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Gyilkos merényle t 
Toby József tanár 
válóper! tárgyalásán

A férj a bíróság tárgyalótermében revolverrel lelőtte a 
feleségét, azután rálőtt Ágoston bíróra és Gál ügyvédre

Szombaton délután öt órakor a Fasor
szanatórium előtt

egy súlyosan sebesült, vérben üsző 
asszonyt emeltek ki az autóból.

'Az uriasszonyt egy férfi támogatta és az 
ápolónő segítségével vitték fel az első eme
letre. Alig néhány perccel azután, hogy ez 
a jelenet lezajlóit, a szanatóriumban ukáz 
ment minden alkalmazottnak, hogy

erről az ügyről senki említést ne tegyen, 
mert a család’ óhaja az, hogy az ügy titok
ban maradjon.

A szanatóriumi jelenet mögött, minden 
részletébe^ érdekes és izgalmas családi tra
gédia húzódik meg:

egy bírósági teremben revolverlövések 
dörrentek;

egy férj a válóperi tárgyaláson rálőtt a 
feleségére és kétszer egymásután eltalálta. 
Majd a biró és felesége ügyvédje felé is 
lövést tett, ezek azonban nem találtak.

Szombaton a késő délutáni órákig húzó
dott a gödöllői járásbíróságon egy válóperi 
tárgyalás, amelyen

Toby József tanár és felesége álltak 
egymással szemben.

A válóperi tárgyalás izgatott hangulatban 
folyt, szemrehányások röpködtek a levegő
ben,

heves szavak követték egymást 
és a bírónak a legnagyobb eröfezitésbe ke
rült, hogy a tárgyalás menetének nyugal
mát úgy ahogv, de biztosítani tudja.

Amikor a biró a tárgyalás végén 
enunciálta, hogy a tárgyalás folytatását 

elhalasztja,
a férj, Toby József tanár izgatott lett és 
kérlelni kezdte a bírót, hogv

mondjon végleges Ítéletet, mert idegei 
nem bírják a halogatást.

Ebből a kérésből ismételt szóváltás támadt, 
amelynek során a férj veszedelmesen izga
tottnak látszott Szó szót követett, majd

Toby előrántota revolverét és gyors 
egymásutánban két lövést adott le fele
ségére. Mind a kél lövés talált. Majd 
még kél lövési lett, az egyiket Ágoston 
bíró, a másikat az asszony ügyvédje, 
Gál dr. irányában, ez a két utóbbi lö

vése azonban célt tévesztett.
Az asszony velőtrázó sikollyal össze

rogyott, a férj pedig kétségbeesett, amikor 
tudatára ébredt annak, hogy mit cseleke 
dett. Ekkorra mái kihívták a csendőröket, 
akik

azonnal letartóztatták Toby Józsefet.
Az asszony ügyvédje, Gál dr. autót ho

zatott és
a súlyosan sérült asszonyt behozta 

Budapestre
a fővárosi Fasor-szanatóriumba, ahol Freud 
Frigyes dr. igazgató-főorvos, az I. emelet 
37. számú szobát jelölte ki a megsebesült 
uriasszonynak. Azonnal telefonáltak Adám

sebészfaárnak, aki még a késő délutáni 
órákban megvizsgálta Tobynét és megálla
pította, hogy

az egyik lövés a tüdőbe fúródott, a má
sik lövés az asszony vállperccét hor

zsolta.
Sashalmon és Gödöllőn csak vasárnap 

terjedt el a hire a tragikus eseménynek. 
Sashalmon mindenki ismerte Tobynét. az 
ismert újpesti családból származó Simon 
Erzsébetét. Toby József, aki nyugalmazott 
középiskolai: tanár, ezidöszerint .

a sashalmi Szent Imre magánkórház 
gondnoka és társtulajdonosa.

Tobyék boldog családi életet éllek hosszabb 
ideig, körülbelül másfél évvel ezelőtt élese
dett ki a házastársak között a viszony.

Toby udvarolni kezdett egy hölgynek, 
aki a kórház alkalmazottja volt

és az ismerősök, szomszédok figyelmeztet
ték erre Tobynét. Amikor az asszony szem
rehányást tett az urának, férje csak ennyit 
mondott:

— Minden igaz ...

nem ismétlik meg a zsidóellenes ttoBsoítot 
Németországban Kifosztottak két zsidó kereskedőt Kölnben

Berlin, április 2.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Slrcicher 

nemzeti szocialista képviselő a zsidó rém
hír- és bojkottpropaganda elhárító bizottság 
elnöke ma nyilatkozott és kijelentette, hogy 
valószínűleg

nem ismétlik meg szerdán a tervezett

zsidóellenes bojkottot Németországban, 
mert erre —a külföldi hírek szerint —nem 
lesz szükség. Amennyiben azonban a nem
zetközi zsidóság a harc folytatását kívánja, 
úgy felkészülve veszik fel ezt a harcot.

A kölni rendőrség jelentése szerint szom
baton este két nemzeti szocialista egyen

A berlini bojkott-nap egyik érdekes mozzanata: a rendőrség kordont von a kiéli város 
rész egyik utcájában, ahol a tömeg megszállja a zsidó üzletek bejáratait

— És te ezt be is vallód? — indulatosko- 
dolt az asszony.

— Természetes, hogy bevallom — vála
szolta egykedvű nyugalommal a férj —, 
vedd tudomásul, hogy

nem szeretlek, hanem a másikat
és csak egy szívességet tehetnél nekem, ha 
beadnád ellenem a válókrresefet.

Tobyné két okból nem akarta elhatározni 
magát a válásra. Az egyik exisztenciális 
ok, a másik pedig az, hogy

rajongásig imádta 16 hónapos gyerme
küket.

Együtt élt tovább a férjével, egy fedél alatt, 
de

állandó lázongások és békétlenkcdésck 
közölt.

Október elején történt, hogy éjszaka 
összevesztek a házastársak. A kórház gond
noka ekkor

revolvert rántott feleségére,
aki hálóingben, az ablakon keresztül mene
kült ki a házból, ezért

eljárás indult Toby ellen.

De a gyermek iránti szeretet és a nlncs- 
telenség, amely feltétlenül ráköszöntölt vol- 
na ha elhagyja férjél, másnap ismét vissza*  
vitte a férje házába.

Most azután a válópör tárgyalásán bekö
vetkezett a tragédia.

Szombaton este megjelent a Fasor-szana
tóriumban Józsa Jenő dr., a sashalmi kór
ház igazgató-főorvosa, ki megdöbbenésének 
adott kifejezést a tragikus esemény fölött, 
Kijelentette, hogy

soha nem hitte volna Tobyról,
hogy gyilkolásra képes lenne. Toby! egyál
talában szelíd embernek ismerték, akii a 
szerelem vakított el.

Tobyné állapota változatlanul súlyos, a 
golyó még mindig tüdejében van, 

hetekig cl fog tartani, mig felgyógyul. A 
szanatóriumi szobában állandóan mellette 
tartózkodik nővére. A megsebesült uri
asszonynak senkivel sem szabad beszélnie 
és igy a csoportosan érkező sashalmi láto
gatókat a portás udvariasan felvilágosítja 
arról, hogy az első emeletre nem szabad 
fölmenni.

ruhás egyén
behatolt egy zsidó kereskedő rakásába, 
revolverrel kényszeritették a kereske
dőt a lakásban lévő ezer márka és het
ven hollandi forint átadására s azután 

elmenekültek.
A rendőrség megállapítása szerint a bandi
ták — jogosulatlanul viselték az egyenru
hát. Kölnben még egy hasonló esel történt 
vasárnap:

egy másik zsidó kereskedő lakásából 
nemzeti szocialista egyenruhás és a 
kisegítő rendőrség karszalagjával ellá
tott férfiak két vadászpuskát és 35 

márka készpénzt vittek el.
.4 rendőrség keresi a letteseket.

A hamburgi rendőrség megállapítása sze
rint a barnbecki nemzeti szocialista roham- 
osztagosok helyisége ellen elkövetett bom
bamerénylet igen nagy szerencsétlenséget 
okozott \olna, ha a merénylők tervüket tel
jes egészében végre tudják hajtani. Az el
helyezett három bombából azonban csak 
egy robbant fel — de ez is

nagy pusztítást végzett.
Felszakitotla a padlót, átszakitotta a fala
kat és a tetőt s összetörte a bútorokat. A 
katasztrófa elkerülése csak a véletlennek 
köszönhető, mert a rohainosztag) eliek a he
lyiséget tiz perccel előbb hagyták cl.

Pária, április 2.
(Wolff.) Szombaton este valamennyi zsidó 

szövetség részvételével nagygyűlést tartot
tak, amelyen

tiltakoztak a németországi zsidók álll-
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tólagoa üldözése ellen.
’A gyűlés végén határozati javaslatot fogad 
fák el, fjinely Mzerinl a németországi kikéi- 
zösitósi mozgalom kihívó válasz a világ 
közvéleményének önkéntes tiltakozására. A 
határozati javaslat annak biztosításával 
végződik, hogy az egybegyűltek hajlandók. 
lovábbra ia küzdeni az üldözések ellen és 
fellebbeznek a világ szellemi erőinek jog- és

Vasárnap reggel a braunschweigi főpálya
udvaron letartóztatták Gassner dr.-t a Braun-

Letartóztatottakat kisérnek a rendőrségre Bniunsehweig utcáin
Bzabadságliszl elet éhez.

A németországi események az egyiptomi, arab 
ét európai sajtóban élénk visszhangot kelletlek 
és o lapok nagy részvéttel imák a németországi 
Zsidó lakosság állítólagos i.................................

ii Iliin ii ni mi i JTSZIICI , . _ , .
(MiiMról. A íoíróí “By^zsen fogházába.

Súlyos zavargások 
vasárnapja Ausztriában 
A* áldozatok száma még ismeretlen

‘ *— Béttf, április 2.
X vasárnapi nap folyamán Ausztria több 

vidékén került sor súlyosabb kimenetelű 
zavargásokra. Stpjergrsgág két községéből 
jelentenek komolyabb összetűzést. Knittel- 
fetd városkában vasárnap délelőtt mintegy 
Máz egyenruhás védőrségi munkás gyűlt 
össze, akikhez hamarosan sokan csatlakoz
tak, úgy hogy

a tömeg mintegy ezerfőnylre növeke
dett.

A felizgatott tömeg megrohamozta a nem
zeti szocialisták otthonát és fenyegetően lé
pett fel a csendőrséggel szemben is. A stá
jer tartományi kormány utasítására katonai 
csapatok érkeztek Kniltelfddbe, amelyek 
a csendőrséggel együttműködve, szétkerget
tek a tömeget. Muhrfeldbcn szintén hasonló 
jelenetek játszódlak le. Ide Grácból érke
zett nagyobbszámu védőrségi tag, akikhez

A jövő évi költségvetés végösszegét
766 millióra csökkenti a kormány
A jövő évi költségvetés — mint megbízható 

helyről értesülünk — most már teljesen készen 
van, a kormány szerdán terjeszti azt a Nem
zeti Egység Pártjának értekezlete elé ét csiltör-

kezoodiK

AzOJ 30IK g^magy. hír.

OSZTÁLVSŰRSJÁTEK 
húzása DtnteMen

Salat löl lei'oggn erdehe, 
hogy a kopott Korajegy ArAt 
mindenki c napokban (izesse 
meg, különben u!ue. nye- 
remény Jogosultságát 11a 
még nincs aorajogyo, slesson 
venni bármelyik fAAruaJtónAl, 
mert mindenkinek Aa minden 
•gye*  sorsjegynek ogytorms n 
nyerési esélye! Kyernl 
azonban <*ak  nz nyerhet, 
•‘Kinek sorsjegye van!

UlM.tihi*  Ars m!. out. surajofreknek*
12.*,.  ?4.P

német konzul cáfoló költeményét azzal Körűk, 
hogy ezt a hivatalos közleményt szkeptikusan 
kell fogadni. A palesztinul zsidó templomokban 
könyörgő istentiszteleteket rendeztek, Irakban és 
Szíriában

gazdasági bojkottra készülődnek
Németország ellen.

Jüntefő gpUépt rendeltek Santiago de Chilé
ben is mintegy kitezer ember részvételével és 
elhatározták, hogy a nómetor-szági állítólagos 
zsidó üldözések mialt táviratot küldenek a Nép
szövetséghez. A gyűlésen

kimondották a német áruk kiközösítését
és Chilében megszakítói Iák a kapcsolatokat nz 
olyan bankokkal és,cégekkel, ahol németek van
nak érdekelve. séröl, amelyben leírását adja majd annak, hogy 

a nemzeti munkatéréből eddig mit tudott meg
valósítani.

Politikai körökben érdeklődéssel várják 
a beszámolót, amely kétségtelenül értékes anya
got fog szolgáltatni a költségvetési vitához nem
csak a kormánypárti képviselőknek, de különö
sen az ellenzéki törvényhozóknak, mert össze-

schweigi műegyetem rektorát. Gassnert, 
összeköttetésben állott az acélsisakos 
vezettél, beszállították a 

aki 
szer- 

bratinscbweigi

csntJaközla'k a község szociáldemokrata ér
zelmű lakosai. 4 tömeg

megtámadta a nemzeti szocialistákat s 
mindkét oldalról több lövést adtuk le.

Grdchól a csendőrség támogatására riadó
autón rendőrcsapatok érkeztek. A M illírjeid 
felé vezető országutat lezárták és a kis vá
ros most el van zárva a külvilágtól. A muhr- 
feldi eseményekről pontos részleteket ez- 
irleig nem sikerült megtudni.

Az osztrák főváros közelében fekvő Wetd- 
lingau községben a nemzeti szocialisták

megtámadták a szociáldemokrata ta- 
uoncottbont és teljesen szétrombolták.

H iencrruustadtban több összecsapás történt 
az egymással szembenálló politikai ellen
felek között. Még nem lehetett megállapí
tani, hogy a vasárnapi összetűzéseknek vol
tak-e halálos vagy sebesült áldozatai.

tökön vagy pénteken beterjeszti a képviselőhöz- 
hoz is.

A jövő évi költségvetés Összeállításénál tekin
tetbe vette a kormány az címűit esztendő költ- 
ségvetési tapasztalatai! és jóval alacsonyabban 
állapitolta meg anuak kereteit, úgyhogy sike
rült

kőzet 40 millió pengővel leszállítani a köli- 
ségvetés végösszegét, amely igy a tavalyi 
806 millióval szemben körülbelül 766 mil

lió lesz.
Az u] költségvetésben tehát már a tnkn-ékos- 

»ág elve érvényesüli, bár igv is el van kerülve 
■ rrn a kormány, hogy » csökkenő bevételeket 
esetleg újabb hitelműveletekkel kell pótolnia. 
Es valószínű, hogy u jövő évi költségvetés hiá
nyainak fedezésére kénytelen lesz a kormány 
ugyanolyan megoldást keresni, mint aminőt a 
Népszövetség pénzügyi bizottságával egyetér
tésben a jelen költségvetési évben már igénybe 
roll.

A költségvetéssel knpcsolnlhan nyilvánosságra 
fog kerülni a kormány jelentése eddigi működé-

ORION
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A. nyilvánosságra hozott 
Mussolini-terv nem azonos 
a római megállapodással 

l>e Jouvenel érdekes nyilatkozata a négy 
nagyhatalom „biztosítótársaságéról"

Párls, április 2.
(A Jiétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) De Jouvenel római francia nagykövet 
Mussolini tervével kapcsolatban érdekes nyilat
kozatot tett a Havas-iroda munkatársa előli. 
Kijelentette, hogy

• nyilvánosságra hozott terv nem nsonos 
azzal, amelyben a római tanácskozásokon 

megállapodtak
és amelynek szövegét egyébként sem állapítot
ták még meg véglegesen. A szerződés semmi
képpen sem foglalja magában azt a gondolatot, 
hogy bármely nemzet sorsáról annak beleegye
zése nélkül döntsenek, mert négy szavazat még 
nem a Nemzetek Szövetségének többsége. így 
tehát

szó sem lehet arról, hogy a négy nagyhata
lom rá akarná kényszeríteni a világra aka

ratát.
Csupán a genfi munkálatok megkönnyítéséről

Elektrifikálás, motor osvon átok, 
exportképes termelés, sóbánya
kutatás, ármentesités és utak 
építése a kormány közmunka
programjában Felosztotta a kormány a tizen- 

ötmlUiés beruházási kölcsönt
A kormány — mint jó forrásból értesülünk, 

— most már részleteiben is döntött a képviselő
ház által megszavazott 15 milliós beruházási 
kölcsön felosztásáról. A beruházások két részre 
oszlanak és pedig nz államháztartás keretében 
teljesítendő és a törvényhatóságok által eszköz- 
lendő közmunkákra.

Az államháztartás keretében a 15 millióból 
6,606.000 pengő került erre a célra 

és pedig a következő beruházásokra.
Elsősorban a budapest—hegyeshalmi vasúti 

vonal elektrífíkálásáról van szó, azután pedig a 
bánhidai erőközpont nagyobb kihasználásáról. 
Ugyancsak ennek keretében történik meg má
sodrendű vasútvonalakon a motoros közlekedés 
létesítése és már

harminc-harnilnckét motorkocsi munkában 
is van.

Ki akarják küszöbölni a drága bentoi haszná
latát és berendezkednek nyersolajra. Ez három 
év alatt amortizálja az eszközölt beruházásokat.

Á hajdusz«bos«lói Íüiűgáx viiúgiiási célokra 
való fölhasználásának kiszélesítésére két

százezer pengői fordít a kormány.
Átalakítják a budapesti nagyobb közintézmé

nyt k — 30—35 középület — fűtőberendezésé
nek kazánjait, ami körülbelül hétszázezer pen
gőbe kerül és ez az összeg két és fél év alatt 
amortizálódik

A közgazdasági célú és hasznos beruházások 
között szerepel — umi különösen a keleti ex
port tekintetében fontos, —

olyan vasúti kocsik megépítése, amelyek 
átrakodás nélkül szállíthatók hajón.

Ugyancsak az álami beruházások között sze
repel

az Alföldön végzendő sókutatás céljaira 
előirányzott összeg, 

mert hiszen a tudományos kutatások azt iga
zolják. hogv

ui Alföldön nrmn.k fgtdgtft «. óin], lu- 
nem esetleg só Is található, 

ami annál fontosabb volna, mert hiszen most 
egyáltalában nincsen sóbányánk Magyaror
szágon.

A lokális érdekű ?. millió 406.000 pengő értékű 
beruházások közölt szerepel

másfélmillió úgynevezett bekötő utak léte
sítésére,

mely összeget az egyes vármegyék között osrta 
nák fel és a vármegyék az útadó alapból öl év 
nlotl fizetnének vissza a rendelkezésükre bocsá 
lőtt összegeket.

Ugyancsak erezi kapcsolatban terűin*  jelen
tősebb összeg vízi és árvédelmi munkálatokra

foglalva kapják a kritikára szükséges anyagot 
a kormány kiadandó jelentésében. A költségve
tési vita tehát ilyenformán érdekesnek Ígérke
zik és mint értesülünk, n húsvéti ünnepek után 
a bizottságok már meg is kezdik a költségvetés 
tárgyalását, úgyhogy május hónap elején már 
a plcnumnak is alkalma lesz foglalkozni a Göm
bös-kormány első költségvetésével.

van szó és arról, hogy céljához segítsék a le
szerelési értekezletet, illetőleg, hogy annak 
eredménytelensége esetén valóságos biztositótár- 
saságot alkossanak a leszeretlési értekezlet meg
hiúsulásának veszélye és a békeszerződéseknek 
erőszakos utón való megváltoztatása ellen.

A vasárnapi napot a francia fővárosban 
rendkívül fontos politikai tanácskozások töl
tötték. ki. Daladier miniszterelnök és Paul- 
Boucour külügyminiszter összeüllek, hogy 
megvizsgálják azt az uj helyzetűi, melyet az 
angol javaslat teremlelt. Miután a miniszter
elnök és a külügyminiszter a kfíbehalóbbah 
megtárgyallak az angol javaslatot

Daladier hétfőre őssr.chivta a miniszter- | 
tanácsot,

hogy MacDonald uj propozicióját o francia 
kormány elé terjessze és Franciaország állás
pontját leszögezze.

és az ill befektetett összegek 17 év alatt törlesz
tetnének vissza. Elsősorban szó van a tiszai ár- 
mentesítő társulatok megsegítéséről, hogy a 
megkezdett árvízvédelmi munkák befejeződhes
senek és erre egymillió pengő van előirányozva.

A Tisza nkó szakaszán, a Kőrös mentén 
500.000 pengő értékű munkálatok történ

nek, 
cnig a borsodi árvizteriilet — közel 21.000 hold 
— úrmenlesi lésére egymillió pengő kölcsönt 
kapnak a magán árviztársulatok.

A Nádor-csatorna 600.000 peugőt, Kis- 
Balaton rendezése 300.001) pengőt igényel, 

aminthogy jelentékeny összeg jut
a budapest—bécsi ut győri szakaszán az ár
területen áthaladó müut kljavitásórn Is.

Debrecen városának is jut ebből az összeg
ből nj földgázkut fúrására,

ugyancsak jelentékeny összeg került a szikess w ________
talajok megjavítására.

Hajdú és Szabolcs vármegye erdőbirtokosai 
ÍOO.QOO pengő hosszú lejáratú kölcsön! kúpnak.

A nemesített és exportképes gyümölcsterme
lés fokozására 209 holdat alakítanak át 

és pedig 1300 holdat alma, 650 holdat szilva és 
50 holdat őszibarack termelésre. Ez az akció 
12 év alatt bonyolít tátik le, a gyümölcstermelő 
gazdáknak adandó kölcsön utján.

A kormány beruházási programjának — mint 
bennünket informállak, — a vezető gondolata 
az, hogy ezek a beruházási összegek arányosan 
osztassanak meg az ipar és mezőgazdaság kö
zött. A mezőgazdasági munkáknál nz n főszem
pont, hogy a befektetendő összegek jelentékeny, 
sőt túlnyomó részét munkabérekre fordítsák, 
de amellett figyelemmel voltak arra is, hogy le
hetőleg hasznos beruházások történjenek.
—. II f

özv. Rzókety BélAné, sr.tJletett l’fetfer
Verona ngy a maga, iu|nt rokonsága nevében 
megtört szívvel jelenít, hogy imádott férje -

Székéül Béla 
oki. méruttk

a tAkns és Székely cég társtulajdonosa, folyó hó 
1-én 58 éves korában boldog hÁznsságánnk 2s-lk 
évében, hosszú szenvedés után Jchhlétre rzenderIHt.

A megboldogult hűlt tetemeit folyó hó 3-án 
d. e. lt órakor a rákoskeresztúri izr. temetőben 
helyezzük örök nyugalomra.
rieffer Artúr 6s ne.fr szilt. Frchs Berta 
epése ós eryórn, Mraeaer Mfkaén*  sritl. Sta«>- 
ter Rnrolin, Ihv. I’ciger Cjulíné szül. 
Staiiber Rózsf nővérei. Ktrasser M'kim, «’r. 
Pogány Jenő e, neje rztll. Pfnfta- Juli- 

» feffer f vttrgy, Hzv. Mente” 
Ariurné született firhtoss Anna ecgoral és

ne.fr
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Uasárnapl tetemrehlvás uecsésen
schani Sándorral ellátszanak a uéres éjszaka történetét - más posta- as bank- 
rabiásokkai is avanüsitiaw - Elromoltok Kiss Kálmánt, a Banditok áldozatét

Vecsés, április 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap reggel nyolc óra Vecsé- 
sen. A községháza előtt néptömegtől sötét
ük az úttest. Szenzációt vár a község: most 
terjedt el a hire, hogy

már Vecsésen van Schailli Sándor, 
nz elfogott postarabló, aki szombaton dél
után Vácott kézrekerült a A/ayer-féle ven
déglőben és most itt őrzik a községházán.

Szombaton délután csendőrjárör jelentke
zett a váci kapitányságon, átvette a foglyot, 
bilincsbe verte, azután vonatra ültették és 
tnég szombaton este elindultak vele Vecsés 
felé. Éjszaka

Schailli Sándor, az elfogott vecsésl posta
rabló

Schail- 
tömeg-

az ut-

keresztül utaztak vele Budapesten és 
éjfélre járt az idő, amikor megérkeztek 

a vecsési állomásra.
A bilincsbevert foglyot a községházára vit
ték, ott az egyik irodahelyiségbe zárták. 
Késő éjszaka volt már. a községbeliek nyu
govóra tértek és csak reggel tudták meg. 
hogy a kasszafuró a községben van, erre 
azután megindult a népvándorlás a község
háza felé.

A közönség türelmetlenkedik, izgatottan 
várja, hogy szemtől szembe láthassa 
lit. Egyszerre csak végigfut a hir a 
ben:

— Hozzák ...
A községháza udvaráról kifordul 

cára két szálas, vállas, szuronyos, kakas 
tollas csendőr. Fekete asztrakánprémes téli 
kabátban, sárga cipőben, kalap nélkül lép
ked előttük

lehorgasztott fejjel, láncblllncsre fűzve 
egy kopaszra nyirt. lehorgasztott fejű, rossz
képű ember: Schailli Sándor. Viszik a pos
tára tetemrehivásra.

A tömeg fenyegetően morajlik.
öklök emelkednek a levegőbe, a lincse- 

lés zord és komor hangulata.
A csendőrök visszaszorítják a tömeget és el
indul a menet a posta felé.

Schailli lehorgasztott fejjel lép be a pos
taudvarra. A csendőrörs parancsnoka elébe- 
áll és ráparancsol: mutassa meg, hogyan 
történt az a bizonyos dolog.

— Kérem, vegyék le rólam a bilincset,
nem fogok megszökni —

ez az első szava.
A kérést azonban nein teljesíthetik, há

romszoros szökési kísérlet után nem lehet 
levenni a kezéről a bilincset, a szabály is 
igy irja elő.

Ezután megkezdődik a tetemrehivás. 
Schailli visszafelé pergeti a filmet, a ve
csési véres éjszaka filmjét.

Elmondja, hogy pestszentlőrinci villamo 
són jöttek Mátéval, onnan gyalog mentek 
tovább Vecsés felé. Máté ismerte a járást, 
lefürészelték a lakatot és éppen hozzáfog 
tak a hivatali páncélszekrény megfúrásához, 
amikor a csendőrök megzavarták őket.

— Én mindjárt kiugrottam az ablakon — 
mondja — vagy százötven lépést futottam, 
amikor lövéseket hallottam. Én

nem lőttem vissza,
nekem nem is volt revolverem.

— Kié volt a pisztoly, amivel Máté agyon
lőtte Kiss urat? — kérdezik a csendőrök.

— A pisztoly az enyém volt, — válaszol
ja — három héttel ezelőtt Máié arra kért, 
adjam kölcsön a pisztolyomat, egy falánk 
macskát akar agyonlőni. Mikor kifelé jöt
tünk, Máté azt mondotta,

magával hozta a pisztolyt, nem akar 
még egyszer börtönbe kerülni.

ha meglepnek bennünket, agyonlövi magát.
A helyszíni szemlére eljött Virág Péter 

csendőr is, aki a tűzharc során agyonlőtte 
Máté Istvánt,, Kiss Kálmán gyilkosát Virág 

csendőr megmutatta, hogy történt a dolog. 
Nem menekülés közben lőtte agyon Mátét, 
a kasszafuró kifelé rohant a szobából, a 
csendőr útját állta,

Máté pisztolyt fogott rá, de ő megelőzte
s egy lövéssel leteritette.

Tiz órára jár az idő, mikor a csendőrőrs 
parancsnoka jelentkezik Milviusz Attila szá
zadosnál, a csendőrségi hírközpont főnöké
nél, azzal, hogy

a szemlét befejezték.
A szemle befejezése után Sehaillit vissza

kísérik a községházára. A folyosón 
szembetalálkozik Máté Istvánnéval, az 

agyonlőtt betörő feleségével,
aki azért jött, hogy Vecsésen eltemetett urát 
exhumáltassa. Schaillt leszegi a fejét, nem 
akar ránézni az asszonyra.

A községházán részletesen jegyzőkönyvbe 
foglalják a vallomását. Hétfőn átadják a 
pestvidéki királyi ügyészségnek.

A nyomozás ezzel még nem fejeződött be, 
a budapesti rendőrséget is érdeklik

Schailli viselt dolgai.
Az a gyanú, hogy Mátéval együtt más bűn
cselekményeket is elkövettek, őket gyanú- 

tják 
a főutcai pnstarabiással és még egy 
sereg kinyomozatlan bűncselekménnyel, 
bankrablással és azzal Is, hogy lelőtték

Soknevü veszedelmes szélhámosnőt 
tartóztatott le vasárnap a rendőrség' 

Csizmás Oktáviánnál, a belügyminisztériumi paprilra- 
merénylet elitéit „áldozatának" lakásán fogták el a 

vakmerő kalandornőt
A budapesti királyi büntető törvényszék 

körözőlevele alapján vasárnap délelőtt a 
főkapitányságon előzetes letartóztatásba 
helyezték Balcó Margit 21 esztendős állás
nélküli magántiszt viselőnőt.

A fiatal leány több divatárucikkct vett át

egy ui szőnyeg agy szép függöny 
újjávarázsolja a lakót

Futószönyeg
65 cm. ítélet jó strapabíró _ _ mtr

Mintás futószönyog
kiváló minőség, Ró c:n szélei... — — — —

Modern futöszönyeg
sdnes oslkozoti, 90 cm ítélet — —____

Herkules futószönyeg
igen tartós minőség. 90 cm ítélet ...._ _

Híziszöttes öss’ekdtöszön.eg
rojtos, modern mintái möselyemből — ... ..

Nagyszönyeg
290 X 190 cm duplahurkos, erős strapabíró

1-3 Juttabucklé nagyszönyeg
kitűnő minőség, 800 x 200 cm nagyiig

Rojtos nngjszönyeg
nyírott jnttavelnr (plüss), 800 x 200 nagyi

Torontáli szőnyegek
mindoa méretben, négyzetmétere ... — —

I-i Magyar perzsnszönyogek
tiszta gyapjn, kóticsomózásuak □-méter*  ..

-.93
1 65
1.80
2.90
2.90

18.—
41.—
68
18 —
47.—

Ezen cikkekből viszonteladókat r.em szolgálunk ki, 
Mennyiségek korlátozását fönntartjuk.

Húsvéti 
lardinette" 

kosár
Uvog likőr 
csokoládé tojás 
csokoládé nyúl 

Élelmiszer-osztályunkon sápok, halak, konzervek rendkívül o'csók.

IVAmftbNOK
Rákóczi-ut 72-74

POSTAI MEOKENDELftSEKET UTÁNVÉTELLEL SZÁLLÍTUNK ))))•

A

a statárium Idején Pestszentlőrlncen 
egy garázsban a fiatal diákot, aki meg

zavarta őket.
A budapesti rendőrség kikéri az ügyészség
iül Sehaillit és kivizsgálja ezeket a dolgokat.

Mialatt az izgalmas helyszíni szemle folyt.
Kiss Káhuánék háza előtt ravatalt állí

tottak föl.
feketével bevont ravatalon helyezték el a 

tragikus végű Kiss Kálmán holttestét. Szá
zával zarándokollak a leesésiek a polgári 
bátorság frontján hősi halált halt Kiss Kál 
inán ravatalához. A koporsót koszorúk, virá 
gok borítják.

Délután félnégykor temették Kiss Kálrr*nt  
a vecsési temetőben, nagy gyászpompával. A 
zokogó rokonokon kívül a küldöttségek 
egész sora állta körül a sirl. A posta vezér
igazgatóság nevében Silhavy Aladár posta 
igazgató jött el, kivonult a vecsési postahiva
tal egész személyzete, Balázs István posta 
mester vezetésével, a községi elöljáróság és 
csendőrség küldöttjei, kivonult a helyi cser 
készcsapat, a tűzoltóság és képviseltette ma 
gát a MOVE, mert Kiss Kálmán lövészcsapat 
parancsnok volt.

— Szegény Kálmán, — mondja a sírnál 
egy ismerőse — mindig azt mondotta:

csak én kerülnék szembe egy banditával, 
majd én megmulatnám. Szegény, most ez 
lett a vége ...

bizományi elárusitás céljából és azokat el
adta. A cég följelentést tett ellene a rend
őrségen, mire megindították az eljárást és 
az ügyészség

elfogató parancsot bocsátott ki ellene.
' Balcó Margit Csizmás Okfávián volt belügy-

. —.83

.55

U/eekend-pórnn
kevert gyapjúval töltve — — — — .

Kokét (pitlsch) sezlón ölvető _ 
Grmdin storfüygöny » 80 

műselyemmel hímezve fehér és ekrB — — W
Függöny eftomin

teliér. ajouros 50 széles, métere —

Modern lüggönykeimo _ S5
3 drb szörmatrne 34 _
Virágos szaténpoplan 14r0

fehér vattával, kézzel varrva 180X180 nagyi ■

Müseiyeni brokáfpuplan
elsőrendű kivitelien 180*130  nagyi.

Nyugágy lábtarlúval
l-a gőzölt buktából slndamrehnt stlnes hu- C O/J 
satui 6.60, rendes piros csíkos huzattal...

24.80

TOJÁSOK, NYULAK
1 Ura. óriási csokoládé tojás — —.88 
1 drb. közép csokoládé tojás — —44 
1 drb. kis csokoládé tojás - — —.22 
1 drb. óriás frokkos nyúl——.88 
1 drb. közép nyál- - - - - - - - -
1 drb. kis ayúl- - - - - - - - - - - -
1 drb. töltött csokoládé tojás koséi

_—.44 
--.22 
_—.88

SÜRGŐS | TÁVIRAT

Vegyen
Wdáfffó

Mu/zá*  m/iA e, fi étf ti 
áfihifédt f-énés ÍO-étt. 
&fé)Aeté Cegti<iffife66 itytfeminy

t&yéjX' ff. 2b.- Z Jiffjyed $6.-

3$ táíí Jl. ed
^a'nfifíni ’i .t. 

tév 3.
^dutafvwiyrv, tívdctJ, fajion/ 

teCefcnort- (SZ ~~O -(>(>),

miniszteri tisztviselőnél lakott a Márvány
utca 44. számú házban.
Egyik helyen mini Schneidcr Dénes tábor
nok özvegye szerepelt, másutt Szabó Dénes 
tábornok özvegyének adta ki magát, mig 
sok helyütt báró Barkóczi Margit néven 
szóló iratokkal igazolta magát és hamis ne
vei között sűrűn szerepelt özv. Lévay Qé- 
nesné néven is. A múlt év tavaszán, 1932- 
ben, az újpesti szülőotthonba vétette fel 
magát és olt is mint dr. Lévay orvos neje 
szerepelt a fölvételi névsorban. A fiatal ka
landornő minden lehelő alkalmat megraga
dott arra, hogy az emberek hiszékenységét 
kihasználja és tőlük

pénzt csaljon ki.
A rendőrség éberségén azonban meghiúsult 
minden további szándéka, vasárnap délután 
a Markó-utcai fogházba szállították.

Rendkívüli apnlafunki
1000 darab Weekend fi nelltakaró »®.95 

kiváló jómlnőségll, 5-féle alapszínben, bordűrrel, 
darabonként — — _  ... — — — *UID

2000 darab cca 120X00 cm. na/ yiógu 
magyar gyártmányú M. D. Cs.

Szultán (oiiiss) szönveg 5-90
rojtozva, bordó alapon, perzsamintAa — —

LIKŐRÖK. BOROK
'/, I. lO’MI IMIIM (llreíbetét 3« t.) —.81
7i l. 40" o-os barack, izllia. eper r. törköly —.88 
7> l. magyar konyak (Uvogbetét 36 fillér) ■ 88 
7< III. Ilntmi WmlMi. ür<.ggei egyli« - .88 
2 liter asztali Dór, domljonban (botét 68 f.) -.78 
7io Illői csopaki rizllng 20 nnón —.44 
7.0 liter tokaji jonoDíthor (betét 20 f.) *8-  
71. Illői lokaii szamorodni iw 20 « —.88 
1 ing 7i. I. nemes kadaika (botét 20 r., —.44

ekdt%25c3%25b6sz%25c3%25b6n.eg
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fi „pa9a9á|os“ Gábor miatt 
vasárnap SngyiiKossagot Wsé- 
ratt raea a New vork-paloMhan 
Sísföé Bfiske éáiicesnö

Hílfi'.'isfii szaraiéin Gábort - zokogta a rendőrségen
Gábor Sándor többször Is élét jelt adott 

magáról. A legújabb hírek szerint már 
Bécsb/U is továbbutazóit és most levelet 
küldött az ügyvédjének, amelyben azt irta,

pénteken, április 7-én visszatér Buda
pestre és önként jelentkezik

n rendőrségen.
Ezen a napon ugyanis fontos törvény 

széki tárgyalása lesz Gábornak. Azt a pórt 
tárgyalják, amelyet a fíoyal-Orfeum igaz 
gatósága, mint a Papagáj helyiségének tu
lajdonosa bérleti ügyből kifolyólag indított 
ellene.

A mentőakció folyik s mindenki várja, 
valóban hazajön e (táltor.

Vasárnap este egyébként újabb megdöb
bentő fordulata támadt Gábor Sándor szö
kése körül hullámzó eseményeknek. A kora 
esti órákban dr. Faragó József Jánosnak, a 
megszökött Gábor Sándor ügyvédjének a 
Newyork palotában lévő lakásán

egy elegáns selycmruliá*,  prcuibuudáo 
nő jelcjat meg.

'Az ügyvédet kereste. Faragó volt otthon. A 
házvezetőnőnek feltűnt a fiatal nő rend
kívüli idegessége és megkérdezte, milyen 
ügyben keresi az ügyvédet.

— Slnkó Erzsébet vagyok, Gábor Sán
dorról akartain már végre hirt kapni, 
de ugy látszik, ez már sohasem sikerül...
A leány nl'g hogy ezeket elmondotta, hir

telen a korláthoz ugrott s keresztül akarta 
vetni magát. Az ügyvéd házvezetőnője, Ko

Beismerte a százpengősök hamist- 
lásáí a földest fiatal gazdalegény 
A kezefején lévő anyajegy vezette nyomra a rendőrségei

Debrecen, ápr. 2.
(A Hétfői Napló fudósitójának fele/onjelen- 

lése.) A Debrecen és környékén forgalomba ho
zott százpengős hamis bankjegyek készítőjét, 
Szabó Kálmán huszonkt téves fftldesi gazdale
gényt vasárnap a főldeai csendőrség beszállította 
a debreceni ügyészséghez. A fia-lal legény, akit 
falujában, mint ezermestert ismertek,

bevallotta, hogy a körülbelül három hó óta 
forgalomba került hamis százpengősüket 6 

készítette
és azokból több darabot helyezett el a debre
ceni bankokban, ékszerészeknél, aminthogy 
n tettes kilétét is az F.ngel László ékszerész pon- 

Habig kalap 
IV, Kossuth Lajos-u. 1. *.  T„

Tévedésből a hullaházba
akartak szállítani egy élő
asszonyt A halott csecsemő helyett az 

élő anyftért kUldték a furgont
Páratlanul álló eset történt a VI. kerületi 

kapitányságon.
Elrendelték egy élő asszony felboucolá- 
sál, helyesebben a törvényszéki orvos

tani Intézetbe való elszállítását.
Természetesen tévedés történt, amit még 

idejekorán észrevették Igy aztán a sajátsá
gos „hulaszállltás" elmaradt.

Az Angyalföld egyik kis utcácskájában 
egy gyári munkás feleségénél koranülés 
történi. Kezelőorvos hiánvábun a kerületi 
tisztiorvos látogatta meg és miután nem volt 
tisztázható, vájjon nem történt e bűnesetek-.

Vegyen Tatáéi
Viliit

Fürdö’gnzgntósáR: Siófok. Tel 1 
Budapest, jüiuoiyküiut 3,a. TeL 45-2-0?

ra ne zag Erzsébet
kirohant a folyosóra, formálisan dula- 
lu-dnl kezdett a leánnyal, aki minden
áron keresztül akarta vetni magát a 

korláton.
Az öngyiikoskisérlet izgalmaira összeverő
dőit nz egész ház. Rendőr került elő, aki
nek a házvezetőnő elmondotta, hogy az 
utolsó pillanatban kapta el a leányt, akt 
fid test ével már kercsztiilhajolt a korláton. 
A rendőr előállította a főkapitányságra az 
elegáns fiatal nőt, s itt megállapították, 
hogy

a leány valóban Slnkó Bliske táncosnő
vel, Gábor Sándor barátnőjével azonos,

aki oly sokat szerepelt Gábor Sándor szö
kési ügyében. A leány a rendőrségen meg
nyugodott s azután a rendőrtiszlvisclő kér
désére ezeket mondotta:

— A bárban, ahol táncolok, ma délután 
néhány pohár konyakot ittam, aztán Faragó 
ügyvédhez mentem el. Elhatároztam, hogy

ha nem kapok hírt Gábor Sándorról, 
leugrom az emeletről,

nem bírom már tovább ezt a reménytelen, 
bizonytalan helyzetet. Halálosan szeretem 
GáborL De ö itlliagyott engem s most a 
legkétségbeejtőhb helyzetben vagyok.

A leány vallomását többször zokogása sza
kította félbe. A tendőrségen végül is a tán
cosnő lelkére beszéltek s miután megígérte, 
hogy lemond az öngyilkossági szándékáról, 
elbocsátották a főkapitányságról.

los személylelrftsfinak köszönheti a nyomozó 
hatóság. Az ékszerésznél ugyanis egy aranyórái 
vásárolt Szabó Kálmán é$ nkkor az ékszerész 
észrevette, hogy a jobbkezén egy eperalaku 
•■myajeyy van.

Kábán Is vásárolt egy hamis százpengőssel n 
fiatal gazdalegény és akkor nz ottani kereske
dőnek is feltűnt a kezefején látható anyajegy.

A pénzhamisító fiatal legény lakásán 
a legmodernebb fototechnikai műhelybe

rendezést találtuk.
Részletes kihallgatása alkalmával beismerte, 
hogy

a hamisítványokat teljesen egyedül készí
tette és ő maga hozta Is forgalomba.

A százpengősök különben valóban tökéletes 
hamisítványok és n Nemzeti Bank debreceni 
fiókjának megállapítása szerint csupán a vizjegy 
hiányzik róluk és ezért volt lehetséges, hogy a 
nagyobb debreceni pénzintézetek pénztáraiban 
is sikerült töblret elhelyezni.

inény a folyamat elősegítésére, szokás sze
rint

értesítette a kerületi kapitányságot, 
gondoskodjék a magzat törvényszéki orvos
tani megvizsgálásáról.

A kerületi kapitányságon a rendőrkapitány 
nem vette észre a tisztiorvosi értesíté
sen. hogy koraszülésrői van szó és hogy 
csak egy magzatot kell megvizsgálni, mert 
ez a megjegyzés csak a cédula másik olda
lfal szerepelt így történt, hogy

elrendelte az anyának a tttrvénysséki 
orvostani intézetbe való elszállítását.
Ugyanekkor a kapitányság detektiveket Is 

küldött az esel színhelyére A detektív sem 
mit sem tudott arról, hogy tévedés folytán 
el akarják szállítani az anyát, jegyzőköny
vet vett fel a tényállásról majd figyelmez
tette a hozzátartozókat, hogy

ne nyúljon senki a megvizsgálandó 
anyaghoz,

mert azl ej fogják vinni a törvényszéki or-, 
vostnni intézetbe. Ekkor derült ki, hogy to
vábbi bonyodalmak történtek:

az anya egyik nőrokona betette a mag
zatot egy pnplrdohotba és magával vittr 

a rendőrségre.
Megindult a hajsza a papirdohoz után. 

Ilyen esetben ugyani*  a magzatért különle-

Olcsó ds Jó a
DITHtCHSTEíH 

ge, kerékpáros hullakocsit küldenek, szí- 
gom rendelet tiltja a villamoson, vagy gya
log történt szállítást közxsgészségügyi okok
ból, az pedig egyenesen példátlan eset, 
hogy

a „hullát" valamelyik hozzátartozó 
hóna alatt maga szállítsa.

rendeltetési hejyére. Végre hosszas bonyo
dalmak után megkerült a papirdohoz, tar
talmával együtt.

Az anya hozzátartozói közben megtudták 
a hullakocsi kirendelését. A tévedés kide
rült és ■ főkapitányság hullaszállító autó
ját visszarendelték.

Mé^ymállíö pengős k&ra 
öt vádlott, hetv&n tanis, 

20 napos fötáBegy@alá& Dob- 
recensen és BSudapeston

A Debreceni Ipari és Kereskedelmi fit. össze
omlását ma kezdi tárgyalni a budapesti 

törvényszék
Ma, hétfőn délelőtt 9 őrekor kezdik meg a 

budapesti büntetőtörvényszék JZorod/h-tanacsa 
elölt az utóbbi idők egyik legnagyobb monstre 
perének tárgyalását:

a Debreceni Ipari és Kereskedelmi Rész
vénytársaság összeomlásából támadt bűn-

Szenzációs
az uj 30.-ik m. klr.

osztólysorsjáték

Rendeljen sorsjegyet azonnal

Kiss Károly és Tsa 
bank réRZvénytArB»nAgnál 

Budapest, IV, Kessutli l ajos-utca 1.
Telefon: S5-2-42

Fiók ; VII.. Érzőé bet-körút 15.
Telefon: 42-2-03 

A sorsjegyek hivatalos Ara: 
Nyolcad Negyed Fél Egész_
Tp~ oF~ "TÁP

Elfogták a fehérnemű-
,, tisztító intézetek betörőit

Tíz betörést ismertek
be — Üzleteket nyitottak a lopott holmi kiárusítására

Jő fogást csinált az elmúlt éjszaka a rendőr
ség. Bizalmas utón arról értesítették a főka
pitányságot, hogy a Ferencvárosban az Angyal
utca egyik házában két fiatalember lakik al
bérletben, akik nappal alszanak és csak kapu
zárás előtt pár perccel távoznak el lakásukról. 
Az is feltűnt a szomszédoknak, hogy a jól öl
tözött férfiak rendszerint

hajnalban térnek linza csomagokkal, bő
röndökkel megrakodva.

A detektívek figyelni kezdték a gyanús embe
reket és napokon át tartó figyelés után meg
állapították, hogy a két férfi, akik álnéven 
voltak bejelentve, Klenácn Kálmán 31 éves 
.szabósegéddel és Pál Jenő 44 esztendős könyv
kötősegéddel azonosak, akik régi ismerősei a 
rendőrségnek. Kienács nyolc, Pál pedig tizen
három esetben volt büntetve betöréses lo
pásért.

A régi notórius betörők a budapesti 
fehéraesiütlsztltó intézetek rémei

voltak. Máshová, mint tisztiló intézetbe sóba 
be nem törtek. Ha nedves vagy vasalatlan volt 
nz ellopott ruhanemű, az nem bosszantotta 
őket. Száritókötélen a pallóson kiterítették a 
lopott ingeket és egyéb holmikat azután va
salónőt fogadtak fel. aki szépen kivasalta a lo
pott holmikat. Angyalföldön, a Szent László- 
utón egy kis üzletet bérellek és ott árusították

Értesítés!
Tisztelettel tudatom niurjrrnbecRült vendégeimmel, 
Begy s IV., (Jurta-utca 2. alatti ét-ermemet megpzln- 
íenem. Ksotrni hftlAean megkörzönöm az. eddigi nai
von tAmogatAat, egyszersmind értesíteni mélyen tisz
telt vendégeimet. isreeróMimet, jóbarátaimat, hogy

IV.. Kossuth laies-uica 12. alatt 
„KORONfi**:-  
sOrDzOmsi 

megnyitottam!
Polgárt árak, Dreher^tfrttk é« kttünő 
uaaMynr konyha!

További szives támogatást kér
HOLtBJtEZ8Ö

Ami természetes, 
Abban lehet bízni,

Igmátidi
használ,

Nem fog csalatkozni.

ügyet tárgyalják.
Annnk idején nemcsak közgazdasági, de társa
dalmi körökben is sokat beszéllek arról, hogy 
a debreceni iparvállalat, miután Budapestre 
tette át székhelyét, vagyonilag összeomlott a 
ezekután

Fülöp Sándor vezérigazgatót s az igazga
tóság tagjait letartóztatták.

Később szabadlábra kerü’tek, de az eljárás to
vább folyt ellenük.

Az ügyészség vádiratában
csalással, okira tliam isit ássál, hűtlen keze

léssel
vádolja meg Fülöp vezérigazgatót és társait. A 
vád szerint, amikor a vá'lalat már fizetésképte
len volt, aktív mérleget készítettek s ezzel meg
tévesztették a részvénytársaság üzletfeleit. A 
mai tárgyaláson Fülöp Sándor igazgatón kívül 
Berger György, Lázár Adolf, Weisz Jenő, Rákos 
György igazgatósági tagok ülnek a vádlottak 
padján.

Négy millió pengő kárért
tartoznak felelősséggel a vádlottak. Most ké
szült el a bűnügy halszázoldalas szakértői je
lentése is, amely szerint

1974)90 pengős kár terheli „csupán*  a 
vállalat volt vezetőit.

A Horváth-tanács tfz napig Budapesten tár
gyalja a monstre pert, majd a debreceni tanuk 
nagy számára való tekintettel Debrecenbe uta
zik n bíróság és itt ugyancsak tiz napon ke
resztül folytatja az ügy tárgyalását, összesen

70 tanú kapott idézést
a főtárgynlásra, amelyet gazdasági és bank
körökben élénk érdeklődés előz meg.

ki a lopott fehérneműt. Jól kerestek, míg a vé
letlen nem juttatta őket rendőrkézre.

ök fosztották ki többek között a Margit- 
körüli és több pesti vegytisztító intézetet is. 

Tíz betörési ismertek be.
A házkutatás során a rendőrség nagymennyi
ségű fehérneműt lefoglalt 6s egyben felkéri a 
károsultakat, hogy jelentkezzenek a főkapi
tányságon II. emelet 217. szám alatt.

Gyógyszer helyett téve
désből karbonsavat adtok 
egy kétéves kisfiúnak

Súlyos gyermekbaleset 
a Sz.v-ulcában

Megdöbbentő szeretjoétienség történt a 
Sziv-utca 16. számú ház egyik földszinti la
kásában. Úrik Béla zongorakészitö-mester 

kétéves Béla nevű kisfiának orvomig 
helyett tévedésből karbolsavat adlak be.

Urikék április elsején költözködtek be a 
Szív-utcai lakásba, a költözködés alkalmával 
szokásos nagytakarításhoz vásárolták a kar
ból savót, amelyet a hurcolkodás zűrzavará
ban a teljesen

hasonló üvegben levő orvossággal cse
réltek fel.

A kisfiút nyomban súlyos rosszallót fogta 
el és eszméletlen állapotban szállították a 
mentők a Fehér Kereszt gyermekkórházba.

Asirok ápolása
üct a réjü krreoeaJ áll. mini u üi központ! l«r. 
temetőben ÁPRILIS MÁSODIK FEJÉBEN VESZ! 
KEZDETÉT. Befizetések a PESTI CHEVRA KADISA 
MtkWAban. VI!., Erzsébet körül 2fl. szára alatt 
MAR MOST eszközölhetök. esetleg ugyanoda postán 
U beküldhetők.
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Egész családtól Hl akarta irtani a feie- 
ségsyilkos nagykanizsai törzsőrmester 
Tihenszhy három gyormoho szemeiáitára szúrta la az asszonyt

Olcsóbb és jő
miüt az

Nagyaknlzsa, április 2.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A nagyka

nizsai rendőrségen vasárnap délelőtt kezdő
dött meg Tibenszky Ferenc nyugalmazott 
honvéd törzsőrmester kihallgatása, aki tud
valévőén tegnap

egyetlen késszuráual meggyilkolta fia
tal feleségét.

'A nagykanizsai rendőrség vezetője: Dendyuk 
Antal rendőrkapitány foganatosította a gyil
kos Tibenszky kihallgatását, azonban az 
opatikusan viselkedő ember nem volt haj
landó részletes vallomást tenni.

Vallomása helyett azonban igen érdekes 
előzmények derültek ki a rendőri nyomozás 
során. Megállapították ugyanis, hogy Ti
benszky már hosszú idők óta készült nem
csak feleségének meggyilkolására, hanem 

egész családjának kiirtására Is.
Legutóbb csütörtökön lopózott be három 
gyermekével külőnváltan élő feleségének la
kására. kabátja alatt egy tőrt és egy élesre 
köszörült baltát rejtegetve. Az asszony azon
ban észrevette, kiszaladt az utcára, ahol

Longauer Imre nagykanizsai lelkésszel ta
lálkozott. A lelkész az asszony után siető 
Tibenszkynek lelkére beszélt és sikerült is 
annyira lecsillapítani, hogy clvehctte tőle a 
gyilkos szerszámokat.

Szombaton délután hatalmas szarvasölő 
kését magához véve, újból feleségéhez in
dult Tibenszky. Az asszony, hiába invitálta 
őt szives szavakkal a férje, megint kirohant 
a kertbe, ahol a házigazda: Simán János 
hetvenötéves kereskedő tartózkodott. Ugyan
ott játszadozott a három kisgyermek is, 
akik közül a legidősebb harmadik elemista.

Gyermekei szemeláttára szúrta halálra 
Tibenszky a szerencsétlen asszonyt, 

majd mikor a gyermekek sikongatni kezd
tek, elkapta a legidősebbet és már ráemelte 
a kezét, hogy leüsse, amikor a kisfiúnak si
került kiszakítania magát apja kezei közül.

Tibenszky Ferencet ma kisérték át a 
nagykanizsai ügyészség fogházába s ugyan
csak ma boncolja fel dr. Miskolczy Béla tör
vényszéki orvos a meggyilkolt asszony holt 
testét

angol urbery
ragián és trenseoat

remek kivitelben és nagy választékban 
kapható a legolcsóbb áron

Nemzeti Kuhaház
Rákóczi-ut 7 (Pannónia mellett)

Báróné és iparművésznö véres 
afférja a József-köruton 

Strahlendorft Gyuláné bárőné följelentette 
a rendőrségen Schassburger Elvira iparmiivésznőt

már megkapott négyszáz pengőt, a hátralevő 
összeg azonban az este nem képezte, dis- 
kusszió tárgyát. Pár nap múltán Bukovinszky 

i udvarias levélben emlékeztette Térfíyt köte
lezettségére, egyben kérte, küldjön neki öt
száz pengőt. A válasz erre a levelére meg
lepő, váratlan és érthetetlen volt. Térffy dr 
ugyanis a»t felelte, hogy ő, tudtával

egyetlen fillérrrel sem tartozik

Bukovinszkynak, aki nyilván tévedésben van. 
Bukovinszky először nem tudta mire vélni

TéríTynek ezt az álláspontját, annál is in
kább. mert hiszen a parti nem zajlott le ki- 
bicék nélkül, de azután egy sértőhangu leve
let küldött Térffynek, aki

provokáltatta.
Az ügy azonban egyelőre nem kerülhet lova- 
gias elintézésre, mert előbb becsúletbiróság 
dönti el mi történjék, de beleavatkozott ebbe 
az afTérbe a katonai becsületügyi választmány 
is. A döntés elé nagy érdeklődéssel tekintés 
nek úgy kaszinói, mint a pesti társaság kő*  
reiben.

Tegnap délután hangot botrány játszódott le 
■ József-körut 71. számú házban, báró Strah- 
lendorff Gvuláné lakásán és a botránynak a 
rendőrség elölt lelt folytatása.

Strahlendorff Gyuláné báróné megjelent a 
főkapitányságon és

testisértés,

valamint becsületsértés miatt följelentette 
Schassburger Elvira iparmüvésznőt. Följelenté
sében elmondotta, hogy az iparmüvésznő ré
gebben albérletben lakott nála, de elköltözött

tőle, holmijai azonban ottmaradtak. Tegnap el
jött, hogy elvigye a holmijait. Csomagolás köz
ben

összeszólalkoztak
és a dolognak az lett a vége, hogy az Iparmü- 
vésznő rátámadt a bárónéra,

ütlegelte, karmolta és leszakította a ru
háját

— mondja a báróné.
A főkapitányságon jegyző könyvet vettek föl 

a panaszról s megindult a vizsgálat, hogy tisz
tázzák a Józscf-köruti botrány ügyét.

Bubics vizsgálóbíró helyszíni szemlét 
tart az Imperial összes telepein

Megtörtént a szakértők megnevezése a talpfaolajpanama 
bűnügyében

Hatvány Bertalan báró el akarta 
tiltani volt feleségét — nevének 
haSZnalatatól A bíróság elutasította

a báró kérését

A talpfaolaj-panama bűnügyében nz ügyész
séggel együtt Bubics Jenő dr., a bünper refe
rens vizsgálóbírója tovább folytatja a vizsgála
tot, hogy mielőbb tisztázza a panama eddig még 
fel nem dcrilett részleteit.

Bubics vizsgálóbíró vasárnap egész nap hiva
talában tartózkodott s

azokat az aktákat tanulmányozta, melyek a 
már vizsgálat alatt álló Dorner Béla főve

gyészre vonatkoznak.
Kihallgatások nem folytak vasárnap folyamán 
sem az ügyészségen, sem a vizsgálóbíró előtt 
De e hét elején már újabb érdekes eseményei 
lesznek a bűnügynek. Információnk szerint

Bubics Jenő vizsgálóbíró helyszíni szemlét 
rendel el az Imperial Bt. valamennyi pesti 

és vidéki olajtelepén
s e szemléken a vizsgálóbírón kívül résztvesz- 
nck már a most kinevezett vegyészeti szakértők 
is. A bűnügy hivatalos hatósági szakértője 
Hankis Géza vegyészmérnök lett, mig a véde
lem kérésére dr. Györkg József vegyész ellen
őrző-szakértőül funkcionál. A helyszíni szemlék 
eredményei előreláthatóan lényegesen előbbre 
viszik majd a nyomozás munkáját.

A vegyészeti szakértők ugyancsak e hét 
elején látnak munkához

és a hót végére terjesztik majd elő szakvélemé
nyüket.

Napok óta féltett és érdekes szenzációja 
az úgynevezett felső tízezrek körének az a 
per, amelyet Hatvány Bertalan báró, az is
mert fiatal nagyiparos indított a budapesti 
polgári törvényszék előtt, tőle egy éve kü- 
lönváltan élő felesége, Hatvány Vera bárónő 
ellen. Periratában a báró arra kéri a biró- 
Bágot,

tiltsa el volt nejét a Hatvány bárói név 
viselésétől,

mert szerinte volt felesége erre érdemtelen
nek mutatkozott.

A báróné ugyanis' elválása óta meglehe
tősen a nyilvánosság előtt él és nevével 
kapcsolatban nem egyszer zajlott le egy- 
egy hangos, sőt zajos incidens egyik-másik 
bárban. Hatvány Bertalan bárót környezete 
többször figyelmeztette ezekre a jelensé
gekre, amelyeket mérlegelve, a fiatal báró 
arra az álláspontra jutott, hogy azok

nevének erősen ártanak.
Magándetektíveket fogadott, ezek hosz-

szabb időn keresztül figyelték az elvált bá
rónét és tapasztalataikról informálták a bá
rót. Ezeknek a jelentéseknek alapján for
dult Hatvány Bertalan báró a bírósághoz és 
kérte elvált feleségének a Hatvány névtől 
való eltiltását. A törvényszéki tárgyaláson 
alaposan megvitatták a báró kérelmének 
indokolását, a bíróság azonban nem tette 
magáévá a báró kérését és keresetét

elutasította.
Kimondotta a bíróság, hogy nem lát okot 

fennforogni a bárónénak a névviseléstől 
való eltiltására, mert hiszen maga a báró 
mondja beadványában, hogy az adatokat az 
e célra szerződtetett

magándetektívek szerezték be.
Tehát az esetleg inkriminálható, felhozott 
cselekmények nem a nagy nyilvánosság előtt 
zajlottak le, nem is alkalmasak tehát esze
rint arra, hogy a báró nevét diszkreditálják.

Hatvány Bertalan báró a bíróságnak ezt a 
végzését megfellebbezte.

Dunába ölte magát egy fsafal leány, 
mert kihullott a haja

A 21 éves Strasser Piroska különös tragédiája

Egy KMAC-beli pókerparti
bonyodalmai Becsületbirőság dönt Térffy Gyula dr.

és Bukovinszky Péter kártyaafférlében
Pesti társasági körökben sok szó esik mos

tanában egy kényes és kényelmetlen kártya
afférról, amely a Királyi Magyar Automobil
klub helyiségeiben zajlott le mostanában és 
amely szembeállította egymással két régi tag
ját, — mindketten ismert szereplői Budapest 
társadalmi éleiének. Egy pókerparti robban-

MINDEN FÉR J
tűiden feleség...

És mindenki
a Belvárosi 
Szín ház SSeréti

tóttá ki az ellentéteket. Térffy Gyula dr. és 
Bukovlnszky Péter földbirtokos között és 
noha a klub vezetősége mindent meglett, hogy 
az ügyet applanólják, erre bizonyos okoknál 
fogva nem volt mód.

Körülbelül két hete bridget, majd pókert 
játszott a A’MAC-ban egy társaság és a parti
ban résztvett Térffy és Bukovinszky is. Játék 
végeztével Bukovinszky

háromezer pengővel maradt adósa
TéríTynek, akinek másnap levelet irt, hogy 
pillanatnyilag nem rendelkezik az egész ősz- 
szeggel, kéri tehát Térfíyt, proponálja ö a 
fizetési módozatot. Térfly tudomásul vette a 
dolgot és Bukovinszkyval heti kétszáz pen
gős részleteket ajánlott fel Bukovinszkynak. 
tudomásul vette ezt és két héten keresztül 
fizette is a kikötött részleteket. Az elmúlt hé
ten azonban Bukovinszky és Térffy dr. újra 
összekerültek egy partiban és ekkor történt, 
hogy Bukovinszky nemcsak visszanyerte a 
háromezer pengőt, de

hozzányert még tfzcnkétczcrhéfszáz 
pengőt.

Térffy drt a parti végeztével visszafizette a

Rejtélyes öngyilkosságra derítőit világos
ságot vasárnap délelőtt egy elkésve érkezett 
levél.

Néhány napal ezelőtt ismeretlen uői holt*  
lesiet dobott partra Paks közelében a Duna 
Az orvosi megállapítás szerint a fiatal, 18— 
20 esztendős nő holtteste 1—2 két hete leim 
lelt a vízben. Kiiksérelmi nyomok nem lát
szottak rajta, csak az volt a különös, hogy

alig pár szál haj fedte a szerencsétlen 
nő fejét.

A dunaparti nádasban úri öltözetben bukkan
tak a halászok a fennakadt holttestre, Fe
keteprémes télikabál, fehérgalléros fekete 
szövetruha, test szinti selyemharisnya és fe
kete félcipő voltak egyes ruhadarabjai. Kis 
pénztárcára is akadtak a fekete télikabát 
egyik zsebében. Hiába kutatták azonban ál 
— a tárcában éppenugy, mint a zsebben — 
semmiféle igazoló írásra nem bukkantak. A 
kis piros börerszényben mindössze

66 fillér készpénz és egy átszálló villa
mosjegy volt.

A fiatal nő holttestét ezután eltemették, mi
után személyazonosságának megállapítására 
vonatkozó kísérlet eredménytelenül vég 
ződött.

A du na menti falvak kis temetőiben renge 
teg ilyen ismeretlen apró sirdomb puposodik 
egymás mellett — javarészt öngyilkosok pi
hennek itt, akik nemcsak tettüknek, hanem 
személyüknek titkát is magukkal vitték a te
metőbe Már-már ugylátszott, hogy az e’te 
metett fiatal nővel ezeknek az ismeretlen du
nai öngyilkosoknak száma szaporodott egy-

gyei. A véletlen azonban mégis világosságot 
derített erre az ügyre.

A napokban levelet kézbesített ugyanis a 
posta Strasser Barnát pesterzsébeti fuvaros
nak. A levelet a jómódú fuvaros 21 éves 
Piroska leánya irta, aki Budapesten egy szál
lítmányozási iroda tisztviselőnője volt. Zi
lált, ideges belükkel írva csupán ez a néhány 
monda! állott a levélben:

— Drága szüleim! Ne haragudjatok reánj 
tettemért — de

én nem tudok Igy élni tovább.
Bocsássatok meg! Piroska.

A megrémült szülök kétségbeesetten kezd
tek kutatni leányuk után, akit a legjobb 
egészségben hittek a fővárosban. Végigjárták 
az összes kórházakat, érdeklődtek a rendőr
ségen, mig végül vasárnap délelőtt megmu
tatták nekik a Dunából kifogott és azóta el
temetett fiatal nő ruházatát és értéktárgyait. 
A szerencsétlen anya zokogva borult a ru» 
hókra, amelyekben kétségtelenül

felsmerte
leánya holmiját.

A gyászoló hozzátartozók elmondották, 
hogy Strasser Piros*ka  tavaly nagy betegségen 
esett keresztül s ennek az lelt a következ
ménye, hogy

a haja kihullott.
Ez azután annyira elkeserítene a különben 
igen csinos fiatal leányt, hogy emiatt szánta 
cl magát az öngyilkosságra — legalább is a 
rokonok nem tudják más magyarázatát adni 
végzetes tettének.

Kísértetek 
vonata
Utasat: Rökk Marika, TörxsJenő, Beregi Oszkár
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Szenzációs oicsún ruháznodhall
Mértek ■■érint finom u«vetmar«4ékaÍBkb4l 

mindenfele színekben, remek ranMnul 

diua.os férfiöltönyt 
uaov feiöiiöi 35.- p-eri 

elegáns kivitelben kéMltOnk.

„VerswngszaMsáB" 4 a., 1. emelet

SIIHIK "
(Mivel a tavasz most már hivatalosan is meg
érkezett, Móricka rávette a papáját, az anek
dotákból közismert Kohn urat, hogy vigye ki 
őt a vurstliba. Jelnleg éppen az altcstnélkdli 

hölgy bódéja előtt állnak.)
MÓRICKA: Papa, gyerünk be az altestnél- 

ktili hölgyhöz.
KOHN UR: Minek?
MÓRICKA: Meg akarom tőle kérdezni, mit 

szó! n nők legújabb sigánjához, a nadrág
divathoz.

KOHN b'R: Egy altestnélkiili nőnek nem 
kell nadrág. Mii röhögsz?

MÓRICKA: Eszembe jutott, mi lesz, ha a 
mama is kedvet kap a nadrágdivathoz.

KOHN UR: Ha kedvet kap, csináltat ma
gának.

MÓRICKA: Éppen azon röhögök. Képzeld 
estik: a mama tavaly volt harmincnégyéves, 
az idén már csak harminc. Ha igy folytatja, 
néhány év múlva hátulgombolós nadrágban 
fog járni.

KOHN UR: Ha inég egy szót szólsz, vissza
fordulunk.

MÓRICBA: Fejnélküli embert nem muto
gatnak?

KOHN UR: Fejnélküli ember nem létezik. 
MÓRICKA: Akkor le nem ismered a mi 

politikusainkat. (Hirtelen másfelé néz.) Nini 
a Gömbös?

KOHN UR: Hol?
MÓRICKA: Olt! A léggömbösl
KOHN UR: Móricka, énvelcm ne járass 

április elsejétl Úgyis megőrjít ez a pokoli mu
zsika. (Az egyik bódéból tudniillik gramofon
zene husii a zongoraverklik lármájába.)

MÓRICKA: Ezt ismerem. Ez egy Eternola- 
lemez.

KOHN UR: Talán Eternit?
MÓRICKA: Ha Eternit volna, akkor a 

Lavotta kesergőjét játszatni.
KOHN UR: Mit állsz meg folyton? 
MÓRICKA: Nézem a ringlispU*!.  Ili tudnék 

neked egy jó állást.
KOHN UR: Miféle állást?
MÓRICKA: Forgalmi adóellenőri állást. 

Papa, menjünk be a Panoptikumba.
KOHN UR: Te persze mindenhova bemen

őéi. Spórolni kell. Ha elkölljük « pénzünket, 
visszafelé gyalog mehetünk. Nem vagyok 
bolond a Király-utca túlsó végéig gyalogolni.

/.
József Ferenc főherceg, nki oly nagy sze

retettel vesz részt a polgári társadalom életé
ben, uj „hivalalt" kapott. A fiatal főherceg 
rajongója a virágoknak, kertjében maga •*  
dolgozgatni szokott, de nemcsak passzivnútus 
kertész, hanem szakértő is. Az okleveles ker
tészek egyesülete most megválasztotta fővéd
nöknek.

II
Miközben Sparre András — Élbe Lili — 

történetéről regényt Írtak, amely az egész 
világsajtót bejárta, azalatt Budapesten V ere 
bély Tibor professzor minden reklám és re
gényírás nélkül csodálatos műtétet hajtott 
végre. Egy tizenhatéves Ilonka nevű pol 
gátista leányt, akinek a fejlődésében zavarok 
mutatkoztak, megoperált. A beteg hónapok 
óta feküdt a klinikán. Vasárnap kicserélték 
gz ágyára erősített névtáblát, letörölték ai 
Ilonka nevel és helyébe a László nevet Írták. 
Ez nem kísérlet, próbálgatás. Befejezett do
log. A leányból fiú lett.

Ili
Két ■előkelő angol vendég érkezett tegnap 

Budapestre. Noel Buxton volt miniszter és 
Ben liiley képviselő, mindketten a Labour 
l'arty tagjai. Olaszországból jöttek, néhány 
napig maradnak Budapesten.

IV.
A Kisnnpló egyik jóbarálja írja. A minap 

a városi könyvtárban járt. A könyvjegyzék 
egyik kartotéklapján két könyv címét olvasta. 
Á kartoték igy szólt •

— Sztcrényi József báró: Talpfa, olaj, 
szén és tüzelő.

— Szlerényi József báró: Háziipar, házi
ipar Magyarországon.

Hiába, Sztcrényi kegyelmes ur sokoldalú 
ember. A politika, a közgazdaság mellett 
irodalommal is foglalkozik

V.
Hollós Ödön, a Kereskedelmi Bank ügy 

vezető-igazgatója, japán császárt budapesti 
konzul vacsorát adót Naokichi Matsamuga. 
az uj budapesti japán követ tiszteletére, aki 
a minap nyújtotta át megbízólevelét a kor 
mányzónak. A vacsorán előkelő társaság vett 
részt.

VI
A szép szőke Waldstaelten Eleonóra báró

nőt, a budapesti főúri társaságok kedvelt tag
ját eljegyezte grój Keglevich István

VII
A Fráter Lóránd-Társaság a városligeti 

Műcsarnokban országos magyar nötaolim 
piáSzt rendez. A magyar nótakőltészetnek vi
lágraszóló megnyilatkozása mindenfelé nagy 
érdeklődést keltett. A Joshila Manila című 
milliós példányszámban megjelenő japán lap 
nagy cikket irt és bejelentette, hogy az olim
piánál Budapestre jönnek a Fázisban és 
Berlinben tanuló japán diákok, vagy három 
százan. Más külföldi államokból, főként Len
gyelországból is sokan jönek. A társaság el
nöke, Pápai Molnár Kálmán tömegével kapja 
a: érdeklődő külföldi leveleket.

Vili
A bécsi Ho/burg uj szárnyában megnyílt a 

nemzetközi szakácskiállitás. Pazar felszere
lésű konyhát állítottak fel, ahol a kiállító 
szakácsok felváltva dolgoznak. A nézők 
szcmcláttdra készítik el at étel-csodákat. Kós
tolót is adnak és kívánságra elárulják a 
háziasszonyoknak a féitvcörzölt recept-titko
kat. ?! kiállítási termekben dúsan terített asz
talok. A Burg kincseskamrájából elővették n 
Habsburgok családi asztalneműit, néhány 
asztalon ezzel terítettek. Ili van Mária Terézia 
uzsonnaszerviz c, Ferenc József ebédlőasztala. 
A gourmandéria nemzetközi olimpiászdn első 
helyen állnak a magyar szakácsok, akiknek 
szereplését Gundci Károly készítette elő. Az 
tillatkcrti-Gundcl szakácsa Rchbergcr Elek 
tálait órákig bámulják a jó bécsiek, de nagy 
sikert aratlak a Hungária, a Vadászkürt, a 
Carlton, a /<'.</, szakácsai és a többiek i>

— Változékony Idő. Szeles, hideg idő 
volt vasárnap az egész országban. A Meteo
rológiai Intézet prognózisa szerint északnyu
gati szél és lehűlés várható. A nyugati szél 
és az esők továbbterjedése valószínű. Hét
főn niég változékony, keddre már szárazabb
ra fordul az időjárás.

— Egy Ismert bécsi ügyvéd borzalmas ön
gyilkossága. Bécsből jelelik: Dr. Richárd 
Krcss 48 éves ismert bécsi ügyvéd voU ka
tonatiszt, vasárnapra virradó éjszaka kato
nai szolgálati fegyverével fejbelőtte magát 
és meghalt. Az ügyvéd ágyba feküdt, a fegy
vert a fejéhez támasztotta s a ravaszt spár
gával húzta meg. A golyó szétroncsolta ko
ponyáját. öngyilkosságának okát még nem 
tudják.

Orvosilag 
megállapított tény, 
hogv a rendszereden adagolt 

B1NATURIN 
kúra a használati utasítás pon
tos betartása mellett — 

megszünteti
a krónikus székrekedést.

A nagykö:ön$ég féltő szeretettel kiséri 
figyelemmel a hiteket, amelyek Péchy Frfi, 
a dédelgetett primadonna állapotáról szólnak 
Péchy Erzsit gondosan ápolják, nincs nap, 
hogy virágokkal ne halmoznák el, a: ura, 
Garibaldi Leó báró egész nap a bitegágya 
mellett Őrködik. Most elhatározták, hogy ho
jobbra/órául 
szik speciális

az állapota, Svédországba ui- 
rádiumkurára. -»ágl-

Kálmán Jenő tréfája
MÓRICKA: Nekem von egy találmányom, 

amivel meg lehet spórolni a gyaloglást.
KOHN UR: No?
MÓRICKA: besétálunk a Király-utcáig, ott 

elkiáltom magamat, hogy „Kohn ur!“, 
mire az egész utca megfordul és mi otthon 
leszünk.

KOHN UR: Te csak ne nagyon kiabáld a 
nevemet. Nem olyan időket élünk.

MÓRICKA: Miért? A Meskó most éppen 
Berlinben van!

KOHN UR: És ha kitanulja a bojkottot a 
németektől?

MÓRICKA: Az az ö baja lesz.
KOHN UR: Miért?
MÓRICKA: Mert akkor nem ehet husvéikor 

maceszgombócot. Mit gondolsz, mit mondott 
Hitler, amikor kezet fogott Meskóval?

KOHN UR: No?
MÓRICKA: így szólt hozzá: „Kedves Mes 

kó, hogy vág a bajusz?"
KOHN UR: Hagyj békén a politikával. Ili 

vagyunk a liliputi színháznál
MÓRICKA: Nem vagyok rá kiváncsi. Lili

puti színházait minden nap láthatok.
KOHN UR: Hol?
MÓRICKA: Otthon. Mikor a mama szín

házat csinál, te ilyen kicsi vagy.
KOHN UR: Móricka elég, mert érintkezésbe 

találsz lépni a lábammal.
MÓRICKA: Erről jut eszembe papa, te nem 

kapsz Láb-kölcsönt?
KOHN UR: Nem.
MÓRICKA: Pedig én már úgy örültem, 

hogy van egy kölcsön, amire mi is jók va
gyunk.

KOHN UR: Honnan veszed, hogy jók va
gyunk rá?

MÓRICKA: Úgy gondolom, hogy ha egy 
rendes kölcsönhöz két kezes kell, akkor a 
Láb kölcsönhöz két lábas is megfelel. Annyi 
nekünk is van.

KOHN UR: No most mán kinézted maga
dat a vurstliban, gyerünk szépen haza <i 
Beszkáron.

MÓRICKA: Papa, tudod, miért fizet rá a 
főváros a Beszkárra?

I KOIIN UR: No?
MÓRICKA: Mert ilyen peches nevet válasz 

I (ott. Bessz is van benne és kár is.

— A nagykanizsai Ipartestük! közgyűlése. 
Nagykanizsáról jelentik: impozáns számú kö
zönség részvétele mellett tartották meg vasár
nap n nagykanizsai ipartestük! közgyűlését 
Samu Lajos elnöklésével. Az. elnöki megnyitó 
illán Pap József, uz IPOSz elnöke tartóit hosz- 
szabh beszédet, hangsúlyozva, hogy a magyar 
iparosság megmentésére csak egyetlen mód van, 
lin minél gyakrabban, minél több munkát tud
nak szerezni számukra.

Ezred nap Nagykanizsán. Nagykanizsáról 
jelentik: A nagykanizsai fi. honvédgyalogezred 
nagy ünnepségek közöli ünnepelte meg vasár
nap, JJ52. március öl-ének emlékét, amikor is 
Sagy Lajos király, ukinck nevét az*  ezred vi
seli. nagy győzelmet aratott a litvánok fölött. 
Nagy tömeg jelenlétében koszorúzlák meg a 
hősök szobrát. A helyőrségi templomban liaást 
István tábori püspök ünnepi misét celebrált, a 
kaszárnyában vitéz Barlay ezredes méltatta az 
ünnep jelentősegét.

— A miskolci sajtó körébőt. A Felvidék 
egyik legnívósabb lapjának: n 42 íve fennálló 

1 miskolci Reggeli Hírlapnak szerkesztését a mai 
naptól kezdődően Fehér Dezső, n vidéki újság- 
írógárda régi, érdemes Ingja vette át.

— Eltűnt két flu. Harangozó István hor
dár Lajos nevű 15 éves fia pár napja azzal 
ment el hazulról, hogy iskolába megy. Az
óta nem tért vissza. A flu kalandos tervek
kel foglalkozott, lehet, hogy külföldre szö
kött. — Nagy József újpesti magántisztviselő 
14 éves József nevű fia eltűnt. Szülei attól 
tartanak, hogy baleset érte. A rendőrség 
megindította a vizsgálatot.

— A Vasárnapi reneesemények. Prohászka 
Ottokár hatéves halálozást évfordulója alkal
mából inngasnivóju hangversenyt rendezett va
sárnap délelőtt a Szociális Missziótársulat n 
Zeneakadémián, amelynek kiemelkedő száma a 
Kodály Zoltán által Milánóból hazahozott kö
zépkori olasz passió volt. — Életrevaló gon
dolatot valósított meg Dohnányi Ernő vasár
nap délután „ifjúsági hangversenyével". Buda
pest egész zongorázni Januló társadalma fel
vonult, hogy az ..agvonnyuzott" Clemcnti-szo- 
nátát egyszer művészi előadásban hallhassa. — 
Zsúfolt, előkelő nézőtér előtt kezdte meg Mül- 
ler Mária operaházi vendégszereplését vasárnap 
este a Lohcngrin Elza szerepében. Tökéletes 
énckkultura, mély belső átélés és nagyszerű 
színészi produkció forradt össze harmonikus 
egységbe. — Vasárnap este két hangverseny 
zajlott le a Zeneakadémiában. A kamaraterem
ben a Hollandiában élő kitűnő magyar hegedű
művész Szikra Lajos tett nagy mii vészi fejlő
désről tanúbizonyságét, a nagyteremben pedig 
dr. Erdős Árpád .lalénekcs és Szclényi Stella 
énekesnő tartották együttes koncertjüket.

— Ha jól és olcsón akar öltözködni, for
dul ion a ..Divat urisznbÓHÚghoz". Erzsébet- 
körut 1. szám. I. emelet. A cég jóminöségü 
szövetekből saját műhelyében készít rende
lésre mérték után, többszöri próbával ele
gáns férfiöltönyt 50 pengőért. Minden darnb 
a cégfőnök ellenőrzése melleit készül, a leg
tökéletesebb kiállításban. A szabóipar kiváló 
tudósának legszebb példája ez az. olcsó és 
jó munka, ami a cégfőnök szakértelmét bi
zonyltja. E megállapítást aláírja bárki, aki 
a fenti cégnél rendelni fog. Felhívjuk igen 
lisztéit olvasóink figyelmét ezen harminc év 
óta fennálló közismert és megbízható cégre. 
Vidékre mintákat és mértékfclvételhcz uta
sítást bérmentve küld.

— A gyermeket már kis korában hozzá kell 
szoktatni, hogy fogait Diana fogkrémmel ápolja. 
Mindig szépek, tiszták és egészségesek lesznek 
fogai. Egy tubus 48 fillér.

hogy már sok milliót flzettflnk ki szerencsés 
ügyfeleinknek.

Ezért SIESSEN ö.,.
OSZTÁLYSORSJEÜ Y-SZEEEiNCSESZAmAT

még ma levelezőlapon vagy telefonon

nálunk megrendelni!
BENKŐ BANK rt.
IKJi BUDAPEST,

Titokzatos öngyilkosság 
az Andrássy-uton

Vasárnapra virradó éjszaka az Andrássy-ut 
26. számú házba hívták ki a mentőket. Az ele
gánsan berendezett négyszobús lakás egyik szo
bájában

eszméletlenül feküdt Kertész Sándorné 42 
éves urlasszony, egy budapesti kereskedő 

elvált felesége.
Kertésztié, aki leányával lakik együtt a négy
szobás lakásban, mintegy hat éve különváltan 
él férjétől. Az esti órákban egyedül maradt a 
lakásban, kinyitotta a gázcsapot, hogy

gázzal megmérgezze magát.
Az uriasszonyt a mentők a Pajor-szanató

riumba szállították be, ahol vasárnapra vissza
nyerte eszméletét. Kertésztiét ki akarták hall
gatni, de nem adott felvilágosítást arról, hogy 
miért akart meghalni. A szanatóriumban felke
reste vasárnap az öngyilkos uriasszonyt 18 éves 
leánya is,

de még leányának wm volt hajlandó meg
mondani öngyilkossági kísérletének okát.

A rendőrség a titokzatos öngyilkossági kísér
let ügyében folytatja a nyomozást.

árusítjuk ebben 
a helyiségünkben nz általunk megvett. 74 éve fennálló 
Stern Rt. utóda

áru raktárát. Az eddigi leszállított áTaknál 
mesoic?öh!ian arusil^nii: 

Valódi (tnrtol női és férftazöveteket, fran
cia Kelvineket, bársonyokat és vásronárut 
SIESSEN! 11 Szervita-tér 5.

— Beléptldlj négy fillér, vagy tojás, vagy 
kukorica. Hatvanból jelentik: A hatvanban 
játszó Szabad Színpad délutáni előadást tar
tott az elemiiskolai tanulók részére, amelyen 
a belépődíj négy fillér volt készpénzben, vagy 
tetszés szerint egy darab tojás, vagy négy cső 
kukorica. Emellett a belépődíj melleit az elő
adást táblás ház előtt tartották meg.

— Egy zalai község (KM) lakosa ót akar térni 
a református hitre. Ha sérelmüket nem orvosol
ják. Zalaegerszegről jelentik: Hahót községből 
küldöttség kereste fel Gyömőrey György zalai 
főispánt s panaszt emelt előtte a községi plé
bános és jegyző ellen. A főispán kijelentette, 
hogy a plébános ügyei hozzá nem tartoznak, 
a jegyző ügyében pedig felülvizsgálja a pana
szokat. A községbeliek Rótt Nándor megyés
püspökhöz is beadványt intézlek a plébános 
ellen és az a tervük, hogy ha a plébános elleni 
sérelmüket nem orvosolják, a község 600 kato
likus lakója áttér a református hitre.

MtwrOSSS! 

egyedüli zongora g.váráben, megbízható munka, 
szavatosság mel ett nagyon olcsón, részletre is. 
IfiAIflA r- t. VII., Erzséhet-köri't 43. 

íR,l>'n’ Apollónál) - Előzetes 
kö.tségvetés dhnentesen.

— Vasárnapi öngyilkosok. Vasárnap este 
Kassay József 65 éves gyári munkás a Barac- 
kos-ut 4. szám alatt lévő lakásán berelvávnl 
elvágta a nyakát. Mire rátaláltak, halott volt. 
Teltét nyomora miatt követte el. — Tárnics 
Vilma 33 éves varrónő, a Szeszgyár-utca 12. sz. 
alatt lévő lakásán anyagi gondjai miatt rn«r- 
jlumuial megmérgezte magát. A mentők a Ró- 
kus-kórházba akarták szállítani, de útközben 
meghalt.

— Ellopott autó. Kiss Zoltán gyárignzgató 
bejelentcllt! a főkapitányságon, hogy a Royal- 
Apolló előtt ismcrtlcn tettel elhajtotta R. A. 
jelzésű 50—64. rendszámú csukott kocsiját. A 
főkapitányság meginditotla a nyomozást.

előkészít polgári és 
középiskolai n ngán- 
vizsgákra, érettségire 
VII., Dohány-utca B4.

— Negyedórás niunkóssztrájk az élelmi
szer .nagyvásártclcpcn. Az élelmiszer nagy- 
vásártclep munkásai kedden délelőtt kül- 
dötsséget vezetnek Sipőcz Jenő polgármes
terhez, akinek emlékiratot adnak ót s eb
ben nehéz anyagi helyzetüket tárják fel s 
munkadijaik revízióját kérik. Ezalatt kinn 
a nagyvásárlelcpen a munkások délelőtt 11 
órakor negyedórára abbahagyják q mun! át.

— Gyors elhatározás Általában tudott dolog, 
hogy a m k'r. oszlAlysorsjóték I osztályának 
húzásai már e héten, április 7 én kezdődnek. A 
köz’-lgö húzásokra Való tekintettel ajánlatos a 
rendelést Török A és Társa Bankháznál (Buda
pest, IV.. Szervita tőr 3 1 sürgősen (esetleg tclc- 
fónon, 82 0-66) eszközölni Sors jegyárak: Egész 
21 pengő, fél 12 pengő, negyed 6 pengő.

ncjíMís 'JZflKOEtVOS
,<-r . I 0r < s nemlbeíegek 

nők rendel egész nap
RakoCAl'Ui 82, I. em. I. Hókussal szemben.
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A Cserkészlányszövetség 

jubiláris közgyűlése
Vasárnap délben n Tudományos Akadémia 

nagyterűjében tartotta tizedik közgyűlését a 
Magyar Cserkészlány Szövetség. A közgyülécn, 
amelyen József Ferenc kii. herceg is megjelent, 
Anna kir. hercogasszony, a szövetség védőasz- 
szonya elnököli.

A királyi hercegasszony elnöki megnyitó be
szédében az idei, Budapesten tartandó

vllúgjamborce jelentőségére mutatott rá.

A szövetség elnöksége a vasárnapi díszközgyűlé
sen. (Balról-jobbra) Lindcnmeyer Antónia or
szágos elnök, Anna föhercegasszony, a szövetség 
védasszonya, József Ferenc főherceg és Gy. 

Czike Valéria.

Lindenmayer Antónia országos elnök részlete
sen ismertette a lúnycserkészek szereplését a vi- 
lágjamboreen és bejelentette, hogy a postaaltisz
tek országos szövetsége a Blikkben 

nyolcholdas birtokot adományozott a cser- 
készlány szövetségnek,

amely állandó női tábor, valamint gazdasági 
telepek létesítésére fog szolgálni.

A közgyűlésen, mely a Himnusz hangjaival 
ért véget, melegen ünnepelték Anna kir. herceg
asszonyt.

— Egy zalai földbirtokos rejtélyes ha
lála. Zalaegerszegről jelentik: Horváth József 
48 esztendős orosztonyi földbirtokos szomba
ton délután eltűnt lakásáról. Keresésére in
dultak, s nemsokára egy közelben lévő kút 
melleit megtalálták ruhadarabjait. Tűzoltók 
mentek le a kút mélyébe, ahonnan holtan 
húzták elő a földbirtokost. A csendőrség meg
indította a nyomozást annak megállapítására, 
hogy Horváth öngyilkossági szándékból ug
rott-e a kút mélyére, vagy bűntény áldozata 
lett.

— Az öngyilkos Józsa főmérnököt ma 
temetik el. Az Eternit palagyár igazgatójá
nak megveszlcge.ési bűnügyében kihallgatta 
a rendőrség Józsa Jenő főmérnököt is. Józsa 
rendőri kihallgatása után főbelőtte magát s 
nyomban meghall. A tragikus sorsa főmérnö
köt ma temetik cl az újpesti temető halot
tasházából.

— Nagy tűz Párizsban. Párizsból jelentik: 
A vasárnapra virradó éjszaka súlyos tűzvész 
pusztított az Állami Nyomdában. Az épület 
harmadik emelete és tetőzete a puszliló lán
gok martalékává vált. A francia főváros és a 
környék valamennyi lüzőrsége részlvett a 
lángok oltásában. Négy óráig tarló megfe
szített munkával sikerült a tüzet lokalizálni. 
Emberéletben nem cselt kár, az anyagi kár 
■gén nagy.

— Az amerikai tornádó borzalmas pusztí
tása. Netv-Yorkből jelentik: A déli államok
ban pusztító tornádó az eddig beérkezett je
lentése kszerint több mint száz halálos áldo
zatot követelt. Az anyagi kár szinte felbecsül
hetetlen és egyes jelentések szerint megha
ladja a 400 millió dollárt. A legnagyobb pusz
títást a tornádó Missouri-államban okozta, 
ahol egymagában száz halálos áldozatot kö
vetelt az orkán. A sebesüllek száma sok
százra rúg.

—■ Hegedűs Lóránt a Magánalkaloiazottak 
Szövetségében. A Magánalkalmazottak Nemzeti 
Szövetségében (II., Fö-u. T3.) ina hétfőn este 
háromnegyed 7 órakor dr. Hegedűs Lóránt elő
adást tart „Magyarország és a világválság" 

cimen.

Harlsnvík
Vlskosa kis hibával........
la Vlskosa .....................
la „GE-VI“ sima és boka- 

azsuros ........
la „LI€N“......................
9«GEB**-Jelzésli  Bömberif

harisnyák ....4.50, 3.00, 3.50, 
legújabb
netz-harlsnyák m»,
Usztaselyem
Bahner-harfsnya ..
Jőmlnőaégd
maeco és flórzokni

1.35, I.—, —.7R,

1.95
2.30
2.90
2.75
1.95
5.80

-.58
jóminőnógö 
maeco és flór férfi
harisnya !.59, 1.78, 1.48.

Hagy választék gyermekzokni 
és harisnyában. rendkívül 

olcsón.
Többezer darab 

női nadrág kis hibával. 
Habselyem-gyár 
gyártmányai 1.95, i.m, 
Divatos női ásom perek 

.-, f.-. 3.90, 2.W,
Divatos női blúz 

rnyc-míir.clyemből........
Divatos 
hab-elyom-OlUZOK .. 7.70,
Zeflrouotln és selyemblúzokat : 
rendkívül olcsón kiárusítok.

1.10

1.251

1.59
2.99-

Pongyolák
Rendkívüli alkalmi vé
tel töbhszázdarnb trikó
selyemből, mlntáSjA cn

hímzett ....... íí.bo,‘"-* ”

méterárun
Többször, méter 
la fo lardselyem 

sima és mintás...................
Többezer méter 
■emöirrn „Psrissifo**

tavalyi minták ...‘......  8.10,
rísz a fwaoiuszövM

összes djvatszinekben.........
Legújabb 
gvap*  urlbouldín 

összes dfvatszlnekben..........
Nehéz magyar
Crepe de Cliine 3.30, 
Jómtnöeégu nnnsouk 

fehérneműre ........................
Divatos színtartó 
movó-volle ................
lómlnőségll illőn nyolca 
fehérneműre v. ágyneműre l.£O,

Reklámsffón.............
•Jómlnőségli
lanediwolcs t.To. 1.10,
Tiszta selyem
Chapé rayé .... 8.00,
Óriási vála^M puplln-, dl£’“
lovagokból férfiing és pizsa-\ < 7(- r

mákra, rendkívül olcsón. parabonként P 1. lO, 3 darab T J.-—

2.35

1.50
2.90

Í.50
2.98
1.15
-.78

5.49
7.50 

Ing jóminőségll ostorából, g QQ 

Intí la rajéból impltn «
mellel, fehér 2 gallérral ..

la minőségű e r.ft
hálóing..........  r.io, mi, *•« ”
Apacsing la panamából tj 
Rövid nedrúg jómin^ o 7(1 

ségü rnyéből ............. 3.—,
Sporting 3 0(|

J-’abjó" térti és női..............
Sporting* ; 01)

Férfi, női és gyermek- 
fehérnemüek mérték szerinti 

készítését vállalom.

Tenfszcfnök fa Hun- r <ja
gárta-gyártmány, női ........... v.tw

férfi .. C.58, 0.—
Tenisz- és sportingek 
nagy választékban.

3.45

Vidéki rendeléseket bérmentve küldök
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Poffá- 
uaiota 
maiiéit

tarétatolóííé iatósöfe
— Osztrák győzelem az osztrák-magyar 

bridzsversenyen. Az Egyesült Lipótvárosi 
Polgári Körben vasárnap délutántól késő éj
szakáig folyt az osztrák-magyar bridzsver
seny. Majd közel kétszáz főnyi lelkes közön
ség drukkolta végig az egyes játszmákat. A 
magyarok nagyon szépen szerepeltek, igye
keztek behozni a Badenben leadott meccs
pontokat. Vacsoráig tizenhat leosztás volt 
hátra, éjfélig azután a Lcilncr-Szerviczky és 
Ferenczy-Klór párok végigjátszottak az egész 
versenyt, 14 pontot szereztek. A verseny 
végeredményben 32 ponttal az osztrákok ja
vára dőlt cl.

— Egy bécsi llgvvéd tragédiája. Becsből 
jelentik: Kresz Richárd dr. volt ügyvéd, je
lenleg egy dohánylőzsde tulajdonosa, neky- 
vennvolcéves korában agyonlőtte magát, 
öngyilkosságának okát pénzügyi zavarokban 
keresik.

? Egy fővárosi tisztviselő 800 pengőjét 
ellopták a vendéglőben. Jabloniczky Andor 
fővárosi tisztviselő vasárnap egv pestszent
lőrinci vendéglőben iddogált Szabó Mária 
nevű hölgyismerősével. A tisztviselő valamin 
összeszólalkozott a nőismerősével s azután 
mindketten kisiettek a vendéglőből. Jablo
niczky nemsokára visszatért, azzal, hogy 
aktatáskáját, melyben 800 pengő volt, ott
felejtette. Az aktatáskának azonban nyoma 
veszett, mire Jabloniczky a rendőrségen pa
naszt tett a 800 pengő ellopása miatt.

Tűzoltók és mentők harca egy elmebeteg
gel. Gráfból jelentik: Egy lüzoltósz.ereket gyáríó 
rég Weitelmayer nevű judendorfi képviselője 
ma pillanatnyi elmezavarában behatolt egy 
szomszédos lakásba és életveszélyesen fényé 
gette az olt tartózkodókat. Egv véletlenül a ház 
előtt menő csendőr meghallotta a lakók segély
kiáltásait, s odahívta a tűzoltóságot és a men
tőket. A tűzoltók és mentők nagy fáradsággal 
megfékezték az őrültet. Weitelmayer egy csen
dőr és egy tűzoltó felé őt fiola marófolvadékol 
dobott. A folyadéktól mind a kelten arcukon 
súlyos égési sebeket kaptak.

— Feloszlatják n bolgár Kommunista pártot. 
Szófiából jelentik: A bolgár kommunista párt 
feloszlatásának tervét valószínűleg a legköze
lebbi napokban végrehajtják A szobranje ked- 
•len, vagy szerdán lörvényjavuslatot fogad el, 
amely kimondja az összes kommunista párt
szervezetek feloszlatását.

öngyilkosság. A Várna-utca 8. számú ház
ban Szcrafln János 39 esztendős bádogos föl- 
akasztotta magát és mire ráakadlak, mír halott 
volt. Búcsúlevelet hagyott hátra, amelyben meg
írja. hogy munkanélkül volt és elkeseredésében, 
válik meg az élettől, I

{áfáddá mzd&k...
— Magyar Élelmiszer l’jság április elsejei 

száma érdekes cikkekben, riportokban számol 
be az élelmiszeripar és kereskedőim minden 
eseményéről. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
IV., Ferenciek tere 9. I. cm. 16. Telefon 85-9-99. 
Mutatványszámokat bárkinek szívesen küld a 
kiadóhivatal.

Remek férfiöltöny 
mérték szerint 35.— P!
Kitűnő minőségű, tavalyról 
maradt, de az idei divattaimeg- 
megegyező, sötétkék, fekete vagy 
divat mintáz ott maradékokból 
rendelhető remek kivitelű fért - 
öltöny merték szerint többszöri 
próbával 35.— P-ért. Divatos át
meneti felöltő 32. P. Amig a 
készlet tart, h uhakeieske: elmi 
Vállalat, Ferenc-körnt 39, I. em. 
Egyszeri rendelés elég, hogy 
állandó vevőnk maradjon.

t — Chorin Géza hirtelen meghalt. Chorin 
Géza, az Újság belmunkalársa, a magyar uj- 
ságirótársadalom érdemes, népszerű régi tag
ja vasárnapra virradó éjszaka, hirtelen meg
halt. Chorin Géza halála nemcsak újságíró 
körökben, hanem irodalmi, művészeti kö
rökben is mélységes részvétet keltett. Szom
baton este jókedvűen, derűs hangulatba-- 
vacsorázott barátaival, aztán*  hazament 
rosszul lett és néhány perc alatt meghalt : 
szlvszélhüdés ölte meg. Chorin Géza az uj- 
ságirason kivül zeneszerzéssel, szövcgirással 
Is nagy ambícióval és hozzáértéssé fnghd 
kozott. Temetéséről ma történik intézkedés.

Botrányos dorbézolás
és részegeskedés
egy falusi „gyermekbálon66

Lehatolt kislányok mulatozása részeg férfiakkal
Kunszcntmlklós, április 2.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Hihetet
lennek látszó botrányos ügyben tartott 
szombaton tárgyalást Bálint Ferenc dr. tb. 
szolgabiró Kerekegyházán.

A kunSzcníniiklósi főszolgabírói hivatal
hoz följelentés érkezett, amelyben a föl
jelentő elmondja, hogy Bódis Ferenc ke
rekegyháza kisgazda lakásán táncmulatság 
volt és ezen a község elemi iskolájának

sok tiz-tizenkétéves tanulója is részi
vett.

A sürgős helyszíni tárgyalásra tanúként

| literenként 28 fillérért, de akinek nem volt 
pénze, az hozamra is ihatott. Az apró ele
misták hamar elkábullak az italtól, nosszul- 
létről kezdtek panaszkodni és közülük töb
ben haza akarlak menni, azonban a kapui 
bán őrség állt és

senkit sem engedett távozni.
A mulató gyermekek közt főbb részeg férfi 
is dőzsölt, akik, a vallomások szerint, a kis-*  
leányokkal szemben

botrányosan viselkedtek.
Bódis Ferencet Bálint szolgabiró engedély 

néküli táncmulatság tartásáért súlyos pénz
in elkeseredett szülőkbeidézett kisfiúk és kisleányok szepegve birsággal sújtotta, 

mondták el, hogy a „gyermekbálon**  citera-. pedig bűnvádi följelentést 
szóra láncoltak, később pedig bort kaptak | súgót rendező gárda ellen.

A teleKszcrzós szenzációs mööia 
minden fizetős neműi

A saját otthon vágva m<< már annyira 
általános. hogy osztálvkülönbség nélkül, sok. 
szór erején túli vállalkozással is mindenki 
igyekszik í\ saját otthon első szükségletét, 
saját telkét, megszerezni. Az utóbbi évek 
nagy parcellázásai azt mutatják, hogy a 
városi ember egyre erősebb vágya kikerülni 
a városok kőrengetegéből és a szabad ter
mészetben, napfényben, üdítő friss levegőn 
tölteni a zárt levegőjű munkahelyeken vég
zett napi robot után fennmaradó szabad időt

Tízezrekre rúg azoknak a száma, kik 
hosszú, terhes részletfizetés mellett vállal
koztak telekvásárlásra és nagyon sokan van
nak. akik ma a legnagyobb lemondás árán 
tudnak csak vállalt kötelezettségüknek ele
get tenni. Ugyanakkor az iparosok és ke
reskedők erősen megsinylik a telekártörlesz- 
lésekre fordított és igy nz áruvásárlásból 
kimaradó, egyébként is jelentősen megcsap
pant vásárlóképesség hiányát.

Egyrészt tehát a saját lelek után vágyó 
nagy tömegek, másrészt az állandó vásárló
közönséget biztosítani akaró kereskedők és 
iparosok érdeke volt egy olyan egészen új
szerű elgondolásnak gyakorlati megszerve
zése, amely lehetővé teszi még a legszegé
nyebb ember számára is saját telek meg
szerzését ugyanakkor, amikor a kereskedő
nek és iparosnak biztosítja az állandó és 
készpénzfizető vásárlót.

A Kereskedők és Iparosok Propaganda 
Szövetkezete ezért szerezte meg a Hellai- 
féle, általános szociális célt is szolgáló telek- 
szelt énygyűjlési rendszert, mely rendszer 
segítségével a szövetkezet telekszel vény
akciójában résztvevő mintegy 600 kereskedő 
és iparos jelentős árengedménnyel lehetővé 
' szí a náluk vásárló és készpénzzel fizető 

özönség részére, hogy a vásárlások ará
jában rövidebb-hosszabb idő alatt minden 

külön pénzáldofnl nélkül teljesen tehermen
tesen az általa kiválasztott telekhez jusson

A lelckszelvényt osztogató cégeket a Szö
vetkezet szakmánként és kerületenként úgy

szervezte be, hogy a vásárlók minden szük
ségletük megszerzésével egyidejűleg telek- 
szelvényhez is jutnak. Ezen kereskedők és 
iparosok címeit — akik egyébként a keres
kedők és iparosok szine-javát is jelentik —• 
tartalmazó füzet néhány napon belül, de 
mindenesetre jóval 11 húsvéti ünnepek előtt 
megjelenik és 150 000 lakásba lesz kikézbe- 
sitve. Ez a füzet tartalmazni fogja a telek
szelvények ellenében megszerezhető telkek 
pontos leírását is azért, hogy a vásárló, 
illetve lelekszelvénygyüjtö közönség már a 
szelvény gyűjtésének megindításakor kivá
laszthassa magának azt a ház-, villa- vagy 
week-cnd-telkct, amelyet a tclckszelvénv 
ellenében tehermentesen megszerezni óhajt. 
Addig is, amig ezen füzetek kikézhesittet- 
nek, minden felvilágosítással szolgál a Ke
reskedők és Iparosok Propaganda Szövet
kezete, V., Báthory-utca 5. Tel.: 10-0-85.

— Kercsztes-Ffscher belügyminiszter nyitja 
meg a fürdőügyi kiállítást. Az Országos Bal
neológiái Egyesület fürdőügyi kiállítását az ed
digi terv szerint Keresztes Fischcr Ferenc bel- 
ügyminlszler nyílja meg nz ország minden ré
széből összegyűlő balneológiái szakértők és a 
meghívott közönség jelenlétében. A kiállítás 
modern szemléltető eszközökkel és amellett a 
múzeumok legértékesebb régi anyagával, fest
mények, metszetek, továbbá erre a célra ké
szült építmények változatosságával akarja 
megismertetni a magyar fürdők minden törté
nelmi és reális mai értékét is.

— Binaturln a bélmfiködés természetes sza
bályozója Kapható gyógytárakban. Ara P 2.90.

— A Józsefvárosi Váuonyi Pártkör üj helyi
sége. A Gürdos Dezső elnöklete alatt álló kör 
új helyiségei Rákóczi út 4 7. I. cm. alatt nyíl
nak meg és kellő renoválás után május első 
napjaiban rendelkezésére állanak a Józsefváros 
demokrata polgárságának. A kör nagyszabású 
vacsorája is .< Vázsonyi-szchoralap javára ren- 
dcxendö művéaxettéUyel indítja meg társadalmi 
életét
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Az ui házaspár

Conrad V e i d t, a nálunk h népszerű filmsztár 
— megnősült, magyar nőt vett feleségül. 
Ez az első kép, amely az uj házaspárról készült

s z mii z MOZI
A németországi zsidó- 

bojkott napján sztárként 
szerepelt az állami segélyakció 
díszelőadásán : Rosi Bársony 
Vasárnapbefejszödtek a,,Ball im Savoy" berlini 
előadásai és a szőke

Alpár Gitta is
szubrett Pestre Jön 
itthonmarad 7

Premier után
A KÉK LÁMPÁS. Szilágyi László jóvoltából 

a divatos filmléma opcrcltszlnpndra került: ké
mek ütköznek össze és szerelmesednek egymás
ba « bonyolult Inngóizgaltnnkon keresztül. 
Özemben a könnyű kis jazzo|>crcltekke| az úgy- 
nevezőit nagyoperettek műfajához tartozik „A 
kék lámpás" és éppen azért kitünően oldotta 
meg feladatát Tihanyi Vilmos rendező régi si
ló rekben megedződólt talentuma. íirodszky 
Miklós finom és bőséges zeneszámait két prima
donna teszi népszerűvé: Honthy Hanna, az ope- 
rellszinpadok e.me egyedülállóan színes tehetsé
ge és n megjelenésében, énekében gyönyörű 
Kosáry Ernniy. l'j hangulatot hozott a láncos
lábú bécsi vendég: Mimi Shorp, a humor vezér
szólama Knhos Gyuláé, Nádor Jenő és Kertész 
Gábor, a két bonviván egyformán férfiasak és 
megnyerők, a kisebb szelepekben pedig D*Ar-  
rigo Kornél, Zátony Kálmán, Fodor Artúr, a 
tehetségesen fejlődő Miklós Rózsi, Vörös Anikó 
és Verő Erzsi tiiutek fel. Külön sort érdemel 
nagyszerű láncprodukciójáért egy fiatal színész: 
Conda László.

MINDEN FÉRJ... Finom és nobilis já
ték, angol unokaöccse Ilauptmann Nap
lemente e/ótt-jénck. Kissé óvatos ez az 
unokaöccs és az egyéni szabadság drámája 
felett szelíd, békés és humoros megnyugvás
sal tér napirendre. Az előadás belvárosi. Az 
erőteljes és szimpatikus Beregi Oszkár, Ak- 
nay Vilma. Turay Ida, Ákos Erzsi együtte
séből, egy fiatal színész: Apáthy Imre emel 
kedlk ki a Bárdos Ar’.hur jó színpadán.

A KITAGADOTTAK. A nemzet nngyjai vonul
nak fel nekünk annyira kedves kosztümökben a 
színpadon. Ez megbénítja a kritika hangját, 
amely dramaturgiái kifogásokat akart felvetni 
vitéz Somouyváry színpadi munkája ellen. A 
Nemzeti Színház uj darabja n szivünkhöz szól 
és talán n jövőbe mutat. Kiss Ferenc, Petheő 
Attila, Márkus Emília, Tasnády Ilona, Abonyi 
(>ém alakításainak sokat tapsoltunk.

BANDITÁK. Bégen láttunk olyan szo
morú premiert az Operaházban, mint szom
baton. A Bnnditák-at, (Iffenbachnak ezt az 
úsntag és ölvén éve hevcrtetetl munkáját 
porolta le Márkus Lás-ló zseniális rendezői 
keze, dohát a közönség — tüntetőén távol
maradt a premierről. Ennek oka termé
szetesen cr o balkézzel kiválogatott operett, 
amely méltóan csatlakozik a Radnni-rczsim 
által a szezónban portáit Egyiptomi Heléna 
bemutatója, vagy éppen a Lohengrin és a 
Tosea balsikert! és rossz szereposztásu rep- 
rlzéhez. Eme Banditák nélkül nagyszerűen 
meglettünk volna, bár busz énekes próbálta 
elbájolni — a széksorokat.

Németország kritikus szombati napján 
óriási plakátok hívták fel a közönség figyel
mét az állami segélyakció, <iz úgynevezett

Nothllfe díszelőadására.
A német főváros ismert sztárjai sorában jól 
csengő és kedves magyar név is szerepelt, ez 
pedig: Bársony Rózsié. A bájos szőke szub- 
reltprimadonna származását ugylátszik nem 
kutatták a horogkeresztes vezérek, akik kü
lönben nagyon vigyáztak arra, hogy ez az 
előkelő és állami védnökség alatt megtartott 
előadáson „illetéktelenek" ne vehessenek 
részi

Bársony Rózsi a megtisztelő felhívásnak 
természetesen elégett tett

és nagysikerű fellépésével bizonyára 
járult a német nyomor enyhítéséhez.

Bársony Rózsi azonban mégsem 
Berlinben. Vasárnap este ugyanis befejezte 
berlini vendégszereplését, mert végeszakadt 
Ábrahám Pál „Ball im Savoy" cimü operett 
sorozatos előadásainak

A nagy magyar ensemble, mely oly nagy 
sikert aratott a német fővárosban, fel

oszlott.
Bársony Rózsi még vasárnap éjjel hazaindult 
Pestre.

Dénes Oszkár azonban Londonba uta
zott

ahol valószínűleg az Ábra hám-operett Berlin
ben játszott szerepéi fogja alakítani. London-

hozzá-

marad
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Film, amelyet érdemes 
megnézni...

K heti filmzáporból különösen kiemelke 
dik az Uránia uj filmje, n Császári udvar. 
Élvezetes film a Radiusban Az utolsó lépés,

nak azonban még egy magyar színész ven
dége van és ez Verebes Ernő, aki érdekes kö
rülmények közt hagyta ott a német fővárost, 
Délután beüzent színházába, hogy este kissé 
később jön, tehát ne legyenek idegesek

A Theater des AVestensbcu azonbáa 
hiába várták 

egész este Verebest, az operett főszereplője, 
még aznap délután repülőgépen Londonba 
utazott és most már egy londoni színházban 
próbál.

Berlin magyar pacsirtája: Alpár Gitta 
csendben és visszavonultan tartózkodik né
hány napja Budapesten. Nem szállt meg a 
szüleinél, sem hotelben, hanem egyik barát
nője vendégszeretetét élvezi. Alpár Gittáró1 
még Berlinizen, sankt-moritzi utazása előtt

A Hunnia-fllmgyár telepére csukott kocák 
bán utazott ki ■ pesti felső tízezer egyik 
dédelgetett fiatal hölgy-tagja. Karcsú, fiatal 
szőke grófnőről van szó, aki hétpecsétes ti
tok alatt próbafelvételt készíttetett magáról 
a Hunnia műtermében. A próbafelvétel ál
lítólag sikerűit és könnyen lehetséges, hogy 
a dúsgazdag grófkiasszony rövidesen film*  
primadonna lesz.

♦
Abrahám Pál vasárnap reggel Bécsbe uta« 

zott, ahol érdekes tárgyalásokat folytat. Ar
ról van szó, hogy Fejős Pál most készülő 
produkciójába Abrahám is bekapcsolódik. 
Az uj filmben Annabellán, a francia film
sztáron kívül Alpár Gitta és Bársony Rózsi 
is kombinációba van véve. Ez a csoport álli« 
tólag arród is tárgyal, hogy átveszi a buda
pesti Hunniánál az Osso-film kétszázezer 
pengős érdekeltségét és ezt műtermében 
formájában Budapesten ledolgozza.

még Berlinben, sankt-moritzi utazása 
terjedlek el azok a hirek, hogy

válik férjétől, Gustav Fröhllchtől, 
ismert filmszínésztől.

Ezeket a híreket azonban Aipár Gitta családja 
a legerélyesebben cáfolja. Viszont az igaz, 
hogy Aipár Gitta hosszabb tartózkodásra 
rendezkedik be Magyarországon, legalább is 
a nyarat itt akarja tölteni, mert

Máriabesnyőn gyönyörű villát vásárolt.
Alpár Gittával kapcsolatosan — mint értesü
lünk — a budapesti Operaháznak is tervei 
vannak. Állítólag már a tárgyalások is megin
dultak Alpár Gitta vendég fellépése, illetve 
szerződése ügyében. Az Operaháznak min
denesetre nagy nyeresége lenne, ha ezt a ki
tűnő énekesnőt hosszabb időre megnyernék.

•s

Márkus László Hóman miniszternél
Héttőn tesz előterjesztést a Nemzeti Színház jövő évi 

programjára és szerződtetéseire
Márkus Lászlóról, a Nemzeti Színház kitűnő 

Igazgatójáról az utóbbi időben hirek terjedtek 
cl, hogy

átveszi az Opcrahdz vezetését.
Ezt látszik cáfolni az a körülmény, hogy Már
kus László a Nemzeti Szinház jövő évi pro- 
grammjával zsebében keresi fel hétfőn délelőtt 
Hómon Bálint kultuszminisztert, akivel a saját 
jövő évi szerződését és színháza teljesen kidol
gozott költségvetését és személyi változásait 
nkarja megbeszélni.

Beszélgettünk ezzel kapcsolatban Márkus 
Lászlóval, aki a következőket mondotta:

—• Hetek óin mást sem csinálok, mint szám
fejtek, hogy miképpen lehetséges megoldani a 
mai költségvetési keretek közölt a Nemzetimai költségvetési keretek közölt 
Szinház jövö évi azezónját.

színházi napló
Színházak hétfői műsora:

..S.ZIM,ÁZ Kllu.don.k <»». VÍGSZÍNHÁZ: Hiti 1919 (8)
Pintyőke (8).

JfjA-^^RASZI.XMAZs Bolondéra (8). 
5H'XA?OS1 W’NHAZ: Minőén fért (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Kék lámpát (8). 
PESTI SZÍNHÁZ: Zsákbamacska (8) 
IABIUOLA SZÍNHÁZ, Blacmon (8).
TSffiíW SNNPAD: A tabáni gróf (9). 
A^fiHASSYl TI SZÍNHÁZ, Édesanyám ítn 
p°'al °nn:uM: aíciió vj9).

Tenaerre Manó Oífl). 
Í™™HAIIDT M,!S'PAn. Bot! és Stcinhardt <%®). 
BETIILEN-TÉRI SZÍNPAD; Timosa és H9).

Vasárnap este utazott el Budapestről Sza
bolcs Ernő huszonnégylagu magyar görlcsoport, 
jáva!. Most, amikor n külföld legjobban elzár
kózik a magyar művészek clöl, öröm rcglsztrál-

HÖLGYEIM!
Ne késsék ie az

ÉJFÉLI RANDEVÚI!
Soha vissza nem térő alkalom I

All Peoples Assoclation magyar csoportja 
szenzációs hangversenyt készít elő ■ Zeneaka
démiában. A kormányzóné szeretetakclója ja
vára egész sereg nagynevű külföldi művész jön 
haza, hogy a kormányzóné nyomorenyhitő ak
ciója javára fellépjen. A lista élén Németh 
Mária halad, mellette pataky Kálmán, Anday 
Piroska, Schrack Tivadar, a karlsruhei opera
ház népszerű magyar kamaraénekese, Széli 
György, a prágai opera magyar főzeneigazga
tója és Szénássy Károly hegedűművész, aki a 
bécsi hegedűversenyt nyerte legutóbb, szerepel
nek az előkelő listán. A hangversenyt április 
27-én tartják meg.

♦
Az Eskütéri Szinház megvalósul, amint 

ezt a Hétfői Napló elsőnek jelentette. Ruth 
Mason Puttman, amerikai írónő április 
18-án mutatja be Husvét cimü darabját, 
Makay Margittal, Berky Lilivel, Fenyő Emil
lel, Zátony Kálmánnal és Berend Istvánnal 
a főszerepekben.

URAIM!
Jöjjenek el az

ÉJFELI RANDEVU-ra!
Nem fogják megbánni /

Sok tervem van,
amelyről természetesen addig nem beszélhetek, 
amíg ezt a miniszterem jóvá nem hagyta. Tény 
az, hogy gondolok néhány uj színész és színész
nő szerződtetésére. amelyet csak a számokkal 
való zsonglőrösködés árán vihetek keresztül.

Itt említjük meg, hogy úgy a Nemzeti Szín
házban, mint az Operaházban nagy visszatet- 
szést szült az április elsejei fizeléscsökkentésl 
Intézkedés és

többi színész és magánszereplő gondol arra, 
hogy Ilyen körülmények között a jövö év
ben nem vállal szerződést az állami szín

házaknál.
E, n körülmény nagyon megnehezíti a két él- 
lami színház jövő évi programmjának előké
szítését.

VASSORA NYOLCKOR
sm Csa;

Titkos Ilona Rajnat
G. Kertész Ella SoJ^aY

Acjay Irén Gárdonyi
Márkus Margit Gy®r0.X?1

Makláry

"üüáriVIGSZIHHAZ

ni, hogy Szabolcs Ernő Milánóból kapott Igen 
előnyös ajánlatot egy revü rendezésére, amely 
egyúttal huszonnégy magyar lánynak napi 48 
lírás fclléptidijjal nyújt tisztességes megélhe
tést. A milánói revüoperettet április 15-én mu
latják be. Ezután Szabolcs Ernő hazajön és it
teni kötelezettségeinek tesz eleget.

♦
Két érdekes hírem van a kedves Somogyi Hu

siról: 1. Négy hete repülni tanul Érden, ö lesz 
az első magyar színésznő, aki repülőgépet ve
zet. 2. Nagy háborúságban van egy aradi lappal, 
aki Somogyi Lucy táncosnő verekedését a vég
rehajtóval neki imputálta és nem volt hajlandó 
elismerni, hogy Nusi az nem Lucy.

♦
Németh Mária ma Berlinbe utazott, ahol 

egyhónapos szerződésének tesz eleget. Első 
fellépése hétfőn a Toscában, a berlini 
Staatsoperbcn lesz.

♦
Kabarépremiereik: A körúti kabaré uj mű

sorát egy revü és egy operett tölti ki. Az egyi
ket Kellér Dezső, a másikat Siklósi Iván és Gö
rög László írták. Kcllér Dezső mint konferánszté 
is kitűnő. Az együttes élén A’un Magda táncol 
és énekel, tehetségesen, temperamentumosán, 
színesen és frissen. Gycrgyai István, Gárdonyi 
Lajos, Rajna Alicc ragyogó, Sasi Olly, Makláry 
Zoltán kitűnőek. — A Komédia Orfeum uj mű
során Sa/anion-darabok dominálnak. A rend
kívül mulatságos műsor két darabjával ellenáll
hatatlan erővel nevetteti meg a közönséget. — 
A Royal-Orfeumban egy igen tehetséges kis ope
rettet láttunk „Jelentem alássan" címmel, ame
lyet Benedikt Ilus és Kiszely Gyula írtak. A 
számok közül . különösen Förstner Magda és 
partnere aratott sikert. Szenzációs a kínai Okito 
udvari bűvész szereplése.

A zsugoriságáról és túlzott takarékossá
gáról már annyiszor megénekelt kabaré*  
komikus a legkomolyabb formák között 
vőlegény. Természetesen hozománnyal 
Néhány évvel ezelőtt népszerű, de most a 
magánéletbe visszavonult kabaréénekesnőt, 
aki különösen parasztszercpekben volt ki
váló, vezeti az anyakönyvvezetőhöz. A szí
nésznő, amint ezt a kómikus előadta, vil
lát, hatezer pengő hozományt és kétezer 
pengő nnászutiköltséget hoz a házhoz. A ta
karékos kómikus most azt számitgatja^ 
hogy mennyit spórol meg a nászuton. >■

♦
Salamon Bélát, az ismert kitűnő komikust 

felkereste egy kis hetilapocska „szerkesztője**,  
aki egy cikk megírását helyezte fenyegetően ki
látásba. Salamon vállonveregette az Ifjút és ezt 
mondta:

— Azt nem bánom, hogyha megírja lapjában, 
csak el ne mondja senkinek . . .

ANYÓSOK!
Legyenek ott az

ÉJFÉLI RANUEVUn!
Lesz mit tanulni.

Befejezték a Fedák-fllmre vonatkozó tárcya- 
itÚM>kai is: vasárnap aláírták a szerződést a 
Hunniával. A film 120.000 pengős költséggel ké
szül, Fedák Sári eredeti azüzséje és Mihály 
István Jelenetezése alapján; a filmben egy ki*  
váló diplomatánk ajánlatára egy amerikai ur 
anyagilag résztvesz. A film forgatását a legkö
zelebbi napokban már megkezdik.

*
A héten bemutatott operettről mondta ezt 

a kritikát az egyik szerző:
— Remek ez az operett, csak egy zseb- 

metsző kellene hozzá.
— ?
— Aki egy órát kivágnq belőle.

♦
Szombaton este Cregor Vilmos ismert hang*  

versenyénekes ritkán hallott Verdi-áriákat éne
kelt a rádióban — osztatlan örömére a zene 
gourmandjainak.

♦
Kari Frőhltch, az Ismeri német rendező uj 

filmje jelenik meg a héten: az Éjféli randevú. 
Pompás zenés vígjáték, amelynek főszerepét a 
gyönyörű Lee Parry és Johanncs Riemann 
játsszák.

Timosa ?5a
Jegyrendelés 443—76
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2 vllágszám

> műsorban

I. FEJEZET.

Melyben kiderül, hogy mi 
mindennek oka a tavasa

A végzet pontosan úgy kezdődött, hogy 
Falavessző Jeromos ur elnézte az időt és 
hét óra helyett már hatkor kilépett a Kuné, 
és Mellinger cég kapuján, hogy egy körúti 
yillamosra szálljon.

Az igazság kedvéért már most le kell szö
gezni, hogy a hivatalos órák ötkor végét
ének. Palavessző ur azonban nemcsak egy
szerű tisztviselője volt a cégnek, rá a hiva
talos szabályok csupán öt óráig vonatkoz
tak. Azontúl addig dolgozhatott, ameddig 
akart. Meg kell állapítanunk, hogy ezzel a 
különös kedvezménnyel Pala vessző ur nem 
élt túlságosan vissza. Minden este hétig 
dolgozott. Ahogy az óra ütött, letette a tol
lat, megmosta a kezét, egy pillantással el
búcsúzott a főkönyvektől és sóhajtva kilé
pett az utcára. Ilyenkor gondolatokba mé- 
tyedve szállt a villamosra. Újra megemész
tette a napi eseményeket. Gondolatban is
mét lekönyvelte a Here és Társa, Kiskun- 
majsa-leflzetósét és 
megterhelt és elismert 
kiért

miközben hangtalanul 
mindenkit, szépen 

Rákospalotára, ahol felesége — szü- 
Kunz Maliid — meleg vacsorával 
arccal várta.

és

Röslelkedve valljuk be, hogy Pala vessző 
Ur házaséletéről többet nem tudtunk meg
állapítani. így tehát vissza kell térnünk 
ahhoz a végzetes időponthoz, amikor hő
sünk megjelent a Körúton és megállt a 
mh ki ~vi Uauro stnegáll óuáL

Bámészkodik közben a villanyórára le- 
kinletL

— Te jó Isteni — hiszen még csak bal 
óra.

—* Legalább csinálok egy kiadós sétát, 
•— gondolta magában. — Úgyis rám fér 
már egy kis mozgás.

Lassan elindult az Andrássy-uton, a 
Városliget irányába.

Az Andrássy-ut a székesfőváros 
leghosszabb sugárulja, ennélfogva 
nem csodálható, hogy Palavessző 
Bajza-utcánál már halálosan fáradt 
Elhatározta, hogy az első üres pádon 
pihen. Sajnos, egészen üres padot nem ta 
iáit, ami különben az Andrássy-uton nem 
szokatlan jelenség.

Miközben a motorkerékpárok autóbusz 
nak képzelték magukat és elől-hátul ufa 
sokkal megrakodva puíTogtak 
Palavcssző 
magánoson

ur a 
volt 
meg

vurstli felé 
ur döntött és leereszkedett egy 
üldögélő hölgy mellé.

Előzőleg gondosan leporolta zsebkendő 
jével a padot. Közben óvatos pillantásokká! 
szemügyre vette a hölgyet, aki mereven a. 
úttest közepére tekintett és figyelemre sem 
méltatta barátunk körültekintő előkészüle 
tett.

Pedig Palavessző nem volt ellenszenve' 
jelenség. Igaz, hogy nem lehetett összeté 
veszteni Ramon Novarró-val. Még egy pest1 
operett-bonviván is csinosabb volt nála. De 
ha az ember tekintetbe veszi, hogy a nők 
ízlése sohasem alkalmazkodott Rodln és 
más szobrászművészek férfi-ideáljaihoz, ak
kor lehetőségeket adhatunk annak a cél 
nak, melyről hősünk talán még nem is tu
dott, de a rosszhiszemű Író már előre sej 
tette a pihenés súlyos következményeit.

Már jó öt perce üldögélt, mikor azt is 
észrevette, hogy a mellette ülő hölgy ala 
kilag egészen kifogástalan. Kétségei tá 
madtak, vájjon nem volt-e udvariatlan, 
amikor engedély nélkül foglalt helyet a pa 
dón. Elhatározta, hogy jóváteszi ezt a mu 
lasztást és körülbelül huszperces töprengés 
Után kissé reszkető hangon megszólalt;

— Megengedi-e, hogy helyet foglaljak? i
A hölgy ránézett. Tekintete pillanatok 

Bzázadrésze alatt felértékelte Pala vessző ur 
összes ingó és Ingatlan képességeit. A dön
tés, ugylátszik, kedvező volt, mert moso
lyogva válaszolt;

— Húsz perce ül itt és most kérdezi tő
lem?

— „Jobb későn, mint soha" — Idézte 
Pala vessző a remekbe szabott közmondást 
és titokban kimondhatatlan hálát érzett e 
szellemi termék névtelen szerzője iránt. ..

... És itt kezdett tragikussá válni a do
log. mert a Palavessző által megkezdett be
szélgetést a hölgy most már zavartalanul 
folytatta. Mire Palavessző magához tért, 
az ismeretség okozta váratlan, de annál 
édesebb kábulatából, már tudta, hogy a 
hölgyet Pákozd Leonlinnck hívják. Kora 
éppen hogy túlhaladt a buszon; hajadon és 
miivészhajlainokkal rendelkező, úgyneve
zett szép lélek, aki szintén pihenési szán
dékkal ült az Andrássy-uti pádon. Pala
vessző ekkor már régen megfeledkezett ar
ról, hogy ő egy korrekt családfő és a Kunt 
és Mellinger cég főkönyvelője. A nő szavát 
együtt szívta be az Andrássy-ut porával és 
a tovarobogó autók benzinfüstjével. Anél
kül, hogy akarta, vagy a körülötte zajló éle
tet figyelte volna, megérezte a tavaszt. 
Ahogy mondani szokás, teljes erővel ki
tört nála is g rügyfakadás. Elhatározta, 
hogyha már őnágysága ennyire megtisztelte 
bizalmával, ö is elmond egyet-mást az éle
téből. Tépelődéséböl azonban egy váratla
nul hangzó kérdés űzte ki.

— Még meg sem mondta, hogy mi a 
neve?!

Palavessző urnák hirtelen eszébe jutott a 
kedves papája és a mamája, akik harminc
hat évvel ezelőtt elmulasztották egyetlen 
gyermekük nevének korszerű átalakítását, 
nem gondolva arra, hogy egyszer bekö- 
szönthet ez a katasztrofális pillanat is.

Mert Kunz Maliid az más volt. A cég
főnök, a kollégák már megszokták a nevét. 
Az üzletfelek röviden Pala urnák szólítot
ták. Maliidnak pedig igazán mindegy volt, 
hogy mi a neve.

De itt...!? — Palavessző ur fájdalma
san eszmélt a .szomorú valóságra. Halálo
san biztos volt abban, hogy ha kimondja 
nevét, széthullik a tavasz minden hangu
lata. Eltűnik a lenyugvó nap poétákus va
rázsa és ő visszasüllyed a kettős könyvvitel 
száraz rubrikái közé.

a
a

II. FEJEZET.

Melyben az „illetői" kitalálják
Palavcssző ur ösztönösen a zsebébe nyúlt 

és diszkréten, de annál alaposabban kasszái 
csinált. Az eredmény nem elégítette ki telje
sen, ezért úgy döntött, hogy ,,/e/c kétz- 
oénz", „fele ígéret" alapján fogja lebonyolí
tani a kaland sokaligérő további részét.

Ahogy Palavessző beszélni kezdett, az 
nár sokkal több volt, mint egy’ hazugság.

Első hazugság volt, — mellyel egy becsüle 
les ember szűzies tisztaságában virágzó lel 
kéről hullott le a himpor. Ez a hazugság 
megölt egy PalaveaseŐ Jeromos nevű, jó- 
nevelésfi, szép karrier előtt álló fiatal em
bert, hogy mint Bodroghy Félix dnsgazdaf 
háztulajdonos és magánzó lépjen Leontin 
kisasszony alig huszontuli éleiébe.

— Bodroghy Félix vagyok, —- rebegte 
bizonytalanul.

— Milyen szép neve van, —- fuvolázta a 
nő.

Barátunk szerényen hallgatott.
— Nőtlen? — kérdezte Leontin 

gódva.
— Agglegény vagyok.
— Egyedül lakik?
A válasz kissé óvatosan késett.
— Van egy kis legénylakásom a 

65-ben. Mindössze négy szoba, 
csendben, a legnagyobb visszavonultságban

— No és a háztartást senki sem vezéti? 
Vágj’ talán vendéglőben étkezik?

— Házvezetőnőm van. öreg, szigorú hár
pia, aki meglehetősen vigyáz az erköl
cseimre. Például hölgy vendégeket miatta 
nem is fogadhatok.

Leontin szemei ragyogtak a gyönyörűség
től. Amíg a férfi beszélt, mindketten érezték 
az alkotás gyönyörét, Bodroghy magánzó 
ur álomszerű figurája diadalmasan vo
nult be mindkettőjük szivébe. Különösen 
Palavesszőnek imponált a szerény négyszo 
bás magánélet. Csak ő tudta igazán érté
kelni az öreg, de puritán házvezetőnő er
kölcseit. Titokban hálás volt e fantasztikus 
hölgynek. Különösen azért, mert nem tűrte 
a hölgyvendégeket.

Próbálta volna tűrni...?
De ami a legfontosabb volt számára és 

amiért életének első hazugságát elkövette, 
nz a Nő volt. Az első Nő, aki szép volt, fia
tal és vidám. Mosolygó szemeiből olyan 
ígéretek cikkáztak elő, melyről barátunk 
eddig álmodozni sem mert.

— Micsoda különbség nő és Nő között 
— gondolta magában.

önkéntelenül összehasonlította feleségéi 
kalanddal. — Minek szaporítsuk a szót, — 
„kaland” félelmetes fölénnyel győzött.
Leontin egy uj világ kapuit nyitotta meg 

és ő kényelmesen besétált rajta. Estre zeni 
vette, hogy láthatatlan kezek hirtelen be
csapták mögötte a láthatatlan bejáratot és 
soha többé nem térhetett vissza előbbi éle
tébe.

Mindezekből semmit sem vett észre. Csak 
az uj világ részegítő illatát érezte. Az uj Nő 
valószínűtlen figuráját. A 
színes volt és gazdag, a szép 
tői.

Lecntin kisasszony sem 
tetszik neki Bodroghy ur. Nem titkolta azt 
sem, hogy húsz és egynéhány éve mindig 
ilyen férfiúról ábrándozik fehér Ieányszobá- 
Iának selymesen tapétázott falai között 
Egyáltalán semmit sem titkolt.

Süti
Miután igy kölcsönösen el voltak egymás 

lói ragadtatva, Bodroghy ur elérkezettnél 
látta nz időt arra, lu gy a hölgy pihenéséi 
félbeszakítva, pénzláráltományának meg 
felelően egy kis „kaland programmol" dilit 
són össze.

Közben a pad bámulatosan megrövidüli

kissé ag-

Szív-utca 
Itt élek

hangját, mely 
szavak xcnéjé-

tagadta, hogj

a

Jamina & Lasarow 
Accent & Jenescó

a

W
I 

’PHMKffiESS®'
Csak úgy fértek cl, hogy szorosan össze*  
húzódlak. Leontin még belé is karolt Bőd*  
roghyba, aki szívesen vette a ragaszkodás*  
nak e megcáfolhatatlan jelét. Miután igy 
lieláthatatian ideig élvezték az Andrássy-ut 
<’s környékének összes természeti szépség 
geil, Bodroghy ajánlatára elvonultak egy 
Aréna-uli diszkrét kis vendéglőbe.

Az étiap aprólékos megtekirvtéM^nél 
aztán nyomatékosan és sürgősen közölte a 
hölggyel, hogy gyomorsavtullengése van, 
ennélfogva este mindig könnyebb vacsorát 
szokott enni. Sietve megrendelt két tojást 
pohárban, melynek felét testvériesen föl
ajánlotta a leánynak.

Leontin azonban szabadkozott. Nem fo
gadta el a tojást, hanem szerényen égj’ nagy 
adag rostélyost rendelt.

Vacsora után a cigány is rázendített és disz
kréten húzta a halkan dúdoló leány fülébe.

Leontin hangja nem volt kellemetlen, de 
Bodroghvnak mégis eszébe juttatta a rosté
lyost. A rostélyosról viszont eszébe jutott a 
felesége. Most már a tavasznak is vége volt. 
A fokhagymaillat elűzte azokat a zsejigilő é& 
bágyasztó szagokat, melyeknek következté
ben a „kaland” megindult. A főur is az ő 
asztalukat választotta állandó tartózkodási 
helyéül.

A vége az lett, hogy Bodroghy fájó sziv« 
vei, de mégis kifizette a vacsorát, sőt borra
valót is adóit a pincéreknek. Majd elég 
yorsan kivitte Leontint az utcára.

A zene azonban utánuk szökött az utcára. 
Beléjük karolt, összest mogatta lelkűket és 
elűzte a rostélyos összes kellemetlen benyo
másait.

— Jól érezte magát? — kérdezte halkan 
i férfi.

— Nagyon! — sóhajtott a leány.
Mindketten hallgatlak és nem tudták, miV 

’sináljanak a tavaszai, mely ilyen szépen 
feivirágozla a szivüket.

Az égen millió csillag ragyogott. A hoki 
sápadt fehérségében figyelte imbolygó figu- 
•ájukat.

A házak komor feketeségbe bnrkolództak 
s úgy tettek, mintha semmit sem látnának.

III. FEJEZET.

Egy ligeti sála köveiken.. 
ményei

Az Aréna-utlól csak egy ugrás a liget. Igaz, 
ogy sötétbeugrás. Különösen akkor 
lyesnii este tizenegyfelé jut eszébe 

olyanforma legénynek ez jut eszébe, 
.Hodroghy magánzó ur."

Palavessző ur még gondolkozott volna 
tzon, hogy álmenjen-e az „Aréna-uti klubi- 
kanon". Palavessző ur azonban csak a ros
télyosnál ébredt egy kissé o valóságra, 
hogy a liget csábiló csalogatásától végképpen 
visszavonuljon a szereplés színteréről.

„A kocka el van vetve", mondotta Cézár, 
mikor átkelt a Rnbikonon. A kocka el volt 
'.elve barátunknál is, mire áttértek az 
Aréna-ut másik oldalára. Bent a sétányon 
magányos párok sétálgattak öf szesiinuíva. 
Te«t(ik eggyé olvadt a sötétségben, ilt-ott 
egv kacagás foszlányai cikáztak elő, miül 
apró szentjános bogárkák.

Mindez a Tavasz volt. Részegítő, boldog 
ígéretektől terhes éjszaka. Valami olyan, 
amitől szakállas költők szoktak dühbe gu- 
rualni. Az ilyen éjszakák indítottak el és 
törtek kerékbe karriércket. Ez a tavaszi sö
tétség volt a házasságok, illetve a házasság
törések Szent Bertalan éjszakája. Nem is 
csodálkozhatunk azon, hogy éjjel két óra
kor már örök hűségben találkozott Bod
roghy ur és Leontin kisasszony szive.

Azután még, csak egy kis hazakisérés. 
A szokásos eskük, fogadkozások következ
tek és fejenként busz-busz fillér kapupénz. 
Bodroghy ur nyugodt és egyenletes lépé
sekkel haknit felfelé n lépcsőkön. Csak az 
ajtónál torpant meg és eszébe jutott, hogy 
feleségének valami kifogást kell mondani a 
szokatlan elmaradásért.

Nem sokat töprengett minthogy okos ron- 
dolatok úgy sem jutottak eszébe. Rábízta 
tehát magát a sorsra Óvatosan benyitott és 
egy kivilágított lakásba került. Felesége 
teljes harci díszben várta.

— Szx’nt Isten! Hol voltál mostanáig? — 
kérdezte az asszony és szavai nem sok Jót 
ígérlek.

— Ne Is kérdezd — felelte a férj. — Pél
dátlan kellemetlenségekben volt részem.

Fáradtan ült le, mint akit súlyosan meg- 
vhellek az események. Valójában azon gon- 
dót komit, hogy miféle kellemetlenségekről 
számoljon be az asszonynak.

hu 
q?r 

mint
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OLCSÓ 
ORŰKLflKÓS- 
aKCIÓT

indítottunk1 Budapest legelőkelőbb 
kertvárosában, a Lenke ut es l-adrusz- 
U'ca sarkán I szobás, 1. 2 3 szoba 
halion összkomfortos, deli fekvésű 
nevre te ekkönyvezett öröklakásokat 
építünk. Biztos tőkehe ékteiés, bérbe
adásnál kamatjövedelmet megkétaze- 
rczhetl.

Külön 5000 pengős jutalom
Budapest üiuieraian

a Gellérífürdőnél. a Mányoki-ut 7. az. 
alatt újabb társasviilát építünk a 
Batthyány ősparkra néző, déli fekvésű, 
olcsó fix áru, 2, 3, 4 szobás, páratlanul 
értékes öröklakásokkal.

wCKNrRUN*  HÁZÉPÍTŐ VÁLLA 
LAT. HORTHY MIKLÓS-IJT » (ti9-3(»l

rendőrségen voltál? -- 
majdnem a

le — talán

már össze-

— Csak nem a 
kiáltotta nz asszony és férje 
nynkába borult a jó ideáért.

— Honnan tudod — csapott 
itt voltuk érdeklődni?

— Senki sem volt Itt, de én..... ........ .
telefonáltiirn az összes kórházakat, a Foka 
pitúnyságot. Kimentem n Dunapartra é*  
vártam, mikor húzzák ki n hulládat. Te pe
dig ennyi izgalom után élve beállitsz. Azt 
sem tudom, hol áll a fejem. Beszélj már.

— Hát kérlek, nmint látod, élek és nagyon 
örülök, hogy ennyire sziveden viseled n sor 
sómat. De itt sem a Dunáról, sem mentőkről 
nincs szó. Egyszerűen egy kis közlekedési 
kihágás történt.

Az asszony felhördült. Talán meg is bűn 
tettek?

— OH még nem tartunk — nyugtatta 
meg a feleségét — mindösze arról van szó 
hogy hazafelé sietve szabálytalanul menteni 
át n körút túlsó oldnlára. Természetesen 
előállítottak és mostanáig tartott az igazolta 
fásom. Megnvuglatóan tette hozzá:

— Na félj! — nem fognak megbüntetni., 
Ezekre a szavakra az asszony láthatókig 

megnyugodott. A harci díszt visszatette a 
helyére, amit a férj megkönnyebbülve veit 
tudomásul. Megvacsoráztak és lefeküdtek. 
Hősünk csakhamar mély álomba merült és 
álmában folytatta nzt a kihágást, ami nem 
annyira a közlekedést, mint inkább a házas
társi törvényeket sértette ineg — igen «u 
lyosan.

IV. FEJEZET.

Egyre bonyolultabb lese 
a helyset

Eljött nz niigusztus is, mikor n márciusi 
vágyak illatos virágokba szökkennek. Ami
kor a tavaszi csókokból kifakad nz. elmarad
hatatlan gyümölcs. Leontin kisasszony ugv 
érezte, hogy a fejleményeket közölnie kell 
Bodroghyval. Még pedig minél hamarább. 
Most már sokkal szorosabbnak érezte a kö
teléket, mely a férfit hozzá fűzte.

Nem törődve n házvezetőnő esetleges mo
rális felháborodásával, egy végzetes vasár
nap délután, felszerelve egy remekbeszabott 
nyakkendővel, elindult a Szlv-ucca 05. felé.

A nap izzóim sütött. Az aszfaltjárda olyan 
puha volt, hogy minden lépésnél marasztalta 
ii járókelőket. Leontin tiz centiméteres 
sarka is minduntalan iielcragadt a nyúlós 
járdába. De hiába volt az aszfalt minden jó 
szándéka, a leány céljához ért.

A Szlv-ucca 65 ben a kapu alatt — régi 
házmesleri gyakorlat szerint — a lakók név
jegyzéke a lépcsőház iegclrejteltebb zugá
ban volt kifüggesztve. A végzet azonban 
nem riad vissza ilyen akadályoktól és Leon
tin hosszú keresgélés után talált egy 
kát, melyben a következő név állott;

koc-

BODROGHY FÉLIX 
magdnző

l. emelet 5.

Egy idősebb hölgy nyitóit ajtót és meg
lehetősen morózusnn kérdezte:

— Kit tetszik keresni?
leontin elmosolyodott A nő pont olyan 

volt, amilyenek Bodroghy lefestette. Sze
meiből sugárzott a tisztességben megőszült 
nő szűzies morálja Egyébként nem sok 
jól Ígért az a tartózkodás, ahogy öt fogadta.

* M Itt lakik kérem Bodroghy Félix ur?
— Milyen ügyben tetszik keresni a nagy

ságos urat? — kérdezte az agg Cerbeus.
__ Fontos beszélni'alóm van vele.
_ Sajnálom, de ez lehetetlen. Bodroghy 

«r nincs itthon. Ma reggel fontos üzleti 
ügyek miatt elutazott.

— Elutazott? — kérdezte Leontin csodál
kozva.

— Igen. Délamerikába.
— Délamerikába?... Mikor jön vissza?
— Az attól függ, milyen messze van Dél- 

amerika, mert én bizony nem tudom.
Ezzel a földrajzi disputával be is fejezte 

a beszélgetést és becsapta a leány orra előtt 
az ajtót.

Leontin maga sem tudta, hogyan került 
le az uccára. Egyszer csak kint ült ar An 
drássy-uton. a szokott helyen, azon a kis 
pádon, ahol Bodroghyval először találkozott.

Az emberek közömbösen sétáltak fel és 
alá. Az autók vadul rohantak a liget felé 
és nem hagytak maguk után mást, csak 
kellemetlen benzinfüstöt.

— Mindennek vége! — sóhajtotta Leontin-
— Istenem, most mi lesz velem?...

De a jó Istenke éppen vasárnapi pihenő
jét tartotta s mikor lenézett az égből, észre 
vette a síró nőt.

— Ejnye, leányom — szólt az egyik ark
angyalához. — Miért sir az a leányzó ott lent, 
az Andrássy-ut és Bajza-ucca sarkán? Sza
porán vizsgáld csak meg a dolgát, hátha se
gíthetünk rajta.

Az arkangyal lenézett és elmondta a jó 
* Istennek, hogy mi bántja Leontin szivét.

Megharagudott az Úristen és összevonta
1 sűrű szemöldökeit, mire barátunk annyira 

megijedt, hogy lihegve bár, de megjelent a 
randevú színhelyén és megállt Leontin előtt. 

Szent Isteni maga az?... — bizonylata-
1 nul ismételgette. — De tényleg maga az? 

Bodroghy meg volt sértve.
— Mi az, hogy én vagyok?
— llát nem utazott Délamerikába? 
Most már gyanakodva nézett a leányra.
— Miért éppen Délamerikába?
Leontin a fejét tapogatta. — Nem értein 

nz egész dolgot. —- A férfi sietve megnyug
tatta:

— Légy nyugodt, én sem értem.
— De hát tényleg nem utazott Délame

rikába?
— Mit akarsz folyton azzal a Délameriká 

vnl? — kérdezte most már idegesen Bod
roghy. Közben agyában a legkülönbözőbb 
feltevések jártak vitustáncot.

— Beszélj már. Mi történt?
A nő szaggatott ideges hangon elmondta 

látogatásának történetét. Bodroghy egyre 
jobban elámult. Most ’ ’ ....... ’"‘
volt ijedve.

— Szóval ott voltál 
ötben?

— Igen.
— A lépcsőházban 

nevem?
— Igen. —
—Fel is mentél a lakásomra?

— Igen.
— Becsöngettél és kijött a házvezetőm?
— Úgy van.
— Aki azt mondta, hogy ma reggel Dél

amerikába utaztam?
— Szórul-szóra.

—Hát ez lehetetlenség. Érted? Teljesen 
lehetetlen az, amit mondasz. Elképzelhetet
len. Az egészet csak álmodtad. Te nem vol
tál a lakásomon. Nem beszéltél a házvezető
nőmmel. Mindezeket itt a pádon álmodtad 
végig, amíg rám vártál.

A nő mór le akart térdelni és esküre emelte 
n kezét. Esküszöm mindenre, ami szent, 
hogv olt voltam. Akarja, hogy pontosan el
mondjam, hogy nézett ki a házvezetőnője. 
Akarja, hogv elmondjam, melyik részén van 
az emeletnek a maga lakása.

Bodrohy egyre jobban csodálkozott. Majd 
hirtelen eszébe jutott valami.

— Várj csak egy percig. Azonnal tisz
tázni fogjuk a dolgot. Otthagyta nz
ámuldozó és ájuldozó nőt és beszaladt egy 
trafikba. Szívdobogva kezdett a telefon
könyvben keresgélni. Egyszerre csak elszé
dült. Szemei előtt vitustáncot járlak a be
lük. A B betűnél megpillantotta saját re
prezentatív egyéniségének kitalált nevét, 
izóról-szórn a következő szöveggel:

már komolyan meg

a Sziv-ulca hatvan

ki volt függesztve a

Bodrogiig Félix, magánzó... Aut. 228— 33. 
VI:, Sziv-uccn 65.

Ez már túlsók volt. Azt hitte első pilla
natban, hogy valaki egy hamisított köny
vet lett eléje, csak azért, hogy még job
ban komplikálja a helyzetet. De rá kellett 
jönnie, hogy a könyv valódi. Tévedésről 
tehát már szó sem lehet. A név és a 
lakcím tökéletesen egyezett az általa kitalált 
névvel és lakcímmel. “ .............................
emelte le a kagylót és 
jelzett számot. -

Egy berozsdásodott 
kezelt.

— Halló! itt Bodroghy Félix lakása.
— Sziv-ucca hatvanöt?
— Igen kérem! Mi tetszik?
— Bodroghv ur odahaza van?
— Nincs kérem. Ma reggel váralapul 

Délamerikába utazott.
Bodroghy letörölte verejtékező homlokát.
— Leontin tehát igazai mondott. A té

vedés teljesen ki van zárva. — Töprengésé
ből a trafikos kisasszony hangja riasz
totta fel.

Még egy telefon lesz?
Bodroghy fltrkll fs kibullan kilípclt r.i 

uccára.
Tisztára örültekháza —- mormogta ma-

Gondolkozás nélkül 
felhívta a könyvben

női hang jelent-

gában. — Ha ebből ki tudok evickélni, sok
kal nagyobb csoda lesz, mint ez a pokoli 
véletlen ség.

Bodroghy szive vadul kalapált. Életében 
először nagyon meg volt ijedve. Félt! Re
megett attól a lehetőségtől, hogy elveszti a 
leányt egy ostoba hazugság miatt.

Lassan ment Leontin felé és egyre jobban 
elnehezedett a szive.

— Vájjon, hogy fogja fogadni a vallomá
somat? — összerázkódott. Már látta, ho
gyan ál fenn Leontin és mint egy sértett 
királynő, szó nélkül otthagyja őt, időt sem 
engedve a kimagyarázkodásra.

De mit magyarázhat? Azt csak nem mond
hatja, hogy — bocsánatot kérek, én azért 
hazudtam, mert kegyedet egy futó kaland
nak tek in leltem, annakidején és ezért nem 
akartain bevallani a nevemet. Ilyet igazán 
nem lehet a leánynak mondani.

— Átkozottul kellemetlen helyzetbe ke
veredtem. Ebből most már csak egy újabb 
hazugsággal lehel kikecmeregni. Megadóan 
hajtotta le a fejét.

— Hát hazudjunk tovább, amig a nya
kamba szakad az egész. Megérdemlem ezt 
a sorsol. Magam csináltam. Viselnem kell a 
következményeket.

V. FEJEZET.

Amíg egy hazugságból 
igazság lesz

Amikor „Bodroghy" visszatért, arca már 
mosolygós volt, mintha mi sem történt vol
na. Leontin látva a férfi derűs ábrázatát, 
megkockáztatott egy félmosolyt, melynek 
összetételében kilencvenkilenc százalék volt 
a kíváncsiság és csak egy százalék a vi
dámság.

— Bocsáss meg drágám — kezdte bará
tunk. — Az a szerencsétlen perszona nem 
tudhatta, hogy te ki vagy. Délamerikai utam 
természetesen nem neked szól, helyesebben 
csak neked nem. Mindenki másnak igen.

— Szóval csak kifogás volt. — Leontin 
várta a folytatást, de arra kérte Bodroghyt, 
hogy menjenek fel a lakásba.

— Nagyon komoly közölnivalóm van. Itt 
az ucca közepén nem tudnám elmondani 
mindazt, amit szeretnék. De azért is fel 
akarok menni magához, hogy a házvezető
nője megismerjen és legközelebb már meg
felelően viselkedjen.

— Lehetetlen! — ugrott fel a férfi, majd 
zavartan folytatta. ■— Különben nekem is 
lesznek mondanivalóim, amit nem szeret
nék a házvezetőnőm jelenlétében közölni. 
Félek, hogy kihallgatja, inkább menjünk 
hozzád .,.

Majd, nehogy meggondolhassa magát a 
nő, már el is indult Leontin lakása felé.

Útközben alig szóltak egymáshoz. Mind
ketten azon tűnődtek, hogyan fogalmazzák 
meg közölnivalóikat.

Leontin lakása egyszerű kis polgári al- 
bérlemény volt. Hófehér vaságy, ragyogó 
tisztaság, a falon egynéhány olajnyomai 
és egy pár berámázott képes levelezőlap — 
mint tájkép — reprezentálta a képzőművé
szetet.

Leontin az ágy szélére ült, Bodroghy pe
dig a menyezétet nézegette. Mindketten 
arra vártak, hogy a másik kezdjen beszélni. 
Végre — ahogy az életben mindig történni 
szokott — a nő kezdte. Először szorongva, 
majd szemérmes pirulások közepeit, végül 
már csaknem extázisbán vádlottá be a nagy 
Titkol.

A hatás egyenesen leírhatatlan volt.
Barátunk szája kinyílt, sőt kitárult és 

úgy nézett ki, mintha az ajkak végképpen 
el akarnának egymástól válni. Először na
gyon melege lett, azután a hideg kezdte 
rázni. Párszor megpróbált beszélni, de ui 
állkapcsok nem működtek.

Ünnepi csend volt a kis szobában. Kissé 
dermesztő és mégis varázslatos. Bodroghy 
fülébe kis harangok csilingelték újra meg 
újra Leontin szavait. Amire tiz évig várt — 
hiába — a másik asszonynál, amiért titok
ban az utszéli koldusasszonyt is irigyelte. 
Apa lesz! Neki is lesz gyermeke!

Felállt. Szólni nem tudott. Mit is lehetne 
ilyenkor mondani. Hogyan mondhatta meg 
azt, amit igazán érzett. Nem jutott eszébe 
semmi. A jelen históriai pillanata teljesen 
lenyűgözte.

— Félix! — szólalt meg végre Leontin.
Félix azonban nem jelentkezett, Félix 

Délamerikába utazott. Jeromos pedig az 
örömtől — egyelőre — elfelejtette jelenlegi 
szerepét.

— Félix! — szólalt meg Ismét a nő és 
Jeromos felébredt. Eszébe julott borotva 
élen táncoló helyzete. Most már nem látott 
kiutat, játszani kellett kitalált és fátumszerü 
szerepét.

Tovább hazudott.
Bocsáss meg, az öröm elvette az eszemet, 1 

mondotta barátunk többször egymásután és i 
ez tényleg nagyon meglátszott rajta. 1

De Leontin most már nemcsak „kaland" < 
volt, hanem anya is, akinek a jövendőt lile- I 
tőén Igen komoly és gyakorlati értékű kije- 1 
leütésekre volt szüksége. r

Nem várhatott tehát arra, mig a férfi múló l 
elmebajn véget ér. Erre most nem számit ' 
hatolt, igyekezett tehát Bodroghy megindult (' 
fantáziáját visszatéríteni a rideg valóságba i i

VI. FEJEZET.

Jeromos ur fogságban
Az egymásra torlódott hazugságok vészes 

felhőket sodortak hősünk feje fölé. Fogság
ban volt és az a veszély fenyegette, hegy 
rövidesen ki sem szabadulhat. A szabadu
lásra pedig gondolni sem mert. Csak most 
érezte, hogy milyen komplikációk fenyeget
hetik a legközelebbi órákban. Egyik perc*  
ben arra gondolt, hogy lesz — ami lesz, 
mindent töredelmesen bevall a nőnek, de 
érezte, hogy ennek teljes szakítás lenne a 
vége. Leontin soha többé nem hinne neki 
és nem állna vele szóba. Atkozta könnyelmű
ségét, hogy annak idején röstclte csúnya. 

Valamit mondani akart Félix, mielőtt I le becsületes nevét. Miközben helyzetét la- 
1 _____ ’tolgatta és a kibontakozás útját kereste, Le*haza jöttünk!

— Igen, igen! Éppen kezdeni akartam, 
— válaszolta az újdonsült apajelölt, Valójá*  
bán már régen próbálkozott megfelelő keres 
tét találni szavaihoz.

— Először talán tisztázzuk a házvezető- 
nőm viselkedését, — kezdte. — Tudd meg, 
hogy az ő közléseinek nagyon komoly okai 
voltak.

Leontin meg se mukkant. Epedve várta 
a folytatást.

— Igen, ezt az utasítást kellett adnom 
neki, mert máskülönben talán már a bör
tönben ülnék.

Egy elfojtott sikoltás jelezte, hogy „Bőd*  
roghy ur” előadása kifogástalan érdeklődés 
mellen folyik.

— Vallani akarok! — Drámai szünetet 
tartott, majd folytatta. — Eddig nem mond- 
tam meg, most má. nem hallgathatom el, 
hogy teljesen tönkrementem. Már a ház sem 
az enyém. Hitelezőim elől kell menekülni, 
akik valósággal üldöző hadjáratot inditottak 
ellenem. A rendőrségen 
hamis bukásért. Ki tudja, 
kutatgatják a detektívek

is följelentettek 
talán éppen most 
Íróasztalom fiók-

Leontin úgy nézett a férfire, mint a világ 
legújabb csodájára. Nem tudta, mit vála- 
szóljon a drámai előadásra, ezért csak a ke*  
zeit tördelte.

De Bodroghy már benne volt és nagy len*  
dülettel folytatta.

— Ne haragudj, hogy nem szóltam mos*  
tanáig. Nem mertem. Féltettelek. Féltem, 
hogy elhagysz, ha megtudod a valót.

Kétségbeesetten kapaszkodott ebbe a ha*  
zugságba és már maga is szivvel-lélekkel 
hitte, hogy tönkrement ember. Szemeiből 
kibuggyantak a könnyek.

— Ugy e, nem hagysz el most, amikot 
már tönkrement ember vagyok és a rend*  
őrök elől kerti menekülnöm? Meglátod, min
den rendbe jön. Egy-kettőre kifizetem a hi
telezőket, újra háziúr leszek... Leontin!.., 
Gondolj a gyermekünkre,., aki nemsokára! 
a világra jön.

Leonun gondolt. Sőt csak erre gondolt. 
Ennélfogva szörnyen meg volt ijedve. Most 
már a gyermek apjáért is aggódott. A bör
tön lehetősége jobban megrémítette, mint 
ahogy barátunk remélte. Nőstény lett, aki 
gyermekéért és párjáért képes gyilkosságo
kat is elkövetni. Egyelőre azonban csak 
ennyit mondott.

— Itt fog maradni. Nem engedem el, mert 
a rendőrök még az utcán is letartóztathat
ják. Majd gondoskodom arról, hogy min
dene meglegyen. Hitelezőivel pedig én fo
gok tárgyalni, sőt ha kell, elmegyek a rend
őrségre is. Csak ne legyen úgy kétségbeesve, 
minden rendbejön, — idézte Bodroghy sza< 
v

Bodrcghy ur 
igazán kétségbe, 
sokat fog teketóriázni és beváltja ígéretét. 
Előadásának tulnagy volt a sikere. Próbált 
vadamit visszaszivni és kapacitálni kezdte 
a nőit.

— Ezt nem engedhetem meg. Végered*  
ményben a férfi én vagyok és majd csak 
szembenézek a dolgokkal. Neked különben 
is kimélni kell magadat. — Néni! —- erről 
szó sem lehet. — Azzal vette a kalapját, s 
mint aki jól végezte dolgát, menni akart.

— Hová készülődik? — kiáltott szinte 
eszelősen a nő és elállta a kijáratot. Itt fog 
maradni és nem hagyja el a lakást mindad
dig, mig a veszedelmek el nem múlnak. Még 
az kell, hogy börtönbe kerüljön.

Bodroghy látta, hogy nincs segítség. A 
lavina megindult. Már csak azt várta, mikor 
szakad a nyakába. Leontin kiment, bezárta 
az ajtót és ő egyedül maradt. Szabályos fog
ságban volt.

azonhan esek most esett 
Látta, hogy Leontin nem
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ont in már vissza is érkezett. Különböző dol
gokat vásárolt és angyali mosollyal közölte, 
hogy milyen kellemes lesz az esti vacsora, 
melyet jneghitt együtllélben fognak elköl
teni.

— Most már mindig együtt leszünk. Soha 
többé nem válunk el egymástól. Már szól
tam a háziasszonyomnak is, be fogom ma
gát mutatni.

Bodroghy úgy tett, mintha ez volna életé
nek leghöbb vágya. Közben verejtékezve 
gondolt arra, hogy mi lesz otthon, ha este 
nem megy haza.

Leontin mindebből semmit sem vett 
észre, boldogan sürgött-forgott a lakásban. 
Bejött a háziasszony is és melegen gratu
lált a készülő frigyhez. Egy ideig beszélget
tek, az asszony tanácsokat adott a fiatalok 
nak, majd diszkréten félrevonult. Mikor 
egyedül maradtak, Leontin a hitelezők neve 
és lakcíme után érdeklődött.

— Legelőször ahhoz fogok elmenni, oki 
följelentette magát és megpróbálok beszélni 
vele.

— Lehetetlen. Leontin. Nem engedem, hogy 
fölmenj hozzá. Még arra is képes, hogy inzuí- 
táljon.

— De, szivecském, maga tulsötétnek 
látja a helyzetet. Nem szabad ilyen könv- 
nyelmüen odadobni mindent. Meg kell men
teni a menthetőt. Én azt hiszem, hogy a 
maga nagy vagyona után még maradhat 
annyi, hogy vidéken meghúzódva, egy kis 
birtokocskán éldegéljünk.

— Nézd, Leontin, nyugodjál bele, hogy 
ngy van jól, ahogy én akarom csinálni. 
Csak igy tudok menteni valamit a hitelezők 
dől.

— A fene egye meg az egészet! — károm
kodott a fogai között. Közben a hideg rázta, 
ha arra a lehetőségre gondolt, hogy az idé
zett fene tényleg megjelenik és megeszi 
Leontüit a hozzátartozó csodákkal együtt.

Még egyszer sem maradt ki egész éjsza
kára hazulról. Igaz, hogy az utóbbi hóna
pokban gyakran került éjféltájt ágyba, a 
reggelig tartó kimaradás azonban még 
mindig megvalósíthatatlan csodákat jelen- 
fetie’ számára.

Pedig Leontin komolyan vette a dolgot. 
Látszott rajta, hogy súlyosnak véli Bod
roghy helyzetét és el van határozva arra, 
hogy nem engedi ki mindaddig a lakásból, 
míg az állítólagos hitelezők jobb belátásra 
nem jutnak és a dolgok el nem dőlnek ked
vezően.

— De hát, mi a csuda dőlhet itt cl kedve
zően? Hiszen mindaz, amit eddig elmond
tam, hazugság. Csupa légbőlkapott mese. — 
Próbált az elmondottakból valamit vissza
szívni.

— Na azért nem kell annyira kétségbe
esni. Van még egy kis családiházikóm Rá
kosligeten, amiről ezek a sakálok nem tud
nak. Egy kis családi villa, amit még nagy
apámtól örököltem.

Bodroghy most az egyszer majdnem iga
zat mondott. Csak azt hallgatta el, hogy a 
házikó a felesége nagyapjától maradt rájuk 
és az asszony nevén van ma is. De mit szá
mított most az ilyen apróság, ö csak Leon- 
tint akarta megnyugtatni.

Leontin úgy tett, mintha meg lenne nyu
godva. Megvacsoráztak és mint régi házas
társak nyugovóra tértek ...

Így múlt el egyik nap a másik után, 
anélkül, hogy barátunk a lakást elhagyhatta 
volna. Leontin úgy érezte, mint egy börtönőr 
Ha eltávozott hazulról, még a spnlettákat 
is becsukta, nehogy megtudják félteit titkát. 
Lelkében büszke elégtételt érzett azért, hogy 
szerelmének menedéket nyújthat és meg 
védheti őt minden veszélytől.

Bodroghy lelkét már nem dagasztották 
ilyen felemelő érzések. Sejtette, hogy fele
sége tűvé tette azóta az egész várost. Elkép
zelte, hogy az üzletben milyen felfordulást 
okozott eltűnése. Semmit sem tudott a kül
világról, mert a gondos Leontin még újsá
got sem hozott, nehogy valami rávonatkozó 
cikk felizgassa. Pedig mit adott volna most 
egy háromnapos _ újságért. Akármilyenért, 
csak olvasnivalók legyenek benne. Valami 
a külvilágból, az élet ezerszinü megnyilvá
nulásából.

Este hazajött Leontin. Kezében nagy cso
mag volt. Amikor a csomag az asztalra ke
rült, barátunknak megdobbant a szive 
Észrevette, hogy a csomagolópapír az „f’s- 
tökös*  legfrissebb száma. Az a lap, mely 
nek tíz esztendeje egyik leglelkesebb olva
sója és keresztrejtvényversenyeinek több 
díjjal kitüntetett bajnoka volt.

VII. FEJEZET.
Egy nap szenzációja

Az „Üstökös'*  első oldalán hatalmas chn 
betűk ordították:

„A kifogott dunai hullában felismerték 
Palavessző Jeromos holttestét.

Egy magántisztviselő tragikus öngyilkossága.

Ma délelőtt az óbudai Dunaparton isme
retlen ember holttestét vetette ki a víz. Rö
vid vizsgálat után a rendőrség megállapí
tana, hogy a halott férfi Palavessző Jero 
mos magántisztviselővel azonos, nki a Kunze 
és Mellinger cég főkönyvelője volt és né
hány nappal ezelőtt eltűnt.

A tragikus öngyilkosság híre csakhamar 
bejárta az egész várost és azokban az üzleti 
körökben, ahol Palavesszőt jól ismerték, ál
talános megdöbbenést kelleti a szerencsét
len főtisztviselö öngyilkossága.

Munkatársunkat mély gyászban fogadta 
az özvegy. Elmondotta, hogy férje az utóbbi’ 
hónapokban teljesen megváltozott.

Az elmúlt vasárnap kora délután távo
zott hazulról. Azóta senki sem látta. A rend
őrség széleskörű nyomozást indított, m >rt 
alapos gyanú merült fel arranézve is, hogy 
a megboldogult kártyaslepperck áldozata 
lati.

Barátunk letette az újságot. A szoba fo
rogni kezdett körülötte. Szemei előtt bálnák, 
cetek és kifogott hullák járták a legmo
dernebb rsi in búkat. Füléhen távoli dunai 
hajósok ismeretlen dala zúgott.

— A feleségem megőrült! — ez volt az első 
épkézláb gondol:.Ja.

Hogy az emberek az első hullában pont 
őrá ismernek, ezen még nem csodálkozott. 
Csak a feleségét nem értette.

— Hogy lehet az, hogy még ő is tévedett.
Ez már őrjítő káosz volt. Bodroghy-I’ala- 

vessző Jeromos-Félix... már önmagával 
sem volt tisztában.

Feleségét látta maga előtt, amint méltó
ságteljes gyászban fogadja a rokonok, isme
rősök és kollégák részvétlátogatását... Fel
ugrott s mint egy ketrecbe zárt tigris rohant 
fel és alá a szobában.

Leontin felfigyelt. Nem értette a férfi 
viselkedését és egyre fokozódó izgalmát. Te
kintete Bodroghvról az asztalra siklott. 
Észrevette az „Üstököst**.  Kezébe vette és 
kíváncsian olvasgatuí kezdte.

De Leontin csak hosszabb idő után te
kintett fel az újságból.

— Tehát ez hozta ki annyira a sodrából?! 
— szólt és hangosan olvasni kezdett.

Bodroghy Félix, az ismert műgyűjtő vá
ratlanul visszaérkezett Budapestre.

A társas életben annyira népszerű Bod
roghy Félix, Európahirü műgyűjtő, mint is
meretes, Délamerikába készült, hogy kül
földi érdekeltségeinek Argentínában lévő ré
szét likvidálja. De mielőtt Hamburgba ha
jóra szállt volna, megváltoztatta útitervét és 
váratlanul visszatért Budapestre.

Információnk szerint a népszerű agg
legényt gyengéd szálak késztették arra, hogy 
útitervét hirtelen megváltoztassa és vissza
érjen szivuccal elegáns legénylakására.

Beavatottak szerint a délamerikai útra 
csak a jövő hónapban kerül sor, de mar 
most kétszemélyes luxuskabint bérellek Bod
roghy nevére egyik előkelő óceánjáról!.

VIII. FEJEZET.

A baj nem jár esfysííl
Bodroghy egész éjjel ébren volt, A sötét

ben részint kifogott dunai hullák, részint 
oceánjárók között lebegett megszédült fantá
ziája.

Leontin békésen szuszogott a mellette levő 
pamlagon, melyet vendégszereplésének ide
jére esténként beállítottak a szobába.

Az újságcikkel kapcsolatosan még sike
rült megnyugtató magyarázatot tálalni a 
nö elé, de érezte, hogy ez sokáig igy nem 
mehet.

Az igazi Bodroghy váratlan hazaérkezése 
is uj komplikációk veszélyét jelentette. Csak 
most érezte barátunk, hogy mit adott az 
elmúlt tiz év nyugalmával az utolsó pár hó
nap pokoli kellemetlenkedéseiért. Az éj
szaka csendjében — miközben meredt sze
mekkel keresett egy világító, kézzelfogható 
pontot a nagy sötétségben — mérleget 
csinált. —

Egyik serpenyőbe került Jeromos, — a 
másikba Félix. Az egyikbe tiz év és egy 
feleség, a másikba csak egy asszony és 
egy... Ígérete a jövendőnek. Mégis ez a 
serpenyő lelt a nehezebb. A tiz év elmúlt, 
elmosódott, eltűnt anélkül, hogy belőle egy 
sóhaj, egy kép, egy virágillat visszaidézhe
tett egy órát is.

De ez a pár hónap! — minden percében 
a mozgást, az életet hozta magával.

Elhatározta, hogy másnap kiszökik fog
ságából és rendezi feleségével az ügyet.

De attól tartott, hogy ezzel az idÖ előtti 
bejeién léssel mindent elront. — Talán az 
asszony már nagyon is beleélte magát a 
gyászba?!

Mindenesetre ki akart menni n lakás
ból, ha csak egy órára Is, hogy tájékoztat 
hassa magát.

Rettenetesen félt attól, hogy Leontin fel
megy a szivuccai idegen lakásba és talál-1 
kozik az igazi Bodroghvval. I

— Micsoda szörnyűségbe keveredtem, — |

sólhajtotta.
— Istenem, segíts ki ebből a hínárból. 

Add vissza az én ronda, de becsületes neve
met. Legyek továbbra is Palavessző.

Mindent az órának és a tavasznak kö
szönhetek.

— Ha akkor nem nézem el az időt... 
Ha nincs tavasz ... a liget... és a sötét
ség ...

Hirtelen ráeszmélt arra, hogy akkor Ő 
most is egy szürke élettelen bábu volna, s 
Leontin sem lenne . ..

Most pedig apajelölt is.
Reggel észrevette, hogy a lakásban nincs 

senki és Leontin az ajtót som zárta be. Ha
bozás nélkül kapta a kalapját és indult, 
hogy feleségének telefonáljon. Elhatározta, 
hogy törésre viszi a dolgot. Hiszen amit 
most csinál, az már egy fél bigámia.

— Csak annyit fogok telefonálni, hogy élek 
és többé nem szándékozok visszatérni hozzá, 
—• gondolta magában.

— Megmondom neki, hogy boldog apa 
vagyok. — Előre örült a meglepetésnek, 
amit jelentkezésével szerez feleségének.

Az utca mozgalmas képe, a villamosok 
bősz csilingelése visszaadták romgyálépett 
optimizmusát. Berohant egy telefonfülkébe 
és mindjárt megismerte az asszony hang
ját, mely-tiz év alatt semmit sem vesz-iletl 
crejébőJ.-

■— Halló, itt a túlvilág! — Szervusz mama! 
Szégyeld magad, hogy engem egy közönsé
ges dunai hullával tévesztettél össze.

Palavesszőné akkorát sikoltott, mint egy 
rádióénekesmő.

— Jeromos! — hát te élsz? Hói bujkálsz? 
Tudod-e, hogy egy ismeretien embert temet - 
•iink cl helyetted.

— Mindent tudok és azért hívtalak fel. 
hogy te is mindent megtudjál. — Ezzel szé
pen elmondott a feleségének mindent. Az 
asszony egy közbeszólás nélkül hallgatta 
végig. Természetesen, Jeromos uir diszkrét 
volt és nem mondotta meg Leontin nevét, 
sem a saját uj óimét.

— Láthatod mindezekből, hogy mindkét 
tönknek le kell vonni a konzekvenciákat.

Mg tikinak úgy látszik más volt a véle 
tnénye, mert csak egy sziszcgéssel válaszolt.

— Piszkos nöcsábász! Tíz év után mertél 
velem ilyesmit tenni... Velem, — a hites 
feleségeddel.

— Nézd, Matild. ha má-r itt tartunk, be 
kell neked vallanom, hogy sohasem szerel
telek. Te nem voltál egyéb, mint Kunz és. 
Mellinger visszamaradt áruja, akit mélyen 
leszállított áron sózlak a nyakamba. Egy 
szürke, száraz besavanyított asszony voltál. 
»kil függönynek tett elém az élet, hogy ne 
láthassam azokat a ragyogó szépségeket, 
melyekben részem van, mióta elhagytalak. 
Egyebet sem csináltál, csak főztél és stop
poltál. Egy meleg szavad, egy könnyes mo
solyod nem volt számomra. Száraz voltál, 
mint az aszallszilva, melyet titkos féreg foga 
rág ...

Jeromos már benne volt a klasszikus ma 
gyár irodalomban és a szószerinti idézetek
nél tartott, mikor felesége levágta a kagy
lót és expre$6vonat sebességgel rohant a 
céghez.

Kunz ur és Társa megrökönyödve hall
gatták a cég egykori arájának drámai elő
adását. A helyzet túlságosan szokatlan volt 
mindkettőjüknek. Ezért a legintenzívebb 
agymunkával sem tudlak kisütni semmiféle 
megoldást. .Mellinger ur csak hápogott.

— Botrányt Világbotrányll!... Az egész 
szakma rajtunk fog röhögni.

Matild látta, hogy a cég részéről semmi
féle okos tanácsra nem számíthat. A cég 
csak textilárukkal foglalkozott Válóperes 
ügyekhez itt senki sem értett. Kisompoly- 
golt tehát az üzletbőd és lassú léptekkel 
hazafelé indult.

—■ Én vagyok az oka mindennek, — só
hajtotta magában. — Túlságosan csendes 
otthomüllő asszony vagyok. Mi öröme is le
hetett bennem.,., Ha legalább egy gyerme
künk lett volna ...

Mikor a Bnjza-utcához ért, találkozott 
Salgó urral.’a cég egyik utazójával. Salgó ur 
már mindent tudott és... nősülni szeretett 
volna. Vigasztalni kezdte az egyedül hagyott 
asszonyt. Beszélt a piacról, mely egyre rósz- 
szabb lesz. A reumájáról, mely miatt abba 
akarja hagyni a vidéki utazásokat és valami 
nyugodlobb beosztást, megfelelőbb munkál 
keres magának.

—- Tudja, Maliid, nekem már rég meg 
kellett volna házasodnom. Kunz ur már ti’ 
évvel ezelőtt is megmondta, hogy mire van 
szükségem ... Látja, ha a kedves papáru 
hallgatok, ma nincs reumám .,.

így andalogtak kelten végig az Andrássy 
utón. Beszélgetlek csiizról, köszvényről. 
üzletről és nagyon megértelek egymást 
Mire a ligetbe értek, már nem volt közöttük 
semmi ismeretlen, semmi uj. Mindketten 
úgy érezték, hogy egy élet óla egymáshoz 
tartoznak ...

IX. FEJEZET.
Melyik az igazi?

Leontin gyanútlanul nyitott a szobába és 
meglepődve állapította meg, hogy a fészek 
üres. A madár kirepült.

Sejtette, hogy hova ment, illetve art hitte, 
jól sejti. Pedig ...

Le sem vetkőzött tehát, hanem teljes se 
bességgel rohant a Szív ucca hatvanötbe.

BecsÖngctctt és kijött a házvezetőnő.

TAVASZI OEESÖ IDÉNY 

ftRusiinsfi

Fehér és színes popüning.. 8.— P-től
Sporting........................ .... 6.80 „
llálóing .............................. 7.SÜ „
Alsónadrág.......................... 3* „
Pyjlama............... .................12.SO „
Tavaszi kabát................ 05.—

— Bodroghy úrral kell sürgősen beszél
nem.

— Nincs itthon Bodroghy ur.
— De hiszen most jött haza.
— Igen, de már el is utazott
— Hová? — szakadt ki Leontin szívé

iül a kérdés. — Remélem, Délamerikába, 
mail akkor megvárom.

—- A kisasszony talán a menyasszony?
Leontin szerelte volna megcsókolni ezért 

a pár szóért az öregasszonyt, de csak sze
mérmein mosolygott.

— Én vagyok. Hagyott talán valami üze
netet Bodroghy ur?

— Rákoüligetre utazott, a Keleti pálya*  
udvarról, m,4g el tetszik érni, csak pár 
perce annak, hogy elindult.

Leontin már ment is. A pályaudvaron 
nem látta Bodroghyt. Habozás nélkül meg
váltotta jegyét és beszállt n vonatba. Végig
futott az összes kupékon, de sehol nem 
látta a férfit. Egyik hordárhoz fordult.

— Mikor ment Rákosliget felé a légi 
utolsó vonal?

— Minden tiz percben megy arra, kérem, 
Leontin megnyugodott és belépett egy 

fülkébe.
A kupéban csak egy férfi utazott. Fárad

tan ült le az egyik sarokba és gondolataiba 
mélyedt.

Az ulilárs udvariasan felajánlotta, hogy 
átengedi az egész kupét.

— Bizonyára pihenni akar, nagyságos 
asszonyom. Talán messzire utazik?

— Nem! Köszönöm. Csak Rákosligetre.*'
Az idegen érdeklődéssel fordult feléje. 

Kérem, ne értsen félre. Nem kalandos szán
dékok késztettek arra, hogy tovább is Zak
lassam. Én is Rfikosligelre utazom. — Meg
hajolt. Bemutatkozott.

Ix*ontin  csak egy mormogást hallott a be*  
inutatkozásból, de azért szívélyesen fogadta 
a megkezdett beszélgetést. A*

— Ott tetszik lakni? — folytatta a férfi .V 
kerdezősködést.

— Oh nem! A vőlegényem előreutazott, 
egy kis üzleti ügy várja és ott adtunk ran
devút.

Azután közömbös dolgokról folyt n szó, 
mig meg rym érkeztek. A férfi továbbra is 
felajánlotta szolgálatait.

— Hová parancsol?
Leontin szabadkozott, — Köszönöm, még 

félreértené a vőlegényem.
Az utitárs udvariasan kalapot emelt és 

elbúcsúzott.
Leontin körülnézett a borostyánnal be

futtatott várótermen. Egy pár helyi utason 
kívül senkit sem Iától’ kiszállni.

— Biztosan az előbbi vonallal jött — gon
dolta magában, majd az egyik pályaőrhöz 
fordult.

!».. Kossuth tatos-u. 1.
— Kérem szépen, mikor megy Pest felé 

vonat?
A vasutas udvariasan tisztelgett. — Tiz 

percenként.
—• Nem tudja véletlenül, merre van a 

Bodroghy-féle villa?
— Dehogy nem. kérem! TuS’ék csak 

egyenesen a templomtorony irányába menni. 
Egyenes ut vezet az állomástól egészen 
odáig. Messziről is meg lehet ismerni. Nagy 
vöröstéglás épület. Egy kis Nepomuki 
szobor van a kapu előtt.

Leontin megköszönte a felvilágosítást és 
elindult a megadott útirányba.

Pár perc alatt oda i*  ért. Azonnal meg
ismerte. Tényleg, nem lehetett eltéveszteni, 
annyira jellegzetes építkezés volt.

A kapu félig nyBva volt Leontin habo
zás nélkül belépett és az épület felé tar
tott. Közvetlen <i ház bejáratánál szembe
találta magát azzal nz úrral, akivel együtt 
u’azott.

— Valami baj van? -- kérdezte a meg
lepett férfi. Leont'n is meg volt lepve, de 
azért mosolyogva vá'n-z.olt.

— Itt kell találkoznom a vőlegényemnél. 
Odahaza megfrigy'i. hogy i-lc jöó.

Az idegen még jobban csodálkozott, —< 
Itt adtak randevút. Nem téved?

— Miért tévednek ’ Ez a Bodroghy villa.
— Ez! De, bocsásson meg, én minderről 

semmit sem tudok.
Lconlint kezdte !de?vs:lcui ez az ember. 

Kissé tfirelinetlcnüi válaszolt.
— Ne haragúdSm. de igazán nem tu

dom, miért kell önnek erről is tudni. Art 
hiszem ez kizárólag kettőnk ugye

Az idegen mosolygott, — Mindenesetre



12 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1933 Április 3.

, Azonban, amikor benyitott a lakásba, lá
bai' majdnem a földbe gyökereztek.

Hfirátunk a szoba közepén várakozott. 
Arcáról kimondhatatlan szorongás sugár
zott. izgalmában egyik lábáról a másikra 
állt, .Zsebkendőjével verejtékező homlokát 
törölgette.

— Félix! — kiáltott Leontin. — Maca itt 
van?!

— Mi az? Mi történt, drágám?
Leontin izgatottan mondotta el, ml tör

tént Rákosligeten. A férfi egy pillanatig 
megdermedve hallgatott, majd egyetlen ug 
ráss.-d kirántotta az ajtót, kirohant és kí
vülről Leóptinra fordította a kulcsot.

X. FEJEZET.

konccdálnám, hogy c’. es ik önökre tartozna 
hí . . .

— Ha? , . .
— Ha nem az. én házamban adlak volna 

tgjmásnak randevút
'—• Az ön házálí.iii? . . . — l eontin nnn 

tu>ita, hogy mosolyogj m-e. vagy felhál orod 
jón.

— Nem mondaná meg végre, hogy ki
csoda Ön?

— A vonalban mór egyszer bemutatkoz
tam. Azóta sem változtam. Bodroghy Félix 
vagyok.

Kicsoda?! kiáltott a leány most
egcN/em elképedve. — ön Bodrogh} 

?
Szikul szóra, ahogy mondani méltóz

tnlott.
— A Szív ucca hatvanötből?
—- Nagyszerű! —- még a pontos lakás 

címemet is tudja.
Leonlinnel forgott n világ. Ez az ember 

szélhámos. vagy őrült, — gondolta tnagá 
bán. — De majd mindjárt végére járok a 
dolgoknak.

— Nem haragszik, ha megkérem vala
mire? — kérdezte nyugalmat erőszak ulv-ti 
magára.

— Parancsoljon velem, — a legnagyobb 
készséggel á'.lok rendelkezésére.

— önnél biztosan vannak igazolóirafok é- 
rámnézve borzasztóan fontos volna, ha sz.e 
mélyazonosságáról minden kétséget kizáró 
módon meggyőző<ihétnek.

— A férfi zavarba jött. — Igazán nagyon 
sajnálom,-hogy e eshetőségre nem számi
toltam. igazolóirul nincs
nálam. mosolygott. —
llyép rövid utr szoktam magammal
vinni.

Leontin szó nélkül kirohant és egyenesen 
n csendőrségre sietett.

— Ezt a .szélhámos!I — Ilyen átlátszó 
trükkel akarta nekem liemesélni, hogy 6 
Bodroghy. De jnnjd ellátom a bajái.

Hirtelen megállt. — Szent Isién mi tör 
ténl Fólixszel?! Agyában szörnyű gondola
tok-kavaroglak. Talán eltellek láb alól. Vagy 
letartóztatták? - Mindegy; a dolgokat most 
mór tisztázni kell. — Elhatározta, hogy erős 
lesiZ, 'bármit -hozzon is a sors.

A csendőrségi n mcgdöhiienvo hallgatták 
Izgalmas vallomását. Kellemetlen volt az. 
f-set, mert az örsparnnesnok most került 
Csak ide c.s a legénységet is pár .napja he
lyezték Ilókosligelre. Senkit .sem ismerlek a 
községből. Azt sem tudták ki az a Bodroghy,

Az őrmester a lejét vakarhatta és társaira 
nézett, mintha lőliik várira megoldást. 
Leontin azonban sürgetve folytatta.

Hónapok óta vagyok Bodroghy 'meny
asszonya. Itt adtunk egymásnak randevút ii 
Rodrnghy-féle villáhnn és a legnagyobb 
mcgdőbbcné.semre egv idegen ember várt, 
nki bitoroljn a vőlegényem nevét.

— Biztos ön ebben ki a.-szuny? — kér 
dezfe fcjélc.sóválva az inspekciói őrmester 

Már, hogyne volnék biztos a saját 
vőlegényemben, aI.ivei hónapok óta jegylien 
járok. Nevetséges kérdés. Tessék azonnal ve
lem jönni és letartóztatni ezt a szélhámost 

Amikor Leontin kél csendőrrel visszatért, 
n férfi még jobban csodálkozott. Szemei 
kérdően tekintetlek a nőre, majd a csend
őrökhöz fordult.

•— Miben ál.lhnlok szolgálatukra?
— Lesz szives igazolni magát! — Ez n 

hölgy azt állítja, hogy ön nem az, akinek 
.kiríja magát.
. — Nugyon jól ismerem Badroghyt, hl- 
őzen hónapok óta a menj asszonya vagyok. 
— szóit közbe Leontin.

— Tessék? — Nem értettem. Kegyed az 
í'n menyasszonyom?

— Nem nz öné, hanem B< droghyé. ön 
nem Bodroghy.

A férti elnézően mosolygott, mintha 
ŐTÜtirel állna .szemben. De a csendőrök kér
ték, hogy igazolja szeim N azonosság,01.

— Kérem, ezt sajnos, ebben :i pillanatban 
nem tehetem meg. inéit nincs nálam semmi- 
tele irat. De talán a pesti iaká.somról a ház 
vezetőnőmmel kihozalhatok kellő számú 
igazoló okiratot. Addig is...

— ‘Addig is lessék velőnk jönni, — szól! 
szigorúan a/ egyik csendőr. A hölgynek 
Ugylátszik igaza van.

Ejy etnózr, akif kitaláltak
Az igazi Bodroghy ezalatt nyugodtan szi

varozott ii csendőrök fogságában és várta 
az okiratokat. Egyszerre csak egy feldúlt 
arcú ember rontott a helyiségbe.

— Kérem önöket nz Istenért, bocsássák 
szabadon Bodroghy Félix urat. Egy szörnyű 
félreértés történt.

Bodroghy felállt.
— Mindjárt gondoltam, hogy valami 

ilyesmi lesz a dologban. De ön kidsoda?
— Kérem, majd megmagyarázom önnek. 

Adjon nekem egypár 
varian tette hozzá, — 
isszonyom.

Félóra múlva együtt 
bájában.

Miközben szivarral 
izgatott vendégét, Jeromos beszélni kezdett.

Elmondta, hogy ismerkedett meg León- 
finnel.

— Higyje el, uram, nem tudtam airról. 
hogy ön a világon van. Hogy egyáltalán lé
tezik és pont a Sziv-utca hatvanötben la’Cík. 
A nevemet szégyellem. Féltem, hogy egy 
ilyen szépen induló tavaszi kaland egy os
toba név miatt megakad. A bemutatkozás
nál kitaláltam egy nevet... és a névhez egy 
cimet... tudja, ahogy ez ilyenkor szoká
sos.

Most már késő. Szeretem Leontint éx, fe
leségül akartam venni... nemsokára gye
rekünk lesz. Ezekután azonban azt hiszem, 
mindennek vége, 
hazudtam.

Elkeseredetten
— Vissza kell

percet, uram, — za- 
az a hölgy a meny*

ültek Bodrogh(y szo-

kinálta a házigazda

Leontin megtudja, hogy

va

— Bodroghvn alig látszott, hogv bosszan
kodik. Sz< nein n még mindig csillogott az 
előbbi dvfu Ki im Imcsen szivarra gyiijtótl, 
majd Lflonlinlu'/. fordult. — Nem lenné meg 
mindkettőnk irdekslx.n. hogv l’eslie utazik 
•éh a ■ ház.v< loiiominel elhozni egy pár fény 
képes okiratot.

c- Legyen nsiuodt. — válaszolta iANinl-in 
úgyis ine-'etiein volna.

Mikor n s<«i. lton ült. isméi elővette az 
előbbi szorongó ii,<s. Mi lehet Félixszel1’ 
— tördelte k- z.'il. Jobb lelt v H’a előbb ál 
kutatni a ''.‘Hát. Ilátloi oda rejtették öl 
EUiatórozffl. h< gy előbb hazarohan és 1 , ix 
leveleit magái' >/ veszi, i zekre is .szükség

— gondolta magúban,

kiáltotta:
menni a feleséMmhez. 

| Uram! tudja mit jelent nekem ez a .Kilátás.
Itt kell hagynom egy nőt. akit a világon 
mindennél jobban szeretek és vi-ssza kell 
lérnem ahhoz a nöhöz, akivel tiz keserves 
évet tbbólojfnm együtt. Akiben az érzések 
olyan adagokban találhatók, mint egy folyó
számlában a lira. Csupa tartozik és követel. 
Evés, alvás, könyvelés. Semmi mi&s.

Barátunk egészen oda volt. Bodroghy is 
felállt.

- Kedves Palavessző ur, én úgy látom, 
nég nincs minden elveszve. RrcSbáljuhk va- 
mnit kieszelni. No, gyújtson rá még egy 
szivarra. Ez falán megnyugtatja. Én min
denesetre segíteni akarok magáin. Istenem, 
hiszen én is vőlegény vagyok. — Elgondol
kozva tette hozzá:

— Magát, barátom, megtátecoltatta
■ let. Más ember igazat mond és hazugság 
icsz belőle. Ebben az esetben minden for
dítva történt

Valami eszébe jutóit.
— Akar Berlinbe költözködni? Van ott 

egy kis vállalatom. Éppen most keresek egy 
megfelelő megbízható embert*  akit odaküld- 
hetnék, azt hiszem menyasszonyával együtt 
uj életet kezdhetnének.

Pala vessző lemondóan legyintett.
— Semmi értelme sincs jaz elutazásnak. 

A hazugságon van a hangsúly. Ez az, amit 
nem lehet megmagyarázni. Mit mondhat
nék? Mit védekezhetnék*  Elrontottam az éle 
temet egy kis hiúsággal, ami ezután jön. az 
már csak temetése lesz egy szép álomnak.

Bodroghy szemei csilloglak a meghatott
ságtól. Jeromos vállára tette a kezét.

— Azt hiszem, megtaláltam a srgilés mód 
jót.

Valamit súgott Jeromos fülébe. Jeromos 
arca a csodálkozástól először megnyúlt, 
majd hirtelen elkezdett nevetni

XI. FEJEZET.
Mikor Leontin egyedül maradt, első dolga 

az volt, hogy vőlegénye összes levelei! ma
gához vegye.

Mikor megállapította, hogy a csaló lelep
lezéséhez mindent sikerült megtalálni, is
inél gondosan összecsomagolta a leveleket és 
a fürdőszoba lapétás njlnján keresztül kisé
tált a lakásból.

Először a Szív-utcába akart menni de 
meggondolta magát.

Félix biztosan kiment Rákosligetre. 
Legjobb lesz, ha én is utána megyek. Szűk 
séfje lehet rám.

Mikor belépett a kapun, senkivel sem ta
lálkozott. A csendőrségre akart visszafordul
ni, de a kíváncsiság győzött. Először látni 
akajtfl a férfi lakásának belsejét. Egyik Mio 
hóból beszélgetés zaja szövődött hozzá. El
indult a hang iránvába és belépett abba a 
szobába, ahonnan a diskurzus kihnllatszott.

I óbni a földbe gvökcredzlek. A szobában 
Ih kes«n szivarozva beszélgetett vőlegénye és 
a szélhámos.

Szólni nem tudott a meglepetéstől. De

5 Mimhez, 
.kilátás.

nz

AMERIKAI TÖRTÉNET 6 RÖVID FEJEZETBEN

győzí&s 200 pengő
A részletes pályázati feltételeket március 2 0-án közöltük.

ISI. fejezet
Talán Napelonra hatott ilyen lesújtóan a Szent Ilonái száműzetés híre, mint ahogy 

Fred fogadta barátja közlését. Amit az előző pillanatban még csak sejtett, most bizonyos
sággá vált előtte, Bob Wester megszűnt épelméjű embernek lenni! Kercsztrejtvényvásárf! 
— miféle buta agyszülemény már csak a címéből ítélve, talán üzlethelységet kell kibérelni, 
ahol a régmcgjelent rejtvényeket akarja kiárusítani, vagy ... hát tisztára meg kell őrülni 
ennek a szerencsétlen embernek ideáitól. Bob Wester azonban az előbb megkezdett mondó- 
káját a világ legtermészetesebb hangján folytatta:

A

Vízszintes
1. Egé.i kled
9. Robban

11. összegen nincs to 
város

13. Híres török pasa
14. Egy békebeli Ilim 

Ing egyik neve foneti- 
kusnn

18. Kettőzött kettős 
sa'hangzó

18. Néiutó
19. Férfinév
28. Elitének Is vele
21. Mássalhangzó 

kusan
22. Uszóegylet
23. Titkos egyesület 

(Idegenesen)
24. Azonos a 4. fi 

gessel
25. Német személyes név

más
28. Hatalmas épület a 

Kossuth Lajostéren
27. Magyarul — állok
38. Délamerikal folyó 
31. Köves*  el mindent!
■33. Sporteszköz
34. Tanuló
38. B tü az elemiben
38. Béc, nevezetessége
39. Mar
41. Birkózóban túlteng
43. HullémlHrő gát
44. Kézimunka
45. 4 5
47. Algírban van
48. t’gek vesér neje

Függőleges A történet folytatása sorrend szerint a vizsz. 4. és függ. 22. sz. »o- 
rokban nyert elhelyezést. Ezeknek vakbetüt: (e, e, g, s, t, z.)

t. Ilyen firöknég la van
2. ösatcnyalálioljiik
3. Negyedik Károly fia
4. Fülének vele, névelő

vel
5. Névelő — a fordítottja
7. Két egyforma arab 

azámlegy
8. Idegen hölgy rövidítése
9. Mondjuk egybeolvad

19. Versenyek színhelye
12. Sportoltak

IS. írja hadnagy paródiája 
—.......... hadnagy

17. Kikötő Athén mellett
29. Lottonyeremény
23. Ez a leghíresebb csa

torna
24. Heine- (.. .. TroU
28. Pénzért tapsolok
27. Társasjáték
28. Az 1879/71-es német-

frqnria háborúban ttr 
sürgönnyel kapcsolat
ban lett világhíressé 

29. Hága eredeti neve 
32. A palé ikerszava 
35. Az epigramma magyar 

neve
37. Kellemes érzés
38. niekens álneve
39. Zokogó
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<9. Versenyek színhelye 
volt

42. Külföldi pénz
43. Kimondva úgy hangzik 

mint a 48. sor
44. Udvar, németül — ■

fordiloftja
48. Szikra monogrammja. 

(Folytatjuk)
GÁL GYÖRGY

erre nem is volt szükség, mert barátunk 
eléje lépett és széles gesztusokkal bemutatta 
öt az ismeretlennek.

Bodroghy Félix 
bátyám, oki varatlimil 
segítsen rajiunk. Egyébként ugyanaz a 
mml az enyém.

Leontin arca vérpiros lett a zavartól.
— Igazán nem tudtam. Kérem, bocsás 

són meg, hogy olyan ostoba voltam.
— Szót sem érdemel, — mosolygott a/ 

igazi Bodroghy.
— Szót sem érdemel — kontrázott az á!- 

Brdroghy.
De Leontin most már semmit sem értett. 

Az események reázuhanó tömege clkábitotla 
és megszéditette. Szótlanul tekintett a fér 
Bakra és várta a további meglepetéseket.

Az igazi Bodroghy kezdett beszélni:
— Szegény unokaöcsém... bár igazán 

nem tudom miért öcséin, mikor csaknem 
e^vidősek vagyunk. Szóval, öcsém édesített 
arrói, hogy mi tö'lent velő. Megírta hogy 
a hitelezők feljelentenék és a legnagyobb 
veszedelmek fenviVb’iik, ha valami közbe 
nem jön. Természetesen az első expressz- 
hajóval átjöttem Európába. Párizsban repülő
gépre szálltam ér, órák alatt Budapesten vol
tam. öcsémet nem találjam otthon, 
vezetőnője figyelmeztetett arra, Icgy 
napok óta nem jár h.i.ni. Megijedi cm

Mosolyogva tette hozzá: — Akkor még 
nem tudtam, hogy milyen kellemes kalit
kában fogták meg.

Leontin szégyenlősen lehajtotta a fejéi. 
Bodroghy tovább folytatta.

— Nem maradt más hátra, mint ide ki
ül? zni. Tudtam, hogy ha valami baj van. 
öcsém mindig itt tiu/.ÓTk meg és ÍV várja 
ki az idők jobbi líorduáisát.

— A többit, azt hiszem, maga 
öcsém helyeit ve’rin találkozott 
rév Betett a c.sendórókk.’I,

leontin érlhelet’enül molyogolt 
bokra tépdeste apró kis csipkekendőjét

— Nem tud'a'u!... Bizony Isten műn 
tudóim... Kérőm, ne haragudjon ram.

— A világéri sem. Hiszen mar minden 
tisztázódott. Inkább arról beszéljünk, mit le- 
I cl csinálni.

Jeromos érezte, hogy most már neki is 
beszélni kell. Ixsonlin elé állt és izgatott 
Örömmel folytalta az igazi Bodroghy sza
vait,

az amerikai 
megérkezett,

nagy- 
liigy 
neve,

Ház
mór

is tudja, 
és szépen

és dara-

— Leontinkám!... Minden rendben van. 
El fogunk utazni. Unokaifivérem megment 
bennünket... Most már vége a sok izga
lomnak.

Bodroghy felállt.
— Ki fognak utazni Berlinbe, egyik vál

lalatomhoz. Természetesen, öcsém más ne
vet vesz fel, nehogy a hitelezők ott is kelle
metlenkedjenek. Már szereztem is útlevelet 
mindkettőjük részére. Holnap reggel a laká
sukon lesz. Vigyázzanak nagyon ... mert az 
— öcsém neve ezentúl Falavcssző Jeromos

Csak LeontinDrámai szünet következett, 
sóhajtása hallatszott.

— Polavesszö Jeromos... 
név.

— Egy ismerősöm neve — magyarázta 
Bodroghy. — Néhány nappal ezelőtt meg
halt. Öngyilkos lelt. Beleugrott a Dunába. 
Ö már nem kéri tőlünk számon ezt a kis 
csalást. Efelől egészen nyugodtak lehetünk

— De milyen csúnya név.
Jeromos megsértődött.
— Miéri volna csúnya. Nekem direkt 

tetszik. De különben sem fontos a név ...
Leontin elmosolyodott.
— Igazad van. A név egyáltalán nem szá

mit. Csak a boldogságunk a fontos. Legfel
jebb lesz egy kis édes titkunk ... a le igazi 
neved.

— Látod, én már most is úgy érzem, 
mintha mindig ez lett volna a nevem. — 
Jeromos most az egyszer igazért hazudott 
Magához vonla a leányt, aki halkan a fü
lébe súgta :

— De azért, ha fiunk lesz, Félixnek fog
juk nevezni.

Bodroghy mosolyogva félrefordult. A csa
ládalapításnak ez a diszkrét kifejlődése már 
nem tartozott reá. Kinézett az ablakon és rá
gyújtott egy szivarra Közben arra gondolt, 
hogy milyen jó volna, ha az életben minden 
hazugság ilyen jól végződne ..,

(Vége.)

Milyen furcsa



fiudapest, 1933 április 3. HÉTFŐI NAPLÓ

A vasárnap nagy szenzációja: 
aebreceni győzelem az Újpest felett

Vereifékesen szerzett nehéz pontokat a Hungária Óbudán - 
A Ferencváros sétagaloppot rendezett Soroksáron - Miskolcon 
folytatódott a Somogy pechje — Szegeden pedig 
a Budai 11 egyezett ki ellenfelével és a félsikerrel

Túlfűtött izgalmak között folyt az elkeseredett harc 
a harmadik helyért Óbudán
Hungária—III. kerület 2:1 (1:1)

A futball hozzáértő közönségének nagy tábora 
vasárnapra nagy meglepetést várt: Újpest-vere
séget Debrecenben és Hungária-vercséget Óbu
dán. A jósziniatuakat részben igazolták az ese
mények:

az Újpest súlyos és érzékeny vereséggel 
hagyta el a cívisvárost a talán ott
hagyta a bajnoksághoz fűzött reményeit 

Is.
A Hungária már szerencsésebben úszta meg 

az „óbudai poklot" és nagy-nagy nehézségek kö
zölt vitt haza két pontot. A Ferencvárosnak 
csak a gyözele marányával volt gondja és So
roksár bánatára nagy gólrekvirálást rendezett. 
Miskolcon az Attila porolta el Zilahy segédleté
vel a Somogyot, mig Szegeden a Budai 11 pró
bálta őszi pontszerző hadjáratát újból elkez
deni. Ez azonban csak félig sikerült.

A futball zajlik tovább s ha a bajnoki ta
bella képe kissé el is tolódott a Ferencváros

Engelhardt hat-trickje ragyogó győzelmet hozott Debrecennek
Bocskay—Újpest 4:2 (3:2)

Debrecen, április 2.
(A Hétfői Napló tudósitójának tclefónjelen- 

tése.) Nagy napra virradt Debrecen, amikor az 
Újpestet látta vendégül. Ez a vendéglátás kissé 
Udvariatlanul végződött, mert komoly vereség
gel küld lék haza a lila-fehéreket. Á vereség 
réme már a levegőben lógott és a város egész 
képén meglátszott a nagy harci készülődés. A 
tavaszi nagyvásárt tartolták ezen a napon és 
Biharból. Szabolcsból és Hajdúságból Ömlőitek 
az emberek a cívisváros falai közé. Hogy még 
teljesebb legyen a derék vidéki város for
galma: két hatalmas filléres gyors mintegy ezer 
ötszáz újpestit fuvarozott Debrecenbe. A dél
előtti szép tavaszi napsütést délutánra szélvihar 
és kavargó por váltotta fel, de ennek ellenére 
zsúfolt ház várta a nagy küzdelem hőseit, élén 
báró Vay László főispánnal és Vásáry polgár
mesterrel. örült iramban kezdődik a csata. Lé- 
legzetállitó rohamok kergelik egymást s a 10. 
percben már gól duzzasztja a debreceni hálót 
s az újpesti kebleket.

P. Szabó lefut és beadását a rosszul kifutó 
Fehér mellett Jakube simán beteszi. 0:1.

A Bocskait felrázza a gól s a szél ellen is ha
talmas ellentámadásokkal veszélyeztet, miköz- 
hen Kiss Gábor megsérül és sánlikálva cserél 
helyet Sárossal. A 22. percben eleven Bocskai- 
támadás indul.

Hevesi Telekihez tolja a lahdát, ak! a bal
összekötő helyére kanyarodik és tizenkét- 
méteres lapos bombalövésére hiúba vető

dik Iluber. 1:1.
Most káprázatos akciókat mulat be a rövide
sen még nagyobb hírre emelkedő Bocskai belső 
trió: Vincze—Teleki—Engelhardt s a 33. perc
ben az uj szerzemény bebizonyítja, hogy le
gény a talpán.

Hevesit faultolják, a szabadrúgást Reviczky 
Íveli, miközben Huber elvéti a labdát, 
Engelhardt ugrik és fejese simán köt ki a 

hálóban. 2:1.
óriási örömrivalgás, amelyet gyorsan megfojt 
az Újpest félelmetes támadás sorozata. Előbb 
Jakube labdája süvít el a léc mellett, majd

Gyenge mezőnyjáték, góiözön Soroksáron
Ferencváros—Soroksár 7:0 (2:0)

Sootfsáron a pálya köré sereglett hatalmas 
autótábor és az autóbuszok egész sora mutatta, 
hogy kivonult az egész Fradi-csalód. Közel 
négyezer néző szorongott a pályán. A SAC— 
Gránit meccs volt feltálalva előételül s egy so
roksári lelkendezve meséli, hogy a SAC alapo
san ráveri a bajnokjelölt ellenfelére. Egy Fra- 
dista nem hagyja szó nélkül:

— Mondja kérem, ezen a pályán a bajnok
jelölteket megszokták verni?

De már kivonul a kél csapat. Az egyik olda
lon Turay helyeit Székely irányit, a másikon 
erősítést jelent Kiéber és Ligeti szerepeltetése.

— Hajrá Fradi — zug a tömeg, ám a játék 
meglepő gyenge nívón mozog. De ebben a szo
katlan erejű szélvihar a ludas, amely óriási por
felhői zudit ‘a játékosokra.

— Nagy port ver fel ez a Ferencváros Itt So
roksáron — hangzik az epés megállapítás.

lBnlOIIOnyi 40 w
BCHMELLER, DohAny uooa TT. •«.

' A 12-lk percben Kohut „békebeli*  gólja 
hozza meg ■ vezetést 1:0.

Még ugyanabban a percber
Scbwíifrnek Ligetihez szánt passzál Ta
kács clcstol, lefut s már berepül a második

Is 2:0.
Soroksár lelkesen küzd, Fekecs előbb az ötös
ről lő kapu fölé. Jiajd egy bombája a felsőié- 
Cet éri. Toldi is kihagy egy nagy helyzetet. . 

javára, n harc még korántsem jutott nyugvó
pontra, hiszen, mint a mostani vasárnapon, a 
továbbiak során is jöhet még meglepetés. Ahogy 
mondják: jöhet eső, jöhet hó . — bár igaz! 
— tavasszal nincs sok remény rá.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
Játék Pont

1. Ferencváros 16 67:16 27
2. Újpest 16 64:27 25
3. Hungária Ifi 56:23 24
4. HL kér. FC 16 36:26 21
ö. Bndal „11" 16 31:30 19
fi. Bocskai 15 30:26 17
7. Kispest 16 34:48 12
8. Nemzeti 16 28:43 12
9. Szeged FC 16 24:38 12

10. Attila 16 21:39 9
11. Somogy 15 17:43 5
12. Soroksár 14 17:66 5

P. Szabó fut el ellenállhatatlanul s beadását 
Sáros húsz méterről (akár múlt vasárnap) 

védhetetlenill fúrja a hálóba. 2:2.
Már-már ugylátszik, hogy ez a félidő végered 
ménye, amikor a Bocskai még egy utolsó erő
feszítést tesz és

Teleki, Engelhardt, Hevesi-akció után a 
technikás center ereszt meg bombalövést, 
ami a védőkről Engelhardt felé pattan és 
a balösszekötő hatalmas rössel és laposan 

vágja be a vezető gólt. 3:2.
óriási ünneplés fogadja Engelhardt gólját: Deb
recen most joggal büszke s a szünetben a biza
kodás melege készíti elő a Bocskai legénységét 
a szünet utáni nagy küzdelemre. Úgy is indul. 
Vincze majdnem gólt lő, de azután Újpest veszi 
át az irányítást s mutatja a komoly fölényt az 
öt korner, amely hatástalanul sikkad el.

Az Újpesti szinte beszorítja a Bocskait
és lélegzethez sem engedi futni a szoros os- 
Iromzártól, de ez a 22. percben hirtelen meg
törik,

Teleki nagyszerűen küldi rohamra Hevesit, 
aki Engelhardttal rövid passzjátékot mutat 
be, átjátsszak a védelmet és Engelhardt 
most már harmadszor vágja meg húsz mé
terről a labdát s a félmagas lövés extázisba 
csapó örömujjongás kíséretében fúródik a 

háló falába. 4:2.
A tribünökön felgyulladnak a híres debreceni 
fáklyák, az újpesti drukkerhad nem csekély 
szomorúságára. Ami ezután következik, az

harc a kérlelhetetlen sors ellen.
Az Újpest óriási fölénybe kerül, röpködnek a 
kornerek a Bocskai-kapu előtt, amelynek vé
dői emberfeletti munkái végeznek. A 40. perc
ben még a gól szaga terjeng:

Auer szédületes lövést küld a kapura, de n 
kapufa visszapofozza a döhvel küldött 

labdát.
Erre még egy gyors Bocskai-lámadás a felelet, 
majd korner és vége a napnak, amely hatalmas 
győzelmi trófeái hozott Debrecennek és sok
sok babért az újonc Engelhardtnak.

Szünet után két soroksári komorral kezdő
dik a játék. A Soroksár — mezőnyben szépen 
tartja magát. Különösen Kiéber nagyoonalu, 
okos játéka kelt kellemes meglepetést. A Fe
rencvárosnál pedig Korányi és a formáját is
mét visszanyerő Táncos kap sok tapsot.

A 18. percben Székely begurltja a harma
dik gólt. 3:0.

Három perc múlva
Takács szép lövése akad meg a hálóban. 

4:0.
Az eddig balhalfot játszó Klébcr a fedezefsor 
tengelyébe megy, s a Soroksár ekkor néhány 
szép kibontakozó támadást vezet. De játék 
vajmi kevés van a Ferencváros részéről is, tü
zes, Icchnikás akció alig akad, a zöld-fehér 
csatársor valósággal az ellenfél hibáiból él. A 
28. percben van a meccs legszebb akciója:

Kohut hatalmas bombalövése a kapufáról 
Takácshoz perdül, aki kapásból az ellen

kező sarokba ritka szép gólt lő. ö:0.
A 37. percben Toldi (0:0), a 44.-ben Ismét 

Toldi (7:0), a góllövő.
A meccs utolsó negyedórája mutatott némi 
élénkséget, de a gólaráng a játék képe alap
ján kissé túlzottnak mondható. A soroksáriak 
nem voltak elkeseredve, lépten-nyomon hallal 
szolt a megállapilás:

— A Fradit nem lehet megverni. Mi sem 
akartuk, nekünk a Somogyot, Attilát, Nemzeti! 
kell legyőznünk.

A soroksáriak reményei nem is túlzottak. Csa 
patuk jó, s nem 'rdemelnék meg, hogy kiesse
nek uz első ligából, ,

Nagy napja volt vasárnap Óbudának: a har
madik helyért ment a tét. De nagy napja volt 
magának a pályának is, amely az önálló rende
zésből vizsgázott. Rosszul. Tumultuózus jelene
tek játszódtak le a túlzsúfoltság és a rossz ren
dezés mialt s csak a körültekintő és belátó rend
őrségen múlott, hogy komolyabb zavargásokra 
sor nem került. A játékot erős széllel a hátban 
a hungáristák kezdik — hófehér dresszben. Már 
az első percben alkalma van a Mandl helyére 
beállított Kállainak bebizonyítania kivételes tu
dását: csukafejessel ment egy gólt. Az óbudai 
rohamok szüntelenül görögnek a hungáristák 
kapuja felé, mig azután Beretvás—Fenyvesi— 
Kármán akcióból remek helyzet születik s a 

' SZERENCSÉTLEN 1.1. PERC: A HUNGÁRIA EGÉSZSÉGES OSTROMÁBÓL A FÜRGE. 
.MATYI- POMPÁS GÓLT KEVER. SZAKNYELVEN, FORINTOS-GÓI.NAK NEVEZIK AZ 

ILYESMIT. II. FÉLIDŐ, 13. PERC: 2:1.

labdát csak nagy ügyességgel tudja Szabó kor- 
nerre tolni.

Ezt Drössler íveli s a nagy tumultusban 
Fenyvesi a léc alá fejeli. 0:1.

Viczenlk bírót a hungáristák alaposan meggvur- 
ják, mert a gól állítólag liendsz kíséretében ju
tott a hálóba. Viczenlk hajthatatlan s a játék 
most már dühödten folyik tovább. Úgy negyed
óra után Cseh labdája pereg ki a kapufa mel
lett. nmi azt bizonyítja, hogy a hungáristák ke
ményen dolgoznak az egyenlítésért. De nem 
sokkal később ragyogó helyzet adódik az óbu
dai Horváth részére, ón» túlságosan alanyul s 
a labda süvítve fut a kapu fölé. A 25. percben

Dudás támad. Győri nagy kínnal elébekerül, 
szerencsétlenül rálép a labdára és estében 
rátenyerel. Az eset nem szándékos, a sza
bályok azonban könyörtelenek a Viczenlk 
csak olt követi cl a hibát, hogy — észre
veszi. Aztán fütyül: tizenegyes, Cseh kemé

nyen berakja. 1:1.
Ezután a Hungária csatársor ..retográd támadó- 
stílusa" kel feltűnést: visszafelé játszik. Mind
addig, amig Ticska labdát kap, ezzel levágtat, 
beadását Budai fogja, de aztán Cseh és Ticska 
addig knpargatják alóla, amig

Budai a fájdalomtól felflvölt.
Nagvnehczen tudják a hirtelen föllépett kézitu
sát a rendezők és a trénerek eloszlatni. Sok ese
ménye nincs ennek a félidőnek ezután, legföl
jebb még annyi, hogy

Szabó biztos gólt öklöz ki fenomenális 
stílusban.

Sokat pózol hozzá ugyan, de a tehetségnek még 
ez is megbocsátható.

Egygólos döntetlen — tizenegyesekből 
Budai 11—Szeged FC 1:1 (1: 0)

Tőrős

Szeged, ápr. 2.
Háromezer néző fo

gadta ■ budai vendégcsa
patot, amely az újonnan 

szerződtetett Tőrőssel 
megerősítve érkezett meg. 
Délutón orkán és nagy 
zápor volt Szegeden, 
amely azonban a mérkő
zés kezdete előtt meg
szűnt és végül is ideális 
fufballidöben kezdődhe
tett meg a meccs.

A játék szegedi táma
dásokkal kezdődött. Fél
óráig tnrfló változatos 
mezőnyjáték utón

3 perccel a félidő befejezése előtt Bükk be
adásából Töröa megszerezte ■ vezetést

Szünet után a Szeged felforgatta csapalót. A 14 
percben Fekete, a büntetőterületen belül elgán
csolta Lukácsot, a biró tizenegyest ítélt, amely
ből a labdát Harmat kapufának lőtte. A szege
diek lassan kimondott fölénybe kerültek. A 36. 
perben Korányit faultolták, a megítélj szabad
rúgásból a budaiak kapuja előtt kavarodás ke
letkezett, miközben budai védőjátékos kézzel 
stoppolta a labdát.

HítizsíH, sátor
apeclAlla készítőié

LÖWY OSZKÁR
hA izsák és pöttyvagyártó

(Izem . So« utca 29 T. 128-93
üzlet: Wekerle 8*ndor-utca  24

Szünetben tumultuózus jelenetek zajlanak !• 
az egyik kiskapu körül s az állandó mottó a kő. 
zönség köréből:

— Biztos ur, ki akarunk menni!
A válasz pedig még egyhangúbb:
— Menjenek a palánk mellé.
Csak nagy önfegyelemmel tudnak rendet te

remteni a zajongó közönség körében, amelyet 
végül is a pályára futó csapatok nyugtatnak 
meg-

Az első tiz perc szinte kizáróan az 
óbudaiaké.

Szabónak ismét kétszer Is alkalma nyílik hősies- 
ségéről tanúságot tenni, de ebben a periódusban

sokat köszönhet a szerencséjének. A 13. perc 
ártatlan taccadobást hoz, amelyből Dudás 
Cschhez küldi a labdát, ez visszajátszik, 
majd Ismét visszakapja s a tizenkét méteres 
labda laposan húz maga után porfelhőt és 
köt ki végül pontosan a léc mellett. 2:1.

A Hungáriát ez a gól valahogy megnyugtatja, 
jobban is kombinál most s eközben

Lutz tulerélyesen szereli Csehet: Viczenlk 
habozás nélkül kiállítja.

Most nagy meglepetésre a Hungária-gólözön 
helyett

a tíz emberrel játszó kerület Óriás! fölény
be kerül

* egyik korner a másik után zuhog, ami alapo
san megkinozza a Hungária védelmének ideg
zetét.

Kállai ebben a periódusban ragyogó védőjá
tékkal biztosítja be helyét a standard-csa

patban
s jóformán csak ezen múlik a kiegyenlítő gól. 
A sorozatos ostromok nyomása közben a 40. 
perc Kármán és Fenyvesi összjátékát hozza, 
amelyből Drössler kap labdát s a fejese már- 
már benne van a hálóban, amikor Szabó elké
pesztő ugrással még a levegőben fogja el és zu
han együtt vele a földre. A nézők önfeledten 
tapsolnak, még az óbudaiak közönsége is. amely 
— dicséretére legyen mondva: sportszerű nyu
galommal és belátással viseli cl a vesztett mér
kőzés fájdalmát. A biró iránti véleményüket 
azonban nehezen tudják visszafojtani és Vicze
nlk nagy szózuhatagban hagyta el a pályát. A 
harmadik hely tehát egyelőre mégis csak a pesti 
kékfchércké , . .

Tizenegyes, amelyből Harmat kiegyenlített.
A győztes gólért mindkét részről megindult he
ves küzdelmet nem koronázta siker.

A Somogy miskolci esete 
a galambokkal

Attila—Somogy 2:1 (1:0)
Miskolc, április 2.

(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) A Miskolc személypályaudvarra szombat 
este befutott vonat hozta 
magával a kaposvári csa
patot, amely

egészen fureu éa szo
katlan útipoggyászt 
hozott magúval: egy 
kalitkát, amelyben 4 

galamb volt-.
Az a néhány futballra
jongó. aki véletlenül kint 
tartózkodott « pályaud
varon. természetesen ér
deklődött a galambok 
funkciója iránt. A kapos
váriak válasza az volt, hogy 
kolci kapuba lövendő kaposvári gólok után fog
nak egyenként a levegőbe engedtetni és mi« 
után a kaposvári vezetőség négy gólra számit, 
a csapat ugyananyl számú galambot hozott ma
gával.

A meccs után kiderült azonban, hogy
■ négy galamb közül csak egy teljesíti:'-, 

telt funkciót.
A négyezer főnyi közönség, amely a népkerli 
pálya vasárnapi látogatója volt, izgalmas küs- 
delmct látott. A Zilahyval megerősödött Attilá
nak kemény ellcufeie volt a Somogy, amely

Zilahy
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nyílttá tudta tenni a mérkőzést. A két caap.it 
kőiül nt Attila n lendületesebb, a Somogy a 
technikAsnbb futballt játszotta.

A győzelmet Zllahynak köszönheti a mű
kőiéi r*npat.

A vezető gólt a 12. perebrn Slmonyi beadá
siból Zllahy lóttf. Szünet uláu a Soiuogy ueiu

A Nemzeti Pozsonyban döntetlenül 
végzett, a Kispest Nagyváradon kikapott

NEMZETI—BRATISLAV A 1:1 (0-0).
Pozsony, április 2.

(A Hót jó! Napifi tudósítójának tslefonjelcn 
lése) A Nemzeti vasárnap u Dratislava ellen 
játszott s 0.0 ás félidő után 1:1 eredménnyel 
végzett. Az első félidőben teljesen egyenrangú 

Odry.

ellenfelek szép és nívós küzdelmét élvezhette 
n közönség, a második félidőben a Nemzeti

Az amatőrök élcsoportjaiban 
a helyzet változatlan

A Főv. T. Kiír megugrott a mezőnytől a MFTR 
bravúros győzelmével

Az elsőosztályban a vezetők könnyen győztek ! 
nem volt nehéz feladatuk. A Slobbe csoportban I 
a Turul döntetlenje, a Kár /tátiban a BTK vere- I 
sége meglepetés. A 111. osztály 1. csoportjában 
a KSC, a CsTK és a MAFC döntetlenjével fel 
zárkózott, mig a 2. czoportbnn a MFTK győzel
mével a Föv TKör pontelőnye ötre emclkedclt.

Lenn a KASC döntetlenje meglepetés.

I. OSZTÁLY
1. Törekvés 21, 37, 77, 24: 2. Postás 20, 33, 02, 

32| 3. Elektromos 20, 31, 63, 26 ; 4. BSzKRT 21, 
30, 62, 23; 6. UTE 21, 27, 57, 30; 0. BSE 20, 26, 
40, 30; 7. MÁVAG 21, 22, 49, 30; 8. FTC 21, 19, 
43, 47; 9. F.MTK 20. 15, 40, 53; 10. BEAC 19, 14, 
3«; 44; 11. URAK 20, 14, 33, 55; 12. MTK 21, 13,
30, 52: IX „XT*  FC 20, 11, 23, 44; 14. I VSK 21, 
0, 32, 88; 15. VI. kér. FC 21, 5, 17. 70.

Törekvés—„33“ FC 2:0 (0:0). Góllővő; Készéi
II. és Hegős II. A Törekvés nehezen győzte le a 
lelkes budninkat.

Postás UTE 4:1 (2:1). Góllővő- Kertész (2), 
Bodrogi (2), ill. Vig. A postások meglepően 
könnyen győzlek.

Elektromos-VI. kér. FC 5:1 (2:1). Góllövő: 
Rfiter (2), Bnbrányl (2). Lévai, ill. Bein. Az 
Elektromos csak helyenként feküdt a játékba.

BSE—MÁVAG 2:1 (0:0). Góllövő: Szűcs II, 
Kozma, Hl. Antal. Elkeseredett küzdelem után 
győzött n BSE.

BSzKRT—MTK 3:1 (1:0). Góllővő: Varga (2), 
Gröbb, III. Gábor. Nagyszerűen játszott a 
BSzKRT csatársora

F.MTK—URAK 3:3 (1:1). Góllövő: Perényl. 
Bnkk (2), ill. Varga (2) és Bernét. Élvezetes, 
fair mérkőzés.

FTC—BEAC 4:0 (2:0). Góllővő: Gcrvai, Bl 
háml, Turny II. és Barna (11-ősből). Jó HoíT 
mann és Kisa. Fölényes győzelem

II. OSZTÁLY.
Stobbe csoport.

1. TLK 19, 30, 51, 33; 2. HAC 10, 20. 55, 31; 
X Turul 10, 28, 53, 31; 4. 111. kér. I VE 10, 24, 
49, 36; 5. Testvériség 10. 20, 44, 38; 6. PSC 19, 
IX 33, 30: 7 Vasas IX 17, 36, 40; X OTE 19, 
IX 32, 38; 9. BI.K 10, IX 43, 59; 10. RTK 19, 
IX 59, 49; 11. ZSE 19, 14, 27, 38; 12. TSC 19, 
IX 2«. 43; 13. BVSC 19, IX 37, 38; 14. Nyom 
dósa IX IX 31, 46.

TI.K--RTK 2:1 (0:0). Góllővő • .láger, Rclner.
III. Varga. A közönség tüntetett a biró ellen

Vasas -Turul 3:3 (2:1). Góllővő: Földes,
Bendn, Mészáros (Vasas), ill. Tnnzln I. II. és 
Mroveaák. Balogh (Vasast megsérüli,

PSC—TSC 3:1 (0:1). Góllővő; Vedres (2), In 
atitórisz ill. Cznnik

Testvériség Nyomdílsa 3:3 (2:1). Góllövő:
Ottávi (2), Kajlor, ill. Brizsinszky (2) é» Jlem- 
mer (ll-eiből). Hcinmer lábal törte

III. kér TVE—OTE 4:4 (2:2). Góllövő: Hefkó 
II (21. Bauer Moshcim (11 esből), ill. Han 
gyás (21, Schuber és Belesek

B. Vasutas BI.K 3:2 (1:2). Góllővő: Erdődv 
(2). Zubály. Ili Székely és Mondáin.

HAC—ZSE 3:0 (2:0). Góllövő: Brnnczeiz Jn 
kab és Csutorán.

Kárpáti-csoport.
1. BMTI IX 27. 50, 32; 2. WSC 19, 2X 46, 

SÍ; X <X .MÜVE 19, 2,\ 60, 34: 4. Gnnz IX 24, 
45, 32; 5. BTK 19, 24, 4X 36; 6. BRSC. 19, 22. 
RX 29| 7. KTC 19, 22. 4X X3; 8. KFC 19, 21, 51, 
39; X Köb. AC 19, 20, 4X 40; 10 SzFC 19. 14. 
M, M| 11. UTC IX 12, 27. 47; 12. PSC IV. 11.
31, 61| IX Hungária IX 11, 37, 72; 14. FSC 19. 
7, 11, 67.

BRSC—BTK 2:1 (0:1). Góllővő: Suga és
Hochslein. 111. Erősei

Kelenföld—SzFC 6:1 (2:0). Góllővő: Nagy. 
Katona I (2), Görög. Varga Papp (li csböl), 
ill. Stloboda.

Cs. MOVE—Felien 8:2 (4:1). Góllövő. Gint*  
l’llt. Forogó (2). Steleser (2), Majevnikv (|i- 
énből), Galambos (öngólt, ill. Molnár 11. (2,
cgvet II-énből).

BMTE—BTC tti (•»!)- Góllövő: Llndmayer,

adta meg magát, hanem még erősebben rákap
csolt, úgyhogy a 26. percben Tugonyl lövése 
meghozta a kiegyenlítő gólt. K meccs döntő 
momentuma n 29. perc volt, amikor is Slmonyi 
egyéni játékkal megszerezte a győztes gólt. A 
Somogy még a finisben is erősen szorongatott, 
de az eredményen műi változtatni ném tudott.

volt a főbbet támadó, mégis n Bratlstava sze
rezte meg Frlese révén n vezetést, de egy perc 
inulva Odry kiegyenlített.

CRISANA—KISPEST 2:1 (Isi). 
Nagyvárad, április 2.

é A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A magyar-román sporlbéke nicgpeesétc- 
lésérrk realizálását jelentette a Kispest nagyvá
radi vendégszereplése. A meccset nagy érdeklő
dés előzte meg, s annak közel négyezer főnyi 
közönsége volt. A Crisana némi szerencsével 
2:1 (f:1) arányú győzelmet aratott u félidőig 
egyenlő ellenfél Kispesttel szemben. Kispest 
Szabó I. révén szerezte meg a vezetést, de a 40. 
percben « váradiak egyenlítettek. Szünet után 
a budapesti vendégcsapaton jelentkezett az 
előző napi mérkőzés és a hosszú utazás hatása. 
A csapat nem bírta az. iramot és a kitünően 
játszó nagyváradiak befejezés előtt néhány 
perccel megszerezték a győzelmet jelentő gólt. 
Kispest csapatát a közönség nagy óvációval fo
gadta és a mérkőzésen is honorálta szimpa
tikus játékát.

| Borhl, 111. Schrődcr.
Kőh. AC—KTC 1:1 (1:0). Góllővő: Prekla és 

I Vájná (öngól).
WSC—Gnnz 3:2 (2:1). Góllövő: Szabó (2). 

Ehrlich, ill. Domsitz és Ambrus.
Hungária—FSE 5:3 (3:2). Góllövő: Potrás, 

Mart, Nagy, Surányi (2), ill. Király, Morzsán és 
Bozsur (11-esből).

HL OSZTÁLY.
/. csoport.

1. CsTK 22, 83, 66, 26; 2. KSC 22, 31, 54, 26; 
3. MAFC 21, 30, 62, 23; 4. SzAC 21, 30, 73, 42; 
5. Hálókocsi 22, 27, 49, 20; X BBFC 22, 26, 55, 
40; 7. SzRTC 22, 25, 40, 38; 8. KAOE 22, 24, 
47, 43; 9. KTK 21, 23, 49, 35; 10 KSSE 22, 17, 
32, 42: 11. Menekültek 22, 17, 35, 50; 12. I. kér. 
SC 20, 19. 30. 44; 13. NTI’C 22, 15, 34. 56; 14. 
ÉMOSz 21, IX 29, 41; IX LTE 22, 9, 19, 06; IX 
BIK 22, 9, 29 99.

KSC—Hálókocsi 4:2 (2:1). Góllövő: Petőcz I. 
(2). I.aib (2). Hl. Bánni és Skribck.

MAFC—KSSE 1:1 (1:1). Góllövő: Lovas (11- 
esből, ill. Tomanck.

Menekültek—BIK 4:2 (1:1). Góllővő: Tóbiás, 
Ráday (2t és Simon, ill. Bakos és Hnjdinyák.

KTK—NJTC 3:2 (1:0). Góllővő- Eisner, Bi- 
cró, Adóm, ill. Kernmüllcr és Kojsza. Ádám a 
mezőnv legjobbja.

CsTK—SzRTC 1:1 (0:0). Góllővő: Gangó
(CsTK) és Varga (SzRTC).

SzAC—LTE 5:1 (1:1), Góllövő: Linczinger (3), 
I-rlesz és Kürti, ill. Tóth.

BBFC—I. kér. SC. 1:0 (1:0). Góllővő: Pintc- 
rits.

KAOE—ÉMOSz 1:0 (1:0). Góllövő: Gcdai II.

Második csoport.
1. Főv. T Kör 23, 87, 51, 53; 2. Pamut 23, 32, 

59, 28; 3. UTSE 23. 31, 54, 29; 4. MFTR 22, 28, 
41, 39;5. LAC 22, 27, 38, 29; 6. P. Törekvés 23, 
20, 43, 39; 7. BSC 22, 24, 8X 28; X UMTE 22,
24, 28. 34; X Vérhalom 21, 22. 38, 32; 10. Com- 
pactor 23, 21 31, 34; 11. NTC 2.3, 20, 32, 40; 
12. Törökőr 28, IX 30, 37; 13. VI. kér. SC 2.3, 
17, 38, 42; 14. MSC 21, 15, 34, 51; 15. RAFC 22, 
12,. 24, 58; 16. Smoll 30, 10, 16, 39.

Főv. T Kör - VI. kér. SC 2:0 (OH)). Góllövő: 
Praszkó és Juhász (11-esből).

P. Törekvés—Compactor 1:0 (0:0). Góllövő: 
Siba II.

UMTE—NTC 2:1 (2:0). Góllővő: Sebő (11- 
esbőD, Kovács 1.. ill. Palágyl.

MFTR—Painutlpar 3:2 (0:0). Góllövő: Miiller 
(21, Ébner, ill. Kcrner és Bozi.

UTSE—MSC 6:1 (3:0). Góllövő- Szandalszkv 
I. (4). Laukó III., Szagmelszlcr, ill. Blrksteiner.

BSC—Törökőr 2:0 (1:0). Góllővő: Turczer és 
Orosz.

Várhalom—RAFC 5:0 (2:0). Góllővő; Ku-
csera (2), Berindc, Majna és Drucker

IV. OSZTÁLY.

Első csoport.
1. PMTK 10, IX 25, 7; 2. P. Remény 13, 15,

25, 20; 3. MÁV Előre 12, 15. 23, 21; 4. Jutngyúr 
12, 14, 20, 16; 5. MTC 10, 13. 22, 16; X Uránia 
12, 12, 19, 19; 7. RÁC 12, 10, 24, 18; 8. USC 11, 
5, 1X 23; X I.TK 11, 4, 13 31; 10. I LI törölve.

Jutagyár—Uránia 3:0 (3:0). Góllővő: Hada 
(2) és Slamunz.

HAC -P. Remény 5:2 (2:1) GóHövö: Gál (2). 
Tóth, Eckcr, Bradács, ill. Bunn és Pánczél.

Második csoport.
1. Kalapos 17, 2X 59, 21; 2. KASC IX 27, 49, 

14; X KFAC 16, 2.1, 4X l.\ X Cukrán. IX IX 
37, 29; 5. Valéria 17. 18, 40, 41; X X. kér. FC
1Ö. IX 4X 43; 7. NSC 15, 15. 31. 22; X MÖSiTK
IX IX 2X 29; 0. VII. Amatőr 17, IX Sl» *4; 19.
PATE 16. 10. 21. 53; 11. VÁC IX 5, 2X 45; 12.
Slkrtnémák 15, .3, 13, 82.

KASC -NSC 0:0. Meglepetés nz NSC kitűnő 
Játéka. Nagy KASC és Scbwarc NSC lúAUitá*  

> »or»árn jutott.

PATE—Sikeínémák 2:0 (2:0). Góllövő: Ko- 
ács és Ágh. .
X. kér. FC—Cukrán 34 (2:1). Góllővő:

Szántó (2), Kosáca, ill. Vörös (11-esből).
MOSzTK—V1L kor. Amatőr 4*4)  (2H)). Gól

lövő: Molnár (2) és Lcdényi (2).
Valéria—KEAC 2:1 (2:1). Góllövő: Béres,

III. Nvitrai.
Kalapos—VÁC 2:1 (1:1). Góllővő: Lux, Weisz 

(11-esből), ill. Schnabel (11-esből).
Harmadik csoport.

1. Húsos 17, 26, 2X 1»5 2. Draache 15, 24, 41, 
18; X Gránit IX 21, 23, 17: 4. ETC 17, 18, 31, 
39; 5. Köb. FC 17, 16, 37, 30; 6. SzNSC 17, 16, 
35, 33; 7. Kispesti AC 15, 16, 25, 26; 8 X. Hú
sos 15, 13, 18, 25; 9. Szondy 14, 12» 22, 81; 10. 
K. Törekvés 19, 10, 27, 30; 11. SAC 15, 10, 18, 
30; 12. ETSC 17. 8, 20, 3X

SAC—Gránit 5:1 (2:0). Góllövő: Strlegl (2). 
Slng (2, egyet 11-esből), HolTmann, Hl. Szuck.

Drascbc—KAC 2:0 (1:0). Góllővő: Koterba (2).
Husoa—Szondi 2:0 (0:0). Góllővő: Perma I. 

és Wolf.
ETSC—Köb. FC 1:0 (1:0). Góllővő: Lciwan- 

der
SzNSE—ETC 4:3 (2:2). Góllövő: Szegedi,

Erist. Kovács, Kiss. ill. Tamás (2) és Spics.

Negyedik csoport.
1. B. Téténv 15, 24, 07, 18; 2. B. Testvériség 

13, 21, 44, 17; X PTBSC 11, 19, 68, 14; 4. UFC 
13, 19, 24, 16; 5 .Spórta 14, 16, 42, 28; 6. OMSE 
13, 9, 28, 46; 7. KSC 11, 8, 35, 27; 8. Tabán 12, 
7, 20. 38; O.I^ipt. SC 1.3, 3, 5, 60; 10. OFK 10, 
0, X 69-

PTBSC—OMSC 8:1 (3:1). Góllővő: Ondrus 
(3), Rajnai (3), Androvits, Schubert, ill. Gitlár.

Újlak—Spárta 1:0 (0:0). Góllövő: Müller.
Budatétény—Kelcnvölgy 2:1 (1:1). Góllővő:

Andrásik, Megyeri, ill. Pesalt. A biró 5 perccel

Budapest első kardvivóbajnoka; 
Gerevich Aladár

Gerevich 
A legnagyobb

A Műegyetem aulájában 
rendezte meg a BSE első 
Ízben Budapest kardbaj- 
nokságát, melyen negy
vennégy induló vett részt, 
köztük az osztrákok leg
jobbjai. A verseny igen 
szép és nívós küzdelmek
ben bővelkedett, a favori- 
lok beváltották a hozójuk 
fűzőt reményeket, a fiata
lok tehetsége pedig mind 
nagyobb arányokban jut 
kifejezésre.

lepetést Erdélyi szolgál
tatta, aki kiverte a döntőből Maszlayt

Az SzNFC kikapotlazolthonábaD
A II. liga tegnapi fordulója általában favorit

győzelmeket hozott. Az egyetlen meglepetés az 
Ele FC—SzNFC mérkőzés eredmény

II. LIGA.
A II. liga bajnoki tabellája a következőkép

pen áll: 1. Vasas 22, 39, 78, 18; 2. Phöbus 20, 
36. 60, 15; 3. Sziirketaxl 21, 32, 53, 13; 4. Bak 
TK 22, 30, 54, 33; 5. Etc FC 20, 27, 41, 29; 6. 
Vác FC 21, 23, 39, 44: 7. Budafok 22, 22, 41, 55; 
X Csepel 21, 22, 32, 53; X SzNFC 20, 21, 58, 31;
10. Drasche 20. 21, 31, 42; 11. Drogulstók 21. 15, 
24, 60; 12. Shell 26. 10. 13, 37; IX Rákospalota 
26, 2 ,1, 89; 14. Bőrösök (visszalépett) 26, —, 
2, 8.

Vasas—Budafok 6:0 (3:0). Góllövő: Brunecker
(2) , Rottler (2, egyet 11-esből), Egri és Bene. A 
Vasas állandó fölényben volt.

Phöbus—Vác FC 6:2 (2:0). Góllövő: Sólyom
(3) , Tombor II. (2), Sztrigán, ill. Fischer (2). A 
Vác FC szünetig jól tartotta magát.

Etc FC—SzNFC 2:1 (1:0). Góllővő: Pomázi, 
Urbancsik, ill. Reisner. Állandó SzNFC-fölény! 
Csatárai tehetetlenek.

Csepel—Drasche 2:1 (2:0). Góllövő: Fürészi, 
Docskál, ill. Funyik. Egyenrangú ellenfelek 
küzdelme.

Sziirketaxl—Bak TK 1:1 (ltO). Góllövő: Sef- 
csik, ill. Kendik. A Bak TK szünet után feljött, 
de nem tudott gólt rúgni.

Az MLSz tanácsa egy
hangúan az embersport- 
totalizatör ellen foglalt 

a 1 lás t
Szombaton este nz MLSz országos tanácsülést 

tartott, melynek legfontosabb programmpontja 
az cmbersporl lotaliz .tőr kérdésben való állás
foglalás volt. Emlékezetes, hogy annakidején a 
kerékpáros szövetség volt az, amely minden fen- 
tarlós nélkül, egységesen magúévá tette a lolnli- 
zatőrnek nz embersportokban való alkalmazá
sát. Egyes szövetségek, igy többel’, közt a MASz 
diplomatikusan döntöttek, de kimondták, hogy 
az atlétikában soha nem engedik annak megho
nosítását. Ez.ekutón következett az OTT állás
foglalása, mely mint ismeretet, hozzájárult a 
totalizatőr bevezetéséhez. Ezekotán rendkívül 
nagy érdeklődéssel tárták nz MLSz véleményét. 
Kenyeres Árpád főtitkár referálta cl a tolati- 
zalör ügyét, majd MaiUnger Béla ügyvezető al
elnök Zsarnóczay János, a BLASz elnöke, Fürit 
Béla, nz összes vidéki szövetségek nevében a 
'eghatározolfabban a totalizatőr bevezetése ellen 
foglaltak állást, mely után az elnöklő Usetly 
’VIa dr. föltette a kérdést s

a tanács kivétel nélkül egyhangúlag totált- , 
zatfir ellenes érzelmeiről lelt lanoságot.

Végül Fazekas Dezső dr. rámutatott n lab- 
darugősport erkölcsi alapon álló mcgryilatkozá- 
sára.

Habig kalap
IX, Kossuth la,'08-11.1. é. T..
előbb lefújta a játékot, mert egy játékos meg- 
rugta.

Frangepán—Nagytétény 2:1 (1:0). Góllövő;
Jóna (2, egyet 11-esből), III. Szabó.

V. OSZTÁLY.
Első csoport.

1. Antótaxi 15, 25, 5X 15; 2. P. Juta 16, 25, 
62, 28; 3. MFOE 15, 25, 25 ,15; 4. DGSE 15, 20, 
27, 16; 5. SzTE 14, 10, 34, 15; X MPSE 1-L 12, 
30, 31; 7. K. YL kér. 13, 12, 21, 28; 8. X. kér. 
Iparos 14, 10, 12, 49; X Főv. „11“ 14, 9. 7, 46;
10. SelíTert 11, 0 ,9, 21; 11. N. Húsos (vissza
lépett) 20, 2, 6, 25.

A DGSE—X. kér. Iparos mérkőzés elmaradt.
P. Jutagyár—Kispest VI. kor. SE 5:2 (2:0).

Góllővő: Kaubek (2), Kopper, Ncszlinger,
Schciring, ill Lob és Wcszely.

Budakeszi—RMTE 2:1 (1:0). Góllövő: Surá- 
nyi (2), ill. Udvardi.

Sz. Juventus—B. Magyarság 2:0 (0:0). Góllővő: 
Sumi III. (2).

Goldbergcr—Rp. Egyetértés 5:0 (1:0). Gól
lövő: Mészáros (2), Varga (2) és Verbils. Szől- 
lös, a RESC kapusa agyrázkódást szenvedett.

Második csoport.
1. Frangepán 15, 28, 60, 10; 2. GSE IX 22, 

65, 14; 3. Sz. Juventus IX 1®, 31, 03; 4. NISS 
12, 12, 32, 22; 5. Budakeszi 17, 12, 22, 30; 6. 
B. Magyarság 12, 12, 20, 30; 7. RMTE 11, 8, 
17, 31; 8. Ap. Egyetértés 12, 8, 15, 43; 9. M. 
Textil 11, 5, 10, 36; 10. B. Felsöváros 11, 4, 9, 
35; Bőrösök törölve.

A kilences döntőből Maszlayn kívül még He
rendi, Kalmár, Rasztovich, Kósa, Hómory és 
Gönczy esett ki. A nap legszebb usszóját a baj
nokká avatott Gerevich vívta az igen tehetséges 
ludovikás Kováccsal. K zsűri működése ellen 
több éles panasz hangzóit el verseny közben. 
Az eredmények a következők:

Budapest bajnoka: Gerevich MAC 7 győze
lemmel.

2. Kabos Tisza István VC 6 gy., 3. Zirczy IITKV 
5 gy., 29 k. t., 4. Rajcsányi e. k. 4. py. 29 k. t„ 
5. Kovács LASE 4 gy. 31 k. t., 6. Ibrányi HTKV 
4 gy*.  34 k. t., 7. Nagy Ernő MAC 3 gy., X
Erdélyi MTK 2 gy., 9. Gözsy HTKV 1 gy.

Olaszország— Svájc 
3:0 (1:0)

Genfből jelentik: A most újra kezdődő 
Európa Kupa ciklus első meccsét, nz Olaszor
szág—Svájc mérkőzést vasárnap játszották nagy 
érdeklődés mellett. Az olaszok Sciavio, Ferrari 
és Mcazza góljaival 3:0 arányú győzelmet arat
tak, a kitűnő védelemmel, de gyenge, gólképte
len csatársorral rendelkező svájciak felett.

Novarában játszották le nz Olaszország B— 
Svájc B. válogatott meccset, melyet szintén nz 
olaszok nyertek meg 5:0 (1:0) arányban fölé
nyes játék után.

KIKAPOTT A SLÁVIA ÉS A SPÁRTAI
Prágából jelenük: Kladno—Sparta 3:2, Bohe- 

mlans—Slavia 2:1, Nachod—Pilsen 1:1, Vic.to- 
ria Ziskov—I.iben 3:1, Viktória Pilsen—Tcplitz 
2:1.

NAGY MEGLEPETÉSEK BECSBEN.
Bériből jelentik: HAKOAH Admira 1:0. Hu

szonötezer néző. Rapid—Austria 2:0, SK Wien 
—WAC 2:0, Vienna—Florisdof 6:1, Wackcr— 
Libertás 1:0.

X A főiskolák—középiskolák válogatott uszó- 
versonyén a KISOK vizipóló csapata 5:2 (1:0) 
arányú győzelmet aarlott a főiskolai válogatot
ton. Az uszóversemy egyebekben 48:48 arány
ban döntelelniil végződött. Említést érdemel 
Biliket 1 p. 13.4 mp.-es 100 m-es hátuszó ideje 
és Csik BEAC 3 p. 03 mp-es 200 m-es mellusző 
ideje.

X A Lapterjesztők boxolővcrsenye. A Lap
terjesztők Sport Clubja vasárnap este tartotta 
klubközi boxniérkőzését a BSE-vel. A lapterjesz
tők közül Franck, Szabó, Ligeti és Derül győz
tek, a BSE csapatból pedig Rimóczy, Fanó, 
Nagy és Konkoly.

X Mérkőzés a. vasutas bajnokságért. M.4V 
Előre—Fér. Vasutas 2:1 (0.-0). Góllövő: Csapó, 
Gregor, ill. Bánky (11-esből). Csallnnoós megle
petés!

Vegyen Uj'ságsors-egyett
Húzás mór Áprilisi hó BO-rtn 
A aorfijejfv óra 1 penrő
A nyereménytrtrpyek értéke 12.000 pengő.

I. Főn Téren*  én»t Tettes menyerszOTiyl kelengyf 
Corvin Áruház adoirányH.

II. főnyeremény il jy Hcrnlrrp rirpoa. 
SternbergÁrmin é« Tei-tvére hnrgpzcrgyfirpdoináiiya.

IU. főnyeremény t Egy brilliáns r.ynkék, 
THbb sxóx értékes m ej téli- 
nyeremény

Az t’jságsomjegyet r frankok, n/ VRpgz pPvfiionok 
és az összes fővárosi napilapok klUóhivntalai truFitjftk 

Szerencsét hoz az Ujságsorsjogv

caap.it
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tiédv és Fríf^í !a,d" ma'd csab r6di6n «v««-1 lllX'l hetik a győri leányuszócsatáf 
Ellesett készülődések a Dianabadban, ahol 
a horogkeresztes kapífány a ma- 
gyár leánysíaféfa „kivégzésére" 
készíti elő a bécsi uszóleányokaf

A magyar uszónők az idén csak egyetlen 
komoly nemzetközi erőpróba előtt állanak: 
ez az oszt rák-magyar uszóviadal, amely július 
13-án lesz Győrben. A magyar uszóleányok az 
osztrákok felett aratott győzelmi sorozat után, 
mintha kissé elbizakodottan várnák ezt a 
mérkőzést. Erre vall az a körülmény, hogy a 
készülődésnek semmi nyomát sem észleljük és 
ezidőszerint egy fix válogatott keretet sem 
ismerünk.

Érdekelt tehát bennünket, vájjon mit csi
nálnak most az osztrák versenyzők, akikről 
ugyancsak semmi hírünk nincs. Bánó Jenő, 
aki részben a MUSz megbízásából huzamosabb 
időt töltött Ausztriában, mostanában érkezett 
vissza Budapestre. Megragadtuk az alkalmat 
és a jeles uszószakember megfigyeléseit az 
alábbiakban vettük és adjuk tovább a nyilvá
nosságnak. Bánó Jenőnek módjában állott az 
osztrák hölgyuszókat a Dianabadban folytatott 
készülődéseik közben megfigyelni. Zimmer- 
mannal, az osztrák uszókapitánnyal, Wert- 
heimerrel a bécsi hölgyuszók trénerével, va
lamint Hedy Bicnenfelddel, a jeles melluszó- 
nővcl folytatott diskurzusai azt a meggyőző
dést keltik Bánó Jenőben, hogy

a magyar hölgynszókkal ellentétben, az 
osztrák hölgyek teljes irővel készülődnek 
a győri találkozóra és minden erejüket 
arra koncentrálják, hogy ebben az évben 
visszaszerezzék az osztrákok elvesztett 

hegemóniáját.
Ezt a kétségtelenül túlzott optimizmust Lenkei 
Magda távolmaradása és az osztrák kraulozó 
nők előretörése alimentálja.

Szó sincs róla: vannak bajok Ausztriában 
is. Így elsősorban a politikai viszonyok, ame 
lyek bizony rányomják bélyegüket a sportra is.

Zimmermann uszókapltány például egyik 
exponált vezetője az osztrák horogkeresz

teseknek,
akiknek például a legfőbb programmpontjuk 
e kérdésben az, hogy az osztrák színek kép
viselete csak bizonyos faji korlátok között 
képzelhető cl Miután pedig a legjobb hölgy
uszók a Hakcab tagjai között találhatók, az 
uszókapitány most válaszúton áll:

politikus lesz-e, avagy sportember?
Ha a kapitány egyéniségében a sportférflu 
alulmarad, úgy könnyen megeshetik az, hogy 
olyan klasszisa uszónők. mint pl. Fritzi Löwy. 
avagy Hedy Blcnenfcld, nem jelenhetnek meg 

Okvetlen 
olvassa el 

naponként
a

HIPLAP

'APOLEON SZERELMEI
cimü szenzációs regénysorozatát

a gyári versenyen Ml ezt azonban nem tartjuk 
valószínűnek.

Zimmermann igy képzeli el az osztrák össze- 
állítást: 100 m. gyors Wagner—-Dittmar. (Wag
ner 1:13-as formában van.) 200 m. mell: ha a 
3:15öt úszó Bienenfeld nem indulhatna, akkor 
a 3:23—24 körül úszó Seeböck és Tilk kép
viselik Ausztriát. Hátuszásban még rosszul 
állanak szomszédnőink. Zimmermann csak az 
l:33-at tudó Lőtte Spannra számit, nki még 
mindig a régi stílust ússza. Az osztrák^ kapi
tány úgy látszik, tévedésbe akarja ojleni a 
magyaroka’, mert Bánó maga látta, hogy 
Wagner liátuszó-stilusa meglepő fejlődést árul 
cl. Egy titkos stoppolás 1.31-es időt mutatott 
úgy hogy Mallász és Tóth veszélyes riuálishoz 
juthat. Műugrásban Epply európabajnoknö és 
Wald v. Leingruber lesz Ausztria két repre
zentánsa. 400-on Dittmar az induló, mig

A THOMKA-MEMORIAL hüv6^ s„,es
időben folyt le, kevés résztvevővel és gyönge eredménnyel

(BEAC),Thomka Áron, a hősi halált halt derék BEAC- 
ista emlékére alapította a főiskolai klub az érté
kes trófeát, amely a cross-country-évad első na- 
gyobbszabásu versenyének startjához állította a 
főváros legjobb hosszutávfutóit. Éveken keresztül 
nagyszerű sportesemény volt a Thomka Áron
emlékverseny, amelyet először a klubféltékeny
ség kezdett ki. Előbb a nagy favoritok marad
ták el a verseny startjától, mert a következő va
sárnapon sorrakeriilt országos mezei futóbajnok- 
ságra tartották erejüket, másészt az egyesületek 
nem akarták nyilvánosságra hozni féltve őrzött 
„istállótit kaikat".

Azután jött a kabbala. Átment a köztudatba, 
hogy

a „Thomka-győztes" nem nyerhet bajnok
ságot.

A véletlen folytán az elmúlt évek tényleg Igazol
ták a kabbalát úgy, hogy a Thomka-emlékverse- 
nyen nem egyszer jutott ki a babérokból az aut- 
szájdereknek. A verseny egyre többet vesztett az 
érdekességéből. A vasárnap sorra került Thomka- 
emlékversenyen már csak mindössze öt egyesület 
állt starthoz. Hiányzott a MAC-on kívül most 
már az MTK, az FTC, az UTE, a Törekvés, a 
BBTE és a kisebb egyesületek közül is sokan.

Az egyéni verseny győztese: Govrlk 

■ Pesten oly népszerű Fritd annyi idő 
Alán ezúttal csak mint rádióhallgató él- 

vésheti a versenyt
De mindennél sokkal érdekesebb Zimmer

mann ama kijelentése, hogy
1:18—19-es átlagidővel mr*  aknrja veretni 
a ml <X 190-as gyorsuaxóstafétánknt.

összeállítás: Ditmar 1:17, Maly (ni uj csillagot 
Ilalassy Öli tanította stílusra) 1:18, Wagner 
1:13, a negyedik tag 1:20 körüli időt tud. Ezt 
az időt Lenkei nélkül a magyurok nini tud
ják elérni. Bánó meghagyta az osztrákokat 
ebben az illúzióban, úgy gondolkozván, hogy 
álmaikból ráérnek Győrben is felébredni. Mert 
a jó magyar staféta: Magasházy—Maliász— 
Sípos—Tóth (Biró, Csányi) még mindig 5—6 
méter „fórt" adhat ennek a társaságnak.

És ezért talán nem is volt fölösleges három 
hónappal a győri találkozó előtt rávilágítani 
az osztrák készülődésekre Itt van az ideje 
annak, hogy a magyar uszólányok minden 
akarásukat összeszedve, kiábrándítsák szomszé
dainkat. Ha az osztrákok olyan ábrándokat 
táplálnak, hogy a 33 egyharmados pályán 
elért idejükkel 50 méteres pályán győzni fog
nak az európai viszonyodban is számottevő 
magyar staféta felelt, akkor a magyar hölgy
úszóknak azt a célt kell maguk elé tűzni, 
hogy az eddigieknél sokkal nagyobb pont
aránnyal fogják legyőzni riválisukat.

Vermes Magda.

Ladouméguk

aki a kb. 8 km-es távot 19 perc 12 mp. alatt fu
totta be. 2. Sajtos MTE) 19 p. 24.7 mp. alatt.
3. Belházy (ESŐ) 19 p. 38.2 mp.-es Idővel.

Csapatversenyben az ESC Belházy—Mucsy 
— Galambos — Gégény — Hegedűs össze

tételű csapata győzött
28 ponttal. 2. az MTE 70, 3. a BEAC 71, 4. a Pos
tás 119, 5. a MAFC 125 ponttal.

A versenyzőket erősen irritálta a szeles, hűvös 
áprilisi időjárás.

Ladoumégue nem hagyja magát 
elielejleni ...

Páriából jelentik: A 
francia atlétikai szövet
ség által diszkvalifikált 
és a munkássport köte
lékébe átlépett Jules La- 
doumégué állandóan i>e- 
széltet magáról. A hí
res francia világrekor
der most kitűnő formá
ban van és hogy a múlt
ját sem felejtették el, 
annak beszédes bizo
nyítéka egyrészt a ren
geteg meghívás, amelyet 
eddig ismeretlen klubja 
kapott, másrészt a leg

jobb francia atléták csatlakozása. A legújabb 
akvizíció: Philippson, a magasugróbajnok.
AZ ÓCEÁNON TÚLRÓL OSTROMOLJÁK CAR- 
TONNET LEGFRISSEBB VILÁGREKORDJÁT

Amerikában az elmúlt héten uj melluszó-tehet- 
séget fedeztek fel a new-haven-i Horn személyé
ben, aki a Norlh-Western-University diákja. Az 
uj uszólehetségnok 200 méteren 2 p. 29 mp.-et 
mérlek és igy alig négytized másodperccel ma
rad el Cartonnet világrekordjától.

MEGALAKUL
A KIS FUTBALLNEMZETEK BLOKKJA

A nemzetközi futballélet legújabb eseménye 
az, hogy a svájc-belga válogatott mérkőzéssel 
egyidejűén megbeszélésre ülnek össze nz északi 
és a nyugati kisebb futballnemzctek, hogy lehe
tőségeket teremtsenek a gyakoribb sportérint 
kezésre.

Az alapötlet az, hogy egyelőre takarékossági 
szempontból az egymással határos kis futball

Ez aztán játékosfegyelem...
Megjutalmaztál? a pofonvágott futballistát 

aki nem viszonozta a pofont
Torino, április 2.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az olasz 
sportsajtó Ferrarit, a torinói Juventus internn- 
cionális balösszekötőjét emlegeti, mint a fegyel
mezett futballista mintaképét. Ferrari volt n 
hőse n Juventus legutóbb játszott bajnoki 
mérkőzésének. A futballista nem a jálékbnn 
tüntette ki magát, hanem a fegyelmet Illetően.

Úgy történi a dolog, hogy Ferrari a játék 
hevében egyik másodpercről a másikra

felpofozottnak érezte magát. ,
A pofon cselekvő hőse az ellenfél egyik játé

Ma este

a Komjadi-gyászemlékünnepen
r6Ha le kegyeletét a sporttársadalom 
az -elhunyt sportvezér iránt

nemzetek találkozóit rendszeresítik. így a*  
északi államok: Dánia, Svédország. Norvégia 
és Finnország már nagyjából megállapodtak 
a rendszeres találkozások programját Illetően,

ÁPRILIS 21: DAVIS CUP-ÉVADNYITÓ
Az idei első Davis Cup-meccs színhelye Barc*  

lona lesz. Itt találkozik április 21—23-ika között 
Anglia és Spanyolország legénysége. Az angol 
csapat az Austin—Hughes—Perry—Lee összeáll*  
tásban veszi fel a küzdelmet.

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

X A vasárnapi amatőr-futballcsapatok sex 
besUltjei. A vasárnapi amatőr meccseknek 
több súlyosabb sebesültje akadt. A Budafoki*  
utón levő pályáról Síréba Istvánt, uz I. kér, 
SC 21 éves játékosát lábtörésscl szállították 
a mentők a Rókus-kórházba. — Fejős István, 
a Szentlőrinci AC játékosát állkapocstörés
sel a Gliick-szanatóriuinba vitték. — Ilemel 
János (Nyomdász TE) játékost bal alszártö*  
réssel a Glück-szanatóriumha szállították.

X Doros György előadása. Az Országos Orvos*  
szövetség sportorvosi szakosztálya szerdán dél
után fél 7 órakor, a Testnevelési Főiskola Quint*  
termében tartja meg Xl-ik tudományos ülését, 
amelynek előadója Doros György dr. lesz. Do
ros a vlvósport inditdduál- és szociálpszlcholó^ 
giájáról fog értokezni.

X A legjobb vasutasfutók. Vasárnap rendezte! 
a Vasutas Sporlliga országos mezei futóbaj
nokságát a Gyáli-ut környékén elterülő mező
kön. A szenior egyéni bajnokságot Hermann 
(Törekvés) nyerte, aki a 6 km-es távol 22 p. 
05 mp. alatt abszolválta. Csapatversenyben a Tö
rekvés győzött Szeged csapata fölött. Az ifjú
sági egyéni győztes: Szilágyi (MÁV Előre) 12 p. 
10 mp. alatt, mig a csapatversenyt ebben a ka
tegóriában is a Törekvés nyerte. Az ifjúságiak’ 
távja kb. 3 km volt.

X Meghalt egy régi futballista. Schönfeld 
Aladár, a Terézvárosi Torna Club csapatának 
cgyi legrégibb játékosa, aki 1902-től 1914-ig ál
landó tagja volt a csapatnak, szombaton meg
halt. Temetése ma, hétfőn délután 3 órakor 
lesz a rákoskeresztúri zsidó temetőben.

X Május Bikára halasztották az OTT jóté- 
konyrélu sportbemutatóját. Az Országos Testne
velési Tanács május l-ére tervezeti nagyszabású 
sportbemutatóját május 8-ára halasztotta. A 34 
számból álló programmot már elkészítette a 
vitéz Hadnagy Domokos tábornok vezetésével 
működő rendezőbizottság. A Labriola-szinház*  
bán rendezendő társadalmi bizottsága ifj Horthy 
Miklós elnöklésévcl ma tartja első ülését.

tv., Kossuiu Laios-u. 1.
X Az első országos fronfharcos-turaut. Az Or

szágos Frontharcos Szövetség május 28-án, a 
Hősök-napján, tradícióihoz híven, országos meg
mozdulást tervez, amelynek keretében kerül meg
rendezésre az I. ■frontharcos-turaut automobilok 
és motorkerékpárok részére, amely verseny a ma
gyar automobil és motorkerékpár turabajnokság 
pontszerző versenye. A túra távja (NO kilónnéler, 
amely 1’2 órán belül abszolválandó, 59 kilómé
teres átlagsebességgel. A túra útvonala a Duna- 
Tisza közén és a Tiszán túl vezet, érintve a na
gyobb frontharcos főcsoportok vidéki székhe
lyeit, ahol az ellenőrző állomások a hősök em
lékművénél lesznek felállítva, amelyet a verseny
zők megkoszorúznak. A Inra startja május hó 
28-án reggel 0 óra 1 perokor lesz a budapesti 
Hősök-terén lévő millenáris emlékoszlopnál é» 
ugyanoda futnak vissza a versenyzők déli 12 
órakor. A versenyre máris számos értékes tisz- 
teletdij érkezett, amelyeken kiviil a versenyzők 
a Frontharcos Szövetség díszes emlókplakeltjéf 
nyerik. Minden, e túrára vonatkozó felvilágo
sítással szívesen szolgál dr. Szelnár Aladár, az 
Országos Frontharcos Szövetség autó- és motor- 
sportosztályának vezetője, Brdapest, VI., Podina- 
niczky-utca 45, II. 29. Telefon: 18-5-18, 

kosa volt. A biró a jelenetet nem vette íszre 
és igy a játék tovább folyt.

Ilyenkor rendszerint a két játékos legköze
lebbi közelharcánál holbiztosnn bekövetkezik a 
revánsalkalom. Ferrari azonban nem élt az 
elintézés eme lehetőségével, hanem tovább Ját
szott.

A Juventus a példátlan fegyelmet jutalmazni 
kívánta és

Ferrari a nagyobb pénzbeli jutalmon kívül 
egy szép levelet is kapóit klubjától, 

amelyben öt a fegyelmezett játékos minta
képének ismeri el a Juventus,

L_ Ára 10 fillér
A magynr sporllársadalon. tagjai ma este való

színűen teljes számban találkoznak az Újváros
háza közgyűlési termében. Itt rendezik

a Komjádl gyászemlékünnepélyt
és a résztvevők bizonyára könnyes szemekkel 
fognak omlékeznl n kiváló sportférfinra.

A MUSz gyászünnepélyét este 7 órakor a szé
kesfővárosi Elektromosmüvek énekkarának gyász
kara vezeti be, Az elnöki megoyitót iíj. Horthy

Miklós, a MUSz elnöke tartja. Boros Ödön em*  
lékbeszédet mond. Az OTT nevében Kelemen 
Kornél elnök, a székesfőváros nevében Szendy 
Károly dr. tanácsnok, a főváros sportügyi bizott
sága nevében vitéz Martsckényí Imre a közép
iskolai sportoló diákság nevében Tolnay József, 
a III. kér TVE nevében Dárday Zoltán dr. és < 
sajtó nevében Kiss Gyula szólni fel. A gyász ün
nepély progrnmmját az Elektromosmüvek ének
kara zárja be a Himnusz filtaeLKsévcl,
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Brodszky 
éjszakai

és Szilágyi 
ír a Icán rí ín

rendőri előállítással
Érdekes epilógusa volt a szombatról va

sárnapra virradó éjszaka az uj Rrndtzky— 
Szilágyi operettnek, a Kék lámpáinak.

Előadás után a Király-Színház egész direk
ciója, a szinház barátai, a főszereplők és a 
két szerző a FészeÁ-klubba mentek vacso
rázni. Vacsora után a legjobb hangulatban 
egy körúti kávéházba indultak. A Nagymező- 
utca sarkán n társaságból llonthy Hanna, 
Molnár Vera és Kertész Gábor leváltak és be
mentek a Móniin Bouge-ba. Szilágyi László 
feleségével és annak barátnőjével Brodszky 
Miklós társaságában a körúton a Netvyork- 
kávéház felé indullak. A /?oya/-szálló előtt a 
jókedvű társaság elé lépett az őrszemes 
rendőr s felszólította őket, hogy csendeseb
ben viselkedjenek. Brodszky és Szilágyi mél
tatlankodtak emiatt, mire a rendőr most már

Igazolásra szólította fel őket.

Ekorra a társaságot nagy tömeg vette körül. 
A társaság tagjai megtagadták a rendőrnek 
az igazolást, mire a rendőr egyik társát hívta 
segítségül és

előállították mindnyájukat a VII. kerületi 
kapitányságra,

•hol Igazoltatás után elengedték őket, azon- 
bnn az eljárás megindult ellenük.

A Beszkárt hétfőn három 
vonalon életbelépteti a hat 
filléres szakasz-rendszert

A Bcszkárt április 3-tól kezdve kísérlet
képpen uj rendszert léptet életbe A „Kis- 
Szakasz" felirásu kocsikon, melyek egyelőre 
• kísérlet idejére csupán a 3-as (Berlini-tér 
•—Újpesti kocsiszín), a 6-os (Nyugati p. u. 
•— Boráros-lcr) és a 10-es (Városliget—Hold
utca) viszonylatokban fognak közlekedni, n 
Bcszkárt igen jelentékeny mértékben le
szállítja a viteldijakat.

A kísérleti újítás lényege nz, hogy a mai 
szakasz jegy ára 16 fillér helyett 12 fillér, 
tehát 25 százalékkal olcsóbb. Ezenfelül 
azoknak nz utasoknak, akik a jelenlegi sza
kasztávolságnak csak*  felét (egy kisszakasz)*  
kívánják megtenni, vagyis körülbelül 1 kilo
méter távolságra utaznak, a Beszkárt a 
viteldijat a leszállított 12 filléres szakasz- 
vitcldij felében, 6 fillérben állapítja meg 

További ujitása n Beszkártnnk az, hogy 
másfélszakasznyl (3 kisszakasz) távolságra 
az eddigi 24 filléres viteldij 18 fillér, vagyis 
25 százalékkal olcsóbb.

Az uj 12 és 18 filléres jegyek, úgy, mint 
eddig, az utazás megkezdésekor a kalauznál 
válthatók. A kisszakaszjegyeket kizárólag 
elővételben fogják árusítani és pedig ápri
lis 1-től kezdve nz összes kalauzok (tehát 
nemcsak a kísérleti relációkban, hanem az 
összes vonalakon), ezenkívül a kísérlet első 
napjaiban a fontosabb szakaszhatárokon 
külön jegyárusítók is.

A 6 filléres kisszaknszjegy fémből készült 
'érme, mely valamivel kisebb, mint egy két- 
fllléres. Ezzel az érmejeggyel kizárólag a 
kocsivezető perronján lehet utazni, ahol vi
szont minden más jegy érvénytelen, a 
kocsivezető perronján tehát más utas nem 
utazhat.

A felszálláskor az érmét a kocsivezető 
melleit, a feljáró luiloldalán elhelyezett 
üvegfalú perselybe kell bedobni. Amint a 
kocsi a kisszakasz határára ért, a kocsi
vezető valamennyi perronutast felszólítja a 
leszállásra. Akik esetleg tovább akarnak 
utazni, azok újabb érme bedobása fejében 
» következő kisszakasz-határig utazhatnak.

A kisszakaszok a következők:
a 8-as viszonylaton: 

a Berlini-tértől q Ferdinánd-térlg, 
n Eerdinánd tértől a Hungária-körutig, 
n Hungária-körultól a Gyöngyösi-utig, 
a Gyöngyösi-uttól az újpesti kocsiszínig;

a 6-os viszonylaton:
a Berlini tértől a Király-utcáig, 
a Király-utcától a Rákóczi-ulig, 
a Rákócziidtól a Baross-utcáig, 
a Baross utcától a Boráros-térig;

a 10-es viszonylaton: 
a Hold-utcától a Nagykörűiig, 
a Nngyköruttól a Lövölde-térig, 
a Lövölde-tértől a Városligetig. 
A 6, 12 és 18 filléres jegyek átszállásra 

r.crn jogosítanak Az uj rendszer mégis 
megoldja nz olcsóbb átszállási lehetőséget 
'A Beszkárt kísérlete iráni már több európai 
nagyváros villamosvasút ja érdeklődött s ha 
a kísérlet beválik, a Bcszkárt rendszerét 
fogják a külföldön is átvenni.

Minden díbitón én ette

Lorandlazz 
«varost színház Mvenaztan Vili., HAkóCMl-ut 50 hangvemonyM
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Lapzárta:
Letartóztatták a 450 kilométer 
sebességgel rohanó tengeralattjáró 
feltalálóját

Zürich, április 2.
(A Hétfői 'Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Igen érdekes letartóztatást foga
natosított vasárnap reggel a zürichi rendőr
ség, amikor

300.000 svájci frank elsikkasztása miatt 
őrizetbe vette Ottó fcropst feltalálót.

Propst négy esztendővel ezelőtt néhány 
pénzemberrel elhitette, hogy szenzációs ta
lálmánya van, mert

feltalálta a 450 kilométer sebességgel 
robogó tengeralattjáró hajót, 

amelynek segítségével a vi|ág valamennyi 
flottáját rövid idő alatt el lehet pusztítani. 
Előadása szerint a találmány jránt néhány 
európai nagyhatalom katonai körei is óriási 
érdeklődéssel reagáltak. Erre a hírre a kü
lönben fülig eladósodott ember állandóan 
újabb és újabb hiteleket tudott d „nagyje
lentőségű találmányt" finanszírozó pénzem
berektől kicsalni és a kísérletek befejeződé
séig nagyösszegii évjáradékot húzott tőlük.

Aki a világ valamennyi 
flottáját el akarta pusztítani
Hogy hitelezőit még jobban megtévessze,

az angol admirális hamisított leveleit 
mutatta fel.

Angliába, majd állítása szerint az angol 
tengerészeti körök megbízásából Amerikába 
utazott, hogy az Északamerikai Egyesül 
Államok „kormányával folytasson tárgyal;! 
sokat".

A múlt év végén végül is azzal állott elő 
hogy a tárgyalások kedvezően befejeződ
tek és

néhány hónapon belül az angol kincs
tár 45 millió svájci frankot utal át szá

mára a svájci nemzeti bankhoz.

A türelmüket vesztett hitelezők mostanáig 
vártak, végül is tudakozódni kezdtek n 
Nemzeti Banknál, ahol természetesen az 
állítólagos feltaláló minden állítását megcá
folták. így került az ügy. a rendőrség elé, 
amely megállapította, hogy az angol admi- 
ralitás leveleit egy karlsruhei kis nyomdá
ban állították elő és Propstot letartóztatták.

a „vak koldus" is, aki ilyenkor gyorsan levette 
szeméről a fekete kendőt. Hosszú ideig követték 
cl a sorozatos lopásokat, mire a följelentések 
alapján a detektívek figyelni kezdték őket és 
tegnap délelőtt *

leleplezték az alamlzxnagyüjtéa ürügyével 
dolgozó tolvajexat

Vargát és társát előállították a főkapitány
ságra, ahol rövidesen beismerő vallomást tettek. 
Elmondották azt is, hogy a lopott holmikat 
többnyire a Teleki-téren értékesítették és volt 
olyan nap, hogy

50—100 pengőt la megkerestek.
Mindkettőjüket letartóztatták és vasárnap dél
után átkisérték őket az ügyészség fogházába.

Naponta száz pengőt lopkodott össze 
a bekötött szemű kéregetó és tolvaj társa

Elfogták a leleplezett alamizsnagytijtőket
Vasárnap délelőtt két fiatalembert tartózta

tott le a rendőrség, akik kéregetés ürügye alatt 
lakásfosztogatásokat és betöréseket köveitek el. 
Varga Flórián 24 esztendős cipészsegéd és 
Schivallner Károly 22 esztendős gyári munkás 
már hosszabb ideje állás nélkül voltak s el
határozták, hogy bűnös utón fognak pénzt sze
rezni.

Egyikük állandóan mint alamizsnagyüjtő sze
repelt és hogy az emberek szánalmát minél 
jobban fölkeltse, fekete kendővel kötötte be a 
szemelt és azt hangoztatta, hogy szemevilágát a 
háborúban vesztette el. Ezalatt társa összeszedte 
a könyöradományokat és sok helyütt, ahol a 
konyhában vagy a szobában nem tartózkodott 
■önki, a kezeiigyébe akadó tárgyakat is zsebre- 
vágta. Ebben nagy segítségére volt neki társa,

Vasárnapi gyűlések
A Magyar Frontharcos Szövetség IX. kerületi 

csoportja Studinka Béla dr. kormányfőtanácsos 
elnökletével évi rendes közgyűlést tartott. Az 
elnöki megnyitó után Licskó Sándor a titkári, 
Wotizer Béla pedig a pénztári jelentést terjesz
tette be. Engelbach Alajos nyugalmazott alez
redes, országos alelnök beszédével a gyűlés vé
get ért.

A budapesti kéményseprősegédek vasárnap 
nagygyűlést tartottak, amelyen több vidéki se
géd is megjelent. Felszólalások után a gyűlés 
elfogadta Perley Lajos fővárosi bizottsági tag 
határozati javaslatát, amely szerint a kémény
seprőipar községesitése érdekében a kémény
seprősegédek a legerélyesebb harcot indítják 
meg. Kifejti a határozati javaslat, hogy a köz- 
ségesités a fővárosnak és az államnak több mil
lió pengő jövedelmet jelentene.

A Magyar Jogászegylet szombaton este kezdte 
meg Oszvald István, a Kúria másodelnökének 
elnöklete alatt az ügyvédi Kamara dísztermében 
nagyszabású ankétsorozatát az ügyvédkérdés 
megoldásáról. Az ankéten Zsitvay Tibor ny. 
igazságügyminiszter és dr. Tcller Miksa tar
tott előadást.

A Házfelügyelők Nemzett és Gazdasági Egye
sülete Mészáros Ferenc' elnökletével tartott 
közgyűlést. Lusztrovits Károly, Fábri András, 
Csizmarek József felszólalásai után megejtették 
a tisztujltásl.

Tűzoltóparancsnokok értekezletet tartottak 
vasárnap a Magyar Országos Tüzoltószövetség 
székházában. Hetven tűzoltóparancsnok gyűlé
sét Teasdala Ottó budapesti parancsnok nyi
totta meg. Utána Erdélyi Ernő dr. gvöri tűz
oltóparancsnok. Papp Ferenc szegedi főparancs
nok, Kónya Imre kecskeméti parancsnok és 
még sokan mások szólalták fel.

A falu országos földműves szövetség vasár
nap Halom gyűlést tartott, melyen nagyon so
kan vettek részt. Határozati javaslatot fogad
tak cl, melyben a mezőgazdaság fokozottabb se
gítését kérik s orí. hogy amint van iparfejlesz
tési törvény, legyen mezőgazdaság tcrmclésfej- 
leszlö törvény Is.

— Gyógyszerek árusítása és a tisztességtelen 
versenyről szóló törvény. |)r Meszlény Artúr 
ny. egyetemi tanár tollából érdekes tanulmány 
jelent meg: „Gyógyszerek árusítása, gyógyáru
kereskedők részéről, különös tekintettel a 
tijzlességtelen versenyről szóló törvényre" cím
mel A kúria ugynnis-egy évvel ezelőtt elitéit 
a tisztességtelen versenyről szóló törvény alap 
ján egy drogistát, aki olyan gyógyszert árusí
tott, amelyet csak gyógyszertárban lelt volna 
sjabnd árusítani. Mcszlinyi Artúr, aki egyike a 
legkiválóbb magyar jogászoknak, ezt az ítéle
tet bírálja és kifogásolja. A tanulmány a Bu
dapesti Drogista Ipartestük! kiadásában Jelent 
inog.

— Izgalmas betürőfogáa Rákoapalotán. Kifli 
Adolf magántisztviselő, a rákospalotai Deák
utca 6. szám alatt Jévö lakására hazatérve, 
észrevette, hogy egy idegen férfi motoszkál a 
szobában. A tisztviselő betörője már be akarta 
csomagolni a lakásban talált holmikat, amikor 
Killi meglepte. A betörő menekülni akart, de 
a tisztviselő utána vetette magát s izgalmas 
üldözés után sikerült elfogni a betörőt: Leskó 
Tibor 23 éves ügynököt, aki azt vallotta, hogy 
nyomora miatt kísérelte meg a betörést. Leskót 
őrizetbe vették.

— Dübörögve közeledik ■ Kísértetek vlnata! 
Az első magyar film, amely minden tekintet
ben a legjobbat adja. Az izgalmas vígjáték fő
szereplői: Törzs Jenő, Rökk Marika, Beregi 
Oszkár, Ihász Lajos, Gombaszögi Ella, Lado- 
merszky Margit, Kertész Gábor. Rendező: Lá
zár Lajos, gyártási vezető Gál Ernő. A remek 
filmet Biró Lajos egyik utolérhetetlenül szelle
mes munkájból Békefíi László irta.

— Buda nem marad el! A modern üzlet for
mája az áruház, amelyben mindenfélét megkap 
a vásárló, amire csak szüksége van. Pesten sok 
ilyen nyílt már, de Buda sem hagyja magát. 
Fábián József, Krisztiija-körut 8—10. szám alatti 
divaláruházában rendkívül olcsó húsvéti vásá
ron veheti meg minden férfi és nő mindenféle 
tavaszi és nyári ruhafl«müszükséglctét. Mai hir
detése részletesen ismerteti ezt a remek al
kalmat.

— Újság-sorsjegy. Igen nagysikerűnek ígér
kezik az a tárgysorsjáték, melyet a pénzügy
miniszter az Újságkiadó Tisztviselők Nyugdíj- 
egyesülete üdülőtelepének és aggok házának 
megépítésére engedélyezett. Harmincezer egy- 
pengős sorsjegy kerül eladásra az ország vala
mennyi ujságárusítóhelyén, trafikokban, az 
lBUSZ-pavillőnokban, a vasúti állomások újság
bódéiban és a budapesti napilápok kiadóhiva
talaiban. Többszáz értékes nyereménytárgy ke
rül kisorsolásra Az első főnyeremény egy teljes 
menyasszonyi kelengye lesz, amelyet a Corvin 
áruház adományozott, a második főnyeremény 
szerencsés nyertese egy Sternberg-féle zongorát 
kap. amelyet a Sternbcrg Ármin és Testvére 
hangszergyár adományozott, A harmadik fő
nyeremény egy briliáns nyakék. Az' ujságsors- 
Jegyek húzása április 30-án lesz az Újságkiadók 
Otthona helyiségében.

— Ha Jól és olcsón akar öltözködni, fordul
jon a „Divat uriszabósághoz", Erzséhel-körut 1. 
I. em. És miután sikerült jómlnőségü férfiruha - 
szövetet olcsó áron beszerezni, ezért elhatárolta, 
hogy saját műhelyében -készít rendelésre mér
ték után többszöri próbával elegáns férfiöltönyt 
50 pengőért.

— Ami természetes, abban lehet bízni, 

Ki „Igniándlt" használ nem fog csalatkozni

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
o Az Angol-Magyar Bank Rt. részvényesei

nek Károlyi Imre gróf elnöklésével tartott 42. 
évi rendes közgyűlése jóváhagyta az 1932. üz
letév mérlegét, mely a már közölt leírások után 
1,525.017 pengő tiszta nyereséggel zárul. E 
nyereségre nézve a közgyűlés helyeslőén ma
gáévá tette az Igazgatóság ama javaslatát, mely 
szerint — figyelemmel a még mindig tartó vi
lággazdasági válságra, valamint országunk ked
vezőtlen gazdasági helyzetére — a fenti nyere
ség teljes összege ezúttal nz intézet saját ere
jének növelése céljaira fordittassék.

O A Belvárosi Takarékpénztár Részvény
társaság rendes közgyűlése Székely Ferenc 
udv. tanácsos elnöklete alatt egyhangúlag hoz
zájárult az igazgatóság előterjesztéséhez és 
azzal egybehangzóan elhatározta, hogy nz in
tézet belső erőinek gyarapítása érdekében nz 
elmúlt 1932. évben elért tiszta nyereséget — a 
tartalék- és nyugdíjalapoknak az alapszabá
lyokban előirt mértéken túlmenő javadalma- 
•ása után — a jövö üzletév számlájára viszi át.

' A Magyar Földhitelintézet március hó 
23-án tartotta meg ezévi rendes közgyűlését, 
mélyben az igazgatóság az elmúlt 70-ik üzlet
évről szóló jelentését és az 1932. évi mérleget 
terjesztette elő A felügyelőbizottság meg
ürült alelnöki állására az elmúlt év folyamán 
Károlyi József gróf választatott meg.

O A Nemzeti Takarékpénztár és Bank Rt. 
igazgatósága legutóbb tartott ülésében meg
állapította a folyó évi április hó 11-én meg
tartandó közgyűlés elé terjesztendő 1932. 
üzletévi mérleget, amely 41.253.94 pengő 
nyereséggel zárult s egyúttal elhatározta, 
hogy a közgyűlésen a tartalék- és nyugdíj
alap megfelelő javadalmazása után részvé
nyenként —.50 pengő osztalék kifizetését 
fogja indítványozni.

O.A Salgó-Tarjánl Kőszénbánya R.-T. Igaz
gatósága ma tartott ülésében megállapította az 
1932. évi zárószámadásokat és elhatározta, 
hogy a f. évi április 7-ik napjára egybehívandó 
rendes évi közgyűlésnek részvényenkint — az 
előző évi 2.25 pengővel szemben — P 1.25 osz
talék kifizetését fogja indítványozni. Javasolni 
fpgja továbbá nz Egyesült Tégla- és Cement
gyár Részvénytársaságnak — melynek részvé
nyeiből több mint 96 százalék a társulat tár
cájában fekszik — a társulatba való belovasz- 
lását. A beolvasztás a Salgó alaptőkéjének fel
emelése nélkül oly módon hajtatnék végre, hogy 
n még forgalomban levő Egyesült-részvényekért 
1:3 arányban Salgó-részvényck ajánltatnak fel 
csereképpen, mely célból a szükséges részvény
mennyiség a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank
nál már rendelkezésre áll.

Budapesti ügetőversenyek. 
Oszlány nyerte az Áprilisi 

handicap-et
Az újonnan létesített „Áprilisi handicap"-ef 

Oszjány nyerte heves harc után Enyém 11. és 
Evviva előtt, győzelmét azonban csak szeren
cséjének köszönheti. Evviva ugyanis a start 
után való ugrása miatt közel nyolcvan métert 
vesztett. A nagy favorit Musciacapa ugyancsak 
ugrása miatt mindjárt a start után kiesett a ver
senyből. A második futamban egyedül Fene
gyerek kapott dijat, mert a nyerő Tallért és 
Gabriellát diszkvalifikálták, Béhy pedig kima
radt. Sellővcl tulajdonosa Stein János és Elgá- 
val ifj. Baranyai István nagyszerű hajtást pro
dukált.

I. FUTAM: 1. Székely ménes Vitézlő (5:10)' 
Wiesner, 2. Mercedes II. (5) Zwillinger. Ind. m.: 
Csui, Szeszélyes, Paris. Tol.: 10:14, 11, 15, olasz 
41. — II. FUTAM: 1. Vas Gy. Fenegyerek (3) 
Lumpért. Ind. m.: Tallér (mint I. diszkv.) Gabri
ella (mint IL diszkvj, Béhy (kimaradt). Tót.: 
10:26. — III. FUTAM: 1. Wnldner G-né London 
(2)' Zwillinger, 2. K. L. (8:10) Vorst. Ind. m.: 
Pusztaberénv, Vadorzó. Tol.: 10:30, olyasz 39.
IV. FUTAM: 1. Jakupcsek Gy. Upupa Epops 
(8) Kovács F., 2. Rózsi (lJ-s) Wiesner, 3. Láva 
(10) Feiser. Ind. m.: Lilla, Georgelle, Vinkó, 
Öli, Ragyogó. Éliász. Marokkó. Tót.: 10:219, 24, 
16, 21, olasz 39. — V. FUTAM: 1. Stein I. Sellő 
(pari) Stein, 2. Szerelő (pari) Marschall. Ind. m.: 
Fuss, Bessie. Tót.: 10:25, olasz 25. — VI. FU
TAM: 1. Bozső isi. Nahát (2) Fityó, 2. Gondolat
II. (l*/«)  Kovács II. Ind. m.: Guardian Todd, 
Katinka. Tót.: 10:38, olasz 25. — VII. FUTAM: 
1. Pusztnberényi m. Oszlány (6) Maszár F., 2. 
Enyém II. (ö) Feiser. 3. Evviva (5) Kovács’ II. 
Ind. m.: Engelbert, Favorité, Gallinula, Jég
virág, Danka, Muscicopa. Tol.: 10:174, 34, 33, 
25, olasz 60. — VIII, FUTAM: 1. Baranyai I. 
Elga (5) ifj. Baranyai, 2. Ifi (5) Vas. Ind. ni.: 
Hajnalka, Kacér, Olive. Tót.: 10:50. 22, 35, 
olasz 94. —. Az Upupa Epops—Oszlány-doublc: 
10:5310.

♦
A Pestmegyei handlcapre hétfőn és kedden 

tartják meg a zárógaloppokat. Csütörtöki jó 
munkája után Thank you biztos indulója lelt n 
versenynek. Mirjam és Judith nem elégítenek 
ki munkájukban, ezért több mint valószínű, 
hogy nem indulnak.

A MflQVAR LOUAREGVLET 
versenynap!.

Versenyek kezdete d. u. 3 óra 30 perc. — Hely
árak- I. úri 4 P, hölgy 3 P, II. hely 2 P, III. hely 
80 fiit Páholyülés 6 P, Ring 10 P. — Totálisa- 
leur, vendéglő minden helyen. — Közlekedés 
villnmoson 1., II. helyhez a 29, III. helybe  ̂s/ 
24, 38-as kocsikkal. — HÉV. 1„ it, III. helyhez. 
— Autóbusz Apponyl-térről 210—3.10. Oktogon
térről 2.15—3.15 között, vissza a versenyek vé
gén. Háromszori átszállásra jogosító jegy ára

1 pengő.

A szerkesztésért és kiadásért felel;
DR. ELEK HUGÓ


