnyék NÉP 
képviselői, Böhm Ferenc és Rékay Frigyes 
miniszteri tanácsosok. Nincs semmi ünnep
lés: megyünk tovább a vizmütelephez, 
amelv Csepel, Kispest. Pesterzsébet, We- 
-crlc-telep községeket látja el egészséges 
ivóvízzel. (Nemsokára Pcstszcntlőrinc is a 
csepeli vizet kapja.)

Néhány percnyi ut után meg is érkezünk 
a vizmütelepre. Amikor a pénzügyminiszter 
kiszáll az autójából, meglátja szemben Laki
hegyen a nagy adóállomást, amelyet az ö 
kereskedelmi minisztersége alatt állítottak 
fel.

— "Mint kereskedelmi miniszter, nagy adót 
csináltam. Most mint pénzügyminiszter kis 
adókat szeretnék csinálni... mondja Mo
solyogva.

Alapos szemle a vízmüveknél. Hét mil
lióba került eddig a napi negyvenezer köb
méter viz. Budapest után ez a legnagyobb 
vizmiitelcp: kétszázezer lélek vízellátásáról 
gondoskodik, akik nemcsak jobb, hanem 
olcsóbb vizet is kapnak ennél a vízműnél.

— Rájött erre a főváros is — mondja 
beszélgetés közben a pénzügyminiszter — 
mert már a fővárosi vizmiitelcp is szeretne 
kooperálni a csepeli vizmüteleppel és e cél
ból még az iparügyi és honvédelmi minisz
ter protekcióját is igénybe vették. Pedig 
erre nincs is szükség, mert hajlandók le
szünk mindent megtenni a főváros érdeké
ben, már csak a jövendő Nagy-Budapesl 
szempontjából -is.

A szemle vége: kóstoló, a csepeli vízből.
— Hát öntsünk tiszta vizet a pohárba —l 

mondja . Fabinyi pénzügyminiszter •—, mi
közben felhajtja az üdítő friss vizet.

A pénzügyminiszter vasárnapi inspekciós 
kirándulásának ez a része csupán arra szol
gált, hogy végre közvetlenül és személyesen 
tekintse meg tulajdonképpen mire ad a költ
ségvetésben évi 300.000 pengőt. A szemle 
eredményével láthatólag meg is van elé
gedve és különösen büszke arra, hogy az 
ötvenöt kalasztrálís holdnyi vizmütclcpen 
intenzív gyümölcstermelés is folyik, ugy. 
hogy a Wckerlé-lelepen és a vizmütclcpen 
összesen több mint harmincezer gyümölcsfa 
van, amelyeken alma, mandula, barack és 
egyéb gyümölcs terem. Tavaly pechje volt 
a vizmütelcpnck: a gyümőlcsszedes előtti 
napon elverte a jég nz egész termést...

*
A vlzmütelepről a Wckerle-telepre me

gyünk át. Itt várta a minisztert Fábián Béla 
képviselő is. A református templom mellett 
a megkezdett parókia-lak félbemaradt épít
kezése — vagy mondhatjuk romjai —• érde
kelték a minisztert, majd néhány pillanatra 
bementünk az istentiszteletre is. Utána a 
katolikus templomba látogattunk el, ahol 
Fabinyi pénzügyminiszter néhány pillanatig 
imádkozott is. Innen most már csak ugy 
kapásból egy külsőleg elhanyagolt lakó
házba mentünk be. Egy órabércs postás öz
vegye lakik ott. kétszobás lakásban. Fizet 
érte havonta 28 pengőt, kerttel együtt. Az 
özvegy amint meglátta a minisztert és meg
tudta, hogy kivel áH szemben, nyomba’, 
sirnl és panaszkodni kezd. A miniszter fa
jegyeztette a nevét: az özvegy ugyanis óra
béres elhalt ura után nem kap a postától 
semmiféle nyugdijat vagy kegydijat.

Még néhány házat, sőt emeletes házban 
lévő lakást is megtekintett a miniszter: 

megállapította, hogy az épületek bizony na
gyon elhanyagolt külsejüek, viszont a lakók 
rendesek, tiszták és boldognak érzik magu
kat, hogy a telepen lakhatnak.

összesen 4757 lakás van ezen a telepen és 
most májasra 18 i lakónak mondtak fel 
azért, mert még ezzel a kis házbérrel is hát
ralékban voltak. Az évek folyamán 700.000 
pengő hátralék gyűlt össze, bár a telepveze
tőség csak a rosszhiszemű fizetőkkel jár el 
szigorúbban: aki valóban nem tud fizetni, 
az haladékot, részletfizetési kedvezményt 
kap. Minden lakáshoz kis kert is járul: 
ukad olyan ügyes lakó is, aki a lakbér több
szörösét megkeresi az intenzív gyümölcster
melésből.

A lakások után a miniszter ellátogatott 
még az óvódéba, az anya- és csecsemővédő 
intézetbe és jóVal elmúlt ’tizenegy óra, ami
kor befejezte ,,rangrejtett" körútját és el-, 
jutóit a wekerlctelcpi társaskörhöz, amely 
ma ünnepelte díszközgyűléssel huszonöteves 
fennállását.

Itt már ünneplő közönség várta a minisz
tert, amelynek élén Molnár József kispesti 
polgármester köszöntötte lelkes hangon a 
pénzügyminisztert.

A pénzügyminiszter szívélyes szavakkal 
válaszolt az üdvözlésre, elsősorban kegyc- 
lelcs szavakkal emlékezett meg Wekerle 
Sándorról, a nagv pénzügyminiszterről, aki 
ezt a szociális alkotást létrehozta.

— Egy uj, melegebb és szociális idők felé 
kell, hogy menjünk . . . Örömömre szol
gál, hogy Kispest, mint anyaváros szeretet

fBocsii let bíróság elé 
kerül a Fáy-Dinnyés- 
féle lovagias affér

Politikai körökben sok szó esett arról a 
lovagias ügyről, amelynek során a főispá
nok nevében Fáy István lovagias elégtételt 
kért Dinnyés Lajos kisgazdapárti képviselő
től, aki a főispánokat állítólag mint „él
harcos kui»as:ok"-at aposztrofálta.

Teleki Mihály gróf és Költség István 
NEP-képviselők provokálták Dinnyés La
jost, aki Mizscy György és Horváth Ferenc 
országgyűlési képviselőket bízta meg kép
viseletével. A megbízottak össze is ültek, 
hogv megbeszéljék nz ügy lovagias elinté
zését. A tárgyalások közben azonban jelent
kezett Kecskemétről Dinnyés Lajos meg- 
bizotlainál dr. Nagy László ottani ügyvéd,

Kecskés Ferencné vagy 
dr. Szabó Andorné holtteste 
fekszik a bonctani intézetben?

A Katholikus Nővédő Egylet főnöknője és Kutast Lajos holnap 
reggel agnoszkálják a Császáriürdő rejtélyes halottat

A főkapitányság életvédelmi osztálya va
sárnap sürgős meghívót kézbesített a bök- 
rétaútcai Katholikus Nővédő Egylet főnök
nőjének és Kutast Lajos vendéglősnek, a 
Vasúti is Hajózási Club vendéglöbérlöjé- 
nek:

ngnoszkálásra hívták őket kedd reggelre 
a törvényszéki orvostani Intézet Szve- 
tenay-utcal halottasházália és ez az ag- 
noszkáláx egy rejtélyes ügy (lehet, hogy 

Kecskésné) titkát fogja megoldani!
A múlt héten szombaton délután a Csá

szárfürdőben kabint bérelt egy jólöltözölt, 
negyven év körüli nő. Mikor a fürdésre 
szánt idő Jeleli, nem jött ki. Kopogtatlak az 
ajtón, de nem válaszolt. A másodpéldány
kulccsal kinyitották az ajtót s a padlón esz
méletlenül találták a vendéget. A mentők 
megállapították, hogy

lumlnállal mérgezte meg magát 
és a //oÁiís-kórházba vitték Semmiféle irat 
nem volt nála, amiből a kilétét megállapít
hatták volna, mindössze papirszelet került 
elő a kézitáskájából, kusza betűkkel irt 
búcsúlevél:

— Azokat vonják felelősségre, akik en
gem a halálba kergettek — 

csak ennyit Irt az ismeretlen öngyilkos.
A főkapitányság életvédelmi osztályáról
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tel foglalkozik leányával, ti Wekerlc-leleppe! 
és remélem, hogy a főváros — a nagymama 
is — szívesen veszi gondjaiba ezt a nagy
jelentőségű szociális intézményt.

Ezután megkezdődött a díszközgyűlés, 
amelyen ugyancsak üdvözölték a pénzügy
minisztert, aki röviden válaszolt a köszöntő
szavakra.

♦

Utána kerülő utón indulunk haza. Kerülő 
utón azért, hogy a pénzügyminiszter vala
mit a rossz, hepehupás útból is lásson és 
azért, mert nz egyenes utón bizony még n 
pénzügyminiszter autóját is megállították 
volna, hogy- lerója a fővárosi vámot . . . Így 
legalább a vám helyett, jó zötyögős, 
csempészutón tért vissza erről az inspek
ciózásról a fővárosba a pénzügyminiszter...

Hcrczeg Jenő

aki bejelentene, hogv
egy összeszólnlkozáshól kifolyólag in- 
zultálta Fáy István főispánt, aki azon
ban ezért a sértésért nem kért tőle lo

vagias elégtételt.
Ezen bejelentés után a két fél megbízot

tai — a lovagiasság szabályai szerint — 
becsületblróság összehívását mondották 

ki,
amely dönt afölött, vájjon Fáy István fő
ispán kérhet-e és kaphat-e lovagias utón 
elégtételt.

A becsületbiróság c héten ül össze és 
meghozza döntését.

szombattól kezdve mindennap detektív 
ment a fíőA-u.r kórházba, hogy kihallgassa 
a Császárfürdö öngyilkosát, de egv pilla
natra sem tért magához és tegnapelőtt

meghalt anélkül, hogy elárulta volna 
titkát.

Gustav FriihUch hatalmas 
Kellermann világhírt! regén

AZ ELSODORT VÁROS
Rendezte : W. Tourjansrky, a világhírű orosz rendező

FCízoreplők:

Brigi tte Horney, Frltr. Kampers,
Rose Stradner, Harry Éledt ke 

Pnmler csütörtökön ! 

K'iárólag URÁNIA

A holttestet pénteken a törvényszéki or
vostani intézetbe szállították, szombaton pe
dig — mint a szabályok előírják — fellion- 
collák, de a temetési engedélyt nem adták 
még meg, agnoszkáíni akarják a holttestet, 
mert felmerült a feltevés, hogy a Császár
fürdő öngyilkosa talán nem más, mint 
Kecskés Ferencné, aki rejtélyes módon el
tűnt és már hetek óla keresik.

Az egyik feltevés Iíccskésné mellett szól, 
a másik pedig arra mutat, hogy esetleg 
n februárban eltűnt dr. Szabó Andornc 

lett öngyilkos.
Februárban ugyanis dr. Szabó Andor or« 

vos külön vállán élő felesége, aki a Katiin- 
likas A'őuédö Egylet bokrétautcii otthoná
ban lakott, eltűnt. Búcsúlevelet hagyott 
hátra, hogy öngyilkos lesz, de másnap tele
fonon jelentkezett, felhívta az otthon por
tását és azt mondotta, rövidesen visszatér. 
Néhány nap ntulva

levelezőlapot irt az otthnn vezetőjének, 
hogy vidékre kell utaznia, hamarosan 
visszajön, de ennek ellenére többé nem 

adott magáról életjelt.
Most, hogy a Csdszárfiirdöben egy isme

retlen nő öngyilkosságot követett ck a rend
őrség tisztázni akarja: ncm Kecskésné vagy 
Szabóné holtteste fekszik-e a boncinni inté
zetben. Ezért kérték lel ngnoszkálásra A’ü- 
tusit és az egylet fűiiöknöjél.

a—i —ax

Gázolt és tovább
robogott egy pesti 
autó Budakalász 
határában

A vármegyei mentők súlyos, életveszé
lyes állapotban szállították Budakalász ha
tárából a budapesti Fehér A’rrrart-kórházba 
Mauser Julin 13 éves leányt, cgv ottani 
gazdálkodó gyermekét. A Hatni leányt nz 
esti órákban

vérbefagyva. összetört tagokkal talál
ták az országúton.

Több szemtanú jelentkezett a csendőrségen, 
akik elmondották, hogv láttak cgv nagy 
szürke, csukott luxusautót robogni nagv 
sebességgel az országúton és annak a veze
tője gázolta el a leányt.

A budapesti rendszámú autó vczelíljc 
a gázolás utón eloltotta lámpáit és meg
állás nélkül, nagy sebességgel robogott 

tovább a főváros felé.
A mentők megállapítása szerint llauscr 
Júlia koponyaalapi törést, jobb lábtörést 
szenvedett és élctbcninnradásához kevés a 
remény. A csendőrség értesítette a buda
pesti főkapitányságot a gázolásról és szé
leskörű nyomozás indult a gázoló autó 
vezetőjének kézrekerilésérc.
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Hölgyeim, a mai divatcsevegésünk tárgya:'

TfadnpcsK 1^87 mijus IQ.

Szent n béke Hága és Budapest között n 
világbajnokság kérdésében. A világszthcl■ 
►ég ügyvezető elnöke és főtitkára a legtel- 
jesebb mértékben honorálták a magyarok 
speciális kívánságait, Igy most már a ver
seny előkészítése a Irgnagv'bb egyetértés- 
l»rn óv h Icgrrőschli tempóban folyik to
vább. A külföldi szaklapok oldalas cikkek
ben számolnak be a nagyszerű előkészüle
tekről éa a tervbeveti ünnepélyes fogadta
tásról.

7'ddlg három amerikai csapul küldte be 
neveléséi: a Ciilbcrtsoo-raspat, a Grand-No- 
Ilonái második helyezettje (Mlnnrupolls) 
éa nr. mnerlkul hölgy válogatott. EmcI a be
nevezeti férfics.-ipulok száma tizenhétre 
emelkedett és körülbelül nyolc hülgyesapat 
Indulása várható.

Sikerült megoldani a legnehezebb pro
blémát, — a nézők jó elhelyezését Is. Az 
első tervekkel szemben aggodalmak voltak, 
útónban a kitűnő technikai vezetőknek, a 
— a Darvas-slsterseknek, — uj 
elgondolásai a hibákat tökéletesen kiküszö
bölték. ötszáz Illő- és számos állóhelyről 
mindenki pompásan fog látni és hullani. A 
tervet egyébként kicsinyített modell forma 
jábau Is elkészítették éa ki fogják állítani, 
hogy a nagyközönség maga is meggyőződ- 
hessen nz elhelyezés Ideális megoldásáról.

A budapesti elsőosztályu klubok felkér
ték a Hétfői Naplót, Interveniáljon a szö
vetség vezetőinél, hogy minél nagyobb 
arámban engedjék meg a nevezési a nyílt 
páros versenyben. Ml a felhívásnak annál 
ia Inkább késrAéggcl leszünk eleget, mert 
egyrészt ennek elv Italba Int lan nagy közön- 
ségvlkrrr, másrészt mert a szomsrédáila- 
mok h 10—15 párral óhajtanak nevezni.

★

A DIRNDLI

szcs aktuális problémáit, amelyeknek gyors 
megoldását sürgette. Majd Neustadl Miklós 
háznagy a költségvetést terjesztette elő és 
a tisztikar megválasztásával fejeződött be a 
közgyűlés.

Pénteken kezdődtek a vidéki bajnokság 
döntőmérkőzéifi Budapesten. Ilnt vidéki 
kerületi bajnokcsapat (Békéscsaba, Debre
cen, Kaposvár, Miskolc, Szeged cs Tatai ó- 
i>drnK) kitűnő együttese mérte össze erejét 
.12 leosztásai körmérkőzésen. Meglepő ru
tinról és iskolázottságról tettek tanúságot a 
i idékt játékosok. Ilyenkor látjuk a bridye 
jejlődcxi't. - nmikor egy ép elmúlta után, 

talál >-unk a kerületi bajnokokkal. Kü
lönösen a debreceni csapóiban n dr. Sza
badó s-—V nyár pár. a kaposvári csa
patban S e p h a n i c h Pál alispán--dr. 
/• ehér Miklós főorvos, B a re s a y Ákos 
főszolgabíró—dr. Kovács Jenő kórházi 
főorvos, a tatot csapatban V i c e n t i 
György—dr. D i n n y é s pár tűntek ki. Vo- 
sárnap délután már a: utolsó fordulókra 
ültek le n csapatok, a favorit Debrecen és 
Kaposvár játékosait nngy drukkoló gibic- 
iábnr veszi körül -t végeredményt lopunk 
hír rovat óban közöljük. A győztes 
csapat egy párt benevezhet a világbajnok
ság nyiit páros versenyébe.

A dirudlit jókedvükben teremtették 
a divatkreátorok.

A dirndli mostanáig csak sport
célokat szolgált nálunk, míg Tirol
ban. Stájerországban, a legelegánsabb 
helyeken a legjobban öltözködő asszo
nyok is már régen dirndliben járnak. 
Idén egész dirndlikultusz fejlődött ki 
nálunk ia. Fazonja stilizáltan, vagy 
teljesen egyszerűen kerül testünkre, 
mint a nép egyszerű gyermekeinél : 
húzott, bő szoknya (ebben mindegyik 
fajta megegyezik) egybedolgozott 
négyszögleten kivágási! blúz, nagy 
puffon ujjakkal és clütőgzinü élénk 
köténnyel.

A dirndli legkedveltebb változata: 
a bő szoknyára külön felvehető, erő
sen húzott fodros-scszlis blúz szines 
golyógombokkal és köténnyel, vagy a 
háromrészes összeállítás : szoknya, 
nruszlik, alatta pedig fehér batiszt- 
bluz húzott nyakkal és ujjakkal. A 
pruszlikot szines zsinórral is össze
fűzik.

Külön divatjuk van a kis dirndli- 
kötényeknek is. Ami forma és alak 
a mértanban előfordul, az mind meg
található a köténydivatban : négy
szög és háromszög, rombusz és rom
boid, trapéz és sokszög, tégla és ovál. 
(Kifelejtettem valamit?) Az anyaguk 
rendszerint valami fényes, vagy matt 
selyem, de gyakran egyszerű klott 
vagy karton.

Es a dirndli-anyagok? Ezek azután 
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nagyszerűek! Ami bizarr ötlet, jókedvű 
megmosolyognivaló akad, az mind 
szerepel rajtuk. A kockás szines anya
gok épugy, mint a virágosak, de van- 
van bűbájos Ö86ze-vissza színesen petv- 
tyezett, kis kutyás, lóberés minták, 
amelyek igazán ennivalónk. Az elegáns 
dirndlik azután kasmírból készülnek, 
no meg delinből is, virágos és törökös 
mintákban. Ezek már komolyabb és 
elegáns darabok.

Általában a dirndli mindenkinek 
jól áll, legyen az agg, avagy ifjú, 
Dirndlit vehet mindenki, még pongyola 
helyett is, mert a dirndli a kis ruhák 
sexapcal királynője.

(Dr. Déva iné Erdős Bősbe.)

★

Mikor felmerült bennünk a dirndli cikk gon
dolnia. azon kezdtünk töprengeni, hogv hova 
mehetnénk interjúért, oda. ahol sokfélét lá
tunk is és a legjobb forráshoz intézhetjük kér
déseinket. Nem sokéig töprengtünk, mert 
azonnal eszünkbe jutott n Fenyves Áruhát. 
Kimentünk a Colvin-térre és megnéztük a 
dlrndll-osztályt. Elómultunk azon, amit lát
tunk. Van már ott kérem 5.80 P-tő| édes két- 
zsebes, kötényét, 6.80 P-ért szines ujjas, 11.80 
I’-ért bájos kockás, 13.80 P-ért fehér bubigul- 
líros, piroskötényes és 15.80 P-ért kasmier- 
srcrü virágos, Katin kötényei dirndli. Tgtfzán 
olyan arak, amit mindenki elérhet könnyen 
és még a legkényesebb Ízlésű asszony is meg
találhatja olt a magúhoz illőt.

Ifj, Horthy Miklós 
nem vált ki a 
Mozgóképipari r.t. 
igazgatóságából

Illetékes helyről felkérték a Hétfői Nap
lót annak közlésére, hogy valótlan az a hir, 
miszerint ifj. Horthy Miklós, a Mozgókép
ipari Rt. Igazgahteági tagja bejelentette 
volna kilépését az Igazgatóságból. Mint küz- 
lik velünk, ez egyáltalában neju felel meg a 
valóságnak, erről sző sem volt és semmi
féle Ilyenirányú megkeresés nem érkezett a 
Mozgóképipari Rt. igazgatósághoz*,  amely
nek Ifj. Horthy Miklós több mint üt éve

Vasárnap nagygyűlésen 
tárták fel sérelmeiket 
az ország asztalosai

Asztalosmesterek Országos Szövetsége 
délelőtt országos asztalosipari

KLEINANTALDIVATHÁZA 
OLCSÓ, JÓI 
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Kór az adu! Nvugat báró királlyal Indul, 
tarák —Dél egy ütést ad ki!

4 betii és a kártya kiválóságai fog
ják összemérni erejűket azon a kiosztott fri/>- 
pat lejátszandó b e t ü-k á r t y a verse 
rtyen, melyet 11-én, kedden este n Rridge- 
Clubban rendez bridrfélelilnk két közismert, 
nyughatatlan szellemű tagja.

Megkérdeztük az egyik illusztris résztve
vőt, Karinthy Frigyeit, hagy vájjon ki 
lei? a győztese ennek az egyedülálló küzde
lemnek A: agyafúrt ír i igy válaszolt:

- Ila a kártyabajnokok olyan keveset ér
tenek a betűhöz, mint amilyen rossz kártyás 
én vagyok, akkor ezt a versenyt a bíbicek 
fogják megnyerni...

* *
Vnió I. T. C. a Thököly-utl nyári helyiségé- 

ben junius 5-én házi egyéni bridgeversenyt 
rendez A most megszervezett uj csapata meg
kezdte tréning jóit; pünkösdkor Siófokon jál 
szik egv kihívások versenyt Kaposvár csapatá
val Ar agiiii és lelke*  szakosztályvezetőnek 
sikerült ráhinti a kitűnő ItHhy Istvánt, az in
tenzív versenyzésre.

Patak hirdetőiroda 
uj cltnn ■ VL Vilmos oMUsAr-ot S» 
lOwwwriy-ulc. ««rok). T«lclon«Uinok ■ 
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' asárnnp a NépegészségügyT Múzeumban 
diszülest tartott a Népegészségügyi és Mun
kásvédelmi Szövetség. Lukács György dr. 
'• b. t. t., volt kultuszminiszter elnöki 
megnyitója után báró Szterényi József volt 
kereskedelmi miniszter érdekes, nagysza
bású előadást tartod.

Ismertette a különböző országok mun- 
kiisvédvlmi törvényhozásának fő elveit 
Hangoztatta, hogy

■ mull század liberalizmusának egyik 
legnagyobb és legniaradandóbb alko
tása a védelemre Szorult társadalmi 
osztályok emberi jogainak érvényre- 

juttatásában nyilvánul meg.
A Perum Novarum — folytatta — a mo
dern szociálpolitika alappillére. A magyar 
niunkásvédelein fő alkotásai, az iparfel- 
iigvclet. vasárnapi munknszűnct. nöniun- 
kásvédelem, ipnregészscgügv és liékéltetö 
bizottságok sok kérdésben megelőzték a 
nagy nyugati államokat. A paritásos mun- 
kúsbiztositást és a munkás minimális meg

terhelését elsőnek Magyarország iktatta 
törvénybe. Ismertette a mezőgazdasági 
munkásvódelein törvényes intézkedéseit és 
megállapította, hogy

ez a tevékenység az ország agrárjelle
gével nem áll arányban.

A nagy szociálpolitikai tevékenységet a vi
lágháború megakasztotta. — mondotta __
a mostani nemzedékre fokozott feladatok 
várnak. Végül hangoztatta, hogv a Nép
egészségügyi Múzeum továbbfejlesztéséhez 
kívánatos volna a társadalmi erők bevo
nása.

Smiulovszky Tibor miniszteri tanácsos a 
belügyminiszter, Hammer Géza miniszteri 
tanácsos az iparügvi miniszter üdvözletét 
tolmácsolta. Pcyer Károly országgyűlési 
képviselő a munkásság álláspontját ismer
tette és méltatta Szterényi munkásságát. 
Orphanidex Jenő, a GyOSz, dr. Rottenbiller 
Alajos pedig a székesfőváros képviseletében 
szólalt fel.

Sándor Pál emlékének 
áldozott az ÓMKE 
vasárnapi közgyűlése

Vasárnap tartotta az OMKE évi közgyű
lését, amelyen a tagok impozáns számban 
vettek részt. A közgyűlésen megjelentek 
Hegedűs Lóránt, a TEBE elnöke, Traeger 
Ernő min. osztályfőnök, dr. Szilágyi Ernő 
min. tanácsot, a pénzügyminisztérium, dr. 
Kacsóh Bálint min. osztálytanácsos, a ke
reskedelmi minisztérium képviseletében, dr. 
Kneppo Sándor, dr. Bárányos Károly, Szé
kács Antal, vitéz Gyutag Tibor és n gazda
sági élet számos más, előkelő reprezen
tánsa.

Sesztina-Nngybakay Jenő felsőházi tag 
elnöki megnyitója után Magyur Bertalan 
ügyvezető társelnök tartott nagy program
beszédei Megállapította, hogy a gazdasági 
konjunktúra második évében már

■ kereskedelem egyáltalán nem érezte 
meg a fellendülés hatásait.

Ar export problémáival foglalkozván, 
erős bírálat tárgyává tette az egykézrendsztr 
és ennek öncélúvá válását, valamint a szö
vetkezetek favorizálását. A kereskedelem 
helyzetének egyre súlyosabbra fordulásának 
okát főképpen abban látja, hogv mig a 
mezőgazdasági index 1934 óta 04%-kai 
emelkedett.

a kereskedelem nyeresége — csökkent.
Beszéde végén sürgette a kereskedelem

politikai közeledést a szomszéd államokkal, 
a túlzott forgalmi adórendszer és a tiszt
viselők megadóztatásának reformálását és a 
kötött gazdasági rendszernek lebontását, a 
devizakorlátozások lebontásával egyetemben.

Dr. Kacsóh Bálint Bornemisza Géza mi- 
niszter üdvözletét tolmácsolta és elismerés
sel adózott az OMKE-nek

• diplomás és érettségizett ifjak elhe- 
lyczése , 

érdekében kifejtett tevékenységéért.
Vértes Emil nagyhatású felszólalásában 

Sándor Pál emlékének adózott. Határozati 
javaslatban kérte a kereskedelmi szerveze
tek kegyeletének jeléül

broukouorut helyezzenek Sándor Pál 
alrjárn.

Székács Antal ulán dr. Balkányi Kálmán 
az Igazgatóság jelentését terjesztette elő, 
amelyet Mössmer Pál, Ferenczy Károly, 
Gtfíz/cr István, dr. Taffler Elek, dr. Czirják 
Antal és dr. ösztreicher István felszólalása 
után egyhangúlag elfogadott a közgyűlés.

Horváth István főtitkár határozati 
javaslatban szóvátctle a kereskedelem ösz-

Az
vasárnap ____ ____ _______ r_..
kongresszust tartott, amelyen a főváros és 
a vidék asztalosain kívül mintegy kétszáz 
vidéki iparos is megjelent. Herceg Zsig- 
tnond miniszteri tanácsos képviselte uz 
iparügyi minisztériumot.

Nagy Antal felsőházi tag, ipartestületi 
elnök ismertette az asztalosipar súlyos 
helyzetét, hangoztatva, hogy

ez az Ipar még nem érzi a gazdasági 
Javulást.

Munkaalkalmak létesítését, a házadómentes
ség kiterjesztését, a közszállitási szabályzat 
szigorú érvényesítését és az árrombolás 
megakadályozását sürgette. Füredi Lajos 
főtitkár az asztalosipar fokozott védelmét 
kérte, hangsúlyozva, hogy számos kérdést 
meg lehet oldani az állam anyagi támoga
tása nélkül is, csupán

megfelelő intézkedésekkel. amelyek 
segítenének a pusztulás előtt álló Ipa

ron.
Határozati javaslatot terjeszteni elő. ame
lyet számos felszólalás után egyhangúan 
elfogadtak. ———

A Budapcstkörnyéki Őstermelők Szövet
sége vasárnap délelőtt tisztújító közgyűlést 
tartott, amelynek során dr. Karay-Krakker 
Kálmán volt főispánt választották elnökké. 
A gyűlés szónokai n fövúroskörnyéki gazda
panaszokról beszéllek. Kussbach Ferenc 
dr. a szabadforgalom visszaáHItását sür
gette. Vitéz Sümegy Mihály a HÉV üzlet
politikáját bírálta. Spét András a piackér- 
désrő! beszélt, Erőst István a borértékesí
tés nehézségeit ismertette. Felszólaltak 
még: Openaucr Antal és Weiler János.

♦
A keresztényszocialista vasmunkások he

lyiségében vasárnap délelőtt az OTI önkor
mányzatának tagjaiból alakult Munkavál
lalók Nemzeti Blokkjának vidéki választ
mányi tagjai Toblcr János országgyűlési 
képviselő elnöklete mellett értekezletet tar
tottak, amelyen nz OTI elleni panaszokat 
adták elő különösen az orvosi szolgálat elég
telensége és az ügykezelés lassúsága miatt. 
A blokk most lépéseket tesz, hogy a felme
rült panaszokat az OTI orvosolja.

♦
At érdekképviseletek akciót indítottak a k. 

f. t. társaságok alakulásának korlátozása cél
jából. Illetékes helyen beavatkozást kérnek nz 
egyre sűrűbben jelentkező kft. alakulások el
len. amelyeknek létesítését rendeleti utón 
óhajtanák a jövőben korlátortalni, hogy . ily- 
módon ezek helyébe ismét a hitelélet szem
pontjából egészségesebb egyéni cégalakulások 
léphetnének.

♦
Részvénytársaság Villamos és Közlekedési 

Vállalatok Számára (Tröszt) május 7-én tar- 
•ott közgyűlése jóváhagyta ni 1936. évj mér
leget és elhatározta, hogy a részvények 8. sz. 
osztalékszelvénye május 8-tól kezdve i.-— pen
gővel váltassék be a Magyar Általános Hitel
banknál.

♦
A Nngybátony-Üjlakt Egyesült Iparművek Bt. 

igazgatósága szombaton tartott ülésében meg
állapította az 1936. évre vonatkozó zárószAni- 
adásokat, melyek az értékcsökkenési tartalék
alapnak 300.000 pengővel való dotálása után 
502.734 pengő 28 fillér nyereséget eredményez
tek és az 1937 május 23-éra összehívandó köz
gyűlés elé azt a javaslatot terjeszti, hogy osz
talék fejében 1 pengő 50 fillér fizettessék ki.

Swelzl óm, rrany, ezí>«t ékszer leraknia
V, Vilmos c»-ut 12, (Gr. Tisza István-u. sarok)
IsUstjalt garanciával oxldmeniassó leasl
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Az Autó Unión 
legújabb meglepetése 

a magyar közönségnek

legújabb mód el,
eredeti gyári Karosszériával

Ugyanazzal az 50.000 kilométeres (2 évi) 
motorgaranclAval, amely minden 
DKW-FRONT modelre érvényben 
van, ugyanazzal a szolid kivitellel és tö
kéletes üzembiztonsággal, úgyszintén tel
jesítménnyel, mely a magyar autós kö

zönség Által már közismert.
Vezérképviselet:

VL, Gróf Zichy Jenő-utca 17

Nyugaton eső, 
a hőmérséklet 
nem változik

’ A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap 
délben:

Hazánkban csak Szendrőlád és TiszapoJ- 
gár vidékén volt még kis cső, de vasárnap 
reggel már az egész országban túlnyomóan 
derült és száraz idő uralkodott. A Balaton 
vizének hőmérséklete vasárnap reggel 
Keszthelyen, Balotonfüreden és Balatonke
nesén 15 fok, Siófokon 13 fok volt.

Budapesten vasárnap délben a hőmfrsék- 
let 22 fok Celsius, a tengerszintre átszá
mított légnyomás 7G2 milliméter, mérsé
kelten süllyedő frányzatu. .

Várható időjárás a következő 24 órára:
Gyenge déli-délnyugati szél. Helyen
ként (inkább csak Nyugaton) kisebb 
futózáporcső, esetleg zivatar, A hőmér

séklet nem változik lényegesen.

Uj gyógyszálló, vendéglő, kávéház, ca- 
sino-épülot. A nagy érdeklődésre való te
kintettel szobákat ajánlatos már most fog
lalni. Arzén-, vasa*-,  timsós- és szénsa
vas-fürdők. Modern vlzgyógyintézet. Ivó
kúrák. 24" hegyi strand. Kérjon prospektust

— a hercegprímás Rómába uta
zik. Serédi Jusztinján bíboros hercegprí
más az olasz király látogatása utóé Ró
mába utazik, ahol a Vatikánban bizonyos 
egyházpolitikai tanácskozásokat ‘ fog foly
tatni.

— Ma tárgyalja a tábla az olajpanamát. 
Az Imperial Rt. olajvállalat vezetői ellen 
annakidején eljárás indult, mert állítólag 
rosszminőségii olajat szállítottak a MÁV- 
nak. A büntetőtörvényszék Salgó Imrét, az 
Imperial Rt. vezérigazgatóját 3 évi fegy- 
házra, Kondás Hugó főmérnököt 2 évi 
(egyházra Ítélte A tábla ugy Sajgót, mint 
Komlóst felmentette. A Kúria a bűnügyet 
visszautalta a táblához bizonyítás kiegészí
tésére. Jlyon előzmények után tűzött ki 
újabb főtárgyalást az ítélőtábla az. olaj
panama ügyében. A táblai főtárgyai ás ma, 
hétfőn kezdődik és három napig tart.

— Meghalt Petrichevich Horváth Emil 
édesanyja, özv. széplaki báró Petrichevich 
Horváth Sámuelné, szül. Bárány Rozália, 
tegnap, életének 79. évében elhunyt. Teme
tése hétfőn délután fél 4 órakor lesz, a 
farkasréti temető halottasházából a római 
kath. egyház szertartása szerint. Az el
hunytban báró Petrichevich Horváth Emil 
édesanyját gyászolja.

— Megbánhatja ön Is, hn elmulasztja az 
osrtálysorsjcgyo II. osztályának esedékes meg
újítási összegét május 12-ikc elölt befizetni. 
A fizetés legkényelmesebb a küldött posta
befizető lappal. Aki nem akarja bármely okból 
sorsjegyét megújítani, szíveskedjék az illetékes 
helyre azonnal visszaküldeni, de miután a nye
rési esélyek nsztályrrtl-oszfálym emelkednek, 
nagy veszteség érheti, ha szerzett jogait és 
a már befizetett összeget uj résztvevőknek 
engedi át.

KOVÁCS ÖUlttreMHIBK
‘““""cÍaÍÍ Üllői" Ilt 30a SklrakátnnkaT

SIÓFOK VÁRJA ÖNT!
P— Irodai KAroly-kUraat 9a. r U r« ■ C I- C ■ fel. I f.NBfl-oa, 1.308.04.

öngyilkosság
a fürdőkádban

Szabó János magánzó, aki Kelen völgy
ben, & Szilágyi-utca 29. számú villában la
kik, tegnap délután feleségével együtt 
Pestre indult bevásárolni. Magukkal hív
ták huszonnégyéves Ilona nevű leányukat. 
Szabó Ilona azt mondotta, nem megy,

érdeke*  könyvet kapott kölcsön, azt 
akarja olvasni.

Szülei elmentek, Szabó Ilona pedig egyedül 
maradt a villában.

Szabó János és felesége este, mikor haza
érkeztek, hiába csöngettek, a leány nem 
nyitott ajtót. Lakatos hívtak, aki fölfeszi- 
telte az ajtót. Szabó Ilonát

a fürdőkádban vérbefagyva találták 
meg,

borotvapengével felvágta a csuklóját. 
Azonnal a mentőket hívták, akik bekötöz
ték a sebét s a Rőfcus-kópházba vitték.

Senki sem tudja, hogy a szép fiatal, 
érettségizett leány miért akart meghalni,

— A PÉNZÜGYMINISZTER LONDON- 
BA UTAZIK. Fabinyi Tihamér pénzügymi
niszter a költségvetés letárgyalása utón jú
lius második felében Londonba utazik, ahol 
pénzügyi megbeszéléseket fog folytatni.

— Motoros tricikli és motorkerékpár sú
lyos összeütközése. Vasárnap délelőtt a 
Honvéd-utca felől n Bálvány-utca irányába 
haladt BY 340. rendszámú tehertaxijával 
Zeller Nándor kovácssegéd. Abban a pilla
natban, amikor a Bálvány-utca sarkához 
ért, haladt át az útkereszteződésen Pannin- 
hegyi Albert honvedlemi rainisztériumbcli 
tisztviselő Bp. 775. sz. motorkerékpárjával. 
A két jármű összeütközött. Pannonhegyi a 
földre zuhant és olynn súlyos töréseket és 
zuzódásokat szenvedett, hogy a mentők élet
veszélyes állapotban vitték a helyőrségi 
kórházba. Zeller Nándort, ar árukihordó- 
motor vezetőjét a rendőrség őrizetbe vette.

— Elfogatóparancs az Ankarába sitikiitt Lő- 
wlngcr József igazgató ellen. A Textilbehosatali 
Kft. botrányát eleveníti az nz elfogató parancs, 
nincjv vasárnap érkezett nr ügyészségről a fő
kapitányságra. A nagy szélhámosság kipatta
nása után a Kft. tulajdouképpcni irányítója, 
Lfíwinger József repülőgépen Ankarába szö
kött. Most rádión elfogatóparancsot adtak ki 
ellene. Az elfogatóparancs sicrint alaposan 
gyanúsítható azzal, hogy tizrcndbeli csalást és 
hilclsérlóst követett el.

■ yF/t : . ... ----

300 táncoló kivonult - 
egy perc múlva össze
omlott a táncterem

Baja, május 9.
(Á Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Szombaton éjszaka Bdcsbokod 
községben özv. Hamhádel Jánosné vendég
lőjének az udvarán fából épült, hatalmas 
épületben táncmulatságot rendeltek a le
venték. Kélszázötven-háromszáz személy 
veit részt a mulatságon és három óra táj
ban fejeződött be a fiatalság mulatozása.

Alig hagyták el a tánctermet, amikor a 
negyven méter bosszu és harminc mé
ter széles faépülct óriási robajjal beom
lott. Ha egy perccel előbb dűl össze aa 

épület, tömegkatasitrófa történik.
A nyomozás megállapította, hogy a régi, 

rozoga faépülct tetőzete teljesen átázott, a 
gerendák elkorhadlak és ez okozta az épü
let összeomlását. *

— Az Erzsébetvárosi frontharcosok közgyű
lése. A budapesti VH. kerületi frontharcos fő- 
csoport május 9 én tartotta meg évi rendes 
közgyűléséi. A napirend letárgyalása után 
lisztujitásra került a sor. Egyhangú lelkese- 
déssel De Sgardelli Caesart főcsoport elnökké 
választották.

— Titokzatos holtlest a Hortobágyon. A hor
tobágyi csendőrön a Hortobágy folyóban jól 
öltözött fél fi holttestére bukkant. Semmiféle 
Írást nem találtak nála, amiből személyazonos
ságára lehetne következtetni. Vasárnap vizs
gálóbíró szállt ki Debrecenből ■ Hortobágy™. 
Azt akarják megállapítani, hogy gyilkosság 
vagy öngyilkosság történt.

— Autó éa szekér halálos karambolja. 
Grázer Sándor klsku.tmajsai kereskedő autó
jával a község halárában felborította Kovács 
LAszlónó. kétlovas teherkocsiját. A 79 esztendős 
Kovácsáé leesett a bakról. Koponyaalapi tö
rést szenvedett és mire orvosi segítség érke
zett, meghalt.

— Est la lehel? Ezt kérdezi magában min
den vevő, ki a Fiseher Simon Utóda Rt. selyem- 
és divatház újonnan megnyílt Rikórzl-ul 12. 
szám alatti fióküzletéből távozik. Ez a régi 
belvárosi cég újra bebizonyította, hogy ma is 
lehet szépei, divatosat éa jó minőségűt o|y ju
tányosán adni, hogy minden vovő megelégelte! 
ten távozik és hogy a megelégedett vásárló 
a legjobb reklám.

A ROYAL SZÁLLÓ. 
Kis Royal éttermek 
ragyogó kerfhelyiségel 

megnvíifaK.
Agyonlőtte magát 

Puskás György rendőr
főtanácsos özvegye 
Elment az ura után...

Vasárnap délben egy órakor két rendőr
ségi autó állott meg a Ferry Oszkdr-utca 
52. számú négyemoletes modern palota 
Törpe-utca felőli kapujánál. Az egyik autó 
halottasszállitó kocsi volt, a másik a rend
őri bizottság kocsija. Pillanatok alatt hire 
terjedt a környéken, hogy a villanegyednek 
szomorú szenzációja van, egy ismert társa
ságbeli urjasszony, a pár esztendővel ez
előtt elhunyt

Puskás György rendőrfőtanácsos öz
vegye revolverrel főbelőtte magát

és mire az öngyilkosságot fölfedezték, már 
halott volt.

Puskás György a budapesti rendőrség 
egyik igen képzett főtisztvlselöja volt. Egy 
időben az elnöki osztályt vezette. Néhány 
évvel ezelőtt szívbaj támadta meg, beteg
szabadságra ment, de nem tudott meggyó
gyulni. egy nap

hirtelen rosszul lett a lakásán és meg
hall.

A fotesege, aki rajongásig szerette, mélysé
gesen gyászolta. Akkoriban a Ferry Őst- 
kár-utca 52. számú házban laktak. Az öz
vegy rövidesen elköltözött, nem akart ott
maradni a lakásban, ahol minden az urára 
emlékeztette. Puskázná

csak az ura emlékének élt, állandóan

♦3—n
— Vaatitaünap Győrben. A Magyar Ke- 

resztényszociálts Vasutasok Országos Gaz
dasági Egyesülete pünkösd vasárnap Győr
ben vasutasnapot rendez, amelynek pro
gramján zenés ébresztő, zászlóavntó ünne
pély, az országzászló megkoszorúzása és 
kerületközi vasutasgyülés szerepel.

— Rákóczi emlékünnep a Rákóczi Szövet
ségben. Az Országos Rákóczi Szövetség Dömö
tör Mihály elnökletével vasárnap délelőtt tar
totta közgyűlését. Az elnöki megnyitó után 
Szélt Sándor. Pálos Ödön és Tóth Elek szólal
tak fel. Majd megtartották a Rákóczi ünne
pélyt, Dömötör Mihály készülő történelmi ta
nulmányából olvasott fel részeket. Livay Va
léria pedig kuruc nótákat énekelt.

— Előállítottak egy pesti ügyvedet a va
lutarendőrségre. Ezzel a címmel riportot 
közöltünk legutóbbi számunkban és meg
írtuk, hogy a valutarendőrség többek között 
letartóztatta Adler Ernő tőzsdebizományost 
is. Meg kell állapítanunk, hogy a valuta
rendőrség nem Adler Ernőt, hanem Adler 
Viktort tartóztatta le. Adler Ernő tőzsde- 
bizományosnak nincsen köze a valutabün- 
ügyekhez.

— Rozgonjlnál 8 kablnetkép 8 P. Kálvln-Wrő.
— Elfogták a hajók tolvaját. Április eleje 

óla, mióta újra megindult a személyszállítási 
forgalom, több panasz érkezett a főkapitány
ságra, hogy a hajón utazók holmiját lopkod, 
ják. Ar egyik hajópincér igen jó személy- 
leírást adott egy emberről, akit Ő gyanúsnak 
talált, sőt még arra is emlékezett, hogy ez a 
gyanú*  ember Úszód községben szállt fel a 
hajóra. A főkapitányság értesítette az oltani 
rendőrőrsöt, amely elfogta Szabó Dezső 53 
éves ácssegédet. A lakásán huszonnégy bőrön
döt találtak, mire beismerte a lopásokat. Fel
hozták Budapestre, ahol letartóztatták.

— Házasság. Huber Magdi és dr. vitéz Bar»y 
Sándor rendörtanácsos május 12-én. szerdán 
délben fél egy órakor tartják esküvőjüket » 
krisztinavárosi római katolikus plébániatemp
lomban. — Linzer Luíti (Milano) és Révész 
György, a Mai Nap szerkesztője, házasságot 
kötöttek. (Minden külön értesítés helyett )

— Halálraégett egy fiatal Irány. Molnár 
Ilona 29 éves dunapalaji leány tüzet rakott, 
miközben a lángok elkapták a ruháját. Az 
egész ruházata lángbaborult és mire segítség 
érkerett, a szerencsétlen nő teljesen össze
égett.

— Hová jár azivtaen a közönség? Ahol pom
pás kerthclylséghcn, kitűnő zene mellett, első
rangúan étkezhet és nagyszerűen szórakozhat. 
Mindezt hiánytalanul megkapja a Royal Szálló 
és a Kis Royal éttermek türelmetlenül várt, de 
most végre megnyílt kerthelyiségeiben.

PERTIS JENŐ
cigányzenekara

A ROYAL-ban IA Kis Royal-ban
dSlután és este 1--------------- -------'
GARAT GYÖRGY 
újaiéra táncseuekara

ü?

a templomokat járta, buzgón Imádko
zott, minden nap kiment a temetőbe, 

nőben, fagyban, hóban Is, 
egyetlen nap sem maradt el az ura sírja 
mellől.

Pár hónappal ezelőtt Puskásáé megint 
visszaköltözött a Ferry Oszkdr-utcaba, 
ugyanabba a lakásba, ahol az urával la
kott. Most vele együtt lakott a nővére, 
Precsner Erzsébet postatisz.tviselőnő is, aki 
nagy szeretettel vette körük Puskásáé az 
ura halála óta

valósággal buskomor volt,
egy ideig kórházban is kellett ápolni, most 
már ugylátazott, hegy nagyncher.cn megvi
gasztalódik, de mégis halálra szánta magát.

Precsner Erzsébet vasárnap délben tem
plomba ment. Puskámé egyedülmaradt ott
hon. Precsner Erzsébet, mikor hazaérke
zett, a hálószobában átlőtt halántékkal, 
holtan találta Puskásáét,

az özvegyasszony férje egykori szol
gálati revolverével főbelőtte magát és 

a golyó áronnál megölte.
A tragikus sorsú uriasszony holttestét a 

törvényszéki orvostani intézetbe szállítot
ták. Valószínűleg az ura mellé temetik, —« 
az ura mellé, aki után elment a halálba,

— .Nem jutott el a per az ítéletig, mert 
meghaltak as ügyvédek. Két miskolci ke
reskedő közölt evek óta per folyik. A per 
tragikus véletlenek következtében nem jut
hatott cl nz Ítéletig, mert a tárgyalás előtt, 
vagy a tárgyalás során mindig szerencsétle
nül járt az egyik fél ügyvédje. Borsodi 
Ignác, az első ügyvéd a tárgyalóteremben 
halt meg hirtelen, mikor a periratokat is
mertették. A következő tárgyalás előtt két 
nappal Rokkó Aladár, az uj ügyvéd is meg
halt. A harmadik ügyvéd Vágó Lajos volt, 
őt a tárgyalás előtti napon súlyos baleset 
érte. Most tűzték ki a perben a negyedik 
tárgyalást és a negyedik ügyvéd, Beremley 
Aladár, a tárgyalás előtt két nappal szinten 
meghalt.

— Lugkövet Ivott, Bocsa Lsjoiné, húszéves 
háztartási alkalmazott, aki Pesterzsébeten a 
Koppány-ulca 8. számú házban lakik, öngyil
kossági szándékból lugkövet ivott. A mentők 
a Horthy Mikiós-Jcórbázba szállították.

—- Kellemes-e nyáron a főzés? Erre • kér
désre minden háziasszony gyakorlati feleletet 
kap az Elektromos Miivek V, Honvéd ucca 
22. szóm alatti kiállításának szerdán délután 
Jíü órakor, továbbá hétfőn, csütörtökön és 
pénteken délután >í!0 órakor kezdődő villa
mos főz.öhemutató előadásain Leveles-vajas 
tészta, kuglóf, torták, rácponty, halak és kü
lönféle húsok készítése. Belépés, ruhatár díj
talan.

nagyncher.cn


SZÍNHÁZ
Színházi hét

PRÓBÁT ENEKELT vasárnap délelőtt a 
Vígszínházban Stemere László nevű fiatal éne
ken <a í>é< *1  zentveraenyen első dijat nyert) 
abból a célból. hogy '• késrülö Szép Heléna 
/•<irí, szerepét elnyerje. Végleges döntés ebben 
ar irányban még nincs, A két Ajazi felekg 
Kamill é» LataMr Árpád.

A PAVILLON nevű Rákóczl-utl varieté ka- 
bnré ellen feltűnő érdekes pert indított három 
*ziné«.- *»  történt ugvanlz, hogv a Pavillon. 
•nnrlv többlzben trágár és szinte egyértelmű 
rrjuirh'oniHot tréfákat jálstott, megkeresést 
kapott a rendőrségtől biionvos mondatok el- 
hagsá'.irn Másnap azonban nz ügyeletes 
rendőrtiszt észrevette, hogy nz erkölrsrenzurát 
nem viliik keresztül.’ A Pavillon ujabb figyel- 
mczletérl kapott és ninikor Kalmár Béla 
rcndőrlonársos negyednap megjeleni n Pa- 
Villonban. Isméi csak azt tapasztalta, hogy 
minden inlérkrdés ellenére a trágár szöveget 
mondják a színészek. Ezekut.in a Pavillon jót- 
« . »( engedélyét megvonta a rendőrség. A szí
nészek azonban, akik hat hétre szerződlek, 
g./sijnknt követelték Rajna igazgatótól, nki 
ms majorra hivatkozva, a gázsi' kifizetését 
megtagadta. Bíróság dó került nz ügy, amely 
most ti színészeknek adott igazat. A bíróság 
Ítélete szerint a színészek csak azt játszották, 
amit nekik u felelős vezető előirt. Nekik nincs 
renzurajogtik és ncm is felelősek azért, amit 
a színpadon elmondanak. Rajnának azt n vé
dekezését. amely szerint a színészek önkénye
sen mondták az. inkriminált kifejezéseket 
megcáfolta a szövegkönyv, amelyben a kifogá
solt szavak és mondatok szerepelnek.

SCHUBERT, az. amerikai színházi tröszt 
Pesten időző vezére vasárnap Amerika szá
mára lekötötte László Miklós „lllnlszertór" 
cimü darabját filmre és színpadra.

KEREPES KÖZSÉGET három napra kibé
reli,. a Reflektor filmvállalat, amely Gertler 
Viktor rendezésében Török Rezső ., I /ér/i mind 
örült'' cimü filmjét forgatja. Hétfőn valóságos 
expedíció vonul ki a községbe, ahol Jávorral 
és Págerrel csinálnak érdekes felvételekét.

A
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Óriást sikert! 
szezónzárö mtisorúnak 

o
utolsó előadása

BÉKEFFI konferúl
Eggerth Márta nem mer 

repülőgépre ülni
(Póridtól lelenti a Hétfői Napid tudósltófa.) 

Vasárnap érkezett Párisim Eggerth Márta, akit 
azonban péntekre vártak a legutóbb elkészített 
filmje, a .,Hu»r év után" premierjére. Amikor 
az újságírók meginterjúvolták, ezeket mon
dotta:

— Eredetileg repülőgépen akartam utazni és 
Igy utolsó percre hagytam utamat He tudja 
nz Isten, bár már százszor is repültem, most 
nem mertem felülni a gépre ...

A diszpremlert vasárnap tartották meg. 
amelyen résztvett a párisi német és magyar 
kolónia is. Vj filmje a Biedermeyer-korban 
játszik Eggerth Mártát meghívják egy feje 
delmi udvarba és felkérik, hogv énekeljen el 
egv régi híres dalt, amely a legszebb és lég- 
romantikusahb régi emlékeket melengeti fel 
a még élő, de nz uralkodástól visszavonult fe
jedelem szivében Erről szói a 'áléiban szép 
Iliin, nmeivel IJelleff Síelek rendezett.

ÖRÖKIFJÚ
ANGOL VKWÁTÉ K-UJOONSáO

II rmu latin i pénteken, ntAJna 14-^r ■

Belvárosi Színház
Irta. Mevmaur Hleks *•  Aahley lluke*.  Foptt- 
i -m r.-M-t.-.-ti- SaOlh SAndor. I'xirreplók tíAth 
Mndw, VlavArt Marlak*,  Meary Maiin, Mmon

Hátkor? ült*.  Tnnnteany Kzaal. Ilorny 
Ia)»s. Hnrólhv Jnaae’, lláaib.v l.*jna,  llo*».»y  
Perese, Hnvaa Joaact. DlaxlAtteneaá (ínra Z.-dUn.

.lEGI KF.MIKI.ftS l IK-IM-OT.

HÉTFŐI NAPLÓ

M O Z I
CjliiOiyjcI/uka filmvilág nagy szenzációját prezentáljuk:

1. jA. R.oya.1 tröszt huszonőtévre lérbevette 
a házat, a Fórum filmszínház felett

A GYANÚT UN ÉS FELÜLETES újság
olvasó is jól tudja, hogy a mozifronton 
két alakulat harcol a kulisszák mögött, dr 
egyik a hatalmas és nagyvonalú Royal- 
tröszt, amely tizenkét móri felett parancs
nokol, hivatalos nevén Mozgóképipari r.I., 
a másik az úgynevezett kiströszt, amely a 
Léderer-esnlád birtokában van s amelyhez 
a Fórum-mozin kivül a Stúdió és ^a 
Capitol másodhetes mozik is tartoznak. 
A Royal-tröszt élén Gerő István, ez a 
nagyi át ó körű, egészen fantasztikus karriert 
befutott és sokat támadott, fiatal vezér
igazgató áll, mig a Fórum frontjának Le
dére r Antal dr. és Lajos a látható feje.

LEDERERÉK a 
kültelki mozikból kerül
tek a Belváros köze
pébe, a Fórumba. Ezt 
csak azért említjük, mert 
a Fórum birtoklása

Ledererék éles összeütkö-

ra 
Fórum-mozi 

felett rendelkezett.

A volt vállalati 
ügyész kezébe 
kerülnek 
a részvények

miatt kerültek 
zésbe Gerő Istvánnal, a Royal-tröszt vezé
rével. L c d e r e r Lajos valamikor a Dcm- 
binszky-utcai Impcrial-mozi bérlője volt. 
Akkoriban még szerényebb keretek közöli 
dolgozott, de öccsével együtt mégis sike
rült megszereznie a C a p i l o l-mo:i bérle
tét is. A sikert, ugylátszik, nagyon nehéz 
elviselni, mert az alacsongtermclü Lcdercr 
Lajost a filmszakma rövidesen .Napóleon
nak" titulálta, enyhe célzással azokra a 
diktátort allűrökre, amelyekkel ez a kiala
kulóban levő „mozivezér" különböző tár
gyalásai során fellépett. Az Imperial-mozi- 
bőt később színház lett, ők pedig két énnel 
ezelőtt megkapták az Akácfa-utcai S t u- 
d i o-rnozit, majd ebben a szczonbqp L e- 
d erc'r Antal dr. ügyvéd, a harmadik 
fivér megszerezte a Kossuth Lajos-ulcai 
filmszínház rt., azaz Fórum-mozi részvény
többségét. A daliásnak egyáltalában nem 
mondható ügyvéd mindeddig vitézül kép
viselte a Dávid János és ‘fia épitöcéget, 
amely a Fórum-mozit felépítette 
amely ebben az időben 
részvények többsége
A Dávid-félc épitőcég azonban kényszer- 
egycsségi eljárás alá került. Hogy-hogy 
ncm. a részvények többsége a 
cég ügyésze, Lcdercr Antal d r. 
kezébe ment át. Eddig azonban har
mincötezer pengő évi bérrel bérelte a Dá- 
vid-cégtől a filmszínházat Gerő István ér
dekeltsége. A részvények uj tulajdonosa 
azonban nem újította meg ezt a 
bérletet és bár Almássy László volt kép
viselőházi elnök vezetésével fél évig tarló 
választottbirósági pereskedés folyt, Ledcrc- 
rék beültek a Gerő István által nagyszerűen 
bevezetett Fórum-filmszínházba. Ez ter
mészetesen hatalmas csapásként számító
dott a Royal-trösztrc, dehát Gerő nem az az 
ember, aki, ha nem is azonnal, de rövidé- 

mindent vissza ne fizetne.
TERMÉSZETESEN 

NEM LEHET TUDNI, 
első csapá8, hogy mi történt a hát
ai Uj Cor8O térben, tény az, hogy 

rövidesen hatalmas épít
kezés indult meg a Fó

rum közelében fekvő váciutcai Corso mozi 
helyiségeiben. A munkások százai dolgoz
tak, hogy a volt másodhetes kis Corso mo
ziból hatalmas premiermozit varázsoljanak 
elő, amely a legmodernebb építkezésével 
és berendezésével Budapest egyik látvá
nyossága lett és mint abszolút modern, 
higiénikus és előkelő tónusa filmszínház, 
hatalmas versenyt támasztott és támaszt a 
Fórum filmszínháznak. A Fórum filmszín
ház üzletmeneteiéhez semmi közünk sincs, 
a közönség szemével nézve a dolgokat 
azonban kénytelenek voltunk kifogá
solni néhány olyan film bemutatását, ame
lyek egyáltalában ncm feleltek meg a Fó
rum mozi nívójának. Néhány kitűnő fil
men kivül jól emlékszünk a Kegyencnő 
cimü amerikai filmre, n Pacsirta, Moszkva

sen

Az

MAGYAR SZÍNHÁZ
Május l.'xin, szombaton clősaör

EGY VIDÁM ÉJSZAKA
Zenós komódin

Henry CrozlArc vlnjátókn nyomán 
magyar tainro átdolgozta Vasxnry János 
Zenéjét Ssócsén Mihály verseire szerezte 

Elsemnnn Mihály
FÖNZKKKTLÖK i

Titkos Ilonn. Fejes Teri, VaMtnry 
Piroska, Nennyel Vera, Törzs Jenő, 
Kertész Dezső, Bili est Tivadar, 

Z. Molnár László, Pataky Miklós, 
Sugár Lajos

Telefon . 1-338-33, 1-403-04

—Sanghaj, a La Garconne és még egy se
reg gyenge filmre. Eddig négy magyar fil
met mutattak be, ezek közül a legkitűnőbbet 
a „Nászút feláron" cimü filmet, mint a bí
róság megállapította, szerződésszegéssel két 
hét után levették műsorukról, de bemutat
ták a „Lovagias ügy" cimü filmet, amely 
tüntetést váltolt ki, majd „Fizessen nagy- 
sád" cimü filmszalagot, legutóbb pedig az 
első magyar elárverezett hangosfilmet, a 
Pogányokat. Hangsúlyozzuk, a Fórum üz
leti gestióiba beleszólni nem akarunk de a 
közönség, amely kevés olyan pompás be
rendezésű filmszínházba járhat, mint a 
Fórum, a megváltott jegyéért joggal köve
telhet jó filmeket!

Gerő István 
döntő akciója

DE NE TÉRJÜNK 
el a tárgytól, folytassuk 
a Gerö—Ledercr-érdek- 
csoport harcával. Le- 
dererék a Corso mozi 
felépítésével kapcsolat

ban perrel támadták meg Gerő Istvánt, il
letve a Mozgóképipart Rt.-got, amelyet az
zal vádoltak, hogy a köztük lévő 
szerződés ellenére hatalmas összegekkel 
támogatta a Corso mozi engedélyezést Cas- 
figlioni llenrik kereskedelmi tanácsost az 
uj filmszínház építésében. .4 ‘per első fokon 
eldőlt, most folyik tovább. Gerő István 
most már döntő lépésre határozta. cl ma
gát. Teljes titokban tárgyalásokat folyta
tott a kultuszminisztérium vqllásalapilyá
nyával, amely a Kossuth Lajos-utca 18. 
számú ház, tehát a Fórum mozi épületének 
tulajdonosa. 4 tárgyalások szombat estére 
eredménnyel befejeződtek. Ezek szerint a 
Mozgóképipari Rt. huszonöt 
évre négyszázezer pengőért 
bérbe vette a házat. Gcröék a bér
let előtt nem mulasztották el felülvizsgálni 
azt a szerződést, amellyel a Fórum mozi a 
helyiséget a háztulajdonostól bérli. Kide
rült, hogy Ledererék bérlete még egy 
évre érvényes, opciós joggal. A ma
gyar filmvilág, amely nagyon jól ismeri 
és élénk figyelemmel kiséri a nagysixrdáju 
mozivezér, G e r ő -István minden lépését és 
tud arról a harcról, amely' közte és Le
dererék között dúl, kétségtelennek találja, 
hogy a jövő év végén a Fórum mozival 
kapcsolatosan nagy meglepetések történ
nek. A Mozgóképipar Rt. a Fórum mozi 
uj házigazdája ugyanis ncm egyszerű ház- 
bérlcf céljára alakult és működik, hanem 
mozit akar vezetni. Éppen ezért választot
ták ki a bérlet céljára azt a házat, amely
ben a Fórum épülete van. Nem kétséges, 
hogy Gerő István vissza fogja adni azt a 
kölcsönt, amelyet a Fórum mozi részvény
többségének megszerzése alkalmával a 
Lcderer-családtól kapott. Vagy ncm ujitják 
meg a szerződést Lcdcrerékkcl, vagy meg
újítják, ebben az esetben azonban kétség
telen, hogy a Royal-tröszt fogja diktálni 
azokat a feltételeket, amelyeket a külső 
területekről hódítóként bevándorolt Lede- 
rcréknek alá kell irniok, ha a Kossuth La*  
jós-utcában akarnak maradni. A filmvilág, 
nem kétséges, nagy érdeklődéssel tekint a 
kis „Napóleon" pesti Waterloojának követ
kezményei elé.

2. Pótszék és egy hadi
rokkant miatt vonták meg 
a Pkönix -mozi engedélyét

.4 .lUS/K 'MOZ1SZES7.AC.10 mór írom- 
haton pattant ki, amennyiben a belügy
miniszter váratlanul megvonta a Rákóczi- 
úti P h ö n i x- filmszínház játszási engedé
lyét. Senki se tudta, hogy mi a belügy
miniszter, illetve a főkapitány indokolása. 
Vasárnap délelőtt tz is megérkezett. Esze
rint üzemi szabálytalanság történt a mozi
ban. Pótszékeket állítottak be és egy felül
vizsgálat alkalmával egy hadirokkant al
kalmazottal kevesebbet találtak, mint 
amennyi az előírás. Mint értesülünk, mind
két kihágásért annakidején Gerő László, 
a Phönix igazgatója lefizette a büntetését, 
tehát joggal hihette, hogy ezzel a régi 
ügy el van intézve. Éppen ezért villámcsa
pásként érte a Phöniiet, 
egész mozisra' 
váratlan megvonása.
dórnak egy autósafférje támadt a mozin 
kivül a rendőrséggel, ennek az ügyhöz 
vajmi kevés köze lehel. A Phfinix vasárnap 
játszott utoljára, hétfőn már nem 
nyithatja ki kapuit. A mozisok 
érthető aggodalommal néznek a jövő elé, 
miután az emlékezetes mozirevizió óta ha
sonló intézkedésre nem került még sor. 

valamint az 
az engedély 

hogy Gerő Són-
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hogy régen nevettünk annyit, mint a 
ZENEBONA A TENGEREN 

cimü Z’aramoonl-film előadásán. Ez 
amerikai burleszkfilm három figyelenir&- 
méltó kvalitással rendelkezik.

1. Elejétől-ségéig fáradtra kacagtat. 1
2. Újszerű kísérlet az elavult és a film 

őskorából még emlékezetes burleszk mo
dern transzponálására.

3. Néhány káprázatos zenei akrobatikára 
ad alkalmat.

A három Marx-fivérpek, a már Pesten 
is annyira népszerű, Groucho, Chico és 
Harpónak esze ágában sincs, hogy emberi 
humort nyújtsanak, ezzel szemben diadal
masan hirdetik a cirkuszi, elown nevettető 
jogát, sőt a guignolét is, amelynek éppen 
az egyik legsikerültebb jelenete nemcsak 
színpadi, de vérségi kapcsolatban van a 
főszereplőkkel. A finom, elmés és szelle
mes vígjátéktól eddig a zsánerig legalább 
olyan nagv' az ut, mint egy Bernstein drá
mától Edgár Wnllnceig. De a siker egy
formán jogossá teszi mind a kettőt. A Fó
rum előadását szakadatlan kacagás kíséri 
és ez állandóan fellépő neyetőorkán iga
zolja a Marx-fivérek kedves bohóckodá
sát, amely bukfencekkel, grimaszokkal, ro
hanásokkal, a gangszterek kifigurázásával 
és a tengeri potyautasok minden vaskos, 
de telitaláló komikumával szinte gyermeki 
kedélyre hangolja a közönséget. Tangózás 
a bandita revolvercsöve előtt, egy tehetsé
gesen komikus zongoraszóló s még egy se
reg fejtetőre állított . jókedv, de a bohóc
öltözetben eljátszott művészi teljeSitúiényű 
hárfaszám igazi zenebona. Vegyük
hozzá Fodor Sándor egészen kitűnő <és ön
álló műnek számítódó szellemes feliratait 
s megjósolhatjuk, hogy e három amerikai 
elown felforgatja Pestet azzal, hogy ördön- 
gős szemtelenséggel fittyet hánynak műi
den gondnak s , búnak, ami életünket 
nyomja. — Egv magyar filmet is láttunk a 
héten . > .

TITOKZATOS IDEGEN
a címe. Egy földről irányítható repülőgép 
lerVnkhiért ' folyik a harc “abbén az első ma
gyar kémfilmbcn. amely’ • jdggal • keresheti a 
közönség kegyeit. Rendezője .Somló ,Endre, bar 
elképzelem, hogy nem állt -annyi atiyagi esz
köz rendelkezésére, mint a többi magyar ren
dezőnek, mégis igen tehetségesen mutatta 
meg oroszlánkörmeit. Munkája feljogosít an
nak feltételezésére, hogy komoly, értékes fil
mek fogják még fémjelezni nevét. Kétfős fő
szerepben Vórkonyi Zoltán, a Nemzet*  Színház 
fiatal tagja mutatkozik be igen jól, mint 
filmszínész. Uray Tivadar a kém szerepet 
játssza drámai erővel. A gyerekszereplők kö
zül különösen Puskás Tibor és Rntkag Iván 
tűntek ki. Mozgalmas és érdekes film. A De- 
csi, Átrium és a Kamara játssza- — E héten 
valósággal elkényeztettek a filmekkel. A Cor- 
sóbon és a Roynl Apollóban például egy ro
mantikus témájú francia filmet láttunk. C’.ma

A BŰNÖS.
Egy fiatal jogász szerelmesének gyermeke 

lesi, a háború eltávolítja a természetes Apát 
kedvesétől, ügyész lesz belőle, akinek vádat 
kell emelnie gyilkosság elmén saját fia ellen. 
Csodálatos Pie.rre fílanc.hard alakítása rtz 
ügyész szerepeljen (a Rasz.kolnikovban már 
láttuk), Madrtaine Ozeray pedig a*  elhagyott 
leányanya szerepét játssza finom eszközökkel 
és meghatóan. Minden szereplő ogytÖl. egyig 
kitűnő és a végén felsóhajtunk: Istenem, mért 
nem tudunk mi Ilyen filmet csinálni!

AZ ATKOS ASSZONY 
cimü filmet a Cityben és az Omniában játsszák- 
Egy ragyogót ehet ségii, de boldogtalan nő éle
tét látjuk Betle Davis művészi interpretálása- 
ijan, partnere Franchot .Tone.

' HARRY LlEDTKE ISMÉT FILMEZ. A- lég*  
kitünőbb európai rendezők sorába-tartozik W. 
Tnurjnnszky, n híres orosz rendező, akinek 
nemrégiben halálhírét keltették. A híres ren
dező legutóbbi filmjének felvételén lezuhant 
egy emelvényről, karját törte, belső sérülésé- 
ket szenvedett, d<*  hosszú betegség után fel
gyógyult. Az üFá-nál készült e film Kellet- 
mann óriási regényéből, at Anafo/e-ból. Arról 
szól a történet, hogy egy kis faluban egy pet
róleumforrást fedeznek fel s a falu lakói 
megszédülnek n gazdagságtól... Kunyhók h«-
Ivén gyorsan paloták épülnek. Hogyan gazdag
szik ineg és hogyan megy tönkre egy falu, 
ez ennek a forró lüktetésű filmnek a mefóje. 
A két főszereplőn. Gustav Fröhllchen és Bri
gitta Hornegc.n kivül nagy szerepet kapptt ’» 
néma film hihetetlen népszerilségü bonvlvánja. 
Harrs l.iedthe, aki mint ragyogó karakterszí
nész .mutatkozik be. ,

Holnap premier a

MM SZUMH
Évadzáró ú] műsor

Tel. 1-M.M Kexlet*  0 órakor.

mCih.EG
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Nyilasok véres csatája 
a farkasréti villamos 
végállomásáéi

Vasárnap este nyolc óra tájban példátla
nul álló botrányos verekedést rendezett egv 
ásóval és kupával fölszerelt nyilaskeresztcs 
csoport a farkasréti temető közelében.

A farkasréti temetőből párszáz méter tá
volságban van a /’ősinper-majo^ ahol 

állandóan azélsőséges jobboldali agitá
torok tartanak gyűléseket, 

környékbeli nyilasok vezérei, Metzgcr Ist
ván és fivére Ágoston tartanak in állan
dóan összejöveteleket. Vasárnap este is nyi- 
lasgytilés volt, amikor a A/eírpcr-fivérck a 
gyűlés végén kiadták a jelszót, hogy a ti
zenöt-busz főnyi csoport ásóval és vasvil
lával támadja meg a villamosmegállónál 
váró közönséget.

— 0 igétek őket, ahol éritek! — volt a 
jelszó, mire

a nyilascsoport megtámadott egy tiz- 
tizenkét főből álló túr ista társaságot, 
amelynek tagjai túlnyomórészt nők vol

tak.
A férfiak a nők segítségére siettek. A sváb 

legények vasvillával és kapával ütlegelni

*>lf i
' — KÁNYA KÜLÜGYMINISZTER LON
DONBA ÉRKEZEIT. Vasárnap befutottak 
Londonba a különvonatok, amelyek a ko
ronázásra érkező delegátusokat hozták. 
A német, francia és pápai delegátusok után 
megérkezett Kánya Kálmán külügyminisz
ter vezetésével a magyar küldöttség.

— VASÁRNAPI KÉPVISELŐI RESZÁ- 
MÓLÓK. Vasárnap Budapest déli kerületé
ben Usetty Béla, Pőréi István és Tóth And
rás országgyűlési képviselők mondtak hcszá- 
molóbeszádet. Baranyaszentlőrincon a ke
reszténypárt szervezőgyülésén Makray Lajos 
és Bélái Béla beszélt. —- Solymáron Baross 
Endre beszámolója keretében felszólalt Bo- 
c.zonádi Szabó Imre, Pálffy-Daun József és 
Pintér László is.

loMiiiiiiii
vásárlásánál ragaszkodjék a 
vörös csíkos &

viztömiőhöz.
45 óv gyártási tapasztalatával készült. 
Kérje kifejezetten a vörös csikós 
EMERGÉ vlztömlőt és ne fogadjon 
el helyette mást.
Kapható minden műszak! üzletben.

GYÁRTJA A MAGYAR RUGGYANTAARUGYAR

— VÉRES ÖSSZETŰZÉSEK FRANCIA- 
ORSZÁG JEANNE D'ARC ÜNNEPÉN. 
Franciaország vasárnap ünnepelte Jeanne 
d'Arcnak, a franciák védőszentjének nem
zeti ünnepét. Pártiban hatalmas felvonulás 
volt. Toulouteben az ünnepségek során 
véres összetűzések támadtak. Sok ember 
megsebesült, többeket, letartóztattak.

— Kertészek közgyűlése. Az Országos 
ÜVagrpar Kertészeti Egyesület az OMGE dísz
termében vasárnap közgyűlést tartott, me
lyen a kertészek panaszait tárgyalták le és 
amelyeknek orvoslását a közeljövőre kilá
tásba helyezte az egyesület elnöksége.

— Vasárnap megkezdődött a Gyermekhét. 
Vasárnap kezdődött s jövő vasárnapig tart 
a Nemzeti Ggermekhét, amelynek fővéd
nöke a kormányzó felesége. Délelőtt tizen
egy órakor a Zeneakadémián volt a meg
nyitó díszelőadás, amelyen ünnepi beszédet 
Szcndy Károly polgármester mondott.

—- Tisztújító közgyűlés a Gyógyszerész 
Egyesületben. Vasárnap délelőtt a Magyar
országi Gyógyszerész Egyesület Tán ffér 
Gábor országgyűlési képviselő elnöklete 
mellett tisztújító közgyűlést tartott. Az 
igazgatósáéi jelentés előterjesztése után nz 
elnök átnyújtotta a Karlotvstky Gejza em
lékplakettet Bayer Antal kormányfőinná- 
csqs, örökös elnök, Berecz Péter (Hódmező
vásárhely), Bleyer Károly, Bodó Géza, Mei- 
zets Ágost és Szabadi János (Budapesti. 
Gém Vilmos (Sopron) és Várady Lajos 
ISzentes) gyógyszerészeknek, akik már hat- 
'An év óta vannak a pályán. Az Igazgo- 
•ósági jelentés tárgyalásánál éleshangu fel
szólalások hangzottak el, azonban a köz
gyűlés Múzsa Gyula korclnök vezetése mel
lett egyhangúlag újra megválasztotta az 
egyesület eddigi vezetőségét és pedig Taiif- 
f*r  Gábort elnökké, társelnökké Temesváry 
Józsefet, alclnökökké pedig Löcherer Ta
mást és Müller Vilmost. Az uj vezetőséget 
küldöttség hívta meg t közgyűlésre, mi
közben lelkesen ünnepelték az újra meg 
választott tisztikart.

— Gyors, biztos, enyhe a Mira kcserilviz 
hatása.

1 < < » i

kezdték a turistákat.
Három ember súlyosabban, négy köny- 

nyebben sérült.
A közeli rendőrőrszobán tartózkodó négy 

rendőr nem tudta megfékezni a verekedést, 
mire a laktanyából

riadóautón negyven rendőrt vezényel
tek ki

a farkasréti temetőhöz. Amikor a riadóautó 
feltűnt a láthatáron,

a verekedő nyilasok futva elmenekültek. 
Többen közülük az ásót és a vass illát is el
hajították.

Lapzártakor a politikai osztály detek- 
livjei a rendőrökkel karöltve,

kutatják a környéket éa Igyekeznek 
kézrekerlteni a verekedés szervezőit és 

résztvevőit.
A három könnyebb sebesültet, Kurz Ru

dolf szűcsöt, Kurz Ferenc magántisztviselőt 
és Nádas Miklós kercskedőscgédet a men
tők a lakásukra vitték, négv súlyos sebe
sültet magánautón társaságuk vitte kórhá
zakba.

— A vidéki bridgeverseny eredménye. A 
brldgerovatban beszámoltunk a vidéki 
bridgeverseny lefolyásáról. A késflt éjjeli 
órában jelentik: remek játékkal és biztos 
vezetéssel első helyen végzett a Debrecen 
város csapata. Dr. Ilolunger főtitkár üdvö
zölte a szövetség nevében a győzteseket.

— Ar. Országos Magyar-Lengyel Diákszö
vetség ünnepi ülése. Vasárnap délelőtt 11 
órai kezdettel tartotta az Országig Magyar- 
Lengyel Diákszövetség a Casino-filmszin- 
házban ünnepi ülését. Knjtár Jenő, a szö
vetség elnöke, megemlékezett az 1791-iki 
lengyel alkotmányról és felkérte a meg
jelent lengyel követet az ünnepség megnyi
tására. A megnyitás után dr. Szabó László 
főtitkár beszéde hangzott el. Ezután került
sor n Lengyel táncok cimü film bemutatá
sára. A nemzeti táncok, amelyeket n ter
mészet Ölén lejtettek, oly megkapunk és 
művésziek voltak, hogy sok lelkes tapsot 
váltottak ki a közönségből.

Összeütközött 
két villamos 
az Orczy-uton:

3 súlyos sebesült
Vasárnap este az Orcry-ut lő—18. számú 

ház előtt a 23-as jelzésű pótkocsis villamosba 
helcrohant a mögötte haladó 23-as villamos.

A pótkocsi hátsó perronja öszezúzódott, 
három utas súlyosan megsebesült.

A mentők súlyos állapotban kórházba vit
ték őket.

Azonnal rendőri bizottság szállt ki n 
helyszínre,

kihallgatta az összeütközött villamosok 
vezetőit

és a szerencsétlenség szemtanúit, hogy meg
állapítsa, kit terhel a felelősség.

— Vasárnap 182.3 taggal megalakult • fel
találók szövetsége, A Vigadó épületében va
sárnap délelőtt tartotta alakuló közgyűlését 
a Magyar feltalálók Országos Szövetsége, 
amelynek már most, megalakulásakor 
1823 tagja van. Báró Fortlcr Pál meg
nyitó beszéde titán Bálint István ismertette 
a szervező-bizottság kétéves munkásságát. 
Ezután elnökké választották Pompéry Ele
mért, n szabadalmi bíróság ny. elnökét, 
ügyvezető-társelnökké Baneth Sándort. 
Társelnökök báró Forster Pál, Konkoly- 
Thcyt Gyula, Andaházi Kasnyit Béla, Tóth 
András, Eőrdögh Virgil, Vargyas Andor és 
Hegedűs Bertalan. Ügyvezető-Igazgató: Bá
lint István. Ar elnökség tagjai köszönetét 
mondtak a bizalomért, majd a főváros 
nevében dr. Kállay Albert tanácsjegyző, az 
iparügyi minisztérium nevében pedig Vast 
Zoltán főmérnök üdvözölte az uj egye
sületet.

— Fényes üzlet Bécsben kéményseprőnek 
lenni. As osztrák hivatalos lap mai száma 
közli, hogy a pénzügyminisztérium adóeltitko
lásért 170.000 schilling pénzbüntetésre Ítélte 
F ranz Suchanek kéniényseprömestort. az 
osztrák főváros legnagyobb kéményseprő üte
mének tulajdonosát. Az ítélet kétségtelen mt 
bizonyltja, hogy Bécaben fényes üzlet lehet 
kéményseprőnek lenni.

— Családvédelmi kiállítás Budapesten. Ér
dekes esemény színhelye lest Idén ősszel a 
városligeti Műcsarnok. Szeptember 25-étől ok
tóber 24-éig Országos Gyermek- és Család
védelmi Kiállítást rendez ebben a gyönyörű 
kiállítási palotában az Országos Családvédő 
Egyesület.

3 kis ördög
az óv legnagyobb vígjátéksikere

Mától kizárólag PALACE

Az öltöny kidolgozását nem dicsérjük, 
iöilön be és nérxe megl

I)IW»ÖK
RAkóCzl-ut 72-74.

— Frontharcos gyűlés. Vasárnap délelőtt 
Egerben az oltani frontharros főcsoport köz
gyűlést tartott, melyen megjelent gróf Takách- 
Toluay József országos elnök is, aki bejelen
tette, hogy az nj frontharcostörvényt ruég u 
nyári szünet elölt le fogja tárgyalni a kép
viselőhöz.

— Szabadtéri ünnepi játékok Hajóson. Jó 
tsef főherceggel és Auguszta főhercegnővel ar. 
élén a magyar társadalom kiválóságai vállal 
Iák el n hajósi ősrégi kegyelemhelyen tartandó 
szabadtéri előadás és pünkösdi nngybuciu 
védnökségét. A nagy érdeklődésre való tekin
tettel nemcsak Kalocsáról és Bajáról, hanem 
Budapestről is külön autóbuszjárat indul. A 
különjáratú autóbuszra — ninely a Mussoíinl- 
térről reggel 6 órakor indul és este 12 órakor 
érkezik vissza — menettérti jegyek 10 pengő 
KO filléres árban kizárólag elővételben a Mus- 
sollni-téri IBI Sz jegyirodáiban kaphatók.

Magyar utas 
az elpusztult

Hindenburg 
léghajón?

Győr, májún 9.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Nagy Iz

galommal tárgyalják Győrben, hogy as el
pusztult .Jlludcnburg Tábornagy**  léghajó
nak mng.vnr utasa is van. Rclchardt 
Ottó, a győri lakkgyár Igazgatója nemrég 
Berlinbe utazott és Innen a Hindenburg lég
hajóval utazott Amerikába.

Győrből tele fonállak Berlinbe, ahol azt 
a felvilűgositást adták, hogy

a léghajóziísi vállalatnál Jelentkezel! 
ok igazgató, 

de azt nem tudják, hogy ml lett a sorsa. 
Most L a k c h u r s I b a sürgönyöznek. hogy 
megtudják, ml történt az Igazgatóval.

öltöny

az elismerten 
jóminőségű 

tropikál anyásból, 
könnyű, szellős, 

nem gyűrödik, 
kabát és nadrág

Fantasztikus 
autóbaleset 
Budapest 
határában

Téglást Ernő magántisztviselő autójával 
Dunakeszi felé haladt. Útközben egy előtte 
haladó szekeret akart kikerülni, amelyre 
hátulról felkapaszkodott l'ngrlsek József 23 
éves napszámos.

Az antó felborította a kocsit, 
l'ngrlsek lezuhant az littcslre, az autó kere
kei alá került és súlyosan megsérült.

Téglást a segítségére sietett, beemelte a 
kocsijába és a Gróf A’dro/pt-kórházba akarta 
vinni. Közben azonban

az úrvezető elájult és a kocsi ncklrohant 
egy utszéli fának.

A járókelők fedezték fel a különös szeren
csétlenséget, majd értesítették az újpesti 
mentőket, akik Téylásit és U tigriseket sú
lyos, életveszedelmes állapotban vitték a 
Gróf Károlyi-körh&Kbo.

— Sipőcz halotti maszkja a történelmi ma- 
zeunibnn. Slpőet Jenő főpolgármester halotti 
maszkját, amelyet Törzsök Károly, a kiváló 
szobrászművész készített, a főváros megvásá
rolta n történelmi múzeum számára.

-- Budapest világvárosi nívóját nagyban 
emeli az a választékos ízléssel és pazar elegan
ciával berendezett uridlvatüzlet, amelyet a na
pokban nyitott meg nz. előnyösen ismert Molnár 
rit'la, Kossuth Lajos utca 14—lő. szám alatt. 
A külföld nsgv metropolisaiban Is párját ritkí
taná ez a nívós és minden igényt kielégítő úri- 
dlvalüzlct. ahol a kényes ízlésű pesti gavallé
rok mindent megtalálnak, ami szükséges egv 
igazán elegáns ur garderobjóhoz.

— Bajtársi találkozó. A debreceni volt cs. 
és kir. 39. gyalogezred tisztjel és tisztjelöltjei 
családtagjaikkal együtt minden hónap második 
csütörtökjén este 8 órakor tartják bajtársi ta
lálkozójukat a Zöldfa étteremben, Krisztina 
tér 9. szám alatt.

— üzleti tolvaj lett a klöeregedett zseb
tolvaj. Szombaton u Kazlnc:y-u[co 2. szám 
olatt lévő, Neumann László-féle sclyamáru- 
üzlelbcn tottenérlék Martin Ödönt, aki egv 
vég selymet akart a kabátja alatt az üzlet
ből kilopni. Rendőrt hívtak, aki előállította 
a főkapitányságra. Kiderüli, hogy Martin 
Ödön valamikor ismert zsebtolvaj volt. Mi
kor megkérdezték tőle, hogy mióta foglal
kozik üzleti lopásokkal is, .szinte vzimorusn 
jelentette ki. hogy kiöregedett már a zseb
tolvajlásból. mert reszket a keze éa ezért 
..tért ál" az üzleti lopásokra. A tétlenért 
tolvajt letartóztatták.



Fekete vasárnapot rendezett 
a jugoszláv futball

Kínosan egyenlítettünk Budapesten, kiadós vereséget szenved
tünk Belgrádban, sőt Zágráb Is ellátta a baját a Budainak 

Magyarország-Jugoszlávia Isi (Osl)
A ntogyar-jugoszláv találkozások során 

ért kit fájó vereségünk (Zágrábban 5:1, 
Belgrádiéin 3:2) is kevés nicnicntónak imi
tál kozott nz ötödik találkozás elölt. Déli 
szomszédaink magas Ívben felfelé törd ful- 
ballNporljának ismeri előnyös tulajdonságai 
ellenére

túlzott önbizalommal álltak ki repre
zentánsaink vasárnap.

'A magyar csapat *em  lelkileg, sem fizikai
lag nem volt előkészítve erre a nemzetközi 
etipróbára, valahogy sportszerűtlen le- 
creszkodéssel beszélt erről a meccsről min
dönki, játékosok, szakemberek és közönség 
egyaránt. Reméljük, tanulságot leckéi kup
ink ...

A mérkőzés időpontját megelőzően alig 
egy órával kezdődött meg n nagyobb tö
megek vándorlása nz MTK-pályúra. Pedig 
nz ifjúságiak szivel-lelkel gyönyörködtető, 
pompás játéka igazán több érdeklődést ér
demelt volna. Az idő is kedvező volt, hi
szen ez a vasárnap ajándékozta meg fut 
ballsportunknt az első igazi verőfénycs 
l'ulb.'illnappal. A fulbnllért rajongó sport- 
ludyk ki is használták az alkalmat s a 
Dunakorzót megszégyenítő, szemfényvesztő 
divatbemutatói tartottak. A remek, zöld- 
pázsitba pálya zószlódiszbe öltözött ezúttal. 
Pontban öt órakor jelent meg a közönség 
udvarias tapsai közt a kékdTessaes. fehér- 
nad rágós, pjrosharisuyás. elegáns és .szim
patikus benyomást keltő jugoszláv tizen
egy. Közvetlenül utána a meggypirosinges, 
iehérnadrágos c.s ncmzeliszinü csikókkal 
díszített sztlrkeharisnyás magyar fiuk futó
lépésben követték őket. Viharosan dübörgő 
taps fogadta őket. Az ötventagu vasutas 
zenekar a jugoszláv himnuszt Intonálja. 
majd a nemzeti imádság szivbemarkoló 
akkordjait hallgatja végig u huszonkétez'r- 
fönyi közönség. Barlasina olasz játékvezető 
a két csapatkapitányi magához, inti. Titkos 
Palinak nem kedvez a szerencse, a jugo- 
szlávok választják nz árnyas oldalt.

Mngyarorazág: Szabó — Vágó, Korányi
Palotás, Túrái, J.ázár — Sas, Cseh, Te

leki, Zsengellér, Titkos.
Jugoszlávia: Glaser — llíigl. Matosics— 

Lechner, Jaxbcc, Kokotovics — Tirnanics, 
Lojanesies, Lestük, Vujadinovics, Plese.

Óriási Jugoszláv
gólhelyzeteit

Teleki indítja el a labdát élesen tűző 
nappal szemben. Villámgyors húzásokkal 
Sas révén köméihez jutunk, l'jabb szép 
támadások Cseh és Titkos összjátékából, n 
labda kapu mögé repül. Taps az élvezetes 
játékért. Palotás a tizenhatoson belül a ju
goszláv bnlöBSíekötőhöii passzol, de szeren
csére az annyira megijed a váratlan barát- 
tágos cselekedettől, hogy félrelövi a labdát.

Tural, a magyar csapat lelke, 
mint egy perpetuum mobile dolgozik elől- 
hútul ember felel ti, motorikus erővel. A 
jugoszlávok érik el az első gólhelyzetet, 
amikor I.estük mellé fejel. Ragyogóan szép 
n játék! Titkos—Zsengellér—7’c/cÁi-támadás 
után a debreceni „tanár ur" mellé lő. 
Cseh Matyi nagyon akar és pcrcrftl-percre 
ujahb nagy lövését a jugoszláv kapus sze
rencsével fogja. I.esnik bombája láttára 
megfagy a vér bennünk egy pillanatra. 
.Szolid a levegőben uinxi tudta estik kor
nerra ütni. Sok az izgalom, nagyon szép a 
játék. A magjai- csapat valósággal guriga 
zik a gyeppázsilon. Most nagy magyar fö
lény következik: Zsengellér, Titkos, majd 
Tarai lövedékei foglalkoztatják és izzaszt- 
ják a kétméteres hórihorgns jugoszláv ka
pust, akinek n tudása egyenes arányban 
vnn a szerencséjével. A jugoszláv csapat is 
remekül küzd,

csupa ész, csupa technika az ő játé
kuk is.

Lázár nagy tapsol kap. meri egv jugoszláv 
támadást nagv lélekjelenléttel Palotás ke
lvén a jobboldalon szerel le. A rakétaszerű 
>riporkázáss-il játszó magyar csalárláne 
tulságba viszi a tologatást. Előbb Cseh Ma
tyinek, majd Zscngellérnek akad egv szép 
fejese Most a jugoszláv balszélsö nagyon 
elfut Palotás hibájából, senkjsem juthat a 
nyomába. .Szabó nagy elszántsággal ráveti 
magút ur. utolsó pillanatban, úgyhogy a 
labda n kapu mellé táncol. Kétségbeejtő 
helyzet volt! Cseh kapásból mellé lő. majd 
Zsengellér lapos lövését fogja Glaser. Tit

kos husz.métercs csavart, jobblábas bom
bája már-már a kapu alsó sarka felé sis
tereg, akiikor a mázliskczü jugoszláv ka
pus ezt is kivédi. A 3G. percnél ismét óriási 
helyzete van a jugoszláv oknak: Tirnanics 
beadását Lestük tisztán állva kapja és 

három lépésről megfejthetetlen rej
téllyel a megdermedt Szabó kapuja 

mellé lövi.

Visszaesünk ... beérik 
a déli szomszédok gólja 
Fcllélegzünk! A magyar csapat most ért

hetetlenül visszaesik, u fáradtság kétségte
len jelei mutatkoznak az együttesen. A ju
goszláv fölény veszedelmesen kezd kiala
kulni, egymásután teremnek a parázs hely
zetek, amelyeket Vágó, Lázár, Túrái és 
Korányi csak testi épségük veszélyeztetésé
vel képesek parírozni. A 12. percnél tart a 
játék, amikor

A közönség fütyül a játékosokra, 
a játékosok a kapitányra és fel
forgatott csatársorral megmentik 

a tekintély - felét
Szünetben a nézők elkeseredetten tár

gyalják és hibáztatják a magyar csatársor 
szemre tetszetős, de eredménytelen játék
modorát. Közben a tartalékok lövöldöznek 
kapura. Az öltözőben Dietz kapitány „re
noválja" a magyar csapatot.

Telekit kicseréli s a nagy átütő erejű 
Toldit küldi csatasorba.

Amikor u magyar csapat a pályára lép. 
a közönség füttykoncerttel fogadja, viszont 
a jugoszlávokat tüntetőleg megtapsolja. 
A második félidőben így áll fel a magyar 
csatársor: Sas, Cseh II., Zsengellér, Toldi, 
Titkos. Az első támadást a jugoszlávok ve
zetik, Vágó veszedelmesen bukdácsol Plese 
elölt, de szerencsére a lalxla kimegy a vo
nalon. Titkos rövid rohama ébreszt egy 
pillanatra reményeket, de a nugy rössel 
startoló szélső elvágódik a végcél előtt. 
Plese elől Szabó idejében kapja fel a lab
dát. Tüneményes Cseh—Sas—Zsengellér- 
akclóból az újpesti csatár mellébombáz. 
Toldi fejelés helyett kézzel továbbítja a 
labdát, de a sasszemü olasz biró észreveszi 
a csalafintaságot. Toldi óriási energiával ts 
frissességgel játszik, de lövéseit elkerüli a 
szerencse. Az első negyedórában ne.n megy 
a játék a magyar csapatnak. A szakértő 
szem észreveszi, hogy ilt valami szerkezeti 
hiba van, látják ezt a játékosok is és ne
gyedórás játék után

minden utasítás nélkül üdvön helycseréi 
hajtanak végre,

amely százszázalékkal fokozza nz eredmé
nyességet. Cseh elfoglalja a center posztját 
és Zsengellér les: nz összekötő. Az rtrdőn- 
gős technikájú centcrcsnlár szemmellálha- 
lólag jobban érzi magát eredeti posztján és 
már az első lövése csak milliméterekkel 
csúszik cl a bal kapufa m 'licit.

Mnat olyan negyedóra következik, amely 
végleg kiengeszteli n dühffjigö közön

séget.
A gyilkos attak első pereiben már meg

születik a várvn-várt kiegyenlítő gól.
Cseh remekül játszik össze Toldival, 
akitől Titkoshoz kerül a labda. A szélső 
néhányat lép vele, majd futtában ccn-

Jazhec labdájával Plese megfut, a be
adás ismét .Jazbeclicz kerül, aki Vuja- 
dinovicsot dobja hurcba, ő könnyen el
húz Pnlotás mellett, Lcsnikhez pasz- 
szol, aki a meglepett Vágó mellett ki
ugrik, Szabó elébe fut, összeütköznek, 
a magyar kapus elvágódik, Lesniknél 
marad a labda, aki az üres kapuba 

gurítja. 0:1.

Megdermedünk, ajkunkra fagy a mosoly. 
Az alig százfőnyi kisded jugoszláv publi
kum viszont olyan dübörgő lelkesedést 
csap, mintha a mi húszezres publikumunk 
dübörgését hallanánk. Kezdés után Cseh 
Matyi dühösen driblizi végig a masszív 
jugoszláv védelmet, de lövését a jugoszláv 
kapus ugy kapja el, mintha legyet fog- 
dosna. Az öltözőjébe vonuló magyar csa
pat kiadós füttykoncertet hallhat, elkesere
detten szidja a közönség a fiukat és a 
kapitányt. . .

terez és Cseh Matyi a kivetődő kapus 
fölött kapásból félmagasan a hálóba 

durranlja a kiegyenlítő gólt. 1:1.
Leírhatatlan tombolát fogadja a ragyogó 

akciói. Gól után hosszú negyedóráig szóhoz 
sem jut a jugoszláv csapat. Zsengellérl egy
másután kétszer szerelik, az utolsó tized*  
másodpercben. Ütemesen biztatja a közön
ség a magyar csapatot és a fiuk ember
feletti erővel törnek a kapura.
Ragyogó akciók váltjak fel egymást, de ha
tározottan balszerencséje van a csapatnak, 
mert sohasem jön ki a lépés a kapu előtt. 
Zsengellér lövését a ragyogóan védő jugo
szláv kapus kiejti, de ismét megkaparintja.

Cseh ragyogó!
Az utolsó negyedóra már nem volt futball. 
Szinte rossz volt nézni a gyilkos iramtól el- 
ernyedt izomzatú játékosok mozgását. Tú
ráinak már jdrtányi ereje sem volt, viszont 
a jugoszlávok sokkal frissebben mozogtak. 
A szerencse az volt, hogy nem ismerték lel 
a pihentebb jugoszláv csatárok a magyar 
csapat teljes fáradtságát, mert ha felisme
rik, könnyen katasztrófáiig vereségről szá
molhatnánk most be. Az utolsó negyed
órában a vasgyürüböl kiszabadulva, néhány 
formás támadást vezet a jugoszláv jobb 
szárny, de hátvédeink tisztázzák a veszélyes 
helyzeteket. Korányi egy alkalommal 'faul
tolja a kapura törő szőke Lesniket és Bar- 
lassina biró húsz méterről szabadrúgást Ítél. 
A szabadrúgás szerencsére a magyar sorfa
lon hal el. Az utolsó percekben végső erő
bedobással megkísérli a lehetetlent a ma
gyar csatársor, de most sincsen szerencséje. 
A kitörő Cseh ll-t a tizenhatoson belül cl
kaszálja a jugoszláv védelem, de a tőle el- 
Pattanó labdát Toldi a kapus kezébe lövi. 
A közönség és a magyar csa|>at tizenegyest 
reklamál, de n biró továbbot int. A jugo
szláv kapu elölt hangzik el a mérkőzés ket
tős sípjel s a jugoszláv játékosok egymást 
átölelve, boldog örömmel vonullak az öltö
zőbe.

A BUDAI II IS KIKAPOTT ZÁGRÁBBAN 
Zágrábból jelentik: A Jugoszláv futball har

madik ríkerét cien a sokáig emlékezetes fekete 
vasárnapon Zágrábban aratta a magyar labda-

FERENCVÁROSI TORNA CLUB PÁLYÁJÁN 
május 16-án, pünkösd vasárnapon 

fél hat órakor

Leicesler Cily—Hungária
nemzetközi mérkőzés

Előtte fél négy órakor

Ferencváros—Bocskai
ligabajnoki mérkőzés

rugósport felett, amikor a Jóképcsségü Budai 
11 csapata ellen 3:1 (0:0) arányban diadalmas
kodott a HASK révén.

JUGOSZLÁV B)—MAGYAR B) 8:0 (0:0)
Béig rúdból jelentik: A magyar tartalék válo

gatott csapat tizenötezer főnyi közönség élűit 
ütközött meg a jugoszláv B) csapattal s akkor 
0:0-ás félidő után 0:3 arányú fájó vereséget 
szenvedett. A magyar csapat ketségbeejtöcn 
gyenge játékot mutatott, a csatársor egyetlen 
komoly akciót sem tudott összehozni, ezzel 
szemben a közvetlen védelem is csődöt mon
dott.

DÖNTETLENÜL VÉGEZTEK AZ OSZTRÁKOK 
A SKÓTOKKAL

Bécaből jelenti a Hétfői Napló munka, 
társa: Ausztria—Skócia 1:1 (0:0). Hatvanezer- 
főnyl közönség előtt ütközött meg a két csa
pat Langenus belga bíró vezetése mellett. A 
skótok nagy csalódást keltettek, az osztrák 
csapat la teljesen formán klvlil van. Mindkét 
csapat Inkább romboló, mini építő munkát 
végzett. A skótok annyira naiv és átlátszó trük
kökkel operáltak, hogy a közönség ugy érezte 
magát, mintha kabaréban lenne. Az osztrákok 
végül a maguk javára dönthették volna el a 
mérkőzést, azonban az osztrák csatárok is 
ugylátszik a múzeumba tették gollüvö tudomá
nyukat. A második félidő 30. percében Slnde. 
tar |>asszáhól Jézusaiéin szerezte meg az 
osztrák vezetést, öt perc múlva Slmpson, a 
skótok középfedezete egyenlített. A közönség 
nagy csnlódáö közepette, elégedetlenül távozott 
a mérkőzés színhelyéről. (A. L.)

Szenzációs magyar tenniszgyőzelem. A BLKE 
nemzetközi tenniszversenyén vasárnap a férfi 
és női egyesben, valamint a női párosban vol
tak meg a döntő mérkőzések. A férflegyes ver
senyt Gábory nyerte DaUos ellen, a női egyest 
a lengyel Jedrzejowska nyerte az olasz To- 
nolli ellen. A női páros döntőjének világra 
szóló meglepetése a Schrcdernc—Paksynó pár 
6:3, 6:4 arányú győzelme a Jedrzejowska—To- 
nolli pár ellen.

A BBTE-ATLÉTÁK LETAROLTÁK 
A BOLOGNAI VERSENYT

Bolognából Jelentik: A Lltorlale-sfadlonhan 
nyolcezerfőnyi közönség előtt sorozatos ma
gyar győzelmeket értek el n BBTE atlétái. A 
verseny alatt állandóan esett az eső és Igy az 
eredmények mérsékeltek. 209 m: 1. Gorkói 23.2 
mp. 400 m.: 1. Kovács 49.6 mp. Magasugrás: 1. 
Kcrkovlcs 185 cm. Távolugrás: 1. Koltai 696 
cm. Olimpiai staféta: 1. BBTE 3 p 36 m. Nyolc, 
száz méteren Temcsváry második, ngyancsak 
második lett 1500-on Harsányt, 5000 méteren 
Kelen, aulydobá.sban Kuticzy és diszkoszvetői
ben Kullczy harmadik.

Karok] Beszkárt győzött a bécsi országúton 
megtartott 160 km-es kerékpáros versenyen. 
Az ideje 4 óra 55 p 30 mp volt. 2. Nótás PSE. 
3. Éles FTC. Az ifjúságiak versenyét Droba 
Törekvés, a szeniorokéi Viltori UTE nyerte.

Amatőrbajnokság: BSzKRT—III. kcr. TVE 
2:0. BMTE—-WSC 5:1.

A MUSz a Császárfürdőben vasárnap rendezte 
nagyszabású ujoncverscnyét, amelyben mintegy 
ötszáz induló vett részt. Jelentősebb eredmé
nyek a következők: 200 m. gyorsuszás: 1. 
Szántó MAC 2 p. 40.8 mp. 50 m. gyorsuszás : 
1. Rimóczy UTE 30.4 mp. 50 m. mellúszás: 1. 
Major KISOK 42.4 mp.

A Kerékpáros Szövetség az első idei pálya
versenyén a huszklloméleres motorvezetéscs 
versenyben Liszkai győzött, n német Nedo csak 
negyedik lett. A harminckilométeres versenyt 
ugyancsak Liszkai nyerte, Nedo a második 
helyen végzett.

A Szürketaxi Egerben a Move Egri SE fö
lött 8:1 arányú győzelmet aratott barátságos 
mérkőzés keretében.
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Lángbaborult motor, szerencsés 
szerencsétlenség, külföldi győzelem 

a motorkerékpáros Grand Prix-n
Fernihough, a bereklamirozott álcsoda nem indult

Vasárnaprn felvirradt a motorkerékpá
ros Nagy Dij hónapokon ál hirdetett, a 
legkülönbözőbb rekláintrükkökkel beharan
gozott nagy napja.

Világszerte Ígérték,
közöltük az első helyre táblázták be Ferni
hough angol rekorder nevét. Mi már akkor 
megírtuk, hogy Fernihough ebben a szak
mában azt a szerepet tölti be, amit az 
egyébként tiszteletreméltó Lovas Tóni az 
atlétáknál: fut, fut, de óvatosan kerüli azo
kat a komoly versenyeket, ahol — veszíteni 
is lehet. Fernihough nélkül indult cl a 
„nemzetközi mezőny", amely

mindössze két ország versenyzőire zsn- 
gorodolt.

A magyarokon kivül csak az osztrák és né
met menők állottak starthoz.

Ebben még nem is lett volna nagyobb 
hiba, mert az a stagnáló, sőt lefelé ívelő 
vonalvezetés, amely elszoktatla. sőt hozzá 
se szoktatta a magyar közönséget a komoly 
motorosversenyekhez, igény nélkül indult 
ki a népligeti pályára. Hogy nem sikerült 
és célját tévesztett volt a hangzatos rek
lám, azt a verseny pillanatában mindenki 
megállapíthatta, mert

feltűnően kevés érdeklődő
■várta a verseny kezdetét. Hogy nemi szó
rakozásban is legyen része a közönségnek, 
arról gondoskodott a rendezőgárda. Külön 
labirintus rejtvényversenyt kellett megfej
tenie annak, aki a belépőjegyeinek lekeze
lése után a verseny útvonalának érdeke
sebb pontjaihoz akart eljutni. Fokozta en
nek a helyüldözési versenynek érdekessé
gét az, hogy nem mindenhonnan lehetett 
megkőzeliteni a pálya egyes pontjait, hiá
nyoztak az átvezető hidak és az óriási te
rületre

mindössze három átjáró szolgálta a 
közönség szükrcszabotl kényelmét.

Tanácstalanul állt a rendezői gárda is a 
kiadott programm térképével szemben. 
Meg feledkeztek arról is, hogv a város kü
lönböző pontjain és a közlekedési jármü
veken útbaigazítsák a közönséget abban,

Halálos bravúrokkal rémit Kahrman utasa
ideig szorongva váija a közönség a híreket 
nagy örömet kelt, mikor a mikrofon mellől 
maga Abt közli, hogy csupán a gépének tör
tént baja, sem utasa, .sem ő bajt nem szenve
dett. Pathóban bízik most a közönség, nki 
Macii mellett küzd sz elsőségért, A jeles ma- 
pvar versenyzőt is eléri a végzet, karburátorá
ról leesik egy csavar s hiűbn fogja utasa n 
karburátort körökön ál. végén is kénytelen ki
állni. Ez nJntt Kahrmann óramű pontossággal 
rójja köreit s most már csak az egész mezőny
ben három versenyző fut Kahrmann — aki 
mellől Medivenilsch géphiba miatt kiállt — a 
600 köbcentis csoportban pedig Macii és 
Ez is marad a végeredmény:

100 köbcentiméteres kategória (100 
Kahrmann Hans (néniét) kompresszoros 
l óra 11 p 05 76 mp.

600 köbcentiméteres kategória (100
Mneh Georg (osztrák) Sarolga 1 órn 15 p 06.30 
mp, 2. Gody László (magyar) AJS.

A közönség melegen ünnepli a hosszú, szőke 
németet, az oldalkocsis absrull győztes Kahr- 
niannt, aki jobblábára sánlikálva — ugylátszik 
közben megsérült — boldogan fogadja n gra
tulációkat. Meg is érdemli az ünneplést, mert 

.....___ —- ____________________ annak ellenére is nagy menést produkált, hogy
tette uralmát a gép fölött és fának rohant! Egybiztos győztes volt.

Bőgnek a szólógépek, Gall fenomenális 
motorjával elképeszti a közönséget

’ Alig néhány perces késéssel indulnak útnak 
az oldalkocsis gépek. Először az ezer köbcen
timéteres csoport indul. Kahrmann. mint kilőtt 
ágyúgolyó húz e.| Medwenltsch mellett s egy 
szempillantás alatt eltűnik' a fordulóban. Fél
perc múlva indulnak a hatszáz köbcentiméte
resek. Itt a 38-as starlszámu Abarth ugrik ki 
a tömegből hasonló módon s most már 

mindenki védheti a dobhártyáját.
Kahrmann oldnlkocsi utasa csodás dolgokat 
mutat be. A fordulóban annyira kifekszik, hogy 
hála szinte súrolja a földet s

feje veszélyes közelségben csúszik el a sze
gélykő melleit.

Abarth berogyós oldalkocsija külön élmény, 
itt már nincs olyan nagy szükség nz oldal- 
kocsiutas segítségére. A Kahrmann mennydör
gésszerű robajjal húz cl a közönség elölt. a 
többi sem hangban, sem tudásban nem közelíti 
meg. Jó néhány körön ót

folyik ■ gyilkos harc,
mikor megtörténnek az első bajok. Abarth 
dugattyúja besül, kénytelen kiállni. Nagy meg
döbbenést kelt, mikor a hangszóró azt a hirt 
közli, hogy Abt István, a magyar remények 
letéteményese, a KObángal-uti oldalon elvesz-

között

Alinak

Pár perc múlva újra berregnek a gépek a 
indulnak a szólómotorok. A pirossapkás 
500-asok között Gall és Bodmer messze elhagyja 
a többit s ugy látszik külön versenyt fog 
futni. A fél perccel később induló fehérsupkás 
350 köbcentiméteresek közt nagy harc dúl, mig 
a zöldsapkás 250 köbcentiméteresek * 
Hűnk/er messze elfut a többitől.

Itt már sokkal több a baj,
mint az oldalkocsisoknál. Egymásután 
™eg a gépek a depóknál, kisebb-nagyobb ja
vítások után azonban újra útnak indulnak. 
Egyik-másik versenyző rgymásiilön többször Is 
kényte|en megállni, mert a gyors javítás nem 
mindig jelent végleges megoldást s újra meg 
"jra le kell állnia a gépnek. Az öOO-asoknál 
külön versenyt futó Bodmer és Gall harc rö
videsen végleg eldől Gall javára. Bodmer a he
tedik körben géphiba miatt kiáll.

Lukaveczel drámai harc után 
cserbenhagyja a gápe

A 250-esek kört Winkler behozhatatlanul 
vezet a többi előtt, n második helyért Laka- 
t’tcz az osztrák Novotnyval vív elkeseredett 
harcot. Előbb Lukavecz jut előnyhöz, mert az 
osztrák gyújtási hibák miatt két körön ót 
kénytelen javítgatni a gépét, de l.ukovrc’rc is 
rájár a rúd, mert hűtőjéből dőlni kezd a viz.

hogyan közelítheti meg a verseny szín
helyét. Mindezek olyan kezdetleges szerve
zési hibák, amelyeket tavaly az autós 
Grand Prix alkalmával nem köveitek cl. 
nyilván azért, mert akkor még több szak
értelemmel készitctlék el a motoros esz
tendő egyetlen komoly magyarországi ese
ményét.

Hogy' a verseny mégsem fiilt botrányba 
és a közönség nagyobb része kiclégültcn 
távozott, annak az volt az oka, hogy az el
indult német és osztrák versenyzők, azon
kívül két magyar érdekes küzdelemben 
adott izelilőt a motorkerékpáros sport ve
szélyes, de szép bravúrjaiból.

A Népliget kanyargós útjait erre a 
napra kettős dróthuzallal kerítették el. Tiz 
lépés távolságra körülfogták az útvonalat a 
kivezényelt rendőrök, nehogy bárki is az 
életét kockáztatva betévedjen a száguldó 
motorok közé. A veszélyesebb helyeken 
megállni sem volt szabad. A fákat vasta
gon körülburkollák szalmával, a fordulók
ban pedig homokzsákos torlaszok védték a 
közönséget az esetleges szerencsétlenségtől 
A katonaság tábori telefonokkal vonult ki 
s a pálya különböző pontjain megfigyelő
állomásokat létesített, hogy a verseny eset
leges szerencsétlenségeiről nyomban érte
síthessék mint a központi rendezőséget, 
mind pedig a nagyszámban kivonult men
tőállomásokat. Egy liizoltóőrség gondosko
dott arról, hogy a lánghaborult gépeket 
idejében elolthassák. Mindössze egyszer ke
rült erre sor.

Féltizenegykor,
a verseny derekán érkezett meg a kor

mányzó autója,
.amelyből kilépőit a kormányzó, fia társasá
gában. Érdeklődéssel szemlélték a versenyt.

A fölépitelt két tribün a nagy esemény 
ellenére is igen gyér látogatottságnak ör
vendett. Tátongó sorok bizonyították azt, 
hogy a motorkerékpáros nagydíj koránt
sem gyakorolt olyan vonzóerőt, mint ta
valy nz autós Grand Prix.

Mindezekből megállapítható, hogy 
Nagy Dtj\. ezúttal — Kis Dij lett...

Gody.

km): 
DKW

km):

Egymásután négyszer kénytelen megállni, úgy
hogy ezalatt Novotny igen nagy előnyhöz jut.

Ujabb baleset
hozza izgalomhn a közönséget. A 350-esek kört 
nagyszerű helyen fekvő Czulyba Mihály nem 
tudja gépér kihozni a fordulóból, úgyhogy fii
nak szalad. Szerencsére Itt sem történik baj. 
A gép első kereke és a villája eltörik, de a 
versenyző még idejekorán leugrik a gépről. 
Ar osztrák Raschner benzincsöve eltöriK s 
kifolyik a benzinje. Emialt többször kénytelen 
megállni, hogv újból üzemanyagot vegyen fel.

fíndavón

Tőröt II.
Megyeri szöktetésévrl Béky leklgyózlk ■ taccsvonalon. A remek beadás három PhUbus-es«- 
tárt talál ordító gólhelyzetben. Rövid, de Izgalmas tanácaokzáa eredményként Szikár bom
bája védhetttlenÜI robban a jobbsarokba. II. félidő IX. per.c 3:1. (Copyright hg Hétfői 

Napló — System Horváth.)

Lángbaborul egy gél

minden’*!#  kivitelben 
(ntánviiMbbM a kém 

LÖWY OSZKÁR Wokei

Lángbaborul egy gép, 
szénsavval oltják el

Egyik alkalommal idegességében tartály 
mellé tölti a benzint, az mclléfolyik s a fel- 
hevült motorra hullva.

lángralobbantja az egész gépet
Nagy az ijedelem, a közönség rohan az égő 
gép felé, az arra közeledő versenyzők nem 
tudják, mit csináljanak, de a közönség bizta
tására folytatják Útjukat, .4 tűzoltók egy-ket
tőre körülveszik a gépet s pár perc alatt szén 
savval eloltják a tűzet. Az osztrák versenyzőt 
ugylátszik ez sem hozza ki a sodrából, uj 
üzemanyagot tölt a gépbe, megjavilgatja. újra 
útnak indul s ezután hiba nélkül futja végig 
a versenyt. Kari Gall meuydörgésszerü robajjal, 
másodpercnyi pontossággal, rójja köreit. Min
den egyes megjelenése nagy tetszésnyilvánítást 
kelt a közönség körében.

Épp az u| bécsi csodacenter
17 eves gimnazista és Sindelar méltó utóda

M Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) UJ 
csodacsatárt fedezett fel a Wiener Sportklub a 
tizenhétcsztcndös Joscf Épp személyében, akit 
2f>00 schillingért vásárolt meg a harmadosz
tályú Melallum SC-t6\. Épp mint középcsatár 
az elmúlt két vasárnap már

döntő szerepet játszott
a Wiener Sportklub mérkőzésein, s bámulato-

•i

Hallatlan merészség: Kombinált 
Klubcsapatot akarnah harcba- 
vetni az osztraK válogatott ellen

a közönség. Mondhatnék: túl-
........................... 'a

a

s

Nagy érdeklődéssel várja a közönség n közel
jövőben Budapesten eldöntésre kerülő magyar
osztrák válogatott mérkőzést. Valamennyi nem
zetközi küzdelmünk között ennek van meg n 
legnagyobb múltja s egyben a legtöbb érdekes 
sége. Ebből az utóbbi szempontból különösen 
sokat kap most .............w
sokatl Olyan merész sakkhuzósról suttognak 
szakkörökben, ami párját ritkítja.

Aa Újpest csapatát, amelyben pedig nagv 
formában lévő klnsszlsjátékoaok szerepel
nek, ■ válogatott mérkőzésről szabadságolta 

■ kapitány.
Ez más formában azt jelenti, hogy az osztrák 

válogatott ellen a Hungária—Ferencváros klub
közi kombinált csapata f»g kiáltani. Kétségtelen 
ugyanis, hogy a jelenlegi formák alapján más 
egyesület játékosai szóba sem jöhetnek. Hogy 
mi az oka a kockázatos lópésnek, az még ma-

Kedélyes villásreggelí

PHÖBUS—III. KÉR FC 5:1 (2:1)
Néhány száz elszánt napkurázó előtt 

gyasztotta cl gyenge villásreggelijét 
Phöbus csapata. Ennél a tízórainál a 
Inti volt a 
let 

fő
tt 

Phö- 
késönkclő öregur, inig a Kerü- 
júlszottn ncsapata

Gombkötő

féíigfőtt, rágós

KÖZGYŰLÉS

.VcfH/rrt

költ hálátlan szerepét. Hogy a költői ha
sonlatnál maradjunk, n vlllásroggclinél 
Molnár biró volt a kcdvelderilő obiigái 
korsó sör. Forditoll ítélkezéseivel hangula
tos jó kedvet teremtett az uzsonnához. ,\ 
kedélyesen reggeliző öregur már az első fa
latokban kellemetlen csontot talál, amely
től köhögni kezd. Fodor a 22. percben lc- 
verekszi magát Vértes pauszával a jobbszé
len és ívelt beadását Birkl öt lépésről a 
hálóba lövi. Ott! Vezet a Kerülni. Nem so
káig tart i Phöbus fuldnklúsi, mert még 
cl sem ül a szörnyülködés moraja, Béky 
közeli lapos lövéssel kiegyenlít. 1:1! Mól 
nár biró bizonytalansági virágos sörközi 

I hangulatot teremt. P, Szabó kornerrugás

A végeredmények:
250 köbcentiméteres kstegőrlA (175 kralt 

1. Winkler WallfYied (német) kompresszoros 
DKW 1 óra 51 perc 51.51 mp 2. Novotny 
Franz (osztrák) kiunpu sszoros) Puch három 
körrel hátrább. 3. Lukavecz Ferenc, (magyar) 
kompresszoros Puch, további egy körrel hát- 
rább.

.150 köbcentiniétflres kategória (200 km)l 
1. Deimcl Hermán (osztrák) Velocette 2 óra 
13 perc 13.73 mp. 2. Pőlzl Hans (osztrák) Ve- 
locc.lte hat körrel hátrább.

500 köbcentiméteres kategória (259 km): 
1. Gall Kari (német) kompresszoron BMW 
2 óra 28 perc 4125 mp. 2. Korma (magyar! 
sport BMW négy körrel hátrább. 3. Zamccsnik 
(magyar) Zündapp további két körrel hátrább.

♦
Szenzációs teljesítménnyel szerepellek ezut*  

tál is az Autó Unión DKW motorkerékpárjai- 
A budapesti Grand Prix két kategóriájában 
vitték győzelemre a világhírű márkát és pedig 
a 250 kém. és a 1000 keni. kategóriában. A ki
váló motorkerékpárok budapesti vezérképviae- 
löje Majláth Mihály, Zichy Jcnő-u. 17.

r-

san eszes játéka és nagyszerű lövései örömmel 
töltötték el a Sportklub hívőinek szivét s mint 
a jövő Sindelárjáról beszélnek róla. Épp 
egyébként egy bécsi gimnázium hetedik osz
tályának tanulója, amatőr és most vasárnap 
viselte először a válogatott inget — egyelőre 
a bócsi amatőr válogatottnak a felsőausztriai 
amatőrök csapata elleni mérkőzésén.

(A. L.)

gyarmatra szorul. Egy azonban bizonyos: nem 
áll olyan jól a magyar futball, hogy az újpest! 
játékosok tudományáról büntetlenül lemond
hasson. A Ferencváros csütörtöki szereplése azt 
bizonyította, hogy u zöldfehérek lelkes gárdája 
fáradt. Fáradt inár most, pedig a „strapa" még 
csak ezután jön. Hogy a fáradt Fradiból hogyan 
fog válogatni a kapitány, az olyan rejtély, amire 
a sportközönség nem talál magyarázatot.

Eltekintve a magyar—osztrák válogatottól, 
egyébként is fel kell emelni tiltakozó szavun
kat az ellen, hogy a Ferencváros csapatát mér
téken túl igénybevegyék. Az a tavaszi és nyári 
program, amely a magyar futballt most fenye
geti, alkalmas arra, hogy

Ászig pótolhatatlanul kiszívja minden 
klasszis-értékünk erejét.

Meg kell osztani a munkát, ha már a program*  
mot ilyen szerencsétlenül zsúfolták Össze.

[•

a Phöbus-pályán
előtt bekiált n bírónak:

— Tessék fütyülni! — Kedélyes gurigá- 
zás illán Turay II. egyedül lör át az. ellen
séges védelmen és közelről gólt gurít. 2:1. 
Zajos sikert arat a biró téves ítélkezésénél 
egy mély bariion:

GÓLOSZTALEK
Druckrr

—- Iiiró ur, jöjjön le a napról, áriának a 
sugarak!

Szünet után lanyha, csapkodó játék fo
lyik kacagtatóan újszerű bírói ítélkezések
kel. Végre Béky unalmában lefut, pontos 
beadása húrom Phöbus-esntárt talál üresen. 
Rövid eszmecsere és néma sorshnzás után 
Szikár lövi a labdát a háló jobbsarkdba. 
Stíl Vértest a biró fclrselésért figyelmez
tetés után kiállítja és a 10 emberrel játszó 
kerület végleg visszaesik P. Szabó korúé
ról Törött II. nagy tumultusban n hálóba 
emeli. 4:1! Az utolsó percekben Ligeti ke
zeléséért 11 est ítél a bíró és /’. Szabó be
állítja a végeredményt. 5:1.
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Szenzációs magyar újítás: 
egésznapos verseny olcsó 
belépődíjjal és — élelemmel

- • • « -;os Egyesii-
nagyszabású és merőben uj 
akar megvalósítani Szent Isi- 
összes szabadtéri sportok ver- 

•né meg és ugyanakkor
r.o ezer magyar dalost Is bemutatna.

'A tervek szerint ez. a monslre-»portver»eny és 
flnlnok-űlközzet csaknem a teljes napot

A Magyar Atléta Barátok Orszúgo 
Jete példátlanul 
sportprogramot 
ván napján. Az 
fényét rendi

igénybeveszl. Ennek ellenére rendkívül 
r.sony áru jegyeket árusítanának, amely
ben

ala- 
egy

az egész napi élelmezés
költségeit Is magában foglalná.

Hogv sikerül-e az eredeti terv kivitele, ma 
még kétséges, de nz ötlet olyan jó, hogy — sza
badalmaztatni kellene.

Zsengeilér balszélsö Szuhay center!
Országos újpesti hajsza — balszélső után

N.m csekély érdeklődéssel figyelik sport
körökben u népszerű lilu-fchérck hatalmas és 
országos hajtóvnd.inzalát jó balszélsö után. Ko
moly jelölt mindeddig nem akadt, mert a fut
ballista-termés erre a pontra liurópaszerte 
vajmi csekély. \z újpesti hndilervckkel ismerős 
körökben nz a kétségkívül pikáns hir terjedt cl,

hogy ha a nyomozó munkának rövidesen nem 
lesz, kézzelfogható eredménye, akkor

őszre a lilák Zsengetlért teszik ki a hal
szélre és x Issza veszik a Budaiunk kölcsön

adott Szuhai centert.
A terv nagyon érdekes és alighanem valóra- 

vál.

Túrandó! könnyen nyerte a Széchenyi 
emlékversenyt

Érdekes forduló
A CÉGLIGÁBAN

A Cégliga elsőosztályu bajnokságában érde
kes clloléalúsokat hozott ti legutóbbi forduló. 
A tavalyi bajnok, a Famiitipar győzelmével a 
nyolcadik helyről nz élcsoportba lendült., 
ugyanakkor pc<lig nz 5:. Fillet veresége nyo
mán a nyolcadik helyre cselt vissza. Szépen 
Inilnd előre n tavaly még másodosztályú 
kistert. továbbá a Kemény és Társa csapata. 
A Cégliga legutóbbi fordulójának összes 
menyei a kővetkezők:

I. osztály: Albus Grobe 6:0. Biró: 
W'erlhcim ■ M. Acél 1:1 (1:0). Biró: 
Fisle-rt Flllet Bp. 7:0 (4:0. Biró: Kralt. Bu- 
davidéki -Chlnoin 1:0 (1:0). Biró: Bartók I. 
Kenu-ny -Danubio 2 2 (11). Bró Arány. M.
Pamuliimr - Woliner 2:0 (IX)). Biró: Tihamé-ry. 
Hajós és Szántó- Sz. Filter 4:3 (3:1).
I’úris 1.

H m cmzlály: l.áivy -Milller 0:0. Bíró: 
litzer. Hándlcr- -I'I/hsH Posztó 3:2 (11). 
Slrompf. Izsák—Tungsram 2:1 (0:1).
Gudenus br. Gyapjumosó—Révay 0:5
Biró: Murnro.

II h osztály:
Biró: 

(2:1). I 
12:0). Biró. 
(3:0). Biró: C , „

Llgudlj: Julagyár Reich zsinór 9.0 (4:0).
Bíró: Grcguskn. I.fimy II.—Chlnoin II. 2:1 
(1:11. Bíró; Rosta.

A Cégliga válogatott esapatn Rákoscsabán 
vcnclégsterepcll. ahol n*  IITK és nz RTE kom
bin állja ellen 4:2 (2:2) arányban megérdemelt 
győzelmet aratott. A ('.égllgn válogatott csapa
tában n legjobb ember .Móré JolibhnJf volt és 
rajta kivitt még Flllltp, llcrhert, Tóth és Ssukk 
játéka érdemel dicséretet. A gólokul a (.égliga 
csapatából Hlrivch, Tóth, Itaucr é.s lllrscli 
lőtte.

.4 Cégllga eredményeit a szombati hírek 
lilán a sportesemények hireivel egyidőben le- 
adja a rmlíó is. .1: /. osztályú kutdelmeken 
kiuíil azonbtin a műsor torlódása miatt a többi 
események ismertetésére eddig nem nyílott al
kalom és aligha lés: a jövőben is. A HF.TFÖl 
NAPI.Ú éppen a Cégliga minden eredmé
nyit megszerzi özli, úgyhogy azokat az ér
deklődők ezrei a jövőben mar a vasárnap esti 
kiad ás ii n A' bán megtalálhat fák.

majd a 22. percben ugyancsak Gyetval lapos 
lalxlája duzzasztja az északiak hálóját. 4.0. 
A 28. percben Márton révén éri el egyetlen 
gólját az ÉLASZ (4:1) s ezután előbb Bitz la
pos liarnüncmétercs szabadrúgása, nuijd Gyet- 
vai éles lalxlája állítja he a végeredményt. 
fí:1. Jól játszott a budapesti kapus és a bal- 
bekk, a fedezetek eszik a második félidőben 
nyújtották tudásuk teljességét, mig a csatár
sorból a két szélső, különösen a jobbszélső 
Biró emelkedett ki. A belsők közül Horváth 
volt a legjobb.

Az, első téli favorit, mely beváltotta a sze
repléséhez fűzött reményeket éppen a kancák 
közül került ki, mclvck pedig legtöbb esetben 
a legszeszélyesebb formákat futják. Turandot 
a verseny előtti záporcsölől átázott, s nehézzé 
vált pályán nagy stílusban verte ellenfeleit, s 
bebizonyította, hogy méltó testvére Try Well- 
nek.

A nagy dijat L'ltimo G. vezette Amaranthe 
és a jól zárt mezőny előtt. A célegyenesben 
belül Pornódé, kívül pedig Turandot nyomul 
fel, de az utóbbi fölénye mindjárt szemmel- 
látható. A verseny teljes befutási sorrendje: 
1. Turandot, 2. Pomádé, 3. Resisla, 4. Ugolin, 
5. Safety. 6. Dahlia H., 7. Mák, 8. L'ltimo G., 
9. Amaranthe.

A nap legtöbb versenyében a realitás, a 
„papír" diadalmaskodott, csak a két utolsó 
versenyében nyert outsider Alvajáró, illetve 
Naso „személyében**.

Részletes eredmények:
I. Budafoki dij. 1. Duce (3:10) Teltschik. 2. 

Szerenád (2) Gutái. 3. Aprilia (20) Csula. 
Könnyen, 1 h., 12 h. Befutó: 10:12.

II. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Diádéin 
(3) Klimscha, 2. Vinko II. (1 J<s) Csapiár. 3. 
Faun 16) Esch. F. m : Hindu (20) Kovács Pal- 
marnm (12) Gorztonyi, Arizona (pari) Gutái, 
Babona (5) Wcissbach Virulj (12) Tcllschik. 
Duke of Wellington (10) Schejbal Küzdelem, 
nvakh., 4 h. 10:57, 18, 15, 27. Befutók: 10:92, 
284.

III. Csepeli handicap. 1. Carthago él’/s) 
Esch, 2. Móniin Rougc (10) Csömöri, 3. Botos

(8) Szenlgyörgvi. F. ni.: Cyrano (6) Schejbal, 
Rudi (5) Wrabel, Sokratcs (3) Teltschik, 
Nowherc (öl Gulni. Why nőt (12) TeRács J., 
Mayerling (10) Félix, Crataegus (6) Esch T., 
Gellert (12) Tóth B. Könnven, '/■> h., lj-í h. 
10:28, 18. 48, 42. Befutók: 280, 266.

IV. Gróf Széchenyi István emlékverseny, 
t. Turandot (6:10) Balog, 2. Pomádé (3) Gutái, 
3. Resisla (8) Schejbal. F. m: Ugolin (8) 
Esch, Ultimo (12) Félix, Safety (6) Teltschik, 
Mák (6) Csaphír, Amaranthe (33) Tóth A., 
Dahlia (10) Klimscha. Könnyen, 1% h., 1% h. 
10:15, 12. 14, 10. Befutók: 25. 38.

V. Handicap. 1. Kékes II. (1%) Simics, 2. 
Kopó (3) Félix. 3 Indiana (10) Fetting A. 
F. in.: Bakony (1%) Mihalovits, Sherry (12) 
Horváth K II.. Argument (4) Keszthelyi, 
Ganymedes (8) Klimscha II. Könnven, h., 
2 h.’ 10:23, 15, 16. 40. Befutó: *92.

VI. Handlcap. 1. Alvajáró (6) Klimscha. 2. 
Bájos (p) Tcllschik, 3. Széltoló (2Já) Klimscha. 
F. m.: Amoureuse (3) CsUta, Minek? (6) Hor
váth K. II.. Babvirág (12) Csömöri, Thnnk 
von (10) Tóth B. Küzdelem, Vs h, nyakh. 
Í0:75, 14. 12. 15. Befutó: 208.

Y’II. YVeltrr handicap. 1. Naso (10) Schejbal, 
2. Lilla (2%) Gutái. 3. Gaffe (1%) Csula. 
F. m.: Adcrno (4) Tóth A., Csárda (10) Csap
iár. Jancsi P. (12) Teltschik, Cserebere (33) 

Kópia (2%} Nagy G., Mnfalda (20) 
Albusz (6) Kovács L., Mérges (10) Bi

hari, Gvergyo II. (14) Gosztonyi, Quasimodo 
(14) Csömöri. Küzdelem, ’/< h., 2 h. 10:101, 
24, 18, 16. Befutók: 289, 283.

ni.:

Vasárnap futják a Király-díjat
A szezon kiemelkedő sporteseménye étidén 

olyan szenzációsan érdekes versenynek ígérke
zik, amilyen talán csuk a legendás Rascal-év 
ben volt. A 40.000 pengős díjban az alábbi

•ek- 
tiz

zún jó lovak a múltban is megtelték. Legkomo
lyabb ellenfeleinek: Figaró-t és Borúra derü-t 
tartjuk. _____ _________

Bíró:

SBTC—Erzsébet 2:0. 
Lódén—Vasas 2:2.
BOXCSATA

európnbajnoki verse-

,W. Radiátor—M. Vasfonal 2:2 
Istenes. Süss—Hazai Féáil/onó 

Bíró: Löwy. Flóra—Gamma 3:0 
Gruber. Kábelgyár—Shell 4:0

Csepregl.

Profiliga bajnokság: 
Csepel—Nagytétény 5:3.

A MILÁNÓI
A milánói ökölvívó 

nyen szombaton éjszaka a kővetkező eredmé
nyek voltak: Mámig pontozással győzött a len
gyel Sipinszky ellen az olasz Masina ugyan
csak pontozással késztette magadásra Szigetit. 
ii német Runge a magvar Nagy felett aratott 
pontozásos győzőimet.

A BBTE atlétikai versenyén a jobb ered
mények: 200 m-es síkfutás: 1. Tr'>c«ányi MAC. 
22.9 mp; 803 in síkfutás: Csongort UTE 2 p 
2.8 mp; 1500 m síkfutás: 1. Hires l’TE, 4 p 
8 mp; 5000 in síkfutás: 1. Szigetváry l’TE, 15 
p 56 mp. Olimpiai staféta: 1. UTE (Csengeri, 
Balázs, Sándor, Hires) 3 p 43.0 mp.

A KEZDŐK NŐI ATLÉTIKÁJA
A Magyar Atlétikai Szövetség vasárnap a 

BBTE-pályán kezdők részére női atlétikai ver 
vényt rendezett kevésszámú érdeklődő előtt. 
Részletes eredmények a köveklezők: 200 ni 
síkfutás: 1. Gál KAOE 29.9 mp. Távolugrás: 1. 

MTE 456 cm. l.abdahajilás: 1. Mada- 
55 m 17 cm. Magasugrás- 1. Saxlch- 

ner Olimpia 125 cm. Sulydobás: Régc.ly Olim
pia 863 cm. 00 m-es síkfutás: 1. Láng NTE 
8.09 inp. Diszkoszdohás: 1. Kiss Olimpia. 24 
méter. Gerelyvetés: 1. Nagy Olimpia 19 m 
70 cm.

Válság szele a kosár
labda sportjában

Siilvos következményekkel fenyeget a fialni 
kosi.rlalahi sportban a MASz egy intervenciója, 
amely leftljtii a v di'gr.lolt csapat részvételét nz 
Európn-bnjnokságban. Nagy nmhicióvni készült 
a gárda < s a vezérkar n tanulságos erőpróbára, 
amikor titokzatos kezek leeresztették 
gönyt a mugyar csapat előtt. Verseny 
i'ims Ejlőd.s s ez búrniennyin' is köztudo
mású, ugvlátszik, n MASz berkeiben még nem 
eléggé isméit,

\ lehetséges tintái játékosok és o vezetők 
zöme ti teljes vissza vonulás gondolatával fog
lalkozik Egyeseknek talán jól is jönne.

Cal.ala 52 % Csapiár
Bársony 47 Klimscha
Figaro 60 % Gutái
Situtunga 61 Keszthelyi
Botos 62 Szontgyörgyi
Borúra derű 58 Teltschik
Acacia 56 Tóth A.
Try Well 65 Balog
Napnyugta 57 Schejbal
Caruso 47 Csula
ersenynek a tavaly és idén veretlen Try 

fnvoritja. A Weissdorn-mén 
____ ^í'.t arra, hogy kedvence le- 
is annak a trófeának melyet tavaly

A
}Vell nz előzetes 
kétségkívül rászolgált 
gyen czidén i.. ..
a nagy Cagliostro ellen nyert meg, de feladata 
igen nehéz. Elsősorban nem mindennapi feladat 
Figaró-nak négy és fél kilót leadni, de legalább 
ilyen nehéz a feltámadt Borúra derű-nek bél 
kilót adni. A háromévesekről nem is szólva, 
hiszen ezek egyik-másikáról ma még nem is 
tudhatjuk, mit tudnak. így Cabala Nemzeti győ
zelme akár egy veretlen hároméves karriernek 
lehetett első állomása. Bársony munkáiról fan
tasztikus hírek keringenek, pehelysúlyát tekintve 
nem is lehetetlen, hogy finisben lesz. A reális 
számítás azonban az eddig minden feladatát 
megoldó

az

Try Well
mellett szól s mi azt hisszük, hogy ő is rá fog 
duplázni multévi győzelmére, miként azt az iga-

A legilletékesebb nyilatkozat

Rianásról

Van utánpótlás!
BLASZ IFJ.—Él.ASZ IFJ 6.1 (2:0)

A magyar jugoszláv mérkőzés elölt 
atoll n két ifjúsági csapat nz országos ifjúsági 
sir légért nagyon tonnás és sokszor szemet- 
lelket gyönyörködtető mérkőzöl. Az egyik 
ágon a KISOK már bejutott a serlegdöntölie, 
nagyarányú és megérdemelt győzelmével most 
a másik • '.g< n a budapesti tintáink kerüllek 
oda, A mcikóz.'*  k&zoiudn nek é» unkértOl 
nek közös mcg.íllnpil.isni szerint örvendetesen 
bizonyított n fiatal korosztály kiváló játékintel- 
hgenciájn mellett. Van utánpótlás'. ez az 
egyöntetű <» örömteli kritika.

As el*  öívlidöben egyenlő ellenfelek játszot
tak, mig uzlán < második félidőben döntő bu
dapesti fölény következett, amelyet a fedezel- 
sor feljavul.i'a hozott mngavnl. A 12. percben 
Bíró bo-.nbnlövrs- pattan !><■ a kapufáról. 1.0. 
A 43 pert ben pedig Horváth II. iveit labdája 
csúszik a kapus felelt a b.dóbn 2.0 A szünet 
után a .3 pvicb.n Gyetvai lelsősaikos lövése.

júi-

A

VÍZSZINTES:
1. Holtai Jenő vigjáléka. 11. 

Kegyetlen római császár. Ál
lítólag ő gyújtotta fel Rómát, 
amely bűnt később a keresz
tényekre hárított, hogy ül
döztetésüket még ezzel is 
erősebbé tegye. 12. L. U. E. 
13. Női név. 14. Tea — né
metül. 15. Olaszország birto
kába került délliroli város 
Trumtő tartományban. Az. 
újabb időkben hires. főkép
pen téli üdülőhely. Vidékén 
sok szőllőt és gyümölcsöt ter
mesztenek. 16. Ahhoz hasonló. 
17. Majdnem tud. 18. Alant. 
20. I Ilenül les. 21. Erre vo
natkozó 22. A. A. A. 23. Z. A. L. 
24. Zománc. 25. Rag. 26. Aki 
ezt teszi, rendszerint talál —■ 
amint ezt a közmondás meg
állapítja. 28. Falusi leánynév. 
29. Nátrium vcgyjele. 
„Főbe" likcrsznvn.
őrző. 33. Angol
34. Asszonyjelölt, 
dalom munkása, 
kötőszó. 37. 
Ing metszett 
amely kétféle 
elő: domború 
és homorúim 
leié*  a rendeltetése. 39 Viráglulan növény. 40. 
V. S. A. 41. Rendelet lehel ilyen. 42. Fül — an
golul. 43. Fedd. 44. Tó — németül. 45. Lángol.

FÜGGŐLEGES
1. I’ádual szent. 2. Egy ital német neve. 8. 

Nincs benne semmi. 4. Noszogatás 5. Kissé túl
zott megszólítás. 6. Kirurgus része 7. Megszé
gyenít. 8. IgeköUl. ». Ceruza. 10. Lehel vezért 
igv is említik. 12. Majd — mássalhangzói. 13 
N E.G. 15. MeUég - németül. 16. Dal. 17. 
Rendezeti lanaysu várói, várnagyéi székhelv 
Esongrád vármegyében. 18. Marlene Dielrich

.10. 
. 31. Ház
viszonyszó. 
35. Az iro
st. Lalin 

szobrászati- 
drágakő neve, 
alakban fordul 
kámea, amely 
vésett intaglió,

Rianás veresége ulán a legkülönbözőbb 
kommentárok láttak napvilágot. Sokan a 
Ganelon-mén állítólagos hőcmelkedésévcl ma
gyarázták a favorit vereségét. Ezzel kapcsolat 
bán nyilatkozik Guolh professzor, a M. L. E. 
hivatalos szakértője:

— A sportlapoknak az a közlése, hogy 
Rianásnál „az állatorvosi vizsgálat a ver*  
sen/jt követő napokon csekélyebb hőemclkc- 
dést észlelt", nem fedi a valóságot. Az állat
orvosi vizsgálat a verseny lefutása után 
a lovon semmiféle rendellenességet sem dó
riiéit ki; az alig kismértékben izzadt ló 
a verseny utón hamar lecsendesedett, élénk 
volt. Majd ezt kövelőleg körülbelül 2 óra 
múlva eszközölt vizsgálat alkalmával észlelt 
hőemekedés (38.6 C°) a versenyben való 
részvételnek tulajdonítható, mert sem a 
közérzülct, sem egyéb fiziológiás folyama
tok zavarára utaló tünetek nem voltak. 
Tekintettel arra, hogy a lovon a versenyt 
követő napokon betegségre ulnló tünetek 
nem jelentkeztek, élvágya, közérzülete ki
fogástalan volt, a lovat ugy a verseny al
kalmával, mint az azt követő időben egész
ségesnek kell ininősiteni s a ló „gyenge sze
replése" nem hozható összefüggésbe vala
mely kimutatható beteges állapottal, illető
leg a versenyt követő napokon állítólag ész
lel némi höcmelkeilésscl.

Guolh Gtj. Endre, 
állatorvos,

n Magyar Lovaregylet szakértője.

Május 13, 16, 17,22 és 23-án délután 8 órakor

Magvar Louaragvtet versenyei
A Kettős Ivadékverseny, melyet csütörtökön 

futnak Budapesten, a munkái szerint javult 
Credo küzdelme lesz a Nemzetiben jól Jutott 
Curragh, Cárevics és Darfur-ral. Az 1800 méte
res táv Darfur esélyét tolja előtérbe, melytől 
különben, mint Duce testvérétől, javulás is vár

ató.
*

Pünkösdhétfőn a Kisbéri-dlj a versenyek fő
száma. A verseny érdekességét Bohó és Derűs 
találkozása biztosítja.

nagysikerű filmje volt. 19 Egy híres mese szól 
róla, valamint a negyven rablóról. 21. Minden 
nek van. 22. Északi aprópénz 24. Alija a. . 
kemény legény). 25 A lap szélén van. 27. 

(ialiium vcgyjele. 28. B. I. 29. Herczeg Ferenc 
irta. 30. An dóm — összevonva. 31. Azonos be
lük. 32. Arab hadvezér, aki megszállta Gibral
tárt. I gyaur/, évbeli (711 ben) legyőzte Xero> 
de la Frontéra mellett a nyugati' gólokat és 
meghóditottn egész Spanyolországot. Az irigy
kedő Mnsza fővezér azonban börtönbe vetette 
és teljesen elfeledve halt meg. 34. Ilyen folya- 
dék a sav. 35. A jó kés tulajdonsága. 38 Halad.. 
•W. 'an németül. 39. Telefon — rövidítve. 
41. Véd 42. Szerénységem

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK IIINilY ÉS MANN HUGÓ
Fetelfis szerkeszti és kiadó: 

Dr. ELEK HUGÓ
Szerkeiztflség és klsrfóhlvatstt

Gudnpc.st. VH. kér, Erzsébet-körut 28. azíob
Itlétköznap és vasárnap déli □ óráig: 

Telefon: 1-308-96.
Vesámsp délután I ófátdll 

kér. Aradi-utca 8. az. (Glóbus-nyomda)*  
Telefon: 1-100-43 éa 1-245-81,

Vasárnap délután fél 5 órától kezdve lapzártáig! 
relefoni 1 100-42. 1-100-43, 1-100-44 é» 1-245 81*

AZ ELŐFIZETÉS ARA: 
évre 5 penitó. — l'uyr, u»m ára: Magyamrazá*  
10 fIlié:. Ausztriában 3' (>r<>srh<*n.  Francisnrszá*  
i frank. Juk<>szláviál>ni> i‘-■ • *-  ..................“
IS !*(«  Olasznr«/Agb:in I

< Jrh»z|..v*kiílinn

VI.

M0MA10T1 A GlAJBl'S NYOMDAI MC1NTÉIET R.-T. KÖBFORGÓGÉPEIN, BUDAPEST, VI, AKAD! UTCA 8. - NYOMDAIGAZGATÓ: ANGEBMAYER KAROLY.

Z..Mt dinár. Néinclurszág- 
líra, Hmnánirihxn * lel 
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