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Xz ügyészség valutakirendeltségén szen
zációs, nagy feltűnést keltő bűnügyben fo
lyik a nyomozás. Az ügy középpontjában 
Eszterházy Tamás gróf, a dúsgazdag nagy- 
birtokos és dr. Opplcr Ottó János, a gróf 
vagyoni ügyeinek intézője áll. A büntetőtör
vényszék éppen holnapra tűzte ki annak 
a váltóhanüsitási bűnügynek újabb tárgya
lását, amelyet Eszterházy Tamás gróf indí
tott egykori barátja, Watzdorff Kontád báró 
ellen. A holnapi tárgyaláson kellett volna 
kihallgatni tanúképpen Eszterházyt, de

a gróf nem fog megjelenni a bíróság 
előtt, mert külföldön tartózkodik.

'Eszterházy Tf*más  külföldi utazásával kap
csolatos az a bűnügy, amelyben most folyik 
a vizsgálat. A Hétfői Napló munkatársa er
ről a bűnügyről a következő rendkívül ér
dekes részleteket tudta meg:

A gróf pénzügyei
Eszterházy Tamásnak még 1921-ben zilált 

birtok és pénzügyei rendezésére kellett gon
dolnia. Tervei keresztülviteléhez erőskezü 
emberre volt szüksége és ezért gróf Jankó- 
vits-fíésán Endre ajánlatára

alkalmazta dr. Oppler Ottó Jánost, 
akit ügyeinek vitelében teljhatalommal ru
házott fel. Oppler dr. nyomban hozzálátott 
a dolgok intézéséhez.

Opplcr dr. jól tudta, hogy gazdája bizal
mát csak úgy alapozhatja meg. ha állandó 
pénzszükségleteit kielégíti. Ezért különböző 
üzleti tranzakciókat hajlott végre.

Több tételben 300 vágón ócska vasat 
adott el, amely sohasem volt az urada
lom birtokában és 1000 vágón ugyan
csak nemlétező tűzifát, pezsgőt, 1000— 
1000 hold nemlétező erdőséget bocsátott 

ugyancsak áruba.
Ezekből az üzletekből befolyt összegeket 
azután a gróf nyugodtan és az. anyagi ba
joktól való végleges felszabadulás gondta
lanságával költötte cl Európa különböző 
városaiban.

A bécsi zálogház
De a gróf anyagi nehézségei egyre több 

gondot okoztak az ügyek intézőinek. Egyik 
tanácskozás követte a másikat. Végül is 
Eszterházy grói egyik ügyvédje tanácsára 
úgy határozott, hogy hatalmas értékű családi 
ékszereit egyik nagybank safejában helyezi 
el. Erről a határozatról jegyzőkönyvet is 
készitctlck, amelyet úgy a gróf, mint Lám- 
berger Jó. s;-f dr ügyvéd és Oppler Ötté) Já
nos dr. is a'áirlnk. Mielőtt azonban a hatá
rozatnak érvényt szerezhetlek volna, Oppler 
azt tanácsolta Eszlerházynak, hogv

bankba lélel helyett Inkább zálogosítsák 
el az ékszereket, mert ezúton u.iabb tete

mes összeghez juthatnak.
Opplcr dr. ezután — az akkor már fenn

álló valutarendelet ellenére, a több mint 
hatszázezer pengő értékű családi ékszereket 
átvitte a határon és bécsi magánosoknál el
zálogosította. Nemsokára azonban vissza
váltotta az ékszereket, majd 1931 december 
24-én

a bécsi Dor-olheuiii-zálugiiázban véglege
sen elzálogosította.

.4 bécsi zálogcedula száma: 815.613/1931.

Családi ékszerek
Ezen cédulán a következő ékszerek vannak 
felsorolva:

1. Egy darab fraise selyemszalagon, két 
darab ametiszt-disz.

2. Egy darab gyémántgyűrű.
3. Egy pár nagyobb és egy pár kisebb 

brilliáns fülbevaló.
4. Egy zafír karkötő négy darab brilliáns- 

sal.
5. Egy darab brilliáns-foglalat, benső kő 

nélkül.
6. Egy darab brilliánsrivlere, 19 nagyobb 

és kisebb brilliánssal.
7. Egy darab briliiánsfüggő.
8. Egy kettes számú brilliánsdiadém.
9. Egy nyolcas számúnál kisebb brilliáns

diadém, egy kő hiányával.
10. Egy kisebb brilliáns-diadém, melynek 

alsó sorából a kövek hiányoznak.
11. Egy gyöngybross nyolc darab brilliáns- 

foglalattal.
12. Egy pár nagy fülbevaló.

Kun
Hamis útlevéllel a Krimi-félszigetről 
szökött át Németországba

A Lokalanzeigcr legújabb száma szenzá
ciós tudósítással számol be arról a rendőri 
nyomozásról, amely két, állítólag Német
országban tartózkodó koinmunistavezér fel
kutatására Irányul. A rendőri nyomozás 
szerint, amikor a német eseményeknek híre 
Moszkvában Ismeretes lett.

azonnal Berlinbe rendelték Kun Bélát 
és Hölz kommunista vezért.

Hölzről az utóbbi napokban azt a hírt ter
jesztették, hogy propi'.gandautra ment a 
Volga-vidékre. Innen utazott volna Berlinbe. 
Kun Béla n rendőri Információ szerint a 
krimi félszigetről hamis útlevéllel jutott a 
birodalom területére.

A német biroda
lom uj lobogója

Berlin, március 12.
A sokat vitatott zászlőkérdésbcn megtörtént 

a döntés. A német birodalom

13. Egy pár, a 12-esnél is nagyobb gyöngy- 
fülbevaló két brilliánssal.

14. Egy nagy gyöngy függő.
15. Két darab gyöngysor lefejtett arany-, 

illetve platinacsatjai.
16. Egy karkötő két részből összeállítva, 

egy dlszlánc szintén két részből.
17. Egy gyémánt-soliter.

Ölvén ezer schilling
Oppler ennek a zálogolási ügyletnek le

bonyolítása után
50.000 schillinggel jött vissza Buda

pestre, 
azonban ezt az összeget nem jelentette be a 
Nemzeti Banknál. Csakhamar az 50.000 
schilling is elfogyott és újabb pénzre volt 
szükség. Oppler ekkor a Becsben elzálogosí
tott ékszerek zálogcédulájára Budapesten 
szerzett újabb magánkölcsönt. A kölcsö
nök lebonyolítása során

kézről-kézre jártak az Eszterházy-család 
híres ékszergyűjteményének zálog

cédulái,
A budapesti főkapitányságra azonban név
telen levél formájában följelentés érkezett, 
amely az ékszerek Ausztriába való kiszállí
tására és az 50.000 schilling Magyarországra 
történt behozatalára hívták fel a rendőrség 
figyelmét.

Ennek a följelentésnek alapján megin
dult a nyomozás a rendőrségen.

hivatalos színei a jövőben n fekctc-fehér- 
pir»>8 és mellette a horogkeresztcs zászló.
Hitler Adolf birodalmi kancellár vasárnap 

rendeletét adott ki. amelyet a rádió mikrofon
jába személyesen olvasott fel, nagyobb beszéd 
kíséretében.

A kancellár beszédében bejelentette, hogy 
már a vasárnapi napon a hősi halottak emlék
napján a kormány rendeletére a középületeken 
ezeket a zászlókat tűzték ki. Hitler Adolf rá
dióbeszédét felhasználta arra is, hogy újból 
figyelmeztetést intézze! a nemzeti szocialisták
hoz, hogy

őrizzék meg fegyelmüket,
mert a nacionalista forradalom vívmányait 
csak igy tudják biztosítani. Mint vezér és a 
nacionalista kormány feje,

felszólltlak benneteket — folytatta Hitler 
Adolf —, hogy tartózkodjatok minden 

egyéni akciótól.
A mai nnppal befejeződött nagy harcunk első 
fejezete és most már megkezdődik a német bi
rodalom tervszerű újjáépítésének munkája. A 

és dr. Oppler Ottó János útlevelét a rendőr
ség bevonta. Később azonban Opplcr dr. 
visszakapta az útlevelét és ekkor ismét kül
földre utazott.

A valutaügyészség
Külföldi utazásához szükséges valutához 

úgy jutplt hozzá, hogy
egy pesti kereskedőnek 30.000 pengőt 

adott át
és a kereskedő egy bécsi kereskedőhöz cím
zett harmincezer pengős hitelleveled bocsá
tott Opplcr rendelkezésére. Miután Oppler 
Becsbe érkezett és fölvette a 30.000 pengő
nek megfelelő schillingct, a Sacherbcn bé
relt lakást Eszterházy Tamás gróffal együtt, 
majd Párizsba utazlak és

innen Alexandriába készülnek.
A rendőri nyomozás pedig tovább folyik 

az ügyben, miután a névtelen följelentés 
adatai szerint a családi ékszerekkel együtt

összesen 680.000 pengőt tesz, ki az az 
összeg, amely engedély nélkül került 

külföldre Magyarországról.
A kapitányságról az ügy iratait áttették az 

ügyészség valuta-kirendeltségéhez, amely 
most tovább folytatja a nyomozást, hogy 
pontosan megállapítsa, hogyan sikerült en
gedély nélkül ezeket az üzleti tranzakciókat 
végrehajtani Budapest és Bécs között.

Sz. Gy.

legszigorúbban megparancsolom, hogy csakis 
parancsnokaitoknak engedelmeskedjetek s 
ügyeljetek arra, hogy azannt provokatö- 
rök ne furakodjanak soraitokba. Olyan nagy a 
győzelem, hogy azt semmiféle hatalom el nem 
veheti tőletek, de a nacionalista kormány résen 
van és ügyel arra, hogy minden eszközzel leti
porja az ellenállást.

A kancellár még bejelentette, hogy
■ nemzett ébredés szimbolikus kifejezésére 

háromnapos ünnepet rendelnek cl
A belügyminiszter Intézkedésére hétfőtől kezdve 
három napon át valamennyi középületet mindkét 
zászlóval feldíszítik.

Véres tűzharc kíséretében szállották meg n 
nemzeti szocialisták a vasárnapra virradó éj
szaka Königsbergbcn a szociáldemokrata szak
szervezeti székházát. A megszállásra állítólag 
az adott okol, hogy este Á'ét rohamosztagost 
leütöttek a székház elölt. Amikor a felvonuló 
rohamosztngok vezérei autón a székházhoz 
hajtattak, itt

tüzeléssel fogadták őket. Nagynchczcn si
került csak az épületet rohammal bevenni.
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'A rohamot nagy tűzharc kísérte — percekig 
ropogtak a fegyverek, öt ember súlyosan meg 
sebesült.

Dr. Luppe. Ntlrnberg város népszerű főpol
gármestere bejelentette, hogy

többhell szabadságra megy.
Az nz. általános vélemény, hogy er>e a lépésre 
Jobboldali körök kényszeritelték és végleges 
távozásról van szó.

Vasárnap tartották meg egész Németország 
tan a községi tanácsi választásokat — teljes 
nyugalomban. Emdtésreméltó összetűzések se
hol nem történlek, a választási aktust sehol 
a<’in zavarták meg. A választási eredmények 
csak holnap lesznek Ismeretesek. Ugyancsak 
vasárnap nagy ünnepséget rendeztek Berlinben 
a világháborúban elesettek emlékére. Az Unier 
den Llndenen lévő Hősők Sírját koszorúk ez 
rei borították, a gyászünnepséget pedig n 
Reichstay helyett az Operabálban tartották 
meg, ahol llindenburg elnök is megjelent.

Drezdai távirat szerint
SzáMorszúg birodalmi kormánybiztosa fel*  

oszlatta a köztársasági lobogőszövetséget 
és összes mellékszcrvezctcit.

Titokzatos 
politikai gyilkos
ság Kidben

Vasárnap hajnalban Kidben ismeretlen 
tettesek megjelentek Spiegel ügyvéd laká
sán. Amikor az ügyvéd ajtót nyitott, a tette
sek néhóny lövést adtak le rá, úgyhogy

Spiegel röviddel utóbb a klinikán meg
hall.

'Spiegel szolciáldemokrata védő volt. A vizs
gálat megindult.

Nemzeti szocialista rohamosztagok azál- 
l<»lták meg vasárnap a berlini városi opera
házat, elmozdították az intendánst, akinek 
helyébe Lángé Olló Vilmost ültették.

POLITIKAI NAPLÓ
A román kormány meghízottjai Tilea mi- 

Biszterclnökségi államtitkár vezetésével e 
hét folyamán Budapestre érkeznek, hogy 
tárgyalásokat folytassanak a magyar kor
mány mcghlzottaival a kereskedelmi egyez
mény és a clcaring-forgalom szabályozása 
ügyében.

♦

A képviselőház csütörtökön tartja legköze
lebbi ülését, melyen folytatják s belső kölcsönre 
vonatkozó törvényjavaslat vitáját. Az ellenzék 
egy része c javaslatnál széles vitát provokál, 
mull kormánypárti és pénzügyi körök nem szí
vesen látnak. Az ellenzék részéről ezt a javasla
tot felhasználják egy előzetes költségvetési vita 
rendezésére, a kormánypárt azonban mégis re
méli. hogy n csütörtöki és pénteki ülés n javas
lat IctárgynlAsárn elegendő lesz és Igy a Javaslat

Rein Sándor»
------- Az el

őd éven ál szentelte nagy- 
lllLóo X1.IZ1 -II «...

A Gschwlndt féle Szesz-, Élesztő , 
Likőr- és Rumgyár Rt. Igazgatósága 

felilgyrlöblzottsága mélységes meg
rendüléssel jelenti, hogy a vállalat 
helyettes vezérigazgatója és igazgató
sági Ingja,

kereskedelmi tanácsos, az Országos 
Sscszérlékcsítő Rt. igazgatósági tagja 

életének 00. évében elhúnyt 
költözött tn 
vonuló munkás életéi a válla laMeb 
VI rórtí » » I.. IX • A •» .. I. I— ■ ...•■< és azzal teljesen

szíve minden dobhnná- 
elméjénck teremtő 

i önzetlenséggel és 
. —'--„„..1 szolgálta

Elhunytéval egy emberi 
élet ért véget?

.uhu cl n„||ó
telje, keit.vcl.tlcl logjuk

virágoztatásúnak 
egybeforrva, s ' 
sóval, tündöklő < 
erejével, páratlan 
fáradhittalktn buzgósággal 
rrénvLI ^J* ulnylÓval egy vmneri 
Km? .’ «■■<!•»

vitája é héten befejeződik. Az elhangzott kriti
kákra — miután szorosan pénzügyi szakkérdés
ről van szó — a kormány részéről csupán 
Imrédy Béla pénzügyminiszter fog válaszolni.

Pikánsnak Ígérkezik a képviselőházban a 
jövő évi költségvetés vitája. A Nemzeti Egy
ség Pártja részéről ugyanis Bethlen István 
gróf lesz az egyik vezérszónok. Az azonban 
még nincs'1 eldöntve, hogy vájjon a vita leg
elején szólal-e föl, vagy megvárja az ellen
zéki kritikát, hogy azokra reflektálva mondja 
el majd véleményét a Gömbös-kormány 
költségvetéséről. Itt említjük meg, hogy 
Bethlen István gróf e héten már megérkezik

A HÉTFŐI NAPLÓ 
KERESZTREJTVÉNYE

1933. március 13
németországi útjáról Budapestre.

♦ •
Eddig húsz interpellációt Jegyeztek be a leg

közelebbi interpellációs napra. Ezek elmondá 
sóra csak a Jövő szerdán kerülhet sor, mert — 
nz eddigiek szerint — szombaton nem lesz ülés. 
Előreláthatólag az interpellációk száma a jövő 
szerdáig alaposan meg fog szaporodni.

Albrecht királyi herceg az ifjúság 
problémáiról és kötelességeiről

A MEFHOSZ-kongresszus első napja
A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók 

Országos Szövetsége háromnapos kongresszust 
rendez. Az első megnyitóülést vasárnap délelőtt 
tartották, számos közéleti előkelőség részvételé
vel. Kuncz Ödön dr. egyetemi tanár volt a köz
gyűlés első szónoka. Azt hangoztatta, hogy az

Ifjuságnak egységes táborba kell tömörülni 
és nem szabad boldogulását külön utakon 

keresni.
Szerinte mindenkinek sajátmagán kell segíteni. 
A nagy tetszéssel fogadott beszéd után Nádas 
János dr. Albrecht királyi herceget a MEFHOSZ 
fövédnökl tisztjének elvállalására kérte fel, aki 
székfoglaló beszédében az ifjúság problémáiról 
és kötelességeiről beszélt

— A gazdasági kérdések előtérbe nyomultak 
s ezt a régi receptekkel nem lehet meggyógyítani 
— mondotta többek között. — Uj korszellem-

nek kell jönnie, életerős, fiatal gondolatokra van 
szükség. Az egész világ az ifjúságtól várja 
talpraállitását.

A diplomások állásnélküliségére vonatkozólag 
megállapította, hogy

a helyzet nem olyan sötét és reménytelen, 
mint Németországban például.

Az állástalanságból egyébként egyetlen magyar 
ifjúnak sem áll jogában tőkét kovácsolnia s 
jogcímet szereznie arra, hogy diák-kommuniz 
must inauguráljon. Megígérte, hogy nem fogja 
levenni a napirendről a diplomások állásnélkü
liségét és felszólította az ifjúságot, hogy a pro
blémák megoldását ne engedje ki a kezéből. Vé
gül összefogásra és komoly munkára szólította 
fel az egyetemi ifjúságot.

Üdvözlések után Nádas János szavaival a kon
gresszus első napja véget ért.

I.
Magyar művészsikerek hírétől hangos ez 

sajtó Barcelonától Kairóig. A barcelonai La 
Vanguurdia cimü lap egekig magasztalja a 
barcelonai operaház karmesterét, George 
Sebastiant. A jóhangzdsu spanyol név mö
gött Sebestyén György rejtőzik, Sebestyén 
Károly fia. Kovács Dezső operaénekesről vi
szont a kairói lapok Írnak. De itt, Európa 
kellős közepén is kiugró sikerrel szerepel 
egy magyar muzsikus. A háromszázesztendős 
svájci winterthuri zcnckollégium koncert
mestere és szólistája, Faragó István hegedű
művész koncertet adott. A kitűnő művészről, 
aki Hubay tanítványa, ódákat „zengenek a 
komoly svájci lapok. Hubcrmann, Flesch, 
Szigeti és Casals Pa pólóval egy sorban em
legetik a nevét. Egy-egy ilyen művészsiker 
egész bizonyosan felér egy-egy diplomáciai 
sikerrel.

II.
Kaszinótagok, társasági urak vonulnak 

fel a napokban tanúként a törvényszék saj- 
tópörös tanácsa elé. llets Béla nyugalmazott 
hadbiró-ezredes, az Országos Kaszinó tag
ja, két sajtópört indított. Azt Írták róla 
ugyanis, hogy trafikja van és vonatkozásba 
hozták a személyét a Piatnik kártyagyárral. 
A hadbiró-ezredes azonnal beperelte a lapo
kat, mondva, hogy valótlan dolgokat írlak, 
A pör be fogott újságok bizonyítást kértek, 
A tárgyalásra tanúként idézik az Országos 
Kaszinó több tagját, társasági urakat, de más 
érdekes tanuk is vallanak majd a bíróság 
előtt.

A kultuszminiszter az egyetemek leépítéséről, 
az igazságügyminiszter a táblák uj területi 
beosztásáról Hóman Bálint és Lázár Andor vasárnap

Szegeden tárgyaltak tárcáik ügyeiről
Szeged, március 12.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Vasárnap dr. Hómon Bálint kultuszminisz
ter és dr. Lázár Andor igazságügyminiszter Sze
gedre érkeztek, hogy az ítélőtábla és a központi 
egyetem épületeinek áthelyezése ügyében tár
gyaljanak.

A miniszterek különböző helyszíni szemlé
ken vettek részt,

majd behatóan tanácskoztak a szakreferen
sekkel.

HÓMAN BÁLINT Dr
kultuszminiszter nz egyetemek leépítéséről el
terjedt hírekről a következő kijelentéseket tette:

— A költségvetéssel kapcsolatban számos ta
karékossági terv került felszínre az egyetemekre 
vonatkozóan is. E tervek tekintetében azonban 
a kormány még véglegesen nem foglalt állást. 
Természetes, hogy

a legszigorúbb takarékosság elvének kell ér
vényesülnie az egyetemekkel kapcsolatban is, 

de Szeged kulturális fejlődését óvni és biztosí
tani kívánjuk.

LÁZÁR ANDOR
igazságügymlniszler az Ítélőtáblák uj területi

beosztásáról nyilatkozott s ezeket mondta:
— Ab eredeti javaslatomat változtatás 

nélkül fentartom.
Az ítélőtáblák területi beosztására vonatkozó 
javaslatomat a közigazgatási reformjavaslattal 
együtt terjesztem a Ház elé, ha azonban e ja
vaslat parlamenti tárgyalása késne, úgy kiilőn 
viszem a Ház elé a magam törvényjavaslatát.

A miniszterek q délutáni órákban Szegedről 
visszautaztak Budapestre.

Lázár Andor Igazságügyminiszter 
vasárnap este a 7 órai szegedi gyorsvonattal 
érkezett meg Budapestre, míg Hóman Bálint 
kultuszmiuiszter még Szegeden maradt és csak 
hétfőn reggel érkezik vissza a fővárosba.

A Hétfői Napló munkatársa a nyugati pálya
udvaron beszélt a hazaérkező Igazságügyminisz- 
tőrrel, aki útja eredményeiről a következőket 
mondotta:

— Megállapítottuk, hogy a királyi tábla ré
szére szükség van nagyobb helyiségre. Kínál
kozik

in.
Korányi Frigyes báróék házának kedves 

vendége volt a minap. Látogatóba érkezett 
Amerikából a volt pénzügyminiszter fia, Ist
ván. Korányi István esztendők óta Netv- 
yorkban élt, a Speyer-bankházban dolgozott 
mint tisztviselő. Most rövid látogatásra jött 
a szüleihez, de nem ment vissza Amerikába; 
hanem Londonba utazott. Megvált a Speyer- 
bankháztól ahol eddig dolgozott és egy Ion- 
doni bank kötelékébe lépett*

IV.
Eszterházy Ferenc gróf, az arisztokrata 

zeneszerző premierre készül. „Liebeskldnge" 
cimü szerzeményét a napokban mutatja be 
a bécsi női szimfonikus zenekar^

több lehetőség 
a kérdés megoldására, de Szegeden még nem 
történt döntés, majd a különböző lehetőségek 
olyan mérlegelésével határozunk. Az egyetem 
természetesen megmarad a mostani helyiségben.

Nickl A Ifréd meghatalmazottminiszter 
nyilatkozata a prágai tárgyalásokról

Vasárnap este elutazott a magyar delegáció Prágába
Nickl Alfréd meghatalmazott miniszter Fe- 

renczy Izsó államtitkár, Tabakovits Dusán a 
Nemzeti Bank igazgatója és Fabinyi István 
föhhnivclésügyi miniszteri osztálytanácsos 
söreiében vasárnap este a 8 óra 50 perckor 
dúló gyorsvonattal.

Prágába utazott,
hogy a csehszlovák kormány megbizottalval 
nácskozzék az Arucscreforgalonira vonatkozó 
egyezmény körül tapasztalt hiányosságokról.
A meghatalmazott miniszter kérdésünkre a kő
vetkezőket mondotta:

— Már néhány hónap óta tapasztaljuk, 
hogy a megkötött árucsereegyezmény, vala
mint a lillafüredi megállapodások érvényesi- 

,/-P-/kÖIÍÍl ^iz‘,n;VÜS’ reánk^nézve hátrányos 

deményezésünkre megállapodás történi 
csehszlovák kormánnyal, hogy

egj-két napra összeülünk és climlnáb 
,|uk azokat a nehézségeket, amelyek az 
árucsere forgalom körül tapasztalhatók 

voltak.
~ brre annál inkább szükség volt, mert 

azt tapasztaltuk, hogy úgy,
•hogy most a legutóbbi Időkben men
tek a dolgok, azok reánk nézve nagyon 

hátrányosak.
mi ugyanis az egyezmény értelmében vásá
rodnak Csehszlovákiában, azonban nem volt 
módunkban a rekompenzációs forgalmat le- 
bonyolítani.
, ~ 4 ”e!'’:'r"’^k formdng is mcffórióssri 
fogmlta n MrggdMjöAru vonntkostt kívánni- 
aunknt é, Igy (W(,|a|t ös„cü|ünk
mlndcowclre _ reuiólhelőleg _ köluönál

ki
in-

t«-

..... » ......... * ..w.wv 
könllmlni/ek keletkeztek. Éppen azért kéz- 

a

jóindulattal tisztázhatjuk a függő kérdéseket. 
A meghatalmazott miniszter kijelentette 

még, hogy a tárgyalásokat kedden be kell, hogy 
fejezze, mert

csütörtökör Rómában kell lennie,
ahol Jelentést fog tenni az ott Időző Kánya 
Kálmán külügyminiszternek a tárgyalások ered
ményéről.

,„fíFETeS HASHAJTÓ
aix'yVse. \jvzAos. ártcilnx.o.W^-

A rendőrség akciója 
a heresó ellen

Gyilkol és mérgez a heresó, 
mégis szabadon vásárolható

I ""“"óg íífcn érdeke, akciót Indított. At- 
Iriilot Intól bi illetéke, hatóskgokhor. amelyben 
ail Javasolja, hogy

tiltsak meg ■ hmn arabad forgalmi, 
lUt!.,!"!?" * J5,Sbp" ««k receptre
mó!g!""i h“’’'‘k k ’ ípp'n Uíy' mlnl * löbbi 

beí\-"kl'iós hogy az utóbbi Idd-
l>ere,6.meetie,f.,ek. te lt •)' IÖllel‘’,,klk lnú,fíle n>*re thez reccpl 

Ji, i b, r"rtl ' ‘sorollak .
»«al öllék meg magukat. Ezenkívül

számos szerencsétlenséget la okozott
k"rl'b"<<l Wrezzletlók 

ui.ze és halálos szerencsétlenséget idéseu elő.

V.
Különös házassági, illetve válási regényrőt 

sül lógnak. A fiatal bárót pár hónappal ez- 
előtt félreérthetetlen szituációban lepte meg 
a felesége. A jelenet vége az volt, hogy a 
báróné komornája röpült. Nagy családi je
lenet után a férj és feleség kibékültek, az 
affér azonban nem múlt el nyomtalanul. A 
báróné nem tudta elfelejteni a dolgot, egyre 
feszültebb lett a viszony, végül a báró ön
kéntes száműzetésbe vonult délvidéki kas
télyába. Telt-múlt az idő, a bár óné már bé- 
külésre gondolt, de ekkor egy újabb meg
lepetés következett: kiderült, hogy a báró 
önkéntes száműzetésében nem unatkozik, a 
kastélyban él a „repülő'*  komorna is. Most 
már örök harag lett a dologból. A bárónét 
azután sokat látták a társaságokban és a 
végén a jó pesti társaságok kimondották a 
szentenciát: a szép bárónét feleségül akarja 
írenni a gróf a nagynevű konzervatív arisz
tokrata politikus fia. A báróné elküldte a 
megbízottját az urához, hogy válni akar. A 
báró azonban kijelentette, nagyon meg van 
elégedve a helyzettel, — nem válik. A máso
dik akadály pedig most gördül az induló 
házassági regény elé. A grófi família családi 
értekezletet tartott s elhatározta, hogy nem 
adja hozzájárulását a házassághoz. Nem 
adja egyrészt azért, mert ha a báró bele is 
egyezik a válásba, az uj házasságot egy- 
házilag nem köthetnék meg. Másodsorban 
pedig azt kifogásolja a család, hogy a szép 
bóróné papája, — hogy is mondjuk, — an
nakidején még rendezetlen felekezeti viszo
nyok között szüléiéit. Mi lesz ennek a végei

VI.
Magyar világ Bécsben. Vasárnapi anzlksi 

szerint a következő magyarokat látták va
sárnap Bécsben: báró Urbán Gáspár, Chorin 
Ferenc, Söpkét Sándor képviselő, gróf Czi- 
ráky József, Bús Fekete László, Barlschné 
Palástiig Irén és végül Bécsben van a Szollás 
—Rotter korcsoly abajnok-pdr.

VII.
Mészáros Polette Párlsba utazott. Mamája, 

Mészáros Giza is itt hagyta egy időre Pestet. 
Montecarló felé vette útját. Bucsuzáskot 
nagy bizakodással mondotta:

sprengolom a bankotl 
jelentést a montecarlól

— Meglátjátok, 
Most várjuk a 

frontról.
Vili.

a nemrégiben fölfedezett 
>rdot állított fel. Szomorú

Sértő Kálmán,
paraszt költő rckoi . . .......... ,„_____ _
rekordot. Száz pengőt kapott egy kiadótól 
verseskötel-honorárium fejében. Rekord. 
Ilyen keveset még nem fizettek verses
kötetért.

Irodalom 1933 , , a
»á«1
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Gyermehlragédla Miskolcon

Tauaszdbrodfis: blcslcaual leszúrta 
„uetélulársár a tizennégveues diák

Miskolc, márc, 12.

(A Hétfői Napid tudósítójának telefonjc 
lentése.) Két tizennégyéves polgárista húsz 
szu ideje udvarolt egy tizenhárom észten 
dős kislánynak. A leány

egyformán kedves volt a fiukhoz, 
akik ezért állandóan vetélkedtek. Vasárnap 
délben a fiuk a Szentpéteri-kapu 28. számú 
ház előtt várakoztak a leányra. Közben 
összeszólalkoztak, végül az egyik bicskát 
rántott és

Rejtélyes módon eltűnt 
Budapesten egy amerikai 
A rendőrség keresi uriasszony
Oravecz Jánosáét, a nawyorkiMetropolltan 
opera díszlettervezőjének feleségét

A főkapitányság bűnügyi osztályán rejtélyes 
eltűnés ügyében folyik a nyomozás, amelyet 
egy Amerikából érkezett levél indított meg. 
Oravecz János a newyorki Metropolitan opera 
díszlettervezője, levelet irt, amelyben bejelen
tette, hogy felesége, aki látogatóban járt Buda 
pesten, érthetetlen módon eltűnt.

Az a gyanúja, hogy esetleg bűntény áldo
zata lett

és ezért rendőrség nyomozását kéri.
Négyoldalas angol szövegű levél tárja a bu

dapesti rendőrség elé az előzményeket.
Oravecz János neve idehaza ismeretlen volt, 

de most annál jobban ismerik Amerikában, 
ahol

■ legjobban kereső díszlettervezők egyike. 
Fiatalon került át az Újvilágba. Itthon tanait 
festeni, próbálkozott is elhelyezkedést találni, 
de mivel nem sikerült, egyik kinnlévő rokona 
támogatását igénybevéve, még a 900-as évek 
elején kivándorolt Amerikába. Ott sem ment 
eleinte jól a sora, sok nélkülözésen kellett át
esnie, mire rendes állásha jutott. Több kisebb 
színháznak tervezett első időben díszleteket és 
ezelőtt pár évvel érte el álmai megvalósulását, 
a legelőkelőbb amerikai színháznak.

■ Metropolitan operának lett a díszlet
tervezője.

Több díszlettervező áll a Metropolitan szol 
gálatában, de ezek közül a legnépszerűbb és a 
legjobban fizetett a magyar származású Óra- ' 
vecz. 1920-ban elhatározta, hogy megnősül, egy 
New Yorkban élő magyar uricsalád gyermekét,

Befejeződött a falpfaolaj«vízsgálat, 
megkezdődött a többi szállítások 

felülvizsgálása a MÁV-nál .
Az ügyészség az Államvasutak házi vizsgálatának ered
ményéhez képest teszi meg a további lépéseket — Könyv
szakértők vizsgálják az alkatrészek szállításainak ügyéi

A talpfaolajszállitások ügyében újabb 
érdekes események várhatók e hét folya
mán.

A íaniiklhaBgatásokat kedden folytatja
Auer György dr. királyi ügyészségi alelnök, 
aki előtt Borvendég Ferenc alpolgármester 
tárta fel legutóbb érdekes tanúvallomásá
ban, hogy mit tud az ügy lényegéről. Vasár
nap nem volt kihallgatás a talpfaolaj- 
panama ügyében s kedden kerül sor

Dorner Béla dr. fővegyész, az Állam
vasutak vegyészeti laboratóriumának 

ve/, tője újabb íaniiklhafigatására.
Dorncrt már kihallgatta egy alkalommal az 
ügyész s most több olyan fontos momen
tum merült fel, amelyek a fővegyész ismé
telt kihallgatását teszik szükségessé.

A talpfaolaj-ügyben azonban nemcsak az 
ügyészségen folyt a vizsgálat, hanem az 
Államvasutak igazgatósága is elrendelte a 
vizsgálatot, amely heteken keresztül folyt. 
Értesülésünk szerint

tegnap befejeződött a MÁV-nál a talpfa-

Szélhámos ál-adótiszteket fogott
Végigfosztogatták az Angyalföldet A fCndoYSCff 
és Pestkörnyéket

Két régen keresett szélhámost tartóztatott 
le vasárnap a rendőrség.

Az utóbbi időben nz angyalföldi és pestkör
nyéki munkáscsaládoknt két jól öltözött fiatal
ember kereste fel. Mint

várnai tisztviselők
mutatkoztak be és nagy fontoskodva előadták, 
hogy segíteni jöttek a szegénysorát) embereken.

— Biztosan van ruhaneműjük vagy egyéb 
tárgyuk a zálogházban — kezdték előadásukat 
— a fövátos kiváltja ezeket, maguknak csak a 
kérvényt kell beadni. Ezután a fiatalemberek 
.vállalkoztak az ügy elintézésére és csak

háfbaszurta a társát.
A szúrás a szerencsétlen kisfiú tüdejét érte 
Életveszélyes állapotban vitték kórházba, 

a halállal vívódik.
A merénylő fiút a rendőrségre kisérték és 
kikérdezték.

— Féltékenységből történt... •— mon
dotta — megsértett, azt mondotta, hogy <; 
lány őt jobban szereti...

A rendőrségi kikérdezés után a diákot át 
adták a szüleinek, de az ügy a gyermekbi- 
róság elé került.

Tiszteletteljesen értesítjük nagyrabecsiilt vevőinket, hogy 

tavaszi francia divatselyGn^s 
angol— francia gyapjúszövet

különlegességeink megérkeztek
ízlésben most is Párizst követjük
Minőségeink változatlanul a legkiválóbbak
Áraink a legmérsékeltebbek — felülmúlhatatlanok

^SÍZUCS és Márkus
IV.. Petőfi Sándor ucca 18

Szemet hy Máriát vette feleségűi.
A házaspár New York legforgalmasabb he

lyén, a Cityben « First Avenue 57. alatt bérelt 
lakást és a díszlettervező jelenleg is ott van 
A múlt év tavaszán felesége elhatározta, hogy 
párhetes látogatásra Magyarországra jön, Bu
dapesten és az ország egyéb helyein lakó ro 
konnit akarta meglátogatni. Március elején 
szállt hajóra Oraveczné, és úgyszólván minden 
nap irt levelet férjének.

Április közepén azonban 
egyszerre elmaradtak a levelek 

és azóta a férj a legnagyobb bizonytalanságban 
él. Először azt hitte, hogy felesége váratlanul 
megbetegedett és az általa is ismert magyaror
szági rokonukhoz fordult expressz levélben és 
azoktól kért fölvilágosilást, felesége sorsa felől. 
Ezekre a levelekre meg is érkezett a válasz 
ami még meglepőbb volt. A hozzátartozók 
ugyanis valamennyien azt közölték, hogy Óra- 
veezné párnapos vendégség után tovább utazott 
és ök is szerelnék tudni, hogy tulajdonképpen 
hol van, mert

semmiféle értesítést nem kaptak tőle.
A férj még pár hónapig várt, de most már 
aggodalmában elhatározta, hogy a budapesti 
rendőrség segítségét veszi igénybe és annak a 
segítségével igyekszik majd megállapítani, 
hogy

ml történt a feleségével.
A főkapitányság széleskörű nyomozást Indí

tott a rejtélyes eltűnési ügyben és ha ered 
ményt érnek el, azonnal értesítik a New York
ban élő férjei.

olajszállltások vizsgálata,
lezárták a kihallgatás! jegyzőkönyveket a 
többi iratokkal együtt és még ma jelentést 
lesznek az ügyészségnek. Auer ügyész a MÁV 
házi vizsgálatának eredményéhez képest 
teszi meg a további lépéseket.

A MÁV igazgatósága a talpfaolaj ügyek 
lezárása után

hozzákezd az Államvasutak részére 
szállított különböző vas és gépalkatré
szek vásárlásainak felülvizsgálásához.

Ebben n vizsgálatban szerepet kapnak már 
a könyvszakértők is, akiknek azt kell meg- 
állapitaniok, hogy az alkatrészeket az elő
irt rendes napi árakon vásárolták vagy eset
leges eltérések mutatkoznak-e ezekkel az 
árakkal szemben.

E hét folyamán megkezdik munkáju
kat a könyvszakértők,

akik különböző irodai könyveket, üzleti föl
jegyzéseket és egyéb iratokat fognak át
vizsgálni.

bélyegköltség
fejében kérlek pár pengőt. Ahol megfordultak, 
mindenütt kaptak

pár pengőt,
mert' az emberek elhitték a jómcgjelenésü és 
kitűnő svádáju férfiaknak, hogy tényleg a vá
rosházáról vonnak.

Egyikük rendszerint vizet kért a házigazdától 
és ezalatt a kezük ügyébe kerülő tárgyakat 

ellopták.
A lopást csak később fedezte fel a károsult és 
akkor jött rá arra is, hogy a városházi tiszt
viselők helyett

szélhámosok
jártak nála.

A főkapitányságra és a kerületi kapitánysá
gokra igen sok följelentés érkezett a hetek óta 
működő kalandorok ellen, akiket most a vélet
len juttatott rendőrkézre.

Szeitler István Thaly Kálmán-utca 40. alatti 
hentesüzletébe állítottak be, ahol az

adókőnyvet kérték

fölülvizsgálni végett. A hentes felesége tartóz
kodott csak az üzletben és közölte, hogy az 
adókönyv az udvarban lévő lakásukon van. 
Bementek a lakásba és az asztalhoz leülve 
kezdték tanulmányozni az adókönyvet. Közben 
az. egyik fiatalember szomjúságról panaszko
dott és arra kérte Szeitlernét, hogy hozzon neki 
pohár vizet Az asszony kisietett a konyhába.1 
Mialatt a vizet töltötte, az ál-városi tisztvise
lők megpillantották, hogy

az éjjeli szekrényen pénz van.

Az angol miniszterelnök Parisban

Ramsav MacDonahlot a Gare du Nordon a francia miniszterelnök várta. (Balról-jobbra: Sir 
John Simon angol külügyminiszter, Paul Boncour, az angol miniszterelnök, Daladier minisz

terelnök és lord Tyrell párisi angol nagykövet).

Ideggyógyintézetbe vitték 
egy tábla biró fiát, aki le
lő véssél fenyegette az apját 
Házassági regény.amely a Schwartzerhen ér véget

A főkapitányság Zrínyi-utcai kapuján 
mentőautó kanyarodoottt be vasárnap dél
előtt. Bent az udvaron kis csoport várako
zott már a mentőautóra, orvosok, detektívek 
és közöttük egy zavaros tekintetű, elegáns 
fiatalember. Percek múlva a fiatalember kel
letlenül megindult n mentőautó felé, szc 
lesre tárt ajtajánál azonban megtorpant.

— Nem, nem megyek!... — kiáltotta 
kétségbeesetten.

Sokan kíváncsian figyelni kezdték a kü
lönös jelenetet, de ekkor két detektív lépett 
a kiáltozó fiatalemberhez, megfogták a kar 
ját és betuszkolták a mentőkocsiba. Azután 
szirénabugás közben

elrobogott a mentőautó a — Scbwartzer 
szanatórium felé.

Ez az izgalmas jelenet utolsó állomása 
volt egy Ismert pesti uricsalád sajnálatos 
tragédiájának. Szombat este történt, hogy 
egy nyugalmazott táblabiró

életveszélyes fenyegetés miatt feljelen
tést telt a rendőrségen, 25 éves fin, Vasa 

Tibor magánhlvatalnok ellen.
Elmondotta a táblabiró, hogy fin szülei 

akarata ellenére, mindenáron házasságot 
akart kötni valakivel és mert

ellenezték a házasságot,
egyre erőszakosabban lépett fel ellenük 
Legutóbb már, egy viharos összetűzés után

lelövéssel fenyegette meg édesapját 
és olyan zavartan viselkedett, hogy a tábla 
bíró szükségesnek tartotta a rendőrség köz
belépését.

A főkapitányságon azonnal intézkedés 

Negyvenöt pengő volt odatéve, ezt el akarták 
lopni. Pcchükre azonban öt pengő apróban 
volt és amikor nagy gyorsasággal zsebre akar
ták vágni a pénzt, uz egyik pengős leesett és

elgurult,
Szeitlerné észrevette a lopást, mire a tétlenért 
tolvajok az asszonyt félrelökve, kirohanlak a 
lakásból. A házbeliek rövidesen tudomást sze
reztek az esetről és

Üldözőbe vették
a menekülő embereket. Rövid hajsza után, az 
utcai közönség segítségével sikerült is ökot 
elfogni.

A főkapitányságon megállapították, hogy 
Házy Pál 41 esztendős magánhivatalnok é» 
Kiéin Jenő 39 éves ügynök követték el a soro
zatos szélhámosságokat és lopásokat. Mind a 
keltőt letartóztatásba helyezték, s vasárnap 
délután átszállították őket az ügyészség foghá
zába.

történt a feljelentés után. Vasárnap dél
előttre beidézték kihallgatásra Vnss Tibort. 
A rendőrtiszt előtt idegesen, összefüggéste-« 
lenül adta elő a táblabiró fia,

miért fordult szembe édesapjával.
Majd sikoltozni, kiáltozni kezdett és hiába 
igyekeztek megnyugtatni, eltorzult arccal 
bibliai idézeteket kiáltozva,

sírásra fakadt és összeesett.
A drámai kihallgatás mély hatással volt a 

jelenlevőkre. Várlak addig, amig a szeren
csétlen Vfl.ts Tibor valamennyire megnyugo
dott, azután felkisérték a rendőrfőorvosi 
hivatalba és az orvosi vizsgálat megállapít 
tolta, hogy

elmebeteg.
Vallási tébolyba esett, ezenkívül üldözési 
mániában is szenved.

Miután a rendőrség feltétlenül
szükségesnek tartotta zárt Intézetben 

való elhelyezését, 
mindjárt telefonállak Is a mentőkért és 
Vass Tibort beszállították a Schivartzerbt.

Király Színház
Blágeroperettje.

Kadfitszerelem
Minden este 8 órakor, vasárnap 
és ünnepnapokon déluián lél 4.
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Megszűnt a bauHzarlal Amerikában
HMmtiMrd doittr drtttU szSUMMazt MiznaH forgalomba

Washington, március 12.
Itoosereft elnök r*ndeletAv  a hétfői napon valamennyi Fcde*»l  Reserve Bank 

megnyitja pénztárig. A kompenzáció*  pénztárral SMzekiMtetéahfii álló bunkók kedden, 
a többi Imiik P<*d/g  szerdáit nyitja meg pénztárul!.

A pénzügyi, állam fit k ifrság nz amerikai bankokat három osztályba sorozta: az első 
CMportbii tartanuk azok a bankok, amelyek pénzügyileg megfelelő anyagi eszközökkel 
rendelkeznek, 'és pénztáraikat megnyithatják. A második csoportba azok az Intézetek tar- 
Sóznak, aii/vlvck álluini támogatással hídnak csak eleget tenni tizeié*!  kötelezettsé- 
geikmk. Á harmadik csoportba pedig azok a bankok soroztainak, amelyek olyan súlyos 
pénzügyi helyzetbe Jutottak, hogy a pénzügyi államtitkárság felszámolásukat Javasolja.

A bzükségpénzekrt is elkészítették már és megkezdődött a szükségpénzek elosztása 
■ negyvennyolc, állam jegybankjai részére. Egye kire kétmilliárd dollár értékű szükség 
pénnt bornak forgalomba.

A tőzsdéket valószínűleg a keddi napon nyitják meg.

Tudom, hogy kötél vár rám 
— mondja Szikora Gyula, 

a gyöngyösi hitvesgyilkos 
„Két gyilkosságot bevallottam, első feleségem 

megölését nőm vagyok hallandó beismerni"
Székesfehérvár, március 12.

Hétfőt Napló tudósítóidtól ) A székesfehér
vári rendőrség fogltázábitu őrzött Szikora Gyula, 
a gyöngyösi hitvesgyilkol, aki szombaton beval
lotta, hogy Orbán Ferenc gépápolót 1920 május 
10-én agyonlőtte a vlzmütelepen,

a VMámapra virradó éjszakát mély álom
ban töltötte a cellájában.

A többszörös gyilkost korán reggel felkeltet
ték ég vitéz Horváth Gyula dr. rendőrkapitány 
elé vezették. Akkor mór ott volt Orbán Ferenc 
özvegye Is, aki szintén a rendőrség őrizetében 
van, meri az a gvanu hárul rá, hogy segédkezett 
férje meggyilkolásában Szikorának, a fehérvári 
viztnütelep akkori fögépészénck.

A szembesítés során Szikora szemébe mondta 
nz nszzonvnak. hogy mielőtt ő rálőtt volna a 
gépópolórn, nz asszony az ablakon kihajolva 
csákánnyal kétszer fejbevágta a férjét.

Orbán Ferencné a bünrés/easépet
nem akarja beismerni.

A fehérvári rendőrség azt hhíl, hogy Szikora 
csak bosszúból akarja Orbánnál magával rán
tani, amiért az asszony reá vallott. A szombati 
exhumálás alkalmával Orbán holttestén meg

Agyonlövik vagy meglincselik a 
fosztogatókat az elpusztult 

Long Beachben
Vasárnap 140 halott került elő a romok alól

Los-Angelcs, március 12.
A vasárnnpra virradó éjszaka Long- 

Beachben a romok alól
140 holttestet húztak ki.

Az egész vidék lakosságát az elmúlt éjszaka 
újabb rémületbe ejtették a megismétlődő 
földlökések A földrengés ezúttal nem volt 
erős. A lakosság azonban mégis

pánikszerűen menekült a házakból, 
mert attól félt, hogy újból katasztrófáit*  

Három évig fosztogatta a raktárt és tízezer 
pengő értékű árut lopott egy konfekciós nagy
kereskedő cég alkalmazottja Vasárnap letartórtaftáb

találták Szikora gyilkos golyójának nyomát, 
csákányütések okolta térülitek azonban nem 
voltak a koponyán.

A gyilkost ezután tovább faggatták első te 
leségének megölése ügyében. Ezt a gyilkossá 
got azonban sehogysem ak.uja bevallani.

Szikora elé tárták ezután, hogy az első asz 
szony koponyáján francia kulcstól vagy egyéb 
kemény tárgytól eredő sérüléseket találtak. A 
hitvesgyilkos erre sem tőrt meg.

— Ha tűzre tesznek, akkor sem vallhatom 
be. .

Vasárnap késő délutánig tartott Szikora ki
hallgatása. Amikor ismételten a lelkére beszél
lek, igy szólt:

— Tudom, hoc • Ky^níy»«l <yllk<i«- 
Ságért és Orbánért kötél vár rám. Nem 
volna hát okom, hogy első feleségein meg
gyilkolását ne vállaljam, ha én tettein 

volna.
Szikorát, aki ai elmúlt napok alatt valóság 

gal aggastyánná öregedett, azután visszavezették 
pihenni a cellájába.

A székesfehérvári nyomozást hétfőn lezárják 
és a hitvesgyilkost visszaszállítják az egri 
ügyészség fogházéba.

következményekkel járó földlökések követ 
keznek.

Long-Beach városánnk élelmezése igen 
nehéz. A város 160.000 főnyi lakosságát az 
a veszély fenyegeti, hogy élelmiszer nélkül 
marad. A katonai csapatok a földrengés
sújtotta vidéken nagy eréllyel folytatják n 
mentési munkálatokat. Két fiatal suluinco

a rögtünltélő bíróság agyonlövetett, 
mert fosztogatáson tettenérték őket. Két 
másik fosztogató fiatalembert meglincseltek 

nagykereskedő cég szolgálatában • mint a 
cég régi, hűséges, megbízható emberét ismer
ték főnökei. Érthető megdöbbenéssel konsta
tálták néhány nappal ezelőtt az Üzletben, 
hogy Davidovica

hirtelen zsebébe süllyeszt
néhány méter selyemszalagot. A tettenérés 
után Davidovicsot azonnal elbocsájtották ál
lásából, arra azonban nem is gondoltak, hogy 
följelentést tesznek ellene a jelentéktelennek 
látszó lopás miatt. Óvatosságból mindenesetre 
átvizsgálták azokat az árucsoportokat, ame
lyeket az elbocsájtott alkalmazott kezelt s 
ekkor derült ki, hogy

nagyobb hiányok vannak.
Most már a rendőrséghez fordult a cég s 
megtette a panaszát. Davidovicsot beidézték 
a rendőrségre s vasárnap részletesen kihall
gatták. Rövid faggatás után részletes beis
merő vallomást tett, amelyben elmondotta, 
hogy

három éven keresztül csaknem minden
nap ellopott valamit a gondjaira bízott 
szalagokból, selyem hu lladé kokból és

egyéb árucikkekből.
A lopást sohasem fedezték fel, mert hiszen 
filléreket reprezentált az eltulajdonított áru

Megszüntették a kényszer egyezségi 
eljárást Unger Richárdné ellen 

Ok; nem fizette ki a költségeket
Özvegy tahi Unger Richárdné ügyében — 

amely sokat foglalkoztatta a nyilvánosságot —» 
szombaton két újabb esemény Is történt.

Ezen a héten tárgyalta a büntetőtörvény
szék azt a bünpert, amelyet Hahn Oszkár indí
tott Ungerné ellen, azon a címen, hogy 2000 
’tengő óvadékot vett át tőle, az óvadékot nem 
űzette vissza és Hahn tönkrement. A tárgya
lást még nem fejezték be, közben pedig

a bíróságokat Ungernénak még három Ugye 
foglalkoztatja.

Az első az, hogy Hahn a munkaügyi bíróság 
előtt keresetet indított és mint Ungerné alkal 
mázolIja, elmaradt munkabérét követelte. A 
második perben szintén Hahn a felperes. Itt 
polgári utón követeli az óvadékul áladott két
ezer pengőt. A harmadik pör az Ungernéra vo
nalkozó kényszeregyességi eljárás és.ebben 
Kunst Győző dr. törvényszéki biró szombaton 
hozott határozatával

megszüntette az eljárást, mert Ungerné 
háromszori felszólítás ellenére sem fizette

Hétszázezer pengőért 
eladta Trefort-utcai palotáját

\z országos Tisztviselő a Gyermekvédő Liga
és Betegsegélyzö Alap volt a vásárló

Hosszú hónapok óta snlyos válsággal kü»- 
lött nf Országos Gyermekvédő Liga, amelynek 
élére annak idején dr. Sass Elemér belügy
miniszteri osztálytanácsost miniszteri biztos
ként nevezték ki. A miniszteri biztos fáradsá
gos, nehéz munkával rendel teremtett a Gyer
mekvédő Ligánál, rendliehozta az ügyeit. Most 
azután olyan érdekes tranzakciót hajtott végre 
a Gyermekvédő Liga vezetősége, amellyel re
mélhetően végleg sikerül szanálni az intéz
ményt. Információnk szerint

sikerült értékesíteni a Gyermekvédő Liga 
hatalmas Trefort-utcai Ingatlanát.

ímely eddig a legnagyobb tehertétele volt a 
Ligának. A kétemeletes Trefort-utcai palotái 
a Hunyfldy grófi családtól annakidején

a Gyermekvédő Liga 640.000 pengőért vá

Szenzációs olcsún ruMzKodhatl
Mérték szerint finom ■zUvelmarndékalnkbél 

mfrid'-nlóle xztnekbeii, remek izabAssHl 

díuaios férfiöltönyt 
uasv lelöiict 35-P-Ért 

készítünk,

„uarsenyszabúság"
és igy annak hiánya fel sem tűnhetett, 0 
azonban a három esztendő alatt tízezer pen
gőért adta el a különböző holmikat. A cég is 
mintegy tízezer pengőben jelölte meg a kárát,

A nyomozás most már azt igyekezett kidé- 
riteni, hogy kik vásárolták meg a lopott áru
kat. Kiderült, hogy

több kereskedő vásárolt a cég tolvaj al
kalmazottjától.

Most megindult az eljárás valamennyi ke
reskedő ellen, akiket orgazdaság címén 
vonnak felelősségre. Davidovicsot pedig be
ismerő vallomása után

vusárnap délben előzetes letartóztatásba 
helyezték

s átvitték a rendőrségről az ügyészség Markó- 
utcai fogházába.

' meg az 1300 pengős költséget
Ugyanekkor a törvényszék Genczy-lanácsa 

jogerős ítéletet hozott és megállapította, hogy
Ungerné Hahn Oszkártól nem kölcsönt ka
pott, hanem óvadékul vette át a kétezer 

pengőt.
Unger Richárdné részéről több nyilatkozat is 

hangzott el ezekkel az ügyekkel kapcsolatban. 
Most azután megszólalt a tönkrement Hahn 
Oszkár és a következőket mondja:

— Ungerné részéről azt állítják, hogy a bűn
ügy tárgyalásának fölfüggesztése azért történt, 
mert az ügyész szerint Ungerné titkárja. Ud
varát! Miklós a hibás az óvadékfelvételek kö
rül. Ez nem felel meg a valóságnak. Az ügyész
ség ezzel nem mentesítette Unyernét, legfeljebb 
arról lehet szó, hogy Udvardyról, mint esetle
ges tettestársról, vagy bűnsegédről emlé'exik 
meg. Azután még valamit: ha Unger Richárdné 
nem óvadékot kapott tőlem, hanem kölcsönt, 
miért iiem adja vissza a pénzemet?

sárolta.
Különböző Invesztíciókkal, felszerelésekkel 
együtt 880.000 pengőjébe került a Ligának a 
palota és annak berendezése. Ili volt elhelyezve 
a Liga központi irodája, diszpanzerck, rende
lők, kórtermek.

A Liga vezetősége a szanálás megkezdésekor 
mindenekelőtt a palotát akarta eladni, de , ez 
csak most sikerült.

Az Országos Tisztviselő és Betegsegélyzö 
Alap vásárolta meg a Gyermekvédő Liga 
Trefort-utcai palotáiét és a vételár 700.000 

pengő volt.
A Tisztviselő Betegsegélyzö Alap értesülésünk 
szerint különböző átalakításokéi nagyobb or
vosi rendelőt, laboratóriumokat fog berendezni 
az uj Trefort-utcai palotájában.

Vasárnap délben letartóztatták és az 
ügyészségre kísérték az utóbbi hónapok egyik 
legügyesebb üzleti tolvaját, aki filléreket érő 
árukból

több mint tízezer pengő értékű holmit 
lopott össze.

Sándor hosszú esztendőkönDavidoidcs 
keresztül állott a Harcsa és Hahn konfekciós «

Jöva heti regenyOnK:

Az ezüst
álarc
érdekteszitő bűnügyi 

regény
Irtai

HSY KÁROLY

:::
Egy titokzatos „röntgenszemü” 

asszonyt keres a rendőrség, 
aki miatt külföldi orvosi lap megtámadott bennünket

A főkapitányság sérülési osztályán pár 
nap óta érdekes ügyben folyik a nyomo
zás. Egy titokzatos „röntgenszemü" asz- 
szonyt keres a rendőrség, aki külföldi la
pokban azt hirdeti magáról, hogy

bármilyen betegséget azonnal megálla
pít

és nincs olyan baj, amelynek a gyógyszerét 
ne tudná.

A „röntgenszemü asszony’* működésére 
orvosi körök hívták fel a rendőrség figyel
mét. Egy berlini orvosi szaklapban nem
rég nagyobb cikk jeleni meg, amelyben a 
pesti orvosok szociális helyzetével foglal
koztak és

élesen kritizálták Ifibbek kfizfitt egész
ségű 'yl viszonyainkat.

A cikkíró azt hangoztatta, hogy Budapes
ten és vidéken igen sok a kuruzsló, akik 
nek nagyobb pacienturájuk van, mint « 
Hplomós orvosoknak.

Javasasszonyok, áldoktorok kezelik a 
cikk szerint a betegek nagy’ részét és kü
lönösen lázba hozta n magyar fővárost egy 
asszony, aki mint „röntgenszemü asszony" 
működik és rövid idő alutt nagy vagyont

szerzett. Ez a nö külföldi lapokban íratott 
magáról és felsorolt fantasztikus állítóla
gos gyógyulási eseteket.

A rendőrségen nagy figyelemmel olvas
ták a cikkel, amelyben nem találtak köze
lebbi adatokat a rejtélyes asszony szemé
lyére vonatkozólag.

A sérülési osztályon
több detektívet bíztak meg a „röutgen- 

azemü asszony" felkutatásával.
A detektívek útja legelőször a már ismert 
és nyilvántartott pesti csodadoktorokhoz, 
füvesasszonyokhoz vezetett, de csakhamar 
kiderüli, hogy azok közül egy sem reklámi- 
rozta magát külföldön.

A rendőrség puhalolődzó munkája köz
ben több olyan nyomot kapott, amely kö
zelebbit órul el a titokzatos asszony kilé
tére vonatkozólag. Lejártak néhány lakás
címet is, azonban mindenüt! azt a felvilá- 
gositárt kapták, hogy a „röntgenszemű ast- 
szony" ismeretlen helyre távozott. A rend
őrség természetesen tovább nyomor, mert 
cl akarják venni nz eddig Ismeretlen nő 
kedvét attól, hogy külföldi lapokban olyan 
cikket helyezzen el, amelyik alkalmas arra, 
hogy bennünket támadjanak.
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ADVomoite ismeretien tamadúiat 
a verneiail nagyiralikos felesége 

Az OnuAdBimst bizonyító Pintér Jánosáét nem vettek Őrizetbe Ez az aláírás:
Eger, március 12.

(A Hétfői Naplő tudósítójának telefon
jelentése.) Megdöbbentő esemény zajlott le 
szombaton este nyolc órakor a verpeléti 
nagytrafikban, amelynek Pintér János nyu
galmazott csendőrtiszthelyettes a tulajdo
nosa. Pintér a késő esti órákban nem tar
tózkodott odahaza, s az üzlethelyiségben 
egyedül felesége foglalatoskodott — zárás
hoz készülődve, éppen a napi bevételt szá
molgatta. Nyolc óra után néhány perccel 
egy fiatal, csavargó külsejű férfi állított be 
a trafikba, s

elpanaszolta, hogy nagyon éhes 
vacsorát kér.

Az asszony megszánta a rongyosruháju 
sjhcdert s

adott neki husz fillért,
miután semmi ennivaló nem volt az üzlet 
helyiségben. Amikor a fiatalember látta, 
hogy az asszony a pénzt a kasszából veszi ki, 
rá támadt:

— Vagy ideadja az egész pénzt, ami a

fiókban van. — mondta — vagy leütöm!
Plntérné nem vesztette el lélekjelenlétét, 

hanem ijedtséget színlelve
újra a fiókba nyúlt

ezekkel a szavakkal:
— Jaj, ne bántson, inkább odaadom a? 

egészet! — mondotta s a kővetkező pilla
natban

a kasszaflókból előrántotta az odakészi- 
tett töltött revolvert és rásiitötte a fiatal
emberre, aki hangtalanul holtan rogyott 

össze.
A csendőrség természetesen széleskörű nyo- 

rnazást indított, de a trafikban lelőtt támadó 
fiatalember zsebeiben semmiféle olyan Írást 
nem találtak, amelyből személyazonosságát 
meg lehetne állapítani. Miután a kihallgatá
sok alapján a csendőrség bebizonyitottnak 
látta, hogy

Pintér Jánosné esetében a jogos önvéde
lem esete forog fenn,

az asszonyt nem is vették őrizetbe.

szavatol a legtökéletesebb 
szivarkapapir- és szivarkahüvelg gyártmányért

Letartóztattak egy gyermekgyilkos 
leányanyát Az orvosszakértő szerint meg ojtotia 

a gyermeket — Az anya mindent tagad
A főkapitányság vasárnap gyermekülés bűn

tettének gyanúja miatt előzetes letartóztatásba 
helyezte Nagy Ilona 22 éves háztartásbeli leányt, 
akivel szemben az a gyanú, hogy

megfojtotta újszülött gyermekét.
Nagy Ilona pár héttel ezelőtt a Péterfy Sándor 

utca 36. számú házban lévő lakásán gyermeket 
szült. Röviddel utóbb a gyermeket holtan talál 
tűk. Nagy Ilona kói házba került, közben pedig 

megindult az eljárás
a gyermek ha'álának ügyiben. Mikor Nagy 
Ilona felgyógyult, a rendőrségen kihallgatták. 
Azt vallotta, hogy a gyermek

holtan született.
Ezzel szemben az orvosszakértők, akik meg

vizsgálták a holttestet, arra a megállapításra ju 
toltak, hogy gyermekgyilkosság történt,

a gyermek nyakán foitogutás nyomait ta
lálták

és azt a véleményt terjesztették elő, hogy az 
újszülöttet megölték

A fiatal leányanya kihallgatása során mind
végig ártatlanságát hangoztatta és

kz!ségbeeaetten tiltakozott
a vád ellen, de védekezéséit nem fogadták el és 
nz orvosszakértő véleménye alapján letartóz
tatták.

Nagy Ilonát hétfőn átadják a királyi ügyész 
ségnek és a vizsgálóbíró dönt majd további 
sorsáról.

Hollywood — kihalt

Repülőgép harca a farkasokkal 
a megtámadott szán utasának életéért

Egy lengyel katonai reoülögép különös kalandja 
a havas sikság fölött

Hollywood, a paradicsomi filmváros nagy bajban van. Az amerikai 
bank-krach miatt itt sincs pénz, a műtermeket kénytelcnségböl be
zárták. De érzékeny károkat okozott a leányálmok városában a 

tegnapelölti óriást kaliforniai földrengés is.

Garázda emberek megtámadták
Csendélet a Népszínház. a rendőröket
utcában és a Hajcsár-utón

Lembcrg, márc. 12.
(A Hétfői Napló tudósitójának tele főnje 

lentése.) Igen érdekes kalandja volt Varsó 
közelében egy katonai repülőgép négy uh 
sónak. Amint az acroplan a földek felett 
szállva Lembergből Varsó felé tartott, lég 
nagyobb csodálkozásukra, a hóval borítót' 
síkságon

egy szánt vettek észre,
amelynek kocsisa vad kétségbeeséssel pás 
kait a a lovakat, mindhevesebb vágtatásra 
A szánt

hét farkas követte.
A távolság a robogó szán és a száguldó 
farkasok közöli mind kisebb lett, már mái

Férfíruhában akartak nőt becsempészni 
egy józsefvárosi kör „férfiestélyére"

Mi is történt azon a különös „férfi estél ven" ?
Nem mindennapi érdekcsségű, különös beesü- 

letsértésl perben állott vádlottként szombaton 
a bíróság elölt dr. Hermáim Károly magánliszt 
viselő, akit barátja: Kovács Géza jószágigazgató 
jelentett fel, mert feleségének azt állította róla, 
hogy

„terrorista**.
Hasonló becsületsértési per nem egy zajlik le 
naponta a büntetőjárásbiróságon, ennek az 
összecsapásnak azonban igen érdekes előzmé
nyei vannak.

A panaszos előadásából kiderült ugyanis, hogy 
az egyik józsefvárosi polgári kör szeptemberi 
összejövetelén furcsa dolgok történtek. A pol
gári kör szigi tuan

férfiestélyre hívta össze tagjait
és arra úgy dr. Hermann, mint ffoodca Is hiva
talosak voltak Kovács társaságában egy magas,

{átöltözött barna flafalembet is megjelent, akirö 
percek alnlt kiderült, hogy

nem férfi, hanem — nő.
A jószágigazgató egyik hőlgyismerösét akarta 
férfiruhában becsempészni a kaszinó férfiesté 
lyére, ez már már sikerült Is neki, amikor Her 
mann közbelépett, felfedte az esetet, botrányt 
csinált és kényszerit ette a jószágigazgatót, hogy 
férfiruhába öltözött hölgyvendégét azonnal távo

ugylátszott, hogy a szerencsétlen parasztot 
semmi sem menti meg a haláltól. A repülő 
gép pilótája rövid gondolkodás után lefelé 
irányította gépét és alig néhány méternyire 
a földtől,

puskatüzet zúdítottak az állatokra, 

amelyeket különben is a motor berregése 
és a repülőgép árnyéka alaposan megijesz 
tett. A hét farkasból négy ott maradt a ha
von, a többi szűkülve menekült. A katonai 
repülőgép a szán fölött szállva

elkísérte még a parasztot a legközelebbi 
faluig

s csak azután folytatta útját Varsó felé.

lítsa el, ami meg Is történt. Egy héttel később a 
jószágigazgató felesége megjelent a Körben, neki 
dr. Hermann elmesélte az esetet s akkor hasz
nálta az inkriminált kijelentést Kovács Gézáról

A vádlott kihallgatása során elismeri, hogy 
a jelzett kifejezést használta, ennek azonban 
semmiféle sértő szándéka nem volt. Kovács 
Géza ugyanis, állítása szerint, amikor ő az Ízlés
telen tréfáért felelősségre vonla,

terrorlsztlkusan lépett fel vele szemben
és arra akarta kényszeríteni hogy a férflruhábo 
öltözött nőt is engedjék be a terembe.

Hlró; Hót tulajdonképpen mit tárgyaltak azon 
a férflcslélyen?

— Oh kérem, ne lessék semmi rosszra gon
dolni — adja meg a szükséges fehJlágositást a 
vádlott — nem történt ott semmi illetlen dolog, 
legfeljebb többel ittunk, mint amennyit nők 
társasagában ildomos ..

A panaszos áll ezután a bíróság elé. El
mondja, hogy

5 csak egy ártatlan tréfát akart csinálni, 
amikor nőismerősét lérftrnhábn bu Itatva be 
akarta Juttatni az estélyre. Kijelentése szerint 
Hermann a terrorista kifejezést ugv használtn, 
hogy abból a kommunista terroristákkal való 
összehasonlítást lehetett kiérezni.

K tanúkihallgatásokra került volna ezután a 
sor*  a lcgfontosnbb tanti: Kovács Gézáné azon
ban nem jelent meg. Férje bejelentése szerint 
ágyban fekvő súlyos beteg. Mivel pedig az ő 
tanús állomásé nélkül nem lehet eldönteni, hogy 
az inkriminált kijelentés milyen formában 
hangzott el — a tárgyalást elnapolták, |

Stoff István szövősegéd, a Népszínház-utcá
ban kővel beverte egy üzlet kirakatát. A rendőr
őrszem észrevette és hogy igazoltassa, a VIII. 
kerületi kapitányságra akarta előállítani. Stoff 
ellenszegült és dulakodni kezdett a rendőrrel. 
Lármázott, kiabált, nagy botrányt rendezett. A 
közeli szűk utcákból fiatalemberek kerültek elő, 
akik

Stoff segítségére siettek és megtámadták ■ 
rendőröket

A viguteai kapitányságról rendőrök érkeztek, 
akik azután Stoffot, valamint a segítségére ér
kező fiatalemberek közül Szalag Sándor laka
tost és Prisznyák János asztalost előállították.

Vandál templomrabló kripia
fosztogatók garázdálkodtak
Egerben Felforgatott koporsók, kirabolt oltár

Eger, március 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vakmerő rablók gazdálkodtak a 
szombatról vasárnapra virradó éjszaka az 
egri katolikus temetőben, az Angol kisasszo
nyok zárdájában és templomában.

Vasárnap reggel, amikor a temetőőr reg
geli körsétáját végezte, nagy megdöbbenés
sel vette észre, hogy az éjszaka folyamán a 
Steinhauser-család kriptájában betörők jár
tak. A vandál módon dolgozó kegyeletsértő 
betörők behatoltak a kriptába, összetörték 
az ottlévő nagyértékü vázákat,

feltörték ■ koporsókat, kiforgatták a 
holttesteket és leszedték róluk a gy ű

rűket,

Alig jelentették n vakmerő krlptafo.sztoga- 
lást a rendőrségnek, csakhamar megállapí
tották, hogy a betörő társaság

a temetőből az Angolkisasszonyok zár
dájába ment

Itt az elsőemeleti tanilónőképző és leányglm 
názium igazgatósági irodáiban törték fel az 
íróasztalokat és szedték össze az ottlévő 
készpénzt, azután az ugyancsak ehöcmeleti 
oratóriumból szőnyegek segítségével lebo- 
csátkoztuk a templom hajójába. A templom 
oltáráról

leszedték a Szűz Mária-szohor arany- 
díszítéseit s mindazokat a brllllánsgyü- 
rilket, karperecekei, értékes ékszertár*  

■ Szinhardt Imre és Kraitsz Miklós napszámo
sok a llajcsár-uton lovaskocsin bútort szállítot
tak. A rendörposzt észrevette, hogy 

részegen ütnek a bakon,
mire megállította ökot, fölült melléjük és a ko
csit a közeli őrszoba felé dirigálta. Közben 
Szinhardt és Krausz a

rendőrre támadtak és le akarták dobni a 
bakról.

A rendőrnek sikerült megállítani a kocsit, s 
egy társa segítségével a garázda embereket elő
állította.

A rendőrök támadói ellen megindult az el
járás.

gyakat, amelyek fogadalmi ajándékként 
álltak az oltáron.

A rendőrség óriási apparátussal nyomozza 
a vakmerő rablókat.

Magyar Hír. Os'tálvsorsjatei.
Egyetlenegy sorsjeggyel nyerhető szerencsés 

esetben

5000 
aranypengő és pedig a jutalom 

300.006 
oranypengő, főnyeremény 

200.000 
pengő, stb., sió.

összesen 42.000 nyereményt, közel 
8 millió aranypengőt készpénzben sorsol 

nak k| uz uj sorsjátékban.
A sorsjegyek hivatalos ára osztályonkint

Minden második sorsjegy nyer! 
Húzás 

ls*r«fO<*t»* Aprl'io T-ón 
állami felügyelet és ellenőrzés mellett.

Sorsjegyek az összes főárii'-itókiiál!
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— Gömbös Gyula miniszterelnök az. ál
lástalan diplomások érdekében.' Amint an
nakidején közöltük, az állástalan diplomá
sok ügyével, foglalkozott az egyik minisz
tertanács, amelyen a mihisztcrclhök sürgő
sen intézkedett a legnagyobb nyomorban 
tevő állástalan diplomásoknak n végső le- 
zülléstől való megmentése érdekében. Ren
deletére a honvédelmi minisztérium terhére 
a Nádnsdy- és Vonat laktanyákban 50—50 
ember kap lakást és ellátást az Illés József 
egyetemi tanár, országgyűlési képviselő el 
nÖklele alatt álló Állástalan Diplomások Or
szágos Bizottságának íÁDOB) kataszteréből. 
A diplomások G-12-es csoportokban külön 
szobákban laknak, fehér tiszti ágyat és le
génységi ellátási kapnak. Ezeknek a diplo 
másoknak egy része eddig mcnhclyeken é*  
népszállókbnn lakott, most nemcsak Inkásl 
és ellátást, hanem otthont il talál a kaszár
nyákban, átadva helyüket a nv’nhclyckben 
a lobbi rászoruló szegényeknek. A diplomá
sok szakonként csoportosítva külön-külön 
laknak, együvé kerülve az ugyanolyan szak 
májú, hasonló gondolkozást! bojtárjaikkal.

Előállítások és szabadonboeNátások a 
főkapitányság politikai osztályán. Vasárnap 
Ilire terjedt, hogy a föknnilánvság politikai 
osztályára kihallgatás céljából előállították 
Illés Gyula költi!. IPés ügye vasárnap cséré 
tisztázódott és elbocsálolák ii főkapitány
ságról. Kívüle még nyolc személyt állítottak 
elő, hat nőt és kél férfit Ezeket vasárnap 
este ugyancsak clbocsátoták a rendőrségről.

.Márciusi ünnep nz Újságkiadók Ottho
nában. Ma hétfőn este, márciusi emlék- 
'ácsom lesz nz Újságkiadók Otthonában. Az 
ünnepi beszédet a Rákosi Jenő-serleggcl An
tal István dr. miniszteri tanácsos, n mi
niszterelnökségi sajtóosztály vezetője tartja 

— MucDonotct vasárnapi tanácskozása. Géni
ből jelentik: MacDonald angol miniszterelnök 
< ' l/ohl báró olasz, delegátus vasárnapi ta
nácskozása Gén fiién élénk szóbeszéd tárgyát 
képezi. A tanácskozásról természetesen nem 
adlak ki közleményt, ugv értesülünk azonban, 
hogy a incbeszélés cgv fcláönlaszaorszógí vá
rosban tervezett négyhatalmi konferencia ügyé
ben folyt. Egy látszik azonban , hogy a tanács
kozáson nem történt pozitív döntés és egyelőre 
lemondottak erről a tanácskozásról..

— A Petőfi Társaság nagygyűlése. A Petőfi 
Társaság vasárnap délelőtt nagygyűlést tartott 
Pékár Gyula elnök lésével. József királyi herceg 
Doberdó a nagy magyar temelő címmel megtar
totta székfoglalóját. Azután P. (luláesl Irén 
székfoglalója következett.

Halálos aiilógázolás a Lövölde-téren. 
Vu.sárnap este 7 óra tájban aulógázolás tör
tént n Lövölde-téren. A Vilma királynő-iil 
idő! sebes iramban robogott a Bp. 28—419. 
tendszámu Márta-taxi, amelyet Unbralh 
Gyula 39 éves sorőr vezeteti. A Lövölde-tér 
7. számú ház előtt ugyanakkor sétált arra 
<izv. Fehér Sándorné Wcsselényi-utca 57. 
száimi házban lakó idős uriasszony. Leiépeit 
a járdáról, hozzátartozói ijedten szóltak rá: 
vigyázzon, mert jön nz autó. Az asszony a 
figyelmeztetésre megijedt és szinte az autó 
alá szaladt, amely végiggázolt rajta. Iíopo 
nvaalapi törést szenvedett. A mentők beszól 
litolúk a Rókus kórházba, de már útközben 
meghall. A gázoló autó sofőrjét előállították 
:• főkapitányságra, aki szemtanukra hivat 
kozva, azt hangoztatta, hogy szabályszerűen 
hajlott és a halálos balesetért őt nem ter
heli a felelősség.

Vasárnap ünnepelték Ditrói Mór 6(1 
éves milvészjiiblleumát. A 82 éves Hitről 
.Mór tiszteiéiért*  zsúfolásig lelt meg vasárnap 
délután a Zeneakadémia nagyterme, hogy a 
Vígszínház egykori közkedvelt igazgatóját 60 
éves müvészjubileumn alkalmából ünnepel
jek. Gál Gyula prológusa és Bárdos Artúr 
ünnepi beszéde után a fővárosi müvészlársa 
dalom szine-jnvn szórakoztatta h közönséget. 
A jubiláns Ditrói iiz egyik páholyból kö
szönte meg a pódiumról és a nézőtérről felé 
áradó szeretet.

— Eljegyzés. Wcllner Mugdu éa Erdő*i  Szil- 
Valter hirlnpiró jegyesek. — Sleinbergcr Má
riáimét eljegyezte Köbei Gyölgy, i. Magyar Ál
talános Hitelbank tisztviselője. (Minden külön 
értesítés helyett.)

— Here két színház között ■ Timosa miatt. 
Kitört a harc n legnagyobb színházi siker: n 
Timosa körül. A hlrdetöoszlopokon ugyanis a 
következő plakát jelent meg: „Felhívjuk az

szinhíizlálogató közönség figyelmét, 
Kisfaludy Színház által vasárnapra liir 

„Timosa, a hllshagyott" cimü színdarab 
nem azonos a Uethlentéri Színházban kétszáza 
dik előadás felé tarló órlósl sikerű „Timosa. a 
cár katonája'' című zenés legendával. A Kis 
Inludy Színház vezetősége ellen tisztességtelen 
verseny címén uz eljárást folyamatba teltük. 
A Bethleniért Stinliáz." A*  cngedólv-ltyyosztály 
vezetője. <lr. Padi Béta rendőrtanácvK máris in 
lézkedell a furcsa konkuirencis ügyében és k<> 
telezte n Kisfaludy Színház ' e/.elöségél, hogy az 
előadás megkezdésénél élőszóval konferálják be 
azt, hogy az általuk előadott darab semmiféle 
vonatkozásban nincs u Bethleniért Színház ,Ti- 
moso'*  cimü darabjával

— Az Amatőr. A leclmlko minden aktuális 
és érdekes kénlest l >< IcgrészleleseblM'n és a 
legm< gbizha'óbban világit jég meg A: Amitór 
közleményei. Ez n kiválóan szerkesztett és ol
csó folyóirat egyre nagyobb népszerűségre tesz 
szert a rádió, a fényképészet és áludaboi a 
technika iránt érdeklődő közönség körében ' 
mert bámulatos érzékenységgel találl reá a 1 
jnni ember szükségleteire A gazdag tartalmú, ' 
illusztrált lap egyes száma 60 filterbe kerül. i

(Tekintve, hogy kisül ölt az első tavaszi nap
sugár, .Móricka vasárnap délelőtt papájával, 
az anekdotákból jól ismert Kohn úrral ki- 

‘ ment korzózni a Dunapartra.)

MÓRICKA: Papa, nézd csak, olt jön az 
Vdolí bácsi!

KOIIN UR: Ne kiabálj’ Nem kell minden, 
kinek tudni, hogy a nagybátyádat Adolfnak 
hívják!

MÓRICKA - Miéri? Adolf egy nagyon diva
tos név. Több kancellár viseli.

KOIIN UR: En csak a Hitlerről tudok. 
MÓRICKA: Es a Dollfuss?
KOIIN UR: Az Dollfuss.
MÓRICKA: Biztosan Dollinak hívják olt 

hon. (Hirtelen másról kezd beszélni.) Papa, 
le nem kapsz, zöldhitelt?

KOHN UR. .Mi vagyok én? Egy kisgazda? 
MÓRICKA: Jó, jó, csak ne tetesd magad, 

szerepeltél te már mint kisgazda is. Mondta 
a mama.

KOHN UR: Mit mondott ii mama?
MÓRICKA: Hogy mielölt elvetted őt, 

tV u kkölesönökbőI éltél.
KOHN UR: Mórickn, ha még egy szól 

szólsz, belefojtalak a Dunába
MÓRICKA: Legjobb volna az egész zöld

hitelt alsós-alapon megcsinálni.
KOHN UR: Hogy érted ezt?
MÓRICKA: Hogy aki nem tudná fölvenni 

a hitelt zöldre, fölvenné tökre, pirosra, 
makkra, vagy kínaira.

KOIIN UR: Miféle uj figura az, hogy 
kínai?

MÓRICKA: Ágyú nélkül. Papa, ki az a 
bácsi olt a Buchwald-széken?

KOHN UR: Az a Jánossy Gábor képviselő, 
aki mindig idéz, ö mondta a múltkor, hogy 
...Minden állam talpköve a tiszta erkölcs".

MÓRICKA: Az államnak van talpköve is? 
KOHN UR:
MÓRICKA:

Iája van.
KOHN UR:

zet a költészet tan bán.
.MÓRICKA: A talpfáról csak Idézés van? 
KOIIN UR: Ne kérdezz annyit, inkább

nál persze.
Azt hittem, hogy csak talp-

Az Is van, dc'arról nincs ide-

— Vasárnapi zene- és táncesemények. Rend
kívül tehetségű, uj tánccsillag tűnt fel va
sárnap délelőtt az Ufóban: Bauer Lilin, a 
Sz.entpál-iskola növendéke. Bauer Lillát technikai 
tudás, nagyszerű fantázia, zenei biztonság jel
lemzi. — A Zencukadéniián vasárnap délelőtt 
Klemperer Ottó ismételte meg remek Beethoven- 
hangversenyét, amely ezúttal még jobban sike
rült. — Értékes színvonalat reprezentált a Bel
városi Színházban Asclicr Oszkár matinéja, 
amelyen a kedvelt előadóművészen kívül egy 
csomó művész működött közre.

Remek férfiöltöny 
mérték szerint 35.— P!
Kitűnő minőségű, tavalyról 
maradt, de az idei divatfalmeg- 
megegyező, sötétkék, fekete vagy 
divatmintázott maradékokból 
rendelhető remek kivitelű férfi
öltöny mérték szerint többszöri 
próbával 35.— P-ért. Divatos át
meneti felöltő 28.— P. Amig a 
készlet tart. Puhakereskedeími 
Vállalat, Ferenc-körut 39, I. em. 
Egyszeri rendelés elég, hogy 
állandó vevőnk maradjon.

— Megalakult a Közhaszna Gépjármüvek Vál
lalatainak Országos Egyesülete. Az autós fron
ton a közhasználatú gépjármüvek vállalatai kö
zölt megtörtént az egyesülés. A KMaC helyisé
gében az egész országból összegyűllek a forga
lomban lévő közhasználatú autók, bérautók, 
taxik, autóbuszok és teherautók tulajdonosai és 
szövetségei alakitollak. Elnöknek gróf Teleki 
Jánost, az ismert forgalmi szakértőt választot
ták meg. A Közlnuznólalu Gépjárművek Válla
latainak Országos 'Egyesület főcélja tulajdon
képpen az, hogy nz nutóvállnlntok és nz állam- 
'ásniuk érdrkiil^összeegyczlesse és megvédje 
ugv az autós front, mini a vasul vitális érde
keli. Ez a szövetség lesz hivatva arra is, hogy 
ur 1930. évi XVI. I. c végrehajtásának követkéz- 
menyeképpen kenyerüket veszteit kis-aulós eg
zisztenciák kérdésének közérdekű rendezésére 
módot találjanak. Az alakuló közgyűlést pénte
ken. március 17-én tartják meg a KMAC nagy 
termében.

— Hm kevés pénzért kifogástalanul akar öt 
tdrködni. klrcsse fel a „Divat uriszabóságol" 
f.lzsebet kőrút I. I cm., ahol mérték ufón ren 
dclhel finom szővelmnradékkokból remek kivi- 
tdu férfiöltönyt 50 pengő propogandaáiban.

nézz jobbra. Ott jön n magyar Hitler-párt 
vezére, a Meskó.

MÓRICKA: Papa, mit gondolsz, ha Meskó 
volna a miniszterelnök, hogy hívnák akkor 
a belügyminiszteri?

KOIIN UR: No?
MÓRICKA: Horogkeresztes Fischernek.
KOHN UR: Nézd azt a bácsit azzal a kis 

hegyes szakállal, aki szembejön velünk. Ez 
a hircs Szterényi.

MÓRICKA: Papa, ha a Szterényi volna a 
miniszterelnök, hogy hívnák a kereskede
lemügyi minisztert?

KOHN UR: Nem tudom.
MÓRICKA: ügy hívnák, hogy Talp- 

fabinyi.
KOIIN UR: Móricka, most már csakugyan 

eleget locsogtál.
MÓRICKA: A női képviselők nem 

nak ki?
KOIIN UR: A korzóra nem.
MÓRICKA: Eszembe jut, hogy ha a 

mát megválasztanák képviselőnek, az 
künk sok pénzünkbe kerülne.

KOHN UR: Miért?
MÓRICKA: Mert minden közbeszóláshoz 

uj ruhát csináltatna. (Körülnéz.) A Bethlent 
se látom itt.

KOHN UR: Mert ő most Németországban 
turnézik. Tegnapelőtt kelteit volna Hamburg
ban előadást tartania, de rekedt volt.

MÓRICKA: Azért a pénzért otthon is 
kedhelett volna. Meglátogatja Hitlert is?

KOHN UR: Nem tudom.
MÓRICKA: Papa, igaz az, hogy amikor

gébben két uralkodó meglátogatta egymást, 
akkor egymás egyenruháit viselték?

KOIIN l’R: Igaz.
MÓRICKA: Es ha Hitler fog találkozni a 

Mussolinival?
KOHN UR: Nem tudom.
MÓRICKA: En már tudom. Inget válta

nak. (Meglát valakit a Hangli előtt hullámzó 
tömegben.) Nézd, papa, itt jön a Gál.

KOIIN UR (érdeklődve): A Júlia, a Miss 
Hungária?

MÓRICKA: Nem, a Jenő, a Miss Parla
ment.

jár-

ma
iié

re-

ré-

— Uj szükségrendelctekct bocsát ki az 
osztrák kormány. Becsből jelentik: Vasár
nap éjszaka az osztrák kormány nyolc újabb 
szükségrcndelelel bocsátott ki, amelyek job
bára kereskedelmi és ipari kérdésekről szól
nak. Többek közölt az osztrák kormány 
német mintára szintén betiltja az egységár
áruházak működését.

— A napokban ünnepelte a Király-Színház az 
idei színházi évad egyik legnagyobb sikerű ope
rettjének, a Kadétszerelemnek 75-ik előadását. 
A közönség, mely a színházat színűitig megtöl
tötte, elragadtatással tapsolt a gyönyörű muzsi
kának. a kacagtató jeleneteknek és a kitűnő 
együttesne. A Kadétszerelem biztos léptekkel és 
állandóan zsúfolt házak mellett halad a 103-dik 
előadás felé.

— A férjgyiikos debreceni fűszeresnél ma 
helyszíni szemlét rendeznek. Debrecenből 
jelentik: A rendőrség befejezte a nyomozást 
Hegedűs János filszerkereskedŐ meggyilko
lása ügyében. Ilcgedüsnét, akit férje meg
ölésével gvanuistnnak, ma átadják az ügyész
ségnek. Prcineszherger vizsgálóbíró még a 
mai napon helyszíni szemlére veszi a váltig 
tagadó asszonyt és a szemlén valósággal el 
kell játszania- hogyan hatoltak be a lakó 
sukba nz állítólagos rablók, akik — sze
rinte — férjét megöllek. A rendőrség Hege
dűsek Szabó Kálmán utcai lakásának kör
nyékét elzárja a szemle idejére, mert attól 
tartanak, hogy óriási tömeg gyűlne ott egybe 
a szemle alkalmával.

— Izgalmas tisztajllás n szegedi IJnyd Tár
sulatban. Szegedről jelentik: A szegedi Eloyd 
Társulat igen nagy érdeklődés mellett tartotta 
iné gvasárnap tisztújító közgyűlését. Két lista 
állolt szemben egymással. Izgalmas külsőségik 
közt folyt szavazás után diszelnökké Winuner 
Fiilöpöl, elnökké Adler Rezsőt és Hofíer Jenőt 
választották meg, Vértes Miksa elnökjelölt pe
dig kibukott .

— Az ügyvédi Kamara beszámolója. A 
Budapesti ügyvédi Kamara szétküldie tagjai
nak a március 19-iki közgyűlés elé terjesz
tendő jelentését. jelentés, az ügyvédi kar 
krlségbeesclt jajkiáltása, sorra panaszolja 
sérelmeit és hajait. Elkeseredve mondja, 
hogy a .mostani világban, amelyben a szel
lemi és technikai fejlődés mind ujnbb és 
újabb erőforrásokat nyit meg és az egész vi
lágon felhalmozóit termékek használatlanul 
hevernek, az ember éhesen, dideregve, tra
gikus Tanlaluszként nem juthat hozzá a 
kincshez, amely érte van én az övé. Sorra 
veszi a világkrizis jelenségeit, majd sötét 
színekkel festi nz fi gv védi kar helyzetét. Az 
évi jelenlést dr. Pap József, n kamara elnöke 
éá dr. Blauner Mór főtitkár irta alá.

aruraktarát
Rendkívül oícsón

árusitunk :
Valódi an’íol női és férfi szive
teket. francia selymeket, bárso

nyokat és vászonárut.
Árusítás röggel 9-től este G-ig.

Szervita-tér S.

Magyar seregszemla
Kél hatalmas kötet fekszik elöltünk, gyö

nyörű, aranyozott piros vászon kötés ben, kb 
1000 oldal, minden második lapon egy-egy 
remek illuszIráciZ), csaták forgataga, lovas
rohamok, ágyúharcok, hősök, hadvezérek, 
lisztek és altisztek, színes és egyszínű mellék
letek, (érképek és vázlatok: Ez a Franklin 
Társulat kiadásában most megjelent A Ma- 
Ulfar katona, Vitézségünk ezer éve című 
díszmunka. Nagy elhatározás és igazi ma
gyar lelkesedés kellett hozzá, hogy a mai ne
héz időkben ilyen fényűző köntösben, ilyen 
nagyszabású könyv kiadására vállalkozzék 
valaki. A vállalkozás azonban-méltó a Frank
lin Társulat nemes irodalmi múltjához. Ez 
a mű, amely a hadtörténelmi kutatás leg
újabb eredményeit foglalja össze élvezetes 
és színes előadásban, nem csupán ezer év 
magyar vitézségének apotheoziser, hanem 
éppen a magyar erő, a magyar önfeláldozás, 
hűség és kitartás hangsúlyozásával igazi 
nemzeti cselekedet, amely hivatva van arra, 
hogy megdobogtassa az ifjú nemzedék szí
vói és soha ne engedje elhomályosulni lel
kében őseinek ragyogó és követendő példá
ját. A mű szerkesztője Pilch Jenő ezredes, 
a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 
munkatársai Gyalókay Jenő ezredes, a Ma
gyar Tudományos Akadémia tagja, Berkő 
István ezredes, a Magyar Katonai Szemle 
szerkesztője és Markó Árpád alezredes, a 
Hadilevéltár munkatársa, valamennyien a 
magyar katonai irodalom legkiválóbb mű
velői. Pompásan értik nemcsak a mester
ségüket, hanem az írás mesterségét is, mert 
előadásuk sohasem válik puszta, adatszerű, 
száraz történelemmé, vagy felsorolássá, ha
nem mindenütt kierzik hangjukból a csodá
lat és a lelkesedés azok iránt, akik a magvar 
kardot csorbítatlanul meghordozták Európa 
minden harcterén és tiszta fényben hozták 
vissza. A műnek gyönyörű képanyaga mel
leit, amelynek nagyrészc itt jelent meg elő
ször, legnagyobb értéke éppen ez a lélekhez 
szóló vonzó előadás, amely alkalmassá teszi 
arra, hogy mindenki megszerezze, olvassa és 
élvezze, aki szívén viseli a magyarság jobb 
jövőjének ügyét. A pompás két kötetei nagy- 
bányi vitéz Horthy Miklós, Magyarország 
kormányzója, József királyi herceg tábor
nagy és Gömbös Gyula miniszterelnök és 
honvédelmi miniszter látta el meleg ajánló 
sorokkal.

— Hitler Ausztriába készül. Becsből je
lentik: Az eddigi tarvek szerint Hitler ápri
lis 4-én Innsbruckba jön és nagy politikai 
népgyülést rendez, hogy a töcincgekhez be
szélhessen. Amennyiben a Dollfuss-félc sziik- 
ségrendeletek abban az időben még érvény
ben lesznek, ugv ezt a népgyülést a fedett 
sportcsarnokban tartják meg .

— Pallaviclni György őrgróf előadása 
Egerben. Egerből jelentik: Pallavicini
György Őrgróf országgyűlési képviselő va
sárnap délután szépszámú közönség előtt 
tartott előadást A királyság és az integritás 
címmel Egerben Előadásában Pallavicini a 
modern legitimsta politika irányelveit is
mertette és fejtegette a sokszor tapsoló pub
likum előtt.

Záilogcéduláf,

•
 arnnva', ezÜB'öt, brllllánsot hihető Ion magas árén 

veszek. Iváncslcs ékszerüzlet, Kékóczl-ut 9. sz in

— Leleplezték Teöreök Aladár síremlékét. A 
Magyar Gyorsírók Országos Szövetsége vasárnap 
délelőtt ünnepélyes keretek közölt avatta fel a 
fiatalon elhunyt kitűnő magyar gyorsírónak, 
Teöreök Aladárnak síremlékét A farkasréti le- 
metőben a siremlékfelavaló ünnepélyen meg
jelentek a gyorshóegyesiilelek és a fővárosi 
iskolák gyorsíró köreinek kiküldődéi. Bcrényi 
Sándor avatta fel a művészi síremléket, majd 
Brőzik Félix dr. hosszú beszédben emlékezett 
meg Teöreök Aladár munkásságáról.

— Vajdarabokat raktak Ismeretlen tettesek 
a vonat elé. Zalaegerszegről jelentik: Vasár
napra virradó éjszaka Pári vasúti állomás 
közelében n lapolcn—veszprémi személyvo
nat vezetője észrevette, hogy a vasúti vágá« 
nyokon vasdarabok fekszenek. A mozdony*  
vezetőnek még idejében sikerült lefékezni a 
vonatot, úgyhogy baleset nem történt. Az ed
digi nyomozás megállapítása szeriül ismeret
len tette tek a közelben lévő vasúti hidrái né
hány vasdarabot szedtek le s ezt helyezték a 
sínekre. A csendőrség erélyes nyomozást in
dított nz Ügyben.

— Kis lord a Lahrlolábnn. A I.abrlola szín
házban kedden, délutáni előadás keretében, a 
Kis lordot adják elő.
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— Derült Idő, erős éjszakai lehűléssel. 

Vasárnapra valamivel hűvösebbre fordult 
•z idő. A déli hőmérséklet -j-4 fok volt. A 
Meteorológiai Intézel prognózisa szerint 
gyenge északkeleti légáramlás, derült idő cs 
erős éjszakul lehűlés várható.

Marx halálának ötve
nedik évfordulója. Hol
nap, március 14-én lesz 
öt ven esztendeje annak, 
hogy á tudományos szo
cializmus mega lap i tó ja:
Kiül Marx meghalt. 
elmúlt félévszázad alatt 
mind ismertebb lelt ma 
már világhirii tana s fo
kozatosan a munkásmoz
galmak erősödésével mii 
liói. nőitek a második 
lnternacionálé híveinek s 

ellenzőinek. éz< k nz alapelvek, amelyeket Marx 
„Kopttal" című könyvében, majd pedig nz Engels 
társaságában kiadott Kommunista kiáltványban 
lefektetett, ma is tudományos nlapját képezik a 
szociáldemokrata mozgalomnak

— öngyilkosság a strandon. Vasárnap hajnal
ban a Danubius strandfürdő előtt a Dunapar- 
ton nz egyik fűzfán akasztott embert talált a 
rendőr. Megállapították. hogy az öngyilkos Ke
rekes Sándor 65 éves cipészsegéd. Búcsúlevelet 
találtak nála. Ebben azt írja, hogy anyagi gon 
dók miatt ment a halálba. Holttestéi a törvény 
széki orvostani intézetbe szállították.

Vagyont érő gyöngy
sor a barométerben. Kü
lönös leletre bukkant a 
bécsi rendőrség egy ház
kutatás során nz állami 
zálogházak egyik Igazga
tójának lakásán. A rend
őrség már régen keres 
egy közel 150.000 schil- 
ling értékű gyöngysort, 
amelynek eltűnését Colul- 
Spegcr grófnő már he
tekkel előbb bejelentette. 
A gyöngysor pontos le

írását annakidején közölték az összes záloghá
zakkal és kérték, ha azzal vnlnki jelentkezik, 
úgy azonnal rendőrnek adják át. Annál nagyobb 
meglepetést keltett, mikor bizalmas bejelentés 
alapján kiderült, hogy a tolvajnak, aki nem 
más, mint a meglopott grófnő unokaöccse*  
Herber Popper báró — Jeritza Mária férjének 
közeli rokona — mégis sikerült a körözött ér
tékes ékszert potom 400 schillingért elzálogosí
tania. A zálogház egyik igazgatója a gyöngysort 
lakásán rejtette el, hogy majd alkalmas időben 
kicsempéssze az országból; addig is a falon 
függő barométer belsejébe dugta. Itt találta meg 
azt a rendőrtanácsos, aki a zálogházi igazgatót 
és a fiatal bárói letartóztatta.

Szenzációs fordulat Meszlánvl 
ddrien milliós hagyatéka KgyéDsn 

n főügyészség a logerOsen megszüntetett OUnligy 
ulrafetuótetet indituanyozta

Meszlényi Adrién több mint egymilliós 
hagyatéki ügyében váratlan fordulat folytán 
nagyszabású bűnvádi eljárás indul.

A főügyészség döntése alapján magas
állású urakkal szemben erélyes és szi
gorít Intézkedéseket indítványoz a vád

hatóság.
Egy törvényszéki biró is szerepet játszik a 
feltűnést keltő ügyben, melyben szinte pá
ratlan körülmények között indul meg az. uj 
eljárás: a főügyészség többek között olyan 
ügyben, melyben önmaga már jogerősen 
megszüntette az eljárást és amelyben az 
Ítélőtábla is jogerősen megszüntető határo
zatot hozott.

uj adatok alapján iijrafelvétcl elrende
lését kéri.

Meszlényi Adrién után végrendelet ma
radt, amely az óriási vagyont közalapítvá
nyi célra hagyta. Mcislinger Róbert alezre
des, az elhunyt művésznő íiyjre annakidején 
meglepő fordulatképpen följelentést telt az 
ügyészségen.

okirathamisitás. lopás és más bűncselek
mények

címén. Azt állította, hogy a hagyatékot meg
lopták, a végrendeletet meghamisították, az 
Igazi végrendelet másképpen szólt.

Szenvedélyes háborúskodás indult meg a 
végrendelet végrehajtójával, Szappanyos 
Gerő dr. ügyvéddel az ügy többi szereplő
jével szemben, akik között egy törvényszéki 
bíró, Szappanyos dr. fia is szerepel.

Ugyanekkor megindullak a polgári perek, 
melyekben Mcislinger alezredes jogait köve
telte. Évek teltek el a pörösködésekkel: az 
ügyészség a bűnügyben megszüntette az el
járást, ezt a főügyészség helybenhagyta, 
majd amikor az alezredes átvette a pótma- 
gánvádat, a vizsgálóbíró, a vádtanács és az 
ítélőtábla egyöntetűen elutasították a vizs
gálati indítványt és

jogerősen megszűntették az eljárást.

A polgári per során Meislinger alezredes 
győzött ellenfeleivel szemben és a milliós 
örökség birtokosa lett. Az ügy befejezése 
után újabb följelentést telt az alezredes, ha
mis tanuzás címén azokat vádolta meg, 
akik

szerinte a tárgyalások során hamisan
**• vallottak.
A följelentés alapján megindult nyomo 

zást az ügyészség megszüntette Az alezredes 
ez ellen felfolyamodott. A főügyészség elé 
került az ügy és bonyodalmas előzmények 
után történt a meglepő fordulat:

a főügyészség utasítására az ügyészség 
a vizsgálóbíró előtt a hamis tanuzás 
ügyében vizsgálat elrendelését indítvá

nyozta.
Ugyanekkor azt a további indítványt terjesz
tette elő, hogy

a régen megszűntetett bűnügyben ren
delje el az ujrafelvélelt és ennek során 
egyéb erélyes intézkedéseket a már egy
szer jogerősen rehabilitált személyisé

gekkel szemben.
Döntés még nem történt: a vizsgálóbíró 

véleménye szerint az ujrafelvélelt csak a 
törvényszék hármastanácsa rendelheti el és 
az indítványt áttette a törvényszékhez. A 
törvényszék Ldnyf-tanácsa ezzel szemben 
azt a határozatot hozta, hogv a vizsgálóbíró 
illetékes az ujrafelvétel elrendelésére. A dön
tés ellen az ügyészség felfolyamodott és 
most

az ítélőtábla dönti el, hogy a vizsgáló
bíró vagy a törvényszék határoz-e az 

ügyészség indítványáról.
Most mindenütt nagy érdeklődéssel várják 
a fejleményeket a fcltünéstkeltö ügyben.

— A Beszkárt kommunistái az ügyészsé
gen. A főkapitányság politikai nyomozó
főcsoportja, mint ismeretes, 17 Beszkárt 
kalauzt és kocsivezetőt kommunista szer
vezkedés gyanúja miatt előzetes letartózta
tásba helyezett. A fennálló társadalmi rend 
elleni izgatás cimén hirdették ki vasárnap 
délben előttük a bűnügyi osztályon a letar
tóztatás! végzést és a kora délutáni órákban 
valamennyiüket átkisérték a Markó-utcai 
fogházba.

— Tűz az esernyfiboltban. Neustadt Adolf 
Andrássy-ut 7. sz. alatti esernyőkereskedésében 
szombaton éjszaka fűz keletkezett A tűzet a 
központi tűzoltóság mintegy negyedórái munka 
után eloltotta. A kár ezerötszáz pengő.

Vigyázzon,—“
IR/ézze meg 

a dobozon vagy ládán 
a gyár nevét.

i ,e,iór c'ik<>rra| Mzö11

sic i E vaizt, 
esz az olcsóbb

A cukrozatlan szedett-vedett áru 
kisebb ár mellett is <]rJsg«ibb-

— D’Annunzió — 
hetvenéves. Olaszország 
legnagyobb élő költője 

jubilál. Gabriella 
I)' Annunzió most ün
nepli hetvenedik szüle
tésnapját. A Tűz világ
hírű szerzőjét, aki 
nemcsak az olasz iro
dalomnak vezéralakja, 
hanem a háború lilán 
I'itime elfoglalásával az 
olasz történelemben is 
nagy szerepet játszott — egész Olaszország 
ünnepli a hetedik X. küszöbén. Az ünnep
ségeken természetesen Mussolini is részi
vesz, aki a nagy költőt mai születésnapján 
meleghangú táviratban üdvözölte.

— Ha jól és olcsón akar öltözködni, for
duljon a „Divat uriszabósághoz" Erzsébet- 
körút 1. sz. I. cm. A jelenlegi nagy munka
nélküliség enyhítésére a cég szakképzett mun
kásait elbocsátani nem akarja. íA miután 
sikerült jómlnőségil férfiruhaszöveteket olcsó 
áron beszerezni, ezért elhatározta, hogy sa
ját műhelyében készit rendelésre mérték 
után többszöri próbával elegáns férfiöltönyt 
50 pengőért. Minden darab a cégfőnök ellen
őrzése mellett készül, a legtökéletesebb ki
állításban. E megalapítást aláírja bárki, aki a 
fenti cégnél rendelni fog. Felhívjuk Igen tisz
telt olvasóink figyelmét ezen harminc év óta 
fennálló közismert és megbízható cégre.

— Leszúrta sógorát egy sárvári kőműves. Bort 
János sárvári kőműves tegnap délután elment 
különélő feleségéhez, hogy hazavigye, de az 
asszony megtagadta férje k’rését A vitatkozás 
közben hazaérkezett az asszony öccse, Kondor 
József, aki durván viselkedő sógorát kidobta. 
Bori a verekedés közben kést rántott és kétszer 
egymásután sógorába vágta, aki eszméletlenül 
esett össze. Kondort életveszélyes állapotban 
kórházba szállították, Borit pedig őrizetbe vették.
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Premier után
AHOL TILOS A SZERELEM. A darab egy nagy 

•terep A szereplő: Bajor Gizi, tehát indokolt, 
hogy előadják Bajor Gizi művészetén át meg
értjük azt, amin, a darnbot olvasva, csak fejűn 
kel csóváltrúnk: a mindenható szerelem hőskői 
töményét A szerelem lourdesi csodájához bl- 
zony sokáig fog vándorolni a közönség, kiilö 
nősen nz, amely nem vet meg a romantikát eb
ben a leszerelési konferenciái, tüzcsóvús világ

Bajor Gizi

bán. Kiugró értéke nz előadásnak Rápolti Anna 
szereplése. (Sajnálom, hogy a fotográfus nem 
az ő képét szállította, de igy is rövidesen meg
ismeri mindenki!) Odry Árpád szigorú apa 
figurájával, Pelheő Attila Browning-költő 
maszkjában és szavaival, Go/nbaszőpf Irén egy 
szerűségével és Aghy Erzsi lliirnhájóval illesz 
kodéit a költői lendületű darabba, amelynek 
külön érteke Csal hó Kálmán rendezése.

HÁZASSÁGGAL VÉGZŐDIK. Valóban 
hiánytpólló darab ez a Belvárosban Arra
felé ugyanis egyelőre nincs kabaré. Vaszary 
János ötletesen, szellemesen s a tóié meg
szokott gamln fintorokkal bőven gondosko
dik a közönség kabaré izii kaeagtatásóról. 
És itt kell szót kérnem azok ellen, akik a 
daruiról más mértékkel mérik, mint ahogy 
Vuszary — ez a nagyon tehetséges színpadi

Lázár Márta—Páger

Író — elkészítette és a Belvárosi Színház 
előadta. De ..ezer ördög és pokol", — hogy 
hívek inat adjunk a darab máoodik felvoná
sának tónusához , ki tud eleget tenni 
mindenkim k?' Viszont hogy a magyar szín
padok legszebb nőuéldányál, n bűbájos és 
tehetséges Ló ár Máriát láthattuk, akit 
ugyan nz Idén mór löbhlzbcn raboltak el kü
lönböző darabok l an, — ez is megéri már a 
beléptidijnt. A mindig remek Páger Antal, 
a mulatságos Huszár Pufi, az ő egész estét 
betöltő hasával (de jóval kisebb humorá
val), Harsányt Rezső, Justh Gyula, Rubinyl 
Tibor, Báróthy József, Síirmai Vilmos, Bo- 
ray és még több színész jól követték a 
szerző intencióját: mulattatlak. (s. s.)

RITZ, 
A919
HUNYADY SÁNDOR 
u j színdarabja

Szombaton, március 18 án
o I ö a z tt r

vígszínház
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Gaál Francit a „nácik" eltanácsoiták 
Berlinből Vasárnap éjfélkor Budapestre érkezett

Külföldet járó magyar színésznőink kö
zül egy ismét hazaérkezett: Gaál Franciska 
vasárnap éjfélkor kikötött Bauhyányi-utcai 
lakásán. Gaál Franciska most fejezte be 
Berlinben legutóbbi filmjét, amelyben part
nere Ismét Paul Hörbiger. Gaál Franci hir
telen és váratlan Pestre utazása — berlini 
értesülő.,ünk szerint — szorosan összefügg 
az ott lezajló politikai eseményekkel. A ho
rogkeresztesek ugyanis

a legszigorúbb cenzust viszik keresztül 
nemesük a gazdasági, hanem a müvé- 

izeti életben is.
Az Vniversal-Film .4. G. berlini vezetőjét. 
Joe Pasternakot már napokkal ezelőtt fel 
• zólitották. hogy sfirr’ősen felezze be a mos! 
folyó munkáit, azután pedig listát nyújtson 
be azokról a művészekről és segédszemély
zetről, akiket a filmnél foglalkoztat. A lista

Magyar operetirevü-társulatot
Sziklai József, szerveznek Budapesten 
vész^kapou^ a wWgói világkiállításra 
megbízást a reprezentábilis magyar előadás megrendezésére

Az eseménytelen és egyhangúságba fulla
dó magyar színházi életnek uj szenzációja 
van. Megkeresés érkezett a csikágói világ
kiállítás rendezőségétől, hogy az ott felállí
tandó világszinpadra egy

negyventagu magyar színtársulatot ke
resnek.

amely a Csikágóba özönlő amerikai ma
gyarokat és a külföldieket az igazi magyar 
színpadi művészettel megismerteti. A világ
kiállítás rendezőségének egyik magyar tagja 
járt a napokban Budapesten és a társulat 
szervezésével, valamint az előadás rendezé
sével

Sziklai Józsefet, az Ismert és kitűnő 
táncos-színészt,

a vn|t Fővárosi Operetlszinház tagját bízta 
meg. Sziklai József a megbízása értelmében 
hozzákezdett a társulata megszervezéséhez. 
Főcél az, hogy a tánc, a znee és a dal leg
kiválóbb magyar reprezentánsaival adasson 
elő csikágói világszinpadon egy olyan ma
gyaros revüt amely emellett eredeti és ame

Izgalmas affér a Nemzeti Színházban
Odry Árpád és Incze Sándor között
Ahol tilos a szerelem - ott ugylátszik tilos a tanácsadás is

Néhány nappal ezelőtt mutatták be a Nem
zett Színházban Rudolf Besler „Ahol tilos a 
szerelem'' című darabját. A darab nagy sikert 
aratott, de ennek megfelelően színházi kabala 
szerint

megvolt a csattnnós előzménye Is.
A darab házi főpróbáján Incze Sándor nem 
mint színházi lapszerkesztő, hanem mint a 
darab menedzsere kopogtatott Odry Árpád öl- 
fűzőjébe. A művész éppen jelenetére készült, 
amikor Incze Sándor ezekkel a szavakkal for
dult hozzá:

— Kedves művész ur, ha megengedi, néhány 
tanácsot adhatok szercpbeli felfogására vonat 
kozónn, tudniillik a darabot én Londonban 
már láttam.

Odry Árpád azonban nem fogadta el a taná

BOLONDOSA
SZÍNHÁZI napló

Színházak héttői műsora:
NEMZETI SZÍNHÁZ: Ahol tilos a srcrrlcm (H8). 
VÍGSZÍNHÁZ 5 pénz nem nitnden (S>. 
KIRAI.Y SZINllÁZi Kadclszcrclein (R).
BELVÁROSI SZÍNHÁZ lhinMARRal kezdődik (8). 
KAMARASZÍNHÁZ: Ml« « wülők alusznak 48) 
MAGYAR SZÍNHÁZ: Rulett (8).
I'ESTI SZÍNHÁZ: Zsákbamacska (8). 
ANnRASSVITI SZÍNHÁZ. Tisztelet a ki-ételnek (9). 
TLREZKORUTI SZIM'ADi Tempó szerelem (9) 
BETHLEN TERI SZÍNPAD: Tiinns. <>,« és 4,9). 
I.ARIUOI.A VARIETÉ: Ray Venlura <81.
KOMÉDIA ORFFt'M: Salamon rekord műsor fH9). 
STEINIIARDT SZÍNPAD, Rótt és Ste nhan.i 
R0VA1. ÖRFEl'M; Stciner jazz revü (Hó és H9).

Meghiúsult a Fővárosi Operetlszinház közeli 
nyitásának terveu Szombaton délulán ugyanis

Bethlen-térl Színpad 
Egész Pesten a timosarol beszélnek.

I Jegyrendelés: 4-43-76.

be is érkezett és a
ndcl-cenzura nem Ismer tréfát.

Joe Pasternak, aki magyar születésű és ter
mészetesen előszeretettel alkalmazott ma
gyarokat filmjeinél, erősen megnyirbálva 
kapta vissza listáját.

A kék ceruza Gaál Franciska nevét Is 
törölte és ennek „eltanácsolásl" jellege 

van.
l’gy értesülünk, hogy Joe Pasternak június
ban valószínűleg Pestre jön filmezni, ami
kor megcsinálja a következő Gaál Franci
filmjét, ha ugyan addig el nem intézik, 
hogy a színésznőt Berlinben is foglalkoztat
hassa.

Gaál Franci mindenesetre két-három hé
tig Budapesten marad és várja az uj behí
vóját.

rikai méreteknek is megfelelő. Felhatalma
zása negyventagu színtársulat szervezésére 
szól. Ennek értelmében tárgyalásokat foly
tat Rőkk Marikával, Szokolay Ollyval, Kun 
Magdával, Szabó Lujza operaénekesnővel, 
Halmos Jánossal, Palló Imrével. A revü 
egyik bonvivánja Tolnay Andor lenne, tán
cosa Fcleky Kamill és a komikusok közül 
eddig Radó Sándort vette kombinációba. A 
díszleteket máris készíti Gyarmat hy Miklós.

Tizenötképes magyar opereltrevü meg
írására és zenéjének elkészítésére is tárgya
lásokat folytat Sziklai Az a terv, hogy ezt 
a revüt

májusban tliéatre parée keretében 
Budapesten bemutatják.

és a teljesen összetanult, kitűnő és fegyel
mezett társulat júniusban utazik ki a világ
kiállításra. Ami fő: minden költséget a ki- 
állítás vezetősége fedez és ehhez semmiféle 
kormányhozzájárulást nem kérnek. Rend
szerint ugyanis ez szokta megbuktatni az 
ilyen reprezentábilis magyar szerepléseket, 
amelyek eddig alig-alig jutottak külföldre.

csőt, hanem
hangos jelenetek között utasította vissza 

Incze tanácsát
— F.n már megtanultam színházat játszani 

London nélkül is — kiáltotta.
Incze Sándor sarkonfordult, otthagyta az 

idegesen viselkedő színészt, ezzel azonban az 
incidens korántsem lett befejezve, mert Odry 
Árpád a darab rendezőjénél, Csathó Kálmán
nál, majd az igazgatóságnál

panaszi emelt azért, hogy főpróba közben 
Idegeneket" engednek a színházt folyo

sókra
és az öltözőkbe.

A furcsa bejelentésnek, úgy tudjuk, folyta 
lása lesz I

ideiglenes megállapodás jött létre a színházat 
bérlő részvénytársaság és dr. Molnár Dezső ve
zetése alatt álló szinészkonzorcitiin között. Ezek 
szerint a színészek egy hónapra kópiák meg a 
színházat a főbérlő részvénytársaságtól, ezt a 
feltételt azonban a színészek nem fogadhatták 
el és a színházai a szezon végéig kérték maguk 
nak. Mivel nem sikerült ebben mcgóllapodniok, 
a színészek visszaadták megbízásukat a szín
ház főbérlőinek, akik még most sem szálltak le 
a mngns lóról és még mindig teljesíthetetlen 
feltételeket szabnak.

★

Nagy harc folyik a Zeneművészeti Fő
iskola néhány megüresedett rendes tanári 
tanszékéért. Studer Oszkár üresen álló he
gedűtanár! tanszékét Waldbauerrel akarják 
bizonyos körök betölteni, de a kultuszmi-

- ____  beszélnek.
2U0. előadás március 21. 

nlsztcrnél erősen szorgalmazzák Zathu- 
reakg Ede kinevezésit. Tarnay halálával az 
egyik zongoratanszék is megüresedett. Ezt 
azonban nem óhajtják betölteni azzal az in
dokolással, hogy úgyis sok a zongoratan
szakos és ennek a tanszéknek énekre való 
átminősítését kéri a tanári kar. Enekszakon 
ugyanis igen sok a növendék jelentkező és 
kevés a tanár. Szabados és Sik tanárok már 
nyugdíjban vannak, mégis kénytelenek ta
nítani. Az újonnan felállítandó tanszékre 
dr. Molnár Imrét jelölik. A magyar zeneélet 
mindenesetre nagy érdeklődéssel tekint a 
Zeneművészeti Főiskolán tervezett változások 
elé. Zathureczky, Waldbauer és dr. Molnár 
Imre egyébként óradíjas tanárok már a fő
iskolán, akik évek óla várják rendes tanári 
kinevezésüket.

*
Nagy riadalom támadt a Hunnia filmgyárban 

a Kísértetek vonata elmü uj magyar film fel
vétele közben. Eg.v váróterem díszletében ké
szül a most folyó jelenet, amelyben Törzs 
Jenő, Beregi Oszkár és Ladomcrszky Margit 
vesznek részt. Ladomcrszky Margit egy őr
jöngő nőt játszik, akt n tréfás, de látszólag 
komolyan kísérteties szituációban valósággal 
dühöng. Ezt a jelenetet Ijidomerszky annyira 
élethűen „vette*,  hogy tényleg extázisba jutott 
és két karjával nekiszaladt a váróterem ablak
üvegének. Pillanatok alatt vér borította el a 
színésznőt, aki ájulton esett össze. A filmgyár
ból a szomszédos Uzsokl-utcai kórházba vit
ték, ahol kimosták vérző sebeit, tetanusz ln,(ek
eiét adtak és bekötözték karját. Este flastro- 
mokkal össze-vlssza ragasztva játszotta a Víg
színházban szerepét a kitűnő színésznő.

★

Két nagyon érdekes jubileumot ült a héten 
a két operettszinházunk. A Király Színház
ban Gyöngy Pál operettje, a „Kadétszere
lem" ment hetvenötödször. Békeffy István 
és Szilágyi László librettójára Gyöngy Pál 
olyan muzsikát szerzett, amely szinte párat
lanul népszerű lett Budapesten. A hetven
ötöd ik előadás közönsége együtt fújta az 
operett slágereit a színészekkel. — A „Zsák
bamacska", a Pesti Színház páratlan sikerű 
operettje százötvenedszer került színre. Ez 
alkalommal Rőkk Marika édesapjának, Rőkk 
Edének a szerzők a következő dedikálással 
nyújtották át az obiigát cigarettatárca aján
dékot:

— ,,A Zsákbamacska szerzői — Marika 
szerzőjének."

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

Több figyelemreméltó filmet láttunk a hé
ten. Elsőnek említjük a Fórum francia slá
gerét: a Csókszüret-et, az ennivaló Anna
bellával. Gyönyörű és finom a Liebelei (Sze
relmeskedés) a Roval-Apolló vásznán. Anny 
Ondra édes vigjátéka, a Baby mulatságos 
élmény a Décsi, Omnia, Corso és Cityben.
.■■XV-AM -T, k-V4MS INYA1TJ

A Hétfői Napló számolt be először arról a 
válságról, amely a Vígszínház Nyugdíjintézetét 
lényeget!. A Vígszínház nyugdíjasainak egyré- 
sze ugyanis a pénzügyminiszterhez fordult és 
annak a szerződésnek hatálytalanítását kérte, 
amely a Vígszínház és a Nyugdíjintézet között 
a legutóbbi Időben létrejött. Ettől azonban 
egész függetlenül Góth Sándornak, a Nyugdíj
intézet alelnökinek véleménykülönbsége tá
madt az Intézet több vezetőjével, amely arra 
késztette a kiváló miivészt, hogy alelnöki állá
sáról lemondjon. Ezzel kapcsolatban híre ter- 
ledt annak, hogy az Intézetnél nyugdíjaztatását 
kéri, amely azonban egyet jelent a színpadról 
való lemondásával is. Mivel Góth Sándor szín
padról való esetleges távozása a közönség leg
szélesebb rétegét fájdalmasan érdekelné, meg
kérdeztük a művészt, aki ezt a hírt megcáfoltál

— Az a privát jellegű nézeteltérés, amely a 
vezetőséggel támadt, most van elslmulóban és 
ekkor valószínűen visszavonom lemondásomat. 
Valóban kértem a nyugdíjaztatásomat, ez azon
ban csak anyagi és nem művészi hátterű. A leg
természetesebb, hogy tovább és addig maradok 
színpadon, ameddig nekem azt a közönség 
megengedi.

*
Vasárnap délelőtt a Pesti Színházban Eré

nyiné Rosti Rozina növendékei mngánszámok- 
hnn és a Csókprofcsszor cimü operettben vizs
gáztak. Nagyon érdekes, hogy nz operettet, 
amelyet Szántó Artnnndon kivid Békőssy Tibor 
rendőrkapitány Irt, Békéssy Ln|os vezényelte, 
a női főszerepeket pedig a rendőrkapitány leá
nya: Békéssy Módi alakította kitünően. A többi 
dalénekesnő közül pedig Lukács Gizit, Meszlényi 
Irént, Dávid Zsuzsit és Szclecsényl Icát emel
jük ki.

♦
Uj és páratlanul érdekes produkcióval lepi 

meg a Kamaraszínház a közönséget. László 
Aladár „Bolondóra" című burles’koprn ttjét 
hozza színre, amelynek muzsikáját Szenes 
Andor verseire Szántó Mihály szerezte. A fej
tetőre állitbtt ötletes burleszk-cscinényck fősze
repeit a három Latabár, Somogyi Nusi, Re
ményi Lili, Kéri Panni, Vágőné Margit, Déri 
Hugó és Mátray József játsszák.

♦
Holló Klára kitűnő sanzon-énekesnőt és elő

adó-művésznőt március 22-én ismét láthatjuk a 
Zeneművészeti Főiskola nagytermében. A szim
patikus művésznő ezúttal kis jubileumot Is tart: 
ez lesz a tizedik előadóestje. — Lészay Kató, az 
ismert énekesnő 18-án este a maga nemében pá
ratlan produkciót teljesít. Magyar! tlzenöllagti 
jazz-zenekarának élén jazz-koncertet ad, ame
lyet a Jack Hylton-szcrü mókázás élénkít.
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ASSZONY»F
MOLY

TAMÁS
1.

A kandallóban jóízűen pattogott a tűz 
A szolba is meleg volit, nem csupán elő
kelőén berendezett. Finom, drága bútorok, 
pompás szőnyegek, csipkefüggöny, kényel
mes zsöllyék. a falaikon értékes, szép ké|>ek,
— nagyon barátságos és kellemes hangulat. 
A házigazda, mosolygó idősebb úriember, 
még jóval kedvesebb és barátságosabb, min! 
a dolgozószobája. Cserepekben szelíd virágok 
telték még nyájasabbá a hangulatot.

£s a látogató mégsem érezte jól magát. De 
csak titokban. Nem mutatta.

— Szóva-I. ha nem írok önnek, kedves 
barátom és nem kérem, hogy alkalomadtál 
keressen fel, akikor hónapok is elmúlhatlak 
volna és ... — hangzott a gyöngéd szemre
hányás.

—- Nagyon röstellem, igazán, — mormogta 
a látogató.

— Bizonyára egy nagyszabású regény fog
lalja el most minden idejét, kedves Mr. Jar- 
ley, — mosolygott vendégére megértőén a 
kiadó. — Vagy darabot ir ... nem. nem aka 
rak tolakodó lenni, egy pillanatig se higyje... 
És most se zavartam volna meg, de tudja, 
nagyon kell nekem ez a régen esedékes nö
vel 'a. az ünnepi számba. És kitől másító: 
kérjek ha nem öntől, kedves Mesterem ..

— Értem, — bólintott a látogató. — Min
denben igaza van, kedves Mr. Evans. Egészen 
nyugodt lehet, ezúttal se fogom cserben 
hagyni.

— Abban bizonyos vagyok! — jelentette 
ki őszintén a kiadó. — Róbert Jarley ragyogó 
fantáziája mindig tudott újat, érdekesei, meg 
lépőt hoznj olvasóinknak. Ez nem probléma 
Mikor kaphatom meg a kéziratot?

— A 'kéziratot? — ismételte halkan a kér
dést a Látogató. — Tudja mit: küldjön el 
holnap délben.

Az iró tréfás komolysággal mélyen meg
hajolt, azután megrázta barátja kezét és el- 
sétáit.

2.
Amikor kiért az utcára, már nem mosoly

gott. összevonta szemöldökéi és körülnézett 
idegesen.

Tehát meg kell írni a novellát. A jó no
vellát, természetesen!

De honnan vegyek most egy jó témát?!... 
vetette fel magában a nehéz kérdést Róbert 
Jarley, a kitűnő iró. öt füzetem van otthon, 
tele mindenféle érdekes jegyzetekkel. Egészen 
bizonyos, hogy ezúttal egyik sem ér semmit. 
Hiába, ez már igy van. Az a jó téma, amit az 
Élet produkál. Az élet, nagy kezdőbetűvel 
Mert abban van ötlet, fordulat, lelemény, 
fantázia. minden, ami jó, drága és hihetet 
len. Tehát oda kell menni az Élethez és meg 
kell kérni, hogy legyen olyan szives. ..

Nyitott szemmel sétált az utcáikon. Megné
zett mindent “s mindenkit.

Már egy fé'órája sétált igy és vadászott va 
lainire, maga se tudta, hogy mire, de ami 
rő| azt gondolhatta volna, hogy felhasznál
hatja hirtelen támadt bajában. Hiába nézett 
meg mindent és mindenkit felfokozott ér 
doklődéssel — semmi olyat nem látott, ami
ről azt mondhatta volna: Pajtás, ez az, most 
már tudod, hogy miről van szó, siess haza és 
láss munkához!

Egy órai eredménytelen cserkészés után el 
határozta, hogy hazamegy.

Leül iróaszlalához, előveszi összes jegyze
teit. megnézi, hogy mi minden van raktáron 
és akkor majd csak talál valamit... Mái 
se nem látott, se nem hallott és méltatlan 
kodva kapta fel a fejét, amikor nekiment 
egy szembejövőnek, — helyesebben az ment 
neki — aki röglön rá is szólt:

— Az utcán ne tessék aludnil Még elgázol! 
Nézd csald

E barátságtalan hangra Jarley fölkapta a 
fejét és harciasán nézett a rámordulóra. Mert 
egészen mindegy, hogy ebben az esetben ki
nek van igaza, — elhatározta, hogy rászól 
keményen és ,..

— Az ilyen nagyszájú, — kezdte mondani, 
de máris elhallgatott, mert egy kerek, mo
solygó. kedves arc piroslolt elölte és nevetett 
rá jólclküen:

— így van ez, édes öregem! Ezer észtén 
dejc. hogy nem láttalak és erre nekemiőssz 
mint egy száguldó gépkocsi és lehengerelsz! 
Hogy vagy, pajtikám?!

Ez n kérdés, amelyre nem vár senki fele
letet. de azért fölvett rendül etlenül.

— No nézd esi k. Axe| Dean, öreg cimbora!
— köszön ö'lc jókedvűen régi i ikohilársál 
Jarley. Hál ez nagyszerűi Mondhulom. 
Ö’ü'ök l>ogv l.il'l' ózunk M'l c inábz? Nem 
volna kedved velem jönni? Fel a klubba? 
Eg’- kis báré ágos beszé'gelósre? Milyen ki
tűnő szinben vagyl

Axel Dean mosolygott és bólogatott és 

mindjárt kijelentette, hogy bármikor Igen 
szívesen, do ma este nem lehet, mert az a.sz- 
szonyka várja már haza és senki kedvéért 
nem hajlandó az asszonykát megváratni. 
Egyúttal hozzátette:

— Amit bizonyára nem nehéz megérteni. 
Mondd csak, öregem, te is nős vagy?

— Még mindig nem, — felelte Róbert 
Jarley.

— Oh, hiszen akkor semmi baj! — jelen
tette ki a rég nem látott barát és észre se 
vette, hogy ezt a kijelentését kéféleképpen is 
lehet félreérteni. — Mert akkor egész egy
szerűen magammal viszlek. Megígértem 
ugyanis a feleségemnek, hogy hazaviszek 
neki ma este egy kis meglepetést, de ed
dig hiába törtem a fejemet, hogy mi is 
lehetne ez ... Te leszel ez a meglepetés, édes 
öregem! — kiáltott fel Dean diadalmasain és 
máris karon fogta barátját.

Róbert Jarley elnevette magát:
— Mindig vidám fickó voltál! — mondotta 

elismerően. — De hogyan képzeled, hogy én 
ismeretlenül, mintegy zavaróan bepottyanjaik 
hozzátok ...

Holott magában már elhatározta, hogy el
fogadja régi pajtása meghívását, mert hátha 
nála talál rá a szükséges témára.

— Ismeretlenül?! — m él ta lián kod ott Axel 
Dean. — Hát te azt hiszed, hogy én nem kér
kedtem veled otthon, valahányszor csak si
kerűdről olvastunk a lapokban?! Sokkal 
jobban ismernek, semmint képzeled. Egy 
ilyen híres embert! A ,-Sötéf virág**,  meg a 
..Casbel Byron**,  meg a „Sorell és fia**  ki
tűnő Íróját! Igazán nem tudom, hogy mit 
gondolsz rólunk!

— A lehető legjobbat, pajtásl — mondta 
Róbert Jarley és rögtön elhatározta, hogy 
nem bánja, ámbár a felsorolt egyik regényt 
üalswarthy irta, a másikat Bemard Shaw 
és a harmadikat Deeping, — mindegy! Meg
marad szándéka mellett, megragadja « kínál
kozó alkalmat és elfogadja a meghívást.

Körülnézett, az ut másik oldal úi meglátott 
egy virágkereskedést, karonfogta barátját, 
ál ment vele, megkérte, hogy várakozzék rá 
egy percig, vásárolt egy szép virágkosarat, 
kihozta, intett egy taxinak, b< ültette vendég
látó gazdáját, megkérdezte a címét, utasította 
a sói tőrt, Dean mellé ült, becsapta a kocsi 
ajtaját és nagyot nevetett.

A gépkocsi máris elindult velük.
— De most engedd meg, hadd kérdezzelek, 

hogy te niivel keresed a kenyereden? Mert ne 
haragudj, de azalatt a húsz esztendő alatt, 
hogy a mi utaink egyszerre c-ak széjjelágaz- 
tak. nem hal ottani rólad semmit, de semmit. 
Azt tudom, hogy kereskedő lettél és az volt 
a terved, hogy mindenfelé ulu-zol...

Axel Dean helyeslőén bólintott.
— Pénzügyi dolgokkal foglalkoztam, paj

tás. Nemzetgazdasági problémákkal. Sokat 
jártam a kontinensen. Amerikában is sokai 
tartózkodtam. De tanú Hiányaim átvitték 
Ázsiába, Kínába is ...

— Hát ez nagyszerül — lelkesedett Roberi 
Jarley. — Hiszen akkor te az én omlterem 
vagy! Számomra valóságos kincsesbánya!

— No, kincsesbánya! — je yezte meg óva
tosan a pajtás. — Ma bankár vagyok és 
mondhatom, hogy ezt a foglalkozást a rossz 
viszonyok tisztára megbénították. Hiába van
nak életrevaló terveim, nem tudom őket 
megvalósítani. Mert amikor hozzáfognék a 
kivile ükhöz, mire megkezdhetném n hadjá
ratot. a viszonyok máris eltolódtak annyira, 
hogy...

— Nem igy értettem, öregem! —• nevetett 
rá az iró. — Hanem arra gondoltam, hogy 
le, aki jár tál-kel tél a nagyvilágban, sok min
denféle érdekes történetet tudsz, majd nekem 
elbeszé ni.

— Nem hiszem, hogy az én egyögyü tör
téneteim érdekelnének lég d. a ,,Zöld fátyol**  
nagyszerű irójátl... — védekezett élénken n 
Ixnkár.

Hiába, a barátomnak pechje van! — gon
dola Jarley és majd hogy hangosan el nem 
nevelte magái. Ezt a kitűnő regényt Michuel 
Ar'en irta.

— Ennek a rogénynek a témáját is így hal
lottam egy ióismerösömtöl, — mondta mo
solyogva az Iró. — Az tehát ne aggasszon, 
öregem, hanem ha majd arra kérlek, hogy 
mondl el n»*k'm  egyel és mást az élményeid
ből, akkor ne szabadkozzál, hanem mesélj 
nekem minél többet ...

3.
A gépkocsi megálíl egy sz ’p vi'la előtt. Ki

szálllak. Dean szabadkozott és Jár ev fizette 
ki a soffőrl. Fogta a nagy virágkosarat és 
újraéledt jókedvvel vonult barátja ufón. I.z 
bocsánatot kért és előrnnenl, hogy incgmu- 
la-sa az utal.

Jóiz'éssel épilctt és finoman berendezett 
villa. Meleg, barátságos, kellemes. Róbert

Jarley körülnézett benne, amennyire az első 
lépéseknél lehetett, és nem fukarkodott az 
elismeréssel.

— Tudod, öregem, Itt olyan jól érzem 
máris magamat, — mondotta. — mintha 
ezt 2 villát nekem készítette volna a szak
ember, alapos megbeszélés után.

— Ennek igazán örülök, — jelentette ki 
Axel Dean udvariasan.

— De azért ne ajándékozd nekem, meg st*  
próbáld, mert nem fogadom el, — tréfálko
zott Róbert Jarley. — 'Elismerem, 'hó*-  ^^Cs’ 
flu vagy és bölcsen tetted, amikor engem 
meghittál ide magadhoz.

Fogta a nagy virágkosarai, melvet dehogy 
is adott volna oda a szobalánynak és bevo
nult vee barátja .kalauzolásával a szalonba.

Alex egy pillanatra kiment, hogy utána
nézzen feleségének.

Az iró, amikor magára maradt a szalon
ban, figyelemmel nézte egy fellünően szép 
hölgy fényképét. Arca és egész alakja szo
borszer üen szép, mondhatni tökéletes. Nyu
godtan, a tiszta lélek zavartalanságával néz a 
szemlélőre. Most látta meg a falon ugyan
ennek a hölgynek a portréját is. Itt már a 
festő felfogása érvényesült, ami az arc és az 
alak ábrázolását Illeti, de azért röglön rá le
hetett ismerni a fényképen látott hölgyre. 
Tiszta szép-ég.

Még jött három vendég, akiket azonban 
vártak. Ma este történetesen meghitt kis ün
nepet ültek, amit az ónban Axel Dean nem 
mondott el barátjának, —- házasságuk ötödik 
évfordulóját. A házigazda maga vezette be 
újonnan jött vendégeit. Bemutatta nekik az 
irót és büszke volt erre a barátjára.

Ilyenformán tudta meg Robort Jarley. 
hogy Axel már öt éve nős. A hölgy a fény
képen ugv hatott rá, mintha ismerné vala
honnan. De nem tudta vo na megmondani 
hogy személyesen ismeri-e, vagy látta-e csu
pán valahol, vagy találkozott talán a képével 
valamely ii'iustzrált lapban és mert sajátosan 
wép, azért maradt ez nz arc ás jelenség az 
emlékezetében ... Vagy talán emlékezteti va
lakire •..

Axel alkalmat talált arra, hogy elmondja 
gyorsan barátjának:

— Ileien nein tudja, hogy te itt vagy. Azt 
mondtam csupán, hogy egy urraJ jöttem, 
akivel euv kis dolgom van. Te vagy ma a 
nagy meglepetés! Maid meglátod. Ez itt a fe
leségem — és rámutatott a portréra.

— Sejtettem, — mondta nyájasan moso
lyogva Jarley. — Bizonyára még jóval szebb, 
mint amilyen ezen a szép képen és ezért gra
tulálok neked, édes öregem!

— Igazad van, sokkal szebb! — rajongott 
Axel Dean. — És én nagyon boldog vagyok!

— Azt elhiszem, öregem, — mosolygott rá 
megértőin az iró. —- Ez y szép fiatal asz- 
szony egy ke azoknak a jel nsépeknek. akik
nek átlóra mondhatnám önkénytelenül egy 
kerek történet jut az eszembe Biz nyár>i nem 
az ő története, de mégis olyasvalami, ami
nek ö lehelne a hősnője Nem tudom, meg. 
érletlél-e. hogy mii akarok ejze’ mondani. .?

— A mi ese'ünkben Igazán fölösleges ki 
eszelni hozzá valamilyen történetet, kedve, 
sem. mond a lelkesen a férj. — mert Delén 
minden túlzás nélkül igazi regénvhösnő. 
Nékem az. hiszen a ml övzelsmcrVdésilnk 
nck a története is olyan különös... nem tu- 
dóm, érdekel c?

— Elhiheted, hogy nagyon érdekel, — je
lenlétté ki őszintén az iró és igazat mondott, 
mert azt remélte, hogy most hallja azt az ér
dekes történetet, melyre néki ezúttal igen 
nagy szüksége van.

A vendégek — egy hölgy ás két ur — ér< 
deklödtek most, hogy mi újság és kedvesen 
beleszóltak egy talán közönyös csevegésbe. 
Igy hlrtelenében egészen másfelé terelődött a 
beszélgetés, színház, hangverseny, sportese
mények szo’gáItatták az anyagot. A vendé
gek ráeszméllek arra, hogy egy ismert re
gényíró társaságiban vannak és érdeklődéssel 
nézték ezt az elegáns urat, aki azzal keresi 
a kenyerét, hogy teicir feliér papírlapokat és 
eladja.

4.
Róbert Jarley éppen azon tűnődött, hogy 

mégis csak kór volt ide eljönni. Aligha ta.úl 
majd jtt olyan történetei, melynek jóhasznát 
tudná venni. Hiszen mi érdekes történhetik 
magukban véve csöppet sem érdekes embe
rekkel?

Ekkor nyílt ki a szalon ajtaja és meg
jelent benne ház úrnője.

A vendégek persze rögtön hozzásietlek és 
élénken üdvözöl lók.

A férj is odament feleségéhez és úgy nézte, 
mintha most lálná először — őszinte elragad
tatással.

Az iró nem mozdult helyéről. Amint meg
pillantotta az asszonyt, már elvetette mene
külési szándékát. Nézte kerekre nyilil szem
mel. Igen: ez a novellája hősnője. Olyan nő. 
akivel igen érdekes történetek játszódhatnak 
1c ...

Megjelenése lenyűgöző. Karcsú, hajlékony, 
•arányos minden része, mintha mesteri szob
rász faragta volna. A tiszta nyugalom és har
mónia hangulata áradt be'őle ellenállhatat
lanul. Az első pl'lanl.i.sra meglátszott rajta, 
hogy ő a testet öilöött jóság, megértés, sze
rénység. szejidség. önzetlen odaadás és ér- 
deiknélkül való barátság. Kifogástalan vo
nalú, feltűnően szép nyakán ült az elbűvö
lően szép női fej. Alhi kerek és hamvas, az 
Író finom őszibarackra gondolt. Szája üde 
és rajza finom, egyetlen hamis, gonosz szó 
nem hagyhatja el ajkát, az bizonyos. 
Orra tökéletes. Hosszúkás metszésű nagy 
szeme sötétkék, szinte fekete; szemöldö
kének Ívelése kifogástalan. Kissé ala
csony, de arányos széles homloka sima 
és ragyogóan fehér. Füle «rinle evétleriil 
simul fejéhez és rózsás. Sűrű barna haja ne
mes vonalukban koronázza l)e ezt a szép fe
jel, és aranyosan csillog, amikor ráhull a 
csillár fénye. Az Iró megállapította, hogy ez 
az a nő. akivel jó együtt I- nnl.

Ránézett gyerekkori barátjára és megái la
pította ró’n, hogy mégis csak szerencsés 
fickó. E| akarta mondani, hegvan lett Helen 
az ő fe’eségr ... Fölösleges ezt a történetet 
meghallgatni... úgyse tedná megértetni vele... 
hiszen ebből a nőből cgv jóval különb ember 
értékének ereje árad, mint amilyen Axel 
Dean, bármilyen okos bankár és nemzetgaz- 
dá*z.  Égésen bizonyos, hogy e mögött a 
nő mögött rejl'k az a történet, mely ma dél- 
ir'áp nem jutott pz eszébe...

Annyira belemerül! a hölgy nézésébe, hogy 
nem h.a'Wta Axel hivő szavát, aki másod
szor szólt hozzá most nevetve:

— Hajló, öregem, ml lelt? Jer, hadd mu-
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tassalak be a feleségemnek! — és karjára 
telte ■ kezét.

— Azt hiszem. a'vajáró vagyok, — gú
nyolta magát Jarlev én gyorsan a (latul 
hölgyhöz lé|>ett.

— Ez itt az én kedves ifjúkori pajtásom, 
Róbert Jarlev. Kelen. — mondta jókedvűét) 
a férj. — Ettől eltekintve, híres Író. akivel 
vé ellenül találkoztam nz utón hazafelé. Es 
mert aat Ígértem nek»?d. vagy magamnak? 
már nem is tudom, hogy ma egy kedves meg
lepetéssel szolgálok n**kcd,  nvnkoncáptem és 
egyszerűen maciimmal hazahoztam.

Róbert Jarlev mél ven m'ghajolt.
Kelen rámosolvgolt bájosan és kezét nyúj

totta nejei:
— Azt hiszem, fö'ösleges kijelentenem, 

hogs' nagyon örülök, — mondotta egysze
rűen. kedvesen és a hangja olvnn volt, mintha 
ezüst harang csilingelne lárván

Róbert Jarlev fölegvenesedett és óvatosan 
megszorította a feléje nvultott fln'»m szép ke
zet. Szeretett volna va’ami nagyon szépet 
mondani és ... hallgatott.

Kőién kissé csodálkozva nézett reá ui ven
dégére. Hirtelen igv szólt:

— Köszönöm n szén virágokat, melyekkel 
na"v örömet szerzett nekem.

Az író megállapította macában. hogy — 
elég furcsán — most sem jut eszébe semmi 
olyan válasz, amit elmondhatna.

A szobalifinv jelent meg most az ebédlő 
ajtnjábain. A ház úrnője már mondta is:

— Ka úgy tetszik, üljünk asztalhoz!
Amíg álvonullak az ebédlőbe,— Kelen ba

rátnőjével beszélgetett most — a férj őszinte 
érdeklődéssel kérdezte ifjúkori pajtásától:

—- Nos, öregem?
Jarlev jól tudta, hogy n a mohó kénlés 

mire vonatkozik. De mert ostobának, kérke- 
dőnek és otrombának találta, nem felelt rá. 
Úgy telt, mintha nem hallotta volna.

— Hogv tetszik a feleségem? — folytatta 
n féri, aki szerette látni, amikor más férfi 
megirigyeli őt asszonyáért.

— El vagyok tőle ragadtatva, — jelentette 
ki csöndesen a barát- De hangjában nvoma 
se volt nnnak n mély elragadtatásnak, mely 
benne rögtön fellobbant.

Axel Dean furcsállotta ezt »z egykedvű ud
varias hangot és kérdőn nézett barátjára.

— Van egy kis gondom, öregem. — szólt 
ez — és nem tudok szabadulni tőle. Ez tesz 
szórakozottá. bocsáss meg ...

Amikor ezt mondta, szinte gépiesen nyúlt 
mellényzsebébe, kivette az óráját és egv pil
lantást vetett rá. Aztán megnézte figyelme
sen Feltűnt neki, ho"v n másodperc-mutató 
nem mozdult. Az órát a füléhez tartotta: a 
mű áll. nem ketyeg. Megállt néhány perccel 
nyolc előtt, talán éppen akkor, amikor m<g- 
fogta Kelen kezét. Zsebébe csúsztatta az órát 
és arra gondolt: Hátlia mégis c««ik itt találja 
meg a szükséges novella-témát?...

5.
A vacsoránál Róbert Jarlev elmondta egyi

két azoknak a bájos kis történeteknek, me
lyeket nem irt meg. hanem társasága szóra
koztatására használt fel. Rámutatott arra, 
hogv az angol mingyárt me-’érti a tréfát, ha 
nem bonyolult. Az ír is me#érti« ha nem is 
rögtön, de mégis, egv negyóra múlva. A 
skót azonban nem érti meg sohasem. Egy al
katommal hárman sétállak együtt: egy angol, 
egv ir. meg egv skót. Sétaközben eljutottak 
egy patakhoz, melyen palló vezetett keresz
tül. Mellette a figyelmeztető: ..A palló gyönge. 
Kérjük az. errejárókiH. hogv egyik a másik 
után menjen át ra jta." A halta meg az állt oda
írva: ,.Ha ezt a ílgvelanoztetőt elvitték véna 
innen, kérem az erre járót, jelentse ezt rög
tön a mezei őrnek!'*

Amin! az angol cz.i a mulatságos szöveget 
elolvusla. már meg is értette és elnevel le 
magát. Az ir, meg a skót komoly képpel néz
ték.

C'öndes d ’rüllség ült ki hallgatói arcára. 
Heten is szelíden mosolygott.

Folytatták útinkat. Egyszerre csak, min
den átmenet né'kiil, hangoson felkaeag az ír 
Erre «z angol együtt nevet vele. A skót el- 
áinulva nézi őket és néni érti, hogy ezek min 
neveinek. Csak jóéval később. e-te.a vendég
lőben. a vacsoránál, tör ki végre a skótból 
ellenállhatatlanul a nevetés. Az oldalát fogja 
és a könnye csurog, amikor nyögi: „Fényes, 
igazán fényes az a dolog a figyelmeztetővel! 
Értesítsék n mezei őrt, Iwi a tábla valami
képpen eltűnt (MiiNin... Hahahahnha!.. 
Remek!... No. és ha az a fickó véletlenül 
nincs odahaza?!..."

Ezzel a kis tréfával és mert skót nemzeti
ségű sz Tcnc-ére nem volt a társaság somi 
bán. Róbert Jarley megnyert mindnyájuk 
rokonszenvél.

Kelen mosolyogva pillantott vendégére. Az 
író nagyon meg volt engedve ezzel a sikeré
vel óvatoson, feltűnés nélkül nézte a ház 
tiszta szépségű asszonyát. Kdén annyira fog- 
l'ilkoz.t.'ittn, hogy ő maga már sokallotta is. 
Rávette magát hogy élénken foglalkozzék a 
társaság másik hölgvlngjával. aki ugyancsak 
igen csinos fiatal hölgy és a két úrral, akik
nek a nevét sem igen tud a. Minek? Hiszen 
nem valószínű, hogy még egyszer fog velük 
találkozni...

Asztalbontás után még egy kis ideig élén
ken vitte n szót n szalonban, de azután hal
kan bocsánatot kért u ház úrnőjétől, el
mondta. tmgv szerencsés vé’etlcn hozta el 
őt ma ide. végtelenül örül, hogv ilv«n ked
ves társaságban cllölthctctt néhány felejt he- 
tetten órát — de moit uivez engcdelmével

búcsúzik és távozik feltűnés nélkül, haza kell 
.sietnie, nxrt holnapra még naey és nehéz 
munkát kc.ll elvégeznie. Egv kéziratáért ión
nak holnap délben, melynek egyetlen sora 
sincsen , még megírva ... de még csak nzt 
sem tudja, hogyan hangzik maid az első 
sora. Ez nyugtalanítja és most már úgyse 
tudnák Rt jó használt venni •. .

Kelen halkan és finoman kijelentette erre, 
hogv őszintém örült a vele való megismerke
désnek. sajnálja, hogv ilyen nehéz munka 
előtt áll és reméli, hogv mire Jarlev hazaér, 
már tudni fogja, hogyan kezdjen bele a mun
kájába. Ha ideje engedi és kedve van hozzá, 
keresse fel őket újra, de akkor már ilyen 
súlyos gondok nélkül-

Róbert Jarley kisurrant a szalónból és 
máir három perc, múlva künn lépkedett az 
iv'cán. ö js itt lakik a villanegyedben, talán 
félórányira innen. Az este szép, kellemes, jól
esik uira egv kis séta. Nekilendült tehát és 
persze a szép asszonnyal foglakozott, akit 
meg akar lenni megírandó novellája hős
nőjévé.

Barátja. Axel Dean. mégis csak felhasznált 
egv alkalmas negyedórát és elmondta hama
rosan. hogyan ismerkedett meg a feltűnően 
szép Kelen Leevel. Erre a történetre gondolt 
most az iró és azon tanakodott magával ha
zaménál, hogvan tudná felhasznál'.. Mert 
hiszen az Elet a legnagyobb meseszövö és 
történeteiben végbemegy sok minden, ami hi
hetetlen ...

Negyvenéves volt már Axel Dean és meg
rögzött agglegény. Sok mindent látott és 
tapasztalt a házasságról barátai és ismerősei 
körében, amiből azt a kényelmes tanulságot 
szűrte le. hogv mégis csak az a jó, ha az em- 
Ixt egyedül van.

Üzleti ügyeivel kapcsolatosan a bankár so
kat és gyakran utazgatott. Járt mindenfelé a 
világban, de akadt dolga a közelben is. 
Egyszer nyáron egy fürdőhelyen volt találko
zója néhánv előkelő külföldi bankárral, akik
kel meg kellett tárgyalnia egy nagyszabású 
petróleum-telep meglepetésszerűen gyors meg
vásárláséit. Ennek már hat esztendeje. Az üz
letet sikerült gyorsan és eredményesen létre
hoznia. Nébánv napon belül nehéz, izgalmas 
munkát végzett és amikor ezzel elkészült, 
pihenőnek belevegyült a fürdő zajos, vidám 
életébe. Uj ismeretségekre telt szert, min
denféle -szórakozásokkal föltölte el idejét és 
igy. — bár nem kártyás. — szinte akarata 
ellenére, valószínűen igen ügyes csalogató 
prédájaként, amit akkor persze nem vett 
észre, egy este ott lelte magát a kártya
asztalnál.

Nagyba ment csakhamar a játék. Ha nem 
is kártyás, érli a mindenféle játékot és igy 
könnyén tudott eligazodni a játék menetén. 
A szerencsejáték különben sem volt bonyo
lult. Inkább nz. el l-<nfél jellemét és játék
modorát kellett kiismernie és nem a játék
szabályok af. Egy Ralf Raynor nevű ur is ült 
az asztalnál a játékosok sorában. Elszánt, 
vakmerő játékos, aki feltűnt egészen furcsa 
és kíszáinilhataótan játékával. Ha nyert két- 
há rom Ízben, utána olyan vakmerőén hal
mozta a tétet, hogv partnerei jórészt mind 
meghökkentek. De akinek járt a lap és kitar
tott kártyája mellett, az meglepetésszerűen 
nyert.

Furcsa játékával magává Ragadta és hihe
tetlenül feltüzelte a partnereit. Annyira, 
hogy még az óvatos is megszűnt tartózkodó 
lenni és úgy játszott, mint ez a Rali Raynor. 
A bankár, aki iól tudott magán uralkodni, 
küzdött ez riien a lázas befolyás ellen, óva
tosan adagolta tétjeit és azzal szórakozott, 
hogv megfigyelte ennek az elegáns, erélyes 
és komén vakar a tu urnák a játékát.

Csakhamar észrevette, hogv ez a szinte 
megközelíthetetlen elegánciáju. hideg és kissé 
rideg ur — csal. Olvnn űgvesen keverte a 
kártyát, hogv nem csupán azt tudta, mit oszt 
magának, hanem azt is, hogy mit ád játék
társai kézéin*.  Kártyabüvész! megszégyenítő 
ügyességgel csinálta a dolgát. De Axel Dean 
mégis észrevette a játékában rejlő csalást 
Lassanként abbahagyta egészen a játékot 
Nem számítolt. mert n többiek most már 
vadul és féktelenül futottak kijátszott sze
rencséjük utói). Csalogató lapokat kaptak a 
kezükbe és amikor Iliitek egy kedvező fór- 
(hilatlwin és odatolták tétnek a pénzüket, 
élénk csatározás után kiderült, hogv a leg
jobb lap mégis csak az eleinte irnmel-ámmal 
velük tarló Ralf Raynor kezében van. aiki 
maga csodálkozott ezen a leplobban, de a 
nyereséget persze hidegen behúzta. Nem mo
solygott hozzá, arca komoly volt és zárkó
zott.

Axel Dean végűi lev szólt r-v uiabb kiosz 
lásnál és kezét rátelte a mellette ülő két játé
kos kártyájára:

— Uraim, ne hagyják magukat kifosztani! 
Mr. Raynor csal!

6.
Erre természetesen igen nagy volt a meg

rökönyödés. A vesztesek egy része rögtön 
hajlandó volt elhinni, hogy csak azért vesz
tett. mert csallak. Mások meg egyszerűen 
lehetetlennek vél'ék. hogv kifogástalan tár
saságukba hamiskártyás tudott volna bele
nézni. ők c*ak  értik a játékot, ez oktalan 
vád!

Ralf Ravnor ránézett a bankárra hideg, 
szürke szemével és pillantása halálos fenye
getés. Hangja hideg és halk volt, amikor 
kérdezte:

— Hogyan képzeli ezt” Véleménye szerint 
ki az, a<ki a mi zártkörű társaságunkban csal?

— ön! — szólt rá Axel Dean indulatosan, 
ment felbőszült ennyi arcátlan vakmerőség 
láttára és jobbjával utánakapott a kártya
csomónak, mely Ravnor kezében vodt. kira
gadta ujjai közül és igy szólt a többiekhez:

— Kiosztom a lapokat, mintha ez az em
ber osztaná ki. abban a sorrendben. Figyel
je nek 1

Kioszti^ta a lapokat egy perc alatt é» fel
szólított minden játékost, hogy nézze meg 
a kártyáit és mutassa fel a többieknek. Majd
nem mindenkinek biztatóan jő lap|a voM. 
Dean megállapította, hogy ezekután mind
nyájan részt vesznek a fordulóban, és pedig 
jókora tétekkel. Azután kiosztotta a követ
kező lapokat és a játékosok lapja az egész 
vonalon javult. Most megmutatta, hogv a 
kártya, melyet Ravnor magának osztott 
volna, ezúttal megint csak a legjobb- Miután 
a játékosok maguk felhajtották volna a té
teket. végül Raynor húzta volna l>e a bankot, 
mint azelőtt is, meglepetésszerűen jó lapjai
val.

A társaság megértette, hogy egy hamis
kártyás áldozata lett.

Ekkor szólt hozzá Axel Dean:
— Nem gondolja, Mr. Ralf Raynor, hogv 

ezek után illenék mindenkinek visszaadni a 
bűvészkedéssel elvett pénzé! ?!

Sápadtan, fogcsikorgatva meresztette rá 
hideg szemét leleplezőiére a hamiskártyás. 
Hirtelen mozdulattal belenyúlt zsebébe. Nem 
a kicsalt pénzeket vette elő. hanem a revol
verét. A következő pillanatban ráfogila ellen
felére. Szája szélén kegyetlen mosoly. Az asz
ta! körül mindenki dermedjen ült. Úgy néz
ték ezt, mint egv kakmdorfilm izgalmas jele
netét. Senki se mozdult. A bankár hátradőlt 
székén és várta, hogy a következő pillanat
ban a revolver eldördüljön- Agvveleje egé
szen üres volt. Még ösztöne is cserben hagyta. 
Nem tudta, hogyan védekezzék ebben a ré
mes pillanatban. Egészen bizonyos, hogy a 
golyó beléje fúródik és akkor ...

A revolver eldördült. Egy félig elfojtott 
sikitás. Hogv honnan, azt Axel Dean nem 
tudta volna megmondani, de abban a szem
pillantásban, mielőtt a fegyver eldördült, 
RaynoT háta mögött megjelent egy fiatal 
leány, olyan, mint egy égi tünemény, két 
kezével megkapta Ravnor csuklóját és háilra- 
ránfolta kezét a revolverrel. A golyó a 
mennyezetbe fúródott.

És ezzol megszűnt a varázs.
Az asztalnál ülök felugrottak. Axel Dean 

rávetette magát merénylőjére. A teremben 
nagy volt a riadalom. A következő pereljen 
detektívek jelentek meg és kivezették a re- 
volveies embert. Az igazgatósági szobában 
hallgatták ki a ieJe.net tanúit. Néliányan lát
tak. hogy egy szép, dalai nő jelent meg hir
telen és kapta fel a revolveres kezel, úgy
hogy a golyó nem telt kárt senkiién.

Ralf Raynor kereken tagadta, hogy bárkils 
hozzérl volna a kezéhez. Eszébe se jutott, 
hogv belelőjön a bankárba, aki példátlan 
arcátlansággal megvádolta, hogy hamii.vkár- 
tyás. csupán azért, mert a játék folyamán a 
szerencse néhányszor kedvezett neki. Igaz, 
előkapta revolverét, de csak azért, hogy fel
szólítsa ezt az embert, akit eddig még csak 
nem is látott, hogy vonja vissza ezt a komisz 
vádját! Különben... Akárki az ö helyében, 
ártatlanul meggyanúsított, ugyanígy tett 
volnál

A detektívek visszasiettek a terembe. Ke
resték a fiatal hölgyet. Azt se tudták, hogv 
milyen, szöke-e vagy barna, karcsú, magas, 
vagy épp az ellenkezője? Még a ruháin szí
nét se tudta senki határozottan megmon
dani ... érthető, hiszen a jelenet annyira iz
galmas volt.

A kaszinó igazgatósága kínos helyzetben 
volt. Rolrán.v, melyet ió lenne csirájában el
fojtani; hiszen alaposan megárthat a kaszi
nónak. A vendégok egymásban hamis-kártyásrt 
fognak oktalanul gyanítani. Megbénul a jö
vedelmező forgalom. Az ördög vigye azt a 
but,i frátert, aki ráront egy elegáns játékosra 
csupán azért, mert veszti. Merénylet, melyet 
egv fiatal leány hiúsított meg, akit senki se 
látott azelőtt és most se találtak rá ... Oly
képpen intézték ej az ügyeit, hogy felszólítá
sukra Ralf Raynor visszaadta partneriuknek 
a tőlük elnyert pénzt, ö maga kijelentette, 
hogv soha többé ebbe a kaszinóim be nem 
teszi a lábát, ahol úriembert büntetlenül meg 
lehet gyanúsítani!

Axel Dean is nagyon röslelte a dolgot, 
össze kellett szednie minden józan eszét, 
hogv kitartson felismerése méreti, mert máT- 
már hajlandó volt elhinni, hogy a szeszélyes 
véletlen kedvezett csupán ilyen feltűnően az 
egvik játékosnak, mindnyájuk rovására.

Amikor e'ha.rvta n kaszinó irodáját, elha
tározta. hogy igyekszik rátalálni a leányra 
Elgondolta a történteket és az volt a véle
ménye n felbukkant Icánv szerepléséről, hogv 
ez valamiképpen összefügg a játékossal, 
mert hiszen Ralf Raynort akarta megvédeni 
azzal. hogv belekapaszkodott revolveres 
jobbjába és ártalmatlanná telte a támadást.

7.
Amikor Axel Dean a szállójába ment és el

kérte a portástól szobája ku'csát. ez a kulcs
csal együtt egv levelet adott át neki. A ban
kár felbontotta a borítékot, melyen ismeretlen 
írást látott. A levőben ez állt:

..Tisztelt Uram' Szíveskedjék fölkeresni 
a szálló kis szálén iában. Ott várom. Fon
tos mnndanrvatom van."
E sorok nem voltak aláírva. Semmi kétség, 

a levelet nő irta. Mi ez?

A takarékos hölgyek 
felkeresik az olcsó Arairól jó Áruiról ismert 
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KlrAly-atca 53. (A Teréz-templomnAl)

Axel Dean vállat vont. Mincvárt megkap
hatja kérdésére a választ, csak be kell men
nie a kis szalonba. Ilyenkor a kis szálén 
gyéren volt megvilágítva. Az egyik homályos 
sarokban egv hölgy ült. Más nem volt a szo
bában. Axel Dean egyenesen odament hozzá, 
kezében a levéllel. Nem kellett szólania, mert 
«) hölgy ezzel fogadta:

— Ne hara ’udiék, Mr. Dean. hogy fárasz
tóin. A levelet én írtam önnek.

Ezzel a bankár nem lett okosabb, mert a 
hölgy elég sűrű fá’volt viseli, úgyhogy a ho
mályos szobában nem tudott ráismerni.

Mintha cs>a.k tudná gondolatát, a hölgy 
most feltolta arcáról a fátyol!.

Axel Dean nézte a hölgy arcát némán, má
sodpercekig. Tudta, ez «z a fiatal leánv. aíki 
ma este megragadta a kalandor revolveres 
kezét, aki megmentette az életét. Elállt a 
lélekzele. A leány olyan szép, amilyen szépet 
txldig ő még nem látott. Érthetetlen bűbájos 
varázs árad belőle. Olyan forró érzés támad 
benne minden átmenet nélkül, hogy szeretné 
szótlanul karjaiba zárni.

— ön ma este megmentette az életeméit, 
kisasszony, — mormogta szivdobogva, — és 
én nem is tudom, hogyan háláljam ezt meg 
önnek . •.

A fiatal leánv csendesen megrázta eszmé
nyien szép fejét. Hangja úgy muzsikált, mint 
egv finom harangjáték, ezüstharaneokból 
való. Egészen halkan mondta:

— ön nékem nem tartozik semmivel, Axel 
Dean. Ezt mángyárt meg fogja érteni, ha 
megmondom, hogy én Francia Lee leánya 
vagyok.

— Francis Lee vállalkozS leáinva? — cso
dálkozott a bankár.

— A nevein Kelen Lee, — folytatta a 
leány. — Hat évvel ezelőtt ön nagylelkűen 
megmentette édesatyáinat a szégyen teljes 
tönkrejutástól, a börtöntől. Lelketlen gazok 
visszaélitek jóhiszeműségével. Kifosztották és 
azután követelték tőle a rábízott összegeket. 
Vállalatát tönkretették. Édesapám agyon 
akarta magát lőni. Ekkor jelent meg ön. aki
mik hetekkel ezelőtt irt, de hiába válla. 
Néhány óm alatt tisztában volt a helyzettel 
és rendbehozta szegény aná,m üzleti ügyeit 
Megmentette a becsületét. Megragadta a ke
zet a revolverrel. Amint látja, én vagyok 
még most is az adósa. Mr. Axel Dean ...

— Hm ... — mormogta a bankár zavar
tan. — És ... hogy van az öregur?

— óh... ön is megkapta az értesítést, 
gondolom. Két esztendeje, ho^v lassú beteg
sége, emésztő bánata, megölte, — mondta 
balkan a leány, alig lehetett a hangját hal
lani.

— Ez ... meglep ... igazán nem tud
tam ... — mormogta a bankár.

És mintha még ez a halk beszéd is hangos 
lett volpa, — mnid a ketten elhallgattak. A 
fiatal hölgy mondotta ezután lualka-n, óvato
san, mintha tartana valakitől:

— És most... szeretném kérni vala
mire ...

— Tessék ... rendelkezzék velem ...
— óvakodjék attól az embertől... Tud

tam, hogy Ralf Raynor az életére tör és... 
ezért voltam ott a közelben ma este, ami
kor ... óh ...

— Nem tudom, hogy miért tisztel meg 
engem ez az... ur a haragjával, — mondta 
erre mosolyogva Axel Dean.

— Nem emlékszik már roá? — álmélko- 
dott a fiatal hölgy. — Hiszen ő az, akit 
akkor szinte végzetesen ért az. hogy szegény 
atvámon ön segített. Ebbe ment akkor tönkre 
Ralf Ravnor.

— Eddig azt se tudtam, hogv a világon 
van, — jegyezte meg kurtán Dean.

— Szerencsés véletlen, hogv egv nagybeteg 
rokonommal történetesen itt tartózkodom, — 
sietett elmondani Kelen Lee. — Ma láttáin 
meg önöket, mindkettejüköt. Nem tudnám 
megmagyarázni, hogyan és m:órt de az az 
érzésem támadt, hogy vigyáznim kell, mert 
az az ember az ön éleiére tör, uram!... És 
igv történt, hogv . • •

Nem tildla tovább mondani, — hangja el
fulladt.

— Én... igazán... kedves kisasszony... 
kisasszony? ... nem is tudom ... — dadogta 
Alex Dean és megállapította magáról, hogy 
most, ebben a pillanatban egy csiprtnvl 
mersze sinc en, neki, a nagyszabású bankár
nak!

— Most már ... késő van és nekem ... — 
suttogta a fiatal leánv. felállt, jóéit mormo
gott és Axel Dean még rá som ért egv kérlelő 
szót szólana, már kisirtett a szalónból.

Nem igyekezett utána. Nem akarta, hogy 
az előcsarnokban az emberek bármit is gon
dola jnak láttukra. Elhatározta, hogy másnap 
reggel fölkeresi, most már nem lesz nehéz 
rátalálni. Azután ő is kiment Lassan a szia- 
lónhól.

Sokáig nem tudott elaludni. Nem tudott 
szabadulni attól a megigéző halá tól, melvet 
ez a csodálatosán ’zéjr leánv nem is a szép
ségével tett reá. Újra meg újra átgondolta, 
hogy most mi a tennivalója. Meghányta- 
vetette ez egész valószínű fordulatot és a

ieJe.net
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▼elejáró következményeket. Végül mégis csak 
elaludt.

Reggel pillantása ráesett a levélre, melvet 
Heten Lee Irt neki tegnap este és melyben 
kérte, hogv keresse fel az ismeretlent a kis 
szalónban. Hm. .. nem kellett volna föl
keresni S/ecénv. becsületes, öreg Francis 
Lee!... Furcsa, a leányáról sohasem hallott. 
De ez is érthető, hiszen öt a nők nem érde
kelték. És most?

Csomagolt, kérte a számláját és az első kí
nálkozó vonultai odábbállt.hősiesen

felejtette 
Gondolt 
utána.

8.
el. De 
reá, de 
Mégis csak jobb igv!... 

nem akart utána 
nem kereste, bár

Nem 
kutatni, 
vágyott 
flgyelmeztc'te magát.

Talán háromnegyedesztendö múlva levelet | 
kapott. Rögtön megismerte Helen Lee írását 1 
Egvszerü, csendes, szerény, megható levél I 
volt. <

„Kedves Mr. Deanl Ne haragudjék reáin. 1 
de most már igazán nem tudok magamon : 
segíteni. És igv nem tehetek másképpen és 1 
Önhöz fordulok. Tudom, hogv nagyon jó
szívű. És nekem most már nincsem senkim. 
Betegen fekszem hosszú hetek óla. Óh, m< • ‘ 
már sokkal jobban vagyok. De nagyon sze
retnék mégis olyasvalakit látni, aki i mert* 1 
szegénv ió édesapámat és jó volt hozzá és ' 
segített rajta- Nem merem továbbira*.

Szives üdvözlettel 
Helen Lee “

Alex Dean elolvasta a levelet és összerán
colta szemöldökét. Félretette az írást és foko
zott érdeklődéssel foglalkozó', t mindenféle 
sürgős és kevésbé sürgős elintéznivalójával. 
Amikor mindezzel végzett és még néhány 
fölösleges ügyet is elintézett, újra elővette a 
levelet. Megint elolvasta.

Azután elővette a menetrendet.
Másnap délután bekopogott annak a kór

háznak egyik különszobájába, ahol Helen 
Lee már sokkal jobban volt- Egy nagv cso
kor virágot hozott és tétován odatette az 
éjjeli szekrényre. Látta Helen csodásán szép 
kék szemében felragyogni az örömet, mire 
cipirult.

A leány most hamarosan felépült teljesen.
Már előzőén megállapodtak abban, hogv 

amint elhagyhatja a kórházat, Axel Dean 
magával visa. És igv is történt. Azután min- 
d1.11 ugv ment, ahogyan ezt az ilyen történet
ben régen előírták. Axel Dean eleinte azt 
tervétté, hogy megfelelő állást szerez a leánv- 
nas.- Helen nagyon megörült ennek a terv
nek, mert azon igyekezett, hogy önállóan 
megkereshesse a kenyerét. Nem kívánt 
iüggni senki, de senki jóságától. Ez kínos!

További megfontolások és mérlegelések 
után Axel Dean változtatott ezen a tervén. 
Megmagyarázta a leánynak, hogv kár volna 
bz idejét ilyen kicsinyes és szegényes kenyér
keresettel eltölteni és az életét ezzel elron
tani. ö ugyan legalább húsz évvel öregebb, 
mint Helen. de azért... ne haragudjék rá 
ezért a vakmerőségért... megkéri, hogy le
gyen a felesége és akkor .. • Sz.ava elakadt, 
Bírni tudta tovább mondani.

Helen Lee egy fél percig csak állt és me
rően nézett a férfi szemébe. Ajka kissé reme
gett. A szeme egyszerre csak tele lett könv- 
nyel. Erre lehunyta. Azután halkan felsó- 
hajtott. mint éjjel rejtel-t fészkében álmában 
egv kis madár, és szótlanul Axel keblére 
borult.

— Azóta tudom, hogv mi a boldogsági! — 
fejezte be házassága történetét a bankár. — 
Egvüttéliink őszinte szeretettel és nem érzem 
nyűgét ennek az életnek. Ezt most már te is 
meg tudod érteni, igaz-e?

Az utón hazafelé az író ilyenformán gon
dolta át az imént hallott történetet, melyet 
már a maga kis színezéseivel ismételt meg 
magában. Gyúrta az anyagot, formázta és 
kereste a nyitját, hogyan állíthatná be ugv. 
hogv több lég ven ecv alapiá’>en egyszerű té
mánál- Axel Dean már negyvenöt éves, ha 
nem is látszik többnek harmincötnél, az asz- 
szony meg huszonöt, de viselkedésével, ko
molyságával. lelki érettségével mégna illik 
férjéhez. f ,

Hát igen ... ebből kellene valami érdeke
set kicsiholni!... — gondolta az iró. De 
hogyan?-., hogyan?...

— Elbüvöllen szép asszony. — mormogta 
fejcsóválva. — Aki csak a közelébe jut. min
denkit megnyer magának, és ő ezt tudja. 
Persze, hogv tudja. De ő nem mecv sehová. 
Szinte kerüli a társaságot. Csak azt ismeri, 
akit a férje meghi magához. Mindig csíik 
otthon ül. Ez az ő mindene: az otthon. 
Holott Axel gyakran van távol. Akkor egye
dül tesz-vesz az üres házban. Nincsen körü- 
löt e senkiié. És mértbe mrgv sehová... 
Miért? miért?... Hódilónn szép fiatal asz- 
szony .. ugv él. mint akit börtönbe zárlak 
Miért?... És őszinte, nvill. tiszta, nem ken
dőzi magát, sem az arcát sem az ajkát. A 
divatot se igen respektálja Barátnői 
nek láttam azon, ahogyan a vendégségbe iö t 
hölggyel beszél', kedvesen, de...

— Nem festi magát! - mormogta elége- 
drtt-n az író. - Itt ke'l a témát megfogni 
A szépasszonv. aki ma nem f ■sti magátI

9.
Róbert Jarlev föhAr’- d’ln-W”" nttalót 

A benyílóban levetett-’ f ■bők-’bá' iál. fö’é|e 
aka -ztolt".i kal/pjál. Bezárta az nitot és be
ment doÍL-oz-kszobiijába. Fe!'*vuit c-itn a vnla-ment dnkozAsznbnlábu FeHviljtoitn a Villa- vin x. r.s íuotii a ira«v < snwirn imMini — i ii'mucgy, — nwnui., — nniu<i
mo» vitóRlIísl. Szerelte a k.viláallott szuMtlcsak Haltja az óra ketyegéséi. Es most fel- m voltam. Tiula munkát végeztem. De

és idegessé tette öt a sejtelmes homályos 1 
lakás. Amikor este hazajön, rendesen kivilá
gítja az essész lakást és egvszer-kétszer végig- < 
sétál benne Aminek az a magyarázata, hogv i 
egyedül él és az utóbbi nehéz és nvomaisztó 
időkben még több a besurranó tolvaj és a I 
betörés ezen a környéken is. mint azelőtt. i 

Körülnézett a szobákban, azután lecsavarta i 
a villamos világítást, csak a d >lgozó*xohájá-  
bán égett a lámpa. Leült íróasztalához és ; 
hoz'áhított a megírni való elbeszélés fölvázo
lásához. Amint ezzel a munka iával elkészült, i 
leiilü az Írógép elé és kezdte írni a szöveget.

Lassan, töprengve irta le az <“Lő mondato
kat. Nehezen indult a történet. Szerelte , 
volna egy megkapó, érdekes jelenettel kéz- . 
deni Csakhamar abbahagyta ezil az első fe
jezetet és eldobta a félig teleirt lapot. Uj 
papírt húzott bele a gépbe. Megint hozzá
fogott a szöveg kiformálásához. Egv kisideig 
fürgén futottuk ujjai a billentyűkön ide-oda. 
de azután egyszerre csak megint megakadt.

Valószínűen már (áradt. Nem tud most 
használható száz sort leírni. Nem is kell az
il.vel erőltetni. Reggel korán kel és akkor pi
hent aggval ugv megy maid a munka, hogv 
no!-.. Volt már igv ezzel a ruház indítással 
néhányszor... Ez nem favágás... nem sza- 
had erőltetni...

Egv pillantást vetett a kandallón álló régi 
drága órára: féltizenkettő. Jó lesz Lefeküdni. 
Reggel fölkel hátikor és mire jönnek a kéz
iratért. ha nem is lesz készen vde... de ta
lán elkészül mégis, hiszen...

Átment hálószobájába. Gyorsan levetkő
zött. Zsebóráját, mint rendesen, most is oda
tette az éjjeli szekrényre, Magára húzta pi
zsamáját és lefeküdt.

Elhatározta, hogy mingyárt elalszik. Hi
szen korán fog kelni...

Nem tudott elaludni. Most, hogy ágyában 
feküdt, uffv érezte, hogv nem fáradt, nem 
álmos. Lehunyta szemét és igyekezett sem
mire se gondolni. Amit ilyenkor hiába próbál 
az ember. Észre se vette és zsörtölődött az 
eszével, mert nem adta meg a szükséges jó 
ötven sort az elbeszélés megniditásához! Le
hordta, mint a lomha cselédet. Az esze meg 
védekezett. Figyelmeztette arra, hogy az írás, 
ha mesterség is, mégse gépeis munka.Az ilyet 
nem lehet erőszakolni. Különben is az iró 
örüljön, ha valami az eszébe jut! ügy-e, mi- 
lven szerencsés volt itt ezzel a véletlenül jött 
történettel?! Hiszen amikor Ígérete után eltá
vozott kiadójától, azt se tudta, hogy mitévő 
legyen! Fogalma se volt róla, hogy mi le
gyen az elbesézlésének tárgya! És íme!,.. 
Fele munkájával már el is készült: tudja, 
hogv mit akar megírná. De persze, a munka
adó mindig telhetetlen. Mindig jóval többet 
kíván rostokoló munkásától, mint amennyi 
neki voltaképpen jár. És különben is... ha 
tudni akarja ... ezt a novellát azzal a jele
nettel kell elindítani, hogy amikor az iró 
megpillantotta elbeszélése hősnőiét, a szo- 
borszép aszonyt...

Ez lesz a cime ... állapította meg elégedet
len az iró. Ez jó lesz igv: A szoborszép asz- 
szony... Nos, mi volt akkor?... kérdezte 
az eszét.

Ejnye!... csodálkozott ez rosszaiban. Háí 
nem emlékszik már. kedves Mester?! Hogv 
szabad ilyet elfelejteni? E2 egv kis árnyalat 
csupán, "de ... érdekesen lehet fölhasználni.

Mi volt akkor?!... ripakodott rá az iró 
türelmetlenül.

Egy furcsa és mindenképpen homályos kí
vánságnak engedett, emlékeztette gazdá ját az 
esze, ás kihúzta zsebéből az óráját... maré 
megállapította, hogy az órája éppen must, 
ebben a pillanatban — megállt. A másod
perc-mulatója nem folytatta fürge körútját. 
A véletlen furcs játéka... és ezzel kell kez
denie az elbeszélést.

Igaza van... ismerte el az iró. elégedetten 
felsóhajtott és most már nyugodtan hozzá
látott a pihenéshez. Nem kételckedett benne, 
hogv a novellát gvorsan. jól és hatásosan 
fogja megrini. Milyen egyszerű: abban a pli- 
lanatban a zsebórája megállt... Miért? 
Erre kell maid egv szellemes ~""oldást ta
lálni. Az órája egyelőre áll. Jó lesz vigyázni, 
nehogy elaludja reggel az időt... De most...

Nagyot lélek zott és már-már el is aludt. 
Megvan a kezdet...

Egyszerre csak felfigyelt. Mintha óraketye- 
gést hallana...? Orak<tvegést?! Honnan? Mi 
lehet ez? Talán álmodik ... Várjunk csak ... 
Nem, nem álmodik ... egészen tisztán hall 
egv órát ketyegni... Holott itt a szobában 
nincsen más óra. csak a zsebóráin. Ennek a 
ketyegését hallaná? Vagy talán nem állt meg 
Axel Dean szalóniúban, amikor a szohorsnép 
asszony belépett és ő kivette zsebéből és .., 
Ez már aztán lenzán furcsa! Mindenesetre 
megnézi az óráját!

Felkattintotta a villamos lámpát és meg
nézte az óráját. A füléhez tartotta és 
megállapította, hogy nem jár. Nem mozdul. 
Próbálta felhúzni és kiderült hogy az óra 
■rugója eltört. Nem csoda, hajszálvékony 
rugó, legalább tizenöt éve szolgált szegény 
nyugodtan eltörhetett, nem érheti semmi 
vád . . .

Visszatette az éjjeli szekrényre, eloltotta 
a lámpái és aludni készült. Sürgősen sokai 
kell aludnia, mert holnap sok a dolga!... 
adt > ki magának a parancsot; És feküdi 
mozdulatlanul.

. A szobában sítí csend. Az ideáról se hal 

. lik 1*  semmi lárma. Nagyon csendes ez a 
vidék. És ebben a nagv csendben megint

Isrnerl, hogy nem a zsebórája ketyegése ez 
hanem egy jóval hangosabban tikiak lob 
óráé. Hol lehet itt közvetlen közelében egy 
másik óra?

Nem törte ezen a fejét. Semmi kétség, 
Ivogy ez az óra valakinek a zsebében van és 
ez a valaki az ágya alatt lapul. Persze... 
amikor hazajött és felzárta az ajtói, feltűnt 
neki egy pillanatra, hogy a kulcsa kissé 
akadozik a zárban. De ez a kis figyelmez
tető nem fogilalkozlatta. A novellájával volt 
elfoglalva.

A helyzet tehát... egy zsebóra az ágy 
alatt, hozzá a zseb és a mellény és az egész 
öltözet és benne az ember... Milyen han
gosan ke'yegl Furcsa, hogy ezt nem hal
lotta meg mindjárt, amin*  lefeküdt! ...

Sohase nézott eddig lefekvés eiötl az ágy 
alá. Azt hiti?, hogy ez az ósdi és minden
képpen rossz rejtekhely véglegesen kiment 
már a divatból. Hogy lehel egy betörö olyan 
Imtal És ha már idebujik az ágy alá. mit 
dug a zsebébe egy órát, mely szinte dobol! 
Megérdemli balszerencséjét!

És most mit kell lenni?
Fölkeli, felkattintotta a 

tolta a szoháját. átment 
jába, de máris visszajött, 
vérrel, melyet eddig még 
Majd az ágya alá) -nézett, 
hogy ott valóban egy férfi lapul, és rászólt 
nyugodtan, mindem irgalom nélkül:

— Jöjjön csak ki az ágy alól! Gyorsan, 
mert nem érek rá. Ne próbáljon meg 
támadni, mert kezemben a revolver Amint 
gyanús mozdulatot tesz: magába lövök!

10.
Ezzel lelüli egy székre, szemben az 

ággyal.
Nem volí hajmeresztő látvány, amikor 

az ismeretlen kimászott az ágy alól. Még a 
legügyesebben mozgó balét láncos sem tudná 
a jelenetet ugv megoldani, hogy ne hasson 
legalább is mulatságosan.

Róbert Jarley elmosolyodott. Szinte kedve 
lett volna félretenni a revolvert, mert úgy 
érezte, hogy ezzel ő is nevetséges. Minek 
ide revolver? Egy szerencsétlen betörő, aki
nek nem kedvez a szerencse — ennyi az 
egész. És már félre is tette a revolvert.

Az idegen fölugrott. Csinos férfi, talán 
negyvenéves, meglátni rajta, hogy 
napokat látott; afféle úri betörő...? 
zete kopott. Arcát bebarázdáila a céltalan 
kétségbeesés. Föl lehet tételezni róla, hogy 
már sok mindenned megpról>áilkozott, de 
eddig nem sikerült neki semmise. Csúszott, 
egyre lejebb csúszott és most kié jutott, 
idegen ember ágya alá. Mindezek ellenére 
sem halott szíinpálikusan. Megállt az ágy
nál és remegett Nem félelmében, ezt meg 
lehetett Látni rajta, hanem haragjában, mert 
néki semmise sikerül!

Az iró nézte hosszan, kutató szemmel és 
nem szólt.

Az idegen nem bírta ki tovább ezt a ku
tató nézést és íelröílmt izgalomtól rekedi 
hangon:

— Miit néz?l Most mj 
hi?...

— Hogyan jutott l>e a 
kérdezte hidegen az iró.

— Nem ment könnyen, 
kellett babrálnom az ajtó zárával, amig en
gedelmeskedett és kinyílt. Attól tartottam, 
hogy eközben jönnek és megzavarnak mun
kámban. Ezt csak könnyű elképzelni.

—• És miért tisztelt meg éppen engem lá
togatásával? •

— ön is meg tudja adni erre a helyes 
választ: jó zsákmányt reméltem.

— Tudja, hogy ki vagyok?
— Csuk nem képzeli, hogy a mai elviseli- 

heteilenul nehéz időkben az ember könnyel
műen mellet l>ele bármilyen kockázatos 
vállalkozásba?! Olvastam utolnó regényét, 
..Céltalan vándorok", és megfelelő köruye- 
zrtlanulmány után fogtam hozzá munkám
hoz. Hiába ... nem sikerült Nem értem ...

Az író hajfloun *n<?vethe  magát. Végre 
egv nvája, olvasó, aki valóban ismeri regé
nyének legalább a címét. Máris tetszett neki 
a cimbora. Szinte akaratlanul mondta:

—r Üljön lel Mit nem ért?
— Azt. hogy ön hogyan tudta, hogy én «z 

ágya alatt lapulo<kl
— Megmondom: 

tyegni.
A betörő kivette 

Nagyon szép óra.
— Mtja, ex az.

lámpát, kivllági- 
a dolgozó-szobá- 

kezi4>en a revol- 
sohasem használd. 

niej.t'<l>6ipitotta.

lesz? Rendőrt

lakásomba?

— Hogyan 
dszle az iró 
lel.

A cimborp
— Készen mindegy,

elhiheti. Sokiáig

hallottam az Aráját ke-

zsebéből az áruló órát.

amikor az embernek át- 
kos pechje vajil Ezt az órát igen nehéz kö
rülmények között loptam el a tulajdonosá
tól. A hátam mögött rám lesett Nei| detektív- 
felügvelő. Mégis elleptem. Egy furcsa akarat 
lvajtott erre. Nem az ér. akaratom, A műtét 
sikerült. Azután értékesíteni akartam ezt a 
vacakot. Megtévesztett a külsője. Gazdája 
bizonyosan ajándékba kapta, mert az éksxe 
rész ránézett és azt mondta, hogy ez az óra 
bizony nem ér semmit. Kél garast. Elteltem. 
Tudja mit: önnek adom. Emlékül, önnek 
érték, hiszen elárult engem.

Letelte az órát az asztalra. Cigarettát ke
resel! a asebében — hiába.

csúszott k ennyire? — kér- 
hangjában felcsillanó részvét

vállal vont.
mondta. — Azelőtt

Háziasszonyoknak 
kiadósabb a valódi 

Stauffer 
Parmezán 
20 dkg-os csomagolásban. 

Mindenütt kapható !

egyszerre csak vége lelt ennek. Egyik perc
ről a másikra. Állói fogva máir csaik lefelé 
csúsztam Hogy ezt mi okozta? ki okozta... 
ezt kérdezze. Es mert epgényiró. meg is ad
hatja rá nélkülem a feleletet: egy nő. Kí
náljon meg egv cigarettával, Mr. Jarley!

— Majd ha elmegy, egy marókkal, de Mt 
most ne dohányozzék, mert én ezt nem sze» 
retem, — felelte nyájasan az iró. — Mondja 
csak tovább. Nem baj. ha ez a történet el
csépelt Ls. A közönség csodálatos módop sze
reti az elcsépelt történeteket és én most kö
zönség vagyok. Mit csinált az a nő?

A cimbora gúnyosan vigyorgott.
— Tudta, hogy a hatalmában \art. Ttidla, 

hogy érte dolgozom. Egyszer azután gondolt 
egyet és elhagyott. Nincsen benne semmi kü
lönös, amint iát ja.

— És mi volt ön addig, amíg szive hölgye 
el nem hagyta?

— Úri foglalkozásom volt: hamiskártyás 
voltam.

— És ez úri foglalkozás? Kifosztani gya
nútlan embereket? — méltatlankodott ff 
iró.

— Az. Mert én senkit sem kényszeri tét lem 
arra, hogy kártyázzék, legkevésbé arra, hogy 
velem kártyázzék. Aki kezébe veszi a színes 
lapokat, az készüljön el arra, hogy vészit. 
Akj velem játszott, az végül menthetetlenül 
veszített. Én tehát csak az önként kínálkozó 
báTánykákat nyírtam meg. Úri foglalkozás.

Az iró félszemével réhunyorított a cimbo
rára és gúnyosan mosolygott.

— ön se kényszerítheti a közönséget arra, 
hogy vegye meg a regényeit, — mondta erre 
kissé élesen a betörő. — És azt hiszi, hogy 
minden olvasója nyereségnek veszd, ha el- 
elvasla, amit ön irt?

— Azt akarja ezzel mondani, hogy kollé
gák vagyunk? — nevetett az iró.

A cimbora vállat vont, 1
— No és mi van azzal a hölggyel, aki el

hagyta? — piszkálgatta váratlan látogatóját 
Jarley.

Hangjában lelhetett egy csipetnyi kételken 
dés, mert a betörő felfortyant,

— Nem hiszi, hogy egy nő az oka lecsú
szásomnak? Nem hiszi cl nekem, hogy vol
tam valamikor olyan regény, akiért egy nő 
otthagyta tisztességes otthonát és elment ve
lem világgá a bizonytalanságba?! — szólt 
indulatosan a cimbora. — Még pedig nem is 
csúnya nő, kétíves uram! Ha érdekli — itt 
a fényképei

Ezzel kiveti kabátja belső zseléből egy 
tárcát, kinyitotta és egy rejlett rekeszéből 
kihúzott egy fényképet. Odaadta akaratlan 
vendéglátójáiivk és visszaült helyére, össze, 
fonta mellén a két karját és nem szólt sem
mit.

Az író egy pillantást vetett a fényképre és 
meghökkent. Azután megnézte jobban és —* 
hiába, — ajkán kiszaladt a szó:

— A szoborszép asszony!
— Ismeri?! — kérdezte rögtön a cimbora,

— Hol van most? Mikor látta utoljára?
11.

Hangja rideg volt és követelő.
Az iró ránézett visszautasitóan és kissé fels 

vonta a szemöldökét
— Téved, l a azt hiszi, hogy jogosan in

téz hozzám jlyen kérdést, — mondotta lené
zően.

A cimbora felhúzta felsőnjkát: komisz vb 
gyorgás volt ez, fencvad lesz igy. amikor 
ingerük.

— Ismeri! — mondotta rekedten. — Lá
tom az arcán, hogy ismeri. Tudja, hogy ma 
mi a neve és hol él. Nekem meg jogom van 
hozzá. Érti?! Jogom van hozzál

Az jró letelte a fényképet az asztalra; el
határozta, hogy megszerzi ettől az embertől. 
Hogyan juthatott vnjjon hozzá .. .?

—- Itt csak tévedésről lehel szó. — mon
dotta egykedvűen. — Jobban megnéztem ezt 
a képet. Egy kis hasonlatosság megtévesztett 
az első pillanatban.

- Ezt nem fogja velem elhitetni! — mo
rogta az ismeretlen.

— Nem is igyekszem erre. Mert tisztára el 
se lehet képzelni, hogy egy urinő hogyan 
kerülhet Ilyen ... hogyan meri mondani, 
hogy joga van hozzá?! — szólt rá az iró 
ridegen.

— Ehhez igazán nem kell valami nagy 
bátorság! — morogta a másik. — A férjn k 
van “gy kis joga 
dúlom.

Róbert Jarley 
emberre:

— Ön azt meri 
a felesége?! ,
lallunul a felkiáltás: forrt benne a méreg.

Ismeri! Mondom, hogy ismeri! — tört 
rekedten r.z Indulat n másik torkából. —. 
Elég! Most végre szerencsém van! Jó helyen 
járok'... Nem akarok erőszakoskodni de 
nagyon kérem, mondja meg, hogy hol látht- 

a hites feleségéhez, gon-

elhülve nézett rá erre az

mondani, hogy ez a hölgy 
szaladt ki száján megg ndo-
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tóm viszont a feleségemet!?...
Mély fájdalom búgott hangjában. Az iró 

•tinte megsajnálta.
— Mégis azt hiszem, hogy mi mos| egy 

furcsa tévedés áldozatai vagyunk és olyas
miért küzdünk egymással, ami voltaképen 
nincsen. Egy kétségtelenül megdöbbentő ha
sonlatosság tévesztett meg, amikor megpil
lantottam ezt a fényképet. Ismerek egy höl
gyet. aki majdnem olyan, mint ez itt a ké
pen. Az is lehetséges, hogy a fénykép nem 
U hú.

— A fénykép hül — szólt erre a másik ke- 
aerűen. — Látja, még m« is itt pihen a keb
lemen. És ha annyira hasonlít az ön hölgye 
ehhez a képhez, akkor föltétlenül ö az, akit 
hal éve keresek. Ez a lényép hatévest Újra 
kérem, tehát...

— Mimgyárt megértjük egymást! — 
mondta hirtelen ötlettel nz iró. — Mondja 
meg ennek a hölgynek itt a nevét és akkor 
megoldotta n helyzetet. Ha ö az, akit az 
első pillanatban felismerni véltem ...

— Jól Igaza van! Feleségem neve, Ilclcn 
Leezc. Az én nevem, hiszen már egészen 
ipindegv, megmondom: Ralf Raynor... lá
tom. hogy tud rólunk!... Ne is próbálja 
tagadni! FIol az az. asszony? Bajba hozott, 
azután ineg-szökött, azóta süllyedtem le 
ennyire... Hol a feleségem? Még mindig 
nem hisz nekem?! Itt vannak az okmá
nyaim... — és rálülötl kopott tárcájára, 
mely olt hevert az asztalon.

Az író nem szólt... nem is tudott mit 
szólani... hiszen ez . . . ez képtelenség!... 
lAz a finom, megközelithetellcn, hideg és 
mégis elbűvölően szép fiatalasszony és Ml 
ez a betörő... a férje! Képtelenség!

Maga som tudta, hogy a fejét rázza. 
Mintegy megerősítéséül annak, hogy ezt a 
furcsa történetet nem hiszi el. Ilclcn Lee 
— igv nevezte mpgát, legalább is Axel Dean 
igy mondta Ez itt meg azt állít ja, hogy 
Leezc a neve, a felesége volt! Bajos elbírni. 
Ezért rázta fejét Bobért Jarley. De Balf 
Raynor . ..? így hitiák azt a hatni 'kártyást, 
Axel Dean Így mondta...

Raynor félreértette az iró mozdulatát; 
rárivalt:

— Most se ... most sem akarja nekem 
megmondani, hogy...?!

Arca eltorzult. Fogát csikorgatta. Homlo
kán vastagon kidagadtak «z erek. Elöntötte 
a vér. Nyakán az izmok remeglek. Szemé! 
rámeresztette a másikra, aki tudna rajta 
Segíteni és nem — nem szólt Tagolatlan 
ordítás tört ki melléből, bizonyára egy ir
galmatlan szitok. ‘ÖnkivülctlJbií volt, amikor1 
■felkapta az iró revolverét, mely ott feküdi 
nz asztalon nem messze a fényképtől. Rá
fogta nz Ingerkedőre.

Rollert Jarley maga is csodálkozott azon, 
hogy milyen hidegen, egykedvűen szemléli 
ezt a borzalmas elváltozást, melyhez volta
képpen semmi köze ... hiszen megmond
hatná. amit ez nz ember tőle megtudni kíván 
és a többi azután mór nem az ő dolga ... 
végezzék el ők egymással ... csak éppen 
nézte ezt nz ijesztő jeleneiét és arra gon
dolt, akarata ellenére, hogy föl tudja hasz
nálni talán ...

De amikor Raynor fölkapta revolverét és 
ráfogta és talán már n következő pillanat
ban belelő — okkor megint csak gondolko
dás nélkül, egészséges ösztöne erejével ke
mény rúgással ugy érte a fegyveres kezet, 
hogy a revolver nagy ívben kirepült n lá- 
jnadó ökléből. Nem sült el, mert felindulásá
ban Ravnor elfclcjlo'ic kinyitni a bizton
sági reteszét. De Raynor fclordilotl.

A! következő pillanatban rávetette magát 
Jarle.vre olyan erővel, hogy ez székestül 
jhátrabukoll. Támadója ráugrott és fojlo 
(jntla. A féktelen indulat forrt Ix-nne.

Jarley most is nyugodt volt. Tu lla, hogy 
itt élel-halálharcol viy cgv emberrel. akinek 
már nincsen mit vesztenie. Hideg volt, 
mintha most nem is róla volna szó. Meg 
fogta Lám vlójánnk ogvik csuklóját, előbb az 
egyik, azután a másik kezével, jól megmar
kolta és... már a'ig tudott lé'cgzcai... 
miniden erejével bálra szorította Raynor 
jobbkarját. Az első három másodpercben ez 
liizonv nehezen ment, de azután megtört az 
ellenséges kar ellenálló ereje és Jarley most 
•már annyira kiszabadult a fojtogató U'lak 
és n ránehezedő test kemény nyomása alól, 
hogy térdével lehengerithctlmagáról ellen 
fc'él. Azután hirtelen lendülettel kirántotta 
v.il bói ellenfele, jobbkarját

Rémes fá.jda’móbnn ez Irtózatosat ordi- 
tn'l. Félig fö'fápászkodo’t és megroggyanó 
térdekkel hálralánlorod dl. Visszaesel!. 
Amint baljával Ösztönszcrüen hátrakapolt. 
hogy támaszt keressen, megmarkolta az 
imént odacselt revolvert. Folorditolt bősz 
dühében és újra fellápászkodva, ráfogta 
megint Jarleyre.

Ez figyelmesen nézte ellenfele minden 
mozdulatát. Amint Ravnor felkapta a revol- 
ycrtK egy ugrással ott termelt nála és fél 
kézzé] megkapta csuklójánál a fegvveres Re
gei. Maga se India, hogy mii csinál... ősz 
azeszoriloltn a fogát .. . hirle'en rán'ás ni 
ha’a'mábn kerítette Raynor balját. Hüvelyk 
ujjával vissznfordilotla a biz'onságl reteszt, 
azután odnsznrltnt’a a revolvert ellenfele 
rpellérr és elsütötte. El akarta pusztítani ezt 
az ember! ért a kártékony férgei.

A revolver elsüli. Ravnor halk sóhajjal 
JifclrahanyalloM. Szeme kinyílt kerekre éi

mAr csak a fehére látszott. Arca hirtelen 
egészen szürke lelt.

12.
Róbert Jarley fölegyenesedett. Mintha ká

bulatból térne magáilioz, mintha komisz 
álom gyötörte volna, mely végre szertefosz
lott... l)e nem: hiszen olt hever a padlón 
az az ember, akinek a zsebórája most is 
hangosan ketyeg... ebben a siri csöndben... 
mellénye szélén a halál vérvörös rózsája .. .

Az iró megráaokódott... megborzadl ... 
körülnézett ... meglátta az asztalon az órát, 
a tárcát és a fényképet... ez mind azé az 
emberé...

Nagyot sóhajtott. Azután átment a másik 
szobába és telefonált a kerü’etj őrszobának. 
Nem lelt bele tiz perc és már jött is a rend 
őrbizotlság.

Róbert Jarley ezalatt ellette a tárcái és a 
fényképet. A hangosan ketyegő órát vissza- 
cstiszlaila a betörő mellényzsebébe.

Amikor a rendőrbizottság becsöngetett 
hozzá, maga nyitott nekik ajtót. Bevezette a 
felügyelőt és embereit a hálószobába és el
mondta. hogy mi történi itt ezelőtt egy fél
órával, amikor figye'mes lett az éj csend
jében egy hangosan ketyegő órára ...

Es mert ismerték e furcsa, végzetes eset 
mindkét szereplőjét, elhitték az írónak, hogy 
a lx'lörő rátámadt revolverével, mert nem 
engedte magát kifosztani. Nem szándékosan, 
válságos helyzetében önvédelemből lőtte le 
támadóját.

Fölvették az esetről a jegyzőkönyvet. A 
delektivfelügyelö gratulált az Írónak szeren
csés megmenekülése alka'mából. Megállapí
totta, hogy Ralf Raynor mindenre elszánt, 
vakmerő gonosztevő, akit n rendőrség hiába 
keresett már évek óla. Megígérte, hogy azon 
lesz, hogy az újságok ne csinálhassanak eb
ből az esőiből rikító, feltiinéstkeltő riportot.

Jarley kérte erre a felügyelőt és ugy indo
kolta ezt, hogy akkor hetekig sem hagyják 
nyugton a riporterek, ha ez kitudódik igy, 
ti maga meglepő valóságában. Végül meg 
irólársai rossz tréfákat csinálnának róla és 
talán még azt is ráfognák, hogy mindebből 
egy árva szó sem igaz, hanem ügyesen ki
eszelt reklám az egész, ö különben is jól 
ismeri Sir Basil Thomsonl, a Scotland Yard 
főnökét és reggel mingyárt fölkeresi és külön 
megkéri...

Mire a felügyelő határozottan kijelentette, 
hogy erre semmi szükség nincsen. Minden
képpen azon lesz, hogy erről ilyen formában 
újságíró ne tudjon meg semmit. Jarley ur, 
legyen nyugodt, ebből neip jjágy hüb,óí csi
nálni. Az egésznek nem lett volna szabad 
megtörténnie, mert az utóbbi időben, külö
nösen itt a villanegyedben, már néhány be- 
lörést követtek el és ő nyomatékosan kérte 
fölötleseil, hogy szaporítsák itt az őrszeme
ket, mert mégis csak lehetetlen egyes rend
őröknek ekkora térülőtökét megfelelő fel
ügyelet alatt tartani. Itt példán) egyik leg 
derekabb rendőrünk ...

Jarley ezalatt kiosztott közöltük egv doboz 
szivart. És őszintén örült, amikor végre el
távoztak. A halottat persze a coroner, kél 
percig tartó vizsgálata után már elszállílol- 
láik.

Amikor végre magára maradt, Jarley le- 
Keveredett dolgozószobájában a pamlagra. 
Végiggondolta, hogy milyen fantasztikus ez 
az eset, melyet senki se hinne el neki, ha el
mondaná ö se hinné el másnak...

Furcsa! Hogy ez a szerencsétlen ember 
éppen ide tévedt be hozzá. Hn véletlenül 
Axel Dea>n villájába surran be és meglátja 
ott Ilclcn képét... vagy talán magát lle- 
lenll...

Azt az asszonyt, aki a megtestesült tisz
taság, ártatlanság, érintetlenség... aki ugy 
tud ránézni az emberre, hogy ez rögtön ba
rátjának érzi magát és hajlandó érte fo'ál- 
dozni akár nz éleiét is ... amint a példa mu
tatja! Mert voltaképen ezt az egész borzalmas 
küzde'inet ő egy asszony boldogságáért foly
tatta. Hogy Helen Lee boldogságát ez a be
törő fel ne boríthassa... mert Axel Dean 
ÍHihiog házasságával igazán nem törődött...

Pihenni próbált, aludni próbált... elhes
segette fejéből a benne felrajzolt gondola
tokat, melyek mind az asszonnyal és ezzeJ 
a két férfival foglalkoztak.

Kínlódott még vagy egy félóráig, azután 
elmerült az álom jólévő mélységeibe.

13.
Délelőtt volt már, amikor felébredt. 

Eleinte nem tudta, hogvan kerü.1 ide a pam
lagra. Az éjszakai kaland után mintha torzító 
ákun lett volna. Hihetetlen...

Amim tisztában volt a pillanatnyi helyzet
tel. felhívta telefonon a kiadóját. Közölte 
vele. — humora már felülkerekedett — hogy 
az éjjel sokóig foglalkoztatta az új novella 
anyagának összeállítása. Azt szeretné, hogy. . 
hihetetlenül érdekes legyen. Azért egv napi 
késés n jő ügy érdekében igazán nem számig 
\ kéziratot holnap délelőtt feltétlenül meg
kapja. Ne küldjön érte, majd ö maga hozza 
el .. Viszont'álásra holnapi

Aztán 1 ü'l íróasztalához és n'zte a fény
képet. Hal év ••lőtt készült Lehetséges, hogy 
ez nem Heten Lee...? de akkor feltűnően 
luponlit hozzá Aki látta nztt az asszonyt. az 
nem i élheti jónak egyetlen képét sem. Van 
valami az arcán, kifejezés, melyet megrögzi- 
teni aligha lehet... «z ártat'enság, a tiszta
ság diadalmas nyűgeim áj w»k megkapó kifeje-

Keresztrejtvény 
on értékes jutalommal

Beküldendő a négy leghosszabb sor megfejtése péntekig, március 17-ig. Melléklendő 
a 2. oldalon található pályázati szelvény. A címzési oldalra ráírandó: Keresztrejtvény,

Vízszintes:
1. Hozományvadá

szok álma
12. Nagyokat mond
1.3.  Összetöri az ab

laküveget
14. A Balaton tiszte

letreméltó szokása
15. A monarchia Ide

jéből származó rö
vidítés

17. Idősebb hölgy le
het az illető

18. Kis Andor
19. Hely határozó
20. Egy fogalom a rá

dió világából
21. Fclkiáltószó
22. Kopasz
23. Kemény tárgy
24. Sokáig tarló kocs

mai iddogálásnál 
aligha elmaradha
tatlan

30. Sróf
31. Ezt a cipész mű

veli
32. A mai világban 

jobb róla nem be
szélni

34. Fűtőanyag
36. Csirkefogó
37. Mutalónévmás
38. Tegvilk hozzá: há

la Istenek!
41. Névutó
42. Gyümölcs
44. A sárga liliom 

írója
45. T. I. S.
46. Sportmászó
47. Névelővel ellátott 

idegen pénznem
49. Virág
50. Egy Párlsban is 

megjelenő hatal
mas amerikai napi
lap

Függőleges'.
1. Hogy ennek a vers

nek ki az Írója, 
meg se mondjuk, 
mert már akkor 
magától értetődő 
lenne kitalálni

2. összeomlás köz
keletű idegen szó
val

3. Elszakított váro
sunk

4. I.ám, amott!
5. Kellős mássalhang

zó — a fordítottja
6. Szárnyasok (név

elővel)
7. Kercsk. műszó

8. Egy Ismert bég 
neve

0. Fekete gyémánt
10. Régi név
11. Ennek megállapí

tásához nem nagy 
tudomány szüksé
ges, pedig annak
idején Aristotelcst 
csodálták e böl- 
cscség kimondásá
ért

15. Ezt az ellenzéki 
képviselők csekk
szik a panamával

16. Berámázás
24. Tejtermék
25. Falatozó

zése, fflely'elbűvölően hat. •. vagy talán nem ' 
is ez az, ami megkapja a férfit...? Hanem 
valami egészen más. egy vonzóerő, mely ak
kor is hat, amikor ez az aszony nem akar 
halni...

És az a tiszta, ragyogó szempár!
Nem lohol elhinni, hogy Heten Lee és Ralf 

Raynor felesége: Helen Leeze ugyanaz az 
asszony. Hogyan lehet Helen egy ilyen zül- 
lötMelkü ember felesége? És hogyan lehetett 
Axel Dean felesége, aki otthon mit jelenthet 
egy ilyen asszonynak? ... A börzéről beszél 
vele, részvényekről, uj kibocsátásokról... 
érdekelheti ez az ilyen asszonyt? Nehéz el
képzelni.

De ha mégis ő az, akkor honnan tudta, 
mint Ralf Raynor felesége, hogy a kártya
asztalnál ülő játékos, aki leleplezte Raynort, 
Axel Dean, aki néhány év előtt megmentette 
Francia Lee vállalkozót? Honnan? ... hát 
elképzelhető, hogy akkor a váltakozó irodá
jában volit mint kezdő kis gépirónö állásban 
és tudta, hogy mit tett Alex Dean a főnöké
ért. És most, amikor egv-két év mutlán talál
kozott vele, hirtelen öllel tel arra gondolt, 
hogy itt az alkalom és jó lenne véget vetni 
ennek a haszontalan és szennyes életnek, 
melyet minden percben felboríthat egy vég
zetes fordulat — mire segítségére jött a vé
letlen, a bankár leleplezte a hamiskártyást, 
Helen meg abban a pil'anutban lehetett a se
gítségére, amikor élete forgott veszedelem
ben ... és ezt a kínálkozó fordulatot a nö ki 
tudta használni szerencsésen, összeszedte 
minden holmiját, amíg Raynor a rendőrség 
vendége volt, azután eltűnt. D? ki tudta várni 
idej.4, amikor újra jelentkezhet ik, érzelmes 
körülmények közöli. Minden ugv történt, 
ahogyan Helen okosan kiszámította magá
nak és igv jutott résbe, öt éve biztonságban 
és ma talán már azt hiszi, hogy ezután ez 
mindig igv lesz.

Erre vágyott: csöndes, zavartalan, nyu
godt ételre. Ezért nem jár sehová, meri nem 
akar találkozni a közelmúlttal. Sejti, hogy a 
Vételien néha kedvez, máskor meg kaján. 
Mindig rosszkor kaján!

É’ most meg kell írnia ezt a furcsa törté
netet. még ma!

Elővette a hívatlan vendég tárcáját, me
lyet eldugott, mielőtt a rendőr-ég jö'l. Meg
nézte az iratokat. Olt találta Helen Leeze és

26. A seb helyén ke
letkezik, még hoz
zá fordítva

27. Ének
28. A jó késnek van
29. S. P. M.
33. Stramm legények
35. Női név
37. Zománc
39. Angol napilapszer

kesztő. (Ki is írjuk 
azok részére, akik 
nem ismerik: 
Erew)

40. Györmegyel község
42. Kutya
43. Női név
48. Állóvíz
49. Ellentétes kötőszó

GÁL GYÖRGY

Ralf Raynor házassáköléséről a bizonyít*  
ványl. Mi történnék, ha ezt az okmányt és a 
fényképei megmutatná a barátjának? Köte
lessége? Ki kényszerítheti erre? Az a meg 
nem magyarázható véletlen, mely arra kész
tette ezt a szerencsétlen flóá-.t. hogy besur
ranjon Róbert Jarley lakásába, zsebében az
zal a hangosan ketyegő órával? Ugyanak
kor, amikor ö először volt Helen asszony 
társaságában, akiről eddig semmit se tudott? 
Csak azért, hogy néhány órával később meg
tudja legnagyobb titkát ennek a szoborszép 
asszonynak? Amiért mindez rázúdult hirtelen 
és váratlanul, azért kötelessége neki ezt kö
zölni a férjjel? Ez talán mégsem kötelező. ..

Mert igaz ugyan, hogy Helen egy nagyon 
válságos pillanatban megmentette Axel Dean 
élőét. Föltehető, hogy a leleplezett hamis
kártyás féktelen dühében lelövi. A hála azon
ban kényes portéka, majdnem mindig ké
nyelmetlen. A legtöbb ember szívesen szaba
dul tőle, amint csak teheti. Hiába szép asz- 
szony Helen — amint Axel Dean megtudná*  
hogyan leli a felesége és ki volt azelőtt — 
felbukkanna a szennyes múlt, Axel Dean rög-, 
tön elfelejtené, hogy mennyire szereti HeJent, 
aki megmentette életét, és — kidobná. Egv 
pillanatig se gondolna arra, hogy őt nem 
szedte rá, hogy olyan boldogsággal tölti be 
otthonát, ami nőről még c-ak nem is álmo
dott és csak, amikor már késő, akkor esz
mélne rá arra, hogy most már ö is boldog
talan. egész életére , ..

Vagy mutassa meg ezt a fényképet és nz 
okmányt az asszonynak? Csak azzal a cél
zattal, hogy ezután már egészen nyugodt le
het. nem kell rettegnie altól, hogy kisért a 
múlt, hogy titka váratlanul és sorsdöntőén, 
végzetesen fölbukkan...? Ha ezt teszi, nz 
asszony ezután már csak félne, rettegne tőle 
és később meglenne mindent, 
matlanná tegye... bizonyosan 
bán cselekednék . ..

Hiába, nehéz az embereken 
nőm lehet tudni, hogy mikor . ..„____ _
barátaink hasznára, vaW kárára.

Elgondolkodott egy kissé, azután leírta az 
első mondóinkat:

..Az ember boldogsága egy-egy porszemen 
épül. Nagyon kell rá vigyázni, hogy föl ne 
boruljon...“

hogy ártal- 
nagyon ósfo-

segilenl és 
vág vünk fele
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A Bocskai élre segítette 
a Ferencvárost

A Hungáriát Debrecenben 
megfosztották a veretlenség nimbuszától — A budaiak tíz em
bere nem birta ki a ferencvárosi ostromot — Nehéz csatát ví
vott az Újpest Miskolcon — Szeded pontot vitt haza a Millená
risról — A két utolsó holtversenyben: a Somogy és a Soroksár

a század futballcsodája és
éjUrUűl a Fradi nagy szerencséje

Ferencváros—Budai 11 6:1 (4:1)

Ki első teljes bajnoki forduló meghozta a 
maga szenzációját:

A Hungária nem büszkélkedhetik a ve
retlenség meglehetősen kétes értékű 

babéralval.
!A Bocskai fosztotta meg ettől s ezzel egy
szeriben magára irányította a válogatók fi
gyelmét.

Kétségtelen, hogy a Hungária debreceni 
Veresége a forduló legnagyobb eseménye. A 
bajnoki címért megkezdődött finisben ko
rán érte a kékfehéreket „defekt". De talán 
most még jobb, mert van elegendő idő a 
másik két gyorstipus: a Ferencváros és az 
Újpest befogására. Mert

ez a vereség hosszú idők után a tabel
lán lényeges változást idézett elő.

'A vezető pozícióból a harmadik helyre zu
hant a Hungária, átadva helyét a Ferencvá
rosnak. A Fradi ismét gólarányt javított, 
ezúttal a budaiakkal szemben. Ugylátszik, 
egykönnyen nem engedi ki kezéből a baj
nokságot Az Újpest pillanatnyi formaha
nyatlás miatt csak nagynehezen győzött 
Miskolcon, ahol az Attila — hacsak egy ki
csit jobb napot fog ki — feltétlenül győz
tesként hagyta volna el a játék szinterét. 
A III. kerületiek Soroksáron csak szeren

csés góllal győztek, de ez is elég volt ahhoz, 
hogy ismét a három nagycsapat nyomába 
lépjenek s komolyan beleszóljanak a baj
nokság kialakulásába. A többiek nem sok 
változást idéztek elő a tabellán, kivéve Kis
pestet, amely jobb gólarányával megelőzte 
a Nemzetit és a Szegedet egyaránt. Ezek 
egymás ellen gólnélküli meccsben osztoztak 
meg a pontokon. Érdekes jelenség, hogy a 
hat elsőligás mérkőzés közül mindössze 
csak kettő volt Budapest területén, mig két 
tőt Pestkörnyéken: Soroksáron és Kispes
ten, kettőt pedig vidéki sportmetropoli 
sainkban: Debrecenben és Miskolcon bo
nyolítottak le. A mai forduló után a baj 
noki tabella képe a következő:

Kedélyes délutánra 
gyűltek össze a Bcszkárt- 
pálya tribünjein a sport
emberek. A Ferencváros
nak ezúttal könnyű fel
adata volt s ez mindjárt 
jobb kedélyre hangolta 
az egyébként szorongó 
Fradi-drukkereket. A 
csapatok késnek, persze 
mindjárt fölhangzik az 
epés kérdés:

— Mi az, talán a Turay
Sárost mér) mindig filmezik!

Később aztán Szél biró vezetésével mégis 
csak megjelennek. A Fradi ezúttal a „legen
dás" csatársorával vonult ki: Tönzcr, Takács, 
Turay, Toldi, Kohut Később aztán kiderült, 
hogy a csatársor valóban „legendás": már 
olyan régi. De ez persze csak később derült ki. 
Az elején még szédületes ostrom mutogatta z 
oroszlnákörmÖket s ezt az ostromot a budaiak 
csak Fábián, a nagyhírű kapus ragyogó védé-

meg s az egészen primitív futballt játszó 
jobbszélső ezúttal nem téved és Irtó lövege

Fábián kezéről pattan a hálóba. 2:1. !
Rögtön ezután ismét egyenlíthetne a Budai, 

de Tárnok beadását „elpaccolják" a belsők. 
Ujnbb esemény: Sárost huszméteres zugó bom
bája, amelyet Fábián csodásán véd. A 32. perc
ben aztán ismét védhctctlen lövés száll a ka
pura:

Sárost Turayhoz tolja a labdát, a center fej 
jel Takács elé teszi s az éles lövés csak 

villan. 3:1.
Szüntelen ferencvárosi ostrom s egy csomó kor- 
ner esik, közben Háda kifut egy beadásra, ame
lyet el nem ér, majd Kaltenecker, a budaiak 
centerhalfja megsérül s helyet cserél Polgárral. 
Ez azután végzetes a budaiak számára. Csatár*  
soruk eltűnik, a védelmüket pedig szétszedi a 
brilliáns Fradi-fedezetsor. A 41. percben

Takács—THnzcr—Turay-akclóból Toldi a 
kapuba vágja a labdát 4:1.

Szünet után már fiz emberei játszik csak 4

Vince
kátokat, amelyeken

Játék Pont
1. Ferencváros 14 57:14 23
2. Újpest 14 58:20 23
3. Hungária 14 51:18 22
4. III. kér. FC 14 33:23 19
5. Budai 11 14 27:29 16
6. Bocskai 13 23:22 13
7. Kispest 14 28:41 11
8. Nemzeti 14 24:36 11
9. Szeged 14 21:34 11

10. Attila 14 18:36 7
11. Somogy 14 16:44 5
12. Soroksár 13 20:50 5

Debrecent a veretlenség temetője
Bocskai - Hungária 2:1 (0:0)

Debrecen, márc. 12.
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telefonjelen
tése.) Hideg, de napos 
idő derült a mintegy öt
ezer főnyi közönség fö
lött a Bocskai pályáján 
a debreceni derbi alkal
mából. A filléres gyors 
közel ezer embert hozott 
Debrecenbe: a kék-közép 
első szervező munkájá
nak eredményeként. Eny
he gúnnyal fogadta a 
kék-közép azokat a pla- 

ez a mérkőzés per Bocs
kait—Hungária derbi-mérkőzés volt hirdetve. 
Ugyani Hát már a Bocskaival is derbi-mérkő
zést lehet játszani? A végén kiderült, hogy le
het. A végén kiderült, hogy, mint minden der
bin, ezen is lehet vereséget szenvedni. Pedig 
nem úgy indult. A Bocskainál még a meccs 
kezdete előtt is komoly zavarokat oko
zott Palotás betegsége. Az öltözőben már Ta
tár vetkőzött helyette, amikor a tribünön a 
Bocskai vezérkarának rögtönzött ülése úgy 
döntött, hogy játsszék Palotás, még akkor is, 
ha beteg. A kék-közép — s ez dicséretére le
gyen mondva —, közvetlenül a mérkőzés előtt 
egy érdekes és szokatlan ténykedéssel hívta 
fel a figyelmet magára.

A kék-közép vezére ugyanis szócsővel for
más beszédet Intézett a Bocskai közönsé
géhez, amelyben sportszerűségre kérte őket 
8 egyúttal Ígéretet tett a fölutazott Hun- 

gárla-drukkerek részéről Is ugyanerre.
Boronkag bíró vezetésével indul meg a mér

kőzés, a szelet a Hungária kapja a hátába. 
Erős rohamok, különösen Cseh veszélyes, ké
sőbb Dudás fejese pattan a kapufán s eltelik 
húsz eredménytelen perc. Ez arra jó azután, 
hogy a Bocskai magához térjen és Teleki irá
nyításával egyre formásabb rohamokat intéz
zen Szabó kapuja ellen. Apropó, Szabó/ A 29 
percben Vincze a tizenhatoson táncoló Szabót

támadja, a labdát elveszi tőle és Kovácshoz 
tolja. Kovács lő, már-már gólban a labda, ami 
Kor Mánál berohan s remek stílusban kézzel 
kiboxolja a labdát. No persze, tizenegyes, ame
lyet Vanicsek lő. ha ugyan lövés az, amit a 
kapufa védeni tud. Pech!

Szünet után — ez a Bocskal-pálya meteoro
lógiája —. most már a debreceni csapat ját
szik széllel Jobban is használja a légi segélyt, 
mint budapesti ellenfele s egyre veszélyesebb 
támadásokban derül ki, hogy Móré. Markos 
Teleki és Vincze túlságosan sok nagyágyút je
lent a Hungáriának.

A 22. percben
Teleki remek labdával futtatja Markost, 
aki Mandl mellett az utolsó pillanatban 
centerez, ezt ismét Teleki kapja, aki Vin
cze lábára teszi és ballal füttyén is a 

bomba már a felső sarokba. 1:0.
A Hungária közönsége néma. A 27. percben 

azután
egy ártatlan támadás, Cseh nem azért 
labdamüvész, hogy ebből az ártatlanság
ból profitálni ne tudjon, bizony profitál s 

a labda laposan a bálóba szökken. 1:1.
Még egy perc sem telik el, amikor Ottávi — 

ejnye, még mindig Ottávi és nem Szegőt — 
a félpályán felesleges handszet vét,

Reviczky kapura íveli a szabadrúgást, a 
tizenhatosán Vincze stoppolja és Teleki
hez tolja, aki habozás nélkül a jobbsarokba 

a meccsdöntő labdát. 2:1.
Ezekután most már — érthető — a Bocskai 

nyugodt és óvatos. Közben néha támad is s a 
kornerarányt sikerül 6:6-ra emelnie, a Hungá 
ria pedig hiába fokozza az iramot, nem sikerül 
az őszi recept: először vészit meccset a kék fehér 
gárda s ezzel kénytelen átadni a helyét nagy 
riválisának: a Ferencvárosnak.

A meccs után fáklyák és papírok gyulladnak 
fel, a Hungária-drukkerek hosszú orral távoz 
nak, mig a rendőrök kétségbeesetten rohannak 
a tribünre egy kis tűzoltási munkára. Hiúba — 
Debrecenben leégett u Hungária..,

Somogy mindkét pontot Kispesten felejtette
Kispest—Somogy 3:0 (2:0)

A meccs előtt a kispesti vezetők elégedetlen 
dörisölik a kezüket s megállapítják, hogy érde
mes otthon meccset játszani s nincs értelme a 
pályaválasztói Jog eladásának, mert másfélezer 
fizető mégis csak jelent egy kis pénzt. S ha 
ehhez hozzávesszük a kispesti vezetőség örömét 
• meccs végén, amikor az anyagi siker mellé az 
erkölcsiek is hozzájöttek; a biztos győzelem s az 
értékes két pont, meg kell állapítanunk, hogy

■ lelkes kispestiek vasárnap nagyszerű csa
tát nyertek.

A csapatot különben Szabó ll.-veil erősítették 
meg. A Somogy multhetl játéka után határozot
tan többet vártak tőle. így a publikumnak kel
lemes meglepetést okozott a kaposváriak gyenge 
teljesítménye, amelyet ialán helyes szemüvegen 
keresztül úgy > bírálhatunk, hogy nem a So

W. T. K. MPQKTrKI.KP. UMGARIA-UT 

1938, marcián i»-én vasArn-p <1. a. 4 órakor 
labinnigé mérkőzés

CaeSualovftkla—MagyarorsaAg 
válogatott csapatni kötött 

ai E n r ó p a I S ■ p 4 é »t.

mogy volt gyenge, hanem Kispest játéka javult 
nagyot az utóbbi időben. Az első percek ideges 
és kapkodó játéka után

a válogatott formát játszó Serényi a kifutó 
kapus mellett megszerezte a vczetőgólt 1:0.

Rapszódikus ellentámadások következtek, majd 
Dormos jól irányított gurulós labdája alig ke
rülte el a kaput. A játék nívója egyre csökkent, 
mig végre ismét a Kispest ragadta magához az 
iránvitást, aminek csakhamar m< gvolt a nyo
matéke Is, miután

Szabó II. a 28. percben újabb góllá] ter
helte meg a somogyiak hálóját.

A félidő végéig hiába volt minden jóakarat a 
két csatársorban • nem sikerült semmi. A máso 
dik félidőben állandó kispesti támadások tették 
egyoldalúvá a meccset. Gól azonban csak a 33. 
percben 'esett,
.ismét Szabó IL, az uj szerzemény volt as 

apja. 3:6.
A Somogynak ez már túlsók volt. Lelkilég össze
esett a csapat, úgyhogy a mérkőzés végét jelző 
bírói füttyig egykapura játszottak a kispestiek. 
Akcióikat azonban nem kisérte szerencse.

A FRADI JÓL KOMBINÁLT UTOLSÓ GÖIJA. TAKÁCS, A GÓLSZERZŐ ENYHE OFSZÁJ- ' 
DON. DEHÁT, NEM MINDEGY EZ A — HATODIKNÁL?... II. FÉLIDŐ 22. 1'EIiCl dl.

.elvei asszák meg gól nélkül. Tárnok egy be- 
idása a ferencvárosi kapufán csúszik végig, 
aztán ki s rögtön ezután, a 9. percben megszü
letik az első gól:

Takács lő, Fábián vetődve kitolja, Takács 
mégegyszer lő, Fábián Ismét kitolja, hogy 
azután Toldi kemény lövése védhctctlen 

legyen. 1:0.
Korner után a 14. percben egyenlít a Budai.
Wébert Korányi elengedi, a bckkből szél- 
sővé avanzsált játékos Ideálisan adja kö
zépre a labdát és Polgár knpásból csoda

szép gólt lő. 1:1.
Most aztán következik Sárost félórája.
Elkápráztató, ahogy ez az egyetlen játékos 

elbánik a budaiak tizenegy emberével.
Csak annyit lehet látni, hogy a budaiak ál

landóan szaladnak s a ferencvárosi játékosok 
szinte egyhelyben állva, várják a tökéletes ki
fulladást. Sárost itt, Sárost ott, Sárost min
denütt .,.

Magyar pályán Ilyen ccnlerhalf még sosem 
játszott.

Az ő zseniális húzásai révén kerül frontba min
den egyes esetben az egyébként gyenge csatár
sor. 'A 22. percben

Sáros!—Toldi—Turay—Tttnzer-akcló Indul

Budai s így aztán még kevésbbé bírja az ostro
mot. A 12. percben

Turay a labdát átemeli Takács elé, aki ki
ugrik vele, lő, talán nem U menne ■ hálóba, 

de Vadász a lövésbe fut és öngól. 5:1.
Három perccel később Schuster Takácsot el*  
gáncsolja, a biró tizenegyest diktál, amelynek 
dicsőségét Toldi és Tdnzer egyszerre akarja le
aratni. Végül is Tánzcr győz: lövi a labdát, de 
Fábián kivédi. A 22.percben

komplikált akció Indul meg, amelyből — 
amint a rajzon Is látszik, — Takács II. 
enyhe offszájdou állva, megszerzi az utolsó 

gólt. 6:1.
Ezután a Budai 11 teljesen beszorul, a B-kő- 

zép pedig szavalókórust alakit és óriási derült
ségre zúgja a verset:

— Ajjaj, Faragó...
Benn van már a hat dugó.*  .

A Budai megadja magát s a ferencvárosi csa
társor most akár tiz gólt is lőhetne, ha tudna. 
De nagyon döcög a játék, valami hiba van még 
a zöldfehéreknél. A közönség azonban zúgoló
dás nélkül oszlik széjjel, elvégre respektábilis 
eredménnyel növelték azt a gólarányt, amelyről 
egyelőre nem lehet tudni, mire lesz jó a finis*  
ben...

Aki jó futballt akar látni, Soroksárra menjen
III. kér. FC—Soroksár 2:1 (1:1)

Azt nem lehet állítani, hogy túlságos clbiza I várja a két csapatok Hartmann, a soroksáriak 
hódoltság kísérte volna a Soroksárra utazó ven I intézője bátran, hangosan, talán kissé öntelten, 
dégcsapatot, a döcögős autóbuszon. Komor igaz-1 mint aki biztos a dolgában, jelenti ki: 
gató nevéhez stilszerü hangulatban súgja, ne- — Győzni fogunk...
hogy a játékosok meghallják: Az óbudaiak a sport nagy halottját, Komjádi

— Nagyon félek a meccstől. A csatársor Bélát, aki különLen alelnöke volt a klubnak, 
gyenge lesz. Drössler éa Blaskó hiányzik, Berci-1 knrsznlnggnl gyászolják. De megkezdődik a 
vás pedig uiég beteg, ősszel is nehéz dió volt a | meccs. A soroksáriak nagy tisztelettel nézik a 
Soroksár. . I meg-megujuló erőteljes III. kerületi támaddso-

A helyszínen remek talajú, lehengerelt pálya | kát, amelyek 20 percen keresztül őrlik a kü-
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Symphonlo érnyé> 

kollrécsu caö 
eairh*h«aaci».rakai«tM

AR 4120
Symphonlo 

cső

APP 493
Symphonlo kettőé 

vezérlésű cső
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lenben jóldolgozó lila fehérek védelmét. Fény- 
vessy ugvan mér az ehő percekben megsérült. 
Ki»»é húzz*  n lábút, de a jó futballista Immár 
elfelejti a fájdalmat • Mhtk, mintha ml sem 
történt volna A 16 percet Játékosok é» közön 
•ég együttesen, néma csendben Komjádl emlé
kének tienlebk Majd folytatják Löwy. a volt 
vlpertl bekk, moll Soroksár színeiben Ii ki
tűnő. Félvonalról küld egy szabadrúgást, alig 
kanu fóti Na^v tekintélyt %z<-rc, magának vele. 
I Itől kezdve felhangzik a tömeg morajlása 
minden rúgásnál:

— Buuuuuuu ...
A Soroksár Is próbálkozik Itt-ott, de gyen 

gék rzek a támadások Majd Schweyer, a sorok 
f-ári Kekk megsérült, kiviszik Tiz emberrel 
visszaesnek.

— LrVrgőbei lóg a gó’ ..
—. Majd hu repülőgépről futballoznak, akkor 

még gól Is lehet.
De nem sokáig tart az epés diskurzus, mert 

n 29 percben a soroksári kapus könnyedén 
fogná a guruló*  labdát ám a saját bekkje, ti 
bcgitségül hátrament Sehmidt úgy látszik nem 
bök bizalommal van irónia inért nagyot lök 
rajta, úgyhogy a labda a belsők elé kerül, akik 
(lőtt nlnr, mái senki, c*ak  az üres kapu Lég

V/pest az első félidőben ellőtte minden puskaporát...
Újpest—Attila 2:1 (2:0)

Jávor
lyán külön szigetet

Miskolc, múrc. 12.
M Hétfői Napló tudó

sítójának telcfonjelen 
lése.) A verőfényes ta
vaszi napsütés megmoz
gatta a miskolci közönsé
get, úgyhogy u Népkerti 
pálya felé közel ötezer 
ember hömpölygőit a 
kora dói utáni órákban. 
A filléres-gyors utasai kö
zül is mintegy három
százan Illa-fehér zász 
lókkal vonullak fel, a pá-
Ikotlak. Szóval a közönség 

kitett ötágúért. De nem igy a csapatuk .. Mert 
alig kezdődött meg a játék, azonnal nyilvánva
lóvá vált az cx-hajnokcsapat szürke, szintelen, 
vérszegény játéka. Az Attila is rossz napot fo
gott ki s igy a rossz helyre adresszált passzok, 
a taktikailag helytelenül elgondolt helyzetek 
Dlvósivárságba laposilották a meccset. Húrom 
.'“ttita-korner után visszaesett a csapat, ekkor 
ugylátszolt, mintha Újpest sétagaloppban 
nyerné a meccset. Különösen, amikor a 20. 
percben

Auer (1:0), ■ Só. percben Jávor (2:0) gól
jai látszólag megpecsételték a meccs sorsát.

A II. félidőben azonban bebizonyosodott, hogy 
az első 46 percben az újpestiek ellőtték a pus- 
kaporkészlclct... A 36. percben

Futball-antipropcganda a Millenárison
Nemzeti—Szeged FC 0:0

szabályszerű körülmények között jött létre 
(ellenféltől kapott labda, lásd az idevonatkozó 
futball szabályzatot), de

A Millenárison a Nemzeti és a .Szeged FC 
játszottak. Ha ugvan játéknak lehetett nevezni 
azt a beteges vagdulkozást, amely „bajnoki 
mérkőzés" címen bemutatásra került.

A Millenáris öreg talaja talán a futballprl 
mitlvlzmus korában lehetett tanúja hasonló 
játéknak. Kétségtelenül, vannak enyhítő körül 
ménvek. amelyek a csapatok javára szólnak. 
Elsősorban a Nemzeti javára, hiszen

egy gólja, amely esetleg a győzelmi pontot 
Jelentette volna, rlcouazott a peches bírás

kodáson.
A kél csnpalban úgyszólván csak a fedezetek 

és a hátvédek végeztek tökéletes munkát. Az 
öt csatár öl különféle hangszeren játszott és az 
a körülmény mór elörcvelelle a sikertelenség 
árnyékát.

A .Szeged FC lendületes támadó-akcióival in 
dalt a meccs, de a vendépcsapnt ezzel el Is 
lőtte munieójának zömét. Az aktivitást csakha 
mar átvette a Nemzeti és azt a meccs végéig 
meg is tartotta. Egy erőteljes ostrom gyiimöl 
csét Bihámi igyekezett learatni, gólja teljesen

A vezetők fekete vasár
napja az amatőrfronton 
Az amatőrderbl l: l-es ered mén vt hovott — A 11 

csoportban csak két vezetőcsapat győzött — 
Váratlan eredmények

A budapesti amatőrbajnokság április el
sejei eredményeket hozott. Az elsőoszlályban • 
legkevesebb a furcsa eredmény. A Törekvés— 
Postás meccs döntetlenje nem is volt váratlan. 
A II. osztályban n HÁG legyőzte a vezető 
TLK-t, a másik csoportban ii WSC kikapott a 
BMTE döntetlent csinált.

A III. osztályban a CiTK döntetlenül vég 
zcit az egyik csoportban. míg • másikhan a 
Föv TKór vereséget szenvedett a tizediktől.

A IV. osztály vezetői közül a PMTK n mull 
heti megingása után most biztosan győzött, a 
KEAC és a Budalétény döntetlenül játszott, 
míg a Gránit nem játszott

Az V. osztályban nz MFOE döntetlenül 
játszva elvesztette előnyét az Aulótaaival 
szemben, inig az FÉK biztosan győzőit.

I. OSZTÁLY!
1. Törekvés, 18 játék 31 pont, 70:24 gólarány;

2. Elektromos 18 27, 56:24! X Postás 17—27. 
M:29; 4. BSzKItT 18 26, 42:24; 5. l’TE 18- 
2X 47112; X BSE 18—22, 43:28; 7. MÁVAfi 
1A—22, 48:33; 8. FTC. 18- 16, 37:43; 9. EMIK
18—14, »5:4ft; 10. MIK 18-1X 36:41; II.
I RAK 17- 13, 29:42; 12. BEAC 17-12, 28:40; 
13 JW“FC 17-3, 21:41; 14. FVSK 13-7, 
20:33: 14. VI. kér. FV. 13—3. 15A7.

RSE V!. kér FC 6:1 (2:1). Gőtlővök- Békl 
(2), Kiss II. (21 és Kozma |2). illetve Vugi. A 
lúk<»s|»tnkl ravültei nem tudott megbirkózni , 
u fővárosiak technikájútal.

feljebb az a gondjuk, hogy ki löjje be.
Budai II. végzi el ezt ■ nem nagy felada

tot 1:X
A potyagól lendületbe hozza a Soroksárt, amely 

a befejezés előtt egy perccel LásrIÓ révén 
kiegyenlít, 1;1.

Ez « gól felvillanyozta a sorok»óilakat, mert 
szünet után percekig nyomasztó fölénnyel élnek 
vissza a házigazda jogával és barátságával. Négy 
öt nagv nagv gólhelyzet, üres kapu, komerck 
szép lövések izgalmas jálék ég minden, ami 
kell egy jó meccshez csat, gól nem születik 
Azaz hogy Fenyvessyl a bíró téves Ítélete 
gátolja meg ebben a szándékában, majd Kár 
mán lövése kapufára megy. Végű a 31. percben

Kármán kitör a védelmi gyűrűből s lövése 
jelenti a győztes gólt, 2:1.

Biró. a válogatott balbekk kissé keményen megy 
bele Farkast.a. majd Ebiingerbe, a soroksáriak 
két legjobb játékosába, amit n közönség nagy 
fclszisszenéssei fogad E t több alattomos dur 
vaság követi Izgalmas percek következnek, de 
gól mát nem esik. Nehéz meccs volt, de a fö 
a két pont Ezt pedig Soroksár siratja ...

Slmonyi gólja felvillanyozta a miskolci 
csapatot. 2:1.

Rákapcsolt a csatársor s a közönség biztatá 
sára alaposan felfokozták a tempói. Az újpes
tiek a védekezésben több faultot követtek el, 
amit Kann biró nem torolt meg, úgy, hogy a 
38. perelvén

a közönség viharos tüntetése közben ar. 
ügyeletes rendőrtiszt besétált a játéktér 

belsejébe és figyelmeztette a bírót!
Ebből vita keletkezeti, amely alkalommal Lány 
felder Ferenc, az Újpest igazgatója és Acht ka
pus — a rendőrtiszt állítása szerint — megsér 
telték őt, amiért

hatósági közeg ellen elkövetett sértés el
mén eljárást indittnt a két újpesti ellen.

Puskaporos hangulatban zajlott le az utolsó 
tiz perc.

A botrány szinte levegőben lógott.
Állandó fütyülés, fenyegetés Kann biró elleni 
dühös tüntetés, szóval viharos kirobbanás re
megtelte meg a miskolci pályát. Nagy megkönv- 
nyehbülést jelentett mindenkire a mérkőzés vé 
gét jelentő sipjelzés. Ám a dühös tömeg tovább 
ellenségeskedett úgy, hogy

a vendégcsapat és a mérkőzést vezető bíró 
csak rendőri karhatalom Igénybevételével 

biztosíthatta testi épségét
Komolyabb baj szerencsére nem történt.

a biró lesállás elmén nem adta meg.
Miután pedig csak az számit gólnak, amelyet 
a biró is annak lát, a peches Nemzeti elesett 
talán a győzelemtől.

A továbbiakban hasztalan támadott a Nem 
zeti, akcióinak sikeres befejezésével adós ma 
radt, részint a csatárok egymást megnemérlő 
játéka, másrészt a Szeged taktikus védelménél, 
ébersége folytán. Erejét hiába koncentrálta 
azután a meccs második részére, a védelembe 
vonult ellenféllel szemben nein boldogult.

Ez h meccs is bebizonyította azt. hogy a bí
ráknak is vannak periódusaik, amikor forma 
hiány miatt pihenniük kellene. Ezen a mérkő
zésen a játékvezető csak a következő cselek 
ményeket hagyta löhhizben megtorolatlanul 
a) ellenfélre való nrgás: b) hátulról való ellő 
kés; e) gáncsolás: d) ellenfélre való szándékos 
ugrás; e) többrendbeli lesállás.

Csúnya meccs volt.

FTC—URAK 14 (031). Góllövö: Gervai. Ke- 
mény küzdelem után tudta csak a FTC a fel
javult rákospalotai együttest maga nlá gyűrni. 
A jobb csatársor döntötte el a mérkőzés sorsát.

MÁVAG—„33“ FC. 3:1 (2:1). Góllövök: Pin 
tér, FAczán, Antal MÁVAG, Zloch II. „33- FC. 
Biztos győzelmet aratott a MAVAG. Ragyogóan 
játszott a csatársora, Antal és Hercegh.

BSzKItT— Ferencvárost Vasutas SK 4:0 
(0:0). Góllövök: cBrccz (3) és Borszéki. A II. 
félidőben öt perc alatt hét gólt rúgott a vil
lamos-csapat és ez letörte a vasutasokat

Elektromos—MTK 0:1 (3:1). Góllövők: Kol- 
balek (3), Lévai (2), Reitter, illetve Szekré- 
nycssv (11-esböll. Az Elektromos nagyszerű 
együttese klasszis játékkal biztosan verte a 
gyengülő lesig)akorlókat.

EM1K-UTE 4:3 (1:1).*  Góllövők: Matlag 
121, Kemény és Guimlcs öngól EMTK, Róna 
II- (2) és Unger UTE. A mérkőzés nagy részé
ben nz újpestiek voltak fölényben, de a sze
rencse mégis a munkúscsapntot juttatta győ
zelemhez. A vereség nagyrészben Guzmics ka 
pus gyenge teljesítményének tudható be.

Törekvés —Postás 4:4 (1«2». Góllövők: Ke 
szei II., Pusztai. Regös II. .vemet ((I lesből) 
(Törekvés), Bodrogi (2), Kása és Bokor I. 
(Postás). Szép, erőslrnme mérkőzés, reális 
eredmény. Tipikus amatő' derbi-mérkőzés. A 
Törekvésben Készéi 1. és <»eztö, a Postásban 
Búkor I. és Jeli n volt jó.

II. OSZTÁLY:
Kárpáti-csoport:

1. BMTE 17—24, 4S:28; 2—3. WSC 19—28, 
42:23; 2—3. Ganz 17—23, 42:28, 4. BTK 17— 
2X 44:31; 5. Csepeli MOVE 17—28, 51 dM); X 
KTC 17—19, 44:32; 7. BRSC 17—18, 40:27; X 
Köb. AC 17—18, 44:48; 0. KFC 17—17. 43u37;
10. BTC 17—12, 23:44; 11. SzFC 17—12, 81:48;
12. Felien 17—11, 20:30; 13. Hungária 17—8, 
31:68; 14. FSE 17—7, 18:68.

Felien— BMTE 0:0. Szűcsöt BMTE a biró 
kiállította.

BTK—KTC 2:2 (2:0). Góllövök: Ninisz és 
Farkas .illetve Arányi és Degecs.

BTC—WSC 2:1 (1:1). Góllövők: Rubcr, Dú
séi II., illetve Újvári.

Kőbányai AC— Hungária 8:2 (4:0). Góllövök: 
Prekla (3), Enok (3), Sztorek, Gémes:, illetve 
Petrós (2).

SzFC—Ca. MOVE 2:2 (2:1). Góllövök: Hu
szár, Jeszenszky, illetve Pollákovlcs és Fa
ragó.

Ganz—FSE 7:1 (1:1). Góllövők: Duller (4), 
Ucmsltz (3), illetve Matlag.

BRSC—Kelenföld 1:0 (0:0). Góllövő: Kovács.
II. OSZTÁLY:
Stobbe-csoport:

1. TTE 17—25, 47:27; 2. HAC 17—25, 51:30;
3. TLK 16—24, 40:20; 4. III. kér. TVE 17—23, 
45:30; 5. Testvériség 17—18, 39:33; 6. PSC
16— 15, 26:33; 7. OTE 17—14, 26:32; 8. ZSE 
17:14, 26:33: 0. TSC 17—14, 27:34; 10. Vasas
17— 14, 31:37; 11. RTK 17—14, 37:46; 12.
BLK 17—14, 39:55; 13. BVSC 17—11, 33:33;
14. Nyomdász 17—11, 26:41.

Pestújhelyi SC—Óbudai TE 1:1 (1:0). Tisch- 
ner szerzi meg a vezetést, az OTE Wurth révén 
egyenlít.

Vasas—Nyomdász 2:1 (1:1). Góllövők: Föl
des (2), illetve Hemmer.

III. kér. TVE—Zuglói SE 1:0 (0:0). Góllövő: 
Mrovcsák (11-esből).

BLK—Rákosszentmihály! TK 3:2 (1:1). Gól
lövők: Krebsz (3), illetve Kuncs és Kristóf.

TSC—Testvériség t:0 (1:0). Góllövö: Kal-
kusz. Steert (Testvériség kiállították.

Hermlnamezői AC—TLK 2:1 (2:0). Góllö
vők: Jakab, Kukonya, illetve Markó ((11-es- 
bŐl).

III. OSZTÁLY:
Első csoport:

1. CaTK 19—28, 51:24; 2. Kispesti SC 19—27, 
46:23; 3. MAFC 18—27, 58:20; 4. SAC 19—26, 
04:40; 5. Hálókocsi 19—24, 44:23; 6. BBFC
19—21, 47:35; 7. KTK 18—20, 39:27; 8.
SzRTC 17—19, 33:33, 9. KAOE 19—18, 42:41; 
10. I. kér. SC 18—16, 29:39; 11. NJTC 19—15, 
28:46; 12. ÉMOSz 19—14, 29:37; 13. MKE 19— 
13, 26:41; 14. KSSE lft-12, 25:40; 15. LTE
19— 9, 17—48; 16. BIK 19—9, 24:89.

Kispesti SC—KSSE 5:2 (4:2). GóllövAk:
Benkő, Füredi, Bohn, Valicsek, Petócz II,, il
letve Steinbach és Gcrgi.

ÉMOSz—BIK 3:1 (1:1). Góllövők: Singer 
(öngól), Gúlái I., Kincses, illetve Tóth (11-es
ből).

MAFC—NJTC (3:1 (2:1). Góllövők: Tamássy 
(2). Vízi, ill. Kernmüller.

SaAC—Menekültek 6:1 (8:1). A Menekültek 
nagyrészt 10 emberrel játszottak, mert az in
téző egy játékost kiállított.

KTK—LTE 6:0 (4:0). Góllövők: Biczó (4), 
Meiszter és Lengyel. Rcich KTK és Takó LTE 
kiállítva.

Csepeli TK—I. kér. SC 1:1 (1:0). Góllövök: 
Mödi CsTK és Engiender I- kér. SC.

Hálókocsi—KAOE 5:1 (3:1) Góllövők: Lin- 
czinger (2), Fehér, Lőrinc és Rozsovics, illetve 
Fleischmann.

Szentlőrinci AC—BBFC 4:8 (2:2). Góllövők: 
Friesz. Kovács, Lincinger (2), illetve Dcdik, 
Harmann ((11-esből) és Bachmann.

III. OSZTÁLY:
Második csoport:

1. FBv. T. Kör. 20—31, 42:26; 2. Pamutipar
20— 30. 45:19; 3. UTSE 20—26, 43:25; 4. ZAC 
20—25, 33:25; 5. MFTR 19—22, 33:34; 6. UMTE 
20—22, 25:30; 7. P. Törekvés 20—22, 39:35; 8. 
BSC 19—21. 28:22; 9. Compactor 20—19, 26:30; 
10. NTC 20-19, 26:37; 11. Vérhalnm 19—18, 
27:29; 12. VI. kér. SC 20—19, 30:31; 13. Török
őr 20—16, 26:32, 14. MSC 18—14, 31:82; 15. 
RAFC 19—12, 22:46; 16. Schmoll 80—10, 1639. 
(Visszalépett).

NTC—P. Törekvés 2:1 (1:1). Góllövök: Haj- 
dukl, Polcsik I., illetve Beké.

VI. kér. SC—UTSE 1:0 (0:0). Góllövö:
Harsa.

l’MTE—Pamutlpar 1:1 (1:1). Góllövők: Löwi 
UMTE, illetve Mersva.

MSC—Törökőr 4:1 (8:1). Góllövők: Ger- 
csénvl II. (2). Hagvma, Hauer, illetve Czlgánv.

ZÁC—MFTR 3:1 (1:1. Góllövök: Hcrbcrt (2), 
Varga, illetve Miiller.

BSC—Vérhalom 1:1 (1:0). Góllövők: Wimmer 
(11-esből), illetve Drucker.

(xnnpactor—Föv. T. Kör 1:0 (1:0). Góllövő: 
Rabarczi. Asztalost (Compt.) és Jurlánt (Föv. 
T. Kör) biró kiállította. Nagy meglepetés.

Hátszegi Ottó nyerte
a Hősök emlékversenyét

Mai hősök tőr emlék
versenyét rendezték va 
sárnap délután az Attila 

ti tornateremben.
A verseny meglepe
tése Gercvich (MAC) 

kiesése volt
A győztes Hátszeg! jó 

ormában, szép és esé- 
yes küzdelem ulán első 
ett. Maszlag a tavalyi 
győztes, a második hely 
re szorult, a nap legszebb 
asszój't vívta Hótszegi

íjujtotlák azt a teljesítményt, 
írhatnánk tőlük. A verseny

IV. OSZTÁLY
Első csoport

1. PMTK 10—16, 23:7. 2. MÁV Előre 10—13, 
19:20. X Uránia 9 12, 18—10. 4. MTC 0—12, 
21:12. S .Jutagyár 9—10, 12:11 6. P. Remény 
9—10, 18:10. 7. USC 9—5, 16:22. 8 RÁC 9—4, 
16:28. 0. LTK 10—2, 11:30. 10. ÜLI (törölve.)

PMTK—Juta 1:0 (OKI). Góllövő: Molnár II. 
A PMTK végig 10 játékossal küzdött.

MTC—LTK 2:1 (0:1). Góllövő: Lusztig I., Dán- 
esi, ill Vámos II

P. Remény—USC 4:0 (2:0). Góllövö: Papp II., 
Vig. Páncél II és II.

MÁV Előre—RÁC 3:2 (1:1). Góllövő: Hajcsák 
(3, egyet 11-esből), ill. Ecker (2, egyet 11-esből)^

IV. OSZTÁLY 
Második csoport

1. KEAC 14—22, 44:15. 2. KASC 13—22, 88:13. 
X Kalapos 14—22, 51:18. 4. Cukrász 14—17, 
32:26. 5. NSC 13—15, 33:21. 6. Valéria 13—14, 
4.1—40. 7. VII. kér. Amatőr 14—IX 29:30. X 
X. kér. FC 13:12, 33:23. 9. MÖSzTK 12—X 17:25. 
10. PATE 13—8, 18:47. 11. VÁC 14—0, 22:41. 12. 
Slketnémák 13—3, 13:71.

NSC—VII. kér. Amatőr 3:1 (1:1). Az NSC biz
tos győzelmet aratott.

Kalapos—X. kér. FC 1:0 10:0). A bajnok jelölt 
nehezen győzött Kindler góljával

Valéria—VÁC 4:3 (3:1). Góllövök: Kis (2). Ko
vács, Mészáros .illetőleg Schnabel (2) és Ka
nizsai

KASC—PATE 5:0 (3:0). Góllövők: Zahl (3) és 
Kornfeld (2). Markovics PATE kiállítva. — A 
meccsen kardlapoztak.

KEAC—Cukrász 1:1 (0:0). Góllövő: Janicska 
(KEAC), ill. Szondi (11-esből).

IV. OSZTÁLY 
Harmadik csoport

1. Gránit 13—20, 21:11. 2. Drasehe 13—20, 
33:1X 3. Húsos 14—20, 23:17. 4. ETC 14—17, 
25:2X X KAC 12—16, 23:18. X Köb. FC 14:1X 
33:26. 7. Szondy 11—12, 20:18. 8. SzNSE 14—12, 
21—26. 9. K. Húsos 14—10, 15:24. 10. K. Tö
rekvés 14—9, 25:27. 11. SAC 13—«, 11:28. IX 
ETSC 14—5, 14:36.

SzNSE— K. Törekvés 6:1 (2:1). Góllövö: Virág 
(2), Szebehelyi (2), iKss és Szegedi ,ill. Szakács.

SAC—Szondy elmaradt, mert utóbb nem je
len meg. A barátságos SAC I.—SAC II. 4:1 Gól
lövö: Misung (2), Szung, Stumpf, ill. Zwick.

ETC—Kőbányai FC 2:1 (2:1). Góllövö: Tamás! 
és Januska, ill. Szurdok.

Húsos—Drasehe 1:1 (0:0). Góllövő: Hercz (Hú
sos), ill. Gombarcsik.

ETSC—K. Húsos 1:0 (1:0). Góllövő: Vince.

IV. OSZTÁLY 
Negyedik csoport

1. Hudalétény 12—IX 53:17. 2. B. Testvériség
10— 17, 36:14. X PTBSC 9—IX 57:12. X ÜFC
11— 15, 16:15. 5. Spárta 11:1X 39:23. X OMSG
12— 9, 27:38. 7. Kelenvölgy 10—8, 83:22. X Tabán
11— 7, 20:32. X Lápterjesztők 12—X 4:53. IX 
OFK 9:0, 3:63.

B. Testvériség—Lapterjesztők 4:0 (0:0). Gól
lövő: Wéber II. (2), Kiéin és Vojta.

UFC—Budatétény 1:1 (0:0). Góllövö: Gerbaum, 
ill. Megyeri.

Spárta—OMSC 7:1 (2:0) Góllövö: eBrdö, Brautí 
(2), Hrivnyák, Berger (3), ill. Gelencsér.

V. OSZTÁLY.
Első csoport.

1. Antótaxi 14—2X 54:13; 2. MFOE 14—2X 
23—14, 3. P. Juta 13—22, 54:19; X Drasehe 13—
IX 16:14; X SzTE 13:15, 32:14; X MPSE 1.3—12 
31:27 ;7. Kispest VI. kér. FC 12—12, 18:21; X
X kr. ISE 13—10, 18:47, 9. Föv. „11" 12—7,
4:31; 10. Szélűért 11—6, 9:21; 11. N. Huwa
(visszalépett) 20—2, 6:25.

DGSE—MFOE 1:1 (1:0). Góllövö: Konyorcsüc 
DGSE és Leskovics MFOE.

P. Juta—X. ked ISE 8:0 (2:0). GőHövŐJ
Schuszter (4), Mechner (2), Neszlinger és Kau- 
bek.

Autőtaxl—MPSE 5:3 (1:1). Góllövő: Kukán 
(2). Sefcsik (3), ill. Pollák (öngól), Halász 
(öngól) és Mester.

V. OSZTÁLY
Második csoport

1. FLK 13—25, 55:7. 2. GSE 12—20, 58:1X X 
R. Magyarság 12—14, 22:28. 4. Ss. Juventns
12— IX 29:27. X Budakeszi 13—IX 19:27. X 
NISE 19—IX 31:1X 7. RESC 12—8, 15:87. X 
RMTE 10—7, 15:3X 9. BÖMTE 8:X 19:X IX M. 
Textil 11:5, 10:86. 11, Budafok Felsőváros 11—X 
8:4X

B. Magyarság—Budakeszi KSC 4:1 (3:0). Gól*  
lövö: Gruber, Rácz, Sztolarik II (2), ill. Scheffer 
(öngól).

Goldberger SE—Sz. Juventus 2:1 (0:1). Gól*
lövő: Láng. Mészáros, ill. Lumi II. Lumi II. 
agyrázkódást szenvedett

FLK—B. Felsőváros 6:0 (2:0). Góllövő: Roócz 
(2), Dömök (2) és Jerzsabek (2). Gallovich bí
rót megéljenezték.

kilences döntőjébe hét (Honvéd Tiszti Vivő 
Klub) versenyző került be. A rendező klub egy 
Indulója jutott be t döntőbe. A Tcrstyánszky 
cmlékplakettet. Maszlag Lajos főhadnagy 
nyerte 4 ponttal. A kard-tőr-versenyben máso
dik nelyen végzett.

1. Hátszegi (Hatz) Ottó (Honvéd Tiszti Vívó 
Klub) 7 győzelem. 2 Maszlay Lajos (Honvéd 
Tiszti Vívó Klub) 6 gy. 3. Hcrendy (Hesch) 
Béla (Honvéd Tiszti Vívó Klub) 5 gy. 4. Zlrczy 
Antal (Honvéd Tiszti Vívó Klub) 4 gy., 32 ka
pott, 34 adott tus. 5. dr. Gözsy Sándor (Honvéd 
Tiszti Vivő Klub) 4 gy 32 kapott 29 adott tust. 
6. uDnay Pál (BBTE) 4 gy, 33 kapott fuss. 7. 
Rorovszky Jenő (Honvéd Tiszti Vívó Klub) 3 gy. 
8. Meszlényi Egon (Honvéd Tiszti Vivő Klub) 2 
gy. 9. Palóca György (LASE) 1 gy.
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Bécs bejelenti igényét 

az 1940. évi olimpiászra 
A*  osztráit-cs&hsxiovák mérkBxésnehéxsí^tl — 
Vessél? b&n a ló angaifonfok -A Slavia mérlege

Bécs, márc. 12.
(A Hétfői Napló bécsi munkatársától.) Jú

nius hónapban nagyjelentőségű sportesemény 
központja lesz az osztrák főváros. Négy napon 
keresztül, junius hét és tizenegy között Bécs- 
ben tartják meg az idei olimpiai kongresszust, 
amire a világ összes olimpiai szövetségei már 
bejelentették delegáltjaik érkezését, A rende
zőség minden lehetőt el akar követni, hogy a 
vendégek kellemos emlékekkel távozzanak 
Becsből és fényes program összeállításán dol
gozik, melynek részletei azonban még isme
retlenek. Magát a kongresszust valószínűleg 
a Hofburg valamelyik dísztermében tartják 
meg és a résztvevőket Bécs városa meg az oszt
rák szövetség ezüst emlékplakettel fogja meg
ajándékozni. A kongresszus utolsó napján ér
dekes atlétikai és futballmérkőzés lesz a prá- 
teri stadionban

Ekkor játszanak először osztrák földön a
„vörös ördögök**,

a belga válogatottak, hogy a legutóbbi brüsz- 
szeli súlyos vereségért revansot vegyenek a 
„Wundermannschafton", amennyiben ez sikerül 
nekik. Előzőleg a csehszlovák—osztrák váloga
tott atlétikai mérkőzés lesz Csehszlovákia vá
logatott atlétái mérik össze erejüket az osztrák 
szövetség kiszemelt legénységével. Az olimpiai 
kongresszusnak még egy érdekes eseménye lesz.

Bécs város igényét jelenti be az 1940-ea 
ollmplász megrendezésére.

Az osztrák sportdiplomácia nyilván minden le
hetőt el fog követni, hogy ez indítvány elfoga
dásra találjon.

♦
Az április kilencedikén megtartandó cseh

szlovák—osztrák válogatott labdarugómérkőzés 
valószínűleg még komoly fejtörést fog okozni 
az osztrák szövetségi kapitánynak, Meisl Hu
gónak. A kapuvédő fontos szerepének összes 
számbavehető jelöltjei ugyanis betegállomány
ban vannak és a prágai mérkőzést legfeljebb 
rádión hallgathatják végig. Hident a \VAC 
csodakapusát, mint ismeretes, ezen a héten 
operálták vakbélgyulladdssal a Hera-szanaló- 
riumban és orvosai természetesen kizártnak 
tartják, hogy három hét múlva már szerepel 
hessen. De nem húzhatja magára a válogatott 
fehér ingét Haftl sem, a Rapid fiatal kapusa, 
aki Glasgowban elbájolta a skótokat, mert 
még legalább négy hétig kell őriznie a kórházi 
ágyat. Végül, hogy teljes legyen a széria, ezen 
a héten komoly vállperec sérülést szenvedett 
Billich, az Austria kapujp, úgyhogy rá sem le
het számítani, nem is beszélve arról, hogy 
sérve miatt szombaton operálták Gschuicldlt, a 
híres csatárt. Mig azonban Gschweidl helyet
tesét könnyebb megtalálni (Bizan, Wesselik

stb.j, addig a három klasszis kapus utódjának 
kilétét egyelőre még sötét homály fedi. Az op 
timisták azt remélik, hogy Meisl az utolsó pil
lanatban felfedez majd valami uj csillagot, 
mig a beavatottak azt hiszik, hogy nem is uj, 
hanem csak reaktiváll csillagról lesz szó, az 
egykor rettegett Franzl személyében, aki öreg 
korát a Sportclub kapujában tölti. Most már 
csak az a kérdés, hogy a vér-, illetőleg gól
szomjas cseh csatárok respektálják-e majd a 
kivénült oroszlánt.

♦
Hirt adtunk arról a múlt héten, hogy a skót 

szövetség karácsonyra meghívta a „Wunder- 
mannschaftot" Glasgowba. mely meghívást az 
osztrák szövetség természetesen nagy örömmel 
akceptált. Alig egy hét múlt el azóta és máris 
bonyodalmak jelentkeztek. A skót szövetség 
meghívása után pár nappal ugyanis megérkezett 
Bécsbe a FI FA körlevele, melyben megtiltja a 
kötelékébe tartozó szövetségeknek, hogy azon 
kivül álló szövetség csapatával mérkőzéseket 
tartsanak Már pedig a skót szövetség — mint 
ismeretes — nem tagja a FlFA-nak. Az ukázt 
természetesen vegyes érzelmekkel fogadták n 
Berggassei főhadiszálláson, mert bár egyfelől 
halálos vétek lenne Glasgowban hagyni azt a 
pár ezer jó fontot, amit a bécsi fiuk onnan 
hazahoznának, másrészt viszon*  éppen Meisl 
szövetsége nem lehet az első, aki megszegi a 
FIFA előírásait Állítólag a jövő héten meg
indulnak a tárgyalások a helyzet megmentésére 
és nincs kizárva, hogy legközelebb már az 
osztrák futballdiplomácia újabb sikeréről szá 
molhatunk be.

♦
A napokban jutott nyilvánosságra ■ prágai 

Slavia múlt évi mérlege, amely azt bizonyltja, 
hogy Csehszlovákiában még nincs szó komoly 
krízisről:

Az 1235 aktív sportoló tagot számláló egye
sületnek a múlt esztendőben 7.672.000 cseh 

korona bevétele volt
Ebből a futballszekció 1 518.000 koronát ho

zott a konyhára. Profljátékosalnak fizetése 
547.000 csehkoronát tett ki. mig adóba 481.OOC 
csehkoronát fizettek el. Ezzel kapcsolatban 
megemlítendő a „Kicker"' c'mü sportláp jelen
tése, mely szerint a Slavia megbízottja jelenleg 
Londonban tárgyal egy mérkőzés lekötése ügyé 
ben. A prágai csapat áprilisban szeretne ját 
szani az angol fővárosban és 350 fontot kér. 
igényei tehát jóval szerényebbek, mint a bécs> 
Rapidé, viszont csak azzal a feltétellel játszik 

*há partnere hajlandó még el ben nz évben hazai 
pályán revánsot adni neki. A tulajdonképpeni 
üzlet tehát Prágában lesz.

Andor León

SPORTFÓRUM Vita a „szellem emberével1'

Mi lesz most a MUSz-ban?
.Sunyi*  és a .berlini tizenkettő*  n 
első szerdán beszélget a .fedett*-ben

A „kispárduc" megnyerte a Hő<sők Emlék- 
versenyét és ezzel megszerezte a „legjobb ma
gyar kardvivó" címet. A „kispárduc" 24 éves 
és a természet megáldotta mindazzal a testi tu
lajdonsággal, ami alapja lőhet a kiváló sport
teljesítményeknek. Santelli mester aztán hozzá
adta ehhez mindazt, amit technikai tökélynek 
neveznek. A testtartás szépsége, a puha és ruga 
nyos karmozgás, a precíz pengevezetés, a kitö
rés hosszúsága tekintetében a „kispárduc**  már 
évek óta dísze a magyar kardvivósportnak. 
Mégis hiányzott valami belőle, ami nélkülözhe
tetlen a nagy sportteljesítmények szempont
jából. Pszichológiailag talán igy lehetne kife
jezni: nem tudta ásszá közben figyelmét kon
centrálni. Néha minden látszólagos indok nélkül 
megállt és ilyenkor ellenfele természetesen 
nyomban fejbevágta. Hogy ilyenkor mire gon
dolt, azt a „kispárduc**  a legbizalmasabb barát
jának sem árulta el soha, pedig többször fag 
gatták ez irányban. A rossz nyelvek szerint a 
habostortára gondolt ilyenkor, mások szerint 
megpillantotta az első sorban „öt" és ezért ha
gyott ki a figyelme.

Múllak az évek és a „kispárduc" szorgalma
san versenyzett. Technikája már nem fejlőd
heti tovább, mert hiszen ebben felülmúlhatni 
lan volt. Lassankint azonban megtanulta a fi
gyelmét koncentrálni. Az utóbbi időben mind- 
inkábban hagyott ki a figyelme és a legutolsó 
versenyen, a „Hősökön", már csak egyszeT- 
kélszer történt meg ez vele. Ezért tudott győzni.

Mindezt azért mondjuk el itt, hogy vitába 
szálljunk a „szellem emberének" néhány meg
állapításával. A „szellem embere" azt mondja 
ugvanis, hogy a sport bulit. Nos, a figyelem 
koncentrációja szellemi tevékenység, ezt tagadni 
nem lehet. Számtalan ifjú, aki ezt a szellemi 
készséget nem szerezte meg az iskolába^-, meg
tanulta a küzdősportokban. De nemcsak a fi 
gvclem koncentrációja kell a győzelemhez, ha
nem szükséges az ellenfél nietffl'*ve1ó«e.  az éles 
gondolkozás, a gyors és hatáoroztt ítélet és cse
lekvés is. Mindez pedig akarati ténykedés. Szi 
vós és lankadatlan akarat kell a versenyzéshez 
mert kél egyenlő testi-technikai felkészültségű 
versenyző közül az fog győzni, amelyiknek erő
sebb az akarata. Az akaraterő pedig nem testi 
hanem szellemi készség és talán szellemileg ér 
tékesebh is, mint a dekadens művészek nevével 
való „entellektüel**  dobálódzás.

★

A „szellem embere" azt mondja: a sport 
durtrtf.

Elfelejti azonban, hogy az élet, a meztelen 
élet durvaságban veri a sportot az egész~ vona
lon. Fel van háborodva azon, hogy az ők"ívivók 
egymás fejére fifnok. Elfelejti azonban, hogy 
alig mull el egv évtizede annak, hogy az embe
rek milliószámra gyilkolták egymást, hogy véd
telen városokat bombáztak, hogy kereskedelmi

Irta: DOROS GYÖRGY
hajókat süllyesztettek el, hogy rálőttek a vörös 
keresztes vonatokra és nem törődtek azzal, hogt, 
gyermekek és asszonyok esnek áldozatul. Mind 
ezt nem sportemberek csinálták, hanem a „szel 
lem emberei".'

Ki látott olyan sportembert, aki védtelen és 
tehetetlen ellenfelére taposott volna? Ki látót' 
olyan boxbajnokot, aki gyermekeket és asszo 
nyokat ütött volna le? Nos, a háború után 
összeültek a világ „szellem emberei" és csi
náltak egy olyan békét, amely a knockoutoll 
országokon még végigrug és tapos és megnyo
morítja egy egész eljövő nemzedék minden 
Ivadékát. Ilyesmi nincs a sportban, csak a 
„szellem emberének" világában.

A boxversenyek közönsége túlnyomó rész
ben a munkás néposztály sorából kerül ki, te
hát abból az osztályból, amely elvből nem 
lovagiaskodik. Ez a nézőközönség kifütyüli 
azt a boxolót, aki mélyülést mér ellenfelére, 
tehát aki szabálytalanul üt. Ha pedig azt ven
né észre, hogy szándékosan történt a mély
ülés, talán meg is lincselné a boxolót. Ilyesmi 
azonban el sem képzelhetői Egyetlen botoló 
sem olyan dőre, hogy szándékosan mélyen üs
sön, mert hiszen ennek következtében disz- 
kvalfikálják és igy elesik a győzelemtől.

Vnjjon a politikában, a tudósok és művé
szek között, a gazdasági életben, iparban, ke
reskedelemben hogy állunk a mélyüléssel? 
Vájjon az álláskeresésnél, a pályázatoknál 
disz kvalifikálják-e azt, aki mélyütéssel akar 
előbbre jutnif Valóban az élet meztelen dur 
vaságai közepette egyetlen területet látunk, 
ahol még a „fair play"' elve uralkodik és ez a 
sport..,

★

Kiss Gyuláról sok szépet elmondtak 30 éves 
jubileumának bankettjén. A legszebbet mégis 
Pogány dr., a jubiláns szerkesztője mondotta, 
kiemelve, hogy 25 éve irigyli Kiss Gyulát a 
sporttól. Kiss Gyula lehetett volna publicista, 
Írhatott volna közgazdaságot, vagy színházat, 
mert megvolt mindenhez a tudósa, de ő meg
maradt „hiven” a sportnál. Kiss Gyula már ak
kor megérezte, hogy a sport nemcsak egészségi 
testgyakorlás, nemcsak izomjáték, hanem tár
sadalmi mozgalom, — amint ő mondta a va
csorán, „nép mozgalom", melynek dinamikai 
erői a mai ember lelkének mélyén mind hatal
masabban törnek előre. A sport uj életforma, 
amely előtt értelmetlenül áll a „szellem em
bere". Nem érti, hogy miről van szó, pedig 
megváltozott körülötte a világ képlete. Megvál
toznak a szokások, a viselet; az uj generáció 
egészséges arca, testtartósa és nyill tekintete 
hirdeti, hogy egy régi világ süllyedt el itt és 
egy uj van kialakulóban, — melyet még min
dig nem vesz észre a „szellem embere" és ezért 
irigyli Kiss Gyulát a sporttól,

Mi lesz most « MUSz-ban? Ez a kérdés tolult 
fel sok ember ajkára azon a végzetes vasárna
pon, amikor Komjádi Béla mindörökre le
hunyta szemét. Mi lesz a MUSz szal? ezt kér
dezte a magyar sporttársadalom sokezer félő 
aggódója, amikor egy sohasem feledhető teme
tés után a néma alkonyaiban, hazafelé tértek a 
temetőből és ez a kérdés ezernyi variációban 
hallható volt az elmúlt héten, ahol sportembe
rek megfordultak.

Mert a MUSz nem közönséges atomja annak 
a testnek, amelyet magyar sportnak hívunk. Az 
Úszó Szövetség mintatestüleu szerzője megszám
lálhatatlan diadaloknak, amelyekre büszka az 
egész magyar élet. Ezért a kérdés és ezért az 
aggódás

Nos ,a MUSz-t Komjádi Béla kidölésével fel 
nem becsülhető értékcsökkenés érte. Az aggó
dásnak azért még sincs helye, „Komi**  alkotó 
szelleme ott marad a tradíciókban gazdag épü
leten és dolgos kezek légiója várja a munkát, 
amelyet most persze jobban kell majd elosz
tani, mint eddig.

Ahogy járjuk az alkotmányutcai MUSz helyi
ségeket vagy az uszodákat, mindenhol ezt a fáj
dalommal dacoló, még könnyes szemekkel való 
elhatározásokat tapasztaljuk.

Félre nem Ismerhető az az egység, amelyben 
még azok az erők Is egyesülnek, akik eddig 
éppen azért, mert „Komi" elvégzett mindent, 

kivonták magukat a munka alól.
A legnagyszerűbb dokumentum az úszók szelle
mének az, hogy a fiatalság tetjes elszántsággal 
áll az öregek mögött

Egy ilyen apróságot akarunk itt elmondani, 
nem tudjuk, hogy hivatalosan megengedett-e, 
nem tudjuk, hogy helycs-e, de mert szimbólu
mot látunk benne, átadjuk a nyilvánosságnak.

A fedettuszodában szerda délután, anélkül, 
hogy hívták volna őket, még friss fájdalommal 
a lelkűkben, összegyűlekeztck a vlzipóló után
pótlás fiatal tagjai. Ezúttal nem kaptak nyomta

Szóvátettflk e hasábokon, hogy a kultuszmi
niszter leirt a fővároshoz a KISOK-pálya ügyé
ben. A kultuszminiszter arra kérte a munici- 
piumot, hogy tekintsen el attól a kívánságától, 
hogy a KISOK kénytelen legyen a középiskolá
sok sporttelepét megosztani a 33-asokkal, aki
ket a főváros Ripka Ferenc dr. nyugalmazott 
főpolgármester intervenciójára betársitolt a 
pályára.

A riasztó hírt megdöbbenéssel fogadták a 
33-asok, akik évek óta a főváros intenciójának 
értelmében elintézettnek vélték a kérdést.

Erre a kérdésre a Hétfői Napló a főváros 
sportügyi bizottságának a figyelmét is felhívta.

Komjádi Béla, aki ekkor már élete utolsó

Mielőtt lehunyta volna örökre a szemét:
még elintézte a Harmlnchármasok pályaproblémálát

Pénz áll a házhoz Szombathelyen
A bíróság feloldotta a Sabaría óvadékát 
a kincstári foglalások alól és a játékosoké 
nak való kifizetéséi rendelte el

Szombathely, március 12.
A Hétfői Napló a múlt héten elsőnek szá

molt he arról, hogy a megszűnt Sabaria Futball 
Club játékosai igénypert in litottak a kincstár és 
nz Országos Társadalombiztosító Intézet elleu, 
amelyek az egyesület 2000 pengős óvadékát le
foglalták köztartozások fejében. A Sabaria-játé
kosok a periratukban azzal élveitek, hogy az az 
ő egyéni tulajdonuk, amihez a Sabariának már 
semmi köze sincs.

Juhász János dr járásblró az ügyben tegnap 
tartotta meg a főtárgyalást, amelyet sport
körökben nagy érdeklődés előzött meg. Az OTI 
képviseletében megjelent Virág Lajos dr titkár, 
a Sabaria 6000 pengős társadalombiztosítási il
letéktartozása, mig a kincstár képviselője: Kéry 
István dr. tanácsos a Sabaria 15.000 pengős adó
tartozása fejében az óvadék feloldását és ré
szükre való megítélését kérte, azzal az indoko
lással, hogy az OTI. valamint a kereseti adó tar
tozásokért a játékosok egyetemlegesen felelősek, 
tekintve, hogy azokat az 6 fizetésükből kellett 
volni levonnia az egyesületnek, már pedig a 
Sabaria FC ezt elmulasztotta.

Dénes Imre dr. ügyvéd, a Sabarla-játékosok 
képviselője viszont azzal érvelt, hogy ezt a 
pénzt annak idején azzal a célzattal tette le az 
egyesület óvadékképpen hogy amennyiben 
anvngl válságba kerülne, ugy a játékosok to
vábbi hatheti fizetése minden körülmények kö
zött biztosítva legyen. Különben is — mondotta 
n játékosok ügyvédje — ha a bíróság arra az 
álláspontra helyezkedne, hogy ezekért a köztar
tozásokért a játékosok és az egyesület egyetem
legesen felelősek, a kincstári követelések akkor 
Is elutasitandók, mert

■ Sabaria Játékosai több mint egy évig 
egyetlen krajcár fizetést nem kaptok, már 
pedig nem lehet senkitől sem azt kívánni, 
hogy olyan Járandóság után Is adózzon, 

amit sohasem kapott meg.
Dénes dr. ezután azt fejtegette, hogy azokért nz 
illetékekért sem felelősek a játékosok, amelye 
két a szerződések megkötésekor sem az egyesü
let, sem a játékosok nem róttak le, tekintve, 
hogy azok a tnrtozások nem a Snbnrla FC, ha
nem még a Sabaria Szövetkezet idejéből datá
lódnak. Már pedig sem Weinhardtot, sem Holcz- 
bouert nem lehel arra kötelezni, hogy Stoffián 
és Pesovnik illetéktartozásait kifizesse. Külön
ben is érthetetlen — folytatta —, hogy a PLSz 
nem jött rá arra, hogy a szolgálati, munkavál
lalási szerződések a törvény értelmében illeték 
mentesek.

Juhász dr járásblró ezután nyomban ki is 
hirdette az ítéletet, amely szerint

agy • kincstárt, mint pedig aa OTl-t kerese

tott írást, maguktól jöttek. Ugy érezték, hogy, 
most, amikor Komi bácsi nincs többé, egymás
hoz bújva enyhítik az árvaság keierü érzését*  
Homonnai Márton, a berlini keret vezetője, 
akit erre a polcra Komjádi Béla akarata emelt, 
a sportember igaz ösztönével szivén átérezte en
nek a 13 fiatal fiúnak szárnyaszegettségét. És ■ 
„Sunyi", aki „Komi" bácsi sírjánál csak két 
mondatot tudott a marcangoló fájdalomtól ki
mondani, Itt, ezpk között az összetört. Ijedt gye
rekek között szónok lett.

— Fiuk, most már nincs Komi bácsi, aki nek
tek minden könnyedséget megszerzett. Azt s« 
tudjuk még, hogy ki jön utána, de akárki lön, 
azt, amit Komi bácsi müveit, azt, hogy maga 
szaladjon állások után, nem kívánhatjátok sen
kitől sem Biztos, hogy az utód is meg fog 
tenni értetek mindent, de ...

A mondatot nem fejezhette be, Sunyi, mert 
a tizenhárom fiú megszakította annak folyta
tását:

— Akárhogy lesz, még ha éhezni fogunk Is, 
együtt maradunk. Te vezess bennünket, mert igy 
akarta Komi bál És mert amit ő akart, az helyes 
volt. (És halkan hozzáteszi a legfiatalabb srác): 
És mert nincs senki köztünk, aki ne bizna meg 
benned

Homonnai Márton, sok csatának s hőse, akit 
talán legjobban összetört mesterének hirtelen el
távozása, elboruló szemekkel nézte a tizenhárom 
fiút, egy darabig hallgatott, aztán erőteljes han
gon így szólt:

— Jó, fiuk, együtt maradunk! Ez a mi mari 
itt történt, fogadalom volt, ezt a fogadalmat meg 
kell tartanunk. Berlinben fogjuk beváltani, ezt 
a most magunknak tett ígéretet. (És Sunyi kezet- 
fogott a tizenhárom gyerekkel.)

Ez ■ kézfogás a MUSz szimbóluma volt, mert 
így erőslelkü emberek fognak össze a MUSa- 
bán, máshol Is, mások isi

Nem kell félteni a MVSz-tl
Termet Magda

napjait töltötte, csak ennyit mondott nekflnkf 
— A Harmlnchármasok nem maradnak pátira 

nélkül.
Az már csak a kiválA sportember halála után 

derült ki, hogy
Komjádi Béla személyesen Interveniált a 

kultuszminiszternél a 33-asok ügyében.
Az elintézés: — Értesülésünk szerint — 

Hóman Bálint kultuszminiszter bejelentem, 
hogy respektálni kívánja Komjádi utolsó 
akaratát és már nem ellenzi a 33-asok be- 

társítását
Szegény Komi, halálával a 33-asok további 
életlehetőségét váltotta meg.

tével elutasította azzal az Indokolással, hogy 
aa egyesületi tartozásokért a játékosokat 

nem lehet felelőssé tenni
De különben Is az igényperben az dőntendő el, 
hogy a lefoglalt pénzre kinek van erősebb 
igény joga. Már pedig ezúttal kétségtelen megál
lapítást nyert, hogy a játékosoknak. Nem is b<« 
szélve arról, hogy az a kétezer pengő különben 
is ezzel a határozott célzattal lelt kaucióképpen 
elhelyezve a PLASz-nál. A kétezer pengő tehát a 
játékosoknak haladéktalanul kifizetendő.

or. fEhyes
Rakocz.l-ul 32. I. etn.

SZAKORVOS 
vér-, bér- és nemfbeteeelt 

nek rendel eRéw nap
I. KAknssal szemben.

Megindul a cross-country
A márciusi napsugár áttört az ólomszürke fel- 

legeken és a mezőn megjelent a klottnadrágow 
szinestrikós atléta.

Vasárnap megindult
• cross-country.

Az MTK országos mezei versenyt rendezett a 
rákost repülőtéren, mintegy 160 versenyzöveL 
A szenior-versenyben (táv 5500 méter), első Gö
rög (UTE) 17 p. 40.2 mp. 2. Esztergomi (UTE). 
3. Hermann (Törekvés).

Az ifjúsági versenyben (táv 3000 méter), első 
Góricsár (MÁV Előre) 7 p. 40.7 mp. 2. Izsóf 
(MTK). 3. Kreisz (UTE).

Szenior csapatversenyben első UTE/a 24 
ponttal. Második a Törekvés 62 ponttal. Har
madik az ESC 85 ponttal.

Ifjúsági csapatverseny. Első UTE 25 pontiak 
Második Törekvés.

A Munkás Testedző Egyesület vasárnap dél
előtt rendezte propaganda mezei futóversenyé^ 
melynek eredményei a következők:

A Váci-uton 2600 méteres távon rendezett 
versenyen 31 induló volt: 1. Domini Ferenc 
8:48 mp., 2. Kraicslr Sándor 9:05 mp., 3. Brá- 
csík Imre 9:10 mp.

A Népligetben 2500 méteres iávon rendezett 
versenyen 57 induló volt: 1. Hegedűs Imre 8:02 
mp., 2. Szabó Ferenc 8:26 mp., 3. Kiss László 
8:27.4 mp.

A mezei versenyek döntőfutamát március 
19-én, vasárnap délután fél 3 órakor a Népli
getben bonyolítják le s a döntőben 45 versenyt*  
Indul.

A Népligetben azonkívül haladók részéra is 3 
kilométeres versenyt rendeztek 39 résztvevővelr 
1. Sajtos Ferenc 9:40 mp., 2. Német Béla 9.4 *4  
mp., 3. Oiuiglh Gyula 9:61 mp.



16 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1933 március 1&

Sok gól potyogott a második 
ligában „

A „kisproflk1' fordulója nem hozott meglepe 
lést, hacsak azt nem, hogy a fauoritok tulnayy 
gólaránnyal győzlek Meg kell azonban hagyni 
hogy ez a gólhullás teljesen indokolt és meg
érdemelt volt, mivel a vezető csapatok rivalizá
lása és a fej lei mellett haladás nemcsak, hogy 
kiélezte a helyzetet, hanem fel is javította eze
ket a csapatokat. A két bajnok jelölt: úgy a PhÖ- 
ints, mint a Vasas imponáló fölénnyel és bizton
sággal intézte cl ellenfelét. Az eredmények a kö 
vetkezők:

Phöbus—Csepel 7:0 (2:0).
Vasas—Var FC 9:2 (4:1).
Taxi —Budafok 5:0 (2:0).
Drogulsta—Bak TK 3:2 (0:1).

Komjádi diákjai nyerték 
a vizipóló kupát

Árpád reál-Eötvös reál 5:1 (3:0
Vasárnap délután n fedettuszodában ünnejvé- 

lyes külsőségek között tartották meg a KISOK 
Téli Kupa vizipólómérkőzések döntőit. Kom 
jádi Béla, n napokban elhunyt kiváló uszóvezér 
bzükebb családja,

n III. kerlil.'tl Árpád reálgimnázium diákjai 
szerezték meg nz Eötvös reállal szemben 

5:1 (3:0) arányban.
'A mérkőzési Keseifí I vc/ette. A helyezésekért 
n llunfalvy 3:2 (2:1) arányú győzelmet aratott 
Vérlesy bíráskodása mellett Szent István csapata 
fölött.

Végeredményben. 1. Árpád, 2. Eötvös. 3. Hun 
falvy. 4 Szent István.

SVÁJC NEM BÍRT A BELGÁKKAL.
Zürichből jelentik: A Svájc—Belgium futball

mérkőzést nagy érdeklődés mellett játszották 
le. Végeredményben a mérkőzés 3:3 (1:1) dön
tetlen en Ir.'énnycl végződött. A svájciak tech
nikailag és b.ktiknilag fejlettebb játékot mutat
tak, n belgák viszont erőteljesebbek voltak.

UJ AMERIKAI REKORD
Southbcndből jelentik: Rnlph Metcslfe, a 60 

yardos távon 6.1 mp.-cs idővel uj amerikai re-

X Főiskolai tornaverseny. Vasárnap délelőtt 
rendezte nz Állatorvosi Főiskola tornatermében 
n Közgazdasági Egyetemi Klub jól sikerült 
tornaversenyét. A versenyrendezőség Bácsalmási 
Péter és Péter tornatanár vezetésével mindent 
megtelt a siker érdekében. Eredmények: Nyújtó 
kezdőknek: 1. Sós (TFSC) 49.5 2. Szilágyi
(TFSC) 46.8. — Gyűrű csapaivetseny (junior): 1. 
1. LASE 1. 89.9. 2. TFSC 87 6. 3 KEAC 82.6. — 
Gyűrű (egyéni): 1. Gaál (TFSC) 33.9. 2. Pelle 
(LASE) 35.6. 3 Besenyei (TFSC) 35 2.

Lovon (junior): 1. Molnár (LASE) 53.3. 2. 
Gaál (TFSC) 53.1. 3. Szilágyi (TFSC) 49.9. - 
Lovon (kezdők): 1. Gaál (TFSC) 52.6. 2. Sós 
(TFSC) 49 9. — Korlát (junior) csapat: 1. LASE 
1 92.1. 2. TFSC 89.1 3. KEAC. 81.6. — Korlát 
(junior) egyéni: 1. Vidos (KEAC) 37.8. 2. Mol
nár (LASE) 37.1. 3. Szilágyi (TFSC) 36.2. - 
Korlat (kezdőknek): 1. Gaál (TFSC) 37.8. 2. 
Sós (TFSC) 33.1. — Nyújtó (junior): 1. Bihder 
(LASE) 54.5. 2 Dezső (BEAC) 53.2. 3. Ritlcr 
(LASE) 51.3.

X Országos súlyemelő versenyt rendezett n 
MAC vasárnap este a Nemzeti Tornacsarnok
ban. A pehelysúlyban Róna Árpád, MAC "145 
kg.-mai, a könnyüsulyban Farkas István MAC 
267.5 kg., a középsulyban Csinger Gyula MTk 
275 kg., a kisncliézsiilyban Garay Pál MTK 
2.00 ky.-os országos rekorddal, a nehézsúlyban 
pedig Kossány József IIAC 280 kg-inal győ
zött.

X Kitünően sikerült ■ lapterjesztők második 
klubközi bnxmérkőzése. A Magyar Lapterjesztők 
Sport Clubia tegnap este a BTK ökölvívó gár
dájával került össze. A nagyszámú közönség 
előtt lefolyt küzdelmekben változatos viadalon a 
Lapterjesztők közül Szabó, Kovács, Ligeti. Dér- 
til és Gálik. a BTK csapatából pedig Márkus, 
Lakatos, Csapogya, Vidovai és Gyurkó lettek a 
győztesek. Eracck (MLSC) a küzdők szépségver- 
senydijál nyerte.

Két uj íőiskolai rekord a Köz*.  
EAC jubiláns uszóversenyén
A Közgazdasági Egyetemi Atlétikai Klub 

nvolc főiskola részvételével vasárnap este ren
dezte jubiláris uszóversenyét n fcdettuwodában. 
A verseny kimagasló eseménye Ritskei lll-ndk 
és Csik l'crencnek az egriek, illetve a BEAC ki
váló úszójának uj főiskolai rekordja. A főbb 
eredmények n következők: 100 m. hátuszás: 1. 
Bitskev Hl. Árpád Egri Jogakadémia, 1 )» 13-4 
mp.. 2 Ná<| Közg. EAC 1 p. 32.4 mp., 3. Zó 
Jvoini MAFC I p. 33.4 mp. — m hölgy
mellúszás: 1. Philipp llus BEAC 1 p. 06.2 mp. 

Víg Blanka TFSC 1 p. 06.6 mp., 3. Simay 
Magda Közg. EAC 1 1 p. 12.8 mp. — 100 m-es 
ygorsuszás- 1. Csik BEAC. 1 p. 03.8 mp., 2. 
Jung BEAC 1 p. 06.8 mp., 3. Kiss Egri Jogaka- 
démia, I p. 07 mp. — 66*/»  m-es hölgy gyors
úszás: 1. Pelrich Rózsi, TFSC, 59 8 mp.. 2. Phi
lipp llus BEAC 1 p. 05.4 mp. — 100 m es mell- 
i>.»:d« 1. l.engvár, BEAC. 1 p. 26 mp.. 2. Mezei, 
Eger, l p. 26.2 mp., 3. Gerő, Közg. EAC, 1 p. 
27 mp.

Vlzlpólómórkőréat Közg. EAC—MAFC 7 í 
(4.-0), barátságos meccs, melyet Keserű III. Jó
zsef, a Keserű dinasztia tagja kiválóan vezetett.

— A belvárosi korzó előkelő hölgykftzftnségé- 
nek a tavaszi divat nugv meglepetést hozott az 
eddigiektől eltérő, újszerű szövésű gvapju 
szövetek nagy sorozatával. Minden kelméhez » 
párisi szalonokban külön, hozzávaló model- 
rajzok készüllek, amclvek Szűcz *z  Márkusnál 
—• akinek kirakatai tündöklő pompában mu 
tátják be az újdonságokat — a vásárlók ren 
delkezésére állanak.

Lapzárta:
Tömegmészárlás 

Moszkvában
Harmincöt allenforradalmárt kivégoxtok

Moszkva, március 12.
A Szovjet Távirati Iroda jelenti: hogy n szovjet végrehajtóbizottság 1932 novem

ber lS-ikl rendeleté alapján ellenforradalmi tevékenység miatt
35 polgárt, illetve földbirtokost halálra Ítéltek és ki Is végezlek.

ezenkívül 22 személyt Hz évre és 18-at nyolc évi fegyházra Ítéltek el.

— A parlament elbocsátott fögépésze bc- 
lőrőbandát alakított. A büntélötörvényszék 
Sc/i/n7/n-lanácsa holnap, kedden nagysza
bású betörési bűnügyet tárgyal. Rengeteg 
lakásbetörést, üzlelfosztogatást követlek el 
a letartóztatott betörők, akiknek vezetője 
Sternfeld Rezső volt. Az ügyészi vizsgálat 
során megállapították, hogy Sternfeld a 
parlament fögépétze volt s amikor elbocsá
tották állásából, betöröbandát szervezett 
amely sorra követte el a legvakmeröbb bűn
cselekményeket.

— Egy 17 éves elmebeteg flu öngyilkossága. 
A szombathelyi kö/korház elmeosztályának 
nagygencsi fióktelepén Szeder István 17 éves 
nagygencsl elmebeteg flu sétálás közben n meg
áradt Perint-f ilyóba vetette magát és pillanatok 
alatt elmerült. A mentési kisérlelek eredmény
telenek maradlak és eddig még a szerencsétlen 
fiúnak holttestét sem találták meg.

Keresztrejtvény-pályázatn nk
A február 27 éo közölt keresztrejtvény helyes 

megfejtése:
Csillaghullás — Koplalóművéss — Szín 

Színházi Napló — Kilencvennégy
Helyes megfejtéseikért a következők részesültek 

jutalomban:
Egy tlzpengős bankjegyet nyert: Szebenyi 

László, Budapest, IV., Sütő-utca 2.
Egy ezüsttárgyat nyert: Turay János, Hatvan, 

V., Baross utca 3.
Egy ezüstceruzát nyeri: Gerő Sándor, Buda

pest, V., Lipól-körut 21.
Egy-egy üveg finom tokajit nyertek: Kárász 

Árpád, Budapest; lleimann Lajos. Budapest; 
Grab Vilmos, Rákosszentmihály, Tolnai Béla, 
Hajdúnánás; Schönfeld Jenő, Budapest; Slrausz 
Hcnrikné, Miskolc; Magyar Mihály, Budapest.

Egy egy dlszkötésü könyvet nyertek: Gliick 
Dezső, Budapest, Fekele Béla, Budapest; Sár
kány Vilmos, Újpest; Hass József, Debrecen; 
dr Nemes Lászlóné, Szeged; Bauer Zoltán. Kecs
kemét; Zsolnni Vitmosné, Baja; özv. Szakács 
Ottóné, Soroksár, Altér József, Budapest; Meis- 
ner Lajos, Győr.

Vidékre postán küldjük el a nyereményeket. 
A budapesti és környékbeli nyertesek szívesked
jenek csütörtökön vagy pénteken d. u. S-G-ig. 
kiadóhivatalunkban kellő azonossági igazolás 
mellett jelentkezni.

Budapesti figelőversenyek
A vasárnapi programon nyolc futam szere

pelt, de csak hét került lefutásra, mert a har
madik kellő számú induló hiánya miatt elma
radt. Veszély fenyegette az első, ötödik és he
tedik futamot is, mert ezekben szinten gyönge, 
négy lóból álló, mezőny startolt. A kis mező
nyök természetesen erősen mérsékelték a nap 
sportját, mely csak a handicapben és különö
sen az amatőrversenyben nyújtott kellemes 
szórakozást a közönségnek. Az utóbbibann a 
legújabban feltűnt am.ilőrhajló Siró György, 
újból pompás rutinról lett tanúságot Olivér rel 
aratott imponáló győzelmével. Szép harcot vi
vőit Gallinula Guardian Trusttel, Búfelejtő lb- 
ránnval. az nmatőrverseny pedig kaleidoszkop- 
szeriien változó képével váll izgalmassá. A fa- 
vorilok közül Banka, Gizella és Evviva posz- 
ban kezdtek szexért már a startnál elvesztették 
h versenyt. Részletes eredmény a kővetkező:

I. Fl’TAM: 1. Puszlnselypi ménes Quatsch 
(12) Feiser, 2. Vitézid (t1/*)  Wiesner. Ind in : 
London, Paris. Tót.. 10:68, olasz. 25. — II. 
FUTAM: 1. Kossuth L. Gallinula (JK) Kallin- 
ka, 2. Guardian Trust jun. (2) Feiser. 3. Olivia 
Íi) Benkő. Ind. in.: Oszlúny, Feri 0., Danka.

amerlan. Tol.: 10:28, 15, 14, 20, olasz 40. — 
III. FUTAM: Elmaradt — IV. FUTAM: 1. 
Pusxtaberényl ménes Olt (l>í) Maszár F.. 2.
Gizella (6:10 reá) Zwillinger. Ind. ni.. Geor- 
gelte, Orzse, Guardian Tód. Tót.: 10:28, 14 13. 
olasz 42. — V. FUTAM: 1 Neubrunn R.-né 
Büfelcjtő (5:10 reá) Jónás. 2. Ibrány (5) Topli- 
éhnr. Ind. m.: Eipress, Melinda. Tol.: 10:15. 
olasz 33. — VI. FUTAM: 1. Nagybánhegyesi 
ménes Mlmosa (2) Kolhcnschng, 2. Evviva 
(pari) Kovács II., 3. Sony Boy (4) Jónás. Ind. 
m.- Achmrd, Upupa Epops, Crgevár, Vlnkó. 
Tót: 10:30. 12. 13. II. olasz 49. — VII. FUTAM: 
I. Slauffer E. Gondolat II. (510) Kovács 11., 2. 
Muscicopa (4) Mnrschall. Ind. m. Helyre Kuli. 
Kazola. Tót. 10 14, olasz 18. — Vili Fl-TAM: 
1. Slcinilz M. Ollvt (2H) Siró. 2. Ili (6) Stei- 
nilz. Ind. m.: Kacér, H. Boriskn, Jégvirág. 
Tót.: 10:30, 22, 37. olasz 59. — A Gallinulla— 
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— lyCtartóztntták a Ferene-köruti merénylőt. 
A Ferene-köruti Hamang József-féle fegyver
kereskedésben történt revolveres merénylet 
ügyében a főkapitányság Borbáj József 22 éves 
állásnélküli sz >bafestőseg5dct rablás büntette 
elmén letartóztatta. A fiatalember továbbra is 
kitartott amellett, hogy néni volt szándékában a 
kereskedőt lelőni, csupán revolvert akart lopni, 
hogy azzal öngyilkosságot kövessen el. Hivatko
zott arra, hogy már napokkal előbb megírta 
búcsúlevelét, amelyet a zsebében meg is talál
tak és hogy a kereskedőt megsebesítette, annak

— A demokraták emlékünnepei. A Nemzeti 
Demokrata Párt ifjúsági csoportja vasárnap 
délelőtt a Központi Demokrata Kör nagytermé
ben márciusi emlékünnepélyt rendezett, ame
lyen többek közölt Vázsonyi János országgyű
lési képviselő mondott lelkes beszédet a már
ciusi szabadságünnepről, majd Gál Jenő emlé
kezett meg a Vázsonyi Vilmos által hirdetett 
kossuthi eszmékről. A Nemzeti Demokrata Párt 
és a Központi Demokrata Kör szerdán délben 
12 órakor megkoszorúzza Benedek János sír
emlékét.

— Illetékes hely a dohányterületek ügyéről. 
Egyes vasárnapi lapok hirt adtak a dohány
termelési terület csökkentéséről. Mint illetékes 
helyről értesülünk, ezek a hírek még koraiak, 
mert a dohányterületek csökkentésével kapcso
latos kérdések tekintetében csak a közeli na
pokban várható az érdemi döntés.

— Elítélték Melezer Béla földbirtokos zsa
rolóját. Miskolcról jelentik: Melezer Béla dr. 
sajóőrösi földbirtokos névtelen levelet kapott, 
amelynek Írója követelte, hogy egy borítékban 
tegyen le ötszáz pengőt a temetőben, mert ellen
kező esetben kiirtja a családját és rágyújtja a 
kastélyt. Melezer följelentésére a csendőrök les- 
bcnálltak a temetőben és elfogták a zsarolót, 
Lénárd Bertalan asztalost. Lénárdot a miskolci 
törvényszék most egyévi börtönre Ítélte.

— Kitűnő minőségit sötétkék, fekete vagy 
mintázott maradékokból rendelhető mérték- 
után remekklvitelü férfiöltöny 35 pengő pro
paganda-árért. Ruhakeresk. Vállalat, Ferenc- 
körül 39. I. em.

KÖZGAZDASÁG
Bankmérlegek

A Magyar Általános Hitelbank igazgatósága 
március 8-án báró Harkányi János b. I. t. 
elnöklete alatt tartott ülésében megállapította 
az 1932. üzletév mérlegét. A nyereség- és vesz- 
lc*ségszámla  a javasolt leírások keresztülvitele 
előtt a nyereségáthozat betudásával 4,871.246 
pengő 17 fillér nyereséggel zárul. Ebből az ősz- 
szegből nz igazgatóság egyes vagyontételek ér
tékelésénél 2.481.499 pengő 64 fillért kitevő 
rendkívüli leírásokat foganatosított, amely le
írások keresztülvitele után 2,389 746 pengő 53 
fillér marad a közgyűlés rendelkezésére. Az 
igazgatóság elhatározta, hogy a március 18-ára 
egybehívott rendes közgyűlés elé azt a javasla
tot fogja terjeszteni, hogy ezen összegből 
500.000 pengő a rendes tartalékalap növelésére. 
200.000 pengő az értékcsökkenési tartalékalap 
erősödésére, 1,000.000 pengő az alkalmazottak 
nyugdíjalapjainak javadalmazására fordlttas- 
sék, a fennmaradó 080 7ifí pengő pengő 5.1 fii 
lér pedig az 1033. üzletévre vitessék elő

Ezen javaslat alapján az idén sem kerül sor 
osztalékfizetésre és ennek folytán tantiém 
fizetésére sem.

Az Angol Magyar Bank Rt. igazgatósága 
március 10-én tartott ülésében megállapította az 
1932. üzletóv mérlegét, amely az előző évről át 
hozott 200.117.10 pengő betudásával, a folyó 
üzletévben eszközöli 476.000 pengő leírás és az 
értékpapíroknál eszközölt jelentékeny leírások 
után 1,525 017.00 pengő tiszta nyereséget tüntet 
fel (nz előző évi 1,75(1.117.16 pengővel szemben). 
Bárha ez a nyereség osztalékfizetést lehelős’é 
lenne, mégis figyelemmel a még mindig tartó 
világgazdasági válságra, valamint országunk 
kedvezőtlen gazdasági helyzetére, a bank hol*  
és külföldi nagyrészvényesei a vezetőségnek 
amn javaslatát tették magukévá, amely osztn- 
lókflzelés helyeit inkább (íz intézet saját erejó- 
nek növelését célozza. Ennélfogva az igazgató 
ság a fentebbi liszfa nyereség hovafprdltása 
Ickinlelében nzt nz Indítványt fogja a március 
27-ére egybehívandó 42. évi rendes közgyűlés 
elé terjeszteni, hogy a rendelkezésre álló ősz
szegből t.000.00(1 pengő a tartalékok és '’OO 0Ó0 
pengő a nyugdíj- és kegydíjnlnpok dotálására 
fordít lassék. míg a fennmaradó 225.017 89 
pengő az 1933. üzlelév számié jóra vitessék át.

O A Hazai Bank RL Sztesf Pál elnöklete 
alatt megtartott XXXVIII. üzlelévi rendes köz
gyűlése az igazgatósé# jelentését egyhangúlag 
tudomásul vette, nz 1932. üzlelévrc vonatkozó 
mérlegel, valamint az igazgatóság összes ja

csak az as okn, hogy Hamang észrevette lopási 
szándékát és dulakodni kezdett vele. A rendőr
ség azonban bebizonyosodottnak latja a rablás! 
kísérletet. Borbás hangoztató, hogy kiszabadu
lása után úgyis beváltja tervét és öngyilkos lesz.

— A III. kerületi Nemzeti Asztaltársaság ju- 
bllárls közgyűlése. Vasárnap délután ünnepelte 
meg a Budapesti III. kerületi Első Magyar Nem- 
réti Asztaltársaság fennállásának negyvenedik 
évfordulóját iubiláris közgyűlés keretében. Rá
hel Jakab hatásos elnöki megnyitója után 
Szenté Miklós kerületi elöljáró, dr. Kunze La
jos fővárosi bizottsági tag, Bruneckcr Lajos 
társelnök és Hriznyák János iskolaigazgató be
széltek.

— Változások a BSzKRT személyi és ügy- 
beosztásában. A BSzKRT igazgatósága közli: 
A Budapesti Helyiérdekű Vasutak átvételére 
vonatkozó tranzakcióval kapcsolatban a szer
ződés aláíratván, addig, amig a HÉV-et a fővá
ros a kormányhatósági jóváhagyás után át 
nem veszi, a BSzKRT igazgatósága a HÉV, 
ügyeinek közvetlen irányításával és az átszer
vezés előkészítésével Márkus Jenő dr. minisz
teri tanácsost, a BSzKRT helyettes vezérigazga
tóját bízta meg, akinek ügykörét megbízatása 
időtartamára az igazgatóság Perczel György dr. 
igazgatóval töltötte be. Az általános igazgatási 
főosztály ügykörének ellátásával az eddigi ügy
körük megtartásával Sztankovits Szilárd és 
Lengyel Endre bízattak meg. Értesülésünk sze
rint a BSzKRT elnöki osztályának tényleges 
vezetését Kőhalmy József dr., a villamosvasút 
kitűnő vezértitkára fogja ellátni, aki emellett 
régi ügykörét is megtartja.

— A „Luther Szövetség" védnökségével mun
kadélutánok kezdődnek c hó 20-án, hetenként 
négyszer, d. u. 3—7 óráig a Deák-téri evang. 
iskolák épületében. A munkadélutánokon tanít
ják a modern női szabóság s a kézimunka 
minden gyakorlati értékű ágát. Felvilágosítás 
és beiratkozás naponként <1. e. negyed .1—2-ig 
a Deák-téri evang. elemi iskola II. leányosztá
lyában. (Bejárat IV., Sütő-utca 1. I.)

— Regényes házasság — kalandos előzmények 
után. Miskolcról jelentik: A miskolci katolikus 
templomban vasárnap Klepacskó András éjjeli 
őr házasságot kötött özvegy Hornyaimé Köp- 
csarik' Zsuzsannával. A házasságkötésnek ka- 
landos előzménye van. Klepacskó András, aki 
Sikátor községben szolgalegény volt, a község 
leggazdagabb gazdája leányának. Kopciarik 
Zsuzsannának udvarolt. A szülők nem látták 
szívesen a szegény Klepacskót és eltiltották a 
lánytól. Ez. tiz év előtt történt Klepacskó el
keseredésében revolverrel mellbclőttc a leányt, 
azután magára lőtt. Mindketten fölgyógyultak. 
Klepacskót a merénylet miatt háromévi fegy*  
házra Ítélték. Mikor kiszabadult, megtudta, 
hogy a leány férjhezment Erre még azon az 
éjszakán bosszúból rájukgyujtolta a házat. 
Ezért megint két évet ült. Kiszabadulása óta 
Miskolcon éldegélt. A minap véletlenül találko- 
tott Kopcsárik Zsuzsánnával. akinek az ura 
időközben meghalt. A régi szerelem főiéledt és 
most azután hűséget esküdtek egymásnak.

— Az éléskamrában télire ellett jam-ok és 
befőttek, főzelékek, stb. rendesen idő előtt ki
fogynak. A Meinl-cég legközelebbi fióküzletében 
mindezt utánpótolhatjal fél kg finom moyen- 
borsó P —.50, 1 üveg szilvaiz P —.78.1 

vaslatait elfogadta és elhatározta, hogy a ki
mutatott 422.772.08 pengő tiszta nyereségből 
osztalékra részvényenként 1 pengő forditatsék. 
Az osztalék a XXXVIII. számú osztalékszel
vény beszolgáltatása ellenében a társaság pénz
táránál március 10-től kezdődőleg kerül ki
fizetésre. Jalsoviczky Sándor ív. álamtitkár a 
felügyelőbizottságba uj tagként beválaszlatott.

O A Magyar Tisztviselők Takarékpénztára 
Rt. f. évi március 9-én tartotta XXVI. évi ren
des közgyűlését báró Perényi Zsigmond elnök
lete alatt. A közgyűlés egyhangúlag tudomásul 
S'ctte az igazgatóság jelentését és elfogadta a 
mull üzletévre szóló mérleget, amely szerint a 
tiszta nyereség — gondos tartalékolások ulán 
— 50.369 pengőt lesz ki. A közgyűlés elhatá
rozta, hogy osztalék címén részvényenként 0.40 
pengőt fizet f. hó 10-től kezdődőleg.

O 1932-ben a magyar idegenforgalom közel 
30%.át a Budapesti Nemzetközi Vásár bonyolí
totta le. Rendkívül érdekes a Budapesti Nem
zetközi Vásár szerepe a magyar idegenforgalom 
alakulásában. 1932-ben a vásórt 9600 idegen ke
reste fel, 1932-ben pedig 55.000. A vásár által 
támasztott idegenforgalom tehát Budapest egész 
évi idegenforgalmának 1923-ban még csak 4.5%' 
volt, 1928-ban 15%, 1932-ben több mint 27%-ot 
tett ki. Érdekes, hogy a Budapesti Nemzetközi 
Vásár tervszerű propagandájának eredménye
képpen, dacára unnak, hogy a magyar idegen
forgalom általában csökkent, a Nemzetközi Vá
sár idegenforgalma nemcsak relatíve, hanem ab
szolút értelemben is nőtt.

O A március hó 19-től 26-ig tartandó Prágai 
Nemzetközi Mlntavásár iránt az őszi vásár ki
tűnő eredménye következtében kereskedelmi és 
ipari körökben élénk érdeklődés nyilvánul meg. 
Érdeklődőknek a Magynr-Cseh Kamara (VI., 
Andrá'ssy-ut 12) —ahol a vásári és vasúti igazol
ványok is átvehetők — készséggel áll rendel
kezésére.

O Nagy arányokban bontakozik ki a mező' 
gazdasági kiállítás keretei. Az országos mező
gazdasági kiállítás szakcsoportjai a magyar me- 
zőgazdaságnak jóformán összes ágait felölelik é» 
nemzetközi viszonylatban is méltó keretek közt 
mutatják be mezőgazdaságunk haladását. Az 
osztályok közül kiemelkednek a kisérletügyi in
tézmények, s tejgazdaság s borkiállítás és az 
export-kiállítás csoportjai. Ezeken kívül számos 
kereskedelmi vállnlat, gépgyár és faiskola szere
pel még a kiállitóson.

A Merkesitésérl és kiadásért felel;
DR ELEK HL'GÓ
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