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le kell bunkózni 
aki háborút akar

—üseni Gömbös
Háború ? Kinek is jutna eszébe ? - He üljünk fel a rémhíreknek

Az egész világ figyelme most Róma felé 
fordult, ahol nagyfontosságu tanácskozások 
folynak MacDonald angol miniszterelnök és 
Mussolini között. Ez a tanácskozás úgy le
het, sorsdöntő fontosságú az európai hely
zetre.

A nagyfontosságu tanácskozásokkal kap
csolatban különös érdeklődésre tarthat szá
mot a magyar miniszterelnöknek a napiren
den lévő súlyos kérdésekben elfoglalt állás
pontja, ami reánk nézve annál is inkább bir 
fontossággal, mert Magyarország külügymi
nisztere is ott tartózkodik Rómában ezek
ben a sorsdöntő napokban és az angol mi
niszterelnök látogatását megelőzően alkal
ma volt megbeszéléseket folytatnia Musso
linival és az olasz politika vezető emberei
vel.

Gömbös Gyula miniszterelnök vasárnap 
délben fogadta a Hétfői Napló munkatársát 
és részletes nyilatkozatban ismertette ál
láspontját a most előtérben lévő nagyfon
tosságu külpolitikai kérdésekről.

A miniszterelnök munkatársunk kérdésére 
a következőket mondotta:

— Amikor MacDonald angol minisz
terelnök Magyarországra vonatkozóan 
megtette ismeretes genfi nyilatkozatát, 
amelynek lényege a mi szempontunk
ból az a mondat:

„legyen Magyarország védőbástya 
mindenféle pestis és szélsőséges 

megsemmisítő törekvés ellen*',  
akkor tulajdonképpen a múltra vonat
kozóan elismerését fejezte ki országunk
kal szemben, a jövőre vonatkozóan pe
dig biztatásnak szánhatta nyilatkozatát. 
A magam részéről MacDonald szavai 
alapján is megerősítve látóin, hogy poli
tikai vonalvezetésem helyes. Ennek lé
nyege — amint ezt már többizben hang
súly óztam: rend, nyugalom, lelkiegyen- 
snly és ezek nyomán munka befelé, 
béke, józanság, a nemzetközi gazdasági 
egyötlinüküdés kifelé.

— Csodálkoznom kell azon, hogy az 
utóbbi időkben hisztériára emlékeztető 
hirck látnak a világsajtó cgyrészében 
napvilágot.

— Háború? Kinek jutna eszébe alig 
másfél évtizeddel a világháború után új
ból ehhez a politikai fegyverhez nyúlni? 
Az vagy nem tudja mi a háború, vagy 
nem ismerte fel annak következményeit.

vagy pedig annyira lelkiismeretlen, 
hogy le kell bunkózni!

— Kérdez m, a világgazdasági válság 
és nz ezzel járó sok szociális baj nem a 
háború következménye?

— Kérdezem, az a dekadencia, amely
nek vonalában az egész polgári világ 
csúszik lefelé, nem a háború következ
ményeire vezethető-e vissza?

— De folytathatnám a politikai, tár
sadalmi és szociális betegségek egész 
sörözi’ár ’ felsorolását, hogy rámutas
sak az elinti világháború súlyos követ
kezményeire ha ez igy van, akkor az 
is ig;r.. b*»r

egy uj háború következményei az 
adott helyzetben még súlyosabbak, 
még katasztrofálisabbak lennének 
mindenkire, akinek még van vesz

tenivalója.
— Magyarország ezekkel a hírekkel 

szemben nyugodt atmoszférában éli 
életét.

Megvan az abszolút polgári rend és 
jogbiztonság.

MacDonald és MnssoHni sorsdöntő 
vasárnapi tanácskozása a világbékéről

A világ politikájának homlokterében Mus
solini és MacDonald vasárnapi római talál
kozása áll. Európa minden államának sor
sára óriási kihatással lesznek minden való
színűség szerint azok a tárgyalások, ainelye 
két az angol és olasz miniszterelnökök foly
tatnak egymással s ha hinni lehet annak az 
optimista hangulatnak, amely az első tanács
kozások nyomán támadt, talán ez a vasár
nap megváltoztatja a gyűlölet politikáját, s 
gyökeres változással segíti előre a békeszer
ződések revíziójának és a komoly leszerelés
nek gondolatát.

Róma, március 19
(A Hétfői Napló tudósit ójának tele fon je

lentése). Az olasz főváros érkezésének pilla
natától kezdve, sorozatos ünneplésekben ré
szesíti a falai közöli vendégeskedő hires an
gol államférfiakat és az utcán az emberek 
százai lesik állandóan, hol tűnik fel akár 
csak egy pillanatra is MacDonald jellegzetes 
alakja. Az angol miniszterelnök és kísérete 
tegnap este a városi és az ásatásokat tekin
tették meg,

este Mussolini a Venezia-palotában adott 
vacsorát tiszteletükre.

A vacsorát megelőzően Mussolini hosszasan 
tanácskozott MacDonalddal.

Vasárnap délelőtt újból sétauutózásrn in 
dúlt MacDonald. majd Sir Simon külügymi
niszter társaságában a Quirinálba mentek, 
ahol

délben a király fogadta őket.
.1 király az angol vendégek tiszteletére vil- 
lá reggelit adott.

Délután u pápához mentek MacDonald és

Nálunk nincsenek és nem is lesznek ki
lengések semmiféle irányban, itt min
denki vágyik a nyugodt evulócióra és 
a gazdasági prosperitás bekövetkezésére. 
És mert Ilyen a helyzet befelé, oda fo
gunk hatni,

hogy kifelé Is megtartsuk politikai 
vonalvezetésünk teljes józanságát. 
A jelszó a béke és nem a kaland.

Ezért ezúttal Is figyelmeztetek minden
kit, óvakodjék a poiiiikai csempészek 
dugárujától! Ne üljön fel a rémhirter- 
jesztőknek! Menjen mindenki a békés 
termelőmunka utján magyar öntudattal: 
azzal,

hogy jövőnk a józanság és nem a 
„pestis és szélsőségek4* utján kere

sendő.
— Ha mások el is vesztik józan itélő-

Sir Simon. A pápai kihallgatás 35 percig 
tarlóit.

A döntő tanácskozások
vasárnap délután fél háromkor kezdődtek, 

a római angol nagykövetség palotájában. A 
megbeszéléseken az angol külügyminiszter 
<s részlvetl. Az általános helyzet megvita
tása után Mussolini terjesztette elő tervét a 
legfontosabb politikai kérdésekben való 
megegyezésre. A terv célja, hogy előmoz
dítsa a négy nyugati nagyhatalom (Anglia. 
Franciaország, Németország és Olaszországi 
együttműködését, hogy ilyen módon a Kel- 
logg-paktum és az erőszakhoz nem folyamo
dásról lett nyilatkozat szellemében

biztosítsák Európának és az egész világ
nak a hosszú béke korszakát.

Vasárnap este hivatalos kommünikét tettek 
közzé a tanácskozásokról. A kommüniké 
igen óvatosan van fogalmazva, valószínűleg, 
mert

MacDonald személyesen akarja a fran
cia kormány tagjait elsősorban tájékoz

tatni.

MacDonald és Simon épf en ezért meg fog
nak állani Páriában. A hivatalos kommüniké 
szövege a következő:

— Mussolini szombaton este hattól fél
hétig a Palazzo Vcnezláhan. ma pedig 
fél háromtól négyig az angol nagykövet
ségen tanácskozott az angol miniszter
elnökkel és ktlHIgyminlszterrel. Ezeknek 
a megbeszéléseknek során beható és 
kimerítő eszmecserét folytattak az álta- 

képességüket, mi maradjunk olyan jó
zanok és reálisak, mint u magyar 
szántóvető.

— Ebben látom ma történelmi szere
pünket, már csak azért is, mert bízom 
abban, hogy igy biztosíthatjuk a magyar 
igazságot az igazi egyenjogúság jegyé
ben.

A nyilatkozat — amely előreláthatólag 
visszhangot kelt az egész világsajtóban — 
nyíltan, határozottan és egyenesen lerögzíti 
Magyarország álláspontját a háború és béke 
kérdésében. A magyar miniszterelnök —• 
a tőle megszokott nyíltsággal — megálla
pítja, hogy az ország jövője „a józanság és 
nem a pestis és szélsőségek utján keresendőd

Ezt tudomásul kell venniük mindazoknak, 
akik ma a politikai boszorkánykonyhákon 
Európa levegőjét a háborús szellem mérgé
vel akarják megfertőzni.

lános helyzetről, majd megvizsgálták a 
legfontosabb politikai kérdéseket fel
ölelő egyezménytervezetet, amelyet az 
olasz kormányéinak előkészített, hogy 
a “égy nyugati nagyhatalom egy iiit mű
ködését előmozdítsa a világbéke érde

kében.
MacDonald és Simon

hétfőn délelőtt hagyják el Rómát
és Pórison keresztül Londonba utaznak.

Párizs, március 19.
A francia fővárosban meglehetősen 
nagy Idegességgel fogadták a Rómából ér

kező híreket.
A legnagyobb szenzáció erejével az Agence 
Rádió római kiilőnludósilójának távirata ha
tott. amely azt közli hogy

Rómában teljes megegyezés jött létre 
MacDonald és Mussolini között.

Ennek a megállapodásnak, a jelentés szerint, 
legfontosabb része a békeszerződések revízió- 
jónak végrehajtására vonatkozik. A vasárnap 
létrejött megegyezés főbb pontjai a német
francia közeledésre vonatkoznak elsősorban, de 

a békeszerződések revíziójára la, hogy 
„erőszakos kirobbanásoknak eleiét ve

gyék" a Népszövc.ség keretében.
Az Agence Rádió szerint a kisállamokat fel 
fogják hívni, hogy ehhez a munkához csatla
kozzanak.

Azok a hírek, hogy MacDonald és Mussolini 
négyes direktóriumot terveznek nz ég. tö nem
zetközi problémák megoldására, egyáltalán nem 
találkoznak a párizsi sajtó helyezésével. A 
Malin kételkedik ennek a metódusnak hatá
lyosságában, de a Journal is nyugtalanítónak
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tartja, hogv (ihistorsrág MocDonald leszere
li si terveidét nagy vonásokban helyesli.

A francia lapok növekvő nyugtalansággal 
tárgyalják azt az értesülést, hogy

az angol mlnalzlerdnlik után rövid Időn 
belül Hitler Adolf Kómába látogat

Vasárnap letartóztatták 
Luppet, Niirnberg elmozdított 

főpolgármesterét
Einstein elindult Amerikából, de nem tér vissza 

Németországba
Berlin, március 19. rádióbeszédet mondott, amelyben

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) óriási feltűnést kellett a német 
fővárosban az a nürnbergi jelenlés, hogy 
. vasárnap n tartományi rendőrség letaf- 

és ugy tudják, hogy ezzel kapcsolatban küszd-
' bőn áll Dúladier látogatása is Mussolininél.

MacDonaldot 
visszahívták Londonba

London, március 19.
A Sunday Erpress jelentése szerint Baldtoln 
a kormány nevében táv Iratot intézet Mac*  
Donahlhoi én Simonhoz, amelyben fel
szólította a minisztereket, hogy mielőbb 

térjenek vl-sza Londonba.
Baldtvin táviratában rámutatott arra, hogy a 
parlamentben mindjobban növekszik az elégé- 
életlenség, igy különösen a konzervatív pártban 
kifogásolják, hogy oly pillanatban, amikor 
Angliának döntenie kell oroszországi politikája 
ügyében a miniszterelnök nem tartózkodik 
Londonban.

uz elnyomatás terrorját szenvedő oszt
rák nemzeti szocialistákat üdvözölte, 

majd igy folytatta beszédét:
— Barátilag és jóindulatúan figyelmezte-

’A tisztelgő legénység előtt ünnepi formák közúti szalud fel a régi fekete-fehér-vörös hadi
lobogó u német hadihajókra. Képűnk a „Brciuse" iskolahajó zászlóparádéját ábrázolja

tőztatta Luppe dr.-t, Nürnberg városá
nak elmozdított főpolgármesterét.

Lappé politikailag nz állampárthoz állott 
legközelebb. Rajta kívül ugyanekkor letar
tóztatták Bueehs szociúklemokrnla birodal- 
migyiilési képviselőt, továbbá Erthl profesz- 
szort, az ismert tudóst is.

Vasárnap délelőtt a Waldheimba vezető 
országúton egy félig megszenesedett holttest
re bukkantak, amely mellett egy elégelt mo
torkerékpár hevert. Megállapították, hogy a 
holttest Hermann Grigoiv huszonkétéves 
nemzeti szocialista műszerész teteme. A nyo
mozás kiderítette, hogy

Grlgowot meggyilkolták,
n holttestet és n motorkerékpárt leöntötték 
benzinnel és felgyújtották. A gyilkosság el
követésével kommunistákat gyanúsítanak.

Vasárnap este került különben nyilvános- 
ságru Berlinben, hogy

Einstein professzor elhagyta Amerikát 
és a „Bclgcnliind" óceánjáról! elindult 

Európa felé.
Elutazása elölt telt nyilatkozatában kijelen
tette, hogy nem tér vissza Németországba, 
hanem valószínűleg Zürichben telepszik le.

München, március 19.
f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A bajor kormánybiztos-igazság- 
iigyminiszler, dr. Frank szombaton este

Erkölcsrendészeti razzia botránnyal 
és veszedelmes dunaparti kalanddal

A Calvin-téren megtámadták a detektívet — Óbudán 
a Dunába akarták dobni a rendőrt

A főkapitányság erkölcsrendészeti osztályára 
tömeges följelentés érkezett nz utolsó Időben 
amelynek írói azt panaszolják, hogy a főváros 
egyes helyein feltűnően elszaporodtak a titkos 
találkahelyek s igen sok azoknak a nőknek a 
száma, akik rendőri igazolvány nélkül bonyo
lítják le knlat.djniknt. súlyosan veszélyeztetve 
a főváros köt< gészségügyi viszonyait.

Az crkölcsrcndészeti osztály szombaton éj
szaka

nagy tisztító razziát renderett.
A nagyszabású razziában az erkölcsrendészeti 
osztály dctcktivjeln kivfil a kerületi kapitánysá
gok is u íőkupitánss g több delcklivje is részt- 
vettek. A razzia a Belvárosban, n Calvln-tér 
környékén kezdődött, azután a Terézvárosban, 
Erzsébet- és Ferencvárosban. majd Budán foly
tatódod.

A detektívek
kisebb csoportokba rartva lepték meg az 

egyea vidékeket
és a legtöbb helyen siker is koronázta munká

A detektív kisebb dulakodás után ártalmat
lanná tette a fiatalembert és előállította a fő
kapitányságra. A rendőrségen átkutatták zse
beit és a nála talált iratokból megállapították, 
hogy Bauer Györgynek hív-iák, 22 esztendős 
szabósegéd, akinek apja jómódú szabómester.

Bauer a főkapitányságon azt is hangoztatta, 
hogy azért támadt a detekÜvre, mert azt hitte, 
hogy feleségének valami baja történik.

Bauert és feleségét a főkapitányságon jegy
zőkönyvileg kihallgatták, kihallgatásuk után 
elbocsátották őket a rendőrségről, de mindket
tőjük ellen tovább folyik az eljárás.

Az. óbudai és a lágymányosi Dunapart kör
nyékének zegzugos helyeit is átkutatták a de
tektívek. A lágymányosi Dunaparton egy főidbe 
vájt odúban egy fiatal leányra és férfira buk
kantak. Amikor a megzavurt szerelmespár elő
került a föld alól, annyira dühbe gurultak, hogy 
a fiatalember oly erővel vágta mellbe az egyik 
rendőrt, hogy az egészen a Duna szélére esett 
és csak

a véletlennek köszönheti, hogy nem eaett a 
Dunába.

Mire a támadót lefogták volna, a növel együtt 
sikerült elmenekülnie.

Az erkölcsrendészeti razzia során mintegy 
harminc előállítás történt a különböző kerületi 
kapitányságokra és az előállítottak ellen meg
indult a hatósági eljárás. Ugyancsak eljárás 
indult

a leleplezett titkos találkahelyek 
tulajdonosai ellen.

Véres dráma Eger mellen: három halott
Kétszeres gyilkosság után Öngyilkosság

Eger, március 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Az egerfarinosi csendörörs meg
döbbentő véres drámáról küldött jelentést 
az egri királyi ügyészségnek. Szombaton este 
játszódott le a véres dráma, amelynek há
rom halottja van.

Tóth Gáspár egerfarmosi lakos a leányá
val, Csörgő Józsefné született Tóth Máriá
val együtt vonaton érkezett haza Egerfar- 
mosra egy közeli községből. Az állomásról 
gyalogszerrel indultak hazafelé. Nem mesz- 
szire az állomástól, a község határában jár
tak, amikor egyszerre csak

két fegyverlövés dördült eL
Az egyik golyó Tóth Gáspárt érte, a másik 
pedig Csörgő Józsefnét találta.

Tóth Gáspár és a lánya véresen estek 
össze.

Az állomásról hazafelé tartó községbeliek 
rémülten álltak körülöttük. Senkisem tudta, 
mi történt. A következő pillanatban azután

Éber Antal provokáítatta
Fenvő Miksát Parlamenti beszéd, kritika és

1 nyilatkozat után iovagias altér

tem az osztrák kormányt, ne hozzon ben
nünket abba a helyzetbe, hogy fajtestvéreink 
szabadságát nekünk kelljen biztosítani.

Berlin egyik legszebb tere a Könlgsplatz, ame
lyet a háború után I’latz dér Republlk névre 
kereszteltek át. Az uj német rezsim most visz- 

szaadta a térnek régi nevét

Éber Antal országgyűlési képviselő erős 
kritikai megjegyzésekkel kisérte Fenyő 
Miksa országgyűlési képviselő legutóbbi par
lamenti felszólalását, amelyet pedig az egész 
Ház osztatlan érdeklődéssel kisért.

Fenyő Miksa a vasárnapi lapokban nyi
latkozatot tett közzé, amelyben azt írja, 
hogy Éber az ö szándékait

Ótrendbeli hivatalos hatalommal való 
visszaélés a vád a Tisza Kálmán-téri 
gyerekeket brutalizáló rendőrök ellen

Holnap zárt ajtók mögött kezdi tárgyalni a vádtanács 
a két rendőr bűnügyét

jukat.
A Cálvin-lcren azonban egv komolyabb inci

dens történi, diczy Zoltán detektív egy fiatal 
nőre kit figyelmes, aki

feltűnően viselkedett
és vakmerőén szólitgalla meg az arra haladó 
ft i (lakat, Igazolásra szólította fel a nőt, mire az. 
megtagadta az igazolást és egy kézlegyintéssel 
magához intett egy közelben tartózkodó férfit. 
Az illető, mint nz Igazolásra felszólított nő 
férje mutatkozol| be és erélyes hangon cl 
akarta utasítani a detektívet. Kijelentette, hogy 
ő a nő férje és

nem engedi, hogy feleségét gyanúsítsák.
A detektív, aki már jól Ismerte ezt a trükköt 
és régi Ismerőse volt ugv a nő, mint lovagja, 
újból igazolásra szólította föl a női, majd ál
lítólagos férjét Is. Mindketten megtagadták az 
ignzolá*!,  majd a fiatalember

Ibkdösul kezdte a detektívet, sőt mellbe is 
vágta.

Hónapokig tartó vizsgálat folyt a rendőr
ségen és az ügyészségen abban a bűnügy
ben, amelynek Horváth XVII. István és 
Somogyi István rendörörmesterek a vád
lottjai s egy 12 éves kisleány, egy 17 éves 
fiú, két járókelő pedig a sértettjei. A Tisza 
Kálmán-tér környékén történt, hogy Hor
váth és Somogyi polgári ruhás rendörök 
razziát tartottak s ennek során

Inzultálták a gyermekeket, majd a járó
kelők közül Kovács Istvánt és Nagy 

Jánosi is arculUlötték.
A rendőrök ellen a főkapitány azonnal fe
gyelmi vizgsálatot rendelt el s ezzel egyide
jűén az ügyészség is vizsgálatot indított, 
majd vádiratot adott ki ellenük.

A rendőrök a váddal szemben azt adták 
elő védekezésül, hogy

a 17 éves fin Inzultálta Őket
s ők a maguk védelmére voltak kénytele
nek „teltleg fellépni". Az ügyészi vádirat 
ellen kifogást is nyújtottak be s igy került 
a vádtanács elé a Tisza Kálmán-téri razzia 
ügye

Ilolnop, kedden tárgyalja ■ vádtanács 
az ügyet

s mint minden esetben, ezutta lis zárt ülés
ben határoz: vád alá helyezi? a rendőrö
ket vagy helyt ad a vádirat ellen benyúj
tott kifogásaiknak.

A két rendőrörmesternek
ösucacQ ötrcndbeli hivataláé hatalom
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látták, hogy
Kun Ferenc községbeli lakos fegyver
rel a kezében szalad a merénylet helyé

ről a község irányába.
Most derült csak ki, hogy mi történt: Kun 
Ferenc orozva lelőtte Tóth Gáspárt és Csőr- 
gönét, azután sietett haza a község felé. 
Tóth Gáspáron és Csörgő Józsefnén nem le-- 
hetett segíteni,

a golyók megölték őket.
A merénylet háttere még nem is tisztázód
hatott, mikorra Kun Ferenc hazaérkezett a 
lakására. A merénylő nem várta be, amig az 
ügy a hatóságok elé került, ítélkezett maga 
fölött:

ugyanazzal a fegyverrel, amellyel Tóthot 
és leányát letelhette, agyonlőtte magát.
A három holttestet a községi temető ha

lottasházába vitték, a csendőrség és az 
ügyészség periig igyekszik kideríteni a véres 

• dráma hátterét.

„komiszul meggyanúsítja".

Amint értesülünk, Éber Antal lovagias útra 
terelte a felmerült affért és

Fenyő Miksát provokáltatta.

A segédek már ma, hétfőn összeülnek a lo*  
vagias affér elintézésére.

mal való visszaélés vádja 
miatt kell felelnie a vádtanács előtt.

Bakseres ribillió 
a Kecskeméti Kapunál

A minap nz Ullői-uton a tavaszi Bak-ser mialt 
véres verekedés volt, melyről különböző hírek 
terjedtek el. Tudniillik a „minap", anno 1749 
március 3-án, mikor is a Pesti Invalidusok, 
azaz a későbbi Granalérosok kaszárnyája — a 
mai városháza — sermérő markotányja, bizo
nyos nevezetű Hcppler Ferenc arra veteme
dett, hogy minden szigorú tilalmak ellenére 
Rákoscsabáról, az oltani uradalmi serfözöház- 
ból merészkedett tavaszi Bak-sert csempész- 
lelni nemes Pest vúrosábal Városkapilúnyok 
Urainiék lovas darabontokkal lesették a ser- 
furmányos csempésző szekereit, hoppon fog
ták és a Kecskeméti Kapu felé kisérték be. Ai 
egyik seres furmányos elk-nlállott, mire a vá
rosi lovasdarahont kissé fültövön csapta. Az 
üllei országúton lakó tehenész majorosok nagy 
gaudiummni fogadták az esetet és n Kecske
méti Kapuig kísérték a sereskocsiknt. melyek 
az elkobzott Bak-sert n városházára vitték. Itt 
azt a város szegényeinek osztották ki. Ma l» 
sert oszlanak n scrniérő söntósekben, Kőbányá
ról, a Dreherék régi híres serházából forrná- 
nyozzák a pompás tavaszi Bak-sert, melyet vi
dáman hörpöl gazdag és szegény, autós fur
mányos és városi tisztes, üllői-uti polgár és 
mindenki, aki tnvaszidőn a pompás Bnk-serro 

I vágyik. Ribillió nem esik a Bak-ser miatt, ha
csak azt a harsány életörömöt nem nevezzük 
annak, mely a tavaszi Bak-ser révén a szivek*  
ben zsendüí.
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megvesztegette gyanúja miatt 
az ügyészség űrlzetbe vatta 

ma újabb kihallgatások lesznek
Vasárnap közgazdasági és jogászi körök

ben az a hir terjedt el, hogy újabb nagysza
bású megveszt égetési bűnügyben indítottak 
nyomozást a hatóságok és állítólag már 
szenzációs letartóztatások is történtek. Több 
ismert nevet is kolportállak ezekkel a hitek
kel kapcsolatban.

A Hétfői Napló munkatársa utánajárt, 
hogy megtudja. mi igaz ezekből a hirtelen 
elterjedt ellenőrizhetetlen hírekből. A kö
vetkezőket sikerült megállapítanunk:

Még pénteken történt, hogy a királyi 
ügyészség

egy ujr.bb megvesztegetési bűnügyben 
vizsgálatot indított.

l'.'iróthy Pál dr. ügyészségi elnöknél hosz- 
smbb tanácskozás folyt, majd a tanácsko
zás titán a főkapitányságot is bevonták a 
nvomozásba s még pénteken a déli órák
ban átkérették a királyi ügyészség épületé
be dr. Schreiber Dániel rendőrkapitányt, 
hogy az iigvészséggel egvütt nyomozzon, 
kihallgatásokat végezzen és egyéb intézke
déseket foganatosihon. A rendőrkapitányon 
hívül számos detektívet is belekapcsoltak a 
nyomozásba, amely a legnagyobb diszkré

Bsáktrexgéáia 
a Burass-utcában

Édesapja revolverével agyonlőtte magét 
egy tixenkétéves gimnazista

Vasárnap este hét órakor a Baross-utca 
43. számú házba hívták a mentőket, ahol 
édesapjának, Paletta Jenő nyugalmazott fő
hadnagynak a lakásán átlőtt mellel, vérében 
feküdt Paletta István lizenkéléves gimná 
zista. A mentők első segítségben akarták ré
szesíteni, de már nem volt segítség:

a revolvergolyó megölte a kisdiákot.
A főkapitányságról rendőri bizottság ment 

n Baross-utcai lakásba és'megkezdte a vizs
gálatot a kisdiák tragédiája ügyében.

Paletta Jenő nyugalmazott főhadnagynak 
a Baross-utca 56. számú házban trafikja 
van. A kisfiú a premontreiek gödöllői inté
zetében kezdle gimnáziumi tanulmányait, ta
valy azonban a piaristák Váci-utcai gimná
ziumába íratták be, a II. a. osztály tanulója 
volt. Feltűnően

zárkózott természetű flu volt, osztály
társaival sem barátkozott.

A feltűnő zárkózottság a tanárainak is fel
tűnt, látták, hogy ideges természetű gyerek 
s éppen ezért megkülönböztetett figyelemmel 
gondoskodtak róla.

Vasárnap délután az édesapja lefeküdt 
aludni. Később feleségével együtt a Baross- 
utcai trafikba ment és a lakásban egyedül 
maradt Paletta István, tizenötéves Klári 
nevű nővérével. A nővére hét óra tájban ész 
revette, hogy a kisfiú kinyitja az ebédlőben 
álló vitrin ajtaját és magához veszi édasnp 
jának revolveréi. Ijedten rászólt:

— Hitt akarsz? Azonnal tedd el a pisztolyt, 
mert szólok az apukának. 

A rendőrs ég megtalálta és lefoglalta 
a megszökött Gábor Sándor álnéven 

irt külföldi leveleit

cióval folyt s a legszigorúbb titokban tar
tották mindazt, ami ebben az ügyben történt.

A nyomozás során kihallgatásra idéz
ték be nz ügyészségre Kiéin Mórt, nz 
Eternit Asbest Cement és Palagyár Rt. 

igazgatóját.
Kiéin igazgatót szombaton részletesen ki

hallgatták az ügyészségen, de kihallgatása 
vasárnap is folyt tovább. Kiéin Mór igaz
gatón kívül egy minisztériumi tisztviselőt 
ugyancsak az ügyészségre idézték és két 
napon keresztül kihallgatták. Információ
ink szerint, megvesztegetés gyanúja miatt 
hallgatták ki Kiéin Mór igazgatót, ;;ki azon
ban a leghatározottabban tagadta, hogy 
bármiféle megvesztegetést elkövetett volna

Az ügyészségen vasárnap Kicin Mórt 
őrizetben tartották, ma, hétfőn történik 
döntés, hogy Kicin igazgatót clbocsát- 
ják-c az ügyészségről vagy továbbra is 

ott marad.
Értesülésünk szerint, ma újabb kihallgatá
sok lesznek a megvesztegetési bűnügyben s 
ennek során számos újabb fontos intézke
désre kerül sor.

Amikor látta, hogy az öccse nem fogad 
szót, magára kapta a kabátját és a trafikba 
akart szaladni. Abban a pillanatban, amikor 
kinyitotta az ajtót:

revolvcrdördűlég hallatszott, a kisfiú 
mcllbelőtte magát.

Paletta Klári rémült sikoltozással fölverte 
a ház lakóit, akik a szülőkért szaladtak és 
értesítették a mentőket is, de már nem volt 
segítség. Kiderült, hogy a kisfiú édesapja 
zsebéből észrevétlenül magához vette a vil 
rinkulcsot és igy férkőzött hozzá a revolver 
hez.

A szülei kétségbeesetten, kezüket tördelve 
álltak a holttest fölött.

A Hétfői Napló munkatársa beszélt Kis- 
narty János tankerületi igazgatóval, a pia 
rista gimnázium főigazgatójával. A főigaz 
gató megdöbbenve értesült a tragédiáról.

— Paletta István nem volt rossz tanuló 
Intőtől, bukástól nem kellett tartania, — 
mondotta. I’gv tudom, hogy három eszten
dővel ezelőtt

autó ütötte el, koponyarcpedést szenve
dett,

fölépült ugyan, de ennek a fejsérülésnek a 
következményei nyomot hagytak a kedély
állapotán. Feltűnően zárkózott, ideges ter
mészetű gyermek volt. Kiss József tanár ur.

az osztályfőnöke n« inrégiben el Is ment 
a szüleihez

és beszélt velük a kisfiúról. Nagyon sajnál
juk a szerencsétlen kisfiút ..

kel kapcsolatban, mégis előtérbe került Gá 
bor Sándor neve a főkapitártyságon. Csaknem 
egyidöben a megtévesztő teiefonbejelentéssel. 
közölték a rendőrséggel, hogy

Gábor állandó levelezést folytat egy 
Szántó László nevű artistával, akinek 
Népszínház-utca 13. alatti lakásán meg Is 

találhatják a leveleket.
Miután ez a bejelentés, valódisága esetén, 
végre biztos nyomra vezethette a rendőrséget, 
a Népszínház-utcába is kiküldtek delektivekct.

Az artista nem volt otthon, a detektívek 
azért

házkutatást tartotlnk a lakásban és az éj
jeli szekrényen megtalálták Gábor leveleit.

feladóként ugyan nem ő szerepel n leveleken, 
hanem „Köves impreszárió', de a rendőrség 
ludja, hogy

a Köves név mögött fi rejtőzik.
Erre a névre volt kiállítva útlevele is, amellyel 
szökésekor állépte a határt. Egyébként alapo
san felkészülhetett a szökésre, mert több 
hamis útlevél volt nála. Athénben ezért 
nem jött zavarba, amikor a görög rendőrség 
elvette tőle az útlevelét. Másnap hiába várták, 
hogy az idézésre megjelenjék, tovább utazott 
a másik hamis útlevéllel.

A házkutatás során talált levelek tartalmát 
még nem ismerik, Ecibontallanul hevertek a 
Népszinház-ulcai lakásban. Így azt sem Ind
iák egyelőre megállapítani,

hol adta fel Gábor ezeket a leveleket,

Milliós differenciák után 
tébolydába vitték 

Hirschberger Sándor bankárt 
A híres pesti konpinklora-bankár tündöklése 

és bukása Prágában
Hirschberger Sándor bankárt, Róth Ár

uin egykori társát, akit nemrégiben, távol 
létében mentett fel a budapesti törvényszék, 
a múlt héten egy prágai tébolydába vitték. 
Kalandos előzmények után egymillió cseh- 
koronás tőzsdei differencia miatt szállítot
ták a 33 éves ismert fezűrt az élőhalottak 
közé.

Hirschberger annakidején a tőzsdei kon 
junktura alatt jóformán

az iskolapadból került a tőzsdére
'■s Róth Árminnal társulva, szédületes tőzs- 
leüzleteket kötött. Később, tudvalévőén 
nindketten elhagyták az ország területét. 
Évek múltán Róth Ármin hazatért és ren
dezte függő ügyeit, de Hirschberger ellen 
öbbrcndbcli sikkasztás címén

elfogatóparancsot
bocsátottak ki. A fiatal tőzsdés évekig nél
külözött, Csehszlovák iában hivalalnokosko- 
lott, majd állás nélkül maradt, inig felvette 
i cseh állampolgárságot és rövidesen sike
rült pénzestársak révén üzleteket kötnie.

A szerencse kedvezett Hirschbcrgcrnck és 
gv évekkel ezelőtt

bankot alapított Prága egyik legforgal
masabb utján.

Éveken keresztül dőlt a pénz Hirschberger 
bankjába. Nemsokára rokonainak és bará
tainak is egzisztenciát adott a fiatal bankár. 
Apja, fivérei az elegáns banküzletben dol
goztak. Hirschberger autót és pompásan 
berendezett lakást vett. Megnősült és fele
ségével ismert tagja lett a prágai társasá
goknak. Közben a budapesti adósságait ki
fizette és a törvényszék felmentette a régi 
ügyeiben.

Hirschberger bankja úgynevezett pré
mium-üzletekkel foglalkozott ügyfelének 
i cseh tőzsdén jegyzett papírok elővételi 
jogát adta el. a részvények értékének tiz 
százalékáért. A vevőnek az elővétel birtoká
ban jogában volt két hónapig a részvények

Dacára, ho?y minden drágább, 
minden tüszerlíereskcdésnen

csak 16 tíüér cscmaela
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a borítékon ugyanis teljesen elmosódott a fel
adó állomás postabélyegzője.

Érdekes, hogy a hatóságok kénytelenek ilyen 
esetekben különböző formaságokat betartani. 
A lokóligazgaló leveleit például a rendőrség 
először is átkiildte az ügyészségre,

a vizsgálóbíró elrendelte lefoglalásukat, 
tovább küldte a ‘örvénys"'lv, ahol azután 
március 27-ére tárgyalást tűztek ki a házkuta
tás során lefoglalt levelek ügyében. A tárgya
lásra megidézték a címzettet s csak

nz fi jelenlétében bontják fel hivatalosan 
a leveleket.

Addig sűrű homály fedi Gábor Sándor, 
illetve „Köves impreszárió'' tartózkodási he
lyét.

kel játszani. A készpénzben kifizetett
tiz százalékért tehát tízszeres eséllyel 

játszhatott.
Az utóbbi hónapok alatt aztán váratla

nul súlyos csapások érték Hirschbcrgcrt. 
Megcsappant a forgalom, a nagyrészt vi
déki ügyfelek nein bíztak már a prémium- 
üzletekben, másrészt

balul ütöttek ki a spekulációk.
Hirschberger bankjánál az volt a szokás, 

hogyha valamelyik spekuláció nem sikerült 
és ki kellett fizetni az ügyfeleket, uj üzle
tet kötöttek és a befolyt pénzből utalták ki 
az ügyfél nyereségét. Most azonban nem 
volt utánpótlás, Hirschberger néhány hónap 
alatt

teljesen tönkrement,
el kellett zálogosítania ékszereit is, hogy 
fizetni tudjon.

Napokkal ezelőtt a hitelezők panaszt tet
tek Hirschberger ellen, a fiatal bankárt

beidézték a rendőrségre.
ahol Ígéretet tett arra, hogy tartozásait ren
dezni fogja. Erre nem kerülhetett sor, mert 
a differencia a mull hét elején már

meghaladta az egymillió cseh koronát.
Hirschberger barátaihoz fordult segítségért, 
de a prágai magyar lőzsdésck nagy része 
hasonlóképpen teljesen tönk rejulott. Egy 
sínért fezőr, aki Pesten egy diszkrét szabni 

tulajdonosnőjének udvarlója volt.
közel félmillió pengőt vesztett el 

néhány év alatt ügyesen összeharácsolt va
gyonából.

Hirschbcrgcrt annyira megviselték a gon
dok, hogy

ldegrohamot kapott,

az orvosok elkerülhetetlennek látták téboly, 
dóba való szállítását, igy aztán a 33 éves 
bankár mozgalmas és rövid pályafutása 
után a prágai elmegyógyintézet ápoltja lett.

Házkutatás egy népszinházutcai lakásban
Izgatott hang hívta szombat délután a fő

kapitányság központi ügyeletét.
— Uralmi... jó fogást csinálhatnak... Gá

bor Sándor, a Papagáj igazgatója Pesten buj
kál... Hu kiküldőnek két detektívet nz Edi- 
íon-kávéházha, elfoghatják... éppen itt ül...

A főkapitányságról
(lelek ti vek siettek az EJIson-kávéhózha, de 

Gábor Sándornak nyoma sem volt.
Később mégis hire terjedi, hogy az Enrópa- 
szerlc körözött lokáligazgató megunta a ké

nyelmetlen külföldi kóborlást és tekintetül 
arra, hogy hozzátartozói közben egyezkedési 
tárgyalásokat kezdtek feljelentőivel, Algírból, 
legutolsó tartózkodási helyéről visszajött Bu
dapestre.

A hir, amely a mozgalmas életű lokóligazgaló 
bűnügyi regényének váratlan fordulatát jelen
tette volna, nem bizonyult alaposnak. Gábor 
Sándor nyilvánvalóan

még mindig külföldön bujkál.
Ezalatt azonban, érdekes rendőri intézkedések-

MOTTO: Nem hirdetünk valótlant!

Pénteken jelent meg a berlini Glória Palástban

HANS ALBERS
19 33 bán gyártott hatalmas uj filmje, a

SZSVRABLÓ
s már csütörtökön mi mutatjuk be:
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meggyilkolt csecsemő 
véres holtteste a kofferban

boncolás során n törvényszéki orvosok meg
állapították, hogy a gyermeket körülbelül 
három héttel ezelőtt gyilkolták meg, még 
pedig olyan módon, hogy előbb a vasdarab- 
bnl vagy a fahusánggal fejbevágva elkábi- 
tották és a vérző, súlyosan sebesült csecse
mőt a kötéllel megfojtották. Különböző je
lekből — a kisgyermek gazdagon hímzett 
ruhácskájából és az elegáns bőröndből ítél
ve, — arra következtetnek, hogy

a csecsemő gazdag emberek gyermeke 
lehetett.

A megindult csendőri nyomozás adatai azt 
látszanak bizonyi'ani, hogy

a gyermeket Magyarországról hozhat
ták autón a határszéli erdőbe

és azután a tettesek osztrák területre mene
kültek. A koffer feltalálási helyétől ugyanis 
világos autónyomok vezetnek, amelyek ezt 
a feltevést látszanak bizonyítani.

A csendőrség most a magyar hatóságok
kal karöltve igyekszik a titokzatos autót és

Bécs, március 10.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Az obermarti csendőrőrs, umely
nek körzete

közvetlenül a nyugntningyarországl ha
táron fekszik,

telefonon arról értesítette a bécsi rendőr
igazgatóságot, hogv a yyöngyöshermani ha- 
tdrerdőben borzalmas leletre bukkanlak. A 
környékbeli gazdálkodók fngyiijtés közben 
egy kis barna bőrkofTert találtak. Mikor 
azután a kézitáskát felnyitották,

iíjságpapirosba (akarton egy kis csecse- 
ujNágpnpiros bikartan egy kis csecse

mő véres holtteste bever ubban.
Az apróság nyakára vastag cukorspárga 
volt hurkolva. Azonnal értesítették a csend
őrséget, amely a tüzetes helyszíni szemle 
sorún a koffer közelében egy

véres fahusángot és vasdarabot I
talált. !

Az elrendelt és rövidesen foganatosított I annak gyilkos utasait kinyomozni.

Sofförjével vállaEtatta a bűncselek
ményt egy gázoló budapesti orvos?

Ki vezet e a gázoló autót a Fenérvari-ulon ?
m n bejelentés képezi, amely

nem kisebb bűncselekménnyel vádol 
egy fővárosi orvost, minthogy sofőrjével 
vállaltatla cl az önmaga okozta gázo-

Szigoruan zárt ajtók mögött, nz ügyész
ség utasítására, /pen érdekes rendőri nyomó
iul indult meg néhány nappal ezelőtt. A 
nyomozás alapját az ügyészségre érkezett

1031 novemberében történt, hogy a Fe- 
hérvári-uti vám közelében egy sebesen ro- 
lx)gó magánautó a késő éjszakai órákban el
ütött és majdnem

halálragázolt egy tizenhét esztendős 
péktanoncot,

aki kerékpárján hazafelé tartott Budafokra. 
A gázoló autó anélkül, hogy a szerencsét
lenség színhelyén megállt volna — tovább 
robogott. Néhány szemtanú azonban olyan 
pontosan és részletes felvilágosítást adott a 
gázoló autóról, hogy hamarosan sikerüli azt 
kinyomozni és megállapították, hogy a ko
csi egy budapesti orvos tulajdona.

A megindult nyomozás során kihallgatták 
az orvost és a sofőrjét. Mindketten egyér
telműen azt vallották, hogy semmit sem tud
tak a balesetről — nem vették észre, hogy 
elgázoltak valakit, annál is kevésbé, mert 
hiszen egy orvosról nem tételezhető fel, 
hogy nem sietett volna a vérében fetrengő 
ember segítségére. Vallomásuk szerint

az autót, amelyben utasként egyedül az 
orvos foglalt helyet — a sofőr vezette.
A vallomások és a szemtanuk előadása 

alapján az ügyészség vádiratot adott ki a 
sofőr ellen és az ügyet már a vádtanács is

letárgyalta, úgyhogy a közeli hetekben már 
főtárgyalást készül az ügyben tartani a 
pestvidéki törvényszék.

Néhány nappal ezelőtt azonban ebben az 
ügyben igen érdekes bejelentés érkezett az 
ügyészségre. A levél Írója, aki szemtanúnak 
mondja magát,

azt állítja, hogy a kérdéses alkalommal 
nem a sofőr, hanem az orvos vezette a 

gépkocsit
és ő volt az, aki gondatlanságból, majdnem 
emberölést követett el. Állításénak bizonyi- 
tására számos olyan dokumentumot igyek
szik felsorolni, amelyek azt kívánják iga
zolni, hogy

a sofőr nem önszántából, hanem gaz
dája rábeszélésére vállalta

a rendőrségen és vizsgálóbírói kihallgatása 
során a bűncselekményt.

A meginduló uj nyomozás most természe
tesen utána jár ezeknek az adatoknak és 
könnyen lehetséges, hogy hamarosan szen
zációs fordulat áll be az ügyben, amely 
megváltoztatja a törvényszéki tárgyalást is, 
s vádlottat csinál a koronatanúból. De ha a 
bejelentés vádjai igaznak bizonyulnak — 
természetesen külön eljárás indul a sofőr 
ellen is, aki magára vállalta a gazdája 
bűnét.

A HÉTFŐS NAPLÓ minden eddigit 
felülmúló, szenzációs uj pályázata

P 200. a győztesnek!
A „Kcresztrejtvőny-olimplász**,  a „Döntsön a kártya**,  valamint 
a nemrég befejezett „Két szó titka" hatalmas sikerű pályá 
zatai után most ismét olyasvalamivel lepi meg kedves olvasóit 
a Héttől Napló, amihez hasonlót nem lehet találni a világ 
egyetlen lapjában sem. Hat héten át tartó versenyünk címe: 

Keresztre jtvérayvásár 
s már a címből sejteni lehet, hogy megint a tőle megszokott 
újszerűséggel kíván kedveskedni a Hétfői Napló, hil olvasóinak. 
A verseny keretét egy szenzációs kis amerikai történet 
képezi, amelyről egyelőre csak annyit árulunk el, hogy 
annak frappáns befejezésén az egész ország mulatni fog. 
A pályázat a kővetkezőkből áll: A fentemlitett kis történetet 
hat héten keresztül folytatásokban leközöljük. Ahol az egyes 
folytatások végződnek, ott következik a keresztrejtvény, 
amelyben hétröl-hétre le van írva annak a pompás fordulatnak 
eseménye, amelyre a történet megszakításával föltétien ki
váncsi nz olvasó. Tehát ha valaki a jövő héten közlendő 
folytatást meg akarja érteni, annak okvetlen meg kell fej
teni mai keresztrejtvónyünk Idevonatkozó hosszú sorait. 
A hat héten ét közölt folytatásokból mindig csak a kereszt
rejtvényben szereplő Idetartozó szövőnek knirtendők he, 
még pedig összegyűjtve és egyszerre, a hatodik rejtvény meg
jelentse napjától (ápr. 24.), bezárólag ápr. 29-ig, szombatig. 
A megfejtésekhez mellékelni kell a rejtvények megjelenésé
vel egyidejűleg közölt és a 2. oldalon található pályázati 
szelvényeket, tehát összesen ti darabot. Akik az itt közölt 
föltételek szerint küldik be pályázataikat, azok között kész
pénznyereményeken kívül rengeteg szebbnél-szebb, értékes 
és hasznos különféle ajándékot fogunk kisorsolni.

Hogyan lett zsarolási bünügy 
a vőlegényről kért információ miatt

Zoller Miklós halöskapltány
A vizsgálóbíró tegnap kőrözőlevelet adott ki 

Zoller Miklós hajóskapitány ellen, aki külö
nös háiterü bűnügybe keveredett. Zoiler kü
lönböző hajóstársnságok kereskedelmi gőzö
sein bejárta az egész világot, miután Buda
pestről elkerült és a tengerészeti pályára lé
pett. Zoller Miklós Neiv-Castleben állomáso
zott, amikor

ieveieí kapott egy bOigyfsmcrősétdl
és ebben Collaner Gyula nevű tengerésztisztről 
információt kért tőle. A hölgy megírta leve
lében, hogy Collaner megkérte a kezét s ha 
tengeri Htjáról hazatér, feleségül akarja venni. 
Mielőtt azonban végképpen kimondja a „bol
dogító igen"-t

Zollertől kér részletes tájékoztatási ■ len- 
gerész tisztről.

Ami ezek után történt, azt n Zoller ellen tett 
feljelentés és ügyészi vádirat igy adja elő:

Zoller Miklós miután megkapta hölgyisme-

ellen körözőlevelet adtak ki
rőse levelét, érintkezésbe lépett Collaner Gyu
lával és közölte vele, hogy

hajlandó ■ legkedvezőbb Információt adni, 
ha Collaner 1500 Urát fizet neki.

Ha azonban ezt az összeget nem kapja meg, 
olyan információt küld róla, amiben nem lesz 
sok köszönet. Zoller azonban hiába várta az 
1500 lírát Collnnertől, akt azzal felelt a hálós, 
kapitány furcsa ajánlatára, hogy mihelyt Ma
gyarországra érkezett,

zsarolás kísérlete elmén feljelentette Zol
ler Miklóst.

Megindult az eljárás, az ügy szereplőit kihall
gatták, Zoliért azonban nem lehetett előkeri- 
teni és kihallgatni, mire az ügyészség indítvá
nyára most

a vizsgálóbíró elrendelte a körözését
Ilyen előzmények után bocsátották ki a hajós
kapitány ellen a vizsgálóbíró elfogató paran
csát. o

Meghalt Bauer Miksa, a valutás 
kofferrablás első gyanúsítottja

Emlékezetes még a Hétfői Napló olvasói 
előtt az a páratlan érdeklődést keltett bűn
tény, amely egy 35.000 dolláros bőrönd el
rablásával világszerte érdeklődést váltott ki.

Hosszas nyomozás után derült csak ki, 
hogy az áldozat Bauer Mária, akit Rocken- 
stein Lajos kért fel arra, hogy szíves
ségből vigye ki az értékes bőröndöt Zü
richbe. Utazás közben Kelenföld—Budapest 
között a bőröndöt két áldetektiv kicsalta 
Bauer Máriától.

Természetesen nagy nyomozás indult meg 
a rablók után és eleinte azt hitték a hatósá
gok, hogy Bauer Mária előzetesen tudott a 
rablásról és hogy azt

saját fivére, Bauer Miksa hajtotta végre 
egy barátjával.

Bauer Miksát ki is hallgatták, figyelték is 
hosszú ideig, mig végre Bécsbcn

elfogták Szekulesz Józsefet, 
akit később a budapesti törvényszék két esz*  
tendei fegyházra ítélt.

A kofferos ügy ezzel egyelőre be is fejes 
ződőtt és Bauerék visszatértek az Ismeret
lenségbe. Bauer Mária tovább folytatja koz
metikus mesterségét, Bauer Miksa azonban 
néhány nappal ezelőtt tüdőgyulladást kapott, 
amely

három nap alatt végzett a szerencsétlen 
fiatalemberrel.

Csütörtökön halt meg a budakeszi tüdősza
natóriumban és a családja — özvegy anyja 
és nővére —

nem tudta eltemettetal.
Végső szükségükben a budapesti izraelita 
hitközséghez fordultak, amely vasárnap dél
után az uj Rákoson lévő temetőben ingyen 
eltemetette.

I. DÍJ: 200 PENGŐ
n. „ 100 „
III—V. DÍJ: 1—1 TASKA- 

GRAMOFON.
VI. DÍJ: 30 PENGŐ
VII—X. DÍJ: 1—I VÉG LEG

FINOMABB VÁSZON

XI—XV. DÍJ: 1—1 GUMMI- 
KEREKÜ MODERN TÁLALÓ
ASZTAL

XVI. DÍJ: I EBÉDLŐCSILLÁR
XVII—XX. DÍJ: 1—1 ÉLELMI- 

SZERCSOMAG
XXI—XXV. DÍJ: 1—1 ASZTALI

lAmpa

EZÜSTTÁRGYAK, berendezési cikkek, zsürteritők. szín
házjegyek, FINOM TOKAJI BOROK, DISZKÖTÉSÜ KÖNYVEK 

STB. STB, KERÜLNEK MÉG NAGY SZÁMBAN KISORSOLASRA.

A bőkezű ajándékok eeÓRz. lécIAJAval bocsátjuk útjára a Kerasztrejt- 
»ónyvá»ár-t s mindenkinek sok szerencsét és jó mulatóst kívánunk.

A HÉTFŐI NAPLÓ SZERKESZTŐSÉGE

Hubay Győző nyugalmazott csendőr
őrnagy 30 ezer pengős sikkasztási
Az Aujuszta-teiep bűnügye a törvényszék előtt 
volt gondnoka ho’nap áll a bíróság elé

Igen érdekes sikkasztási bűnügyet tárgynl 
holnap, kedden a büntetőtörvényszék Schadl- 
tanácsa. Hubay Győző nyugalmazott csendőr
őrnagy a vádlottja ennek a pernek. A királyi 
ügyésziig vádirata szerint Hubay Győző

as Auguszta lakótelep gondnoka volt 
hosszabb időn keresztül. 0 kezelte a telep la
kóitól befolyt házbéreket, amelyek körül eleinte 
kisebb differenciák mutatkoztak. Később ala
pos rovancsolást végeztek a házbérelszúniolá- 

[sok körül s ekkor derült ki, hogy
| mintegy 3a000 pengőre rúgnak aaok a té-

telek, amelyekkel a telep gondnoka nem 
híd elszámolni.

Ai ügyészség emiatt sikkasztás elmén adott ki 
vádirntot Hubay ellen, akit annakidején letar
tóztatlak, de később szabadi ábra került s igy 
holnap szabadlábon védekezik a törvényszék 
előtt az ügyészi vád ellen.

A holnapi tárgyalásra
számos tanút Idézett be a bíróság a volt 
népjóléti minisztérium tisztviselői közül is 

akik Hubay elszámolási differenciáiról tesznek 
vallomást.
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veres nolrenv a Zlta-leiea 
gondnoki hivataléban 

megtámadta a rendőrt agy házaspár
Vasárnap délelőtt izgalmas jelenetek ját

szódtak le a Zita-telep gondnoki hivatalá
ban. Sztankovics István 48 esztendős laka
tossegéd feleségével és leányával szoba- 
konyhás lakásban lakik, amelynek hetibére 
7 pengő 40 fillér. Sztankovics délelőtt 
leányával 7 pengőt- küldött a gondnoki hi
vatalba, azzal, hogy

a hiányzó 40 fillért a közeli napokban 
fogja megfizetni, 

mert jelenleg nincs több pénze.
Mezey Zoltán gondnokhelyettes fogadta 

a fiatal leány’ és az esedékes összeg 
pontos lefizetését követelte. Ebből szóvál
tás támadt a gondnokhelyettes és Sztanko- 
vics leánya között, mire a leány apjához 
sietett, hogy annak elmondja a történteket.

A lakatossegéd
magából kikelve rohant be az irodába

és kemény szavakkal támadt rá Mezcyre. 
Közben a felesége is értesült a dologról, az 
is odasietett és a házaspár együttesen szállt 
vitába a gondnokhelyettessel.

A veszekedés egyre nagyobb 
botránnyá fajult.

a szomszédok is összeseregletiek és csiti- 
tani próbálták a házaspárt, de azok to
vábbra is folytatták a hangos veszekedést.

Mezey szorongatott helyzetében
rendőrt hivott

és a rendőr felszólította a házaspárt, hogy 
kövesse őt a kerületi kapitányságra.

Sztankovicsék ekkor a rendőrre is rátá

madtak. A rendőr jelentése szerint annyira 
veszélyben forgott a helyzete, hogy 

kénytelen volt kardot rántani.

Letartóztattak két óvadék- 
sikkasztó „sportrepülőt" 

Szélhámosság a Magyar Szentkorona 
Szövetségének cégére alatt

A rendőrség előzetes letartóztatásba helyezte 
Gallai-Pallai Sándor és Karácsonyi Andor 
tisztviselőket, akik ellen óvadéksikkaszlás, il
letve csalás miatt érkeztek följelentések a fő
kapitányságra.

A rendőrségi nyomozás adatai szerint Gallai 
és Karácsonyi nemrégiben beléptek a Magyar 
Férfiak Szentkorona Szövetségébe. Semmiféle 
vezető szerephez, nem juthattak természetesen, 
de azt a hirt terjesztették magukról, hogy a 
Szentkorona Szövetség keretén belül 

sportrcpülőcsoportot fognak alakítani.

Elfogtak négy budapesti 
nemzetközi zsebmetszőt

Az osztrák rendőrségtől jelentés érkezett 
Budapestre, amelyben közölték, hogy Inns
bruckban elfogtak és letartóztattak

Dulakodás közben Sztankovics és felesége 
a rendőr kardjától kisebb sérüléseket szen
vedtek kezük fején. A helyszínen kötözték 
be sérülésüket, azután mindkettőjüket a fő
kapitányságra kisérték.

A rendőrség
botrányokozás és hatósági közeg elleni 

erőszak
címén indította meg az eljárást a lakatos
segéd és felesége ellen.

A szövetségnek hivatalos utón nem volt tudo
mása erről. Arról sem tudhatott a szövetség, 
hogy

Gallaiék irodát nyitottak és alkalmazotta
kat vettek föl a .sportrepülőcsoport cégére 

alatt.
Az alkalmazottaktól óvadékot vettek át, de mi
kor azok gyanút fogtak és a pénzüket kérték, 
nem tudták visszaadni. Végül már

öt alkalmazott követelte a pénzét
és az ügy a rendőrség elé került.

négy budapesti származású nemzetközi 
zsebmetszőt.

A bécsi híradás szerint az Innsbruckban

Óvatos ember 
ügyei a védjegyre,

mert tudja, hogy csak 
a PALMA védjegy
biztosítja a tökéletes 
PALMA minőséget és 
PALMA tartósságot'

rendezett nemzetközi siverseny alkalmával 
zsebinetszós gyanúja miatt elfogták Gubá- 
nyi József budapesti lakost, aki mint keres
kedő szerepeli. Röviddel ezután ugyancsak 
Innsbruckban még három magyar szárma
zású veszedelmes zsebtolvaj került kézre. 
Ezek a következők:

Varga József 25 éves ügynök. Magyar
I’ál 20 éves állítólagos kereskedő és 

Firdránt János 26 éves kereskedő.

Az osztrák rendőrség megállapítása szerint 
mind a négyen

nemzetközi zsebnietsző banda tagjai.
Gubányi, Varga, Magyar és Firdránt nova 

nem ismeretlen a budapesti rendőrség előtt.

kiváló minősegek, olcsó árak!
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Női divattáskák
jóminöségü bőrből különféle faunokban, 
divatszínekben, molrée béléssel,I db

Női tavaszi kabátok
mlnUz.lUl, ú^.nrf |4°U

Bridge-készlet
színes szedéssel, előralzolva, különféle 
divatos mintával .............  6.50, 8.50,

Gyermek lakk pántoscipők
hajlékony, varrott talppal, 36-42 sz. 13.90, 
31—35 sz. IO.9O. 27—J0 sz 8.00,

23-26 sz. 7.80, 18-22 SZ.

Klöpli-pikó
vagy összekötő, fehér vagy écrfl színben,

I vég =3 4—12 m

Női tretteur divatcipők
divatos fazónok, varrott, barna, fehér, vary 
fekete színben....................  „ párja

Műselyem-ripsz
sok divatszínben, kb. 70 cm széles —— I m

Kékfestő
óriási mintaválasztékban, kb 70 cm széles. I m

Muszlln-imprimée
mfiselyem, szép, lágyan omló minőség, divato*. 
szép tavaszi mintákkal, 100 cm széles — l m

Crepe de chine imprime

Női esőköpenyek _on

rendkívül előnyös árajánlat, míg a készlet / OU 
tart .....................14.00,1280,9.80. I

Vállpánt
műselyemböl. beszövött gomblyukakkal, 
feiiernemüszinekben, ......  - 3 P*r

Aktamappa
hasított tehénbőrből, Igen tartós minőség, 
2 zárral,________—1 db

Soie rayée
tiszta selyem, gyönyörű pasztellszínekben, 
kb 80 cm széles..........................................1 n>

Agy kész let
mely afl t 1 kispárna, 2 nagypámt és 1 pap- 
lanlepedöböl, jó minőség, divatos Inmzérel g JJ

műselyem, Jól mosható, gyönyörű mintákkal,
70 cm széles ......... ......................... _... 1 m

Férfi alsónadrág
Jóminöségü rayéból es köperbul. komplett 
szabás, jó kidolgozásban,......... 1 db 2.88,

Férfikalap
könnyű, lómmóiégű gvaplüból, dlvatsalnek- 
ben, különféle fazonokban I db

Zsebkendők
férfi vagy nöl, beszövött csíkozásul. Jól 
mosható................  1 db —. 38,

Varrófonal
felsőszál, Jó minőség, fehér vagy fekete^
I orsó = 1000 ydsj .......... . .............wm...hm»

Yömőpamut
szortírozott színekben,
10 gomb. Cél lofan-csomagolásbao

Férfi box félcipők
divatos formák, varrott, Jó kidolgozásban, 
barna vagy fekete,...................   párja

Női reformnadrág 
műselyemböl, csíkos, hibátlan, különféle szf« 
nekbed, I db

Férfimellény
félgvaplú, Jó minőség. 1 db 8.80, 7.80, 
pullovcr, ujjas, telgyapjú....^.^^..^.^^.

Férfikesztyűk
eredeti Slmplex. >árga és egyéb dlvatszfnek* 
ben, kiváló minőség........ ......... párja

Női kesztyűk
valódi őzbői bői, divatos tölcsér forma, Jő 
minőség........ .. .............. —.........—párja

Férfiing
divatos csíkokkal, divatszínekben ét fehér 
színben ...................... —............. I db 8.80,

Pamutlepedővászon 
erősszálú. tartós minőség, kb. 145 cm széles, 

1 m 1.88,

Agyneműdamaszt 
szép virágmintával, strapaképes minőség, 
kb 80 cm szeles.........................................1 ®

Sifón
Jó, tartós minőségek, kb. 80 cm széles,

1 m -.88, -.88, -.78, kb. 72 cm sz.
Inlet

erősszálú használati minőség, kb. 80 cm 
széles .............—   1 m

Kanavász
színtartó, jó minőségek, kb. 78 cm széles,

1 m 1.18, —.88,

Tisztagyapjú ruhaszövet 
divatos, sím’ színekben, kb 90 cm széles.
1 m 2.BO, divatos mintákkal, kb 70 cm n.

Sportöltöny-kelme
tartós, Jó minőség, divatos mintákban,
kb. 140 cm széles......  1 m

Étkészlet
jó pamutminőség, 140X140 cm, 6 szalvétával, 
60X60 cm ................ ...........................8.80,

Kávéskészlet
fehér, színes bordűrrel, ló pamutdamaszt- 
tnlnőség, 140x140 cm, 6 szalvétával, 34X34 cm

Törülközők
jómini légii pamutdamuzt, kb. 40X110 cm 
1 db 1.88, 50X100 cm 1.38,

Konyhatörülközők
tiwtr lenből, szegett. 45X100 em..... .... I db

690

78O

Női gyapjúruha 1Q80
elegáns, fess fazónok--------- 24.80,18.80 IO

Pongyola
Jóminöségü libertyböl, minden nagyságban, 
szép mintákkal............................. —•

Gyermekfelöltő
Jóminőségű, tartós tavaszi kelméből, 55-ös szám

(5 cm-ként P 1.50 emelk.)

Női tavaszi kalapok 
divatos anyagokból, különböző fess, divalos 
formákban és szép színekben^ békNe #

Szoknyakombiné
vagy ingnadrág, Jóminőségű íehérnemflbailszt- 
ból, hímzéssel és csipkedísszel, Jó szabás, 
szép kidolgozás,.............. .................... I db

Leányka hálóing 
kiváló sifonminőség, szép hímzéssel, 
70-100 cm 1 db 2.48, 60-65 cm

Női munkaköpeny 
fekete vagy fehér, Jó. tartós minőség, kipró
bált szabás, gondos kidolgozás,............. 1 db

Melltartó
Jóminős sifónbol, vagy színes bat láziból, kosár 
vagy sírna fazón. 1 db 1.88,—.88. fehérnemű
anyagból, kosárforma —.88, sima fazón ......

Csípőszorító
jóminöségü brochéból, gumibetéttel l db 6.9<X 
Nő) divatkendők
műselyem Crepe de chlneböl, szép mintákkal, 
négyszögletes. I db 8.80, 3 sarkos >MU.......

Divatgallérok
műselyemböl, vagy fehér pH 
tékban, ......................... ......

plkéből, dűl válni-
............ I db 1.25,

ŰJ élelmiszer-osztályunk
(mely • legnagyobb *»  legeiebb haliakban)
Budapest legújabb látványossága

048
550

£90

078

Q58

Zománcozott lábasok 
vagy fazekak,
2 ut. db 1.48, !>/, lit. 1.18, I literes-^.

Éjjeliszekrény-lámpa 
divatos tárón, nilikelezett vagy barnára gal- 
van., komplett, vezetékkel és ernyővel l db 490

Női harisnyák 
műselyemből, kis szépséghibával......— I pár

Cheramy-Shampoon 
ismert jó minőség, jól illatosítva, 4 cswm|

Szőr Boucié-szőnyeg __ 
sok divatos mintával és szép szírekben. E E 
200 x 300 cm   1 db 88/- U V
Csipkeszövet
függönyökhöz, tij minták, jő minőség.
kb. 180 cm «. 1 m 4.60, 358
Paplan sago
llbcrty-satlnból, jóminöségü klottháfta! I db 1%

Bordás készlet
kőedény, különféle mintákkal,

1 kéexíst = 4 íb

Kompót-tál
préselt üvegből............ M1 készlet “3 db

Kézi szőrseprű
fényezett, nyéllel,'. ! db

|98
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HÍREK
Az aquincumi rablók 

kalandjai
Tíz útonálló került 

rendőrkézre
A fűkapitányság vasárnap rablát miatt le- 

tartóztatta Jakubik József 25 éves asztalost és 
Ikotics Tibor 19 éves cipészt, akik

Aquincum kornyékén rablótámadásokat él 
lopásoka'. követlek eL

Legutóbb egy újpesti kereskedőt támadlak 
meg, nki egy varrónővel sétált az aquincumi 
romok között. Velük együtt

■ rendőrség kezére került még nyolc fia
talkorú sulianc, köztük 14—15 évei gye

rekek, • 
akik szintén részivel lek a rablótámadásokban 
és lopásokban.

A társaság tagjai
az aquincumi romok közölt tanyáztak

és onnan Indullak el rablókalandjaikra. Mikor 
megkérdezték őket, miért követték el a rab
lásokat. vállukal vonogalva válaszolták:

— Csak olyanokat támadtunk meg, akik 
nem óbudaiak, minek jönnek idegenek 
Óbudára!

lkot irtot és Jakubikot n királyi ügyészségre 
kísérték, n nyolc siihancol pedig a fiatalkorúak 
bíróságának adták át.

Uj közlekedési rend 
az Andrássy-uton

Tegnap délben meglepetés érte a budapesti 
autósokat: a rendőrség váratlanul uj közleke
dési rendé' vezetett be nz Andrásig-utón.

Eddig az Andrássy útnak nz Oktogontól a 
Vilmos császf.r-utig terjedő szakaszán úgyne
vezett parking-rendszer volt, az autók

aa úttest közepén
várakoztak Ezt a rendet megváltoztatták és 
tegnap déli tizenkét óra óta az autóknak

■i Andrássy-uton Is az úttest szélén keli 
várakozni,

úgymint a többi útvonalakon.

— Változékony szeles Idő, csökkenő hő
mérséklettel, záporesőkkel. Vasárnap kel
lemes napos idő volt s délben —f~ll fokot 
jelzett a bőmérő. A Meteorológiai Intézet 
prognózisa szerint változékony, szelei idő 
várható, csökkenő hőmérséklettel, egyes he
lyeken pedig záporesőkkel.

— A Magánalkalmazottak Nemzett Szövetsége 
elnökségének köszönőlevele a Hétfői Napló
hoz: Mélyen tisztelt Főszerkesztő Url A hadi
rokkant inagánalkalmazoltak érdekében Indí
tott akciónkkal foglalkozó közleményeinket 
több akalommal szives volt Főszerkesztő ur b. 
lapjában közölni és ezzel hathatósan támogatta 
a hadirokkant nuigánalkalmazoltaknt céljaik 
elérésében. Elnökségi ülésünk kedves köteles
ségének tarlotta, hogy értékes támogatásáért 
hálás köszönetét nyilvánítsa Főszerkesztő ur
nák. Méllózlassék megengedni, hogy ezt jelen 
sorainkkal örömmel hozhassuk szives tudomá
sára. Engedje meg Főszerkesztő ur, hogy szi
ves, jóindulatú támogatását u jövő számára is 
kérhessük. Fogadja Főszerkesztő ur igaz nagy
rabecsülésünk és megkülönböztetett tiszteletünk 
nyilvánítását.

— Dr. Hunn Alfréd temetése. Szegedről 
jelentik: Vasárnap délben tartották meg a? 
egyetem nulójólmn dr. Haan Alfréd, az. egye
tem európai hirü elhunyt tudósának gyász
szertartását l)r. Löm lmánuel főrabbi meg
ható búcsúztatója után nz Akadémia nevé
ben dr. Ricfy Frigyes és az egyetem nevé
ben dr. l-'arkat Béla dékán búcsúztatták el 
« halottat. A gyászszertartás után a koporsói 
Budapestre szállították és itt helyezik örök 
pihenőre a rákoskeresztúri temetőben.

— A grafikus művezetők március 2fl án vasár
nap) d. u. */sü  órakor, a Zeneművészeti Főisko
lában tartandó jótékonvcélrt jubiláris hangver
senyén fellépnek: Ladányi Ilona, a in. kir. 
Operaház tagja, Radosné Rock Hilda schram- 
in«l zenekarral. Nyúl Gizella operaónekesnő, 
Thrdau Judit előadóművésznő. Schneidcr 
Hédi. a legkisebb zongoraművésznő. Szekeres 
Ftrenc orgonaművész. Wolf Endre hegedű- 
művéss, Kalmár Pál énekel Horváth Gyula ni- 
gányreneknrának kíséretével, Salamon Béla. 
Bákefly László, Ditrói Ica, Baross Géza, Kom
lót Vilmos, Pajor Oszkár, Mészöly Tibor. Az 
ünnepi beszédet Müller Sándor tartja. Jegvek 
C>0 fillértől 3 pengőig kaphatók a Zeneművé- 
sieti Főiskola portásánál.

—- A Mcrcnc.se utjai kiszámíthatatlanok! Ha 
rendel a hírneves Kiss bankházban, Kossuth 
Lajos-utca 1. egy oszlálysorsjcgycl, biztosítja 
magának azt a reményt, hogy a sok nagv nye
remény közül egyet, esetleg 100.000, 200.U00, 
vagy 300.000 pengőt is nyer készpénzben. Hu 
zás már április 7-én kezdődik. Rendeléshez 
levelezőlap elegendő, vagy telefon: 85-2-12.

—- A UorMseui Jankó uj száma rendkívül 
aiórakoslaló és mulatságos. Kérjen mulatvány- 
aaómot (Mozsár-utca 9).

Xálogcédulát,

•
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Kálmán Jenő tréfája

\

(Miután Móricka még soha életében nem 
volt igazi futballmeccsen, papája, az anekdo
tákból közismert Kohn ur vesztére elhatá
rozta. hogy magával viszi őt a magyar-cseh 
válogatottra. Az óriási embtrerdöhen Móric
ka nagynehezen elhelyezkedik a papája nya

kán. A csapatok kifutnak.)
MÓRICKA: Papa, melyik vagyunk mi? 
KOHN UR: Mi vagyunk a pirosingesek. 

Ezek a magyar nagy válogatottak?
MÓRICKA: Vannak kisválogatottak is?
KOHN UR: Hogyne. A Csikók. De azokat 

Prágába küldték.
MÓRICKA: És még szidják a földmivelés- 

iigyi minisztert, hogy nincs állatkivilclünk.
KOHN L'R: Nem igazi csikók, csak ugy 

hívják őket. Mint ahogy a holland váloga
tottakat Fecskéknek hívják.

MÓRICKA: És volt már meccs a Csikók 
és a Fecskék között?

KOITN L'R: Hogyne. A Csikók győztek. 
MÓRICKA: Ezt nem értem.
KOHN UR: Mit nem értesz?
MÓRICKA: A csikók után még csak keres

hetnek a fecskék, de fordítva . . .
KOHN UR: Most állnak fel a csapatok. 

Ez a legjobb magyar védelem.
MÓRICKA: Melyik a Gál Jenő?
KOHN UR: Egyik sem.
MÓRICKA: Hát akkor miért mondod, 

hogy ez a legjobb magyar védelem? Jól 
nézne ki a Dréhr, ha az a srác védené ott a 
kapuban.

KOHN UR: Vigyázz! Már kezdődik. Cseh
II. viszi a labdát.

MÓRICKA: Én csak egyet látok. 
KOHN UR: Az a Cseh II.
MÓRICKA: Akkor tizenhárom Cseh van a 

pályán?
KOHN UR: Miért volna tizenhárom?
MÓRICKA: Mert tizenegy cseh, meg Cseh 

keltő, az tizenhárom.
KOHN UR: Ne zavarj. A Pucs majdnem 

bevitte a labdát, de a Korányi szerencsére 
idejében tisztázott.

MÓRICKA: Olyan sokoldalú ez a Korányi? 
KOHN UR: Miért volna sokoldalú.

— Ma kivégzlk Zan^arát.Xemyorkból je
lentik: Minden előkészület megtörtént Czer- 
mák chicagói polgármester gyilkosának, a 
merénylő Zangarának kivégzésére. Zongorát, 
hétfőn ültetik a villamosszékbe. A halálra
ítélt még egv utolsó kísérletet tett, hogy a 
kivégzést elhalaszthassa. Kérvényt nyújtott 
át a fogház igazgatójának, amelyben azt 
kérte, ohgy halasszák el a kivégzést egy- 
időre, mert szeretné emlékiratait megírni. 
Zangara kérését természetesen elutasították.

— Eltűnt arany cigarettatárca. Popper Alf
réd, az Iszler vízmüvek igazgulója bejelentette 
a rendőrségen, hogy 700 pengő értékű arany 
cigarettatárcája eltűnt. Az igazgató családjával 
együtt az Operaházban volt, majd onnan n 
Kakuk vendéglőbe ment autón. Vacsora köz
ben vette észre, hogy tárcája eltűnt. Az igaz
gató nem tudja, hogy elloplák-e tárcáját, vagy 
elvesztette.
Orvosilag megállapított tény,

hogy a rendszeresen adagolt

BINATURIN 
kúra — a használati utasítás pon
tos betartása mellett — 

megszünteti
a krónikus székrekedést.

— A Turul biztosító bclyegbotrányn. Steiner 
Jenő 27 esztendős pénzbeszedőt lopás címén 
letartóztatta a rendőrség. Steiner egyidőben a 
I und biztosltónól volt nlknhnazva, ahol, mint 
később kiderült, több bélyeg elkallódott a ke
zén. A biztositó intézel följelentésére vasárnap 
előállították és letartóztatták.

— Vigudy Virgil vezérigazgató hirtelen 
halála. A főkapitányság nyomozást indított 
dr. Vigudy Virgil, a Hungária szérummüvek 
•>ü esztendős vezérigazgatójának hirtelen 
halála ügyében. A vezérigazgató az irodájá
ban, íróasztalánál hirtelen rosszul lelt és 
meghalt. A rendőrség a törvényszéki orvos
tani intézetbe szállíttatta a holttestet és el
rendelte a boncolást. A család azonban a 
boncolás mellőzését kért?, mert szerintük 
kétségtelen, hogy az igazgatót már régebben 
lappangó szívbaja ölte meg. A boncolás 
mellőzése kérdésében hétfőn délelőtt dön
tenek.

— Elfogták a Köztisztviselők Szövetkeze
tének szélhámosát. A Magyar Köz tisztvise
lők Fogyasztási Szövetkezete rájött, hogy 11 
húsüzemből valaki megrendelőlapokat lo
pott és ennek a segítségével árut csal ki. A 
szövetkezet följelentést tett a rendőrségen. 
Vasárnap elfogták a tettest, Hebting László 
20 éves kercskcddscgédet, a szövetkezet el
bocsátott alkalmazottját. A rendőrség Hcb- 
llngtl letartóztatta.

MÓRICKA: Hol pénzügyminiszter, hol zen 
szerző, hol futballista.

KOHN UR: Ez nem azonos. A Korányi, 
akire te gondolsz, az más pályán működik.

MÓRICKA: A Fradi-pályán?
KOHN UR: Móricka, ha folyton kérdezel, 

nem tudok figyelni. A Markos megszökött:
MÓRICKA: Aj ve! Nála van a kassza?
KOHN UR: A labda van nála.
MÓRICKA (csalódottan): Azzal is érde

mes?
KOHN UR: Tud ez a Teleki. Milyen szép 

kiadásai vannak!
MÓRICKA: Jó, hogy nincs itt a harminc

hármas bizottság.
KOHN UR: Mi köze ehhez a harminchár

mas bizottságnak?
MÓRICKA: Majd az leépítené a Teleki ki

adásait.
KOHN UR: Tessék! Most miattad elpa-sz- 

szoltam a legszebb jelenetet. Már bennt füs
tölög a dugó.

MÓRICKA: Hol?
KOHN UR: A. cseh kapuban.
MÓRICKA: Nemcsak csikókat, hanem 

dugókat is szállítunk a cseheknek?
KOHN UR (vésztjóslóan): Móricka, már 

megint újrakezded?!
MÓRICKA (a pályára mutat): Nem én. ök.
KOHN UR: Vigyázz! Túrái passzol. 
MÓRICKA: Furcsa játék ez a futball.
KOHN UR: Mért volna furcsa?
MÓRICKA: Mert itt az nyer, aki passzol. 

Mikor te passzoltál tegnap alsósban, akkor 
mindig vesztettél.

KOHN UR: Ajaj! A cseh balszélső fel- 
nvomull Szerencsére leszerelték.

MÓRICKA: A MacDonald?
KOHN UR: Hogy jön ide a MacDonald?
MÓRICKA: ö foglalkozik a leszereléssel.
KOIIN UR: A csatárok nem sokat érnek, 

hanem a fedezetek! Ccc!
MÓRICKA: Szólni kellene az Imrédynek.
KOHN UR: Mit akarsz az Imrédytöl? ! 
MÓRICKA: Ha ilyen jó fedezeteink van-1 

nak, akkor mit akar a belső kölcsönnel? Ve
gyen fel rájuk külföldi kölosönt.

— Detektívek ellenőrző vizsgálata a Nem
zeti Néppárt Klubjában. A Nemzeti Néppárt 
Wesselényi-utca 41. szánni házban lévő 
klubhelyiségében, ahol trente et quarante 
játék folyik, szombaton este megjelentek a 
főkapitányság kárlyacllenőrző csoportjának 
a detektivjei. A detektívek a szokásos ellen
őrző vizsgálatot tartották meg. Azt ellenőriz
ték, alapszabályszerűen működik-e a klub, 
nincsene-e a játékszobákban olyan szemé
lyek, akik nem tagjai a klubnak. Kérdéseket 
intéztek a klub vezetőihez, azután megnéz
ték a tagkönyveket és eltávozlak.

— öngyilkos postafőellcnőr. Vasárnap 
este nyolc órakor a Ferenc József-rakpart 
27. számú házának negyedik emeletéről egy 
jólöltözött férfi az utcára vetette magát. 
fíeich Bernát 58 éves nyugalmazott posta- 
'főellenőr, aki bátyjával együtt Tömő-utca 
56. szám alatt lakott. Reich bátyja elmon
dotta, hogy súlyos idegbaja miatt vált meg 
az élettől.

— A csepeli metőautó karambolja: két 
sebesült, A csepeli mentők autója vasárnap 
este a Rökk Szilárd-utca és József-utca sar
kán összeütközött a gyorsan robogó Bp. 
49—611. számú motorkerékpórral. A motort 
Gévay József kereskedösegéd vezette, a 
hátsó ülésen öccse, Gévay István postaal
tiszt ült. A Géi’Oj/-tcstvérek lezuhantak a 
gépről és életveszélyes sérüléseket szenved
tek. A két sebesültet a csepeli mentőautó 
azonnal fölvette és a Rókus-kórházba vitte.

szenzációs oicsűn ruhazkodhatt
Mérték szerint Unom ■zUvetmurodékalnkhóI 

mindenféle Rzlnekben, remek Rzabásesl

divatos férfiöltönyt 
uagvleiöiict35-P-éri 

készítőnk.

„uarsenvszaaúság"
— Gyűlést tor toltak és felesküdtek a debre

ceni horogkeresztcsek, Debrecenből jelentik: 
Vasárnap délelőtt egy Arany János-ulcai ház 
udvarán gyűllek össze a magyar horogkeresz- 
lesek debreceni csoportjának tagjai. Közel 
száz ember verődött össze nz udvaron. Voltak 
köziük hiirnniiigcs, horogkercsztes jelvénnyel 
ellátott fiatalemberek, de legtöbben civilruhá- 
I11111 jelenlek inig. A gyűlésen jclesLellék n 
debreceni horogkcrcsztcsckel . s az eiküminla 
szerint „vasfegyt leiiiiucl“ követik vcrérükct: 
Böszörményi Zoltán országos elnököt. A deb
receni liorogkcresztesck gyűlésén nagyobb szó
lna rendőri készültség is megjelent, de beavat
kozásra nem kerüli sor, meri a gyűlés minden 
incidens nélkül folyt le.

'AMmiie
<1™ ® Kossuiii Lalos-u. w. is HíkOcu-ut ?. 

árusítása
Fehér és színes poplinlng.. 8.— P-tői
HAlMntf ............................ 7.80 „
Alsónadrág.................................. P-- „
Puhakalap.............................7.80 ,.

jNyakkendő................................. 2.— „
, Pyjama..................................12.80 „

POLITIKAI NAPLÓ
Kánya Kálmán külügyminiszter befejezte 

Rómában a hivatalos tanácskozásokat. Most 
már Nickl Alfréd meghatalmazott miniszter
rel együtt bizonyos gazdasági jellegű megbe
széléseket folytat és a hét közepén tér visz- 
sza BuJa pest re.

A román-magyar kereskedelmi egyezményre 
vonatkozó tanácskozások még tartanak. Nickl 
Alfréd hazaérkezése után átveszi a magyar kor
mány részéről a tanácskozások vezetését és az 
előjelekből ítélve, az előzetes megbeszélések rö
vid időn belül befejezőnek. Utána Nickl meg
hatalmazott miniszter nyomban Becsbe utazik 
az osztrák-magyar kereskedelmi tárgyalások 
folytatására.

A népek parlamentjének 

uj otthona

A Népszövetség uj palotájának genfi otthona 
építkezése már befejezéséhez közeledik

— Sorozatos lapbetiltúsok Bécsben. Bécs- 
bői jelentik: Az. államügyész utasítására va
sárnap ismét több lapot elkoboztak. így az 
Arbeiter-Zeitungot és a Tag című lápot is, 
A két baloldali lap elkobzására az ügyész
ség azért adott utasítást, mert a lapok ismét 
riasztó híreket közöllek a Ileimmehr állító
lagos puccskísérleteiről s az Arbeiter-Zeitung 
arról s irt, hogy a Heimmehr fel akar vo
nulni az osztrák főváros ellen.

— A Cobden szövetség debreceni ülése. 
Debrecenből jelentik: A Cobden-szövetség va
sárnap gyűlést tartott itt. amelyen megjelent 
Halasi-Ftscher Ödön elnök. Az ülésen Versényi 
Tibor bankigazgató a gazdasági válságról tar
tott előadást.

Remek férfiöltöny 
mérték szerint 35.— P!
Kitűnő minőségű, tavalyról 
maradt, de az idei divattalmeg- 
megegyező, sötétkék, fekete vagy 
divatmintázott maradékokból 
rendelhető remek kivitelű férfi
öltöny mérték szerint többszöri 
próbával 35.— P-ért. Divatos át
meneti felöltő 32.— P. Amíg a 
készlet tart. Ruhakereskedelmi 
Vállalat, Ferenc-körut 39, I, em. 
Egyszeri rendelés elég, hogy 
állandó vevőnk maradjon.

— Gyilkosság Szeged mellett. Szegedről 
jelentik: Szőke Mátyás 30 éves csanádpalo- 
lai gazdálkodó vacsora közben ittas fővel 
összeveszett a feleségével, fölkapta vadász
puskáját és az nsszor.ijra fogta. Az asszony 
ijedtében kiszaladt nz utcára. A kiabálásra 
segítségül sietett a szomszédból Ladányi La
jos gazdálkodó. Szőke most már Ladányi 
ellen fordult, aki el akarta vonni tőle a fegy
vert. Dulakodás közben a vadászpuska el
sült és a golyó Ludányit megölte. Szőkét a 
csendőrök letartóztatták és átadták az 
ügyészségnek.

— Gárdonyi Géza társaság gyűlése. Az Or
szágos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság el
nöklésével vasárnap tarlotta márciusi fel
avató ülését. Simon Lajos elnök bejelentette, 
hogy május 13-án a Horthy .Miklős-u(on lelep
lezik Gárdonyt Géza szobrát.

—- Mészáros Ipartestillet közgyűlése. A Bu
dapesti Mészáros Iparteslülct vasárnap tar
totta rendes évi közgyűlését. A közgyűlésen 
megvitatták a hentes ipartestulcttel való fúzió 
kérdését, amelyet végül is elvetettek. A szava
zás eredményét a kisebbség petícióval akarja 
megtámadni.

Dr. FÉKVES SZflK<,Ry^»ek rendel e««.. n.f
Kakoczl-ut 82, 1. cm. 1.' KókuRiai ízemben.
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Wétfófl^nGfölö
I.

Nagy ünnepségre készülnek a 32-es ba
kák. A Baross-utca és József-körut beszögel- 
lésénél állítják fel Budapest híres háziezre
dének, a kékparolis Mária Teréziá-bakáknak 
emlékszobrát. A közmunkatanács már nevet 
is adott a beszögellésnek: Harminckettesek- 
tere ez az uj név. A szoboravatás egyik leg
érdekesebb mozzanata nz lesz, amikor dísz
menet vonul föl korszerű ruhákban és en
nek tagjai bemutatják a különféle egyenru
hákat, amelyeket a 32-es ezred megalapítása 
óta viseltek a pesti bakák.

II.
.4 legújabb pesti házassági hir: Molnár 

Ferenc és Vészi Margit leánya, Molnár Márta 
újra férjhez megy. Molnár Márta nemrégiben 
vált el első urától, egy mérnöktől. Második 
ura már „bransbeli" lesz. A vőlegény Sár- 
közy György, a kiváló Iró, akinek Mint ol
dott kéve ... cimü regénye legutóbb iro
dalmi sikert aratott.

ni.
Sokat szidják a pesti úgynevezett hivató 

los Idegenforgalmat, amely azonban most 
fényes elégtételt kapott. Barcelona polgár
mestere átiratot küldött Budapestre. Meg
írja, hogy Barcelona nagy idegenforgalmi 
propagandát akar kezdeni, az a terv, hogy 
fürdővárost csinálnak. Barcelona városi ta 
nácsa arra hivatkozik, hogy Budapest nagy 
szerű propagandái végez, intézményei min
taszerűek és ezért a főváros idegenforgalmi 
szervezeteitől kér tanácsot arról, hogy mi
képpen dolgozzon Barcelona az idegenfor
galom föllenditése érdekében Hiába: ugy- 
látszik senkise próféta a saját hazájában ...

IV.
'A pesterzsébeti temetőben tegnap helyez

ték őrök nyugalomra Szomolányi-Lenhárto- 
vits Károlyt, a Bercsényi Miklós I. lovas tü
zérosztály huszonötéves hadnagyát. A patai 
hadnagy tragikus módon halt meg. Szolgá
lati ügyben autón Gyöngyösön járt. Az or
szágúton fölborult a kocsi és maga alá te
mette. A szerencsétlen honvédtiszt szörnyet
halt. Szülei Pesterzsébeten laknak, holttestét 
hazahozatták. Nagy dísszel, katonai pom
pával temették el. Ott volt a temetésen a 
Bercsényi-tüzérosztály tisztiküldöttsége, nagy
rangú katonatisztek, polgári előkelőségek, 
képviseltette magát a város is. Chikán Béla 
polgármesterrel. Az előkelő származású 
Patai tiszt nagy szerepet vitt a katonai tár
sasági életben, ismert urlovas és falkavadász 
volt. A temetői dlszmenetben koporsója mö
gött dübörögve vonult a Bercsényi-tüzérek 
egy ütege. V.

Wetss Fülöp, a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank elnöke, tegnap Budapestre érkezett 
hosszú külföldi útjáról. XVeiss Fülöp nagy 
utat tett, Egyiptomban járt.

VI.
Rövid távirat jelentette, hogy az abruzzoi 

herceg, a híres utazó, Afrikában meghalt. A 
herceg halálával alighanem félbeszakadt egy 
igen érdekes terv, amelyet néhány patai ma
gyar Arisztokrata vetett fel. Ezek a patai 
arisztokraták egy előkelő olasz ur közvetíté
sével érintkezést kerestek az abruzzoi her
ceggel, aki az olasz Szomáli-földön nagy te
lepítési akciót végzett és modernizálta ezt 
az elhanyagolt területet. A patai arisztokra
ták azzal a gondolattal foglalkoztak, hogy 
közős kockázatra nagy birtokos vásárolnak 
a Szomáli-földön és a herceg védnöksége 
alatt gazdálkodnak majd.

VII.
Előkelő külföldi orvosok érkeztek tegnap: 

Hamburger professzor, a bécsi gyermekkli
nika igazgatója, Bousscn tanár, a híres 
osztrák bakteriológus, dr. Kaiser miniszteri 
tanácsos, a: osztrák egészségügyi miniszté
rium egyik vezetője és dr. I.ecch. a Rocké- 
feller-intézet keleteurópai képviselője. Azért 
jöttek, hogy budapesti egészségügyi intézmé 
nyéket tanulmányozzanak. Az előkelő ven
dégeket Johan Béla professzor, az Országos 
Közegészségügyi Intézet vezetője kalauzolja.

Vili.
Két napig Budapesten vendégeskedett 

Lónyay herceg és felesége. Stefánia főher 
cegnő Oroszvárt kastélyukból jöttek és Bu
dapestről tovább utazlak Meránba

—sági—

— Vázaonyi Vilmos emlékerelc. A Nem 
réti Demokrata Párt és a Központi Demo 
krata Kör március 22-én. szerdán déli 12 
órakor Vázsonvi Vilmos G5. éves születési 
évfordulóján a Kerepesi üli Irirelőbcn ke
gyeleten emlékOnncpséKi-n áldoz nagynevű 
vezérének és elnöke emlél • i;«'k. A pórt ne
vében Hajdú Marcell, :i k<"r névéi.en Rose 
nók Miksa mondanak l esz ''el és koszoniz 
zák meg Vázsonvi Vilmos sírját Szómba 
tón este 9 órai kezdettel a kör dísztermi 
ben, Vázsonyi Vilinos-sz.olwralap javára 
emlékünnepélyt rendeznek.

Évek óta nagyösszegü hamis 
váltókat hozott forgalomba egy 
zalamegyei nyugalmazott főjegyző

Két gazdag birtokos nevét hamisította a váltókra 
A nyugalmazott főjegyző beismerte a hamisiiás!

Nagykanizsa ntárc. 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése) A nagykanizsai törvényszék vizsgálóbírója 
nagyszabású váltóhamisítás! bűnügyben folytat 
vizsgálatot es pedig Zala vármegye egyik köz
ismert birtokosa ellen.

Az elmúlt napokban bizalmas följelentés érke
zett a keszthelyi csendőrségre, amely szerint 
György Ferenc ny községi főjegyző, vunyarc- 
várhegyi birtokost és malomtulajdonost azzal 
vádolják meg,

hogy évek óta váltóhamisításokat követ el.
György Ferenc az egész vármegyében dúsgaz
dag ember hírében állott, nagyobb birtoka, sző
lőgazdasága és gőzmalma volt és éppen ezért 
a csendőrség a legnagyobb diszkrécióval indí
totta meg a nyomozást a bizalmas följelentés 
alapján. A nyomozás -szenzációs eredménnyel 
járt. Megállapították ugyanis, hogy György Fe
renc az utói bi időben a rossz gazdasági és ér
tékesítési viszonyok következtében súlyos fize
tési nehézségekbe került és kötelezettségei telje
sítésére

az egyik keszthelyi pénzintézetnél vett fel 
különböző tételekben ti’- tizenöt és húsz
ezer pengős vúltókölcsönöket, amelyeken 
Bujtor Antal és Lasits Antal • onyarcvár- 
hegyi gazdag birtokosok voltak a kezesek.

Az ügyvédi munkádnak 
leszállítása, a Jegyzők 
omnipotenciájo,, ellen 

foglalt állást az Ügyvédi 
Kamara közgyűlése

Háromszer nagyközségben nincsen ügyvéd
A Budapesti ügyvédi Kumara ezévi köz

gyűlése vasárnap délelőtt kezdődött meg 
Pap József udvari tanácsos, felsőházi tag 
elnöklésével. A hatalmas dísztermet zsúfo
lásig megtöltötte a sokszáz ügyvéd, akiknek 
egyrésze a szomszédos termekben hallgatta 
a hangszórókkal közvetített beszédet. A köz
gyűlést, — amely mindvégig méltóságteljes, 
de erélyes hangulatban folyt le —

Pap József nyitotta meg
s beszédében keserű szavakkal utalt arra, 
hogy az ügyvédtársadalom mindezideig nem 
találkozott sehol oly rokonszenvvel, ame
lyet joggal elvárhatott volna, amely alkamas 
lett volna

csökkenteni az ügyvédek elszegényedé
sét, kilakoltatását, árveréseit, megaka

dályozni az öngyilkosságok nagy számát.
A gazdasági és szociális krízis általános 
okain felül az ügyvédi kar speciáls bajaval 
is foglalkozóit az elnöki megnyitó. A kor
mány egyes foglalkozási ágakkal szemben 
megtalálja a segítés módját, sajnos, azonban 
az ügyvédek gyámintézete nem részesül még 
abban a támogatásban sem, amit a törvény 
előír. Az ügyvédi munkadijnak — amely 
Európa legalacsonyabb munkadijskálái közé 
tarlozik — leszállítása sem nem időszerű,

— Rablótámadás a niemeli főpostán. 
Mérvéiből jelentik: A memeli főpostán 
szombaton este, fiatalember jelent meg és 
néhány postábélyeget vásárolt. Amikor a 
tolóablakot leengedték, betörte az üvegtáb
lát és magához akarta ragadni a kézi pénz
tárt, a tisztviselőnő azonban nem vesztette 
el lélekjelenlétét és a pénzzel együtt az ajtó 
felé menekült. A bandita erre több revol
verlövést adott le az asszonyra, aki holtan 
rogyott össze. A betörő a vaskazettával 
együtt elmenekült.

— Magyar művészek sikere Barceloná
ban. Vasárnap délután 58 órai utazás után 
érkeztek haza Barcelonából az ottani ün
nepi Wagner hetekre .meghívott magyar 
operaénekesek: Némethy Ella és Székely 
Mihály Valójában négy magyar szerepelt 
Barcelonában, mert a tenorista Strach Ti
vadar és ii karmester (íeorg Sebastian szin
tén magyarok Ez a tömeges magyar sze 
replés megmozgatta a kint élő magyarokat, 
akik minden előadásra leslülelilcg vonultak 
föl. Március 15 én ii magyar művészek rész
vételével nliikull meg az. ottani Magyar 
Egyesület. A körülbelül 80 főnyi magyar 
kolónia, akik közül sokan már el is felej
tettek magyarul, könnyes szemmel hallgat
ták az énekesek ajkán felcsendüli Ilim 
nusz.l. A magyar művészeket, akiket Mazia, 
ii katalán köztársaság elnöke teán látott 
vendégül, szeptemberre újabb 10 cstés ven
dégszereplésre hívták meg.

A váltók már évek óta szaladtak a pénzintéze
teknél és lejáratkor György állandóan rendezte 
a kamatokat és igy talán följelentés nélkül so 
hasem derült volna ki,

hogy ■ váltókon szereplő kezesek aláírása 
hamis.

A csendőrség által eszközölt kihallgatás al
kalmával

György Ferenc beismerte a hamisításokat, 
de azzal védekezett, hogy a mindjobban reá ne 
hezedö gazdasági romlás következtében nem 
tudott másképp segíteni magán, de senkit nem 
akart megkárosítani. A csendőrség jelentése 
alapján most már a nagykanizsai ügyészség és 
a vizsgálóbíró vezeti a további nyomozást, an
nál is inkább,

mert a forgalomba került hamis váltók ösz- 
szegét mindeddig nem tudták megállapítani.
György Ferencet — miután még mindig jelen 

tékeny aktivitással rendelkezik és igy a hamis 
váltók következtében előreláthatólag senkit nem 
ér anyagi károsodás — nem vették őrizetbe, de 
a nagykanizsai törvényszék «izsgálóbirója ma 
teszi meg a további intézkedéseket a bűnügy 
teljes tisztázására. Az eset egész Zala megyében 
György Ferenc megyeszerte ismert egyéniségé 
nél fogva, nagy feltűnést keltett 

sem nem méltányos. A legnagyobb nélkülö 
zések között elő ügyvédi kar

1932-ben 189.103 pengőt osztott ki 
segélyképpen.

Az ügyvédi kar legközelebbi feladata, hogy 
a nyugdíjintézettel kapcsolatban megteremt 
se annak lehetőségét, hogy nyugdíj bátraié 
kok miatt senki élethivatásától cl ne tiltal- 
hassék és ne töröltethessék a kamarából.

A nagy tetszéssel fogadott elnöki meg 
nyitó után

Rlannér Mór kamarai főtitkár 
terjesztette elő évi jelentését s ebben elmon
dotta, hogy 

háromezer nagyközségben nincsen 
ügyvéd, 

nem azért, mert nem szívesen menne el vi
dékre; a fővárosi ügyvéd, hanem mert a 
jegyzők omnipotenciája lehetetlenné teszi a: 
ügyvédek ottani megélhetését. Ha van állás 
halmozás, úgy a jegyzőknek magánmunká 
latai azok. Részletesen foglalkozott ezután 
az ügyvédség egyéb aktuális kérdéseivel.

Ezután Kovácsy Dénes, Nagy Vince, Pop
per Tódor, Győry Ákos, Wenczell Árpád. 
Vészi Mátyás, Ehrenlhal Aladár, Szabó La 
jós felszólalása után a közgyűlés folytatását 
ma, hétfőn este hat órára halasztották.

— Magyar Tamás rádióhangversenye. A 
rádióhallgatók részére érdekes zenei esemény
nek Ígérkezik Magyar Tnmás rádióhangverse
nye. Az előzetes jelentések szerint ezt az elő 
adást március 22-ére jelezték. Amint értesü
lünk, n ródióigazgntóság ugv döntölt. hogy a 
kiváló művész nem 22-én, hanem már 21-én 
kedden este félhét órakor tartja ineg előadó 
sál.

— Eljegyzés. Halász Rózsit, Halász Dezső 
fővárosi kereskedő leányát eljegyezte Beck 
István gazdálkodó, özvegy Bcck Mórné fia, 
Ercsi-lstvánpuszta.

— Ha jól és olcsón akar öltözködni, for
duljon a „Divat urlszabósághoz**  Erzsébet 
körút 1. sz. I. em. A jelenlegi nagy munka 
nélküliség enyhítésére a cég szakképzett mun
kásait elbocsátani nem akarja. És miután 
sikerült jóminőségü férflruhaszöveteket olcsó 
áron beszerezni, ezért elhatározta, hogy sa
ját műhelyében készít rendelésre mérték 
után többszöri próbával elegáns férfiöltönyt 
50 pengőért Minden darnb a cégfőnök ellen
őrzése mellett készül, a legtökéletesebb ki 
állításban. E megállapítást aláírja bárki, aki 
a fenti cégnél rendelni fog. Felhívjuk Igen 
tisztelt olvasóink figyelmét ezen harminc év 
óta fennálló közismert és megbízható cégre.

— Súlyos szerencsétlenséget okozott egy le
zuhanó üvegtábla. A szélvihar vasárnap Szóm 
hathelyen, a Szentháromság-tér 15. számú ház 
egyik harmodikemclcti ablakának üvegét ki 
verte és a három emelet magasságból lezuhanó 
üvegtábla Németh Ferenc tizenhat éves házi 
szolga jobb arcát teljesen átvágta s fél fog 
sóról kiütötte. Válságos állapotban kórházba 
szállították.

NEWYORK
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— Megtalálták az eltűnt rábamolnárl blrto- 
.os holttcslét. A vasmegyei Rábamolnár köz
ségben a február 10-én megválasztott uj biró 
tiszteletére a község gazdái összejövetelt ren
deztek. A község egyik legtekintélyesebb pol« 
g ra, a hatvankilonc éves Kiss György még :t 
többiek elölt hazafelé indult, de azóta nyoma- 
veszett. Hosszas sikertelen nyomozás után a 
községtől néhány kilométernyi távolságra, a 
Rába folyó egyik Iszapos részén álló helyzet
ben holtan akadtnk rá vasárnap.

— IJjabb fontos tanuvallomás a debre
ceni füszerkereskedő meggyilkolása ügyé
ben. Debrecenből jelentik: Részletesen be
számoltunk már arról, hogy Hegedűs János 
dúsgazdag debreceni füszcrkercskedő meg
gyilkolása miatt letartóztatták a feleségét. 
Vasárnap jelentkezett egy tanti a rendőrsé
gen, aki megdöntötte az asszony eddigi vé
dekezéséi Ilegediisné ugyanis állandóan 
azt hangoztatta, hogy jóviszonyban élt fér
jével. Az uj tanú: Bagoly Károlyné arról 
lett vallomást, hogy Hegedüsné gyakran ve- 
székedéit férjével s egy alkalommal élet
veszélyesen meg is fenyegette férjél.

— Az Iskolúnkivüli Népművelési Bizottság 
liszközgyülése. Vasárnap ünnepelte az Isko- 

nkivüli Népművelési Bizottság tízéves fenn- 
Húsát az Újvárosháza közgyűlési termében 

.'.irtott díszközgyűlésen. A Himnusz eléneklése 
után Sipőéz Jenő polgármester megnyitó be
szédében méltatta a bizottság tízéves munkás
ságát.

— Nőt holttest n Ferenc József-hldnál. Va
sárnap este egy Ferenc József-hidnál lehor
gonyzó uszály-hajó mellett női holttestet talál
tak. Értesítették a főkapitányságot és a ki
szállott bizottság megállapította, hogy a halott 
őzv. Halas Púiné C>0 éves háztartásbelivel azo
nos. Anyagi gondjai miatt ment a halálba.

— Lázár Ferenc a Budapesti Közjegyzői 
Ka ma ra elnöke. A Budapesti Királyi Közjegy
zői Kamara vasárnap tartotta rendes évi köz
gyűlését. Holitscher Szigfried dr. elnöki meg
nyitója után megejtették a tiszlujitást és 
Lázár Ferenc felsőházi tagot választották meg 
íz elnöki lisztre.

Az osztály 
sorsiálékon
résztvevők nagy része talán sohasem 
volt olyan nehéz helyzetben, mint ami
lyenbe az utóbbi időben jutottak. A 
kereseti lehetőségek minden társadalmi 
osztályban általában csökkentek, napról- 
napra több a munka- és keresctnélküli 
ember. De ilyen nehéz időkben is 10—20 
fillér terhet elbír naponta, aki céltoda- 
tos és okos és vesz egy osztálysors
jegyet, miáltal megszerzi a reménysé
get, amely buzdít, serkent egy jobb jövő 
és boldogulás felé.

Illnnl, hlz.nl, remélni, az a fő!
Mindenkinek és minden egyes sors

jegynek egyenlő a nyerési esélyei

Ne legyen lehál sö élen látó. 
Ingadozó és kételkedő, hanem 
türelmes,bizakodó és remény 
pl]es!

Bízzék a jövőben, a szerencse forgan 
dóságában és vegyen vagy rendeljen 
még ma egy nsztúlysursjcgycl.

Mindenkit érhet szerencse!
Miért ne önt Is! Nemcsak nálunk, 

hanem egész Európában alig van ember, 
akinek ne volna soisjegyel A sorsjegyek 
hivatalos ára: egész. 24 pengő, fél 12 
pengő, negyed 0 pengő, nyolcad 3 pengő 
az. összes föórusitóknál. A húzósok 
április 7-én kezdődnek!I
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Premier után
Botondóra. Hát istenem, 

aene, ének, móka, 2 plusz I 
tes szöveg mégis mutatkozó 
rüen pótolta Szánt hó Mihály slágermuzsikája 
és a két Latabár világattrakciónak beillő 
artistnszámai. R.inck volt még Reményi Lili 
azerlöz száma, Somogyi Nini aranyos humora 
és Keéry Panni. A Kamaraszínházba beköltö
zött az operettsiker.

Rllz 1919. A tulérzékeny diplomácia fölös 
óvatossággal eltanácsolta Hunyady Sándor 
legújabb és talán legfrissebb darabja hősei
ről a „fórsriftos**  egyenruhát. Nem taná
csolhatta cl azonban azt a történelmi leve
gőt, szellemet és feszültséget, amely a szi
vünket szorította torkunkba akkor, amikor 
a darab egyik hőse kijelentette: Nehéz kis 
nemzetnek lenni... Mi, akik végigcsináltuk 
ezt a komor, 1919-es vérzivatart, amelyből 
Hunyady Sándor költői kézzel inkább ro
mantikát és az egyéni drámát desztillálta 
három felvonáson szórakoztató nedűvé — 
mégis meglepődtünk a darab bátor és eny
hén sebeket tépő szókimondásán. Istenem,

Ágai Irén és Jávor Pál

hány évig éllek a bulvárlapok a misszió kö
rüli suttogásokból, a sibervilág cserjéinek 
és égig növő indáinak nyesegctéséből?! Mi
lyen dübörgő tnpvihar akadályozná meg 
folyton az előadást, ha ezt a darabot tiz év
vel ezelőtt játszották volna, amikor még 
elevenen élt bennünk az a keserűség, amely 
Hunyady Sándor darabjában — szégyelem 
Kimondani, de blzisten romantika lett. De 
ftmult az aktualitás és nincs itt még a tör
ténelmi távlat — tehát Hunyady Sándor 
csak darabot irt, amelynek hősei — mert iró 
alkotta őket — mindig élnek és mindig ér
dekesek maradnak. A fiatalos lendületű da
rab fiatal színésznőt reveiéit: Ágai Irénben, 
a Ritz mixer-tündérkéjében, aki pályája 
sokat ígérő kezdetén biztos ugrással vetette 
magát—a lapsok árjába. A darab másik ki
robbanó szinész-sikere Makláry Zoltáné, 
aki bámulatos ösztönnel és tempóval hozza 
magával az egészséges délvidéki kispolgári 
levegőt nz előítéletes Ritzbe. Jávor Pál test
hezálló szerepében az egyik legjobbja a 
nagyszerű együttesnek, amelyben a vezér
szólamot Csortos Gyula, Rajnai Gábor, Haj
másig Miklós, Gyergyai, az. ennivaló Fejes 
Teri, Ladomcrszky Margit és külön sorban 
Gárdonyi Lajos viszik. (s. z.)

SZÍNHÁZI napló

(8).

Színházak hétfői műsora:
M. KIR. OPERAHÁZ: Filhartndnlsl hangverseny 048) 
NEMZETI SZÍNHÁZ: Antigoné (148).
VÍGSZÍNHÁZ: Ibtz 
KEI.VÁROSI SZÍNHÁZ ItAzn.Mccal kezdődik 
KAMARASZÍNHÁZ: BMondórn (8).
MAGYAR SZÍNHÁZ: Hulett (81 
KIRAl.V SZÍNHÁZ: KadetMcrclem (8). 
PESTI SZIMHZ: ska (8).
ANDRÁSSY t’TI SZÍNHÁZ: Teridet a Motelnek 
TERÉZKORI'TI SZÍNPAD. Tempó szerelem (91 
KOM' DIA ORFEl'M- Sutámon rekord műsor Ö49) 
KT’INHARDT SZÍNPAD. Holt 6< Sleinhardt <91. 
BETHLEN TÉRI SZÍNPAD: Timosa (’ófl *A9)  
I ARRIOI.A SZÍNHÁZ: Vsrietó másor ÍR) 
ROYAL ORFEl’M: Stelner jazz revö 045 éi t>).

Rálkal Mártonnal kezdjük eheti Naplón
kat, „Marcival", aki harminc éve mulattatja 
a humor groteszk és ellenállhatatlan lendü
letével a pestieket. Istenem, hogy elszaladt 
tz af idő Hál kai Márián fölött, aki most is 
ugyanaz a fiatal siheder, mint akár a Mág
nás Miska — Miskája. Limonádé ezredeseket 
játszott százszor és százszor, holott álma 
Lear-bcn a bolond Shylock, Fösvény vagy
III. Richárd volt, de mégis Roth bácsiban 
és Offenbachban érte el színészi sikereinek 
koronáját. De minek beszélni a múltról, 
amikor itt van a jelen és jön a jövő ...

*
Vasárr.np délután utazott cl Budapestről 

Bűs-Fekete László, mert hétfőn kezdődnek a 
bécsi Volt.sthcHt.rhen legutóbbi darabjának 
„A pénz nem minden' -nck próbál.

— Az első próbától az utolsóig Bécshen ma 
radok — mondotta Bús Fekete, — Sajnálom, 
hogy nein vihettem magammal mint ezt ere- 
detllcg terveztük, Gombnszögl Ellát és Steril 
bácsi •terepére a kis Rotlot. IWcsben azonban 
r«gy*» rr" kárpótlást kapok: Doyka Margit 
szerepét Lilláé l'lrhh. n I.iebcki é» » Severing 
kapitány-filmek hősnője, Stern bácsi szerepét

G<MBba.tóg» Ella uejtpéi 4^

bolondság. Tánc, 
Lataliár. Az öllé- 
hiányait nagysze- Verekedés gázsidifferencfa 

miatt a Labriola Színházban
Labrloláék szerződésük enyhítését 
kérték a fővárostól

Budapest egyik legújabb színháza, a 
Labriola-szinház és varieté c héten kény
telen volt szerződéséből kiengedni műsora 
attrakcióját: a Ray Vcntura című francia 
zenecsoportot. Az (így előzménye nz, hogy

Labrloláék nem fizették meg az előre 
kikötött gázsit a művészcsoportnak, 

mire ez szerződésbontó okra hivatkozva, 
megtagadta a fellépést. Ez azonban nem 
ment olyan simán, mert a szinészcsoport 
gázsiját követelő impreszúrió és a szinház 
egyik igazgatója között

parázs verekedés játszódott 1c a szinház 
irodájában.

Ennek a kínos afférnak apropójából a 
városháza mint háziúr is foglalkozik a Lab
riola-szinház ügyeivel. A szinház átvétele
kor Labriolának <30.000 pengőt kellett le
tenni azért, hogy a várossal szemben vállalt 
kötelezettségei ilymódon biztosíttassanak.

Ez az összeg a szinház különböző tar
tozásai folytán közben már felhaszná

lódott,
mire a város a kaució kiegészítésére szólí
totta fel a Labriola-szinházat. A szinház 
szezónja egy-két műsortól eltekintve, nem 
sikerült a legjobban s ebből kifolyóan

Igen sok per indult a különféle tartozá
sok miatt

Labriola-szinház ellen. Ilire terjedt an-

íme a sztárok színháza
Fedák, Titkos, Csortos, Góth-pár, Beregi Oszkár 

a „Vacsora este 8-kor" cimü darabban
az egyik mozgószinház óriási 
az idegen sztárok filmjének, 
alaposan rádupláz az egyik

Nemrégiben 
lármát csapott 
amelyre most 
prózai színházunk, amely — megteremtette 
a sztárok színházát. Ebben a színházban ke
rül rövidesen színre a legnagyobb sikerű 
amerikai színmű, amelynek címe: „Vacsora 
este 8-kor". Ezt a darabot másfél év óta 
egyfolytában játsszák Nemyorkbaii. A da
rabnak nem is ez az érdekessége, hanem

a szerepek és a különleges és frappáns 
szereposztás.

A darab arról szól, hogy egy valamikor na
gyon gazdag, de most lecsúszott tőzsdés fa
mília érgi fényében akar ismét csillogni és Iván a fess inas, a „nők kedvence": 
az este nyolc órai vacsorára meghívja mind
azokat, akik valaha emelték házuk fényét. 
A nyolcképes darab tulajdonképpen néni a 
vacsoráról szól, hanem arról a nyolc meg-

Negyvenes tanács vette kezébe
a szinészügyek vezetését

Érdekes forradalmi alakulás a Színész Szövetség kebelében
Vgylátszik nemcsak színházi válság van, ha

nem n színészek tömörülésének, n Színész Szö
vetségnek is eljött a válsága. A Színész Szövet
ség tagjainak egy része már régebben elégedet
lenkedett nz elnök nélkül működő Szinész Szö
vetség vezetésével és lullojálisnak tartotta az 
igazgatókkal szemben a Siznész Szövetség kü
lönböző eljárásait. Éppen ennek tudják be, 
hogy különböző

iőkenciküii vállalkozók kaphattak kezűkbe 
bosszú Időkre színházat,

akik azután ezt részint diszkrcditálták, 
pedig a színészeknek nagy összegekkel 
lak adósaik. Kifogásolták azt is, hogy a 
Szövetség saját kebelén túl liberálisan 
a segélykloszlást és állítólag

sokat kereső sztárok vették Igénybe ■ Szí
nész Szövetség segélypenztárát,

részint 
marad- 
Színész 
kezelte

Kiese alakítja. Ott is felépítik a színpadi két
emeletes házat, csakhogy nem a falak tologa
tásával, hanem forgószinpaddal oldják meg a 
változásokat.

♦
A Filharmónia utolsó bérleti hangversenyé

vek műsora mindössze hét számból áll. Schu
mann a-moll zongoraversenyét Mischa Lcvitzky 
játssza. Tisztességesen, de nem túlzottan ér- 
dek/eszitöen. kitűnő technikával, de nem ma
gával ragadóan. Érdekesebb a műsor másik 
szama Mahler S-ik szimfóniája, amely Doh- 
nányi Ernő lendületes tolmácsolásában nagy si 
kert aratott. — Fennállásának tízéves évfordu
lóéit ünnepelte vasárnap hangverseny kereté
ben a Székesfővárosi Zenekar. Csupa pályadíj
nyertes uj magyar zenemű került előadásra, 
amelyből Polgár Tibor nagyszerű „Köszöntő"- 
je és Szcnkár Dezső gyuftóhatásu „ünnepi in- 
duló-'-ja tüntetk fel. _ Uj oldaláról mutat ko- 
zott be az aranyszőke l.éstay Kató, aki a 
•iryyery-jnzz kíséretével a hangversenydobogón 
énekelt számaival újból bebizonyította, hogy 
kidvcsségben cs temperamentumban kevesen 
mérkőzhetnek veh » opiritl világában, M

JIOZI

nak, hogy éppen ezek miatt elkedvetle
nedve, Labriola visszavonul a szinház ve
zetésétől és a jövőre nem szándékozik bé
relni a Tisza Kálmán-téri épületet.

A hírekkel kapcsolatban beszélgettünk 
Labriola Giorglo igazgatóval, aki

a válsághíreket a legerélyesebben cá
folta.

— Az való, hogy a színház rosszul megy, 
mert

körülbelül napi 800 pengőt fizettünk rá.
Különböző perek vannak ellenünk folya
matban, de ez csak azért történhetett, mert 
a devizanehézségek miatt nem tudunk 
Bécsböl pénzt kapni, másrészt sok az alap
talan per. A színházat a rossz viszonyok 
dacára is meg akarjuk tartani és éppen 
azért arra kérjük a fővárost, hogy a szer
ződés számunkra súlyos feltételein enyhít
sen.

Mondjon le a kaucióról és engedje 
meg, hogy u bérösszeget havi részletek

ben fizethessük.
Értesülésünk szerint Labrloláék már 

ebben a szezónban eltérnek a varietétől, 
operettet és revüt akarnak Játszani.

Tárgyalások vannak folyamatban Alpár 
Gittával, akivel a Bál a Savoyban és a 
Madame Dubarry primadonnaszerepét 
akarják eljátszatni.

ímei hívottról, akik készülnek a vacsorára. 
a meghívottak: Charlotte-ot, a valamikor 
nagyhírű és dédelgetett, azonban már idejét-

1 múlt primadonnát Fedák Sári 
nagy néma filmszínészt, akit a 

\ letört, Beregi Oszkár alakítja; a 
i junktura-gazdagokat a Góth-pár 

uj gazdag, aki mindenkit legázol és letör: 
Csortos Gyula: feleségét, a minden ékszert 
összevásárló és életet és szerelmet mohón 
habzsoló hölgyet: Titkos Ilona játssza.

A sztárok mellé sorakozik a volt konjunk- 
tura-gazdagok lánya, Ágai Irén, mint aut- 
sider, aiknek — a darab szerint — az öre
gedő filmszínésszel van viszonya. Végül itt 

Jávor 
Pál, akinek drámai féltékenység! jelenete 
van az úrnője szerelmét féltő soffőrrel: 
nai Gáborral.

Ez aztán szereposztást

játssza; a 
hangosfilm 
volt kon- 
játssza; az

Raj-

amely hamar kimerült és már
allg-allg jutott pénz az éhező és nyomorgó 

színészek támogatására.
A Színész Szövetség disszidens tagjai köréből 

most egy negyvenes bizottság alakult, amely 
ötös direktóriumot választott

Gótb Sándor elnökléaévcl,
tagjai pedig: Vaszary János, Carkadi, Delly Fe
renc és Somlyó István. Ez a bizottság megálla
podott a Szinész Szövetség ügyvezető igazgató
jával. dr. Molnár Dezsővel, hogy ezentúl ök 
veszik ál a hiányzó elnök szerepét és dr. Mol
nár Dezsővel közösen intézik a Szinész Szövet 
ség ügyeit. Remélik, hogy ez az alakulás a jö
vőben sokkal hathatósabban meg fogja óvni a 
színészek érdekeit, mint az eddigi óvatos és kon- 
ciliáns vezetési elv.

idei hangversenyszezon egyik legértékesebb 
eseménye zajlott le vasárnap este a Zeneaka
démián. A Budapesti Ének- és Zenekaregyesú- 
let mutatta be Lichtenberg Emil nagyszerű ve
zénylete alatt Handel „Izrael Egyiptomban'*  c. 
hatalmas oratóriumát.

♦
Vasárnap délután játszotta huszonötödször 

a Magyar Szinház a II. Józsefet és ezalkalom- 
mai a közönség melegen ünnepelte Szomorg 
Dezső nagyszerű színmüvének főszereplőit: 
Törzs Jenőt, Z. Molnárt, Berkg Lilit és Székely
Lujzát. — Kedden érkezik el kétszázudik elő
adásához a szezon legnagyobb darabsikere a 
Bcthlentéri Színházban: a Timosa.

¥
Eredeti és ötletes revüt mulat be ma a 

Vörös Malom „Újság**  címmel. A napilap 
oldalai elevenednek meg színes és érdekes 
revü illusztrációk formájában. A revüt is
mét Kellér Dezső irta. A Revü újság szer
kesztői: a nagyszerű szubrett: Kun Magda, 
a bájos Csikós Rózsi, az elragadó Színűi 
LcjUü külföldi xUAguUúb
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Szenzációs lapelkobzási és letiltási kére
lem futott be v törvényszékhez. Bálint Pál 
dr. ügyvéd, a Színházi Élet legújabb számá
nak etlkobzásáf kérte megbízójának, Mimi 
Shorp operettszubrettnek felhatalmazására 
azért, mert a színházi lap Mimi Shorpról 
régi és előnytelen fényképet közölt, olyan 
kapcsolatban egy operettszinésszel, amely 
szituáció Mimi Shorpnak most már nem 
kellemes.

*
A kitűnő prózai színészről nyilvános- 

Ságra jutott, hogy vőlegény. Az eljegyzés 
szenzációként hatott, mert eddig mindenki 
a szinház fiatal sztárjával látta együtt a 
szimpatikus színésznőt A fiatal színésznő, 
akinek színpadi hangja is kesernyés, rö- 
viden igy reflektált az eljegyzésre: „Bosz- 
szuból történt az egész ...“

♦
Ha már a szerelemnél tartunk, amely elmúlt, 

álljon itt a jelen. Két operett fut nagy siker
rel, két fiatal primadonnával. Az egyik operett 
primadonnája színpadi sikerén felbuzdulva, 
erősen ostromolja a fiatal zeneszerzőt, aki 
azonban egyelőre csak a szinpadi sikereket 
hajszolja. A másik operett primadonnáját vi
szont hiába ősti omolja a szövegíró, aki talán 
fölcserélné az egyéni sikert a színpadival. Nem 
lehetne a párokat kicserélnit

*
A Deutsche Unlversal Film A. G. nevében 

Joe Pasternak annak megállapítását kéri, 
hogy Gaál Franci Pestre utazása nem függ 
össze a Berlinben lezajlott politikai esemé
nyekkel. Gaál Franci azért jött Pestre, hogy 
itt kipihenje a „Gruss und Kuss — Verő-*  
nika“ cimii filmje fáradalmait és szabadsá
gának letelte után májusban visszatér Bér*  
linbe, ahol a „Dér Casanova von Wolf- 
gangsee**  cimü filmet fogja játszani. Öröm
mel állapítjuk meg, hogy a nagyszerű Gaál 
Franciskát a hitlerista cenzúra kékceruzája 
nem tanácsolta el a berlini magyar művész
kolóniából.

★
Minden évben egyszer rukkol ki csak nagy 

filmjével Harry Piel, a kalandorfilmek legen
dás hőse, akinek bravúrjait még egyetlenegy 
filmszínész sem tudta még leutánozni. Uj 
filmje most készült el Berlinben és cime 
„A rejtelmes kikötő". A berlini sajtó egyértel
műen állapítja meg, hogy ennél izgalmasabb, 
élvezetesebb és mégis mulatsógosabb filmet az 
utóbbi időben nem igen produkáltak. Harrg 
Piel uj filmjében a technika minden eszköze 
szerepet játszik, nem beszélve azokról a re
mek színészekről, akiket Harry Piel legújabb 
mesterfilmjére szerződtetett

♦
A Belvárosi Színház már erősen próbálja a 

következő darabját: Chesterton vígjátékét, 
amelyet Lakatos László (i'tetctt át magyarra. 
Turay Ida játssza a leányfősezrepet, Beregi Osz
kár és Aknai Vilma a másik két szerepet. Be
mutató a jövő héten.

♦
A fíunyady-premieren a legtöbb tapsot 

Makláry Zoltán kapja, ez az egészen eredeti 
és kitűnő szinész, akit ilyenkor minden al- 
kalommal külön-kűlön felfedeznek. A leg
többet viszont Fejes Teri egy mondásán ne
vettek. A szituáció az, hogy a mixer-hamu
pipőkéből kokottá vedlő Ágai Irén nem 
akarja elfogadni barátjától, Jávor Páltól a 
brilliáns ékszert. A kokottot játszó Fejes 
Teri őszinte felháborodással szól rá a „kéz*  
dőre":

— Meg vagy őrülve, fiam? Ékszert nem 
elfogadni f Ne csinálj ilyen precedenstl...

♦
Marton Miksa dr., a színházi társaság ked

velt „Miskája**,  aki a színházi élettől régebben 
visszavonulva, Makay Margit férjeként fordult 
meg azokban a társaságokban, amely szemé
lyét nehezen nélkülözte volna, ismét visszatér 
az aktív színházi életbe. A Fővárosi Operett
színház Bérlő Részvénytársaság nagyon helyes 
választással öt nyerte meg művészi ügyei vite
lére és most Miska bátyánk tárgyal az Ope- 
rettszinház megnyitásáról. Nem kétséges, hogy 
ez n rendkívül szellemes és megnyerő színházi 
ember megoldást talál a szinhá megnyitására.

♦
Vm. FILHARMÓNIÁI EST MA

’/t8, Opera. Vezényel: Dohnányi. Közreműködik 
Basilides és Levitzky. Jegyek Koncertnél és az 
Operában.

Pintyőke
LENGYEL MENYHÉRT

u| vigjátéka.

Bemutató pénteken a

magyar Színházban
—— ll
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I.
— őszintén szólva, nekem tetszik az ötlet.
— Legyen nyugodt, direktor ur, óriási 

siker lesz.
“ Nos, megpróbálhatjuk; miután hónap 

köztien vagyunk, miisoronkivüli számnak 
fogom konferáltat™. Kilenckor kezdünk, 
legyen pontos.

— All right, kilencre itt vagyok.

II.
A királyi ügyész felállt Íróasztala mellől 

és nyújtózott egyet. Tekintete még egy pil- 
tanatra rásiklott a hatalmas aklacsoinókra, 
majd megállapodott az empire-faragásu 
állóórán

— Fél nyolc — állapította meg és elindult 
ír felesége szobái felé.

A bezárt ajtón keresztül jókedvű asszony
nevetés csendült ki. Az ügyész egy pillanatra 
elhúzta a száját és hirtelen benyitott.

A nevetés elhalkult. Az ügyész a feleségé
hez lépett és kezetcsókolt, azután a másik 
nőt üdvözölte.

— Már régen itt vannak. Miette? — kér
dezte a vendégtől.

— Nem. Mintegy félórája, hogy megjöt
tünk. A felesége még el akart menni Ste- 
phensonékhoz, de én eszébe juttattam, hogy 
színházba megyünk

— Igen — mondta az ügyész kesernyés 
hangon —. Ellen jobban szeretett volna ma 
az operába menni, de én nem vagyok zene
kedvelő, azonkívül sokat is dolgoztam az 
utóbbi napokban. Valami könnyű szórako
zásra vágyom ...

Ránézett e feleségére, aztán ellentmondást 
nem tűrő hangon folytatta:

— Megkértem tehát Ellent, hogy jöjjön a 
kedvemért az Excentric-varietéba. Őrülök, 
hogy maga is jön, Miette. Nem tudja, milyen 
a műsor9

—- Azt hallottam, hogy kitűnő.
—- A férje nem irt?
— De igen. Beletelik még egy hét, amíg 

visszajön. Az a hóbortos amerikai mérnök 

folyton huzza-halogatjn a dolgot. De remé
lem, majd csak sikerül.

— Biztosan sikerül.
Az ügyész most feleségéhez fordult.
— Vegyen fel estélyiruhát. Ellen, szeret

ném, ha színház után clmennénk még vala
hová.

—- Igen — felelte a magos, nagyon kar
csú és nagyon szőke asszony. — Amig fel
veszi a szmókingját, addig mi is átöltözünk. 
Mlelte idehozatta a ruháját.

— Tehát a viszontlátásra.

III.
A zenekar tusst húzott. Az utolsó ütemek

nél megmozdult a nehéz bársonyfüggöny és 
egy magas, szélesvúllu, frakkos fiatalember 
lépett a rivalda elé. A programjelző táblá
kon villanybetük jelezték: „Miisoronkivüli 
szám.**

A fiatalember könnyedén meghajolt.
— Hölgyeim és uraimI Engedjék meg, 

hogy bemutatkozzam: Bili vagyok, q zseb
tolvaj. Ma este engedeímiikkel meglopom 
önöket. Ugyanakkor szakszerű előadást tar
tok a zsebtolvajok fogásairól és különleges 
titkairól. Lopásomat előadásom közben fo
gom elkövetni. A meglopottaknak az igazga
tói irodában, személyesen fogom visszaadni 
holmijaikat. Méltóztassanak megvizsgálni re- 
tiküljeiket. Illetőleg zsebeiket, hogy a lopást 
azonnal felfedezhessék.

A közönség meglepődve hallgatta a be
jelentést, de aztán nevetni kezdett. A szo
katlan produkció felkeltette érdeklődésü
ket. A nézőtéren felgyűlt a csillár. Bili azon 
na! hozzálátott a munkához. Folyton be
szélt, érdekesen és alaposan fejtegetve az 
elvont témakör problémáit, kezei pedig 
boszorkányos gyorsasággal dolgoztak.

Mikor befejezte, visszasietett a színpadra.
— Méltóztassanak jelentkezni — mondta. 
Több mint harminc férfi és nő emelte fel

a párját. Bili végignézett a jelentkezőkön.
— Bocsánat — mondta —, itt valami 

tévedés lesz. Mije hiányzik önnek, uram?

A megszólított kövér, vörösképü ur izga
tottan mondta:

— Az aranyórám lánccal együtt.
Bili tanácstalanul tárta szét karjait.
— Az nincs nálam —- felelte , de ne 

tessék félni, én azonnal kikutatom, kinél 
lehet. Elfelejtettem mondani, hogy nemcsak 
okleveles zsebtolvaj, hanem telepatikus fenő- 
mén is vagyok. Azonnal, kérem ... a szóban- 
forgó óra a jobb egyes páholyban van, a 
királyi ügyész ur Öméltósága bal külső zse
bében.

A nevetés felfokozottan tört ki a publi
kumból. Az érdeklődés középpontjába egy
szerre a királyi ügyész került, aki zavartan 
nyúlt a zsebébe és előhúzta nz órát

Hatalmas taps tört ki. Bili besietett az 
ügyész páholyába, átvette az órát, bocsána
tot kért és visszament a színpadra.

— Hölgyeim és uraim! Produkciómat be
fejeztem. Miután számom a műsor első 
részének utolsó száma volt, kérem, hogy a 
meglopottak a most következő szünetben 
fáradjanak értéktárgyaikért az igazgatói iro
dába.

A zenekar újra tusst húzott. Bili megha
jolt és eltűnt a függöny mögött, a közönség 
tapsolt, a nézőtéren pedig felgyűlt minden 
lámpa.

A meglopott férfiak és nők az igazgató és 
három jegyszedő girl kalauzolása mellett 
megindu'.tak az iroda felé.

IV.
— Bocsánat — szólt közbe az ügyeletes 

rendőrtiszt —, igy nem megyünk semmire. 
Méltóztassanak megengedni, hogy egy fon
tos kérdést intézzek az igazgató úrhoz.

A kezeit tördelő igazgatóhoz fordult,
— Kérem, Mister Percy, hajlandó ön 

megtéríteni az urak és hölgyek kárát?
— Természetesen —• dadogta az igazgató. 

— Kötelességem és... kénytelen vagyok 
vele . .. tehát...

— Köszönöm. Hölgyeim és uraim, Mr. 
Percy megtéríti az ellopott tárgyak árát. 
Méltóztassanak nekem lediktálni, mijük 
hiányzik. Tessék talán helyet fog'.alni. Van 
itt hely elég.

A tágas igazgatói irodában több mint har
minc ember volt. N<agy részük leült a kínál
kozó fotelekbe, díványra, székekre, egyesek 
a kerek tölgyfaasztalon foglaltak helyei és 
némileg lecsillapodva diktá'.ni kezdtek a 
rendőrtisztnek, aki szorgalmasan jegyzett.

Még nem készült el teljesen, mikor ko 
pogtak az ajtón én magas, izmos, borotvált
arcú, sasorru, harminc év körüli férfi 
lépett be.

A rendőrtiszt felugrott.
— Jó estél, Mr. Clyft. ön a világ legpon

tosabb embere.
— Véletlen, hogy még bent talált a tele

fonja. Éppen indultam. Estélyre vagyok 
hivatalos, amint látja ..

Kigombolta felöltőjét, amely alól elővil
lant a jószabásn frakk és a vakítóan fehér 
ingmell.

A rendőrtiszt megfordult.
— Ez az ur Mr. John Clyft, a kitűnő 

detektív, akiről valószinílleg sokat hnllotlak 
már. ö veszi a kezébe ezt az ügyet. Legye- 
nck, kérem, nyugodtok. Mr. Percy megtéríti 
a kárukat, ha Clyft nem találná meg az 
elveszett értéktárgyakat. Most pedig méltóz- 
tassannk a nyomozás érdekében magunkra 
hagyni bennünket.

A meglopott társaság elhagyta az irodát. 
Clyft magához intette nz egyik rendőrt és 
pár szót súgott neki, aztán a rendőrtiszthez 
fordult.

— A lopott tárgyak listája9
— Nálam van, Mr. Clyft.
__ Tegye el. felügyelő ur. Később rá

térünk. Nos, direktor ur?... halljuk, hogy 
történt a dolog.

Az Igazgató megtörülte verejtékez homlo
kát és nagyot lélegzett.

— Ma délelőtt — kezdte — bejött hoz
zám ez <1 fiatalember, aki... bemutatkozott 
és azt mondta, nogv egy zsebtolvaj-számot 
tud. Nagyobb színpadon még nem szerepelt, 
csak kisebbfajta varietékban. Mutatott is pár 
fényképet és régi szerződést. Bemutatta 
néhány fogását, amely annyira megtetszett 
nekem, hogy rögtön lekötöttem és mivel 
hónapközben vagyunk — müsoronkivüli 
számnak iktattam be.

— Neve?
—- Pierre Laval Francia .származású. Este 

pontosan jelentkezett. A műsor első felének 
utolsó száma volt, sikerre! szerepelt, több 
mint harminc nőt és férfit lopott meg. A 
tumultus elkerülése végett az én irodámba 
invitálta a közönséget, hogy visszaadja a 
holmijukat.

— Az ön irodája a szomszédszoba? —• 
kérdezte a detektív egy ajtóra mutatva.

— Igen, az. Tágas szoba. Még ennél Is 
nagyobb. Ott van a . .

— Mindjárt bemegyünk. Folytassa, kérem!
— Toliét mikor befejezte a számát, lesie

tett az irodába.
— ön hol volt?
— A szám alatt a nézőtéren, utána pedig 

rögtön kimentem a folyosóra.
— Hogy lehet az, hogy ön ilyen számot 

csináltat egv egészen ismeretlen emberrel?
— Először is nem volt egészen ismeret

len. Már hallottrtm erről a számról. Kül.ö/j, 
ben, mint mondtam, mutatott néhány régi 
szerződést.

(BEMUTATKOZUNK^
NYITUNK

f. hó 20-án,
ÉLELMISZER- 
OSZTÁLYUNKAT

a legközelebbi napokban 
nyit]uk meg.

• ■k.l

hétfőn d. e. fél 11 órakor
B O F F £ 
az B. emeleten
Minden Igényt kielégítő hideg 

konyha. Filléres árak.

23 és 50 FILLÉRES 
egységár osztályunkon 
kb. 1000 ku:önléíe cikk

Minden vásárlónkat biztosítottuk.
A pénztárszelvények egyúttal balesetbiztosítási Igazolványok, melyeknek ellenében minden vevőnket 
kivétel nélkül a vásárlási összeg ötvenszeresére, halálos kimenetelű baleset ellen egy havi 

időtartamra biztosítottuk,

Nöl köiöttruha 
csinos tazónokban, díva os sztn«M>«n..

Női szövetruha 
klllönttlo l»3J-aa fazonok baa, Izlésesea 
díszítve .............................. . ...........

Női tavaszi kabát
elegáns szabás és kiállítás

NŐI kalap
legdivatosabb (szónokban, MlönMső ssi- 
nettben ......................................................-

Nöl ruhaszövet
tlS'.ta gvapjo, omlós, divalszlnekbéü ———

Freskó öltönyszövet
kb. 15o cm, gyUrhetelieu, legújabb mintákban

¥

580 
9M 

14“
|50

3 méter öltönyszövet 9fi90
hozzávalókkal együtt freskó, tropikál. Mb.fiiV

Férfi öltöny, vagy felöltök „ _ 
készítés mbílS’lMMitíUi

Mosódelén - RQ
színtartó minőségek............  —.88, IWW

98
98

.88,

Miiselyem, nyomott
kitűnő m’nó-ég, nagy választókban..—

Frottírtörölköző
óriási választékban, a legolcaóbb mlnóség

Konyhatörlők ____
tisztáién ...................1———.

Ételkészlet
kttllnd pamnttinmaszt, 140X140, 80X80 cm.

Zsebkendők
Női kesztyű

Uosszó-zárú l a moró
KelengyesIHón

mosott, kiváló minőség 80

Férfizokni _ KO
divatmintakknl —.T8, aW

Flórzokni B
dlrstmlnUkkal --------- 1.88, ■WW

Divatpulloverek és — jjq 
mellények ___ «.»<>, «.ao, u

Papírszalvéta _ QO
MJ/30 cm 250 drb hajtogatva, fehér -- — BWrW

Toilettpapir - QR
fehér, 5 cső uag összesen 1000 lap —— ■ V W

Levélpapír l®0
selyemhéi.'lt bo Itékkal, 100 dft --.__ - I

Nyakkendők
nagy válaszukban .. .---

Nadrágtartók
Jó minőségek

Pupllning
gallérral, elsőiendfl mtndségek

Utazóplaid
tiszta gyapjú léuXIOO om.---

jooo :.p

Nyírott fuiószőnyeg 11-°
MO cm. széles, modurn és perzsa minták . | §

29sa 
2M 
.28 

Kőedénytányér -
lapos v»gy mély, hibátlan

Festett párnalap - RR
nagyméretű .......... M W

Tálcakendő -
elórsjtoit, 5 drn  ........—...........  bW

EJrt, perzsa szönyegiap 9 JS
•OX'-OU om..........................------- W

Vegyes drazsé -
lu deka ..................----------

.24

Nyírott összekötő**
. szőnyeg hqxmo cm. smim 
Üvegkészlet

vizes, boros vngy IlkÓrős 1 saemélyee 
csiszolt.. ............................— — — — — —

Üvegvajdézsa
fedővel..............

07 50 Nugatkocka
I W deka,..--.-----

0 ■ a

Férfi inganyagok I
zeflr, puplln, oxford óriási választékban

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a Kossuth Lajos uccuban (9. szám.)
zeflr, puplln, oxford óriási választékban
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— Azt hamisítani li lehet. Na. mindegy!. 
El most nem fontos. Tehát Pierre Laval 
előresietett az irodába, üres volt akkor az 
iroda?

— Nem. A titkár volt bent, akit ájultan 
találtunk, mikor lejöttünk.

— Nem volt kulccsal zárva az ajtó?
—- Nem.
— A meglopottak mikor érkeztek Pierre 

Lávái után az irodába?
—- Körülbelül öt perc múlva.
— F.s ön?
— Velük jöttem.
— Na menjünk be.
Benyitottak a másik szobába. Az Íróasz

tal előtt őszhnjii, jóloltözőtt térti ült és irt. 
Az ajtó mellett e«y rendőr állt és feszesen 
tisztelgett John Clyft előtt. A díványon egv 
fiatalember feküdt, nkinek zavaros pillantá
sán látszott, hogy nemrégen térhetett ma
gához.

Az őszhaju férfi felállt és Clyft elé sie
tett.

— Jóestét. Clyft.
— Jóestét, doktor.
— Éppen a jelentésemet írom. A holt

testet abban a helyzetben hagytam, ahogy 
találtam. Vadá'-zkéssel szúrták le hátulról. 
Azonnal meghalt.

— Köszönöm — mondta Clyft és lehajolt 
Pierre Laval holtteste fölé.

V.
— ön a színház titkára?
— Igen.
— Mondja el, hogyan történt a dolog?
— Sok mondanivalóin nincs. Háttal áll

tam az ajtónak, a kasszarapportot kontrol
láltam, amikor nyílt az ajtó. Meg sem for
dultam, mert azt hittem, hogy Pierre Laval 
jön, akinek ide kellett behoznia a produk

ciója közben ellopott tárgyakat. Egyszerre 
hatalmas ütés érte a halántékomat és min
den elsötétült előttem. Elvesztettem az esz
méletemet és csak nemrég tértem magam
hoz. Akkor hallottam, hogy Pierre Láváit 
meggyilkolták és a közönség értéktárgyait 
elrabolták.

— Mit tud arról, hogy.., 
r . VI. £

A vészcsengő megszólalt.
Néhány férfi és nő a hátulsó ajtóhoz ug

rott és pillanatok alatt eltűnt.
A rozoga falépcső megreccsent, John 

Clyft és társai léptei alatt. A kocsma közön
sége dühvel vegyes érdeklődéssel figyelte a 
deloktiveket, akik megszokott mozdulataik
kal őgyelegtek az asztalok között.

— Na, Jimmy — mondotta Clyft meg
állva egy asztal mellett —- te még mindig 
szabadlábon vagy?

— Még nem buktam le — felelte a meg
szólított — mostanában olyan vagyok, mint 
a kezes bárány.

— Nem szeretem az ilyen nagykezü bá
rányokat — jegyezte meg Clyft és tovább 
ment.

Jól belenézett minden arcba. Kercsztül- 
knsul járta nz egész helyiséget. Egy percre 
megállt a hátulsó ajtó előtt, majd hirtelen 
sarkonfordult és magához intette a kocs- 
márost.

— Kik mentek ki ezen az ajtón, amikor 
mi jöttünk?

— Senki, Mr. Clyft.
— Hallja, Miller, ne hazudozzon, mert 

egyszer megjárja velemI
— Higyje el, Mr. Clyft..,
— Clyft hirtelen lehajolt és mikor fel

emelkedett, lángvörös volt az arca. Valamit 
tarfott a kezében.

— Miller — mondta nagyon hnlkan — 
én börtönbe juttatom magát. Ezt már sok
szor ígértein, de még sohasem gondoltam 
ilyen komolyan.

— De Mr. Clyft...
•*-  El a jegy nz Excentrik Varieté ma 

esti előadására szól. — Aztán társaihoz for
dult.

— Gyerünk urak!
Kimentek a hátsó ajtón és átkutatták az 

egész házat, de nem talállak semmit. Clyft 
felpaprikázva tért vissza a kocsmába.

— Találkozunk még — sziszegte dühö- 
aen a kocsmóros arcába. — Jöttök fi még 
az én utcámba!

A kocsmóros lehajtotta a fejét és gunvos 
alázattal mondta.

— lehetőleg nem járok olyan utcákba. 
Mr. Clyft, amelyekhez a rendőrség közel

London külvárosában a Hudson I ow 
Streeten elhagyott, sárgára festett ház 

áll. Körülötte hatalmas telkek húzód
nak. A ház évek óta lakatlanul állt és csak 
annyit tudtak róla, hogy egy Amerikában 
tartózkodó kereskedőé.

Ha valaki kzen az éjszakán szemmeltar- 
totta volna a házat, joggal elcsodálkozott 
volna, hogy az elhagyatottnak hitt épület 
körül emberek mozgolódnak és tűnnek el 
egymásután a szomszédos telek kerítése mö
gött.

Egy avatatlan szemek elől kitünően el
rejtett oldalajtón keresztül surrantak be a 
sárga házba. Néhány lépcsőn mentek lefelé 
és rácsos ajtóhoz jutottak, amely automa
tikusan kinyílt minden érkező előtt és az
tán magától becsukódott újra.

A rácsos ajtót pór lépés után földszintire 
festett tölgyfaajtó követte, amely előtt egy 
férfi ült egy alacsony széken. Ez mindegyik
nek arcába világított zseblámpájával, az
tán egy gombnyomással kinyitotta az ajtót 
az érkező előtt.

Két hatalmas terem következett ezután, 
meglepő fényűzéssel berendezve, mély süp- 
pedésíi szőnyegekkel, függönyökkel, min
den kényelemmel ellátva. A falak körül kö
revetek húzódtak, kis dohányzóasztalok, 
öblös karszékek és egy emelvényen álló 
Íróasztal egészitette ki a berendezést.

Az egybegyűltek mintegy negyvenen le
hettek, férfiak, nők vegyesen. Félhalkan 
beszélgettek, mikor meglebbent az Íróasztal 
mögötti függöny és az emelvényre lépett 
egy nő. Nyakig gombolt fekete bársony
ruha volt rajta, fején kis kalap, amely alól 
ezüstszínű selyem-félálarc hullt az arcára. 
A beszélgetés megszakadt, mindenki felállt 
és üdvözölte az álarcos asszonyt. A nő le
ült az Íróasztal előtti székre. Retiküljéböl 
összehajtott papírlapot vett elő és kellemes, 
de kemény hangon beszélni kezdett.

— Mikor nyolc hónappal ezelőtt közétek 
jöttem, olyan adatokai hoztam magammal, 
hogy nélkülözhetetlennek láttatok és teljha
talom főnökötökké választottok. Ugyanak
kor a legszigorúbban megtiltottam a gyilkos
ságot. Megmondtam, hogy gyilkolni csak a 
legvégső esetben szabad, önvédelemből. Tud
játok, hogy minden tőlem függ. Az élete
tek és halálotok a kezemben van. Ha én nem 
volnék, már régen a fegyházban volnátok 
valamennyien.

Körülnézett és mikor folytatta, a hangja 
kíméletlenül élessé vált.

— Tegnap az Excentrik Varietében jól
sikerült rablás történt. Nagyon szép munka 
volt. Ki csinálta?

Csend. A banda tagjai összesúgnak. Az 
álarcos asszony öklével az asztalra üt.

Nem hallottátok? Azt kérdeztem, ki volt 
a tegnapi sikeres szereplő?

Kényszeredett mozdulattal lép elő egy ha
talmas termetű mészároskinézésü férfi és 
halkan mondja.

— Én ... én voltam, Lady X....
— Jim Wilson. Gondoltam ... Jim Wil

son, határozott parancsom ellenére gyilkol
tál.

Az óriás sápadtan törli homlokáról a ve
rejtéket.

— Lady X.... én ugy gondoltam, hogy... 
Az asszony türelmetlenül kiált közbe.
— Mióta gondolkozol te? Ez uj dolog. És 

egyáltalán mióta gondolkodik itt valaki raj
tam kivül? Az Angol-Olasz bank kirablásá
nál gondolkoztatok utoljára és akkor is alig 
birtam azt a tizenkét csirkefogót kirántani 
a rendőrség karmai közül.

Nagyon elegáns, magas, szőke férfi állt 
fel.

— Bocsánat, asszonyom, Wilson tegnap

Jövő heti regényszenzációnk:
SZILÁGYI ÖDÖN

A láthatatlan 

bandita
clmü bűnügyi regénye.

véletlenül megtudta, hogy a szóbanforgó 
varietében egy zsebtolvaj-produkció lesz. El
határozta, hogy megszerzi a lopott tárgya
kat. Sajnos, kénytelen volt a maga szakál
lára dolgozni, mert önt nem lehet felkeresni, 
hogy beszámoljunk a terveinkről. Azt sem 
tudjuk, hogy kicsoda... A neve? A neve 
Lady X. Nem tudjuk, honnan jött, amikor 
főnökünk lett. Nem tudjuk, hol lakik... 
Nem tudunk tanácsot kérni.

— Elég! Ha meguntad ezt az életet, menj 
el védőügyvédnek, Tóm Brown. Megmond
tam, hogy csak akkor szabad dolgozni, ha 
én hozom a tervet. Azt hiszem, nem panasz
kodhattok a jövedelem miatt. Egyébként ma 
ne menj haza, mert John Clyft két detektí
vet küldött a lakásodra. Itt van egy hajó
jegy. Atmész Franciországba és ott várod 
be további utasításaimat.

Tóm Brown megszelídülve sompolyog az 
asztalhoz és elveszi a jegyet.

— Van pénzed?
— Van valami.
— Itt van háromszáz font.
Tóm eltűnik. Lady X. újból megszólal.
— Parker nincs itt?
Egy leány a háttérben feláll.
— De hiszen tudja asszonyom, hogy el

fogták még tegnapelőtt.
— Már kiszabadítottam. Itt kellene 

lennie.
Nyílik az előszobaajtó és frakkos fiatal

ember lép be rajta.
— Most kell jönni, Parker? Hol voltál?
— Bocsásson meg, lady, de hivatalos vol

tam a holland konzulnál rendezett estélyen.
— Remélem, nem loptál semmit? 
Parker sértődött hangon felel:
— Na hallja, lady ... úriember vagyok. 

Vendégségben nem szoktam lopni.
Az álarcos asszony ajkain alig észreve

hető mosoly suhant át, de rögtön elkomo
lyodik.

— Na, rendben van. Ülj le és maradj 
nyugton. Jim Wilson, folytassuk.

Jim egészen elgyöngülve hebegi.
— Kérem, lady.... én nem akartam 

megölni. Ha lehetett volna másként... de ez 
volt az egyetlen megoldás...

— Akkor abbahagyod a dolgot! Azért a 
pár rongyos ékszerért nem lett volna olyan 
nagy kár. Egyébként pedig szemtelenül ha
zudsz. A múltkor is, a Psmith-villa kirab
lásánál, alig bírták kiszabadítani a kezeid 
közül, azt a szerencsétlen öreg inast, aki 
még most is kórházban van.

—- Én?
— Igen, te! Nyolc hónap őta ebben a 

bandában rend van. Nyolc hónapja nem 
történt gyilkosság. Ezután sem fog. Elég 
erős vagyok hozzá, hogy példát statuáljak. 
A harmadik szakasz lépjen elő!

Hat rosszképü, tagbaszakadt férfi állt fel 
és közeledett az asztalhoz.

— Vegyétek elő a revolvereiteket.
— Kegyelem! — kiáltotta Wilson két

ségbeesve.
A revolverek előkerültek.
— Nincs kegyelem, — mondta halkan az 

asszony —, vigyétek a másik szobába és 
löjjétek agyonI

A hat férfi megragadta Wilsont, a halál
raítélt azonban szörnyű erővel védekezett. 
Kettőt leütött hóhérai közül, a harmadikat 
fojtogatni kezdte, a többiek azonban agyba- 
föbe verték revolvereikkel és mikor elká
bult, összekötötték a kezeit.

— Kössétek be a szemét.
Az egyik fekete bársonydarabot vett elő 

és bekötötte Jim Wilson szemét. Jim már 
nem védekezett.

— Vigyétek — mondta az asszony.
A szomorú menet eltűnt a másik szobába 

vezető ajtó függönyei mögött. Pár percig 
csend volt. Egyszerre tompa fegyverropo
gás hallatszott. Aztán a „harmadik sza
kasz" visszatért és felsorakozott a fal mel
lett. Lady X. felállt helyéről és félrevonva 
a függönyt, benézett a szomszéd szobába. 
Egy pillanatig ugy tűnt, hogy megreszket a

függönyt tartó keze, de mikor megfordulj 
már nyugodt volt megint.

— Jim Wilson meghalt, — mondta. Meg
érdemelte, mert feleslegesen gyilkolt.

A társaság még az előbbi jelenet hatása 
alatt állt. Egy pisszenés sem törte meg a 
csendet. Az ezüstálftrcos asszony újra meg
szólalt.

— Most pedig kiadom a következő hétre 
szóló utasításaimat. —

Kezébe vette az előtte fekvő, összehaj
tott papirszcletet. — Figyeljetek ide. A 
Nemzeti Bank nagyobb szabású aranyszál- 
litmányt kap a napokban Indiából. A szál
lítmány ..,.

VIII.
A királyi ügyész estélyt adott.
Az éjszaka előrehaladott óráiban már 

mindenki emelkedett hangulatban volt, mi
kor a nagy szárnyasajtó nesztelenül kinyílt 
és a komornyik lépett be.

— Mr. Jolin Clyft — jelentette.
Ellen jókedvű nevetéssel sietett a detek

tív elé.
— Isten hozta, Clyft! Rég nem láttam.
— Tudja, asszonyom, hogyha nyomozok, 

akkor megszűnők társaslény lenni. Márpe
dig az utóbbi időben igazán rendkívül sok 
a dolgom.

— Gyújtson rá, Clyft, — mondta az asz- 
szony egy nagy társaság közepére ültetve 
Clyftet és maga is rágyújtott — van már 
valami eredmény?

— Van is, meg nincs is. A színházi rabló
gyilkost nem tudom megtalálni, viszont azt 
tudja, hogy a Nemzeti Bank aranyszállit- 
mánya megmenekült. Nekem az a vélemé
nyem, hogy rendkívül jól megszervezett 
bandával állunk szemben és mindkét eset 
innen indult ki. Meg kell vallanom, hogy 
nagyszerű ember lehet a vezérük. Egészen 
elsőrangú tervet dolgozott ki az aranyszál- 
litmány megszerzésére. Csak egy helyen szá
mított rosszul.

— Éspedig? ,
— Éspedig ott, hogy nem tartotta széni 

előtt, kik a szállítmány kísérői. Itt borult 
fel a dolog, mert Arany Őfelsége egyik tit
kos testőre nem kisebb személyiség volt, 
mint csekélységem.

Ellen elmosolyodott.
— Maga nagyon elbizakodott, Johnny, 

Meglátja, egyszer meg fogja járni.
— Hát persze, hogy elbizakodott vagyok. 

Ezt a kis hercehurcát az indiai aranyvona
ton a legszebb eseteim közé jegyzem fel. 
Bizony könnyen otthagyhattam volna a 
fogam.

— Elbeszéli?
— Szívesen. Nem akarom, hogy szeré

nyebbnek lássanak, mint amilyen vagyok. 
Szeretem, ha megtapsolnak. Tehát: a múlt 
szerdán reggel éppen kidörzsöltem szemem
ből az álmot és rágyújtottam az első ciga
rettára, mikor belépett néger barátom Bob, 
aki egyszemélyben inasom, szakácsom, ki
futóm, szóval egész személyzetem és egy; 
levelet adott át. A levélben ez állt: Mr, 
Clyft keressen fel ma délelőtt az irodám
ban. O. Connor.

— Dühös lettem. Ki az a fölényes és ki
rályi hangú O. Connor, aki egyszerűen fel
rendel az irodájába? Éppen össze akartam 
gyűrni a levelet és rM1., kedves szokásom 
szerint Bob fejéhez vágni, mikor egy pil
lantást vetettcin a felső bal sarkára és meg
láttam a kis méhekkel körülvett kaptárt.. 
„Hohó, hiszen ez az O. Connor csakugyan 
király. A Nemzeti Bank vezérigazgatója, 
volt pénzügyminiszter. Gyerünk!"

— Felöltöztem és felkerestem, n Minden 
Angol Fontok korlátlan uralkodóját. Elő
adta, hogy másnap indul nz indiai arany- 
szállitmány és kellene egv magamfajta em
ber, aki megvédje ezt a kényes portékát a 
szelíd emberektől, akik, ha megérzik a sza
gát, rögtön vadállatokká válnak.

— Ha az aranyrudak sértetlenül és hi
ánytalanul érkeznek meg, tízezer fontot kap 
tőlem — mondta és ez volt a legértelmesebb 
mondat, amit életemben hallottam.

— Már minden elő volt készítve. Egy 
óra múlva repülőgépen ültem útban Mar- 
scilles felé, ahová a motorhiba miatt vesz
teglő hajó elébe különtonatot küldtek az 
aranyszállitmány számára. Doverig minden 
rendben ment, a rakományt jól el lehetett 
helyezni az utólag Calaisba rendelt kis gő
zösben. Doverben újra összeállítottunk egy 
szerelvényt, melynek a közepére helyeztet
tem el a három aranyrndakkal telt vagónt. 
Én az utánuk következő kocsiban ütöttem 
fel főhadiszállásomat.

— Egymásután maradtak el mögöttünk a 
ködös rétek a szürke bivalynyájakkal és a 
füstölgő gyártelepek. Én már a zsebemben 
ereztem a tízezer fontot, műikor egyszerre 
felpattantam a helyemről és a fülke másik 
sarkára repültem. Azt hittem: kisiklott a 
vonat, de aztán rájöttem, hogy csak na
gyon hirtelen fékezett és » nyílt pályán 
megállt.

Kezdődik —• gondoltam — és a kis 
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acélhídon átrohantam az első arany- 
yagónba.'

— Mindhárom kocsiban hat-hat katona 
volt felhúzott szuronypuskákkal. A sarok 
bán megpillantottam a három golyószórót, 
lövésre készen, csak éppen nem volt, aki 
elsüsse Őket A katonák ott ültek, keskeny 
fapadjukon, hátukat a vonat falának tá
masztották és aludtak. A vágón belsejét 
furcsa, fehér füst lepte el.

Rémülten kiáltottam fel. Éreztem, hogy 
most már komoly baj van. A támadást 
nagyszerűen készítették elő. Kinyitottam az 
egyik kis ablakot és néhány vasutast lát
tam, akik a mozdony elé szaladtak.

— Mi történt? — kiáltottam ki nekik.
— Fahasáb van a síneken.

Ki akarták siklatni a vonatot?
— No, azt nem hiszem — rázta a fejét 

egy kalauz —, a dorong nem olyan súlyos, 
hogy ez sikerült volna.

Elgondolkoztam. Ha nem lehetett arra 
számítani, hogy a szerelvény kisiklik, akkor 
csak azt akarták, hogy a vonat megálljon 
és — és? Hogy én... el akartak távolítani 
a fülkémből.

Miért?
— Már szaladtam is vissza. Közben a vo

nat újra megindult. A fülkémben nem volt 
senki. Talán tévedtem volna? Nem. A fel
öltőm zsebéből kilógott a keztyüm. Nyilván 
a revolverem után kutattak. Eszerint jó 
lesz körülnézni. Háromszor is átkutattam a 
fülkét, anélkül, hogy valamit találtam volna. 
Már éppen abba akartam hagyni, amikor 
eszembe jutott hogy a vészféket nem vizs 
gáltam meg indulás előtt Ez csúnya mu
lasztás volt. Mi lesz, ha egyszer meg aka
rom állítani a vonatot?

— Már le is szakítottam a féket takaró 
papírlapot és inkább örvendezve mint meg- 
lenödve állapítottam meg, hogy nem téved
tem. A fék le volt szerelve és helyébe na
gyon elmés kis szerkezetet állítottak. Kis 
gumicső, amelynek a végén pumpa van és 
két drót, melyeket apró akkumulátorhoz 
vezettek. Ez hajtja az egészet. Hogy mi van 
a pumpában, azt, ha nem is tudtam volna
— megérettem. Valami gáz ömlött szét las
sanként a fülkémben. Felrántottam az ab
lakot, sietve leszereltem a veszedelmes gé
pezetet és kidobtam.

— Tehát engem is el akartak altatni, mint 
a katonákat. Csakugyan a katonák!... mi 
ez? Kezdem elveszíteni a fejem? A katoná 
kát talán magukhoz lehetne téríteni?

Kimentem újra az aranyvngonba és meg
próbáltam mindent, hogy felébresszem a 
békésen szunnyadó hadfiakat. Persze hiába
való munka volt. Közben akár hiszik, akár 
nem — lázasan gondolkodtam, hogy volta
képpen hol lehelnek azok a gentlemanek, 
akik ezt a jó munkát elvégezték. A kocsik 
tetején nem valószínű, mert ott meglátták 
volna őket. Az alvázakon? Nincs kizárva, de 
annyian semmiesetre nem lehetnek, hogy az 
aranyszállilmányt végleg pártfogásukba ve
hessék. Azt hiszem, legjobb lesz belemenni 
a játékba. Majd meglátjuk, mit lehet azután 
csinálni.

— Otthagytam a katonaruhába bujtatott 
alvó faklrokat és visszatértem fülkémbe. 
Jól megmarkoltam zsebemben a revolvere
met, hátradőltem és úgy tettem, mintha én 
is elaludtam volna a vészfék helyéről ki
áradó gáztól, amely mint tudjuk, már egy
általán nem áradt.

— Ráhibáztam a dologra. Nem telt el öt 
perc és az ablaknál felbukkant egy fej. 
Aztán egy váll. Kívülről leeresztette az ab
lakot és könnyedén bemászott, egy ruga 
nyosmozgásu fiatalember.

Meglepődve állt meg és körülszaglászott 
Kereste a gázt, amitől elaludtam. Aztán rám
pillantott és ijedten tántorodott hátra. Ne
kem akkor már nyitva volt a szemem, ke
zemben volt a revolver és olyan mosollyal 
néztem rá, amelyet az Írók jólelkünek szok
tak nevezni.

— Nos, fiatalember — kérdeztem — most 
mi következne?

Értelmetlenül bámult rám.
__ Hogy-hogy mi következne?
__ Úgy értem, kisfiam, hogy lesz szives 

most nekem mindent elmondani. A hodiler- 
vet. Vegye úgy, mintha aludnék, ön látja, 
hogy én csendesen szendergők az önök jóvol
tából és?!...

__ A fiatalember összeharapta a száját. 
Oldalához nyomtam a revolvert, amire sür
gősen megjött a szava. Szépen elmondott min
dent. A vonaton rajta kívül csak egy társa 
van Az én vagonom akiit az alvázra helye
zett deszkaszálon fekszik. A most következő 
állomás után néhány száz méterrel megállít
ják a vonalot, ahol nyolc ember várja őket 
teherautókkal. A kisszámú vasúti személyze
tet revolverekkel sakkban tartják kelten, fi 
többiek pedig álhordják az aranyat a teher
autókba.

— Most már rendben volt minden. Kény- 
saeritettem foglyomat, hogy hívja fel a tár
sát. A másik gyanútlanul feJjött és mire ész
revette a változott helyzetet, inár ké„ső volt. 
Megmotoztam őket és elvettem n revolverei
ket. Miután az ominózus megállóhoz értünk
— behívtam egy kalauzt, hogy előkészítsem 
őket a közeli harcra.

— A többi már nem érdekes. A vonat ab
lakéin kidugtuk a golyószóróknl és mindegyik 
mögé egy vasúti alkalmazott Alit, A banditák 

látták, hogy baj van és el akartak mene
külni, amire én kétoldalt formális zárótüzet 
vezényeltem. Ha csak nem akarták szitává

lövetni magukat — egyhelyben kellett marad
niuk, amíg leszálltunk és lefegyvereztük 
őket.

John Clyft befejezte elbeszélését.
— Bravó — mondta Ellen — ezt kitünően 

os.inálta, Johnny, tiz embert fogott el egy 
csapásra. Csak vigyázzon, hogy megint meg 
ne szökjenek, mint a múltkor az e Parkőr, az 
úri betörő,

Clyft elmosolyodott.
— Elvégre detektív és börtönör nem le

hetek egyszerre.
Az inas lépett be.
— Mr. John Clyftet a telefonhoz kérik. 
Clyft kisietelt és pár perc múlva félig mo

solygó, félig bosszankodó arccal jött vissza.
— Igaza volt, asszonyom — mondta Ellen

nek. — Az az ur, akivel most telefonon érte
keztem, azonos volt a vasúti támadásnál elő
ször elfogott fiatalemberrel. Kíméletesen, de 
örömmel hozta tudomásomra, hogy mindnyá
jan szabadok és jó egészségnek örvendetnek; 
valamint orról is biztosított, hogy rövidesen 
ki fog rabolni.

— önt? — kerdezlék többen nevetve, — a 
detektívet?

— Engem.
Ebben a pillanatban kialudtak a villanyok 

a hatol más teremben. A sötétség csak néhány 
másodpercig tartott, mielőtt bárki megmoz
dulhatott volna újra világosság támadt.

A terem két bejáratánál négy álarcos férfi 
állt revolverekkel kezükben. Es már hallat
szott is a sablonos utasítás.

— Kezeket feli Menjenek e falhoz! Csend 
legyen és senki se mozduljon!

A társaság felemelt karokkal felsorakozott 
a fal mellett. Keltő a betörők közül végig
kutatta a zsebeket, az idegesen meggőrbült 
ujjakról leerőszakolta a ragyogó gyűrűket, 
karpereceket és egymásután szedte le a 
gyöngysorokat. Az egyik levette nyakáról 
nagy selyemsálját, lelerilette az asztalra és 
az értéktárgyak pár pillanat múlva összehal
mozódtak rajta.

Az álarcos csoport egyik tagja, aki revol
verrel tartotta sakkban a társaságot, most 
megállt Clyft előtt.

— Hogy érzi magát ilyenkor, Mr. Clyft?
— Köszönöm, kitünően.
— Na, engedje meg, hogy szerény szol

gája kételkedjék ebben.
— Kérem, ha ez önnek örömet okoz, csak 

tessék.
— Mik a tervei a jövőre nézve?
Clyft elnevette magát.
— Mi ez, betörés vagy interjú? Egyébként, 

ha nagyon érdekli, el fogom önt fogni, ked
ves barátom. Újra elfogom, mint a vonatban. 
És nem fog megszökni.

— Meglátjuk.
— Meg.
— Az értéktárgyak és pénztárcák szorgal

mas gyűjtője most Clyfthez ért és benyúlt a 
szmokingja belső zsebébe. A revolveres 
újra megszólalt

— Mulatságos helyzet, mi? Főfelügyelő ur!
— Nézze, fiatalember, nem illik igy vissza

élni a helyzettel. Ez nem úri eljárás. Gúnyo
lódtam én magával az aranyvonaton? Ugye 
nem? És higyje el nem fogok gúnyolódni

akkor sem, mikor végleg lakat alá tétetem 
önöket, kitűnő vezérükkel együtt.

— Igaza van Mr. Clyflnek — szóladt meg 
a másik revolvers ember — ne beszélj annyit.

Clyft hozzáfordult.
— Ah, kedves Parker, igazán lekötelezett, 

hogy igy védelmemre kel. Majd viszonozom 
annak idején.

— Mr. Clyft pénztárcáját én teszem el em
lékül. Örülök, hogy a tizezerfontos csekk 
nincs benne, — mondta Parker, gyors kézzel 
átkutatva a tárcát. — Sajnálnám elvenni, 
megszolgálta. Viszont ez a kis pénz, ami ill 
van, kell: megértheti, sok a rezsi...

— Hogyne, értem, — bólogatott Clyft — 
csuk arra kérem, hogy a feljegyzéseimet adja 
vissza. Az az önök számára úgyis értéktelen.

— Tessék, parancsoljon — mondta Parker.
— Köszönöm.
— Óh. szót sem érdemel.
Utolsónak maradt Ellen. Egy pillanatra 

sem veszhette el nyugulmát, csak mikor le
kapcsolták nyakáról, gyémántkolliéját, reme
gett egy kicsit felemelt keze.

— Most pedig szíveskedjenek háttal fór- 
dúlni! — vezényelt Parker.

A társaság kelletlenül fordított hátat. A 
yillany újra elaludt, egy pillanatig csend volt, 

aztán Clyft a kapcsolóhoz ugrott és a termet 
újra fény öntötte el. A betörők eltűntek.

— A telefonhoz! A rendőrségetl — kiabál
ták mindenfelé.

— Ugyan kérem — vetette közbe Clyft, -■ 
nem kezdőkkel van dolgunk. Fogadjunk, 
hogy a telefondrót el van vágva.

Valaki kiszaladt a telefonhoz. Pár pillanat 
múlva visszajött.

— Igaza volt, — mondta Clyftnek, — a 
telefondrót két darabban van.

— Hölgyeim és uraim — szólalt meg Clyft, 
— Önöket megrabolták, engem pedig csúnyán 
megcsufoltak. Most még nagyobb erővel me
gyek a küzdelembe. Kijelentem önöknek, 
hogy egy héten belül visszakapják a holmiju
kat. Jó éjszakát. — És kisietett a teremből. 
Az ajtó durranva vágódott be utána.

Egyenesen a rendőrségre sietett és beje
lentette magát a rendőrfőnöknél. Pár pilla
nat múlva megjelent az ajtóban egy rendőr

— Tessék parancsolni — mondta. — 
Öméltósága még nem feküdt le.

A detektív belépett a rendőrfőnök szobá 
jába. Az ajtót gondosan betette maga utón 
és halk, határozott hangon beszélni kez
dett. Elmondta a ma éjszakai eseményeket

A rendőrfőnök mosolygott.
— Nézze, kedves Clyft, a maga kezében 

jó helyen látom a dolgokat, azért engedem 
meg magainnak ebben a komoly pillanat
ban, hogy nevessek, őszintén szólva, mu
latságos a helyzet. A londoni rendőrséggel 
azt csinálja már hetek óta ez n banda, 
amit akar, ön minden rossz lépésünket n 
szemünkre hányja. Most végre ön is meg 
járta velük.

Clyft nagyot szippantott szivarjából és 
clgondolkozva szórta le róla a hamut a 
perzsaszőnyegre.

— Igaza van méltóságodnak, ha gúnyo
lódik. De a velem történt dolog megtörtént 
már más rendőrségi emberrel Is.

— De csak detektiwe! — mondta moso
lyogva a másik — rendőrrel még soha.

Clyft nem felelt.
— Egyébként kedves Clyft rendelkezé

sére állok. Mit akar most csinálni.
A detektív hosszas fejtegetésbe kezdett. 

Elmondta terveit, eddigi nyomozása ered
ményét és pár újabb támpontot.

Mintegy félóráig tartott n tanácskozás. 
Mikor befejezték és Clyft felállt, hogy bú
csúzzon, a rendőrfőnök megjegyezte.

— De most már menjen haza, Johnny és 
feküdjön le. Maga az utóbbi időben egyene 
sen visszaél az egészségével.

— Igen, hazamegyek — mondta a detek
tív és búcsúzott.

Kilépett a rendőrség épületéből. Beül*  
egy taxiba és hazavitette magát. Néger szol 
gája szélesen mosolygott, mikor lesegitette 
a kabátját.

— Mr. Clyft ma aludni fog — mondta. 
Ez is régen esett meg. Minden reggel ugv 
vetem meg az ágyat, ahogy este kibontot
tam.

Ez igaz volt. A detektív egy héten két
szer sem aludt otthon. Néha délután haza
jött, vagy a Scotland Yardon bement egy 
üres szobába és aludt egy-két órát.

— Ne zsörtölődj, öreg fiú — mondta. — 
Ha ezt a nyomozást befejezem, annyit al 
hatunk, amennyit akarunk. Van valami 
ennivaló?

Bob hideg sültet, sajtot, süteményt és 
whyskit hozott, Clyft éppen hozzálátott n 
falatozáshoz, mikor megcsendült a telefon. 
Bob leemelte a kagylót és odavitte a készü 
léket gazdájához

__ Halló, itt Clyft — mondta a detektív 
Parancsoljon, méltóságos uram! Micsoda? 
Lehetetlen! Nahát, ez óriási... Hogy neve 
teke?... persze, hogy nevetek... egész 
tiszteletteljesen, de nevetek ... Holnap, 
méltóságos uram. Okvetlen... méltóztassék 
rámbizni... Jóéjszakát.

Letette a kagylót és hangosan hahotázve 
dőlt hátra a székén.

__ No, öreg Bob — mondta, mikor lé 
tegzeihez jutott, nevess hát te is. Ez éjjel 
kirabolták a rendőrfőnök lakását. Még a 
bútorokat Is elvitték.

*
A reggeli lapok tele voltak a két betörés

sel. Hálás téma volt. Egy éjszaka kél ilyen 
betörés. Megrabolták a legjobb londoni 
detektívet és mindent elvittek a rendőr
főnök lakásából.

Az egyik napilap humorosan fogta fel a 
dolgot.

„Biztos, hogy a rendőrfőnököt azért ra 
bolták ki — irta — hogy John Clyftet, a 
kitűnő detektivet rehabilitálják. Hogy az 
egyik korifeus ne vethessen a másik szc 
mérc semmit. Nem is hittük, hogy betörők 
ben ennyi lojalitás legyen.

Ott voltunk a rendőrfőnök lakásán. A 
betörök itt ugyancsak „tiszta Időt" csinál
tak. A falakon, a képek helyén csak az ár 
ván maradt szegek lógnak. Reméljük, 
senki sem veszi ezt célzásnak. Az azonban 
nincs tendencia nélkül, hogy egy sarokban 
érintetlenül ott hagyták a rendőrfőnök érté 
kés és elegáns sétabotját. Nyilván azért, 
hogy legyen mivel ütni a nyomukat."

A rendőrfőnök dühében és elkeseredésé
ben a haját tépte, Clyft pedig úgy dolgo
zott, mint egy gőzgép. Végig rnzziáztn az 
összes kültelki kocsmákat. Elfogta Millert, 
a „késdobáló1* kocsma tulajdonosát, régi

A kínzó fájdalmakat percek alatt 
óleső, egészséges érzés váltja fel.

Próbálja ki a bécsi állami Rjógytzerlár (volt es. és 
Kit udv gyógyszertár) által tudományos módszerekkel 
tökéletesiletl balzsamos SZT. RÓKUS LABSOT. Csekély 
mennyiséget ebből (elold és at oxigénnel dúsan telilelt 
ryőng.vóző, jótékony meleg vízben áztatja lábait lo per
it!. A fájdalmas zsibbadások felhorzsolások, égető ér
ések. a boka és lábfej duzzadásai már az első lábfOrdá 

.i'án megszűnnek. Hosszabb áztatás annyira ntegpuhitja 
i tyúkszemeket egészen a gyökeréig, hogv azok kézzel 
Ws nélkül kiemelhetők. Főraktár: SZT. RÓKUS GYÓGY- 
<?KRT\R Budapest VH Rákóezt-ut 70.

ismerőseiket és naphosszat úgy szaladgált 
az utcán, mint egy zsákmányt szimatoló 
vadászkutya.

A razziáknak meg is volt az eredménye. 
Az egyik este, az aranyvonatbeli támadók 
vezetője, egyenesen a karjaiba szaladt.

Bevitték a rendőrségre, de nem lehetett 
belőle kicsikarni semmit. Konokul tagadta, 
hogy része volt a két betörésben. A bandára 
vonatkozóan sem volt hajlandó elárulni 
semmit.

— Majd megjön a te szavad is — mondta 
káromkodva a detektív. — Majd én meg
találom az eszközt hozzá.

— Nem hiszem, Mr. Clyft — mondta a 
fogoly’. — Nálunk az árulást halállal bün
tetik és semmi kedvem idöelött itt hagyni 
ezt a szép világot.

— Nem lehet semmi bajod, mert itt 
vagy.

— A főnök keze idáig is elér, tessék ne
kem elhinni.

— Vigyázunk rád.
__ Nem, szó sem lehet róla. Ha tehet

ném, sem mondanék semmit A társaimat 
nem árulom el.

— Szóval, semmiképpen nem vagy baji 
landó?

— Semmiképpen. Itt tartózkodásom 
ugyanis rövid lesz.

— Ne hidd azt, barátocskám. Most nem 
fognak kiszabadítani.

— Mr. Clyft nem is hiszi, hogy mit tud 
a főnökünk.

A detektív abbahagyta a meddő vallatást, 
__ Na, majd legközelebb közlékenyebb 

leszel — mondta és kilépett a cella ajta-, 
ján, amely előtt külön fogházőr állott fel- 
tűzött szorunyu puskával.

Clyft lázas kutatással töltötte a következő 
két napot. Ki akarta használni azt az előnyt, 
hogy ismerte már a banda néhány tagját.

Most legalább biztosabban mozgott. Kuta
tásai helyét áttette a külvárosba és a legkü
lönbözőbb álruhákban bukkant fel minden-

Egy este, mikor egyszerű munkásnak öl
tözve egy mellékutcából kifordult a Delawar- 
Streetre,'nyúlánk, karcsú fiatalember tűnt fel 
alötte.

— Akármi legyek — mondta Clyft, —■ ha 
z nem Parker.

Azonnal nyomába szegődött és mint az ár- 
lyék, követte utcáról utcára. Parker látha- 
óan nem vette észre az őt követő detektivet. 

CJyf legalábbis megállapította, hogy egyszer 
<em néz hátra.

Parker most meglassította lépteit, majd 
negálIt. Két tagbaszakadt, bőrkabátos férfi 
jött szembe vele és, mikor elhaladtak mel- 
ette, Clyft látta, hogy Parker mond valamit 

az embereknek.
Az egyik kurtán biccentett a fejével és ha

tan jöttek tovább, most már Clyfttel szem- 
’»en. Mikor odaértek hozzá, az egyik meg
szólalt.

— Halló, Mister — nem jönne be velünk 
egy poihár wiskire ide? — és a hátamögött 
dió kocsma felé bökött az ujjúval,

Clyft megrázta a fejét.
— Most nincs időm kocsmába menni — és 

tovább indult.
A másik újból eléje állt.
— Mi az, Uiláu nem felel meg a társasá

gunk?
Clyft végignézett rajta.
— Biztos, hogy belém akarnak kötni —- 

gondolta, — Parkőr észrevett és igy akar 
lerázni.

A bőrkabátos megfogta a detektív mellén 
a kabátot,

— Szóval maga nem tartja szerencséjének, 
hogy velünk ihat?

— Nem. — felelte Clyft őszintén.
A bőrkabátos hirtelen hátrahuzta karját, 

hogy leüsse Clyftet, ez azonban számított erre 
és megelőzte, óriási erővel vágott bele ellen
fele arcába, aki végigzuhant a földön. A kö
vetkező pillanatban azonlwn már a detektív 
szédült cl attól a hatalmas ütéstől, amit tá
madója társától kapott. Nekiesett a falnak és



HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1933 március 20,

pár másodpercig üveges szemmel nézte az 
újra feléjelcndlilö utóhállót, aztán Jobbvállába 
összepontositva1 minden erejét, a gyakorlott 
boxoló halálos, bizonsággal találta el ellen
fele szivgödrét.

Mint a sz. Hitölt, hördüli fel a másik Az
tán lassan összecsukjon és leereszkedett a 
földre. Clyft futásnak eredt Parker után. 
Parker azonbatn kihasználta előnyét és mi
előtt a detekti v megközelíthette volna, be 
fordult a sarkon. Mire Clyft is a sarokra 
ért, Parker már eltűnt.

A detektív sússzasielett a két leiitötthöz. 
Az egyik már világához tért és kábullan ta 
pogatla az állói Civil odasipolt egy rendőrt 
Magáhozlérifcltck a másik knock-outolt fér
fit és bevitték őket a kapitányságra. Clyft 
testig vallatta őket. ígérgetéssel, lényegété 
sekkel kiszedett belőlük egyet-mást és még 
aznap éjjel a Hudson Losv-slreeli sárga ház 
körül ólálkodott. Megvizsgálta a berozsdáso- 
dott kaput, nzlí'in körül*  étálta a házal. Mi 
kor kijutott a telepre, elővette zsebláinpá 
jól. Nehéz kutatásra volt elkészülve és 
nagy meglepetés érte. A rejtekajló, melynek 
létezését biztosra vette, de fogalma sem volt 
róla: hol van olt állt elölte nyitva.

Ebben a pillanatban hatalmas ülés érte 
a lejét. Elszédült és a zseblámpa kihullott 
a kezéből.

Mikor feleszmélt, pazarul butorozotl 
óriási teremben találta magát. Szemben vele 
revolverrel a készükben két féri) ült, akik
nek egyikében Clyft Parkért ismerte fel. A 
másik öszhnju, jólöllözött, hatvan év kö
rüli szikár ember volt.

— Az, hogy ön itt van, uram, — kezdte 
az öreg ember — azt bizonyítja, hogy he
lyesen Ítéltem meg a lehetőségeket. Mikor 
Parker látta, hogy ön leüti azt a két fickót, 
rögtön számítottunk rá, hogy ön megtalálja 
nz. eszközt, amivel vallomásra bírhatja őket. 
A csirkefogók csakugyan kiköpték a rejtek 
helyünket. Majd elintézzük velük a dolgot 
később. Mindenesetre beláthatja, hogy szá
munkra ez volt az egyetlen helyes lépés, ön 
túl sokat tud már.

_  Egyet még nem tudok, — szólt közbe 
Clyft ennek a bandának ön a főnöke?

— Nem — mondta az. — A főnökünk 
ott áll.

Clyft hátrafordult. A függönnyel eltakart 
ajtó nyilasában magas, karcsú nő állt. Sö
tétkék, szűk szoknya volt rajta és bordó 
bársony orosz blúz, mely a nyakát is elta
karta. Arcát ezüstszürke .selyemálarc fedte, 
kezében hangfogós, kicsi automatarevolverl 
■tartott.

• Clyft könnyedén meghajtotta magát.
__ örülök, hogy látom, asszonyom. Mond

hatom, az emberei nem a leggyöngédebbek. 
Nézze, mekkora daganat van a fejemen.

— Igazán sajnálom, — felelte a nő le- 
tompitolt hangon, szinte suttogva. — A 
cél szentesíti az. eszközt. Menjetek ki! — 
szólt oda embereinek. — Majd szólok, ha 
szükségem van rátok.

A kél férfi kiment. A nő maga elé tartott 
revolverrel közeledett Clyfthcz.
- Foglaljon helyet, Mr. Clyft, — mondta 

—- ebben a pillanatban magam sem tudom, 
mit kezdjek önnel. Kijelentem, hogy ko
moly gondokat okoz nekem.

Sajnos ez a helyzet. Nekem is vannak 
céljaim és én néni válogathatok az eszkö
zökben.

Igen. Nekünk innen cl kell költöz
nünk. Valószínűleg a városból is. Maga 
megint csak felkutatna bennünket. Egye
lőre fogvatnrljuk. Igen... tudom, hogy 
a legegyszerűbb megoldás volna, ha meg
ölnénk, de ezt szeretném elkerülni. Ebben 
a bandában nem szabad embert ölni.

Clyft elmosolyodott. Hátradőlt a karos
székben és cigarettát sell elő.

—- Parancsol? — kérdezte.
Az asszony kivett egy cigarettát. Meg

nézte, megszagolta, aztán lassan szétmor 
Zsolt a ttjjai közt.

— Köszönöm mondta és szintén mo- 
siolvgotl, — kitűnő altalószer, de én már 
ezei- túl vagyok.

Clyft nem jött zavarba.
— Maga nagyon ügyes. Ebben különben 

pillanatig sem kételkedtem.
Majd inkább én kínálom meg magát 

Tessék’
Rágyújtottak.
- Azt mondja, hogy a maga bandájában 

nem ölnek? l’s az. Excenlrik-varieté-beli 
gyilkosság?

Az asszony clkomolyodolt.
— Igen, igen. - mondta idegesen. — Az 

a dolog nem tőlem eredt. Egyébként a gyil
kost kivégeztél lem.

— Micsoda?! Kivégeztctte?
— Tgcn.^Ha elfogják, ugyanaz lett volna 

n sorsa. Én csak a törvényt helyettesitet- 
tem.

Clyft halkan mondta.
- 11a engem megölet, azt is önvédelem

ből teszi. Én a maga romlását okozom, ha 
életben hagy.

__Tudom. — mondta most már szinte 
suttogva az asszony Meg kellene ölet 
nem

__ És miért nem teszi?
__ Azért, mert... mert sajnálom .. . 

magn nagyon szimpatikus ember.
.— t’gy?
_ jqa jgen, ezt persze minden cél nélkül 

mondtam, éji tudom, hogy maga Lady Ellen

nek, a királyi ügyész feleségének udvarol.
Clylt felpattant.
— Ezt is tudja?
— Én mindent tudok.
— Honnan tudja?
— Ez nem fontos. — Szép asszony?
— Szép.
— Szereti?
— Ez nem tartozik Ide.
— Igaza van. llát kérem, ön egyelőre a 

foglyom marad. Jefferson!
A függöny meglebbent. Az előbbi őszhaju 

férfi lépett be.
— Vigyázz rá, mint a szemed világára 

Cigarettát ne fogadj el tőle. Ha szökni akar, 
azonnal lődd le.

Megfordult és szó nélkül kisietett a te
remből.

X.
John Clylt belépett a liftbe, amely fel- 

repitette a harmadik emeletre. Elővette a 
kulcsút és kinyitotta az ajtót. Az előszobá
ban letelte a kabátját és nagyot nyújtózott.

— Ezt sem hittem volna, — mondta — 
hogy meg ma itthon leszek.

Mikor belépett a szobába, furcsa érzés 
fogta el. Mintha nem volna egyedül. Gyor
san a villanykapcsoló után nyúlt és meg
csavarta. Meglepődve hőkölt hátra.

Az ezüstálarcos asszony ült vele szemben 
az asztal előtt. Kezében most is ott volt az 
automatarevolver.

- - Amint látja, Clyft, nem sokat változ
tatott a helyzetén, ■— kezdte — üljön le és 
tegye, amit mondok.

Clyft leült.
— Tessék. Mit óhajt?
— Nagyon kérem, mondja el az elmúlt 

órák történetét. De egész pontosan. Semmit 
sem hagyjon ki.

— Nem szívesen teszem, mert nem egé
szen úgy történt, amint én akartain. A vé
letlen nagyon drasztikus megoldást talált.

— Mikor magamra hagyott Mr, Jeffer- 
son-nal, elkezdtem gondolkozni valami 
megoldáson. Az öreg mereven ült velem 
szemben és revolverét fenyegetően szegezte < 
a mellemnek. Sok lehetőségem nem volt. A 
percek csigalassúsággal vánszorogtak Ta
lán egy óra telt el, mikor láttam, hogy Jef- 
ferson kissé elgyengül. Keze már nem tartja 
olyan határozottan a revolvert.. Az ilyen el
ernyedések nem tartanak tov '-b egy-két 
percnél. Nekem tehát gyorsan kellett csele 
kednem. Az asztalon álló cigaretta után 
nyúltam. Elővettem az öngyújtómat és mi
kor rá akartam gyújtani — elejtettem. Le
hajoltam utána és igy kikerültem Jefferson 
fővonalából. Most gyors mozdulattal na
gyot ütöttem alulról az alsó karjára az 
ütőér felett. A revolver kirepült a kezéből, 
de mire én utána kaphattam volna, korát 
hazudtoló fürgeséggel ugrott oda és kapta 
fel. Egy lövés dördült el. Nem talált. Má
sodpercek töredéke alatt ment végbe az 
egész. A második lövést már nem vártam 
be. Hatalmas ökölcsapással leütöttem és az 
egyik ajtóhoz ugrottam. Mikor visszanéztem 
— láttam, hogy Jeffersonnak dől a vér a 
fejéből. Estében belevágta az asztal sár 
kába. Futólépések zaját hallottam és kiug 
róttam az ajtón. Rövid keresgélés után, mi 
kor üldözőim már erősen a nyomomban 
voltak, megtaláltam a rejtekajtót és — 
... most itt vagyok.

Az ezüstálarcos asszony végigsimogatta a 
homlokát és az asztalra eresztette a revol- 
verét.

— Jefferson meghalt, — mondta halkan.
— Gondoltam. En sajnálom a legjobban. 

Itt élet-halálharc volt. Vagy ö, vagy én. 
Mindazonáltal gondolhatja, hogy nem akar
tam megölni. Szerencsétlenül esett.

— Tudom. Jefferson... nz apám volt.
— Nagyon sajnálom magát, asszonyom.
— Most már még többet megtudhat, - 

folytatta az asszony és gyors mozdulattal le
kapcsolta az álarcát.

Clyft rémülten kiáltott fel.
— Elleni
— Én vagyok. Én is tartoztam egy valló 

mással, pedig ezzel elveszítettem magát, 
aki ...

Egy pillanatra elhallgatott, aztán kemény 
hangon folytatta.

— Maga tudja, hogy a férjemet sohasem 
szerettem. Bizonyos körülmények kénysze
rítenek arra, hogy hozzámenjek. Három éve 
éltünk együtt, mikor egyszer az apám, aki 
hosszú ideig külföldön tartózkodott: megér
kezett. Régen tudtam, hogy egy kitünően 
szervezett betörőbanda tagja. Azért is kel
lett eljönnöm Amerikából, ide, ahol rövide
sen férjhezmentem. Borzasztó napokat él
tem át, megérkezése után, mert nagyon sze
rettem és féltettem az apámat. Nekem min
den áron módot kellett találnom arra, hogy 
inegvédclmezhesscm. Az is katasztrofális 
lett volna, ha a férjemről megtudják, hogv 
egv betörőnek a vcje. Végre is elhatározó lé
pésre szántam magam. Olyan összekötteté
seim voltak, hogy mindent*  amit akartam:

AMERIKAI TÖRTÉNET ff RÖVID FEJEZETBEN

Részletes pályázati feltételek a lap mis részén.

I. fejezet
Bob Wester és Fred Mollcy. Newyork két legzseniálisabb rejtvényszerkesztője szomoruah 

üldögéltek a Westend Héráid újságpalota teraszán és kétségbeesett sóhajtásokkal szórakoz- 
látták egymást. A bánatra minden okok megvolt, mert Balson ur, a Westend Héráid főszer
kesztője alig liz perccel ezelőtt jelentette ki, hogy ha a két tisztelt munkatársa nem tud hol
napig valami egészen uj rejt vényversenyöl let!el előállni, akkor a következő hó 1-én már 
nias lapnál igyekezzenek fizetést kapni, mert ö bizony nem ad. Balson urat az indította e 
szigorú ukázra, hogy a legutóbbi rejtvénypályázaton csak mindössze 1,013.582 megfejtés ér
kezett be, a régebbi 1,613.705-tel szemben. A buskomor hangulatnak Bob Wester vetett vé
get, aki barátja ámulatára felpattant és az asztalra csapva, diadalmasan igy kiáltott fel:

Vízszintes:
8. Musztafa nagy

vezér másik neve
9. Női név

11. Ez a szám — 
németül

12. Menni készülődik
1,3.  Bómai szám;

1999
14. Zenedarab 
lő. Kínai érték

egység
16. Úgy látszik, vere

kedni szeretne
18. A hetük egymás

utánjából alakul
19. Szét fog válni
22. Nóta bene
24. Olasz miniszter
26. Eltulajdonít
29. Kapni szeretne 
.30. Magyar filmgyár 
-31. Régi mássalhangzó 
.32. Ceruzát hegyez
34. Férjes asszonynak 

van
36. A cipő orra
.38. Egy-kettő — be

kaplak
40. Régi súly
43. Sarvasfajta
44. Exotikus megszó

lítás
46. Névutó
46. Vonatkozó név

más többes szám
ban

48. Nizza francia 
neve

Füjjgő’eges: 1 2 3 4

1. Zola regény
2. Ilyen szamóca is 

van
3. Csokoládégyár
4. Azonos magán

hangzók

5. Gyorsan
6. Bródy színmű 

hősnője
7- Római szám: KO 

és 51
10. Ez Is római szám: 

1043 — de fordítva
16. Odébb teszi
17. Görög betű
18. Tuniszi gabona

mérték
20. Helye ttesltő
21. Vágyakozik

megtudhattam és elérhettem. Felkerestem 
az apámat és közöltem vele, hogy hajlandó 
vagyok átvenni a banda vezetését, de feltét
len engedelmességgel tartoznak nekem, meri 
csak igy tudok felelni a biztonságukért. A 
lehetőség határain belül meg akartam aka
dályozni a napirenden lévő gyilkosságokat. 
Apám életével játszott volna, ha a társaival 
fennálló összeköttetést megszünteti. Tudom, 
hogy’ bűnt követtem el, de az apám miatt 
tettem.

Megcsendült a telefon. Clyft felemelte a 
kagylót.

— Clyft — mondta.
Hallgatott pár pillanatig.

— Az egész bandát? — kérdezte. — Az ék
szerek megvannak? Helyes.

Letette a kagylót és Ellenhez fordult.
— Elfogták őket.
Az asszonynak felvillant a szeme.
— Igen — mondta és újra kezébe velte a 

revolvert’ — elfogták őket. Tehát maga győ
zött. Engem azonban nem fog letartóztatni, 
mert megszököm. Elutazom még ma.

— De Ellen . . .
— Nem. Ne beszéljen semmit. Nem aka

rom, hogy miattam kötelességmulasztást kö
vessen el. Csak maradjon.

Folyton maga előtt tartva a revolvert kihát
rált az ajtón és a detekliv hallotta, amint rá
fordítja kívülről n kulcsot.

Clyft egy pillanatig kábultan ült n helyén, 
óriási küzdelmet vivőit magával. Aztán fel
ugrott és az ablakhoz rohant. Pár lépesre a 
háztól egy utca kereszteződésénél posztolt az 
örszemes rendőr. Clyft sípjába fújt és köze
lebb intette. Elővett egy darab papirt és lá
zasan irta: „Feketeruhás magas nő ebből a 
házból lép ki. Kövesse, és ha valahol meg
állapodik, tegyen nekem azonnal jelentést" 

XI.
Két perccel a london—doveri vonat in

dulása előtt kilépedt a perronra Ellen. Pár szót 
szólt egy kalauznak, aki az egyik kocsi felé 
mutatott. Ellen kis kézitáskájával jobbkezé

A történet folytatása sorrend szerint a vízszintes 5, függőleges 32, 
vízszintes 1 és függőleges 8 sz. sorokba van beleszerkesztve (A nyi
las sorokban előforduló vakbetük: (a, e. e. e. e, e. f, k, l, ó, ö, ő , t, ü)
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16 •if

t

3 I
23. Állat
24. Rendezget
25. Nem itt sir. Ha

nem?
27. Zúzmara
28. Időjelző
33. Belső szerv
35. így mondják a 

Marle szót az 
arisztokrata vic
cekben — ha elő
fordul

37. Iparos 

38. Ez a szer — a 
művészet szolgála
tában áll

39. Még utoljára két 
római szám: 1001 
és 900

41. Külföldi Ital
42. Vidék
47. Régi pénz rövidí

tése
(Folytatjuk)

GÁL GYÖRGY

ben fellépett a vonatra és benyitott egy fül
kébe, amelynek ablakán tábla lógott. „Fog
lalt szakasz".

Keze mereven markolta a kilincset. A tás
kát elejtette és halkan feisiikoltolt.

— Clyft I
— Igen.
— Tehát hiába volt minden kísérlet? 

Mégis letartóztat?
Ebben a pillanatban elindult a vonat. Clyft 

hallgatott és lehajtotta a fejét.
— Elindult a vonat — mondta az asszony.
— Igen ... mert egy pillanatig megint 

gyenge voltam. Kerestem a mentőkörülmé
nyeket, pedig ehhez nem volt jogom. Nekem 
csak kötelességeim vannak.

— Ug y van, Clyft. Magának engem le 
kell tartóztatnia.

A detektív közelebb lépett. Ellen azonban 
most hirtelen felugrott.

— Nem — mondta — hát nem ... ezt még
sem akarom.

Gyors mozdulattal, utazóknbálja zsebébe 
nyúlt. Clyft nagyol kiáltott és feléje ugrott, de 
elkésett.

Egészen kicsi dörrenés hallatszott. Ellen 
hátradőlt, aztán lassan lecsúszott az ülésre. 
Keskeny keze a padlóhoz, ülődölt.

A detektív bénullan állt a helyén. Köny- 
nyék szöktek a szemébe.

Percekig tartott míg összeszedte magát. 
Odalépett a halott asszonyhoz, felemelte a 
kezét, melyet a vágtató vonat ritmusa dobált 
a földön és nz elnyúlt test mellé fektette.

Aztán felegyenesedett ós meghúzta a vész
féket,

.VÉGE. ,.
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Az óriási magyar fölényből, a három 
gólból és a tizenegyesből végül is 2:0 lett 
Sárost és Cseh ragyogó játéka élmény volt A megújhodás utján halad a magyar labdarúgás

Magyarország-Csehszlovákia 2:0 (1:0)
A tizennyolcadik magyar-csehszlovák mér- Ugylátszik. ha döcögve is, a magvar lab-

kőzésen is túlesett tehát labdarugó sportunk 
és

minden előzetes szorongás ellenére is 
megérdemelt, számokban egyáltalában 
nem kifejezett győzelemmel hagyhatta 
el a pályát, amelyen immár hatodik esz
tendeje egyetlenegyszer scin szerepelt a 
csehszlovákokkal szemben vesztesként.

Szép futballt, helyenként egészen klasszikus 
magasságokba törő összjátékot, fiatalos len
dületet, szóval mindazt láthatta a közönség 
ezen a mérkőzésen, ami a futball varázsát 
megmagyarázza. Huszonnyolcezer ember 
szorongott az első tavaszi szép vasárnapon 
a pálya körül, ami azt jelenti, hogy a ma
gyar közönséget még a gazdasági depresz- 
szió legsötétebb napjaiban is érdekli az a 
futball, ami küzdelmei és érdekességet ígér.

darugó sport ismét a javulás útjára lépett. 
A sorozatos balsikerek után talán az utolsó 
órában érkezett ez a megújhodási folyamat 
s hacsak készakarva el nem rontják, vagy 
gátat nem vetnek eléje, már a legközelebbi 
jövőben a régi nagyságához mért értékes 
trófeákkal gazdagíthatja újra azt a törté
nelmi múzeumot, ami hosszú időn keresztül 
reltegctté tette futballmüvészetünket. Külön 
meg kell emlékezni a mérkőzés két hőséről:

Sárosiról és Csehről,
aki nagy gyönyörűséget szerzett 
számú közönségnek és értékes eredményt a 
magyar csapatnak. Nem lenne teljes a be
számoló, ha meg nem emlékeznénk Bon- 
gerter svájci bíróról, aki mintaszerű bírás
kodásával jogai mondhatjuk, külön iskolát 
állított fel.

Lélegzet állító ostromzár, ragyogó játék, rengeteg helyzet: egy góf
Nádat Ödön saövetsógl kapitány hangja ke- 

Hiányén pattog a magyar öltözőben:
— Fiuk, a hollandok ellen majdnem meg

jártátok, mert nagy mellénnyel mentetek a 
pályára. Most is többgólos győzelemről beszél 
ték tele a fejeteket a drukkerek. Tessék a leg
komolyabban venni a meccset, mert különben 
kikapunkl Aki nem játszik rendesen, vagy nem 
mozog válogatotthoz méltóan, azt szégyen
szemre lezavarom

A vendégöltözőben kriptái csendesség üli 
meR a sápadt játékosokat. Fanta szövetségi 
kapitány hasonló dorgatóriumokat oszt, majd 
a kellő lesli és lelki masszázs után reménytel
jes vigsággal indul a pályára a két csapat. A 

BURGIR

CJ/TR.0KYVILLÁMGYORS AKCIÓ ÉS „SUTTYÓ" BEBI
ZONYÍTJA, HOGY NEM CSAK A FILMEN 

SZTÁR. ELSŐ FÉLIDŐ 21. PERC. 1:0.
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svájci Bangerter biró hamarosan középre te
reli a két kapitányt. Sárosi és Burger kezel 
fognak, majd levegőbe perdül a fényes pengő: 
a csehszlovákoknak kedvez a szerencse. Tehát 
a magyar csapat erősen tűző nap és kellemet
len erősségű szél ellen játszik.

MAGYARORSZÁG:
Szabó—Korányi, Bíró—Barátki, Sárost, Lá

zár— Markos, Cseh, Teleki, Turay, Serényi.
CSEHSZLOVÁKIA:

Planicska—Burger, Cstyroky—Skála, Sím- 
perskv, Krcali—Junek, Zajicsek, Prusa, Ko
pecky, Pucs.

Tehát Kalocsayt, a csehszlovák csapatba 
eredetileg beállított beregszászi magyar fiút az 
utolsó pillanatban mégis leváltották. Szokatlan 
erőteljes, formás, remek, magyar támadások
kal lepik meg mieink a nagynevű ellenfelet 
Turay két jó akciót indít el, amely Cseh, majd 
Serényi lövésével végződik. Nincs egy pillanat 
megállás.

Csak ügy zuhog a magyar onenziva...
Már akár két gól is lehelne, amikor Pucs ve
szedelmes gyorsasággal közeledik, de Korányi

TUNGSRAM VARÁZSCSÖVEK
A AS 4120 
Amyékoltráceu 
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mesterien szereli. Tomboló tapsot kap érte. A 
szél ellen óriási a magyar nyomás. De ezt a 
fölényt bajos gólra változtatni, mert ott van a 
szédületesen játszó bekk-pár és legvégül a 
csodálatosan védő Planicka. A csehszlovákok 
ritkán jutnak komoly támadáshoz, de amit 
végeznek, nz precíz és igen nagy veszélyt rejt 
magában így van ez a 10. percben is, amikor 
Pucs jó helyzetben tisztára játssza Kopeckyt. 
aki négy lépésre a kaputól még a labda stop- 
pólósára is időt nyer... Mindenkinek eláll a 
lélegzete... ifrfr lövésre lendíti a lábát, zug a 
vészes bomba, de Szabó, akit életének a lég-

jobb napján talált ez a meccs, mint a mágnes 
a vasat, ugy vonzza magához a labdát. Frene
tikus a tapsorkán. A következő percben már 
ismét Planickát foglalkoztatják, aki Teleki 
sarokba tartó lövését levegőben úszva fogja ki.

A mieinknél káprázatos tervszerűség, okos
ság és ész Jellemzi a támadásokat. Sárost 
valósággal sakkozik, mig a belső trió reme

kül gurlgázlk.
Művészi esete zések, folyamatos passz ok, alig 
van megakadás. Sárosi—Teleki—Cseh—Turay— 
Cseh a labda útja és a kitűnő kék-fehér össze
kötő ismét remek lövési küld a csehszlovák ka
pusóriás felé, de az, mint a párduc csap a lab
dára. De mintha kopirpapirt tettek volna ez az 
a támadás alá, mert nyolc-tizszer egymásután 
megismétlődik ugyanez s Planicka ismét véd 
és véd .. . Junek beadósa okozna zavart, ha 
Korányi elegáns szerelése nem hárítaná el a 
veszélyt. De röviddel utána Zajicsck jut léleg
zethez s Szabónak megint bizonyítania kell ki
vételes klasszisát Turay és Teleki lövései haj
szálnyira süvítenek el a vendégek kapuja fe
lett. Már-már ugylátszik, hogy az isteni Pia- 
nickának nem lehet ma bevenni a várát. De 
mégis, a 21. perc meghozza nz első gólunkat:

csodálatos változás a négy va
rázsló friss erőt, élvezetes hangtiszta
ságot adott, a régi rádió újjászületett. 
Nincs olyan elavult rádió, amelyet ne 
varázsolnának modem készülékké a

APP 4Ö5
Symphonic kettős 

vezérlésű cső

Cseh pazar testcscllel és drlhllvel három el
lenfél Játékoson Is keresztültörtet, Teleki
hez passzol, aki okos nyugodtsággal vissza
játszik és Cseh a fedezetlen Turayhoz gurít,

PLANICKA, A KAPUSFEJEDELEM CSODÁS ÉRZÉKKEL ÖKLÖZI KI CSEH VESZÉLYES 
LABDÁJÁT

ő viszont nem hnboz, 15 méterről ágyusze- 
riien küldi a Jobbsarokba a lapos, védlictet- 

len gólt. 1:0.
A közönség öröme leírhatatlan. Percekig tom
bol a tapsvihar s a drukkerek levegőbe eresz
tik a nemzetiszinü szalaggal bevont galambot, 
amely néhányszor megkerüli a tribünök táját

Meseszerün egyedórával bebiztosítja a magyar csapat a győzelmet
A nap már csak

a szembe, amikor
időt. Már az első percben 
kapu felé,

csehszlovákok térfelén tűz 
megkezdik a 

Cseh 
de gyenge. A magyar

második fél
lövése tart a 
csapat most

leáll

cyntoHJ
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valahogy visszaesik s néhány tetszetős akción 
kivül körülbelül húsz percen keresztül

a csehszlovákok csatúrsoránuk mezőnyt- 
széthúzó pompás Játéka tűnik föl.

Védelmünk azonban sziklaszilárd s a nagy
szerűen működő halfsor mögött a megszűrt tá
madásokkal könnyen boldogul. Teleki és Mar
kos összjálékából remek szökletés alakul ki s 
Burger csak az utolsó pillanatban tud menteni. 
Azután még Serényinek van a szélen egy jó 
momentuma, hogy annál többet rontson azután. 
A 20. perctől kezdve ismét magyar fölény ala
kul ki, amelyet egy korner is jelez, később 
Markos két emberen is átdolgozza magát, hogy 
beadását Serényi lába elől Planicska bravúros 
ligrisiigrással szedje cl. Nagy helyzeti Fölény 
van, de álmosak a csatáraink. Ezt már meg
unja a közönség is és ütemes dobogással biz
tatja a magyar csapatot. Ez sem segit s végül 
is komért rúgnak a csohszlos-ákok, amelyből 
erős ostrom alakul ki s a végén szerencsésen 
Szabó kezében köt ki a labda. Nem sokkal ké
sőbb Cseh ballábns lövése fut kapu mellé, majd 
egy újabb ostromot Planicska mesteri öklö- 
zése rombol szét. A 2rt. percnél tartunk, amikor

Buráikv labdáját Cseh mellel teszi maga 
elé, Teleki okosan helyetcscrél vele, majd 
a kapott labdát áttolja Turayhoz, aki rög
tön visszajátssza és a mérkőzés rsalárhrtse, 
■ népszerű „Matyi" szédületes lövéssel fe
jezi he az akciói. Planicska elképesztő 
ügyességére jellemző, hogy meg ezután n 
villámgyors lövés után is úszni tud a leve

s Újpest felé viszi az üzenetet. A magyar csa
pat nem enged az iramból, továbbra frontban 
marad csatársorunk, a remekül diszponált fe
dezetsor támogatása következtében. Viszont a 
csehszlovákok halfsora mór alig bírja az őst- 
romzuhatngot. A 25. percben Kopecky fordu
lásból küldött lövése okoz riadalmat, majdí 
Pucs komért erőszakol ki. Ezutáu Burger meg- 
rugja Telekit, amiért a bírótól figyelmeztetést 
kap. Turay hamarosan revansot vesz Burgeren, 
a szabadrúgás felhozza a csehszlovákokat s 
Prusa néhány méterre a kaputól leállítja a lab
dát. Már-már gólt tikit a gyengébb idegzetű 
publikum, de szerencsére Szabóhoz is tapad a 
labda. Szemel-lelket gyönyörködtető a játék. A
II. percben kihagy a védelmünk, de Szabó ez- 

tisztáz. Majd

az utolsóelőtti és az utolsó percekben Pla
nicka Ismét góltól menti meg kapuját.

Mindkét védés pazar volt, de a normális „máz
lin" jóval túlmenő. Amikor a bíró félidőt jelez, 
hamarosan elhangzik a közönség kritikája.

— A csehszlovákok olcsón uszták meg ezt a 
félidőt.

góbén talán csak centimétereken múlik a 
második gól. 2:0.

Frenetikus taps tör ki, ragyogó volt az akció, 
mesteri és védhctetlcn. Ezzel mintha a magyar 
csapat be is fejezné komoly gólratörését, ismét 

a csatársor s a csehszlovákok bár letar-

gikusnn, de támadnak, ami aztán kornerben 
sikkad cl. A 38. percben

Sárosi Jó labdáját Teleki egyéni akcióval 
Játssza tisztára, remekül lövi, Planicska 
hiába vetődik, a keze aiatt hálót ér a labda, 
de a kapufa tövében már Serényi Jóval 
előbb berobogott és a svájci bíró habozás 
nélkül érvényteleníti a gólt — Igazságosan.

Utána még két nagy helyzet adódik s nz egyik 
azért vész kárba, mert Teleki sokáig habozik. 
Már-már osztani kezd a közönség s az alkony 
fátyla lebeg a játéktér ..........
utolsó erőteljes magyar támadás görög 
nicska kapuja felé. ” 
előtt .....................
s

védelem

fölött, amikor egv 
P/n- 

, , Egy perccel a befejezés
n közönség hirtelen megáll és visszafordul 

egyszerre csak az látszik, hogy
Turay kitörését a csehiAlovák 
egyesült erővel, de szabály talanul akasztja 
meg. Turay zuhan s még estében rlkkan • 
fütty: tizenegyes. Szóval az állandó magyar 
fölény három nnllban fog kialakulni, — 
gondolja joggal mindenki, amikor Barátka/ 
a labda elé áll. Planicska ménkű nagy te
kintélye azonban — mint annyiszor már — 
most Is megbénítja az egyébként pompásan 
lövő Barálkyl, aki belsővel túlságosan a 
labda alá nyúl s a labda Ivellen pút tan a 

felső kapufára és onnan ki.
Egy tiszte. gólt kidobtunk nz ablakon. Még ki
rúgásra sincs idő, amikor a mérkőzés végéi 
jelzi Bungertcr bíró.
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A magyar - román iutbalibékát ünnepelték a válogatottak 
vacsoráján

K l»rh.zlovúk riogatott riapnl mZg a kora 
•«ti órákban hazautazott Prágába és igy rö
viddel a mecca befejezése Ádán már h fehér asz
talhoz ült mindenki: a két válogatott csapat, az 
elötnérközé*  k résztvevői, a magyar-román fut- 
ball-per dönlőhirúja és delegátusai és az MLSz 
vezérkara.

Az ünnepi szónok ezúttal is Fischcr Mór volt, 
•ki német beszédben köszöntötte Pelikán pro
fesszort, « magyar-román fulball-pör döntőbí
róját, a csehszlovák válogatott csapatot, fran
cia nyelven Bangarten svájci bírót és Luchide 
Oktavet, a romón fntballszövetség főtitkárát, 
magyarul a magyar vAlogalotlnkat, n főiskolai 
együttest és Biriescu dr. kolozsvári főügyészt. 
A külföldi vendégek plaketteket kaptak aján
dékba, mig Pelikán dr. egy nemzeti vonatko- 
Básu emlékszobrot nyújtott át ajándékul.

IZGALMAS, SZF.P FUTBALL AZ ELŐ- 
MECCSEN

A nagy meccs előételéül tálalták fel n

A Grunewald zászlódiszben fogadta 
az ősi ellenfelet

Németország-Franciaország 3:3 (2:1)
Berlin, március 10.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclcn 
tése.) Negyvenötezer főnyi közönség előtt zaj
lott le a berlini Stadioi ünnepi zászlódiszben 
Komp ázó pályán a nagy mérkőzés. A 22. perc

en Riót n franciáknak szerezte meg a vezetést, 
a 30. percben Rohr egyenlített s befejezés előtt 
egy perccel Rohrnak sikerült n németek máso
dik gólját is belőnie.

Szünet után megeredt az cső s a németek

A MAVAG kemény dió volt 
a Törekvés számára

A Fvv TKör 6:l-re gyííziitt a III. osztályú derbin 
Favoritgyőzelmek az amatőrfronton

A csonka forduló nem sok érdekességet 
hozott, egyik favoritgyözelein a másikat kö
vette. Az elsőosztályban a Törekvés alig tu
dott győzelmet kicsikarni a feljavult 
MÁVAG-tól.

I. OSZTÁLY
1. Törekvés 10 Játék — 33 pont, 72:24 gól 

arány. 2. Postás 18—29, 54:20. 3. IJSzKRT 19— 
28, 48:10. 4. Elektromos 18—27, 55:24. 5. UTE 
10 -25, 50:33. fi. BSE 10-24, 47:29. 7. MÁVAG 
19—22, 48:35. 8. ETC 19—Ifi, 88:40. 9. EMTK 
18-14, 33:46. 10. MTK 10—13, 30 43. 11.
URAK 18—13, 30:49. 12. BEAC 17—12, 28:40.
13. 33 FC 18—10, 22:41. 14. FVSK 10—7,
27:87. 15. VI. kér. I C 19—5, 15:00.

Törekvés—MÁVAG 2.0 (1:). A Törekvés szé
pen játszott és megérdemel te a győzelmet. Az 
egyik luilárblrót n közönség kővel megdobálta, 
mire nz elhagyla a pályát, A meccset Csárdás 
biró indiszponáltnn vezette. Góllövök Pusztai 
és Készéi 11.

Postás—VI. kor. FC 3:0 (0:0). Változatos, he
ves iramú mérkőzés. Góllövők: Kertész (2) és 
Szilágyi. Utóbbi öt kapufát lőtt. Jók: Gombos, 
Jelen, Szilágyi, ill. Czember és Lelovits.

BSzKRT—URAK 0:1 (3:0). Nagy BSzKRT-fö- 
lény jegyében folyt le a jálék. Góllövök: Wcisz, 
Dercez (2), Borszéki és Léner (11-esböl), ill. 
Jcnev II. (11-esböl).

UTE—FTC 3:1 (3:0). Az első félidőben szél
lel játszó UTE bebiztosítja a győzelmét, szü
net után jól védekezik. Góllövők: Hóna II. (2). 
és Vig VI.. ill. Balló (öngól).

33 FC—MTK 1:0 (0:0). A lelkes budai egyiit 
les hatalmas küzdelem utón győzött. A gólt 
Szenczy rúgta.

BSE-Fér. Vasutas 4:1 (2:0). Góllövök:
Szűcs II. (2). Kozma, Kiss BSE. ill. Szűcs 1. 
(öngól). A BSE stílusos együttese biztosan 
győzött.

II. OSZTÁLY
Stobbc csport

Az élcsoport helyzete: 1. TLK 17—26, 43:31.
2. Turul TE 17—25. 47:27. 3. HAC 17-25,
51:30. 4. III. krr. TVE 17-23, 45:30. 5. Test 
yérlség 17—18, 39:33. fi. PSC 17 15, 28:38

TLK—PSC 3:2 (1:1). Elkeseredett küzdelem. 
Góllövök: Pfandlcr II. (2), Markó, ill. Balogh 
és Köpeczy.

III. OSZTÁLY
í. csoport

1. OTK 20—30, 58:24. 2. KSC 20- 29, 50:23.
8. MAFC 19—27, 58:20. 4. Hálókocsi 20—28, 
45 23. 5. SaAC 10—26, «4:40. fi. BBFC 20-23, 
88:36. 8. KTK 19 20. 42:32. 9. KAOE 20—20, 
45.43, 10. I. kér. SC 18 Ifi, 29:39. 11. NJTC 
2015, 30:49. 11. KSSE 20 -14, 28:41. 12.
ÉMOS*  19—14, 20:37. 13. Menekítitek 20—13, 
97:48. 14. LTE 20.11, 17:52. 15. BIK 20-0, 
95 92.

KSC—LTE 4:0 (1:0). Góllövök: Bcnkö II. 
(2), Pclöcz II. és Laib.

CaTK—Meneküllek 50 (3:0). Góllövők

Hatizsax. sátor
«pociál|x ké zliőle

LÖWY OSZK AR
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x«m San utca 79 T. 128-93

siet: Wokorlo Sándor-ulca 24

Főiskolai Válogatott—BLASz II. válogatott 
meccsel, amely az egyenrangú ellenfelek 
játéktudását méltóan kifejezve, 2:2 (0:0) 
döntetlen eredménnyel végződött. Szünet 
után Iváng lőtte a vezető gólt, majd Tamási 
góljával 2.0 ra vezetlek a főiskolások. Az 
utolsó húrom percben a remekül játszó 
balszélső, Vargha két szép góllal kiegyen
lített. Ezt a meccset megelőzte a BLASz ifj. 
B)— BLASz ifj. A), amely szintén döntet
len, 3:3 (2:1) eredményt hozott.

Egyéb barátságos mérkőzések:
Soroksár-Vasas 4:1 (2:0), Budai „11“— Etc 

FC 3:1 (2:0). Újpest—Vác FC 5:0 (2:0). Gól
lövő: P. Szabó (2), Sáros (2) és Kiss K. — 

I Phöbus—NIK 0:1 (2:1). Elektromos—BLK 3:1 
(3:0). Góllüvő: Hátrány i, Kulik, Kocsis, ill. 

|Gug.

mintegy félórán keresztül támadásban tudlak 
lenni a síkos pályán. A 20. percben Lachner ré
vén 3:1-re áll a meccs. Arn a franciák nem ad 
lék fel a küzdelmet s a közönség nagy meglepe
tésére percről percre nyomasztóbb fölénybe ke
rültek s a 30. és 38. percekben Gerard két gól
jával kiegyenlítettek. A közönség lelkesítése sem 
használt ezután, a német csapat teljesen vissza
esett s hajszálon múlott, hogy a franciák saját 
otthonukban le nem győzték a nagynak tartott 
német együttest.

Gangó (3), Adler és Horváth.
KSEE—BIK 3:1 (2:0). Góllövök: Horváth, 

Szabó és Domanetz, ill. Szabó.
KAOE—NJTC 3:2 (1:1). Góllövök: Kovács

III.,  Stelczcr II., Dojcsák, ill. Béres és Varga.
Hálókocsi—SzRTC 1:0 (0:0). Góllövö: Gro- 

musz. Változatos játék.
BBFC—KTK 5:3 (0:1). Góllövők: Megyesi, 

Bullán, Hartmann (3, kettőt 11-esböl), ill. Bi- 
ezó (2) és Zöld.

2. csoport
1. Főv. TKör 21—33, 48:27. 2. M Pamutlpar 

21—30, 46:25. 3. IJTSE 21—27, 45:27. 4. ZAC 
21—25, 34:28. 5. P. Törekvés 21—24, 42:36. 6. 
MFTR 20-24, 30:36. 7. BSC 20—22, 30:24. 8. 
UMTE 20—22, 25:30. 0. Conipacíor 21—21,
20:31. 10. Vérhaloin 20—20, 33:32. 11. NTC
21—20, 28:39. 12. VI. kér. SC 21—17, 33:37. 13. 
Törökőr 21—10, 27:35. 14. MSC 10—15 33:34.
15. RAFC 20—12, 24:40. 16. Schmoil 30—10, 
10:39. (Visszalépett.)

Főv. TKör—M. Pamutlpar 6:1 (2:0). Góllö
vők: Juhász (2), Körmöczy (2), Wanschlagcr 
(2), ill. Buzi. A csoportderbin a lelkes Föv. 
TKör lelépte az újpestieket.

P. Törekvés—ZAC 3:1 (2:0). Góllövök: Siba, 
Bekó, Nagy, ill. Herbert.

Vérhaloin—VI. kér. SC 6:3 (3:3). Góllövök: 
Berinde (4), Kucscra (2), ill. Büki (2, egyet 
11-esböl) és Moravcsik. Bcrnwallert és Morav- 
csikot a biró kiállította.

MSC—BSC 2:2 (2:1). Góllövők: Primula,
Kercsényi I. MSC és Gyökér (2) BSC.

UTSE—NTC 2:2 (1:0). Góllövők: Szakmcis- 
ler, Szandalszky, ill. Schwarcz és Pollák I.

Conipactor—Törökőr 3:1 (0:1). Góllövők:
Orosz, Turczcr, Vincze, ill. Biró. Utóbbi meg
sérült.

MFTR—RAFC 3:2 (1:1). Góllövők: Cziegler, 
Miiller és Kiszel, ill. Rosenstcin (2, egyet 
11-esböl).

IV. OSZTÁLY
/. csoport

1. PMTK 10—16, 25:7. 2. MÁV Előre 11—15, 
23:20. 3. MTC 10—13, 21:12. 4. P. Remény 
11—13, 22:15. 5. Uránia 10—12, 18:14. 6. Juta
gyár 10-10, 13:15. 7. RÁC 11—8, 19:29. 8. USC 
11—5, 16:26. 9. LTK 10—2, 11:30.

MÁV Előre—Uránia 4 0 (2:0). A nagy ered
mény meglepetés. Góllövök: Csapó (3, egyet 
11-esböl) és Kiszcli.

HAC—Jutagyúr 3:1 (2:0). Góllövők: Joós, 
Haár és Elek, ill. Sziróki.

P. Remény -MTC 0:0. Egyenrangú ellenfe
lek küzdelme reális eredménnyel.

2. csoport
1. KASC 13—23, 39:13. 2. Kalapos 13—21, 

42:18. 3. KEAC 12—18, 39:13. 4. Valéria 13—16, 
42:34. 5. Cukrász 12—14, 24:22. 6. NSC 13—13, 
31:22. 7. VII. kei. Amatör 13—12, 26:29. 8. X. 
kér. FC 12-10, 27:21. 0. MÖSzTK 12—10,
10:22. 10. I’ATE 13—8, 15:49. 11. VÁC 13—4. 
18:35. 12. Siketek 11—3, 12:56.

Knlapos—I’ATE 3:0 (1:0). Góllövök: Gom- 
barcsik II. (2) és Wcisz.

KASC-VII. kér. Amatőr 2:1 (0 0). Góllövök: 
Rciner és Kornícld (11 cshöl), ill. Hriberszky.

MÓSzTU-VÁC 2:1 (1:0). Góllövök: Lc-
hóczky II. (2), Hl. Kanizsai (11-esböl).

Valéria—NSC 1:0 (0:0) Góllövö: Varga. Az 
újjászervezett Valéria jól játszott.

3. csoport
1. nasos 15—22, 25:18. 2. Gránit 14—21, 

22:12. 3. Drasehe 13-20, 33:18. 4. ETC 15—18, 

26:24. 5. KAC 13—16, 24:22. 6. Köb. FC 15- 
14, 35:28. 7. SaNSE 15-14, 31:27. 8. K. Húsos 
15—13, 18:25. 9. Szondi 19—12, 20:23. 10. K. 
Törekvés 16—9, 26:29. 11. SAC 13—6, 11:28.
12. F.TSC 15—5, 18:37.

Gránit—ETC 1:1 (1:0). Meglepetés. Góllövök: 
Bús (Gránit) és Kászonyi (ETC).

ETSC—Szondi 5:0 (2:0). Góllövök: Tóth (2). 
Turza, Braganli és Tompa.

SzNSE—KAC 4:1 (2:1). Góllövők: Szebehclyi, 
Virág, Kiss, Kovács, ill. Ahnássy.

Húsos—K. Törekvés 2:1 (1:1). Góllövök:
Hercz, Kenderessy, ill. Varga. Hercz térdsérü
lést szenvedett.

K. Húsos—Köb. FC 2:2 (2:1). Góllövők:
Majdányi, Pleszli, ill. Kcglovits (2).

4. csoport
1. Budatéténv 13—2Ö, 59:17. 2. B. Testvéri

ség 12—19, 40:18. 3. PTBSC 10—17, 58:13. 4. 
Spárta 12—Ifi, 41:24. 5. Újlaki FC 11—15, 
16:15. fi. Orvosi Műszerész 12—9, 27:38. 7. Ke- 
lenvölgy 11—8, 35:27. 8. Tabán 12—7, 20:38.
9. Lapterjesztők: 12—3, 4:52. 10. OFK 9—0. 
3:63.

B. Testvériség—Kelcnvölgy 5:2 (3:1). Gól-
lövők: Kiéin (3), Csápori, Kesztler, ill. Matejka 
II. és Farkas I.

PTBSC—Spárta 1:1 (1:0). Meglepetés. Gól
lövök; Schuber (PTBSC) és Braun (Spárta) 
11-csböl.

A prágai vereség oka;
Prága —Budapest 2;1 (1:1)

Prága, március 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Budapest—Prága néven Állították szembe 
a két ország második vonalbeli válogatott gór- 
dóját. Több mint tízezer főnyi közönség volt 
szemtanúja az igazságtalanul elvcszitelt mérkő
zésnek.

A csehszlovákok ugyanis Kublk kiadnál 
bíró szívességéből jutottak egy erősen vi

tatható 11-eshez.
Ez volt a kiegyenlítő góljuk. Majd a teljesen 
prágai szemüvegen keresztül bíráskodó Kublk 
egy hallatlanul igazságtalan offszájd góllal 
ajándékozta meg a vendéglátó csapatot, amely 
ily módon tudott csak fanyar izü jogtalan mi
nimális győzelmet szerezni. A magyar csapat a 
következőképpen állt fel:

Ilúda—Kővágó, Szemere—Lyka, Moőré,
Szalay—Fenyvesi, Vincze, Jávor, Toldi, 

Tunyoghy.
A rendkívül rivós és érdekes mérkőzés a ma
gyar csapat rajtaütésszerű támadásaival indult 
és a feltűnő eleven és ötletesnek bizonyult.

Toldi már a hetedik percben megszerezte 
a vezetést. 0:1.

HETI FUTBALLPROGRAM
Márc. 23 (csütörtök): Ferencváros—Kispest, 

Üllői-uton,
Márc. 25 (szombat): Budai „11“—Nemzeti, 

BSzKRT-pólyán.
Márc. 26. (vasárnap): Megyerl-ut: Újpest— 

Hungária. — Határ-u’ca: III. kér.—Attila. — 
Szeged: Szeged FC—Bocskai. — Kaposvár: So
mogy—Soroksár.

ZAJLIK AZ OSZTRÁK BAJNOKSÁG
Bfcsből jelentik: A vasárnapi bajnokság több 

meglepetést hozott. Eredmények: iVenna—WSC 
2:0 (0:0), Admira—VV.tC 5:3 (1:2), Rapid— 
Hakouh 4X1 (l;0), Briyittenau—Libertás 1:1
(0:0).

MAGYAR GYŐZELMEK A BIRKÓZÓ EURÓPA- 
BAJNOKSÁGON

Helsinkiből jelentik: A görög-római Európn- 
bajnoki blrkozóversenyek során a szombat esti 
küzdelmek csak vasárnap hajnalban nyertek be
fejezést. A magyar versenyzők közül Finyáknak 
sikerült pontozásos győzelmet aratnia az olasz 
Galegatti ellen.

Helsinkiből jelentik: Az európabajnoki bir
kózó küzdelmeket szinte megszakítás nélkül 
folytatták. Zombory Ödön második szereplését 
siker koronázta, miután a kitűnő magyar bir
kózó az észt Pönts.sont 5 p. 45 mp. ulán fél
nelsonnal dobta. Hasonló sikerrel járt Finyák 
szereplése is, aki a kisközépsulyu csoportban 
a norvég Strand ellen 7 p. 29 mp. ulán tussal 
győzött. A svéd Tuoesson pontozással győzőit 
a német Brcndel ellen, a finn Pertinen szintén 
pontgyözelmet aratott a cseh Nlc ellen. A űnn 
lieini tussolta a nénid Spcrling Európa-bajno- 
kot, az észt Váli pontozással győzött a svéd 
Karlsson ellen, a finn Nordling pontozással 
győzött nz olasz Galegatti ellen, s nz észt Kus- 
netz szintén pontgyözelmet aratott a svéd 
Glans illőn.

PRÁGA—PARIS 2:1
Párisból jelentik: A Póris— Prága városok kö

zötti futballmérkőzést tizenötezer főnyi közön
ség elölt a prágai harmadik garnitúra 2:1 arány
ban nyerte. A félidő 1:1 volt. A franciák szerez
ték meg a vezető gólt, maid n 41. percben Silny 
egyenlített s a második félidő 35. percében 
Nejedig a győzelmet is megszerezte a prágaiak
nak.

X Elek Hona legyőzte Bogén Ernát. Győrből 
jelentik- A Győri VC meghívására vasárnap 
osztrák hölgyvivók mérték össze erejűket ma
gyar ellenfeleikkel. A női verseny során nagy 
nieglepctésre Bogén Erna <s Elei Ilona holt
versenyben került egyforma győzelemmel az 
első helyre és a megismételi asszót Elek l'ona 
nyerte. Eredmény: 1. Elek Ilona 6 gv., 2. Bogén 
Erna fi gy., 3. Grasser osztrák 5 gy., 4. Kőibe 
Rózsi 5 gy., 5. Gregorlch osztrák 4 gy, 6. Dany 
Baba 4 gy.

X A kérllabda Spelser-serleg mérkőzések 
eredményei: VTE—MAFC 5:4 (0:3). Elcktro
mos—FÖTE 9:0 (5:0).

Budatéténv—Tabán 6:0 (3;0). Góllövök: Ru
dolf I. (2), Androsik (3) és Simon.

V. OSZTÁLY
1. csoport

1. Autotaxl 15—24, 56:15. 9. P. Juta 14—28, 
56:21. 3. MFOE 14—23, 23:14. 4. DGSE 14—18, 
22:15. 5. SzTE 13—15. 32:14. 6. MPSE 13—12, 
29:20. 7. K. VI. kér. 12—12, 18:21. 8. X. kér. 
ISE 13—10, 11:47. 9. Főv. „11“ 13—7, 5:45. 
10. Szeiffert 11—6, 9:21. 11. N. Húsos 20—2. 
6:25.

P. Juta—Autotaxl 2:2 (2:0). Góllövők: Köp- 
per II., Schertng, ill. Juhász és Római II.

DGSC—Föv. „11“ 6:1 (4.0). Góllövők: Kra- 
mercsik (4), Németh (2), ill. Balogh.

2. csoport
1. Frangepán LK 14—26, 55:7. 2. GSE

13—22, G0:14. 3. Sz. Juventus 13—14, 20:27. 4. 
B. Magyarság 12—14, 22:28. 5. NISE 11—12, 
31:20. 6. Budakeszi 13—12, 19:27. 7. P.ESC
12—«, 15:37. 8. RMTE 10—7, 15:39. 9. Bőrös 
MTE 8—6, 19:8. 10. M. Textil 11—5, 10:33. 11. 
Budafok Felsőváros 11—2, 8:40.

Sz. Juventus—Frangepán 0:0. Gyenge csa
társorok meddő küzdelme.

GSE—NISE 2:0 (1:0). Góllövők: Ritter és 
Ritscheid II.

tizenegyes és 
otfszájd~gól

11-est, amelyet 
a prágai csapat 
cslssaí lövettek,

Toldi

Váltakozó mezőnyjáték után némi prágai fö
lény alakult ki közben Moórénak a 16-oson be
lül a karjára perdült a labda. Ártatlan hendsx 
volt, a biró mégis tulszigoruan megítélte a

magyar játékosával, Ko- 
iki ki Is egyenlített 1:1.

A magyar csapat a má
sodik félidőben fölénybe 
került. A 8-ik percben 
Klotz jobböszekötő több 
méteres ofTszájdról in
dult. A budapesti véde
lem megállt, és pro
testált,

közben Klotz a gólt 
belőtte, amit a bíró 
érvényesített. 2:1.

Ezután hiábavaló volt a 
magyarok tetszetős és 
lelkes küzdeni tudása, a 

biró nagy figyelemmel őrködött az eredmény 
megtartásában. Budapest csapatában a közvet
len védelem ég a halfsor kiváló volt, a csatár
sorban Toldi nagyvonalú játéka kellett általá
nos elismerést.

X A BBTE mezei futóversenyét hatkilométe- 
res távon tartolták meg. A Törekvés győzőit a 
BBTE, az MTK és az UTE előtt. Az egyéni 
versenyt Albert (Törekvés) nyerte 19 perc 30.4 
mp-es idővel, Gergellyel (BBTE) és Govrikkal 
(BEAC) szemben. Az ifjúsági verseny egyéni 

győztese Kreisz (UTE) lelt. A csapatversenyt a 
Pesterzsébeti AK hódította el.

X A főiskolai blrkozóbajnokságokat vasár
nap fejezték be a testnevelési főiskolán. Részle
tes eredmények: Légsulyban bajnok: Ladányi 
(Tud. egy.),’2. Antal (LASE), 3. Sugár (Tud. 
egy.) Pehelysúly bajnok: Balogh (Tud. egy.), 2. 
Balogh (Pécs), 3. Csapiár (Pécs). Könnyüsulyz 
bajnok: Kiéin (TFSC), 2 Rendek (Tud. egy.),
3. Ambrus (Szeged). Kisközépstdy bajnoki 
Csányi (TFSC), 2. Lázár (Debrecen), 3. Magyar 
(Lnse). Nagyközépsuly bajnok: Gibolya (TFSC).
2. Hepp (TFSC), 3. Varga (Pécs). Kisnehézsuly 
bajnok; Nagy Sándor (TFSC), 2. Fehér (Pécs)

X Gerevich nyerte n Horthy Szalnlcs-emlék- 
versenyt. Szolnokról jelentik: Az SzVK vasár
nap rendezte a háborúban hősi halált halt 
Horthy Szabolcs emlékére rendezett versenyét, 
melyen 34-en indultak. A versenyt Gerevich 
Alndár (MAC) nyerte 7 győzelemmel. 2. Er
délyi Jenő (MTK) 0 gy. 3. Kőszegiig Attila 
(IITVK) 5 gy. 4. Eckl Viktor (RÁC) ’ 4 gy. 
Gerevichet csak Erdélyi győzte le.

X Rónay győzött a József nádor emlékver
senyen. Vasárnap délután tartották a főisko
lások n József nádor emlékversenyt, am?ly 
már válogatás a torinói főiskolai világbajnok
ságra. A Ludovika vívói szolgálatban voltak és 
igy a legjobbak, akik számításba jöhetnek a 
világbajnokságon Kovács, Palóc és Bérceiig 
hiányoztak, A versenyt Rónay MAC nyerte. 
Győzelme esedékes és megérdemelt volt. 2. 
Bay BEAC.

Keresztreltvény-púlyázat irtk
A máre. • ild rejtvény meskltése:

REMÉLEM ÉN IS FOGOK MÁR NYERNI
RENDES IDŐBEN KELL BEKÜLDENI

A, megejtett aorsohig alapjAn lulntnmban részesítitek:
Egy tizpengfa bnnhjrgyef nyert: Iloflmann Jené, Bu

dapest. Vll., Thököly-ul 84.
Egy-egy ezüs.tárgyat nyertek: dr. Pelhó Béla. Wien. 

I.. Rolenturm Sir. 16. ti. — Gerber Hona. Mezőkövesd.
Egy.egy üveg finom tokaji*  nyertek; Weisz Tivadar. 

Szántó Károly. Balázs Mihályné. Kárász Endre. Ber
talan István, dr. Szabó Károly, Jcndraasik Zolién, bu
dapestiek.

Egy-egy díszkőiéül könyvet nyertek Retemen Zol- 
lónné NyireftvbAza. Blever Samu. Győr. Schmid' Bó- 
láné. Kiskundorozsma, Frank Tibor. Budapest, Hajéin 
Ferenc. Kecskemét. Bóhm Lajos. Veri elét, Mcis’.cr 
Imre, Rákospalota. Hertschka Vilmos, búdapest. Bod
nár Andor, Miskolc. Pál Frigycsné, Rratislava.

Vidékre és költőidre postán köldjrtk el a nyere
ményeket. A budapesti éj környékbeli nyertesek szí
veskedjenek szerdán, csőlöt tökén, vagy pénteken d. U. 
3—ö-ig k'adóhivatalunkban kelió zzemélyazonossági iga
zolás mellett jelentkezni.

— Remek férfiöltöny mértékszerint 35 P. 
Kitűnő minőségű maradékokból. Divatos át
meneti felöltő 32 P. Rubakercsk. Vállalat, Fo» 
renc-körut 39. I. em.
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Hallotta-e már ön...
hogy Olaszország teljes erővel megkezdte a 

szervezkedést az 1036. évi berlini olimp'ászra, 
különösen az atlétika az, amely az olaszokat 
izgatja. Olaszország máris három nagyszerű 
finn tportoktatót biztosított a maga részére. 
Paavo Karriko, az ismert finn tréner, Armas 
Wahlstedt, a jeles ugró- és dobóatléta és 
Matti Jarvinen, a gerelyvetcs világrckordere 
utaznak legközelebb Olaszországba az olim
piai jelölteknek amatőr alapon leendő előké
szítésére,

hogy Wllliam Carr-t, a 400 méteres síkfutás 
pilágrekorderét — mint Philadelphiából jelen
tik — súlyos autószerencsétlenség érte. Az 
VSA híres bajnokatlétáját csípő- és combsérü
léssel kórházban ápolják. Orvosainak véle
ménye szerint Carr többé nem sportolhat,

hogy Amerikában újabb bőről ótragédia tör
tént. Az Ontario államban lévő Kingstoivn vá
rosban két amatőrboxoló mérkőzött. Egyikük: 
névszerint Dragon, hirtelen összeseit a ringben, 
majd néhány perc múlva meghalt. Az orvosok 
egy nagy rejtély megoldása előtt állottak. Elő
ször az volt a véleményük, hogy a szerencsét
len versenyzőt szivszclliüdés vagy agyvérzés 
érte. Végül azonban egyértelműen megállapí
tották, hogy a boldogtalan gumlszájvédőjénck 
egy darabját lenyelte és megfulladt,

hogy a most induló amerikai uj baseball- 
szezonra most folynak a játékosszerződések. 
Ellenére a gazdasági depressziónak, fantaszti
kus összegek röpködnek a játékosbörze leve
gőjében. Így például a jenkik o „baseball ki
rálynak", Babé Ruth-nak nem kevesebb, mint 
50.000 dolláros szerződést kínáltak- Babé Ruth 
azonban vonakodik a szerződést aláírni, mert 
65.000 dollárt követel. A baseball/ronton egyéb
ként áll a bérsztrájk,

hogy a Mexikó-Cytiben székelő két német 
sfiortegyesűlet már szervezi tagjai körében az 
1936. évi berlini olimpiászra indítandó társas
utazást.

A család testnevelője 
jubilál Néhány sor a 25

éves MTE-röl
Alapításának 25-ik évfordulója alkalmából 

mostanában rendezi a Munkás Testedző Egye
sület jubiláris versenyeinek sorozatát. Való
ban érdemes egv pillanatra megállni annál a 
nevezetes határkőnél, amely ennek az egyesü
letnek a testnevelés szolgálatában eltöltött 25 
esztendejét jelenti.

Egy nagy társadalmi réteg testedzését, testi 
kultúráját szimbolizálja az MTE három be
tűje. Az egyesület természetesen csak azokat a 
sportágakat kultiválja, amelyeknek íizése nem 
követei a munkásság kereseti viszonyával 
arányban nem álló anyagi áldozatokat Nincs 
az egyesületnek például vitorlázó- és jéghoki- 
szakosztálya, valamint egyéb olyan luxus
sportágakat propagáló szekciója, mint bécsi 
testvéregyesülctének. Am a magára vállalt kö
telezettségeket száz százalékig teljesítette. At
létikai sportja minden időben a felszínen volt, 
birkózói az ország legjobbjai között szerepel
tek a rangsorban, ökölvívói, kerékpárosai a 
régi hagyományok szellemében dolgoznak. 
Teljesen uj ösvényen halad azonban a munkás- 
sportegyesiilet női tornaügye. Amikor a zord 
időjárás véget vet a turisztika gyönyöreinek 
és a sportolókat beparancsolja a fedett sport
helyiségekbe, átveszi uralmát a torna és az 
úszás. Az MTE mind a két sportágban a tö- 
mcgnevelésre helyezi a súlyt. Ez a körülmény 
magyarázza, hogy a nagy teljesítmények kró
nikájában nem olvashatunk rekordszámokról 
az MTE legendáshírű tornaügyével kapcsolat
ban.

De ott találjuk az MTE három betűjét 
mindenkor, amidőn tömegsportról van szó.
A parketten ott van a család minden egyes 

tagja, az apró gyermektől az apáig és az 
anyáig Elsőrendű feladatának tekinti az egye
sület a női torna gyakorlását és az egyesület 
négy tornateremben heti 2—3 órán keresztül 
fogadja be a dolgozó, kenyérkeresö nők töme
geit.

Külön gondot fordítanak a leendő anyák 
testi kultúrájára.

Az anyaság küszöbén állók teljesen uj elgon- 
dolásu tornaórákon vesznek részt. Gondosan 
ügyelnek az anyaság különböző fázisaira és a 
tornagyakorlatok rendszere, beosztása, az 
anya és a születendő gyermek egészségügyét 
szolgálja.

A mostoha viszonyokkal összeszorilott fo
gakkal viaskodó sportegyesületben bámulatos 
az összetartás, a harmónia, de meg ennél is 
csodálatosabb az önfegyelem. Talán nz egyet
len hiba a nyilvánosságtól való teljes elzárkó
zás. Ha eszen kívül még akad itt-ott egyéb 
hiba is, mind le fogja gyűrni a 25 esztendős 
MTE tagjainak vállvetett lelkesedése és áldo
zatkészsége.

Vermes Magda

X A KAOE dlsztomája. A KAOE, amely 
most a Kereskedők Atlétikai Egyesülete ne
vet viseli, április 2-án, vasárnap este diszlornát 
rendez a Nemzeti Tornacsarnokban. A „Keres
kedők" tornaszakosztályánnk tagjai a kertész
utcai felsőkereskedelmi iskola tornatermében 
Dürmaycr Gusztáv és Dürmayer Gusztáváé 
testnevelési tanárok vezetésével készülődnek a 
tornaünnepre.

X A Testnevelési Tanárok Közlönye 3. szá
ma szenzációs tartalommal most jelent meg. 
A tartalmas lap legújabb számába Somorjai 
László, Doros György, dr. Szemezné H omol ti 
Adél, Szőke Elemér és Király Dezső Írtak 
cikkeket

Aki nevetve beszél
Motorversenyző, akit még ® halál"VCSZélyrŐI 
nem ért baleset - Lélekjelenlét és jó fék kell a versenyzéshez

Az Aréna-uton baktatok motoromon vagy 30 
kilométeres tempóban. Nagy a forgalom, ko
csi-kocsi hátán.

Egy motor süvít el mellettem. Mehet vagy 
(VO-nak Kiss Laci, a neves versenyző vezeti.

Az aluljárónál
egy pnraszt.szekér fordul hirtelen eléje 
minden jelzés nélkül. Megborzadok. Fé

kezni már nem tud a versenyző.
De eszébe sincs a fékezés. Ráereszti a gázt, 

a gép egyet bődül, a lovacskák felugrálnak, 
felemelik a rudat, Kiss Laci a megugró gépé
vel alatta lehajolva átcsúszik.

Nincs baj. Csak az atyafi mérgelődik, mert 
megijedi lovai ugrándoznak.

Kiss Lacit elnyeli a távolság.
Utána hajtok. A Puch-cég műhelyében érem 

utói.
— Huszárosán kivágta magát. Nem félt?
— Ugyan kérem! Mitől féltem volna?
— Én bizony ebben a helyzetben ott marad

tam volna.
— Jól néznék ki, ha ilyen helyzetekben el

veszteném a fejem! Sokkal nehezebb helyze
tekből kell kivágnom magam egy-egy verse
nyen.

— Hányszor érte baleset verseny közben?
— Lényeges baleset, sérülés nem ért még!
Csodálkozva nézek rá.
— Még sohasem bukott?
Nevet:
— Ó, dehogylsnem. Buktam én már sokszor, 

de nem sérültem meg sose. A bukásnak is van 
fortélya.

— Egy alkalommal az FTC pályán egy mo
toros a korláthoz szorított gépemmel együtt.

Biztos volt a bukás. A lábam hátravágtam. 
hasrafekiidfem a gépen ■ amikor a gép a 
korlátnak titődve hirtelen megállt, én vé- 

glgcsusztam a tetején és hasra estem.
Kutyabajom se történt, pedig meleg helyzet 
volt.

— Sok ilyen meleg helyzet adódik egy-egv 
versenyen?

— A nagy versenyeken nem, csak ahol sok 
kezdő indul. A mazsolákra nem lehet számi- 
tani.

— Nagy versenyen csak a közbeékelődés 
veszélyezteti az embert Egy Tourist Trophyn

SPORTFÓRUM

A Vlvószövetségben kipróbálták a párbajtőr 
uj villanyfeleszerelését. A villanyzsűri kitünően 
működött, mindenki meg volt elégedve vele. 
Nem lesz tehát több zsüritévedés a párbajtőr
ben és a zsűri „feladata magaslatán fog állni". 
Ez a körülmény kétségtelenül gyarapítani fogja a 
párbajtőr híveinek számát, mert most már ez 
lesz a legreálisabb fegyvernem. A közönség
nek is tetszeni fog legalább is addig, amíg az 
újdonság erejével hat.

Mindennek ellenére ugy éreztem, hogy va
lami nem tetszik benne. Nem tudtam azonnal 
rájönni, hogy mi, de valami hiányosságot, va
lami kiábrándítót éreztem az egész villanygép- 
pel felszerelt vivósportban. Csak később észlel
tem rá, hogy mi hagyott kesernyés utóizt 
bennem.

A vivósportnak ugyanis nagy hátránya a sok 
felszerelés. Dressz, maszk, kesztyű, sth. a fegy
ver mellett nélkülözhetetlenek és ehhez járul 
most az epéében még a villanydrót és felszere
lés. Már pedig igaza van F. Gicsenek abban, 
hogy minél inkább testi valamely sport, annál 
közelebb fekszik az örökkévalósághoz, minél 
inkább technikai, annál mulandóbb és annál 
inkább ki van téve a publikum szeszélyének.

Lám, az atlétika, birkózás és ökölvívás, mint 
a legklasszikusabb sportágak, átéltek néhány 
ezer esztendőt; eredetük visszanyulik az ógörög 
világba. Ezekhez a legkevesebb technikai fel
szerelés szükséges. A modern sportok, amelyek 
a legkomplikáltabb felszerelésekkel dolgoznak, 
sokszor csak a divatos kísérlet stádiumáig jut
nak cl, igazi sporttá sohasem fejlődnek.

De van még valami a villamosított vivó
sportban, ami ellenszenvet vált ki. A vívás nem 
olyan klasszikus, mint pld. az Atlétika, de tra
díciói mégis vannak. Eredete valószínűleg a 
középkori lovagi tornára vezethető vissza és 
ebből fejlődött az idők folyamán sporttá. Te
hát eredetét illetőleg van benne valami kötele
zően romantikus, valami hősi jelleg és éppen 
ebben van szépsége is. Ez a felleg nem tűr 
villanytechnikát. A gép fogalma már önmagá
ban ellenkezik ezzel a gyönyörű sporttal, 
minthogy ellenkezik magával a sportgondolat- 

A futballvilágbajnokság 
Nagy l.s*  <* mIUlÓS büdzséje 
deficit — Igazságtalan a xónabaosxtás -Husvtí- 
kor valuta-vándorutra két a bécsi lígafutball — 
A Plymouth Argyle Bécsben játszik tavasszal

Bécs, március 19. 
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől). Az 

ezcrkilencszázharmincnégyes olaszországi fut- 
ballbajnokságra eddig beérkezett nevezések túl
szárnyalják a hgvérmesebb reményeket. A múlt 
hónap végéig összesen

28 nemzet jelentette be részvételét, 
amivel azonban még nem zárult be a sor és va
lószínű. hogy a végső terminusra legalább 35 
lesz a résztvevők száma, tehát majdnem kétszer- 
annyi, mint Montcvideoban. A világbajnokság 
játékszabályait még nem állapították meg és

megtörtént, hogy egy kollégám túlzott ndva- 
riasságból kitért előttem jobbra, hogy utat ad
jon s ugyanakkor lassított is. Én szabálysze
rűen jobbra akartam előzni, már sem stop
polni nem tudtam — 100-on felüli iramban 
mentem — sem balra vágni a kormányt. To
vábbra is jobboldalt maradtam és

ugy csúsztam el a másik motor és a kor
lát közt, hogy kormányaink érintették 

egymást!
Itt már nagy baj lett volna, ha nem tudok el
csúszni.

— Sokszor előfordul, hogy az ember perce
kig együtt megy az ellenfelével, egyik sem 
tudja a másikat megelőzni. Ilyenkor sokszor 
középen kell fogni a kormányt

— Egy alkalommal az úttest közepén
100-on felüli iramban összeért a kormá 
nyunk. Mind a két gép megbillent, szét- 

ugrott, majd újra egymásnak ment.
Egyikünk sem lassított, ugy aztán tízszer, ti
zenötször megtörtént az összekoccanás, mig 
fordulóhoz értünk. Ott már lelassítottam, 
előre engedtem.

— Az embert versenyen ritkán éri baleset — 
vág közbe Hűmmel Endre, a másik kitűnő ver
senyző. Én csak egy alkalommal sérültem meg 
verseny közben. Egy négynapos versenyen 
történt. Sérülten is végigmentem még három 
napot.

— Sokkal súlyosabb sérülés ért egy alka
lommal, mikor

éjjel lámpa nélkül 80-as tempóban ha
ladva buktam.

A lábam a gép alatt maradt és oly szerencsét
lenül ütödött meg egyik idegem, hogy hat hé
tig feküdtem miatta.

— Az ember megszokja a veszélyt — veszi 
át a szól Kiss Laci. Verseny előtt már nem is 
izgulok, csak ha egyedül indulok a márkám
mal. Akkor is csak a felelősségérzet fojtogatja 
a torkom. De ez is csak addig, amíg el nem 
indulunk.

A verseny hevében mindent elfelejt aa 
ember.

— A lényeg az, hogy az embernek helyén 
legyen a szive és jól fogjon a fékei

Dr. László Endre.

Az elektromos zsűri
A Csúcshegy fái

Irta: DOROS GYÖRGY
tál is, hiszen a sportmozgalom egyik legfőbb 
rugója éppen: menekülés a gép is a mechani- 
zált életforma elöl; menekülés a civilizált élet 
lelket őlő, mérhetetlen gépcsarnokából, vissza 
a természethez, tehát az emberhez.

Ezért nem tetszik nekem a villanygéppel, 
villanycsengővel, villanylámpával való vívás és 
a hős, aki a villamosvezetőket húzza maga 
után. Baj azért nincsen, mert a kardvívást nem 
lehet villamosítani, legalább egyelőre ez a ve
szély nem fenyegeti.

•
A Turistaszövetség figyelmébe ajánljuk, hogy 

a Csúcshegyen serény fairtás folyik és a hegy 
délkeleti oldalán fekvő fiatal fenyőerdőt ala
posan megtizedelték. Guckler Károly útja mel
lett végig jelentékeny mennyiségben fekszenek 
a gyönyörű fiatal fenyőtörzsek összegyűjtve. A 
téli zúzmara kártevése nem indokolja az ilyen 
mérvű fairtást. Ugy látszik, hogy minden fát 
kivágtak, melynek koronájából valami letört. 
Emellett pedig nem lehet szó nélküJ elmenni. 
A nagy gonddal és költséggel elültetett erdő 
minden fája igazi kincs a város közelében és 
nem lehet fájdalom nélkül szemlélni ezt a ra- 
dikálizmust, amivel nekiláttak az erdőnek.

A város urai szívesen vallják magukat a 
sport barátjainak, sőt gyakran előharcosainnk. 
Ez a sportbarátság azonban nem merülhet ki 
abban, hogy néha megveregetik a bajnok vál
lát, máskor meg lefényképezfetik magukat a 
bajnokkal. A tömegek sportjával kellene töb
bet törődnil Ezer és ezer turista, aki vasárnap
ját arra szenteli, hogy a budai hegyeket rója, 
jobban kellene, hogv érdekelje a vezetőpozi- 
cióhan lévő urakat. Igaz, hogy itt nincs bajnok
kultusz és héroszimádás, melynek fényében 
sütkérezni politikai érdek, de ez a sok turista 
ez a sok névnélküli szám mégis igazi sportot 
képvisel.

Ezekre is gondolni kell, nemcsak a sportcsar
nokra, nemcsak a nagy teátrális versenyekre 
és nemzetközi sikerekre. Mert a sport a töme
gekkel emelkedik, vagy bukik. Ezek a névtelen 
sportolók azt érdemelnék, hogy a város befá- 
silsa a kopár hegyoldalakat, nem pedig azt, 
hogy a meglevő kevés fát is kiirtsa.

igy ma nvilt kérdés, hogy azt kupa-, vagy baj
noki rendszer alapján bonyolítják le, vagyis 
pontozás vagy kiesési alapon.

Természetes azonban ,hogv ilyen nagyszámú 
résztvevővel a játékokat elejétől végig Olaszor
szágban lebonyolítani nem lehet, hiszen ez ilyen 
körülmények között több hónapot venne 
igénybe, érthető tehát, hogy n rendező olaszok 
előző osztályozó mérkőzéseket kívánnak. Egy 
most felmerült terv szerint

a benevezett nemzeteket kilenc zónára oszt
ják fel,

A megoperált csodakapus

Rudolf Hidenl, az osztrák válogatott csoda*  
kapusát vukbélgyulladás miatt inegopcráUák, 
A beteg a bécsi Hera-szanatórlumban pihen a 

műtét után * 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Minden zóna a maga körzetén kívül tartja meg 
az osztályozó mérkőzéseket .amelyek első két 
helyezettje vesz részt a római döntőben. Ez a 
zónarendszer a következőleg fest1

1. Nyugatcurópa: Belgium, Franciaország, 
Luxemburg, Spanyolország, Portugália.

2. Kelcteurópa: Litvánia, Lengyelország, Svéd*  
ország, Norvég Hollandia, (esetleg Orosz*  
ország, ha nevez).

3. Középeurópa: Olaszország, Csehország, Ma
gyarország, Ausztria, Svájc, (Németország, 
ha nevez).

4. Balkán: Románia, Jugoszlávia, Görögön 
szág, Törökország.

5. Északanierlkal államok: Unió, Kanada.
6. Kűzépamcrika: Cuba, Haiti, Mexikó,
7. Délamerlka: Argentína, Uruguay, Paraguay*  

Brazilin, Chile.
8. Délafrlka.
9. Északafrlka.
Ez a zónabeosztás technikai alapon lehel 

ugyan célszerű, sporlszcmpontból azonban erő*  
sen leszállítja a római döntőmérkőzések érté
két. Az eddigi erőviszonyok alapján — ameny*  
nyiben Anglia távol marad —

a győztes kétségtelen az olasz, spanyol,
Uruguay, osztrák, magyar vagy csehszlo

vák csapatok egyike lesz.
Ha már most tekintetbe vesszük .hogy amiko' 
a fenti rendszer alapján Spanyolország és 
Uruguay nyilván könnyen érik el a körzeti el
sőséget és igy jogot a döntőben való részvételre, 
addig

a világ legerősebb futballcsapatai már a 
középeurópnt csoportban találkoznak egy
mással és közülük csak kettőnek less Joga 

a döntőben J^szanL
Kialakulhat tehát egy egészen furcsa és a tu
lajdonképpeni erőviszonyoknak egyáltalán nem 
megfelelő helyzet, hogy mig esetleg Magyaron- 
szág és Csehszlovákia kiesnek a selejtezőben, 
addig Románia, Haiti vagy az északafrikai váló- 
gátolt csapat, amelyet bármely budapesti első
osztályú proficsapat megver, nemcsak hogy 
résztvesznek a döntőben, de esetleg helyezést Is 
elérhetnek. Kétségtelen, hogy ez a rendszer nem 
fog nagy rokonszenvre találni az összes részt
vevők körében.

NAPI FÉLDOLLÁR ZSEBPÉNZ
Bécsi sportkörökben bizonyosra veszik, hogy 

a nagyarányú nevezések nem érintik túl kelle
mesen az olaszokat, akik azt szerették volna, 
ha legfeljebb 12—14 erős csapat nevez a világ
bajnokságra. Ma a kilenc zónából tizennyolc 
csapat játszik körmérkőzéseket Rómában, ami 
a leggyorsabb lebonyolítás mellett is legalább 
két hétig tart. Nagy kérdés most, hogy az ilyen 
hosszú ideig tnrtó körmérkőzésekbe nem fárad 
e bele a közönség és bár az anyagi siker —* 
tekintettel a jelenős állami támogatásra —• 
nem okvetlen szükséges, elkerülhető lesz-e egy 
óriási deficit? A jelek szerint nem. A beneve*  
zett csapatoknak megtérítik a teljes utazás, va*  
lamint a lakás és ellátás költségeit. A játéko- 
sok ezenkívül napi féldollár zsebpénzt kapnak, 
mig gázsijukat a saját szövetségük folyósítja*  
Az egyes szövetségek igényei ismeretlenek, 
valószínű azonban, hogy a drága prominens 
csnpatok, mint például a spanyolok, argentí
naiak, tiriiguayak, osztrákok slb. nem fognak 
olcsón játszani Ennyi ismeretlen tétel mellett 
természetesen ma még nem lehet kiszámítani, 
hogy mibe kerül majd az olaszoknak a világ
bajnoki játék, de a legszerényebb becslések! 
szerint Is

legalább egymillió pengő lesz a teljes ki
adás.

Ennek a felét sem lehet bevenni, tehát ért
hető, hogy az olaszoknak kellemesebb lett vol
na, ha kisebb az érdeklődés.

HÚSVÉTI VALUTA-TURA
A húsvéti ünnepekre vándorbotot ragad as 

egész elsöosztályu bécsi profiliga és elindulnak 
valutát keresni A Rapid Antwerpen, Brüsszel. 
Bonn, Aachen és Diisszeldorfban játszik. A 
Vienna és Sportclub Brüsszelben és Antwerpen
ben, nz F. C. Wien (FAC) Lütlichben és Páris- 
ban. A IVAC Prágában. Hamburgban és Berlin
ben, nz Austria Kreefeldben, Drezdában és 
Essenhen. A Libertás Luxemburgban, n Hakoah 
Afrikában. Egyedül az Adudra nem hozta még 
nyilvánosságra programját. A bécsi sportkö
zönség nyugodtan weekendezhet. A nagycsapa, 
tok távollétében érdekes mérkőzés az osztrák 
fővárosban nem lesz.

A PLYMOUTH ARGYLE AZ ELSŐ 
KONTINENTÁLIS TURACSAPAT

A Plymouth Argyle az első angol csapat, 
amelyik erre a nyárra máris lekötötte európai 
mérkőzéseit. Az nngol másodosztályú liga elő
kelő helyén szereplő csapat hír szerint Bécs
ben, Zürichben, Strassburgban és Liliében ját
szik. Andor León
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Lapzárta:
Nagy adag ueronállal 

megmérgezte 9 avas gyeraiekat Egy szombathelyi asszony drámái uaiiomasa öngyilkos
ságáról és gyermeke meggyilkolásáról

Szoinlintliely, március 19.
(A Hétfői Napló tudósítóidtól.) Vasárnap 

ifiéiben Szombathelyen letartóztatlak egy 
gyermekgyilkos anyát, aki

Veronádul megölte kilencéves gyermekét.
A múlt év decemberében megrendítő csa

ládi dráma történt Szombathelyen a Fa- 
lúdy Ferenc-utca 54. sz. házában. Egy el- 
•fcegényedelt iparosmester felesége, Győrt 
Fcrencné vcronállal mogmérgezte magát és 
kilencéves kisfiát. Mindkettőjüket kórházba 
s’zállilolták, de n kisfiút már nem tudták 
megmentéin, mire a kórházba érlek, meg
halt. Győr iné felépült a mérgezésből, de a 
sbk fájdalomtól

elméje annyira elborult,
hogy a szombathelyi elmegyógyintézetbe 
kellett szállítani. A fia halálában való ár- 
tállanságát hajtogató asszony kihallgatásá
ról szó sem lehetett egész .szombat estig, 
•mikor végre gyógyultan elbocsátották.

Tegnap délre újabb kihallgatásra ren
delte Győrinél Kovács rendőrtanácsos, a 
bűnügyi osztály vezetője. A szerencsétlen

Vay Kázmér perújítást kér 
bűnügyében bizonyitékokat
és uj tanuk kihallgatását kéri perújrafelvétel! kérvényéber

Vof/ Kázmér, akit a királyi Kúria jogerő
kén egy esztendei fogházra ítélt el, most 
olyan lépésre készül, amely

újabb fordulatot
•d ennek a sokat per trak tóit nagy bűnügy
nek. Érdekes, hogy Vay Kázmér milyen 
nagy optimizmussal várta a legfelsőbb bírói 
döntést. Amikor ügyvédjei telefonon közöl
ték vele az Ítéletet, nagy megdöbbenéssel 
szerzett tudomást a kúriai ítéletről s nyom
ban közölte védőivel, hogy

perujHást fog kérni.
Azóta eJtell két bél alatt Vay Kázmér hozzá j 
is látott perújítást kérvényének előkészité-1 
síhez.

Egész sereg uj tanú

kihallgatását kéri Vay Kaézmér perújrafel
vétel! kérelmében és számos iratot, ok
mányt csatol be, amelyek eddig nem szere
peltek a bünperben.

Információnk szerint . Vay Kázmér 
már ezen a héten be akarja nyújtani a 
törvényszéken perújrafelvétel! kérelmét.

Miután azonban a törvényszék és a tábla 
a legszélesebb mederben folytatta le a bi
zonyítást a nagyszabású panamaperben. 
nagyon kétséges, hogy milyen eredménnyel 
jár Vay Kázmér perújítást kísérlete s kér- 

| déses, hogy a törvényszék helyt ad-e egydl- 
I talán a perújrafelvételnek. Ha ez megtör 
tenne, természetesen elölről kezdődne a 
monstre-ügy vizsgálata s bírói tárgyalása.

— Salgótarjánt kereskedő öngyilkossága Sze
geden. Szegedről jelentik: Az illeni Tisza-szál- 
lóban vasárnap reggel állóit homlokkal holtan 
találták szobájában Szcpessy József 22 éves 
salgótarjáni kereskedőt, aki egy hete tartózko
dóit a városban. Megállapították, hogy a fiatal 
kereskedő szombaton éjszaka későn tért haza 
aaóllásárn és a kora reggeli órákban revolveré
vel főbelölle magát. Két búcsúlevelet hagyott 
hátra, de azokból nem derült ki, hogy miért 
ment a halálba.

— Újabb kihallgatások a talpfnolaj és 
líCszáilitiiri ügyben. A királyi ügyészség to
vábbra is nagv eréllyel folytatja a nyomo
zást a talptaolajszálíitási panama ügyében. 
Ezenkívül az ugynevez.lt kőszállilások ügyé
ben is folyik a vizsgálat. Auer György dr. 
ügyészségi alelnök, a bűnügy referens ügyé
sze értesülésünk szerint vasárnap is számos 
kihallgatást foganatosított és egész a kora 
délutáni órákig folytak a kihallgatások az 
ügyészségen. E hétre újabb kihallgatások 
lesznek különböző államvasuti szállítások 
tisztázására s ha a kihallgatási jegyzőköny
veket lezárták, ekkor teszi meg az ügyész
ség a maga újabb döntő lépéseit.

— A liózfcltlgyclők vasárnapi gyűlése. Vasár
nap délelőtt vitéz Szalag László elnöklésével 
< soportalakiló gvíilést rendezett a Házfelügye
lők Nemzeti éj Gazdasági Egyesülete. A meg
alakulás célját Susztrovits Karoly főttkór is
mertette, csoporlclnöknek Jungsblut Józsefei 
yálaszlották.

— A Corvin Mátyás Társaság ülése. .4 Cor
vin Mátyás Társaság vasárnap Berzeviczy Al
bert elnöklésóvel ülést tartott. Az Akadémia 
Kistermében tartott ülésen Pnolo Catabro érde
kes fejtegetéseit olvasta fel nz irodalomról, is
mertetve annak uj Irányait és célkitűzéseit.

— Az Egyetemi Kör hatvan éves. Május hn- 
jvában ünnepli fennállásának hatvanadik évfor
dulóját nz Egyetemi Kör, amely vasárnap disz- 
íllésl lailolt. A disziiléscn melegen ünnepelték a 
A'or tiszteli ibeli t Inőkvl, dr. Kávássy Béla mi- 
liiszteri os/t.ilytnnácsod. Érdemeit dr. Vajda 
Lajos főorvos méltatta.

—- Aa osztálysorsjálék eszköz és mód arra, 
hogy bárki jólétet és gondtalanságot szerezzen 
magának. Egy kis szerencsével egész vagyont 
nyerhet az uj ostlálysorsjátékon. Sorsjegyek 
rendelhetők nz uj április 7-én kezdődő osztály- 
sorsjáték™ nz összes fdárusitóknál.

— Ha kevés pénzért kifogástalanul akar öl
tözködni, keresse fel n ..Divat uriszabósúgol" 
ErrséheLkörut 1 I. cm., ahol mérték után ren
delhet finom szövetmaradékokból remek ki
vitelű férfiöltönyt 50 pengő propangndaárban. 

asszony ezúttal töredelmes
beismerő vallomást tett.

Elmondta, hogy férje, aki azóta már meg is 
halt, előrehaladt tuberkulózisban élet-halál 
közölt kórházban feküdt, ő maga és gyer
meke fillér nélkül álltak és a legrettenete- 
sebb nyomornak néztek elébe. Idegei telje 
sen összeroppanlak és kétségbeesésében nem 
talált mán kiutat, mint a halált. Mivel ra
jongásig szeretett gyermekét sem akarta ke- 
gyelemkenyéren itt hagyni, mielőtt saját ma
gát megmérgezte volna,

kisfiának négy adag Veronáit adott be.
Mikor a gyermek hörögni kezdett annyira 
megrémült, hogy még egy

dunyhát Is ráteritett,
a gyermek alatta meg is fulladt.

Az anya vallomását az orvosi vizsgálni 
eredménye is megerősíti, amely szerint a 
kilencéves gyermek halálát fulladásos mér
gezés idézte elő. Az asszonyt beismerő val 
lomása alapján vasárnap letartóztatták 6 
azonnal átkisérték nz ügyészség fogházába.

— A Hírlapírók Nyugdíjintézetének közgyű
lése. A Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíjin
tézete vasárnap délelőtt tartolla 53. rendes évi 
közgyűlését Lenkey Gusztáv elnöklete mellett 
Lenkey Gusztáv elnök hosszabb megnyitó be
szédet mondott, amelyben ismertette a nyugdíj
intézet helyzetét és megemlékezett Apponyi Al 
bért gróf tiszteleti tagról, aki mindig igaz bn- 
rálja volt n nyugdíjintézetnek. A helyesléssel és 
élénk éljenzéssel fogadott elnöki megnyitó után 
Valikovszky Károly titkár terjesztette elő a 
zárszámadásokat, melyeket többek felszólalása 
után a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

— Asszonyt akartak ölni az asszonyok — 
ma ítél fölöttük a bíróság. Gyuláról jelen
tik: A gyulai törvényszék mai tárgyalását, 
amelyen Demeter Mária és I). Nagg István
ná ügyét tárgyalják — óriási érdeklődés 
előzi meg. A két asszony különböző fondor
latokkal előbb teljesen ki akarta forgatni 
Kovács Józsefné gyulai asszonyt vagyoná
ból, majd pedig kicsalták annak a telkére 
és ott meg akarták fojtani. Kovácsáé életét 
csak az utolsó pillanatban érkező segítség 
mentette meg.

— Véres verekedés a Ceglédl-uton. A Cég- 
lédl-utl lakótelep ii. számú épületében Maró 
József 27 éves cipészsegéd összeszólalkozott a 
nála albérletben lakó Tóth Endre 35 éves ko- 
vácssegéddel. Maró kalapáccsal fejbevágta al
bérlőjét. Tóth a fején szenvedett súlyosabb sé
rüléseket. A mentők a Szent István-kórházba 
szállították.

— Dolgoznak a betörők. Krattsz Ernő textil
kereskedő Bálvány-utca 3. alatti lexlilkereskedé- 
sének kirakatát ismeretlen lettes feltörte és kü
lönféle textilárut ellopott. — österreicher Ma
liid magánzónő Akácfa utca 57. sz alatti la
kását ismeretlen lettes álkulccsal fölnyitotta és 
ruhaneműt lopott. A rendőrség mind a két ügy
ben megindította n nyomozást.

— Iladlrokknntgyülés. A HONSz terézvárosi 
csoportja vnsárnap délután közgyűlést tartott, 
Sárkány I’ermc elnöklete mellett. A közgyűlé
sen tárgyalták a rokkant törvényjavaslat sérel
mes pontjait, majd vitéz úr. Árvát falvi István 
és Szilágyi Lajos, Désy Géza. Vázsonyl János 
országgyűlési képviselők és Winhardt Ágoston 
VI. kerületi elöljáró felszólalása utón határozati 
javaslatot fogadtak el, amelyben felkérik n 
kormányt n törvényjavaslat sérelmes pontjai
nak módosítására.

— A régi é.s közkedvelt Szt. Rókus Lábsó 
összetételét n v. bécsi udvari gyógyszertár nö
vényi balzsamokká! tökéletesítette annyira, 
hogy az lábfájásoknál ezidőszerint felülmúl 
minden hasonló készítményt. Egy csomag 
Szí. Rókuz-só ára 1.28 P. Főraktár: Szt. Rókus 
gyógyszertár, Budapest, Rákóczl-ul 70.

— Vasárnap rendőri és csendőr! készült
ség vigyázott a főváros rendjére. A rendőr
ség olyan értesülést szerzett, hogy vasárnap 
munkáslüntetések készülnek és a kommu
nisták is tüntetést terveznek. Ezért perma- 
nenciába helyezték a rendőrséget és vidék
ről nagyobb csendörosztag érkezett Buda
pestre. Reggel hat órakor Óbudán, a Fló- 
rián-téren ismeretlen tettesek vörös zászlót 
akasztottak egy villanyoszlopra. A zászlóra 
lázitó jelszó volt Írva. A rendőrség eltávo
lította a zászlót s a tetteseket keresi. Dél
előtt a MÉMOSz Aréna-uti épülete előli 
munkanélküliek nagyobb csoporja verődött 
össze. A rendőrök felszólítására eltávoztak. 
Később a Magdolna-utcai Vasas-otthonban 
is többszáz munkás gyűlt össze. Mivel nem 
volt gyűlésre engedélyük, a rendőrök osz
lásra szólították fel őket. Szét is oszoltak, 
csak három embert kellett előállítani. Eze
ket nz igazoltatás után elbocsájtolták. Ko
molyabb rendvazarás seholsem fordult elő.

— Megmérgezte magát a szerelmes szobalány. 
A barosstéri Pt rk-szállóban Ködmann Anna 19 
éves szobalány ismeretlen méreggel megmér
gezte magát Teltét szerelmi bánatában követte 
>1. Súlyos állapotban szállították a Rókus-kór- 
há?iba.

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
0 A Magyar Általános Hitelbank részvénye

seinek e hó 18-án báró Harkányi János 
b. t. t. elnöklete nlatt tartott 65. rendes köz 
gyűlése, jóváhagyva az- elmúlt üzletév mér 
legét, tudomásul vette, hogy nz igazgatóság 
a 4,871.246 P 17 f összegű nyereségből az 
egyes vagyontételek értékelésénél 2,481.499 l‘ 
64 f összegű rendkívüli leírásokat fogana- 
'osílolt. Az ezután fennmaradó 2,389.740 P 
■>3 f-re nézve a közgyűlés magáévá tette az 

.,’azgatóságnak azt az álláspontját, amelj 
zennt a gazdasági helyzet jövő alakulása 
nk bizonytalanságára való tekintettel a: 
elért nyereség ezúttal is a belső erősíti. 
céljai'a fordiltassék és ennek megfelelően 
elhatározta, hogy 700.000 pengővel a tarla 
ékalapok, 1,000.000 pengővel az alkalmi 
zottak nyugdíjalapjai javadalmarlassanak, .• 
fennmaradó 689.746 P 53 f pedig az 1933 
izletévre vitessék elő.
0 A Magyar Altallános Takarékpénztár rész

vénytársaság Dr. Horváth Lipót elnök-vezér- 
gazgató elnöklete alatt tartotta meg 51. rendes 

zgyülését. A közgyűlés megállapította, hogy 
»z 1932. üzletév tiszta nyeresége 614.763.78 P. 
\ közgyűlés elhatározta, hogy a tiszta nyereség- 

i öl úgy mint tavaly, 100 000 pengő a tartalék
lap növelésére forditlassék, miáltal az 13,650.000 
engőre, az intézet összes saját tőkéi pedig 
3,650.000 pengőre emelkednek, továbbá 50.000 

■<ngő úgy mint tavaly, a nyugdíjalap dotálá
sra használtassák fel és végül, hogy oszialék 
imén részvényenként 1 pengő fizettessék már

cius hó 20-ától kezdve. A közgyűlés az igazga
tóság uj tagjává megválasztotta Schmitz Olla- 
viót, a Gcbrüder S. et M. Reitzes, Wien, cég 
önálló cégjegyzőjét.
0 A Magyar-Olasz Bank Rt., dr. Berzeviczy 

Albert v. b. t. t., tiszteletbeli elnök elnöklete 
alatt tartott XIII. évi rendes közgyűlése az igaz
gatóság valamennyi javaslatát elfogadta és en
nek alapján elhatározta, hogy osztalék fejében 
c hő 16-tól kezdődöleg részvényenként 2.50 
pengő fizettessék ki. A közgyűlés Comm. Er- 
ne síi Krausz urat az igazgatóság tagjává válasz
totta.
0 Belvárosi Takarákpéntár Részvénytársa- 

ság. A Belvárosi Takarékpénztár Részvénytár
saság igazgatósága 1933. évi március hó 17-én 
Székely Ferenc m. kir. udvari tanácsos elnök 
lésével tartott ülésében megállapította a taka
rékpénztárnak az 1932. év december 31-ével le
zárt negyvenedik üzletévre vonatkozó mérlegét. 
A mérleg adatai szerint az elmúlt évben a taka
rékpénztár üzleti forgalma a gazdasági viszo
nyoknak megfelelően szükebb keretekben moz
gott; ehhez képest a takarékpénztár keresete — 
■i költségek levonása és belső leírások után — 
104.575.73 pengőt tesz ki. Az igazgatóság ebből 
az összegből 229.023.56 pengőt az eredmény 
számlán való nyilt leírásra használt fel. a fenn 
maradó 175.552.17 pengőre nézve pedig azt a 
javaslatot terjeszti a folyó évi március hó 27-re 
egybehívott közgyűlés elé, hogy 25.000 pengő 
a rendes tartalékalap gyarapítására és 25.000 
pengő az Elismert Vállalati Nyugdíjpénztár ja
vára fordiltassék. a maradvány pedig — osz
talékfizetés mellőzésével — a jövő üzletév 
számlájára vitessék át. Amidőn nz igazgatóság 
figyelemmel a gazdasági helyzet jövő alakulásé 
nak bizonytalanságára, ezt az előterjesztést 
teszi a közgyűlésnek, óvatos üzleti politikájáról 
kíván tanúságot tenni és javaslatával n takarék
pénztár belső tartalékainak megerősítését óhajt
ja előinozditnni.
0 A kormányzó nyitja meg a mezőgazda

sági kiállítást. Az idei mezőgazdasági kiállítás, 
mint a Hétfői Napló már megírta, március 
23-án nyílik meg és aznap lesznek a bírálatok 
és a díjazások. Másnap fogja a kiállítást ünne
pélyes keretek között megnyitni Horthy Miklós 
kormányzó, okit Kállay Miklós földművelés
ügyi miniszter, az OMGE elnöke és n kiállítás 
rendezői fogadnak. A kiállítás programja igen 
gazdag. Március 23-tól 27-ig ,.T“ jelzésű autó
buszjárat az Apponyltérről a kiállítás főbejár
táig és villamosközlekedés a Rókus-kórházlói n 
lelep kapujáig.

O Az OMKE nagykanizsai kongresszusa. 
Nagykanizsáról jelentik: Az Országos Magyar 
Kereskedelmi Egyesülés e hó 25-én és 26-án 
tartja Nagykanizsán országos kongresszusát, 
amelyre nngy lelkesedéssel készül Zala vár
megye kereskcdőlórsadalma. A budapesti ki
küldötteket, akik valószínűleg Sándor Pál or

szággyűlési képviselő országos elnök vezetésé, 
vei jelennek meg a kongresszuson, már Sió
fokon fogadja ünnepélyesen a nagykanizsaiak 
küldöttsége és a kongresszussal kapcsolatos 
ünnepségek rendezésében résztvesz az OMKE 
helyi bizottságával karöltve a hivatalos város 
is, élén a főispánnal és a polgármesterrel. Az 
OMKE tagjai megkoszorúzzák a hősök emlék
szobrát. A város különböző ünnepségekkel 
fogja tarkítani a kongresszus előreláthatólag 
komoly munkásságát.
0 A Budapesti Nemzetközi Vásár hatalmna 

propagandája. A május 6—15. között rende
zendő Budapesti Nemzetközi Vásárra való je
lentkezések és a belykiosztási munkálatok a 
közeli napokban befejeződnek. Mint minden 
évben, március végén megkezdődik a vásár
nak szinte az egész világot behálózó propa- 
gandája. Több, mint négymillió darab külön
böző nyomtatvány repül szét a világ négy tája 
felé, színes, többnyire magyar iparművészek 
által készített propagandaanyag, mely 15 külön
böző nyelven hívja fel a figyelmet Magyarország 
idegenforgalmi szempontból is legjelentősebb in
tézményére: a Budapesti Nemzetközi Vásárra. 
Ha ehhez hozzávesszük még azt, hogy több, 
mint ezer különböző sajtóorgánumban jelennek 
meg a Budapesti Nemzetközi Vásárról szóló köz
lemények és hirdetések, valamint azt, hogy a 
rádió és film is szolgálni fogják a vásár pro
pagandaakcióját. akkor nagyjából képet nye
rünk arról a teljesítményről, amelyet a vásár 
Magyarország és a magyar ipar s exportkeres
kedelem ismertetése érdekében kifejt.
0 Sajt- és vajnagykereskedők közgyűlése. 

A Budapesti Sajt- és Vajnagykereskedők Egye
sülete vasárnap délelőtt tartolta Rotersmann 
Leó kereskedelmi tanácsos elnöklete alatt az. 
egész szakma nagy részvétele mellett folyó évi 
rendes közgyűlését. Roltersmann elnöki meg
nyitójában a szakmának válságos helyzetét is
mertette, amelyet a súlyos közterhek, a köz
üzemek és a rettenetes nagy konkurrencia idé
zett eíö Ez utóbbi körülmények megszünteté
sétől várható csak a javulás. Ezután a köz
gyűlés megválasztotta az uj tisztikart, amely 
szerint elnök Rottersmann Leó, alelnökök 
Lukács Lajos és Gyémánt István, főtitkár 
"zabő Dénes, pénztáros Schagrin Gyula, szám
vizsgálók Kulka Jenő és Wohlmuth J. lettek.
0 Koős Zoltán előadása a Magyar Tőzsde 

'jubban (V., Akadémia-utca 3. szám). Koős 
Zoltán dr., felsőházi tag, n Magyar 
Földhitelintézet vezérigazgalója ma, március 
20-án este 7 órakor „Nemzetközi adósságok” 
ímen előadást tart. Az előadást — amely pon

tosan 7 órakor kezdődik — társasvacsora kö
veti.

Budapesti űgetőversenyek
Vasárnap újból meglelt az figetöpálya mind 

a három helye s a toto forgalma ismét felül
haladta a 80.000 pengőt. A fokozott érdeklő
dést nagyszerű sport honorálta s különösen a 
nap főszáma, a negyedik futam és a handicap 
emelkedett ki nagyszerű és izgalmas finisével 
a nap küzdelmeiből. A főszámban Sámson és 
Dclirium a második kör elejétől megkezdték a 
finiselést, mely végül a legrövidebb fejhosszal 
Delirium javára dőlt el. Ugyancsak fejhosszak 
választották el a célban Elgát, Guardian Toddot 
és Oliviát. A handicapben az utolsó pillanat
ban szintén fejhosszal ütötte el a győzelemtől 
a végig vezető Evvivát Upupa Epops a győze
lemtől. A többi verseny is kellemesen szórakoz
tatott, de a favoritoknak nem volt szerencsé
jük s közülök csak Jégvirág és Leopárd felelt 
meg a bizalomnak. Részletes eredmény a kö
vetkező:

I. FUTAM: 1. Hollón Ist. Chalunar (2) Zwil- 
linger, 2. Puszlaberény (8:10) Maszár F. Ind. 
m.: Vadorzó, K. L Tót.: 10:25. olasz 25. — 
II. FUTAM: 1. Székely ménes Úrnő (ö) Wies- 
ner, 2. Gudrune (2%} Zwillinger, 3. Lilla (5) 
Mann Ind. in.: Sony Boy II, Rákné, Alicze, 
Darius IL, Vinkó. Tót.: 10:46, 24, 17, 31. olasz 
37. — III. FUTAM: 1. Csillag E. Navigator
(2) Zwillinger, 2. Urbér (2) Wiesncr, 3. Gabri
ella (7:10) Zeller. Ind. m.: Madam, Nincs to
vább, Béby. Fenegyerek. Tót.: 10:51, 13, 16, 
14, olasz 37. — IV. FUTAM: 1. Baranyai 1. 
Elga (2) Kovács II., 2. Guardian Todd (2J4) 
Vosst, 3 Olivia (1%) Benkő. Ind. m.: H. Bo- 
riskn, Suliancz B, Tamcrlan, Ecuador. Tót.: 
10:48. 16. 18. 15, niasz 82. V. FUTAM: 1. 
Steinitz M. Delirium (6) Steinitz, 2. Sámson 
(8:10) Marschall. Ind. m.: Mályvácska, Jeles 
0. S.. Brulus. Tót.: 10:97, 31, 19, olasz 43. — 
VI. FUTAM: 1. Jakupcsek Gy. Upupa Epops
(3) Kovács F-. 2. Ewiva (P/i) Kovács IL ind. 
m.: Orkán, Feri O., Thyra, Favorité. Tol.: 
10:49, 17, 14, olasz 30. — VII. FUTAM: 1. Haf- 
ner M. Jégvirág (5:10) Stein, 2. Gondolat 11. 
(12) Kovács IT Ind ni.: Olive, Hi. Tót.: 10:16, 
olasz 43. — Vni. FUTAM: 1. Nefclejts istálló 
leopárd (5:10) Kallinka, 2. Tündérlány (2) 
Wiftsn •. Ind in.: Szerető, Több sincs, Fényes. 
Tót.: 10:15. 11, 13, olasz 22. — Az Úrnő—Élya 
double 10:320.

*

A Perimegyei handicap hírei. Az óv első Je
lentős konkurenciájára végzett munkák során 
Már enyém, Thank you és Judilh mutatkoznak 
előnyösen. A Przybyla istálló még nem döntött, 
hogy melyik lova képviseli a versenyben, je
lenleg Dn it noiv és Kapitány egyformán star- 
tolók. A verseny mezőnye a jövő bét folyamán 
dől el, a mai elhatározások szerint a követke
zők indulnak: Már enyém (Sejbal), Kapitány 
(Csapiár), Thank you (Balog). í)o it notv (Tel- 
tschik). Csak előre (?), Zsuzsu (Kollár), Mir- 
iam (GosztonyiL Módos (Csuln), Simba (Fo
dor). Judlth (Tóth A.), üstökös (Weissbach), 
Inlay (?).
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