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Kéttűs halálos dráma
gazzal megölte magát egy diák 

és az anyja a Páva-utcában
• ■ . .

Vasárnap délután *hát  órakor a Pfiva-wtta 
25. számú házban szörnyű keltős öngyilkos
ságot fedeztek fel. A ház egyik földszinti kis 
lakásában holtan feküdt Braun Samu keres- 
kedő'ötven nyolc esztendős özvegye, mellette 
tizenkét éves gimnazista fiú: Braun Imre. A 
lakásban fojtó gázszag terjengett. Az anyát 
és fiát a gáz ölte meg.

Évekkel ezélőtt gondtalan polgári jólétben 
élt még Braun Samuné férjével és fiával. Kö
rülbelül két esztendővel ezelőtt történt, hogy 
a kereskedő meghalt s

az özvegy és az árva minden anyagi tá
masz nélkül maradt itt.

Braun Samuné az izraelita hitközséghez fór 
dűli támogatásért és itt sikerült is egy sze
rény kis állást juttatni az özvegynek: a Páva- 
Ukai zsidó menház pénzbeszedője lelt a l;e- 
reskedő'özvegye, aki szerény, szűkös jövedel
mét úgy pótolta, hogy

megmaradt Ingóságait eladogatta, 
férjének egykori boltjának árukészleteit ér
tékesítette.

A kis bolt áruraktárát s a lakás néhány ér
tékesebb ingóságát hamarosan felélték. Braun 
Samuné fia a múlt év őszén már hetedik gim
nazista lelt. A zsidó gimnáziumba járt a ti- 
zenhétéyes fiú s

az Iskola egyik legtehetségesebb, legesze
sebb növendékei közé tartozott.

A tavalyi tanulmányi versenyen Braun Imre 
dijat nyert s tanárai és lanulólársai vala 
mennyien szép jövöt jósoltak neki.

Braun Samuné számára diákfia iskolázta 
fása is egyre több gondot okozott. Ez idén 
már az iskolából kapcsolatos kiadásokból a 
legszükségesebbre sem tellett. A tizenhétéves

Braun Imre nem juthatott könyvekhez, 
iskolafüzetekhez sem.

mert édesanyjának nem telt rá pénze. Né 
hány hónappal ezelőtt a diák olt is hagyta 
SC iskolái. Szégyelte talán diáktársai elölt 
alt a szörnyűséges nyomort, amelybe a sors 
taszította őt és édesanyját. Miután az iskolá 
ból kiufaradt. legtöbb szabad Idejét egv fia
tal leány társaságában töltötte n tizenhétesz- 
tendős Braun Imre. Az ismerősök, a hozzá 
tartozók

csak annyit tudtak vasárnap estig, hogy 
Arinak hívják a leányt.

akit rajongásig szeretett a tragikus sorsú diák. 
A leány is szívesen vette, ha a fiú felkereste 
őt és együtt sétálgattak, szórakoztak. A </ó- 
rakozás költségeire azokból az apró érték 
tárgyakból futotta, amelyet Braun Imre 

édesapjától örökölt. Sorra, adogatta el apja 
óráját, láncát és egyéb holmijait.

A nagy nyomorúság egyre jobban 
felőrölte Braun Samun, idegeit 

és fiát is egyre inkább elkeserítette a küzdel
mes, nyomorgó élet. Azok a rokonaik, akik 
néha felkeresték Braunékat, egyre gyakrab
ban hallották az özvegy keserves -panaszait;

— Nem bírom niár soká ezt az életet. Úgy 
látszik, nem marad más hátra, mint az ön- 
•yilkosság..

A rokonok igyekeztek megnyugtatni, segí
teni a szerencsétlen asszonyt, de a megnyug
tató szó s a pillanatnyi segítség nem hasz
nált, Braun Samuné addig tervezgette az ön
gyilkosságot, amig a vasárnapra virradó éj
szaka fiával együtt végre is hajtotta.

Szombaton a késő esti órákban — amint 
ezt a vizsgálat rekonstruálta — Braun Sa
muné bezárkózott a kis lakásba fiával együtt. 
Az anya néhány sort papírra vetett s eközben 
a fia is reszkető, ideges írással egy kis ’.édu-

Nagyszabású terv a városi lakosság 
kenyerének megdrágítására

26 pengős búza és 20 pengős rozs egy tervbevett 
szövetkezet programjában 
kell az OMGE-nek, nem

A gazdasági körökben különböző tervek me
rültek lel a megszüntetett bóléin pótlására, bár 
a kormány — mini azt Kállay Miklós földmű
velési miniszter többször kijelentette — még 
egyáltalán nem döntött abban a kérdésben,

hogy a boléta helyett minő kárpótlást fog 
nyújtani ■ mezőgazdaságnak.

Ugylálszik, egyes türelmetlen mezőgazdasági 
érdekeltségek bizonyos fait ú compli elé akar
ják állítani a földművelési kormányt és éppen 
ezért nz elmúlt héten Festetich Sándor gróf 
értekezletre hívta össze a nagybirtokosokat és 
az értekezlet helye a földművelési miniszter 
állal, n minisztérium hivatali helyiségében át
engedett egyik azoba volt. Az értekezletre, nme- 
’yen a földművelési kormány csak egy megfi
gyelővel képviseltette magát, csupán dunántúli 
nagybirtokosokat hívlak meg, inig a tiszán
túlinkat — ahol tulajdonképpen a legjobb búza 
terem _ mellőzték. Az értekezleten elhatároz
ták, hogy

megalakítják a Gazdák Terményértékealtő 
<8 Tárházi Szövetkezetét,

amely bizonyos monopolisztlkus módon össze
vásárolná a felesleges, illetve értékesítendő bú
zái és rozsot és, 

ián búcsúzott el az élettől. Azután együtt 
mentek ki a konyhába,

kinyitották a gáztűzhely csapjait, leül
tek a zsámolyra és várták a halált.

Az anya és fia néhány órával' később ájul- 
tan szédültek le a zsámolyról s eltorzult arc- 
cql feküdtek a lakásban egészen vasárnap a 
késő délutáni órákig, amikor az öngyilkos
ságukat felfedezték.

Délután hat órakor Braunok egyik rokona 
kopogtatott a lakás ajtaján. Miután nem ka
pott választ, rosszat sejlett, rendőrért és ház
mesterért szaladt. Feltörték a lakás ajtajúi 
s a konyhában

holtan találtak rá Braun Saraiméra és 
diák fiára.

mentők Is. akiknek már nem 
csak azl állapíthatták meg. 
éjszakai órákban következett 
fia halála.

Megérkeztek a 
volt dolguk s 
hogy még az 
be az anya és

Benn a szobában két búcsúlevelet találtak.

Igy garantálna körülbelül 26 pengős buza- 
és 20 pengős rozsárat.

Természetesen azután ez a szövetkezet expor
tálná a kivitelre kerülő gabonát, kapna kiviteli 
prémiumot és hozzávéve még n szállítási költ
ségeket, beviteli vámol, versenyezni akarna kül
földön az olcsó tengerentúli búzával.

A szövetkezet megalapításának terve és cél
kitűzései meglehetős ellenérzés', kellett fel nem
csak a malmok, hanem még a gazdák közölt 
is. Ez a nagyszabású üzleti vállalkozás nzon- 
ban elsősorban

■ városi lakosságot sújtaná a legérzéke
nyebben,

mert a ma már úgyis szűkös kenyerét to
vábbi 25—30 százalékkal drágítaná meg. ugv. 
hogy szakértők szerint a mostani 4-es lisztből 
sütött

kenyér kilója legalább Is 50 fillér lenne.

A szövetkezel előkészítő bizottsága ma, hét 
főre hívta meg az Országos Moluárstöoetség 
vezetőségét acélból, hogy megismertesse velük 
a szövetkezet terveit. Amint értesülünk, a mol-

Az egyiket özvegy Braun Samuné Irta?
— A rendőrséghez! Közös elhatározással 

megyünk a halálba én és a fiam. Anyagi 
gondjaink miatt válunk meg az élettől. Ké
rem, méltóztassanak a boncolást mellőzni.

A levél mellett kis cédula feküdt: A tizen- 
hétéves Braun Imre irt rajta néhány sort a 
leányhoz, akit szeretett:

— Kedves Ari! Utolsó üdvözletem küldöm 
hozzád. Nem tehetek róla, hogy meghalunk, 
anyámmal együtt közösen határoztuk el az 
öngyilkosságot.

A Páva-utcai lakásba megérkezett a rend
őri bizottság is, amely ott találta a leveleket 
A rendőrorvusi vizsgálat után intézkedés tör
tént, hogy özvegy Braun Samuné és fia holt
testét a törvényszéki orvostani intézetbe szál
lítsák. Az esti órákban a ház elé gördült a 
bonctani intézet hullaszállító autója.

Az egész ház könnyes szemekkel nézte, 
hogyan viszik a bonctani intézetbe az anya 
és fia holttestét.

Ar-uj szövetkezet nem 
kell a malmoknak sem 
nárszövetség vezetőségének meg van nz elvi 
álláspontja, a szövetkezet elgondolásával szent
ben és hogy eddig nem léplek fel erélyesen, 
annak nz a magyarázata, hogy meg akarták 
várni, amig a szövetkezet intézői hitelesen köz*  
lik velük tervezetüket, annál is inkább, mert 
csupán magánérlcsüléscik voltak arról, hogy

a szövetkezet miképpen akarja monopoli
zálni nemesek a magyar kenyérmagvak ki

vitelét, hanem a belső ellátást Is.

Információnk szerint a szövetkezet óllal tervbe- 
vett

26 pengős búza és 20 pengőn rozsárakat
• leghatározottabban vissza fogják utasítani

és a tervezet hivatalos megismerése után so
rompóba fogják szólítani a városi lakosság 
érdekében azokat a képviselőket, akik Buda
pestet és a vidéki nagyobb városokat képvise
lik, hogy megakadályozták a feltét lenül fte- 
álló kenyérd tágítást ér az ennek kfivetkezté- 
ben előrelátható további kenyérfogyasztás’ 
csökkenést.
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Forradalom Andorrábanl
autós forradalmárom kiuivtak a titkos uftlasztoioBOt

n , Párh, április 9.
Itla«7ló hírek érkeznek a Pyreneusokban fekvő Andorra törpe köztársaságból. Az cl- 

mull biten a kl« köztársaságban valófiégúa

fórra dalom
játszódott le is a forradalmároknak sikerüli kltlvnlok az 

általános titkos választójog megadását.
r.gy autós felvonulás az égisz országot lázba hozta. Néhány fiatalember autót bérelt és 
bejárta a kis ország valamennyi helységét. A lakosságot felszólították, hogy 

vonuljanak n hatóságok elé és követeljék velük együtt az általános választójog beve
zeti sét.

Néhány órán belül már eredménye is mutatkozott a felvonulásnak. Estére a hatósá
gok teljesítették u forradalmárok követelését és a forradalom véget ért.

A Rotter-íívérek elhurcolása miatt 
letartóztatták egy őrnagy Jeleségét 

Liclilensteín elkobozta a merénylők vagyonát

lycn bujkál. Az egvik hetilap szerint börtönbe 
kerüli, mások pedig tudni vélték, hogy Hanus
sen már nincs az élük sorában. Ez al utóbbi 
hir tiz nap óta egyre jobban tartotta magát, 
inig aztán szombaton megtalálták Haaussen 
holttestét a jüteborgi erdőben.

Gtiring és Papén 
Rómában

Berlin, április 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) Impozáns nagygyűlést rendeztek 
vasárnap a nemzeti szocialisták. Az ülés 
szónoka Göring miniszter volt, mar két 
órával a gyűlés megkezdése előtt rendőrök

Sebő Miklós, 
Buday Dénes ós
Heiényi Heidlberg Albert
minden este hangver eoyeznek.

simDionkavűhaz■ ■I
VIII., József körút 8.

zárták le a bejáratokat, több mint 
ötvenezer ember kinnrekedt.

Délután Göring repülőgépen Rómába in
dult. Ugyancsak Rómába utazott Papén né
met alkancellár feleségével együtt.

Nagy ünnepséget rendeztek vasárnap
a stnakenl repülőtéren,

ahol nagy nemzeti szocialista repülőfelvo
nulás volt. Az ünnepségen

halálos szerencsétlenség
is történt. Egy repülőgép lezuhant, egy fér
fit agyonütött, egy nőt pedig életveszélye*  
sen megsebesített.

Bécs, április 9.
A Herzog-ügvnökség jelentése szerint n 

Roller-fivérek elleni meiénylcltel kapcsolat
ban letartóztatott Koccktc műépítészen kívül 
annak társn.sógában

letartóztatták von Ramln őrnagy ncgy- 
vennégyéves feleségét Is, 

aki szintén német állampolgár. Mint isme
retes, a műépítészt is Majna Frankfurtban 
tartóz,látták le. A két letarlózatolt a Roller- 
fivérek ellen elkövetett merénylet Idején Ma- 
scseba községlxm, Vaduz mellett lartózko-

dott, ahol a merényletet elkövették. Megálla
pították, hogv a letartóztatottak Tisis vorarl- 
bergi községben a merényletet megelőzően 
egy tanácskozáson vettek részt, amelyen a 
Roller-fivérek' elhurcolásáról volt szó. ’

Az elhurcolás! ügyben szereplő llchten- 
stelnl állampolgárok vagyonút a 

sái» elkobozta.
bató-

lichtensteini kormány táviralila;A
osztrák igjízságíigyminisztériuinlól a 
latoink kadalúsál.

kérte az 
letartóz-

A „papagájod Gábor Sándor 
és Sinkó Böske táncosnő drámai 
találkozása a Markó-utcai fogházban

Tizenegyrendbeli sikkasztással, tizenötezer pengő 
eltulajdonításával vádolja az ügyészség Gábort

Hanussen hipnotizőrt eltették 
láb alól, mert kompromittálta 

Hitleré két
Előbb félholtra verték a Seala színpadán, 

azután meggyilkolták
Berlin, április 9.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Tegnap óla 
fény derült egy titokzatos ügyre, mely három 
héten ót izgalomban tartotta egész Berlint. Erik 
Jnn Hanussen hipnotizőrt és telepatikus „fenő
mént" több revolvergoh óval átlőve, holtan tu- 
lálti'ik a jüterbogi erdőben'.

lelepnlikusokat terrorizálta, 
adott nz ul lakásában _ ______ ...
láttn áci-vezéreket. HitJeréknek 
(igyre !< illetlenebbé
Hamisau. Figyeltették s csakhamar megállapí
tották, hogy

egy "Igi a gazdag kereskedőtől pénzt foga-

estélyeket 
vendégül 
azonban 

vált a zsidószármazásu

fényes 
s állandóan

Gábor Sándor hetekig tartó külföldi ka
landozás után a magyar hatóságok kezére 
került s egy hét óta az. ügyészség Markó- 
utcai fogházának lakója. Egyik elsőemeleti 
cellában helyezték el a ”........’“*Á
kori tulajdonosát s itt 
sorsát.

Vasárnap délelőtt 
a fogház beszélőjébe

Sándort.
Elegáns, csinos, fiatal nő várt rá. Sinkó 
Böske táncosnő, Gábor menyasszonya, ak- 
az elmúlt vasárnap öngyilkos akart lenn' 
Sinkó Böske szemébe könnyek szöktek > 
amikor közvetlen közelébe ért Gábor,

fuldokló zokogásba tűrt ki a leány.
Perceken keresztül szólni sem tudtak egy
máshoz Gábor. Sándor és menyasszonya. 
Gábort is Iái hatóan megindította a zokogó 
leány, aki végül is megnyugodott s érdeklő 
dőlt Gábor sorsáról, ellátásáról, büníigijéríek 
fejleményeiről.

Körülbelül fél óra hosszat beszélgettek
és Sinkó Böske azzal távozott el a fogház
ból, hogy továbbra is gondoskodni fog

/V/puf/dj-mulaló egy- 
várja most további

kísérték le Gábor

kosztjáról s mindarról, amit a fogházi sza
bályzatok a vizsgálati foglyok számára meg
engednek.

így folyt
Sinkó Bőske 
utcai fogház

Az. ügyészség már elkészítette vádindilvái 
nyát Gábor Sándor ellen.

Tizenegyrcndbeli sikkasztás 
bűntettével vádolja Gábort s a kársoultak 
összesen tizenötezer pengőt követelnek rajta*  
Tekintve, hogy Gábor bűnügyét a törvény
kezes egyszerűsítéséről szóló törvény alap
ján bírálják el, sem vádirat nem kész ÜT el*  
lene, sem a vádtanács elé nem kerül ügye< 
hanem az ügyészség csak vádinditványt ter
jeszt elő, amelyre a védelem észrevételeket 
tehet. Faragó János József dr.

ma hétfőn nyújtja be a törvényszékhez 
észrevételeit,

amelyben azt igyekszik bizonyítani, hogy 
Gábor nem kaucióként, hanem kölcsön cí
mén vette fel a pénzeket. Gábor bűnügye 
már ott fekszik dr. Sebő Zoltán törvényszéki 
biró előtt, aki május lí)-én tartja meg a fő
tárgyalást.

le a „papagájos**  Gábor és 
vasárnapi találkozása a Markó- 
beszélőjében.

POLITIKAI NAPLÓ
Vasárnap az a hir látott napvilágot, hogv 

Gömbös Gyula megválik a honvédelmi tárca 
vezetésétől és utódja Káder Vilmos tábor
nok lesz. * - - helyen, kijelentették a 
Hétfői Napló munkatársának, hogy ez a hír 
nemi felel meg a valóságnak. Szó sincs arról, 
hogy Gömbös miniszterelnök visszavonuljon 
a honvédelmi tárca vezetésétől, melynek el
látását vezető katonai körök kívánságára 
vállalta miniszterelnökké történt kinevezése 
alkalmával.

'A mosolygó Hitler külfültll ulságlrók gyűrűjében a számukra rendezett fogadó-estén. 
r' ... (|r propagaqdamlniszler

dott cl abból a célból, hogy Hitlereknél ki
jár valamit a részére.

Ebben aztán nem ismertek kegyelmet a barna- 
ingesek. Még abban nz órában, amidőn megtud
ták, hogy Hanussen kijárásért pénzt fogadott 
cl, kiküldtek tizenkét barnfiingcs S. A.-l a 
Scalóba

• a színpad mögött cg)- tlres oroazlánketrcc- 
ben félhollru v*rlék  a korrupt llauusscnt.

Ettől a perctől fogva nem láttn többé senki
som. Másnap már nem léphetett föl; nz autója a 
varieté előtt maradt s az u hir terjedt el, hogy 
titkárával együtt megszökött s ismeretlen he-

Balról háttal Gocbbch

Erik Jnn Hanussen egyetlen jövöbclátásn nz 
volt, hogv egv évvel ezelőtt megjósolta Hitler 
pyöcehuci s rövidesen egész népszerűségét a 
Hitler mozgalom szolgálatába bocsátotta. Egv 
évvel ezelőtt hetilapot indított ..Berliner Woche" 
cimon s ebben ii náci-mozgalomnak csinált pro
pagandát. Fölállította Hitler, Göring és Göblols 
horoszkópját, megjósolta úgy körülbclülre, mi
kor jutnak Hitlerek uralomra s akkor állt di- 
csöaége és gazda ga tetőpontján, amikor jós
lata bevált s Hitlert kinevezték kancellárrá. A 
iiácl-mo7g:iioni vezetői közül sokán nem vették 
szívesen a zsidószArmafftsu Hanussen ténykedé
sét, drhúl n telepata propagandája nem volt 
megvetendő Megtűrték llauusscnt s volt egyné
hány jóbnrátjn i % zérek között, igy többek 
közölt llclldoif gróf is, nkl nevét az 1931-ós 
zsidó uj< v napj.io rende/cA antiszemita tünte
téssel lelte Ismertté

Hanussen március havában Ismét föllépett a 
ücalában. Naponta .'00 300 bnrnninges nézte 
végig synl'ailp-'ixrl a mutatványait. Képzelhető, 
milyen bul" i'ágbim élezte magát- Hanussen 
kezdeti agyié hangosabba válni, a konkurrens

♦
A tisztviselői fizetések újabb csökkentéséről ke

rültek ismét rémhírek forgalomba. Beavatott 
helyről szerzett értesüléseink szerint a fizetés- 
•sökkentés gondolata teljesen lekerült a kor
mány szándékainak napirendjéről. Az a fel
fogás, hogy az állami közigazgutás racionalizá
lása során csak elbocsátással lehet csökkenteni 
a költségvetést és csak ezzel lehet elérni, hogy 
az. idÖselib tisztviselői évjáratok elérhessék a 
megérdemelt felfelé haladást, ami azután auto
matikusan megnyitja és lehetővé teszi a fiatalok 
útját is. Ez a kérdés különben a költségvetéssel 
kapcsolatosan benyújtandó rövid törvényjavas
latban nyer rendezést, amely meg fogja adni a 
kormánynak a felhatalmazást az állami köz
igazgatás egyszerűsítésére.

♦
Az álláshalmozásokra vonatkozó rendelet

tervezet húsvét után inár a 33-as bizottság 
elé kerül. Elsősorban azokról a nyugdíjasok
ról történik intézkedés, akik valamely, az

anolo-danubian lloyd
Altal*e««  ■latovlió Rt>«tvanvtar«a«AgnAl

Budap<*«t.  V., Iluld-utea ít.

Eskü-téri Szinház
(Futnám Productlon)

Szinházavató újdonsága

Boldog husvét
RUTH FUTNÁM MASON amerikai vigjátéka. Fordította ó« 
átdolgozta: ROTTH MASA. Díszlettervező. SZŰCS ENDRE.

Makay Margit, Bcrky Lili, Bojár Lili,
IMtfhy Piri. Tára? Ferenc, Zútony pálmán. Fenyő Emil, 
tlerend István, Várad? Lajog é> GaAl I)ei»ö.

PREMIER SZOMBATON.

állammal szoros összeköttetésben levő, vagy 
teljesen közjellegü vállalatnál helyezkedtek 
el. Ezeket a szolgálati szerződéseket revízió 
alá veszik, mert n rendelet alapvető elve 
az lesz, hogy közpénztárból senki sem vehet 
fel két fizetést. A nyugdíjasoknak szabad 
választásuk lesz, hogy amig az állammal 
nexusban levő vállalatnál alkalmazva van
nak, nyugdijukat szüneteltetik és nyugdíj
igényük újra feléled, ha szolgálati szerződé
sük megszűnik ott, ahol nyugdíjazásuk után 
alkalmazást vállaltak. Ha azonban nyugdiju
kat akarják megtartani, akkor alkalmaztatá
suk megszűnik.

♦
A húsvéti hosszú vakáció után a parlament 

elsősorban a költségvetéssel fog foglalkozni. A 
házszabályok tiz ülésnapot engedélyeznek az 
általános vitára és kél-két ülésnapot — tehát 
összesen 18 ülésnapot — az egyes minisztériu
mok költségvetésének tárgyalására. Kormány
körökben azt remélik, hogy az idén nem fog 
28 ülésnapot igénybevenni a költségvetés teljes 
letargyalása és a költségvetéssel kapcsolatos, de 
négy ülésnapot igénvbeve-helő felhatalmazási 
törvényjavaslattal együtt sem fog tartani a vita 
tovább, mint 24—25 Ülésnapig. Kormánykörök- 
lwn azért is számítanak erre, mert még a nagy 
nyári szünet előtt több kisebb gazdasági javas
latot akar letárgyalta mi a kormány a törvény- 
hozás«nl.

Ezek közé tartozik a kormány átszervezésére 
vonatkozó törvényjavaslat, az úgynevezett gaz
dasági miniszterrel és államtitkárokkal.

vegyen TeíKer 
villái

UJ ,

SIOFOKo,
Fürdőlgaigatóság: Siófok. Tel 1 
Budapest, Károly körút 3/a. Tel. 45-2-02

Körten pronpektuwt
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Vakmerő kasszafurás a lláci-uton
Lakisi búréit a baiörbházaspar.kibon’ona a falat 6s kifosz
totta az Általános Fogyasztási Szbaeuteze: panzszetiránvéi

A Váci-ut 125. számú házban néhány 
nappal ezelőtt kiadó lakást hirdettek. Megje
lent a házmesternél egy házaspár. A férfi 
Csizmadia Ferencnek mondotta magát. Rö
vid alkudozás

kibérelték a
után
lakást, bútorokat hoztak és 

beköltöztek.
még nem állították ki a beje-Ezen a napon

Jentőlapjukat, azt mondották, másnap töltik 
ki, A házban van az Általános Fogyasztási 
Szövetkezet fiókja, ennek az irodahelyiségét 
vékony fal választja el a lakástól, amelyet a 
házaspár kibérelt. A beköltözést követő nap 
reggel

a Fogyasztási Szövetkezet páncélszekré
nyét megfurva, kifosztva találták: a tet

tesek 3500 pengőt vittek el.
Megérkezett a rendőri bizottság s ekkor kö-

Revolvere® betörők kifosztot
ták a lajosmizsei postahivatalt 

Minden értéket elraboltak
Vasámap reggel újabb postarablási ügy

ben indított nyomozást a csendőrség a bu
dapesti főkapitánysággal karöltve.

Vasárnapra virradó éjszaka
ismeretlen tettesek behatoltak a lajos- 

mizsei postahivatalba,
ott az összes szekrényeket, fiókokat fölfeszi- 
tették, a postazsákokat megdézsmálták, 
majd hozzákezdtek a két Wertheim-szek- 
rény megfúrásához, de felnyitni már nem 
tudták, mert időközben megvirradt.

Az újabb postarablás tettesei a jelek sze
rint, akár csak a vecsési postarablásnál, 
régi szakemberek lehetnek, akik valószínű
leg

fel voltak szerelve revolverekkel is,
számolva azzal, hogy esetleg munkájuk köz
ben valaki megzavarhatja őket.

súlyos auíúKarambol a Laudon-ulcíban
Az egyik autó felborult es a sofl&r Kizuhant az uttestra

Szombaton éjszaka 12 óra tájban súlyos 
kimenetelű aulókaramból történt a Paulay 
Ede-utca és Laudon-utca kereszteződésénél. 
A Paulay Ede-utca felöl a Vilmos császár-ut 
irányába haladt a Bp. 18—364. számú autó, 
amelyet Szabady Ferenc 32 éves gépkocsi
vezető vezetett. A kocsiban Deák Sándor 31 
éves üzletvezető, albertfalvai lakos foglalt 
helyei. Ugyanekkor a Laudon-utcából ka
nyarodott ki <iz Andrássy-ut felé a Bp. 
18—315. rendszámú taxi, amelyet Bői Fe
renc 33 éves sofőr vezetett A kocsiban 
Teichner Kálmán 24 esztendős kereskedő és 
menyasszonya foglaltak helyet. A két utca 
kereszteződésénél

a két taxi összeütközött,
a Laudon-utca felől haladó autó oldalról 
kapta cl a másik taxit és az összeütközés 
oly heves volt, hogy

a Bp. 18—364. rendszámú kocsi felbo
rult.

A taxi ablakai betörtek, n kocsi teljesen 
megrongálódott, Szabady sofőr 

Szmokingos zsebmetszőket fogtak 
a Vígszínház premierjén

Megbilincselt
Szomhaton este a Vígszínház előcsarnoká

ban a „Vacsora este nyolckor” premierjének 
egyik szünetében izgalmas jelenetek játszód
tak le. Az estélyiruhás hölgyek, frakkos, 
szmokingos urak föl s alá hullámzó töme
gében egyszerre csak odalépett egy szmokin
gos férfihez egy sötétruhás ur, belekarolt 
és fojtott hangon, de erélyesen rászólt:

— Mit keresel Itt? Azonnal gyere velem!
A sötétruhás ur halkan beszélt, tapinta

tosan viselkedett és igy csak a közvetlen kö
zelben állók látták és hallották a dolgot. A 
szmokingos férfi I

Egy királynő leínvhora 
A MAGYAR SZÍNHÁZ ZOtT” 

Gaál Franciska felldpöse

Főszeren!Ők: Gaál Franciska, Törzs, Ráday. 
Gőzön. Toronyi, Báthory Gizh, Tarnay, Kör

mend y, Z. Molnár, Kelelí. Várady.
PREMIER i SZOMBATON, ÁPRILIS 15-ÉN !

Nyilvános főpróba: csütörtökön, április í3-án, este 8 órakor

vetkezett a meglepetés. Kiderült, hogy a há
zaspár, az állítólagos

Csizmadia és a felesége kasszafurók 
voltak,

előre kikémlelték a terepet, kibérelték a la
kást s éjszaka kibontották a válaszfalakat, 
megfúrták a kasszát, elvitték a pénzt és 
megszöktek. A bútorokat otthagyták. Annál 
is inkább kelteit meglepetést a dolog, mert 
ez az

első eset, hogy nő mint kasszafuró sze
repel

A személyleirás szerint az állítólagos Csiz
madia harminc év körüli, középtermetű, szé- 
lesvállu, piros arcú férfi, a felesége jól öltö
zött, jómefjelenésü szökehaju asszony.

A rendőrség most nagy apparátussal keresi 
a vakmerő kasszafuró házaspárt.

A postarablást a hajnali órákban fedezték 
fel és miután az a gyanú merült fel, hogy 
a tettesek Budapestre menekültek, vagy 
pesti betörők lehettek, nyomban szükséges
nek találták értesíteni a pesti rendőrséget is.

A lajosmizsei postahivatal betörői álkulcs- 
csal nyitották fel az ajtót és benn a helyi 
ségben feszitővassal dolgoztak. A páncél
szekrényt úgynevezett rózsafurással akarták 
kinyitni és ebből a fúrási módszerből kő 
vetkeztetnek arra, hogy

a betörők régi bűnözők lehetnek,
A postaértékcikk készletet is megdézs 

málhatták, de hogy mennyi a kár, azt csak 
a hétfő délelőtti rovancsolás során fogják 
megállapítani.

Az újabb postarablási ügyben nagy erély 
lyel folyik a vizsgálat mindkét hatósá 
széről.

kizuhant az úttestre 
és súlyos fejsérüléseket szenvedett, utasa 
Deák Sándor csodálatosképpen csak kisebb 
horzsolásokat kapott az arcán a lehulló 
üvegcserepektől. A másik autó vezetőjének 
és utasának semmi baja sem történt.

Az összeütközés hírére csakhamar nagy 
csődület verődött össze és az intézkedő 
rendőr hívására rövidesen megérkeztek a 
mentők is. A mentők Szabady állapotát igen 
súlyosnak találták, agyrázkódást is állapilot 
tak meg nála. Deák Sándornak nem volt 
szüksége orvosi segítségre, sem a másik autó 
utasainak. A tanúvallomások szerint, az 
összeütközést Bői elővigyázatlansága idézte 
elő, mig ő azzal védekezett, hogy szabály
szerűen hajtott és a szűk utcakereszfcződés. 
amely már annyi esetben volt, most is az 
okozója a balesetnek. A sofőrt előállították 
a főkapitányságra, ahonnan vasárnap dél
ben elbocsátották, mert a kórház déli jelen
tése szerint Szabady állapotában jelentősebi 
javulás állott be. A vizsgálat azonban to
vább folyik, annak a megállapítására, hogy 
kit terhel a felelősség.

„vendégek" a Vígszínházban 
halálsápadtan követte az erélyes ural, 
aki a rendőrség ügyeleti helyiségébe kí

sérte
a következő pillanatban a szmokingos

i

s
férfi már szijbilinccsel a kezén állt az őr
szobán.

Pár perc múlva az előcsarnok másik ol
dalán játszódott le pontosan ilyen körülmé
nyek között hasonló jelenet. Az előcsarnok
nak erről az oldaláról is

karonfogva vitt a szigorú ur egy elegáns 
férfit az őrszobára

és ezt is megbilincselte.
A szigorú férfi, aki a két „vendéget" az 

őrszobára vitte, Schmidt József detektivfeh 
ügyelő volt, a két „vendég” pedig

két hírhedt zsebmetsző: Keresztényi Jó
zsef és Kohn Sándor,

akik félóra múlva már a főkapitányság 
egyik őrizetes cellájába kerüllek.

Az elmúlt hónapokban a budapesti szín
házak ruhatárában sorzatos zsebmetszések 
fordultak elő. A tolvajok úgy dolgoztak, 
hogy a felöltőjüket maguk is elhelyezték a 
ruhatárba,

a publikum közé vegyültek s a szünet
ben fosztogattak.

főkapitányság

a legügyesebb detekliveket küldte a szín
házakba,

hogy leplezzék le a tolvajokat. Ennek a 
megfigyelő munkának során került aztán 
rendőrkézre Keresztényi és Kohn.

A két zsebmetsző a főkapitányságon azzal 
védekezett:

nem akartak lopni, ők is csak vendégek 
voltak. |

Nem is lehetett rájuk bizonyítani, hogy teg-J
nap este „dolgoztak" volna, mert panaszos) ycfte és átadja őket a tolonqháznak.

A

Agyonütötte hétéves játszótársnőiéi 
egy nyolcéves kisfiú

Waldshut, április 9.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Borzalmas 

’jyermekgyilkosság történt szombaton az 
íusztriai Strittmatt községben. Erich 
’rommherz nyolcéves strittmatti elemista kV 
nent a hétéves Gerlrud Kaiserrel a községi 
étre virágot szedni. Egy óra múlva a kis- 
iu

egyedül tért vissza a rétről.
A fiút rögtön faggatni kezdték, de

irógmhuókkat 
1 méler 1.75,

db —.78, 1.78
....... 1 db. 2.00

Tekintse meg érdekes

TAVASZI KIÁLLÍTÁSUNKAT!
Kirakatainkban Áttekinthetően mulatjuk be az ósizea divatujdotuágokat

Divatujdonságok
Plqué-tjallérok, fess fazónokban................................... 1
□Ivataálak vagy kendők, ízléses mintákkal..... ...............

Panama
a kedveli ruha- és blózanyag, kipróbálj minőségek, szép naszlHl- 
színekben, kb 80 cin széles ............. 1 méler 1.08, 1.58, 1.25,

Crepe Tweed
a célszerű ruhaszövet divatos színekben és szép nyomott min
tákkal, kb. 80 cm széles ...................... •......................... 1 miler

Crepon
pongyolára és pizsamára, élénkszlnfl japán- és
kb. 70 cm széles....................................................

Ripsz-Bourette
célszerű ruha- és pizsamaanyag. sok szép pasztellszínben, mos. 
haló. kb. 70 cm széles .....................................................  I méter

Éponge
az idei divatkelme, sok szép pasztellszínben, kb 70 lm széles 

I méter

Bou rétté
iól mosható nyári ruhakclmc.sok izép pasztellszínben, kb. /() cnj sz

l méter 1.28, nyersszinben

Shantung
erős műselyem, lágyan omló minőség, Igen nagy színválaszték- 
bán, kb. 75 cm széles ...................................................... 1 méler

Crepe de chine
n magyar gyáripar egyik legmagasabb teljesítménye, mflselyem, 
nagy színválasztékban, kb. 'JÓ cin széles ....................... I méter

Ribouldin
sz. idei nyár nagy divatja, mflselyem. elegáns, szép viselet 
kl>. 80 cni széles ................................................................. 1 méler

Skót kockás Crepe de chine 
a kedveit, divatos tavaszi ruhaanyag, műsclvem, különféle szín
árnyalatokban és divatos mintákban is. kb. 70 cm széles 1 m

Georgette imprimée
a könnyű nyári ruhához, szép divatos mintákkal, mflselyem, 
kb 100 cm széles ............................................................. 1 méler

Moussé mellé
női ruhakelme, apart divatmintákban és színekben, 
kb 70 cm széles................................................................  1 méter

Bouclé
rendkívül kedvelt, divatos ruhakelme, tiszta gyapjú, sok divat
színben, kb. 90 ein széles..................................  1 méter

Charmelaine
rendkívül szép, hálás ruha- és komplékclme, tiszta gyapjú, egészen 
divatos színekben, kb. 100 cm széles .......  1 méter

Pamut-muszlin
ió mosható minőségek, nagy mintaválaszléjíban. kb 70 tm
* ’ 1 méter 1.10, —.85, —.73

Műselyem
fehérnemű-és ruhaanyag, a legújabb divalminjákban kb 70 etnsz

1 méter 1.45, 1.38

nem akadt. Kétségtelen azonban, hogy nem 
premierre mentek, hanem egyéb dolguk volt. 
Keresztényit és Kohnt a rendőrség őrizetbe

. PÜNHÖSDHOP.
*<() T£L£N,NMP0V, 

MINDENNAP
SZÓM HOZTA?

semmit sem, akart tudni a kislányról.
A szülők nyomban kislányuk keresésére in
dultak és a legnagyobb rémiillettel találtak 
rá leányuknak a községi rét egyik árkában 
fekvő

holttestére.
A vizsgálat megállapította, hogy a fiú a 

kislányt
egy fabusáqggal és kövekkel verte
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A szerelmes tanító zsoltárt 
énekeltetett az ifjúsággal 
s ezalatt agyonlőtte magát

(A Hvfffít Napló tudósítójától.) A bcreg- 
megyci Nagylánya köz-A# leforinátua elemi 
IsknlAjóban is a húsvéti érlc-ilők kiosztására 
készüllek szombaton. Szánlfió Károly 20 éves 
tanító szcuunclhilhHtóan feldúlt lekiállnpot- 
ixin jrlcul meg reggel az iskolában és tanil- 
vAnynipak is feltűnt a szomorúsága. Alig lé
pett Im- a tanterembe,

könn yea szemmel azt mondta növendé
keinek, hogy zsoltárt énekeljenek.

Aa ifjúság el is kezdett énekelni, miközben a 
tanító kiment n tanteremből, de az ajtóból 
mégegyszer visszaszólt:

— Gyerekek, igen szépen és erősen éne- 
keljelikl

Az apróságok Szánthó kívánságára áhlta- 
fosán, messze csengőn énekelték a zsoltárt. 
A tanító ezalatt bemtjil a tanteremmel szem

Halálos gázolással vádolják 
a Csengery-garázs ionokét
Följelentették, hogy halálragázolí egy emberi, 
azután elmenekült - A csendőrség és rendőr
ség ku alja az országúti katasztrófa titkát

A csendőrség és a rendőrség halálos auló- 
kalasztrófu ügyélten folytat izgalmas nyomozási. 
Még március 10-ón történt, hogy Nycrgesujfalu 
határában nz országúton halálragázolta egy 
autó flór János gazdálkodót. Az autó a gázolás 
után

továhbrobogott.
A csendőrség akkor csak annyit tudott meg
állapítani, hogy az uniónak

budapesti rendszáma volt.
Most azután ez ügyben szenzációs fordulat kö
vetkezett be. A főkapitányságra bizalmas je
lentés érkezett és ez a bejelentés a Cscngery- 
utcai ismeri

Ocngary-garázs főnökét, Horváth Gábort 
vádolja a halálos gázolással.

A bejelentés szerint a kérdései napon //or. 
txff/i vidéken járt az autójával, amelyen eyy 
budupesti főorvos utazott. Este, amikor megér
kezett • garázsba,

•z autó sárlirtnyójón horpadást láttak 
és a lámpa tartója Is sérült volt. Horváth állí
tólag u/1 inon dót la a garázs alkalmazottainak,

A Philips műszaki igazgatójának 
kínos valutakalandja

Kétszázezer pengős valutasibolással gyanúsították meg 
alaotalanul — Amikor az Indiszkrét rádió árulkodik

A rendőrség rádióállomásának egyik le
adása furcsa és kínos bonyodalmakba ke
verte dr. patai Imrét, a Philips-Rádíó és Vil
lamossági Rt. budapesti műszaki igazgatóját. 
A bonyodalom azzal kezdődön, hogy dr. 
Patai Imrének

a Regöse ii külföldre kellett uluznla.
Hétfőn fontos üzleti tanácskozás várta az 
igazgatót Bécsben, innen pedig a hollandiai 
J'.ydovenbe, Philipsck központi telepére hív
ták meg, ahol n vállalat vezetői ugyancsak 
fontos megbeszélést tartanak. Dr. Patai úgy 
tervezte, hogy feleségével: Jámbor Ágnes 
Zongoraművésznővel együtt vasárnap uta
zik el.

Javában készülődött a külföldi útra, 
amikor pénteken este különös körülmények 
között tudta meg, hogy

őt és feleségét alaposan meg kell mo

ben levő szobájába, lefeküdt a pa állagra és 
forgópisztoltyal kétszer a szájába lőtt.

Mind a két lövés halálos volt. A pisztoly dur
ranásaira a gyermekek ajkára fagyott a zsol
tár Mikor rémületükből felocsúdtak, kitódul
tok a folyosóra és néhányan benyitottak a 
tanítói szobába.

A tanító vérbefagyva, szétrombolt arccal, 
élettelenül feküdt a reszkető elcmisták 

előtt.
Szánthó Károly egy kis cédulára azt irta fel, 
hogy reménytelen szerelme miatt megy a ha
lálba. A községben a józan élete és szorgalma 
révén igen megbecsült tanító végzete nagy 
megrendülést kellett. Battonya községben 
lakó szülői egyetlen gyermeküket vesztet
ték cl benne.

hogy egy fa esett a kocsijára, ez okozta a sé
rüléseket és kérte, ha a csendörség vagy rend
őrség érdeklődik,

ne mondják, hogy ezen a napon vidéken 
járt.

Később viszont azt mondotta, hogy az ország
úton négy-öt ember megtámadta, hogy mene
külhessen, rákapcsolt a gépre, teljes sebesség
gel elrobogott s lehel, hogy eközben baleset 
történt.

A meglepő bejelentés után tegnap
Horváth Gábort kihallgatták

a főkapitánysógon. A garázstulajdonos határo
zottan kijelentette, hogy ö soha senkinek 
semmiféle balesetről nem beszélt, nem Igaz, 
hogy horpadás, sérülés látszott a kocsiján. Ha 
ilyen bejelentés érkezett — mondotta —,

csak alaptalan vádaskodásról, bosszúról le
het azó,

valaki kellemetlenkedni akar neki.
A főkapitányság vasárnap érintkezésbe lépett 

n csepdőrséggel s most együttesen nyomoznak, 
hogy kiderítsék az országúti katasztrófa titkát.

tozni a határon.
s a nála levő nagymennyiségű valutát le kell 
foglalni. Az történt ugyanis, hogy Pataiék 
rádiója egészen

▼élctlcnUl felfogta a rendőrségi rádió le
adóállomás hivatalos értesítéseit, 

amelyek a határrendőrségekhez szóltak.
Dr. Patai az Istenhegyi-ulon lakik s ezen 

a környéken nein egyszer előfordult már, 
hogy egyes rádióállomások felfogták a rend
őrség hivatalos leadásait.

Az Igazgató érthető megdöbbenéssel szer
zett tudomást a lm tárrendőrségekhez szóló 
hivatalos rádiogramrói:

Dr. Patai Imre igazgató és felesége ellen 
az a gyanú, hagy 200.000 pengő értékű ide
gen valutát visznek külföldre, a határon ala
posan megmotozandók és feltartóztatandók.'' 

Patai Imre dr.

azonnal a valutarendőrségre ment, 
ahol bejelentette, hogy tudomására jutott a 
rádiogram Tiltakozott az ellen, hogy őt, aki
nek a hatóságokkal soha dolga nem volt, 
valutasibolással gyanúsítják s kijelentette, 
hogy hajlandó, akár a pályaudvaron, akár 
a határon magát a legszigorúbb motozásnak 
alávetni, de kéri, hogy ne tartóztassák fel, 
mert

mérhetetlen kára
származhatna abból, ba hétfőn reggel nem 
vehetne részt a bécsi konferencián.

Érdeklődött természetesen az iránt is, 
hogy kik azok, akik öt valutasibolással gya
núsították meg a hatóságok előtt. A valuta
rendőrségen kijelentették, hogy

nem adnak semmiféle felvilágosítást ■ 
rádióleadás előzményeiről:

a határrendörségnek jogában áll a fennálló 
rendelkezések szerint bárkit megmotozni, 
a rendőrségi rádióleadó-állomás híreit pedig 
tilos kihallgatni.

Az igazgató ezek után
a főkapitányságra ment, majd más ha

tóságokhoz fordult,
de mindenütt azt a felvilágosítást kapta, ami! 
a valutarendőrségen.

Ilyen előzmények után vasárnap reggel

Baltazár püspök a horog
keresztes agitáció ellen

Horogkeresztes mozgalom
a debreceni tanjavilúgban

Debrecen, április 9.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Érdekes 

felhívást intézett vasárnap Baltazár Dezső 
református püspök a tanyai lelkészekhez és 
tanítókhoz. Balt hazár felhívásában elmondja, 
hogy az utóbbi időben sok bejelentés érke
zett hozzá arról, hogy a tanyai lakosság kö
rében nagyon lábrakapott a horogkeresztes 
agitáció. Miután ő

nem engedi, hogy a tanyák népét fel
izgassák,

A széntrónörökös
messalíance-sza 7 fejezetben

t
Az ifjú, akiről" beö van, a pesti aranylf jóság 

egyik jeles tagja. Az arany itt szósz.crint ér
tendő, mert a papa még ma is, még piost is 
„leje van ..." Nagyon gazdag ember. Kögaz- 
<lag. Gyémántmilliomos. A szén ugyanis fekete 
gyémánt. A papa pedig Budapesten „Szén 
Őfelsége". A szénkartell egyik vezére. Horribi
lis vagyonáról legendákat mesélnek. Hiába, 
szemesnek áll a világ... Illetve: szenesnek áll 
u világ...

IL
A papa: „Szén Őfelsége" takarékos, rendes 

ember...
A fia, aki nemrég lett nagykorú, már kevésbé 

ékes polgári erényekkel... Sőt... A papa so
kat veszekedett vele, mert éjsznka sorrajárta a 
lokálokat, dorbézolt és szórta a pénzt...

A papa, hogv könnyelmű flát megrendszabá- 
lvozza, drákói szlgorusógu Intézkedéseket lép
tetett életbe.

Például megvonta fia zsebpénzét.
Erre a fin adósságokat csinált — lokál- 

főpincéreknél...
Bezárta este flát szobájába.
Erre a trónörökös az ablakon keresztül tá

vozott a villából.
Kötélen ereszkedett le az első emeletről . . .

III.
Mindettől függetlenül élt Budapesten egy kis 

táncosnő. A művésznő eleinte a Nagymező-utcai 
mulatóban lépett fel. Majd álszerződött a 
körúti hircs cafTc-reslauranl bárjába, ahol a

A páratlan gyógyerő,
Ami az

rs!!ik‘

Évezredek óta 
Főid gyomrában érik!

az első bécsi gyorsvonattal útnak indult 
dr. Patai Imre és felesége.

A határon átvizsgálták Patai bőröndjeit 
s miután idegen valutát és semmi olyan 
holmit, amit külföldre vinni tilos, nem 
találtak nála, természetesen tovább en

gedték.
Patai Imre a déli órákban meg is érkezett 
Bécsbe, ahonnan Hollandiába utazik, de ha 
hazatér, utánajár: kik voltak azok, akik őt 
alaptalanul valutasibolással gyanúsították 
meg a hatóságok előtt.

így végződött a Philips Rt. Igazgatójá
nak furcsa, kínos kalandja.

felhívja a papság és tanítóság figyelmét 
erre az agitációra és kéri, hogy amennyiben 
ez az agitáció nem hagyna alább, úgy fel
tétlenül értesítsék öt, mert

komoly lépéseket akar tenni
annak leküzdésére.

revükben kapott kisebb szerepeket...
Néhány hónap óta a széntrónörőkös nyo

mába szegődött a lokálcsillagnak és ostromolta 
a művésznőt.

— Jó... — mondta a tündér —, a magád 
leszek ..,

— Igen?
— De egy feltételem van..,
—- Parancsoljon . ..
■— Előbb vegyen el feleségül.«a *

IV.
Az Ifjú gondolkozás! időt kért...
A gondolkozási Idő roppant rövid volt. (Te

kintettel arra, hogy az ifjú nem szokott gon*  
golkozni.)

Igent mondott
És — házasságot kötöttek..« |

V.
Az Ifjú pár Bécsbe költözött 
Képzelhető, a szülők megrökönyödése... 
Egyetlen fiuk, a dédelgetett széntrónörököa 

messaliance-ot kötött. Borzasztó ... Rettenetes.«

VI.
A tárgyalásokat amelyek most megindultak, 

a flu nagyhótyja vezeti. A szülők követelik a 
válást. Inkább űzetnek ...

A diíTcrencia a szülők ajánlata és az Ifjú fe- . 
leség kérése között e pillanatban tízezer pengő.

VII.
A tárgyalások lapunk zártakor még tartanaik 

(K.)

Mi mutattuk be a világ legnagyobb 
filmjeit, de ilyen grandiózus filmet 
még mi sem játszottunk! PÁNIK 

VAROSBAN!
Kedden este 10 óra
kor diszbemutató / FÓRUM Szerdán 

premiert



Budapest, 1933 április 10. HÉTFŐI NAPLÓ 5
megkerült az elrabolt zaymus maria

A lYiunStócsy-utcauan, rokonoknál tarolták mag s átadtak az 
anvténak — zaymusne visszavonta teiloianteset, a rendőr
ség SZanadnnhgcsetotta SZ lírái

Foten huhuis meiM km a Husuéti vasári
HERCZED és FODOR ssöt. 

tennilló

Zaymus Illés nyugalmazott iparfelügyelő, 
eleit a rendőrség szombaton letartóztatott, 
mert elrejtette hároméves Mária nevű kis
lányát, akit az árvaszék válófélben levő fele
ségének Ítélt, vasárnap reggel a főkapitány
ság fogdájában szólt az őrnek, hogy vezesse 
kihallgatásra, beszélni akar.

Zaymus Illést Szrubián Dezső dr. rendőr
tanácsos, a sérülési csoport főnöke elé ki
sérték. Az apa, aki most is idegesen visel
kedett, hosszas beszélgetés után kijelentette,

A kis Zaymus Marika

hajlandó megmondani, hol van a kis
gyermek.

Beszédéből csak annyit tudtak pontosan ki
venni, hogy valahol a Podmaniczky-utcában 
vagy a Munkácsy-utcában helyezte el egy 
olyan házban, ahol fiiszerüzlet van.

A rendőrlanácsos azonnal utasítást adott, 
Hogy

detektívek menjenek ezekre a helyekre 
és kutassanak a gyerek után.

Saftics Nándor detektiv eljutott a kutatás 
során a Munkácsy Mihály-ulca 35. szánni 
házba, ahol Zaymus Illés sógorának, Bau- 
mann István füszerkereskedönek üzlete van. 
Az üzlet mellől nyílik a lakása. A detektív 
bekopogtatott s megkérdezte, mit tudnak a 
gyermekről. Baumannék azonnal kijelentet
ték, hogy

a gyermek Itt van
és a detektív elé állították a hároméves szép 
szőke kislányt. A detektiv a kislánnyal a tő
kapitányságra ment. Időközben értesítették 
Zayinusnét is, hogy megkerüli a kisgyerek, 
mire azonnal a főkapitányságra sietett és itt

drámai jelenetek között átvette a kis
lányát.

Nyomban ezután visszavonta az ura ellen 
gyermekrablás miatt tett följelentést. A gyer
mekrablás magáninditványra üldözendő, 
most már csak formaságról volt szó, Zaymus 
Illést nem is kisérték ál az ügyészségre, ha
nem a rendőrség saját hatáskörében szab- 
dón bocsátotta.

A Berlalan-utcai lakásban
beszéltünk a kiszabadult Zaymus Illéssel, 

aki energikusan védekezik a vád ellen, hogy 
a gyermekét el akarta volna rabolni.

— Orvosi tanácsra üdülni vittem a kis
lányt Pestkőmyékén lakó nővéremhez, mert 
megfázol t, köhögött, gyengélkedett — 
mondja. — Ennek a gyereknek, amióta 
megvan, én voltam a gondozója — a: 
anyja nem törődött vele. Hosszú hónapokat 
töltött távol tőle és most is, amikor hosszú 
külföldi tartózkodásáról visszaérkezett, hat 
hónap után jutott csak eszébe, hogy az 
árvaszékhez forduljon. Én bízom benne, 
hogy végső fokon a belügyminisztérium el 
fogja ismerni súlyos indokaimat és nekem 
ítéli a gyereket, akit én rajongásig szeretek..

Budapest, VII, Thököly-ut (Keleti p.-u.-nál) 

urtdiuat
Férfi Ing

színes mellű, csak egyes szá-
mokbau ..............................

Freskö- és Oxfording
divatmintákban....................
ener pupiinmeiiü ing

t’lipllnlng egy anyagból
la kiu apacsing No. 1 
Apacs férfi Ing

la. panamából, lehér és szí
nes ............................ 4.7

2.85

3.45
3.65
4.95
2.95

4.75 
a Puoiln- i. OHtorötng r 7k 
egy anyagból, dfvatmlntAk .. v.lt/ 

Puplln-lng, la *75  
nnyag, legújabb minták .. u,,w| 

llAlóing 0
jó minőség .......................... v.Vv

douiú qomhosnaflrag színes | oc 
távé l.tt, teher 1.45 

Förii niaKö divat zoKni
-.95. -.71

Nyakkennő
dlvaunintákban .. I.M. —.95

Gallér, kemény
divattazonokban .................

Morava János Máv titkár tragédiája
Bejelentette, hogv öngyilkos lesz és eltűnt

Morava János dr., 50 éves nv. A'.-iV titkár 
néhány nappal ezelőtt megszállt a Vasúti és 
Hajózási Klub egyik vendégszobájában. Szer
dán eltávozott,

holmijait otthagyta és azóta nem jelentke
zett.

A háznagy bejelentette az eltűnést a rendőrsé
gen. A detektívek ótkutatták a szobát és az 
éjjeliszekrényen levelet talállak. Jánossg Mi
hály kiskunhalasi dctektivföfelügyélönek szólt 
a lévél, amelyben

dr. Morava bejelenti, hogy eltűnik, hiába

keresik, többé nem kerül elő,
nincs kedve az élethez.

Morava János dr. kfllönváltan élt a feleségétől, 
nz asszony a Klauzál utca 37. számú házban 
lakik. Az eltűnés napján a; ura megjeleni a 
házban és a házfelügyelővel levelet küldött n 
feleségének. Morava dr. régebben a MÁV köz
pontjában teljesített szolgálatot. Később meg
betegedett és szanatóriumban is ápolták. Való
színű, hogv

betegsége miatti elkeseredésében 
öngyilkosságra szánta magát. A rendőrség ke
resi az eltűnt MÁV titkárt.

Bethlen Istvánt, Wekerle Sándort 
és Zawadowski Alfrédet megidézte 
a vizsgálóbíró Dréhr Imre ügyében 

Két hétig tart Dréhr kihallgatása
Dréhr Imre nagyszabású bünpörében a 

vádtanács annakidején elrendelte a vizsgá
latot és az iratokat visszaküldte a vizsgáló
bíróhoz azzal, hogy hallgasson ki tanukat 
ést hallgassa ki Dréhr Imrét. A büntetötör- 
vényszék elnöke

Nagy Pál dr. vizsgálóbírót jelölte ki

erre az óriási munkára.
A vizsgálóbíró magához vette az iratokat, 
amelyeket éjszakákon át tanulmányozott, 
mert hiszen magának

Dréhrnek a kifogás! Irata 1200 oidai és 
az iratok mázsányl súlyt tesznek ki.

Nagy Pál dr. most befejezte az iratok ta
nulmányozását és meglelte az intézkedése
ket. hogy lefolytassa a vádtanács által meg
szabott vizsgálatot. Negyvenegy tanú ki 
hallgatását rendelte el a vádtanács. A vizs
gálóbíró

első három tanúnak Bethlen István gró
fot, Wekerle Sándor volt pénzügyminisz
tert és Zawadowski Alfrédet, a leg
főbb állami számszék elnökét jelölte ki.

ezeknek elküldte az idézési, illetve a kihall
gatásra való meghívót.

Az első három tanúval egyidőhen meg
kezdődik Dréhr Imre kihallgatása is. Pont 
ról pontra megy végig a vizsgálóbíró az 
összes tételeken, úgyhogy

Dréhr Imre kihallgatása előreláthatóan 
tizennégy napon át folyik

a vizsgálóbíró előtt, utána következik majd 
n 38 tanú és a szakértők serege.
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Régi. Ismert cégünk csak g A Árut hoz olcsó áron forgalomba! Postai megrendeléseket 
utánvéttel küldünk, meg nem felelőt visszaveszünk. 25 pengő méteráru vásárlásánál a 

legújabb divatlap ingyen.

Egy érdebes uzsonna

,-t világkörüli utján levő G. B. Shaw természetesen Hollywoodba is ellátogatott, ahol a sorozatos 
ünneplések során a híres amerikai fllmprimadonna: ft.Xirion Davles is uzsonnát rendezett tiszteletére. 
Az asztal mellett (balról-jobbra) a második férfi: Chaplin, mellette Shaw, Marion Davles a házi
asszony, Mayer, a Metro-Goldwin Mayer filmgyár vezérigazgatója és Georg Hcarst, a híres újság

király fia

Levágott
Darabokra 
vágott a s onat

verés férfifej 
a mozdony tetején 

egy öngyilkos asztalosmestert
firácz, április 9.

(A Hétfői Napló tudósilójától.) Borzalmas le
letre bukkant vasárnap a gráczl pályaudvarra 
befutó bécsi gyorsvonat fűtője, amint vonulja 
lokomotiyját szabályszerűen átvizsgálta. A moz
dony hátsó frontjának tetején

egy levágott, véres férfifej heveri
A fűtő rémülten jelentette a borzalmas felfe

dezést az állomásfőnöknek, értesítettek a rend
őrséget, megindult a vizsgálat, amely csakhr. 
mar meg is állapította a tényállást, a véres ese
mény hátterében.

Megállapította rendőri nyomozás, hogy a 
gyorsvonat Kiéin—Söding állomás közelében

halnlragázolla a mozdony elé ugró Frank 
Frohmann 53 éves asztalosmestert, 

akinek lestél n szó legszorosabb értelmében dv 
rabokra vágták a kerekek. A szerencsétlen em
ber törzsét és lábait megtalálták a töltés mellett 
húzódó füzesben.

jobbkarját már huszonkét kilométerre húr- 
tolta magával a vonat, 

a koponyára pedig, amelyet a légnyomás /eldo
bott a vonat tetejére — csak a gráczi pályaud
varon bukkantak.

Mintán nz öngyilkosság ténye kétségtelenül 
megállapítást nyert, a szerei csétlcn asztalos*  
mester összegyűjtőit testrészeinek eltemetésére 
megadták az engedélyt.

Budapesten letartóztatták 
a „Pasteur'1' francia

rendőrség csalás miatlA
tatásba helyezte Patamlan Harr huszonnégy- 
éves görög állampolgárt, a Budapesten állo
másozó „Pasteur" francia gőzös hajóstiszt
jét. Patamian Hármuk

különös kaland
miatt gyűlt meg a haja a rendőrséggel.

A fiatal hajóstiszt nemrégiben még 
másik francia hajón szolgált és ennek 
könyvei nála maradlak. Mikor a „Pasteur"- 
ön Budapestre érkezeit,

taxiba ült, Giiiiyübe ment, ott felkereste 
régi hajósváilalatának magyarországi 

megbízottját
és a nála maradi üzleti könyvekből kitépett 
nyugta alapján ötszáz pengőt vett fel, azután 
visszajött Budapestre.

Szeplőtlen leány

elözeles letartóz-

gőzös hajóstisztjét
A visszaélés rövidesen kiderült,
Patamian Hart rövidesen előállították a 

főkapitányságra 
letartóztatták s aztán átadták az ügyészség*

Kellem&sás olcsó 
husvgíia lesz 

ha

alábbi receptet elkészíti I

éa asszony lehel, ha nappal, púder alatt a valódi I szeplőket. Éjjelre a zsíros, Dr. Morlsson szeplő
.. .----- __x_.>._»— u--- 'elleni krém ajánlható Tégelye minden jobb

szaküzlclbcn 1 pengő 50 fillér. Magyarországi
szárat, Dr. Morisaon szcplőellení krémet hasz
nálja, mert az semmiféle ártalmns anyagot 
nem tartalmaz és biztosan eltünteti a nyári I főraktár; Kozmocbemla rt., Bpcst, Molnáf-u. Só.

Húsvéti Kalács
10 dkg. vajat babossá keverünk, 2 tojást, S dkg. por
cukrot, l'A dkg. cukroaott unrancrliéjnt, 3 dkg. apró- 
szólót, 8 dkg. mazsolát. 3 dkg. törött édes nnndnlát 
adunk hozzA, majd '4 liter tej, kevés só és 1 < kg. liszt 
hozzákeverése által el'íész ttjuk a tés.-tát. t’Jabb *,  kg. 
Il"ztet 1 csomag dr. (7etker-fé!e> sütőporral keve
rünk és az egészet lázy téntivá dolgozva, honezukás 
kgiács fcrmuJAuan !—!>.*  óráig Jó tűz Kellett megsütik.

v.lt/
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HÍREK

I.
Habsburg Antal főherceg, Henna román 

hercegnő férje, a „repülő főherceg'1, ügy
iül.szik gyakori vendég lesz Budapesten. A 
főherceg egész évre szóló engedélyt kért a 
Légügyi Hivataltól, hogy Magyarország fő- 
lőtt átrepülhessen és Mátyásföldén letzdll- 
hasson. .4 Légügyi Hivatal megadta az en
gedélyt a főherceg százlóerös MOTH-sport- 
repülőgépének az állandó áircpiilésre és 
leszállásra.

II.
Az esztendő legérdekesebb "álási és há

zassági hire a budapesti művészvilágból. 
Halvány Lajos báró leánya. Hatvány Viola 
bárónő festŐművésznö elvált >i: urától, 
llalápy János festőművésztől. Nem lesz so
káig elvált asszony, rövidesen esküvőt Iáit. 
A vőlegény jelölt: Fenyő György festőművész, 
J'ehyő Miksa orsiággi/ülési képviselőnek, a 
GYŐSz igazgatójának a fia

II'
Megkezdődött a hitlerista viccek sze- 

iónja. Prezentáljuk az első csemegét. X 
berlini zsidó kereskedő telefonon beszél egy 
bécsi üzletféllel. 4 bécsi barát megkérdezte, 
ml Igaz a berlini zsdóüldözésről szóló hírek
ről. 4 berlini kereskedő drukkol, fél attól, 
hogy valaki kihallgatja a telefonbeszélgetést, 
igy válaszol:

— Zsidóiildözésf Egy szó sem igaz! Ná
lunk a legnagyobb rend van, semmi baja a 
zsidóknak. Meséld el mindenkinek. Meséld 
el a Weisznek, meséld el a Róza néninek és 
meséld el a Stróh Kóbinak...

IV.
Hubay Jenő, a nagynevű művész és fele

sége, Czebrián grófnő, estélyt adtak palotá
jukban. Az estélyen, amelyet az angol zené
nek szenteltek, megjelent lord Chilston buda
pesti angol kővet feleségével és sok más an
gol és magyar előkelőség. Hubay Jenő és 
lleimlich Lajos zongoraművész szerepeltek 
az estélyen, azonkívül bemutatkozott eny 
nagyludásu angol hölgy, Miss Dorothy 
Humphreus.

V.
Olaszországi anziksz. 4 közeledő husvél 

Olaszországba csábította Budapestet. Rómá
ban van Márffy Ödön festőművész feleségé
vel, Csinszkával, itt van a nászutas Bródy 
Lili és az ura, Szántó Rudolf, itt van Hal
vány Lajos báró is. Capriban érdekes há
romtagú társaság kötött ki. 4 társaság egyik 
tagja, Madarassy Beck Zsuzsa bárónő, a má
sik kettő nem magyar, de mégis budapesti. 
Mrs. Rogcrs és Mrs. Nederhood, két ameri
kai hölgy. Mrs. Rogcrs évekkel ezelőtt ér
kezett vendégségbe Budapestre és annyira 
megszerette a várost, hogy itt telepedett le 
'A Stefánia-uton lakik Kálmán Sándor fa
banki ügyvezető Igazgató villájában. Vég 
lég berendezkedett, nemcsak a bútorait, dt 
még kedvenc majmait is elhozatla Ameri
kából. Barátnőjével: Mrs. Ncderhood-dal in
dult Capriba, harmadik barátnőjük, Mada
rassy Beck Zsuzsa utánuk utazott, itt talál
koztak s mennek tovább hosszú kirándu
lásra Afrikába.

VI.
Horváth Henrik, a feles magyar műfor

dító, Mcdgyaszay Vilma férje, tegnap hatul 
más, pecsétes borítékot kapott a Nemzeti 
Bank címkéjével. Remegő kezekkel bontotta 
ki a tiszteletreméltó borítékot. Külföldi át
utalásra gondolt. 4 borítékból azonban egy 
csomó vers hullott ki. 4 Nemzeti Bank 
egyik főtisztviselője küldte egy vidéken élő 
költő verseit — bírálatra. Megkérdeztük a 
kissé rezignált Horváth Henriket, milyenéi 
voltak a versek. így válaszolt:

— Semmi cselre se érdemelték ki a Nem
zeti Bank borítékját, legfeljebb a Kisbür- 
gőzdi Kisyazdatakarékpénztárét...

VII.
Stead angol ezredes felesége, Saásdy 

'Alice, aki három hónapig Angliában, Fran
ciaországban. Belgiumban és Hollandiában . 
utazgatott, szombaton megjött Budapestre 
Premierre érkezeti: az Apponyi-téren, a ki
rályi bérpalotában megnyílt Saásdy Alice 
virágboltja. Saásdy Alléénak Mátyásföldön 
kertészete van s most külföldi utján meg
állapodott, hogy a leghíresebb külföldi ker
tészetek repülőgépen küldik számára a napi 
virágszálHtmányokat. Bevezetett egy érdekes 
újítást is. 4. Apponyi-léri üzlet nemcsak 
virágbolt |<sr, hanem virágkiállítás, vétel
kényszer nincs, mindenki bemehet és üdül
het a virágcsodák, mrág költemények kö
zött... Egész< n bi:l<>.\, hogy rövidesen „sikk" 
leszűri dili korzóról benézni egy percre 
Saásdy Alice boltjába.

____________________ — •**!  —

taréiicMoűdÉiöjűM

(Móricka a délutáni iskola után nem ment 
haza, hanem beingott a papájához, a köz
ismert Kohn úrhoz a kávéházba, ahol az 
Ilyenkor alsózni szokott. Ez az üzlet Móric
kának egy nagy csésze macesz-kávét pivedel- 
mezeit. Azonkívül a pincérek odahozták neki 
az összes hazai és külföldi képeslapokat, 
amit Kohn ur abban a naiv hitben rendelt, 
hogy ’WI zavartalanul kártyázhat ősrégi part
nerével, a szintén közismert Grün úrral A

MÓRICKA (miután egy ideig szótlanul 
böngészett a lapokban): Papa, mit jelent az, 
hogy Amerika nedves lett?

KOHN UR: Azt jelenti, hogy odahaza két 
pofont kapsz a mamádtól.,, Kvart, kassza, 
család.

MÓRICKA: Hát tehetek én róla?
KOHN UR: Nem! A Kogutowitz tette vizbe 

az atlaszodatl
MÓRICKA: De nem az atlasz lett nedves. 

Az ország.
KOHN UR: Szóval azt akarod nekem be

beszélni, hogy ami szárazföld volt azelőtt, 
az most nedves föld.

MÓRICKA: Papa, én nem akarok semmit 
bel,eszélni, én csak kérdeztem.

KOHN UR: Hát ne kérdezz. És ha most 
nem tudom miuttad megcsinálni a családot...

MÓRICKA: Mit akarsz? Beleszólok én éj
szaka a le dolgaidba?

KOHN UR: Piros és még egyszer piros... 
Tessékl Elvesztettem a partit is, a ménkű 
üssön abba a Kolumbusz Kristófba!

MÓRICKA (néhány pillanatig csakugyan 
csöndben ült): Papai...

KOHN UR: Abszolút, százas, kétszázas... 
mit akarsz?

MÓRICKA: Ki az a bácsi, akinek azt a 
nagy imbiszt viszik?

KOHN UR: Az? Ide tartozik.
MÓRICKA: Te is tartozol ide, neked még

sem hoznak nagy imbiszt.
KOHN UR: Móricka, hagyj békében, egyik 

pariit vesztega miattad a másik után.
MÓRICKA (hirtelen örömmel): Odanézz 

papa, ki jön itt?
KOHN UR: Na, ki?
MÓRICKA: A Szőke Szakáll! Megismer

tem a filmről.
KOHN UR: Hát nézd meg jó figyelmesen. 

Most legalább ingyen bámulhatod.
MÓRICKA: Papa, ha a berliniek mind ha

zajönnek, akkor itthon megindul a magyar 
filmgyártás?

Kálmán Jenő tréfája
KOHN UR: Igen.
MÓRICKA: Én tudom is, hogy mi lesz az 

első magyar film. A Dréhr-ügy.
KOHN UR: Honnan veszed, hogy a Dréhr- 

ügy?
MÓRICKA: Mert olvastam, hogy már el is 

készült a Dréhrbuch
KOHN UR (nem figyel oda): Tuletroa, ul- 

timo, kontra abszolút.
MÓRICKA: És tudod, hogy hol lesz a fel

vétel?
KOHN UR: Mi az, hogy tudom? Makkban 
MÓRICKA: A bicskei kastélyban.
KOHN UR: Micsoda felvételről beszélsz 

te?
MÓRICKA: Provízió-felvételről.
KOHN l'R (erőltetett szelídséggel): Mó

ricka, menj szépen haza. Kapsz tőlem kél 
kisszakaszt.

MÓRICKA: Tudtam, hogy a kisszakaszból 
is nekem lesz károm.

KOHN UR: Miért?
MÓRICKA: Mert most majd Beszkár-va- 

lutában fogod fizetni a zsebpénzemet. (Be
dugja az orrát az újságba.) Papa, mi az, 
hogy ária?

KOHN UR: Az egy faj. Például a német 
faj is ária.

MÓRICKA: Akkor miért nem szabad éne
kelni a német rádióban a Toscanini áriáit?

KOHN UR? Mert ő egy zsidó.
MÓRICKA: Hát akkor hogyan lehetnek 

neki áriái?
KOHN UR: Mit tudom én.
MÓRICKA: Biztosan vegyes házasságot kö

tött.
KOHN UR: Kicsoda?
MÓRICKA: A Toscanini.
KOHN UR: Kivel?
MÓRICKA: A Tosca nénivel.
KOHN UR: Ki az a Tosca néni?
MÓRICKA: A Toscanini felesége.
KOHN UR: Móricka, ha nem hagyod abba, 

én téged maceszvékonyra pofozlak.
MÓRICKA (hosszabb hallgatás után): 

Papai Mi az, hogy a Hitler-kormány négy 
éves gazdasági munkatervet dolgozott ki?

KOHN UR: Az, hogy négy év alatt talpra 
akarják állítani Németországot.

MÓRICKA: Érdekes. Nekem is van egy 
négyéves munkatervein.

KOHN UR: És pedig?
MÓRICKA: Négy év alatt el akarom vé

gezni az elemi két utolsó osztályát.

Andrássy-iiti Színház
Nagyszombaton először:

A csodahegediis
László Aladár vigjátéka 8 képben 

Bajor Gizi 
ée

Törzs Jenő 
felléptével és a ragyogó uj műsor 

Békcffi konferál.

Húsvéti bizonyítvány
osztás: eltűnt tiz 

kisdiák

— Tovább folyik a 
vlzesgálat az Esser- 
Ügyben. Köztudomású, 
hogy néhány nappal 
ezelőtt újból őrizetbe 
vették Thomas Essert, a 
német birodalmi gyűlés 
delnőkét, a cenlrumpárt 
egyik legismertebb ve
zérét, akit különböző' 
nagyarányú visszaélé
sekkel vádolnak, ame
lyeket mint a kölni 
kereskedelmi kamara el

nöke követett el. Essert egyizben már letar
tóztatták, de röviddel később szabadlábra 
helyezték. Kilátás van arra, hogy holnap, 
legkésőbb holnapután már a vizsgálóbíró 
dönthet a további fogvatartás kérdésében.

— Házfelügyelők kérdése. A Budapesti Ház
felügyelő Egyesülete vasárnap délelőtt tartottu 
rendes évi közgyűlését, amelyen Tabódy Tibor 
országgyűlést képsiselőt diszelnőkké, Székein 
Vladimír nyugalmazott fökapilányhelyettest pe
dig disz-lárselnökké választották.’ A megválás*,  
toltak meleg szavakkal mondtak köszönhet a 
bizalomért, majd n közgyűlés foglalkozott a ház- 
felügyelők sérelmével s ezzel a gyűlés véget ért

Dr. Fémre SZAKORVOS 
vér-, búr- nemlbelegnli 

nek rendel egész, nap 
I. Wóttnssnl nemben

— í'egycnclázadán Brazíliában. New York
ból jelentik: Sao Paolo-i jelentés szerint a 
város közelében fekvő fegjenctelepcn zendü
lés tört ki. Sao Paololól két mérföldnyire 
fekszik liba dós Porcos (Disznók szigetel, 
ahol nagyszámú fegyenc végez kényszer- 
munkál. A fegyencek vasárnap megtámadták 
n fcgyőrökel, a fcgyenctelep igazgatóját el
fogták és elfoglalták n telep fegyver- és mu 
niciósrnktárál. Még mielőtt n fegvőrök erősí
tést kaplak volna, negyven lázadó egy rög 
töntött tutajon megszökött. A zendülést el
fojtották. anélkül, hogy vérontásra sor ke 
riill volna,

— A Petőfi Társaság felolvasóülése. A 
Petőfi Társaság vasárnap délelőtt az Akadémia 
kistermében Pékár Gyula uy. miniszter elnöki*  
sével felolvasóülést tartott. Várady Antnl eml*  
kének méltatása után llenms István, a Társasáé 
uj főtitkára turtott székfoglaló előadást, majr 
Lázár Béla, Pakolt József, Falu Tamás c- 
Komáromi János felolvasásait fogadta nagt 
tetszéssel a közönség.

— Szakértők vizsgálják a zugligeti halál
traktort. A főkapitányságon vasárnap tovább 
folytatták a vizsgálatot a Walla cég föl
borult traktor-pótkocsijának ügyében. Miha- 
lics Antal sofőr azt vallotta, hogy a fék
berendezés rossz volt és igy történt, hogy a 
traktor második pótkocsija a zugligeti halál
kanyarban fölborult. Előállították és kihall
gatták Papp Ferencet, a Walla cég milveze 
tőjét is. Kihallgatásuk után elbocsátották 
őket a főkapitányságról. A vizsgálat tovább 
folyik. A rendőrség a halállrak'tort lefoglalta 
és intézkedett, hogy hétfőn szakértők vizs
gálják meg a féket. A szakértők véleménye 
alapján állapítják meg, hogy ki felelős. A 
halálra gázolt Boda József holttestét a tör
vényszéki orvostani intézetben hétfőn fel 
boncolják. Németh István napszámost, aki 
súlyos sérülésekkel került a Rókus-kór- 
házba, vasárnap kihallgatták. Németh itt 
azt vallotta, hogy fékhiba okozta a szeren
csétlenséget.

— A kormányzóné nyomorenyhitő akciója. 
A kormányzóné nyomorenyhitő mozgalmára áp
rilis 7-én és 8-án a következő adományok ér 
keztek be: Budapest Fővárosi Gépjármű és Lő 
erejű Fuvarosok Ipartestiilete 15.50 P. dr. VA 
mossy Zoltán 10 P. Zcidl Vendel rt. alkalmazót 
lai 6 P, Engel Ármin 5 P. Javosné Márton Berta 
2 P, Fehér I^ijos 1 P, Ilosvay Lajos Károly m 
kir. gazdasági tan. 50 P, Wcisz Ede. Dezső S 
5—5 P, Ehmann József, W. R. család, Közép 
Nyirviz Belvíz Levezető Társulat 3—3 P, >■ 
G.-né, Wallovicli Frigyes 2—2 P. W. őzv. F 
K.-né 1 — 1 P. Természetben! adományokat ad 
lak: Warhanek C. 10 tonna 1/8 farsanghering

A húsvéti érlesitőkiosztással kapcsolatosan is
mét sok munkája, van a főkapitányságnak. 
Szombaton osztották ki az iskolákban az érte
sítőket es a főkapitányságon már tömegesen 
jelentették a diák-eltűnéseket.

Három testvér,
László 13, Rezső 12 és Ferenc 11 esztendős 
tanulók nyitották meg a diák-eltűnések soroza
tát. Ok már csütörtökön reggel elhatározták, 
hogy „világgá mennek". Szüleik a rendőrség
hez fordullak, a kis vándorokat

még Budapest határában sikerült Is meg
találni

és onnan hazavitték őket a szülői házba.
Kóbor János 16 esztendős budafoki diák, 

ifj. Östör Ferenc 12 esztendős csepeli, Hlavács 
Tibor 12 éves kispesti tanulók másnap, pénte
ken távoztak el hazulról, mig az

újabb eltűntek 
között szerepelnek Bíró Juliska 12 esztendős 
diákleány, aki az Attila-utca 40. szám alatt la
kik és Eszkáry Kálmán 13 esztendős tanuló, 
iki Fehérvári-ut 48. szám alatti lakásáról tá- 
vozolt el. Horváth Sándor 12 éves s Mészáros 
Márton 0 éves diákok szüleik pesti lakásáról 
mentek el, kalandos tervekkel foglalkozva.

A felsorolt nevekkel
még nem zárult le az eltűnt diákok száma, 

sok szülő csak ezután fogja bejelenteni az el
tűnést.

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

— Rákóczi-ünncpély. Vasárnap délelőtt a 
Tisztviselő Kaszinó dísztermében tartotta ün
nepélyét az Országos Rákóczi Ferenc Szövet
ség IL Rákóczi Ferenc 198 éves halálozási év
fordulójának alkalmából. Az ünnepélyen Szi
geti János felsőházi tag és Lelkes Nándor tar
tottak előadást. Magyar Tamás hegedűművész 
nagy’ sikerrel adta elő Plotényi Nándor szere
nádját.

— Fehér Ödön vette át a miskolci Reggeli 
Hírlapot. A Felvidék egyik legtekintélyesebb, 
legnívósabb napilapját: a Miskolcon megjelenő 
Reggeli Hírlapot Fehér Ödön miskolci szer
kesztő vette át s ezentúl az ö szerkesztésében 
és ikadásában jelenik meg a lap. Fehér Ödön 
több mint harminc esztendeje működik az 
újságírói pályán s tehetsége, tapaszlaltsága ga
rancia arrn, hogy n Reggeli Hírlap továbbra 
is nívós, eleven, érdekes újság marad.

Olcsón de lói Irt, takarít

SSTRICHSTEÍk

előkészít polgárt 
középiskolai magAn- 
vizRgákra, érettségire 
VII., DohAny-iitca 84.

— Nagyszabású kommunlslaszervezkcdésl 
leplezlek le Caernovllzban. Csernovilzből je 
lentik: A rendőrség nngynbbszabásu kommti 
nistaszervezkedést leplezett le. Megállapították 
hogv Fichl Maiim nagykereskedő üzletében 
kommunista-összejövetelek folynak A rendőrség 
tizenöt emberi tartóztatott le, akiket knninm 
nista foglyok kiszabadításával s különböző tar 
rorcselekmenyekkel gyanúsítanak.

— Dr, Beke Manó előadása. Pápáról jelen 
tik: Dr. Beke Manó egyetemi tanár vásárnál 
délelőtt a Lloyd Társulat helyiségében nagv 
számú közönség jelenlétében előadást tartott ,,.*  
"zömök világában'' cim alatt. A nagy tetszéssé 
fogadott előadásért Antnl Géza ref. püspök inon 
dőlt köszönetét a tudós előadónak.

— Hirtelen halál az Erzsébet-köruton. Va
sárnap oste az Erzsébet-körut 18. «zúmu ház 
előtt egy jólöltözött férfi összeesett. Megálla
pították, hogy Ehrensteln Imre 39 éves ma
gántisztviselő esett össze és mire aogitségére 
sietlek, halott volt. Szivszélülés ölte meg.

— Rooscvelt takarékoskodik! Washingtonból 
jelentik: Rooscvelt elnök nz államháztartásban 
újabb nagy megtakarításokat akar elérni. Az 
elnökhöz közelálló körökben hangsúlyozzák, 
hogy az elnök további egymilliárddal akarja 
csökkenteni, a költségvetést. A lengerésze'i és a 
hadügyminiszter utasítást kaptak. hogy az 
1934. évre szólő költségelőirányzatukat 200 mil
lió dollárral csökkenfsé'k.

— Bánó Dezső előadása az Országos Balneo
lógia! Egyesületben. Az Országos Balnwlőaial 
Egyesület rendezésében a Népegészségügyi Mú
zeumban (VI., Eötvös uc< a 3J április 10-én. 
hétfőn este %7 órakor Bánó Dezső „Gyógyfür
dők és üdülőhelyek adói, illetékei és hivatalos 
elszámolásai" címmel előadást tart.

— Megérdemelt osztatlan sikert arat Herczcg 
és Fodor (Thököly-ut 24) húsvéti vására, mert 
közismerten legkiválóbb minőségű és n leg
divatosabb nőj és férfi divatcikkeit esemény- , 
számba menő olcsó árakon árusítja. Méltóztas- 
zék erről személyesen is meggyőződni!
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Uj kocsikat kapott a sikló

A szombatról vasárnapra virradó 
éjjel kicserélték a sikló elavult 

kocsijait

— Éjszakai lehűlés, nappali felmelegedés. 
Vasárnap ragyogó napsütéses tavaszi idő 
volt. Délben + 10 fokot mutatott a hőmérő. 
A Meteorológiai Intézet prognózisa szerint 
változóan felhős idő várható, erős éjszakai 
lehűléssel, de nappali felmelegedéssel.

— Rooscwclt távirata a kormányzóhoz. 
Booseuelt, az Egyesült Államok elnöke választáv- 
jratot intézett Horthy Miklós kormányzóhoz — az 
Acron elpusztulásával kapcsolatban küldött rész- 
réazvéltávinatára Roosevelt köszönetot mond a 
kormányzónak, valamin' az egész magyar nem
zetnek a nyilvánított részvétért.

— A numerus elausus ellen küzdő külföldi 
magyar diákok bizottsága körlevelet küldött 
a magyarországi kollégáknak. Ebben a kül
földi magyar diáko felszólítják kollégáikat, 
hogy velük együtt harcoljanak a tanulmányi 
célokra szolgáló devizák korlátlan átutalá
sáért, a magas tan- és vizsgadijak ellen, a 
tandíjnak a szülök anyagi helyzetéhez való 
arányosításáért, diákjóléti intézmények léte 
sitéséért, ingyenes tankönyvekért, a külföldi 
diplomák nosztrifikálásáért, az álláshalmo
zás ellen, az állástalan diplomások elhelye
zéséért, a numerus elausus minden formája 
ellen és a szegény diákság egységfrontjáért.

— Felvétel a vakok intézetébe. A Vakok 
'József Nádor Kir. Orsz. Intézetében a folyó 
tanév végével történő kilépés folytán több 
férőhely üresedik meg, amelyeknek betöltésére 
pályázatot hirdet az igazgatóság. Kérvények a 
M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszté
riumra címezve f. évi május 15-ig a Vakok 
József Nádor Kir. Orsz. Intézete Igazgatóságá- 

-ná<’ (Budapesté VII., Ajtóst Dürer-sor 30.) nyúj
tandók be.

Orvosilag
megállapított tény,
hogy a rendszeresen adagol

B9NATURIN
kúra — a használati utasítás pon 
tos betartása mellett — 

megszünteti 
a krónikus székrekedést.

—- Dr. Balázs Dezső előadása. A Budai Klub
ban (II., Pálffv tér 5.) folyó hó 51-én kedden 
este 8 órakor ifj. dr. Balázs Dezső ügyvéd elő
adást tart „A titok és a bün“ címmel.

— A Békésmegyei Egyetemi Ifjak Kőre hus
vét vasárnap este tartja 40 éves jubileumi mű
soros estjét a Békésmegyei Caslnóban Békés
gyulán. A Kör 40 éves múltjához méltó jubileu
mi műsora után tánc lesz reggelig. Meghívók 
igényelhetők: A Kör elmén, Budapest, IX.. IJ- 
liom-utca 13. és dr. Blahó Dezső urnái, Békés
gyula, Nagyváradi-ut 10. sz. alatt.

— Gondoskodjunk a tüdőbetegekről és lel
kesedjünk a magyar művészeiért. A József fő
herceg és Auguszta főhercegasszony védnök
sége alatt működő Országos Tüdőbeteg-szana
tórium Egyesület betegeinek megsegítése cél
jából ez év április, május és junius havában 
egyes vasár- és ünnepnapok délelőttjén tavaszi 
művészeti sétákat rendez, melyek keretében 
fővárosunk legszebb gyűjteményeinek egy ré
szét mutatja be.

— Vasárnapi sakk torna. A Magyar Sakk 
Szövetség nemzeti mcsterversenyének vasárnap 
délután tartották második fordulóját. A nagy ér
deklődéssel kisért versenyt Stetner Lajos ellen 
Canál E. nyerte. Erdélyi (Temesvár) pedig A’o- 
ródít győzte le. Székely—/J/íen/huI-mcccs ered
ménye 1:0. A Pikler—Slciner Endre és a Balog 
dr.—Havasi-meccsek függőben maradlak. A mes
terképző verseny eredményei a következők: Jaki 
—Bárány 0:1, Kluger—Wcssely 0:1. Berkes—Bo
ros 0:1, Furber—Heim 0:1, Mészáros—Wicser 
*/»—’/», Rámáid—László 0:1, Szabó—dr. Maycr 
1:0, Barna—Csiszár 1:0.

— Budapesti körözésre Nagykanizsán letnr 
láttattak egy szobrásznőt. Nagykanizsról jelen
tik: A rendőrség az éjszaka folyamán szállodád- 
Jenőrző razziát tartott. A Rózsa-szállodában rá
talált Kéri Gyuláné szombathelyi 30 éves szob- 
rászmflvésznőre .akit a budapesti törvényszék 
oklmthamislfás miatt kórőz. Kéri Gyulánál le
tartóztatták és útnak Indítják Budapestre.

— Felesége szemelátlárn megméryeztc magát. 
Keszthelyről jelentik: Hordy János kórházi ápoló 
néhány nappal ezelőtt összeveszett feleségével. 
Hardy tegnap újabb heves szóváltás ulán felesége 
szsmeláttára szublimáltál telt poharat hajlott fel. 
Az asszony orvosért sietett, aki inegallapilolla. 
hogy a szublimál súlyos roncsolásosai végzett az 
öngyilkos ember szervezetében. Súlyos állapot
ban kórházba szállították.

Összemarcangoii a csapati cirkusz 
leopardia egy Kisfiút

Óriási pánikot okozott a gyermek szerencsétlensége
Vasárnap délután óriási pánik keletkezett 

a csepeli Piac-téren, ahol néhány nappal ez
előtt egv vándorcirkusz ütött tanyát. A cir
kusz tulajdonosa, Schneller Péter vasárnap 
délutánra nagy előadást hirdetett s az elő
adás szüneteiben a cirkusz mellett vasketre
cekben helyezték cl a cirkusz vadállatait: 

oroszlánokat, tigriseket, leopárdokat.
A vadállatoknak nagy publikuma volt. 

Szabó István tízesztendős fiúcska barátaival 
ugyancsak ott sétálgatott a ketrecek előtt. A 
kisfiú az egyik vasketrecbe zárt leopárddal 
játszani kezdett. Eközben

a leopárd mancsaival elkapta a fiút és 
nyakán, arcán, kezén súlyos sérüléseket 

ejlett.

Ttíftofi és rejtélye fi a felafiasstott 
varrónő fitofizatos Halála fiörül

Búcsúlevelében azt itta, öngyilfios lesz és most 
egy névtelen levél azt állítja: meggyilkolták

Bucsi Mária 37 éves varrónőt szerdán föl
akasztva, holtan találták a Lilion-utca 27. 
számú házban lévő lakásán. A rendőri bi
zottság búcsúlevelet talált. A levelet egy is
meretlen férfinek irta, akit igy szólitott meg: 
„Drága Apukám!" A levélben azt irta,

Öngyilkos lesz, ne boncolják fel.
Kétségtelennek látszott, hogy öngyilkos

ság történt és Bucsi Máriát eltemették.
Áíost azután

névtelen levél
érkezett a főkapitányságra. A levélíró szerint 
Bácsi Mária nem lelt öngyilkos, meggyilkol
ták. A névtelen bejelentő azt állítja, Bucsi 
Máriának az utóbbi napokban rejtélyes láto
gatói voltak, négy-öt titokzatos fiatalember 
fordult meg a lakásán, ezeket gyanúsítja az
zal, hogy

— Japán áttörte a kínai hadsereg máso
dik védelmi vonalát. Tokióból jelentik: A 
japánok véres és borzalmas áldozatokkal 
járó küzdelmek során teljesen, felmorzsolták 
a kínai haderőt, amely elvesztette ellenálló
képességét és már egészen erőtlenül védeke
zik. A kínaiak üldözése közben a második, 
kínai védelmi vonal áttörése a japánok előtt 
megnyitotta a főkaput Peking és Ticncsin 
előtt.

— Eny nagykanzslai gazda halálos szeren
csétlensége. Nagykanizsáról jelentik: Kolarits 
György 53 éves nagykanizsai gazda kocsin a 
szomszédos szőlőhegyre igyekezett. Útközben n 
lovak megbokrosodtak. Kólarics lezuhant a ko
csiról és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, 
hogy meghalt.

— A pannonhalmi főapát ünnepélyes be
iktatása. Húsvéthétfőjén iktatja be Scrédi 
Jusztinján bíboros hercegprímás ünnepélye
sen Kelemen Crisostost, az uj pannonhalmi 
főapátot. Az ünnepélyes felavatáson — ér
tesülésünk szerint — résztvesz Gömbős 
Gyula miniszterelnök, Iióman Bálint köz
oktatásügyi miniszter és Darányi Kálmán 
miniszterelnökségi államtitkár.

Sok időt takarít meg 
konyhabútorának tisztításánál, ha
Ft©rnjtKnaöylemHzel

bnrltla.
— Döntetlen a Bridge Club és a Fészek 

bridge versenye. Nagy nézőközönség részvé
telével játszották le a Fészek Club játékter
mében a Fészek Club és Bridge Club verse
nyének első félidejét. A Ferenczy— Leitner— 
Szervit zky—Bukovins: ky-team döntetlenül 
végzett a Fészek Keleti—Kiár—Korcin— 
Pécsi-teamjével szemben.

— Lókötésért letartóztatták Mczőssy 
László tönkrement földbirtokost. Debrecen
ből jelentik: Mczőssy László földbirtokosi, 
Mczőssy Béla volt földművelésügyi minisz
ter unokaöccse!, lólopás miatt jelentette fel 
Katz Hermán földbérlő. A nyomozás megál
lapította, hogy Mezössy, Katz istállójából 
két darab hátaslovat tényleg clkötött s a lo
vakat potom pénzért cigányoknak eladta. 
Mczőssy László ellen már több hasonló fel
jelentés érkezett. A csendőrök elfogták az el
szegényedett, teljesen vagyontalan, tönkre
ment földbirtokost és beszállították a deb
receni ügyészség fogházába.

— Sztcrényi József báró visszavonul min
den közéleti szerepléstől. Sztcrényi József 
báró, — aki legutóbb lemondott balos bi
zottsági tagságról —, most bejelentette, 
hogy lemond az Országos Ipartanács elnök 
ségéről és a Magyar racionalizálási Bizottság 
tagságáról is. Politikai körökben elterjedt 
hírek szerint báró Sztcrényi lassanként vis
szavonul minden közéleli tisztségtől és szó 
van arról, hogy lemond a felsőházi tagság
ról is,

A gyermek nyakából és karjából jókora 
husdarabul tépett ki a vadállat s a kis Szabó 
István

sikoltozva, vérző testtel rohant el a vas
ketrectől.

Pár perc alatt óriási pánik támadt a cir
kusz környékén. A vérző gyermek láttára azt 
hitték, hogy a vadállatok elszabadultak s 
összemarcangolták a fiút.

A mentők első segítségben részesítették a 
kis Szabó Istvánt, akit kórházba szállítottak. 
A rendőrség

szigorú vizsgálatot Indított
annak megállapítására, kit terhel a felelős
ség a súlyos szerencsétlenségért .

eltették láb alól a varrónőt.
Szerinte Bucsi Máriának megtakarított va

gyonkája volt, készpénzben és takarékkönyv
ben, ez eltűnt. A bucslevélnek azt a magya
rázatot adja, hogy a levél nem Bucsi Mária 
kezeirása,

valamelyik tettes Irta a levelet,

hogy ezzel leplezze a bűncselekményt és fél 
revezesse a rendőrséget.

A rendőrségen nem tartják teljesen ko
molynak a névtelen bejelentést, minden
esetre azonban az ügyet

átadták a gyilkossági ügyek nyomozásá
val foglalkozó rendőrtisztnek 

és most megindult a vizsgálat, hogy tisztáz
zák, mi igaz a bejelentésből.

— 100 éves a táviró. Az elektromosság 
történetének nagy állomása van: pontosan 
száz esztendeje annak, hogy Gauss és Weber 
feltalálták az elektromágneses távirást. A 

müncheni Dctitsches Museumban mai napig 
őrzik a két német feltaláló azóta természete
sen már nagymértékben módosított találmá
nyának első kivitelezett formáját — ezt a 
táviróasztalt.

— Filmtekerccsel akartak felgyújtani egy há
zat. Az éjszaka Taksony községben kigyulladt 
Pasavics Gyula budapesti vállalkozó Inatlanul álló 
háza. Az önkéntes tűzoltók rövidesen eloltották 
a tüzeit. A csendörség megállapitotla, hogy gyúj
togatás történi. Ismeretlen lettesek a háztetőre 
erősítettek egy filmtekercset, a filmszalag végét 
leengedlék egészen a földig és meggyujtotlák. A 
csendőrség keresi a gyujlogatókst, akik valószí
nűen bosszúból akarlak kárt okozni Pavaslcsnak.

— A slklópéntrfpos balesete. I’ á I János 59 
éves pénztáros ,ak| n budai hegyisikló alsó pénz
táránál teljesít szolgálatot, vasárnap reggel hirte
len rosszul lelt, összeesett fülkéjében s a Várba 
igyekvő utasok fedezték fel a pénztáros rosszalló
tól. Értesítették a mentőket, akik megállapították, 
hogy Pálnak súlyos belső baja van s nz uzsoki- 
utcai kórházba szállilotlák.

— öngyilkosok. T ót h Mária 23 éves jegy- 
szedönö, Szondy-ulca 90. alatti lakásán ismeretlen 
méreggel niegniérgez.te magát. — Erdélyi Sán- 
dorné 24 éves ápolónő a Kender-utca 25. alatt 
veronállal megmérgezte magát. — Beck Mihály 27 
éves pincér a Fitimei-ut 19. előtt üvcgdnrnbokkal 
balkarján nz ereket fölvágln. — Granitzer Gusz- 
távné 39 éves Inkatosscgéd felesége Vilmos csá
szárul 33. alatti lakásán ismeretlen méreggel 
megmérgezte magát, Amenlők valamennyiökál a 
Rókus kórházl*a  szállilotlák. — Czlrus Béla 30 
éves magántisztviselő Kozma-utca 7. alatti laká
sán revolverrel mellbelőlte magát és meghall. 
Holttestét a törvényszéki bonctani intézetbe szállí
tónak. Hozzátartozói szerint tettél anyagi okok 
miatt követte el.

— TÜz pusztított egy vasmegyei község
óén. Győrből jelentik: A vasmegyei Vönöc 
községben tűz pusztított. Móráét János föld- 
míves háza gvulladt ki s a tűz átcsapott Kit- 
tusi Súndornc és Kovács József házába is. 
Mind a három ház leégett. A kár többezer 
pengő.

— Felakasztotta magát felesége sírjánál. 
Keszthelyről jelentik: Pintér József 70 éves ker
tész tegnap kiment a (emelőbe. ahol felesége siria 
mcHett lévő fűzfára felakasztotta mayát. Mire rá
talállak, halott volt. Tettét anyagi gondjai miatt 
követte el.
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Megfojtotta újszülött 
gyermekét

A bestiális anyát letartóztatta 
a rendőrség

Vasárnap délben gyermekülés büntette elmén 
előzetes letartóztatásba helyezlek özv. Hcrmann 
Istvánná 41 éves takarítónőt, aki a rendőrség 
föltevése szerint

megfojtotta újszülött kisgyermekét.
özv. Hermannó pár nappal ezelőtt a külső 

Júszberónyi-ut 13. sz. alatti lakásán súlyosan 
megbetegedett és a kihívóit orvos intézkedett, 
hogy sürgősen szállítsák a szülészeti klinikára, 
mert anyai örömök elölt áll. Amikor a mentők 
megérkeztek.

a gyermeket holtan találták az ágyban
és érdeklődésünkre az asszony azt felelte, hogy 
halva született a gyermeke, özv. Hermannét kór
házba szállilotlák, de jelentést lettek az esetről 
a főkapitányságnak, miután gyanúsnak, találták, 
a körülményeket. A rendőrség elrendelte az új
szülött gyermek holttestének a felboncolásál, a 
boncolás meg is történt és azt állapította meg, 
hogy

a kisgyermeket megfojtottak.
A boncolás megállapítása alapján vasárnap 

délelölt detektív ment ki a szülészeti klinikára, 
hogy kihallgassa özv. Hermannét. Az orvosok 
közölték, hogv állapota már annyira javult, 
hogy további kórházi ápolásra nincs szükség, 
mire

előállították a főkapitányságra,
ahol továbbra is kitartott credli vallomása mel
lett, de a rendőrség minden tagadása dacára is 
letartóztatásba helyezte és álkisérlc az ügyész- 
ség fogházába.
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— Mégis kivégzlk u hét alabaniai négert. 
Nem Yorkból jelentik: Egész Amerika óriási 
izgalommal várja az alabamni Decaturban 
székelő bíróság ujralelvételi tárgyalását, 
amelyen a hét halálraítélt néger sorsáról 
kell dönteni. A négerek ellen az a vád, hogy 
fehér embereket öllek meg, de a négerek ár
tatlanságukat hangoztatják. A tárgyaláson az 
esküdtek tizennyolc óra hosszat tartó ta
nácskozás a négerek bűnössége mellett dön
töttek s igv most már bizonyos, hogy vala
mennyit kivégzik.

— Két nőt elgázolt az autó az Erzsébet- 
kőrúton. Vasárnap este Zsillé Géza autó
kereskedő gépkocsiján az Erzscbet-körut 
és a Wesselényi-utcn sarkán elütötte Lömy 
Margit 30 éves leányt, aki Relncr Márkusznó 
50 éves magánzónővel lépelt le az úttestről. 
Lömy Margit könnyebb sérülést szenvedett, 
mig Retnernéf súlyos agyrázkódással élet- 
veszélyes állapotban szállították a Rókus- 
kórházba. A vizsgálat megindult.
„ — A nngyknnlzsnlnk érdekes tervet n csődbe- 
jutott \ nlko birtokon. Nagykanizsáról jelentik: 
A csödbeiuloll többezer holdas Vu.'Ao-birtokkal 
kapcsolatban érdekes akciót határozott el a város 
kép viselőlcstiilclc. Beadványt intézett a polgár
mesterhez. akit arra kért, interveniáljon a kor
mánynál, hogy nz állam vásárolja meg a hatalmas 
birtokot és ott telepítéseket végezzen. Egy egész 
ntezővárost lehetne a Vilko birtora ielepiieni, nz 
uj város lakossága foldnélküli munkásokból, 
tönkrement gazdákból állana.
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Premier után
VACSORA NYOLCKOR. A fáktól nem IAl

ink az erdő — gondoltam, amikor Átfutot
tam a Vígszínház gazdag szinlapját. De kel
lemes cealódásként állapítom meg, hogy da
rab is tan. A konvenció hazugságának tiz- 
ké^Mtn villanása filmszerűen vclit elénk egy 

i ÜkoN Hona

sereg érdekes emberi sorsot. Kellemes az Is, 
hogy a színpadi játék mai stagnálásában uj 
ötleteket üdvözölhetünk úgy a darabban, 
mint a szinpAdon. Okos, tinóm munka ez, 
amelyet Gőth Sándor bizonyára egyéni am
bíciókat törő és az cnsemble keretébe állító 
energikus keze száz százalékig megmentett a 
Vígszínház színpadán is. Milyen öröm kis 
szerepekben is ilyen művészeket látni, mint 
Fedők Sári, Titkos Hona, Gólhné Kertész 
Ella, vagy éppen Csortos Gyula, Somlay Ar
túr és Hajnal Gábor. Az cnsemble diadala ez 
a darab, Amelyben nagyszerű helyet kapott a 
színház remek kis Agai Irénje, Márkus Mar
gtja és Lipótváros szívdöglesztője: kis Inas
szerepben Jávor Pál. Zala Karola, Lada- 
merszky Margit, Végh Sári, Sitkey Irén, Si
mon Marosa, Makláry, Gárdonyi, Bárdi, Ko
vács Károly, Somló István és Dózsa egy-egy 
villanásnyi értékei a vígszínház! előadásnak, 
amely ezúttal a szó nemesebb értelmében 
vígszínház!.

Karriert csinált a kis 
Maritza Sári

Hogv8n lett az erdélyi magyar 
leányból Chaplin menyasszonya 
és Hollywood ünnepelt sztárja?

W elmúlt nyári szezón nngv szenzációja a 
Riviérán: Chnrlic Chaplin és egy kis magyar 
leájjy, Maritza Sári szerelme vílt.‘ Ez « tizen- 
nvoüévrs fiatal leány, nkinek szülei a háború 
utáni időkben Délfranciaországba vándoroltak 
ki Besztercéből,

nagyszerű trükkel fogta meg
a megközelllhetetknnek vélt és valósággal kor
donnal elzárt filmsztárt Maritza szülei szőlő
birtokosok a Provence-ban s a kislány

naponta rgy-egv liveg tüzes vörösbort éa 
egy csokor vörösrózsát küldött Chaplin

nek,
azzal, hogy egy magyar leány fejezi ki ezzel 
hódolatát. Egy szép napon pedig egyszerűen 
Chaplin elé állt, bemutatkozott, a többi pedig 
magétól ment. Chaplint a kis Sári nélkül el 
Bem lehetett képzelni, elvitte magával Ameriká
ba is, ahol kirobbant a szenzáció, hogv

Sári Maritza ChapUn menyasszonya.
A tlzennyolcévcs fiatal leány azonban a hir

telen kerekedett népszerűséget másként kama
toztatta Nem akart Chaplin felesége lenni, ha
nem amikor n Paramount-fllmgyár ajánlattal 
kereste fék szó nélkül 'elbontotta az eljegy
zést és

fllmszlnésznő lelt.
Chaplinről azóta megállapították, hogy azért 
nem csinál filmet, mert végzetesen szerelmes. 
Maritza filmje azonban elkészült Az eladó ga
vallér címmel. Egy bécsi kislányt játszik és 
partnere a filmben egy huszárkapitány szerepé
ben Berbert Maishali, a Becsületes megtaláló 
népszerű szélhámosa. A most már tizenkilenc- 
éves szőke leány megcsinálta karrierjét ezzel 
a filmjével.

film, amelyet érdemes 
megnézni...

Tehát lehet jó magyar filmet is gyártani! 
Példa erre n Kísértetek vonata, amely pá
ratlan népszerűséggel dübörgőit be egyene
sen a közönség kegyeibe. Az expanzív ha
tású, mindvégig izgalmas és érdekes filmet 
Törzs Jenő, Beregi Oszkár. Rökk Marika, 
Lndomcrszkv Margit, Gombaszögi Ella, 
Bodó len. Ihász Lajos, Pethes Sándor, Ker
tész Gábor és Makláry Zoltán játsszák ki
tünően. A rendezés Lázár Lajost dicséri. Ezt 
a filmet valóban érdemes megnézni.

GUSTAVFPÓHUCH Idtállt alakltáaa-. 

amiről az asszonyok álmodnak! 
iril tána történe egy szerelmes szép asszonyról, aki őkazert és szivet isbolt

Rendezte: Mától’

Bolváry Géza * P A L A C E

SZI1WHÁZ — MOZI
Horváth Menyus, a hírhedt 
magyar származású nemzet

közi kalandor a berlini 
Metropol-Theater élén

A magyar Krausz Mihály operettjét mutatta be
Horváth Menyus — van-e, ki e nevet nem 

ismeri? — ismét beszéltet magáról, ezúttal 
Berlinben. Ez a magyar származású nemzet
közi kalandor, akinek viselt dolgai a konti
nens összes rendőrségeit foglalkoztatta, min
dig ott jelenik meg,

ahol a iegzitvarosabb hx élet.
Pompásan éviekéi a paragrafusok útvesztői 
közölt, úgyhogy bár ezer mulatságos és ve
szedelmes kaland szövődik nevéhez, még min
dig büntetlen előéletű. Mint az ángolna siklik 
ki a büntető hatóságok megtorlása elől, vi
szont arról is gondoskodik, hogy ennek a ko
lozsvári, állítólag zsidó szülőktől származó 
kalandornak nevét egykönnyen ne felejt
sük el.

Szenzációként robbant ki Berlinben, hogy
Horváth Menyus, a hatalmas Metropol- 
Theater érdekkörébe tartozó színházak 

teljhatalmú vezetője lett.
Hogy mint sikerült az ottani nacionálszo- 
cialista világban ez egy magyar származású 
embernek, azt sűrű titok fedi. Csak a követ
kező tények állapíthatók meg: Abban az idő
ben, amikor a tragikus sorsú llotler fivérek 
menckülésszeriien elhagyták Berlint és kilenc 
színházi vállalkozásuk összeomlott, sorsukra 
hagyták a Metropol-Theatert is, amely 

épületnek ■ tulajdonosa: a Kreuger- 
konszern.

A szélhámos svéd gyufakirály berlini expo-

Az első fecske: Bársony Rózsi 
behívót kapott a berlini Ufótól

A magyar Cserépy Arzén rendezi az első nagyszabású 
hitlerista filmet; „Deutschland über alles“ címmel

A berlini magyar művészek emigráns cso
portja, amelyhez szombat este Dénes Osz
kár és Czifra Géza színházi és filmproducer 

vasárnap este Halmay Tibor csatlakozott 
és amelyet a napokban a román turnéjáról 
hazaérkező Eggerth Márta fog gazdagítani, 
bizonyára örömmel veszi tudomásul, hogy 
Berlinijén a helyzet lényegesen enyhült a 
külföldiek szempontjából is. A legerŐszako- 
sabb eltanácsolások után, ugv látszik, kezde
nek más belátásra jutni a legszélsőbb nácik 
is. Példa erre Bársony Rózsi esete, aki

hétfőn hajnalban 01 vonatra, 
hogy visszautazzon Berlinbe és eleget tegyen 
szerződéses kötelezettségének. Mivel a Grosses 
Schauspielhausból, ahol százhúszszor ját
szotta Bársony Rózsi óriási sikerre a Ball its 
Savoy egyik főszerepét

nem a legudvariasabb formák között 
vált meg

a kitűnő fiatal művésznő és köztudomású 
az is, hogy a berlini Ufa vezetőségében is a 
szélsőjobboldali elemek kerültek uralomra a 
mérsékelt Hugcnberg-csoporttal szemben,

Németh Mária hirtelen elhagyta
Állítólag 
májusra

Berlint és Bécsbe utazott
luuaszioiiák az egyhónapos német vendégjátékom

Berlin, április 0.
(A Hét jói Napló tudósítójának telefonje

lentése). Németh Mária az elmúlt hétfőn vas
megyei birtokáról Berlinbe érkezett. A 
Stödtische Opernben egyhónapos vendégsze
replését kellett volna megkezdenie. Németh 
Mária első este a Toscában. második este A 
Sutoméban lépett fel óriási sikerrel, de

harmadik este már hiába várta a nagy 
magyar énekesnőt a berlini közönség.

Németh Mária ugyanis sürgősen csomagol! 
és elutazott Berlinből, félbeszakítva egvhó- 
napra tervezett vendégjátékát. Németh Má
ria távozása annál is nagyobb feltűnést kel
tett Berlinben, mert a művésznő született 
katolikus.

Németh Mária Bécsbe utazott, ahol a 
Staatso perben vendégszerepel. A berlini szer
ződését állítólag májusra halasztották el. 

ziturája: Rotlerék távozása után rátétté ke
zét az épületre és próbálta értékesíteni. A 
napokban aztán a svéd gyű fatröszt berlini 
irodája hivatalos átiratot kapott a német ha
tóságoktól, hogy

■ színház fölötti rendelkezési jogot en
gedjék át Horváth Menyusnak,

aki okiratokat mutatott fel annak bizonyitá 
fásául, hogy a Kreuger-tröszt stockholmi 
csődtömegétől felhatalmazást kapott a Metro
pol-Theater átvételére. A svéd tisztviselők, kik 
előtt már régebben ismeretes volt az öngyil
kossá lett

Ivar Kreuger és Horváth Menyus állító
lagos barátsága,

szó nélkül engedelmeskedtek a hivatalos fel
hívásnak és ma már Horváth Menyus végzi 
náci-szellemben azt a

tisztító munkát,
amelyet Berlin összes színházainál tapasztal
hatunk.

Az azonban javára szolgál, hogy egy ma
gyar szerző: Krausz Mihály „Die Linden- 
wirt“ című operettjét mutatta be — első 
ténykedésében.

Horváth Menyust kalandos élete tehát 
egyelőre a színigazgatói székbe sodorta. Bér 
lin biztosan nagyszerűen produkciót fog 
látni tőle.

Stób Zoltán

éppen ezért feltűnő, hogy Bársony Rózsi pén
tek este telefonutasítást kapott, hogy azonnal 
térjen vissza Berlinbe,

vasárnap pedig expresszlevélbcn szólí
totta fel Bársony Rózsit az Ufa vezető
sége, hogy hétfő estére jelentkezzen a 

berlini irodában,
úgyhogy kedd reggel megkezdhessék a lég 
újabb Ufa-film felvételeit. Bársony Rózsi 
vasárnap egész este pakkolt, hogy hétfő haj
nalban elutazhasson.

Ugyanakkor, amikor Bársony Rózsi ber
lini filmezése elé semmi akadály nem gör 
dűl, a hivatalos Németország, illetve Goeb- 
bels propagandaminiszter nagy feladattal bi 
zott meg egy Berlinben élő magyar rendezőt, 
aki régebben Hollywoodban a tömegfilmek 
rendezésével szerezte meg jólesengö nevét 
Cserépy Arzén kapott megbízást ugyanis az

első hatalmas, reprézentábiils nacionál- 
szoclulhta film megrendezésére

és ennek a filmnek a címe a német himnuszé: 
„Deutschland über alles‘\

Távozását teljes rejtély fedi és a berlini 
közönség

nem tud magyarázatot találni.
a művésznő hirtelen és váratlan távozására, 
amelyre csak ő tudna tényleges és autentikus 
felvilágosítással szolgálni.

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

NEMZET! SZÍNHÁZ? Üdére (US). 
VKLSZINHAZ? Vacsora nyolckor (8) 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ, Mlnf.cn férj (8). 
MAGYAR SZÍNHÁZ Rulett (8). 
KAMARASZÍNHÁZ: Bolondóra (8). 
PESTI SZÍNHÁZ? ZaAkbamacaka (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ? Kék Umpéz (8).
ANDRASSY-UTI SZÍNHÁZ? A esodahogedü*  (»). 
TERÉZKORl'TI SZÍNPAD. A labAnl gróf (P). 
BETHLEN TERI SZÍNPAD? Tlmoza (M éa 
LABR1OLA SZINHAZi Blaratnan (8). 
ROYAt ORFEUM? Okító 6JS. ’-JW.
KOMÉDIA ORFEUM: Tengerre Manó ($49». 
STEINHARDT SZÍNPAD. Bolt ét Steinbardl (Stf).

A kormányzó kabinetirodája ma értesítette 
az Association Pcüple Alltance-ot, amely a kül
föld! magyar művészek hangversenyéi rendezi 
a nyomorenyhilö akció céljára, hogy családjá
val együtt részlvesx az április 27-ikl hangver
senyen. A nagy díszhangverseny védnökségét 

József. József Ferenc, Auguszta és Anna főher« 
regasszonyok élén a legkitűnőbb társadalmi 
előkelőségek vállalták.

♦
A Vígszínház szombati premierjén két 

baleset történt. Az első felvonás első képét 
Góth Sándor orrvérzéssel játszotta végig. 
Mikor jelenetével végzett, az első sorokban 
Ülő közönség hosszasan megtapsolta. A má
sodik baleset Somlay Artúrral történt, aki- 
nek szerelmi jelenete van Ágai Irénnel. A' 
kis flapper tulhevesén ölelte meg Somlay 
Artúrt, miközben Somlay nyakkendőtűje 
mellébe szűrődött. A művész a nagy fáj
dalmak ellenére végigjátszotta a jelenetét.

*
Ritka fénnyel ás pompával zajlott le 

Hátkai Márton harmincéves jubileuma 
szombaton éjszaka. .Ezen a jubileumon, 
ahol a nézőtéren a társadalmi élet szine- 
java, élén a kormányzóval és családjával 
jelent meg, a színpadon pedig a művész
világ krémje vonult fel, kedves és derűs

A jubiláns Hát kainak vitéz Haár Aladár minise*  
téri tanácsos átadja a kormányzó kitüntetését, 

epizódként hatott Salamon Béla, aki a ko
mikus küldöttség élén ezekkel a szavakkal 
köszöntötte fel Rátkail:

— Üdvözöllek abból az alkalomból, hogy 
negyven éve vagy színész.

— Pardon — szólt közbe Rátkai —, csak 
harminc éve!

— De a konzorciumot évek duplán szó*  
mitanak, — vágta rá Salamon s a közön
ség a tréfát megértve, alaposan megtapsolta 
mindkettőjüket.

*
Joe Pasternak, a berlini Unlversal magyar 

zármazásu gyártási vezetője Is Pesten van. El
mondotta, hogy fiaál Franciskával a következő 
berlini filmjét feltétlenül megcsinálják, azután 
Pesten is készítenek egy filmet, de az apropo, 
amely Budapestre hozta, egyelőre ■ Kum und 
Gruss — Veronika bécsi premierje volt.

—' Tegnap mutatták be egyszerre hat bécsi 
színházban a legutolsó Gaál Fraudska-filmet 
— mondotta. — Ott voltam a bécsi premieren, 
mondhatom, hogy ez az utóbbi idők egyik leg
nagyobb filmsikere. Különösen őriád siker*  
van Gaál Franciskának, akit eddig Récs nem 
nagyon Ismert, de most egyszerre megszeretett. 
Gaál Franciska Dolly Haas-szerü gamlnsége 
egycMpásra meghódltota a bécsi közönséget, 
amely természetesen rögtön szivébe fogadta 
ujbői régi kedvencét: Paul Hörbigert is, aki a 
kis Veronika partnerét játssza. A bécsi siker 
után remélem a budapesti sem marad eL

♦
Ismét egy berlini magyar, akit azonban soha*  

t.em felejtett el Budapestnek az a művésztársa- 
ága, amelynek mindig kedvelt tagja volt: Pán 
lózsef. az ismert tervezőművész.

— Négy és fél éven át éltem külföldön. Nem*  
csak Berlinben, hanem Párisi ól Kopenhágáig 
és Rómáig sok helyen dolgoztam. Rengeteg szín
padi munkát és filmet csináltam, de közben öt*  
venkilenc éttermet, bárt és áruházat dekorál
tam. Legutóbb a lipcsei kiállítással kapcsolato
san dolgoztam intenziven.

Pán Józsefet két színház kínálta meg szerző
déssel és valószínűleg a filmgyártásban is élénk 
szerepet játszik.

A napokban Pesten járt divatos zenemü
veinek eldirigálásfi céljából a világhírű orosz 
zeneszerző. Nem főtt egyedül, ifjú, csinos, 
dekoratív titkárnője kísérte a dúsgazdag, de 
fukarságig takarékos idősebb művészt. Még 
Parisból két egyágyas szobát és ecy szalont 
rendelt az előkelő dumaparti hotelben. Az 
egyiket magának, a másikat ifjú titkárnőjé
nek. Megérkezése után megtekintette a szó. 
bákat és az árakat és rövid gondolkodás után 
megváltoztatta távirati rendelését és gondter
hes arccal fordult a szálloda igazgatójához;

— Nyittasson inkább egy kétágyas szobát! 
Csak semmi fakszni.

♦
Az idei olimpiádon csak egy győzelmet arat

tak a fehér úszók a japánok felett és pedig a 
100 méteres távon. Az imponáló győzelmet 
Buster Crabbe, ez az Ideális termetű, hatalmas 
mellkasu és klasszikus szépségű amerikai ifjú 
nyerté el. A Paramount-filmgvár leszerződteti*  
és a Dzsungel királya című ülni ben azonnal fel 
is léptette. A filmben Crabbe egy féligaproszlán, 
félig ember szerepel játszik, bámulatos testkul
tusszal és dicséretes színész! készséggel. Ez az 
oroszlánember nem más, mint az őserdőben 
oroszlánok között felnőtt fehér oroszlánvadá
szok gyermeke. A filmnek Magyarországon 
Pánik a városban lesz a címe.

„Amblció'-matlné elmen április 23 án fiatal 
?hetségek muta-lkoztak be a Be.hlentéri Színpa

don. A matiné két főrendezője, Guthi Lás ló és 
Köry László, egész csomó ismert és ismeretlen, de 
mindenképpen lehetséges fiatal színészt és sxi- 
nésxnöt fog a publikumnak prezentálni, ___
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— Úgy ? — húzta el a szót Heda___Igazár.
kedves tőletek.

Megálltak a hotel előtt és bevonultak a 
sárga terembe.

Alig rendelték meg az italt, mikor hirteler 
egy magas, soványarcú férfi közeledett az asz
tal felé. Szemén monokli volt és kicsi, spa- 
nyol-amerikaias bajusza, alig fedte ajkai szó 
lét. A fiatalember széles mosollyal nyújtott.' 
Berti bácsinak' a kezét, majd kezetcsókolt 
Hedának is és leült' a kis kerek asztal mellé

1.

Boldog mosollyal s kissé rejtélyesen, mint 
akinek különös titka van, várakozott Hedára 
a terraezon az anyja.

— Mi az, anyuci? — kérdezte Heda. Csak 
nem nyertük meg a főnyereményt?

— Nem, nem, te csacsi, — mondta kedve
sen. Berti bátyád telefonált. Nagy meglepe
tése van számodra,

— Hogy-hogy?
— Meg akar ismertetni valakivel.

Biztosan megint egy új partit akar aján
lani, — mosolygott gúnyosan Heda. Az 
utóbbi időben úgy látom az a kedves rokon
ság legfőbb vágya.

— Csak ne gúnyolódj. Inkább megköszön
hetnéd a nagybátyádnak. Elvégre minden 
rendes lánynak férjhez kell menni. .

—Vagyis minden rendes mama férjhez 
akarja adni lányát, — igazította ki Heda.

Anyja karonfogta és bevitte magával a szo
bába.

— Hallgass rám édes. Hallgass egyszer 
anyádra. Öltözz föl szépen, vedd föl azt a hal
vány ribulding ruhádat és menj el a nagy
bátyádhoz. Tedd föl az ékszereidet is.

— Szóval nagyzolni kell megint.
— Nem, fiam, csak rendesen kell megje

lenned ...
— Tudom, — hajolt oda az anyjához és 

megcsókolta. — Úgy öltözöm fel, ahogy kí
vánod. Sőt még a smaragd karkötőmet is fel
teszem.

Bement a szobájába. Lehúzta magáról a ru
hát s kombinéban megállt a tükör előtt. A 
szoba tele volt a délután aranyporával s a 
közeli kertből édes illatok áradtak be hozzá.

Odament a telefonhoz, felvette a kagylót s 
leszólt a garageba.

— Halló! Gábor, készítse elő a Lincolnt. A 
nagybátyám ékhoz megyünk.

, jUidgy. letette a k^gylgt, anyja jött be új.; 
hói a szobába. Csupa mosoly volt az arca--

— Te Berti bácsi újra telefonál. Si&s.
Megigazított a vállán egy pántot, majd 

hátrább lépett s gyönyörködve nézte.
— Szép vagy ... nagyon szép.
— Igazán? — mosolygott a lány.
— Igazán. Az a bécsi gyerek biztosan be

léd szeret
Heda hirtelen megfordult. Hízelgett nek: 

• szó:
— Bécsi ? Már ezt is tudod ?
•— Mindent, fiam.

2.

Négy óra elmúlt, amikor megjelent a Berti 
bácsi lakásán. Az öreg már teljes díszben, 
feketeruhába öltözve, megborotválkozva, ki- 
pomádézva s valami vad férfiilattal kiké
szítve várta a könyvtárszobában.

— No, ebadta. Csakhogy végre Itt vágj-. 
Az a fiú már lejárja a cipőjét a hallban... 
Ha tízszer nem telefonált, egyszer sem.

Berti bácsi igen beszédes ember volt, a csa
ládban távbeszélőnek is hívták. Most különö
sen ömlött belőle a szó. Nem tűnt hát fel He- 
dának, hogy az öreg a legnagyobb részletes
séggel tért ki ennek az állítólagos jó párti
nak az ecsetelésére: Hogy micsoda stramm 
gyerek. Milyen gazdag. Milyen jó családból 
való. Hogy mennyire futnak utána a nők... 
Meg hogy Berlinben bőrgyára volt, igen kép
zett ember és itt akar letelepedni Magyar
országon ...

Egyszóval mindent elmondott róla Berti 
bácsi, amit ilyenkor szokás. De amikor Heda 
azt kérdezte: És azután, hogy hívják ezt a 
férfiideált, ezt a Navarro-Valentin kreációt? 
Berti bácsi megzavarodott.

— Izé... Nézd csak, valami Malomsoky... 
vagy Máriásy... hosszú neve van ...

Heda nagyon élvezte az öreg kínlódását r 
méginkább faggatni kezdte.

— És pénze van, Berti bácsi?
— Pénze? Hogyne, fiam. Van. Rengeteg 

pénze van.
— Látta?
— Én ... én, persze nem láttam.
— No, jó. És gondolja, hogy... 
—•Gondolom. Imádni fog...
Heda kicsit oldalról nézett az öregúrra ét 

halkan, kis gúnnyal mondta.
— Én azonban, csak azt kívánom, hogj 

•seressen.
— Olyan biztos, mint a nap. Már látásból 

ismer is.

Ia Lincoln-t. A híd hosszú, hajlós ívei villám
ként maradoztak el mellettük s az elfutó ré
sek alatt fellátszott a víz csillogása.

Heda szónélkül húzódott a kényelmes bőr 
ülés sarkába s lopva-lopva a fiúra pillantott.

— Szép most az este, — próbált újból be
szédbe elegyedni a fiú. Nem lenne kedve égj 
szép sétára itt a rakpartno ? ... Vagy ...

— Vagy ? ... — kíváncsiskodott a lány.
— Nézzük meg a haldokló Tabánt, az öreg 

Tabánt... a szerelmesek Tabánját... és... 
és adja nekem emlékül ezt az esti sétát.

— Akkor boldog lesz? — kérdezte Heda 
És megbocsújtja, ha nem...

— Megbocsájtom. Miért ne?
— Rendben van. Kiszálunk a Szebeny An

tal téren s teszünk egy sétát. Az autó addig 
megvár ... Aztán maga hazakfsér, soha többe 
nem tesz vallomást és jóbarátok maradunk.

— Köszönöm, — hálálkodott Máriásy és 
furcsa fény villant fel a szemében.

Amint a Szebeny Antal térre értek, kiszáll
tak s megindultak a csendes estében.

— Várjon itt rám, — szólt vissza Heda a 
soffőmek. — Nemsokára jövünk.

Heda megborzongott. Sálját a nyakára te
kerte. Milyen furcsa az élet? Itt sétál egy 
emberrel, éjjel egy tabáni utcán, a macska
köveken, bámulja a holdat, mint valami sze
relmes német és érzi a lepkék villódzáesát a 
fakófényű gázlámpák körül. Itt van, de tu- 

’.ajdonképen semmi köze nincs ehhez. Olyar 
ez, mintha egy romantikus álom lenne. Talán 
ennek a régi városrésznek, régi álma... Ér 
talán az ő szíve is éppúgy megöregszik majd 
egyszer, mint itt ezek az ósdi, halálraítélt 
házak... És arra sem lesz jó, hogy emlék
nek megmaradjon.

A Kereszt-téren jártak egy sárgára mázolt 
deszkakerítés mellett, ahol egy hadastyán 
képmása díszelgett, mikor befordultak egy kir 
mellékutcába és Máriásy váratlanul magához 
húzta a lány kezét.

— ÉdeB... — szólt halkan hozzá. — Sze
ress.

A kékes-szürke világosságban megvillant a 
fiú szeme.

— Szeresei — ismételte parancsolón a át
ölelte hirtelen.

A lány riadtan tekintett rá, Meglátta a fív; 
ízemében a feltörő vágyat s szétnézett a ma
gányos utcában. Hol itt egy rendőr? Vagy 
egy járókelő? Bárki, aki a segítségére jö-

— A hangulat, amint látom, kitűnő. Nagy 
szerű ez a zene.

Máriásy, mert az öregúr elnevezése dacárr 
is, így hívták a fiatal embert' meghajolt Hedr 
előtt és táncra kérte. Jó táncos volt, könnyer. 
vitte a lányt, talán egy kissé túlságos oda
adással is táncolta a figurákat.

Heda az első forduló alatt még majdnerr 
ellenséges mozdulattal adta a karját, de ké- 
sőtt mindinkább belejött a táncba. Halván: 
pir rózsállott az arcán és lágyan, odaadór 
simult a férfihez.

Fél nyolc volt, amikor átmentek az ét
terembe és megvacsoráztak. Aztán mintha- 
csak akkor jutott volna eszébe Berti bácsinak 
fölvetette a gondolatot, hogy mennének e’ 
talán az operába.

Pár perc múlva már hozta is a jegyeket 
ami elég hiba volt mert így azonnal látszott 
hogy előre kitervezte.

Fél tizenkettő volt, amikor kijöttek a szín 
házból.

B§rti bácgi berakty őket, az aptóba, magá 
ban’ tKlán kerésztet*;s  Vétett rájuk, mert sze
rinte minden a legjobban ment. Látni, hogj 
Heda is belebolondult már a fiúba. Mit kí- 
sérgessé és csőzkÖdJŐp tovább mellette ? Oko.( 
lány ez, tud vigyázni magára, megy minden 
a maga útján.

így gondolta Berti bácsi, de a valóságbar 
más volt a helyzet.

Heda úgy ült a kocsiban, oldalán ezzel r 
nyúlfarkbajuszú férfivel, aki most így köz 
vétlenül, vattás vállával és mézédes mosolyá
val egy gigolóhoz hasonlított, mint a jégcsap 
vagy mint az orkán, aki kitörni készül. Hát 
mit képzel az a vén szamár, meg ez a méz- 
édeB gigoló is, hogy ő csak úgy összeenged’ 
csukni magát valakivel ?

Más megoldás azonban nem volt.
Az autó rohant a csendes estében ar 

Andrássy úton, a lámpák fénye el-elvillant 
ablakuk előtt s á fiú monton hangon sugdo
sott a fülébe.

Bizonyos, hogy megszabadulhatott volnr 
tőle, ha megkéri, hogy egyedül szeretne lenni 
De mégsem akarta így megbántani. Háthr 
igazak azok a szavak, amit a fülébe sugdos

— Drága, egyetlen, Heda, szeretem . . . 
mióta ismerem, nincs se éjjelem, se nappa 
lom, cpak rqagát akarom látni mindig. Úg} 
futkosok maga után, mint egy gimnazista 
Kérem, ne haragudjon rám... bocsássor 
meg...

Heda bódultán hallgatta a csendes sza 
vakat.

— Legyen a feleségem, — suttogta szén 
vedélyesen a fiatalember és megragadta t 
lány karját. — Legyen a feleségem ... vagy., 
ha mást szeret, engedje meg legalább azt, 
hogy láthassam néha...

Heda elhúzta a kezét, ó, ha hinni tudna s 
szavaknak ■ ha hinni tudna ennek a férfi
nek ... talán... megtalálhatná benne azt 
akit keres... De hát ilyen lenne az a bizo
nyos őrült szerelem?

— Nem... nem... kérem engedje el a ke
zemet, legyen esze. Kissé korai lenne ...

— De... — nyúlt újra felé a férfi. — 
Heda!...

— Ne éljen vissza a helyzetemmel, — hi- 
degedet| ki Heda arca. — ön úriember...

Máriásy visszahúzta a kezét s Heda titok
ban hálás volt neki. Igen, úgy látszik, mégi; 
kedves és finom ember ez. Talán igazán sze
reti s ő most nagyon igazságtalan.

Az autó a Lánchfdrá kanyarodott. Kévét 
kocái járt már s a Bofför szabadjára engedte

ssm SáRIBÚL
a 18 éves gyönyörű kis besztercei urilányból az 
amerikai Paramount filmgyárnál

nagy

főszerepét Herbert Marshall, a „Becsületes meg
találó" volt főszereplője mellett.

Maritza. Sári első filmjének 
premierje kedden

Urániában
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hetne ?
Sehol senkid
A kanyargós, hegyremenő utca üres volt és

a szomszédos lebontott ház tűzfala feketén 
ásított, mint egy óriási torok.

—■ Engedjen el, — kiáltott ijedten. — Mi
csoda dolog ez?

A fiú nem engedte. Szorsan fogta a csuk
lóját, a szeme vadtekintetü volt a a hangja 
cinikusan durva, ahogy megszólalt:

— Azt nem, kedvesem ..,
—• Szemtelen ... Kiáltok!
Máriásy csak mosolygott. Felsőtestével rá

hajolt, mintha egyenesen a száját akarta 
volna befogni és beleakasztotta újját a sma
ragd karperecbe.

Hedán, mint a villám csapott át a gondolati 
Úristen, ez az ember rabló!

— Segítség! — sikoltott fel rémülten.
A hang kísértetiesen zúgott bele a csendéi 

éjszakába.
Máriásy egy pillanatra meghökkent, majd 

kezét a lány szájára szorította:
— Csend!
Némán küzdöttek egy ideig, majd Heda hir

telen a kezéhez hajolt s beleharapott.
Máriásy most már levetett magáról minden 

alakoskodást és hátracsavarta a lány kezétl
— Ide az ékszert! — hörrent fel durván.

Segítség? — kiáltott fel még élesebben
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a lány, majd belevágott óklével a bandita 
arcába.

A férfi visszatántorodott egy pillanatra, 
majd fokozott dühhel kapta meg a lányt.

*— So ... gít... ség! — szakadt, ki belőle 
a fékdembe torzult kiáltás.

A bandita a fejére ütött. íPgy érezte Ileda 
hogy vai/unj alaktalan fekete vég/ie zuhant. Ki
áltani akart mégegyszer, de n«ym jött hang a 
szájára. Istenem, Istenem .. ^ Mi lesz?

Elekor a mellettük lévő hájban hirtelen ki- 
vágódi'tt egy ablak. Egy érces hang robbant 
bele az éjszakába:

— JiWük! KitartZis! Jövök!...
Még el sem enyészett a hang, már rohant 

feléjük egy vállas alak. A bandita elengedte. 
Hedát s rohanni kezdett az Aranykacsa utca, 
felé.

Heda nekldült a kerítésnek. Csak annyit 
érzett, hogy valaki átöleli s viszi magával.

Mikor magához tért, egy kis szobábAn ta
lálta magát. A menyer-et alacsony volt és 
fehérre meszelt. Egy láncon régi lámpa füg
gött, nmi most villanyra volt átseerelve. 
A két utcáranéző, keskeny ablakon beszivár
gott a hajnali fény és halványan megvilá
gította a párkányon lévő virágokat. Az 
egyik sarokban feldúlva, szétszórt párnákkal 
állt egy ágy, lent a padlón kottalppok he
vertek s az asztalon a cigarettatartcfjan egész 
csatatér volt az elszívott cigarettwégekből. 
Egyik széken kis spirituszégő égptt, talán 
valami vizesedény volt rajta. Háttal feléje 
egy férfi állt. Viseltes, használt házikabáf 
volt rajta s valamit motozott az edény könjfl

Ileda felült s csak most látta, hogy </gy 
rossz 8ezlonon fekszik, amiből már félig ki
jöttek a rugók.

A recsegésre a férfi megfordult s most 
Ileda megláthatta az arcát. Sovány szikár 
arc volt ez és szemöldöke alatt sriinte gye 
rekes. világos kék szempár világított. Hu
szonöt-huszonnyolc éves lehetett, alacsony 
termetű, de vállas és erős izomzatú.

A férfi, mikor feléledni látta Hedát, le
vette a tűzről az edényt, csészébe öntött be
lőle s odavitte a lányhoz:

— Hogy van ? — kérdezte mély bariton 
ján, melyben szinte gyerekes jóság érzett.

Heda a hangjáról fölismerte, ö volt, ak 
segítségére sietett.

— Jól. Köszönöm, — felelte. — Hol va 
gyök?

— Két lépésre onnan, ahol összeesett
— Maga jött segítségül?
— Igen.
A férfi még mindig a csésze körül mata 

tott. Egy üvegből öntött még bele valamit 
aztán átnyújtotta neki.

— Tessék, — mondta egyszerűen. —- 
Igya meg. Ez a kis tea megerősíti.

Heda átvette a csészét, egyszerű cserép 
bögre volt s mélyet húzott belőle.

— Ah, ez jó volt, — mosolygott rá. — 
Remélem, nem kevert bele altatót, hogy to
vább is ittmaradjak?

A fiatalember majdnem bosszúsan felelt.
— Maga úgyis csak addig maradna itt 

míg föl nem ébredne.
— Hogy érti ezt? — kérdezte Heda meg 

lepődve.
— Ügy, hogy maga nem az a fajta 

Maga nem ilyen tabáni házba való.
Heda élesen kérdezte:
— Es ha mégis?
A férfi leült a dívány szélére. Ügy moz

gott, olyan természetesen és nyugodtan, 
mintha Heda ott sem lett volna, vagy mintha 
már gyerekkoruk óta ismerték volna egy
mást.

— Ugyan! — legyintett közönbősen és 
végigsimította dús haját. — Ismerem a ma
guk fajtáját, kedvesem.

— Kedvesem? — húzta fel Heda a szem
öldökét.

— Pardon ... Kisasszony ... Nem akar
tam megbántani. Különben is maga még 
gyerek ... A nevét sem tudom ...

— Heda, — mondta akaratlanul is a 
lány.

— Heda? Mi az rendes nevén?..,
— Hedvig.
— Hedvig! szóvnl Hedvig... Vn'emlkor 

• Unllunon.et ü [g>. hívták... Csukhogy t>

sokkal szebb volt, mint maga. 
Heda élesen nézett rá.
— Érdekes. Szebb volt?
— Lehetsegés ... Nem olyan nagyon fi- 
Halálos komolyan felelte a fiatalember: 
— Favágó.
Heda szeme majd felakadt a csodálkozás

tól.
— Favágó?
— Igen. Aki önmaga alatt vágja a fát
— Magával úgylátszik nem lehet komo 

lyen beszélni, — nézett rá Heda és felállott
— Pedig szerettem volna még megköszönni 
a szívességét, kifejezni a hálámat és esetleg 
egyébként rendelkezésére állani... 
gyeltem meg. Hanem igya csak szépen a 
teáját, mert a pubika nem azért főzte hajnali 
négykor.

— Mi maga tulajdonképpen? 
A fiatalember elértette a gúnyt.
— Majd írja meg levélben, — válaszolta,

— és berámáztatom.
Heda bosszúsan, de mégis valami vidám 

évődéssel a szívében topogott a rozoga pad 
lón. Különös egy ember ez, faragatlannak 
látszik, mint egy tuskó s az esze mégi3 éles 
mint a borotva.

Odanyujtotta neki a kezét.
— Én Szentkirályi Hedvig voltam.
— Én meg Halmy Péter vagyok — mondta 

meghajolva a fiatalember és erősen meg
nyomta a vagyok szót.

így játszottak a szavakkal.
— Érdekes ember maga ...
— Ezt már mondta egyszer, — felelte 

Péter. Megint halálosan komoly volt, csak r 
szeme sarkában bujkált valami mosoly.

— Nahát... Ha pénzem volna, megvenném 
magát.

— A pénz nálam nem akadály, de nem 
vagyok eladó ...

— Nem eladó?... De ha sokat fizetnék, 
akkor csak elkísérne?

— Pénzért nem ... De a mosolyáért, igen.. 
De talán nem sietne olyan nagyon. Ha mái 
nálam töltötte ebben a legénylakásban a? 
éjjelt, úgy hiszem maradhat még.

— Gondolja? S nem lesz veszedelmes rám 
nézve ez a közelség?

Halmy most hosszan, szúrósan, de azért 
tréfálkozva nézett a lányra. Majd megfogta 
a kezét s ezt mondta:

— Kedvesem, ha egy nő szeret valakit, e 
közelségét nem tekinti veszedelemnek, he 
meg annak tekinti, akkor úgyis reményteler 
minden.

Heda odahajolt egészen elé.
— És én minek tekintem? — kérdezte 

folytottan s kicsit elbódulva.
— Maga kisded játéknak, kisasszony.
— Ne szólítson kisasszonynak...
— ... de arra ez az öregúr, — a itt ma 

gára mutatott, — nem kapható.
— És ... ha azt kérném gáláns megmen 

tőm, hogy csókoljon meg... Ügy..*  egy 
szer?

— Védtelen helyzetével nem akarok visz- 
szaélni.

— S ha én mondanám?
— Akkor... — hajolt oda hozzá Péter 

s megfogta erősen a kezét s szinte vadul 
megszorította. — Akkor... azt nagyon meg 
kellett légyen gondolnia... — Felállt. Az 
arca most nagyon komoly volt s magához 
húzta Hedát. — Mert én ebben játékot nem 
ismerek ... A szerelem nem játék ..., az 
szentség. A legszentebb mindenek között.

A lány egészen elbódult a kezében.
— Engedjen el, — szólt. — Engedjen el 

Megyek...
De Halmy csak fogta a kezét, kék szeme 

tágranyilt s olyan lett, oly végtelen és tiszta, 
mint a nyári ég.

— Mehet, — mondta váratlanul. — Di 
a szíve, az itt marad.

— S ha, nem ?
— Akkor... áll a harc élet-halálra!
— Hm, — kicsit kötődve nézett Heda p 

szemébe. — Hm ... aztán ... mondja csak 
mi volna igazán a maga mestersége?

— Komolyan akarja.
— A legkomolyabban.
—- Zenei favágó.
— Zenész? Muzsikus?
— Muzsikus.
— Dobos, szaxofonos?
— Nem, zongoráé.
— Natúr vagy képzett?
— Képzett
— Szóval komponista? Olyan Wágner- 

Verdi? — énekelte parodizálva. Mylohord r 
kocsi előáhállottl

Halmy ugyanúgy felelt:
— Ihigehen, szíhivehem!
— Akkor maga menthetetlen.
— Mondtam.
— Na, jöjjön és kísérjen ki. i
— Hajnali írtat • nurafd mellű

—, Ugyan, ne butáskodjon. Hogy lehet 
egy ember ilyen komolytalan? Ha akarja, 
itt a szeme előtt összetöröm ...

— Kár lenne, inkább annak a szegény 
úriembernek kellett volna adni. Eleget törte 
magát érte.

— Igazán köszönet, — harsant be egy 
hang a hirtelen kitáruló ajtóból s a bandita 
revolvere villant meg a fényben. Kár lenne 
érte. Nekem megér*  tizenöt-húszezer pengőt. 
Visszajöttem hát érte. Hanem addig, amíg 
lecsatolom, kérem a kezeket egészen nyu
godtan hagyni... Egyébként kénytelen le
szek egy kedves golyómtól megválni.

A két ember dermedten állt meg a szobá
ban és tartotta fel a kezét. A rabló lecsa
tolta a karéket s elsüllyesztette a zsebében. 
Aztán udvariasan köszönt. Heda felé még 
külön meghajtotta magát:

— Jó éjt, hölgyem és uram, vigadjanak 
tovább.

— Nagyon köszönjük, — mondta ugyan
olyan hangon Halmy. — Igazán hálásak 
vagyunk. A lépcsőnél azonban szíveskedjék 
vigyázni, már igen sokan a nyakukat törték.

A bandita már félig kint volt az ajtón, 
amikor Péter villámgyorsan hozzáugrott és 
hátul elkapta a kabátja nyakát. Erősen be
lemarkolt a szövetbe, de a rabló hirtelen 
megugrott, kirántotta magát a kezéből. Az
tán a fegyvere által fedezve, nyugodtan, 
mint aki jól végezte a dolgát, visszavonult.

A Péter kezében csak a kabátja akasztója 
maradt. Meg egy selyem bélésdarab. Mire 
kijutottak utána a szűk udvaron keresztül, 
már senkit sem láttak. A kis utcák népte- 
lenek voltak s a banditának nyoma veszett.

— Azt most már igazán nem kell össze
törnie — mondta Péter később —, mikor 
visszajöttek a szobába.

Heda nem felelt.
Semmi kedve nem volt, hogy viccelőd

jön.
— Jobb lett volna, ha utánarohanunk, — 

felelte kicsit bosszúsan. — Ilyen lovag?! 
Mondhatom szép kis legény! Az orra előtt 
szedik le a karomról az ékszert

Halmy összeharapta az ajkát.
— Egy vagyonőrhöz kellett volna mennie 

feleségül... Egy okos vagyonőrhöz. Vagy 
egy Scherlock Holmeshez, aki feltámasztja 
még a halottakat is és az utolsó pillanatban 
mindig kimenti az ártatlan leányzót a ve
szedelemből. Én csak egy rongyos zenész 
vagyok.

Halmy most újból kötődött, de amint ész
revette a lány arcán a haragot, abbahagyta 
s komoly hangon folytatta:

— Mondja? Tényleg olyan értékes volt 
az a karék?

— Talán visszaakarja hozni? — kérdezte 
gúnyosan a lány.

— Vissza, vagy ma, vagy holnap. Vagy 
egy év múlva. Mérget vehet rá, addig nem 
veszem feleségűi.

— Nem Is kértem meg rá!
— Ezt nem is szokták. Ebben különben is 

a férfi mondja ki az utolsó szót!
Heda már kicsit sokalta ezt a tréfát, 

kezdett bosszúsan nézni Halmyra. Hagyná 
már abba ezt a butaságot. De azért szívből 
nem tudott rá haragudni. A Péter fellépé
sében s tekintetében volt valami, ami lenyű
gözte. Talán tiszta mély, kék szeme, vagy 
mindent negligáló modora. Igen, talán ez az 
a különös ember az, aki megtudná nyami a 
szívét. Olyan más ez, mint a többi... Észre 
se vette, hogy elnéző vele szemben és men
tegeti.

— Talán mehetnénk ? — kérdezte végül. —* 
Mindjárt itt a hajnal.

Halmy udvariasan meghajolt előtte.
— Szabadna a karomat ajánlani, kfs- 

■isszony. Egyesben rossz az út ezen a köve
zeten.

— Köszönöm, — felelte Heda. — Szere
tem a magányt.

Halmy most mélyet szippantva szívta a 
cigarettáját s kissé elcsöndesedve ment a 
lány oldalán. Az arca most valószínűtlenül 
komoly volt s látszott rajta, hogy tusakodik 
magával. Mikor az Árok uccába befordul
tak, megfogta a lány karját.

— Ügy-e nem haragszik, Heda? Nem 
akartam megbántani... Tudja én már ilyen 
vagyok.

A lány szeretett volna felujjonganl: Nem, 
nem, te csacsi... Mért hargudnék ? Sőt éppen 
ez az, amiért most veled megyek.

— Mélységesen bánt az ostobaságom. Be 
kellett volna zárnom az ajtót. Akkor nem 
tudott volna olyan váratlanul bejönni az a 
gazember... Kérem, odahaza ne szóljon 
semmit. Különösen a rendőrséget ne értesít
sék. Azok mindent dobravemek s ez a jó
madár már régen eladott mindent, mire ki
nyomozzák.

— Helyes. Ez az én véleményem Is egye
lőre. A részleteket majd holnap megbeszél
jük. Kérem keressen fel — és megmondta 
a címét

Kiértek a térre a Heda keresni kezdte S 
szemével a kocsit. Az autó azonban nem állt 
a megbeszélt helyen s a soffőr sem volt ott

— Nem lát itt valahol egy autót? —- 
Mielőtt feljöttünk, itt hagytuk ezen a sarkon.

Halmy előreszaladt s szétnézett, de sehol 
nem látott semmit és senkit.

— Nincs sehol semmi, — mondta mikor 
visszajött.

Éppen a taxiállomás felé indultak, amikor 
az utcán, a Krisztina felől, egy autó éles 
refletktora dobta előre fényes sugárkévéjét 
és irtózatos sebességgel száguldott feléjük.

Jövőheti 
regényszenzációnk:

fihtalopás
a Követségen

irta:
Csermely Gyula
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Egy pillanat som telt el s a nagy zölf 

Lincoln eléjük gördült
—- Nini, hisz ez az én kocsim, — mondt 

a lány.
Odarohantak az autóhoz.
A aoffőr bambán s érthetetlenül nézett 

rájuk.
— Hogyan, a kisasszony itt? Nincs semm' 

baj?
— Semmi. Maga most honnan jön?
— Egy orvostól a Margit-körútról.
— Egy orvpstól? Mi az? Mi történt?
— Azt az urat vittem el, akivel jönn 

tetszett.
— Mit mondtam! — kiáltott fel Halmy 

A maga kocsiján lógott meg.
— Szaladva jött ide s azt mondta, hog? 

a kisasszony rosszul van. Összeesett, bevitte 
egy házba s rohanjunk azonnal orvosért. Kü
lönös volt nekem az egész, de azért elvittem 
Egy ideig mentünk házról-házra, míg eg; 
orvost találtunk. Akkor azt mondta, hog] 
én menjek föl s addig ő lent vár a kocsi, 
bán. Fölcsöngettem az orvost, de nem volt 
otthon. Mire lejöttem, egy lélek sem volt r 
kocsiban. Az úr meglógott. Azonnal rosszat 
sejtettem s. visszajöttem.

— Nagyon helyes, csak elébb egy kicsi' 
meg kellett volna legyinteni a kurblivassa 
a fejét — vágott közbe Péter.

Pár szóval felvilágosították a soffőrt a 
történtekről, aztán beszálltak az autóba 
hogy hazamenjenek a Somlói útra, a villába

Amint Hcda beült a kocsiba elbágyadt 
Az izgalom most jött ki rajta és szinte apa 
tikusan ült az ülés sarkában.

A ház előtt Halmy emelte ki a kocsibó 
és nyitotta ki a kaput.

Még látta, hogy az emeleten kigyullad eg; 
ablak, majd nyílik a garage ajtaja s begör 
dűl a hatalmas Lincoln.

Megindult hazafelé.
A keleti égen, Pest szürke tengere fölött 

épen hasadt a hajnal, amikor hazaérkezett r 
tabáni házba.
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felkelt s eszébe jutottMásnap mikor
mindaz, ami vele történt, olyan fantaszti
kusnak találta, mintha csak egy különös álon 
lett volna. De az asztalon még ott volt a 
csésze, amiből Heda ivott s a rozoga sezlonj 
a takaróval, amin rajta feküdt.

Tehát mégsem volt álom ez, hanem való 
ság. Édes, meglepő valóság!

Kiugrott az ágyból és megmosakodott 
Feltúrta a szekrényt, új inget, gallért kere
sett s gondosan megborotválkozott. Nem is
mert magára. Ez a különös kaland egészei 
kizökkentette az életéből. A .szíve televol:
vággyal s valami erős, egészséges vidámság 
gal. A szobában összerakta a kottákat — 
egyszerre nagyon rendszeretŐ lett — fél
óráig kefélte a cipőjét, fésülte a haját é. 
kötötte a nyakkendőjét. Valami vágy vitte : 
lány felé, amit maga sem ismert.

A Döbrentei-téren taxiba ült és tizenegyón 
után néhány perccel megérkezett a villa elé

Mikor a hallba belépett, már újra nyűgöd' 
és határozott volt.

A szobalánnyal viccelődött, világszépnél 
nevezte s éppen a filmpálya határtalan lehe 
tőségeit ecsetelte neki, amikor kinyílt az ajtó 
és Heda kékselyem pizsamában, halványse 
lyem köpenyben kijött és szívesen rámo 
solygott.

Bevezette az apja szobájába, ahol antil 
képek lógtak a falon és hatalmas szekrényei 
roskadoztak a könyvektől. Egy kis kredenc- 
bői italt vett elő és a szódásüvegből tele- 
öntötte a whiskyspoharát.

— Isten éltesse, megmentom, — kacsin 
tott rá Heda és megkocintotta a poharát.

Halmy egy hajtásra kiitta az egészet 
újat kért, azt is kiitta s boldogan rágyújtott 
egy cigarettára. Majd színészi mozdulattá’ 
kihúzott a zsebéből egy noteszt és ezt 
mondta:

— Nos, kisasszony. Halljuk a tényálladé- 
kot!

— Kérdezzen, — felelte Heda mosolyogva 
Mindenre válaszolok.

— Ott tartottunk, hogy maga tegnap este 
egy kevéssé ismert gentlemannel elment egy 
divatos hotel délutáni teájára, innen a szín
házba s közben sétát tettek a Tabán nevű 
városrészben. És az a bizonyos gentleman
bandita megtámadta.

— Helyes, — bólintott Heda s aztán gú
nyosan hozzáfűzte. — És egy másik ban
dita ...

— Elrabolta a szívét.
— Azt nem. A szívem, az még az enyém
— Higyje. Boldogok, akik nem látnak é: 

mégis hisznek.
Egy ideig még évődtok, aztán komolyra 

váltották a szót. Megbeszélték az első teen
dőket, hogy milyen taktikával éljenek, ho

gyan oktassák ki a soffőrt, nehogy itthon 
említést tegyen a rablásról és más ilyene
ket.

Heda a nyomozásba is bele akart kapcso
lódni, de Halmy ez ellen tiltakozott. Nem 
azt nem engedheti. A szívének ártanának a: 
izgalmak. Meg aztán ki tudja nem olyan le- 
bujokba vezelne-e el a nyom, ahová nem te 
hetné be a lábát.

— Tudja mát? — mondta Halmy s megin' 
mosolygott. Ha érdeklődni akar a nyomozái 
mikéntjéről, mindennap találkozhatnánk a: 
Augusztnál. ígérem, hogy szorgalmasan é. 
hűségesen beszámolok.

Heda egy ideig habozott.
— Jön? — kérdezte Halmy. Várom. Hol

nap délután hatkor ... Pontosan.
Heda kikísérte az ajtóig s mikor áthaladt 

a kerten, sokáig elgondolkozva nézett utána
— Édes ... édes pofa...

5.

Mikor Halmy kilépett a Somlói úti vili; 
kapuján, fogalma sem volt, hogy mikén' 
kezd bele a nyomozásba és szerzi vissz: 
a smaragd ékszert. Minta villám, egyszerr; 
beleesapott a gondolató Hohó! Hiszen nek 
bűnjel van a kezében. Otthon van az e 
darab szövet, amit a bandita kabátja nya 
kából kitépett.

Szinte futva ment haza.
Úgy emlékezett, hogy a szövetdarabot ar 

asztalra tette, vagy ott kell neki lenni a 
padlón. Lázasan, a detektív nyugtalan ösz
tönével kezdte keresni a szobában. Föl
hányta a kottáit, lerángatta az asztalról a 
térítőt és szétdobálta az ágyat.

De sehol semmi nyoma.
Elvitte volna vájjon magával? Vagy mÍ£ 

odajárt, a bandita visszajött a bűnjelért 
s most valahol kárörvendve nevet a mar 
kába. Nem, ez nem valószínű. Talán a há- 
ziasszöhya vitte ki a szeméttel?

Kirohant a konyhába.
Az öreg Petákné, aki éppen az ebédet főzte 

a tűzhely mellett ijedten nézett rá.
— Mi az? Mi történt?
— Semmi, semmi. Azaz, hogy... Takar: 

lőtt már a szobában?
Petákné csodálkozva nézett rá: Takarí

tott-e? Hogyne takarított volna. No, hiszer 
jól nézne ki, ha most délben kezdene ho^zá.

— Persze, hogy takarítottam, -— felelte, 
örülök, hogy ma koránkéit. Talán megint va
lami frászos kottája tűnt el ?

— Kotta ? Nem. Egy szövetdarab. Ott volt j 
az asztalon.

— Nem láttam és ott semmit. A féltett 
kottáira vigyáztam. De lehet, hogy kisöpör
tem.

Halmy csaknem felordított.
— Szent Isten, maga tönkre tett engem... 

A szemetes már elment?
— Már el. De a szemetet ma nem vittem 

ki. Kevés volt. Nézze meg talán a ládát.
Halmy, mint valami őrült, rávetette magá' 

a szemetesládára s turkálni kezdett benne.
— Hurrá! — kiáltott fel. — Megnyertem e 

főnyereményt! Kikapta belőle a rongyot, az- 
án odaugrott az öregasszonyhoz, öreganyám

őt pengőt kap ezért a rongyért, öt pengőt!
Szinte gyerekesen ugrándozott, aztán bero

hant a ronggyal a szobába. Odament az ab
lakhoz, letisztította róla a port, majd hirte 
len felkiáltott.

— Megvan! Megtaláltam az első nyomot.
A szövetdarabon, melyet a bandita kabátj: 

nyakáról tépett ki, rajta volt a készítő szabó 
cég neve és a címe is.

Halmy most már úgy viselkedett, mint ak 
tisztára megbolondult. Újból odarohant a sző 
vétdarabbal az ablakhoz s mégegyszer el 
olvasta, ami rá volt írva:

Ebben a pillanatban valaki kopogott az aj
tón. Majd az ajtónyflásban egy öreg, szakái 
las, ószeresféle ember tűnt fel.

— Mit akar? — rivalt rá Halmy.
— Volna valami eladó, nagyságos úr? — 

kérdezte az öreg, majd hirtelen becsukta 
maga mögött az ajtót s fegyvert rántott elő 
Föl a kezekkel!

Halmy lassan fölemelte a kezét, de előbb t 
szövetdarabot hirtelen bedugta a zsebébe.

Az álószeres észrevette s gúnyosan elmo 
solyodott.

— Ügy látom, valami kedves emléke lehet? 
Odalépett hozzá, a mellének nyomta a revol 
vert, belenyúlt a zsebébe s kivette az áruló 
rongydarabot.

— Köszönöm szépen, igazán kedves. Éppé: 
ezért jöttem. Még csak keresni sem kell. Meg 
bízómnak igazán szüksége van rá. Nem jár 
hat kabátgallér nélkül.

Hátrábbvonult az ajtófelé s fenyegetőéi 
azt mondta:

— Ha két percen belül üldözni mer, golyó 
eresztek a kobakjába. Igazán nem szeretném

megerőltetni a tüdőmet futással. Lövésem van 
ás árt neki minden izgalom.

Hirtelen kivágta az ajtót s menekülni kez- 
lett kifelé.

Halmy most már nem törődött a veszély
nél. Odarohant a földszinti ablakhoz, felrán- 
.otta s egy ugrással kinttermett az utcán.

Az álószeres egyenesen a karjába futott.
Halmy hátracsavarta a kezét, majd a zse

bébe nyúlt s lázasan kereste benne a szövet
darabot. Végre ráakadt.

Egyik kezével épen a zsebébe akarta gyö
möszölni, amikor az álószeres hirtelen kisza- 
badtíotta magát a Halmy karjából és eszét- 
vesztve futni kezdett a lejtős utcán.

Halmy utána.
Vad hajsza kezdődött. Ordító, lihegő han

gok törték meg az utca csendjét.
— Rabló! Fogják meg!
De a kis utca így déltájban üres volt, 

lendőr csak valahol a hegyalján lehetett. A 
•abló jó egéfutat szerzett s a Bölcsőde sar
kán beugrott egy ott várakozó autóba.

Halmy káromkodva tehetetlenül nézett 
utána és leátkozta a földről. Aztán bosszúsan 
és keserűen hazaindult.

— No és ha elvitték volna is? — fűzte to- 
vábl) a'ő’zot magában. Aligha értek volna el 
valamit? Á címet megjegyeztem: Lőwensdor- 
fer Testvérek... Igen. Angol szabók, Kígyó 
utca 7 ... Nincs baj semmi.

Halmy sebes léptekkel nekivágott az Er- 
zsébet-hídnak. Pár perc múlva fenn volt a 
cég elsőemeleti helyiségében. Maga az egyik 
tulajdonos, egy kopasz, ötvenkörüli férfi, nya
kában elmaradhatatlan centiméterével, jött 
eléje.

Kivette a zsebéből a rongydarabot s meg
mutatta. Azt szeretném tudni, hogy az utóbbi 
időben kinek készítettek ilyen felöltőt.

A szabó szakértőén megforgatta kezében a 
ruhadarabot, aztán azt felelte.

— Hát, bizony, ezt egy kicsit nehéz lesz 
megtalálni. Az ilyen divatos felöltőből, ami
lyen olcsón mi tudjuk számítani, — vetette 
közbe — negyven-Ötvenet is eladunk egy hó
nap alatt. Tessék kiszámítani, hogy mennyi 
az egy évben ? 1

Néhány perc múlva egy segéd hozta a ren- 
Iclési könyvet és lapozni kezdték. Kitűnt be
lőle, hogy az utolsó hónapban, mintegy het- 
ven darab hasonló felöltőt szállított a cég.

Halmy homlokát kiverte a veríték. Úristen 
ki tudja ennyi rendelő közül kinyomozni a 
tettest? De azúrt adta a fölényest:

— Ügyi — mondta. — szép. Én azonban 
közelebbi adatokat szeretnék.

A kereskedő összecsapta a kezét.
— Közelebbieket ? Hát honnan tudjak én ?!
— Valamit ennek az anyagáról vagy a szö

véséről? Ez úgy tudom időnként ki szokott 
fogyni és újabb kollekciót kell rendelni be
lőle? Nem?

— Igen, előfordul. Ezt azonban az öcsém 
intézi. Azonnal szólok neki.

A szabó átsietett a szomszéd szobába, majd 
>ár perc múlva egy hirtelenszőke, harmincév 
körüli férfival tért vissza. Közben úgy lát
szik informálta, mert a férfi ezt kérdezte 
Halmytól:

— Láthatnám az anyagot, kérem?
Halmy átnyújtotta neki.
—Ez, kérem, a legutóbbi rendelésből való. 

A cég ugyanis e hónapban lett százéves és 
arre az alkalomra cen'enáriumi cégjelzéseket 
készítettünk.

— Mikor készülhetett ez?
A szőke fiatalember elővett egy noteszt s 

•alamlt keresett benne.
— Ma t.lzenkilencedike van. Tizenkettedikén 

'éptünk bele a századék évbe — világosította 
’el. — Akkor szállították le ezt.

Halmy most már nem kérdezett semmit,

FIRT LESZÁLLÍTOTTA 
ÁRAIT!

( Spider....................... 3600
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hanem fölkapta az asztalról a rendelési köny
vet és föllapozta a tizenkettedik napot. Há
rom felöltő rendelés volt benne. A tizenkilen
cedik napig összesen kilenc. Most már elemé
ben volt.

— Melyiket szállították le ebből ?
A kereskedő rámutatot a tizenkettedik la

pon lévők egyikére, amelyre ceruzával egy 
nagy R betű volj. írva.

— Ezt kérem, az sürgős volt. A többi még 
nincsen készen.

Halmy lázasan olvasta a címet:
__ Marton Béla, Fíumara szálló, 190.
Köszönöm, — kiáltotta. — Köszönöm, — s 

már rohant is lefelé a lépcsőn.
Azok bámulva néztek utána, gondolták, 

megkergült.
Az Apponyi téren beszaladt egy trafikba a 

letárcsázta Heda számát.
— Drága Heda, mondja meg azonnal, hogy 

hívták azt a B. B.-t.
— Miféle B. B-t, — kérdezte meglepődve 

Heda.
— Azt a Buta Banditát!
__Ja!, — nevetett bele a lány a kagylóba. 

Valami Máriásynak, vagy Márjássynak.
— Köszönet, kézcsók.
B. B. (Buta Bandita) úgy látszik nem sze

rette a természet szépségeit, csak a sma
ragdokat.
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— Kérem, drága Heda, — folytatta rövid 
gondolkodás után, azonnal üljön autóba s ro
hanjon a Fiúm ara szállóba. A I’ubika csodát 
csinál.

— Nyomon van?
— Hogyne. Nálam express gyorsasággal 

megy minden.
— Jó, azonnal ott vagyok.
Halmy gyorsan felakasztotta a kagylót a 

horogra, aztán bement a szálló halijába. * 
szeme sarkából egy villanást szétpillantott a 
hallban üldögélők között, majd a portáshoz 
lépett.

—Jó napot. Marton úr fönt van?
A portás a kulcstáblára nézett.
— Még azt hiszem igen. Különben utazik. 

A bőröndjeit talán már hozzák is lefelé.
— Köszönöm, — biccentette meg a kalap

ját Halmy. Akkor még idejében jöttem . . « 
Egy kis elintézni való ügyem volna vele . . •

Fölment a vastag, vörösszőnyeges lépcsőn 
s megállt az egyik ajtó előtt.

A folyosó végén, ahol a 190-es szoba lehe
tett, egy inas jött felé bőröndökkel s mögötte 
a nyitott ajtóban egy férfi állt.

Halmy nem láthatta az arcát, de biztos 
volt benne, hogy az ő embere.

— Halló, Marton úr! — kiáltotta a férfi 
felé. — Beszélni szeretnék önnel.

— Tessék, — felelte az és megfordult.
Halmy majd sóbálvánnyá változott a cso

dálkozástól. Egy fekete szakállú, sűrű bajuszú 
férfi nézett, rá. Ez lenne Marton-Máriásy, a 
bandita? Ez — súgta ösztönösen magának. 
Mi történhetik? Ha tévedtem legfeljebb bot
rány lesz.

Hirtelen odaugrott hozzá és beletépett a 
szakállába.

Az egész hajcsomó a kezében maradt.
A bandita felordított és egy irtózatos ököl

csapást mért felé.
De Halmy most már elemében volt. Villám

gyorsan rávetette magát a banditára. Le 
akarta fogni, hogy így átölelve harcképtelenné 
tegye.

A bandita azonban futásnak eredt és ha
talmas léptekkel menekült a keresztfolyosó 
felé. Majd egyik emeletről a másikra. Halmy 
mindenütt a nyomában. Az egyik folyosónál 
már csaknem beérte a banditát, nyújtotta felé 
a karját, hogy megragadja, mikor az villám
gyorsan a lifthez ugrott, az ámuló liftes előtt
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bevágta az ajtót és sebesen ereszkedni kezdett 
lefelé.

Halmy agyán egy pillanat alatt átfutott 
minden. Ez most mire ő leér, kint van a. 
utcán! Bevágja magját egy taxiba és ütheti 
bottal a nyomát!

Veszteni való idő nem volt. Odarohant a: 
emeleti korláthoz, átvetette magát rajta, meg
kapaszkodott s kicsit összehúzódva ledobte 
magát a hallba.

Ttt már észrevették a bajt s éktelen ríblli<' 
támadt. A nők sikongtak s a férfiak le-fö 
szaladgáltak.

— Lifthez! — ordított Halmy. — A lift
ben van!

Többen odarohantak az aknához és a portá.- 
előkapta a revolverét. Halmy is feltápászko 
dott és odasietett.

— Mi az? Mi történt? — kiáltottak.
— Rabló van a liftben, — válaszolta eg; 

Izgatott hang.
Ebben a pillanatban megjelent a lift a: 

aknában és az égő villanyok fénye átvilágítod 
a homályos üvegablakon.

— Itt van! Vigyázat!
Egész embergyürű fogta már körül az ak

nát, többen szorongatták a revolvereiket is 
amikor hirtelen megrándult a lift, bent úgy 
látszik, újból kapcsoltak és sebesen emelkedni 
kezdett felfelé.

Halmy kiadta a Jelszót: Utána az emeletre' 
Mint valami megkergült csorda, úgy ro 

bánták az emberek Halmy után. Egy pillana' 
alatt mindenkit elfogott a detcktívösztön.

— Feljebb, feljebb, az ötödik emeleten akai 
kiszállni!

Halmy ekkor a második emeleten volt, föl 
kapta a házitelefon kagylóját és beleordítottr 
az ötödik emeleti szobapincéhipk:

— Halló! Fegyverrel a lifthez. Aki kilé) 
rajta, azonnal lefogni.

Egy fél pillanat múlva a dübörgő zaj és ki 
Altás már megzengette az ötödikemeleti fo 
Jyosókat is.

w- Segítség! Betörő van a liftben!
Halmy csapzott hajjal, mint valami tébo 

lyodott, rohant a tömeg után. Míg ő telefo 
nál.t, azok jóval előbbre jártak.

— Hopp! — mondta magának. — Nyűge 
lom. Ha én Is elvesztem a fejemet, mi lesz" 
Odaugrott a liftaknához s egy pillanatig hall 
gatódzott.

A lift egyre erősbödő zaja morajlott lefeH
— Úristen! Ez túljár mindnyájunk *szér

— gondolta. — Azok ott várják, hogy kiszál' 
ez meg addig lerohan a lifttel és elmenekül

A lift ebben a pillanatban zúgva ereszke 
det el mellette. Tehát nem tévedett!

Vájjon lesz-e annyi ideje, hogy beérje, min 
az a földszintre ér?

öt hat lépcsőfokot ugrott egyszerre és ir
tózatos lendülettel rohant fefeló.

Pór pillanattal előbb ért le, mint a lift. A 
portás és az összeverődött tömeg még mindif 
ott állt a liftaknn mellett,

— Vigyázat, uraim, — tolta félre a körül 
állókat. — Én szeretném megfogni először r 
nyakát.

Az emberek utat engedtek neki és kíván 
csian várták a fejleményeekeet. Vájjon meg
ad ia-e magát a bandita, vagy közelharc fej 
lődik ki köztük?

Közben egy kövér, bajuszos detektív is elő
került. A zsebében megcsörgette az előre el
készített bilincset s mosolyogva mondta:

— Nem lesz itt semmi. Gyávák ezek má’ 
ilyenkor.

Halmy türelmetlenül nézett a liftre. Aztái 
megdöngette az ajtót.

— Halló. Nyissa ki!
Bentről nem érkezett semmi válasz.
— Adja meg magát! — mordult föl a de

tektív is és villámló szemekkel nézett befelé
— Halló, Mi lesz már? Kinyitni. Kinyitni'

— dübörögtek többen az ajtón.
Megint csak nem felelt senki.
— Ki kell piszkálni — mondta a portás. — 

Itt van a liftkulcs.
Halmy a tükröt szerette volna dühébe'

8 harsányan bekiáltott:
— Föl a kezekkel 1
A fülkében azonban nem volt senki.
Halmy a tükrokeet szerette volna dühébei 

összezúzni, amikor valaki az utca falói a nr 
vét szólította:

— Péter. Halló, Péter!
Heda volt. Ott állt a forgóajtó mellett. Kél 

gyapjuruhában, kis fonott sapkával a fején
Épen megindult, hogy üdvözölje, amikoi 

két lépésnyire nz ajtótól megpillantotta n 
banditát. Nyugodt léptekkel haladt kifelé 
mintha csnk valami vendég lett volna. Aztár 
a forgón-tóba ugrott és egy erős mozdulattá’ 
megpörgette maga mögött.

— Rabló! Fogták meg, — kiáltott után- 
Halmy és utána eredt. Heda is észrevette i 
most már kelten voltak a nyomában. Tá I

pillanat múlva az egész közönség.
De mire kiértek az utcára, a rabló már nem 

volt sehol. Eltűnt a tömegben, mintha el
nyelte volna a föld.
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— Hát ezt alaposan elintéztük, — mondta 
bosszúsan Halmy, amikor egy negyedóra 
múlva beültek a Gerbaudhoz, hogy kicsit ki
szusszantsa magát és megbeszéljék a helyze
tet. Az ajtókat kellett volna bezárni s nem 
ott bámészkodni a lift mellett... De hát 
mindig akkor jön meg az ember esze, amikor 
már nem kell.

Idegesen kavarta kávéját és rámosolygott 
a lányra.

— így ám. A Pubika most kiengedte a kar
mai közül az egeret, amint meglátta Hedr 
szomorkás arcát, évődve tette hozzá. De azért 
nem kell sírni... Legfeljebb később lesz meg 
az esküvőnk.

Közelebb hajolt hozzá, megfogta a kezét 
belenézett mélyen a szemébe s most kissé foj
tottam mámoroson mondta:

— Kaphatnék előlegül egy csókot?
Heda megrázta a fejét.
— Egy ilyen icike-picikét sem ? — mutatott 

az ujja hegyére Péter.
A lány elmosolyodott és kötődve felelte:
— Maga dolgozó ember. Nem kapható az 

ilyesmire.
Halmy könyörögve nézett rá.
— Ne kínozzon. Tudja, hogy szeretem. Na

gyon, halálosan szeretem.
— Halálosan? — kérdezte Heda és elhall

gatott. Úgy érezte, hogy ez a szó felfakaszt 
szívében valami érzést. Valami szent és má
moros vágyat, hogy odaboruljon ehhez a fér
fihez, ehhez az édes, gúnyos „favágóhoz” és 
odaadja neki az ajkát Érezze erős karja szo
rítását és lássa egészen közelről, tiszta, kék 
’zeme ragyogását.

Kihúzta kezét a férfiéből és csendesen rá
tette a Halmyéra. Péter ráhajolt és csendeser 
megcsókolta.

Kintről bevágott hozzájuk egy autótülök 
mintegy kiáltás. Mint az a tegnapi édes ki
áltás, a Hedáé.

Ez a hang, újból a Péter eszébe Juttatta e 
tegnapi estét, a banditát és az ékszert, ami
nek a visszaszerzésére ígéretet tett

Most lassan újból elöntötte a láz. Igen, ki
kutatni, a pokolból is előkertíeni azt a gaz
embert? Gyorsan fizetett s mintha psak most 
'ütött volna át agyán valami megoldás, oda- 
-ohant az egyik telefonfülkéhez.

Heda utána. Nem értette az egészet Vájjon 
•ni történhetett Péterrel ?

Behúzták az ajtót s megálltak a készülék 
előtt. Péter lázasan forgatta a könyvet, le
tárcsázott egy számot, aztán érces baritonjái 
belekiáltotta a kagylóba:
~ Halló! Keleti pályaudvar? '
Heda idegesen tapadt a hallgatóhoz. Vajjor 

mit akar ez az édes medve? Talán jegyeket? 
Egy hosszú felejthetetlen útra a Riviérára?

A kagylóból pattogás hallatszott, aztán egy 
fakó hang jelentkezett

— Halló ...
— Igen . Tessék.
— Kérem, milyen külföldi vonat ment el 

pgy félórán belül?
— Csak helyi vonatok mentek.
—- Szóval s- Prága, se Bécs, se Bukarest 

felé nem indult vonat?
— Nem. Ellenben tizenöt perc múlva indul 

a prágai gyors.
— Köszönöm.
Levágta a kagylót, megkapta Heda karjá' 

és már vitte is kifelé.
— Mi az, Mi történt? — kérdezte rémültei 

Heda.
— Semmi. Megyünk a pályaudvarra. 
Odaintett egy taxit, beszálltak és Péter oda

szólt a soffőrnek:
— Amilyen gyorsan csak lehet a Kelet: 

pályaudvarra. El kell érnem a vonatot.
A soffőr berobbantotta a motort és pár pH 

’anat muiva szélsebesen zúgtak végig a Rá 
kóczi úton, réter állandóan az óráját néztr 

Egy perc. Két perc.
— Hajtson. Ne aludjon!
A kőrútnál ép akkor zárták le a forgalma^ 

mikor odaértek. A lámpa vöröset mutatott t 
az úton keresztben egy villamos döcögött á' 
csigalassúsággal.

— Hajtson át! — ordított ki az ablakoi 
Péter.

— Nem lehet, kérem, — indignálódott r 
soffőr. — Tilosra van állítva az út.

— Nem érdekel. Hajtson! Fizetek mindent!
A soffőr gázt adott a motornak és kérész 

lülróhantak az úton.
A közlekedési rendőr az öklét rázta felé 

'ük, integetett, hogy álljanak meg, de a soffő: 
úgy tett, mintha észre sem vette volna s ro 

int tovább. i
Az autó irtózatos tempóban, állandóan tül I
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kölve vágtatott végig az úton, mintha valami 
életveszélyes sebesültet vitt volna.

De Péternek még ez a tempó is kevés volt.
— Gyorsabban, gyorsabban öregem, mert 

-.■lalszunk.
Négy percük volt a vonat indulása előtt, 

mikor megérkeztek.
Halmy kisegítette Hedát a kocsiból, meg

fogta a kezét és átrohant vele a váróterme
ken keresztül.

Három perc van még s indulás. Tisztára 
téboly ez, gondolta Péter. Az orrom előtt fog 
elmenekülni.

Fölugrott az első kocsiba s intett Hedának, 
hogy várjon rá.

Olyan volt már, mint az őrült. Nem ismert 
magára.

Aztán egymásután nyitogatta a fülkéket. 
Nők, nők mindenütt. Alig egy-két férfi, azok 
is örgek. Aztán katonatisztek, fináncok, or
vosok a kis táskákkal, hivatalnokok, diákok. 
És sehol, sehoi az, akit keres.

A kezét már alig bírta, annyi ajtót nyitott 
föl, amikor egy elsőosztályú kocsi folyosóján 
megpillantotta azt, akiért végig kellett csi
nálnia ezt a vad hajszát.

Nagy düh lobbant föl benne. Megállj, most 
nem szabadulsz! Most nem hagyom nyitva az 
rttót előtted!

Megcsendesedett. Lehúzta a kalapját a sze
mére s mikor odaért a férfi mellé, aki mit 
íem sejtve bámészkodott ki a folyosó abla
kán, rettenetes erővel megragadta. Elkapta 
gyik kezével a torkát s másikkal a kabát- 
át és vad erővel vonszolta magával.
— Most nem szabadulsz, — hörögte. — 

Most a kezem között vagy.
A bandita kétségbeesetten védekezett, ki 

karta szabadítani a torkát, de Halmy vas- 
apocsként szorította.
— Hol az ékszer? — kérdezte tőle villámló 

remekkel.
A bandita bágyadtan intett a zsebe felé.
Kint a vonat körül felhangzott az első BÍp 

zó, Péter halványan látta, hogy libegnek a 
kendők, aztán megvillan egy kézilámpás.

Megszólalt a kürt és megmozdult a vonat. 
Nem, nem maradhat itt, hr belehal ir.. Heda 

■ árja. Ki tudja milyen izgalmakat áll ki

I azóta?
— Halló! Heda. Jövök. — kiáltotta ki a 

kocsiból.
Megkapta a bandita mellén a kabátot, föl

emelte a levegőbe, kilökte az ajtón, majd mint 
a villám rádobta magát a robogó vonatból.

— Péter, Péter! — rohant feléje Heda ha- 
lálsápadtan. — Mi történt?

— Már semmi. — Elintéztem egy kis ügyet 
ezzel az úrral. Nem tudtam ugyan elég ud
varias lenni hozzá, de már kevés volt az idő.

A bandita még mindig a földön feküdt és 
nyöszörgött. Nem történhetett ugyan valami 
különösebb baja, de most nagyon szimulálta 
a beteget.

Péter belenyúlt a zsebébe, aztán az egyik
ből egy kis csomagba göngyölítve kihúzta az 
ékszert.

— Úgy — mondta s mélyet lélekzett, az 
arcáról folyt a veríték. Most már jó helyen 
van.

Egy pillanattal később megérkezett egy 
rendőr, meg egy detektív. Halmy pár szóval 
informálta őket, aztán átadta nekik a ban
ditát.

A detektív megbilincselte, majd kivett a 
zsebéből egy csomó fényképet. Nézegette egy 
ideig, aztán kivett egyet közülük.

Odafordult a banditához:
— Fordítsd csak drágaságom a világosság 

pelé a pofikádat! Úgy szépen.
Jóidéig nézte, majd azt mondta Halmynak:
— Igazán gratulálok... Jó fogás volt. 

Régóta körözzük rablásért és sikkasztásért. 
A leghíresebb nemzetközi szélhámosok egyike.

Halmy rágyújtott egy cigarettára és meg
indultak a kijárat felé.

— Lássa, — hajolt oda Hedához és bele
karolt — sajnálta tőlem azt a kis előleget. 
Pedig bizony Isten megérdemeltem.

Heda nem felelt rá semmit, csak csendesen 
ment az oldalán. A szíve vad lökésekkel vert 
a torkában, mintha kiakart volna szakadni. 
Érezte, hogy a lelke mélyén újból feltámadd 
az a mámoros, részeg vágy, ami így tavasz
kor jön, az enyhe nappal, a virágos barackfák 
illatával s amit úgy hívnak, édes, mámoros, 
tiszta szerelem.

VÉGE.
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Páratlan botrány árán hozott a Hungária 
hét pontot Kaposvárról
Boronkay biró élete veszélyben forgott s csak a rendőrségi autó 
mentette ki a lincselek tömegéből — Újpest kényelmesen és köny- 
nyen győzött — Kispestet már csak 11-es juttatta győzelemhez

A vasárnapi, még a csonkánál is csonkább 
forduló mindössze három mérkőzést tarto
gatott a proflfutball híveinek nem csekély 
szomorúságára. Ez a három mérkőzés is úgy 
oszlott meg, hogy Budapest végeredményben 
futball nélkül maradt.

Újpesten a betörni készülő Szegedet érte 
— talán nem is meglepetésként ható — kel
lemetlenség. Kispesten pedig, álmos játék 
után, csak tizenegyessel tudott a helyi csa
pat győzni a Budai 11 ellen.

A nap slágerét mindenesetre Kaposvár 
szállította,

ahol példátlan botrányban robbant ki a túl
fűtött közönség hangulata, amikor a kiesés 
rémétől menekülő Somogyot a Hungária 
egy tizenegyessel tudta csak legyőzni.

A bírót megllncselnl akaró tömeget csak 
a rendőrség elszánt s majdnem félóráig 

tartó kardlapozása térítette észre.
Egyébként a listán semmi változás sem 

zavarhatja a kedélyeket. A fel- és alvégen 
minden csendes ...

A BAJNOKI LISTA VÁLTOZATLAN:
1. Ferencváros 17 játék 71:17 29 pont
2. Újpest 17 69:28 27
X Hungária 17 58:24 26
4. III. kér. FC 16 36:26 21
5. Budai „11“ 17 31:31 19
6. Bocskay 15 30:26 17
7. Kispest 17 35:48 14
8. Nemzeti 16 28:43 12
9. Szeged 17 25:43 12

10. Attila 17 22:43 9
11. Somogy 16 »» 18:45 5
12. Soroksár 14 n 17:66 5

Csak huszonötperces irtó kardlapozás tudta megmenteni 
Boronkay bírót, a kétezer kaposvári lincselő elől 

Hungária - Somogy 2:1 (1:1)
Kaposvár, április 9.

(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen 
tése.) óriási érdeklődés előzte meg a Hungá
ria kaposoári szereplését. A kieséstől való fé
lelem következtében egész héten a csatársor 
megerősítésére gondoltak. Faragó Sándor, a 
Somogy budapesti képviselője még Győrbe is 
elutazott egy jó góllövőért, de útja hiábavaló 
volt.' Vasárnap délelőtt 10 órákor érkezett meg 
az 1400 fővárosi drukkolót szállító filléres 
gyors Kaposvárra. Egy félóra múlva

• korzót színessé tették a budapesti szép
asszonyok tavaszi toalettjei

• mindenki a délutáni mérkőzésről disku^ált 
Ekkor azonban még senki sem gondolta, hogy

a szenvedélyek példátlan botrányban rob
bannak kL

A meccs kezdetére négyezer néző kényelmesen 
. jíply^Kédett , cl 0 pályán. Boronkay Gábor 
:Síró- sípjelére a Somogy indította el’a labdát.' 
Felharsant ekkor a kék közép csatakiáltása: 
. . Fial Rial. Hungária! ■.■.

Szegő és Sebes bombái tapsra ingerelték a 
sokezer tenyért. Néhány percig a- Hungária 
támadott, majd a nyomás alól kiszabaduló 

. Somogy csatárai szép ellentámadásokkal fe
leltek. A 14. percben

a középcsatárt játszó Barátky kiugrasz
totta Cseht, aki a kifutó Váll kapuson ke

resztül emelte n labdát. 1:0.
A Somogy három kornerral felelt. A harmadi
kat

Tunyoghy szépen ívelte s a labda a jól he
lyezkedő Gacsár fejéről élesen röppent a 

felső sarokba. 1:1.
Szabó hiába nyúlt a védhetetlen gól után. A 
közönség buzdítására a Somogy hatalmas ira
mot diktálva irányította a játékot. A fürge 
csatárok könnyedén kijátszották a gyengén 
funkcionáló Mandl—Kocsis bekkpárt. A labda 
kipuffanása miatt rövid szünethez jutott a két 
csapat.

Majd Ismét állandó kaposvári támadások 
zúdultak a kék-fehér kapura

• ezt a fölényt csak egy-két esetben váltotta 
fel Cseh és Barátky egyéni próbálkozása.

A félidőben alapos fejmosást kaphatott a 
Hungária, mert a csapat alaposan rákapcsolt. 
Negyedórái játék után azonban a helyi közön-

Kevés munkával 
Újpest—Szeged 

A meccsnélküli főváros közönsége néhány 
filléres szakaszjegcyel utazott ki Újpestre, hogy 
kielégíthesse a meccsszenvedélyét. Odakint 
mintegy négyezer ember várta n csata kezdetét, 
amely a felpapriká.-ott Szeged hősies erőfeszí
tését ígérte Mindez azonban a gyakorlatban 
másként mutatkoz3lt meg. Auer irányításával 
kezdik meg az újpestiek a könnyűnek vett har
cot s a 10 percben már

Szalay paaszát P. Szabó jól te*zl  Jákobé 
lábára, aki térül-fordul Werner mellett és 
fordulásból a lécre s onnan a hálóba za

varja a labdát. 1:0.
Ezzel mintha eleget is tellek volna kötelessé
güknek, leállnak mind a két térfélen és a já
téknak csak nz kölcsönöz élénkséget, hogy a 
biró különös modorban és felfogásban vezeti a 
mérkőzést. Általában roppant ünneplés ez a fél
idő: olyan mini egy rekviem. Nemsokára ki-

Csónakvásárlásnál
győződjön meí Arról, minőségről. — 1WUL év 
axenaáeiól a lefúj a o b t 1 púin 

Petyerity-csónakok 
Verseny-, tóra- és oldalmotor típusai.

Titán oldalmotorok vezérképviselete
Budapest, Népsziget, AUantis-csónakhA*.  T. 83-5^2

ségnek mindjobban erősödött a reménye, hogy 
kedvenc csapata megnyeri a meccset, vagy 
legalább is megszerzi az egyik pontoL A 30. 
percben tört ki a botrány.

Sebes taccsdobása után Szegő Iveit beadá
sát. a fejelni akaró Boross kézzel érin
tette. Boronkay biró fütyült és a 11-es 
pontra mutatott. A Somogy játékosai ek
kor körülvették Boronkay! és ide-oda lök- 
dösték, rángatták. Majd egy szempillantás 
alatt mintegy 500 főnyi közönség rohant 
be a játéktérre és Boronkayt meg akarta 
lincselni. Az egész rendőri készültség kar
dot rántva Igyekezett a fenyegfő magatar
tást tanúsító tömegtől megtisztítani a pá 
lyát. A kardlapozás valósággal csatatér be
nyomását keltette. Mintegy tíz percig tartó 
közelharc után végül a rendőrség győzött

Amikor a közönség újra elfoglalta helyét, Bo
ronkay kiállította Győr ff.yt,, a Somogy haliját, 
majd j

Cseh kapuba küldte a 11-est. , 2:1.
A Somogy játékosai erre nem voltak hajion 
dók tovább játszani! A már levonulni készülő 
csapatot Andorba elnök szigorú közbelépése 
terelte vissza a pályára.

Ami ezután következett az minden volt, 
csak futballmérkőzés nem.

Boronkay az előzményektől még mindig holt
fehéren támolygott a pályán. A játékosok pe
dig akár ott volt a labda, akár nem: egymást 
terítették le.

Amikor Boronkay ■ meccs végét jelezte, 
megismétlődött az előbbi jelenet. De ekkor 
már kétezer ember rohant a pálya belse
jébe s a kardlapozás talán még az előbbi
nél Is nagyobb mérvű volt s mintegy ne
gyedóráig tartott, amíg a fékevesztett tö
meget sikerült az utcára szorítani. De a 
Boronkay bőrére pályázók százai elálllák 
az útvonalakat s minden autót feltartóztat
tak, hogy melyikben ül a bíró. Boron’tay- 
nok végül Is egy versenyszerű sebességgel 
száguldó rendőrségi autón sikerült a szállo

dába jutni.
A Hungária legjobb embere Szegő volt. A 

hnlfsor gyenge, a bekkek igen rosszak voltak. 
.4 Somogy viszont évek óta nem játszott ily 
nagyszerű formában. Kaposvárott Boronkayt 
okolják a botrányért, aki — állítólag — telje
sen kiengedte a meccseL

' nagy győzelem 

FC 5:1 (2: 0)
derűi, hogy Jakube nélkül nehéz az újpesti dl- 
rigcnciát elképzelni s ezért Potya mester gyor
san helyet cseréltet velük, ami a játéknak némi 
előnyére válik. Félóra múlva Jakube fütyülő 
lövése, majd Beríók bravúros mentése a vona
lon hoz némi élénkséget. Később Kővágó sza
lad Havasba, Kővágóba viszont Lukács s a kö
zönség haragja éles szavakkal követeli a bíró
tól a nemlélező erélyt A 36. percben

Kiss Gábor szabadrúgást Ivei a félvonalról, 
a labda Ivét Jakube fedezi, úgyhogy a be
futó P. Szabó a kapus és a center között 

a hálóba guríthatja a labdát. 2:0.
A félidő vége előtt még Lukács pompás kitörése 
vlllanyozza fel a néhány drukkert, de a nagy 
helyzetből küldött lövés elkerüli a hálót. Szü
netben a bírónak „ruhát**  ígérnek, amiről nem 
tudni, hogy fenyegetés e, avagy megvesztegetés.

A második félidő Ismét Havas gyötrelmeivel 
kezdődik -.Kővágó is s a halfja is folyvást gyúr
ják, ugyannyira, hogy Havas egy félórára abba
hagyja a játékot s oda se szagol a labdához. 
A 15. percben

frappáns jelenet következik: a labda nagy 
ívben száll a szegedi kapu elé, Raffay ki
fejeli, pontosan Steiner lábára, akinek lö
vése az ellenkező kapufáról keresztbefut, 
azután kiszalad. A bíró óriási elképedésre 

gólt ítéli 3:0.
Ettől valahogy megélénkül az iram, Szeged 
felébred 3 most nagy.röisej fekszik a játékba,

A KÉT ÚJPESTI GÓLGYÁROS: P. SZABÓ ÉS JAKUBE KARTELLRE TÖMÖRÜL ÉS GÓLT 
SZÁLLÍT SZEGEDNEK. I. FÉLIDŐ: Itt. PERC. 1:0.

dé a 24. percben csak Pálinkás jó formája menti 
meg őket a góltól. A 27. percben egy Ívelő lab
dával akar elfutni Korányi, az orra elől azon
ban a labdát

Szalay elöklözi: tizene,gyes. Havas előírá
sosan berúgja. 3:1.

Nem sokkal később Szalay ismét szabadrúgást 
küld a kapu elé, ez*

Auer fejjel még megtoldja s Pálinkás hiá
ba fut ki, a befutó Jakube a feje fölött a 

hálóba emeli a labdát. 4:1.
Néhány égretörő lövés következik, majd Lu
kácsot buktatják el, amiért tizenegyes járna,

ehelyett azonban a biró némasággal tüntet. A 
36. percben a lassan ulrakelő közönség

a remek formában lévő P. Szabó góljában 
gyönyörködhet még. Hatalmas tűssel tá
mad Szeged felé s a kifutó Pálinkás mellett 

gólba csúsztatja a labdát. 5:1.
Ez a periódus egyébként nz Újpest szép játékát 
hozza, bár a túlságosan könnyedén vett mér
kőzés nem nagyon elégíti ki a lilák nagy druk
kerhadát, amely végeredményben még mindig 
a bajnokság elnyerésére biztatja csapatát 
Potya mest r harsány utasításai közben fejező
dik be ez az izgalommenles, egyébként könnyű, 
sok bírói tévedéssel tarkitott mérkőzés.

Csak egy tizenegyesből származó gólra tellett a kispesti 
és a budai csatártudományból

Kispest—Budai „11“ 1:0 (1:0)
Az a néhány mindenre elszánt budai drukker, 

aki nekivágott a hosszadalmas kispesti kirándu
lásnak, győzelemillas reménységeit vitte vágó
hidra. Mert a budai együttes mintha nem Is az 
első osztályban játszana, oly gyenge futballt jót 
szolt. A kispesti támadások özöne mintegy fél
órán keresztül Fábián kapuja előtt a 16-oson be
lül zajlottak le. A tömörült fahnkszvédelemncl 
azonban nehéz volt gólt lőni De amikor hely- , 
zet adódott, akkor sem akadt a rosszul diszpo
nált kispesti csatárok közül senki, aki nz alkal
mat gólra változtatta volna. A 32. percben eset 
a meccs egyetlen gólja. Az is 11-es volt. Ugvani 
a jobbösszekötőből halfsorba hátrahuzódó 
Sztancsik karjára röpült egy lőtt labda, amiért 
Biró Sándor büntetőt adott

Steiner tettetett nyugalommal lőtte a hálóba. 
1:0.

Szemere és Suszter összeütközése riadalmat 
kelt, mert a flatai budai játékos vészes fajkiál- 
láxsal ifísszeestk. s a mentők viszik ki. De nem 
azért futballista, hogy pár perc múlva vissza ne 
térjen.

Szünet után már kiegyensúlyozottabb a játék. 
A budaiak élvezik a gyenge szél előnyét. Rock 
és Sztancsik elevenségét azonban lerontja Tőrös 
és különösen Polgár gyenge játéka.

— Tempói Kispesti — hangzik a biztatás,

amire szükség is van, mert a budai nem rés*  
pektálja a vendégjogot. Rock lövése és Dénes 
szép védése tapsot csal ki az idegesen didergő 
közönségből. A túloldalon Steiner serénykedik s 
Szabó vasal egy „testhezálló**  lövést Fábián ka
pujára. Steiner és Vadász állandó nézeteltérése 
•.érni humort és bosszankodást vitt a meccs
vége felé ellanyhuló játékba.

Előbb a

SUGARha.,
autón a hegyekbe

CM r 12.50Férfi, nöl I 
sport, túra f-s 
hegymászó

Gooyserer-varrdssal I*  20.—

József-körút 43. Berlini-tér 4.

1 BEAC legyőzte a Törekvést 
Postás—URA K eldöntetlen - A ”SC lelépte a TLK-t 

Kikapott a SzAC, P.WTK, döntetlenül végzett 
KASC, Kalapos és a Frangepén

Annyi meglepetés heteken ót nem volt, mint 
a tegnapi fordulóban. A Törekvés váratlan ve
resége mellett a Postás pont vesztesége nagy meg
lepetés a Stobbe-csoportban a TLK és a HAC 
kapott ki váratlanul, a III. osztályban a SzAC, a 
IV. osztályban a P.MTK. A KASC, Kalapos és a 
Frangepán döntetlenje egészíti ki a sort.

I. OSZTÁLY
1. Törekvés 22—37, 77:25. 2. Postás 21—84, 

63:33. 3. Elektromos 21—33. 64:26. 4. BSzKRT 
22—31, 54:25. 5. BSE 21—28. 56:31. 6. UTE
22—28. 59:41. 7. MÁVAG 22—23, 50:40. 8. FTC 
22—19, 44:54. 9. MTK 22—17, 41:51. 10. EMTK 
21—17. 43:53. 11. URAK 21—15. 34:56. 12.
BEAC 21—14. 20:44. 13. „33**  FC 21—11, 23:47. 
14. FVSK 21—iO. 33:w. 15. VL kér. FC 22—5, 
18:73.

BEAC—Törekvés 1:0 (0:0). Góllövő: Várszegi. 
Ghvmessy lába kificamodolL Hatalmas megle
petés.

EMTK—33 FC 3:0 (0:0). Góllövök: Bakk (2) 
és Koronczv. Biztos győzelem.

Postás—URAK 1:1 (0:0). Góllövők: Bodrogi, 
III. Betnáth A lelkej URAK meglepetésszerűen 
jól küzdött

MÁVAG—Fér. Vasutas 1:1 (0:0). Góllövök: 
Antal MÁVAG és Pintér FVSK. Reális ered
mény.

UTE—BSzKRT 2:2 (2:1). Góllövők: Víg VI. 
(2). Weisz és Boriszeg. Változatos, szép játék.

BSE—FTC 7:1 (5:1). Góllövők: Kiss (31, 
Szűcs II. (2), Kozma (2), ill. Barna. Az FTC 
halfsora összeomlott.
MTK—VI. kér. FC 3:1 (0:1). Góllövök: Szendrő, 
Bihari, Váradi, ill. Vági. A rákospalotaiak jól 
játszottak.

II. OSZTÁLY
Kárpáti csoport

1. BMTE 20-20, 52:33. 2. WSC 20—28, 51:32. 
X Ca. MOVE 20—26. 62:36. 4. BTK 20—25, 
50:38. 5. Ganz 20—24, 45:35. 6. BRSC 20—23, 
55:32. 7. KTC 20—23, 54:30. 8. KFC 20—22,
50:33. 6. Köb. AC 20—20, 47:42. 10. SzFC
20—10, 30:54. 11. BTC 20—' , 30:40. 12. Fel
tea 20—11, 81:54. IX Hungária i»—11, 38:77. 
14. FSE 20—7. 21:72.

WSC—Hungária 5:1 (0:0). Góí^vők: Szabó 
(2). Kovács I. (2), Baranyai, ill. Suránvl I.

KTC—Ganz 3:0 (1:0). Góllövök: Polecz V. 
(lt-esböl), Somogyi é» Túli II.

I BMTE—Kőbányai AC 2:1 (2:1) Góllövők:
' Lindmaver (2), ill. F.noch.

BRSC—BTC 3:3 (2:2). Góllövők: Cái, Kovács 
(2), ill. Kispál (2) és Rigó

Csepe l MOVE—BTK 2:2 (2:0). Góllövők: Fa
ragó, Pollákovics, ill. Knazel és Ilutler.

SzFC—Felien 3:0 (3:0). Góllövők: Streliczky 
(2) és Murát.

Kelenföld—FSE 5:0 (3:0). Góllövők: Görög 
(2), Varga (2) és Wcyhnd (öngól).

Stobbe csoport
1. TLK 20—30, 54:38. 2. TTE 20—20, 54:32. 

3. HAC 20—28, 56:36. 4. III. kér. TVE 20—24, 
51:40. 5. Testvériség 20—22, 48:40. 6. PSC
20—20, 38:32. 7. BLK 20—18, 47:60. 8. OTE 
20—17,33:30. V. lasas 20—17, 37:44. 10. TSG 
20—16, 32:44. 11. RTK 20—16, 42:53. 12. BVSC 
20—15, 42:39. 13. ZSE 20—16, 32:44. 14. Nyom- 
dász 20—13, 32:49.

Zuglói SE—Rákosszentmihályt TK 3:3 (2:9). 
Góllövők: Németh (2), Fézler IV., ill. Schöffer, 
Zsin és Kiss.

Bp. Vasutas—Hermlnamező: 5tf (2:1). Gól
lövők: Keresztes (3), Erdődy (2), ill. Drotár.

Testvériség—Hl. kér. TVE 4:2 (2:2). Góllő- 
vők: Keresztes, Ottávi, Slcer, Gremen, ill. Diny- 
nyés és Moscheim (11-esből).

BLK—Vasas 4:1 (3:0). Góllövök: Rcsch (2), 
Gug (2), ill. Székely.

OTE—Turul 1:1 (0:0). Góllövök: Wurth, ilL 
Berde.

Pestújhely—TLK 5:2 (3:1). Góllövők: Instl- 
tórisz (3), Brenner (2), ill. Pfandler és Markó.

TSC—Nyomdász 3:1 (3:1). Gól lövök: Csenek 
(2), Vitck, ill. Virág.

ni. OSZTÁLY
Első csoport

1. CaTK 23—35 69:28. 2. MAFC 22—XI, 
70:26. X KSSE 23—32, 56:28. 4. SzAC 22— 30, 
75:4X X Hálókocsi 22—29, 50:20. 0. BBFC
23—27, 57:42. 7-SzRTC 23—27, 43:40. 8. KAOE 
23—24, 50:50. 9. KTK 22—23, 48:39. 10. Mene
kültek 23—18, 35:50. 11. L kér. SC 21—17, 
81:45. 12. KSSE 22—17, 29:43. IX NJTC 23—15, 
34:59. 14. ÉMOSz 22—14, 20:39. 15. BIK 23—11, 
32:101. 16. LTE 23—10, 20:67.

LTE—I. kér. SC 1:1 (1:0). Góllövök. Hanko- 
vllz, ill. Kluger II.

Rendessy telep—SzAC 3:2 (1:1). Góllövökt
Oravecz, Varga és Hcncz, ül. Linczlnger (í). ,
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Csepeli TK—NJTC 8:2 (1:1). Góllövök: Gangó, 
Kriazt, Kheck. ill. Kronlx rger (2).

MAFC—KAOE 7:3 (3:3). Góllövök: Lova*  (3). 
Vízi (2), Tamási (2), III. Stckier, Fischof és 
Lassingleilher.

niK—KTK 4:2 (1:1). Góllövők: Hsjdinyák, 
Perger, HofTmann, Laboranovics, ill. Adám és 
Meiszter.

KSSE—Menekítitek 0:8. Simon MKE orrát 
törte.

Hálókocsi—ÉMOSs 1:0 (1:0). Góllövő: Krí- 
bek.

BBFC—KSC 2:2 (2:2). Góllövök: Pintérül, 
Mick, ill. Füredi, Petőcz II.

Második csoport
1. Főt. TK«r 24- 30, 53:27. X Pamutipar 

24—84, 64:28. 3. UTSE 24—33, 60:80. 4. ZAC
23— 29, 40:30. 5. MFTR 23—28, 42:41. 0. P. Tö
rekvés 24 -27, 44:40. 7. I MIÉ 23—24, 28:88. 
8. NTC 24—24, 30:41. fi. Vérhalom 22—22, 
30:34. 10. BSC 23—22, 31:35. II. Compaclnr
24- 21, 28:37. IX Törökőr 23 - 20, 32:36. 13.
VI. krr. SC 24-10, 30:40. 14. MSC 22—15,
34:52. 15. RAFC 23—13, 25:55. :6. Schmoll
(visszalépett) 30—10, 10:30.

Zuglói AC— Vérhalom 2:1 (1:1). Góllövök:
Fröhlich, Csere, ill. Drucker.

Pamutipar— BSC 5:0 (3:0). Góllövök: Bozl 
(3), ill. Kcnier (2).

UTSE—MFTR 2 1 (0:0). Góllövők: Ontkó
(2). ill. Pat<-k.

Főv. TKÖr—UMTE 4:0 (0:0). Góllövök: Wam- 
schlnger, Braszkó, Kniscr és Hirsch.

VI. kér. SC—Compactor 3:1 <!:!)• Góllövök: 
Bukky, Harrer, Skoda, ill. Muszil.

RAFC- Palotai Törekvés 1:1 (1:0). Góllövök: 
Ralncr, ill. Szcntpétcri

NTC—MSC 1:0 (1:0). Góllővő: Spiclmann.

IV. OSZTÁLY
Első csoport

1. PMTK 11-15. 26:8. 2. P. Remény 13—15, 
25:20. 3. MÁV Előre 12—15, 23:21. 4. Jutagyúr
12— 14, 20:16. 5. MTC 11—18, 22:16. 6. Urá
nia 12—12, 10:19. 7. RÁC 13—12, 26:32. 8. USC
13— 7, 18:27. 9. LTK 12—4, 13:31. 10. ULS tÖ 
rölve.

RÁC—PMTK 2:1 (1:0). Góllövök: Ecker, Gál, 
ill. Ehrllch.

USC—LTK 2:1 (2:0). Góllövők: Zambó, Bár
tól, ill. Németh.

Második csoport
1. Kalapon 18—29, 61:23. 2. KASC 17—28, 

51116. X KEAC 17—25, 56:18. 4. Cukrász
17—20, 35:31. 5. Valéria 17—18, 40:41. 6. X. 
kér. FC 16—17, 45:27. 7. NSC 16-17, 34:24. 8. 
MÖSzTK 16—14, 25:25. 9. VIL Amatőr 18—14, 
81148. 10. PATE 17—10, 23:56 11. VÁC 17—7, 
28:45. 12. Siketnémák 16—3, 13:90.

Kalapos—Cukrász 2:2 (1:0). Góllövők: Weisz 
(2), ill. Vörös (2).

VÁC—VII. kér. Amatőr 4:0 (0:0). Góllövök: 
Kaniraav (2), Engel és Se h na be).

KASC—X. kér. FC 2:2 (1:0). Góllövök: Dobó 
(2), III. Kovács (2).

NSC—PATE 3:2 (0:1). Góllövők: Woinberger 
(2), Lcipnik, ill. Kovács és Weinbcrger (Öngól).

Ragyogó játékkal győzött a 
harmadik garnitúra 16 délszláv ellen 

Magyar profikombinált - Jugoszláv válogatott 3:1 (2:0)

Biró

Belgrúd, ápr. 9.
(.4 Hétfői Napló tudó- 

illájának teiefonjelentésc.) 
A magyar profikoinbináll, 
amely tulajdonképpen a 
harmadik garnitúránknak 
felel meg, tízezer főnyi 
közönség dőlt játszott 
vasárnap a BSK pályán 
a jugoszláv válogatott el
len amely ezt a mérkő
zést próbajátéknak szánta 
a jövő boti Spanyolor
szág elleni válogatott 

mérkőzés előtt. A magyar prnflkombinált a kö
vetkező összeállításban harcolta végig remekül 
sikerült csatáját:

Újvári — Stcrnberg, Bíró — Víg, Lult, Ma
gyar — FcnyveMy, Kármán, Turay, Eőry, 

Drössler.
Fölényes magyar játék s n 10. percben már 

gól is.
Luté átemeli a labdát a halfsor fölött éa 

Turay kapásból bombagólt lő. 1:0.
A 18. percben Magyar keresztpassza tűt a 
jugoszlávok között és Slívák, a jugoszláv bal
hátvéd „luftot**  rúg.

A szemfüles Kármán berobog és labdája 
a hálóban láncol. 2:0.

Szünet után az első negyedórában a szél se

A MAESTRO tipjei
a*  Európabajnokságról, a csapat- 
összeállításokról és a vívódókról

A Budapest kardbnjnoksácáért folytatott küz
delmeket fiuy< Iliik A közönség somiban egv 
izguló, pattogó, szomszédainak magyarázó, da
liás Öreg orra esett n pillantásunk, aki éppen 
azon hossznak, dott, h »gy uz egyik zsűri nem 
jó| íungál A széksorokból Santelll mester jól
ismert feje válik ki. Egy gondolat a közelgő 
Európa bajnokságra — és máris olt vagyunk a 
inoeilro mellett. Bt nz ütközetek tűiében kér
dezzük ki a» ő véleményét Hogy Santelli mes
ter nem debreceni dialektusban mondja el vó 
leményét. azt tudjuk mindannyian De az ő 
olaszos magyarsága karakterisztikusan egyéni, 
aminthogy minden meglátása Indlvldiialisstikus. 
De értéken, élesen «takszrrü és — magyar.

Arra a kérdésünkre, hogy mit vár az Európa- 
bajnokságtól, elfelejtve nzt, hogy a planson 
Gerevich vív elkeseredett csatát Kováccsal,

KEAC—Slketnémúk 8rt> (4:0). Góllövök: Ra- 
gosltz (2). Kovács (2), Kucjera (2), Nemecska 
é» Kindbaiier.

Harmadik csoport
1. Hasoe 18—28, 32:20. X Draache 16—24, 

41:22. 3. Gránit 10—23, 27:17. 4. SaNSE 18—18, 
34:33. 5. ETC 18—18, 30:8X X Kisp. AC 16—18, 
29:27. 7. K. Húson 16—15, 20:26. 8. Köb. FC
17— 14, 35:29. 9. Szondi 15—12, 23:35. 10. SAC
18— 10. 19:32. 11. K. Törekvés 16 10, 27:30. 
12. ETSC 18—10, 22:38.

KAC—Szondy 4:1 (1:0). Góllövök: Almásy 
(2), Fnyt lll-esből), Gregor, ill. Staircza.

Gránit—Drascbe 4:0 (1:0). Góllövök: Kom- 
pós (2). Krukár és Hús.

K. Husoa— SAC 2:1 (1:0). Góllövők: KletzJ 
(2). 111. Stnmp.

ETSC—ETC 2:0 (1:0). Góllövök: Láng (11-es- 
bőli és Szabó.

Húsos—SzNSE 3:1 (28)). Góllövök: Nagy (2). 
Tim, ill. Szegedi.

Negyedik csoport
1. Budatétény 16—24, 03:21. 2. PTBSC 12—21, 

09:16. 3. B. Testvériség 13—21, 44:17. 4. UFC
13— 19, 24:16. 5. Spárta 14—16, 42:28. 6. Kdén-
völgy 13—9, 37:30. 7. OMSC 13—9, 28:46. 8. 
Tabán 12—7, 20:38. 9. Laptrrjesztök 14—4,
50:61. 10. ÓI K 10-0. 3:63.

latpterjeazfők—Kelenvölgy 1:1 (1:0). Góllö
vők; Markovit*  (öngól) és Csukrónyi.

A Spárta—OF'K mérkőzés elmaradt. A barát
ságos 4:4 (2.2).

PTBSC—Budai Testvériség 3:2 (2:1). Góllö
vők: Rajnai (3), ill. Kódi és Bukovics.

V. OSZTÁLY
1. csoport

1. Autolaxi 16—27, 61:18. X P. Juta 16—27, 
04:25. 3. MFOE 15—25, 25:15. 4. DGSE 14—18, 
22:15. 5. Szemertelep 15 -16, 34:17. X MPSE
14— 12, 30:31. 7. Kispest VI. kér. 14—12, 21:28. 
8. X. kér. Iparos 14—10, 11:14. 9. Főv. 11.
15— 9, 10:51. 10. Szelffert 11—6, 9:21. 11. N. 
Húsos 20—2, 6:25

P. Jutagyár—Szemeretelep 8:2 (1:2). Góllö
vők: Balázsovits, Kaubek, Fábik, ill. Pokomvi 
és Agócs.

Posztógyár—X. kér. Iparosok mérkőzésre 
utóbbi nem ielenl meg.

Autotasl—Főv. 11. 5:3 (3:2). Góllövők: Ró
mai (3), Kiss, Mester, ill. Forstner, Kiéin és 
Scherdián.

2. csoport
1. Frangepán 16—29, 61:11. 2. GSE 18—22, 

05:14. 3. Sz. Juventus 15—17, 35:31. X B. Ma
gyarság 13—14, 23:81. 5. Nagytétény 12—12, 
32:2X 6 Budakeszi 14—12, 22:30. 7. RMTE
11— 8, 17:31. X BESC 14—8, 16:46. 9. M. Textil
12— 6, 11:37. 10. Budafok Felflőváros 12—4. 
10:39. 11. Bőrös (törölve).

B. Magyarság—Rp. Egyetértés 3:1 (2:0). Gól
lövők; Stolarik (2), Chován, ill. Werner.

Nagytétény—Budakeszi mérkőzés elmaradt, 
mert a biró nem jelent meg.

Frangepán—Textllgyár 1:1 (0:0). Egyenrangú 
ellenfelek küzdelme.

Sz. Juventus—Budafok Felsőváros 4:1 (2:1).

gítségével játszó délszlávok támadnak, de nem 
sokáig tart nz átmeneti fölény, mert a magyar 
csapat ismét úrrá lesz a helyzeten s a 23. 
percben

Fenyvesi beadását Eőry kapásból remek 
lövéssel juttatja a hálóba. 3:0.

A 25. percben Magyar kitáinolyog a pályáról. 
Mint utólag kiderül gyomrát elrontotta s he
lyére Gergelyt állítják be. A játék ellaposodik 
s a lanyhaság arra jó, hogy

Trncvlcs jobbszélső lcrobogjon s a tétovázó 
Újvári mellett megszerezze a tiszteletgólt. 

3:1.
A magyar csapat különösen az első félidő

ben mutatott káprázatos futballt s ebben a 
periódusban a csapat minden része tökéletes 
volt. Szünet után az erős ellcnszél tompít u 
csapni nngy formáján, később azonban már a 
szél sem zavarja s a játék irányítása végig a 
kezében marad.

A mezőny legjobb embere Bíró,
aki mellett Sternberg is jól állt a hibán. A csa
társorban Turay irányítása s a két összekötő 
ügyes játéka kellett meglepetést. .4 délszlávok 
a mérkőzés folyamán tizenhat játékost szere
peltettek. Jolsics biró kiválóan vezette a mér
kőzést. Egy kétes esetben, amikor Újvárt ki
ejtett labdáját góllá minősíthette volna, saját 
közönsége kifütyülte.

széles tagi ejtésekkel válaszol:
— Tőrben' és epében az olaszok verhetetlenek, 

mert egyetlen európai náció sem lehet reájuk 
veszedelmes. \ magyarok legkevésbé. Hogy 
miért nincsenek magyar tőr- és epévivók? 
Azért, mert n fiatalság felbuzdulva az évtizedek 
óin tarló knrdsikerekén, c-gytöl-egyig karddal 
akar vívni F.« azért verhetetlen n magyar knrd- 
vivás. mert a folyton előretörő fiatalokból kl- 
iipAdhalallnn rctervoárja van n magyar kard
vívásnak. Tehát; „a kard, nt biztosi'' — mondja 
a maestro, az ö utánozhatatlan hnnghordőlásá-

Do azért nincs incgelégedvo kardvlvóinkkal 
sem Nem érti a. aránylag túl fiatal kardtnám'- 
szék korai visszavonulását, ezért dühön Is ked
vencére. Attilám. így beszél ré|a:

— Attila vesze-eszett szelet rinylí/pilt játszik,

sohasem tudom, mit akar. Abbahagyja, újra
kezdi, megint abbahagyja. Ezért aztán ő veszek
szem velem, én veszekszem ővele és a végén 
össze megbékélünk

— Na és a Pillér?
— Ah, á Jekkelfálu, ázt (gazán nem értem, 

ilyen komoly, nagytudásu, lehetséges vívónak 
korái á pihenés.

Viszont rajong a fiatalságért amelyet nagy 
szeretettel készít elő a jövőre. Gerevich és Ka- 
bős majdnem kegyvesztettek lellek, mert Buda- 
psten sokáig nem indultak. A maestro szerint, 
a szövetség megbízásából a vidéket járták és 
úgy mutatták he a vívásukat. „Ügynökösködtek 
á vidéken" — igy mondja ő. Most már nincs 
baj, újra dolgoznak.

A magyar kardcsapatot — amely szerinte biz
tosan nyeri az Európa-bajnokságot — igy kép
zeli el: ~ Pillér, retschauer. Kabos. Gerevich. A 
négy vívó tartalékja Maszlay, Kovács és Nagy 
lenne.

— Na de mit mesélek én férfiakról, mikor n 
nőket kellett volna előbb mesélnem — mondja.

Pozsony, április 9.
(T Hétfői Napló tudósítójának telcfonjelen- 

tése.) A Fradiból, úgy látszik, sokat kivett a 
szombati mérkőzés, mert kedvetlenül, álmos fá
sultsággal játszott, úgyhogy a 4000 pozsonyi cso
dálkozással nyelte le a csalódást. A Ferencvá
rosban Sárosi csak egy félidőn át játszott, ak
kor is sérülten; szünet után Bukoví állt a fede

Sárosi nélkül nem Fradi a — Fradi
Bratislava—Ferencváros 3; 1 (1:1)

A »Wundermannschaft« a Hohe Warte poklában sem 
bírt a megifjodott prágai oroszlánnal 

Csehszlovákia—Ausztria 2:1 (0:0)
Bért, április 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Csehszlovákia válogatott csapata a Hohe 
Warte poklában ötvenezer néző előtt futotta le 
nagy mérkőzését Ausztria ellen és megérdemelt 
arányban győzedelmeskedett.

Ax osztrák válogatottnak hosszú Idő után 
ez az első veresége a kontinensen.

A csehszlovák csapatban különösen a fiatalok 
játszottak óriási elánnal s a félidő folyamán vé
gig fölényben voltak. Szünet után, nagy meg
lepetésre a 15. percben

Kifütyülik az osztrák himnusztI
A mérkőzés megkezdése előtt izgalmas politi

kai tüntetés zavarta meg a kedélyeket. A zene
kar mindenekelőtt a csehszlovák himnuszt into- 
nálta, majd nyomban utána rázendített az 
osztrák hiiuni^szrp,' amelyc^

éktelen füttykoncert fogadott,
Éretlen tüntetők zavarták meg a zenekar já

tékát és

felkiáltással a díszpáholy felé emelkedtek az 
öklök. A díszpáholyban ült Doljuss szövetségi 
kancellár és Fey államtitkár. A rendőrség nyom
ban. kordont vont a díszpáholy körül.

Négy kölcsönkért morva boxolósztárral erősíti meg a magyarok 
ellen kiálló csapatát a csehszlovák boxolókapilány

Az ökölvívó Európa-kupa sorsára döntő fon
tosságú lesz a magyar-csehszlovák ökölvívó
mérkőzés, amelyet husvét vasárnapján rendez
nek a Beketow-cirkuszban. Hogy a csehszlovák 
válogatott csapat a magyarokkal szemben biz
tonságosabban megállja a helyét,

a csehszlovák boxolókapltány kénytelen 
volt négy morva alszövctségi versenyzőt 

kölcsönkérni.
Ezek közül a legismertebb Ambros, Közép- 
európa legnagyobb erejű nehézsúlyú botolója, 
aki félelmetes erejét már nem egyszer a ma

A Phöbus pontot adott le 
a Szürketaxinak

A II. liga tegnapi fordulója nagy meglepetést 
hozott. A Phöbus döntetlenül játszott n Szürke
taxival. A Vasas is csak nehezen győzte le a fel
javult Bak TK-t.

1. Vasas 23—41, 80:18. 2. Phöbus 21—37,
60:15. 3. Szllrketail 22—33, 53:13. 4. Bak Th 
23—30, 54:35. 5. Etc FC 21—29, 43:30. 5. Vác FC 
22—24, 41:46. 7. Ctepel 22—23, 34*5.  8. SzNFC 
21—22, 59:8X 9. Draache 21—22, 32:43. 10. Bu
dafok 23—22, 42:57. 11. Droguisték 21—15, 
24:60. 12. Shell 26—10, 13:37. IX Rákospalota 
26—2, 1;8X IX Bőrösök 26—0, 2:X

Vasas—Bak TK (2:0) (2:0). Góllövő: Erdős. 
Roltler. A Vasas nehéz küzdelem után győzött.

Phöbus—Sziirketaxl 0:0. Erős iramú mérkő
zés a Taxi némi fölényével.

Cac FC—Csepel 2:2 (2:2). Góllővő; Kohn, Fi- 
scher, ill. Frlesz és Szabó. Reális eredmény.

Etc FC—Budafok (2:1 (0:0). Góllövő; Udva
ros, Pomázi, illetőleg Bachmann. A budafokiak 
nehezen adták meg magukat.

SsNFC—Drasche 1:1 (1:0). Góllövő: Dróth II., 
ill. Béres (öngól). Egyenrangú ellenfelek válto
zatos küzdelme.

X A Kispesti Textilgyár városi telőesa- 
Íata a gyári tisztviselők együttese ellen játszik 
prllli 22-én, szombaton délután félöt órai kez

dettel a sárkányutcai pályán. A meccset Singcr 
István gyárigazgató bíráskodása teszi érdekessé.

X Barátságos mérkőzés. Soroksár—111. kér. 
komb. 0:3 (5:2).

Olcsön é« jól 
vásárolunk 

F0LDUARV IMRE 
divatáruüzleteiben 
IV., Korautli Lajos-utca 18

VTIU Kókóczi-ut 7

— örülök, hogy Erna kikapta, mert most áztán 
komolyan nekikészül.

Bogent nagyrabecsüli a maestro, akinek nincs 
kétsége aziránt, hogy a világbajnok Preiss kis
asszony és Meyer Helene ki fog kapni Pesten 
Ernától. Egyébként megingathatatlan a meg
győződése, hogy a magyar csapatnak győznie 
kell. Santelll mester ezt a csapatot tartja a leg
jobbnak: Bogén, Elek Ilona, Horváth, Elek Mar
git. Tartalék lenne Kőibe Rózsi, Dány Baba, 
aki a mester szerint igen visszaesett. Horváth 
Kató KISOK-ista és igy a tanügj’i hatóságok 
tiltják a nyilvános szereplést.

Vermes Magda

zetsor tengelyébe. Az ö akarása kevésnek bizo
nyult a nngy győzniakarással küzdő kitűnő for
mában levő Bratislavával széniben. A csapat vé
delme gyakran megingott, csatársora pedig rit
kán jutott használható labdához. A 15. p.-ben 
Bulla lőtte a vezetögólt, Takács 11-esből egyen
lített a 42. percben. A II. félidő 4. és 37. p.-ok
ben Schoss, illetve Masarovits biztosította be a 
pozsonyiak győzelmét.

Pucs lövi a csehszlovákok vezető gólját
é? pár perccel később szabadrúgásból

Ismét Pucs a gólszerző s egyúttal a győze
lem beblztosltója Is.

A két gól után jön meg az osztrák csapat köz^ 
ismerten félelmetes nagy finise, de a csehszlovák 
védelem biztosan áll a lábán. A 41. percben si
kerül szépíteni az eredményen, amikor koméra 
bői Smistik juttatja a labdát a hálóba. A niér-< 
kőzést a belga Langenus jól vezette.

Április 30...! Mi lesz Budapesten?..*

Közben megkezdődött a mérkőzés, de aminf 
a játék kialakult, a tüntetés izgalmai elültek, 
mert a közönség bclcmelegedett a meccs élve
zetébe.

PRÁGA ÍS GYŐZÖTT BÉCS ELLEN.
Prágából jelentik: A Prága—Bécs városkor! 

mérkőzést 2:0 (23)) arányban a prágaiak nyer
ték. A győztes csapat mindkét gólját á Belgium
ból Prágába származott Braille lőtte. A meccset 
a Slavia-pályán, 12.000 főnyi közönség előtt tar-, 
tották meg. Prágában különben egyetlen liga
bajnoki meccs volt csupán, a Kiadna 8:0-ra győ*  
zütt a Liben ellen.

gyarok ellen Is megmutatta és aki Rameket, a 
németek Carneráját, a 120 kilós rendőrboxolót 
is kiütötte.

A csehszlovák csapat valamennyi tagja ke- 
ménykötésii versenyzőkből áll. Mig a husvét- 
vasárnap az amatőröké, addig hétfőn a legjobb 
profik lépnek ringbe. Csiszár Ferenc, aki az 
osztrák Krauszt kiütéssel győzte le, Walter 
Pőnisch-el, a középsúlyú professzionista baj
nokkal mérkőzik.

A húsvéti nagy boxolóest teljes jövedelmét a 
magyar ujságiró-intézmények élvezik.

X PIrostojds a fedettuszodában. Az uszó- 
szövetség húsvéti versenyének résztvevői, a leg
jobb vidéki úszók inár megérkeztek Budapestre*  
és két nap óla szorgalmas tiénirggel készülnek 
a nagy versenyekre. A vizipóló csikócsapat mar 
tréningjének vége felé 1ait, hiszen busvétkor )«*'  
mutatkozik os egy hétlel később túrára indul. A 
versenyzők készülnek, de a közönség is élénken 
érdeklődik a húsvéti uszóverseny iránt, amelyen 
a közönség számára is rendeznek versenyt A 
belépőjegyül szolgáló műsoron ugyanis, sms- 
lyek ára mindössze 50 fillér, külön szelvény lesz 
és ezzel vesznek részt a nézők az egyik vizipóló 
meccsel kapcsolatos tipp-versenyen. Az ered
ményt még a verseny alatt kihirdetik. Az első 
díj egy huszpenyös bérlet a hét legnagyobb 
nyári uszóversenyre a kél második dij ’ két 
lizenkótpengős jegy ugyanezekre a versc-nyekr*?,  
az öt harmadik dij pedig öt hat pengős ' jegy. 
Ezenkívül az eredményekhez képest még töl b 
kisebb dijat ad ki a tco.Jez-ls-’j A húsvéti úszó
verseny tehát igaz’ húsvéli ünnep lesz: locso
lással és piroBojh n_*  j*t  té'<.>kk i.

X Kézllabdn-balnok.ság. Elektromos Müvek—* 
FOTE 8:3 (6:1). Góldobó: CsélTai (6), Fodor, 
BántTy báró ill. Lackó, Clcvarck és Kovács.

X Gözsy nyerte a BEAC kizárásos epéverse- 
nvét Vasárnap délután rendezte a BEAC ezévi 
kizárásos epé-vcrsenyél. A küzdelmekből meg- 
állapilhnjó, hogy nz epéversenyzők tudása sokat 
fejlődött. A mezőny két legjobb embere Baj és 
Gözsy volt, akik holtversenyben végezlek az 
első helyen. A győzelemért kelten uj versenyt 
vívlak, melvből Gözs vkerült győztesen. A he
lyezési sorrend: 1. Gözsy (HTVKJ*  7 gy. 2. Baj 
(BEAC) 7 gy. 3. Meszlénvi (HTVK) 5 gy. 4. 
Zöld (BEAC) 6 gy. 5. Pulócz (LASE) 4 g.v. 6. 
Vitéz Ujfalussy (LASE) 3 gy. 7. Eckl (RÁC) 3 
gy. 8. Barcza (BEAC) 1 gy. 9. Dr. Wilz (MTK) 
1 gy-
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Irta: DOROS GYÖRGY
PÁRBAJ ÉS VIVÓSPORT két különböző do- 

lóg. Amikor a vívás a párbajkiképzés eszköze 
volt, akkor nem volt sport, amióta sport lett, 
nem szolgál többé a párbajkiképzés eszközéül.

K múlt szárad köepén még nem volt sport a 
vívás. Csak a legexkluzivabb társadalmi körök 
űzték, már pedig a sportnevet csak olyasmi visel
heti, ami a széles néprétegek között van elter
jedve. Amit csak a legfelsőbb osztályok gyako
rolnak, az még nem sport, legfeljebb valami 
úri passzió.

Nem volt sport a múlt századbeli Keresztesy- 
féle vívás azért sem, mert hiányzott belőle az 
a finomabb és differenciáltabb technika vagy 
stílus, ami elengedhetetlen kelléke minden test
gyakorlásnak, amely a sport elnevezésére igényi 
tart- Ez a régi vívás helyben, elöre-hátra moz
gás nélkül történik és igen nehéz kardokkal 
való súlyos vágásokból állott, mert hiszen 
célja az volt, hogy párbaj esetén minél súlyo
sabb sebet ejtsen a vívó ellenfelén.

A pánbajvivás vivósporltá a millenniumi év 
után kezdett válni, a miikor az újkori sportmoz
galom Angliából kiindulva hazánkba is átszivár
góit. Ennek a mozgalomnak a hatása alatt és 
az olasz vivómódszer megismerése következté
ben az emberek rájöttek, hogy a vívás nem
csak mint párbajeszköz, hanem mint öncélú 
sport is értékelhető.

Keresztesy alatt még a vívótermek egymástól 
elzárkóztak és a vívóknak egyáltalában nem 
volt módjában pengéjüket összemérni, még ke
vésbé nyilvános versenyeken mérkőzni. A mes
terek ezt egyenesen tiltották, nehogy a tanít
ványok egymás titkát ellessék. Az újkori 
sportmozgalom hatása alatt kezdtek ezek a 
válaszfalak ledőlni. A plebejusok bevonultak a 
vívásba és amilyen arányban demokratizálódott 
a vivósport, ugyanolyan arányban szakított a 
párba jvi vassal: megszűnt a párbaj függvénye 
lenni.

Főleg ennek köszönheti, hogy igazi sporttá 
lett. A vívás mai formájában könnyű kis kar
dokkal való finom és rendkívül gyors mozgást 
jelent, melyből a nagy lendülettel való vágás 
(a régi muliné) teljesen hiányzik. Aki ma na
gyot vág, a legrosszabb vívó. A párbaj céljai> 
már egyáltalában nem szolgálja, mert hiszen a 
finoman vezetett könnyű pengével szabálysze
rűen keresztülvitt vágás, inkább csak érintés, 
komoly párbaj esetén alig jelent veszedelmes 
sebet az ellenfélre nézve, mindenesetre keve
sebb sérülést okoz, mint egy középsúlyú bottá, 
való fejbevágás.

A vívásnak ma már megvan a maga stílusbeli 
differenciáltsága és fejlett esztétikája, melj 
éppen a mozdulatok szabályosságában és finom
ságában rejlik. Minél kisebb mozdulattal minéi 
finomabban érinteni az ellenfelet.

A párbajjal való összehasonlitgatás mégis 
állandóan kisért, időközönként visszatár és 
meglehetős zavart okoz a köztudatban. Az 
úgynevezett konvencionális vivás a párbajtól 
való eltérést jelenti, mert hiszen éppen azt 
jelzi a szó maga is, hogy a tusok megítélése 
nem a párbaj szempontjából történik, hanem 
bizonyos elfogadott szabályok értelmében. A 
kardvívás és a tőrvívás konvencionális vívó
sportok, ezek nem a párbaj szempontjait tart
ják szem előtt a tusok megítélésénél, hanem 
bizonyos sportszerű konvenciókat. Úgynevezett 
kombat-rendszerü vivás ma még az epévivás, 
magyarul: párbajtőrvillás. Ez az egyedüli fegy
vernem, amely — amint a neve is mutatja 
még a párbajt igyekszik utánozni.

A kardvívásban thát a konvencionális rend
szer a helyes és minden próbálkozás, amely a 
kombat-rendszerhez igyekszik visszatérni, vis
szaesést jelent a régi párbajviváshoz. A zsűri, 
amely hajlik a koinbal-rendszcrhez, veszélyes 
a vivósportra, mert retrográd fejlődést idéz elő 
a sportban. A kombnt-rendszer a kardvívás 
bán azt eeredményezné. hogy a vivők nem pa
ríroznának többé, hanem csak belecsapkodná
nak az ellenfél támadásaiba, arra törkedve. 
hogy másodperccel, vagy ennek töredékével meg
előzzék a támadó vágását. E zaztán az esztétikai 
és stílusbeli elemet rövidesen kiirtaná a vívó
sportból és az egész vivás egyszerű csapkodássá 
fajulna, aminek lehet, hogy párbajbeli értéke 
volna, de sportbeli értéke semmi. A zsűrinek te
hát arra kell törekednie, hogy lehetőleg a tánuz- 
dást honorálja és no a „kÖzbehajigálást". Köz
bevágni mindenki tud, de parírozni és precízen tá
madni csak a tanult vívó. Az elővágást és a köz
bevágást vagy közbeszurást tehát a zsűri csak ak
kor honorálja és fogadja el helyesnek, ha a tá
madás szabálytalan volt, késlekedett és emellett 
n közbevágás vagy eiövágás olyan időben történt, 
hogy világosan érzékelhető volt a tempókülönb
ség, vagy a támadó mozdulat helytelensége, 
melybe a támadó a közbevágást kapta.

Nem a párbajt kell tehát utánozni, hanem . a 
tiszta konvencionális vívást, amelyet a világhírű 
magyar gárda alapított meg és amellyel négy vi
lágbajnokságot és számtalan európabajnokságot 
hoztunk haza.

A párbajjal való össtehasonlilgalás azért is ag
gályos, mert itthon a párbajozást újabban erősen 
dlszkrcditálták. A párbaj nálunk már évtizedek 
óta nem komoly dolog. Az ellenfeleket állig be
csavarják az ugyneveztt bandázsba, amely testü
ket védi és csak a fej van szabadon. Kezükbe ad
nak egy 5 milliméteres kardot, amelynek semmi 
éle sincs és ha éle volna, sem lehelne vele vágni, 
olyan keskeny a pengéje, ezek aztán a rajtára 
sűrűn csapkodnak egymáshoz, de ennek a legrit
kábban eredménye, hogy néhány csepp vér fo
lyik. Többnyire vértelenül fejeződik be a „felek 
végktmerülése" folytán.

Komoly ember, aki nem tartja magát pojácának 
nem szívesen vesz részt egy Ilyen párbajban, csak 
akkor, ha a társadalmi kényszer folytán semmi
ként sem térhet ki előle. Annál szívesebben vál
lalja — már csak teljes veszélyielenségénél fogva 
is — kétféle embertípus: az egyik a jámpec, 
akit bemutatnunk felesleges, a másik pedig az. 
aki állandóan a Markó-utca körül szaladgál és 
szüksége van arra, hogy magát Időközönként lo
vaggá ültesse, mielőtt a Markába végleg bekerül. 
A vivősport köszöni, de ebből a párbajból semmit 
sem kér a maga számára.

„Az egész bajnokság 
alárendelt jelentőségű mérkőzés

sorozattá zíillik"
— mondja szenzációs nyilatkozatában Fodor dr.

A futball gazdasági anarchiájában hatalmi szóval kell 
rendet teremteni

Sok mindenféle csodabogarat kitermeltek 
már nálunk, az azonban,

ami ma a futballban dühöng, páratlanul áll 
a világon.

Ha a magyar labdarúgás mélyre is hanyatlott 
az utóbbi öt esztendő folyamán, annyira még
sem zuhant a futballkulluránk. hogy indokolttá 
tenné azt a minősíthetetlen nemtörődömséget, 
semmibevevést és rövidlátó politikát, amit az 
egyesületek a futballt naggyá tevő közönséggel 
szemben tanúsítanak. Dudapest diszitő jelzői 
közé egy merőben uj jelző csatlakozott: a fut- 
ballnélküll főváros. Szinte divattá lett az a hó
bort, hogy

az egyesületek pánikszerűen menekülnek a 
fővárosi mérkőzések megrendezése elől — 

külföldre.
Ragyogó vasárnapok s közöttük husvét kettős 
ünnepe is úgy múlik el, hogy a fővárosban 
egyetlen profimérkőzést sem játszanak, holott 
azelőtt a tavasz, a husvét a legizgalmasabb csa
ták jegyében zajlott le és anyagilag is dús ara
tásra nyújtott terepet.

Ez a futball mai vezetőire nagyon is jel
lemző vakság majdnem a bitelrontás hatá
rán mozog 8 alkalmas arra, hogy a magyar 
futball harmlncesztendős remek szervezetét, 
amely mindenkoron a lelkes és áldozatkész 
közönségre épült, alapjaiban rendítse meg 

helyrehozhatatlan kártevéseivel.
Hogy mennyire igaz e megállapításunk, an

nak fényes tanubizonyitéka az a szenzációs 
nyilatkozat, amit a Hétfői Napló számára a 
profilabdarugás kimagasló vezere és nagylátó- 
körii adminisztrátora: Fodor Henrik dr. adott.

— Igaza van a zúgolódó közönségnek — úgy
mond —, amikor az egyesületek vezetőségének 
mai kicsinyes és oktalan politikáját becsméreli. 
S főként azért van igaza, mert ami ezt az os
toba helyzetet előidézte, annak főoka az egye
sületek átkos és kárhoztatható széthúzása.

— Senklsem bízik a másikban! Nem hiszik 
el, hogy lehet becsületes szándékkal okos 
és gazdaságos programmot összeállítani a

fővárosban.
A kisegyesületek azt hiszik, hogy a nagyok 
csak a saját érdekeikkel törődnek, a nagyok 
azt, hogy a kicsinyek megzsarolják őket, a vi
dékiek, hogy a pályaválasztási jog feladásával 
megkárosítja őket a főváros; szóval mindegyik 
a legrosszabbat tételezi fel a másikról. Közben 
pedig nem veszik észre, hogy nemcsak a kö
zönség károsodik, hanem még fokozottabban a 
talaját egyre jobban vesztő futball is. Annyi az 
érdek és a széthúzás, hogy közös plattformot 
teremteni ma már a csodával határos.

Hovatovább az a helyzet, hogy az egész

A griffmadaras hosszutávfutó-gárda 
nem védheííe meg a mezei futó- 
bainoksagot (jyg a bajnokcsapat

Egyéni bajnok: Kelen (Vasas), aki 
végküzdelemben legyőzte Görögöt

Kelen
Az egyesületek Is 
szívesen állították 

í-sze

ügy látszott, hogy az' 
országos mezei futóbaj
nokság idei küzdelme 
nem fogja kiváltani a 
már megszokott érdeklő
dést. A pesszimisták té
vedtek: a káposztásme
gyeri lóversenytéren az 
országos mezei bajnok
ság kitünően bevált szín
helyén ezúttal Is megje
lentek azok, akik szíve
sen elgyönyörködnek a 
színes bajnoki mezőnyön, 

áldozatkészek voltak, mert 
itarthoz legjobbjaikat, a vi- 

azonbnn távolmaradt. A 
bajnoki verseny nagy eseménye, hogy

a MAC, amely eddig nem engedett belesző 
lást a bajnoki csapatverseny kialakulását 
illetően, elvesztene a hegemóniát és aZ 

uralmat a mezőn is átvette az UTE.
A MAC első befutója: Szabó Miklós ötödiknek 
érkezett a célba. Szerb Elek dr. messze, a nagy 
tömeggel együtt futott át a célvonalon.

Bűnvádi feljelentéssel fenyegeti 
az egykori Sabariát a belügyminiszter, 

ha nem számol el 15 napon belül 
egy tízezer pengős tétellel

Szombathely, április 0.
(A Hétfői Napló tudósUójától.) A Hétfői Napló 

pár héttel ezelőtt részletesen beszámolt arról a 
szokatlanul erélyes hangú belügyminiszteri le
iratról, amely Szombathely városához érkezeit 
azzal a meghagyással, hogy azt haladéktalanul 
továbbítsák a Sabaria Labdarugók Szövetkezeté
nek. Kér észt esFischcr Ferenc belügyminiszter 
egy öt év előtt kiutalt államsegély elszámolását 
sürgette, aminek sehol semmi nyoma nincs. A 
belügyminisztert azonban az illetékesek még 
csafc válaszra sem méltatták, amire most azután 

bajnokság egy alárendelt jelentőségű mér
kőzés-sorozattá züiiik.

A komoly tűzzel és meggyőződéssel fűtött, 
szinte indulatosan kirobbanó szavak árjába 
most egy kis szünet szakit. Rögtön feladjuk a 
nehéz kérdést: Ml lenne itt a segítség módjai

— Hatalmi szóval kellene az egyesületeket 
Ismét rendre s a kollektív célok szolgála

tára szorítani
— feleli Fodor dr. — Lehetetlen és tarthatatlan 
állapot az, hogy sz egyesületek hetekig elhanya
golják a fővárost s ha már van is mérkőzés, nz 
a kültelkek alkalmatlan pályáin zajlik le, a leg
többször szinte természetszerű részvétlenség kí
séretében.

— A sajtónak s a világosfejü faktoroknak 
Igazuk van, amikor a főváros részére rend

szeres programot sürgetnek.
A szövetség halaszthatatlan feladatává teszi ez 
az öngyilkos egyesületi politika azt, hogy

a bajnokságot, vagy legalább Is a soroslásf, 
uj alapokra fektesse.

Egyelőre a szövetségnek semmiféle alkotmá
nyos módja nincs arra, hogy ezt a kérdést 
megoldja. Átmenetileg tehát csak a régen na
gyon jól bevált közös rendezés segíthetne a 
bajokon. Ennek azonban a túlzott gyanakvás 
állja az útját.

Még az sem riasztja meg ezeket az örök 8- 
. sen „offsaájdot**  reklamáló urakat, hogy az 

utolsó két hónapban összesen húszezer né
zőt mutat fel csak a fővárosi statisztika?

Húszezer néző két hónap alatt! Amikor egyetlen 
jórendezésü mérkőzéssel ugyanezt elérhetnék.

— Gazdasági anarchia dühting a program
kialakításában.

Ha ez igy megy tovább, akkor — mint minden 
anarchiának: ennek is —- csak az lehet a vége, 
hogy beköszönt a felbomlás.

Súlyos és figyelemreméltó intelemmel zárta 
az érdekes nyilatkozatot a főtitkár. Tenni kell 
valamit, még pedig mihamarabbi Lassanként 
ugyanis valóban igaza lesz azoknak a túlzó 
külföldi lapoknak, amelyek egyre hangoztat
ják, hogy

magyar csapatoknak ma már Inkább 
„vándorcirkusz**  lehetne a nevük.

Az eszkimóktól a berber-négerekig minden 
nációt szerencséltetnek a megjelenésükkel, csak 
éppen a magyar közönségről feledkeznek meg.

Vagy talán arra várnak, hogy az OTT tiltsa 
le ezt az egészségtelen külföldi szerelmet1!...

Horváth Zoltán

Meglepetés az egyéni versenye is amennyiben 
Kelén és Görög párharcából az előbbi ke

rült ki győztesként.

Az első körben a vezető Görög a pályabíró 
hibás jelzése következtében tért vesztett, ezt 
azonban behozta és a vezetést meg is tartotta. 
Nyomon követte őt Hermann, majd Kelen és 
végül Szabó. A második kör végén Kelen és Gö
rög együtt haladlak, a harmadik kör után Gö 
rög, Kelen, Szabó, Hermann a sorrend, majd 
Szabó végleg lemarad az élcsoporttól. A vég
küzdelemben Kelen előretör és a vezetést meg 
is tartja. A végeredmény a következő:

Szenior-bajnokság. Táv: 10 km. Bajnok: az 
UTE csapata 32 ponttal. 2. a MAC 62 ponttal. 
3. Törekvés 67 p. 4 ESC 99 p. — Egyéni győz
tes: Kelen (Vasas) 32 p. 408 mp. 2. Görög 
(UTE) 32 p. 49.2 mp. 3. Hermann (Törekvés) 
33 p. 27.4 mp.

Ifjúsági bajnokság: Táv: 4 km. Bajnok: a 
Pesterzsébeti AC csapata 30 ponttal. 2. az UTE 
64 p. 3. a Vasas 92 ponttal. — Egyéni győztes: 
Ráthonyl (KISOK) 13 p. 58 8 mp. 2. Izsó (MTK) 
14 p. Ól mp. 3. Szilágyi (Pesterzsébeti AC) 14 
p. 09.2 mp.

egy újabb leirat érkezett Szombathelyre, ennek 
persze már konzekvenciái is vannak, amennyi
ben a belügyminiszter súlyos retorziókat is ki
látásba helyezett.

A példátlanul álló eset előzménye ar, hogv a 
válságos perceit élő Sabaria 1928-ban 10.000 
pengős államsegélyt kért és kapott Szombathely 
város akkori képviselőjétől, Vasé József néhai 
népjóléti minisztertől. A miniszteri leirat azon
ban kikötéseket is tett, közöttük azt, hogy

■ Sabaria tartozik a kapott államsegélyből 
ai likolánklvüll testnevelésre kötelezett

Óh könnyű szék, boldog órai 
FURA fordít mindent jóra.
ló emésztés, hosszú élet, 
FURA vize, áldlak Téged!

ifjúságot atlétikára és futballra kiképezni, 
abból az ifjúságot a szükséges aportfelte
relésekkel ellátni éa végül a teljes összegről 

elszámolni.
öt hosszú esztendő telt el azóta és közben < 

Sabaria megsemmisült. Az egyre súlyosabb pénz
ügyi viszonyokkal nem tudott megküzdeni, a 
mecénások is zilált viszonyok közé jutottak, 
megvonták a Sabariától a támogatást, aminek 
azután természetszerű következménye lett a 
,,kapuzárás.”

Szombathelyen azóta már régen el is feled*  
keztek a 10.000 pengős segélyről. Nem úgy 
azonban a belügyminisztériumban, amely átvette 
uz azóta megszűnt népjóléti minisztérium ha
táskörét s átvizsgálták az összes népjóléti aktá
kat Is. így került most azután ismét napfényre 
ez a rejtélyes „segély-ügy“ A belügyminiszter 
ezekután tehát sürgős leiratot intézett Szombat
hely városához,hogy figyelmeztessék a Sabariát, 
hogy haladéktalanul küldjék be az egyesület felt 
számolásáról, megszűnéséről és mindenekelőtt a 
tízezer pengő hovaforditásáról szóló iratokat, 
tekintve, hogy arról mind a mai napig nem ad*  
számot. Ugylátszik azonban, hogy ez az elszá
molás az erélyeshangu felszólítás után sem tör
tént meg, legalábbis erre mutat Ujváry Ede dr 
szombathelyi polgármester ma reggel kikézbo- 
sitett határozata, amely a következőképpen 
szól:

„Vasvármegye alispánjának utasítása folytán 
felhívom a Sabaria Labdarugók Szövetkezete be*  
jegyzett cég tulajdonosait, hogy a m. kir. belügy
miniszter urnák a cégtulajdonosokra vonatkozó 
187.504—1933. Vili. a. B. M. számú rendelkezése 
értelmében a volt népjóléti és munkaügyi minist*  
tér ur 86.676—1928. számú rendeletével engedé
lyezett 10.000 pengő államsegély felhasználására 
vonatkozó elszámolást e határozat átvételétől 
számított 15 napon belül a fentebb Irt B. M. sz. 
rendeletre hivatkozással, közvetlenül a belúgy*  
miniszter úrhoz terjesszék fel. Ha pedig az ál
lamsegély felhasználásáról ez idő alatt pontos 
elszámolást nem nyújtanak és azt fel nem ter» 
jesztik, a magyar királyi belügyminiszter ur -- 
a hozzánk érkezett rendelete értelmében —, a 
pénzkezelésért felelős személyeknek büntető 
utón való felelösségrcvonása iránt fog intéz
kedni.”

A feltűnést keltő belügyminiszteri leirat sport
körökben nagy konsternációt keltett. A sport
bűnügy további fejleményei elé most mar az 
egész magyar sportközvéleménv kínos várako
zással tekint. Vagyis az egész világon ismert éa 
külföldön dicsőséget dicsőségre halmozó legna
gyobb vidéki proflegyesület, a Sabaria egy —* 
bűnügyi aktává zsugorodott össze, w. r.

Cochet kikapott 
Ladoumégue-tól, 
de csat ping-nongban 

Caltíau, Tarís és Noel 
a vert mezőnyben

Párizs, április tf.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Csak a világ 

fővárosában adódhat olyan sportesemény, mint 
aminőt most élveztek a sport gourmandjai. Egy 
isztali tennisz-tornán a ping pong asztalnál ta*  
'álkoztak a sport különböző ágait művészettel 
kultiváló primadonnák.

Ladoumégue, a diszkvalifikált hosszutávfutó 
világrekorder győzött a híres mestervivó: Cal- 
tiau ellen, mig Cochet, a ienniszkirály Tarist, 
az uszóvilágrekordert utasította a vert me
zőnybe. A bantamsulyu boxoló-sainpión: Át 
Broum kivégezte Nocl-t, a diszkoszvető-bajno
kot. Az elődöntőben Ladoumégue 24:22, 9:21, 
21:16 arányban győzött Cochet ellen. A tornát 
végeredményben Ladoumégue nyerte, aki a 
döntőben 21:16, 21:17 arányban verte Carlhián-t, 
a jolfesászárt.

X Az „Acron* 4 katasztrófájánál elpusztult 
az USA olimpiai vhócMipatának kapitánya. 
..Amerika legnagyobb sportgentleman"-je" ninca 
többé az élők sorában. George Calnam. a los- 
.in.gclc.si olimpiászon szerepelt amerikai vívó
csapat kapitánya, aki társai nevében az olim
piai esküt telte le és aki résztvett az antwer
peni, párisi és az amszterdami olimpiai játéko
kon fs, az „Acron” katasztrófájánál elpusztul*.  
Ferris, az AAV titkára, „Amerika legnagyobb 
sporlgcnllemanje''-nek nevezte az elhunyt sport
férfiút.

X A Nemzeti Sportuszoda husvéija. A 
Nemzeti Sportuszoda igazgatósága közli, hogy a 
húsvéti ünnepekre való tekintettel a nagy
közönség részére a fürdőzési időt a következő, 
kép állapította meg: Április 10, 11, 12 és 13-án 
reggel 7 órától d. u. n óráig, április 14 és 15-én 
reggel 7 órától d. u. 3 óráig, 16-án reggel 7 órá
tól d. n. 4 óráig, 17-é.n rvggpl 7 órától d. u. 7 
óráig, 18-án reggel 7 órától d. u. 6 óráig. A fő*  
városi tanulóifjúság és a KISOK tréningjei áp
rilis 10—18-ig bezárólag elmaradnak, a sport*  
egyesületi tréningek azonban 14 és 15-ike kivé
telével a megállapított időben megtartatnak.

Hátizsák, sátor
__ speciális készítőié

LÖWY OSZKÁR
há’Izsák és ponyvagyártó

Üzem: utoa 29 T. 128-93
üstéit Wekerle SSndor-uloa 24.
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VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

NEMZETI—SO MONTPELLIER 3:2 (2:1)
A Nemzeti Franciaországban túrázó csapata 

az SO MontpeIliért 3:2 (2:1 arónyban szép já
ték után legyőzte. Az első gólt Bihámi, a másik 
kettőt Szecsey lőtte.

PÁRIZSBAN USZÖVILÁGREKORDOKAT 
DÖNGETTEK.

Párizsból jelentik: A „Lido" fedett uszodában 
hagy nemzetközi uszóvcrscnyt rendeztek, melyen 
a 100 m-es hölgy mellúszásban a holland Brou- 
inért kisasszony 1 p. 26 mp-cs idővel beállította 
a dán Jacobsen világrekordját. A 100 m-es hölgy 
Forsuszúsban a szintén holland Den Oudcn

p. 07.1 mp-cs idejével mindössze fél másod
perccel innrndt cl Madison Belén világrekordjá
tól. A 100 m-es nyorsuszásban Cartonnet mell
úszó világrekorder 1 p. 03 rap-et úszott.

X Kitünően sikerült az Idei első automobil
ás molorkerékpárverseny. Vasárnap rendezte a 
Terézvárosi Torna Club ni idei első automobil- 
és molorkerékpárversenyt, amely három rész
ből: országutl, hegyi és kilométergyorsaságu 
versenyből állott és ennek az újszerűsége nem
csak sok versenyzőt, hanem többezer nézőt von 
zott a starthoz. Komoly baleset a versenyen 
Bem történt, ami a verseny nagyszerű clőkészl 
lésót igazolja. A sikeres rendezés viszont Köp- 
penstein Benő ügyvezető elnök, Horváth és 
Sági titkárok érdeme. A verseny abszolút győz
tese Martinék István KMAG Gilera-gépén.

Az evangélikus gimnázium vívói nyerték a 
Hámos Nándor-vándordljal. A KISOK vasárnap 
rendezte országos bajnoki vivóversenyét a Ta
vaszmező-utcai Zrínyi reálgimnáziumban. A 
kardbajnokságot L'Aune Zoltán (Werböczv rg.), 
a tőrbajnokságot pedig Mayer András (Ág. ev. 
glmn.) nyerte. Az egyéni tőrvívásban a legjobb 
helyezetlek részére kiirt Hámos Nándor-vándor- 
dijat a budapesti evangélikus gimnázium csa
pata nyerte 22 ponttal.

A budapesti reformátusok 
iinnevi nagygyűlése

Vasárnap délelőtt n budapesti reformátusság 
nagygyűlést tartott a Vigadóban, többezer főnyi 
közönség jelenlétében.

Szabó Aladár imájával kezdődött a naggyülés. 
majd Némethy Károly felsőházi tag mondott 
megnyitó beszédet, amelyben

az újabban fcl-fclbnkluuió felekezeti súrló
dásokat szlnvakságnak nevezte

és a katolicizmus és protestantizmus összefogá
sát hirdette. Szabó Imre esperes javaslatára 
ezután a nngygyülés hódoló táviratban köszön
tötte n kormányzót. Majd Raffay Sándor evan
gélikus püspök a reformátusok s evangélikusok 
együttműködéséről beszélt, Huszár Aladár dr. 
főpolgármester a református egyház támogatá
sának szükségességét hangoztatta, szentpéteri- 
Kun Béla dr. debreceni egyetemi tanár, nagyha
tású beszédében arról szólt, hogy mit vár a vi
dék a főváros reformálusságától Ezután Ravasz 
László dr. református püspök, a nngygyülés 
ünnepi szónoka tartott hatalmas beszédet.

Kriszta*  • modern világvárosokban 
az volt a beszéd témája s a krisztusi szeretelet, 
megértést hirdette.

— As 1033. évi chicagói világkiállítás. A 
nagy világkiállítás ,.A Ccntury of Progrcss", 
amellyel C.hicngő az emberiség fejlődését nz el
múlt évszázadban, valamint saját városa első 
100 évének történetét ünnepli meg, nz 1933-as 
év nagy utazási és kiállítási szenzációja lesz. 
Bármely foglnlkozási ághoz tartozó emberek: 
kereskedők, mezőgazdák, miivészek, mérnökök 
megtalálják a kiállítás sokoldalúsága folytán nz 
őket érdeklő csoportokat. A mi országunkból 
Is számos látogató utazik Chicagóba. A Nord- 
deutscher Lloyd Bremen szép és modern 
gyorsgőzöscivel, a Bremennel és az Európával 
sorozatos társas- és egyéni utnzóst rendez a ki
állítás lálogntói részére Közelebbi fölvilágosl- 
tással n Norddeutscher Lloyd Rremen magyar- 
országi vezérképviselete, Budapest, Baross-tér
V. szolgál

— Clty-kávéháa Budapest látványossága. Sza
badság-tér és Aulich-utca sarkán, fényesen be
rendezve Szolid polgári árak.

— Eltűnik a szeplő a nappalt púder alatt 
használható dr. Morisson szcplőelleni krémtől.

— A rádió nincs helyhez kötve. Ezt láthat
juk a dinamikus hangszóróval egvbeépltetl 
54-1 lámpás 7050-cs Orion rádiónál is, meri 
föld és antenna nélkül működik, csupán a há
lózatba kell kapcsolni. Kapható bármely szak- 
üzletben, egyenáramra is.

— A gyermeket már kiskorában hozzá kell 
szoktatni. hogy fogait Diana fogkrémmel 
ápolja. Mindig szépek, tiszták és egészségesek 
lesznek fogni Egy tubus 48 Iliién

—- SzUnlcMsék meg a svábhegyi Báró Eötvös
iin halálkanyarlt A Ház- és Telektulajdonosok 
Országos l-gvcsülcle iiz érdekeltek bevonásával 
akciói indított n Báró Eölvős uti halálkanyar 
Micg'zünteté’c, illetve átépítése ügyében. Ennek 
■z akciónak keretében az egyesület pénteken 
Szende Péter Pál elnöklőiével ankétet tartott. 
Az ankéten l'zonyi Géza dr., Sztcrényi József 
báró, B<r>-'ényi Antal s mások felszólalásukban 
rámutiili.-ik arra, hogy n Báró Eötvös-ulj halál
kan, .-„i.s Atépi’6«ének holndékfolannl meg 
k< ''■■nl.’nr'? \z nnkéton ehhntárorták, hogv 
zr ■ • • ’■■'.ir>tt'*n  fogig n ffÁTOf nck cl.b m a
táv,” ben I é'zíill memorandumát Sipőcz Jenő 
polgérnn érnek átadni.

~ II» maid ön Is rájön, mit tud az „Igmándl**  
_ Alkalomadtán csak nzt fogja használni!
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Lapzárta:
A külpolitika vasárnapja

Titulescu Párlsban — Herrlot Amerikába 
megy — Jouvenei és a Mussollnl-terv
Pária, április 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele főnje’ 
lentése.) Titulescu román külügyminiszter 
londoni tanácskozásainak befejeztével

vasárnap Páriába utazott,
hogy itt tovább folytassa megbeszéléseit a 
francia kormány tagjaival. Vasárnap kü
lönben megtörtént a döntés arra vonatko 
zóan, hogy

a washingtoni kis világgazdasági kon
ferencián ki képviselje Franciaországot.

— Egy fiatal, púpos leány tragikus ön
gyilkossága a Sashegyen. Vasárnap délután 
a „Szerelem bolondjai" nevű sashegyi ven
déglő közelében egy fiatal leány holttestére 
akadlak a kirándulók. Rendőri bizottság je
lent meg a helyszínen s megállapította, hogy 
Kronfeld Teréz húszéves ma pán tisztviselőnö
vel azonos a hololt leány, aki két nappal 
ezelőtt sósavval megmérgezte magát s azóta 
feküdt holtan. A fiatal leány púpos volt s 
testi hibája, valamint édesanyjának nemrég 
történi halála annyira elkeserítették, hogy 
öngyilkosságot követelt el. Búcsúlevelében is 
megírta, hogy édesanyja halála miatt követ 
el öngyilkosságof. Holttestét a törvényszéki 
orvostani intézetbe szállították.

— Gyilkos bányarobbanás Bulgáriában. 
Szófiából jelentik: A Tvardica-vidéki szén
bányában bányalégrobbanás történt, amely
nek eddig hét halálos áldozata van. Való
színű, hogy az áldozatok száma még növe
kedni fog.

— Kifosztották egy ügyvéd villáját. Vasárnap 
este dr. Mezey Sándor Sas-utca 10. szám alatt 
lakó ügyvéd bejelentette a főkapitányságon, 
hogy Csévi-ut 21. szám alatt levő villájában be
törők jártak, akik értékes holmikat vittek el. 
A villafosztogatókat keresi a rendőrség.

— FIAT tavaszt árai. Végre megjelent a FIAT 
uj árjegyzéke. Olcsóbbak lettek az összes mo
dellek, de különösen az uj és máris népszerű 
508 Bah//a-tipusok árai oly alacsonyan lettek 
megsznbva, hogy a FIAT ezen legújabb gyárt
mányának beszerzése széles rétegek részére 
lehetővé vált. Számosán lesznek ezentúl, akik 
dacára a nehéz gazdasági viszonyoknak, egy 
oly kocsi birtokába juthatnak, amely sebesség
ben, akcelerációbnn, üzembiztonságban és töké
letes szépségben egyaránt minden igénynek 
megfelel és amelynek üzemköltsége ugyanabban 
az arányban csökkent, mint a vételára.

— Kellemes és olcsó husvétja lesz, ha hús
véti süteményeihez Dr. Oetker-féle sütőport 
használ. Receptkönyvet ingyen küld a gyár, 
Budapest, Conti-utca 25.

közgazdaság
Megszüntetik a szövetkezetek versenyét 
a kereskedelemmel és iparral szemben

A kormány megrendszabályozza a szövetkezeteket
A magyar kereskedelemnek és iparnak régi 

sérelme egyes szövetkezetek működése, amelyek 
bizonyos kőzscgéllycl csinálnak v<rsenyt a le
gális kereskedelemnek és iparnak.

Mint jó forrásból értesülünk, a kormány el
határozott szándéka, hogy most már foglal
kozni fog t- szövetkezetek koncentrálásának 
kérdésével, olyformán, hogy

a szövetkezeti életben, a szövetkezetek mű
ködésében megnyilvánuló rendszertelensé

geket és anomáliákat megszünteti.
Ma ugyanis az a helyzet, higy egyes — köz
érdekű jelszavak mellett működő — szövetke
zetek

nemcsak a kereskedelemnek és az Iparnak, 
hanem egymásnak Is élénk versenytársai, 
ami egészségtelen állapotokat teremtett ai 

egész szövetkezeti életben.

A Pénzintézeti Központ 
közgyűlése

A Pénzintézeti Központ április 8-án tartotta 
Korányi Frigyes báró ny. in. kir. pénzügymi
niszter elnöklete alatt a XVI. rendes évi köz
gyűlését.

Az igazgatóság Jelentését, melyet Pásztor 
Miksa vezérigazgató terjesztett elő és amelyhez 
Brnck Sándor dr., a Pestkörnyéki Bnnk és Ke
reskedelmi Hl. Mátyásföld, ügy vczető-alelnökc, 
Kosén féld Pál dr., a Gödöllői Polgári Takarék
pénztár Rt. ügyvezető-igazgatója és Kelemen 
Ferenc, a Nagykanizsai Takarékpénztár Rt, igaz
gatója szóllak hozzá, a közgyűlés tudomásul 
vette és megállapította az 1932 december 31-i 
mérleget, amely 1,560.617.98 pengő tiszta nyere
séget eredményezett. A közgyűlés n pénzintézeti 
üzletrészek után az a’npszabályszerü maximális 
ű%-o» osztalékot, a kincstári üzletrészek után 
pedig 4%-ns osztalékot állnpilofl meg.

A közgyűlés n mcgürcsedelf Igazgatósági Ing 
’ági helyekre Matolcsy Sándor dr.-l, * Dunán
túli Bank és Takarékpénztár R|„ Kaposvárott. 
vczérirargatóiM és Vérién#/ Tibort, a Debreceni 

A döntés Herrlot volt miniszterelnökre 
esett, aki a megbízást vállalta is. lierriot 
április 19-én száll hajóra.

A vasárnap eseménye még, hogy
Jouvenel római francia nagykövet 

visszatér az olasz fővárosba.
Miután a francia nagykövet a várakozás 
ellenére nem vitte magával a Mussolini- 
terv francia válaszmemorandumot, ugylát
szik, hogy a választ a francia miniszter
tanács még egyszer le akarja tárgyalni.

— Egy győri sofőr szenzációs találmánya. 
Egy győri sofőr, Cser Imre, szenzációs talál
mányáról beszélnek a szakemberek most 
Győrött. Az érdekes találmány — amelyet 
most próbáltak ki szakértő bizottság előtt a 
legnagyobb sikerrel — nagyjelentőségű, mert 
eleve kizárja még a lehetőségét is a véletlen 
gázbaleseteknek, sőt a világító gázzal el
követett öngyilkosságoknak is. Amellett a kis 
találmány alig kerül pár pengőbe és minden
féle gázapparátusra könnyen rászerelhetö. 
Az ügyes találmányt most szabadalmaztatja 
feltalálója és az előjelek szerint most már 
rövidesen minden gázzal felszerelt háztar
tásban megjelenik a kis készülék, amelynek 
lényege az, hogy a gázt abban a pillanatban 
elzárja, amint a láng elalszik. A találmányt 
szakkörökben is nagy érdeklődéssel kisérik.

— Alkoholmérgezésben meghalt egy ötéves 
flu. Győrből jelentik: A soproftmegyci Hi- 
mód községben borházaló ütött tanyát az 
egyik ház udvarán. Miközben a bort mérte, 
Molnár József ötesztendös kisfiút a szom
szédos fiiszerüzletbe küldte ennivalóért. A 
gyermek szolgálatát azzal hálálta meg, hogy 
egy liter bort adott neki. A kisfiú megitta n 
bort, azután hazatántorgott, eszméletlenül 
esett össze s meghalt. Az orvos megállapí
totta, hogy alkoholmérfezés okozta halálát. 
A vizsgálat megindult.

— Súlyos munkásszerencsétlenség a Condőr
it la gőzmalomban. Vasárnap délután a Con- 
cordia gőzmalomban Benkovits István 59 éves 
gépkezelő lezuhant az egyik kazán tetejéről. 
Életveszélyes sérülésekkel vitték a Rókusba.

— A polgári társadalom bclegségblztosilója. 
Bevált külföldi mintára vezette be a betegbiz
tosítási ágazafot a? Anglo-Danubiah Lloyd Ál
talános Biztositó Rt és végré megvalósította a 
szabad orvosválasztás rendszerét. Orvoshoz és 
gyógyszerhez jut mindenki, aki a betegbiztosí
tást igénybeveszi, megtérülnek ezenfelül műtéti, 
kórházi költségei.

A kormány jól tudja, hogy különösen a nyu
gati államokban, ahol a szövetkezetek legjob
ban prosperálnak, ott a kereskedelem is meg
találja a maga egzisztenciáját, vagy inkább 
megfordítva, ahol a kereskedelem legjobban 
prosperál, ott van a legnagyobb és legegészsé
gesebb szövetkezeti élet is. Nálunk azonban

egyes szövetkezetek felmentek a hivatásu
kon és ezzel ténylegesen nagy konkurren- 
ciát csináltak a legális kereskedelemnek.

A szövetkezetek koncentrációjánál tehát az lesz 
a vezető gondolat, hogy ezek az intézmények 
szigorúan megmaradjanak altruista szellemben, 
nz értékesítési és termelési, árugyüjtési felada 
toknál és ezzel a munkakörrel ne csökkentsék 
prosperitásukban a kereskedelmet és az ipart.

Valószínű, hogy ez a kérdés esetleg még az 
országgyűlés nyári szünete előtt megoldásra 
kerül

Első Takarékpénztár vezérigazgatóját, a megüre
sedett választmányi tagsági helyre pedig Fried- 
lándcr Andort, a Budai Általános Takarékpénz
tár Rt. vezérigazgatóját választotta meg.

A felügyelőbizollságba uj tagokként Molnár 
Árpádot, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
igazgatóját, Válkay Kálmánt, a Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár Egyesület igazgatóját és Eltér 
Ödönt, nz Eszlergomi Takarékpénztár elnök- 
vvzérigazgalóját választotta meg.

0 A Salgó-Tarjánl Kőszénbánya Részvény- 
Társulat dr. Chorin Ferenc felsőházi tag elnök
lete alatt tartott 65-ik rendes évi közgyűlése 
megállapito(ta nz 1932. évi zárszámndósokat és n 
lefolyt üzletéyre részvényenkint 1.25 pengő osz
talék fizetését határozta cl. A szelvény f. é. áp
rilis 19-töl kezdve kerül beváltásra. Elhatározta 
továbbá n közgyűlés az Egyesült Tégla- és Ce
mentgyár Részvénytársasággal való egyesülési 
anélkül, hogy e célból a társulat alaptőkéjét fel
emelte volna. E halórozat alapján a társulat 
tárcájában levő 58 785 darab Egyesüli Tégla- 

I részvény megsemmisittetik, a még forgalomban
levő 2215 drb részvény pedig 1:3 arányban 
Snlgó-részvényre cseréltetik be, ugvhogy minden

'egye*  Egyesült Tégla-részvényre három Salgfe 
részvény esik. A beolvadó társaság azon réii« 
vényesei, -akik részvényeik ellenében készpénzt 
óhajtanak, egy Egyesült Tégla-részvény ellenó*  
ben 65 pengőt kaphatnak. A közgyűlés az igaz*  
gatóságba Fcllner Alfréd és Wertheimer Adolf 
urakat és a felügyelő-bizottságba Erdőhegyi La
jos urat választotta, meg.

O a Magvar Általános Kőszénbánya mérleg*,  
A Magyar Általános Köszénbáuya Hészyénytár*  
sulat igazgatósága megállapította az 1932-i üz
letév mérlegét, amely a szokásos leírások után 
4,672.508.85 (1931-ben 8,289.728.87 P) tiszta nye
reséggel zárul. Az igazgatóság április 29-éra 
hívja egybe a rendes évi közgyűlést, amelynek 
indítványozni fogja, hogy az 1932. üzletévre 
az osztalék — a tartalékok és alapok dotálása 
után — részvényenként tizennégy (tavaly 24) 
pengőben állapíttassák meg.

O A Magyar Pamutlpar Rt. igazgatósága el. 
határozta, hogy a közgyűlésnek javasolni fogja 
a megfelelő leírások után megállapított 305.724.27 
pengő nyereségből részvényenként 3 pengő (ta
valy ugyanennyi) osztaléknak má jus 6-tól kezdve 
való kifizetését. A szelvények a Hitelbank pénz
táránál kerülnek beváltásra.

O A Brassói Ccllulose-Gyár R. T. közgyűlé
sének határozata értelmében a részvényesek 1933 
április 29-ig a Hitelbanknál elővételi jogot gya
korolhatnak, 10 darab (3 pengőre lebélyegzendö) 
régi részvény alapján 1 darab, 1934. évi szel
vénnyel ellátott 30 pengő névértékű uj rész
vényre, 31 pengős árfolyamon.

Budapesti lóversenyek
A handicapok mentették meg a Magyar Lovat- 

egylet vasárnapi versenyének sikeréi. A korleher- 
versenyekben, gazdag díjazásuk ellenére, alig né
hány ló startolt s ezért ezek a futamok sokat ve
szítenek érdekességükből. Imponáló volt Avantl 
győzelme, a második és ötödik futam pedig nagy, 
szerű és izgalmas finisével vált ki a nap sporljá- 
ból. Az előbbiben Rattrape, a Welter handicapben 
Fuvolás utolsó ugrásával ragadta el a győzelmet 
Pattogástól, illetve Habarilól. Fontos és Corvinul 
könnyen nyerték versenyeik és ugyancsak bizto
san bánt el Arme Gredl az Eladók handicapjé- 
ben a szívósan védekező Add odóval és a favo
rit Vadvirággal. A Handicapben Suta állva maradt 
az inditásnáí. Részletes eredmények a következők:

I. FUTAM. 1. gr. Wenckheim D. Fontos (3 
reá) Sejbal. F. m.: Vak tyuk. Tót. 10:11. — 1L 
FUTAM: 1. Mravik P. Rattrape (2) Weissbach.
2. Partagas (4) Teltschik. 3. Napfelkelte (8). 
Csuta. F. m.: Tiro, Szászorszép, Mirjam, Síita, 
Mai nap, Búzavirág, Puskapor, Györgyike. Tót.: 
10:37. 19. 26. 25. — III. FUTAM: 1. gr. Wenck. 
heim D. Avantl (8:10) Tóth A. F. m.: Tihany, 
Mahatma. Tót.: 10:15. — IV. FUTAM. 1. Mr. 
Corner Corvlnus (7:10) Sejbal. F. m.: T.ittle 
Nubian, Szittyavér. Tót.: 10:16. — V. FUTAM. 
1. Varga I.-né Fuvolás (6) WoolberL 2. Habar! 
(10) Gutái, 3. Vágjad (5) Klimscha. F. m.t 
Puszta. Martinsberg, Beurivage, Finum Rózsi, 
Gyöngyház, Suharic, Almos. Hárem, Pervesztes, 
Madár. Tct.: 10:105. 35. 38. 24. — VI. FUTAM. 
1. Hulme Gy. Arme Gredl (2) Weissbach. 2. 
Add oda (4) Balog. 3. Vadvirág (1 és fél) Tóth 
A. F. m.: Fonólány, Mint a madár. Galiba, Bér- 
ril. Tót.: 10:28. 11. 11. 11. — A Rattrape—Fu
volás double 5:204.

Bécsi lóversenyek
Star nyerte Przedswit handicepet

Vasárnap kezdődött az idei osztrák szezon. A 
megnyitó nap eseménye hagyományosan a 
Przedsunt handicap volt, melyet a favorit Star 
nyert meg szép küzdelem után fejhosszal Leices- 
tér ellen. A program többi számán felváltva a 
favorilok és autszejderek osztoztak. Részletes 
eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. Stall Schiller Klnoprlne (6:10) 
Szilágyi. 2. Tourlereau (2 és fél) Pachinger. F. 
m.: Szigetvár, Romanow. Tót. 10:13, 11, 13. —
II. FUTAM. 1. P. Anthaine Derítő (6) Varga.
2. Colonel (4) Weckermann. 3. Choslmut (5) 
Esch. F. m.: Monté, Türelem, Happy horse, 
Gloriosus, Cyprienne. Tót.: 10:67. 28, 23, 28. —
III. FUTAM. 1. Stall Schiller Tlzian (3:10) Szí- 
lágyi. 2. Apollónia (5) Bosco. F. m.: Dictator, 
Marabu. Tót.: 10:13, 12, 18. — IV. FUTAM. 1. 
Mr. Knowlcs Star (7:10) Gulyás B. 2. Leicester 
(4) Weckermann. 3. Kamerád (5) Valentin. F. 
m.: Pás de Calais, Pascal, Balboa, Raló, Suzy, 
Anubis. Tót.: 10:17, 13, 16, 31. V. FUTAM. 
1. gr. Seyler H. Tabrls (2) Valentin. 2. iGn |l) 
Pachinger. F. m.: Barcs, Waldfee, Herba. Tót.: 
10:44, 30, 33. — VI. FUTAM. 1. dr. Schwarzen- 
berg Twlllght (5) Heller. 2. Moravan (5) Esch.
3. Kirgise (1 és fél) Csató. F. m.: Vermouth, 
Santa Maura, Campana, Mariett, Saint Louis. 
Tol.: 10:123, 20, 13, 13. — VIL FUTAM. 1. Stall 
Operweiden Taquin (pari) Szabó L. 2. Sovrana 
(8) Húrban. F. m.: Daru, Eiswind, Vaterland, 
Maximum II. Tót.: 10:19, 13, 17.

A szerkesztésért és kiadósért felel.
DR ELEK HUGÓ


