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Szenzációs fordulat 
a valutás bűrond ügyében

Ul nyomon Keresi a rendőrség a börőndrabiőkat
Néhány nap óta az ügyészség valutakiren

deltsége a legnagyobb titokban egy olyan 
ügyben vette fel a nyomozás fonalát, amely
ben már a budapesti királyi törvényszék el
sőfokú Ítéletet is hozott.

A valuta-kofferrablás

néven Ismert ügyről van szó, amelynek egyik 
gyanusitpttját, Szekulesz Józsefet, mint em
lékezetes, a törvényszék HorváUi-tanácsa két
évi és kéthónapi frgyházra Ítélte, mig a má
sik gyanúsítottat, Nagy I’ált. aki Kolozsvárra 
menekült annakidején, néhány nappal ez
előtt a királyi ítélőtábla végzése alapján sza
badlábra helyezték, illetve visszavonták el
lene a már régebben kibocsátott elfogatási 
parancsot.

Ez az utolsó bírósági eljárás ejtette gon
dolkodóba a rendőrség valufacsoportján dol
gozó detektiveket, akik újra alaposan áttanul
mányozták a rendőrségi, vizsgálóbírói és tör
vényszéki iratokat. Kerestek, kutattak újabb 
nyom ulán, hogy megállapítsák, vájjon

nem történt-e elnézés az eddigi nyomo
zás során.

A vizsgálat és irallanulmányozás során 
arra a meglepő felfedezésre jutottak, hogy 
szerepelt a bűnügyben két olyan ember, akik 
közül

az egyik személylelrós hasonlít a Szeku
lesz személylelrására.

a másik férfi pedig éppen úgy kis fekete ba
juszt hord, mint A’091/ Pál.

A rendőrségen nagy lendülettel fogtak 
hozzá ennek a kél embernek n felkutatására 
Az egyiket sikerült is megtalálni. Erről az 
emberről annyit máris megállapítottak, hogv

Jelenleg Budapesten lakik, foglalkozása 
nincs, de mégis elég Jó körülmények kö

zött él.
a másikra vonatkozóan a rendőrség semmi 
közelebbit nem tudott megállapítani a mai 
napig.

A rendőrségnek az a gyanúja, hogy Szeku- 
lezz József volt az értelmi szerzője annak, 
hogy fíriimr Máriától cl kell a valutás koffert 
rabolni, de

a rablfi.l Mrllrfi nem fi ninsn hajtőit. 
vé«”,c. ha"em ez a két férfi.

A pénzen azután vagy ők hárman osztoztak 
meg, vagy pedig külföldre sibollák.

Ili kell megemlíteni míg azt az ugyancsak 
rendkívül érdekes esetet, amely szintín szó- 

rns összefüggésben van a valutás bőrönd el
rablásával. Néhány nappal ezelőtt az egyik 
budapesti bankárnál, aki szintén szerepelt 
már valutasibolási ügyben, megjelent SrcAu- 
tesz egyik megbízottja.

— Nagyobb összegre van szüksége Szeku- 
részeknek,

vagy átadja a pénzt, vagy pedig majd 
módját ejtjük, hogy a rendőrség meg
tudja. hogy ön milyen összeggel szerepelt 
a kislbolní szándékozott 35.000 dollárban

— mondotta a küldönc

A klsárrtánt MacDonmld
és Mifssölini béket&rvét

A leszerelés nem öncél, hanem legfontosabb előfeltétele a békének 
— mondja Olaszország

Gént, március 25.
(A Hétfői Napló tudósítójától) A kisantan- 

állainok állandó genfi tanácsa szombaton ülést 
tartott, amelyen a MacDonald féle leszerelési 
lervezeltel és Mussolini békelervezelével foglal 
közölt. Az ülésről kiadóit kommüniké szerint

a kisálltán! államok tanácsa erélyesen 
sseinlM fordul! mind a két tervezettet.

A halározal indokolása többek közt a köveiké 
zőket mondja' A kisánlánt-államok nem ismer 
hetik el azt n tételt, hogy a szóbnnforgéi javas
latok az egyes Államok baráti jóviszonyának 
megszilárdítását eredményezik. A kisóntónt álla
mok fcnl.’rlják jogaikat és nrra nz álláspontra 
helyezkednek, hogy mások jogai felett senki sem 
rendelkezhet sem közvetve, sem közvetlenül. A 
lervbevelt

nemzetközi egyezmények megkötésére nincs 
szükség

mert a Népszövetség korszakában minden ily 
fajin egyezmény időszerűtlen. Ajf kisánlánt- 
államok •

sajnálják — mondja tovább o kommü
niké —, hogy az elmúlt napok tárgyalásai 
bán oly nyomatékosan hangsúlyozták a re

vizionista politika gondolatát.
A kisánténl államok az. általános érdekek szem 
pontjából Ítélik meg béke ügyéi, tekintetbe 
veszik azonban természetem saját népük egy 
önteti! nknratát is s éppen ezért felhívják a vi 
lóg figyelmét arra hogy mim en revizionista po
litikának a legerélyesebb visszahatása lesz Az 
ilyen poli'lka tehát nem alkalmas a népek és a 
lelkek incgnviiglatására. dt nem alkalmas n 
bizalom érzésének fokozására ;.em A bizalmat 
csak kölcsönös együ’tmiiködés tudja megszilár
dítani. A kisántánl-állainok mindezeknél fogva

A bankár érthető okokból nem ment a 
rendőrségre, hanem ügyvédjét kereste fel., 
akivel közölte a történteket. A dologról azon
ban

a rendőrség Is tudomást szerzett,

sőt az is a rendőrség tudomására jutott, hogy 
a bankár visszafenyegette volna Szekuleszl 
azzal, hogv ő viszont majd döntő bizonyíté
kot szolgáltat Szekuleszre vonatkozóan, 
amennyiben

közli majd, hogy ebben a pillanathan 
kinél van az elrabolt bőrönd.

elhatározták, hogy közös erővel folytatják fá 
radozásaikat olyan béke biztosítása érdekében, 
amely igazi békét jelent és egyúttal biztonsá 
got is a ad világnak.

A leszerelési konferencia főbizottságának 
szombati ülésen viszont Soiagna olasz delegátus 
az olasz kormány nevében bejelentette, hogy

Olaszország teljes egészében és minden 
fenturtás nrlkül elfogadta MacDonald angol 

miniszterelnök leszerelési Javaslatát.

Az olasz kormány mindenben osztja az angol 
miniszterelnöknek azt n felfogását, hogy a le
szerelés nem öncél, hanem legfontosabb elő
feltétele a léke fent art ásónak Görögország. 
Bulgária Ausztria, Finnország, Észtország és 
Kanada megbízottai szintén elfogadták az. angol 
javaslatot, kijelentették azonban, hogy a rész, 
teles vita folyamán fcnlarlásokat és kikötéseket 
terjesztenek be.

Az angol és francia lapok természetesen még 
mindig oldalakat szentelnek MacDonald tervé 
nek A Dalig Telegraph elismeri, hogy nz angol
olasz leszerelési javaslat

Európa diplomádul történeiének legnagyobb 
eseménye

Locarno óta. Éppen ezért < Ihnmnrkr.dott kő 
vctkczldés az, hogv Franciaország már vissza 
utasította n Mussolini -őMcDonald tervet. A 
Iránéin kormány sem el nem fogadta, sem el 
nem ulasili lla n tervei, Innein megkezdte an
nak alapo- tanulmányozását Semmiféle fele 
lősségtudó francia kormány nem utasíthatná 
vissza a tervei elhamarkodott módon.

A Bcpublique nemzetközi szempontból ked- 
ifezőnek Ítéli a helyzetet.

A Neue Ziiricher Zeitung állítólag teljesen 
megbízható forrásból közli Mussoini Mérvének

A rendőrség természetesen ezt az újabb 
momentumot is végignyomozza és nem lehc« 
tétlen, hogy talán már

a legközelebbi napokban ez ügyben Is 
kihallgatásokat foganatosíthat.

Különben
a kofferra valutarablás ügyében szerdán

lesz a táblai tárgyalás,
mert Goitein Sándor dr., Szekulesz védője 
annakidején föllebbezett az ítélet ellen. Az 
izgalmasnak Ígérkező tárgyalás előrelátha
tóan két napot vesz igénybe.

tartalmát amely némiképpen eltér a lapokban 
eddig közölt értesülésektől. A lap szerint a le
szerelési értekezlet mt-gh usulása esetén

Anglia, Franciaország és Olaszország elis
meri Németország fegyverkezési egyen 

Jogoságút
és ezzel hozzájárul az 1932 december 11-én 
létrejött öthatalmi egyezmény gyakorlati meg
valósításához. Ebben az esetben Németország 
újból fegyverkezhet A fegyverkezésnek azon
ban bizonyos mephatár >zott formában és fo
kozatosan kellene megtörténnie. Ugyanez vonat
kozik Magyarországra, Ausztriára és Bulgá
riára is.

I^ondon, március 25.
Chamberlain pénzügyminiszter feltűnően op

timista beszédet tartott Birminghamban a vi
lágpolitikai helyzetről.

A világháború befejezése óta sohasem volt 
olyun kedvező a helyzet a nemzetközi 
egyetértés szempontjából — mondotta 
Chamberlain — mint a Jelen pillanatban.

Alig néhány hete még háborús veszedelem fe
nyegette Európát, nz angol kormány bátor kez
deményezése azonban egv>zeire megf'rditolta a 
helyzetet. MacDonald és Síi John Simon genfi 
és római utjfr.ak eredménye rövidesen éreztetni 
fogja jótékony hálását

♦
MacDonald és Mussolini római tárgyalásai

val kapcsolatban beavatott helyről megálla
pítják, hogy ezen a világ  jelentőségű tanác.skozá- 
són nem volt szó a népszövetségi alapokmány 
19 ik passzusáról, amelynek értelmében, ha a 
szükség kívánja, a nagyhatalmak területi változ
tatásokat eszközölhetnek Ebből a közlésből az 
következik, hogy a két nagyhatalom miniszter
elnöke nem tá'gyalt ha tárki i gazi tásról.
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Roosevelt felhívása
a világ valamennyi államihoz

Világgazdasági Konferenciára hiúja össze az államodat
Washington, március 20.

(A Hétfőt Napló tudósítójától.) Roosevell 
elnök

felszólította a világ valamennyi államát, 
kezdjék meg a világgazdasági konferen

cia előkészítését.
'Az amerikai kormány a világgazdasági kon 
fercncia összeillését olyan süigősnck tartja, 
hogy addig

a háborús tartozások kérdését sem 
akarja letárgyalni

Hz adósállamokkal. A legsürgősebb feladat n 
túlzottan magas vámfalak lebontása és a vi
lágkereskedelmet akadályozó egyéb intéz
kedések enyhítése. A háborús tartozások 
problémája csak részi.-tkérdés.

A szenátus munkaügyi bizottsága el
vetette Roosevelt elnök nagyszabású munka
szerzési tervezetét, amely 250.000 munkanél

Egyenruhás horogkereszíesek 
meg akarták zavarni a debreceni 

ipartestűlef közgyűlését
Debrecen márc. 26.

fA Hétfői Napló tudósítójának telejonjelen- 
’tése.) Vasárnap délelőtt tartotta meg a debre
ceni ó|talános ipartestület tisztújító közgyűlé
sét. A közgyűlés megnyitása előtt n közgyűlési 
terein karzatát, valamint a lépcsőházat

kétszáz, a BÖsziirtnényl-féle nemzett szo- 
clullsln frakcióhoz tartozó egyenruhás, ho- 

rogkcrcsztcs fiatalember foglalta el,
■ zznl n szándékkal, hogy megzavarják a köz
gyűlést, .mert mint mondották, nem akarják 
tűrni,

hngy Ismét a szocialista Végi Istvánt vá
lasszák meg az, Ipartcstület elnökévé.

Az ipartcstület vezetősége a közgyűlés meg

Göring erélyesen cáfolja a német
országi pogromok és zsidóüldözések 
hírét „A zsidó kereskedők nyugodtan

folytathatják üzleti tevékenységüket"
Berlin, március 25.

Göring birodalmi miniszter fogadta a 
külföldi sajtó képviselőit, hogy teljes hatá
rozottsággal megcáfolja azokat a rémhíre- 
kel, amelyek külföldön a németországi ese
ményekkel kapcsolatban elterjedtek. Ha az 
utóbbi hetekben külföldi lapot vettünk a 
kezünkbe — mondotta —, először megijed
tünk, azután felháborodtunk és végül meg
zavarodtunk. A nemzeti forrndnlom az 
1018. lázadással szemben

a fegyelem forradalma.
'Annyi

bizonyos, hogy történt néhány sajná
latos incidens, de a német birodalom 
újjáépítése általában nyugodtan és biz

tosan babul előre.
’A' világsajtó hírei nyomán azt kellene hin
nünk, hogy Berlinben vérben gázolnak. A 
zsidó zsinagógák és más épületek meggva- 
1ázásáról szóló hírek nem egyebek, mint 

Ha nyerni akar,
vegyen vagy rendeljen m ó g ma egy
Hzvrenrarsorajetfyet óh különösen
a csak Dúlunk kúpliutó kliakrd-
veit ulursonv izámokból (K-eseki

P 1 d u i:
15 77 97 155 225
31 78 98 160 240
39 80 197 165 275
41 87 ll« 177 315
51 IMI 121) 100
66 92 Itt 192
68 96 145 292

Rendeléshez levelezőlap elegendő.
■ Társa m. klr.
■ ■ ■ 1^ ■ osztály soriját ók fő-
elárusítói. TerAr-ktlrwt 19. Aradi utca 
sarok. Tol. 28-7-43. Sürgönyeim litnyer

külinek juttatott volna kenyeret. A bizoltsá 
got erre az elhatározásra Green szakszerve
zeti vezér előadása késztette Green azt 
mondotta Roosevell tervezetéről, hogy

félig fasiszta, félig pedig bolsevista mód
szereken alapul,

amelyeket Amerikában nem szabad megho
nosítani. Roosevelt, mint ismeretes, eisösor 
bán óriási erdőségek kitermelését és egyéb 
nagvszabásu közmunkákat akart végrehaj
tatni.

fíoosevelt elnök Green szakszervezeti ve
zér fejtegetéseinek hatása alatt hozzájárult a 
tervbevell nagy közműnk.*program  lényeges 
módosításához. A tervezetből kiküszöbölték 
mindazokat a rendelkezéseket, amelyek ka
tonai jelleget adtak volna a közmunkáknak. 
A kongresszus ebben a módosítóit formából 
most már rövidesen megszavazza a prog
ramot.

nyitása előtt telefonon karhatalmat kért a 
rendőrségtől, azzal, hogy a horogkeresztesek 
olyan terrorisztikusan viselkednek, amely le
hetetlenné teszi a közgyűlés zavartalan meg
tartását.

Két rendőrtiszt vezetésével, két szakasz 
gyalogos rendőr és egy kerékpáros osztag 
vonult fel a kö/ryülés színhelyére és kö
rülbelül félórái munkával megtisztították 
a közgyűlés környékét az agresszív horog

keresztesektől.
Ezután megtartották rendes keretek között a 
közgyűlést, amelyen Vági Istvánt újból elnökké 
választották és megválasztották nagyjában a 
régi tisztikart is.

uszítások.
Semmi egyéb nem történt, minthogy 
néhány ezer kommunistát a rendőrség 

letartóztatott.
A letartóztatottak azonban ugyanolyan bá
násmódban részesülnek, mint a többi 
fogoly.

A miniszter ezután hangsúlyozta, hogy 
a zsidó kereskedők nyugodtan folytat

hatják üzleti tevékenységüket.
Zsidó tisztviselőket csak azért bocsátottak el, 
mert szociáldemokraták voltak. Alá még 
mindig számos zsidó teljesít állami szolgá
latot,

Göring minisztertől több újságíró külön 
engedélyt kapott a fogházak meglátogatá
sára. hogy igy saját szemükkel győződhes
senek meg a politikai foglyokról elterjedt 
rémhírek valótlanságáról.

A külföldön olvnn híresztelések kerültek 
forgalomba, hogy a birodalmi közlekedés- 
íigyi miniszter rendszabályokkal megnehe
zítette a külföldre utazást. Illetékes helyen 
hangsúlyozzák, hogy ilyen rendszabályokat 
nem terveznek.

.4 zsidó frontharcosok birodalmi szövet
sége levelet irt a berlini amerikai nagykő 
vetnek és

erélyesen cáfolja az amerikai lapjelrn- 
léscket, amelyek szerint Németország

ban pogrom van.
\ frontharcosok szövetkezete felkérte az ameri
kai nagykövetei, továbbítsa a levét tartalmát 
kábel utján sürgősen Amerikába és legye le
hetővé, hogy hétfőn reggelre az egész ame
rikai közvélemény elolvashassa ezt u leve
let, mielőtt még hétfőn délelőtt megkezdődik 
uz amerikai zsidó szervezetek nagyszabású 
nak tervezel! tiltakozó akciója az állítólagos 
németországi zsidóüldözések ellen.

Liebmann Brúnó kereskedőt a berlini tőr*

vényszéken csalás miatt felelősségre akarták 
vonni. A tárgyalás eleién

a kereskedő kijelentette, hogy ■ nemzett 
szocialista párt tagja és éppen ezért nem 
hajlandó hozzájárulni ahhoz, hogy zsidó 

bíró Ítéljen fölötte.
Az ügyet föltcrjcszlctték a törvényszék elnöké
hez, aki helyt adott o kereskedő kérelmének.

A volt szociáldemokrata porosz kormány tag
jai: Braun miniszterelnök és társai, akik jog 
szerint még most is minisztereknek számitanak, 
miután a porosz lartománygyülés még nem 
választott uj kormányt,

□cm kapják meg többé illetményeiket.

Anglia beavatkozik ?
London, március 26.

Vasárnap Londonban összeüli az angliai zsi
dóság legfelsőbb szervezete, nz úgynevezett

zsidóparlament,
amely három óra hosszat tartó ülésen vitatta 
meg, hogy milyen álláspontot foglaljon el 
Anglia zsidósága ebben a kérdésben. A titkos 
ülésről kiszivárgott hírek szerint a tanácskozás 
lefolyása rendkívül viharos volt, végül is egy
hangúan határozatot fogadott el, amelyben

„mélységes aggodalommal**  mulat rá a né

Lakóházra zuhant az égő repülőgép
- tizenhárom halott A fc.robbani

repülőgép lángbaboritolt egy háromemeletes háza|
Newyork, március 26.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Kaliforniá
ból borzalmas repülőgépkatasztrófát jelente
nek. San Leandro és Ilayivard között le
zuhant egy utasszállító repülőgép s szeren
csétlenségre éppen

egy háromemeletes lakóházra zuhant.
A benzintartály felrobbant s ugy a repülő-

Valentinom, meghalok érted...
Romantikus öngyilkosság a Városligetben

Romantikus környezetben akart megválni 
az élettől szombaton délután az egyik fővárosi 
szücsáruház elárusitónője^ fíinóczy Endréné. 
A Halai, huszonhatévcs, feketchaju, csinos 
asszony

tizenkét kalmopyrfn pasztillával megmér
gezte magát a városligeti plasztikomban,

Rudolf Valentino viaszk képmása előtt.
A csinos fekete asszonyt jól ismerték a vá

rosligetben. Hetek óta minden nap jegyet 
váltott a plasztikon pénztáránál és végignézte 
a mutatványos bódé viaszcsodáit. Mikor min
dent megnézett, Hitler, Roosevelt és Rudolf 
Valentino életnagyságu, színes viaszk-szobrá- 
nak közelében levő karosszékbe ült 8 onnan

nézte negyedórákig a fiatalon elhunyt hí

Megtaláltak 
üungesser ás coli csontiad?

Uliundlandltan bukkantak rá állítólag
az ficBánrepaiOk

Párizs, március 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A Petit Párisién legújabb száma 
szenzációs eseményről számol be A híradás 
szerint Ujfundland egyik lakatlan vidékén, 
egy erdős dombon, St.-Pierre közelében

favágók egy teljesen összeroncaolt re
pülőgépre és amellett két emberi csont

vázra bukkanlak.
A megindított vizsgálat azt látszik bizonyí
tani, hogy minden valószínűség szerint

nz 1927-hcn cltUnt Nungcsser és Coli

POLITIKAI NAPLÓ
A magyar román kereskedelmi egyezmény 

ügyében — értesülésünk szerint — teljes az 
elvi megegyezés a román és a magyar kor
mány megbízottai között. Tilea, a román de 
legáció vezetője hazautazott Bukarestbe, 
hogy jelentést legyen kormányának. A román 
delegáció többi tagjai Garanifil vezetésével 
még Budapesten tartózkodnak bizonyos rész
letkérdések megbeszélése céljából.

♦
Nickl Alfréd meghatalmazott miniszter szom

baton Bécsbe utazott. AtSzíriával kötött keres
kedelmi megegyezésünk 1—1 >/» arányt állapított 
meg az exportra vonatkozólag a két állam kö
zött Osztrák részről most panasszal éltek, hogy 
a megállapított arány tekintetében a mi ja-

metországi eseményekre
Még a zsidóparlament határozatánál Is na

gyobb feltűnést keltett Londonban a Sunday 
Timesnek az a hire, amely szerint az angol 
zsidóság több vezetője és a brit külügyminisz
térium között máris tárgyalások vannak folya
matban, amelynek célja, hogy

az angol kormány tegyen diplomáciai 
lépést Berlinben u németországi zsidók 

érdekében.
Kissé különössé teszi a helyzetet hogy ugyan*  

akkor, amikoi a németországi zsidóság tiltako
zik minden külföldi beavatkozás ellen. Paris
ban — mint a Temps jelenti —,

társadalmi bizottság alakult „a Német
országban dühöngő antiszemitizmus áldo

zatainak megsegítésére.
A bizottságnak igen előkelő vezetői vannak, igy 
Painlevé volt miniszterelnök és légügyi minisz
ter, Rothschüd Ede báró. Godard volt minisz
ter, Létvi Izráel. Franciaország főrabbija, stb, 
A bizottság munkájút már meg is kezdte.

gép, mint a lakóház lángbaborult. A repülőd 
gép pilótája és két utasa

elevenen elégett
s a lakóház is teljesen elpusztult. Lakói 
közül

tizen bennégtek az égő épületben.
A tizenhárom halotton kívül egy súlyos se< 
besültje is van a különös katasztrófának.

res mozlszinész képét.
Szombaton ebéd után is megérkezett, azonban 
nem volt elég pénze a belépőjegy megváltá
sára s az egyik jegyszedőtől kért kölcsön húsz 
fillért a jegy árához. Bement azután a plasz- 
tlkonha, a szokásos körséta után beleült a 
megszokott karosszékbe, retiküljéből fehér 
pasztillákat vett ki, amelyeket egy óvatlan 
pillanatban lenyelt. Pár perc muva

rosszul lett
s félig eszméletlenül azt nyöszörögte: Valen
tinom, Valentinom...

meghalok érted .. •
Értesítették a mentőket, akik a viaszbába 

szerelmesét beszállilotIák a Rókus-kórházba. 
Állapota súlyos, de nem életveszélyes.

lezuhant gésára
francia pilóták repülőgépére és csont- 1 

jalra bukkantak.
A két francia pilóta tudvalevőén 1927 május 
8-án startolt Európából Amerika felé óceán
repülésre — és nyomtalanul eltűntek.

A francia gyarmatügyi minisztérium utasi*  
tást adott, hogy

expedíció induljon el,
amely a közlést és a nyomozás adatait bírálja 
felül s ha azok tényleg valónak bizonyulnak, 
ugy gondoskodjanak a két hősi halált halt pb 
lóta csontjainak hazajuttatásáról.

vunkd eltolódás történt. Nickl meghatalmazott 
miniszter a panasz ügyében folytat tárgyaláso
kat az osztrák kormány niegbizotlaival.

♦

A kormányzó március 25-én déli 12 óra*  
kor kabinetkihallgatáson fogadta Nackichi 
Matsunaga japán rendkívüli követet és meg
hatalmazott miniszteri aki megbízólevelét 
és elődjének visszahívó levelét nyújtotta át. 
Az üdvözlő és válaszbeszéd elhangzása után 
a kormányzó elbeszélgetett az uj követtel, 
majd megszólításával tüntette ki a követ kí
séretében megjeleni Kozo lligo követség! tit-< 
kálr. Az ünnepélyes aktusnál közreműköd*  
lek gróf Khuen-Héderváry Sándor rendkívüli 
követ és meghatalmazott miniszter és dr, 
Vray István államtitkár, a kabinetiroda fő*  
nökhelyettese*  <
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Z6ka Sándor körjegyző rémtette: 

bosszultál agyonlőne a segéd- 
jegyzőí, azután Öngyilkos leli

Rouo'.ueres ráműr&ma a somogy- 
szenímikiős! körjegyzői hivatalban

Nagykanizsa, március 26.
CA Hétfői Naplő tudósítójának telefon 

jelentése.) Tegnap délben megyeszerle meg
döbbenést keltő dráma játszódott le a Nagy
kanizsával szomszédos Somogyszentmiklós 
község körjegyzői hivatalában

Zóka Sándor körjegyzője volt Somogv- 
t-zenlmiklósnak, mellette mint aljegyző dol
gozott Horváth György községi segédjegyző. 
A 31 éves körjegyző jó barátságban volt 28 
éves segédjével. Zóka nődén ember, Horváth 
nemrégiben nősült és a körjegyző volt a 
násznagya. Mindenki úgy tudta, hogy

a legjobb barátok.
Néhány nappal ezelőtt elterjedt a hir a 

környéken, hogy
Zóka Sándor ellen hivatali sikkasztás 

miatt feljelentést tettek 
a csurgói főszolgabiróságon. A csurgói fő 
szolgabiró a vármegyei számvevővel együtt 
megjelent Somogyszentmiklóson,

hivatali vizsgálatot tartott
és ennek során jelentéktelen szabálytalansá
gokat állapítottak meg. A szabálytalansá
gokért természetesen az adminisztráció ve
zetőjét, Zóka körjegyzőt vonták felelősségre, 
megindult a vizsgálat és ennek tartamára

Lemezjátékosok kifosztották 
a Hűvösvölgyben dr. Blum Ötté 
orvost és feleségét Itt a piros, hol a 

pénz és az ékszer?
Blum Ottó dr. 32 éves orvos, aki a Nagy

mező-utca 25. szám alatt lakik, szombaton 
délután feleségével együtt kirándult a Hü- 
vösvölgybe. Útközben lemezjátékkal „szó
rakozó" fiatalembereken akadt meg a sze
műk. A fiatal orvos és felesége nagy érdek
lődéssel nézte a játékot. Annyira izgatta 
őket a dolog, hogy maguk is elhatározták, 
résztvesznek a játékban. Ebbe természetesen 
a játékosok boldogan beleegyezlek.

Blutnék egymásután tették fel a kétpen- 
gősöket. Állandóan vesztettek. Végül annyira 
belemelegedtek a játékba, hogy amikor a 
pénzük elfogyott, már ékszerek kerüllek 
sorra.

Blum dr. elővette aranyóráját, majd 
amikor azt eljátszotta, aranyláncát is 
föltette és utána sor került felesége 

az alispán felfüggesztette állásától a kör
jegyzőt.

Zóka, úgy látszik, azzal gyanúsította Iior 
váth Györgyöt, hogy ő hívta fel a főszolga 
bíróság figyelmét az állítólagos szabálytalan 
Ságokra és

bosszul forralt.
Tegnap délben Horváth segédjegyző Kot 

nvek László gyakornokkal együtt dolgozott 
az irodájában. Egyszerre csak berontott . 
felfüggesztett körjegyző,

hátulról revolverrel laikónlőtte Hor- 
vátliot, 

aki véresen cselt össze. A körjegyző ezután 
Kotnyek Lászlóra fogta a revolvert,

vele Is végezni akart, de a gyakornok 
felkapott egy székel, hozzávágta és el- 

ugrott előle,
úgyhogy a golyó nem találta.

A gyilkos merénylet után Zóka a lakására 
rohant és

végzett magával, revolverrel a szájába 
lőtt, a golyó azonnal megölte. 

Horváth György a merénylet után még élt, n 
nagykanizsai kórházba vitték, de nem lehe 
tett rajta segíteni, a ir-íitőaszalon kiszen 
vedelt.

aranykarkötőjérc és gyűrűire is.

A végén jöttek csak rá. hogy csalók karmai 
közé kerültek, de mire rendőrt hívtak, a 
lemez játékosok már eltűntek a hűvösvölgyi 
erdő sűrűjében. A kifosztott orvos feleségé
vel együtt a főkapitányságra sietett, ahol 
följelentést lettek ismeretlen tettes ellen.

A főkapitányságon az elmúlt két napon 
ezenkívül még tíz följelentés érkezett a 
Városligetben, Népligetben és újabban a 
kirándulóhelyeken elszaporodott „Itt a pi
ros, hol a piros" játékosok ellen, akik nem 
csak hogv játékkal fosztják ki áldozataikat, 
hanem sok helyen még meg is verik őket

A rendőrség elhatározta, hogy szigorú 
rendszabályokkal igyekszik megfékezni a 
lemezjátékosokat.

SÜRGŐS TÁVIRAT.
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.1 flát, felejteni. Ifj. Farkas István Párisba 
inéul tanulmányúira. A szorgalmas, törekvő 
fiatalember a francia fővárosban tovább foly
tatta tanulmányait, de közben

dolgozott mint hivatalnok és munkás és
•bből tartotta cl magát. Két hónappal ezelőtt 
visszajött Budapestre. Itt is dolgozni szeretett 
volna, mert

nem akarta, hogy az édesapja tartsa el,
de nem jutott elhelyezkedéshez, ami csak fo
kozta lelki válságát.

Öccse, Farkas Béla pénteken turistakirándu
lásra indult. A bátyja hosszasan búcsúzott tőle. 
> gyiatszik már akkor öngyilkossági gondolat
in) foglalkozott.

A fiatal Farkas István szombaton reggel el- 
ncnl hazulról, este tizenegy óra tájban tért 

haza. Vasárnap reggel a képviselő, mikor be

Paupera Ferenc és Zala Lajos 
szenzációs kihallgatása 

a Földhitelbank 90.000 pengős sikkasztással vádolt 
igazgatóiénak bűnügyében

Holnapután, szerdán a biintétőlörvényszék 
Kr .1/ tanácsa előtt rendkívül érdekes bűn
ügyet tárgyalnak, amely a Földhitelbank ha
talmas bűnügyének egész komplexumára kiha
tással lesz.

Peuder Kálmán Farkas, a Földhitelbank 
•gykori igazgatója lesz a vádlottja ennek a 
ampernek. Peudert

00.000 pengős sikkasztás
büntette címén négyesztendei /egyházra, ítél
ték és azonnal le is tartóztatták. Az igazgató 
íz eljárás alatt azzal a meglepő védekezéssel 
llotf elő. hogy
Paupera Ferenc és Zala Lajos, az Intézet 
vezető igazgatói tudlak azokról a művele

tekről,
melyek miatt őt most a vádlottak padjára ül- 

. Ilék. Paupera és Zala viszont tanuvallomá- 
■ikban kijelentették, hogy Peuder manipulá- 
’óiról sejtelmük sem volt. 

nyitott az előszobába, gázszagot érzett kiszi
várogni a konyhából. Kinyitotta az ajtót és 
megdöbbentő látvány fogadta:

Ifj. Farkas István a gázresóra borulva fe
küdt mozdulatlanul, élettelen testtel.

Azonnal a mentőket hívták, de nem lehetett 
segíteni, a szerencsétlen fiatalember már órák 
óta halott volt. Holttestéi a rendőrség intéz
kedésére a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállítottak.

Ifj. Farkas István rövid búcsúlevelet hagyott 
hátra, amelyben csak annyit irt, hogy

betegsége miatt lett öngyilkos, de köze
lebbi magyarázatot nem adott.

Maga Farkas István képviselő kijelentette, 
fogalma sincs arról, miért lett öngyilkos a 

fia, 
nem volt rá oka.

Az ítélőtábla Gadó-fanácsa a törvényszék 
Ítéletét megsemmisítette,

uj eljárásra uasltotfa
és ennek során elrendelte Paupera Ferenc és 
Zala Lajos újabb kihallgatását. A táblai vég
zés szerint egész sereg uj körülmény tisztázá
sára kell kihallgatnia a törvény széknek 1‘atie 
perát és Zalát. A törvényszék Kravzell ta
nácsa ezekután tűzte ki a szerdai tárgyalást, 
amelyen szenzációs eseményeket várnak, te
kintve, hogy az újabb kihallgatások

a Földhitelbank összeomlásának eddig 
még ismeretlen összes részletei fel fognak 

tárulni.
A vngyonbukolt pénzintézet hitelezői, betéte
sei és az igazgatóság között folyó perlavina el- 
hirálása szempontjából is rend kívül nagy je
lentősége lesz a holnaputáni kihallgatásoknak, 
amelyekre ugv a vád, mint a védelem alapo
san feli készült már.

Teleki Tibor gróf lakását kirabolták
a betörök Hoyos Béla gróf fedezte 'el a betörőjárás

Gróf Hoyos Béla bejelentette n rendőrsé
gen, hogy’ a jelenleg vidéken tartózkodó 

gróf Teleki Tibor megbízásából 
az Eszterházv-utca 19. számú házban járt, 
hogy a gróf lakásán bizonyos dolgokat el
intézzen. Legnagyobb meglepetésére a ház
felügyelővel együtt megállapították, hogy a 
lakásban betörők járlak,

álkulccsal felnyitották az előszoba 
ajtaját

és az egyik szekrényből egy fekete csikó
bundát, több férfiruhát, azonkívül 150 pen
gő készpénzt vittek el.

A betörők mintegy 2000 pengő értékű kárt 
okoztak.

A Máv többszázezer 
pengős kártérítési pert 

indít a talpfaolaiszállítás 
körül történt vissza

élések miatt
Lezárult a házivizsgálat az olaiiigyben — 

A szakértők szerepe következik

Gázzal megölte magát Farkas István 
szocialista képviselő fia

Kinyitotta a gázcsapot, rá eküdt a resóra és a gáz meg
fojtotta — Az édesapja fedezte fel az öngyilkosságot

Vasárnap reggel tragikus öngyilkosságot fe
dezlek fel a Király-utca 103. számú házban: 
Farkas István szociáldemokrata országgyűlési 
képvselő 23 éves István nevű fia gázzal meg
ölte magát.

A Király-utcai házban lakott már hosszú Idő 
óta Farkas István a családjával, feleségével és 
két fiával, a 23 éves Istvánnal és a 18 éves 
Lajossal. Farkas István felesége tavaly meg
hall. A fiuk

rajongásig szerették édesanyjukat, halála

nagyon lesújtotta őket,
valósággal búskomorságba estek.

Farkas István mióta a felesége meghalt, nem 
vezetett háztartást, bejáró takarítónőt tartott, 
fiaival együtt vendéglőben étkezett. Az apát a 
pórtélét és a képviselői munka nagyon lefog 
lalja, de igy is észrevette, hogy

István 0a feltűnően szomorú, állandóan 
busul, bánkódik az anyja után,

A képviselő elhatározta, hogy külföldre küldi

A talpfaolaj-panama ügyészi nyomozó 
óval egyidejűén az Államvasutak igazga

tósága is vizsgálatot indított annak megál- 
apitására, hogv mennyiben terheli fele- 
'ősség az Imperiál Hl. igazgatóit és esetleg 
masokai a MÁV részére történt olajszállí
tásoknál. A vizsgálat azonban nem csupán 
íz olajszállítások ügyét kutatta, hanem ki
terjedt a kő, a fa és egyéb államvasuti szál
lításokra is. A heteken keresztül tarló házi 
•izsgálat egyelőre

az olajszállítások ügyének felülvizsgá
latával zárult le.

információnk szerint a MÁV házi vizsgálata 
igen érdekes megállapításokat lett amelyek 
pontos képet adnak arról is, hogy összeg
szerűen milyen károsodás érte az Állam
vasutakat az Imperiál olajszállításainál. A 
izsgálat megállapítása szerint

többszázezer pengőre rúg ez a kár
összeg.

\ MÁV igazgatósága a házivizsgálat ered 
ményét c héten közli a királyi ügyészség 
qel. De más lépés is történik a házivizsgá- 
íat befejezése utón: a Hétfői Napló érte
sülése szerint

az Állam vasutak többszázezer pengős 
kártérítési pert Indít mindazok ellen, 
iklk felelőssé tehetők n szárítások kö 

rül történt visszaélésekért.
Az ügyészség egyébként tovább folytatja 

a vizsgálatot a monstruózus panama bűn
ügyében és rövidesen sor kerül a könyv
ét Írásszakértők, továbbá a vegyi szakér
tők meghallgatására Is, .Valamennyi szak

értő megkapja a szükséges iratokat és 
hozzálát a maga szakvéleményének el. 

készítéséhez.
Az ügy további fejleményei most már a 
szakértők megállapításainak eredményétől 
függ.

Joöü kssöhO, 
mint soha!

Kedvező soisfordulat nem maradhat el 
annak az életében, aki megérti az idők 
szavát, fokozod mun*a  mellett khlhzö 
böil az előítéletet a bizalmatlanságot 
es noz egy kis áldozatot, vesz egv 
osztó ysorsje-yet mlál'Hl megszerzi 
a reménységöt, mely buzdít Berkem 
egy |obb jövő és boldogság felé 
Koz udomásu. miiy sokan te ta gazda 
gok az utolsó hetesben meri nyertek 
az osztálysorsjátékon Most ismét itt 
van a lehetőség! Április 7-én kezdő
dik az uj sorsjáték, vegven vagy ren
deden bármelyik főáruRliónál, kik min
den rendelést pontosan, llgyeimesen és 

diszkréten intéznek el.
A sorsjegyek hivatilot ara:

Állandó és kitartó látók 
voaat aradnsónykaa l
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oiaii István dr. ugyvód tragédiája
Ha dudorogrúi Budapestre jött es tevéiben be
jelentette, hogv betegsége miatt öngvlihos lesz

Vasárnap délelőtt n főkapitányság eltűnési 
osztályán bejelentették dr. Oláh István 48 
esztendős hajdtidorogl ügyvéd eltűnését.

Oláh István dr. jómódú csatádból szárma
rik, ismert ügyvéd Hajdudorogon és népszerű 
tagja Hajdú megye úri társaságainak. Egy 
idő óta azonban visszavonult a társadalmi 
élettől.

visszavíiulásá! egyre Joliban elhatalma
sodó gyomorbajával magyarázta.

Sokat járt Budapestre, leghíresebb bclgyó 
gyászok kai kezeltette magát, külföldi fürdő
helyeket is fölkereselI, de hiábavaló volt a 
nagy pénzáldoral, csak ideig-óráig sikerült 
fájdalmait enyhíteni. Március 12-én azzal bú
csúzott el családjától, hogy Budapestre uta
zik, fontos ügyeit intézi a bíróságnál, azon
kívül rokonait is fölkeresi.

Oláh István dr. tényleg Budapestre jött és 
itt a József-köruti W/en-szállodában bérelt 
szobát. Március 25-én a család budapesti ke

Izgalmas kaland a Lánchídon
A Ilid pilléréről szedtek le egy makacs öngyilkosjelöltef
Szombaton délben Izgalmas jelenetek jót- 

jjódfak le a Lánchídon. Egy kopoltruhás fia
talember

fölmászott a Idd pillérére és olt valóságos 
léglorná.sz mutatványokat produkált.

utcaseprő és egy postás elhatározták, 
hogy losze-dik a mezítlábas fiatalembert a híd 
pillérjéről. Ez a szándékuk azonban nem ment 
egészen simán. A flatulember

dulakodni kéziéit velük.
Közben rendőrök is kerültek elő és most mór 
rövidesen leszedték a pillérről. A teljesen le
rongyolódott, torzonborz hajú, mezítlábas em

lettel levelet kapott, amelyben
az ügyvéd érzékeny hangon elbúcsúzik 
hozzátartozóitól és bejelenti, hogy be

tegsége miatt megválik az életiül.
A családtagok azonnal Budapestre jöttek és 

a rendőrséghez fordultak. A főkapitányságról 
detektívet küldtek ki a szállodába. Kiderült, 
hogy az ügyvéd

pénteken délelőtt kifizette szobáját és el
távozott a szállóból.

Senkivel nem közölte, hogy hova megy és az
óta nem is jelentkezett. A búcsúlevelet pén
teki kelettel adta föl és igv valószínűnek lát
szik az a föltevés, hogy tényleg

beváltotta fenyegetőzését

és öngyilkosságot követelt el.
A rendőrség erélyesen folytatja a nyomo

zást, hogy megállapítsa, mi történt a hajdú
dorogi ügyvéddel.

bert a főkapitányságra kisérték, ahol kiderült, 
hogy Harasztosi Béla 25 esztendős állásnélküli 
pékségéi!.

Harasztosi elmondotta, hogy előző este egy 
melcgcdőszobában levetette u cipőjét és azt 
valaki elloptu. Annyira bántotta a dolog, hogy 

öngyilkosságra szánta magát.
llgy tervezte, hogy a Lánchíd tetejéről ug
rik a Dunába. Az elkeseredett fiatalembert ki
hallgatása után

saját érdekében őrizetbe vették
és a rendőrség igyekszik részére valami mun
kát szerezni.

A szombat délelőtt az újság nélkül maradt 
Bécsben nagy izgalmak között folyt le.

A kommunisták a déli Arákban éhségíelvo- 
nuiást akartak rendezni a fővárosban,

a rendőrség azonban ezt megakadályozta és ki
sebb összeütközésekre kerüli sor. Eközben xnő 
embert állítottak elő, ezek között 33 külföldi 
kommunista volt, kik bejelentés nélkül tartóz
kodtak Bécsben. Szombaton az esti órákban 
egyes kerületekben

újabb kommunista csoportok verődtek össze, 
a rendőrök azonban szétszórták a gyülekezőket 
s 69 embert tartóztattak le. Ugyanebben az idő
ben a nemzeti szocialisták ballagást rendeztek s 
röpcédulákat osztogattak. A rendőrség itt is köz- 
belépett s az összetűzések sorén

egy tüntetők kardvágással megsebesítettek.
Kommunisták és nemzeti szocialisták között is 
összetűzések támadtak, de a rendőrség beavat
kozására rövidesen ez is megszűnt. A nemzeti 
szocialisták felvonulása során 47 embert állitot 
tak elő.

A szombati minisztertanács, hir szerint, a köz
társasági védőőrség felosztásával foglalko
zott s ;

egyes tartományokban inár fel In oszlatták a 
szociáldemokrata önvédelmi alakulatokat.

Valószínű, hogy ezt az intézkedést az egész or
szágra kiterjesztik. A ma tartandó miniszter
tanács pedig olyan kormányrendelet kiadását 
fogja elhatározni, amely

törvénytelennek nyilvánít minden sztrájkot 
és a karhatalom fokozottabb védelme alá helyezi 
a sztrájk idején dolgozni akaró munkásokat.

Még szombaton híre terjedt, hogy

Diktatúra Lengyelországban
Korlátlan felhatalmazást kapott 

a köztársasági elnök
Varsó, március 25.

A szombati nappal diktatúra-törvény lépett életbe Lengyelországban. A képvi
selőház után a szenátus is megszavazta a kormány törvényjavaslatát, amely az állam
politika minden terén korlátlan felhatalmazást ad az elnöknek. A szenátus ellenzéki 
pártjai nem vettek részt a szavazásban, hanem a szavazás megkezdése előtt kivonul
tak az ülésteremből. A köztársaság elnöke rögtön a szavazás után szentesítette a tör 
vényt, amely azonnal életbe lépett. A parlament ülésszakát a jövő hét elején befejezik.

Nincs jobb házibarát 

Az [ETHFtfcfi víznél, 

Azért legyen minden 
Háztartásban kéznél!

Brandl Ferenc, a napokban nyugalomba- 
vonult rendőrfőnök belépett az osztrák nem

zeti szocialista pártba.
Hir szerint több magasállásu rendőrtlsztviselő 
ugyancsak felvételét kérte az osztrák horog
keresztesek pártjába.

Ugyancsak szombaton történt, hogy a burger. 
landi tartományfőnök küldöttséget vezetett Doll
fuss kancellár elé és közölte vele, hogy a bur
genlandi kormánvi tartomány határozatot sza
vazott meg, amely felszólítja a szövetségi kor
mányt, kisérje figyelemmel az egyre fokozódó 
revíziós propagandát és foglaljon állást azokkal 
a törekvésekkel szemben, amelynek

célja Burgenlandnak Magyarországhoz való 
visszacsatolása.

Dollfuss kancellár közölte a küldöttséggel, hogy 
a szövetségi kormány éber figyelemmel kíséri 
mindezeket a jelenségeket.

Habsburg-találkozó 
Bécsben

Bourbon Alfonz: herceg és Mária pármai her
cegnő esküvője a bécsi Karlskircheben, ame
lyen résxtvosx ax egész Habsburg-család — 
Alfonx spanyol király és Mária román királyné

Holnap dönt a vádtanács
Kiéin igazgató és Czárán tanácsos 
sorsáról Holló Istvánt a vizsgálóbíró

előzetes letartóztatásba helyezte

is ielen lesx <
(Bécsi szerkesztőségünktől.) Előkelő társa

dalmi esemény színhelye lesz a jövő héten nz 
osztrák főváros. Akkor faltja ugyanis esküvő
jét a bécsi Karlskircheben Bourbon Alfonz 
herceg, Máila Bourbon-Pdrma hercegnővel. 
Mária pár ni ni hercegnő, Éliás hercegnek, Zitn 
királynő testvérének egyetlen leánya és igy nz 
eskösőn Zita királyné egy meghízottal fogja 
képviseltetni mugúl A szertartás külön érdekes
sége lesz, hogy

azon ré.Hztvcsznck nz összes Habsburgok, 
akiknek nem tilos visszatérniük a köztár

saság területére
és igy a Karlskircheben tartandó esküvőn a 
Habsburg-családnak annyi tagja lesz jelen,

Szombaton délután 3 órakor már 
megszűnt a bécsi nyomdászsztrájk 
Izgalmas összetűzések, felvonulások, föbbszáz előállítás 

az újság nélkül maradt Bécsben
Bécs, március 26.

(A Hétfőt Napló tudósítóidnak tclefonjelen- 
ié.se.) Huszonnégy óra hosszal sem tartott a 
bécsi nyomdászsz.trájk, amely pénteken este oly 
váratlanul tört ki. A szedők és a többi nyomdai 
munkások

szombaton délután három Arakor Ismét 
munkába állottak,

anélkül, hogy a kormány bármilyen ígéretet telt 
volna a kél szociáldemokrata lap: az Arbeiter 
Zeitung és n Klcmcs Blatt előzetes cenzúrájának

A nagy jutalmat

300.000
pangót most nyerték
a 35 év óta köusmort

CORZÓ
bankház

IV., Pelöli Sándor-utca 9-11 
_____ szerencsés vevői.

Akar ön is ilyen 
szerencsés lenni? 
Vegyen v. rendeljen aoisjegyet a 

Gór zó és Tsa 
bankházban

Petőfi Sándor-utca 9
Telelőn 87-2-47.
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r sxertartáson
amennyien egyszerre az összeomlás óta még 
nem voltuk nz egykori császáivárosban.

Mária román királyné és Alfonz spanyol 
király is résztvesznek

az esküvőn, amelyet eredetileg Párisbnn akar
tak megtartani és csak Alfonz kérésére helyez
tek át Bécsbc.

Hir szerint ugyanis Alfonz spanyol király 
annyira megkedvelte Bécset, hogv itt szándé
kozik állandóan megtelepedni. Állítólag Mőd- 
lingbcn vásárol magának két villát, ahol mint 
Ismeretes, Anton főherceg és llcnna főhercegnő 
is tulajdonosai tavaly óla két villának, amely
ben az esztendő egy részét töltik.

megszüntetésére vonatkozóan.
A szombat reggeli bécsi lapok nem Jelenlek 

meg, csupán a hivatalos Wiener Zeitung ot és a 
Hcimtvehr bécsi lapját, nz österrelchische Hel 
matschutzreitung-ot nyomták ki. Mindkét lap 
élesen állásfoglalt a nyomdászsztrájk ellen. E 
két lapot szervezetlen munkások állították elő. 
Az ujságvállalatok részéről már szombaton dél
előtt

közvetítő akció kezdődött
és a vállalatok megbízottai fölkeresték a kancel
lár, hogy az előzetes cenzúra enyhítését kérjék 
tőle. A kormány azonban semmiféle tárgyalá
sokra nem volt hajlandó s a kancellár kijelen
tette, hogy

teljen mérték ben fenntartja a két szoclál- 
demokrata lap előzetes cenzúráját 

háromheti Időtartamra. Megígérte azonban, hogy 
az előzetes cenzúra kezdése nem lesz túlságosan 
szigorú. A minisztertanács el is határozta, hogy 
a két lapot nem terjesztésük előtt két órával, 
hnnem félórával előbb kell beterjeszteni a soros 
ügyész été. Ugyanekkor azonban egy harmadik 
lapra,

■ szélsőbaloldali Telegrafra la kiterjesztették 
az előzetes cenzúrát.

A Inpvállalatok megbízottai közölték a kan
cellár kijelentéseit « nyomdászszakszervezettel, 
ahol délután 3 órakor rövid értekezlet után

a sztrájk megszüntetését éa ■ munka felvé
teléi határozták eL

A munkások ekkor már teljes számban együtt 
voltak a nyomdákban és n késő délutánt órák- 
anb megjelentek Bécs utcáin a lapok. A reg
geli újságok különkiadást adtak két oldal ter
jedelemben, az esti lapok pedig már normális 
lerjedeiuuben jelentek jncg.__|

A vizsgálóbíró még szombaton maga elé ve
zettette Kiéin Mór, az Eternit-művet igazgatója 
és Czárán Péter műszaki tanácsos megveszte
getési bűnügyében letartóztatott Holló István 
gépészmérnököt, aki ellen ugyancsak külön
böző gyanuokok merültek fel. Holló kihallga
tása körülbelül egy óra hosszat tartott, majd 
a vizsgálóbíró kihirdette előtte végzését, amely 
szerint

a mérnök előzetes letartóztatását fenn
tartja.

Holló István nyugodtan, az izgalom legkisebb 
jele nélkül hallgatta a vizsgálóbírói végzést, 
majd csendes, száraz hangon jelentette be, 
hogy

felfolyamodással él a vizsgálóbíró döntése 
ellen.

Kicin igazgató és Czárán tanácsos ugyancsak 
fclfolyamodlak a letartóztatás ellen és szomba
ton nyújtották be védőik nz irásbafoglalt per- 
orvoslati kérelmüket amelyben azt hangoztat-

•í

Ot nap óta hiába keresnek egy eltűnt
Rejtélyes bűnügyet sejtenek pesti orvost
dr. Keller László eltűnése mögött

Titokzatos eltűnés ügyében nyomoz napok 
óta a főkapitányság, — egyelőre minden 
eredmény nélkül. Múlt hét csütörtökjén ré
mült, siró fiatal uriasszony jelentkezett a fő
kapitányság központi ügyeletén és bejelen
tette, hogy

férje, dr. Keller László 34 esztendős or
vos eltűnt

a pesterzsébeti Csőrsz-utca 44. számú házban 
lévő lakásukról.

Az uriasszony a leghatározottabban kije
lentette, hogy férjének nem lehettek öngyil
kossági szándékai — a legszebb és legharmó- 
nikusabb házaséletet élték. Dr. Keller nem
régen nősült, anyagi ügyei teljesen rendezet
tek. Szerdán este kézitáskáját, amelyben or
vosi műszerei volták, magához véve,

azzal távozott el hazulról, hogy beteghez 
megy

és amint orvosi látogatásával végez — haza
tér. Azóta nem ment haza és nem adott élet
jelt magáról. Felesége már az összes buda
pesti kórházakat bejárta — sehol nem akadt 
férje nyomára. A főkapitányságon természe
test n azonnal megindították a nyomozást dr 
Keller László eltűnése ügyében, amelynek 
hátterében a halálrarémült asszony

rejtélyes bűnügyet sejt
A rendőrség keresi most, ki nőit az a beteg, 
akihez dr. Keller Lászlót hinták, — talán 
ezen a nyomon elindulva, világosság derül 
az ügyre,

A pesterzsébeti prvos eltűnésével kapcso

iák, hogy mindkét letartóztatottnak bejelentett 
Iákása, foglalkozása van s a bűncselekményük 
nem oly súlyos, ami indokolttá tenné további 
fogvatartásukal.

Információink szerint
a büntetőlörvényszék vádtanácsa holnap, 
kedden délelőtt ül össze Ottrubay Dezső dr. 

elnöklésével,
hogy döntsön a megvesztegetési bűnügy három 
letartóztatottjának sorsáról.

Dr. Auer György ügyészségi alelnök 
már teljesen lezárta a nyomozást 

és a még póllólag felvett jegyzőkönyveket Is 
tegnap átkűldötle a vizsgálóbíróhoz.

» * AsJr0 |

sr.yM. biitos. ■

latban érdekes
akcióra készéinek a perifériákon lukó 

orvosok.
Közös mozgalmukban fegyverviselési enge

délyt kérnek a hatóságoktól. Hangsúlyozzák, 
hogy az utóbbi időben éjszaka mindgyakrab- 
bán ültetik fel őket hamis bejelentésekkel s 
miután

Orvosi esküjük szerint kötelességük a 
beteghez slelni, nem mérlegelhetik azo
kat a veszélyeket, amelyek esetleg reá
juk lakatlan területeken várakoznak.

Anyagi helyzetük bármennyire is kevéssé ró
zsás, foglalkozásuk nívójának tartoznak az
zal, hogy jó ruhát viseljenek — ez és a ke
zükben hordott műszeres táska az éjszaka 
sötétjében a gyanús elemeknek kitűnő cél
táblája lehet.
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Borzalmas robbanási katasztrófa: 
felrobbant ős Összeomlott 

egy kétemeletes hoz
A háztulajdonos es feiesege meghalt, a lakok megsebesültek 

- A légnyomás loidhozvagta a larúkaioket
Berlin, március 26.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Megdöbbentő és fantasztikus ka-j 
tasztrófa történt Wandsbeckben, ah«l egy 
kétemeletes ház eddig még pontosan meg 
nem állapított módon fölrobbant, a levegőbe 
röpült, összeomlott s a romok alól két halot
tat és a sebesültek nagy sorát ásták ki.

Wandsbeckben a Kainpf-utcában állt Lő
rén: fényképész kétemeletes háza. A fényké
pész-üzlet a ház földszintjén van. Tegnap 
reggel hét óra előtt pár perccel

óriási robbanás döreje hallatszott a Lo- 
renz-ház belsejéből, majd a következő 
pillanatban hatalmas lángnvelvek csap
tak föl, füst tódult ki az üzletből, a ház 
falai recsegve-ropogva összeomlottak és 
a kétemeletes bérház, mint kártyavár 

dőlt össze.
A robbanás ereje szerte az egész környéken 
éreztette hatását. Végig az egész utcasoron 
megrepedeztek a házfalak és az ablaktáblák 
csörömpölve zúzódtak be.

óriási pánik keletkezett, senki sem tudta, 
mi történt. Néhány perc múlva már

rendőrcsapatok és mentőosztagok 
érkeztek és hozzáfoglak a mentési munkála
tokhoz. Alighogy a munka megkezdődött,

két zúzott testű, véres halottat ástak ki 
a romok alól: Lorenz fényképészt és 

feleségét.
Utána egymásután kerültek elő a sebesültek. 
Rövidesen tizenegy súlyos sebesültet emeltek 
ki a beomlott ház romjai alól Ezek vala
mennyien súlyos sebesüllek. Közülök legsú
lyosabb egy Meinerthné nevű lakó, valamint 
egy Jungklaus nevű varrónő állapota. Ugyan
csak életveszélyesen megsebesült egy isme
retlen harminc év körüli férfi, aki a robba

nás idején ugylátszik

éppen valakinek a látogatására érkezett 
a házba,

azonkívül könnyebben megsebesült még né
hány lakó.

De nemcsak a házbeliek estek a robbanás 
áldozatául. A robbanás ereje olyan óriási

Fantasztikus vádak a rendőrségen 
egy ismert budapesti nagy ipa ros ellen 
UH, veri, rugdossa, véresre karmolja és hajuknál fogva 
hurcolja tisztviselőnőit és muukáslánvait — ez a vád — 
Detektívek kutatják, hogy mi történik a Nyugati pálya

udvar mellett a gyárheiységben
A főkapitányság bűnügyi osztályán né

hány nap óta feltűnést keltő ügyben bizal
mas nyomozás indult:

egy ismert budapesti nagyiparos áll a 
kínos ügy központjában.

Azzal vádolják, hogy kettős életet él, titok
ban visszataszító szenvedélyek rabja; a vá
lasztékos modorú, elegáns nagyiparos való
jában vérszomjas kegyetlen szatir. A szokat
lanul kényes ügyben a detektívek a legna
gyobb körültekintéssel és tapintattal kezdték 
meg a nyomozást.

A feljelentést fiatal lányok tették a nagy 
iparos ellen. Azt állítják, hogy

tisztviselőnőit és gyárának munkásnőit 
hajuknál fogva hurcolja végig hivatali 
szobájában, véresre karmolja, veri, rug
dossa őket — mert ez a szenvedélye.

volt, hogy
a légnyomás valósággal fölkapta és el

sodorta az utcai járókelőket, 
akik közül többen szintén megsebesültek.

Miközben az első segítségnyújtás, a sebe
sültek bekötözése és elszállítása tartott, meg
indult a vizsgálat, hogy megállapítsák: mi 

[okozta a szerencsétlenséget. A vizsgálat első 
megállapítása szerint valószínű, hogy

a fényképész-üzleten végighúzódó gáz
cső megrepedt, egész éjszaka szivárgott 
a gáz, amely azután reggel fölrobbant 

és igy következett be a katasztrófa.
A mentés munkája és a romok eltakarítása 

még mindig folyik. Több lakó nem jelentke
zett, nem tudják, mi történt velük, azonkívül 

eltűnt a Lorenz-házaspár fia Is, 
lehel, hogy még halottak és sebesültek fek
szenek a romok alatt.

A nagyiparos a följelentés szerint minden 
ok, szóváltás nélkül ront rá a csinos leá
nyokra és bántalmazza őket. A vállalat he
lyisége, mely a nyugati pályaudvar közelében 
van,

napról-napra sikoltozásoktól hangos.

A gyároson az utóbbi időben egyre ijesztőbb 
mértékben hatalmasodott el a megdöbbentő 
szenvedély, melyet hosszú ideig gondosan 
titkolt. Barátnőjét — állítják a panaszosok — 
kínozza, üti, de egyúttal figyelmességével 
halmozza el.

Több leányt hallgattak ki a detektívek

a nagyiparos furcsa életmódjáról, többek kö
zött két árvaleányt. Ezek sírva panaszolták 
el, hogy

a gyáros őket is véresre verte,

azt is előfordult már, hogy a vállalat helyisé
gébe idegen leányok léptek, érdeklődtek va« 
laki utón, vagy valamelyik tisztviselőnő ba
rátnőjüket akarták meglátogatni. A gyáros 
több ilyen alkalommal az idegen nőket is 
bántalmazta.

Hogy 

limit kaphat A.

mi áll a különös följelentés és a meglepő 
vallomások mögött,

azt a nyomozás most fogja kideríteni. Meg
állapítják. hogy milyen a följelentett nagy« 
iparos magánélete. Nincsenek-e titkok, rej*  
télyek titokzatos életében?

Tetőtől-Talpig

Evezősök!
•i lam.r. UZKIMO tréningruha 

mlnd.n ..inban kapható
49 44 46 46 66 62 64 66

9.8010.8011.8012.S0 13.80 14.18 15.80 16.00

Hölgyeknek
18-50Tavaszi kabát

jó minőségű mintás szövetből _

Tavaszi kabát
műselyemmel végig bélelve-------

Doublkabát
divatfazonokban — — — _  —

Tavaszi kabát
1-a sötétkék és fekete szövetből 
végig bélelve ------------------------

Divat-comple
bonkle szövetből—____ 26.—,

Mintás szöveiruha
divatfazonokban__________

Boukle szövetruha
minden színben _ _ — — —

Müseiyem-bious 
boukle kötésű hosszú ujjal 2.95, 
rövid ujjal __________—_____ ■

Angol divatalj
jó minőségű ivedből _  _ — —

Szalmasapka
divatszlnekben— —. — _ —

Szalmakalap <9.28
modern formákban _ _ 4.50, kJ

Crepe de Chine-sál 9,50
Jó műselyemböl, schottis mintákban M

Női divatcipő 19,80
elegáns tavaszi szinekbon — _ ■

2950
2g.8o

39“
22-

IS50
2.50

g.80

-.68

Uraknak
Tavaszi felöltő ,5-

mintás díva tszövet búi 58.-, 42. , w Xm

Elegáns ragián
zöldes-drap színárnyalatokban _

Átmeneti kabát
jó doubl szövetből _ _ 45.—, 1

Divatöltöny
Jó minőségit szövetből_  48.—, I

Öltönykülönlegesség 1
a legújabb szabásban _ 68.—, I

Sportöltöny
kitűnő mintás szövetből — — — 1

Golfnadrág
különleges mintás spnrtszövotből

Kasha divatnadrág
szürke és drapp színben, övvel 14.80,

Gyapjukalap
divat tormákban _ —

Nyulszörkalap
minden színben és tormában

Puplining 2 gallérral
ktilönlegos szép szinekbon _ _

Kötött sporting
csikós és sima színekben._ — _

Elegáns, könnyű félcipő
fekete vagy barna_____________

48-

_ t.bo,

32“
38-
58“
38"

9'88
1280

5.8O
1480

£.80

1Q80
Ma, szombaton este 7 óráig nyitva

Gyermekeknek
Fiú és leány-matrózkabát

jó minőségű sötétkék sevlétből, ..
45-ös szám; 2 évesnek____ __  f
'számonként P 1.— emelkedés) ItM

Fiú és leány tavaszi kabát
trenskot 1 azonban, 45-ös szám, _
2 évesnek____ _____ _____ _ JJ.ÖU
(számonként I’ 1.— emelkedés) V

Leányka-kabát Xm, 
divat fazonban,55-ös szám,6 évesnek 
(számonként P 1.20 omol kedés)

Fiúcska-matrózöltöny 
jó minőségű soviotból, 4-es szám, 
5 évesnek 
(számonként P 1.— emelkedés)

Leányka-matrózruha 
végig bélelt blous, mellényre dol
gozott szoknya, 55-ös sz. 6 évesnek 
(számonként P 1.50 etnoikedób)

Csíkos matrózblous 
sötétkék gallérral és kézelővel, 
65-ös szám, 6 évesnek — _
(számonként 40 fillér emelkedés)

Fíu-sportöltöny
jó szövetből, 6-os szám, 6 évesnek 
(számonként P 1.50 emolkedés)

Tiroli nadrág tuszM„. -on 
bői, 8-as szám, 2 évesnek—   |.0U 
(számonként 40 fillér emelkedés) 1

Leányka-kalap 9,90
fényű ripszből, minden színben _ Ital

Gyermek lack-pántoscipö
flex varrott kivitelben

19—22 23-26 27-80 81-85 86-89

14-

ipo

1450

3.50

13-

tartunk.

Rákóczi-ut 72-74
•(((( Postai megrendeléseket 15 pengőn felül díjmentesen szállítunk! ))))•
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1
Nemet Nagykőrös városának tekintetet 

magisztrátusa instanciát küldött Gömböt 
Gyula miniszterelnökhöz, úgyis mint honvé
delmi miniszterhez, a honvédség patrónusá- 
hoz Azt kéri a város, adjon katonaságot 
Nagykőrösnek. Föllendül mayl az Idegen
forgalom, növekedik az élelmtstetfogyaszlás, 
szóval mozgalmasabb lesz az élet Nagy
kőrösön. Ilajlandá a város a kaszárnya költ
ségeit is magára vállalni. Nagykörös katona
ságai akar .Mi csatlakozunk kéréséhez Arra 
kérjük Gömbös kegyelmes ural, küldjön 
riynél előbb katonaságot Nagykőrösnek. És 
ha lehel, válogatva küldje; huszárt, bakát, 
tüzért. A tekintetes magisztrátusnak csak 
forgalom kell, neki mindegy: lovat vagy 
gyalogos kerül-c Nagykőrösre, de nem sza
bad megfeledkezni a nagykőrösi leányokról. 
Nekik választék kell.

II.
4 magyarországi mohamedánság Gül Haha 

sírja mellé mécseiét akar építtetni. 4 Zene
akadémián fényes keleti estélyt rendeznek 
a mecselépités javára. Meghívták az estélyre 
az összes keleti uralkodókat és hercegeket. 
Budapest látképével díszített meghívót ka
pott Fiiad egyiptomi király, Reyszal iraki 
király, azonkívül nráhlai, egyiptomi és más 
ázsiai és afrikai uralkodók, hercegek, érni- 
rck. Toussun Omár egyiptomi herceg már 
megírta, hogy eljön az estélyre.

III.
Londonból érkező magyar repülőgép jö

vetelét jelezték ma reggel a mátyásföldi re
pülőtérnek. Wenckhcim József gróf saját 
f’ossmouth-gépén o múlt héten Londonba 
repült. Wenckhelm gróf maga is pilóta, de 
ezen az utón a repülőgépet Dobos István, 
az ismert pilóta vezette. Visszafelé Wenck- 
beim gróf ül a kormánynál. Érdekes, hogy 
Wenckheim Possmoulhja testvérgépe Mery 
fíedford angol hercegnő gépének, amely a 
minap a nagy hóviharban Budapest fölött 
eltévedt és Káposztásmegyeren szállt le.

I.
Angolnyelvü kábelsürgönyt kopogott le 

tegnap a posta. Ródossy Edith táncosnő Ci
liiére érkezett. Egy amerikai magyar im
presszárió küldte a kábelt, mely Így szól;

— Választ kérek, megbeszélt feltételek 
szerint kihirdethetem-e a Sitiért llodossy- 
számoti

4 kábelsürgöny rövid története, hogy az 
impresszárió három hónappal ezelőtt Buda
pesten járt Amerikai revü számára sztárokat 
keresett. Ródossy Edithre és nővérére, Ró- 
dossy Böskérc esett a választása. Ajánlatot 
tett három évre szóló amerikai turnéra, be
leértve Délamerikát is. 4 Ródossy-lány ok 
azonban nem fogadták el az ajánlatot, nem 
akartak Dél-Amerikába menni. Most azután 
az impresszárió kábelen sürgeti a válaszo
kat: indulnak-c az Újvilágba.

V.
Tasclicr Benjámin gróf, a Magyar Jelzálog 

administratcur dclcgué-ja és felesége nász- 
uljukról visszaérkeztek Budapestre. A ta
vaszi szezón egyik legfényesebb eseménye
ként ezen a héten nagy vacsorái adnak 
4 ndrássy-uti lakásukon.

VI.
Egy kis Izclilő Budapest klub-életéből. 

'4 Nemzeti Néppárt Országos Pártköre, amely 
a Wessclényi-ulca 41. számú házban mű
ködik, társasvacsorára hívta meg tagjait.

— Megjelenő tagjaink mulattal fisára juta
lommal egybekötött trente et quarante szisz
téma-versenyt rendezünk... — Így szói a 
meghívó.

Ejnye, ejnye, kedves Nemzeti Néppárt, 
ném volna helyesebb, ha valami olyan ver
senyt rendezne, amely a nemzet vagy a nép 
jövőjét mozdítja elő. Mert a trente et gua
rante igazán nincs összefüggésben se a 
nemzettel, se a néppel. Hogy kerül a csizma 
az asztalra? . . .

VII.
És most egy meglepetést, egy csemegét a: 

éjszakai Budapest számáru. Sokat irtok, so
kat beszéltek a bankárról, az éjszakai világ
ban Görl-apónak becézték, mert feltűnő 
szeretettel becézte a gőrlőket. Gőrl-apóról 
megírták a: összes kalandjait a görlókkel. 
táncosnőkkel, szubrettckkel és primadonna
jelöltekkel. Scnkisem tudja azonban, hogy 
Görl-apő rendes, becsületes polgári nevén 
két nappal ezelőtt itt Budapesten házasságot 
kötött. Nem qörllel, nem szubrettel, nem 
primadonnával, hanem egy gazdag polgári 
nővel. El is utaztak nászúira Ezt senki sem 
tudta.

Ezennel közhírré adjuk-

Dr. FÉHVE8
n*k rendel nap 

Rakocsl-ut at, i. vm. i. Hókumt nemben.

'Ezen a vasárnapon Móricka a tenyészállat
vásárra ment a papájával, az anekdotákból 
előnyösen ismert Kohn orral. Móricka rop
pant érdeklődést tanúsít a mezőgazdaság 
ügyei iránt. .Most éppen a szarvasmarha- 

pauulonokat járják sorra.)
KOIIN UR: Nézd nz.t a szép, kövér marhát. 

Három kitüntetése Is van.
MÓRICKA: Papa, mit kell egy ilyen mar

tjának leisztolnia, hogy kitüntetést kapjon?
KOHN UH: Semmit. Az a fő, hogy jó nagy 

legyen.
MÓRICKA: Mentői nagyobb marha, annál 

több reménye van kitüntetésre?
KOHN UR; Igen, de ne kérdezz annyit. 
MÓRICKA; Csak érmet és díszoklevelet 

kapnak? Címet nem?
KOHN UR: Miféle cimre gondolsz? 
MÓRICKA: Például ki lehetne őket ne

vezni főtanácsosnak.
KOHN UR: No itt van Miss Tehén, ö az 

1933. évi tejrekorder.
MÓRICKÁ: Papa, mit gondolsz, miért van 

gomb a tejrekorder tehén szarván?
KOHN UR: Nem tudom.
MÓRICKA: Azért, hogy el ne felejtsen vi

zet keverni a tejbe.
KOHN UR: Most mit álltál meg? Min gon

dolkozol?
MÓRICKA: Azon, hogy jó lehet a Szteré- 

nyinek.
KOHN UR: Miért?
MÓRICKA: Mert ő a lejgazdasági bizottság 

elnöke. Milyen vastag bőrrel ihatja a reggeli 
kávéját! (Hirtelen másról kezd beszélni.) 
Szeretném megnézni a sertéskiállitást is.

KOHN UR: Mit akarsz ott látni?
MÓRICKA: Hallom, hogy’ Szterényinek 

egész életében óriási disznaja volt. Meg aka
rom nézni.

KOHN UR: Nézd inkább a lovakat. Azok 
ott a bábolnai ménes lovai.

MÓRICKA: Papa,-hűl. van Bábolna? 
KOHN UR: Kisbér mellett.
MÓRICKA: Akkor könnyű. 
KOHN UR: Mi könnyű?
MÓRICKA: Kis bér melleit ilyen gyönyörű 

lovakat tartani.
KOHN UR: Figyelj! Most jön a bábolnai 

lovas-zenekar. Mindjárt hangversenyt fognak 
adni.

MÓRICKA: Versenyezni nem fognak? 
KOHN UR: Nem. '
MÓRICKA: Kár. A karmestert megfogad 

tani volna zigre.

— Kláber Miksa borkereskedő hirtelen ha
lála. Szombaton este e tenyészállatvásárral 
kapcsolatban bankettet rendeztek a bor
kereskedők a Royal-szóIIodóban, ahol meg 
jelent az egyesület alclnöke, Kláber Niksa. 
a Borkereskedelmi és Mezőgazdasági R. T. 
60 éves vezérigazgatója is. Vacsora közben 
az öregur hirtelen szivéhez kapott és össze
rogyott. Kihívták a mentőket, akik hord
ágyra emelték az eszméletlen vezérigazgatót, 
de mire a Rókus-kórház kapujához értek 
vele — kiszenvedett. Szivszélhüdés ölte meg.

ftgrnit«asbcst; i‘sKSCBsSXSZSX, cementpala 
tartós, könnyű és a jégve
résnek legjobban ellenáll

— Merénylet egy kétéves kisfiú ellen. A 
Tengerszem-utca 17. számú ház előtt játsza
dozott a meleg márciusi napon Schmicd 
Mária gyári munkásnő kétéves Józsi nevű 
fia Egy ismeretlen ember Flóbert-piiskdval 
rálőtt a kisfiúra. A golyó a gyermek hasába 
fúródott, ajveszékclve esett össze, a me 
rénylö pedig elmenekül. A kisgyermekei a 
mentők srzéesitetléq első segélyben és any
jának lakására szállították. A rendőrség meg 
indította a nyomozást a merénylő kézre 
kerítésére.

— Borzalmas uutóaacrtncsétlenMég 12 
halottal. Snn Ixmis Potosl állam egyik hegyi 
utján borzalmas nutóaariencséllenség tör 
Iónt. Két teherautó, amely hazatérő kíván 
dorlókat szállított, összeüiközött a keskenv 
utón és 300 méter mély szakadékba zuhant. 

I \z utasok közül tizenkettő szörnyethalt, 
harmincán pedig többé-kevésbé súlyos sé
rüléseket szenvedtek,

Kálmán Jenő tréfája
KOHN UR: Olyan biztos vagy benne?
MÓRICKA: Hát persze. A karmester min

dig elöl van.
KOHN UR; Gyerünk a szárnyasokhoz. Lá

tod, itt vannak a kislibák. Milyen szép pely
hesek.

MÓRICKA: Búr ezekről vettél volna pél
dát, papa.

KOHN l’R: Miért?
MÓRICKA: Mert a kislibák öreg korukra 

mind megtollasodnak, míg te ...
KOHN UR: Móricka, engem ne héklizzl
MÓRICKA: Nekem szabad. Mindenki azt 

mondja, hogy én egy csodagyerek vagyok.
KOHN l’R: Az igazi Csoda ronda egy gye

rek vagy! Nézd ezeket a gyönyörű tyúktojá
sokat.

MÓRICKA: Ezek mind lámpázva vannak? 
KOHN UR: Igen.
MÓRICKA: Mit érnek az ilyen lámpás to

jások, ha nem lehet velük külföldet fogni?
KOHN UR: Ez itt egy modern költögép.
MÓRICKA: Jaj, de érdekes. Elöl bedobják 

a tiszta papirost és hátul kijön a költemény?
KOHN UR: Nem. Elől beteszik a tojást és 

hátul kijön a csirke.
MÓRICKA: Szegény! És akkor egy gépnek 

mondja, hogy mama?
KOHN UR: No, itt vagyunk a borászati pa

vilonnál.
MÓRICKA: Ajvé.
KOHN UR: Mit ajvezol?
MÓRICKA: Nem szeretem a borházakat. 

Ha a kormánynak lennék, én szabad ég alatt 
ánisittalnám a bort.

KOHN UR: Miért?
MÓRICKA: Mert ha igaz, hogy borban az 

igazság, akkor nyilvánvaló, hogy a házban 
van a panama.

KOHN UR: Gyerünk, gyerünk, még a 
rendőr kutya-versenyt is meg szeretném nézni.

MÓRICKA (egy daxlira mutat, amely ott 
lábatlankodik előttük): Itt van egy. ,,

KOIIN UR: Még pzt se tudod, hogy rendőr
kutyának csak farkast alkalmaznak?

MÓRICKA: Hátha titkosrendőrkutya?
KOHN UR (mérges): Mondtam, hogv ez

zel a sok fecsegéssel elpazaroljuk az időt. 
Tessék! Már zárják a kiállítást.

MÓRICKA: Papa, miért zárják be olyan 
korán a vásárt?

KOHN UR: Mert itt nagyobbrészt falusiak 
vannak. Ezek a tyúkokkal mennek aludni.

MÓRICKA: Nekem mondod? Láttam!

A mai súlyos gazdasági viszonyok mellett 
ruházkodás képezi a legnagyobb gondot az emberiségnek. Tekintettel arra, 
hogy sikerült nekünk olcsón nagymennyiségű finom szövetmaradékokat be
szerezni, abban a kedvező helyzetben vagyunk, hogy divatos férfiöltönyt 
35 pengőért, felöltőt 30 pengőért saját műhelyünkben mértékszerint készitünk. 

Cégünk 25 éves múltja garancia arra, hogy ez nem üres reklám.
Versenyszabóság, Rottenbíller ucca 4 a, /. em.

— Halálos szerencsétlenség egy motor
kerékpárversenyen. Hannoverből jelentik: Az 
cilenriedi motorkerékpárversenyen vasárnap 
súlyos szerencsétlenség történt. Weber ver
senyző a pálya egyik fordulójában fának ro 
hant, onnan gépével együtt visszapattant és 
kettős koponyacsonttöréssel holtan maradi 
a pályán.

— Pakots József ünneplése Az írók Gazda 
sági Egyesülete szombaton este elnöke: Pakols 
József orsz képviselő névnapja alkalmából 
ünnepi vacsorát rendezett, amelyen a kultusz
miniszter képviseletében dr. Mayer Ödön min. 
tanácsos jelent meg. Pakotsot Móricz Zsigmond. 
Szikiiig János és Márkus Miksa üdvözölték.

— Gazdatisztek értekezlete. A Magyar Gazda
tisztek és Erdötlsztek Országos Egyesülete va
sárnap délután országos értekezletet tartott 
Székács Elemér gazdasági főtanácsos elnöklésé
vel. Az elnök bejelentette, hogy a földművelési 
miniszter nemcsak ígéretekkel, de lettekkel is 
segíteni akar a gazdatiszteken. Fabriczius Endre 
ismertette a gazdatiszt! kamara tervezetét és 
többek hozzászólása utón az értekezlet véget ért.

— A gtlmílkőros ’lakolásgyermckek sorsa. A 
Magyar Tüdőbetege-- adózó és Gyógyintézeti Or
vosok Egyesülete ankétet rendezett n gümőkóros 
i.skolásgycnnekek elhelyezésétől. Pekanovieh 
István megnyitója után Hainiss Elemér tanár. 
Földess Aladár, Parassin József, Csépay Károly 
orvosok, Oktdicsányi-Kulhi Dezső professzor és 
többen szólott ik a kérdéshez.

— Marton Bélát választották a MOVE orszá
gos elnökévé. Szombaton tartották meg a IMVE 
országos közgyűlését, amelyen sor került az uj 
tisztikar megválasztására !s Országos elnöknek 
Marton Béla orsz képviselőt választották meg 
A közgyűlést követő diszebéden az ünnepi ser- 
legbrszédcl Tabódy Tibor orsz. képviselő társ
elnök mondotta.

— A Turórszrnlmártnnl Felsőkereskedelmi 
Iskolát Végzett Tanulók Fgvcstllcte holnap, 
kedden 2ő-án este 9 órakor farija estélyét A 
lánccal egybekötött estélyen Jelűnek János 
tart velitettképes előadást Barangolás a Fel
vidéken címen. (Belépődíj nincs.)

Megvettük
a 74 éve fennálló

Stern József Rt. utóda 
áruraktárát.

Miivoi olcsón artisiiunh: ií/í&sss 
veteket, francia selymeket, bársonyokat 
és váaxonárut. wervita-tár ft.

Hindenburg birodalmi elnök kihallgatáson fo
gadta a Relchstag elnökségét (balról jobbra) 
Gracf alelnök. Görlng elnök és Esser alelnök.

Egy hét múlva kezdő*  
dik az angol mérnökök 
biinpöre Moszkvában

London, március 25.
(A Ilélfői Napló tudósítójától.) Egy hét 

múlva, április elsején megkezdődik Moszk
vában a Vickers-gyár oroszországi telepén 
letartóztatott angol mérnökök biinpöre. A 
Meropolifan Vickers Electric Co. igazgató
ságának közlése szerint

a szovjethatóságok még kilenc orosz 
vádlottat is vésztörvényszék elé állíta

nak.
közöttük öt asszonyt. A kilenc orosz vád
lott közül hét a Vickers gvár oroszországi 
telepének moszkvai irodájában dolgozott. A 
szovjethatóságok, mint ismeretes, azzal vá
dolják az angol mérnököket és letartózta
tott orosz alkalmazottakat, hogy

ellenforradalmi elemek szolgálatában 
állottak

és szabotázst folytattak.____________________ —

— A 450 éves Raffael 
az egész müveit világ 
ünnepel, amikor Itália 
egyik legnagyobb fes
tője, Raffael Saulinak 
450 éves születésnapjá
nak megünneplésére ké
szülnek. 1483 március 
28-án látta meg egy kis 
urbinoi városkában elő
ször a napvilágot nem
csak a XV. század, ha
nem az azt követő szá

zadoknak is egyik legnagyobb festője, aki
nek képeit mindmáig áhitatos rajongással, 
szinte vallásos tisztelettel veszik körül “ 
képzőművészet hivei. Raffael négyszázötve
nedik születésnapját főleg Olaszországban. 
a hivatalos ünnepségek egész sorozatával 
teszik emlékezetessé.

— Baltazár Dezső a rákospalotai Beth
len Gábor-Körben. Az Országos Bethlen 
Gábor-Szövetség rákospalotai tagozata ün
nepélyes közgyűlést tartott, amelyen megje
lent Baltazár Dezső tiszántúli püspök is. 
Szól8 József dr. polgármester köszöntötte 
a püspököt, utána Gyökösy Endre, a szö
vetség elnöke szólalt fel. majd Baltazár 
Dezső püspök nagyszabású előadást tartott 
a biblia jelentőségéről.

— A „Kék lámpás**  ígérkezik nz idei színházi 
évad elgnagyobb eseményének. Mór maga nz a 
tény, hogy egy operettben három olyan pri
madonna, mint Honthy, Kosárg és Mimi Schorp 
(a bécsi Thcatcr an dér Wien szubrcltprima- 
(lonnójn) szerepel, olyan jelentőséget nd a szín
ház produkciójának, amelyre méltón felfigyel 
nemcsak Budapest színházlátogató közönsége, 
hanem Európa minden nagyobb opereltszinhó- 
zónák vczeősége. A Brodszky—Harmath—Szi
lágyi-operett kiállítása, túlzás nélkül, a legna
gyobb színháztechnikai vívmány. Kabcs Nádor, 
Kertész Gábor, Fodor Arthur, Zátony, DArrigó 
sok forró sikert lótolt operettek erősségei, a féfl- 
szercpekct látják cl. A rendezés nehéz munkáját 
Tihanyi Vilmos vállalta. Jegyek már kaphatók.

— Bolti tUz a Rákóczi-uton. Szombaton dél
után tűz támadt a Rúkóczi-ut 14. számú ház
ban lévő kézimunkaüzlclhen. A tűzoltók négy 
szerkocsival vonultak ki a tűzhöz, amely rövid 
zárlat következtében keletkezett. Másféléről 
munkával sikerült eloltani a veszedelmesnek 
ígérkező tüzet.

— A La Fontaine Társaság keleti matinéja. 
Vasárnap délclőit a La Fontaine Társaság n 
Tudományos Akadémia előadó-termében keleti 
matinét rendezett Mübrmmed Igbal tiszteletére. 
A nivós programhnn Viliár Béla, Vass Béla 
Gcrmanus Gyula, Simonffy Margót, Szabó Lő
rinc, Baktay Ervin, Radó Antal szerepeltek.
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Lezuhant húsz teher
kocsi Három halotti

Páris, március 25.
Madridi jelentés szerint Avila közelében 

egy tehervonaton, amikor egy hídon haladt 
át, két kocsi közölt eltört a kapcsolótengely.

Húsz teherkocsi a 30 méternyi mély 
szakadékba esett.

!A vonatvezető és két vasúti alkalmazott 
meghalt.

Avilából és Madridból segélyvonalot küld
tek ki. A romok alól két vasúti alkalmazot
tat súlyosan sebesült állapotban hoztak fel
színre.

— Felhős enyhe idő várható. Veröfényes 
tavaszi idő örvendeztette szombaton és va
sárnap a fővárost, a hőmérséklet vasárnap 
délben 9 fokra emelkedett. A Metcorologlai 
Intézet prognózisa szerint enyhe idő, dél
nyugatról fethözödés várható, hétfőn már 
eső is lehetséges.

— Az ötvenéves Lipótvárosi Kaszinó ju- 
bllárls közgyűlése. A Lipótvárosi Kaszinó 
vasárnap ünnepélyes díszközgyűlés kereté
ben ünnepelte meg fennállásának őtuen- 
esztendős jubileumát a nagyszámú, előkelő 
közönség soraiban megjelent Huszár Aladár 
főpolgármester, Blaha Sándor államtitkár — 
a belügyminiszter képviseletében — és Fe- 
renczy Tibor rendőrfőkapitány. A díszköz
gyűlést délben 12 órakor nyitotta meg Bu- 
rács Marcel elnök, akinek rövid üdvözlő
beszéde után Krammer Emil főtitkár tartott 
beszédet a félszázados Kaszinóról, majd 
Márkus Jenő volt polgármester mondott 
ünnepi szónoklatot, amelyben a Lipótvárosi 
Kaszinó ötvenéves történetét, társadalmi, 
kulturális jelentőségét ismertette.

— Eltemették Cserna Andort. Vasárnap 
délben az újságíró- és müvésztársadalom 
nagyszámú képviselőinek jelenlétében te
mették cl a farkasréti temetőben Cserna 
Andort, Az Esf-lapok fiatalon elhunyt, nagy
képzettségű munkatársát. A Magyar Újság
író Egyesület nevében dr. Boros László bú
csúzott meleg szavakkal az elhunyttól, mig 
Az Est-lapok szerkesztőségének nevében 
Bakos Ákos mondott megrázó búcsúbeszé
det. A Bólgai-rcáliskola is elbucsuztatta volt 
növendékét, a zenekritikusok fájdalmát dr. 
Péterffy István tolmácsolta. Ezután elhantol- 
ták a koporsót.

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 39,1. em. 
Egyszeri rendelés elég, hogy 
állandó vevőnk maradjon.

— Ma este zárol a nagysikert! Mezőgazdasági 
Kiállítás.

— Vázsonyi-emlékünnep. A Központi Demo
krata Kör szombaton este tartotta Vázsonyi Vil
mos hatvanötödik születés' évfordulója alkui 
mából szokásos cmlékünnepségét. Az illusztris 
közönség zsúfolásig töltötte meg a kör dísztér-

A VI Izraelita kttzégkerUlet közgyűlése. A 
V/. izraelita községkerület vasárnap Stern Samu 
udvari tanácsos elnöklésével közgyűlést tartott. 
Az elnök megnyitójában kegyeletes szavakkal 
parenlálta el Apponyi Albert grófot. A közgyű
lés ezután megalkotta uj ügyrendjét s megejtet
ték a választásokat. Egyhangú közfelkiáltással 
újból Stern Samut választották elnökké, majd 
dr. Endrén S. Henriket elnökhelyettessé válasz
tották, azután az elöljárói választást ejtették 
meg. Végül a községkerülcti bíróság elnökeivé 
dr Jacobi Bélát, dr. Gold Simont, elnökhelyette
seivé dr. Heitzer Bélát és dr. Bródy Ernőt válasz
tották meg. A választások után Stern Samu nagy 
szabású elnöki székfoglalót mondott.

— Szőlőbirtokosok közgyűlése. A Magyar 
Szőlőbirtokosok Országos Társasköre szombat 
délelőtt Staub Elemér elnöklete mellett tiszt
újító közgyűlést tartott. Tiszteletbeli elnökké 
báró Bottlik Istvánt, elnökké Lázár Miklóst, 
társelnökökké: dr. Staub Elemért, báró Vay 
Miklóst, dr. Petri Kálmánt, báró lnkey Pált és 
dr. Dobos Sándort választották meg.

— A Magyar Rokkantscgélyzfl és Nyugdíj
egylet szombaton délután félnégy órakor tar
totta rendes évi küldöltközgyűlését .amelyet ez 
alkalomból ünnepléssé tett az intézmény negy- 
vencsztendős fennálósónak jubileuma. Az Éb
redés Dalkör kórusa után Sarlós Lajos alelnök 
nyitotta tneg a küldöttközgyűlést és visszapil
lantást vetett az egyesület négyéveizedes múlt
jára. Utána Bárdos Ferenc igazgató előterjesz
tette nz évi jelentést, amelyet elfogadtak és 
egyhangúan megadták a központi válnsztm -nv- 
nak a felmentést, majd ezután ismertette uz 
alapszabálvmódosltóssa! kapcsolatban beveze
tendő agakor! járadékrendszert, amit n kör 
gyűlés szintén lelkesedéssel tett magáévá. Az 
uj vezetőség megválasztása után az Indítvá
nyokra került a sor s ezek megtárgyalásával a 
küldöttközgyűlést berekesztették.

Megtalálták a kommunisták 
elrejtett nyomdagépét 

Kommunisták titkos rejtekhelye a Fecske-utcai 
pincében Két letartóztatás

A főkapitányság politikai nyomozó főcso
portja egymásután több kommunista mozgalmat 
és szervezkedést leplezett le s ezzel egyidőre 
megbénította a kommunisták munkáját. Annál 
feltűnőbb volt azonban, hogy u leleplezések 
ellenére mégis újabb röpiratok kerültek forga
lomba. Hctényi Imre dr. fökapitányhelyeth s i 
irányításával megint dolgozni kezdtek a delek 
tfvek és rövidesen megállapították, hogy

a kommunisták rejtekhelyen őriznek egy 
nyomdagépet

és ezen készülnek az ujabh röpiratok.
A detektívek napokig tartó megfigyelés ulán 

fölfedezték a kommunista nyomdagép rejtek
helyét. Kiderült, hogy Pick László ügynök, 
akinek a neve már többször szerepelt a politi
kai osztály előli,

viaszkos vászonba burkolt csomagot vitt 
titokban a Fecske-utca 20. számú házba

s ott átadta egy barátja feleségének. Picknek 
ezt a barátját Komjáti Sándornak hívják, gép
lakatos a foglalkozása. Pick bejáratos volt

Gábor Sándor jelentkezett:
levelet irt BécsbőlÉlni szeretnék, nem akarom 

magam felakasztani. . .
Vasárnap este Árvay Rezső, a fíoyal Or

feum igazgatója levelet kapott Becsből, a le
velet Gábor Sándor, a Papagáj megszökött 
igazgatója küldte és igy kiderült, hogy

Gábornak sikerült kijutnia Magyaror
szágból.

A szenvedélyes hangú levélben kétségbe
esve kéri Árvayt, segítsen rajta, intézze el, 
hogy a hitelezők vonják vissza a följelentése
ket, haza akar jönni, hogy rendezhesse 
ügyeit.

— l’gron Gábor és Slpőcz Jenő a piarista 
diákszövetségben. A Piarista Diákszövetség 
szombaton délelőtt tartotta rendes évi közgyű
lését a piarista rendház dísztermében. A köz
gyűlés Sipöcz Jenő polgármester beszédével 
kezdődött, a magyar nyelv népszerűségéről és 
megőrzéséről. Utána Ugrón Gábor Bartos Jó
zsef egykori piarista tanárról mondott emlékbe
szédet, amelyet nagy meghatottsággal hallgatott 
végig a közgyűlés előkelő közönsége. Végül Se
bes Ferenc rendfőnök és Vízparty János tanke
rületi főigazgató mondottak beszédet.

Orvosilag 
megállapított tény, 
hogy a rendszeresen adagolt 

B1NATURIN 
kúra — a használati utasítás pon
tos betartása mellett — 

megszünteti
a krónikus székrekedést.

— Az ünnep öngyilkosat. Kecskés Gyula 23 
éves irodai altiszt a napokban öngyilkossági 
tervekkel foglalkozva eltűnt. Tegnap a Margit- 
rakparton kifogták holttestét a Dunából. — A 
svábhegyi erdőben egy fán, akasztott férfi holt
testére akadtak. Szökehaju, 26—28 éves, iparos
külsejű férfi az ismeretlen halott. A két holttes
tet a törvényszéki orvostani intézetbe szállítot
ták. — A Soroksári-ut 42. számú ház harmadik 

(emeletéről leugrott egy 55—40 év körüli férfi. 
Életveszélyes állapotban vitték a Rókus-kór- 
házba. Kilétét nem tudják. — Bulyák Katalin 
háztartási alkalmazott, a Nürnberg-utca 36. sz. 
házban mérget vett be. — Ugyancsak megmér
gezte magát Kertész Sándor zenész, nz Aggte
leki-utca 17 sz házban és Vendl Teréz 18 éves 
tisztviselőnő a Rókus-kórház kápolnájában. 
Mindhármukat a Rókus-kórházhan ápolják. — 
A Palotai ut 1510. hrsz. házban levő lakásán 
Laufer Tivadar 38 éves magántisztviselő gázzal 
mérgezte meg magát. A mentők a Rókus-kór- 
házba szállították. — A Keleti pályaudvar III 
osztályú várótermében Orosz Béla 22 éves asz- 
talosscgéd öngyilkossági szándékból nagy
mennyiségű aszpirint vett be Súlyos állapotban 
szállították a Rókus-kórházba. — A Hajdu-utca 
0. számú házban levő lakásán Horváth Sándorné 
34 éves háztartásbeli nő ismeretlen méreggel 
mérgezte meg magát Tettét még idejében észre
vették. A mentők n Rókus-kórházba vitték. — 
Vasárnap délután a rákoskeresztúri ujtemető- 
ben az egyik pádon egy átvágott nyakú, hat
van év körüli férfit talállak holtan. A rendőr
ség alaposan átkutatta at öngyilkos férfi zse
beit, de semmiféle Írást nem talállak nála. — 
Vasárnap délután Wol/f Júlia 38 éves varrónő 
Podmnniczky-utca II. számú lakásán ismeret
len méreggel megmérgezte magát. Mire rátalál
tak, halott volt. Búcsúlevelében azt irta, hogy 
búskomorsága miatt válik meg uz élettől.

— Házasság. Reiner Dezső, a Hojós és Szántó 
Elektromossági gyár Rt. tisztviselője és Hajós 
Rózsi vasárnap tartották meg esküvőjüket a 
Csáky-ulcnl templomban.

— A hadirokkantok a hadirokkanttörvényért. 
A Honvéd-menházban lakó munkaképtelen 
százszázalékos hadirokkant tisztek memnran 
dnmot szerkesztettek n hadirokkonf törvény- 
’avasln'lal kapcsolati nn. Kimutatják bosy a 
javaslat n menhózhnn élő rokkantak / radékait 
szünetelteti, helyette zsebpénzt ad, amelynek 
maximumát ötven pengőben állapit ja meg. Kí
vánságaikat memorandumba foglalták, amelyet 
a miniszterelnökhöz juttatnak el.

Komjátlékhoz. A géplakatos nem tudta róla, 
hogy kommunista. Érdekes azonban, hogy

Plck László befolyása alá kerítette Kom
játi Sándor feleségét, a feltűnően szép, 22 
íves fiatal nő vakon engedelmeskedett Plck 

Lászlónak
mikor a kommunista ügynök arra kérte, hogy 

rejtse el « viaszkos vászonba burkolt csoma
got, az asszony a pincében régi lomok közé 
eldugta a csomagot.

A viaszkos vászonba burkolt csomagban n 
kommunisták nyomdagépe volt. A detektívek 
megfigyelték, hogy Pick László sűrűn jár a 
fecskeutcai lakásba, egy este rajtaütöttek, át
kutatták Komjátick lakását, azután

sorra került a pince és Itt megtalálták • 
nyomdagépet

Pick Lászlót és Komjáti Sándcrnct előállítot
ták n főkapitányságra,

letartóztatták őket
s mindkettőt átadták az ügyészségnek.

— Lakás nélkül, pénz és ruha nélkül, az 
öngyilkosság gondolatával bujkálok — Írja a 
levelében. — Kifáradtam a sok nélkülözés
ben, az éhezésben, de

élni szeretnék,
nem akarom magam felakasztani.

A levélről tudomást szerzett a rendőrség 
és most

megtették az intézkedéseket, hogy a bécsi 
rendőrség fogja el 

és tartóztassa le a szökevényt.

— Elveszett kutya. Elveszett a Pannonia-utcá- 
bán egy olasz fehér selyem-spitz kutya. Nyak
szíj, póráz és 13.173. számú érme volt rajta. 
Megtaláló, nyomravezetö, jutalomban részesül 
Pannónia-utca 10. házfelügyelő.

— A sánta bányász tragédiája. Bécsből 
■Jelentik: Sopron közelében egy kis bánya
községben Nussherr János 32 éves bányász, 
aki nemrég egy bányászszerencsétlenségnél 
elvesztette egyik lábát, heves féltékenység! 
jelenet után rálőtt feleségére és szomszéd
asszonyára. A feleség rögtön meghalt. Nuss- 
herrt a közeli erdőben elfogták a csendőrök.

A ®
sztárok filmje

*

sztárok filmie

csúszó rí UBUflii
Erich Pommer—UFA produkció.

Rendezte: FRIEDRICH HOLLANDER
Zenéjét OEFENBACH motívumaiból 
(Gerolsteini nagyhurcegnö, Orpheus az 
alvilágban, Szép Heléna) összeállította:

FRANZ WACriSMANN
A betétdalt FRIEDRICH HOLLÁNDER 
szerezte. Főszereplők:

Liiian Harvey 
MadyChrístians 
Conrad Veidt 
Heinz Rühmann

Prsmler szerdán! Premier szerdán!
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— Fogorvosok a rendelőintézetek ellen. A 
Magyar Fogorvosok Országos Egyesülete vasár
nap tartotta évi rendes közgyűlését. Dr. Moreiig 
Gusztáv egészségügyi főtanácsos elnöki megnyi
tója után Aldor István dr. főtitkár a szakorvosi 
kérdésekről, a szabad orvosválasztásról, kuruzi- 
lókról és az. orvosi kamaráról tartott előadást, 
utána Erink Samu dr. alelnök, a jóléti osztály 
működéséről számolt be. Majd tiszteletbeli tago- 
kát és tiszteletbeli elnököket választottak, végül 
egyönctüen fitlakoztak a betegápolási alapból 
felállítandó ingyenes nyilvános rendelőintézetek 
ellen.

— Ha jól és olcsón akar öltözködni, fór*  
dúljon a „Díva*  uriszabósághoz" Erzsébet- 
körút 1. sz. I. cm. A jelenlegi nagy munka*  
nélküliség enyhítésére a cég szakképzett műn*  
kásáit elbocsátani nem akarja. És miután 
sikerült jóminöségü férflruhaszöveteket olcsó 
áron beszerezni, ezért elhatározta, bogy sa
ját műhelyében készít rendelésre mérték 
után, többszöri próbával elegáns férfiöltönyt 
50 pengőért. Minden darab a cégfőnök ellen*  
őrzése mellett készül, n legtökéletesebb ki
állításban. E megállapítást aláírja bárki, aki 
a fenti cégnél rendelni fog. Felhívjuk igen 
tisztelt olvasóink ügyeimét ezen harminc év 
óta fennálló közismert és megbízható cégre.

•!w 'V'MWWBJL-W’Myi ■*
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Premier után
PINTYŐKE. Ejnye, cink nem Böjtiké

nek hívják ezt a Pintyőkét, akit Zcrkoviti 
mester ni egén ekeit és arra kért, hogy ne 
sírjon. Tényleg valami igy asszociál fülem
ben, amikor ezt a sirós kis Pintyőkét néze
getem a zsöllyéből. Ez a Pintyőke cimü Lrn- 
</{/<■/ Mcnyhért-dmnh egyenes unokatestvére

SZI1WHÁZ — MOZI
Az idegenellenes akció miatt 
elmarad az Operaház müncheni 
vendégjátéka KrIp. JÓZ8Ofel,

a karlsruhei operaház magyar származású tözene- 
Igazgatóját is eltanácsolták a horogkeresztesek

n ..Bőd ne sir’nn" dmíi míidalnnk, nmely 
sokáig volt kísérőzenéje a szerc'mi csalód A- 
sos háztartási alkalmazottak, budai kis
lányok és a mulatók hamis fényében tün
döklő pintyőkék lugkövcs, luminálos és 
gyufaoldatos öngyilkossági kísérleteinek. Hál 
igen, tele van romantikával a darab, lehet, 
hogy kissé tolakodőan, lehet, hogy kissé 
hamisan, dehát az a közönség, amely kelle 
mesén meghatódni, éléi zékenyülni és utána 
vidáman nevetni akar, sürgősen váltsa meg 
jegyét a Pintyőkéhez, amely békebeli atmo
szférában olyan népszerűségre tett volna 
szert, mint unokatestvére, a ..Bözsi ne sir 
jón". A Magynr Színház elegáns és nobilis 
előadása feledteti a kritikai megjegyzése
ket. Az ennivaló Dayka Margit, a ragyogó 
és ötletes Ráday Imre, a tejcszivü és mé
lyen emberi Gázon Gyula, a finom Berky 
Lili, a mulatságos és életszagu Gomba 
szögi Ella —Máig Gerő-p&r együttese remek 
Ezúttal, sajnos, nem adhatunk jó bizonyít 
ványf a fiatal Dán Etelkának, s. g.

Lilian Harvey Hollywod- 
ban beszél utolsó európai 

szerepéről
A hollywoodi filmstúdiók világában kétségte

lenül a legnépszerűbb a Németországból újon
nan érkezett sztár: Lilian Harvey, akinek sze
mélye a németországi események miatt is 
rendkívül érdekes. Az amerikai lapok egymás
után interjúvolják meg a német sztárt, aki po
litikai nyilatkozatokat nem igen ad, de a Va
rieté legutóbbi számában nem mulasztja el. 
hogy no szolgálja a távolból is német hazáját. 

Tegnap kaptam exprcsszkiildernényt Bér 
fiúból. — mondja — utolsó szerepem filmsza*  
tagjait küldték cl berlini barátaim. A Csá
szári udvar a címe ennek n filmnek, amelyet 
csak végigjátszottam, de még nem láttam. 
Mikor a lox stúdiójában levetítették elöltem, 

sírtam nz ürömtől és a meghatottságtól. 
Hazám üzent öltben a filmben, amely maga a 
szellem és a grácia 111. Napóleon feleségéről. 
Eugénia csAszórnőrÖl és annak fodrásznőjéről 
szól ez a kedves, pikáns történet. Egy herceg 
naponta hallja az éneket a császárné szobájá
ból és a dalon keresztül beleszeret a császár
néba. Randevúra hívja s olt derül ki a tévedés, 
hogy a pacsirta a császárné fcxirásznöje, akit 
egv elvesztett hnrisnyakötő juttat a szerelmes 
férfihoz és a magas rangra.

stew.
utolsó 3 napi 
Joan Harlow 

iu uj vainp első azUrtilmjo 

A vömnalu asszony
(Metró-Goldwyn - Mayer-tilni)

Sz»r<lAn este 10 ómkor as clcgőncla premierje 1

Néhány év óta szívélyes keretek között zaj
lik le a budapesti, íi müncheni és a nürnbergiö 
operák csercvendégjátéka. A magyaroknak mi g 

lénk emlékezetében van az az őszinte és m< - 
lég fogadtatás, amelyet tavaly a pisil operatár
sulat részére Nürnbergben a magyarbarát és 
nőst a horogkeresztcsek által börtönbeuetetl

Luppe főpolgármester rendezett. Ezt a baráti 
npcsolatot vélte az Operaház kimélyiteni, ami- 
or elfogadta néhány hónappal azelőtt a műn 

nick meghívását
két estére szóló vendégjátékra.

A bajor állami színházak intendánsa, báró 
Frankenstein aláírta az Opcraházzal az erre 
vonatkozó szerződést, a magyar kereskedelmi 
minisztérium ennek értelmében az Operaház 
számára kűlönvonatot engedélyezett, amely 
énekeseket, kórust, zenekart és balettkart vitt 
volna Münchenbe. A vendégszereplés dátumát 
április 2.5 érc és 26 ára tűzték ki.

A közbejött német rezsim változás azonban 
felforgatta ezt a megállapodást

A napokban a müncheni színházak horogke-

Lázár Máriát szerződteti
Megindullak a tárgyalások a Nemzeti SZÍTlháZ 

a Nemzett Szinház szinészaárdájának felfrissítésére
Márkus László, a Nemzeti Színház kiváló 

igazgatója, amikor szezón közepén elfog
lalta helyét n Nemzeti Színház élén, első 
nyilatkozataiban kijelentette, hogy nem 
folytatja a Nemzeti Színház eddigi elzárkózó 
politikáját, hanem

a magyar tehetségeknek a legteljesebb 
mértékben utat enged.

Célzott ezzel elsősorban a Nemzeti Szinház 
repertoárjára kívánkozó s eddig onnan ki- 
’árt magvar írókra, másodsorban pedig a 
szinészgárda felfrissítésére. A Nemzeti Szin
ház bizonyos irányú darabok előadására ez- 
időszerint nem a legalkalmasabb, mert szi- 
nészgárdája. amelv

másként nevelődött 8 amely a maga 
nemében kitűnő,

a legmodernebb darabok tolmácsolására 
nem is vállalkozhat olyan lelkesedéssel, 
amely egyúttal a sikert bizlositaná.

Márkus Lászlónak régi terve, hogy a

Két szenzációs színházi válópör
Főszereplők: Gaál Franciska és Lenkeffy Ica

A sors furcsa és kiszámíthatatlan szeszé
lye folytán a budapesti törvényszék iktatója 
péntek délelőtt két feltűnően érdekes váló- 
póri beadványt lajstromozott. Az első be
adványt Gaál Franciska ügyvédje szerkesz
tette és hűtlen elhagyás címén kérte, hogy 
a kitűnő művésznőt válasszák el férjétől, 
Lestyán Sándor ismert írótól és hírlapírótól. 
Gaál Franciska már évek óta külön él fér 
jétől és annak, hogy válópöre éppen most 
váll sürgőssé, természetesen

uj házassági terv az oka,

Gaál Franciskát ugyanis egy ismert tórsa- 
ságbeli ur és előkelő ügyvéd vezeti az anya
könyvvezetőhöz a válópör után. A válópör 
azonban ezúttal Lestyán Sándornak is sür
gős,

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

M. KIR. OPERAHÁZ: Aida Cin
NEMZETI SZÍNHÁZ, Hajnalban, délben, este (Vrf) 
VÍGSZÍNHÁZ: Rltx, 1910 (8)
MAGYAR SZÍNHÁZ; Pintyőke <‘iR) 
KAMARASZÍNHÁZ: Bolondóra (W)
KEI.VÁROSI SZÍNHÁZ: Rendkívül: kiadás (B) 
KIRÁLY SZÍNHÁZI Kadétaaerelcm (8).
I'ESTI SZÍNHÁZ: Zsákbamacska (8> 
LARRIOLA SZÍNHÁZ: Varieté műsor Í8). 
TERÉZKÖRLTI SZÍNPAD; Tempó szerelem (0). 
HÓVAL ORFEUM: Sleiner-Jazz t'^5, Up) 
KOMÉDIA ORFEUM: Salamon bohózatok (HV, H0) 
STEINHARDT SZÍNPAD: Roll és Sleinhardt (%5. 
MODERN KABARÉ: Bnpka mnerális (9) 
BETHLEN TÉRI SZÍNPAD: Timosa (¥j6 ia H9).

Mulatságos konfliktus középpontjába ke
rült Székely Mihály, az Opcrahdznak leg
utóbb Barcelonában járt művésze a spanyol 
határvizsgálat alkalmával. Az ifjú spanyol 
köztársaság hivatalos közegei roppant szi
gora politika! vizsgálatnak vetik alá a hatá
ron belépő utasokat, mert nagyon félnek a 
royalista megmozdulásoktól. Érthető volt 
tehát a spanyol határő fik megrökönyödése, 
amikor az egyik utas bőröndjéből egy bibor-

resztes művészei és vezetői elhatározták, hogy 
a bajor színházaktól is távoltartják „az Idegen 
/aju és külföldi illetőségű művészeket.” Ennek 
a határozatnak értelmében a napokban

váratlanul Budapestre érkezett báró Fran
kenstein intendáns,

aki az Operaház vezetőségével bizalmas tanács
kozásra ült össze. Ennek eredményeképpen

az Operaház lemondott az áprilisi mün
cheni vendégszerepléséről.

Illetékes helyen ezt mondták a Hétfői Napló 
nak:

— A hir igaz, a vendégszereplés elmarad. A 
jelen körülmények között nem láttuk volna 
biztosítottnak a vendégszereplés anyagi ered
ményét. A vendégjátékokat azonban valószínű
leg az ősszel még megtartjuk.

Itt említjük meg, hogy a legújabb hírek sze
rint a karlsruhei operaház magyar származású 
főzeneigazgatóját, a Budapesten is jól ismert 
Krips Józsefet szintén eltanácsolta a német 
nemzeti forradalom a szinház éléről.

Nemzeti Szinház művészgárdáját a magán
színházak legtehetségesebb és legráhivatot- 
tabb tagjaival frissítse föl. Ezek közül

elsősorban Lázár Máriára esett 
választása,

akit szerzödtetési célból meghívott a Nem
zeti Színházba. A gyönyörű, fekete és igen 
tehetséges színésznő, akinek magánszínhá
zaktól való távozását biztosan a legnagyobb 
sajnálattal veszi majd tudomásul a nagy
közönség, természetesen nem zárkózott cl a 
megtisztelő meghívás elől. Tisztázni akarta 
azonban először, hogy milyen szerepkört és 
működési lehetőséget kap a Nemzeti Szín
házban, amelyre nézve már megnyugtató vá
laszt is kapott.

A tárgyalások a legbiztosabb mederben 
folynak

és nagyon valószínű, hogy Lázár Mária szer
ződtetése után még két uj férfitagot is szer
ződtet a magánszínházakból Márkus László.

mert ő is uj házasságra készül.
A menyasszony az ismert és elhalt színházi 
vezér leánya, aki azelőtt nagy társasági 
szerepet játszott, most azonban a dolgozó 
nők sorába lépett.

Míg a Gaál Franciska-válópör színházi 
körökben állandóan a levegőben lógott, ad
dig a másik válópör nagy meglepetés a szín
házi és bankkörökben.

Lenkeffy Ica, a nagynevű, gyönyörű 
szőke filmsztár és Manheim Lajos, a 
magyar származású párisi bankár kér
ték közösen házasságuk felbontását a 

bíróságtól.
Úgy tudjuk, hogy u szőke filmsztár és a 
bankár válópöre mögött is egy regény hú
zódik meg, amely minden bizonnyal — há
zassággal végződik,

szinű királyi palást, egy királyt koronával 
ékes csillogó stsak s egyéb díszes királyi ru
hadarabok kerültek elő. A bőröndöt levitték 
a vonatból az állomásépületbe, ahol a leg
aprólékosabb vizsgálatnak vetették alá. Más 
fél óráig vesztegelt az előkelő nemzetközi vo
nat a kis spanyol határállomáson, amíg cl
hitték az utasnak: Székely Mihálynak, hogy 
nem valami Alfonz-párti royalista össze
esküvő, hanem operaénekes, aki a Tristan 
és lsolde Marke király szerepéhez szükséges 
színpadi kosztümjeit viszi magával...

♦
Az első magyar film, amelyet a cenzúra be

tiltott: Török Rezső Analfabéta-tanfolyam cí
mű cgyfelvonáaoM. A filmet nemrégen forgat
ták le a Pedagógiai Filmgyárban. Férfi fősze
replője: Roll Sándor, az ellenállhatatlan ko
mikus. Vgvlátsrtk a cenzúra nem méltányolja 
eléggé a humort.

♦
A Király Színház nagy gőzerővel készül pén

teki premierjére, a ..Kék lámpásra". Az uj ope
rett születésének története bonyodalmas. Fodor 
Lászlóé volt nz ötlet, amelyet Harmalh Imre 
szcenirozotl, de nem készítette el teljesen. 
Közbejött a berlini útja és ..kilépett" a darab
ból. Az operettnek sziiiészekro való „testre
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formázását**  Szilágyi László, a sZezón egyik 
legsikeresebb öperettlibrettistája végezte. Csak 
a muzsikus maradt hü mind a három szöveg
íróhoz és ez a kitűnő Brodszky Miklós. A 
plakátokon azonban Harmath neve is szerepel, 
még pedig másodsorban. Emiatt parázs affér 
tört ki a színháznál. Ez azonban csak jó 
ómen, mert a darab, mint mondani szokták, 
már régen készen áll Tihanyi főrendező vezér
lete alatt. Az izgalmas tárgyú kémtörténet 
rendkívül nagyarányú uj színpadi berendezke
dést tesz szükségessé és éppen ezért a Kadét
szerelem keddi századik előadása után két 
napra becsukja kapuit, hogy’ az uj díszleteket 
és a technikai berendezéseket idő előtt lehes
sen felépíteni és kipróbálni.

*
Majdnem Itthon van már az egész berlini 

magyar fllmkolónia. Az első fecskepár Kar- 
matb Imre és Szokolay Olly volt, őket kö
vette Székely István, az Universal kitűnő 
rendezője; hazajött Gaál Franciska és teg
nap Budapestre érkezett Szőke Szakáll fe
leségével és Szenes Ernővel. A ..berliniek* 4 
úgy tudják, hogy rövidesen hazajön, sőt már 
útnak is indult Berlinből Nóti Károly. Áb
rahám Pál nem is szándékozik most vissza*  
térni Berlinbe, mint eredetileg tervezte, ha« 
nem Budapestről Cannesba utazik pihenni. 
A magyarok nem kényszerítő körülmények 
miatt hagyták el Berlint, hanem mint mond
ják, szabadságukat akarják eltölteni Buda*  
pesten. A német színpadokon azonban vál
tozatlanul szerepelnek a magyar sztárok] 
Bársony Rózsi, Dénes Oszkár a Bál a Sa« 
voyban, a Theater des Westensben Halma/ 
Tibor és a Metropoltheater most készülő 
újdonságában Oskar Sabo és Attila Hörbigcr 
játszanak, akik szintén magyarok.

♦
Szívesen számolunk be tsmét egy külföldi 

magyar sikerről. Vaálg Ilonát, a Király*  
Szinház volt primadonnáját Hubert Ma
risokká igazgató leszerződtette a bécsi Stadt- 
theaterhez, ahol Vaály a „Glück muss mart 
habén” cimü operett női főszerepét fogja ját
szani. Nem kétséges, hogy Vaály Ilona cl 
császárvárosban öregbíteni fogja a magyar, 
színészet hírét és sikerét,

♦
A kettős ünnep bővelkedett kiemelkedő z©« 

nei- és tánceseményekben. Szombat este az 
Operaházban Németh Mária a Tosca címsze
repében folytatta vendégszereplését. A kitűnő 
énekesnő nagyszerű diszpozíciójával feledtette
— partnerei gyengeségét — A Vigadóban a 
népszerű müncheni dirigens, Haris Knapperts*  
busch vezényelt a Budapesti Hangversenyzene
kar élén egy lendületes Strauss-estét, amelyen 
a közönség csak azt sajnálta, hogy ülnie kel
lett és nem — táncolhatott. — Vasárnap a 
Belvárosi Színházban Ann Nedcrhoed tartott 
táncmatinct.

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

E héten néztem meg a Vöröshaju asz*  
szonyt a Rádiusban. Ez a Jean Harlow egy
maga többet ér, mint az eddigi sex-appeal 
királynők együtt. Izgatóan izgalmas démon.
— A fíoyal-Apo'lo Bolváry-képe is eltérő 
a sablónfól. Jó történet, jó színészekkel. 
Kellemes szórakozás.

* A legcsodálatosabb Indiai faklri BLacamnn 
a Labriola Színházban. A legnagyobb varieté
szenzációt mutalja be április 1-én, szombaton a 
Labriola Szinház. A hires indiai fakir és ku
ruzsló: Blacaman, aki egyben a legismertebb 
állnthipnotizőr, hatalmas állatsereglettel érkezik 
Budapestre. 30 oroszlán, 30 krokodil és 20 
kígyó hipnotikus ólomba merül Blacaman szug- 
geráló tekintetétől. Egészen más természet
fölölti erőkkel rendelkezik ez a csodálatos, bo- 
zontoshaju, szúrós tekintetű Yoghi, aki már az 
egész világot beutazta. Blacaman sajátmagát is 
hipnotizálja, percek nlnlt transzba merül, ilyen
kor éles kést és knrdot szúrhatnak át a testén 
és a színpadon formálisan ellemetleti magát 
és bámulatos körülmények között tér vissza az 
életbe. A Keiet csodáját varázsolja egy órára 
a színpadra Blacaman, n'd április 1-én a Lab
riola Színházban bemutatja mindazt, amit a 
titokzatos India csodáiról és rejtelmeiről olvas
tunk útleírásokban Dacára Hnnnk, hogy ez a 
ner.i mindennapi produkció szerepel a Labriola 
Színház szenzációsnak Ígérkező áprilisi műso
rában, a helyárak mégis a régiek maradtak.

HUBERMANN, HOLNAP 
zenekari Brahms-est Feuermann gordonkamű
vésszel 8-kor a Vigadóban. A Hangverseny 
Zenekart vezényli Scherchen. Műsoron hege
dűverseny, Dnppeikonzert és III. szimfónia. Je- 
gyek Bárdnál, Kossuth L.-u. 4, (Szász),
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I. FEJEZET.

Lord Arthur Clive az uccára 
esik

T. G. Burton bosszús arccal hagyta el 
Scottland Yardbeli hivatalát. Erre különben 
minden oka megvolt, mert az előző negyed
órában a C. I. 1). azaz Criminal Investiga- 
tlon Department (Bűnügyi Nyomozó Testű
id) rettegett főnöke Sir William Train ala
pos fejmosásban részesitette. Az utóbbi idő 
ben ugyanis a C. I. D.-re rossz idők jártak. 
A Scottland Yard egész világot bejáró jó 
hírneve forgott kockán. Fél esztendő óta 
London területén mindig több és több 
olyan bűneset fordult elő, amely rejtély ma
radt a C. I. D. nyomozói számára.

Thomas Georg Burton vagy ahogy kollé
gái röviden nevezték Tégé, különösképen 
érdekelve volt ezekben az esetekben, mint a 
Scottland Yard legügyesebb rendőrtisztje. 
A titokzatos bűnügyekről külön elméletet 
állított fel magának, amely azonban nem 
talált hívőkre. Burton ugyanis az utóbbi idők 
bűnügyeit egy ember gonoszlettének tulaj 
donitotta. Egy titokzatos valakinek, akit < 
a „Láthatatlan banditának**  keresztelt el 
Maga Sir William Train tiltakozott legjobb 
bán e föltevés ellen. Logikus érveket sora 
koztalott fel, amely szerint minden bűnöző 
csak egyirányú bűnöket követ el. A zseb 
tolvaj sohasem követ el kasszafurásokat é' 
a kis bűnözők ugyanúgy rettegnek egy gyil 
kosságiól, mint a legbékésebb polgárembe 
rek. Mór pedig London titokzatos bűnügyei 
között zsebtolvajlástól, ékszerlopáson é- 
kassza fúráson keresztül rablógyilkossági; 
mindenfajta bűntett előfordult. Ezért tilta
kozott oly erősen Burton feltevése ellen u 
bűnügyi nyomozóosztály főnöke.

— Igaza van az öregnek, — gondolko 
dőlt magában Burton, miközben lassú lép 
tejben séltált végig a fényárban úszó Pic 
cadilly Cirkuszon. — Nem megyünk egy 
lépéssel sem előre, míg a láthatatlan bandiV 
ugyancsak alaposan dolgozik.

Az újságok nyíltabban kezdték támadni a 
kinyomozallan bűnestek miatt a Scottland 
Yardot és igy igazán érthető volt Sir Arthur 
Train felháborodása.

Burton gondolataiban elmélyedve észre 
sem vette, hogy már a Kennington strecten 
jár. Bosszankodva állapította meg, hogy a 
hosszabb utat választotta Oxford-steerfi In 
kása felé és gyors léptekkel sietett, hogy 
behozza a késést. Ebben a pillanatban ha 
talmas puffanást hallott a háta mögött. Vil 
lámgyorsn fordult meg és keze önkéntelenül 
is megmarkolta revolverét.

Előtte néhány lépésnyi távolságban sötét 
tömeg feküdt, egy elnyúlt férfitest, akinek 
fejét a kövezet valósággal széjjelroncsolta.

— öngyilkosság, — mormolta félhango
san Burton. — Halálugrás az emeletről. Ez 
Ugyan alapos munkát végzeíl magával.

Sípjába fújt és a néhány perc múlva je 
lentkező őrszemnek utasításokat adott, míg 
ő maga belépett a házba. Megfigyelte, hogy 
a háznak csak egyetlen ablaka volt lárva 
mégpedig a negyedik emeleten, tehát csak 
innen ugorhatott ki az öngyilkos. Miközben 
a lift felfelé vitte, a liftes boy elmondotta 
hogy az egész negyedik emeletet Lord Artúr 
Clive bérli, aki már nyolc éve lakik a la 
kasban.

Miután többszöri csengetésükre nem nyi
tott senki sem ajtói, a közben előhívott ház
mester kulcsával nyitották fel azt. Az egész 
lnkás sötét volt, csak abban a szobában égeti 
a villany, ahol az. ablak nyitva állt. Ez volt 
lord Arthur Clive dolgozószobája.

Burton fürkésző szemekkel nézett körül a 
szobában. Az Íróasztalon levél után kuta 
lőtt, amelyben az öngyilkos elbúcsúzik ba 
rátáitól vagy rokonaitól, de nem talált egy 
sort sem.

Burton tekintete az ablakpárkányra té
vedt, egy pillanatig megmerevedett, azután 
tölcsért formálva kezeiből, lekiáltott az 
utcára.

— Janklns őrtneser, hello Jankins őrmes
ter, — kiáltozta — ne nyúljanak a holttest 
hez, atnig le nem jövök.

Ekkorára már n rendőri bizottság is meg 
érkezeit. Walker kapitány három detektív 
és Róbert Masson a fiatal rendörorvos tár 
saságában szállt ki a he’yszini autóból.

— Massónt hoztam el magammal, — ma i 
gyarázta Walker Búr ionnak, — mert Henry I

Gulder barátunk nem tartózkodott a köz
ponti ügyeletén.

Burton bólintott, bár sajnáJta, hogy nem 
Henry Gulder ejti meg a vizsgálatot. Gul
der szaktekintély volt nemcsak London 
rendőrorvosai, hanem privát gyógyászai kö
rében rs. Burton és ő elválaszthatatlan jó 
barátok voltak és közös lakást béreltek a 
Oxford-steeten.

Masson közben letérdelt a holttest mellé 
és rövid vizsgálgatás után kijelentette:

— Koponyaalapi törés, amely rögtöni ha
lált okozott. A halálugrásoknak egy szeren
csésebb fajtája, amely nem okozott hosz- 
szabb szenvedéseket.

— Téved, kedves doktor, — válaszolta 
komor hangon Burton — ez az ember nem 
lett öngyilkos, — hanem meggyilkolták.

— De Tégé miből gyanítja ezt? — szólt 
közbe Walker.

Burton lord Arthur Clive ruháira muta
tott.

— Ila figyelmesebben megvizsgálja a 
lord ruháját, a véren és a poron kívül mást 
is felfedezhet rajta. Vékony barna festék 
nyomokat, amelyek a mellétől körülbelül a 
'érdéig terjednek. Látja őket Walker?

— Igen. Halványan.
— Akkor majd megmutatom, mitől szár 

mazik.
Walkert, Massont és egy detektívet szóli 

tolt fel, hogy kövessék öt. Néhány perc 
múlva már lord Arthur Clive dolgozószobá
jában állottak. Burton a kis társaságot az 
ablakhoz vezette.

— Nézzék meg csak uraim a párkányt — 
mondotta. — Ezt nemrégiben, talán éppen 
ina festették át újból. A festék nem száradt 
meg teljesen és igy került az a lord ruhá 
jára.

— Na és? — vetette közbe Walter.
— Na és, kedves Walker, kérdem látott-e 

■nár olyan öngyilkost, aki hason csúszva 
Ugrik ki az ablakból. Mert Arthur Clivenek 
ezt kellett volna meglenni. Tehát biztos hit 
tel állíthatom, hogy a lord nem lelt öngyil 
kos, hanem orvul leütötték, azután az ájul! 
embert odavonszolták az ablakhoz és egy
szerűen kicsusztalfák rajta. Ha nem marad 
ez a nyom a ruháján, sohasem tudhattuk 
volna meg, hogy nem önkezével veteti véget 
az életének.

Walker elismerően bólintott kollégájának, 
majd megkérdezte:

— De hát ki lehetett a gyilkos?
— A láthatatlan bandita — felelte meg

győződéssel Burton. — Ez a pokoli ravasz
ág az ö munkájára vall. En inkább az! 

kérdezem, hogy miért tette?
Figyelmesen vizsgálgatta át a szobákat 

Walker társaságában, de a kutatás nem ve
zetett semmi nyomra. Sehol semmi sem mu
latta a dulakodás nyomát és a kutatás nem 
vezetett eredményre.

Amikor újból az uccára értek, taxi állt 
meg a ház előtt és Henry’ Gulder szállt ki 
belőle.

— Hello, Henry, elkéstél, — üdvözölte öl 
Burton — Masson már elvégezte a munká
dat.

Néhány szóval elmesélte a doktornak az 
előbb történteket és megállapításait. Henry 
Gulder hitetlenkedve rázta meg fejét.

— Ugyan kérlek, — szólalt meg végre — 
már valósággal rögeszméddé válik ez a lát
hatatlan bandita. Én nem látom át, hogy 
mért kellett Arthur Clivenek gyilkosság ál 
dozatául esnie. Lehetett véletlen is. Pél
dául melege volt, kinyitotta az ablakot, 
megcsúszott és kiesett az ablakon. Ezáltal 
is festékes lehetett a ruhája.

— Lehet, — bólintott Burton — de ez az 
eset kevésbé valószínű. — Otthon Barker, a 
két jóbarát közös szolgája már terített asz 
fallal várta őket. Burton tányérja melleit 
egy levél feküdt. Szórakozottan tépte fel a 
borítékol és semmi változás sem látszott az 
arcán, amikor a levelet végigolvasta.

— Mikor jött ez a levél, Barker? — for
dult az öreg inashoz.

— Délután sir, alighogy el méltóztatott 
menni. Átadtam mister Guldernck, mert azt 
hittem ő is a központi ügyeletre megy.

— Én meg itthon hagytam, — vallotta 
Ize Gulder, — mert tudtam, hogy ma csak 
későn érkezem be a Yardra. Talán valami 
fontos?

— Most már nem, — válaszolta Burton — 
legfeljebb csak annyiban, hogy tudom, mért 
kellett meghalni lord Arthur Clivének. Ol
vasd.

Henry Gulder átvette a levelet, amelyben 
ez állt:

„Mister Burton! Ha érdekli, hogy ki a 
Láthatatlan Bandita, kérem keressen fel 
ma délután hat és hét óra között Ken
nington slreeti lakásomon, üdvözli lord 
Arthur Glivc,‘*

II. FEJEZET. ;

A gyilkos kávé
A Clive-flgy csak annyiban használt a 

Scottland Yardnak, hogy végre alátámasz
totta a lord levele alapján Burton elméletét.

Burton érezte, hogy széhnalomharcot viv 
a láthatatlan ellenséggel és jól tudta, hogy ha 
rövidesen nem akad semmi nyomra, nem
csak ő mondhat búcsút a Scottland Yard
nak, hanem sir William Train is. Érezte, 
hogy szellemi felfrissülésre van szüksége. 
Eszébe jutott, hogy a Drury Lnne Theatre 
öles plakátjai valami pompás bohózatot hir
detnek és elhatározta, hogy estéjét ott tölti 
el. Jegyet váltott és néhány perc múlva bent 
ül a nézőtéren egy’ kényelmes zsöllyében el
helyezkedve. Már sötétedett a nézőtér, ami
kor a mellette lévő helyet egy fiatal lány 
foglalta el. A lány szépsége olyan hatást 
gyakorolt Burtonra, amilyent még nő soha
sem váltott ki belőle. Magas, szőkehaju lány 
volt a szomszédnője, aki még nem tölthette 
tje a huszadik évét. A fitos orr és a lehetet
lenül kicsi száj valami egészen furcsa pi
kantériát kölcsönzött arcának. Szemmellál- 
hatóan elveszett számára minden és csak a 
színészek játékát figyelte, amit Burton ról a 
legjobb akarattal sem lehetett volna meg
állapítani.

A szünetben, amely a második felvonást 
követte, észrevette, hogy egy magas, szikár 
férfi kutató szemekkel tekint végig a néző
téren. Most a lány is arrafelé tekintett és 
szemmelláthatóan izgatott lett. Kisietett a 
sorból és a férfi felé közeledett. Burton ter
mészetesen a nyomába szegődött.

— Jaj Miss, — lelkendezett a férfi, mi
kor a lány megszólította — csakhogy meg
találtam! Jöjjön azonnal.

— De Parker, az Istenért, mi történt? — 
kérdezte a lány ijedten.

— Mister Hollaway . ..
— Az apáinl Mi történt az apámmal?
— Rosszul van, miss Patrícia, — nyögte 

ki zavartan a férfi — éppen azért jöttem.
A lány sietős léptekkel tartott a ruhatár 

felé és vele együtt Burton is kiváltotta a 
kabátját.

Ez a Parker valami komornyikféle 
lehet ott. Amolyan öreg bútordarab, akinek 
az arcára rá van Írva, hogy szegény kicsi 
Patrícia már csak az apja holttestét fogja 
viszontláthatni.

Ilyen balsejtelmek gyötörhették Patríciát 
is, mert a színház bejáratánál ideges türel
metlenséggel kiáltott Parkerra:

Parker zavartan és meghatóban köhé- 
cselt, majd lehajtott fejjel válaszolt:

— Legyen erős ... miss... mister , . . 
Hollaway... meghalt.

Patrícia rémülten 'ikoltott fel és a kővet
kező pillanatban elvágódott volna az úttes
ten, ha az odaugró Burton el nem kapja.

— Orvost! — kiáltott fejvesztetten Pár 
kér.

— Inkább kerüljük a feltűnést Parker — 
felelte nyugodtan Burton. — Itt a kocsim, 
majd hazaviszem magukat.
.Ezzel már be is engedte a lányt kocsijába, 
aki rövidesen magáhoztért. Parker bemondta 
a címet és Burton elindította a kocsit, hogy 
minél hamarabb elérjék a Greener-streeti 
kis villát, Hollaway és lánya otthonát.

A tizenhetes szám előtt állottak meg. Pat
rícia végigfutott a kerten és valósággal be 
esett az ajtón. Éles sikolyai vetette 
magát halott apjára, aki melóhoz szo
rított kezeivel kissé öszehuzódzkodva fe 
kürdt kedvenc karosszéke előtt.

A szobában még minden úgy volt, ahogy a 
halál pillanatában. A karosszék melletti asz 
talon egy könyv feküdt, amelyen Holla 
way tragikus pillanatáig vegyi képleteket 
írhatott Ixj. Csak ekkor jutott Burtonnak 
eszébe, hogy Hollaway neve nem ismeret 
len előtte. Ö volt az, aki néhány héttel ez 
előtt szenzációs bejelentéssel lepte meg a 
világot. Olyan pusztító gázt talált fel, 
amellyel egész városokat lehet kiirtani a vé
dekezés minden lehetősége nélkül. A gáz 
szagtalan és színtelen volt és talán ezért 
nevezte cl az öreg tudós fehér gáznak.

Burton most odalépett az íróasztalhoz 
amelyen a könyv mellett egy félig kiürített 
feketekávés csésze állott. Ugylátszik, Holla 
wayt eközben érte utói a halál. Ahogy job 
bán megnézte a könyvet, észrevette, hogy 
néhány Lap erőszakosan ki van tépve belőle. 
Bármennyire is rosszul esett neki, elhatá
rozta, hogy néhány kérdést intéz Patriciá 
hoz. A lány halálsápadlan ült egy székben 
és amikor Burton felfedte kilétét, ráemelle 
könnyes szemeit.

— Ugy-e, ön sem hiszi, hogy szlvszélhü 
désben halt meg az édesapám9

— Még nem tudom miss Pulricia — fe
lelte Burton. — Arra szeretnék feleletet 
kapni öntől, hogy tudja-e, min dolgozott az 
utóbbi időben édesapja?

— Hogyne, — bólintott a lány — sok 
szór segédkeztem is neki.

— Akkor talán azt is tudja, hogy hol tar 
tóttá feljegyzéseit a fehér gázról,

— Igen. Abban a könyvben... amelyben 
most is dolgozott.

Burton erre odahozta a könyvet Patríciá
hoz.

— Lenne olyan szives megnézni, hogy 
megvannak-e még a feljegyzések.

A lány reszkető kezekkel vette át a köny
vel, majd rémülten kiáltott fel:

— A jegyzeteket valaki kilépte a könyv
ből!

— Gondoltam, — bólintott Burton.
Patrícia felugrott a helyéről és összetett 

kezekkel állt meg Burton előtt.
— Tudja-e, mit jelentenek ezek a jegyze

tek illetéktelen emberek' kezében? — kiál
tott. — Pusztulási, rombolást, a gonosz dia
dalmaskodását a jó felelt. Uraim az embe
riség érdekében vissza kell szereznünk a 
jegyzetekéi.

— Megpróbáljuk — felelte Burton. — 
Most azonban azt szerelném tudni, hogy 
édesapja készitetl-e már ilyent gázt?

— Igen. Bent van a laboratóriumban.
— Szeretném látni — felelte Burton.
Mielőtt azonban a lány kalauzolása mel

lett a laboratóriumba ment volna, hirtelen 
ötlettől megragadva a csészébe maradt ká
vét egy üvegcsébe öntötte és jól elduga
szolva a zsebébe rejtette.

Hollaway laboratóriuma semmiben sem 
különbözött a többitől. Mindenféle címkék
kel ellátott üvegek, lombikok álltak egymás 
mellett, amelyek közölt Patrícia nyugodt 
biztonsággal ismerte ki magát. A lány rövid 
vizsgálódás után kijelentette, hogy a gázzal 
telitett üveg eltűnt.

— Ezt is sejtettem — szólt Burton. — 
Most azonban, miss Hollaway. arra kell kér
nem, hogy pihenje ki magát.

— Nem vagyok fáradt —• rázta meg a 
fejét a lány. — Biztosan tudom, hogy apám 
nem természetes halállal hall meg, hanem 
meggyilkolta valaki, akinek a fehér gázra 
volt szüksége. Mister Burton, ez a tudat ne
kem erőt kölcsönöz és ha kell, inkább én is 
meghalok, de apám gyilkosát felkutatom.

— Nehéz dolog lesz, — mondta fogai 
közöli Burlon — mert ha nem csalódom, itt 
is a láthatatlan bandita keze játszott közre.

Amikor a dolgozószobába visszatértek, 
már várta őket Henry Gulder, akit Burton 
kéretett telefonon a helyszinre. ,

— Nos, Henry, mit állapítottál meg?
•— SzJvszéliidésl — mondta, bevégezve a 

vizsgálatot Henry Gulder.
— Nekem öregem az a véleményem, hogy 

itt mérgezés történt, — vette át a szót Bur
ton.

— Ez teljesen ki van zárva, — jelentette 
ki határozottan Gulder — csodálom, hogy 
te, mint régi tapasztalt nyomozó, ilyesmit 
egyáltalában felvetsz. Jól tudhatod, hogy a 
mérgezéseknek megvannak a speciális 
szimptomái. A holttest görcsösen ös-szehu- 
zódik, a halál beálltát hányás előzi meg, 
vagy legalább is jelentékeny mennyiségű 
hah a szájban. Az arc eltorzul, a végtagok 
mcgmercvülnek. Minden méreg más és más 
hullafolt alakjában jelentkezik.

— Ne folytasd, Henry, — vágott közbe 
Burlon — mindezt nagyon jól tudom és 
inégis azt állítom, hogy mérgezés történt 
Amikor még Indiában szolgáltam, hallottam 
cgv bizonyos fajta méregről, amely rögtöni 
halált okoz a mérgezés minden külső szimp- 
toinája nélkül, sőt a boncolásnál is nehe
zen megállapítható, mert felszívódva a testbe 
teljesen eltűnik.

— Ezek indiai babonák — legyintett bősz- 
szusan üezével Gulder —, bizonyítékot ké
rek.

— Az Is lesz, Henry’, légv türelemmel, — 
felelte Burlon, aki még mindig azon gondol
kodott, hogy miképpen is nevezték azt a bi
zonyos indiai mérget, amelyről említést tett. 

Mikor elhagyták a Hollaway-házat eszébe
jutott, hogy Masson egy ideig szintén Indiá
ban szolgált és mint orvos valószínűleg tud 
a méreg létezéséről. Annyira izgatta ez a 
probléma, hogy elbúcsúzott Guldertől és ko
csijával a Scottland Yardra hajlott.

Masson! a szobájában találta. Néhány szó
val elmondta neki a történteket és amikor 
az Indiai mérget említette, a rendörorvos 
helyeslőén bólintott.

— Úgy van, — mondotta — valóban lé
tezik egy ilyen méreg. Korokonak hívják. 
Valamilyen növényből készítik a benuiilöt- 
lek, de hogy miből, azt a mai napig sem 
tudtam meg,
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— Persze. Koroko, — bólintott Burlon — 
sehogysem jutott az eszembe a neve. Nézze. 
Mán són, nekem az oz érzésem, hogy ebben n 
feketekávéban ilven Korokol öntöttek bele. 
Meg tudná állapítani, hogy igazam van-e?

— Megpróbáljuk. — felelte Masson.
Burton az egész üveget át akarta adni, de 

ekkor eszébejutott barátja. Henry Gulder 
bizonyosan megsértődött volna, ha megtudja, 
hogy Massonnal vegyelemez teli a kávét, i 
Ezért tehát az üvegcse tartalmának felét ön
tötte át rgv másik üvegbe, mig a maradékot 
újból zsebrevágta.

—- Holnapra megtudjuk az igazságot, — 
mondotta bursuzás közben Masson — lég 
később tiz órára bejövök a Yardra és elmon
dom mit végeztem.

III. FEJEZET.

.A véres írás
Már jóval elmúlt éjfél, amikor Burlon 

hazaért. Gulder megvárta a vacsorával és ér
deklődött, mit végzett barátja a Yardon. 
Burlon bűnbánóan vallotta l»e, hogy mire 
kérte fel Mas’ont és ugyanakkor engeszlelés- 
képpen átnyújtotta Guldcrnak a kávé meg
maradt mennyiségét.

— Ez ugyanolyan esel, Tégé — hosszan 
kodott Gulder —, mintha egy biinletlel fe
deznék fel és nem téged értesítenélek róla, 
hanem llawkinst.

— Ne haragudj, öreg cimbora, — kérlelte 
JJurton zavartan buraiját, — de azért kérés
iéin fel Massont, mert tudtam róla, hogy 
S|M‘cialistája az indiai mérgeknek.

—- Én is értek hozzá valamelyest, — fe
lelte még miimiig sértődötten Gulder.

— Úgy? — csodálkozotl Burton. — Nem 
is tudtam. Sajnálom a dolgot és remélem, 
hogy egyezni fog véleményetek.

Rövid idővel ezután mindketten visszavo
nullak szobáikba.

Reggel korán ébredt, de Gulderl már nem 
találta otthon, Barker jelentette, hogy Gulder 
a Scottland-Yardbeli laboratóriumába ment, 
hogy kísérleteket végezzen. Burton sietve 
megreggelizett és fél óra múlva már bent 
ült hivatali szobájában.

A Scotlland Yard gépezete javában műkö
dött. Ilyenkor futnak be a komor épületbe 
az éjszaka rendőri eseményei.

A ma reggel azonban eseménytelenül teli 
rl Burton számára. Néhány jelentéktelen lo
pás és két tüzeset volt az éjszaka eredmé
nye. V-iiósággal megkönnyebbült, amikor 
végre Henry Gulder belépeti szobájába

— Hello, Henry, mi újság? — wiáltolt fel 
Burlon.

— Semmi, — mosolygott Gulder — vagy 
legalább h nem olyasmi, amilyent v írsz.

—• Hogy-hogy? — húzta össze szemeit 
Búrt >11 — a kávé ...

A kávé, — vette át a szót Gulder — a 
hgpompósabb fajta, amelyet Brazíliában 
termelhetnek. De semmi több, kedves Tégé, 
semmi több.

Burton őszinte csalódást érzett, bár igye
kezett magát azzal a reménnyel áltatni, hogy 
Masson talán mégis talál valamit a kávéban.

— Na és mit mondott Masson? — érdek
lődött Gulder, minthn csak kitalálta volna 
barátja gondolatát.

— Még semmit. Nincs még bent, pedig azt 
ígérte, hogy korán fel fog keresni.

De bizony elmúlt dél is és Masson nem 
jelentkezett. Burton rossz setjelmeklöl gyö 
törve ollhagytn a Scotlland Yardot és Mas
son lakására hajlott.

A doktor egyedül lakott, nem tartott sen
kit, maga főzött és maga takarított. Burton 
zörgetésére nem válaszolt senki, de amikor 
lenyomta a kilincsel a legnagyobb csodál
kozására az ajtó feltárult. Az előszobából 
három ajtó nyílt. Burton tökéletesen ismerte 
e terepet, mert már többször volt vendég
ségben Massonnál.

Burton izgatottan tépte fel a szemközti 
ajtót, amely a hálószobába vezetett. Az ágy 
megvetve állt, de látszott rajta, hogy a dok
tor az éjszaka folyamán nem használta. A 
dolgozószoba ajtaja nyitva állott és Burton 
megrendülve állt meg a küszöbön. A fal mel
lett hatalmas megalvadt vértóosában olt he
vert dr. Masson holtteste. Az egyik karját 
maga alá húzta, mig a másik kinyújtva fe
küdt. Még a Burtonénál kevésbé gyakorlott 
szem az azonnal megállapíthatta, hogy itt 
gyilkosság történt, ame’yet heves dulakodás 
előzhetett meg. A székek (elfordítva és ősz- 
sretörve hevertek a földön, akárcsak az ab
lakról lelépett függönyök.

— Szegény öreg Masson. — kiáltott fel 
Burton — ennek én vagyok az oka.

Mert tisztában volt vele, hogy Masson erő 
szakos halálát annak köszönhette, hogv a 
kávét átadta neki vegyelemezni. A legna
gyobb meglepetésére az üvegcse tartalmával

együtt ott feküdt a padlón. Zsebretctle és le
térdelve Masson holtteste mellé alaposabban 
megvizsgálta. Az orvos melléből egy tőr mar 
kolata látszott ki, amely keresztüljárta a 
szivét. Burton jól ismerte a tört. Masson 
hozta azt még magával Indiából. A vér a 
mellette lévő falra fel fröccsent és ahogy 
Burton jobban odanézelt meglepetve kiál
tott fel. Mosson, ugylátszik, üzenni akart neki, 
mert vérébe mártott ujjával betűket igyeke
zett felmázolni a falra. Burton végre nagy- 
nehezen kibelüzte. A falon ez állt:

„Korko yo|“
— Szóval Korko volt. — bólintott Bur

lon — ezt akartad üzenni szegény patjás. 
Talán még többet is. de a halál megakasz
tott benne. Igazi hőse vagy a Scotlland Yard
nak.

Már kifelé akart indulni, hogy értesítse a 
központi ügyeletét, amikor hirtelen eszébe
jutott valami. Visszafordult és zsebkésével 
levakarta a véres írást. Nem akarta, hogy 
valaki is tudja Masson utolsó üzenetét.

IV. FEJEZET.

A levél
Burton elkeseredetten lépett ki Masson 

szobájából és mór a kijárat felé tartott, ami 
kor egy fehér papírlapot vett észre az elő
szoba padlóján. Határozottan emlékezett rá, 
hogy az előbb még nem volt olt. Kíváncsian 
hajolt le érte és meglepetten vette észre, 
hogy a levél neki szól.

,.Mister Burlon! — olvasta a levél nyom
tatott betűit — hagyja abba a nyomozást és 
ne legyen kiváncsi a Láthatatlan banditára, 
mert úgy jár, mint lord Arhur Cllve."

— Szóval ultimátum. — villant fel Bur
ton — Elfogadom. A Láthatatlan bandita 
kezd hibákat elkövetni.

Kocsijába ült és Wenderhez, London neves 
vegyészéhez hajtott. Wender szívesen fo
gadta n detektívet, aki elmondotta, hogy az 
üvegcse tartalmát szeretné megvizsgáltatni 
vele.

— Rendben van, — bólintott a vegyész — 
estére meglesz.

— Nem, Mister Wender, — rázta meg a 
fejét Burton — én addig nem mozdulok el 
ön mellől, amig a vizsgálat eredményét meg 
nem tudom.

Nyomós oka volt erre a kijelentésre Búr- 
Ionnak, hiszen lelki szemei előtt olt Jellegeit 
Masson esete. Wender látta, hogy engednie 
kell a detektív kérésének és munkához lá
tott.

Másfél órát várakozott Burlon, mig végre 
Wender elkészült a vizsgálattal.
— Nos mi az eredmény? — érdeklődött 

Burton.
— Tiszta babkávé, minden kávépótlék 

nélkül. — mosolygott a vegyész. — Nyu
godtan megihatnánk.

Burton zavartan búcsúzott el Wendertől 
és arra gondolt, hogy Henry Guidernek volt 
igaza. De hál akkor mért halt meg Masson?

A Scoltland Yardra érve jelentették neki, 
hogy sir William Train már türelmetlenül 
várja. A főnök bizony most sem volt ró
zsás hangulatban.

— Nos Tégé, — mondotta rezignáltan — 
azt hiszem rövidesen bezárhatjuk a boltot. 
Nézzen ki magának valami jó könyvelői ál
last és ha tud még egyet, szóljon nekem is.

— Sir, türelmed kérek, — válaszolta nyu
godtan Burlon — talán mégis megmaradha
tunk a Yardon.

— Hogyan? —- hajolt keresztül Íróaszta
lán sir William Train érdeklődve. —■ Nyo
mában van a banditának? Tudja már, hogv 
ki?

— A körvonalait már minden esetre lá
tom sir — felelte elgondolkodva Burlon — 
és ez is valami annyi hiábavaló tapogatód 
zás után.

— Rendben van, Burlon, én bízom magá
ban, mert tudja, hogy a legügyesebb embe
remnek tartom, de ne késlekedjen az Iste
nért, mert a jó hírnevünk forog kockán

Most pedig vegye a kalapját, mert áthivattak 
minket a külügyminisztériumba.

—- Vájjon mért?
Nem tudom, de sir Frederick Hooner 

azt mondta, hogy sürgős.
Tiz perc múlva már a külügvi államtitkár 

szobájában ültek. Sir William Train kényel
metlenül érezte magát, mert szemrehányást 
várt sir Frederick Hoonerlől és úgy képzelte, 
hogy a fülönfüggő Erzsébet királynő fest
ménye is dorgálóan mz ra

— Amiért idehivattam az urakat, — 
kezdte sir Frederick Hooner — nagyfontos- 
ságu államügy. Talán mondanom sem kell, 
hogy a legszigorúbb titoktartást kérem. Rö
viden a fehér gázról van szó. A fehér gázról, 
amelyet Hollaway feltalált és amely a halá
lával elhint. Nyílt titok volt előttünk, hogy 
a találmány iránt két nagyhatalom is érdek
lődött. Hollawayvel magam tárgyaltam, aki 
minden feltétel nélkül felajánlotta hazájának 
a fehér gázt és az arról szóló összes feljegy
zéseket ki akarta szolgáltatni nekünk. Nyil
vánvaló tehát, hogy Londonban egy titokza
tos kémszervezet működik, amely célul tűzte 
ki magának a találmány titkának megszer 
zését minden poklokon keresztül is.

— Sajnos ez sikerüli is nekik — vallotta 
be szégyenkezve sir William Train.

— Csakt részben vette át ismét a szó 
sir Frederick Hooner. — Igaz ugyan, hogy 
ellopták a feljegyzéseket, de Hollaway óva
tosságból a képlet két számát a leányára 
bízta. Az egyik a másik nélkül használhatat
lan. De félő, hogy valamiképpen mégis rá
jönnek, ezért tehát arra akarom kérni önö
ket, hogy bármily módon szerezzék vissza 
a feljegyzéseket

— Minden emberit meg fogunk lenni, Sir. 
— hajolt meg a detektivfőnök.

— Helyes. — bólintott sir William Hoo
ner, majd mosolyogva hozzátette — Végül 
pedig egy megbízatásom van Misa Patríciá
tól és ez az, hogy a nevében bocsánatot kér 
jek, Mister Burlon, hogy elhallgatta ön előtt 
a dolgot. Én azonban felhatalmazást adtain 
neki, hogy Sir William Trainnel és önnel 
bármit megbeszélhet, ami a fehér gázzal 
kapcsolatos. Bátor kislány ez a Miss Patrí
cia, aki nem akar letenni arról a tervéről, 
hogy résztvegyen az önök nyomozásában.

— Senki más nem tud a dologról, Sir? — 
érdeklődött Burton.

— Senki önökön kívül.
— Ez kissé megnyugtató — bólintott 

Burton — Miss Hollaway szempontjából, 
akinek egyébként nem volna biztonságban 
az élete.

V. FEJEZET.

Patrícia telefonál
Patrícia valóban lelkiismeretfurdalást ér

zett, hogy Burton előtt titkolódzóit. Sir Fre
derick Hoonerrel lefolytatott beszélgetése 
ugyan megnyugL tla kissé ezirányban és el
határozta, hogy rövidesen mindent közöl T. 
G. Burtonnal.

Tudott Burton és a rendőrfőnök küliigy 
minisztériumi látogatásáról és ugyancsak el
csodálkozott, hogy Burton mindezideig még 
nem jelentkezett nála.

Patrícia tehát felhívta a Yardot, 
ahol a központ tüstént kapcsolta Burton szo
báját.

— Hello, Mister Burlon? — kérdezte Pat
rícia.

— Igen — hallatszott a halk válasz.
— Ne haragudjon, hogy zavarom, de azt 

hittem felkeres.
A készülék túlsó oldalán egy pillanatig 

csend támadt.
— Hogy felkeresem? — ismételte a hang.
— Igen-igen. Azt hittem érdeklik a rész

letek, mert úgy tudom, hogy Sir Frederick 
Hooner nem mondott el mindent.

— így is van — válaszolt most már gyor
san a hang. — Szóval önnél vannak a 
hiányzó jegyzetek?

— De ... de ... azt hittem, hogy ezt 
tudja — csodálkozott a lány és már meg
bánta. hogy felhívta Burtont.

Ebben n pillanatban feltárult a szoba aj 
taja és Parker tiszteletteljesen jelentette:

— Mister Thonias Georg Burton óhajtja 
tiszteletté tenni.

Patrícia kezéből kihullt a kagyló.
Azután hirtelen magához tért és Burton 

legnagyobb csodálkozására vele egyáltalában 
nem törődve a következőket mondta a tele
fonba:

— Mister Burlon ön a legnagyobb lökfilkó, 
akivel élelemben találkoztam. Nézzen a nap
tárára mi van ma? Április elseje. Itt nem 
Patrícia Hollaway beszél, hanem valaki 
más, aki nagyon közel áll önhöz. Találja ki, 
bey-bey.

Izgatottan csapta le a kagylót és fordult 
a még mindig ámultán álló Burlon felé.

— Bocsásson meg Mister Burton — kezdte 
a lány.

— (") kérem-kérem, — felelte Burlon — 
véleményszabadság var. Miss Hollaway, csak 
azt nem értem, hogy mért mondta ezt a te
lefonba, mikor itt állok ön előtt.

Jókedve azonban csakhamar elmúlt, ami
kor meghallotta a valóságot. Valaki volt a 
szobájában, aki Burtonnak adta ki magát és 
aki most már sejt valamit, bár Patrícia igye 
kezelt hibáját ellensúlyozni.

lány.
T. G. Burton felvonta vállait.
— Igazán nem tudom. — mondotta —* 

Ha férfi volna, még örülnék is ennek a te
lefonálásnak, mert igy végre lépre tudnám 
csalni a Láthatatlan banditát. így azonban 
aggódom. Félteni magát Miss Patrícia és ha 
azt akarja, hogy sem magának sem a fel
jegyzéseinek semmi baja se legyen, az én 
utasításaim szerint kell cselekednie..

— Mindent megteszek — jelentette ki 
Patrícia.

— Akkor most én hívom fel a Scotlland 
Yardot.

Legmegbízhatóbb három emberét kérte 
azonnal kiküldeni a Hollaway villába, majd 
még néhány gyors utasítást adott ki. A vé
gén úgy mellékesen megkérdezte:

— Nem tudja Perkins járt-e valaki a leg
utóbbi órában a szobámban?

— Nem láttam senkit. Mister Burton, csak 
:él órával ezelőtt Sir William Traint, de ő 
rögtön elment.

— Köszönöm, — válaszolta Burton — lé
hát várom a fiukat.

VI. FEJEZET.

T. G. Burton „kirándul”
— Meg kell ennek lenni? — kérdezte mo

solyogva Patrícia, amikor Burlon letette u 
kagylót.

— Feltétlenül — bólintott Burton.
— Szóval háziőrizetben tart? — mosoly

gott Patrícia. — Láthatatlanná akar tenni a 
Láthatatlan bandita előtt?

— Úgy van. De úgy látom Miss Patrícia, 
hogy nem érzi át azt a veszélyt, amely fenye
geti. Ismételten kémem kell tehát, hogy az 
embereim tudta nélkül ne tegyen egy lépést 
sem.

Mintegy végszóra jelentelie Parker, hogy 
három ur keresi Mister Burtont. Burlon a 
leghűségesebb és legderekabb munkatársai 
leptek l>e Patrícia szobájába. Davidsohn, 
Meerton és Ranger. A három férfi valami 
olyan biztonságérzetet sugárzott ki magából, 
hogy Patrícia, ha addig még félt volna, telje
sen visszanyerte önuralmát.

Burton néhány halk szóval megmagya
rázta a helyzetet és szigorúan lelkűkre kö
tötte az éber óvatosságot. Gondterhelt arca 
hirtelen felderült.

— Végre kitaláltam — kiáltott fel Burton, 
hogy miképpen helyezhetem önt Miss Pat
rícia tökéletes biztonságában. Elhatároztam 
és kérem, ne is ellenkezzen, hogy csak né
hány óráig marad a házban. Este azonban 
eljövök önért autóval és elviszem. Ezt nagy 
óvatossággal kell csinálnunk, mert azt a lát
szatot szeretném kelteni, hogy ön még a ház
ban tartózkodik.

Patrícia rövid gondolkodás után beleegye
zett az uj tervbe és Burton sietve elbúcsú
zott. Valahogy nein volt megelégedve önma
gával. Ugv érezte, hogy jobb lett volna Pat
ríciát rögtön magával vinni, de szüksége volt 
néhány órára, mert egy gondolat nem 
hagyta nyugodni. Atkozta ostobaságát, hogy 
ez előbb nem jutott eszébe és kocsiját a 
forgalmirendőr legnagyobb felháborodására 
a maximális sebességgel hajtotta Masson la
kása felé..

Teljesen besötétedett már, mikor belépett 
a tragikusan ebhunyt rendőrorvos lakásába. 
Egyenesen a dolgozószohába sietett, ahol 
még minden úgy nézett ki, mint mikor mag
találta Masson holttestét. Szemei idegesen 
kutatták végig a könyvtár polcait, amelye
ken ott feküdtek szép sorjában egymás nicb 
lett az orvosvilágirodalom müvei.

Végre megtalálta azt, amit keresett. Gyors 
mozdulattal nyúlt utána és ugaynabban a 
pillanatban egy éles ütést érzett a fején. Meg 
akait fordulni és szembeszállni támadójával, 

de tántorgott, mintha részeg lett volna. A 
«zemeire nehéz köd ereszkedett Je. Az élet
ösztön utolsó fellángolásával még a revol
vere után nyúltak remegő ujjai, de azután
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""v lovjbb indult és Burlon egyedül maradi akönyvet, összeesett.
Nem tudta meddig tarthatott ez az áju

lás, talán csak egy percig, lehet hogy órá
kig, de végre ismét eszméletre tért. A feje 
iszonyatosan fájl. Mintha több tucat vas
kalapács ütögetle volna a homlokát, a nya
kát pedig vasabroncs szorította volna össze.

Lassan múllak el ezek az érzései, hogv 
hely adjanak másoknak. Csak most, ami
kot a közérzete javult, ébredt tudatára an
nak. hogy kezei és ••‘haj össze vannak kötve. 
A kötelékek mélyen bevágtak a húsába, de 
szinte hálás volt ezért, mert ennek a fájda
lomnak tulajdonította, hogy gondolatai el
terelődtek az előbbi ütés következményeitől.

Halk léptek zaját hallotta a szomszéd szo
bából. Lassan, óvatosan nyitotta fel szemeit, 
hogy megnézze hol van. Még mindig Mosson 
dolgozószobájában feküdt, majdnem ugyan
azon a helyen, ahol a szegény rendőrorvos 
holttestét megtalálta. Kétségbeesett erőlkö
déssel igyekczc-tt kiszabadítani magát kötelé
keiből, de csakhamar belátta, hogy ez hiába
való, céltalan fáradozás. Bármennyire is vi
gyázva végezte ezt a munkát, ugylátszik éle
sen figyelhették, mert hirtelen az ajtóban 
megszólalt egy hang.

— Kár a gőzért, Mister Burton.
A delektiv arrafelé fordította a fejét. Egy 

bizalmatlan külsejű férfi állt ott &s elvigyo- 
rodott, amikor látta, hogy Burton felis
meri őt.

— No Iám, ugylátszik már egészen jó! 
van — nevetett a férfi —, mert felismeri 
a jó öreg Browsont.

— Hát maga is benne van ebben a dolog 
bán? — kérdezte Burton. — Különben gon 
dolhattam volna. Browsont. vagy ahogy ma
gát hívják a barátai, a „Hans up ember" 
minden jófajta gyilkosságban benne van 
Hiszen ezért érdemelte ki ezt a gyönyörű 
nevet.

A férfi közelebb lépett.
— Csak lassan a testtel, Tégé — mordult 

rá Browson Burtonra —. mert megjárhatja 
Úgyis van egy kis leszámolnivalónk egy
mással.

— Csak fessék — mosolygott Burton. — 
Most sikerülhet, mert alaposan össze vagyok 
csomózva. Na, várom a leszámolást Brow 
són. Legalább magam próbálhatom ki, hogy 
miképpen szokott — dolgozni.

— Higyje el, Tégé, hogy megtenném, de 
sajnos, a főnök megtiltotta — hallatszott az 
őszinte szívből jövő sajnálkozó válasz. 1 

— A főnök? — húzta fel csodálkozva 
szemelt Burton. — Nem is tudtam, hogy 1 
fölhagyott az önálló üzlettel és bcszegődött < 
banditacselédnek.

__ Elég lesz a szóból — mordult fel i 
Browson —, mert parancs ellen cselekszem i

— És az olyan nagy baj lenne? — vágott 
közbe Burton, aki arra számított, hogyha 1 
felingerli a banditát, talán sikerül valami! 
kitudni tőle. 1

— Nagyon nagy baj — bólintott Browson 
és szemmelláthalóan megremegett —, a fő
nökkel nem jó ujjat huzni. Aki megtelte, 1 
megfizetett érte — az életével.

Burton tovább kíváncsiskodott.
— De hát ki az a főnök?
__ Magam sem tudom — és látszott az 

arcán hogy igazai mond —, de nem is aka
rom tudni. A főnök arcát csak az láthatja 
meg, aki néhány perc múlva beharap a 
fűbe. , ,, - .

Most még egy férfi lépett a szobába. Cric
ker, akinek kevésbé volt jó híre az alvilág- 
bán, mint Browsonnak. Burton öt is jól is

— Nos, Cricker — fordult a detektív a 
belépő felé —, változnak az idők, mi? Egy
szer én fogom el magukat, másszor maguk 

ei‘L A különbség csak az — felelte Cricker 
— hogy mi kiszabadultunk a fogságból, de 
maga Tégé — ahogy a főnököt ismerem 
soha ebben az életben.

Burlon c fenyegetés nélkül is tisztában 
volt vele, hogy nz étele veszélyben forog.

— Most csak arra vagyok kiváncsi 
fordult a kél bandita feló hogy mit akar- 
nak csinálni velem?

Browson arca még szélesebbre vigjoro- 
d°— Mondtam mír. hogy nem szabad olyan 
kiváncsinak fenni —, szólt. — Most «cl"r' 
szépen betömjük a száját és elszállítjuk egy 
nyugodtabb helyre. Figyelmeztetem, ho ,5 
ainig odaérünk, ne kövessen el ostobaságot, 
mert a hnlmiUiméteresem igen könnyen ja- 
ratja a száját. vsai ..

Burton minden tiltakozó mozdulata hiába
való volt. A szóját betömték, majd a lábul 
összefogó kötelékeket elvágták, hogy járni 
tudjon. Aztán a fejébe nyomták a kalapjai, 
kabátjának gallérját feltörték, hogy az nr 
cából minél kevesebbet láthassanak. Kil
óidéiról karonfoglák és úgy kisérték ki a la
kásból, le a lépcsőkön, nfnt két jó cimbora 
a harmadikat, aki alaposan fenekére nézett 
a boroskancsónnk.

Az utcán 11 ház előtt egy rozoga nutó vá
rakozott rájuk. A két férfi óvatosan besegí
tette Burtont és alig hogy melléje üllek, a 
kocsi máris elindult. A detektív feszülten 
figyelte, hogy merre viszi őket a kocsi. Las
sanként tisztában volt vele, hogy a külvá
rosba viszik, valamelyik themseparli le
bujba, Körülbelül húsz percig mehettek, 
mikor a Themse partján, a rakodó partokon 
túl egy düledező raktárház előtt állottak

két csirkefogóval.
Ezek, ugylátszik, az otthonukba vezették 

el a detektivet, mert tökéletesen kiismerték 
magukat az elhagyatott épületben. A raktár
ház pontosan ugyanolyan volt, mint a többi 
száz a Themse jobb- és balpartján. Egészen 
a vízig ért, ahol a lépcsőknél egy kis lélek 
vesztő ringott.

Browson a sarokban heverő acetilén 
lámpát gyújtotta meg, amely gyengén vilá
gította meg az ócska kopott falakat. Burlon 
körültekintett. Az egész berendezés egy kö
zönséges faasztalból és néhány székből ál
lott. A kél férfi most újból összekötözte lá
bait és igy ültette le egy székbe.

— Szóval elbucsuzh ltom az élelemtől, 
mi? — mosolygott Burlon.

— Ez már a főnök dolga — szólt közbe 
Browson — mi elszállítjuk magát hozzá . és 
aztán nincs további beleszólásunk a dologba.

— A folyón, mi? — kérdezte Burton. 
Cricker bólintott.
— De csak akor, ha a motoros gárda már 

feljebb cirkál.
Burton önkéntelenül is az ajkába hara

pott. Egyetlen reménysége a szabadulásra .1 
Scottland Yard vizirendörsége volt.

A két gazfickó azonban, ugylátszik, pon
tosan tudta, hogy a motoros gárda mikor és 
hol tűnik fel.

— Nézze, Cricker és maga, Browson — 
szólalt meg végre hosszas hallgatás ulán 
Bürke —, egyezséget ajánlok fel maguknak. 
Ha megmondják, hol vár rám a főnök, fel
vágják a kötelékeimet és elengednek, nem
csak hogy büntetlenséget biztositok maguk
nak azért, hogy engem eddig fogvatartottak, 
hanem még igényt is tarthatnak arra a 
oénzjutalomra, amely a Láthatatlan bandita 
fejére van kitűzve.

— Ugyan Browson — kiáltott fel Burton 
—. csak nem fél, hogyha a Scottland Yard 
oltalmába veszi.

— Nem olyan biztonságos dolog az ma
napság — felelte Browson. — Sok embert 
tudnék felsorolni lord Arthur Clivetői Más- 
són doktorig, akik a Scottland Yard oltalma 
alatt állottak és most mégis alulról szagolják 
az ibolyát. Amióta a főnök munkába lépett 
Londonban, azóta a magunkfajta embernek 
jobb az ő árnyékában sütkérezni.

— Bolondokat beszél Browson — szólt 
Burton —, de látom, úgysem tudom meg 
győzni. Hát legyen úgy, ahogy maguk akar
ják. Majd holnap elmélkedhetnek a Yardon 
arról, hogy mért nem fogadták meg a taná
csomat.

A két férfi egy pillanatra meghökkent 
Burton komoly szavaitól, de azután 
magához térve megszólalt.

— Sokkal tehetségesebb maga, 
mintsem megtörténhessen az, hogy 
a Yardon találkozhassunk. Magának 
lesz dolga — a főnök házában.

Burlon nem felelt.
Álmodozásából Browson durva 

riasztotta fel.
— Nos, Tégé — mondotta —, 

éppen most jelentette, hogy tiszta a levegő. 
Indulunk a főnökhöz.

A száját újból bekötötték és a két férfi 
óvatosan surrant foglyukkal az épület falai 
mellett a rakparton. A detektivet a csónak 
aljában helyezték el, majd maguk is beül 
lek, sietős mozdulatokkal oldották ki a kö

Cricker

hangja

Cricker

Egész héten át
ha következő számunkban elolvassa

D. Dormándy Ede regényét:

Egy ember,
akit kitaláltak
clmll vidám történetet egy hazugságról és annak 

borzalmus következményeiről

teleket és elindultak a Themsön.
A két bandita, bár már háta mögött tudta 

a motoros gárdát, mégis óvatosan vitte a 
csónakukat, lehetőleg mindig a nagy bárkák 
közvetlen közelében és árnyékában. De szűk 
ség is volt erre az óvatosságra, mert a köd 
mindjobban leereszkedett a vízre és nem 
láthattak előre, se hátra. Ennek köszönhet
ték, hogy hirtelen közvetlen közelükben egy 
ormótlan sötét árny jelent meg előttük. Egy 
munkában lévő slepper, an.cly teljes erővel 
oldalba hökkentve .1 kis csónakot, irgalmat 
lanul a Themsébe

slepper, an.cly teljes erőv< 
i'í .1 kis csónakot, irgalmai 

borította a bentiilökel.

Az uszályhajó kormányosa látta a szeren
csétlenséget, de megakadályozni már nem 
tudta azt. Kiáltozások verték fel a Thempse 
csendjét, reflektorok világították meg a fo 
Ivót, amelyeknek fénykörében két férfi igye
kezett fenntartani magát a vizen. Cricker és 
Browson. A harmadik —, Burton — nem 
volt sehol.

VII. FEJEZET.

Patrícia eltűnik
Amikor Burtont elhelyezték a csónakban, 

a detektív szeme felcsillant. Összekötözött 
kezei megérezték, hogy a csónak aljában, ki 
tudja hogyan, egv kampós szög áll ki. Lassú, 
óvatos mozdulatokkal, hogy a két kísérője 
észre ne vegye, dörzsölni kezdte a köteleket 
a szeghez. Nehéz munka volt é-s nem kecseg
tetett sok reménnyel, de meg kellett próbál
nia az egyetlen lehetőséget, amellyel kisza
badulhatott fogságából.

Néhány perc múlva örömmel állapíthatta 
meg, hogy a kötél szálai foszladozni kezdő 
nek. Nem sok idő múlva, végre újra sza
badak lettek kezei és éppen azon gondolko
dott, hogyan támadja meg társait, amikor 
a szerencsétlenség bekövetkezett.

Még mindig mozdulatlanul feküdt a csó
nakban és abban a szempillantásban a víz 
alá merült. A kezei még zsibbadtak voltak 
ugyan a kötelektől, de az életösztön vissza 
adta az erejét. Feldobta magát a viz színére 
bár nehezére esett az úszás, mert a lábai 
még mindig össze voltak kötözve.

Az. első, amit megpillantott, a motoros 
gárda kék lámpája volt, akik á kiáltozások 
hallatára rögtön a helyszínre siettek. A mo
toroson ült Cricker és Brownson, akik javá
ban magyarázták a motoros gárda kapitá
nyának, Slcpiien Cilinek, hogy békésen ha
lásztak a Themsén, amikor a baj megtör
tént.

— Halásziatok? — hallatszott Gill kapi 
lány kételkedő hangja. — Ha ti halásztatok, 
akkor az csak a zavarosban történhetik és 
nem a Themsében.

Cricker éppen esküre emelte kezeit, ami 
kor felbukkant a motoros előtt T. G. Burton 
bekötöttsz.áju csuromvizes feje. Halkan el 
káromkodla magát és társával együtt ki 
akart ugrani a motorosból, de a rendőrök 
erősen tartották mindkettőjüket, Gill kapi
tány emelte be a motorosba Burtont.
— Istenemre, ez Tégél — kiáltott fel Gill
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és közben gyors, ügyes mozdulatokkal ol
dotta le szájáról és lábáról a kötelet.

Burlon jóleső érzéssel nyújtózott 
nyal, mielőtt, megszólalt volna.. 
Cricker és Browson felé fordulva igy

— Nos, fiuk, uii’t mondtam, holnap 
találkozunk a Yardon.

— Mi történt itt tulajdonképpen, 
érdeklődött Gill kapitány.

Burlon néhány szóval elmondotta kaland
os azután ismét a kél bandita felé fór-

néhá- 
A 2 Ián 
szólt: * 
in égi 4 .

Tég-S

— Bár az utóbbi órában alaposan meg
változtak a dolgok — mondta —, hajlandó 
vagyok az ajánlatomat megisiaélc.lnL Elfe- : 
lejtjük az előbbi órák eseményeit, Íja meg- , 
tudhatom, hogy hova kellett volna kirándul
nom. A két bandita azonban hallgatóit. 1

— Nem tehetjük meg Mister Burton — 
szólalt meg végrp-, Browson. — MoM, hogy 
a }ard foglyai leltünk, még kevésbe. mint 
eddig.

Burlon nem erőltette tovább a dojgot, 
mert tisztában volt vele, hogy az árulóknak 
jobban kell félnie a főnöktől akkor, ha a 
Scottland Yard az otthonunk.

Elbúcsúzott Gill kapitánytól és a partra 
lépve in-lelt egy arrahaladó taxinak.

— Hajtson, ahogyan csak tud — kiáltott 
a soffőrre, akinek felmutatta az igazolvá
nyát.

Vad iramban hagyták el a rakpartot és 
nemsokára megérkeztek a Iloilaway vjlJa elé.

Burlon meg sem várta, hogy a kocsi meg
álljon, kiugrott az autóból és’ egy fulóbajno- 
kot is megszé'-venitő gyorsasággal szaladt 
fel a lépcsőkön. Az előcsarnokban Davidson 
fogadta.

— Mi újság? — kiáltott rá Burton.
— Seinmt, Mister Burton — helyezkedett 

vigyázállásba az. őrmester. — Az egy vilár 
gon semmi. Minden a legnagyobb rendben.

Burlon megkönnyebbülten sóhajtott fél, de 
azért még mindig szivszorongva kérdezős
ködött tovább.

— Hol van Miss Iloilaway? Talán mát 
alszik?,

Davidson arcán ;nicgjclchl a meglepetés!'*  
és a csodálkozás kifejezése.

— Azt önnek jobban kellene tudni, Mister 
Burlon —— mondta —, miközben zavartat! 
dörzsölte meg orrát, mert érezte, hogy a kö» 
vetkező percek kellemetlen meglepetést tar
togatnak mindnyájuk Számára. — Majd igy 
folytatta. — Hiszen néhány órával ezelőtt 
ön küldte el érte a kocsiját.

— A kocsimat? — ismételte Burton és 
magában elátkozta saját ostobaságát, hogy 
Hasson lakásán lett látogatásánál elfelejt
kezett minden óvatosságról.

— Valami baj van, Mister? — érdeklődött 
Davidsohn, Burlon gondterhelt arcát látva.

Burton néhány szóval elmagyarázta a tör*  
lenieket. Majd alaposan kikérdezi^ Da
vidsohn I.

— Néhány perccel kilenc óra után — je
lentette Davidsohn — megállt a kocsija, amit 
valamennyien jól ismerünk, a villa előtt. A 
kocsiból Bárkor, az ön inasa szállt ki, aki 
jelenlétté, hogv ön nem ér rá és ezért őt 
küldte maga helyett, hogy Miss Hollawavt 
biztonságosabb helyre kísérje. Talán még 
igy sem engedelmeskedtünk volna, ha nem 
adja ál írásbeli utasítását, amely tökéletesen 
ugyanolyan, mint az ön írása.

Burton megnézte a levelet és csodálattal 
kellett adóznia a Láthatatlan bandita iránt, 
aki a levélhamiiilást is ugyanolyan tökéletes 
precizitással űzte, mini egyéb bűntetteit. , A 
telefonhoz lépett és felhívta lakását. A ké
szüléknél Bárkor jelentkezeti.

— Mamija, Bárkor — kérdezte Burton 
—, elhagyta este nyolc órától a lakást 
hosszabb időre?

— Nem, uram — válaszolta Barker fisz- 
teletteljcsen —, csak egy pillanatra, an\ig 

Times esti kiadását megvásároltam.
— Köszönöm, Barker — bólintott Burlon. 

—■ Lefeküdhet, mert nem jövök haza, Jóéj- 
szakát.

A Láthatatlan bandita lehál kitűnő átvál-., 
tozó művész is volt, úgyhogy még Davidsohn 
éles szemeit is meg< salhatta,

VIn FEJEZET.

A főhadiszálláson
Bárkor udvarias és alázatos meghajlással 

nyitotta fel a kocsi ajtaját és Patrícia utohó 
Islenhozzádot intve a három detektivnek 
beszállt a kocsiba. \ volán mellé*  lieült Bár
kor és g\ >rs I, mpóbm HajlöttnR <■! á Holla- 
wny villából. Bárkor szótlanul '• hajolt a vo
lánra és .szemmelláthalóan csak az volt a 
fontos nek'it Imgy minél hamarabb rendelte
tési helyükre érjenek.

Már rég elhagyták Londont és Palricía, 
ahogy a sötétben kivehette, Hampstead kör
nyékén járhatlak, amikor egy magánosán 
álló komor ház elölt megállt a kocsi.

I — Megérkeztünk. Miss — jelentette Bfr- 
| kér és kisegítene Patríciát az autóból.

Patríciát a teljesen kihalt környék idege*
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kitelte. Maga sem tudta mért, de helytelen! 
tette Burton szándékát, hu” ő itt élje á 
azokat a napokat, amig végre a Láthatatlai 
bandita kézrekerül.

Szótlanul lépett be a házba, ahol nem fo
gadta őket senki sem. Barker felgyújtotta 
a villanyt és bevezette az egyik szobába a 
lányt, ahol’bélivel kínálta meg.

— Hol vön Mister Burlon? •— türelmetlen 
kedett Patrícia.

—. Azt hiszem Londonban. Egy csend- 
kis lakásban elmélkedik arról, hogy a Té{ 
js követhet el hibákat.

— Nem értem — ugrott fel n lány n h- 
lyéről. — Mért kéretett akkor ide? Azonn 
vigyen vissza Londonba.

Barker gúnyosan felnevetett.
— Talán erre is sor kerül majd egysz.:

— mondotta —, de majd csak akkor, ha k 
zeiin közölt lesznek a hiányzó jegyzetek.

— ön ... ön ... tehát nem 
kérdezte remegve a lány.

— Nem, Miss 11 )llaway — mosolygott a 
férfi —, azt hiszem Barker az igazak álma! 
alussza az Oxford strecten.

— Tehát a Láthatatlan bandita — suttogta 
a lány.

— Igen — bólintott a férfi —, a Láthatni 
lan bandita, nhogv Tégé barátunk nevez. D 
amint látja, minden szrbá'y alól van kive 
tel. A Láthatatlan bandita olykor látható,á 
válik, bár Arthur Clive esete azt bi onvitji. 
hogy ez nem a legboldogabb pillanatok közé 
tartozik.

— Egy pillanatig sem kételkedem Írenne
— jelentette ki nyugodtan Patrícia. — En 
gém azonban az érdekel, hogy mi a szán 
deka velem?

A bandita egy pillanatig szótlanul nézeti 
maga elé, azután ismét elmosolyodott.

— Éjfélre látogatót várok — mondott:1 
—akit nagyon érdekel az a pár hiányzó 
jegyzet, amely a maga birtokában van. Add’g 
tehát elhatározhatja, hogy hajlandó-e ki 
Kzolgáltntni őket, illetve megmondani 
fekhelyét, vagy sem?

— És ha nem teszem meg?
Ezzel feleletet sem várva, kisielelt a szo

bából és Pa-lricia hallotta, amint a zárban 
kétszer megfordul a kulcs.

Barker?

ál
III

it

a

a

az ajtó felől felharsan! egy jóljsmert hang.
— Fel a kezekkelI — kiáltott az ajtóba’, 

megjeleni Burton. A két bandita látta, hogy 
minden ellenállás hiábavaló, mert a detektív 
mögött megjelentek a Repülő gárda telel- 
ineleshirü emberei. Az orosznak még volt 
annyi ideje, hogy egy papircsomót a tűzbe 
vágjon. Burton meg -akarta menteni a jegy
zeteket, de a kandalló lángjai mohón nyelték 
cl a papirosokat.

— Ne fáradjon Burton — legyintett Gór 
dowski — a fehér gáz megsennisült, mielőtt 
megszületett volna. Ezért talán még hálás •» 
lesz nekem az. emberiség.

— Gratulálok — állt meg most Burton a 
Láthatatlan bandita előtt — c-z a maszk ki 
tűnő. Tökéletesen olyan, mint a jó öreg Bar 
kér. Első dolgom lesz holnap reggel a ked 
vés öreg Barker szakállát leborotvátt ílni 
hogy a jövőben senki se kölcsönözhesse ki 
az ábrázatát.

— De hát vére is ki ez az ember, uram? 
— szólt közbe Davidsohn.

Burton felelet helyett egy rántással letépte 
a bandita álszakállát, amely mögött e'övil 
lant — Henry Gulder sápadt arca.

'u-

;i

X. FEJEZET.

A magyarázat
Ez a leleplezés még a szenzációkhoz szo

kott Repülő gárda tagjaira is hihetetlen rnej 
lepeléiként hatolt, 
land Yard közismert 
többszörös gyilkos, 
volt a számukra. Burlon széket húzott 
megbilincselt Gulder 
kedv őséggel ült vele

Henry Gulder, a Se<-tt 
rendörorvos’.!, ininl 

szinte elképzelhetetlen 
a 

mellé, aki nyugodt egy 
szemközt.

legszomorubb pillanata ez —

r
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A győztes dija &OO pengő
II. fejezet

Fred Molley azt hitte, hogy barátja vagy tréfál, vagy pedig elvesztette józan eszét. Ugyanis 
számára most elképzelhetetlennek tűnt egy ui rejtvényverseny ötlete, mert az elmúlt esztendők 
folyamán annyi mindenféle játékot szerkesztettek, hogy ebben a szédületes iramban egy kissé meg
kopott a gondolkodóképessége és úgy vélte, hony legalább néhány hónap szükséges ahhoz, 
hogy fáradalmait kipihenve, elkövetkezzék az idő uj rejtvényverseny ötleteknek kitermelésére, 
Minthogy azonban Bob Mester arca sugárzott az ürömtől, Fred is lassan visszanyerte bizalmát. 
Bob óvatosan körülnézett, hogy nincs senki a közelükben s midőn erről meggyőződött, halkan 
igy szólt barátjához:

Vízszintes

IX. FEJEZET.

Burton közbelép
Patrícia körülnézett a szobában, de csak

hamar megállapította, hogy a szökés lehe
tetlen. A szobának csak egyetlenegy ajtaja 
volt, amelyen n bandita távozott éx kél ab
laka, amelyeket erős vasrács védett.

Elhatározta tehát, hogy szembenéz a vég
zettel. Egy azonban bizonyos, hogy a jegy
zetek rejtekhelyét nem fogja elárulni. Már 
jóval elmúlhatott éjfél, amikor egv autó ér
kezésének zaját hallotta a ház előtt. Kisvár 
talva a szomszéd szobában meghallotta a 
bandita halk lelompitolt hangját, aki egy 
férfivel beszélgetett. Rövid, gyors mondato
kat váltottak egymással, majd lépések köze
ledtek, a zárban megfordult a kulcs é 
bandita lépett l»e az ajtón, egy magas, sza
kállas férfi kíséretében.

— Engedje meg Miss Hollaway — hajolt 
meg a bandita gúnyos udvariassággal a lány 
elölt, hogy bemutassam Gordowski baráto
mat, aki egyenesen azért utazott ide a távoli 
Oroszországból, hogy megkaphassa lölünk a 
fehér gáz előállításának titkát. Én már tel 
jesilettein a kéréséi, most magán van a sor

Palricia érezte, hogy itt van az a pillanat, 
amely eldönti, hogy életben marad-e, vagy 
sem. Jól tudta, hogyha ellenkezik, a bandita 
be fogja váltani fenyegetését. Nyugalmat erő
szakolva magára, végre megszólalt.

— A fehér gáz továbbra is olyan t'lok 
marad az ön és barátai számára, mint ami
lyen eddig volt.

— Tudja-e Miss Hollaway, hogy ezzel ki 
mondja a hailálos Ítéletét.

— Tudom — felelte, mindenre elszántan 
a lány.

A bandita újból mosolyogni kezdett.
— A saját életével mindenki úgy ren lelki

zik, ahogy akar — mondotta —, de idlVS; 
joga hozzá, hogy mások élete felett is rendel
kezzék.

— Nem értem — válaszolta Palricia.
Burlon néhány órával ezelőtt a kezeim 

közé került — magyarázta meg rejtélyes ki
jelentéséi a bandita. — Embereim noudos.u 
Őrzik és ha ön továbbra is erre az állás
pontra helyezkedik, 
lolt.

Palricia rémülten 
végképpen elvette a 
hogy a bandita

12. Zenekar játssza. 
13 Bank.
14. Filniszinésznfi ke

resztneve.
15. Letartóztatja.
17. Minket, németül és 

fonetikusan.
18. Gróf Monté Chrlsto 

monogramja.
19. Két azonos kerek 

római szám.
20. Női név — a for

dítottja.
22. Kliensek.
26. Egy kérdés, ame

lyet információ
szerzés alkalmával 
tehetünk felü

27. ... matórium.
28. Iskola.
20. Frizura — 

kimondják.
30. Zür-zavar.
31. R. L. É.
33. A vadász erre Irá

nyítja puskáját, te
hát nyilván ez a 
szándéka.

34. Csapadék.
36. Fül — angolul.
37. Meyrlnk világhírű 

regénye.
38. Dolog — latinul.
39. Angol mássalhang

zó.
Szólít.
Az Ilyen szó siral
mas.
Zenei fogalom — 
idegencsen.
Hőmérőu található. 
Viccel.
Az ótcslamcnlum- 
ban fontos szere
pet játszó város.

Az élelem
kezdte Burton. — Bár örülnöm kellene, hogy 
a legfélelmetesebb ellenségemtől szabadultam 
meg. Ártalmatlanná teltem a föld egyik 
legnagyobb gonosztevőjét, de ugyanakkor 
elvesztettem legjobb barátomat.

T. G. Burlon egy pillanatra meghatva haj
totta le a fejét, de azután ismét a régi, a 
szigorú, a kérlelhetetlen lett.

— Henry Gulder — mondta —, a játék
nak vége. Mini barát hagytad el a Yardot és 
mint bandita térsz oda vissza.

— Tégé — szólalt meg a leálcázott ban
dita —, cl kell ismernem, hogy legyőztél. 
Pedig azt hittem, hogyha van valaki, ug.v 
én vagyok az, aki keresztül'járhat az esze
den. Mikor terelődött rám a gyanú?

— Amikor kijelentetted, hogy a kávéban 
nem volt méreg. Ekkor gyanút fogtam — 
mesélte Burlon — és amikor szegény Masson 
holtteste mellett megtaláltam a kávéval te

tt liléit üvegcsét, már bizonyossá vált előttem 
minden. Túlságosan átlátszó volt ez a trükk 
és gondolkodni kezdtem. Mi érdeked lehet 
neked, hogy a valósággal ellenkezőt állíts. 
Eszembe jutottak olyan dolgok, amelyekre 
addig nem gondoltam. Amikor lord Arthur 
Clivel meggyilkolták, nem voltál a Yardon, 
mégis később megjelentél a tett színhelyén. 
Te sem kerülheted el a gyilkosok lélektanát 
akiket valami rejtelmes erő vonz vissza me
rényletük színhelyére. Szegény M.issonnak 
meg kellelt halni, mert vegyelmezte a kávéi 
ós ugyanígy járt volna Miss Hollaway is. 
ha nem érkezünk idejében. Csak egyet nem 
értek. Méri nem végeztél velem, amikor 
Masson lakásában leütöttél.

— Mert nem tudtam megtenni, Burlon — 
válaszolta halkan Gulder — ez volt az egyet
len hibám. Mert léged valóban szerettelek 
Amikor Miss HoUaway-jcl telefonon a te 
nevedben beszéltem és ő hirtelen lecsapta a 
kagylót .valami egészen átlátszó magyarázat
tal, sejtettem, hogy te léptei be hozzá Azon
nal autóba ültem és megfigyelés alá vettem 
a Hollaway-villál. Amikor elhagytad a házat, 
kocsimmal követtelek. Eleinte ncr.i tudtam 
elképzelni, hogy mit keresel Masson lakásán. 
Azután eszemlx’ jutott, hogy valószínűleg 
azután a könyv után kutatsz, anieiy a spe
ciális indiai mérgekről szól. Utánad lopódz- 
lam. A többi már tudod. Ide akartalak ho
zatni, hogy addig ártalmatlanná tegyelek, 
amig el nem hagyom az országot. De ha
gyományos szerencséd most is megsegített.

Burlon rövid hallgatás után megkérdezte:
— És miért kellett ezeket a szörnyűsége

ket elkövetned?
— Hogy miért? — rándította meg a vál

lát Henry Gulder. Talán meg sem érted, 
bégé. Mielőtt a Yardra kerültem, a darttnoori 
fegyház orvosa voltam. Darlmoor unni mis 
hely még azok számára is, akik sza.ndon 
járhatnak ki és be a komor épületbe. Mizel 
szórakozhittik egy fegyházorvos Dartinoor- 
ban. Megfigyeltem a bűnözőket. Igyekeztem 
lélektanilag megmagyarázni, hogy melyik 
bűntettet mért követték cl. Beleéltem maga 
mai a helyzetükbe és azután Izgatott a 
probléma, hogy mi érezhet az ember, um' 
kör bűnt követ el. Elhatároztam, hogy ki
próbálom magamon. A közeli városkában ki
fosztottam egv ékszerüzletet. Természetesen 
ugv gondoltain, hogy valahogy majd vis«za 
juttatom az elrabolt holmikat. Azonban erre 
---------- ------------ --- ..m„í magam. Pénzre

40.
41.

43.

47.
48.
50.

Függőleges

2. Régi puskatlpus.
3. Hely határozó.
4. Német személyes 

névmás.
5. Külföldi ital (,)
6. Magyarul — nap.
7. Fclkiáltásfélc.
8. Melléknév felső

foka.
0. Arany — franciául.

10. G. M. U.
11. 1’1. 20.000 pengő

tenné az ön sor

10.

21.

23.
24.

25.

26.
32.

az

kö-

a

sával (na és 
enyémmel?!) 
Földszint után 
vetkezik. 
Bálok mi teszik 
láncosok,
itt félig hiányzik 
az ékezet.
Meg lehet venni.
Az összeomlás író
jának keresztneve, 
eredeti nyelven. 
Bábukészltő tevé
kenysége.
r. 
Brit-Indiai város.

35. Sem Ide, sem oda, 
egyszóval...

42. Kitűnő érzés.
43. Vasutvállalat.
44. A spanyol „hurrá*  

fonetikusan.
45. Az ajkon van.
46. Párbajozik.
47. Kereszttel emelt 

hang. 
A folt szélei. 
Dátunirtfg — a for
dítottja.

(Folytatjuk.)
GÁL GYÖRGY

49. 
51.

(A rend kedvéért mégegyszer megemlítjük, hogy a hat héten át közölt folytatásokból mindig csak 
a keresztrejtvényben szereplő idetartozó szövegek küldendők be. még pedig összegyűjtve és egy
szerre, a hatodik rejtvény megjelenése napjától tápr. 2}.), bezárólag ápr. 29-ig; szombatig. .4 
megfejtésekhez mellékelni kell a rejtvények megjelenésével egyidejűleg közölt és a 2. oldalon 

található pályázati térvényekét. tehat összesen li darabot).

volt szükségem és miután láttam, hogy a 
bűnözés nemcsak érdekel, hanem jövedel
mező foglalkozás is, tovább haladtam a meg
kezdet utón. ' Mindenesetre, Burton, fogadd 
meg tőlem azt a jó tanácsol, hogy ne le
gyen a kártya nálad szenvedély és né kezdj 
ki az ördöggel.

— Azután — folytatta Gulder a vallomá
sát —, amikor a Yardra kerültem, még 
könnyebb lett a dolgom. Ki gyanakodhatott 
volna' C. I. D. legmegbízhatóbb nyomozójá
nak lakótársára, a Scottland Yard orvosára. 
És mégis volt valaki. Lord Arthur Clive, aki 
a titkos kémclháritó osztálynak dolgozott.

sikol'loll fel. Ez. a lur 
biztonságát. Csak mo- •

Burtonról
hogy a fiatal detektív nem 
mára. A kötelességérzete 
hunyt édesapja munkájával 
kélt benne a mindinkább 
relmével.

A bandita félremagyarázla
Gordowskinak intv< 
a lányhoz. Az. őrn
él n lány torkát, inig a 
védekező lány kezei tt-gt;

— Már egv óra 
lébe és Burlon fél 
hát végre?

A leány bólintott és amikor elei es ■•ették 
félijullon zuhant a székre.

—. A . .. jegy1 • • • • a • ~ kezdte
clcsukló bongott- I luiuiuin az eiraooii nőim

Tovább azonban nem folytathatta, mert | sohasem tudtam elszánui

heszé’t, érezte, 
közömbös a - zó- 
hazájával és el- 
szemben biroki; 
fellobbanó we

ha liga iá-át é' 
kö/olebb lépebb lépett 
vusinarokkal szorította 

bandita a sziláiul 
a le.

— s/. szegte a lány fii
keltőkor meghal Be«’él

Máig sem tudom hogyan, de rájött 
komra. Szerencsémre nem voltál otthon, 
amikor megérkezett a levél tőle é.s én, aki 
titokban minden leveledet elolvastam, igy 
idejében tudomást szerezhet lem róla. A le
velet viszont nem semmisíthettem meg, mert 
hiszen Barker vette át. Egyébként azt hit
tem, hogy befejezhetem ezt a veszélyes mun
kát. A fehér góz titkának megszerzése lelt 
volna az utolsó, amelyért annyi pénzt kap
tam volna Gordovskitól, amennyivel egy uj 
életet lehet megkezdeni Amerikában.

— Csak azt nem értem — tette hozzá 
Gulder —, hogy miképpen bukkantál ránk 
ilyen gyorsan.

— Ugylálszik mégsem tudtad minden lit 
komat — mosolygott Burton. — 'Minid;’ 
attól féltem, hogv a nehezen meglaknrilotl 
pénzemből vásárolt autómat egv szép napon 
ellopják, ami annál nagyobb szégven, mer' 
Scottland yardbeli ember tulajdonát képezi.

Addig törtem a fejemet, amig feltaláltain va
lamit. Ha a kocsi avatatlan kezekbe kerül, 
vékony piros fest.ékcsikot hagy maga után 
és igy igazán nem volt nehéz a kocsim nyo*  
mát követni.

— Nagyon elmés — nevetett kesernyésen 
Gulder —, valóságos Tégéi. Gratulálok.

*
A Repülő gárda tagjai magukkal sittét 

Henry Cilidért és társát s a szobában Pat
rícia egyedül maradt Burlonnal.

— Még meg sem köszöntem, Mister Bnr- 
ton, hogy megmentéit ezektől a gonosztevők
től — törle meg a csendet a lány.

— Emlékszik még arra a telefonbeszélge
tésre, amelyet Qulderrel folytatóit le, ami
kor maga melleit álltam? — vette át n szót 
Burlon, mintha meg 
ricia köszönetét.

— Igen — felelte
— Szeretném, ha
— A tökfdkót ? - ........ .......... ... ..........
— (), dehogy — legyintett Burlon - 

rendben van. Hanem azt mondta, hogy: 
nem Palricia Hollaway beszél, hanem va
laki más, aki nagyon közel áll önhöz.’*

— Helyesbíthetem — mosolygott elpirulva 
a lány —, meri e pillanatban én nagyon kö
zel állok magához, Tégé .., talán tuhágo*  
san is közel.

— Akor már egy pár centiméter ne:n 
'zárni! — válaszolta mosolyogva T. G. Bur
lon — és magához szőritől la a szőke leány
fejel ... (VEGE.),

sem hallotta voina Pat-
.> ■ 

zavartan Patrícia, 
valamit helesbitcne.
- nevetett Patrícia.

az 
Jtt

Süketség gvógyilhatú!
ruphonlR-trlAlmAny. rpod'-'ktAkn^k bemvtAlvr. Mcenzöntétt 
' nsgyothrtlArt, flllzófiA't, túlfolyást. Számos körzí rőlevél. 
Kérjen díjmentes tájékoztató leírást „Zoellner" jeligén 
lluaBcnatein é*  Voglerttíl, Uudupost, Droottya-utcall
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Az erő, a munkabírás és a lendület 
apoteózisa volt az első tavaszi aerbi

Az újpesti „futballegyetem" sikete A 111. kerület nagy meccse 
— A Bocskai szegedi győzelme — A Soroksár pontokat szerzett 

Kaposvárott
A koratavasz kettős ünnepe ugyancsak derby- 

hangulatban rótta le nehéz forduló izgalomtól 
tobzódó eseményét. Az évad első „nagy" 
derbyje, a jól felkészült Újpest diadalát hozta.

A lila-fehérek most már egy komoly lépés
sel közelebb jutottak a bajnoksághoz.

Ugjlátszik, már csak a Ferencváros lesz aka
dály számukra ... Jelentőségében alig marad 
el az előbbitől a „kiesési derby", melyen So
roksár csapata még Kaposvárott ts jobbnak 
bizonyult. Viszont Szegednek nem sikerült a 
„vidéki derby“ során a Bocskait legyőznie, s 
hog ytcljes legyen a sorozat, a „középderby"- 
nek elkeresztelt Budai „11“—Mcmzeti meccset 
váratlanul feltűnő simán nyerték a budaiak. 
Óbuda derék fiai ezúttal az Attilát köldték haza 
— pont nélkül.

A JÖVŐ VASÁRNAPI FUTBALLPROGRAM
Soroksár: Soroksár—Ferencváros. Miskolc: 

Attila—Somogy. Nagyszombat-utca: III. kér

FC—Hungária. Debrecen: Bocskai—Újpest. Mil- 
Szeged: Szeged—lenáris: Nemzeti—Kispest. 

Budai 11.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:

1. Ferencváros
Játék

15 60:16
Pont

25
2. Újpest 15 62:23 25
X Hungária 15 54:22 22
X III. kér. FC 15 35:24 21
5. Budai „11“ 15 30:29 18
(1. Bocskai 14 26:24 15
7. Kispest 15 30:44 11
8. Szeged 15 23:37 11
9. Nemzeti 15 24:30 11

10. Attila 15 19:38 7
11. Soroksár 14 21:59 7
IX Somogy 15 16:45 5

Az őszi Soroksár—Somogy 4:0-ás mérkőzés 
fellebbezés alatt van, jogerős döntésig nem vo
nunk le pontot

Négyszer vezet az Újpest és csak háromszor egyenlít a Hungária
Újpest—Hungária 4:3 (3:2)

Tizenötezer néző, huszonkét futballista és 4 
óra 7 perc, amikor Majorszky biró sípjelére 
a tavasz egyik kiötlőén nagy eseménye meg
kezdődik. Derbi-meccs, amely felelt Potya 
mester szelleme lebeg és amely tanúságot tesz 
majd arról, hogy milyen iskolába jártak a lila
fehérek félév óta. A labda elindul és rögtön 
látszik, hogy nem iskola az, ahol az újpesti le
gények készültek a vizsgára, hanem — egye
tem. Az iram szédületes, az ellenfelet teljesen 
megzavaró s a 6-ik perc már az újpesti tábor 
mámoros pillanatát hozza.

Jakube Stelnerhez tolja a labdát, aki Ba
rát ky mellett egészen meredek passzal 
küldi rohamra P. Szabót A szélső hatalmas 
starttal ugrik ki és nehéz szögből laposan 
vágja meg a labdát. Vele szemben névro
kona, Szabó áll, jól zárja a szöget, a labda

galambok zavartan röpködnek a pálya fölött. 
A béke madarai ilyen csatazajban?!... Az Új
pest legényeit nem zavarja a harci „ricsaj", 
telve erővel és lendülettel, szinte ellenállhatat
lanul dolgoznak most a pályán

az egyik színes jelenet a másik után tartja 
Izgalomban a derbi pompásan szórakozó 

tömegét.
Auer liuszmétercs szabadrúgása fúródik át

amikor elveszti a labdát, P. Szabó hirtelen 
beugrik, megvágja és a labda a felső ma

rokba röppen. 3:2.
Ez védhetetlen voltl
Szünet után újpesti ostromokat vár a közön

ség s ehelyett kiderül, hogy az újpesti halfsor 
nem bírja tartani a tempót. Az első öt percben 
még szédületes bombázás folyik a Hungária- 
kapu előtt, amelyet csoda, hogy gól nélkül 
úsznak meg a kék-fehérek s aztán

jön a Hungária huszperce.
Egymásután adódnak a gólhelyzetek most, 

de nincs kellő szerencséje 
láncnak. A 18. percben azután mégis sikerül 
kiegyenlítés.

Wébcrt faultolják, Barátky áll a harminc 
méteres szabadrúgás elé, • • •- •• ••
mint az Istennyila és Acht lilába vetődik. 
Csodás gól volt s egyúttal blznyos, hogy 

most kezdődik az igazi harc. 3:3.
Csupa izgalom és idegesség az egész közön

ség, a rohamok pedig szakadatlanul görögnek 
hol az egyik, hol a másik kapu előtt. Az Újpest 
harcol most a győzelemért, amelyet ebben a 
periódusban nagyon is megérdemel. P. Szabó 
tisztára játssza magát, talán lőhetne is, de ön-

a kék-fehér csalár-
u

a labda süvít,

zetlcn s a még jobb helyzetben álló Steinerhez 
kapufa. A Hungária még egy utolsó nagy ostro- 
tolja a labdát, akinek lövése nyomán porzik a 

. mot vezet, amelyet a tömeg hangorkánja kisér, 
de ez nem elég tartós arra, hogy hatástalaní
tani tudja a szörnyű munka nagy fáradságát. 
A csapat hősies küzdelem után lankadni kezd s 
ez elegendő az Újpestnek arra, hogy a győzd*  
met végleg megszerezze. A 33-ik percben

Sas centerét Barátky taccsra akarja lódí
tani, de P. Szabó elfogja s Mandl hiába 
ugrik elé, elcsúszik, P. Szabó átugrik fö
lötte s a labdát ismét Stelnerhez tolja, aki 
nagy rössel robogva érkezik meg és ka
pásból zúdítja a védhetetlen bombát a 

Hungária kapujába. 4:3.
Az újpestiek öröme extázisba csap s most 

már a mérkőzés végéig szakadatlanul zug a fé
lelmetes mottó: Tempó Újpest! Barátky néhány 
durvasággal hivja ki maga ellen a nép harag
ját s az Újpest az utolsó öt percben, megelé
gelve a nehéz győzelem fáradságát, a labdát 
igyekszik a játéktéren kívülre juttatni.

Potya mester szemében az öröm, a megelége*  
dettség s amikor a fiaira néz, a hála ragyog... 
Távozóban halkan mormogja:

— Egy lukkal beljebb .. .1

Az Attilának nagyon kellett a pont, de nem sikerült 
Óbudáról elhozni

III. kér. Í-C Aiiita 2:1 (1:1)
A miskolci filléres gyors utasai csaknem tes

tületileg kirándultak Óbudára s a dunaparti 
kispálya telt háza előtt játszhatott. A mcccs 
előtt a III. kerület többgólos favorit, de Iteiner 
Sándor a miskolci vezér, keményen véli oda a 
szánalmasan mosolygóknak:

— Nagyon kell a pont, a végén mi akarunk 
nevetnii.. '

Negyedórával előbb kezdenek a csapatok s 
nz Attila áz ur az első percekben. A későn ér
kező csodálkozva kérdi:

— Mi az, már játszanak .. .1
— Nem, csak az Attila játszik — hangzik a 

maliciózus válasz.
Tényleg a 6. percben Simonyi átjátssza az 

előremerészkedett Bírót, majd
Magyart szökteti, akinek jő a beadása és 
Simonyi lábáról márts berepül ■ vezető 

gól. 0:1.
A nagy favoritnimbusznak egy csapásra 

vége. A miskolci filléres publikuma majd ki
csattan az örömtől. Az óbudaink lagymatag
sága nagy akarásba olvad, de most meg semmi 
sgm sikerül. Sőt. Miskolc, fiai ugyancsak nehéz 
perceket okoznak formás, lelkes támadásaik
kal. Vadásznak egy nagverejü felszabadítója a 
szűk pálya szélén sétáló rendőrt úgy fejcnla- 
lálja, hogy az megtántorodvn, hnnyatlvágódik. 
Persze, nincs baj, mert a rend derék örc barna- 
rosnn mosolyogva gördül s együtt kacag a kö-i 
zönséggel. Az Attila próbálkozásai a Győri—/ 
Biró hátvédpár iigjes offszájdrajátszása követ-' <

A budaiaknak szerencsét hozott az M.TK-dressz
Budai „ÍV*  - Nemzeti 3:0 (3: 0)

kéziében szenvednek hajótörést. Alberti kapus 
parádés védése csak pár másodpercre odázza el a 
gólt, mert az ebből keletkezeit komért a 24. 
percben

Fenyvesi jól Íveli s Budai II. az üres ka
puba garltja a labdát. 1:1.

Szünet után a III. kerület visszanyeri élénk
ségét. aminek már a 4. percben meg van az 
eredménye. Ugyanis

Drösslcr komerét a védők Fenyvesihez 
fejelik, aki viszont Kármánhoz fejel s hogy 
teljes legyen a fe.jclé.sl iskola, Kármán 
ugyancsak fejjel továbbítja a hálóba a 

szép gólt. 2:1.
Ekkor még senki sem gondolta volna, hogy 

ez a gól a meccs végeredményét jelenti egyben. 
A továbbiak során erős, férfias, úgynevezett 
„hirig“-játék fejlődik ki, omelyből kissé tul- 
eiösen veszik ki részüket a miskolciak. Feny
vesi, aki fültőmirlggycl játszik, a fejére esik 
egy gáncsolás után, majd Drössler vágódik el 
csúnyán. De nem azért vasemberek ezek az 
óbudaiak... Az Attila csaknem kiegyenlít egy 
3—4 lövésből álló ostrom után, maj<l Ileincr 
Sándort Rubint bírónak egy ítélete hozza ki a 
sodrából:

— Ha nem látta, menjen haza...
Az utolsó percek ugyancsak paprikás hangú-

■ latban zajlanak le. de újabb gól nem esik. 
Nem sikerült pontot rabolni a miskolciaknak 

Óbudáról.

a 
falankszon, amelyet Szabó csak nehezen ment, 
aztán Cseh támadása hűti meg a vért az erek
ben, végül n 37-ik percben

a fölfejlődő Hungárla-csatársor szabad
rúgást vár. Szaniszló Íveli, Cseh kapja, 
aztán három ember csapódik be egy szem
pillantás alatt, még Acht Is kikerül a kapu
ból s az ördöngős „Matyi" gólja megre- 

zegteti a hálót. 2:1.
Itt a kiegyenlítés lélektani pillanatai Az Új

pest megzavarodik egy pillanatra, a Hungária1 
pedig ifjonc csatáraival ellenállhatatlanul os
tromol. Pár perccel később

Dudás 
labdát,

is Cseh összjátékától Ticska kap 
ezzel elrohan, faképnél hagy min

P- STABO

BARáTHY'

is meccsdöntő

P.SIABÓ V „HAHÓI

azonban ■ Iába és a kezei között süvít be 
a hálóba. 1:0.

Tombolái az egyik oldalon és rosszaló fej- 
csóválós a másikon: potyagól.

— Ki van zárva, hogy mind keltő Szabó le 
gyen.

— * ? ?
— Az egyik — suszter... .
Még idő sincs az események megbeszélésére, 

mikor már a Hungária rohamoz és Cseh lab
dája ügyesen tart a kapura, ahol már csak 
Kiss Gábor áll, a többiek szanaszéjjel a hatoson 
fekszenek. Kissnek sikerül a menthetetlen gól
nak látszó labdát kornerrel tisztázni. A követ
kező támadás az Újpesté. Kilencedik percet 
mutat az óra.

Ismét P. Szabó küldi középre a labdát. Ja
kube kapja, Szabó kapna egy kicsit elveszti 
• fejét, ott táncol, ahol nem kellene s 
Jakabé kényelmesen küldi a labdát belső

vel a hálóba. 2:0.

Ragyogó 
derby-góll A viharos újpesti 
balszárny kicsikarja a győ
zelmet. Második félidő 33.

perc: 4:3.

denkit és egészen meredek szögből bomba
gólt lő Acht hasa alatt. 2:2.

Egetverö éljen köszönti a kiegyenlített 
amely után mindenki még izzóbb küzdelmet 
vár. Nem is marad el, mert

az események lélegzetelállító gyorsasággal 
követik egymást.

Már-már döntetlennek látszik u félidő, amikor 
a 43-ik percben

Stelner harcol Kocsis és Barátky ellen s

Az újpesti derby konkurenciája elől szom
batra menekült a két közép-ligacsapat, amelyet

BSzKRt Sport-utcai pályáján már
ezer főnyi jóhangu drukker várt lelken

dezve.
A budaiak MTK-dreszben lépnek pályára s 

megkezdődik a játék, mely keveset ígért, de 
nem is nyújtott sokai. A Nemzeti makacsul tá
mad, a budai védelem jó s a lanyhaság nem 
hoz eredményt. A Budai „11“ megunva a tét
lenséget 
lövését 
percben

Rökk
nck c*ak

negyedóra után rákapcsol. Schuster 
Vermes nehezen fogja, majd a 17-ik

jól Íveli a sarokrúgást, Kárpáti I.- 
a fejét kell meglendíteni, hogy 

bepofozza a sokat jelentő gólt (1:0).
„öregurasan" mozog-A Nemzeti játékosai ...... ..

nak s lassan kidomborodik az ellenfél bizton
saga. fölénye.

A 33-lk percben Czumpft jóval a 16-oson kí
vülről jól Irányított lövést küld, melyet 

Vermes érthetetlenül elnéz (2:0).

Most már mindenki a huszárosán ostromló 
budaiaknak drukkol, ők viszont hálásak, mert 
három perc múlva

Schuster szabadrúgását Kárpáti I. Ismét 
élesen befejell (3:0).

Szünet titán mezőnybeli gurigázásokkal telik 
nz idő. Mindkét csapat felforgatva, összc-vlsz- 
sza csereberélte, csak kevés szép momentumot 
nyújt. Vadásznak a szabadrúgás-specialistának, 
egv 30 méteres bombája, Búzának egy a kapu 
torkában elkövetett paccolása kelt feltűnést, de 
a legizgalmasabb emóciói az utolsó perc váltja 
ki, amikor Bihámyt a budai bekkek elgán
csolják.

Blliámyt kiviszik, a ti-est Odry belövi, de 
Gerő bíró Fábián kapus szabálytalansága 
miatt újra lövell s ekkor Odry a kapus ke

zébe célozza.
Flórát a bíró kiállítja s vége a meccsnek.
A budai vezetőknél pedig komoly probléma, 

hogy ezentúl ne játszon-c a csapat állandóan 
MTK-dresszben...

Most már nem lehet bírni a tömeggel, az üdv A Szeged érdemelten vereséget szenvedett
Bocskai-Szeged FC 3:2 (1:1)

büszkén Járja diadalmenetét mindenfelé. Elégedettek, hiszen beblzonyl. 
tották tehetségüket: a legelavultabb rádiót Is modern készülékké 

varázsolják, ők a

Szeged, március 20.
(A Hétfői Napló tudósilójának telcfonjelen- 

tése.) Izgalmas mérköz/st vívott a vidéki hege
mónia eldöntéséért a debreceni és a szegedi 
profiegyüttes. Helyenként igen szép játékban 
gyönyörködhetett a közel háromezer főnyi kö
zönség. De az élevczclen és a gyönyörűségen ki- , 
vül nem kis adag bosszúságban is része volt, 
miután nz eredmény kialakulását Szegeden a 
gyenge biró terhére fájják.

A túlfűtött hangulatban két jogosulatlan 
tizenegyest oszlott a győri Kocli biró,

Változatos é< élénk irama játék után a 25. 
icrcben Lukács és Vágó kolllziója következté
jén a biró szabadrúgást Ítélt a Bocskai ellen.

amikor is Korányi labdája Gerléhez került, akt 
Szegednek megszerezte a vezetést. 0.1 A követ
kező percben izgalmas helyzet volt a szegedi 
kapu előtt. Teleki a földön fekvő kapus mellett 
a kapu fölé lőtte a labdát. A AO. percben fórt ént 
a kiegyenlítés, amelynek Vlncze volt a szülő
apja. 1:1.

Szünet után a játék tempója fokozódott s 
már a 7. percben Kovács a tétovázó szegedi vé
delem melleit a második debreceni gólt lőtte. 2.7. 
A Bocskai-védök Lukácsot a tizenhatoson belül 
elgáncsolták, a biró tizenegyest ítélt. amelyből 
Havas egyenlített. 2.2 Kevéssel utóbb Bérlők 
faultolta a veszélyes Vincét, amikor is a tizen
egyest Teleki lőtte he. Ez volt a győztes gól. 3:2. 
A mcccs végén ellaposodott a játék.

Túlfűtött izgalomban, hartöré3sel és fölélőtt tizenegyessel 
fűszerezve soroksári győzelmet hozott a kiesési „derby" 

Soroksár—Somogy 1:0 (1:0)

TUNGSRAM VARÁZSCSÖVEK
A8 4120

Árnyékoltrácsu 
o*A

APP 495
Symphonic kettő*  

vezérlésű cső 
V*t«r*«aa.fuk»Mlb4

Kaposvár, március 26.
(A Hétfőt Napló tudósítójának felejonjelen- 

lése.) Élet-halálharcot vívott n kiesés kráteré
ben remegő két csapat. Még ez a hallatlan nagy 
izgalom és a szokatlan nagv tét, melyért a meccs 
folyt, sem tudta megmozgatni Kaposvárt, mert

alig ezer főnyi közönség rándull ki a kies 
fekvésű pályára

n meccs megtekintésére.
A Somogy a mcccs háromnegyedrévében 

döntő főlényben volt, csillárainak. erélytelen’ 'ge 
folytán azonban a megérdemelt győzelemtől el
esett. Az egész első félidő nvomaszló Somogy- 
fölénye után a 45. percben Ivóncsics biró sza
badrúgást ítélt n Somogy- ellen.

Túri lövését Váll kapus fogta, azoubsn
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Zwlek kifejelte ■ kezéből a labdát, 
mely lassan, cammogva farul! a bá

lóba. 1:X
Még nyomasztóbbá vált szünet után a Somogy 
fölénye. Különösen a Itt. perctől kezdve, ami- 
kor Túri szerencsétlen étét következményeként

Az Elektromos Müvek csapata 
fényes formában tör előre

Az amatőrfronton mindig akad meglepetés. 
Most Is volt elég. Az elsőosztályban ulig volt 
ugyan, de annál több volt nz alsóbb osztályok
ban. Pontot adott le a HAC Srentmlhályon, n 
UMTE otthonában 8:3-ra végzett a ÖTÁ-val, a 
KSC kikapott a KAOE tói, a MÁV Előre a 
/’ Keménytől, a Frangepán pontot adott le az 
/UVTE-nek.

L OSZTÁLY
1. TOrckvéa 20—35, 75:34. 2. Postás 19-31, 

Mrtl. X Elektromos 19—29, 58:25. 4. BSzKRT 
?•—28, 40:22. 5. UTE 20—27, 56:35. G. BSE 
10—24, 47:20. 7. MÁVAG 20-22, 48:37. 8. FTC. 
20—17, 39:47. 0. BEAC 18—14, 30:40. 10. EMIK 
19—14, 37:50. 11. MTK 20-13, 38:40. IX URAK 
10—13, 30:52. IX „33“ FC. 10—11, 23:42. 14. 
FVSK 20—0, 32:83 15. VI. FC 20-5, 16:85.

Elektromos Művek—BSzKRT 3:1 (2:1). Gól- 
lövők: Lóval, Bnbrányi, Kolbnbek, ill. Berecz. 
Az Elektromosok pompás játékban győztek.

Posláa—EMTK 4:2 (2:0). Góllövök: Kalas (31, 
Kertész. Ili. Bakk és Koronczai. A Postás a II. 
félidőben könnyelműnk Ödőtl.

33 FC—FTC 1:1 (1:0). Góllövők: Lenezv 33 
FC, HL Bihámi. Izgalmakban bővelkedő mér
kőzés.

UTE—MTK 6:2 (2«1). Góllövők: Kállai (2). 
Bóna II. (2), Unger, Vig VI., ill. Gábor (2). Az 
UTE végig jobb volt.

FVSK—VI. kér. FC 5:1 (3:0). Góllövők-
Cseszneky (3), Szójuk (2), ill. Vági. Fölényes 
győzelem.

Törekvés— URAK 8:0 (181). Góllövök: Re
gös II., Pusztai és Készei. Nívós küzdelem.

BEAC—MÁVAG 2:0 (0:0). Góllövők: Várszegi 
és Ghymessy. A lelkes egyetemisták bizto'snn 
győztek.

n. osztály
Slobbe csoport

1. TLK 18—28, 40:32. 2. Turul TE 18—27, 
80:28. X HAC 18—2G, 52:31. 4. Hl. kér. TVE 
18—23, 45:32. 5. Testvériség 18—19, 41:35. 6. 
Vasas 18—16, 33:37. 7. PSC 18—16, 30:38. 8. 
BLK 18—16, 41 «X 0. OTE 18—15, 28:34. 10. 
RTK 18—15. 88:47. 11. ZSE 18—14, 27:35. IX 
TSC 18—14, 28:40. IX NYTE 18-12, 28:43. 14. 
BVSC 18—11, 34:80.

HAC—RTK 1:1 (1:0). Góllövők: Drotár HAC 
és Vargn RTK. Az ifjúsági mérkőzésen Kuncz 
Vilmos kar|át törte.

BLK—ZSE 2:1 (0:1). Góllövők: Rels< h, Gug, 
Ül. Gáspár.

Tural—BVSC 3:1 (1:0). Góllövök: Fűzi IV, 
Farkas, Tnnzln I., ill. Kann (11-esböl).

Vasas—in. kér. TVE 2:0 (1:0). GóUövők:
Földes, Adóm (1 Lesből). Remek játék.

Nyomdát—OTE 2:2 (2:1). Góllövők: Brunc- 
cker, Ilemmer II., NyTE, ill. Ilangyás és Bru- 
natier.

Testvériség—PSC 2:2 (1:0). Góllövők: Linké
II. (2), III. Szilágyi (1 l-esböl) és Szeder.

TI.K—TSC 6:1 (1:1). Góllövők: Pfnndler (31, 
Nagy Erisei (11-esböl), Markó, 111. Hajcsák. 
Nagy fölény.

Kárpáti csoport
1. BMTF. 18—25, 48:31. 2—3. WSC 18—24. 

43:29. 2-3. Ganz 18-24. 43:29. 4. RTK 18 -24 
47:34. X Cs. MOVE 18—23, 52:32. 6. KTC 18- 
21. 45:32. 7. P áSC 18—20, 50:28. 8. KFC 18— 
19, 45:38. 9. Köb. AC 18—19, 45:39. 10. SzFC 
18—14, 35:48. 11. ÜTC 18—12, 26:45. 12. Fel
ien 18—11, 80:4X IX Hungária 18—9, 32:69. 
14 FSE IP—7. 18:62.

RMTE—BTK 3:3 (3:1). Góllövök: Borhl (2) 
Undmaver. ill Huller.

Kelenföld—Ca. MOVE 2:1 (2:0). Góllövök:
Varga, Görög, ill Faragó. Varga, Papp KFC és 
Plnttncr Cs. MOVE kiállítva.

Hnn«árln—Ganz 1:1 (1:0). Góllövök: Nagy. 
Ili Ambrus.

WSC—Köb AC 1:1 (1*0'.  Góllövök: Kovács. 
1. WSC. ill ftnoch (ll-eshől).

KTC—BTC 1:0 (0:0). Góllövő: Túli TT Sevelln 
karnist a BTC-ből n biró kiállitottn, ezután esett 
a gól.

Rt»SC—Felien 4:1 (2:11. GŐHövők: Kovács 
(2) Simn IV. és Horhstein. ill. Bollszeg.

SaFC—FSE (4:0 (1:0). Góllövők: Murai. Ko 
terhe ég Jeszenszky (2).

III. OSZTÁLY
Ehő csoport

1. CaTK 21—3X 56:25. X MAFC 20-29, 61522. 
X KSC 21—29, 50:24. 4. SzAC 20—28, 70:41.
5. Hálókocsi 21—27, 47:25. 6. BBFC 21—24,
54:40. 7. SzRTC 21-24, 39:37. 8. KAOE 21-22, 
46:43. X KTK 20—21, 43*33  10. KSSE 21-16, 
31.:41. 11. L kér. SC 19—IX 30:43. 12. MKE 
21-15, 31:48. 13. NJTC. 21-15, 32iXX 14. 
EMOSs 20—14, 29:40. IX LTE 21—9, 18:61. 16. 
BIK 21-0, 27:95.

BBFC—Hálókocsi 2:2 (1:1). Góllövők: Piu- 
tori. Dedich BBFC. III. Lincringer (2).

Menekültek—NJTC. 4:2 (1*2).  Góllövök: Si
mon (3), Rndvány, ill. Kronberger (2). Flöri 
MKE lábát törte.'

KTK—SzRTC 1:1 (1:0). Góllövök: Melslcr. 
Ul. Varga HL

KSSE-F.MOSz 3:0 (2:0). Góllövők: Speidcr 
(2) és Horváth.

ftAC—I. kW. SC. 4«1 (3:1). GóUövők: Kovát s 
(2». Kürti, Llnerlngcr. ill. Dvorneack H.

CtTK I.TE 9:1 (l«) Góllövök: Gangó >3). 
Horváth (2). Geigcr (31. Takács, III. Kék.

MAFC—BIK 3:2 (1:1). Góllövők: Tamássv 
Í2i. Vízi. Bl. B*koa  (2).

KAOE—KSC 1:0 (Ort»). Góllövö; Zsilé.

kar tórégi szenvedeti, a tíz emberrel játszó So 
roksár teljesen leszorult. A 28. percben a So 
mogynak alkalma lett volna egyenlítenie, a bíró 
Perre: elgáncsoldsáért tizenegyest Ítélt, amelyet 
azonban Ormot kapu fölé lőtt. 5 Somogy ettől 
kezdve még idegesebben dolgozott, úgyhogy az 
eredmény ezek ulán sem változott.

Második csoport
1. Főv. TKör 22—35, 51:27. 2. Pamutipar

22—32, 57:25. 3. UTSE 22—29, 48:28. 4. ZAC 
22—27, 38:29. 5. MFTR 21—26, 38:37. 6. P. Tö
rekvés 22—24, 42:39. 7. BSC 21—22, 31:28. 8. 
UMTE 21—22, 26:33. 9. Compuctor 22—21,
31:33. 10. Vérhelom 20—20, 33:32. 11. NTC
22—20, 31:44. 12. VI. kér. SC 22—19, 38:40. IX 
Törökőr 22—18. 30:35. 14. MSC 20—13, 33:45 
15. RAFC 21—12, 24:53. 16. Schmoll 30—10, 
10:39. (Visszalépett.)

Főv. TKör—I*.  Törekvés 3:0 (1:0). Góllövök: 
Wamschlager, k'uiser és Praszkó.

ZAC—BSC 4:1 (2:1). Góllövők: Flórik (2), 
Cseri és Retich. ill. Óberhauser (1 Lesből).

MFTR—Törökőr 2:1 (2:1). Góllövök: Müller
(2) , ill. Turczer.

UTSE—UMTE 3:1 (2:0). Góllövők: Goldstein, 
Onlkó, Lankó IIL, ill. Csábi.

Pamutlpar—MSC 11:0 (2:0). Góllövők Bozi 
(7), Mersva (2), Nngv és Kerner.

VI. kér. SC—NTC 5:3 (1:1). Góllövők: Har- 
rer, Moravcsik, ill. Palúgvi (2) és Pollák.

Compactor—RAFC 4.0 (2:0). Góllövők:
Schmolkó, Babarcai, Bezeda és Novák.

IV. OSZTÁLY
Első csoport

1. PMTK 10—16, 25*7.  2. P. Remény 12—15, 
23:15. 3. MÁV Előre 12—15, 23:21. 4. MTC 11— 
IX 22:16. 5. Uránin 11—12, 19:16. 6. Jutagyár
11— 12, 14:16. 7. RÁC 11—8, 19:29. 8. USC 11— 
5, 16:20. 9. LTK 11—4. 13:31. 10. ÜLI törölve.

MÁV Előre—P. Remény 1:0 (0:0). Góllövö: 
Oroszlán.

Jutagyár—MTC 4:1 (1:1). Góllövők: Szusza, 
Pásztor, Török, Stamusz, ill Szigeti.

LTK—Uránia 2:1 (1:0). Nagy meglepetés 
Góllövők: Vámos I., Németh, ill. Müller.

Második csoport
1. KASC 15—26, 40:14. 2. Kalapos 16—26. 

">7:20. X KEAC 15—23, 47:16. 3. Valéria 16—18. 
17:42. 5. Cukrász 15—17, 34:29. X X. kér. FC 
14—14, 40:24. 7. NSC 14—IX 31:22. 8. VII. 
Amatőr 16—14, 31:40. X MÖSzTK 15—12, 21:29.
IX PATE 15—8, 19:5X 11. VÁC 15—5, 23:43. 
12. Slketnémák 14—8, 13:80.

Kalapos—MÖSzTK 3:2 (1:1). Góllövök: Kron 
'•erger (2), Schindler. ill. Ledényl és Bartik.

KASC—Siketek 9:0 (2*0).  Góllövök: Korníeld
(3) . Czál (3), Dobó (2) és Czirusz (öngól).

KEAC—PATE 3:1 (2*1).  GóUövők: Szondi (3), 
ill Markovira.

Valéria—Cukrász 3:2 (2:1). Góllövők: Kiss 
(2) Varga, ill. Szukop (2).

X. kér. FC—VII. kér. Amatőr 7*1  (3:1). Gól 
lövők: Nyerges (3), Szántó (2), Varga (2), ill. 
Hriberszky.

Harmadik csoport
1. Húsos 16—24, 25:19. X Drasehe 14—22. 

39:18. 3. Gránit 14—21, 22:12, 4. ETC 16—18. 
27:26. X Köb. FC 16—16, 37:29. 6. Klsp. AC 
14—16, 25:24. 7. SzNSE 16—14, 32*23  8. Szondi 
13—13, 22:29. 9. K. Húsos 15—13, 18:25. 10 
K. Törekvés 16—10, 27:30. 11. SAC 14—8, 13:20. 
12. ETSC 16—5. 19:38.

Köb. FC—SzNSE 2:1 (2:0). Góllövők: Ka 
kukk, Fabók V. (11-esböl), ill. Szebehelyi.

Húsos—ETC 2:1 (1:0). Góllövök: fim (2 
egyet 11-esből), ill. Urbanrsik.

SAC—KAC 2:1 (2:1). Góllövők: Sing (2), ill 
Almás!.

ETSC—Klsp. Törekvés 1:1 (0:0). Góllövök 
Lriwnndor, ill. Welsz.

Drnsrhc—Szondi 6:2 (1:2). GóUövők: Mir- 
"snk (2), Dnrskó (2), Gombarcsik (2, ll-eshől), 
ill. Tóth és Zsurnik

Negyedik csoport
1. Budatéténv 14—22, 65:17. 2. BTSE 13—21, 

44:17. X PTBSC 10—17, 58:1X 4. Spárta 13— 
16, 42:27. X Újlak 12—15, 17*23  X OMSC 12— 
9, 27:38. 7. Kelen völgy 11—8, 35:27. 8. Tabán
12— 7, 20:38. 9. Lapterjesztők 13—5, 11:54. 10. 
OFK 10—0. 3:69.

A PTBSC—Tabán mérkőzés elmaradt. A bn- 
rótsflgost a PTBSC nverte 10:0 (2:0) arányban, 

lapterjesztők—Újlak 7:1 (3:1). Góllövök.
Hauszmnnn I. (4), Vilcsck II. (2), Golcsik, ill. 
Stuber.

Budai Testvériség—Spárta 3:1 (1:1). Gól
lövők: Márton. Kiéin (2), ill. Szmolcnszky.

Budatéténv—OFK 6:0 (3:0). GóUövők: Mell- 
cher (2), Andrásik II, Simon, Rudoif és Me
gyeri. Nagy BTE n mezőny legjobbja.

V. OSZTÁLY
Első csoport

1. Autotaxl 15—2.5, 56:1.5. 2. MFOE 13—25, 
25:15. X P. Juta 14—X% 56:21. 4. DGSE 14— 
18, 22:13 5. SzTE 14—10, 34:13 X K. VI. kér.
13— 12, 19:33. 7. MPSE 14:12, 80:31. X X. Ipa
ros 14—10, 12:40. 9. Főv. „tl“ 14—9, 7:4X 10. 
Soltiért 11—X 9:21. 11. N. Húsos 20—2, 6:23 
(Visszalépett.)

A P. Jutagyár—GSE mérkőzés elmaradt. A 
barátságost a GSE nyerte 5:1 (2:1) arányban. 
Góllövök; Ritschc'.d, Láng (2), Mészáros, Fehér, 
III Scherin.

SaTE—X. kér. Iparos 2:1 (1:0). Góllövök:
Knssny, Ágéra, ill. Varga.

MFÓE—Magyar Posztógyár 2:1 (2:1). Gól
lövők: Gugyclla II.. Molnár, ill. Kroch.

Főv. „11“ FC—Kispest VI. kér. 2:1 (1:0)
Góllövök: Friedhnuer, Kicin, ill. Pickli.

Második csoport
1. FLK 14—20, 58:8. 2. GSE 1X-20, 60:14.

X Sz Juxentus 13—13 20:30. 4. NISE 11—12, 
31:20. 5. D. Magyarság 11—12, 20*28.  6. BKSC

IS—10, 20:a». 7. RMTE 10—8, 16:20. S. Dp. 
Egyetért*,  12—«, 16:58. 0. M. Teitll 11— S, 
16:36. lő. B. Feleővúro, 11—4, 0:33. 11. Bőrös 
törölve.

Sz Javentua—Rp. Egyetértés 3:1 (1*1).  Gól
lövők: Sumi III. (3), Gigler, ill. Kiss.

Magyar sampíonokat ünnepelt a „gloire"
A Rotter—Szollás világbajnokpár a Palais du Sport-ban

Párizs, március 26. •
(A Iiótfői Napló párizsi szerkesztőségétől.) 

Andalító lágy kerlngömuzsika. A körives jég
pálya tükörfényes fehérségén, tüneményszerüen 
lebeg, siklik, kígyózik kit karcsú fekete szil- 
huett. Mintha egyedül lennének az űrben. Mert 
az ivlámpáknak, n jégre összpontosított erős 
sugarai, akár egy különös „clair-obscur“-kép- 
nél — kékes derengésben, fátyoloson takarják 
el a Palais du Sport hatalmas arénáját. Pedig 
ott, a páholyoktól a magas karzatokig, vagy

8000 mitikus ember figyeli a magyar Rotter

és Szollás párat, a műknrcsolyázúa világ
bajnokait, akik ezúttal először mutatkoz

nak Párizsban.
Kritikusan és kétkedve figyelik őket Mert 

íem kell elfelejtenünk azt, hogy minden ga- 
ualléros és sportszellem dacára, Párizs a ma
gyar bajnokokban a francia Erűnél—Jolly-pár 
állandó riválisait látja.

A zene szól: Rotter Bubi és Szollás László 
>edig csodás figurákat rajzolnak, ugranak, tán- 
olnak. Mutatványuk az akrobatikus erő és 

grácia oly tökéletes teljesítménye, hogy sikerűit 
megtörniük a párizsi közöny és kritika hideg 
jégtorlaszait.

3:0‘ra állt már a brünni meccs a Kispest 
javára, mégis kikapott SKZidenice-Kispest4:3 (0:3)

Brünn, március 26.
(A Hétfői Napló tudósítóidnak tclefonjelen 

lése.) A szabadnapos Kispest csapata szomba
ton a morva fővárosban az SK Zidenice csapa
távul mérkőzött és

ellenére annak, hogy az első félidőben 
már 3:0-ra vezetett, vereséget szenvedett.
A morva csapat az első félidőben inferióris

Zombori Ödön Malmőben
sérülése miatt visszalépett

Finyák azonban győzőit a súlycsoportjában
Malmö, március 26.

(A Hétfői Napló távirati jelentése.) A nem
zetközi birkőzóverseny második napján

Zombory Ödön n svéd Llndelöf ellen a 
küzdelmet sérülés folytán feladta.

Ferenc: 3 perc alatt kéluállra fektette Hell- 
strömöt. Elnyúl; nagyszerűen dolgozva először 
Pcrnont, majd F.skilssont győzte le tussal 1 p. 
.70 mp., illetve 11 perces küzdelem után.

A Csiszár—Campolo 
találkozás európai 
jelentőségű lesz

A szombaton Budapesten sorra kerülő nem
zetközi miting programja kezd már teljesen 
kialakulni. A verseny külföldi részvevőivel n 
versenyrendezőségnek nagy anyagi áldozatok 
árán sikerült véglegesen megállapodni és most 
csak a magyar versenyzők megszerzése van 
még hátra.

A magyar nmnlőrökkel folytatott tárgyalások 
clörehulHdoll stádiumban vannak és ha az elő
jelek nem csalnak

a legjobb magyar profin, Csiszáron kívül 
a magyar elltgárda négy legjobb embere is 

rlnghe áll.
Szó van arról, hogy az elmúl’ szombaton nz 

osztrákok ellen győzelmet kivívó Kubinyin és 
Énekesen kivül az angyalföldi és a magyar 
gárda legtechnikásabb emberei: Lovas és Fo
gas is indulni fognak a mitingen

A mitingen résztvevő olasz profi Campoló. 
rekordlistája mcgérkczvtt, amelyből megállapít
ható, hogy az olasz elitgárdefhoz tartozik, ami I 
nagy szó, mert uz olaszok az első osztályba 
csak olyan versenyzőt soroznak, akik több |

B. MTE—Fraagepán 1:1 (1:1). Góllövök; Ku 
rosics, III. Szecsődi.

Budafok Fclsőváms—Budakeszi 2:1 (2:0).
Góllövők: Tóth, Muck, ÜL Gruber.

* Barátságos mérkőzés: Au tőtaxi—Draiche 
5:3 (3:2).

Már a híres „halálspirális" alatt zúgott a 
taps és ordított a lelkesedés. Ismétlést köve
telnek. És a Rottler-Szollás-pár újból gyönyör
ködteti a behódolt közönséget.

Mutatványuk után felkerestük őket páho
lyukban, amely Rotter Babinak nyújtott óriás 
bokréták által, olyan volt, mint egy virágos 
lugas.

Mialatt pedig a jégen a párizsi csapat verek
szik hokkiban a kanadai ,./íanger“-ekkel és a 
félelmetes Garrison úgy száguld előttünk, hogy 
felporzik nyomában a jég, beszélgetünk a baj
nokokkal A siker dacára végtelenül szerények.

kedvesek. A sok győzelem, dicsőség egyéni jól
eső érzése mellett, nem tagadják, hogy milyen 
boldogan szerepelnek abban a nagyszerű táb» 
lázaiban, melyre a magyar sportolók világgyfr- 
zelmeit könyvelik el.

Becs és Berlin után most Párizs tapsolt ne- 
kik. Másnap már London következik. Különö
sen Angliába több meghívást kaptak — emlí
tik — és külön a Yorki hercegtől. Csak azután 
térnek vissza Budapestre, melynek közönséget 
addig is köszöntik sok szeretettel a Hétfői 
Napló utján. ■ >

Máudy Bona

ellenfélnek mutatkozott, de a második félidő
ben két pihent játékossal megerősödve, nem
csak egyenlíteni, de győzni is tudott. A magyar 
csapat góljait Szabó I. és Kormos, a Zidenice 
góljait pedig Stertz (3) és Motak lőtte.

Prossnitzból jelentik: Kispest csapata az SK. 
Prostejov ellen vasárnap 3:3 (2:2) döntetlen 
eredménnyel végzett. A Kispest góljait Szabó I., 
Lyka és Szabó II. szerezte.

Nilson nagy meglepetésre győzelmet aratott 
Tarányi ellen. Késő éjjel Ferencz pontozással 
győzött Jarl ellen, de Perssontól 8 perces küz
delem után tussvereséget szenvedeti. Finyák 5 
p. 30 mp.-ces birkózás után legyőzte Assarsont,

Végeredményben a könny ti súly bán Fercncs 
a harmadik lett, Finyák a klsközépsulyban 

eisö helyre került,
míg Tarányi a klsnchézsulyban második lett.

nemzetközi mérkőzésen kiállták nz ellenőrző 
bizottság kritikáját. Campoló pedig a kevesek
hez tartozik, tehát a verseny iránti óriási ér
deklődés indokolt.

A vezetőcsapatok biztosan 
győztek a II. ligában

A két vezető csnpnt biztosan győzött, a ta
bellán a helyzetük változatlan. A Bak TK buda
foki veresége és a Csepel pesterzsébeti győ
zelme meglepetés erejével hat.

rhöbus—SzNFC 5:2 (2:0). Góllövő: Hajós
(3), Tombor, Slóflán, ill. Relsner (11-esböl) és 
Kohut II. A szentlŐrínciek. szünet után alapo
san kivették a részüket a támadásokból.

Budafok—Bak TK 4:3 (2:1). Góllövő: ölvedl 
(2), Králl (2), ill. Gombkötő, Satek és Kendik. 
A meccset — mely végig izgalmas lefolyású 
volt —, a biró hat perccel előbb lefújta, mert 
egy Bak TK játékos n kaput kidönlötlc.

Vasas—Droguisták 4:0 (3:0). Góllövök: Bju- 
necker, Erdős, Jeckl és Egri. Jók: Brunecker, 
Rcne, Rottler, itt. a Drngulstúk közvetlen vé
delme. Kollinant n biró utánarugúsért kiállí
totta. Fölényes győzelem.

Csepel-Etc FC 2:0 (1:0). GóUövők: Docská! 
(11-esből) és Allmann. Urbancsikot a biró kiál*  
litotta. Csepel pompás játékot mutatott.
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a fut ball világbajnokság titkos favorit ja
150.000 ember réseire épül a római stadion - Har 
mincöt meghívást kapott a londoni Arsenal — Lon» 
donban 200.000 pengőt fieetnek egy jó játékosért — 
Anglia nem vese rését a világbajnoki játékokon

(A HStftíi Naplő bécsi szerkesztőségétől.) 
Hosszú idő óla most történik meg először, 
hogy az osztrák sportközvélcmény nem a száz
százalékos győzelem reményével néz a „Wun- 
dermannschajt" szereplése elé. Ennek oka fő
leg az, hogy az osztrák játékosok még messze 
vannak tavaszi formájuktól — aminek bizo
nyítéka a Vienna katasztrofális veresége —, 
valamint, hogy a standard futballisták szlne- 
java, Iliden, Ha fii. Gschtvcidl és Vogl beteg
listán vannak, tehát nem lehet számítani rájuk 
az áprilisi cseh-osztrák mérkőzésen. Meisl Hugó 
csak a vasárnapi játékok után állítja össze 
csapatát és nz eddigi formák alapján Gschweidl 
helyére valószínűleg Hiltlt, a WAC jóformá
ban lévő csatárát, Vogl posztjára Horváthot, a 
reaktivált oroszlánt, Iliden szentélyében pedig 
Platzert, a FAC kapusát szerepelteti. Tekintet
tel arra, hogy ez lesz az idei szezon első válo
gatott mérkőzése, természetesen óriási az ér
deklődés, amire jellemző, hogy az elővételeiét 
első napján elkeltek az összes ülőhelyek, ami
ben ugyan nyilván jórészük van az azsiolőrök- 
nek is.

♦
Április tizenharmadikán lesz az európai 

labdarúgás idei első nagy szenzációja Rómá
ban, ahol — mint ismeretes — az angol orosz
lán méri össze erejét a válogatott olasz legény
séggel. Hir szerint az angol csapatot ezúttal 
fiatal játékosokkal frissítik fel, amire alapos 
okot szolgáltat a múlt bét szerdáján megtartott 
próbagalopp, amelyen az olaszok ellen kisze
melt standard tizenegy 5:1 arányban váratlan 
vereséget szenvedett a tisztára fiatalokból álló 
tartalékcsapattól. A hazai pályán és közönség 
előtt játszó olaszok kétségtelenül előnyösebb 
helyzetben veszik fel a harcot az angolokkal, 
mint a „Wundermannschaft" Londonban és 
most már csak az a kérdés, hogy mcgismétlik-e 
majd annak bravúrját.

♦
Külföldi meghívások terén az angol profiliga 

vezelőheiyen álló Arsenal híres csapata tartja 
a rekordot, amennyiben nem kevesebb, mint 
35 meghívást kapott külföldről a tavaszi és 
nyári szezonban. Chapmann, az Arsenal világ
szerte ismert menedzsere az érdeklődő újság
íróknak kijelentette, hogy egyik meghívást sem 
fogadják el, mert a tavaszi bajnoki és kupa
mérkőzések keretében 42 meccset kell játszani 
az Artériáinak és ilyen megerőltető szezon utón 
nem vállalkozhatnak egy fáradságos európai 
túrára. Többek között azt is kijelentette Chap- 
mann, hogy

az angol válogatott csapat semmi körülmé
nyek között sem vesz részt a római világ

bajnokságon.
Az angol szövetség változatlanul megmarad 

régi álláspontja mellett, mely szerint körmér
kőzéseken és világbajnokságon addig nem sze

Szeged ünnepi futballsportjának 
botránykrónikája o,mm,slluí.u

knockoutolták a vásárhelyt kapóst — Összeveri 
kedett a diákmeccs játékoshadserege és közönség!

repelteti csapatát, .amíg Európában a profesz- 
szionizmus és amatörkérdés gyökeresen nincs 
megoldva

♦
Egy héttel az angol-olasz válogatott mérkőzés 

utón fényes ünnepség keretében tartják meg a 
római stadion alapkövének felállítását A fő
város melletti Ascnroliban felépítendő stadion, 
amelyben a világbajnokságok döntö mérkőzései 
fognak lefolyni, Európa legnagyobb sporttelepe 
lesz. Az építkezési munkálatok május elsején 
kezdődnek, a tervező Arati mérnök vezetésével. 
A római óriás stadion

150.000 nézőt lesz képes befogadni.
♦

A római világbajnokságra — mint ismeretes 
—■ benevezett Haiti válogatott csapata is, aki
ről a világ sportkrónikája eddig vajmi keveset 
tudott. Az amerikai sajtó most kezd foglal
kozni evvel a titokzatos csapattal és több 
sportláp azt állítja, hogy

• római világbajnokság titkos favorit ja 
ennek a kis szigetnek válogatott legény

sége.
Haiti válogatott csapata, amely kizárólag benn
szülött négerekből ál), állítólag félelmetes já
tékerőt képvisel és messze felülmúlja az uru
guayi vagy argentinul válogatottakat. Nemcsak 
a labdatechnikájuk és játékkulturájuk első
rangú, hanem olyan fizikai erőt és ügyességet 
képviselnek, hogy annak európai csapat ellen
állni nem lesz képes.

Haiti legénysége csupa óriásból áll, leg
kisebb játékosuk 1.00 méter magas.

Az amerikai sportlapok híreit általában fenn
tartással szokás fogadni és igy egy esztendeig 
még nyílt kérdés marad, hogy sikerűJ-e majd 
a fekete mumusnak megismételni az uruguayiak 
amszterdami betörését.

♦
Az angol llgacsapatok kitűnő anyagi helyze

tére jellemző a „Klekért" cimü sportláp egy 
hire, amelyet a londoni W est ham—Evertnn 
multheti mérkőzésével kapcsolatosan közöl 
Eszerint az első profiliga utolsó helyén álló 
Westham a legolcsóbb ligacsapnt, melynek 
tizenegy embere mindössze 2000 font (cca 
■18.000 pengő) lelépési díjba került a vezető
ségnek. Legmagasabb ára Morton-nek, a kitűnő 
balösszekötőnek volt, akiért fíOO fontot fizet
tek. A vezető csapatok ennél sokkal többet 
adnak egyegy jó játékosért. így például az 
Arsenal nemrég vásárolta meg a Plymouth 
Argyle nagy formában lév5 összekötőjét: Boto
dén!,

akiért 0000 fonlof, tehát mintegy 216.000 
pengőt adtak.

Boldog Anglia.
Andor León

dául azt sem, hogy vannak egyesületek, ame
lyek húzódoznak játékosaik átengedésétől és 
játékosok, akik iinmel ámmal fogadják el a 
megtiszteltetést.

Most a vívásra terelődik a szó:
— Csak a kardról beszélek, mert a többi 

fegyve-memben az olaszok felette állnak a ma
gyaroknak. Viszont, merem állítani, hogy Bér 
linig egyszer sem tudjuk megverni a magyar 
lardcsapatof, sőt

aa az érzésem, hogy Berlinben Is kikapunk.
— Itt erőteljes az utánpótlás és mindig fel

színre. kerül egy-egy uj tehetség. Nálunk ezek 
a diákok fejlődnek. Az olnsz viszonyok olya
nok, hogy legalább öt év kell ahhot, hogy vivő
klasszisunk legyen. A meglevő nagy vívókat 
(Marzi) minden fegyvernemben foglalkoztatják, 
holott csak a tőrt kedvelik.

— Annál nagyobb a fejlődés az úszásban — 
vetjük mi közbe.

— Dehogy — legyint ő a kezével. — Itália 
bőségben van a vizeknek, egy sereg kitűnő ma
gyar tréner oktatja az úszókat. Costoli és Pe- 
rentinen kívül még sincs klasszis. Pedig vannak 
tehetségeink, de nincs kitartásuk; Baldó vagy 
Cxmolli esete példa rá. Hölgyuszómk nagyon 
buzgók, de az átlagon felül egy sem emelkedik. 
Most uj organizációnk van: Nápolyban és Tori
nóban uj fedettuszodák épülnek, a nemzetközi 
találkozások, a főiskolai világbajnokságok uj fej
lődést ígérnek. Készülünk erősen Berlinre.

— Es a vizipóló? — kérdezzük mi.
— Ebben lassú a fejlődés, itt hiányoznak 

legjobban a nemzetközi találkozások, mert 
csak a vereségekből lehet tanulni (így volt n 
futballban is).

— Mi a helyzet az ökölvívásban?
— Ezt a sportot sokan kultiválják, de aki az 

élre kerül, az felcsap profinak. Nem kell, hogy 
bemutassa őket .hiszen Carnera, Rodrlguez, 
Bernasconl nevét mindenki ismeri a sportvilág- 
ban. Mi azt hisszük, hogy a magyarok ellen 
győzni fogunk, noha az élgárda kiöregedett és 
nálunk nincs utánpótlás, mint itt, ahol Éne 
kést a fiatal Lovas már le tudta győzni.

— Az atlétikában — sajnos — az idén nincs 
találkozás, birkózóink Helsinkiben kerülnek 
össze. Futballban a Középeurópai Kupa hozza 
össze a csapatokat és biztos, hogy egyéb sport 
ágban is lesznek találkozások. Sajnálom, hogy 
a gépsportokban nincs érintkezésünk, mert e te 
kintetben Itália nagyon fejlett

Fölényes győzelemmel startoltak 
a magyar ökölvívók az Európa-kupa 

küzdelmében
A Beketov-cirkusz zsúfolt nézőtere előtt 

íagy érdekkdés jegyében vívták meg a XIII. ma
gyar-osztrák ökölvivómérkőzést, amely a botoló 
Európa-Kupáért Magyarországnak az első, 
Ausztriának « harmadik mérkőzése volt.

A mérkőzést a magyarok fölényes küzde
lem utón 15:1 arányban döntötték el a ma

guk Javára.
A felvonulás és a kölcsönös üdvözlés után 

nyomban megindultak a mérkőzések.
Légsulyban Szántó pontozással győzött Spitzer 

ellen. Az első menetben Szántó erősen támadott, 
jól elhelyezett ütései sorra ültek, úgyhogy oszt
rák ellenfele a második menetben kézsérülésére 
hivatkozva, ki sem állt ellene.

Bantamsulyban Kubinyi pontozással győzött 
Wciss ellen. Kubinyi többet támadott, Weiss 
azonban elkerülte a legtöbb ütést, sőt a második 
menetben néhány jő ütése talált is. Kubinyi 
döntő fölénye a harmadik menetben domboro
dott ki.

Pehelysúlyban Énekes pontozással győzött 
Weidinger ellen. A magyar botoló már az első 
menetben knock-outra törekedett, ám ellenfele

Elektromos-.. ..
KoreszlreltvOny

Érdeke, kereaitrejtvínykirakalot rendel
lek be a Honvéd, és Markd ulca sarkán, aa 
Elektromos Ház ban. Hatalmas méretei ke- 
resstrejlvény tölt! ki a kirakatot.
30 darab értéken, hasion, vllbmnskéerttia 
— mint ajándéktílfly - esáhltfilja m'f 
töltésre a kereaelrejtsény barátokat. A TtlU- 
moskéssillékek népszerűsítésének ez újszerű 
propagandáját ugylálszik az egyes nagy vil
lamos cégek teljes megértesse! togadták. 
amint azt az általuk tctajánlott szép dijak 
is mulatják.

Az érdekes kirakat és keresztrejtvény, 
pályázat bizonyára a nagyközönségnek is 
teljes tetszésével fog találkozni.

A keresztrejlvénv-pátyázatra vonatkozó 
közelebbi felvilágosítást a következőkép adja 
meg a pályázati szelvény:

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS 
ELEKTROMOS MUVEÍ 

kiailltísánaK 
I. sz. villamos kezeszlrejtvény pályásai*  

96 darab díj kerül kisorsolásra.

A megfejtések 1933 április 18-lg Elektro. 
mosmüvek Kiállítása, V., Honvéd-utca 22.it. 
alá küldendők.

A nyilvános sorsolás 1933 április 22-én d. 
u. 5 órakor a kiállítás halijában lesz.

E keresztrejtvény pályázati szelvények ki
zárólag a kiállítási irodában, V., Honvéd
utca 22. sz. alatt kaphatók hétköznap d. a. 
8—2-ig és d. u. 4—7-ig.

— Fontos az, hogy a két nemzet összetartást 
megmaradjon és akkor a sport eredményei sem 
maradhatnak el. Az olaszok mindig őszánto ba-» 
rátái lesznek a magyaroknak és ennek a óéi
nak szolgálatában áll az itt élő kolónia is.

Vermes Magdi

kitartónak bizonyult. Minden menet Énekesi 
volt, az osztrák versenyző szívós védekezése 
azonban jó benyomást keltett.

Könnytísulyban Frigyes pontozással győzött 
Weilhammer ellen. Az első menet egyenlő erők 
küzdelmét mutatta. /I két utolsó menetben Frb 
gyes szép, egyenes ütéseivel megérdemelten ize- 

j rezte meg a győzelmet.
Weitersufyban Tokaji III. pontozással győzött 

Führer ellen. Az első menetben a magyar, a má
sodik menetben az osztrák volt jobb. A meccset 
a harmadik round döntötle el, amely a magyar, 
versenyzőé volt.

Középsulybnn Farkas a második menetben! 
kiütéssel győzött Schotola ellen. Ez a mcccs 
egy pillanatig sem volt problematikus.

KLsnchézsulyban Szigeti fényes technikájára! 
fölényes pontozásos győzelmet aratott Welsshart 
ellen.

Az egyetlen döntetlen mérkőzés a nehézsúly-*  
bán adódott. Magyar részről Kárpáti, osztrák 
részről pedig Dvoracsek állott a ringbe.

A szombat esti magyar-osztrák mérkőzés utált 
az Európa-kupa labdáján Magyarország áll, 
Csehszlovákia, Bajorország és Ausztria előtt.

Szeged, március 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn- 

lése.) Szeged város futballközönsége részére 
meglehetősen izgalmas volt a szombati ünnep
nap. A lejátszott elsőosztólyu bajnoki meccsei 
egy súlyos szerencsétlenség, az előzőén játszóit 
diákmeccscn pedig egy példátlan verekedés 
izgatta fel a kedélyeket.

Szombaton délután a Hunyadi-téri pályán 
a Szegedi TK I. osztályú bajnoki mérkőzé
sén súlyos szerencsétlenség történt. A HA1- 
mezővásárhelyi MTE volt a SzTK ellenfele, 
amelyet 4:0 (2:0) arányban győzött le. Az 
első félidő 15 p-ben sarokrúgás alkalmával

Kubán hódmezővásárhelyi kapus, való
színű gyomorszáj ütés következtében ősz-

Kiszélesednek a magyar-olasz
sportkapCSOlatok pred \i/emeri a Gazella dello Sport 
budapesti szerkesztője beszél az olasz sportérmtkezés klmélyülésérőt

Fred Werncr, a magyar sporllársadalomnak 
Immár rokonszenves tagja, a világszerte ismeri 
Gazetta dellq Sport és a La Stampo budapesti 
szerkesztője. Jóllehet, olasz állampolgár és igy 
természetes rajongója a hatalmasat fejlődőit 
olasz sportnak, mégis nagy szeretettel vizitelik 
n magyar sport iránt, amelynek fegyvertényei- 
Tői lapjaiban megjelent szép cikkei számolnak 
be. Werncr a szerény, csendes emberek fajtá
jához tartozik, akit nehéz megszólaltatni ét Igy 
annál értékesebbek lesznek azok a megflgvclé- 
sek. amelyeket az alábbiakban adunk vissza.

Az olasz-magyar sporlknf>csolatok — bála a 
kél nemzet testvériességének — mind lobban el
mélyülnek. Az idei sporttalálkozások már majd
nem minden sportágra kiterjednek és ha sok 
olyan kiváló sportember fogja a magyar érté 
keket Pártfogolni mint amilyen Fred Werncr 
vagv Mnrio Martrltl, nz ol»*z  sportújságíró*  
kél kitűnősége, akkor nem lehet kétség nz 
iránt, hogy n két ország közötti mérkőzések 
még sűrűbbek lesznek.

Ateenett és mivel 15 percig nem tudták 
eszméletre téríteni, kihívták ■ mentőket, 

akik a közkórházba vitték.
Az orvosi vizsgálat belső sérülést és agyráz
kódást állapított meg, úgyhogy a mérkőzés 
után egy órával még nem lehetett kihallgatni

Ugyancsak a Hunyadi-téri pályán a Felső
ipariskola és Reálgimnázium csapata mérkő
zött a KISOK bajnokságáért.

A diákok a pályán összeverekedtek, mire 
a biró két reáliskolai tanulót kiállított.

.Mivel rendőri karhatalom nem volt a pályán, 
a nézőtéren levő körülbelül tfOO diák eiiepte a 
pályát és összeverekedett. Ilyen körülmények 
közölt a bíró természetesen félbeszakította a 
játékot.

Az 1933. év folyamán a következő magyar 
olasz mérkőzések lesznek'- április: box (Ró.ná 
bán), szeptember: revúnt (Budapesten), május. 
tennisz (Budapesten), junius: vivóeurőpabaj- 
nokságok (Budapesten), junius—július: a Du
nántúlon rendezendő „Tour de Hongrie" kerék
párverseny, augusztus: Európn-evezősbajnoksá 
gok (Budapesten). Úszóink Bolognában és Mi
lánóban mérkőznek, októberben futballistáink 
kerülnek össze az azurik csapatával.

Megkérdezzük Fred Wcrnerl, hogv mi n vé
leménye a magyar labdarúgásról. Az olasz új
ságíró kérdésünkre a kővetkezőkben válaszolt

— A tavalyi milánói mérkőzés óla nngv fej 
lödéit látok a magyar futballsportban. De nem 
hallgathatom el azt az észrevételemet sem, hog>

hiányzik a magyar csapatból az a vágy, 
hogy a nemzeti dressz! magáraőllte,

ez az eszme, ugvlátszik, nem füli egyéniségüket.; 
En olasz szemmel nézem a dolgokat és sok min 
dent nem tudok megérteni, ami történik' pH- |

A íutballbirák fiatalsága 
kimélyifette győzelmét a Biró- 
testület országos közgyűlésén

A Magyar Futballbirák Testületé a szombati 
ünnepnapon tartotta országos közgyűlését a BT 
Rákőczi-uti helyiségében. Mint ismeretes, a bu
dapesti alosztály elektorválasztó-közgyfllésén a 
képviseltctósi rendszer alapján megejtett sza
vazás alkalmával a testület évek óta bé.kétlen- 
kedő fiatal korosztályai kerültek ki győztes
ként, a szombati országos közgyűlésen — noha 
előzetesen beharangozták az általános rend
szerváltozást — nem merték az elnökséget el
távolítani és a maguk embereit főként az or
szágos tanácsban helyezték el. Hírek hallatsza
nak azonban arról, hogy némi „nagytakarítást” 
azért rendeznek a fiatalok.

Beszélnek arról, hogy Bnronkay Gábort és 
Barna Bélát, a testület két régi titkárát is 

eltávolítják
és Vass Ernőt, a harmadik titkárt is csak azért 
tartják meg, mert n rengeteg munkával járó 
úgynevezett „börzeadminisztrációt*'  , senki sem 
hajlandó vállalni.

A fiatalok mozgalma a „reformpárt" akció
jában csúcsosodik ki. Ebbe a pártba tömörüli 
a BT ifjúsági csapnia, amely évek óta sérel
mezi, hogy a nagy ligameccseket nem az ő tag
jai, liánén: a kipróbált, régi birógárda vezeti. 
Az országos közgyűléseket megelőző idők évek 
óta azért hangosak a választási küzdelemtől, 
mert a fiatal urak hiúsága egei ostromol. Most, 
hogy végre a hatalom az ő kezükbe került, bi
zonyosra vehető, hogy a blrókiildő-tabellát a 
saját képükre alakítják ót. Ha ...

... ha ugyan a nagy figacgyesületck hajion 
dók lesznek kitenni külföldi üzleti tárgyalásai
kat a „reformpárti" bíráskodás kockázatának. 
Kételkedünk abban, hogy a Hungária, a Fe
rencváros és nz Újpest kapható lett arra, hogy 
a bajnoki tabellán elfoglalandó pozícióik bi
zonytalanságát illetően a reformpárt győzelmé
vel is kalkulálják,

Ami most már a szombati közgyűlést illeti, 
természetesen a hivatalos lista győzött Érde
kes, hogy miközben a futballadminiszlráció 
csökkentesét sürgeti mindenki, a Biróleslület 
újabb két elnökségi tagot választott még az 
alapszabályszerinti kél társelnök és öl alelnök 
mellé. Mind a két tisztséget a Teslülel régi, 
érdemes munkásai nyerték el.

A Ries István dr. elnöklésével megtartott 
közgyűlésen futballsportunk két kimagasló 
egyéniségét:

Kiss Gyulát és Földessy János dr.-t hiva
talosan kihúzták ■ BMBvuzóiapokrói,

amiért a sporttársadalom aligha lesz hálát a 
BT-nck. Mind a két sportférfiu neve a zsűri
tagok jelöltjei között szerepelt. A BT uj orszá« 
gos tisztikara a következő;

Társelnökök: Bacsó László és Vámos Soma*  
alelnőkök: Harangi Gyula, Horváth Lajos dr., 
Klug Frigyes, Nagy László, Salgó Imre, 
Schissler József, főtitkár:' Ábrái Zsigmond dr., 
pénztáros: Csillag Aladár, ellenőr; Gellert 
György, számvizsgálók: Fiié Gusztáv dr., Ko
vács Endre dr., Sehner Ferenc, ügyész: Kiéin 
Ferdinánd dr., orvos: Bandcnhurg József dr., 
háznagy: Happcrn Jenő, országos fegyelmi 
zsűri: Rácz Jenő, Bosnyákovics Károly, Pfelffer 
Márk dr., Hajós József, Bcndcnritter Ferenc 
dr., Szűcs Aladár.

X Az óbudai slágermeccs. A HL kér. FC 
önálló pályapolitikája hétről hétre meghozza a 
gyümölcsét. Jövő vasárnap tesz Óbuda nagy 
slágermeccse a Hungária ellen, melyet minden 
konkurcncinmcntcsségc ellenére is a nagyszom
bati! tea I pályán játszanak le. Ez pedig komoly 
győzelmi esélyt ad az. óbudaiaknak. Ugyanis 
már tegnap az Attila ellen válogatott formát 
játszott ki a Győri—Biró hátoédpár. nemkülön
ben Fenyvesi, Drössler és igen nagv kvalitáso
kat árult el a csantársorban Budai II., aki ritka 
intelligenciájával ét nagy technikájúval a jövő 
embere. A csapat szorgalmas és tehetséget 
hnlfsora közismert, úgyhogy a III. kér.—Hun
gária mérkőzés nagyszerű futballcscmcgének 
ígérkezik,
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Vasmegye összes ellenzéki közéleti 
emberét rágalmazásért beperelte 

a kőszegi polgármester 
Ml történt a képviselőtestületi tagok kisorsolásnál

Dávid lett a ping-pong 
bajnok

Vasárnap a késő éjjeli órákban fejezték be 
• több napon keresztül tartó magyar ping
pong bajnokságok küzdelmeit, melyek nagy
számú közönség előtt a kővetkező eredménnyel 
Végződtek:

Férfi egyes, bajnok: Dávid, 2. Boros'és Glantz 
holtversenyben, 3. Földi II. — Női egyes, baj
nok: K. Mednyászky Mária, 2. Sípos Annus, 3. 
Homoky Erzsébet és Király Bajta. — Férfi pá
ros, bajnok: Boros--Nvitray, 2. Glantz—Házi, 
3. Dávid—Lovas. — Vegyespáros, bajnok: Dá
vid—Sípos, 2. Mednyászky—Glantz, 3. Surányl 
— Homoki. —Női páros, bajnok: Mednyászky 
•—Sípos, 2- Király—Semjénné, 3. Homoki—Fe
kete. — Az ifjúsági egyes bajnokságot Láng 
tiycrlo Sóiddal izemben.

Nagyarányú kommun
ista szervezkedést 

lepleztek le 
Bulgáriában

Szófia, március 25.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Nagyará

nyú kommunista összeesküvést leplezett le 
Bulgáriában n rendőrség. Az összeesküvés 
résztvevői közül, akik főleg a vasúti munká
sok és tisztviselők sorából kerültek ki, pén
teken és szombaton igen sok embert letartóz
tattak. A vizsgálat tovább folyik és a napok
ban még

további tömeges letartóztatások várha
tók.

A növekvő kommunista veszedelemre való 
tekintettel n kormány a legszigorúbb meg
torló intézkedésekre készül a bulgáriai mun
káspárt ellen, amely a nyolc évvel czelőlt 
betiltott kommunista-párt helyébe alakult. 
Elmérgesiti a helyzetet az is, hogy nz utóbbi 
időben szélsőséges elemek a katonai raktá
rakból

nagymennyiségű lőszert és fegyvert lop
tak cl.

Politikai körökben úgy tudják, hogy n had- 
figyminiszter és n hatóságok részvételével 
tartott tanácskozáson elhatározták, hogy 
mór a b í.i /cIpI I'í napokban megsemmisítik 
n huhjár parlament harminckét kommunista 
liépvíst lőjenek mandátumát,.

— Izgalmas választás készül a soproni ke- 
rexkvd Imi <■, tpui kamarában. Nagykanizsáról 
jelentik: A soproni kereskedelmi és iparka
mara bél főn tartja tisztújító közgyűlését. A 
kereskedők jelöltje Trikler Gyula soproni 
bankigazgató, míg nz iparosok Székely Géza 
mnlorntiilajdonost akarják az elnöki tisztségre. 
Ezzel kapcsolatban szervezkedtek a nagykuni- 
fsai Iparosok is, akik Szabó Lajos ipartestületi 
elnököl jelölték a soproni kamara elnökségére.

— Pincérek lúncestélyc. A Magyar Pincérek 
Országos Szövetsége március hó 28-án a 
munkanélküliek megsegítésért az Erzsébetvá
rosi Keresztény Kaszinó összes helyiségeiben 
(műsoros tónccstélyt rendez,

— Sejteni, kifürkészni nem lehet, hogy mily 
Bzámu sorsjegyek lesznek kisorsolva az uj osz
tálysorsjátékban, de szerencséjét kipróbálni 
ajánlatos mindenkinek és ezért vegyen egy sors
jegyet Gorzó és Társa bankházában, Petőfi Són- 
<lor,-utca V, hol most nyerték a szenzációs 
SOO.OOO pengő jutalmat.

— 74 éve fennálló Stern József utóda céget 
fieervlta-tér 5. megvették és rövid ideig rend
kívül olcsón kerülnek eladásra angol férfi és 
Dől szövetek, franría selymek és bársonyok, va
lamint egyéb külföldi különlegességek. Ajánla
tos n hölgyeknek vásárlásaikat a kora délelőtti 
órákban eszközölni n nagy torlódás elkerülése 
Végett.

— Nőegyleti tánccstély. A Zuglói és Erzsébet 
királyné- úti izraelita nőegylet Rottenstein Mór- 
né clnöknö és Özv. Szcndrő F.milné alcluöklése 
mellett a „Kiss József*  ifjúsági egyesülettel 
együtt Landolt Rózsiké clnöknö és Mczőfíi 
György elnökiévé mellett, nagyon jól sikerült 
műsorral egybekötött táncestélyt rendezett folyó 
hó 25-én a Stcfánia-uli Liget-klub összes helyi
ségeiben.

— Okktt-írs mezőgazdák gyűlése. Az Okleve
les Mezőgazdák Egyesülete vasárnap tartotta 
Dinnyés Lajos országgyüléii képviselő einöklésé- 
vei rendes közgyűlését, melyen uj tisztikart vá
lasztoltak, majd kimondották, hogy bizottságot 
küldenek ki az. okleveles gazdakamara tervezeté- 
pék kidolgozására.

— Ila kevés pénzért kifogástalanul akar 
IMtözködnl, keresse (el a ,.Divat urisz.nbóságof. 
Errsébct-körut 1. 1. cm., ahol mérték után ren
delhet finom szöxclmaradékokból remek kivi
telű férfiöltönyt 50 pengő propngandaárérl.

— T. olvasóink figyelmébe. Minthogy nz osz- 
lálysorsjóték húzásai már április 7-én kezdőd
nek. ajánlatos a sorsjegyeket Török és Társá
nál (Szervita tér 3.) mielőbb beszerezni, annál 
is inkább, mert Török sorsjegyei nagyon kere
setük. Sorsjegyrendelés levélben, levelezőlapon, 
pon.tftulalványon. vagy telefonon (82—0—(Ml .1 
Sorsjegyárak; Egész 24.—, (él 12.—, negyed
6.— pengő.

— Remek férfiöltöny mértéksrcrinl 35 P. Ki
tűnő minőségű maradékokból. Divatos átme
neti felöltő 32 P. Rubakcrcsk. Vállalat, Ferenc- 
kőrút 30. I. cm.

—- Rlnaturln a bélmüködéa természetes sm- 
kályozója. Kapható gyógyárukban. Arat P 2.BO.

— Akt egy főnyereményt akar nyerni, az 
rendeljen még ma egy osztálysorsjcgyct a nép 
szerű Dörge bankházban, Kassyth Lajos utca 4 
JVAroshőz • s«rok)

NYOMATOTT A GLOUUti NYOMDAI MOlNTÉZÉT R. T. KÖRFüHGÓGÉPEIN, BUDAPEST, VU ARADI U(XA tt.

Kőszeg, március 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának tel(fón

jelentése.) Egész Vasmegyében rendkívüli 
érdeklődéssel várják annak az érdekes rá- 
gnlmazási pernek a tárgyalását, amely csü
törtökön kerül a szombathelyi büntető tör
vényszék elé.

A per tavaly történt
a városi képviselőtestületi tagok ki

sorsolásával
kapcsolatban. Az ország valamennyi váro
sában, igy Kőszegen is tavaly télen kisor
solták azokat a városi képviselőket, akik 
helyébe az elkövetkezendő hat évre uj kép
viselőtestületi tagokat választanak. A sor
solást a közgyűlés színe előtt a pártok bi
zalmi embereinek jelenlétében

Jambrits Lajos dr. polgármester 
eszközölte.

Ennek során a polgármester pártjának 
jai közül mindössze ketten estek ki, 
az ellenzék soraiból tizenhármán. Az ellen
zéki pártok vezetői n reájuk nézve oly rósz- 
szül végződő sorsolást megfellebbezték Vas

KÖZGAZDASÁG
A maQyar kereskedők parlamentje két 

naoig Nagykanizsán ülésezett
Adetailárusitásra berendezkedő gyárak tönkreteszik a legális 

kereskedelmet
Nagykanizsa, márc. 26.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele/onjelen- 
tése.t Nagy eseménye volt kél napig Nagyka
nizsa városának: a magyar kereskedők parit.*  
mentje itt gyülésezelt. Szombaton és vasárnap 
tartották meg ugyanis Nagykanizsán az OH KE 
vidéki kongresszusát, amelyre az OMKE teljes 
vezérkar >n kívül számos vidéki kereskedő ér
kezett. A kongresszust Rajky István, a nagyka
nizsai OMKE elnöke többszáz főnyi kereskedő 
jelenétében nyitotta meg. Dr. Krátky István 
polgármester üdvözlő szavai után az elnöknek 
megválasztott Magyar Bertalan nagyhatású be
széde végeztével közölte, hogy

táviratot menesztettek a kormányzóhoz, 
amelyben a magyar kereskedelem megM!- 

gtését kérték.

Egyben tolmácsolta a kongresszus üdvözletét 
Sándor Pálnak, az ősz vezérnek. Balkányi 
Kálmán dr. a kereskedelem szervezésének 
kérdéséről beszélt és a kamarák jogkörének 
kiterjesztését követelte. Laufer Imre (Pécs) 
OMKE jogi szakosztólyfelállitást javasolt. 
Kránitz Géza (Szombathely) felszólalása után 
Vértes Emil tartott előadást a gyáripar versi" 
nyéről, panaszolva, hogy

a fővárosi kereskedőknek a szövetkezetek 
után a gyárak konkurrenelájával kell meg

küzdeni,
mivel a gyárak de.tailárusitásra rendezkednek 
be és ezzel a legális kereskedelmet tönkreteszik. 
Koppári Jenő (Marcali) azt követelte ezután, 
hogy a kereskedői foglalkozást szakképzettség
hez kössék.

Szombaton este bankett volt a Central-szál- 
lofiában és ezen számos pohárköszöntő hang
zott cl. Vasárnap délelőtt bizottságok ülésezlek 
és azon adóügyi, külkereskedelmi, devizakér
déseket, közlekedési problémákat és tarifarevi- 
ziót tárgyaltak. A különböző bizottságokban el
hangzóit javaslatokat, amelyek többek között

ar. adók enyhítését, a tokaji bor odójának 
teljes törlését, a kirakodó vásárok leéplté. 
»éi rs egységes árszabályozást követeitek,

— a délutáni plenáris ülés elé terjesztenék, 
amely azokat elfogadta s ilyen módon azok a 
kormány elé kerülnek.

A nagyszámú vendégsereg az esti gyorssal 
utazott cl Nagykanizsáról a fővárosba, illetve 
az ország minden részébe.

A bankárok és gazdák 
összefogását hirdették 

a nagykőrösi Tébe-gyülésen
A Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete vi

déki osztatva szombaton lagértcke/lctct tartott 
Nagykőrösön Hegedűs Lóránt elnöklete mellett.

Az értekezleten Tiszaváry Dezső, a nagykörösi 
pénzintézetek nevében üdvözölte Hegedűs Ló
rántot, majd beszédében azt hangsúlyozta, hogy 
szükségesnek tartaná a bankzárlat előtti hitel
keretek visszaállítását. Dezső KAzmér polgár 
mester a város nevében üdvözölte a TÉRÉ el
nökét és c megjelenteket Az üdvözlésekre He
gedűs Lóránt elnök sála.tolt és azt hangoz
tatta, hogy

a bankároknak és ■ gazdáknak egymás ke
zét fogva kell harcolni a szebb, szabadabb

vármegye közgyűléséhez. A fellebbezésben 
az ellenzéki pártok

szokatlanul heves hangon támadták a 
polgármestert

és a többi között azt állították, hogy „Jam- 
brits Lajos dr. közönséges kucséber módjára 
csalt a sorsolásnál".

A polgármester a fellebbezés benyújtása 
után

rágalmazást pert indított az ellenzéki 
pártok vezetői ellen.

A szombathelyi törvényszék csütörtökre 
tűzte ki a tárgyalást, amelyen a vádlottak 
padjára fognak ülni Kincs István apát
plébános, az ellenzéki pártok vezére, Né
meth Imre pápai kamarás, tanitóképezdei 
igazgató, Németh Károly kanonok-iskola 
igazgató, ezenkívül

számos ismert, előkelő társadalmi állást 
viselő közéleti ember.

tárgyalás érdél:ességét fokozni fogja, hogy 
vádlottak, hír szerint, inkriminált álltá

ikra a valódiság bizonyítását fogják kérni.

A
a
sül

jövőért Kossuth Lajos szellemében.
Katona Lajos dr., a Pénzintézeti Központ 

igazgatója a vidéki pénzintézetek gazdasági hi 
válásáról neszéit. Dr. Dezső János, a Nagykőrösi 
Népbank ügyésze a mezőgazdasági ingatlan
forgalom korlátozásának megszüntetését sür
gette. Dr Litznay Pál, Csizmadia Sándor kü
lönböző pénzintézeti problémákat tárgyaltak, 
majd dr Makay Ödön az Alföld gazdasági éle
téről tartott előadást. Dr. Nyulászy János, n 
TÉBE igazgatója reflektált egyes elhangzott 
észrevételekre, majd dr. Hegedűs Lóránt záró
szavában megköszönte nr érdekes fejtegetése
ké s azzal fejezte be beszédét, hogy a föld és 
pénz összefogásának gondolata végül is győzni 
fog. Ezzel az értekezlet véget ért, majd utána 
társasebéd volt, melyen számos felköszöntö 
hangzott el.
0 A Magyar Általános Ingatlanbank igaz 

gntósága megállapította az 1932. évi zárszám
adásokat. A nyereség 375.440 P08 f, melyből le
írásokra fordiitatott 158.829 P 26 f. A fennma
radó 216.610 P 79 f nyereségre nézve az igaz
gatóság az április 4-ére egybehívandó közgyű
lésnek javasolni fogja, hogy 5%-os osztalék fe
jében részvényenként 2 P 50 f fizettessék ki.

0 A Magyar Földhitelintézet máncius hó 
23-án tartotta meg ez évi rendes közgyűlését. 
Az 1932. év december 31-én fennálló törleszié- 
ses kölcsönök állaga kitelt 103,834.947 pengő 
73 fillért. A hitelezők — a takarékbetéteket is 
beleértve — kilesznek 78,996.947 pengő 44 
fillért. A mérleg egyik oldala 203,321.438 pengő 
83 fillér végösszeget tüntet fel. A felügyelőbi
zottság megürült alelnöki állására gróf Ká
rolyi József választatott meg. A felügyelőbi
zottság tagjaivá a megüresedett tagsági he
lyekre gróf Dcsseurfíy Emil és ifj. gróf Zichy 
György választatott meg.
0 A Brassói Cellulosegyár Rt. igazgatósága 

e hónap 20-án tartott ülésén megállapította a 
társaság 1931. és 1932. évekre szóló mérlegeit. 
E társaság holdingja a zeniesti és lurócszent- 
márloni cellulosegyáraknak, amely gyárak és 
különösen az utóbbi, főleg exportra dolgoztak. 
A ccllusose árának a sálágpiacon bekövetkezett 
rendkívüli visszaesése folytán az export lehető
sége megszűnt, aminek következtében a zernesli 
gyár csupán a belföldi piac felvevőképességére 
van utalva, a turócszentmártonl vállalat pedig 
kénytelen volt üzemét a múlt évben leállítani. 
Eme gyökeresen megváltozol! helyzet folytán n 
Brassói Cellulosegyár rt. is — hasonlóképpen sok 
más jelentős külföldi ccllulose-konszcrnhcz — 
újraértékelte leányvállalati érdekeltségeit, ami 
nck keresztülvitele után nz 1931. évi mérleg 
3,654 775.60 és nz 1932 évi mérleg 6,373.043.20 
pengő veszteséggel zárul. Az igazgnlóság nz 1933 
március 31-ére összehívott közgyűlésen jnvnsolní 
fogja, hogy n veszteség kiküszöbölésére a 
3 265.367.75 pengő összegű tartalékok felhaszná
lása után nz alnplőkc 750.000 pengőre bélyo 

K ezt essék le és az cképpen 30 pengőről 3 pen 
gőrc leszállított n. é. részvényeknek 1:10 aránv 
bán való összevonása után nz alaptőke emel
tessék fel 25.000 darab 30 pengő n. é. uj rész
vény kibocsátása által 1,500.000 pengőre. Az uj 
részvények teljes egészükben a régi részvénye
seknek lesznek felajánlva és azok átvétele »iz 
lositva van.

0 Ausztriában mérsékelték a kamatlábat. 
Pécsből jelentik: Ax igazságügymlninztér ren
deleté értelmében n törvényes kandalokat bét I 
százalékról hat százalékra. kereskedelmi esi 

I váltóügyökben 9 százalékról 7 százalékra mér-I 
I sékelték.

0 Uj deviza-kllrlng egyezmény tárgyalások 
Svájccal. Bernből jelentik: A svájci miniszter
tanács kimondotta, hogy uj tárgyalásokat kezd 
a magyar kormánnyal deviza-kliringegyez. 
rnény megkötése ügyében, miután a régi egyez- 
ményt magyar részről felmondották. A svájci 
kormányt az uj tárgyalásokban Bachmann pro- 
fesszor, a Svájci Nemzeti Bank elnöke képvi- 
seli, aki már részletes instrukciókat kapott a 
minisztertanácstól. A tárgyalásokat vagy Bern
ben, vagy Budapesten tartják meg.
0 Május 27-én nyílik meg az ötdlk Szegedi 

Ipari Vásár. A Szegedi Ipartestület nz idén is 
megrendezi a szegedi ipari vásári május 27- 
tői junius 5-ig és ez idő alatt kedvezményes 
áron lehet az ország minden részéből Szegedre 
utazni. Résztvenni szándékozók április 1-ig 
jelentkezhetnek a szegedi ipartestületnél.
0 A Budapesti Nemzetközi Vásár a magyar 

konyhainiivészetért. A Budapesti Nemzetközi 
Vásáron felépítenek az idén egy oly népies 
konyhát, amely Debrecen, Szeged és a ma
gyar vidék minden egyéb nemzeti ételeiről is
mert vidékének különlegességeit a közönség 
szemcláttára Állítja elő. Lesz ezenkívül a vá
sárnak elegáns kávéháza és bufletje is és 
mindannyi, a magyar mezőgazdasági termelés, 
az élelmiszeripar és a magyar konyhaművészet 
egyik legerőteljesebb propaganda-eszköze lesz. 
Ennek a vásár egész területén egységes meg
szervezésével a vásár vezetősége Korányi Zol
tánt bizta meg.
0 Tanyaklállltás Kecskeméten. Kecskemét" 

ről jelentik: A népművelési bizottságnak Zi- 
may Károly polgármester eJnöklésével tartoTt 
ülésén elhatározták, hogy május 20-án a kul
túrintézmények bevonásával a színházban ma
gyar estet rendeznek, másnap pedig megnyílik 
a tanyakiállitás, amelyen bemutatják a kecs
keméti tanyák nyers tehetségeinek, az ezer- 
^mestereknek munkáit is.

versenyt 
Süllővel.

hajtó Stein amatőr- 
Részletes eredmény

FUTAM. 1. Pusztaselypi m,

ia lánya (4:10) 
.oln, Gézengúz.

— VIL. FUTAM.

Budapesti ügetöversenyek
A szombat—vasárnapi versenynapok közül 

csak az utóbbi programja folyt le a várakozás
nak megfelelően. Szombaton a nyolc • futam 
közül kettő, köztük éppen a nap főszáma, a 
nagy sportértékii Elnöki dij, elmaradt, s a 
többi verseny is mérsékelt keretben került le
futásra. A vasárnapi program azonban bősé
gesen kárpótolt a szombati nap szépséghiba- 
jáért. A nap eseménye a gróf Dessewffy-em*  
lékverseny volt, melyet a favorit Challmar fö
lényesen nyert meg K. L. és az első pályán 
vezető, de végül lehaló Pusztaberény ellen. 
Nagy csalódást okozott Pávia lánya veresége, 
melyet a pompás 
hajtó nyert meg 
a következő: .

Szombaton. I. . . ________
Liáné (4:10) Feiser. 2. Londor (2 és fél) Zwil- 
linger. Ind. in.: Vitézlő, Sirius, Penny. Tot.t 
10:15. 11. 14. Olasz: 27. — II. FUTAM: 1<
Almádi isi. Rózsi (7:10) Wiesner. 2. Sony Boy 
II. (2) Jónás. Ind. m.: Darius II., Ali Baba, 
Győző, Umberto. Tol.: 10:16. 13. 16. Olasz: 39. 
— IH. FUTAM. Elmaradt. — IV. FUTAM. 1. 
Barcikai m. Hajnalka (6) Jónás. 2. Olivia (2) 
Benkő. 3. Ragyogó (pari) Kovács II. Ind. in.: 
Guardian Todd, Oszlány, Danka, H. Boriska, 
Ecuador. Tót.: 10:111. 19. 16. 16. Olasz: 56. — 
V. FUTAM. Elmaradt. — VI. FUTAM. 1. 
Friedmann E. Fuss (6) Marschall. 2. Jutalom 
(7:10) Feiser. Ind. m.: Ibrány, Fregoli. Tót.: 
10:87. Olasz: 30. — VII. FUTAM. 1. Neubrunn 
R.-né Bufelejtő (3) Jónás. 2.
Kovács II. Ind. m.: Express, 
Tót. 10:54. 15. 12. Olasz: 53.
L Baranyai J. Evvlva (1%) ifj. Baranyai. 
Kacér (pari) Friedmann. Ind. ni.: Tündérlány, 
Mima. Tót.: 10:21. Olasz: 26. A Rózsi—Haj
nalka double 10:395.

Vasárnap. I. FUTAM. 1. Waldner S.-né Gi
zella (4:10) Zwillinger. 2. Najád (12) Maszár
I. Ind. in.: Guardian Trust jun., Danka, Ma
rokkó. Tót.: 10:14. 12. 16. Olasz: 90. — II.
FUTAM. 1. Pusztabcrényi ni. Oszlány (6) 
Maszár F. 2. Arditti (8) Jónás. 3. Láva (4) Fei
ser. Ind. ni.: Sonny Boy II., Lilla, örzse, Gc- 
orgette, Revizionárius, Vinko. Tol.: 10:118. 27. 
29. 20. Olasz: 97. — III. FUTAM. 1. Puszta
selypi m. Csalogány (3) Feiser. 2. Fenegyerek 
(12) Lamperth. 3. Madam (10) Marok. Ind. m.: 
Gabriella (mint I. diskv.), Urbór (mint II. 
diskv.), Opál, Nincs tovább, Tallér. Tol.: 10:43.
18. 31. 53. Olasz 236. — IV. FUTAM. 1. Hol
lón isi. Challmar (4:10) Zwillinger. 2. K I. 
(3). Vont. Ind. m.: Pusztaberénv, Galli Curci. 
lót.: 10:12. Olasz: 29. — V. FUTAM. 1. Stein
J. Sellő (2) Stein. 2. Pávia lánya (8:10) Ko
vács II. Ind. ni.: Szerető, Express, Jeles O. S. 
Tót.: 10:90. 19. 12. Olasz: 44. — VI. FUTAM.
l. Scheibel N. Orkán (0:10) Feiser. 2. Enyém 
II. (3) Marschall. Ind. ni.: Osztalék (mint I. 
diskv), Feri O. (mint III. diskv.), Thvra. Tót.: 
10:15. 10. 11. Olasz: 28. — VII. FUTAM. 1. 
Stauffer E. Gondolat II. (3) Kovács II. 2. Hi 
(5) Steinitz. 3 Eduard B. (4) Zwillinger. Ind.
m. : Suhanc B. (mint II. diskv.), Guardian Todd
(mint III. diskv.). Oly, Erika O., Melinda, Mus- 
cléapa. Tót. 10:75. 15. 20. 20. Olasz: 59. —
VIII. FUTAM. 1. Vas Gy. Ürge vár (l’/t) Fel
ser. 2. Tamerlan (1H) Maszár I. Ind. m.: Több 
sincs, Allczo, Fényes, T/indérlánv. Tót.: 10:83.
19. 16. Olasz: 35. Az Oszlány—Csalogány 
double 10:1045, a Sellő—Gondolat II. double 
10 656.

A szerkesztésért és kiadásért felel; 
DR. ELEK HUGÓ
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