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*Hitler ellen merényletet 
akart elköuetni húsúéikor 
oriouszKi Pál bécsi orws

Revolvert es morfiumot találtak nála, mikor elfosták
Nürnberg, ápiilis 17.

X „Nürnberger Achtiihrabendhlatf**  szen
zációs bcrchtesgadeni jelentést közöl, amely
ből arra következtetnek, hogy

a bajorországi üdülőjében pihenő Hit
ler kancellár ellen a vasárnapi napon 

merényletet akartak elkövetni.
Mint a lap jelenti, husvétvasárnap délután 
Obersalzbergben, Hitler üdülője közelében 

őrizetbe vettek egy gyanns férfit,
aki rohamosztagos egyenruhában járt, de 
feltűnően viselkedett és ellentmondásos ada
tokat terjesztett magáról.

Német diákok átférje a franciaországi 
katonatemetőben

Párls, április 17.
A francia sajtó egy részében túlzott hí

resztelések láttak napvilágot
német nemzeti szocialista diákok tünte
téséről a Lassigni melletti temető kapu

jában.
A francia belügyminisztérium sajtóosztálya 
húsvéthétfőn hivatalos közleményben a kő
vetkezőkben ismerteti röviden a tényállást:

— Húsz német ifjú, egy németországi 
protestáns cserkészszövetség küldöt’sége egy 
csoportban látogatja jelenleg az északfrnn 
ciaországi katonalemetőkben eltemetett né
met katonák sírjait. A német ifjak csoportja 
husvétvasárnap az Oisse megyében levő 
I-assigni melletti temetőt látogatta meg, ki
jövet

az ifjak egy része énekelni kezdett, 
cgyrészük pedig a szólamot szájharmonikán 
é's mandolinpengetéssel kisérte. Az ifjakat 
Mondiderhen a hatóság részéről udvariasan 
felkérték, hogy

sirkertlátogatásaik alkalmával a jövő
ben ének és zeneszótól tekintsenek el,

A német vendégek figyelmeztetést udva
riasan megköszönték és tudomásul vették.

Lengyel-német konfliktus
Berlin, április 17.

f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Az Acélsisak ruhrlippei szervezetének 
vezetője, Niederhofer rendőrfőnök, ny. őr 
nagy tagnap belépőit <i nemzeti szocialista 
pártba. Feltűnést keltő lépését azzal indo 
kolta, hogy

az Acélsisak és a nemzeti szocialista 
harci szervezetek 

közötti kapcsot nem lehet elég szorossá tenni

Amikor őrizetbe vették, azt mondotta, 
hogy Orlowszki Pál. a sziléziai Schwehlnifz- 
ből származik és alorvos Bécsben. Az állí
tólagos Orlovszki abban a penzióban bérelt 
lakást, amely közvetlenül Hitler üdülője 
közelében van.

A rendőrség megmotozta Orlovszklt, aki
nél mindenféle

hamis okmányokat, morfiumot, revol
vert és muníciót találtak.

Annyit máris minden kétséget kizáróan 
sikerült megállapítani, hogy a rohamoszta
gos egyenruhát jogosulatlanul hordta. Az 
őrizetbevett ember kihallgatása folyik 

máskép.
Bertram kardinális, mint a fuldai püspöki 

konferencia elnöke érdekes levelet intézeti 
Hindenburg birodalmi elnökhöz. Levelélten 
a kardinális előadja, hogy

a németországi események benne súlyos

Gyilkos tiizkaiasztrófa Szolnokon: 
három halóit, két súlyos sebesült 

öttagú család és az anya két gyermekével szénnéégettAz égő házban rekedt egy
Szolnok, ápr 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 
lentése.) Husvét vasárnapjának éjszakáján 
borzalmas katasztrófa történt a Tisza par- 
ton. A városban husvét hétfőjén rémülettel 
beszéltek a tűzvészről, amelynek

bárom halottja és két súlyos sebesültje 
van.

Vasárnap este tizenegy óra tájban a város
sal szemközt levő 'I'iszaparton ütött ki tűz. 
A Tiszának ezen a partrészén osztottak ki 
földet, házhelyeket a szolnoki és környéki 
nincstelenek számára.

Egyed István szolnoki napszámosnak 
Is itt volt háza, kis földje.

Egy nádfödcles házikóban lakott a napszá
mos feleségével és három kisgyermekével 
együtt.

Vasárnap este Egyedék háza előtt egy ku
koricarakást helyeztek cl. Eddig még meg 
nem állapított okból

a kukorica tüzet fogott
s a lángok belekaptak Egyedék házának

aggodalmat keltettek,
de kifejezést ad a német katolikusok ama 
őszinte kívánságának rs, hogv sikerüljön a 
nemzeti eszme jegyében felépíteni Német 
országot.

Kattowitzi jelentés szerint,
a kattowitzi német főkonzul újabb tilta

kozó lépést telt a lengyel vojvodánál.
A tiltakozás oka a lengyel felkelő szövetség 
németellenes határozata volt, amelyben Né
metország a német-lengyel jóviszony súlyos 
veszélyeztetését 1A4ja.

A Ilimet demars
London, április 17. 

,A nemet demars ügye erősen foglalkoztatja 
az angol sajtót. A lapvélemények meglehe
tősen különböző megvilágításban foglalkoz
nak az angol külügyminiszternek az alsóház 
csütörtöki ülésén lelt kijelentésével.

A Daily Express szerint
természetes, hogy a zsidók hangosabban 

kiabálnak, mint mások.

ajtajába. A kukoricarakást ugyanis közvet
lenül nz ajtó előtt helyezték el és az erős 
szélben gyorsan terjedt a tiiz és igy gyul
ladt meg az ajtó.

A lángok percek alatt hatalmukba ke
rítették az egész házat.

Egyed István feleségével s három kis 
gyermekével

otthon tartózkodott s az égő házból 
sehogy sem tudott kimenekülni, 

mert a ház ajtaja és teteje lángtengerben 
állott, mire a tüzet észrevették. Borzalmas 
segély kiállások hallatszottak az égő házból. 
A környékbeli lakók összeverődtek a ház 
előtt s

rémülten hallották Egycdék segély
kiáltásait,

de senki sem tudott közülük behatolni a 
házba, hogy Egyed Istvánt és családtagjait 
kimentse.

A szolnoki tűzoltók és környékbeli lakók 
segítségével izgalmas, megfeszített munka 

Ebből azonban még nem következik, hogy 
igazuk is van azoknak, akik Angliában és 
Franciaországban támadják a német kor
mányt.

A Neu>s Chronicle annak a véleményének 
ad kifejezést, hogy

Angliában kevesen rosszakarói Német
országnak,

de annál többen vannak, akiknek őszinte 
kívánsága, hogy minél bensőségesebb és ba
rátságosabb kapcsolatok létesüljenek Anglia 
és Németország között.

A Daily Tclegraph, amely nem tartja 
őszintének azokat a békés kijelentéseket, 
amelyeket Hitler a birodalmi gyűlés meg
nyitása alkalmával lelt és megismétli Austin 
Chamberlninnak azokat a szavait, amelyek 
szerint Németországban bűn ma a Léke hívói 
nc'k lenni és közli azt az értesülését, hogy

május 1-i „ncmzelimunkaünnepen“ fran 
cia-ellcnes dalokat fognak énekelni.

A lap kijelenti, hogy a mai német kormány
zat kétszínű játékot űz és Ililleréknek ez a 
kétszínűsége érthetővé teszi az alsóházban 
elhangzott szavakat.

után sikerült lokalizálni a tüzvcszedelmet 
és megakadályozni, hogy a környékbeli 
házakba átcsapjon a tiiz. Azt azonban már 
nem tudták megakadályozni, hogy Egyed 
István háza a tűz martalékául ne essek.

A tetőzet beomlott,
nz egész húz rombadőlt és nz üszkös 
gerendák alól egymásután kerültek elő 
a szerencsétlen család tagjainak holt

testei.
Elsőnek Egyed Istvánné szénnéégett holt*  
testét húzták ki, aztán a hétéves kis Egyed 
Károly került elő holtan, majd Egyedék 
tizenegyhónapos kisleányának holttestére 
akadtak rá.

Egyed Istvánt és ötéves fiát
súlyos égési sebektől borítva mentették 

ki a rombadőlt házból.
Azonnal kórházba szállították őket. Az or
vosok megállapították, hogy úgy Egyed, 
mint kisfia rendkívül súlyos égési sebeket 
szenvedett és életbenmaradásáhos kevés a 
remény.
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E hét filmeseménye: 

Dr. Ma feiia e 
végrendelete

FRITZ LÁNG világfi lm je. — Főszerepekben:

Beregi oszUfuBustav Diesel

"" Royal Apollóban
HaláiDQ'itetósi Wrt 

a szoujet-ugvtsz a UlcKers-per 
orosz oádioniaira

nz angolok meghünieSásö! a bíróságra bízta
Moszkva, április 17.

A Metropolitan-Vkkera kémkedéssel vádolt 
mérnökeinek főfúrgyalósa a húsvéti ünnepek 
alatt is folyt. Monkhoute vádlott, a Metropo
lisul moszkvai irodájának vezetője, utolsó 
vallomásában újból hangsúlyozta, hogy 

szabotázsról szó nem lehet.
Kuluxova titkárnő azt vallotta, hogy az angol 
mérnökök szabotázst köveitek el és

megvesztegették nz orosz alkalmazotta
kat.

A titkárnő vallomása ulán az orosz vádlottak 
egyenként ismét beismerték bűnösségüket.

DoUfüss kölcsön felvételéről 
tárgyait Rómában Héttón vissza-

érkezett Bécsbe
Becs, április 16.

(A Hétfőt Napló tudósítójának telcfonjelen- 
lése.) llol/uss szövetségi kancellár húsvéthétfő
jén délután visszaérkezett Rómából repülő
gépen. Megérkezése után uz asperni repülő
téren rádióin izédet mondod, amelyben kijelen
tette, hegy római uljávul

A berlini „Tcchnltche Rundschau" Dollfuss 
Mussolinival és nz olasz külügyi államtitkárral 
folytnloll megbeszéléséről egyelőre csak annyit 
mondhat, hogy nz osztrák nép nyugodt lehet

Válóper a férj ellen, aki menekül a gólya
elől Válóok-e a csalás, amelyben nincs hűtlenség

A budapesti törvényszéken válóikercsclet adott 
be « nnpoklKin egy fiatal asszony. Megszakította 
nz együttélést férjével és nzl vitatja, lmgy erre sú
lyos okn volt. Az indokolás furcsa és annyira 
a/okallun, hogy avulóitok szerint a mi törvényié- 
zésünk gyakorlaiában nem is volt még példa rá.

Beszéljen azonban maga a kereset:
Msodik éve élek együtt a férjemmel zavar

talan boldogságban. Soha semmiféle kifogásom 
nem volt ellene, előzékenysége, figyelmessége ki
fogástalan volt mindig és minden kötelességének 
elvan módon tett dogét, hogy csuk elismeréssel
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Thornton angol mérnök a vádlottak padjáról 
kétségbeesetten védekezett 

az orosz vádlottak kijelzéseivel szemben.
A szovjet-ügyé-sz vádbeszédében
halálbüntetést kért a tizenegy orosz vád

lottra.

Az angol vádlottak szerinte elkövették a kém
kedés, szabotázs és megvesztegetés bűntettét, 
de nem tett vádinditványt az angol mérnökök 
ügyében és a legfelsőbb törvényszékre bízta 
a büntetés kiszabását. Az ítélet kihirdetésére 
ma, kedden este vagy szerdán kerül majd sor.

afelől, hogy Délen egy olyan ország barátságát 
bírja, amely

minden nemzetközi kérdésben támogatja 
Ausztria törekvéseit.

A berlini „Teclinische Rundschau“ Dolfuss 
kancellár római uljóval kapcsolatban azt a fel
tűnést kellő értesülést közli, hogy Dollfuss 

kölesön ügyében folytatott tárgyalásokat, 
amelynek felvétele lehetővé tenné, hogy Ausztria 
lemondjon a most kibocsátásra kerülő nemzet
közi kölcsönről.

szólhatok róla. Azt, amit panaszolok, csak a há
zasságunk második évében tapasztaltam első íz
ben, du attól fogva állandóan. És
hiába volt minden kérésem és könyörgésem, 

a helyzet semmiben sem változott.
A második éviién történt, — beszéli ezután 

Igen részletesen a kereset — hogy meghalt a fele
ség egyik nagynénje, aki közel hetvenezer pen
gőt érő vagyonát, egy kis bérházal, ráhagyta. A 
végrendelet bizonyos megkötöttségei állapított 
meg a hagyaték dolgában. Azt mondta, hogy

a vagyon jövedelmét mindaddig a feleség 
és férje élvezi, míg gyermekük nem születik. 

Ettől kezdve azonban a közterhek lerovása és a 
karbantarlás költségeinek kifizetése után megma
radó összeg minden levonás nélkül és azonnal 
takarékba teendő és az igy összegyűlő pénzen 

a gyermekek osztoznak
majd egyenlő arányba^

Röviddel azután, hogy a végrendelet érteimé- 
l»cn kézhezkaplák a házastársak az ingatlant, 
furcsa tapasztalatot telt a fiatal asszony, ügy 
vette észre, hogy

férje f/yöngédségelbcn valami hiba esett. 
Mintha csökkent volna csókok megszokott ked

ves hevessége és mintha az odaadás nem lett vol
na olyan teljes. Eleinte nem tette szóvá a dolgot.

szégyelte Is magát
és • férj is panaszkodott néha, hogy mennyire ki 
merhette hivatali tevékenysége, mióta tömegesen 
bocsátották el tiszlvisclőlársail az OTI-lól és oz 
ö osztályában most egy embernek kell kél-három 
hivatalnok munkáját végeznie. De a következetes
vég, amelyet tapasztalt, mégis szóra kényszeritette 
egyszer és akkor a férj megmondta nyíltan:

— Angyalkám, megőrültél? Hiszen csak ad
dig élünk jól a kis fizetés mellett, mig nem láto
gat cl hozzánk a gólya néni.

De a feleség nem igy gondolkozott. Szive min
den melegével

gyermek után vágyott
és nem bánta, ha kisebb lesz is a jövedelem. Vi
ták indultak ineg és lassan feLbomJott « házas
ság eddig kifogástalan és szép békessége. És hiába 
volt a szülőik beavatkozása is, a két álláspontot 
nem lehetett kiegymliteni.

Nem részletezzük itt az életet jobban ismerő, 
tapasztaltabb okos barátnők tanácsait.

Kasszafurók hadjárata
a bírósági épületek pénztárai ellen
A betörők miatt csak 200 pengőt szabad éjszakára 
a pénztárban hagyni

A budapesti és vidéki rendőrségeket és 
csendőrhatóságokat az utóbbi hónapokban 
sokszor foglalkoztatták olyan betörési ügyek, 
amikor a tettesek igazságügyi épületek

ügyészségek, bíróságok pénztárait és letét
kamráit fosztották ki.

Valószínű, hogy jól szervezett, vakmerő banda 
követi el a sorozatos betöréseket és a banda 
tagjai

ambicionálják, hogy éppen Igazságügyi 
hivatalokat fosztogassanak.

Húsvéti emberrablás Chicagóban
Factor ismert angol pénzmágnás 19 éves 
fiát felfegyverzett banditák elhurcolták

—i C?' New-Vnrk, április 17.
(A Hétfői Napló tud. távirata.) Az ameri

kai közvéleményt újabb emberrablás tartja 
izgalomban. Chicagóban elhurcolták Factor 
ismert angol pénzmágnás 19 éves flát. A fia
talembert éjjel, amikor hazaérkezett, a ház 
kapujában négy felfegyverzett férfi meg
támadta, akik

a fiút megkötözték és bctuszkolták egy 
gépkocsiba,

amely a ház előtt rájuk várakozott. A bandi
ták 15.000 dollár váltságdíjat követelnek a

Erdélyi Béla perújítást kér
Apa és fiú szomorú húsvéti találkozása 

a sopron-kőhidii fegyházban
A Sopron—kőhidai f egyház egyik legcsende

sebb lakója: Erdélyi Béla, aki itt tölti élet
fogytiglani büntetését. Erdélyi

meghízott a fegyházban,

fizikumát nem törte meg n fogság. Husvét első 
napján látogató érkezett hozzá: édesapja ke
reste fel dr. Bernjeid Imrével, egyik ügyvédjé
vel együtt, hogy elbeszélgessenek vele. Erdélyi 
néhány nappal ezclőti levelet irt ügyvédjének, 
akit arra kért, hogy látogassa meg a fegyház
ban, mert

fontos mondanivalója van számára.

Az ügyvéd Erdélyi Márkkal, Erdélyi Béla édes
apjával együtt indult ulnnk a fegyházba, mi
után megkapták a látogatási engedélyt. Az apa

A Hlrdetótroda Tulajdonosok Or&rfíos Egye
sülete mcgilletödölten köili, hogy nz egyesü
letnek megalakulása óta. 25 éven át elnöke

Biockner izlöor
a Biockner !. hlrdetőiroda nenlorfőnAke 

április 15.-én 80 éves korában meghalt.
Ax elhunytban egyesületünk köztiszteletben 

álló tagját veszítette el, aki évtizedek fárad
hatatlan munkásságával és puritán életével te
kintélyt és díszt szerzett nemcsak egyesületünk
nek. de az egész szakmának.

A hirdetési szakmát ő fejlesztette naggyá, 
ö jelölte ki azt az utat, amelyen ma haladunk.

Szakmai működése nemcsak nekünk, de utó
dainknak is mindenkor példaképe lesz.

Az Újságkiadó Tisztviselők Nyugdíj- 
egyesülete mély mcgilletődéssel jelenti, 
hogy szeretve tisztelt alapító-tagja és 
JótlevŐjc,

BLOMR IZIDOR Úr
áldósdCs éleiének 80. évében meghalt.

Temetésén testületileg veszünk részt.
Emlékét mindenkor kegyelettel fogjuk 

őrizni.

A HÉTFŐI nopló
keresztrejtvényvására

5.
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amelyeket mind végigpróbált a fiatal asszony éa 
sorra-rendre ismertet a keresetben, hogy igazolja, 
mennyire mindent megkísérelt annak a nagy cél
nak az érdekében,

hogy anya lehessen
— a hűvös és csak a jövedelemre gondoló férjet 
nem tudta elragadni . . .

A vége az lett, hogy e hónap elsején összecso
magolt, mig férje a hivatalban volt és hazament 
özvegy édesanyjához.

Most majd a bíróság fogja eldönteni, hogy 
válőok-e az a csalás, amelyben nincs hűtlenség.

Az Igazságügyminiszter most ezel kapcsolatban 
érdekes

körrendeletét adott ki.
Elrendelte, hogy a vidéki bíróságok és ügyész
ségek pénztárában éjszakára csak 100—200 
pengőt szabad hagyni, a többi pénzt a posta
takarékpénztárban kell elhelyezni.

A miniszter azzal indokolja meg a rendelke
zést, hogy a betörők az utóbbi időben sok kárt 
okoztak a kincstárnak, tehát ilyen módon is 
meg kell akadályozni munkájukat.

flu szabadonbocsátásáért.
Mint kiderült, az emberrablást megelőzően 

a fiúnak egyik barátját
figyelmeztették arra, hogy a fiatal Fac- 

tort e! akarják hurcolni
és ezt csak úgy előzhetik meg, ha a tizenöt
ezer dolláros váltságdíjat már előbb lefizetik, 
A telefoni felhívást

tréfának vették
és nem tulajdonítottak annak jelentőséget. Az 
elrabolt fiú szülei a rendőrséghez fordultak 
segítségért.

és fia könnyek között borullak egymásra. 
A találkozás első szótalan percei után meg
indult a beszélgetés. Elmondotta Erdélyi Béla, 
hogy a fogházirodában kapott beosztást, itt 
dolgozik a reggeli óráktól estig, amikor vissza
kísérik a cellába. Még a gyüjtőfogházban ki- 
tanulta a dobozgyártást s itt is ezt a mestersé
get akarta folytatni, de a Sopron—kőhidal 
fegyháznak nincsen ilyen műhelye s igy

Irodai szolgálatra osztották be.
Aztán arról beszélt, ami minden fegyencet lég. 
többet foglalkoztat: a szabadulásról. Rapszodi. 
kusan, nagy izgalommal magyarázta Ügyvédjé
nek, hogy

perújítás! kérvényt dolgoz ki
s megkérte az ügyvédet, hogy vegye át majd 
tőle, perújítás! kérvényét és juttassa el azt ille
tékes helyre. Az ügyvéd meg i« Ígérte, hogy a 
megbízásnak eleget tesz s védői kötelességéhez 
híven el fog járni az ügyben.

A Diana Ipari és Kereskedelmi Rész
vénytársaság Igazgatósága, felügyelő
bizottsága és tisztviselői kara őszinte 
fájdalommal és mély mcgilletődéssel je- 
lenti, hogy

|*| a vállalat iigyvezelö-alelnöke április 
M 15-én elhúnyL

A Megboldogult közel egy évtizeden 
át szívjósággal átitatott széleskörű tu
dásával, nngy élettapasztalatával és ki
váló képességeivel tevékeny részt vett 
vállalatunk vezetésében s annak fejlesz
tése körül soha el nem múló érdemeket 
szerzett.

Atyai jóbarátunkat vesztettük el eb
ben a melegszívű, puritán jellemű, igát 
emberben, akinek felejthetetlen emlékét 
a legnagyobb kegyelettel és szeretettel 
fogjuk megőrizni.
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Rablógyilkosság miatt letar
tóztatták Sárkány Elemérf- 

a konjunktura-idők 
Budapestjének gavallérját

Meggyilkolta és kirabolta Rosenberg Vilmos Van
couver! bankárt és feleségét — a pesti éjszaka 
lovagjának kalandos élete a tőzsdeteremtől a 

szökésen át a gyilkosságig
Megdöbbentő esőt híre érkezett husvélkor 

Budapestre: a kanadai királyi rendőrség
kétszeres gyilkosság gyanúja miatt rc- 
volveres harc után Ilamiltonban letar
tóztatta Elmer Charkay terménybizo
mányost, aki azonos Sárkány Elemér 

egykori budapesti gavallérral.
Sárkány, aki dúsgazdag családból származik, 
végigküzdölte a háborúi, majd cseh-megszál- 
lott területen .evő birtokán gazdálkodott. Az 
1920-as évek elején a délceg termetű, válasz
tékos külsejű földbirtokos

Budapestre került és mindennapos láto
gatója lett az ismert pesti mulatóhe

lyeknek.
Egyike volt a legbőkezűbb lovagoknak, aki
nek fejedelmi borravalóiról sokat beszéltek 
az éjszakai éleiben.

A mulatós élet sok pénzbe került, az elúszó 
vagyont póloini kellett és Sárkány egyszerre 
csak belevetette magát a tőzsdei spekuláció 
szeszélyes hullámaiba. Barátai, ismerősei azt 
tartották, hogy minden arannyá válik kezei
ben és rábízták pénzüket.

Egy napon meglepő fordulatra ébredtek 
Sárkány barátai: a földbirtokos pénzükkel és

egy Mia Kelly nevű berlini származású 
táncosnővel megszökött.

Nyomaveszett és csak évek múltán rebesget
ték, hogy Amerikába menekült hitelezői elöl. 
A megcsalt barátok csak egy része követelte 
vissza elsikkasztott pénzét. Ezekkel

a család kiegyezett,
a legtöbbet a könnyelmű fiatalember nagy
bátyja' áldozta: egy ismert zürichi magyar 
részvénytársasági igazgató, aki most üresé
nek szörnyű esetéről értesült és husvélkor 
hazalátogatva közölte a lesújtó hirt roko
naival.

Hogy a szép táncosnővel mi történt, Sár
kány Elemér hol kalandozott, az még nem 
derült ki. Csak annyot sikerült megtudni 
róla, hogy évekig tartó hányattatás után

terménybizományos lett a kanadai Van
couverben.

Egyideig jól ment az üzlet, de aztán tönkre
tették gazdájának merész spekulációi.

Néhány héttel ezelőtt a város egyik csen
des negyedében egy egyedülálló családi ház
ban

holtan találtak egy öreg házaspárt: Ro

aumikesziyíls hetörök kifosztották 
Bessenyey Zénó dr. képvism- 
itózi alelitök lakását

Százezer pengő értékű ékszert. szőnyeget 
ős műtárgyát uittek el a kétszobás lakásból

Vasárnap délben jelentették a rendőrség
nek. hogy Bessenyey Zénó dr. országgyűlési 
képviselő, a képviselőház alelnökének laká
sát betörők kifosztották. A Sándor-utca 10. 
számú Tauffer-fé\e bérpalota második eme
letén hatszobás lakásban lakik Bessenyey 
Zénó a családjával. Két héttel ezelőtt

Sátoraljaújhely melletti kastélyába uta
zott húsvéti ünnepekre,

elment az egész család és magukkal vitték 
a hatfőnyi személyzetet is.

A házfelügyelő vasárnap délben ijedten

vette észre, hogy a lakás ajtaja tárva-nyitva 
áll. Azonnal értesítette Bessenyey Zénó dr. 
rokonát, Gorlvay Tibort és a rendőrséget. A 
főkapitányságról megérkeztek a betörési 
szakcsoport dcteklivjci és hozzáfogtak a 
vizsgálathoz.

Gorlvay Tibor megállapítása szerint a be
törők tizenkét nagyértékü perzsa szőnyeget,

arany- és ezüsttálcákat, ékszereket, mű
tárgyakat, régiségeket, 

porcelánokat vittek el, azonkívül egy taka
rékkönyvet zsákmányoltak. A kár íiozzávető-

Pesti Szinház
Uj slágeropereít-bemuiató ápr. 22-én, szombaton

Dinom-dánom
Harmat Imre nz Aranymadár, Verebélylány, 

Viktória, Mayn diadalmns szerzője és
Hajós József zeneszerző a berlini slúgernóla- 

olimpiász győztesének uj operettje,
Halmay Tibor a magyar és külföldi operctl- 

szinpadok dédelgetett kedvence játssza a darab 
férflprimadonnaszcrepél.

Sulyok Mária a női főszerepben, akinek Pes
ten ez az első operett-szereplése: nagy meglepe
tés lesz.

Szokolay Ollynak egy hisztérikus filmsztár
■Szombatig minden este Zsákbamacska.

figurájában bőséges alkalma nyílik pompás 
ének- és láncprodtikciókra.

Dénes György franciás eleganciája és finom 
egyénisége egy filmíró bonviván szerepében,

Gaál Sándor grolesztk humora és táncai,
Haraszti Miéi. Vendrey Ferenc, Heitat, Bókay, 

Major és nz egész együttes friss tempójú játéka, 
szenzációi az előadásnak, melyet Lóránth Vil
mos rendez és fíródy Tamás dirigál.

Jegyek az első tiz előadásra már válthatók.
. jegypénztár telefonja: 211—22.

Pénteken 200-adszor,

senberg Sámuel földbirtokost és fele
ségét.

A rendőrség megállapította, hogy revolver
golyó oltotta ki életüket: rablógyilkosság tör
tént. Rosenberg falbaépitett trezorja lárva
nyitva állt, egy cent sem volt benne. A ren
dőrség sok nagyértékü kötvényt, értékpapírt 
és váltót talált a rekeszek között, majd meg
találta Rosenberg feljegyzéséseit is a trezor 
tartalmáról. Ebből kitűnt, hogy

35.000 dollár és körülbelül ugyanannyi 
értékű ékszer tűnt el a kifosztott trezor

ból
és még valami, ami a gyilkost elárulta: a 
jegyzékbe foglalt váltók közül egyedül egy 
csomag hiánzott

Elmer Charkay terménybizományos 
12.000 dollárról szóló váltói.

A rendőrség gyanút fogott, azonnal intéz
kedtek Charkay-Sárkány előállításáról, de a 
tönkrement terménybizományos nyomtalanul 
eltűnt. A nyomozás terhelő bizonyítékot tatait 
ellene, úgyhogy

kiadták az elfogatóparancsot
a kétszeres rablógyilkossággal gyanúsított 
fiatalember ellen.

A rendőrség csakhamar megállapította, 
hogy Charkay kelet felé szökött: az Egyesült 
Államok felé menekült, legfőképpen a hatá
rok közelében lesték. Az elfogatóparancsról 
értesült rendőrségek Sárkányt, aki egy ugrás
sal a cél előtt rendőrkézre is került. Az Egye
sült Államok szomszédságában lévő

Ilamiltonban, szállodai szobájában ütöt
tek rajta a detektívek

az álnév alatt bejelentett gyanús vendégben.
A kelepcébe került gyilkos először ki akart 

ugrani az ablakon, de megakadályozták az 
öngyilkosságot,

Charkay ekkor revolvert rántott és 
több lövést adott le n rendőrség embe

reire.
Ezek ugyancsak revolverrel védekeztek. Se
besülés nélkül sikerült Charkayt megbilin
cselni és Vancouverbe szállítani.

Rövidesen megtartják az ügy tárgyalását, 
lehet, hogy’ a pesti éjszaka egykori lovagja 
megmenekül a halálbüntetéstől: állítólag el
mebeteg. Mindenesetre nemcsak az amerikai 
magyarok, hanem a pestiek is nagy érdeklő
déssel várják a megdöbbentő ügy fejlemé
nyeit.

leges becslés szerint
százezer pengő

körül jár. Végleges kárlistát azonban csak 
maga Bessenyey Zénó tud majd összeálli- 
lani.

A rendőrség szerint a betörők régi „szak
emberek" lehelitek, úgynevezett „riglihuzás- 
sal" jutottak a lakásba s valószínű, hogy 

gumikeztyüben dolgoztak,
mert ujjlenyomatot nem hagytak hátra. Ala
pos munkát végezlek, fölfeszitellék a szek
rényeket. vitrineket és még a falról is le
akasztottak néhány értékes képet.

A házfelügyelő elmondotta a deteklivek- 
nek, hogy

pétneken és szombaton egy-egy ismeret
len embert látóit Bessenyey Zénó elölt 

ücsörögni,
egyik azt mondotta, levelet hozott, a másik 
pedig arra hivatkozott, azért keresi a képvise-

Temetik az Acron-kataszíróía áldozatait

Vasárnap temették az crlingtoni nemzeti temetőben az Acron kel áldozatát, Harold Mac 
Lcllant, az Acron kapitányát és Dávid Cumminst, a „J 3" léghajó kapitányát, aki az Acron 
mentési munkálatai közben zuhant a tengerbe. Képünk a kid kapitány ünnepélyes katonai 

temetését ábrázolja.

Sárkány Ferenc szigorló orvos 
rejtélyes halála

Foga! huza’ctt és másnap meghall
Az V. kerületi tisztiorvos hétfőn este beje

lentette a főkapitányság központi ügyeletén, 
hogy Sárkány Ferenc szigorlóorvosi Akadé
mia-idea 11. számú házban levő albérleti la
kásán

gyanús körülmények között holtan ta
lálta.

A rendőrség vizsgálatot indított, kihallgatták 
Sárkány Ferenc lakótársát, dr. Kapy Gyulát, 
a Nemzeti Bank tisztviselőjét, aki elmondotta,

Megts vítianyszekbe uliefisk
az aiabamai néger fiukat

Másodszor is halálra ítéllek 
vádlottat — most hövelkezik

A fehér nők mcgbecstclcnitésc elmén 
perbefogott hét alabamai néger ügye 

elveszettnek látszik.
Miután az esküdtek llayvoml Pattcrson bű
nössége kérdésében igennel válaszollak, 
most a bíróság

Izgalmas éíszaíiűi embervítdászai
™ Erzsébet-fiid pillérjén 

tiétőrás Hajszája sgy örült után, a fii artista- 
niutetványoüat végzett a szédítő magasban

Vasárnap éjszaka liz és tizenkét óra közölt iz
galmas jelenetek játszódlak le az Erzsébel-hidon, 
a pesti hídfő közelében.

Tiz óra tájban a hid északi pillérjére fölmászott 
egy 25—30 evesnek látszó kopotlruhás férfi. Egv- 
re följebb bnfol'l a hid tetejére és a járókelők leg
nagyobb csodálkozására

meglepő lornúszmufat ványokiil végzett.
Hol bukfenceket hányt toronymagasságban, hol 
mint kigyóember produkálta magát. A hídon ez
alatt

többczFr főnyi közönség gyűli össze,
a tűzoltókat és n mentőket is kihívták és közben 
több mint egy óra hosszat szünetelt a villamosfor
galom.

Az Erzsébcl-hid. tornásza valósággal
fogócskát játszoll a llizoltókkul és a rend

őrökkel.
A tűzoltók fölszólilására nevelve jelentette ki, 
hogy

neki senki scin parancsol, ő csak akkor 
jön 1c a lilil tetejéről, amikor jólesik.

Több mini másfélórai kérlelés után végre magá 
lói jött rá, hogy jobban leszi, ha lesétál a hid 
tetejéről. Igv is történt. A tűzoltók szabad utat 
engedtek neki és

bukfenceket hányva jött le n hídról.
Amikor a mentőorvos és az időközben kiszállott

tVotUjfaki

GHZDnsAc.OSÓRCR, 
minőst-ge 
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löt, mer! állást Ígért neki. Mikor megtudták, 
hogy Bessenyey Zénó nincs otthon, eltávoz
lak. A rendőrség .most személyelirás alapján 
kutatja a két ismeretlent, mert nem tartják 
lehetetlennek, hogy valami közük van a be
töréshez.

hogy Sárkány Ferenc vasárnap

fogat huzatot!.

Foghúzás után erős rosszullélről panaszko
dott. Vasárnap este magasra szökött a lá.’i, 
ágynak cselt, hélfőn délelőtt már agonizált és 
délutánra meghalt. A rendőrség

elrendelte a szigorlóorvos holttestének 
felboncolását,

ónnak kiderítésére, hogy mi okozta halálát.

az egyik 
a másik

másodszor Ls vlllamosszékre itélle n 
négert.

A nagy izgalmat kiváltó Ítélet meghozatala 
után a bíróság nyomban áttért a második 
néger vádlott ügyének tárgyalására.

rcndőrliszlviselők megkérdezlek, hogy miért csi
nálta a nagy,.cirkuszt", nevetve jelentette ki, hogy 
unta az egyhangú ételei és

husvélra valami különösebb szórakozást 
akart szerezni

nemcsak magának, hanem a rendőrségnek és 
egyéb hatóságnak is.

Nevét nőm volt hajlandó megmondani. Bevit
ték a főkapitányságra, ahol a rendőrorvos meg- 
állapitolla, hogy ön- és közveszélyes elmebeteg. 
Azok, akik látták az ismeretlen férfi bravúros 
produkcióit az Erzsébcl-hid tetején, azt hiszik, 
hogy

elmebeteg artista,
olyan ügyesen csinálta a cigánykerekeket és 
egyéb figurákat, amit más ember egykönnyen 
nein tud produkálni.

Az Erzsébel-hid éjszakai vendégéi az angyal
földi elmegyógyintézetbe szállították .
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IHfirgezeti-ngttas gyilkosság 
lamaszous ügyében nyomoz 

a buoanesti rendőrség 
Hlfiroezetc nyíllal magüSieK agy Jörllt Sashalmon, monda a foiloicniOs — Kihallgatásom a töhapitányságon

A főkapitányság biinflgyi osztályán /un*  
taiztikusan érdekes ügyben folyik a nyomo
zás. pár nappal ezelőtt névtelen feljelentés 
érkezett a rendőrségre, amelyben Szász Pál 
csepeli munkául lopási váddal Ürít éle. A 
.rendőrség mindenesetre utána akart nézni a 
dolognak és kihallgatásokat folytatott.

A többi közölt kihallgatták tanúként
Takács Jánosul háztartásbeli nőt, aki 
a Szvelenay-utca 5. számú házban lakik.
Takácsné terhelő vnllomást lett- Azt mon

dotta, Szász Pál beszelt dőlte valami lopás
ról. De ennél a vallomásnál nem állt meg, 
hanem nagy konslcrnációl kellő kijelentést 
telt.

— Szász Pál — mondotta — másról is be
szélt nekem. Elmondta, hogy egy barátja 
Sashalmon

mérgezett nyíllal megölt egy embert, 
esernyőváz drótjából készítette a nyílt és rá
lőtt nz áldozatra, aki a mérgezésbe belepusz
tult. A rendőrség akkor nem tudta megállapí
tani mi okozta a halálát.

A meg’epö vallomás után kihallgatták Szász 
PáJt, aki azonban

n leghatározottabban tagadta,
hogy akár lopásról, akár gyilkosságról lö
széit volna, nem is beszélhetett, mert egyik 
se történt meg. Ezzel szemben viszont Ta
kácsáé megmaradt a saját vallomása melleit.

A főkapitányságon
kihallgatások és szembesítések folynak, 

hogy tisztázzák a fantasztikusan hangzó ügy 
bálterét.

Frühwirth Mátyás honoráriumpere 
a budapesti francia kereskedelmi 

attasé volt titkárával
Frühwirth és Louis Renoult kihallgatása a mai tárgyaláson

az ügyvédi vizsga letételére. De állítólag, mint 
a feljelentő Írja, már akkor ia szabálytalanul 
járt el, amikor az illető ügyvédet 1918-ra visz- 
szamcnőleg jegyezte be.

Az igazságügyminiszter a feljelentés alapján 
elrendelte a vizsgálatot

és elsősorban « feljelentő Nagy Zoltán kihall
gatását rendelte el, Nagy Zoltánt azonban a 
feljelentésben megjelölt székesfehérvári laká
sán

nem találták meg
s a rendőri nyomozás azt is megállapította, 
hogy ilyen nevű egyén a jelzett helyen soha
sem lakott.

Ennek dacára nz Igazságügyminiszlcr, mi
után alapos okot látott arra, hogy a feljelentő 
állításainak alapja van,

a vizsgálatot tovább folytatja
s a két pápai ügyvédet felszólította, hogy az 
ügyre vonatkozó jelentését azonnal tegye meg.

A székesfehérvári ügyvédi kamara vezető
sége elzárkózik minden felvilágosítás elől. 
Ilolly dr., a kamara titkára kijelentette, hogy 
ilyen eljárás, illetve feljelentés nincs. Munka
társunknak azonban sikerült megbízható hely
ről információt szerezni az ügy előzményeire 
vonatkozólag.

Még 1927-ben történt, hogy
M. L pápai ügyvédjelölt 

jelentkezett a székesfehérvári ügyvédi kama
ránál és dr. Kende Adóm aláírásával ellátott 
okmánnyal igazolta, hogy dr. Kende ügyvédnél 
három évig mint joggyakornok működött s en
nek alapján kéri az ügyvédi vizsga letételére 
való engedély megadását. Ezzel szemben a

Bél-i n fed ión ál

Igmá
gyorsan segít, 

Mert pár óra alatt 
gyomrot-belet tisztit

valóság az, hogy
az illető ügyvéd 1918—1927 közötti Időben 

néni Is tartózkodott Pápán,
igy tehát a kamaránál bemutatott okmány ha
mis adatokat tartalmazott. Azt, hogy ez a bi
zonyítvány alaki okokból hamis-e, ezt termé
szetesen a vizsgálat fogja tisztázni. Ami a fel
jelentő másik állítását illeti, hogy a kamara 
szabálytalanul jegyezte be 1918-ra az illető 
ügyvédet, ma már nehezen lesz megállapít*  
ható, annál is inkább, mert

a kommunizmus alatt a kamara Irattárát 
teljesen feldúlták

és igy sok akta eltűnt, többek között ezek az 
akták is.

Az érdekes ügv fejleményei elé érthető vá
rakozással tekintenek s Valószínű, hogy rövi
desen tisztázódik, hogv a szabálytalanság el
követéséért kit terhel a felelősség. U. K.

Érdekes pert tárgyal ma, kedden « központi 
járásbíróságon dr. Kosztáczky járásbíróság! alcl- 
nök. Frühwirth Mátyás országgyűlési képviselő 
ellem indított pert Louis Renoult, a budapesti 
francia kereskedelmi attasé volt titkára, aki

800 pengős honoráriumot követel tőle.
Renoult keresetében előadta, hogy Frühudrth Má
tyás lapjn n „Valce du Danubic" részére fordítói 
munkál végzett, de « honoráriumot nem kapta 
meg. Ezért kér 80') pengőt F r ü hun rl htot, a lap 
főszerkesztőjétől. Frűhivirth viszont nzt állítja, 
hogy bár

valóban mint főszerkesztő Jegyezte a la
pot, anyagilag azonban nem lehető fele

lőssé
sem Renoult, sem mások követeléséért, mert n 
lap kiadótulajdonosa nem ő volt és Igv nem tar
tozik megfizetni a „Valce du Oanube" ellen tá
masztott anyagi követeléseket.

A járásbíróság mára tűzte ki a per érdemleges 
tárgyalását, amelyen

személyesen hallgatja meg a biró úgy 
Frühwlrlhct, mint Louis Rcnoultot,

akiknek eskü alatt kell vallaniok, hogy perirataik, 
bán előadott állításaik megfelelnek a valóságnak. 
A felek kihallgatása és a tanuk meghallgatása' 
után hoz ítéletet a járásbíróság az érdekes hono
rárium-perben.

Leépitifi Ráfiosrend&tőt, fáifátepstíR 
a dunapattí tefiecpátyűtidvart 
Fontos taíiaréftossági íntéxfiedeseö a MÁV-nál 

és az állami üzemelné!

Eddig harminc arzéngyilkosságot 
lepleztek le AradhegyaSján 

Szörnyű telemrehivás a fölbontott sírok mellett

Az állami üzemek jövő évi költségvetésének 
részletezése most jelent meg és a benne lévő 
számadatok érdekesen világítják meg az ál
lami üzemek gazdálkodását. A költségvetésből 
kiderül, hogy az állami üzemek

legnagyobb tehertételei a nyugdijakból 
adódnak.

Különösen áll ez az Allamvasutakra, ahol a 
nyugdíjas tisztviselők száma meghaladja az ak
tív 'alkalmazottakét. Az állami üzemek összes 
kiadásai a közel kilcncvcnmilliós nyugdijterhek- 
kel egviilt 408 milliót tesznek ki, inig a bevéte
leket 314 millióra irányozták elő, úgyhogy az 
állami üzemeknél

64 millió deficit mutatkozik.

Az Államvasutak súlyos terhein érdekes ujL 
(ásókkal kívánnak segíteni.

Tervbevették a rákosrendezői pályaudvar 
leépítését, a budapesi-dunanartl teherpá

lyaudvar részbeni kitelepítését

Ezenkívül az adminisztráció egyszerűsítését és 
centralizálását. Az Államvasutaknál a feltétlenül 
szükséges beruházásokra a jövő költségvetési 
évre 65í millió pengőt irányoztak elő.

Az állami vas-, acél- és gépgyáraknál Is 
fontos takarékossági Intézkedések lesznek.
A magániparral folyamatban lévő tárgyalások 

eredményekében egyes üzemi igazgatóságoknak 
.I«áiulését«ík4íu:v4jajk.. . .. —

Éjféli Kaíaszfrófa a Balatonon: két halott
Arad, április 17.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Aradhegy- 
tnlja népe a borzalom és a rémület husvétját 
élte át. Az arzónes gyilkosságok nyomozása 
nz ünnepek alatt érte el a tetőpontját.

A csendőrség valósággal ellepte Világos,
Galsa, Muszka, Gyúrok és Napcsád 

községeket.
Százával hallgatták ki a gyanúsított asszo

nyokat. Mindazokat beidézték, akik a világosi 
arzéncs inéregkcvorö boszorkánnyal, Duma 
lloricávnl, továbbá scgilőlársnőivel: Kovács 
Ilonával és Borbély Katicával ismeretségben 
voltak. Eddig

több mint 30 gyilkosság! esetet nyomoz

tak ki a hatóságok.
A világosi boszorkányt és társnőit holnap, 

kedden előreláthatóan kiviszik a világosi te
metőbe, ahol

az aradi vizsgálóbíró jelenlétében tc- 
temrehivást rendeznek velük.

A világosi temető felhantolása több napig 
fog tartani. Száznál több sírból ássák föl a 
halottakat és azonnal felboncolják őket, bog}' 
megá.. lapítsák, tartalmaznak-e arzént a ma
radványok.

Az exhumálások befejezése után Világosról 
az összes elfogott asszonyokat Aradra ki
sérik.

Balntonfürcd, április 17.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnapra 

virradóra éjfélkor Hartmann Kálmán balaton
füredi cipészmesler é» Kovács Gábor fiatal 
postás lementek a Balatonhoz, azzal az elhatá
rozással, hogy halászni fognak.

A két ember, aki előzőleg alaposan beboro
zott, a parton eloldott egy motorcsónakot és 
hálót is keritclt. Aztán kievezlek a Balaton 
mély vizére és a hálót ki akarták feszíteni.

Az éjjeli sötétségben a csónak felborult

és mind a kelten a vízbe estek.
Úszni egyikük sem tudott és irtózatos élet-ha
lál küzdelmet vívtak a hullámokban.

Kovács a hálóba kapaszkodott, Hartmannt 
pedig a nádasba sodorta a víz.

Néhány percnyi haláltusa után mindket
ten belefulladtak a Balatonba.

Reggel Takács Béla motorba jótulajdonos fe
dezte fel a két holttestet és jelentési tett a ha
tóságnak. Megállapították, ho a két szerencsét
len ember halálát saját vigyázatlanságuk okozta.

Rejtélyes haláleset tí^yésjco 
indított nyomozási a rendőrség

A székesfehérvári ügyvédi kamarát 
feljelentették az igazságügyminíszternél

Hamis okmányok alapján jegyeztek be egy pápai ügyvédet

Megmérgezfék Ludwig Ernő hajóíüíöí?

Székesfehérvár, ápr. 17.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A székcsfehér. 

vári és pápai ügyvédek napok óla kínos feltű
néssel tárgyalják nzl a feljelentést, amit egy ál
lítólagos Nagy Z-MJán nevű széki sfeliéi vári in

kos telt az igazságilgyminiszlernél. A feljelentés 
szerint nz egyik. Pápán közismert ügyvéd. 
Kende Adóm dr., kormányfölanácsos aláírásával 
ellátott

hamis okmány alapján kapott engedélyt

Szomorú szívvel közöljük minden jó emberünkkel, hogy

Mmr Izidor
ti rajongásig szeretett hitves, a jóságos apa, nagyapa és szerető rokon, 
a tiszlalelkii emberbarát, áldásos munkásságban eltöltött életének 
80-ik évében, április 15-én meghall.

Drága halottunkat szerdán, április 19-én, délelőtt ‘A12 órakor 
kísérjük utolsó útjára a rákoskeresztúri izr. temetőben.

Blockncr Izidoráé, születeti Eisicr Regina, hitvese, 
Ifj. dr Balázs Dezső és felesége, szül. Frcund Stefánia, 
Balázs Blockncr Pál és felesége, szül. Ilreuer Borlskn, 
Ha|ós Alfrédné, szüléiéit Blockncr Vilma és férje Hajós 
Alfréd, Balázs György és felesége, született Grünzweig 

Ileién, gyermekei.
Hajós Endre. Balázs Magda. Balázs Blockncr 

Zsuzsa, unokái.
RIockncr Gyula és Gizella testvérei, Blockncr 

szili. Mauthncr Ilonka sógornője.
Kemény Mór. Horoiilz Soma, Patak Miksa __o___
< si xni s ní.szvf n r cs részvétlátogatások 

MILLÖZÉSÉT KÉRJÜK

Klári és

Gyuláné

sógorai.

aBgmgitxíj

Pár nap óla a főkapitányság sérülési osztá
lya a bécsi rendőrigazgatóság átirata alapján 
rejtélyes haláleset ügyében folytat nyomozást 
Az egyik bécsi kórházban elhunyt Ludung 
Ernő 30 éves hajófülö. Ludwig egy osztrák 
dunai teherszállító hajón tcljesitett szolgálatot, 
amely Budapest és Bécs közölt közlekedett. A 
hajófülö, amikor legutóbbi ütjük után vissza
tért az osztrák fővárosba, betegeskedni kéz- 

irtott. Gyomor- és fejfájásról panaszkodott, ál
lapota egyre rosszabbodott. Orvoshoz ment, 
aki azt a tanácsot adta, hogy menjen kórházba. 
Ott alapos vizsgálat nlá vették s az orvosi meg
állapítás szerint

mérgezés áldozata lett
Ludwig amikor néhn-néhn rövid időre 
hoz tért, titokzatos kijelentéseket tett, 
lyekböl arra következtetnek, hogy egy 
gosa inegniérgczheUe. Arról beszélt 
hogy

is. Ludwig annakidején nem tulajdonított kü
lönösebb jelentőséget n fenyegetésnek, de a 
kórházi ágyon súlyos gyanúsításokat hangozta
tott ismerőse ellen, akinek a nevét pontosan 
meg is mondotta. A hajófülö előadása szerint 
ismerősét bosszú vezethette. Közösen udvarol

mngá- 
am e- 

hara- 
ugyanis,

ván egy ellensége,
nkl többször emlegette, hogy elteszi 
Ezzel az emberrel nz elmúlt

láb alól, 
hetekben 

gyakran volt együtt és egyszer étkezés közben

hsa fc ívm Idog akarsz lenn!,

znod nem szabad; 

is ss Is as legyen szappanod,

rotválod magad 1

lak egy leánynak és minden valószínűség sze
rint

féltékenységből kevert mérget az ételébe.
A bécsi rendőrség megindította a nyomozást a 
súlyosan gyanúsított férfi clökcrilésére, de idáig 
nem sikerült megtalálni nz osztrák fővárosban.

Mindannyiunk drága jó apja, lelkes pártfogónk és jóságos 
tanítómesterünk,

Blockncr
a Blockncr I. hirdetőiroda megalapítóin és kiizei egy fél

század óta vezető szelleme, 
nincs többé nz élők sorában.

Aki ismerte, nz csak szerelhette; mi imádtuk jóságáért é 
szeretetéért.

EMLÉKÉT ÖRÖK KEGYELETTEL FOGJUK MEGŐRIZNI.
Munkatársai.
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Pánik az OTI palotájában
megszállta a rendőrség az OT1 székházit, mert telefonon 

azt jelentettek, hogy tel akarlak gyújtani az opuietei
Tegnapelőtt délután valóságos pánik tört ki az 

Országos Társadalombiztosító Intézet fiumei-uti 
stókiházában. A tisztviselők sápadtan szaladgáltak 
a megbolygatott hangyabolyhoz hasonló hatal
mas épületben, ugyanakkor kint az utcán gyalo
gos és kerékpáros rendőrök sietlek az OTI szék
ház felé és néhány perc múlva

a rendőrség a szó teljes értelmében meg
szállta a székház épilletét.

Fokozta az izgalmat, hogy 
megérkezett robogva a főkapitányság riadó

autója Is, detektívek ugrottak ki 
és már rohantak fel a lépcsőkön.

A detektívek ismételten átvizsgálták az OTI 
székház összes helyiségeit,

a pincétől a toronyig,
majd a főkapitányság központi ügyeletének uta
sítására a késő éjszakai órákig

megfigyelés alatt tartották a székház be
járatait.

Éjszakára két detektív maradt még az épületben, 
egészen vasárnap délig inspekciót tartottak s csak 
ekkor ért véget az OTI székházának rendőri meg
szállása.

Mi történt tulajdoniképpen?
Kora délután, amikor még a tisztviselők az 

épületben tartózkodtak, az OTI telefonközpontját

felhívta egy ismeretlen férfi.
— Halló, OTI? — kérdezte az ismeretlen férfi

hang izgatottan. — Vigyázzanak,
, fel akarják gyújtani a székházat...

Eisner Olga telefonkezelőnő, aki ezt a rejté
lyes és kétségkívül szenzációs üzenetet hallgatta, 
rémülten kiáltott a készülékbe:

— Mi . . . micsoda?! Ki beszél ott?! Fel akar
ják gyújtani?!.'!...

A rejtélyes telefonáló azonban nem felelt, 
letette a kagylót.

Ekkor tört ki a pánik az OTI székházában. A 
telefonkezelönő nyomban jelentette a gyujloga- 
lási hirt Szőllőssy házgondnoknak, aki viszont a 
főkapitányságot értesítette sürgősen a titokzatos 
bejelentésről. Bálint OTI számtiszt

közben a közeli 8. számú rendőrőrszobát 
alarmlrozta

s innen csakhamar kellő számú rendőrcsapat in
dult a székház felé . . .

A rendőrség egyelőre nem tudja, hogyan véle
kedjék a nagy izgalmat kellő szombati incidens 
felől. A rendőri bizottság semmiféle olyan mo
mentumot nem talált, amely a rejtélyes telefonáló 
bejelentését alátámasztotta volna. A nyomozás 
mindenesetre erélyesen folyik tovább. Valószínű 
azonban, hogy éretlen és gonosz „tréfa" történt.

HORDDEUTSCHER LLOYD, BREMEN

az Óceán rekord- nDEMEIfl1* fio EIIDnDftu ..kéknzBlagos" A 1 AnmsntazáROk kísérd v^zeté- 
hajóln. a „DlaClill-íl Gj cjEUnUr»1 uszópalotákon. • Révet Binlape-ttöl Uiidapentlg.

Horddeutscher Ltosti magyarországi vezÉrképutselete
Budapest, Vili., Harosn-fér ©. c.2.

Zsidóbojkottot hirdetnek
a debreceni horogkeresztesek

Hamburgban készült horogkeresztes körlevelek Debrecenben

A kisfiú otthon Idcglázt kapott, cgjlk ideg
rohamból a másikba esett.

A szülei nem tudták, hogy mi történt vele, 
csőik annyit láttak, hogy az idegrohamoknak 
közük van a kiránduláshoz, valami rejtélyes 
dolog történhetett a kisfiúval, olyan dolog, ami 
megviselhette az idegeit.

Vasárnap végre magához tért a kis Raskó 
Jancsi és ekkor elmondotta, hogy

mikor az erdőben járkált, egy bokorban 
vércsfcjü halottat látott.

Az édesapja azonnal jelentést tett a főkapitány
ságon. A Róna-deteklivcsoport emberei felkeres
ték Hoffmann Ödön cserkésztisztet, aki Raskó 
János csapatát vezette a kiránduláson, kimen
tek vele a Hiivösvölgybe és kutatni kezdtek 
azon a környéken, ahol a csapat járt. A Ba
lázs- vendéglő fölölt, a Hárshegy egyik bokrá
ban meg is találták a halottat. A detektívek

azonnal fölismerték:
Lorenz Róbert volt, a mérnök revolverre! 

lőtte agyon magát.
A rendőrség most az öngyilkosság okát ku

tatja. Senki sem tudja pontosan, miért akart 
meghalni. Búcsúlevelében azt irta:

dilemma előtt áll.
Néhány ismerőse úgy tudja, komolyan udva
rolt egv nőnek, de anyagi viszonyai akadályoz
ták a házasságot és ezen annyira elkeseredett, 
hogy halálraszánta magát, Mások szerint ide
gessége miatt ment a halálba.

Az öngyilkosságnak különben különös mel
lékhajtása van. Nagypénteken egy női hang 
felhívta a főkapitányságot azzal, hogy Lorenz 
öngyilkos lett a Hűvösvölgyben. A rendőrség 
igyekszik megállapítani,

ki az a rejtélyes nő,
aki a mérnök öngyilkosságát megtelcfonálta.

Debrecen, április 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának lelefonjelen- 

tése.) A húsvéti ünnepek alatt a debreceni 
horogkeresztesek elárasztották a várost falra
gaszokkal, röpcédulákkal, amelyekben arra 
hívják fel e debrecenieket,

hogy ne vásároljanak zsidó kereskedő
nél, ne dolgoztassanak zsidó Iparossal

és azt ígérik, hogy aki a horogkeresztesekhez 
beiratkozott kereskedőknél és iparosoknál 
vásáról, az nagy árengedményt fog kapni..

Ezenkívül postán is küldtek

Hamburgban készített, rossz magyarság
gal stiilizált körlevelet a város vezető 

társadalmának tagjaihoz, 
amelyben csatlakozásra hívják fel őket a ho
rogkeresztesekhez, figyelmükbe hozzák, hogy 

készüljenek teljes rendszerváltozásra.
Cáfolják az ismert atrocitásokat és azt han
goztatják, hogy nem brutális eszközökkel 
küzdenek a zsidók ellen.

Megállapítható, hogy Debrecenben a ho
rogkeresztesek erőlködése nem keltett valami 
túlságosan nagy visszhangot.

Ma terjesztik fel a kabinetirodába 
a Tiszagyilkos Sztanykovszky 
kegyelmi kérvényét 18cs2tcndösbiintctéséböi 
5 év még hátra van s ennek elengedését kéri az államtőtől

A szegedi Csijlagbörtönböl kegyelmi kérvény 
indult útnak néhány nap előtt Budapestre, a 
legfelsőbb honvédlörvényszékre, hogy innen az 
államfő elé juttassák. A Tisza István meggyil
kolásáért elitéit

Sztanykovazky Tlb>r kért kegyelmet.
A Tisza-per katonai tárgyalásának egyik fő
vádlottja volt Sztanykovszky Tibor, aki mint 
zászlós sodródott bele a forradalomba s vett 
részt a Tiszo-gyilkossógban. Sztanykovszkyt 
halálra Ítélte a hadbíróság, később azonban

18 esztendei súlyos börtönre változtatták ét 
büntetését

s a szegedi Csillagbörtönbe szállították. Tizen
három évet itt töltött ki s igy még öt esztendő 
van hátra büntetéséből.

Sztanykovszky Tibor most elhatározta, hogy 
kegyelmi kérvényt intéz az államfőhöz és eb
ben azt kéri, hogy hátralevő büntetését en
gedjék el neki.

Sztanykovszky édesanyja e kegyelmi kér
vényével egyidejűleg ugyancsak kegyelmet 

kért a kormányzótól fia számára.
A kegyelmi kérvények a legfelsőbb honvédtör
vényszék elé kerültek, ahol szombaton tárgyal
ták az ügyet s a tárgyalás után intézkedés "" 
tént, hogy a kormányzói kabinetirodába 
jesszék fel Sztanykovszky és édesanyja 
gyetmi kérvényét. Értesülésünk szerint 

ma, kedden történik ez meg.
Ilyenformán most már az államfő fog dönteni 
az amnesztia-kérvények felöl.

tör- 
ter- 
ke-

Hóman kultuszminiszter az egyetem 
leépítéséről tárgyal Debrecenben

Debrecen, április 17.
Hétfői Napló tudósítójának lelefonjeien- 
Hómon Bálint kultuszminiszter április 
érkezik Debrecenbe, ahol a város veze- 
és az egyetemi tanács tagjaival tanácsko

<4
tése.)
22-én
tőivel ......................................
zást folytat a debreceni Tisza Zs/udn-egyetem 
tervbevett leépítése ügyében.

Debrecenben az a hír járja, hogy 
megszüntetik az orvosi klinikákat

amelyeket városi és vármegyei köz.kórházakká 
alakíttatnak A». míg nz orvosi fakultást a buda
pesti egyetemhez csatolják.

Megszüntetik a bölcsészeti fakultást Is, 
ezt a szegedi egyetemhez csatolják, úgyhogy a 
debreceni egyetemen csak a hittudományi és 
jogi kar maradna meg.

A kultuszminiszter báró Vay László alispán 
vendége lesz.

Lorenz Róbert városi mérnök 
szörnyű öngyilkossága

Napokig f.kud. a Hűvösvölgyben 
átlőtt halántékkal a bokorban — Idegrohamot 
kapott a kis cserkésztlu, aki ráakadt a halottra

Husvét vasárnapjára megoldódott 
Róbert városi mérnök eltűnésének 
holtan akadtak rá a Hűvösvölgyben, 
rcl agyonlőtte magát.

Néhány nappal ezelőtt bejelentették 
őrségen, hogy

Lorenz 
rejtélye: 
revolver-

a rend-

A Király-utcában össze
ütközött és a járdára rohant 

egy autó
Három ember megsebesült

Húsvéthétfőjén nagy riadalmat okozott a I nyűt, úgyhogy 
Király-utcában a terézvárosi templom előtt 
történt automobilösszeütközés, amelynek 
több könnyebb sebcsültje van.

A Király-utcában a terézvárosi templom 
felé haladt a fíp. lá—bO't. számú gépkocsi, 
amelyet Kalmár Mátyás sofför vezetett. 
Amikor az autó a templom elé ért. ugyan
abban a pillanatban a Nagymező-utca irá
nyából a Bp. 18—009. rendszámú autótaxi 
lobogott a templom felé.

A taxit Strohmayer István 21 éves soíTőr 
vezette s a kocsiban László Ferenc keres
kedő, 27 éves felesége, 5 éves Ferenc fia és 
G éves László fia ültek.

A két automobil egymásba rohant
és az összeütközés következtében az auto- 
laxi soíTörje megrántotta a kocsi kormá-

! a taxi felrohant a járdára,

s ott egy gázlámpa vasoszlopának ütődötL 
A taxi ablakai összetörlek s az üvegcserepek 
l.ászlónét és két kisgyermekét megsebesí
tették.

Hatalmas csődület verődött össze a ka
rambol színhelyén. Csakhamar megérkeztek 
a mentők is, akik

Lászlónál és gyermekeit a Fehér kereszt 
kórházba vitték,

ahol sérüléseiket bekötözték, majd elbocsá
tották őket.

A rendőrségen kihallgatták a soffőröket s 
a vizsgálat tovább folyik annak megállapí
tására, hogy melyik soffőrt terheli felelős*  
ség a balesetért

Izgalom a Református Egyházi Értesítő 
elkobzása körül

l"T Miskolc, április 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelcn- 

tése.) A miskolci református lakosság napúk 
óta nagy izgalommal tárgyalja a Református 
Egyházi' Értesítő körül keletkezett ügy részle
teit.

A vizsgálóbíró elkobozta a miskolci egyház 
kiadásában megjelenő Református Egyházi Ér
tesítőt, ezt megelőzően pedig lefoglalta Szabó 
István miskolci református lelkésznek a Szent 
Jobb történetéről irt könyvét. A vizsgálóbíró 
mindkét esetben

liltfelekezct ellent Izgatás és a magyar 
nemzet megbecsülése ellent vétséget látott 

fennforogni
és ezért rendelte el az ügyészség indítványára 
az elkobzást, illetve lefoglalást.

Szabó István könyve bekapcsolódik abbn a 
bünpörbe, amely nemrégiben a budapesti tör-

vényszék előtt folyt és amely annakidején nagy 
izgalmat keltett református körökben.

Az Értesítőt Szabó Istvánnak egy cikke miatt 
kobozták el, ez a cikk is a Szent Jobb problé
májával foglalkozik, ebben a számban különben 
az összes magyar püspökök cikket Írlak.

A miskolci reformátusokat meglepte Szabó 
könyvének lefoglalása, mert

ez a munka folytatásokban megjelent már 
a Budapesti Kálvinista Szemlében

és akkor a hatóságok nem emeltek kifogást.
A miskolci református egyház jogorvoslásért 

a miskolci törvényszék vádtanácsához, fordul és 
a véges feloldását kéri, de cl van határozva arra 
is. hogy

nz ügyet memorandum formájában fölter
jeszti a miniszterelnökhöz

és az igazságügyminiszterhez is.

Húsvéti vendégjárás Budapesten
Külföldi vendégek ezrei gyönyörködtek a főváros panorámájában

Két-három napon át idegen szótól volt han
gos Budapest, osztrák, francia, angol, cseh, né
met és olasz vendégek érkeztek csapatostul. A 
húsvéti ünnepeken

négy-ötezer külföldi vendég volt Buda
pesten.

A külföldi vendégek társnsaulókról tekintették 
meg a főváros nevezetességeit és elragadtatva 
gyönyörködlek a Margitsziget, a Halászbástya 
és a Vár szépségében. Megtekintették a Várban 
a zenés őrségváltást, bejárták az egész várost és

nem győztek eleget gyönyörködni
Budapest panorámájában.

A vendégek megtöltötték a jobb szállókat, 
élénk volt a forgalom a kávéházakban, szóra
kozóhelyeken. Nagyrészük hétfőn délután és 
este utazott tovább Budapestről.

Dénes Márton,

Lorcnz Róbert 36 éves városi mérnök, 
néhai Lorenz Róbert vezérőrnagy fia, 

aki az V. kerületi elöljáróságon teljesített szol
gálatot, eltűnt és levelet irt a sógorának, dr. 
Ilácz Lajos ügyvédnek, hogy öngyilkos lesz. 
Megindult a nyomozás és különös módon akad
tak rá vasárnap a mérnök holttestére.

Raskó János cserkésztlu a csapatával három 
nappal ezelőtt kiránduláson járt a Hűvösvölgy
ben. A fiuk egy kis tisztáson táborozlak, Raskó 
János itthagyta a csapatot és egy darabig egye
dül járkált az erdőben. Kisvártatva sápadt arc 
rnl jött vissza és rosszul Ic't, úgyhogy hazai .vmriuu,
kellett vinni szüleinek Molnár-utcai lakására, la Conlii.cnlal szálló igazgatója a húsvéti ide-

gcnforgnlomról n következőket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— Az idei húsvéti idegenforgalom minden 
eddigieket felülmúlt. Nemcsak azért, mert szo
katlanul sok idegen jött Budapestre, hanem 
azért is, mert a folytatása mutatkozik, kedden 
újabb nagyobb berlini és müncheni kiránduló 
csoportok érkeznek a fős árosba, akik 22-éig 
maradnak itt.

Szabad orvosválasztás! 
BETEGSÉG ELLEN 

biztosítson

ANGLO-DANUBIAN LLOYD 
Altalftnoa Blitoiltó Ra«>venytaraaiágnál 

Budapest, V.. Hold-utca 2t.
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Széchenyi Zsigmond gróf, a híres vadász 
vi'' (lér kezelt Budapestre hosszú afrikai út
járól s i/iriíi.-M vadász-élményekben volt 
része. Olyan zsákmányt ejtett, amivel csak 
kevés Ajril.a-ulazo dicsekedhetik. A zsák- 
mánylistán két elefánt, négy oroszlán, egy 
rinoccros-, négy bivaly, ey párduc és renge
teg más erotikus állat szerepel. A nagy uta
zás komoly veszedelmekkel is járt. Széche
nyi Zsigmond gróf a vadász-uton súlyosan 
jnegbelegedctl, nagy biz bán feküdt, elhagya
tott helyen, feketék közölt, orvosi segítség 
nélkül. 8 erencsére ebben az időben egy re
pülőgép érkezett oda. Széchenyi Zsigmondot 
O I az Üli lű kötözték és négyszáz
kdöméiért repültek vele Nairobi városába, 
ahol azután orvosi segítséghez jutott és he
ti kig feküdt élet-halál között a kórházban. 
Véyid is győzőit a fizikuma, fölépüli s most 
hazajön.

és

vi-

//.

ldciklatunk mindjárt még egy afrikai hirt. 
El ill Budapesten egy Zia Péli nevű hölgy. 
Magyar nő, írással, újságírással foglalkozik. 
Sokat utazott Keleten. Erotikus vidékekről 
irt cikkeket és regénye is megjelent. Zia Péli 
kilenc hónappal ezelőtt francia-A/rikába uta
zott és a francia kormány támogatásával re
pülőgépen bejárta Afrikát. Járt Kamerun
ban, Kongóban, U hangiban és a Csad-tó kör- 
nyékén. Most érkezett vissza kilenc hónapos 
Utazásáról a kiinduló állomásra, Colomb- 
Bécharba, az idegenlégió liires állomáshe
lyére Albert Sarraut gyarmatűgyl miniszter 
Páriából táviratban üdvözölte a repülő uj- 
tdigirónöt. Zia Béli afrikai útjáról riportsoro
zatban számot be a Courier Colonial cimü 
francia lapban.

III.
Érdekes párbaj-ügyben ítélkezett a tör

vényszék. Vitéz Árpád tartalékos liuszár-ör- 
liagy, borsodi földbirtokos kardpárbajt vi
vőit faskasfalvi Farkasa Géza tartalékos hu
szárezredes, országgyűlési képviselővel. Az 
ügyészség párviadal vétsége miatt eljárást 
indított mindkettőjük ellen, A törvényszék 
azonban felmentette őket, azzal az indoko
lással, hogy mint katonatisztnek kötelessé
gük volt párbajt vívni, mert ha a párbaj elől 
jneghálrálnak, elvesztették volna tiszti rang
jukat.

IV.
Húsvéti legenda. Legendának látszana, ha 

'pecsétes levél nem tanúskodna róla, Pulty 
l.ya elhagyatva halt meg Ncwyorkban. Rö
viddel utóbb az ura: Szcpcssy Zoltán főszol
gabíró, aki titokban mindig visszasiratta, 
Budapesten agyonlőtte magát. Házasságuk
ból szárma.ó kei lányuk rokonok gondos 
felügyelete alatt él azóta a Szcpcssy-kurián. 
Ide, a csöndes kúriára érkezett most egy le-' 
Vél. .1 boriiéi, hátlapján igy szerepelt a fel
adó: G. Gmotenhoer Esq. Soekamandi, \V est
java. Gimdenbocr ur, aki gazdag hollandus 
'ültetvényes Jávában, megírta, hogy a film
ről ismerte Putly Lyát, rajongója volt fe
kete hajának, két szemének. Most került a 
kezébe egy jáv«i újság, amely cikket irt 
Pulty l.ya és nz ura tragédiájáról és közölte 
Pulin I ya egyik leányának, Dundiisnak az 
arcképét.

K sasstony, szeme csodálatosán cmlé- 
k' tét az édesanyjára, irta a hollandi iil- 
lelvényes. — engedje meg, hogy komoly 
szándékkal közeledjek. Arra kérek 
délyl, hogy nyárra Magyarországra jöjjek 
és mint kérő jelentkezzem. Komoly ember 
Vagyok. tessék informálódni utánam.

Messzi Hollnnd-Jávában, Gmnfenbocrg ur 
inast várja a i< t"s;t, hogy jöhet-e Magyar- 
Országra leány kérőbe , . .

V.
Kis társaság ül együtt a Móniin Hongé 

bán. Hölgyek, urak vegyesen. Az urak arról 
b< - 'In kmek milyen régi a családfája. 
A: i'/'i'k u-t mondja, hogy ősei 11 Endré
vel Jeruzsálemben jártuk kcreszleshadjáral- 
bán t másik azzal dicsekszik, ilkapja olt 
voü Mohácsnál. .1 harmadik ősei Petncházy 
li'iídmm'l eii‘''dt verték le a félholdat Buda 
ormától. Egyszerre csak megszólal Miklós 

i. a Király-színház fiatal művésznője;
M i pfif/mik föl nz urak, ez mind sem

mi I.- én családom olyan régi, hogy mdr a 
XIII. szazadban kihalt a csaladja . . .

—sági-

cnge-

Ii

(Husvét hétfőjén Móricka váratlanul eltűnt 
hazulról. Pupája, az anekdotákból közismert 
Kohn ur már éppen mozgósítani akarta a 
rendőrségei, amikor estefelé megkerült. Mint 
csakhamar ki fog tűnni, Móricka locsolni volt)

KOIIN UR: Móricka, mii Gotlees willen, hol 
jártál egész nap?

MÓRICKA (egy csomó összetört piros to
jást Imz ki a zsebéből): Hol jártam volna? 
Locsolni voltaiul

KOIIN UR: És miféle tojások ezek?
MÓRICKA: Kolumbus tojásai.
KOHN L'R: Móricka ne hazudj, te loptad 

ezeket a tojásokul attól a Kolumbustól.
MÓRICKA: Al Mondom, hogy locsoltam. 
KOHN UR: Mivel locsoltál? Piros tintával? 
MÓRICKA: Rózsavízzel.
KOHN l’R: Már megint hazudsz. Attól 

nem tesznek pirosak a tojások.
MÓRICKA: Ki mondja, hogy a rózsavíz

től? Az ember locsol és akkor kapja érte a 
piros tojást.

KOHN UR: És hol voltál te öntözni? 
MÓRICKA: A Meskónál.
KOIIN UR: Ne beszélj! Hogy néz ki a 

Meskó?
MÓRICKA: Bajusz ven az orra alatt 

barna ing vo’t rajta.
KOHN UR: Husvélkor is barna inget 

sel?
MÓRICKA: Mindig. Nekem nem tetszett, 

de ö azt mondta, hogy akinek nem inge, ne 
vegye magára.

KOHN UR: Ezt mondta?
MÓRICKA:

ez az ő egész politikai programja. 
KOHN UR: Es mit kaptál tőle?
MÓRICKA: Tojást. Neki most rengeteg 

van.
KOHN UR: Honnan van neki annyi tojása? 
MÓRICKA: Hitlertől.
KOHN UR: Olyan jóban vannak?
MÓRICKA: Igen. Hitler minden tojást visz- 

szaküldött a halárról, mert azt mondta, nem 
engedheti meg, hogy ez a szegény Magyaror
szág éppen husvétra tojás nélküli maradjon.

KOHN UR: És még hol voltál.
MÓRICKA: Voltam a fővárosnál.
KOHN UR: Mit kérésiéi a fővárosnál? 

Csak nem akartad meglocsolni Wolff Károlyt?
MÓRICKA: Á! Meg akartam kérdezni, hogy 

ők milyen arányt használnak a locsolásnál.
KOHN UR: Á főváros is locsolt húsvéti

kor?

Folyton ezt hajtogatja, mert

— A pápa személyesen pontiflkálta a 
húsvéti misét Rómában. Rómából jelentik: 
1870 óta husvét vasárnapján először ponti- 
Okulta személyesen a pápa a húsvéti szent
misét a Szent Pétcr-dómban. A Szent Péter- 
templom hajójában 40.000 zarándok foglalt 
helyet és a dóm előtti térségen mintegy két
százezer főnyi embertömeg várta a Szent
atya áldásosztását. Az istentiszteleten dísz
tribünön foglalt helyet Papén német alkan- 
cellár, Dollfuss osztrák szövetségi kancel
lár, Motta svájci szövetségi tanácsos, a belga 
trónörökös, György szász herceg. A Szent 
Péter dóm előtt a rendet négyezer olasz 
katona tartotta fenn.

— Betörők ii Falu Szövetség irodájában. Hét
főre virradó éjszaka ismeretlen tettesek beha
tollak az Országos Falu Szövetség Báthory-utcA 
24. alatt lévő földszinti irodahelyiségeibe és olt 
az összes szekrényeket és fiókokat feltörték. A 
kár összegét még pontosan nem lehetett meg
állapítani. A kedd délelőtti rovnnesolás során 
fog kiderülni, hogy a betörök mit vittek ma 
gtikkal. A rendőrség nyomoz.

— Egy festő tragédlájn. A Nagyfuvaros-utca 
7. szánni ház elölt eszméletlenül esett össze 
Ahrcnstein Emil 59 esztendős festőművész 
Ahrcnstein valamikor jómódú ember voll, azon
ban az utóbbi időben súlyos anyagi gondok 
gyötörték és hetek óla már lakása sem voll 
Barátainál, ismerőseinél Aludt és könyörado- 
mányokból éli. Annyira legyöngüli a szervezete, 
hogv már nem bírta a nélkülözéseket és ez 
okozta rosszullétét. A Rókus-kórházba szállítot
ták, ahol mesterségesen táplálják.

RW 1 elókéMit polgári es
11} CTm fl n 1 !■ ■ f koz.opisknlnl tuauAn 
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— A francia szociálhtn párt izgalmas hús
véti kongresszusa. Párizsból jelentik: A fran
cia szocialista párt a húsvéti ünnepek alatt 
Avignonhan országos kongresszust tartott, 
amelyen izgalmas jelenetek közölt ütköztek 
meg Renaudel és Léon Hiúm hívei. A leg
nagyobb ellentét akörül támadt, hogy a 
szocialista kamarai frakció minden polgári 
kormánnyal ellenzékben maradjon e vagy 
sem. Léon Hiúm és hívei ellenezték ezt. A 
kongresszus Léon Bluin határozati javasla
tát fogadta el.

— ..Igmándi“-ból nem kell pohárszámra 
inni. Negyed vagy íélpohár elég szokott 
lenni l

vUéridecG
Kálmán Jenő tréfája

MÓRICKA: Hogyne. Az utakat. És éppen 
a múlt héten olvastam, hogy ott Is valami 
vizsgálat indult meg a keverés miatt.

KOHN UR: Hát nem tiszta vízzel locsolnak? 
MÓRICKA: Dehogy. Olajjal.
KOHN UR: Minek kell drága olajjal lo

csolni az utakat?
NJÓR1CKA: Hogy lekössék a port. Jelzem, 

én tudnék egy forrást, ahol olcsó pénzen ren
geteg port leköthetne a főváros.

KOHN UR: Hol?
MÓRICKA: A Szaharában. Tudod te, hogy 

mennyi por van ott? Az utcán hever.
KOIIN UR: Móricka, én azt hiszem, hogy 

te inkább locsogtál, mint locsoltál. Hol vol
tál még?

MÓRICKA: A herceg Festetich Taszilónál. 
De őt nem Öntözhettem meg, pedig fogadott.

KOHN l’R: Hát akkor miért nőm öntöz
hetted meg?

MÓRICKA: Mert nem otthon fogadott, ha
nem <a lóversenytéren. Engem pedig nem en
gedlek he oda.

KOHN UR: Ha még egy ilyen viccet mon
dasz, én maceszgombóccá gyúrlak. Hol voltál 
még?

MÓRICKA: Brílll Alfrédnél. Mint a Kék 
közép tagja.

KOHN UR: Mint micsoda?
MÓRICKA: Mint Kék közép-tag. Most igy 

hívják a Hungária-drukkereket.
KOHN UR: Móricka, ha te a Hungáriának 

drukkolsz, ahelyett, hogy e leckédet tanul
nád, én úgy elverlek, hogy szórendi hiba lesz 
belőled.

MÓRICKA: Hogyhogy szórend! hiba?
KOHN UR: Mint Kék közép tagnak lesz 

egy kék tagod középen. No most mesélhetsz 
tovább.

MÓRICKA: Akkor még nem tudtam a 
belgrádi eredményt és gratulni akartam a 
Baskhoz.

KOHN l’R: A bask, az egy sapka?
MÓRICKA: Egy csapat.
KOHN UR: Szóval egv csapat sapka.
MÓRICKA: Nem egy csapat sapka, hanem 

egv futballcsapat, amelyik megverte a Hun
gáriát.

KOHN UR: És végül lelocsoltad Brüll 
Alfréd ot?

MÓRICKA: Fordítva.
KOHN UR: Mi az, hogy fordítva?
MÓRICKA; öt nem locsolni kellett, hanem 

fellocsolni.

— Dluckner bácsi halála. Nemcsak a hivatott 
államférfi, művész, iró, tudós és feltaláló alkot 
az örökkévalóságnak — a zseniális üzletember 
éleiének munkája is gyakran maradandó. A 
nagy angol cégek pátriárka-főnökeire emlékez
teiéit Blockncr Izidor, mindenki Blockncr bá
csija, a nagyhírű hirdelÖiroda vállalat megala
pítója és vezetője, aki most 80 éves korában 
őrökre behunyta a szemét. A munka és polgári 
kötelesség megszemélyesítője volt Blockner 
Izidor. Derék ivadékokat adott a hazának: kél 
fia a harctéren esett el, a harmadik a vitézek 
első sorában került haza. Maga is vitézül küz
dött az élet frontján úgyszólván utolsó lehelte
iéig. Meg is óvta a várát minden zivatarban. 
A Blockncr cég a legkülönb, legszilárdabb, 

inagyjövőjii magyar vállalkozások egyike. Mél
tán búcsúzunk igy a megboldogulttól: Blockncr 
bácsi, ez szép, szorgnlmas és becsületes étet, 
férümunka volt!

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

— Nagyobb lesz a N.mzelközl Vásár, mint 
tavaly volt. Még csuk május 6-án nyílnak meg 
a Nemzetközi Vásár kapui, de máris zsúfolásig 
megteltek a vásár összes csarnokai és pavi
lonjai. A vásár vezetősége uj jelentkezéseket 
már nem fogad el, hanem minden erejét arra 
koncentrálja, hogv a vásárra jelentkezett kö
zel 1200 kiállító számára most már haladék
talanul kiszolgáltassa a helyfoglalási enge
délyekéi.

* legjobban részletie Is legolcsóbbanBlIlOrl TomoniB^u.oi'ii
Komp tilt háló P 978.-. Kombinál! háló-sbódiő P 980. -

Fedák nadrágban

A Fehér Ilolló-szinésztársaság nagypén
teki kirándulásán hölgyek nem vehetnek 
részt. Fedák el akart menni kollégái mu 
latságára, kijátszotta a „házirendet", nad
rágba bujt és férfi módjára vett részt a 
férfiak mókáiban.

Gázolt az autóbusz 
az Alkofás~ufcában
Az Alkotás-utcában a 3-as jelzésű autóbusz, 

amelyet Pák Zsigmond 27 éves soffőr vezetett, 
elgázolta Bayer Gyula 30 éves gázgyári mun
kást.

Bayer a fején megsebesült és agyrázkódást 
szenvedett.

A mentők a Rókus-kórházba vitték.
Bayer Gyulát munka közben érte a baleset, 

gázcsöveket javított az utcán és ezalatt ütötte 
el az autóbusz. A szemtanuk szerint

a balesetnek az autobuszsofőr az oka,
az ő vigyázatlanságának tudható be a gázolás. 
A rendőrség megindította az eljárást.

Húsvéti razzia
203 gyanús embert fogott el 

a rendőrség a húsvéti 
monstre razzián

A rendőrség a budapesti főkapitányság hatás- 
körébe tartozó egész területen húsvéti monstre- 
razziát rendezett.

A razzia során a detektívek összesen Í0S 
gyanús embert fogtak el a sikátorokban, lebu- 
jókban, tömegszállásokon és garni szállókban. 
Az előállítottak között

108 férfi és 95 nő volt
A nők közül 34 az erkölcsrendészeti osztályra, 

17 pedig a központi rendőri büntetőbíróságra 
került. A 203 előállított közül

hatósági elbánás alá vontak 105 személyt
a többit pedig elbocsájtotlák.

Egy mandzsu ezred 
lázadása 24 halottal

Peking, ápr. 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 

Charbinból érkező jelentés szerint, a kelet- 
kinai vasút keleti ágán, Tandokedzi köze
lében

egy mandzsuriai ezred fellázadt.
Mandzsúriái és japán csapatoknak véers 
küzdelem után sikerült csak lefegyverezni a 
lázadókat

Huszonnégy katona, közle több tiszt 
meghalt.

A sebesüllek száma Igen nagy. A mandzsu
riai hatóságok közlése szerint a lázadást 
kommunista elemek szították

— A meztelen ember. (Földi Mihály regénye.) 
A kitűnő írónak ez a rendkívüli alkotása méltó 
folytatás eddigi hatalmas müveihez és az. Isten 
országa felé cimü grandiózus regényéhez. Az 
örök étet liimnus/.a, a feltámadásé, az el nem 
múló szerelemé, amely tovább él halott ked
vesünkben és az. élet hiábavaló tszevcszetlségci 
közt is diadalmaskodik. Irlóznlos szenvedések 
jajszava kiált ebből a regényből, nz. emberiség 
in nden fájdalma benne sajog. Mégis: végül 
eljön a kiengcszlelődés és a háború vérlenge- 
rében megfiirdött létek megtisztul az örökké
valóságban. Földi Mihálynak ebből a müvéből 
is kisugárzik páratlan egyénisége, amely szinte 
a földönlulisúg ragyogó szféráiba ragadja ma
gával nz olvasót.

— Rozgonyl udv. és kain, fényképész mű
terme Kálvin-lér 5. átalakítása befejeződött.

— A washingtoni tanácskozásokon beszélik 
meg a világ sorsát. Azt már sehol sem kell 
megbeszélni, hogy Diana fogkrémet vegyünk, 
mert mindenki egyetért abban, hogv minősége 
kitűnő és nagyon olcsó. Tubusa csak 48 fillér.

Orvos’lag
megállapított tény
hogy a rendszeresen adagolt

BíNATURIN
kúra a használati utasítás pon

■ tos betartása niellett —

magszünteti
a krónikus székrekedést.



tuHapesí, 1933 április 18. HÉTFŐI NAPLÓ 7

< A (ogyasztókurák veszélyeit az orvosi irodalomban 
ügyre gyakrabban tárgyalják. A legfőbb bajt a pajzsmi- 
rigykészitmények é» az u. n. titkos ösizetélelü szerek 
vagy drasztikus hatású hashajtók okozzák. Ezek a sze
rek a vékony és vastag belek falát állandóan izgatják. 
Az orvosok óva intei.ek ezen szerek használatának ve- 
■zélyeire és rámutatnak arra, hogy csupán a glauber- 
aót tartalmazó természetes ásványvizek azok, amelyek 
bármely hosszú időn át használva is teljesen veszélyte
lenek, anélkül, hogy a szivet és a vesét izgatnák.

Ez a kérdés végre ideális megoldást nyert egy most 
forgalomba hozott GYóGYKÍTSZEIlStlLTTEL nemcsak 
a fogyókúrákra, hanem a bélrenyheségben, székszoru- 
Jásban és gyomorhurulban szenvedőkre nézve is. ameny- 
nyiben ez a kétszersült az előnyösen ismert természetes 

glaubersós gyógyvízzel készül Ez a kétszer
sült a béltartalom felszívódását tisztán fizikai (tehát nem 
vegyi) utón csökkenti és a beleket a felesleges nyálká
tól és az ott elszaporodó baktériumtömegtől is megs 
badilja. Ezen kétszersült használatánál a Pázmány 1 
tér Tudományegyelem közegészséglan intézetének és 1: 
gyógyászati klinikájának hivatalos véleményei szerint 
bélmüködés szabályozása kíméletesen, mégis biztosan 
elérhető. A „M1RA“ gyógykélszersült ma mór minden 
gyógyszert árban és csemegekereskedésben kapható.

— Hűvös, szeles idő. Szeles, borult idő 
volt husvét első napján. Hétfőre kiderüli 
az ég és verőfényes, napos idő volt egész 
nap. A Meteorológiai Intézet jelentése sze
rint változékony, hűvös idő várható futó 
záporokkal.

— 267.000 fontot hagyományozott egy an
gol hölgy a német Vöröskeresztnek. London
ból jelentik: Nagy feltűnést keltett a nemrég el
hunyt Lady Seaforth most felbontott végrende
lete, amelyben az angol hölgy nem kisebb ősz 
szeget, mint 267.000 font- t hagyott a német 
Vöröskeresztre. Lady Seaforth néhány évvel ez
előtt Hindenbuig elnöktől megkapta a német 
I. osztályú nagykeresztet.

— Elegáns eszméletlen nő a győri vonaton. 
Győrből jelentik: A győrszentmártoni személy
vonathoz, amely tegnap délután érkezeit Győr
be, a mentőket hívták ki. A vonaton egy ele
gáns hölgy utazott, aki útközben rosszul lett, 
eszméletét vesztette és a pályaudvaron setn tért 1 
magához ,úgyhogy kórházba kellett szállítani, i 
A győri vonat eszméletlen utasának személy- ] 
azonosságát eddig nem tudták megállapítani. | 
A rendőrség folytatja a nyomozást.

— Ab ünnep öngyilkosai. Liszkay Gyula ke- 
erskedősegéd egy slefániauti telken revolverrel 
agyonlőtte magát. Betegsége miatt lett öngyil
kos. — Serestyén István raktámok, a Batthyány 
utca 15. alatt anyagi gondjai miatt felakasztatta 
magát és meghalt. — A Baross-utcai II. sebé
szeti klinikán még szombaton fölakasztotta ma 
gát egy ismeretlen férfi. Most megállapították 
hogy Bernhardt József 57 éves arlistaügynök 
Bernhard szeme a bábomban megsérült, azóta 
betegeskedett, elkeseredésében lelt öngyilkos. — 
Dudás Aladár 18 éves fiatalember Budatétény 
ben, az Endrei-utca 1. szám alatt, édesapja há 
zában revolverrel agyonlőtte magát. Búcsúleve
lében azt irta, az élet nem hozhat számára semm 
kellemeset, inkább meghal. A négy holttestet a 
törvényszéki orvostani intézetbe szállították. — 
fíermann Ferencné háztartásbeli nő a Deni- 
binszky-ulcábnn egy pádon szalmiákszeszt veti 
be. — Palc.zó Mária háztartásbeli nő a Margit 
hídon sósavat ivott. — Wagner Ernőné háztar
tásbeli nő a Kamaraerdőben két nappal ezelőtt 
aszpirinnel megmérgezte magát. Vasárnap la 
lálták meg. — Hasznos Boriska társalkodónő a 
Hóvirág utcában egy üres leiken szerelmi bána
tában megmérgezte magát. — Kopisz Elelkr. 
házvezetőnő, a Visy Imre-utea 11. alatt lugkő 
oldatot ivott. — Valamennyiöket kórházba 
vitték.

— Wahl Frigyes újabb kihallgatása a rend
őrségen. Az állanivasuli kavicsszállilások ügyé
ben a húsvéti ünnepek alatt szüneteltek a ki
hallgatások. Ezen a héten azonban újabb fon
tos kihallgatások lesznek a rendőrségen és ezek 
után dönt majd az ügyészség a további lépések
ről. Wahl Frigyest, a MÁV anyagbeszerzési osz
tályának helyettes főnökét, akii már kihallgat
tak az ügyben, újból ki fogják hallgatni és 
Wahl e kihallgatása során okmányokkal igyek
szik igazolni, hogy mintegy százezer pengős 
vagyonnal rendelkezik, feleségével, akinek ön
álló gyár-vállalkozása volt, hozományul kapta 
ezt az összeget s vagyona innen ered.

— Kifosztották a kiadóhivatal! igazgató laká
sát. Szekeres Rudolf kiadóhivatalt igazgatónak 
Szondy-ulca 11. számú házban levő lakását be
törők kifosztották és ötezer pengő értékű ruha 
neműt és ékszert zsákmányoltak.

— IJszt: Krisztus oratóriuma. A székesfővá
ros iskolánkvüli népművelési bizottsága a Ze
neakadémián előadóija Liszt: Krisztus oraloriu 
mát. A zenekedvelő közönség nagy érdeklődés
sel tekint n ritka zenei produkció elé. Az ora
tóriumot Wcingartner Félix vezényli.

— Patitky Kálmán nz Operaházban. Hus
vét hétfőjén a Faust címszerepében kezdte 
meg Pataky Kálmán operaházi vendégsze
replését. A kitűnő magyar tenorista feled
hetetlen estével ajándékozta meg közönsé
géi. Remek diszpozícióban, tökéletes ének 
kultúrával énekelt és egész este viharosan 
lelkes ünneplés középpontjában állott. Az 
előadáson Horthy Miklós kormányzó és fe
lesége és Auguszta főhercegnő is jelen vol
tak.

mérték étén finom nz.ö- 
mi vetekből

| Ünnepélyesen beiktatták
az uj pannonhalmi főapátot

Hétfőn délelőtt ünnepélyes egyházi szer
tartás közepette iktatták be Kelemen 
zoszton pannonhalmi főapátot.

Kelemen Krizosztom

Orosz demars Tokióban
Japán csapatokat küld az orosz határrr

seb tiltakozását
a kelel-kinai vasútvonalon a szovjetet éri 
sorozatos sérelmek mialt.

Moszkvában hir szerint különösen az orosz 
alattvalók letartóztatása miatt nagy a felhá
borodás és ez a felháborodás magyarázza a 
készülő orosz demarsot is, amelyet moszkvai 
felfogás szerint Japán valósággal kiprovokált 
Oroszországtól.

A karbini japán főparancsnokság utasítási 
kapott Tokióból arra, hogy küldjön csapato
kat Szachaljanba a város megszállására. Sza- 
chaljan mindössze hat kilométernyire van az 
orosz határtól.

„Békét a világ népeinek
MacDonald és Ilerriot útban Amerika felé, a nemzetek 

megegyezését hirdetik

KOZMA ANDOR MEGHALT
Husvét vasárnapján, 72 éves korában meg 

hall Kozma Andor, a kiváló küllő, n magyar 
konzervatív irodalom egyik legjelentősebb tagja. 
Kozma Andor egész könyvtárra való gyönyörű 
müvei gazdagította az irodalmat. Már fiatalon 
i népszerűség lelőpontjára ért. Egymásután jc 
leniek incg különböző újságokban szebbnél- 
szebb költeményei. Egyik legnagyobb miivé Pe 
öfiröl szóló 

fordítása.
Nemes és 

szatirikus is
szép líráján kívül Kozma kiváló 
volt.

Koboz krónikája
vasárnapi versei példátlan kedvelt-címmel írott , . . ,

ségre jutottak. Egyik-másik politikai szatírája

—Balkányl Kálmán vcjénfk tragikus ha
lála. Súlyos csapás érte Patkányt Kálmán
nak, az ÖMKE igazgatójának családját. Bal- 
kányi veje, Pogány János dr., a Kélhlv-kli- 
nika tnaársegédje hnrminchároméves korá
ban meghall. A kiválóan képzett fiatal orvos
tudós hat hónappal ezelőtt vette feleségül 
Patkányt tizenkilcncéves Sári leányát. Po
gány t hirtelen májtályog lámadia meg. Mű
téttel akartak rajta segíteni, de husvét vasár
napján a Bo/oy-klinikún kiszenvedett. Te
metése szerdán déli tizenkét órakor lesz a 
farkasréti temetőben.

— Kutatás a hamis ütaiázdoll árosuk terjesz
tői után. Debrecenből jelentik: A rendőrség nz 
elfogott Rebelle György budapesti magőntiszt 
viselő vallomása alapján, akit — mint ismere
tes — hamis ötszázdolláros forgalombahozala-

hamis ölszúzdollárosok íorgalouibahozalalával.

Mukden, április 17.
Az orosz-mandzsu, illetve orosz-japán vi

szony most már szinte óráról-órára rosszab- 
»odik. Pograninsnaja és Mandzsui! határ
állomásokon a mandzsunál hatóságok

letartóztatásba helyezték az orosz vám
tisztviselők egész, sorút, 

anélkül, hogy az intézkedés indokait közzé
tették volna. Ugyanekkor a szovjelkormány 
megbízta Jurenev tokiói szovjetnagykövetet, 
hogy keresse fel Ucsida japán külügyminisz
tert és

jelentse be az orosz kormány legerélye-

Pária, április 17.
Ilerriot volt rrjiniszterelnök hétfőn dél- 

ttán az lle <Ie Francé fedélzetén elhagyta a 
lehavrei kikötőt és elutazóit az Egyesült Ál- 
’atnokba. Le Ilavreban vasárnap este ban
kettet rendeztek Ilerriot tiszteletére, amelyen 
a volt miniszterelnök pohárköszöntőt mon
dott. Felköszönőjében azt mondotta, hogy

utazásával békcmandáliimot akar telje- 
sitenl.

Az Egyesült Államok, Anglia és Francia
ország szoros együttműködését alkalmasnak 
tartja a mostani súlyos problémák megoldá
sára. Azzal a szilárd elhatározással utazik 
Washingtonba, hogy minden erejével közre
működjék a nagy feladat megoldásában. 
Minden oldalról szükség van azonban erre a

nPilDlPrl tcllcnérlek, nyomoz egy ílellcr nevű bu-
** dapcsli egyén után, aki mint Itcbelle túrsa a 

kér.zlt |jSZ!ínluli községekben kísérletezett ugyancsak

Az ünnepélyes avatáson megjelent József 
királyi herceg, József Ferenc királyi herceg 
a kormány tagjai közül

Gömbös Gyula miniszterelnök,
II ó mán Rálint kultuszminiszter, Darányi 
Kálmán államtitkár, bárcziiházi íiárczy Ist
ván államtitkár, azonkívül a felsőház és az 
országgyűlés számos tagja, Győr megye és 
Győr város küldöttségei, a társrendek kép
viselői.

A beiktatási szertartást Serédl Jusztinján 
biboros-hercegprimás végezte, majd az ün
nepélyes szentmise ulán az uj főapát húsz 
különböző csoportban küldöttségeket foga 
dott. Ezután a rend

egyszerű ebédre látta vendégül
Az ebéden Hóman 
üdvözölte a főapá- 

hagyományaihoz 
kimunkálásán dolgoz

az ünnepi közönséget. 
Bálint kulluszininistzer 
l »t és kérte, hogy elődei 
híven a nemzeti élet 
zék.

Kelemen Krizoszlon
meghatott

köszönte meg az üdvözlési és ünnepelte 
(lömhöz Gyula miniszterelnököt, a megtisz
tult férfiút, aki a nemzet egyetemes érdekei 
ért dolgozik.

Az ünnep vendégei a délutáni órákban 
utaztak cl Pannonhalmáról.

főapát 
szavakkal 

és

a

szilárd elhatározásra, hogy
a világ népeinek békét, munkát és sza

badságot biztosíthassanak.
MacDonald angol miniszterelnök, útban 

Amerika felé a Berengária fedélzetén a
1 cherbourgi kikötőbe érkezett, ahol francia 
újságírók keresték' fel.

— Örülök — mondotta MacDonald — 
hogy Washingtonban találkozom régi bará
tommal, Herriot-vnl. Remélem, hogy a 
washingtoni megbeszélések hozzájárulnak 
ahhoz, hogy

Európa szenvedései enyhüljenek.
A világgazdasági konferencia sikerétől függ 
hogy az egyes államok közötti feszültség 
enyhüljön és a békét biztosítani tehessen.

néha országos feltűnést keltett az elmúlt évtize
dekben.

Az elhunyt költő leveldi Kozma Sándor föál- 
lamiigyész fia volt. Az irodalmi munkásságon kí
vül egészen 1918-ig az Első Magyar Általános 
Biztositó Társaság főtitkári székét töltötte be 
1910-ben munkapárti képviselővé is választót 
ták. Tagja volt n Tudományos Akadémiának, a 
Petőfi Társaságnak és a Kisfaludy Társaságnak 
Halálát régi vesebaja és szívbaja okozta.

Kedden délután 3 órakor temetik
az Akadémia oszlopcsarnokából, a kerepesi te 
metö díszsírhelyére. A búcsúztató beszéltet Iier 
zeviczy Albert mondja, a gyászszertartást Ravasz 
László dr. református püspök végzi.

Tűzvész egy nagybirtokon. Nagykanizsá
ról jelentik: Orosz Ferenc ujmajori nagy ura
dalmának istállója felrobbant petróleumlámpa- 
tói kigyulladt. Az istállóban húsz tehén, tiz ló 
és nagymennyiségű takarmány pusziul! cl. 
Varga Sándor uradalmi cseléd olyan súlyos 
égési sebeket szenvedett, hogy haldokolva vit
ték a nagykanizsai közkórházba,

— Családi dráma a pékmUhelyben. Hajá
ról jelentik: fíohák Péter 30 éves imidarasi 
kocsis hétfőn reggel megjelent o Kanczura- 
féle pékmiihelyben, hogy olt szojgáló’elvált 
feleségéi, Márk Máriát visszatérésre bírja. 
Niután az asszony elutasította, liohák elő
rántotta zsebkését és ötször szivenszurta a: 
asszonyt, aki rövid idő múlva kiszenvedett. 
Bohákot letartóztatták.

Kacorucan baltát, Btittáoen háborút
416-55, 54,53. Jelent a DiiPlchsiein!

Okos ember 
ügyei a védjegyre,

mert tudja, hogy csak 
a HALMA védjegy 
biztosítja a tökéletes 
PALMA minőséget é3 
PALMA tartósságot

— Éjszakai autóbaleset a Margitszigetnél. 
Sebestyén Jenő dr. ügyvéd és n felesége, 
valamint Schivartz Sándor igazgató, -i Mar
gitszigeti szállóból vacsoráról autón hazafc’ó 
igyekeztek. A kijárat közelében az autó ed
dig meg nem állapított módon utszéli fának 
rohant, az ablakok betörtek s az üvegcsere
pek a három utast megsebesítenék. A men
tők első segítségben részesiteltéik őket s az
után tovább folytatták útjukat. A rendőrség 
vizsgálatot indított, hogy tisztázza, miként 
történt a ba'eset s ki felelős érte.

— l'jahb ( g;. verkutatúsok az. osztrák szó- 
-lúldcmokralúknál. Becsből jelentik: r.-nd-
">rség tovább folytatja a fegyverek utáni kuta
tást n feloszlaloft szociáldemokrata védőrség és 
más szervezetek helyiségeiben. Simmering egyik 
kerülőiében, túlnyomórészt szociáldemokraták 
illái lakott telepen, 2 gépfegyvert és 168 puskát 
ciláit a rendőrség.

— A halottunk hitt Bertram óceánrepülő ha
zaérkezett. Berlinből jelentik: Hang Bertram, 
az. ismeri német óccánrepiilö, aki kalandos 
ausztráliai repülőn tjén eltűnt és már halottnak 
lőtték, husvét hétfőjén visszaérkezett Kémctor- 
zágba s a tempelhofi repülőtéren szállott le. 

Bertram érdekes beszámolót tartott a rádió 
mikrofonja elölt kalandos útjáról.

— Autó és villamos karamholja. Vasárnap 
éjszaka az üllőiutón a Bp. 58—001. rendszámú 
teherautó összeütközött egy 43-as jelzésű villa- 
nossal. A leherauló a járdára futott és fölbori- 
lót egy utszéli cukorkaáriis-bódét. AÜ/noyer 
\nla| sofTőr stilvo in meg ill \ mentők a 
Szent István kórházba viliék. A rendőrség meg
indította a vizsgálatot.

— Ha jól és olcsón akar öltözködni, fordul*  
<on a „Divat urlszahósághoz**,  Erzsébet-körut 1. 
szám, I. emelet. A cég jóminőségü szövetekből 
saját inUhelyéhen készít rendelésre mérték után, 
többszöri próbával elegáns férfiöltönyt 50 pen
gőért. Minden darab a cégfőnök ellenőrzése 
mellett készül, a legtökéletesebb kiállításban. 
A azahóiper kiváló tudásának legszebb példája 
ez az olcsó és jő munka, ami a cégfőnök Szak
értelmét bizonyítja. E megállapítást aláírja 
bárki, aki a fenti cégnél rendelni fog. Felhívjuk 
igen tisztelt olvasóink figyelmét ezen harminc 
év óta fennálló közismert és megbízható cégre. 
Vidékre, mintákat és mértéktől vételhez utasítást 
Iiérnientve küld.

— öngyilkos főtanácsos. Hajáról jelentik: 
Nagyszombaton este Késmárki Endre nyíl- 
galinazot vármegyei számvevőségi főtaná
csos családja a körmeneten vett részt. Mi
kor hazatértek, Késmárkit a félszerben föl
akasztva-, holtan találták. A főtanácsos ré
gen hangoztatta, hogy öngyilkos lesz amiatt, 
mert egy darab földjét az OFB. házhelyek 
céljaira kisajátítói la.

— Holnap Debrecenben tárgyalja a pesti 
törvényszék Fülöp Nándor monstre liíinpö- 
rét. Holnap, szerdán a budapesti törvény
szék Z/orauí/t-tanúcsa Debrecenben foly
tatja annak a monstre bünpernek tárgya
lását, amelynek Fülöp Sándor, a Debreceni 
Ipar- és Kereskedelmi Rt. vezérigazgatója 
és igazgatósági tagjai a vádlottá!, akiket 
többszázezer pengős hitelezési csalással vá- 

i dóinak. Mivel a tanuk Icgnagyobbrésze deb
receni lakos, ezért száll ki most ide a biró- 

M-igiikii ik a vádlottaknak a kihallgat 
Budapesten folyt közel két héten ke

resztül. A monstre pör debreceni tárgyalása 
körülbelül egy hétig fog tartani s ezután 
Budapesten hirdetik ki az Ítéletet.

—- Hamis tanúvallomások egy M kV elleni 
kártérítési pörbeii? Debiv'-enből jelentik: Fe
hér Géza József dr. budapcsli MÁV ügvész 
m< gjeleul a debreceni törvényszéken és betekin
tést kórt egy polgári pör irataiba. A pörl egy 
debreceni földbirtokos indította a MÁV elten 
é, a bíróság nagyobb kártérítési ö szeget ítélt 
meg számára. Hir szerint, a tanúvallomásokkal 
szemben aggályok merültek fel és a MÁV 
üayész azért utazott Debrecenbe, hogv ezt tisz
tázza. Az eredményt kedden j lenti az. igazgató
ságnak.

— Halálos verekedés a szőlőhegyen. A Nagy
kanizsa közelében levő Zsófia hegven vasárnap 
Ituzsik Fen ne és felesége, '.énulh Éva karók- 

lak iá Xérneih Józsefre. Kémeth kést 
has|'n*zurl:i  P.uzsik.d, aki nemsokára 
nagvkanizsai közkőrházban kiszenve- 

oell. A kórházba szállitoltók súlyos sérüléseivel 
Németh Józsefet is.

SZAKORVOS
Ú Ji h vér-, bőr ós noinlbetCKek

_ _______ _ "tmum nek rendel egész nap 
Hukocxi-ui 32, 1. viu. I, Kőkussal szemben.
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Premier után
EGY KIRÁLYNŐ LEÁNYKORA. Régen 

láttunk már ilyen előkelő gesztusu, nemes 
színpadi megnyilatkozást, mint SW-Vara 
darabját n Magyur .Színházban. Végre olyas*  
valami, ami igazán színház, amit azért mu
tattak be, mert valódi színházat akartak 
játszani. El tudom képzelni, hogy a közön
ség közül ige n sokan — természetesen 

akiknek erre pénzük van — többször egy
másután is beülnek a Magyar Színház 
nézőterére, hogy végignézzék, végigmoso
lyogják s mondjuk ki nyíltan: végigélvez- 
7ék ezt a produkciót, úgy, mint egy fülbe
mászó operát. A karmester, a láthatatlan 
Bródy Pál csiszolt és kongeniális rendezői 
tevékenysége mellett Törzs Jenő, nki Mel
bourne hercegének álarca alatt szatirikusán, 
fölényesen vezeti az. orchesztert, amelyben a 
primszólam az elbűvölő Gaál Francié. Iste
nem, milyen lehetséges ez a színésznő, aki 
oly szép is Ilid h uni, mint egy Walleau-kép! 
De fel kell sorolni mindenkit: Ráday Imrét, 
'J'ariuiy Ernőt, Búlhory Gizát, Gyöngyössy 
Erzsit, Oláh Böskéf, Kovács Terit, Toronyit, 
Gózont, Körmcndyt, Szigetit, Gondát, Ván- 
dorit és Kclelil, akik egyformán fontos 
hangszerei ennek a muzsikák) darabnak.

A CSODAHEGEDl'S. László Aladár finom és 
kellemes darabot irt Bajor Gizi számára, nki 
egy ragyogó háromképes dombban, a pubertás 
korának ulolérhcletlcniil művészi, de egyben 
meglepően Ilii biológiai fotográfiáját adja min
den egyében felül. Élmény ez. a kis darab és 
ez nz elöndás, amelyben Törzs Jenő, Gázon 
Gyula. Szósz Lili, Keleti László, Balogh Klári, 
A<i/.éri|/ Ilona. Rudii Sándor mulattatnak. Van 
egy pompás TörőA-dnrab is, ezzel a ragyogó 
Ihirsonv Dajbukát-párrnl, akikhez mint plusz 
n Ids Pclhcs és Diín Etelka járul. BékefTi kon
feranszit Iliász Lajos segédkezésévcl tökéletes 
és mélyenszánló. (s. z.)

Vissza az egész:
Oaereitsz’nház vagy 
opera lösz a Labriola?

A Labriola Színházzal kapcsolatosán szinte 
naponta foglalkoznak a különböző hatóságok. 
A szinház. igazgatósága h belátta már, hogy a 
helyzet ilymódon tarthatatlan s a Tisza Kál
mán téri szinház nem bírja ki azokat az óriási 
költségeket, amelyek egy varieté fentartásával 
járnak. A színház vezetősége tehát úgy hatá
rozott, hogy

május elsejétől kezdve operettszínházié 
deklarálja a I.idriohi varietét. A meglepetés 
azonban most következik: a két színház mű
soráról lekerült Kndétszerelem cimü operett 
lesz a Labriola szezonnyitó „újdonsága".

A színházzal kapcsolatosan egyébként olyan 
hírek is terjedlek el, hogy két előkelő, de je
lenleg min aktív színházi ember hajlandó át
venni a Labriola négyévi szerződését, abból a 
célból, hogy ott

filléres népoperát teremtsen.
tekintve egy. llrn operánk drága helyárait, 
mint még egv opcrellszinházra.

színház
Botrány o Steinhardt- 

a kabaréban
házbér tőjében lefoglalta a pénztárt

Husvét vasárnapján rendőri beavatkozás
sal tarkított botrányos jelenetek játszódtak 
le a .SVe/n/iorí/f-kabaréban. Az előadást csak 
félórás késedelemmel lehetett megkezdeni, 
miután az inspekciós rcndőrtisztívselő

félszakasz rendőrt
volt kénytelen kivczényeltetni a rend helyre- 
állítására.

A botrány előzményeképpen tudni kell, 
hogy a Rákóczi-ut 63. szánni ház tulajdo
nosa a volt Toftorín-mulató helyiségeit a 
múlt év őszen bérbeadta Steinhardtnak há
rom évre.

A Stelnhardl-kabaré, amely a szezon ele
jén biztató startot vett, később egyre rósz- 
szabbul ment, úgy hogy februárban már a 
házbérrel is adós maradt. A háztulajdonos 
erre

kilakoltatás! pert indított Steluhardt el
len.

□ melyet első fokon meg is nyert. Ennek a 
pernek bírói végzését kézbesítették ki vasár
nap este.

közvetlenül az előadás megkezdése előtt.
A színházban megjelent a háztulajdonos 
ügyvédje egy végrehajtó kíséretében és kije
lentette, hogy a pénztár teljes bevételét

a hátralékos házbértartozás biztosítéka 
fejében lefoglalja.

A háztulajdonos lépéseiről tudomást szerez
tek a színészek, akik már kimaszkirozva 
várták az előadás megkezdését. Értesítették 
a szinház ügyvédjét is, aki percek alatt meg
jelent az irodában. A két ügyvédnek már- 
már

5IOZI

a tcttlcgességlg fajuló heves vitatkozása 
behallattszott a nézőtérre is. A közönség egy 
része kitódult az előcsarnokba és szemta
núja volt a pénztárban lejátszódó jelenetek
nek. Az izgalmat fokozta, hogy sokan vissza 
is követelték a jegy árat. Meg kell jegyezni, 
hogy husvét vasárnapján a színháznak pót
székes táblás háza volt.

A hangos szóváltásra
a színészek két megbízottjukat küldték 

ki a pénztárba, 
azzal a megbízással, hogy ha a végrehajtó 
lefoglalja a szinház bevételét, ök nem haj
landók az előadást megkezdeni. Ebben az 
esetben pedig

a pénz nem a színházé, hanem egyelőre 
a közönségé,

amelyet nem lehet lefoglalni.
A szűk előcsarnokban már csaknem a tel

jes nézőtér ott szorongott és követelte, hogy 
a belépőjegyek árát fizessék vissza. Az ügye
letes rendőrtiszt, látva a helyzetet, telefonon 
félszakasz rendőrt vezényelt ki.

A rendőrök kordont vontak a pénztár 
körül.

Időközben az utcán is tölbezer főnyi tömeg 
gyűlt össze a szinház előtt. •

A színészek közbelépésére a béketárgyalá
sok végül is eredményre vezettek és

a pénzt magukkal vitték az öltözőbe, 
ahol azonnal szétosztották a tagok között a 
hátralékos gázsi törlesztéseképpen. Miután a 
háborgó kedélyeket sikerült lecsillapítani, 
megkezdődött az előadás.

Megszületik Budapesten
Nagy részvénytársaság a magyar német filmgyártás 
alakult — Czilfra Géza berlini magyar filmproducer a gyártás élén

Hetek óta külön kolóniát képeznek Pesten a 
Berlinből visszatért filmművészek és zeneszer
zők. Hetek óta különböző hírek röppentek föl, 
hogy az üresen álló Hunniában a berliniek 
részvételével megindul a munka, de a szép ter
vek és szándékok eddig mindig meghiúsultak. 
Most érkezett Berlinből Budapestre Cziffta 
Géza lllinproducter, aki sok éven keresztül nz 
Eichbcrg Richard produkcióinak vezetője volt 
i aki mint ilyen

Eggcrth Mártát Is fölfedezte.

A kitűnő Író és filmember csak néhány napja 
tartózkodik Budapesten s máris

a legkomolyabb munkát végezte a ma
gyar—német filmgyártás megteremtésére.

CzifTra Géza, aki rokonságot és összekötte 
lést tart a legmagasabb körökkel, elsőrendű 
filmember. Az első Hans Albcrs-filinek is a ne
véhez fűződnek, tulajdonosa volt a berlini 
Palmenhaus Theaternck s mint ilyen, rengeteg 
magyarnak adott eddig is Rerlinben exiszten- 
ciát. Berlinből való eltávozása egyáltalán nincs 
összeköttetésben az ottani rezsimváltozással, csak 
— mint ő mondta — ezidöszerint képtelen ott 
dolgozni, mert az összes berlini gyárak és pro 
dukciók szünetelnek.

— Néhány napja vagyok Budapesten — mon
dotta — de nem akartain egy percig sem idő
met tétlenül elfecsérelni. Első tervem volt, 
hogy Londonba utazom és Kordáék filmgyártá
sába kapcsolódom, — de közbejött valami. 
Több igen előkelő pesti pénzember keresett 
fel azzal, hogy szívesen résztvennének egy olyan 
alakulatban, amely kihasználná a most

rendkívül előnyösnek mutatkozó filmgyár
tási konjunktúrát.

A filmgyártás ugyanis Berlinben teljesen meg 
szűnt. Tavaly ilyenkor már minden atelicr zsú
foltan dolgozott és a nyári hónapok alatt leg
alább 150—200 filmet készítettek.

Az idén egyetlenegy sem, 
könnyű tehát kiszámítani, hogy szeptemberre 
úgy n német, mint a magyar mozik, amelyek 
vásznain a német film uralkodott, üresen és 
film nélkül állanak. Éppen ezért tárgyalásokat 
kezdtem, hogy

budapesti központtal részvénytársaságot 
alapítsak,

amely magyar-német verziós filmek készítésével 
foglalkozik. A kélverziós gyártást sok előnyős 
konjunkturális helyzet támasztja alá. Nem mon
dok mást, csak két számot. Amig Berlinijén öt
ezer márkába kerül naponta a műterem és a 
műszaki személyzet, nddig Budapesten a Hun 
nia nagyon helyes politikája miatt ez 1606 
pengő. Attól eltekintve, hogy rengeteg ma 
gvnr szinész beszél ma már németül is,

a legjobb uéiutl színészeket Is igen ol
csón lehet Pestre hozni,

abból ar egyszerű okból, mert ezek a színészek 
Bt rlinhcn a gyártás szünetelése miatt ugv sem 
■ '.olgorhatnak. Az nz ellenvetés, hogy Németor
szág úgy sem engedné be a Magyarországon ké
szült filmeket, ez jelenleg valóban helytálló, de 
szcolrmberbcn már nem, amikor nz uj fllmsze 
zón kezdődik és Berlinben nem lehet majd né-

Egyik legkedvesebb húsvéti vendégünk 
volt Kálmán Imre, a világhírű magyar zene
szerző, aki két napot töltött feleségével és 
gyermekével teljes inkognitóban Budapesten. 
Kálmánék a Dunapalotában szálltak meg, 
ahol csak rokonai keresték fel őket. Beszél
tünk a népszerű zeneszerzővel, aki kijelen
tette, hogy csak a jövő szezónban kíván Bu- 
dapesten darabjával szinrekerülni, amikor 
Is uj darabja teljes zenei betanítását és az 
első előadások vezénylését is vállalja. Kál
mán hétfőn délután visszautazott Bécsbe.

*
A Magyar Színházban „Egy királynő leány- 

kora" premierjén a siker lázában beszélget*  
lünk Gaál Franciskával, a közelnapok eljö
vendő uj sikeréről, a „Csókol Veronika" 
cimü legújabb filmjéről.

— Rendkívül nagy izgalommal várom uj 
filmemnek premierjét — mondotta Fran
ciska — s különösen kiváncsi vagyok arra, 
hogyan fogadja majd a pesti publikum azt a 
nagy meglepetést, amelyet ez a film szá
mukra tartogat. Hiába faggatnak, ezt nem 
árulom el, csak annyit mondok, hogy ez a 
meglepetés csak a magyar kópiában szerepel. 
Van egy jelenet, amelyet sehol máshol a vi
lágon nem fognak játszani, csak Magyar
országon. A bécsi kritikák most érkeztek 
meg hozzám s arra vagyok a legbüszkébb, 
hogy egyik előkelő kritikus ezzel dicsér meg: 
„a film Darvas Lilije <5“,

*
Bajor Gizit frakkban láttuk. Igaz, hogy’ csak' 

a színpadon.Az Andrássy-uti Szinház kiváló ven- 
dékmüvésznője ezúttal nem a divat hóbortját 
követte, hanem szerepe kívánta a frakkot. Egy 
csodagyereket játszik, aki egyik napról a má
sikra megtudja, hogy a tizennégyéves korát je
lentő bársony gyerekruhácskából kinőtt és az 
édesapja diszkréciója miatt néhány óra alatt 
tizenhétévessé öregedett. Gyorsan frakkra van 
szüksége és ezt megrendelte Budapest egyik leg
divatosabb férflszabójánúl, Schwarlz Jakab és 
fiainál. Az tény, hogv nz angol szabász büszke 
lehet művére. Remekül feszül a frakk Bajor 
Gizin, akinek — a szabász szavajárását kö
vetve —, élvezet volt dolgozni!

★

Egy kedves németországi vendég: Falus 
Edith, a kiváló énekesnő, a müncheni opera 
tagúja, néhány napra Pestre érkezett. A 
kiváló fiatal művésznő Pesten koncertezik. 
Ma, kedden például Brúnó ^Valterrel, a nagy 
dirigenssel együtt szerepel a Zeneakadémiái?

*
Talán sportrovatba kívánkozna ez a hírünk: 

Brlgllte He lm, a legrafiyogóbb német filmsztárok 
egyike magasugró bajnoknő lett. Évekig kedvenc 
fogyasztó tornája volt a magasugrás, amelyben 
a világrekordot már-már megdöntötte. Sohasem 
gondolt arra a gyönyörű szőke filmsztár, hogy 
sporttudományának aktív hasznát veszi. De most 
erre Ls aor került. Az Ufúék ugyanis filinri- 
portert küldtek ki Los Angelesbe az ollm- 
piászra. Az ollmplász minden érdekesebb aktu
sát megerősítették: az olimpiai fáklya meggyúj
tásától. annak elhamvadásáig. Izgnlmas rekor
dok születtek, a fllmopcratőr lencséje azonban 
Izgalmas szerelmi történetet is megörökített. Ez 
adta az impulzust arra, hogy a „Maratoni futó“ 
címmel egy olyan világraszóló sportfilin elké
szítésére határozzak cl magukat, amelyben a vi
lág összes sportkapacitásain kívül a legkitű
nőbb és legnagyszerűbb filmszínészek is részt- 
vesznek. A Maratoni futó Dupont rendezésében 
elkészült és ennek női főszerepét, a magasugró 
bajnoknőt élethűen Brlgitte Helni alakítja, a ma
ratoni futót pedig Han Brausewetter játssza. Az 
ollmplász dramatizúlását Thea von Harbou, a 
legkitűnőbb német Írónők egyike, a nugy kém
regények szerzője végezte.

♦
Uj divatőrületet kell feljegyezni. A húsvéti 

napokban terjedt el a pesli színházak környé
kén az úgynevezett Colognette-láz. Minden pesli 
színésznő és divathölgy már a Colognette bol
dog birtokosa. A Flap-Jack testvére a Colog
nette, amely alaposságában nem szépítő púdert, 
hanem üdítő Eau de Colognet rejt a divathölgy 
retiküljében.

*
Szombaton este futótűzként terjedt el a 

hir, hogy Szilágyi Marcsa, uz ismert szub- 
rett megmérgezte magát. Valóban, voltak 
bizonyos zavarok a fiatal színésznő körül, 
azonban a hir szerencsére túlzottnak bizo
nyult. Szilágyi Marosával nem történt baj: 
nem olyan nő!

♦
Örömmel jegyezzük 1c ezt n jubileumot: A 

Belvárosi Színházban e héten ötvenedszer ját
szók Gáspár Miklós nagysikerű darabját, a 
Rendkívüli kiadás-t. A jövő vasárnap, 23-án 
fiatal tehetségek mutatkoznak be n Bethlen
iért Színházban; az AmMc/ó-maliné keretében a 
két rendező: Guti László és Köry László ötven 
reményteljes fiatalt fog a közönségnek prezen
tálni.

*
Mabuse dr., ez a különös démonikus erejű, 

hibbant agyában világot megváltó terveket for
gató ember sok irót mcgihlelett már. A némafilm 
is foglalkozott ezzel a különös, érdekes figurásnál, 
akit most hangosfilmre a rendezés ríagymeslerc, 
Fritz Láng . lentett át. A filmet Németországban 
az irgalmasságára való tekintettel betiltották. Bu
dapesten és Párishan engedélyezték ezt a film
óriást, amely sokmillió pengős költséggel készült 
cl és amely magyar szempontból annál jelentő
sebb, mert egyik főszerepét Beregi Oszkár játsz- 
sza. A filmben méltó partnere GuMal Diesel, „A 
szerelmes ördög" hőse. Ennél megrózóbb, idegfe- 
szUőbb és érdekesebb filmet még alig velHhetett 
filmszínház.

* Basllides Mária dalestje t április 21-én 
I(pénteken) lesz a Zeneakadémia’ nagj terűiében.

met filmet találni. De ha Berlint nem is szá
mítjuk, mint felvevőpiacot, óriási német nyelv
területek vannak Németországon kívül is, amely 
a német verziót kifizethelővé teszi.

Itt nz alkalom tehát, hogy Magyarorszá
gon egy olyan Iparág Induljon meg, amely 
eddig csak elsatnyult a hatalmas német 

Ipar mellett.
Berlinen kívül Becsben, Prágában, Luzembcn 

és Párishan dccenlrabzálódik a német film 
gyártás. Eddig éppen Budapest maradt ki, 
amelynek már ragyogóan fölszerelt műterme 
van és amely a legkiválóbb filmszinészokkel. 
színésznőkkel és Írókkal rendelkezik. Gazdaság1 
és műszaki emberünk eddig kevés volt. Remél
jük, hogy Cziffra Gézában a magyar filmgyár
tás megnyeri azt az összefogó erőt, amelynek 
hiányában eddig csak beszéltünk az igazi film
gyártásról.

(s. z.)

SZÍNHÁZI napló
Színházak keddi műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ: Lidire (W 
VK,SZÍNHÁZ: Vacsora nyolckor (8). 
KAMARASZÍNHÁZ: Bolondóra (8). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Mincen férj (8). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: E«y királynő lánykora (8). 
PESTI SZÍNHÁZ: Zsákbamacska (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Kék lámpás (8).
ANDRÁSSY-UTI SZÍNHÁZ: A csodahegcdös (9). 
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD; A tabáni gróf (9). 
BETHLEN TÉRI SZÍNPAD: Tiinosa (>->« *•  **9'  
STEINHARDT SZÍNPAD: Rótt és Steinhardl (%ö). 
ROYAL ORFEUM: Okim (145. Vi9). 
LARRIOI.A SZÍNHÁZ: Blacnman (8).
KOMÉDIA ORFEUM: Tengerre Manó (%9).

Egyelőre megfeneklettek n próbák az 
Eskütéri Színházban, ahol Rotth Masa nevű 
rendezőnő vezetésével egy amerikai írónő 
..Boldog husvét" cimü darabját próbálták. 
Makay Margit és Berki Lili ugyanis nem vol
tak hajlandók addig tovább próbálni, amig 
a mesés gazdagnak hitt amerikai Írónő pesti 
képviselője, Masa kisaszony tizenöt estére 
szóló gázsit eh”)re nem deponálja. Kiderüli, 
hogy erre nincsen pénz! A színészek husiéi
kor társulati ülést tartottak, amelyen elha
tározták, hogy öt esti gázsijuk deponálásá
val is megelégszenek. Ezt állítólag Masa tel
jesíti is, ebben az cselben 22-én meglesz a 
premier. A dolog mindenesetre Rotth Masá
nak a boldog husvét helyett boldogtalan hús 
vétót okozott és megszületett a darab címét 
átkeresztelő vicc is, hogy „Masa nem keres 
pénzt" . » b

•
A Pesti Szinház a Zsákbamacska kétszázadik 

előadása után szombaton uj operettel mutat be 
DinomDánom címmel. Harmath Imre és Hajós 
József uj operettjének két primadonnája Szó- 
kolay Olly és Sulyok Mária, a férfi főszereplők 
élén Halmay Tibor, Dénes, György és Gaál Sán
dor haladnak. Egy sereg kitűnő szerepben 
Harasztiig Mici, Szőnyi Lenke, Heltai Andor, 
Bókay Ferenc mutatkoznak be.
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vagy

L
Páirisban történt, több évvel a bábom 

titán, egy decemberi estén, egy-két héttel 
karácsony elölt, amikor a világváros felsőbb 
tízezrének társadalmi élete már szédületes 
arányokat szokott ölteni. Ezen az estém 
Gyorgyevics wathal követnek az Avenuc 
Emil Zola-n lévő házában készüllek estélyre.

Madame Gyorgyevics-Kecsko, születeti 
Karn-Zemunszki Natália, megcsodálni való 
szép asszony volt. Magastermet ü, karc.su, 
szénfekete hajú és szemű, de hófehér arc- 
börü asszony*,  akinek lebilincselő szépségéi 
különösen a szemöldöke emelte. Gyönyörűen 
iveit, de nem ecsetvonásszerüen keskeny volt, 
ahogy előírja a divat és a divatot szolgáló 
kozmetika, hanem süriihaju cs széles volt az 
a két összeérő félkör a szeme fölött s ez 
hosszúkás aircámiak vaflami démoni Ingert, 
amellett valami különleges bájt adott.

És ezt a lenyűgöző szépséget, akit megcso
dált az egész diplomáciai testület és körül
rajongott a nagyúri világ, nemcsak hogy el
hanyagolta az ura, de megbocsáthatatlanul 
vétkezett is elletne. A vörös vgy szőkehaju 
párisi leányok és asszonyok jobban tetszet
tek neki, mint a hitvese és Gyorgyevicsné 
kegyelmes asszony csakhamar meggyőződött 
róla, hogy férje ura részéről az a „jobban 
tetszés* 1 egyáltalán nem plalonikusan ártat
lan izlésnyilvánilás volt. Gyorgyevics követ 
ur nagyon favorizálta a párisii szépeket és 
pedig nemcsak otthonán kívül, hanem akár
hányszor a lakásán is fogadott egy-egy titok
zatos látogatót, aki nem kellett, hogy csakis 
a magasabb körökhöz tartozzék. Ami ezt il
leti, a követ ur nagy demokrata volt és nem 
válogatott. Csak vöröshaju legyen 
szőke és filigrán párisi teremtés.

Madame Gyorgyevics ezért nem csapolt 
patáliát, annál kevésbé, mert nem szerelem
ből ment férjhez. De feltette magában, hogy 
mihelyt, találkozik azzal a férfival, aki mele
gebben'dobogtatja meg- a" szivéteddigTIs
merősei közüli még egyetlen ilyen férfira 
nem akadt — és úgy fogja látni, hogy az a 
férfi is nagyobb érdeklődéssel van iránta, 
akkor meg fogja magának hódítani azt az 
embert.

És az a várva-várt férfi jött is. Conte Da
li o Amalfi volt, Bigumia uj párisi nagy
követe; negyvenéves, magastermetü dalia, 
lebilincselő szellemességü társalgó, szolgála
ton kívüli ezredes. Gyönyörű szál ember, 
igazi római tipus.

Már a legelső bemutatkozó vizelnél is úgy 
érezte a szép madame Gyorgyevics, hogy 
nyugtalankodik a szive is, a vére is, mely 
utóbbi különben is forró volt. Tehát ez az n 
férfi, akit igyekezni fog meghódítani magú
nak s akivel megbosszulja magát a férjén. 
Készeníétben is tartotta ütegeit, hogy a meg
indítandó hadjáratra harcrakészen, felszerel
ten álljon. De megtudván, hogy a conte még 
nőtlen, uj irányt adott tervének a szép asz- 
szony s ez az uj irány az volt, hogy nemcsak 
barátnője lesz conte Amalfinak, de ügyesen, 
okos manőverrel arra is fog törekedni, hogy 
a conte őt elválassza az urától és törvényes 
hitvesévé legye.

Nagyon szívesen vette, hogy foglalkozol I 
vele a conte, sőt csakhamar úgy látta, hogy 
csakis ö vele foglalkozott, nem másokkal is 
s mikor a nagykövet valamely szalónnak egv 
sarkában izzó szavakkal azt súgta a fülébe: 
— Madame, én a szemöldökébe vagyok sze
relmes. kacéran, sokat’ sejtelöen kérdezte:

— Csak a szemöldökömbe szerelmes? 
Hátha keveslem ezt, conte.

— ön bátorít, hogy udvaroljak magának. 
Nos, jutalmul remélhetem-e asszonyom, 
hogy ön valamikor ... valamikor ...

— Folytassa — mosolygott Gyorgyevicsné.
— Hogy ön valamikor... visszonozza

Vegyen Telheti 
Villát

UJ

SIOFOK-o.
Fürdőigazgatóság: Siófok. Tel. 1
Budapest, Károly körút 3/a. Tel. 45-2-02

szerelmemet?
Ez. a félremagyarázhatatlan kérdés meg

mutatta az asszonynak az utat, amelyen ha
ladnia kell, hogy elérje a célját. Conte Dario 
Amalfit és vele a nevét, a rangját. Szemét 
lesütve azt felelte a con lónak:

— Nem tagadom, nagyon rokonszenvezek 
magával. És esküszöm, ön a legelső férfi, aki 
engem közelebbről érdekel. S amely napon 
én úgy fogom érezni, hogy még a fokozott 
rokonszenvnél is több az, amit ön iránt táp
lálok, ugyanazon a napon én, valamilyen 
formálván, be is fogom azt vallani magának.

• • • és végre, ősz elején, a boulevardok 
járdaszéli fái már kopaszodtak, hullajtottak 
lombjukat, amikor Gyorgyevicsné megsúgta 
a conténak:

— Holnap délután hat órakor... a laká
sán leszek, kedves barátom. Csak megiszom 
magánál egy teát... de gondoskodjék róla, 
hogy jöttömet se lássa, távozásomat se lássa 
meg senki.

— Nyugodt lehet, imádott asszonyom, — 
felelte fojtottan a nagykövet.

II.
Másnap délután a kegyelmes ur öt órakor 

vonult magánlakásába vissza. A szalonon át 
a dolgozószobájába ment be, melynek Író
asztalán csak egy feljegyzési blokk xolt, át
lyukasztott letéphető lapokkal, a blokk mel
lett két ceruza, mindegyiket úgy megfaragta 
a conte, hogy szúrni lehetett volna a hegyé
vel és végül néhány elszámolás és más je- 
’entéktelen irat mellett egy semmitmondó 
tartalmú levél, melyet valamelyik ismerőse 
irt neki.

Leült a dolgozószobában és töltőtollal cí
met irt egy hivatali borítékra. — 4 külügy
minisztérium vezetőjének, ToUiiba-—, majd 
egy fiókból papirost volt elő, követségi cím
nyomásos papirost és sifrírozott írással vagy 
busz sornyi jelentést tett Rómába. És mi- 
•hdylt ezzel megvolt—ott hagyván az aszta
lon a jelentést —, íróasztala fiókjait fortély
kulccsal gondosan elzárta.

Pont hat órakor jött Gyorgyevicsné, az 
ingerlő szépségű szép asszony. Szerelmesen 
mosolyogva nyitott be a kis szalon ajtaján, 
conte Dario Amalfi áhitatos kézcsókkal fo
gadta, a szép asszony levetette fátyolát és 
kiszámított kacérsággal mondta:

— No most magának adom, conte, amibe 
legelébb is beleszeretett, amikor meglátott: 
magának adom a szemöldökömet, csókolja 
meg.

Meg is tette a conte, majd lejebb ment fél 
arasszal és szájon is csókolta a gyönyörű 
nőt. Aki szerelmesen viszonozta a csókokat 
és önfeledten rebegle:

— És ha tudom, hogv ezért a halál vár 
rám, akkor sem bánom, hogy eljöttem.

— Nem a halál, az élet vár, madonnám, 
— áradozott conte Dario Amalfi, aki, mint 
bármely más olasz, szeretett fellengősen be
szélni. A keblére ölelte és újabb csókjaival 
halmozta cl a szép asszonyt.

— Az a dolgozószobája ajtaja, conte? — 
kérdezte kíváncsian teázás közben Gyorgye
vicsné.

— Magándolgozószobám, madonna.
— Szabad megnéznem azt a titoktartó 

szobáját, ahol legdiszkrétebb személyi 
ügyeit iát ja el?

— Ellátok ott hivatalos ügyeket is, — 
felelte a conte. — De azért készségesen be
vezetem ... megnézheti.

Előre engedte a szép asszonyt s ahogy ő 
is belépett a szobába, észrevétlenül megnyo
mott egy gombot.

Két másodperc múlva benyitott a szobába 
Giovanni.

— Bocsánatot kérek, amiért zavarom 
eccelenzál, — mondta. — Megszólalt a ró
mai telefon ... kegyeskedjék a telefonhoz 
fáradni.

— Az ördögbe isi — fakadt ki a conte. — 
éppen most, amikor vendégem van. Bocsás
son meg, drága madonnám, de most kényte
len vagyok magára hagyni és lehet, hogy tiz 
percnyi időre is, mert Tollii mindig hossza
sabban szokott beszélni.

Ezzel sietve elment, mögötte Giovanni, az 
inas; Gyorgyevicsné magára maradt a szo
bában.

Mikor conte Dario Amalfi mintegy tizenöt 
perc múlva visszajött, szép asszony vendé
gét a szalonban az asztal mellett találta. 
Bocsánatot kért tőle és kérdező: — Unat
kozott?

— Csak türelmetlen voltam, kedves bará
tom. Türelmetlenül váriam, hogy megint Itt 
magam mellett lássam. Mondja kedvesem, 
,z az ajtó a folyosó végén a könyvtárnak az 
ajtaja?

— Nem, drága madonnám.

helyes megoldása: a szervezet ellen
állóképességének fokozása, az izmok 
erősítése, az idegek megnyugtatása
Diana sósborszesz 
állandó használata segítségévet

— Hanem?
— Madonnám, szerelmem, arra már ne le

gyen kiváncsi.
— Most már csak azért is kérem, hogy 

mutassa meg azt a titokzatos szobát.
— Ila meglátja, madonnám, hogy milyen 

szoba az, el fogja takarni az arcát és ajta
ján sietve kimenekül.

— Befalazott ap.áca van ott, vagy mi
csoda? Most igazán egy szót se, conte. Égek 
a kíváncsiságtól... mutassa meg.

— Engedek a parancsának .. . tessék
Conte Dario Amalfi a hálószobájába ve

zette vendégét és a forróvérű Gyorgyevicsné 
nem takarta el szégyenlősen az arcát, ki 
sem menekült szemérmetesen a szobából, 
hanem elfogulatlanul ott maradt és szétné
zett

— Mekkora ablakok, — mondta. — És 
nyitva vannak, jólehet este van.
— Éjszakára is legalább az egyik ablak 
nyitva van állandóan. Szeretem az üde friss 
levegőt. És ha hideg van, akkor is közvet
lenül lefekvésemkor zárom be az ablakokat.

— Hát nem fél, hogy bemászik valaki?
— Egy második emeleti ablakon?
Gyorgyevicsné kinézett. — Ide csakugyan 

még macska sem juthat fel. Magasabban 
van a földszinttől, mint egy háromemeletes 
háznak az ablaka. És ezenfelül rostély is 
védi. De különben is, — nevetett — mit is 
keresne itt macska magánál?

Elhúzódott az ablaktól s hogy meglátott 
egy kis Íróasztalt, kérdezte:

— Itt is szokott dolgozni, barátom?
— Lefekvés előtt, de csak kivételesen. Ha 

különösen nagyfontosságu aktám jön.
— És az éjjeli szekrényén telefoni — cso

dálkozott a meglepett Gyorgyevicsné. — 
Nem zavarják fel néha éjszaka is?

A conte mosolygott. — Ez úgynevezett 
titkos telefon, kedvesem. Én bárkit hívha
tok, de engem csak azok, akik ismerik a ké
szülék számát.

— Megengedi, hogy feljegyezzem magam
nak?

— Boldoggá fog tenni, ha felhív és hall
hatom a hangját. Parancsoljon, édesem, egy 
töltőtoll.

És Gyorgyevicsné feljegyezte a számot.
A szobában természetesen ágy is volt. Szo

katlanul széles letlo grande, és Gyorgye
vicsné, mikor meglátta, szemérmesen lehaj
totta a fejét.

— Hát ezért mondta, — jegyezte meg 
halk hangon —, hogy erre a szobára már ne 
legyek kiváncsi.

Conte Dario Amalfi válaszképpen magához 
ragadta és szenvedélyesen megcsókolta a 
szép asszonyt.

Jövő heti számunkban

„ŐFENSÉGE MEGJAVUL" 
regénysorozat SL részét

GYENES RÓZSA

Őfensége
a visszaeső

H rr sí«bum
cimü szenzációs 
regényét közöljük

III.
Hat óra volt, mikor érkezett és majdnem 

kilenc óra volt, mikor leláiyolozollan, a 
nagykövetség kapuján út távozott.

Conte Dario Anialli pedig magándoígozó- 
szobájába ment viasza és legelébb is az Író
asztalon lévő feljegyzési blokk lapjait szám*  
látta meg. Pontoson tudta, mert megszám*  
látta, mielőtt az asszony jött, hogy negyven*  
három lapja vol a blokknak, most kél lapja 
hiányzott. És az egyik ceruza, mely előbb 
oly hegyes volt, hogy megszűrhette magút 
vele az ember, erősen letompultnak látszott, 
mert a szép asszony irt vele, amikor a béta*  
nitott Giovanni a telefonhoz hívta a gazdá
ját és Gyorgyevicsné egyedül maradt n szo
bában s lemásolta a Rómába címzett sifriro- 
zott jelentést, amely egyszerűen csak csalót 
tck-jclcntés volt, hogy meggyőződést szerez*  
Zen róla, vájjon Gyorgyevicsnét abban, 
hogy udvaroltatott magának és végül is ezt 
a látogatást tette, csak szerelem vagy máz 
cél is vezette?

— Az én Natáliám el fog jönni máskor 
is — gondolta megelégedetten a nagykövet 
— s hogy kedvet kapjon minél több ilyen 
látogatáshoz, gondom lesz arra, hogy más
kor se menjen el üresen.

Gyorgyevicsnét a megelégedettség jóleső 
érzése járta át, mikor a Boulevard Garibaldi*  
ról — itt volt a bigumhii nagykövetségi pa
lota — mindenféle kerülőkön az Avenue 
Emil Zola-ba, a wnlhai követségi házba 
ment vissza. Egyáltalán nem gondolt rá, 
hogy a lemásolt sifrírozott jelentést — férje 
tudta és megkérdezése nélkül — egyenesen 
Hathakába juttassa. Nem akart ő ott érdé*  
meket szerezni. Egészen mást célzott a szép 
asszony. Az a boldogságos két óra, melyet 
Amalfi karjai közt eltöltött, oly közel hozta 
szivéhez a contét, hogy elemi erővel lobbant 
fel benne nz óhaj: meghódítani azt az em
bert örökre. S ha sima utón nem lehet, ak
kor kényszeríteni fogja a contét, hogy el
vegye. Ilyen kényszereszköz a ma lemásolt, 
jelentés. Ha a helyzet ugv fogja kívánni, ő 
az elé a választás elé állítja conte Dario 
Amalfit, hogy vagy törvénye? hitvesévé te
szi, vagy ő, Gyorgyevicsné, elküldi Taliiba, 
illetékes helyre, ezt a lemásolt sifrírozott 
jelentést és csak annyit tesz hozzá, hogy 
imc: ilyen kézben van Párizsban a taiiii 
diplomácia. Egy szerelmi kalandnak a má
mora még a legelemibb gondosságtól is meg*  
fosztja conte Dario Amalfit. És a conte, 
semhogy feláldozza a jövőjét, semhogy nyu
godtan elnézze, hocv a magasságból, ahová 
leiért, egyszerre lebukjék a mélybe, inkább 
ngedni fog a kényszernek és feleségévé 
eszi a volt barátnőt.

karc.su
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De Jól tudta a szAmltó Gyorgyevicsné, 
hogy ez az egy dokumentum, amit megsze
reznie sikerült, még nem elég ahhoz, hogy 
komoly pressziót gyakorolhasson a contéra. 
Hátha Tilliiban elnézik ezt az egy esetet: 
elnézik esetleg azért, mert a conte egyéb
ként olyan kiváló diplomata, akit nagy kár 
lenne visszahívni ói rendelkezési Állomány*  
l»a helyezni. Tehát további dokumentumokra 
van szüksége; többször megismételt gondat
lanságot már nem bocsátana meg Tallii még 
akkor sem, ha conte Dario Ainalfl egy 
Bichelicuvcl vagy Mflzarin-na! érne is fel.

És már egy hét múlva, egy éjszaka, külön 
hálószobája tiloktartó csöndjében, titkos 
telefonján fölcsengette a contét

— Megösmer a hangomról... Igen? Hol
nap délután ... pont hat órakor ... tea ... 
Hol... nőin mondom meg... találja ki.,, 
au revoir.

IV.
A szép asszony este kilenc órakor ment 

el a második találkáról. A conte megkérdezte 
Giovannil:

— Megfigyelted észrevétlenül őnagyságát?
.» Igenis, kegyelmes uram; a folyosó 

tukA végén lévő Romulus és Renius szobor 
mögül. Mikor őnagysága a lépcsőn fel
jött, szórakozottságában nem balra fordult, 
cxcellenciád magánlakosztálya felé, hanem 
jobbra fordult, ahol több hivatali szoba 
van. És mindegyiknek megnyomta a kilin
csét, hátha benyithatna az egyikbe vagy a 
másikba.

— Csak kísérjed figyelemmel máskor is, 
.— parancsolta a nagykövet Giovanninak. 
— l's nemcsak őt, hanem bárkit, aki itt be
jön. Még a francia külügyminisztert is, Gio 
vanni, még a párisi érseket is, mindenkit.

Gyorgyevicané hnrmadik látogatásakor 
gondoskodott róla conte Amalfl, hogy az 
egyik „nyitva felejtett" szobából elemelhes
sen a szép asszony egy csalétket.

így ment ez a rendszeresen hét-hét után. 
Gyorgyevicsné minden héten — a célszerű 
óvatosság figyelembevétele mellett — meg
látogatta conte Amalfl nagykövetet és mire 
tél lett, december eleje, már négy-öt fontos 
dokumentumot szerzett, amelyekkel, mint 
remélte, a conte ellen döntő rohamra in
dulhat. Úgy tervezte, hogy december tizen
negyedikén, amikor a wathai követség házá
ban nagy estély lesz, amelyre conte Amalfl 
is hivatalos, alkalmas percben kérni fogja 
a barátja karját és egy titoktartó sarokban 
vagy egv távolibb, félreeső szobában válasz
tás elé Aliit ja. Azt fogja neki mondani:

— Conte, az uram mindent megtudott. A 
botrány elkerülése céljából nem dobott ki 
már tegnap a házából, de holnap, az estély 
után, feltétlenül és kímélet nélkül elkerget. 
Én szerelem önt, conte, ön is engem, ezt 
mondja a szivem, adja tehát vissza becsü
letemet és válóperem befejezése ulán ve
gyen el, vagy . . .

— . . , vagy? — fogja kérdezni a conte.
— ... Vagy meglépett becsületemmel 

együtt magammal rántom önt is a mélybe. 
Vannak bizonyítékaim, conte, amelyeket 
csak Talliiba kell, hogy juttassak és össze
töröm a karrierjét, a jövőjét.

Igv fog beszélni a conléval és nem kétli, 
hogy feltétlenül célt ér.

V,

December tizennegyedikén, két órával az 
estély kezdete előtt, u higumiai svaiba követ
ség futárja érkezett Gyorgyevics köveihez 
Párizsba. A követ felesége társaságában ebé
delt.

— Bocsánatot, excellenc, néhány percnyi 
kihallgatást kérek.

— .Iclenlenivalója van,. Ulkovica? Felesé
gem előtt is beszélhet, ö a követség minden 
dolgában éppen olv benfentes, mint magam.

— Nos, kegyelmes uram, — jelentette a 
futár, — Talliiban, a svathai követségen meg
tudták, hogy a biguniai külügyi vezetőség 
futárja Párizsba fog indulni rendkvül nagy 
fontosságú aktával, amelyet személyesen 
kell hogy átadjon conte Dario Amalfl tallii 
nagyköveinek. És huszonnégy órán belül 
ennek válaszát már vissza is kell hogy 
vigye Talliiba. Én kaptam a parancsot, hogy 
lehetőleg már útközben lopjam el a futár
tól azt az aktát és ha ez semmiképpen sem 
.sikerül, akkor jelentkezzem excellenciádnál a 
paranccsal, hogy szerezze meg cxcellenciád 
ezt az aktát.

— No, psákrev, szépen vagyunk, — fa
kadt ki Gyorgyevics követ mérgesen. — Ép
pen ma kellett ezt a parancsot kapnom! Alig 
másfél óra múlva estély lesz ill, még át is 
kell öltözködnöm, most hogy fogjak hozzá, 
hiszen jóformán szuszogni való időm sincs. 

Gyorgyevicané egyszerre megélénkült.
— Ne bosszankodj, Szvetozár, — mondta 

fénylő szemekkel az urának. — Ne kérdezz 
semmit, ne firtasd és kutasd, hogy mi mó
don. de én biztosan megszerzem azt az ak 
tát és reggelre feltétlenül a kezemben lesz. 
Csak adj nekem picin pouvoirt és holnap 
délelőtt, mire felkelsz, prezentálom neked: 
tessék, itt van.

Magában meg azt gondolta a szép asz- 
szony: Igenis, megszerzem azt az aktát, de 
lesz annyi eszem, hogy elhitessem az uram
mal, hogy nem sikerült. Azt az iratot én 
magamnak tartom meg és az lesz csak nz 
igazi nagyágyú. amit barátom mellének fo
gok szegezni. Vagy engem választ, vagy biz

tos a bukása.
Azonnal viasza is vonult, behivatta magá

hoz groomját, az alig asztalnyi magasságú 
Sasát és négyszemközt, megfelelő útmutatá
sokkal látta el. Aztán felvette a legcsábitóbb, 
legingerlőbb estélyiruháját, mert ma külö
nösen szép akart lenni a különben is elbűvö
lően szép asszony ...

Ugyanezen az estén, kilenc és féltiz között 
lehetett, conte Dario Amalfl aranyhimzéses 
frakkjában, teljes diplomata-díszben a tükör 
előtt állt s éppen parancsot adott Giovanni
nak, aki szorgoskodott körülötte, hogy ren
delje ki az autót a főlépcső elé, mikor be
lépett a nagykövetség soros inspekciós tiszt
viselője és jelentette a conténak, hogy rend
kívüli futár jött Talliiból. Az, akinek érke
zését ma délelőtt onnan telefonon jelezték.

— Lépjen be — szólt röviden a nagykövet. 
A külön futár bejött, lepecsételt boríték

ban sifrirozott sürgönyt adott át, szabálysze
rűen igazoltatta az átvételt, majd jelentette, 
mondván:

— Kegyelmes uram, külön szóbeli utasí
tásom van közölnöm nagyméltóságoddal a 
kérelmet, hogy még a holnapi nap folya
mán a sürgöny értelmében személyesen el
járni és holnap este az eredményről szóló je
lentést nekem továbbítás végett átadni ke
gyeskedjék. Holnap este már visszamegyek 
Talliiba, igy szól a parancs, amelyet olt 
kaptam.

— Rendben van — felelte a nagykövet. — 
Holnap estefelé jelentkezzék a válaszért.

Conte Dario Amalfl, már legfőbb ideje lé
vén, hogy Gyorgyevicsék estélyére menjen, 
fel sem bontatta a sürgönyt, hanem olvasat- 
lanul frakkja belső zsebébe csúsztatta. így 
ült be a várakozó autóba és azt gondolta ma
gában: — Lefekvés előtt a hálószobámban 
veszem elő és áttanulmányozom.

A Boulevard Garibalditól az Avenue Emil 
Zoláig rövid az ut. Pont tiz órára ért oda az 
autója s mikor a conte belépett a nagy sza
lonba, szinte megvakultán állt meg a kü
szöbön, ahol bóditó szépségben ott állt 
Gyorgyevicsné. Ilyen észvesztő, vérforraló 
szépnek még legintimebb együttlétükkor sem 
látta Madame Gyorgyevicsot.

Az ajtónál álló inas fenhangon kiáltotta 
be a nevet.

— Són excellence le comte Dario Amalfl, 
ambassadeur de la Bigunia!

Erre magára ébredvén, odament Gyorgye- 
vicshez és nejéhez, akik megkülönböztetett 
szívélyességgel fogadták.

Közben uj vendégek érkeztek, akiket a 
a házaspárnak fogadniok kellett és a conte 
a portugál követtel kezdett beszélgetést. On

Ingyen akarja 
nyaraltatni 
fiátdeányátj^

Akkor olvassa el a
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nan, ahol ez állt, csak hátulról láthatta 
Gyorgyevicsnét, de innen is, ahogy nézte az 
asszonyt, valósággal káprázott a szeme. Az 
a nyak, az a váll és az a mélyen le a derékig 
fehéren villogó fedetlen hát!

VI.
— Szépnek talál ma, barátom?
— Hogy szépnek-e, madonnám?! — vála

szolta elragadtatással a conte. — Ilyen meg
csodálni való gyönyörűnek eddig még egy
szer sem láttam.

— Akkor sem, mon cher ami, amikor bi
zalmas kettesben teáztunk?

— Engedje meg, madonnám, hogy diplo
matikusan feleljek a kérdésre. Azért látom 
ma oly lenyűgöző szépnek, mert ma elérhe
tetlen számomra a szépsége.

— Értem önt, conte, — nevetett kacéran 
az asszony. — De ... de mit lehet tudni, mi 
minden történhetik, amig reggel lesz.

Ez is, mint a conteé, félre nem érthető vá 
lasz volt. Közben Gyorgyevicsné kétszer is 
megtette, hogy a karkötőórájára nézett. — 
Még csak alig múlt tizenegy óra és az estély
nek csak két órakor lesz vége.

— Vagyis alig várja már, madonnám, hogy 
eltisztuljanak a házából a vendégei, — je
gyezte meg finom mosollyal a conte. — És 
vendégeivel együtt persze én is.

— Magára nem vonatkozik, amit mondtam 
s hogy mennyire iem, azt meg fogja tudni 
úgy egyóra felé.

Ezzel magára hagyta a contét.
Nagyon közel álltak egymáshoz, mikor ket

tesben egymással beszélgettek s mikor Gyor
gyevicsné elment, conte Daria Amalfl önkén
telenül megtapogatta á frakkját, ott van-e 
még a zsebében az a felbontatlan római sür
göny? Halk sistergés megnyugtatta: ott van.

Tizenkét órakor Gyorgyevicsné néhány pil
lanatra eltűnt a teremből. A hahnadik szobá
ban becsengette magához a szobalányt és a 
leghalkabban suttogva kérdezte:

— Visszajött-e már Sasa, Miléva?
— Még nem jött vissza, kegyelmes asszo

nyom.
— Mihelyt megérkezik, jelentse nekem ész

revétlenül.
— Parancsára, kegyelmes asszonyom.
Egy órakor madame Gyorgyevics már nyug

talan volt. Megint visszavonult néhány pilla

natra és megkérdezte a becsengetett szoba
lányt:

— Sasa még mindig nem jött meg?
— Nem, kegyelmes asszonyom.
— Ha két óráig sem jelentkezik, ajtkor 

maga csak feküdjék le, Miléva. Nem kell, 
hogy megvárja, amig én lepihenek. Készítse 
be csak a hálószobámba a szamovárt, hátha 
lefekvés előtt még teázom.

— Ahogy parancsolja, kegyelmes asszo
nyom.

Mikor Gyorgyevicsné visszajött a terembe, 
conte Dario Amalfl úgy állt meg előtte, hogy 
most ő vette elő az óráját. — Esedékes az ígé
ret, — suttogta. — Pont egy óra van, imádott 
asszonyom.

— Nyújtsa a karját és vezessen a buffetbe, 
— felelte elgondolkozva a szép asszony, aki
nek most is csak az járt az eszében: hol ma
radhat Sasa ennyi ideig? S mikor szemben 
ültek egymással a buffetben, Gyorgyevicsné 
beszélni kezdett, előbb azonban meggyőződést 
szerzett róla, hogy nincs senki a közelükben, 
aki kihallgathatná beszélgetésüket.

— Egyetlen barátom, — mondotta — én 
tudom, hogy két órakor mi lesz, ha már az 
utolsó vendégünk is elmegy. Az uram, szo
kása szerint, egyedül le fog telepedni egy 
asztalhoz és reggelig szakadatlanul inni fog. 
Vagy külön hálószobájában az enyémtől tiz 
szobányi távolban — vár már rá valami vö- 
röshaju, vagy szalmasárga, zörgőcsontu pa- 
risienne és azzal fogja átmulatná az éjszakát.

— Lehetetlent — kiáltott fel a conte. — 
Éppen ma este, madonnám, amikor ön oly 
észvesztőén gyönyörű, hogy kísértésbe hozna 
egy szentet is?!

— Hagyjuk ezt, conte, — felelte közönnyel 
Gyorgyevicsné. — Én már több mint negyed
fél év óta nem vagyok az uramnak szép 
asszony. Meg sem csókolt még tévedésből 
sem azőla.

— A barbár! — fakadt ki a conte.
— Halkabban, mon cher ami, — intette 

mérséklésre a szép asszony. — Mindezek után 
pedig engedje meg, — folytatta vérforraló 
nézéssel, — hogy meghívjam magát teára. Én 
már annyiszor voltam az ön vendége, viszon
zásként két órakor, ha már mindenki elment, 
kisérjen be a szalónomba, conte.

— De a cselédség, madonnám! — volt az 
első, amit a meglepett conte megjegyezhetett.

— Afelől nyugodt lehet, kedvesem, — fe
lelte kérő hangon a szép asszony. — Szoba
lányomat már aludni küldtem, a konyhanép 
lent van a földszinten, a felszolgáló inasok 
szintén. Különben, ha aggályai vannak, ott 
azon az ajtón menjen át a szomszédos szo
bába, majd egy harmadikon ha keresztül 
megy, egyenesen a szalónomba nyit be s ott 
belülről bezárja az ajtót.

Mig a szép asszony ilyen csábítóan beszélt, 
conte Dario Amalfl, jóllehet lángolt a vére, 
mégis villámgyorsan átgondolta a helyzetet.

— Egy csók ott, ma este, ennek az őrjítően 
szép asszonynak a szájára, — igy sistergett 
lobot vetett vére, — az örök üdvösséggel is 
fölérö földi boldogság lesz. De szabad-e, hogy 
elfogadjam a meghívást? Egy csókból több is 
lesz és nekem otthon még halaszthatatlan 
dolgom van, át kell, hogy tanulmányozzam a 
sürgönyt. A sürgönyt mely Talliiböl ér
kezett!

Megint végigsimitott a frakkján és az a lágy 
nesz, amit hallatott zsebében a papiros, egé
szen lehiggasztotta vérét.

— Szent Istenem, — gondolta magában, —• 
ez az asszony talán megtudta valakitől, hogy 
ma este ez a táviratom érkezett; ő azt hiszi, 
hogy otthon a sürgöny s most itt akar tartani 
csak azért, hogy emberének legyen alkalma és 
ideje lemásolni vagy ellopni a sürgönyt. Helyi 
ismerete van elég, hogy alaposan kioktathatta 
emberét.

— De a távirat, hála Istennek nálam van, 
hozzám hiába surran be tolvaj. De most éppen 
azért, mert nálam a sürgöny, hazaárulás 
lenne, ha itt maradnék. Vagy legalább is meg
bocsáthatatlan könnyelműség. Mert hát mit 
lehet tudni: a szalónból a szomszédba, más 
rendeítet&sü szobába szédülhetünk és vagy 
elvesztem a nálam lévő sürgönyt, vagy va
laki kilopja a zsebemből.

— Tehát haza a lakásomra, minél hama
rabb. Akármennyire is lángoljak ez asz- 
szonyért és ha el is epeszt a szomjúság egy 
csókjáért: a kötelességtudás és a lelkiismeret 
most azt mondja, nem szabad, hogy itt marad
jak, a világért sem.

— Kedves barátom, maga gondolkozik? — 
kérdezte csábítóan Gyorgyevicsné. — Ez ép
penséggel nem hízelgő rám nézve.

— Madonnám, imádott asszonyom, — li
hegte tikkadtan a conte, — ma az életemet is 
odaadnám egy csókjáért, oly tündéden szép 
ón ma este. De a kötelesség parancsol, sür
gős elintéznivaló hivatalos dolgom van, me
lyet kötelességmulasztás nélkül nem halaszt
halok el holnapra, tehát bocsásson meg. Sőt 
esdve kérem, madonnám, engedje meg, hogy 
máris lávozzan.

— Boldogtalanná tesz, conte, ha nem ma
rad itt, — sóhajtott fel Gyorgyevicsné.
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— Szeretem önt, madonnám, jobban, mint 

bárkit a világon. Más körülmények közt ma
radnék még akkor is, ha tudnám, hogy meg
lep a férje és az ön karjai közt végez egy 
golyóval velem. De most nem maradhatok, 
mert többet tennék kockára, mint az élete
met. A becsületemet tenném kockára, asszo
nyom. Engedje tehát, hogy búcsút vegyek 
magától; a követ űrtől majd a szalónban bú
csúzom.

— Félkettő van, — sóhajtott fel Gyorgye- 
Vdcsné. — Legalább még keltőig maradjon. 
Ezt a harminc percet ne vonja meg tőlem, 
nekem harmincszoros boldogság lesz ez a 
félóra.

— Nekem is, madonnám, tehát kettőig még 
maradok, Natália.

— El sem képzelheti, milyen boldoggá 
tett, hogy a keresztnevemen szólitott, Da- 
rio, — áradozott Gyorgyevicsné, remélve, 
hogy mire letelik a félóra, a szerelmes 
conte mégis csak meggondolja a dolgot. 
Megmásítja elhatározását és itt marad.

— Mon cher ami, — mondta, — azt, 
hogy ön a keresztnevemen szólitott, meg 
kell, hogy ünnepeljük, nem pezsgővel, nem 
is tokajival, hanem mással. Hazai különle
gességgel, ürmőssel. Ön még nem ivott Or
móst, tehát kóstolja meg. És ezzel már szólt 
is egy inasnak:

r- Ürmöst a kegyelmes urnák, Pásó.
Két teletöltött pohár, diszkrét egymásra 

nézés és észrevétlen koccintás. — A völre 
santé, ma chére Natalie... á völre santé, 
mon Dario.

Conte Amalfinak nagyon Ízlelt a külön
leges zamalu, tüzes bor, meg is ivott még 
egy pohárral, sőt mert rámosolygott az asz- 
szony, még egy harmadikkal is; de mert él
hetett a gyanúperrel, hogy Gyorgvevicsné- 
nak ezzel is szándéka van, bármennyire is 
kínálta, negyedik pohárral már nem ivott. 
— Szükségem van rá, hogy józan marad
jak, — gondolta.

Még elbeszélgelel't néhány percig az asz- 
■zonnyal, közben éjfél utón két óra lett és 
conte Dario Amalfi hazament, hogy telje
sítse kötelességét.

VII.
Negyedhárom volt, mire hazaért. Magán

dolgozószobájába akart beülni, hogy meg
nézze, mi van a sürgönyben, de mert fáradt 
is volt, álmos iis — a három pohár iirmös 
erősen éreztette hatását — egyenesen háló
szobájába vonult vissza. Azt gondolta ma
gában, hogy majd az ágyban fekve nézi ál 
a sürgönyt; a chiíTrckulcsra nincs szüksége, 
az a fejében van.

Hálószobája ajtajáig diovanhi*  kísérte ’ a 
nagykövetet s itt a kegyelmes ur elbocsátot
ta hü emberét.

Bement a hálóba, bezárta belülről az aj
tót, melynek forlélyosan megszerkesztett 
zára csak ugv nyilt ki, ha a mozgatható 
belükből egy bizonyos jelszót raktak ki. 
melyet estéről estére változtatott s melyei 
persze csak ö ismert, még az inasa sem ; 
ezen az estén „Natália" volt a fortélyzáron 
a jelszó, amely név, mikor kirakta a conle, 
sárgaréz Ixjtüivel is a forrpontig hevítette 
a vérét. S mikor bezárta az ajtót, fölös 
óvatosságból még lehúzta a kulcsot is és 
csak azulán tartott szemlét a szobában, 
minden rendben-e.

Az ablakok mindegyikén — most még 
nyitva volt mind a két ablak, de mert hidegre 
fordult az idő, sietve betette mindkettőt — 
nos, az ablakok mindegyikén rostélyos kosa
rak voltak, hogy még akrobata belörő se 
mászhasson be kívülről a szobába, más aj
taja nem volt a szobának, csak az, amelyen 
a kegyelmes ur bejött, és az óriási ágyon, 
két kis éjjeli szekrényen, egy kicsike Íróasz
talon és két zsöilyén kívül más bútorzat 
nem volt a szobában. Kályha sem volt 
benne, mert a központi gőzfűtés radiátorai 
melegítették a levegőt.

Conte Dario Amalfi a legkörültekintőbb 
emberek egyike volt. Jóllehet tudta, hogy 
senkisem surranhatott a szobába — az ab
lakon nem mászhatott be senki, az ajtón 
se, mert a folyosón, ahová az ajtó nyilt, a 
hűséges Giovanni őrködött — tehát jóllehet 
tudta, hogy illetéktelen egyén nem lopódz- 
hatott be semerről sem a szobába, mégis 
körülményesen megnézett mindent, arráhb 
tolta a két zsöllyét, benézett n két éjjeli 
szekrénybe és óvatosságból még az Agy alá

is nézett, nem bujt-e meg valaki az ágy 
alatt. És mi gyanúsat sem észlelvén, kivette 
a sürgönyt, letette egyik éjjeli szekrényre, 
azután levetkezett és befeküdt ágyába, mely 
majdnem két méter széles és még ennél is 
hosszabb alkotmány volt, majd felbontotta 
a sürgönyt és elolvasta, vájjon milyen irá
nyú és természetű lesz az intézkedés, ame
lyet neki a nap folyamán tennie kell s ame
lyet Rómában olyan sürgősen várnak. De 
mert szokatlanul álmos volt — az ürmösbor 
hatása ez, gondolta, visszatclte a sürgönyt 
az éjjeli szekrény mozaik-lapjára, lecsavarta 
a villanyt és elaludt.

Reggel, mikor felébredt, gépiesen a sür
göny után nyúlt, hogy végre is lássa, mit 
tartalmaz, de csak a mozaikot tapogatta a 
keze. Felszökött fektéből és riadtan jobbra 
nézett, majd balra is; a sürgöny sem az 
egyik, seni a másik éjjeli szekrényen nem 
volt.

Kiugrott az ágyból, kutatón körülnézett 
a földön, talán lecsúszott és a padlón van 
a sürgöny a szőnyegen? Nem volt itt sem' 
Es sehol máshol sem volt. Eltűnt. Nyomta
lanul, rejtélyesen eltűnt,

Conte Dario Amalfi elfehérült, a rémület 
rázta, most mi lesz? Ellopták a sürgönyt és 
ő még a tartalmát sem ismeri! A legkeve
sebb, ami érheti, az lesz, hogy rendelkezési 
állományba helyezik s azzal vége van a pá
lyájának, mehet haza Bigumiába, várni a 
megöregedést, tétlenül.

— Addio nagykövetség, addio Párizs, 
addio szép asszony!

Gyorgyevicsnéra gondolván, gyökeret vert 
benne a meggyőződés, hogy a sürgönylopás 
közvetve az ö müve. A walhiti követség 
kéme hírül vihette neki vagy az urának, 
hogy az este futár érkezett Talliiből, alig 
félórával ezelőtt, hogy kezdődött náluk az 
estély. És megtudhatták azt is, hogy rend
kívül fontos, titkos közleményt tartalmaz a 
sürgöny. Erre Gyorgyevicsné, aki úgy lehel, 
ura tudtával jött hozzá hét-hét után s aki 
ösmerte a helyi viszonyokat és az ö, conte 
Amalfi szokásait, azt mondhatta magának: 
vagy-vagy. Vagy otthon hagyta a sürgönyt 
és ekkor alkalmasint a hálószobájában 
tette valahová s onnan ellophatom és oda
adom az uramnak, vagy magával hozza az 
estélyre s akkor itt lopatőm cl tőle.

— Erre való volt a mesterkedés és a sze
relmi csábítás, — látta most tisztán a 
conte. — Éjfél utáni egyig még nem jött 
meg az embere az aktával, vagy megjött, de 
azzal jött vissza, hogy nem sikerült ráakadni 
a sürgönyre s ekkor Gyorgyevicsné feltette, 
hogy a sürgöny az Ő, Amalfi, zsebében van. 
Tehát olt akarta őt maraszlani hajnalig és 
még egy pásztorórát is sejtetett, csak hogy 
biztosan magához láncolja — ölelő két karja 
lett volna az a legbiztosabb láncoló-szcr— 
mellyel birtokába juthat a sürgönynek.

— Tgy volt, feltétlenül igv volt. .. és 
conte Dario Amalfi mégsem tudta elítélni a 
szép asszonyt. Sokkal lángolóbban szerette 
Gvorgyevicsnét, semhogy enyhítő körül
ményt nem tudott volna a javára. — Szerel 
engem, azt nem kétlem, — gondolta. — Aki 
úgy csókol, mint ő, az nem ámításból, csak 
szerelemből csókol. De szereli hazáját is és 
igyekszik akármi utón hazájának szolgála
tot fenni. Tán nem is fontolta meg előre, 
hogy ellopván a sürgönyt, engem tönkre 
lesz.

S mikor idáig jutóit a conte, felkiáltott: 
— Apage romantica! Ellopottá a sürgönyt 
és engem tönkretett. Most mi lesz velem, 
santissima Vergina?! Addio Párizs, addio 
nagykövetség!

Valósággal tombolt, azután összeszedte 
magát; — Hidegvér! Még nem veszett cl 
minden, még van remény. Deteklivhez kell 
hogy forduljak és ha százezer ginámba is 
kerül, még a délelőtt folyamán vissza kell 
hogy szerezzem a sürgönyt.

De melyik detektív segítségét vegye 
igénybe: ez volt a legközvetlenebb, amellett 
a legfontosabb kérdés. Volt a követségncK 
saját detektivje több is, de nem akarta őket 
beavatni az ügybe, mert halálosan röstelte 
és szégyellő, hogy ilyesmi vele egyáltalán 
megeshetett. Az államrendőrség segítségét 
sem kívánta igénybevenni.

Eszébe jutott, hogy Iegmcghittebb bará
tainak egyike, báró Gerlián Ferenc párizsi 
magyar követ, elmondott volt neki egy ese
tet, melyben Tihaméri Bálint, a magyar kö
vetség detektivje nyomozott, aki elképcsz 
tőén zseniális detektív volt. És azt tette hoz
zá a báró: — Ha valamikor önnek kell de
tektív és nem akarja a sajátját megbízni, 
csak Tihaméri Bálinthoz forduljon.

Rövid lapozgatás a telefonkönyvben . .. 
megvan! Magyar követség ... néhány al- 
szám, köztük a Tihaméri Bálinté is, aki ugy 
szerepelt a könyvben, mint „különleges le
endőkkel megbízott követség! tisztviselő".

Conte Amalfi felhívta a számot. — Halló, 
itt conle Dario Amalfi, Bigumia nagykö
vete ... ott?

— Dr. Tihaméri Bálint tisztviselő. Paran
csol, kegyelmes uram?

— Szíveskedjék most azonnal hozzám. 
Félpercnyi időveszteség nélkül. Rendkívül 
fontos és kényes ügy.

— Aklalopás, nemde? No, de mindegy. 
Kézre fogom keríteni a l< Iva jt és vissza fo
gom szerezni az aktát. Melyik szobájából 
beszél most a kegyelmes ur?

valamint hazai leirenekebb tavaszt 
és nyári szttvetviüeasáaak 
köpeny-, kosztüm- és ruhaaiyagok, különleges mosókelmék ha
talmas választékban, alegmérséxellebb árakon kerionok eladásra
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— A hálószobámból, doktor. Csak most 
keltem fel.

— Tíz perc múlva ott leszek, eccelenza. 
De addig is kérem, hogy ne nyúljon semmi
hez, hogy ne hagyja el a szobát, amelyben 
most van, hogy egy fölösleges lépést ne te
gyen és sem inas, sem más után ne csen
gessen. Mindez fontos, hogy sikeresen dol
gozzak.

— Minden ugy lesz, ahogy mondja, dot- 
tore.

— S ha ott leszek, addig ne nyisson ne
kem ajtót, amíg nagyméllóságodat arra di- 
rckt fel nem kérem.

— Ez is ugy lesz, ahogy óhajtja, signore.
Tíz perc múlva Tihaméri ott volt. A fo

lyosó végén, a hálószoba ajtaja előtt meg 
állt, mögötte Giovanni, az inas, aki megmu
tatta volt neki: ez a kegyelmes ur hálószo
bája, uram.

Rövid kérdések következtek és válaszok. 
Tihaméri kérdezett, az öreg Giovanni vála
szolt, végül megparancsolta neki a detek
tív: — Most menjen a szobájába, öregem 
és majd csak akkor jöjjön elő, ha hivatjuk.

Az inas eltűnt, Tihaméri körülnézte az 
ajtót, majd halk hangon megszólalt az ajtó 
előtt: — Itt vagyok, gróf ur. Nemde, ma 
hajnalban, mikor hazajött, kesztyűs kezével 
nyomta meg a kilincset?

— Igen. De honnan tudja, hogy csak haj
nalban jöttem haza? Megmondta az inasom, 
doktor ur?

— Nem is kérdeztem meg föle. Onnan tu
dom, mert a wathai követnél estély volt, 
amelyen nagyméltóságod is megjelent.

— Csakugyan ott voltam az estélyen. És 
honnan tudja, hogy kesztyű volt a kezemen, 
mikor kinyitottam a hálószobám ajtajúi?

— Onnan, mert a kilincsen sem ujjlenyo
mat, se másvalami.

— Kegyeskedjék megnézni, nem próbál- 
kozolt-e valaki a jelszóval, hogy belülről 
kinyissa az ajtót.

— Corpo di Bacchol Röntgenszeme van 
magának, doktor ur, hogy azt is tudja, amit 
legbensőbb inasom sem tud?

— Röntgenszemem, sajnos, nincsen. De 
innen kintről is látom, hogy fortély-zára 
van az ajtónak, mely vagy számokra, vagy 
belükre és jelszóra megy.

— Mégis nagyszerű szeme van, doktor ur. 
Eddig azt hitte mindenki, hogy csak külön
leges ajtódisz az, semmi más. A jelszóval 
egyébként nem próbálkozott senki, az rend
ben van.

— Akkor kegyeskedjék kinyitni az ajtót.
Conle Dario Amalfi összerakta a belük

ből a Natália szót — mind azok után is, 
amik történtek, de muzsikált a szivében ez 
az asszonyi név! — és két másodperc múlva 
Tihaméri bent volt a szobában. Itt a legelső 
intézkedése az volt, hogy megint bezáratta 
az ajtót és csak azután, hogy ez megtörtént, 
mondatta el magának az esetet.

— Érthetetlen, — vélte a kegyelmes ur, 
mikor apróra elmondta a részleteket, de 
Tihaméri azt mondta: — Méltóztassék el
hinni, hogy semmisem érthetetlen a nap 
alatt. Mi utón jött be a tolvaj, voltaképpen 
fölösleges is kutatnom; alkalmasint besur
rant ide nesz nélkül, mikor az inas Itt meg 
vetette az ágyat.

— És ugyanígy ki is surranhatott, — je
gyezte meg erre a nngykövet.

Tihaméri nem állta meg, mosolygott. — 
Nem, kérem. — mondta.

— Mert akkor, amikor besurrant a tolvaj, 
az a sürgöny még nem volt ott az éjjeli szek
rény mozaikján. Mert a kegyelmes ur zsebé
ben volt a sürgöny.

— No persze, hogy nálam volt.
— Ha egyáltalán kisurrant, — folytatta 

Tihaméri detektív, — ezt csak azulán te
hette, hogy már a kezében volt a sürgöny, 
melyre vadászott.

Conte Amalfi nagy szemeket -meresztett. — 
Ebben is igazsága van, — mondta. — De mit 
jeleni az, kérem: ha egyáltalán kisurrant? 
Hál azt hiszi, hogy a tolvaj még itt van?

— Még nem mondok véleményt, eccelenza. 
Előbb lemegyek az udvarra és megnézem 
alulról, fel lehel-e ide mászni és innen le. 
Mert hátha az ablakon mászott be a tettes, 
hiszen azt mondta cxccllenciád. hogy mikor 
hajnalban hazajött, nyitva volt n szoba mind
két ablaka. Nos, én lemegyek az udvarra, ke
gyelmes uram meg itt marad és bezárja mö
göttem az ajtót.

Tihaméri mikor visszajött, megkérdezte n 
contétól:

— Hallott-e már exceJlenciúd a berlini 
Fa^an lenkletlercr-bandáról?

— Még sohasem... Azok micsodák, dok
tor? . . 

— Rendkívül elszánj, majom- és macska- 
ügyességű betörők. Mezítláb dolgoznak és ha 
valahol nyitott ablakot látnak — és ha a 
harmadik emeleten is van, semmi az — ha 
csak végig fU'in oly sima a fal, mint a már
vány s ha csak a legcsekélyebb valami van, 
ahol támpontot találhat a kéz és láb, ők 
vakmerőén felmásznak, összeszedik a zsák
mányt és ugyanazon az utón megint leeresz
kednek a földre és eltűnnek. Az ön sürgöny
tolvaja is, gróf ur, kívülről felmászott a falon 
és a rostélyon ál behatolt p szobába.

— Felnőtt ember, e rostélyon keresztül?!
— Nem mondtam, hogv felnőtt volt, — je

gyezte meg Tihaméri fölényeseit. — Értel
mes gyerek is lehetett, vagy esetleg valami 

[törpe. Az kényelmesen bemászott a rostélyon, 
itt elrejtőzött és várta, mig a kegyelmes ur 
hazajön és elalszik.

— De hol rejtőzhetett cl, doktor ur? — 
kérdezte hihetetlenül a conte. — Én nemcsak 
az ágy alá néztem, de a zsöllyék alá és az 
éjjeli szekrényekbe is.

— Erre később fogom megadni a választ, 
— felelte Tihaméri nyugodtan. — És való
színű, hogy az aktalopás után a lettes megint 
kimászott az ablakon és csöndesen leereszke
dett az udvarra. Jövet sem volt nehézsége, 
menet sem, mert mint láttam, a villámhárító 
sodronya itt közvetlenül az ablak mellett hú
zódik.

— Ez lehetetlen, doktor ur, bocsásson meg.
— Már miért volna lehetetlen? Nem értem.
— Bemászni még bemászhat az ablakon, de 

visszamászni már nem mászhatott, mert reg
gel, mikor felkeltem, jól megnéztem az abla
kot ... zárva volt.

— Feltétlenül bizonyos ebben excellenciád?
— Akár esküvel is megerősíthetem, hogy 

igy volt.
Tihaméri csak egy darabig gondolkozott, 

majd hirtelen kihúzta magát és ezt mondta:
— Minthogy ez igy van és a tettes az ak

talopás után sein az ajtón, sem az ablakon 
át nem távozhatott el, akkor... most is itt a 
szobában van a tettes.

A helyzet minden feszültsége mellett is a 
kegyelmes ur harsányan nevetett.

— Itt, a szobában? — kacagott. — De hát 
hol?

Tihaméri nem tett erre megjegyzést, csak 
nyomta és azt mondta neki nagyon halk 
hangon:

— Méltóztassék szorosan a hátam mögött 
maradni és ha látja, hogv valaki esetleg ne
kem akar ugrani, tessék őt sakkban tartani a 
fegyverrel és ha kell, le is lőni, sans pardon.

A conte megdöbbent csodálkozással átvette 
a forgópisztolyt és lövésre készen maga elé 
tartotta.

Tihaméri pedig már meg is markolta a 
paplant és egy rántással ledobta az ágyról, 
szintúgy a melegítő párnát is, amely lábtol 
az ágyfához volt támasztva. A legközelebbi 
pillanatban pedig már a levegőbe is emelt 
cgv alig száz centimeternyi bosszú, vastag 
gyapjúinkéba öltözött emberkét, aki ke
resztbe feküdt az ágyban, lábtól a párna és 
az ágvfa között.

— Ni, hiszen ez Sasa, Gvorgyevirs wathai 
követné groomjal — kiáltott fel nagy meg
lepetéssel a conle. Tihaméri pedig talpra
állította az emberkét — tizenhároméves, kis- 
növésii, de izmos és acélinu fiú volt — és 
tenyerével végigtapogatta a trikóját. Nem is 
kellett hogy sokáig keressen; harminc másod
perc múlva kihúzta a trikó alól az oly rejté
lyesen eltűnt sürgönyt és mosolyogva átadta 
a conténak.

Magyar Légiforgalmi Rt
IV, Váci ucca 1 O Telefón M-M-M
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— KI kdldött Ide? — kérdezte conte Amalfl 
nagykövet a groomot

— Az úrnőm. Tegnap este, tíz óra lehetett, 
Ide küldött a paranccsal*  hogy lopódzzam be 
az udvarra, kússzak fel a villámhárítón a má
sodik emeleti ablakhoz, ez nyitva lesz, tehát 
másszak be é» ha találok qgy iratot, azonnal 
▼egyem magamhoz, igyekezzek vissza és neki 
adjam ál. De ha nem találtain meg az iratot, 
akkor bújjak el, várjam meg, a mig visszajön 
4% lefekszik és elalszik a kegyelmes ur. Akkor 
a/.lán lopjam cl az iratot és adjam át a mada- 
menak. Amikor bejöttem, nein találtam meg 
sehol, a fiókokat is feszegettem, de hiába és 
niejt semmi más búvóhelyein nein volt, lábtól 
itt befeküdtem az ágyba és vártam, mig a 
kegyelmes ur elaludt, lókkor magamhoz vet
tem a sürgönyt; mert nz. gondoltam, hogy 
csak az. lehetett a kérdéses akta. Azután az 
ablakon át távozni akartam, <le sebogysem 
bírtam kinyitni az ablakot. Az ajtón át sem 
szökhettem meg, mert annak a kilincse sem 
engedett. Nesz nélkül visszabujlam tehát az 
ágyba, hogy reggel, ha az inas jön és takarít, 
észrevétlenül kiosonjak.

— Most mit szándékozok ezzel a fickóval? 
•— kérdezte Tihamér! a contét. Itt nem védi 
az cxtcrriotorialilás, .. átadja a rendőrségnek, 
mint tolvajt?

— Legkevésbé ezt, — felelte a nagykövei 
oly halkan, hogy a lökmag abbéd nem érthe
tett egy szót sem. — Ennek kellemetlen követ
kezményei lennének. Nyilvánosságra jutna az 
esel, találgatásokra adhatna alkalmat, nekem 
köfelességszerüen kormányomnak jelentést 
kellene tennem és az én kormányom a leg
erélyesebben nyomást gyakorolna a walhai 
kormányra, hogy azonnal hívja vissza a kö
vetét. Ezt pedig el akarom kerülni, mert 
küldhetné helyébe jobb qualitásu diplomatát, 
mint Gyorgyevics, aki abszolút tehetségtelen 
ember és igazán nem oszt és nem szoroz.

— Mégis, bocsássa meg kíváncsiságomat, 
eccelenza: mit csinál ezzel a besurrant kis 
tolvajjal?

— Kis türelmet, azonnal meglátja, — fe
lelte jókedvűen a nagykövet és becsengette 
Giovannil, az inast.

— Menj le a télikertbe, Giovanni, — hagyta 
meg a belépett embernek, — köttess szép 
virágcsokrot és hozd fel. Es mig Giovanni 
oda voll, 6 leült az íróasztalhoz és a követ
kező néhány sort egy névjegyre:

— Madame, az ön grooinjn „betévedt" ide 
a házamba. Felhasználom a kedvező alkal
mat, csokor virágot küldök vele madamenak 
és kérem, hogy fogadja szívesen.

Negyedórával ezután Giovanni felhozta a 
csokrot, gyönyörű orchideákat és jácintokat, 
a nagykövet a névjeggyel együtt a kezébe 
nyomta a csokrot a fiúnak, akit azután Gio- 
vnnninak adott át. — Kisérd le ezt a tök
magot a kapu elé, olt meg bocsásd el, men
jen a dolgára.

Conte Amalfi nagykövet délután öt órakor 
maga elé rendelte a Talliiból érkezett futárt 
és álndta a választ.

Vili.
Mikor az estélynek vége volt, Gyorgyevics

né nagyon rosszkedvűen vonult lakosztá
lyába vissza. Bosszantotta is. végtelenül fájl 
is, hogy nein bírhatta maradásra a contét.

Szinte letépte eslélyiruháját, melyben oly 
hóditóan szép voll és lefeküdt, hogy aludni 
próbáljon. De csak sokára jött a szemére 
ólom, mert mindig a contéra gondolt s mi
kor nyugtalan alvás után már hét órakor 
reggel felriadt, becsengette szobalányát, Mi- 
lévát.

— Mi újság, Miléva? — kérdezte.
— Semmi, kegyelmes asszonyom. Miko

rára parancsolja a fürdőt?
— Most hagyj bék^n a fürdővel, — fakadt 

ki Gyorgyevicsné idegesen. — Sasa már je
lentkezeti?

— Még nem, kegyelmes asszonyom.
— Nem?|
— Nem.
— Elmehetsz. Hagyj magamra, Miléva.
A szobalány kiment, Gyorgyevicsné pociig 

felüli nz ágyában.
— Szent istenem, mi történhetett? — kér

dezte. — Hogy az a haszontalan kölyök még 
nem jött meg. Vagy — a rémület torzította 
ej szép arcát — talán lebukott a második 
•emeletről és ngyonzuzla magát az udva 
rbn?’ Milyen botrány lesz ebből!

l’jból becsengette a szobalányt.
— Miléva, kérdezd meg I’ásólól, fenn 

ván-e már nz. uram, siess.
— Már megkérdeztem tőle, — felelte szc 

mét lesütve és halk szóval a lány.
— Nos?
— Heggel hét órakor még hordta neki a 

borokat, félnyolc órakor végre lefeküdt a 
kegyelmes ur és este nyolc előtt nem hiszem, 
hogy felébred.

— Ez még a kisebbik rossz. iMIéva. Már 
azt gondoltam, hogy más miatt sütötted le 
oly szégyenlősen n szemedet.

— Kegyelmes asszonyom, — tört ki most 
a keserűség n leányból. — Igenis.. . más 
miatt sütöttem le a szememet. A nagyobbik 
rossz, miatt ... magam láttam ma reggel... 
bocsásson meg.

— Köszönöm, hogv meginondtad. Miléva. 
Félti? órakor madame Gyorgyevics éppen 

a fürdőszobában a kádban ült. mikor be
rontott hozzá a szobalány és lihegte:

— Visszajött, Jelentkezett Sasai
A szép asszony félig kiemelkedett a víz

ből. — Visszajött I — kiáltott fel izgultan. — 
Küldd be azonnal hozzám.

Sasa bejött, átadta a csokrot és átadta 
conte Amalfi névjegyét la. Gyorgyevicsné vé- 
gigsiklott a sorokon és mert sejtette, mi tör
ténhetett a nagykövet lakásán, minden to
vábbi kérdezés nélkül kiküldte a fürdőszo
bából a gyereket. Csak annyit mondott 
neki:

— Te, jól vigyázz. Egy szót sem szabad 
szólanod senkinek sem. Még az uramnak 
sem, ha kedves az életed.

—- Értem, — rémüldözött a gyerek.
— Akkor hordd el magad, Sasa, menj 

aludni.
Ez a váratlan fordulat, mely mint talpig 

gavallért mutatta előtte a contét, uj helyzet 
elé állította a szép asszonyt.

— De vájjon mi van e gavalléria mö
gött? — kérdezte magától a szép asszony. 
—• Csupán csak gentlemanlike kímélet ? 
Nem, több annál, mondta neki a meggyőzö
déi. — E mögött a gavalléria mögött egy 
talpig férfi igazi szerelme vanl Conte Dario 
Amalfi alaposan végiggondolta a dolgot és 
mert arra a következtetésre jutott, hogy nva- 
kát szegvén az uramnak, engem is elveszít 
örökre, hiszen az urammal együtt én is kény
telen lennék eltávozni Párizsból: inkább igy 
intézte el ezt az épületes dolgot.

— Tehát szerelmem az ő kíméletének a 
háttere, — ujjongott a szép Gyorgyevicsné 
lelke. — És ón is ... én is... nagyon . . . 
végtelenül szereteml

Egész nap otthon maradt és gondolkozott, 
hogy az uj helyzetben mihez foghat, mit csi
nálhat, hogy megtarthassa magának a con
tét? Hiszen a bizonyító tények mellett is úgy 
lehet — riadt fel néha-néha Gyorgyevicsné 
—, hogy tévesen Ítéltem meg Amalfit. ö csak 
gavallérnak akart mutatkozni, de irántam 
való szerelméből már kiábrándult. Hát lehet 
is szeretni egy asszonyt, aki tolvajt bujtat 
fel lopásra?!

Késő este aztán meglette, amit okossága 
is, szive is tanácsolt neki.

Titkos telefonján felcsengette a contét, 
aki — úgy vélte — most már lepihenni ké
szül s igy alkalmasint a hálószobájában tar
tózkodik.

— Halló, itt... Natália ... Ott?
Már ebből az egy szóból is úgy tudta a 

szép asszony, hogy ügye még nem veszett el, 
még megmenthető.

Bűnbánó hangon, szinte zokogva folytatta 
Gyorgyevicsné:

— Szeretnék találkozni magával, hogy ke
zet csókoljak magának, conte. Hogy gyón
jak, mindent bevallják magának... Holnap 
este hat órakor... vájjon szívesen lát?

— Óh, nemcsak szívesen, de boldogan is, 
Natália.

— Akkor holnap este hat órakor ... vár
jon meg a kis szalonjában ... Dario!

És másnap este pont hat órakor Gyorgye
vicsné be is surrant a contéhoz és még 
mielőtt ez megakadályozhatta, csakugyan 
megcsókolta n kezét. Azután szóhoz sem en
gedve a contét, felpattantott? relikülje zárát 
és vagy öt darab dokumentumot tett le az 
ember elé az asztalra.

— Nézze — mondta elfultan, lihegve. — 
Ezeket tulajdonítottam el magától, még pe
dig azzal a szándékkal, hogy pressziót gya
korolhassak magára, mert kimondhatatlanul 
szeretem önt. Vagy nőül vesz, vagy én meg
teszem, hogy ezeket itt Rómába küldöm és 
tönkreteszem a karriérjét, a jövőjét. Most 
kikötés nélkül visszaadom magának az írá
sokat — esküszöm az egy élő Istenre, hogy 
rajtam kívül emberi szem ezeket nem 
látta — és most lökjön ki a házából, mint 
egy utolsót.

A nagykövet mondani akart valamit, de a 
szép asszony megragadta a kezét.

— Még ne beszéljen — vágott a szavába 
— Még ne tegyen megjegyzést, mert gyóná
somnak az eddigiekkel még nincs vége. Sasát 
és bujtattam fel, hogy lopódzzék be magá
hoz és én oktattam ki, hogy az ablakon 
másszon be és lopja el azt a fontos iratot, 
amelyet közvetlenül azelőtt, hogy ön a mi 
estélyünkre elment, külön futár hozott volt 
Talliiból. De azt az iratot nem az uramnak 
szántam, hogy ö megtudhassa, mit tervez 
Tallii, hanem tisztán csak magamnak akar
tam megszerezni, mint presszionálási céljaim 
eszközét. Ha sikerült volna Sasának a lopás, 
én tegnap reggel az eltulajdonított irattal és 
azzal jöttem volna ide magához, hogy kész- 
ségesen visszaadom a sürgönyt, ha ön be
csületszavával kijelenti, hogy elvesz felesé
gül. De Isten engem úgy segéljen, conte: az
zal, hogy önt az estély után saját lakásomra 
hívtam meg teára, már nem az volt az egyet
len szándékom, hogy Tnegfosszamm önt a 
sürgönytől, ha esetleg a frakkja zsebében 
van...

— Hanem? — kérdezte a conte.
— ...Határtalan szerelmemben vágytam 

maga után egy órára, keltőre, zavartalan 
együlllétben ...

Es conte Amalfi lángoló szeméből már- 
már úgy látta Gyorgyevicsné, hogv győzött 
'kinek ennyire zsarátnok a szeme, az nem 
haragszik, az nem löki ki az utcára a ked
vesét, hanem szereli mint eddig és mit lehel

AMERIKAI TÖRTÉNET 6 RÖVID FEJEZETBEN

A győztes dija 200 pengő
V. fejezet

— Nem mondom — válaszolta Fred —, nincs kizárva, hogy az öreg meglágyul irányunk
ban és tetszésére talál ez az ötleted, azonban akármennyire is szeretném magammal elhi
tetni. hogy ideád brilliáns, engem mégis kétségek gyötörnek azirányban, hogy vájjon Nem- 
York rejtvénymegfejtői mit fognak ehhez szólni. Akármilyen nagyszerű, amit itt egy- 
szuszra elhadartál, van egy igen súlyos bökkenője. Mégpedig:

Vízszintes:
10. Seine mellékfolyója
11. Hossz kívánság
12. \ IváfoilK
14. Knrjuibn zár
15. Azonos nz fi. sorral
16. Távoli állam pénze
17. Helyhatározást fejez ki
18. Német prepozíció
10. Személyes névmái 

többesbe
20. Százéves
21. Szám
22. Régi pénz rövidítést
23. Nép
24. Francia operettszerzí
25. összeszoritott kéz
20. Folyó
27. Molnár Ferenc regénye
29. Férfinév
20. Latin kötőszó
11. Holt
12. E pillanatban
SS. Férfinév
84. Nyakba való
35. As élő test legkisebb 

alaki egysége
38 Fekete
37. Azonos mássalhangzók
38. Férfinév
39. Ez a kereszt divatos 

most Németországban
40. Szivárvány-hártya
41. Elhunyt 1914-ben

Fíiírgöieges:
2. Knbarérió. kereszt, 

nevének kezdőbetűjével
8. Nap — latinul
4. Napszak
6. Mutntónévmáa — a 

fordítottja
0. Ebbe a házba manap- 

sóg sokan járnak
7. Női név
8. Berúgják
9. Egyszerű gép

13. Papírra vet
14. Kiskutya
15. Algírból származó 

franelu katona
17. Ázsiai tó
18. Szép Ernő színműve
20. Végtelenségig tartó
21. Rádióénckes
23. Állati lakhely

24. Sirgörőngy (ékezetfölös

23. Folyó elágazása
28. Lusta
28. Megszégyenít
29. Amolyan helyeslésféle
30. Isten önnel — Idegen 

nyelven

tudni, mit hoz a holnap, a jövő, esetleg még 
nőül is veszi.

Jóllehet,^ meleg volt a szobában — a köz
ponti gőzfűtés a legteljesebb intenzivitással 
dolgozott —, Gyorgyevicsné nein vetette le, 
ki sem gombolta értékes bundáját. És persze, 
hogy kalapja is a fején volt. Conte Amalti 
tehát azt mondta az asszonynak:

— Mielőtt nyilatkoznám, Natália, vesse le 
bundáját és tegye le a kalapját, hogy kénye
lemben fogyassza el teáját.

— Köszönöm, Dario — mosolygott hálá
san a gyönyörű nő és legelőbb is a kalapját 
lelte le. Ugyanúgy voll fésülve, mint az es
télyen.

Most lesiklott róla a bunda és a számitó 
Gyorgyevicsné azt hitte, hogy conte Dario 
Amalfi clbüvöllen a lába elé fog hullani és 
ott fogja csókolni, ahol éri. Mert Gyorgye- 
vicsnén ugyanaz a toalett volt és ugyanaz az 
ékszer, mint az estélyen. És csábítóan vil
logtak a vállai, ingerlőén fehérlett a két mez
telen kar, észvesztőén a hattyunyak és a hó
kebel.

És ez a raíTinállság volt az n bizonyos na 
rancshéj, amelyen elcsúszott a gyönyörű

Bármit vásárol, /
követeljen / 
TELEXSZELUENVT!

. ............ ■■■■■■—

Kérje a

Kereskedők es iparoson 
Propaganda Szövetkezete 
(V., Báthory-utca 5.) 

ismertetőiét.

A történet folytatása sorrend szerint a vízszintes 1. és függőleges 1t 
sz. sorokban nyert elhelyezést. Ezeknek vakbetüi: o, a, s, z, b, d, 

e, i, e, t, r, e, n, á.

J2. Bécsi nemzetközi vásár.
Ha ineg van, szíves
kedjék as utolsó be
tűre egy ékezetet tenni 

33. Komoly pénz
35. Nemes szerv
36. Hosszú ideig
38. Kiöl
30. Helyiérdekű vasút

40. Régi fegyver
41. Ez a< angol szó eg 

utolsóelőtti sorban meg
található

(Vége következik) 
GÁL GYÖRGY

Copyright by 
Hétfői Napló.

Gyorgyevicsné. Ez a kiszámilottság, amellyel 
a conte érzékeire akart hatni és vak hódoló
jává akarta tenni a férfit: ez a kiszámított-! 
ság volt az a bizonyos lökés, amely össza- 
döntötte Gyorgyevicsné kártyalap-épületét.

— Ez az asszony nem gyónni jött ide, ei 
az asszony nem bűnbánó Magdolna — gon
dolta kiábrándultán a conte. — Ez az asz-, 
szeny számító démon vagy hetéra, aki val- 
lomásos könnyeivel csak a hatalmába akar, 
keríteni engem.

Elgondolkozva néhányszor fel és alá járt, 
majd megállt az asszony előtt és hidegen*  
fagyosan azt mondta:

— Mégis csak megfázhatik ilyan könnye
den. Vegye fel tehát a bundáját és tegye fel 
a kalapját, asszonyom.

Ezzel elfordult és az ablakhoz ment. Mire 
visszafordult, madame már nem volt a szo
bában.

Harmadnap pedig azt olvasta a conte, a 
Le Figaro és több más lap is közölte, hogy 
madame Natalie Gyorgyevics, a párisi 
walhai követ neje, hoszabb időre elutazott 
Párizsból.

VÉGE

Testvér, rokon, barát 
együttesen gyűjthet

teieiszeiványti
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Az amatőr-labdarúgás hegemóniáját 

nem lehetett elvitatni Budapesttől
Bemutatkozott az ország legjobb 44 amatőr-futballisfáia — 
A szép küzdelmek nagyobb nyilvánosságot érdemeltek volna

'A „proflmenfes" húsvéti ünnepekre „amatör 
tiapok" virradtak. Az MLSz Budapest váloga
tottja mellé Dél-, Nyugat- és Közép- kerületek 
válogatottjait látta vendégül. Az Üllői-uti pá
lyán

az olcsó árak mellett sem volt 4000 főnyi
nél több közönség a két ünnepnap négyes 

körmérkőzésén,
hm! szomorú bizonyítvány. A profimérkőzések 
magas iskolájához szokott közönséget egysze
rűen nem érdekli az ország legjobb 44 amatőr
futballistájának egymáselleni harca. Pedig az 

■ ősi vidéki humuszban felnőtt több nagytehet- 
ségü futballista csillogtatta meg nem minden
napi képességeit.

Több, gyakoribb fővárosi szereplés, erős

ellenfelek elleni küzdelem, csiszolás, neve
lés kell*  a javarészének.

De vannak köztük kész futballisták is, akiknek 
bármely „nagy" csapatunkban is hasznát ven
nék.

A kettős ünnepnapi küzdelmeket Budapczt 
csapata megérdemelten nyerte.

Nyugat elsőnapi balszerencsés meccse után tel
jesen inferiórissá vált. Közép jobb összeállítás
sal még nagyobb sikerrel szerepelhetett volna. 
Dél becsülettel állta meg helyét.

A Húsvéti
1. Budapest
2. Közép
3. Dél
4. Nyugat

serleg végeredménye:
10:7 gólarány 4 pont 
6:4 2 „
7:7 „ 2 „
3:8 „ 0 „

Dél kulturáltabb ‘futballtudása előtt meg kellett hajolnia 
a gyengén összeállított Középnek

Délmagyarország - Középmagyarország 4:2 (3:2)
A „vidéki nap" minden csábitó Ígérete elle

nére sem tudott az elsőnapi kettős programra 
másfélezernél több közönséget meghódítani. A 
már délelőtt kezdődött 111. osztály—V. osztály 
3:3 (2:1) és a II. osztály—IV. osztály 5.0 (1:0) 
tízórainak feltálalt tchetségkutató meccsek ulán 
„előételül'1 adta az MLSz a Dél—Közép mérkő
zést. Majorszky a biró, felállnak a csapatok:

Dél: Kucsmik—Török, Mógori—Kliment, Od- 
tobinák, Lindenberger—Gravácz, Sahin, Solti 
IV., Heim, Bukoveczky.

Közép: Ágai—Czakó, Dobozi—Tihanyi, Gö
rög, Bulyáki—Takács, Lantos, Horváth, Zsíros, 
pozsonyi.

A favorit a Közép, de nem azért futball a 
futball... Elegáns szép passzok, okos csatár
játék. Élvezet nézni.

Lantos lövi a vezető gólt (0:1) már az első 
percben, majd a 7-ikben Solti 11-esből

Odroblnák, Lindenberger — Sahin n., Fe- 
kete,-Kovács Solti IV„ Heim I., Bukoveczky

összeállítású csapata néz farkasszemet. Első 
perc: Fekete-Kovács a labdát fogó Szift kezéből 
a legszabályosabban mellel sodorja ki a labdái 
s rögtön utána a hálóba vágja, ám a biró, nem 
tudni mi okból, nem adja meg az ötletes és 
szemfüles csatármozdulat jutalmát. A közönség 
zúgolódik egy darabig s aztán elfelejtkezik az 
első bírói baklövésről, annál is inkább, mert a 
14. percben

egyenlít.
A Dél kulturáltabb technikája határozott fölényt 
biztosit számára.

Sahin gólja jelenti a vezetést, 2:1, ám Gö
rög 11-esből egyenlít a 25. percben, 2:2 

Befejezés előtt 2 perccel ismét
Sahin révén jut vezetőgólhoz Dél. 3:2

Szünet után a Középnél Glatzner a kapus. A 
mind erősbödő szél sokat ront a játékon.

A 32-ik percben Sahin bebiztosította Dél 
győzelmét. 4:2.

Dél csapatában Kucsmik, Mágort és Solti 
igen nagy tehetség. Solti finom búzásai a régi 
Patakira emlékeztetnek, de ő is „szaloi.futbal- 
lista". Közép — állítólag — jobb együttest állít
hatott volna össze, halfsora vesztette el a mécs
esét

Egy „igazi" meccs: l:4-r6l csatát nyert Budapest csapata
Budapest—Nyugatmagyárország 5:4 (1:4)

Fehér ingben lép pályára
Budapest csapatat

Régi—Gergely, Füstös—Hoffinann, 
Király—Grimm, Reiter, Készéi IL, 
Barna. Meggypirosban a

Nyugatiak:
Nők—Petrovics, Dómján—Horváth,

Steczovits, 
Cseszneky,

___ ____ ,____ ,,_  _______ , Mente, Ju
hász 11.—Kulcsár, Keleti, Nagy Zsöle, Németh, 
Kohut. Az egykori szegedi játékos, Martonossy, 
a biró. Minden szem Gergelyt, a jövő héten 
már Fradi-bekket és Steczovitsot, a 7—8 év 
előtti félelmetes kapufölé lövő „csatárvilágbaj- 
nokot" figyeli. Nyugat remekül kombinál, csupa 
ötlet, ész minden támadásuk. Budapestnek ha
mar lóg az orra, amikor

a 7. percben Kulcsár (04), a 16.-ban Keleti 
(0:2) s a 2O.-lkban Kohut fejesgólja (0:3) 
'után megpecsétcltnek látszik a meccs 

sorsa.
I

Szldják a „Stecót":
- Miért nem engedték el Kassára ...

— Felélednek a régi üllőiuti emlékek ...
Pedig az elhamarkodott húzások mellett Ste- 

ezovits tok szép és hasznos doigot is csinál. A 
32. percben

Caeazneky gólja némi vigaszt jelentene
(1:3), közvetlen utána Nagy Zsela a nyuga

tiak újabb gólját importálja (1:4)!
Budapest csapatában Régi kapus helyébe „uj 
jön Stilt személyében. Zuhognak a szép tárna-

dások éi lövések. A nyugati belső trió, különö
sen Keleti remekel.

— Mi lesz itt a második félidőben, amikor 
most nagy szél ellen lőttek ezek négy gólt...

Szünetben igen hatásos fejmosást kaphatott 
Budapest, mert alig hat percnyi játék után

Barna és Cseszneky fejes gólja 3:4-re csök
kentette az arányt.

Most Indul meg az igazi harc... Nyugat perc
ről percre lankadtabb, Budapest, mintha most 
kezdődne a meccs, nagyszerűen állja a bődüle- 
tes iramot. Barna könnyedén siklik át újra és 
újra a nyugati bekkeken. A 29. percben Steczo- 
vils passzából Király éles kapufát lő,

a visszapattanó labdát Reiter fejeli az üres 
kapuba. 4:4.

óriási! Az izgalom tetőfokra hág. Budapest to
vább ostromol. Eszünkbe jut a békebeli ma
gyar-német meccs.

A 34. percben Grimm lövése kapulécet sú
rolva jut Barna elé s az ötletes FTC szélső 

éles szögből mintagólt lő. 5:4!!!
Kimondhatatlan az öröm és ujjongás, ami 

; hátra van még, az már nem i« meccs, hanem 
ünneplés, öreg futballrókák a mérkőzés izgal
maitól holtfáradtan, verejtékező homlokkal 
mondogatták:

— Ilyet még nem láttam... Ennyit még soha 
nem drukkoltam ...

Futball volt ez a javából. A vidéknek alkal
mat kell adni a gyakoribb fővárosi vendég
szereplésre.

A „mumus" Nyugatnak minden — mindegy
KSzíp—Nyugat 4:0 (1:0)

Ezerőtszáz néző szendereg a pályán, amikor 
megjelenik a tegnapi csata két vesztes csapata,, 
hhogy eldöntse a harmadik és negyedik hely 
kérdését. Mindkét csapatban változások történ
tek és igy Közép:

Gárdoa — Czakó, Dobosi — Lantos, Rákosi, 
Buják! — Kolláth, Sárkány, Görög, Zsíros, 

Pozsonyi,
t Nyugat pedig:

Csizmadia — Handler, Petrovics — Horváth, 
Mente, Juhász II. — Kulcsár, Taar, Keleti,

Nagy. Német 
vsszeállitásu csapattal kezdi meg azt a küzdel
met, amely már eleve nem igér sokat, hiszen az 
ambíció a harmadik hhely ulán nem sokkal na
gyobb, mint a negyedik ulán. Fáradtak is s igy 
azután hosszú mezőnyjáték szükéges ahhoz, 
hogy végre a 25. percben

Sárkány és Kolláth összjátékból a szélső

Keszey remek öt gólját nem
BLASZ—Dél 5:3 (3:1)

éles lövéssel szerezze meg Középnek a veze
tést. 1:0.

Szünet után valamivel élénkebb az iram egy- 
Ideig. Csizmadia gólmentő bedobása kap tapsot, 
mig a 7. percben

Görög egyéni áttörése, amely gólt Is hoa. 
2:0.

A 16. percben Görög bomba kapufát lő, 
ami gól is, bár a biró nem adja meg, úgyhogy 
egy perc múlva Görögnek dühösen kell megismé
telnie a lövési,amely most már szabályosan köt 
ki a kapuban. 3:0. A 35. percben

Kolláth tanúságot tesz fürgeségéről és a ki
futó kapus feje fölött gólt fejel. 4:0.

Sok esemény nem adódik s a közönség már 
alig várja a következő mérkőzést, amely min
denesetre több izgalmat igér h’szen nagyobb 
tét

bírta Dél méltóan viszonozni

Háromezerre növekszik a közönség száma, 
mire kezdetét veszi a húsvéti „d<*rbi “ azon a pá
lyán, ahol más husvét idején 25—-30.000 néző 
eaorongott' egyéb derbik izgalmaitól fűtötten. 
Dél remekül felépített legényeit kedvtelve nézi a 
közönség s a közhangulat mindeneset: e mellet
tük van. A BLASz kopott trikóju csapata

Szift — Gergely, Füstős — Hofmann, Ste- 
covlts. Király — Belter, Éber, Keazcy II„ 

Caeszneki, Barna
. «szeállitásban kezdi meg a mérkőzést, mig ve
lük szemben Dél-

Kucsmik — Török, Tóth IL — Kliment,

tartó labdáját Caeszneki a fára oxfordozza, 
ahonnan visszapattanva, Keszey simán tolja 

a sarokba 3:1.
Szünet után szép BLASz-támadás s a 2. perc

ben Keszeg egész közelről már a léc alá tolja az 
újabb gólt. 4:1. Dél valahogy összeszedi magáti 
a baloldal formás támadásából

Fekete-Kovács szép gólt lő. 4:2.

CSlSZNfky

’ iuwr*
ODRXJBlNAtt

lUWíy
A BLASz GÓLZSÁKJA A SOK VISZONTAGSÁG 
UTÁN NYARALNI KÜLDI A LABDÁT — 

DÉLRE. ELSŐ FÉLIDŐ: 38. PERC. 3:1.

Solti pauzával Fekete-Kovács mint a vil
lám nyargal végig a pályán és Uz méterről 

szabályos gól zúdul a kapuba. 0:1.
Viszonzásul Keszeg 18 méteres lövése pattan 

vissza a kapufáról. A 19. percben a fürge és fel
tűnően jól mozgó Reiter cikázik le, beadását

Keszey, a BLASz gólzsákja közelről bevágja. 
1:1.

Igaz, hogy offszájdon állt Reiter, de ilyen „ki
csiségekre" ez a biró nem tekint. A BLASz fö
lénye egyre jobban kialakul, ebben azonban a 
szél is támogatja. A 33. percben komért rúg 
Barna, az Ívelő labdát kapufára fejeli, majd 
utóbb lövi, végül is

a gólraéhes Keszey bevágja. 2:1.
A 38. percben már tumultus, komplikált gól 

következik,
a labda Stecovlts elé kerül, akinek kapura

Most jön egy periódus, amely Dél részére so*  
kát kínál, de Salán egymásután két nagy hely*  
zctet „paccol" el. A félidő közepén tartunk, ami
kor a BLASz szédületes ostrommal fenyegeti a 
déliek kapuját:

17 lövés száll egymásután kapura, a „rumli" 
óriási s a közönség sikoltozik az Izgalomtól.
Végül is a kapus ment s a nagy izgalom 

tapsba oldódik. A 27. percben jó keresztpassr 
száll Bukoveczky elé, aki kiugrik s közelről jól 
megvágja a labdát. 4:3. Most jön a javai — gon
dolná az ember, hiszen egyenlítésre van idő. A 
közönség hajrával biztatja Dél csapatát, de a 
biztatás sem tudja pótolni azt a hiányt, ami a 
BLASz tudásával szemben ezúttal kétségtelenül 
mutatkozik. A 40. percben a telhetetlen Keszeg 
kornerből gólt fejel s ezzel végleg megdönti a 
déliek dicséretes ellenállását. 5:3,

A kóborló prolik 
fekete husvétja

A vert mezőny kiötlő pikantériái: a Ferencváros, 
a Hungária, a III. kerület és a Bocskai veresége

Szép, „mélytónusu“ husvét virradt a kon
tinensen kóborló proficsapatainkra. A tónus 
annyira mély, hogy szinte — fekete. A szo
morúság szine.

Vereségről számol be a telefon és a távíró 
az egész vonalon, oly?n vereségekről, 
amelyekért feláldozták a fővárosi közön
séget a és futball nélkfil hagyták az egész 

országot.
Ha ezeket az eredményeket nézzük, akkor 
meg kell állapítanunk, hogy bámulatraméltó 
volt az előrelátás. Mert hiszen végeredmény-

ben még őrülhetünk is, hogy proflsportunk 
e dicstelen attakjait nem kellett végigszen
vedni. A vereség oka?... nehéz a feleletet 
megtalálni. Rövidesen úgy is megérkeznek a 
mázsás beszámolók, amelyek megmagyaráz
zák, hogy ez a „fekete husvét" nem is — fe
kete. Lejtős pálya ... pártos ... ellenszél. .« 
no és nem utolsó sorban nz ellenfél tudása. 
Bár ez utóbbira — megjósolhatjuk —, nem 
sokszor lesz hivatkozás. A nagy húsvéti kó
borlás azonban sehogy sem volt hasznára a 
magyar márkának.

Nem tehet szemrehányást egymásnak a három „nagy“
BASK—HUNGÁRIA 44 (3:0)

Belgrád, ápr. 16. A Hungária vasárnap a bel
grádi RSK-náhján vereséget szenvedett a' BASK 
csapatától. A vendéglátó csapat az első félidő
ben S.O-ra vezetett Dettlinger (2), Pribicsevics és 
Tomasevics góljaival. A Hungária egyetlen gól
ját Cseh II. lőtte.

A meccset 12.000 főnyi közönség jelenlétében 
Jaksimovics jugoszláv biró vezette. A meccs 
előtt a BSK 4:l-rc győzött a Jugoslavia ellen.

BSK—Hungária 6:1 (2:1)
Belgrád, ápr. 17. A kék-fehéreknek husvét 

másodnapján sem sikerült a győzelmet kihar
colni, bár a csapat • minden tagja *a  lehető leg-

jobbat igyekezett nyújtani. A BSK kemény, dur
vaságra hajló játékkal a félidőben 2:1-re veze- 
telt, majd f>ég>eredménpben 6'4 arányú győzelem
mel zárta le a meccset. A körmérkőzést a BÁSK 
nyerte, mely a döntőben a Jugoslavla ellen győ
zött 4:2 (1:1) arányban.

AKADEMISK BOLDKLUBBEN—ÚJPEST 
2:1 (04)

Kopcnhága, ápr. 16. Az Újpest második dániai 
turumérkőzése balul ütött ki. Heves szél telte 
irreálissá a játékot, a balszerencse is a magyar 
csapatnak lett a kísérője és igy az újpesti csa
pat egy gólnyi differenciával vereséget szenve
dett. Az újpestiek egyetlen gólját P. Szabó lőtte.

TUNGSRAM DUÓ? "X
NAGY SEBESSÉGNÉL IS BIZTOS VEZt i ÉS!
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ÚJPEST—AKADEMISK ROl.nKI.EBBEN, 
CLUB EREM LOMB. >■« (]>•).

Kopenhága, április 17. Tljpett harmadik mér
kőzésén n Kopcnhága válogatottul egyenlő erejű 
kombinált csapatot kapta ellenfelül, melyet 
»M<5p, fölénye*  játék után 3:0 (2:0) arányban
győzött le. A lilnfehérek góljai közül kettőt 
Avar, egyel pedig Sáros lőtt.

FERENCVÁROS—MINERVA W 5:1 (2:1)
Berlin, ápr. lő. A Ferencváros volt az egyik 

résztvevője a berlini Minerva 93. által rendezett 
húsvéti labdarugó-körmérkőzéseknek. Az első 
meccset a ferencvárosi csapat a rendező egye 
sülét ellen játszotta, amelyet 2.7 arányban 
végződött félidő után 5:1 re győzött le. A vezető 
gólt n berlini Ivankovlcs lőtte, ám n Ferencvá
ros erősített és szünetig kél gólt szerzett Ta
kács II. és Toldi révén.

A második félidőben a Ferencváros mindvégig 
ura maradt a helyzetnek. Az 5. percben Laki, 
a 10. percben Szikéig és a 30 percben Toldi 
szerzett gólt. Középcsnlárt Székely, centcrhalfot 
pedig Turay játszott. Mindkettő kitünően látta 
el feladatát.

Előzőén a bécsi IV.1C játszott ét győzőit 3:1 
arányban a Hcrtha USC ellen

WAC— FERENCVÁROS 4:3 (2:3)
Berlin, április 17. A Minerva 93. húsvéti lab

darugó tornájának mósodnapjún a Ferencváros 
a bécsi WAC-col került szembe. A küzdelem a 
Ferencváros 4:3 arányú vereségével végződ üti 
ugyan, de a magyar bajnokcsapat mindvégig 

Turay Toldi

szebben játszott, mint ellenfele és csak azért 
hagyta el vereséggel a pályát, mert nem akarta 
ellenfele kemény játékmodorát átvenni. A mécs
eset a Herlba-pályán húszezer főnyi közönség 
előtt játszották.

A vezető gólt a 12. percben a WAC érte el 
Müller révén, de Toldi öl perc múlva egyenlí
tett. A 26. percben Takács Sestát, a bécsi válo
gatott kitűnő hátvédjét ügyesen átjátszotta és 
lövése a bécsiek kapujában táncolt. 2-7. Két perc 
múlva Toldi a zöldfehérek harmadik gólját lőtte. 
3 1. s csnk a 13. percben tudott a WAC Cisar 
révén szépíteni az eredményen. Félidő 3.2 i»olf 
Szünet után a bécsiek durva játékba kezdtek, 
mig a Ferencváros mindvégig változatlanul a 
szokott, fair játékát folytatta. A iá. percben 
Hiltl cgyonlitelt, majd öt perc múlva, Braun, n 
bécsiek balösszekötője megszerezte csapatának a 
győztes gélt. A WAC ezután védelembe tömörül! 
és u Ferencváros kitünően felépített támadásai 
ellenére is nagv szerencsével gól nékül kihúzta 
a játékidő hátralevő részét. A Ferencváros já
téka a vereség ellenére is nagyon tetszett n ber
lini közönségnek s a csapatot mint a négyes kör
mérkőzés erkölcsi győztesét ünnepelték.

FC WIEN—BOCSKAI 2:1 (2:1)
lJíge, Apr. 16. A belga földön játszott húsvéti 

körmérkőzés résztvevői a debreceni legénységen 
kívül a bécsi FC Wien, u francia FC Lyon és a 
belga FC Lii'gc voltak. Fatális pech kísérte a 
Bocskait a husvétvasárnapi meccsen, amikor ál
landóan fölényes játéka mellett vereséget szen
vedett az FC Wien csapatától. A Bocskai gólját 
Markos lőtte.

FC LYON—BOCSKAI 2:1 (2:0)
IJégr, ápr. 17. A debreceniek husvét hétfőn 

nz FC Lyon csapatával kerüllek szembe és 2:1 
(2:0) arányban kikaptak. A Bocskai gólját Eőry 
lőtte a második félidő 33. percében.

UERSCIIE SK—III. kér. FC 2:1
Amsterdam, ápr. 16. Az úgynevezett „Arany- 

malom-torna" mérkőzésein belga Licrschhe 
SK, a budapesti Hl. kér. TVE, az amsterdami 
Ajav és a bécsi Adtaira vettek részt. Nagyszerű 
sportesemény volt ez, amelynek szomorú ma- 
gynr szenzációja, hogy a ///. kér. FC a husvét- 
vasárnapi mérkőzésen vereséget szenvedett 7.2 
arányban a belga I.ierschc SK csapatától. Kel
lemetlen ez n vereség már azért is. mert a torna 
másik középourópni reprezentánsa, az Admtra 
ugyancsak husvét vasárnapján fölényesen, 8:0 
arányban verte a hollandus Ajax csapatát.

AJAX—111. kér. FC 6!3 (2:2)
Amsterdam, ápr. 17. Az óbudai legénység hus

vét másodnapján nz Ajax csapatával került 
szembe, amelytől 6:3 (2:2) arányú érzékeny ve- 
icsegct szenvedett. A kerületiek góljait Blaskó 
(21, és Iirössler lőtte. A döntő mérkőzés során a 
bécsi Admira győzött 6:2 arányban a Licrsche 
SK csapata ellen-

KISPEST—TAC «:1 (5:0)
Temesvár, ápr. 16. A Kispest husvétvasárnap 

fölényes szép játék után 6:1 (5:0) arányban győ
zött a Temesvári AC együttese ellen. A gólok kő. 
ni! Szabii H. hármat, majd Szabó /. Szépéiig és 
Kormos egyet egyel lőtt, A temesváriak gólját 
Korong szerezte ’

KISPEST-KINIZSI 0:0
Temesvár, ápr. 17. A piros-feketék másnap a 

rendkívül feljavult Kinizsivel szemben gólnélküli

Hátizsák, sí tor
f-pcciálla kószitőle

LÖWY OSZKÁR
há'Izsák ói ponyvagyártó

(lsem: Sas utca 20 f. 128 93
üa<«ti Wekerle Sándor-utca 24. 

dÓMctlent Vívtak ki. A közönség mindkét nap 
melegen ünnepelte a kiipe»tieket.

BUDAI „11“—-LUSTENAU AC 6:2 (2:1)
Lnalenan, ápr. 16. A vararlbergi Luslenati volt 

a színhelye a Budai „11“ husvétvasárnap! túra
mérkőzésének, amelyet a budai csapat 2:l-e*  
félidő után 6:2-re nyert meg. A gólok közül 
Stanciik (2,1 Magda, Törés, Polgár és Rökk 
egyet-egyet lőtt.

•’ BUDAI 11—FC BRÜHL 0:0
St Gálién, április 17. A budaiak húsvéthétfői 

mérkőzésén az FC Brühl együttesét kapták 

ellenfelül, amely rendkívül erélyes futballt ját
szik. A csapat tagjai kissé megfélemlítve, nem 
fejthették ki képességeiket s bár mindvégig 
nagy fölényben voltak, az erélyes romboló vé
delemmel szemben nem sikerült a góllövés. Így 
az eredmény gólnélküli döntetlen.

ATTILA—TLEMCEN 2:0 (1:0)
Oran, ápr. 16. Az Attila Észak-Afrikában tú

rázó csapata nagyszombaton Tlemcenben mér
kőzött a helyi csapat ellen, amelyet szép játék 
után, Simonyi és Mátéfl góljaival 2'0-ra győzött 
le. A félidő IX) arányban zárult.

NEMZETI—OG CANNES 4:2 (3:1)
Cannes, ápr. 16. A húsvéti internacionális kör

mérkőzések során a Nemzeti kitünően startolt.

Megakadt a profiválogatott g 
MAGYAR PBOFIKOMBINÁLT—KOLOZSVÁR 

VÁLOGATOTT 2:0 (1:0)

Kolozsvár, ápr. 16. A profik szép technikás 
játékukkal egycsapásra meghódították Kolozs
vár közönségét, amely lelkesen ünnepelte szép 
Játékukat. l:0-ás félidő után 2:0 arányban győz
tek a vendég professzionisták.

AmatőrbajnoksáQ
A husvét csapataink túlnyomó részét vidéken 

.’•*  külföldön találta. A bajnoki mérkőzések kö
zül kiemelkedik az EMTK imponáló győzelme, 
i vándordíj küzdelmeknél pedig a IV. osztályú 
RÁC győzelme két másodosztályú ellenfele fö
lött.

I. OSZTÁLY
EMTK—VI. kér. FC 5:0 (3:0). Góllövők:

Bakk (2), Matlag (2) é» Koronczy. Az EMTK 
otthonában fölényesen verte a rákospatakiakat.

III. OSZTÁLY
/. csoport

SzAC—KAOE 4:0 (1:0). Góllövök: Vizkeleli 
(2), Linczingcr és Kovács.

2. csoport
MSC—Vérhalom 0:0. A megyeriek többet tá

madtak.
A RÁC nyerte a pestújhelyi 

körmérkőzést
VASÁRNAP

RÁC—PSC 2:1) (1:0). Góllövők: Ecker és Nér- 
dny. óriási meglepetés a palotaiak győzelme.

ZSE—UMTE 3:0 (2:0). Góllövők: Fézler (2) 
és Tóth.

HÉTFŐ
RMTF.— PSC 2:2 (2:0). Góllövők: Szigeti, Se

re**  RMTE, Szedre*  é» Borán.
RÁC—ZSE 4:3 (4:1). Góllövök: Tóth, Gál (2) 

és Nárday, ill. Fekecs I., Hanusz és Fekecs III. 
Újabb meglepetés.

Az EMTK győzött 
a pesterzsébeti viilámtornán
Hungária—BTSC 2:0 (1:0). Góllövö: Vörös 

(2).
EMTK—Hungária 2:0 (1:0). Góllövök: Bakk 

és Dobos.
ETSC—VI. kér. FC 1:0 (1:0). Góllövő: Nagy. 
ETSC—EMTK 1:0 (1:0). Góllövő: Nagv.
Hungária—VI. kér. FC 1:0 (1:0). Góllövő:

Vörös.
EMTK—VI. kér. FC 2:0 (2:0). Góllövők: Do

bos és Koronczay.
A torna eredménye: 1. EMTK 3 játék, 4 pont, 

1:1 gólaránv. 2—3. Hungária és ETSC 3-4, 
2:2. 4. VI. kér. FC 3—0, 0:4.

UTE—FÖTE 7:5 (5:4). A FÖTE kétszer is 
vezetett két góllal.

Elektromos Művek—UTE 6:3 (2:2). Rendkí
vül izgalmas mérkőzés. Fodor nyerte meg mes
terhármasával n mérkőzést. A többi gólt CséíTay 
(3) és Kollarovics (3) dobta.

Az Elektromosmüvek kézilabda
csapata fölényesen nyerte 

a Speiser-vándordijat
HÉTFŐ

UTE—FÖTE 7:0 (írt). A FÖTE • lielyválasz- 
tásnál a széllel szemben döntött. Ez okozta 
vesztét.

l'.lektromoa Művek—-VÁC 10:1 (5:1). Gól
dobó: CséíTai (7), Fodor és Csathó (2), ill. 
Salgó. Remek játék után győzött a kék-sárga 
együttes.

Első ellenfele az OG Cannes volt, amelyet jő já
ték után 4 2 arányban győzött le, miután a fél
idő 3:t-re végződött a Nemzeti javára. Góljait 
Biháml (2), Odry és Stahl lőtte. A magyar csa
pat ötletes csatárjátéka kellemes benyomást kel
lett. A döntőbe a Nemzeti ellenfeléül o pilseni 
Viktória került, amely 2:l-re győzte le az Olim- 
pique Ardhbest.

VIKTÓRIA PILSEN—NEMZETI 3 1 (1:1) '
Cannes, ápr. 17. A Nemzeti 3:1 (1:1) vereséggel 

zárta le a franciaországi turameccseit. melyet a 
Viktória Pilsentöl szenvedett el. A Nemzeti ve
reségére éppen elegendő mentség akad. Szén 
drőt és Belcsiket hamarosan lerúgták, úgyhogy 
kilenc emberrel játszott a csapat. A fekete-fehé
rek egyetlen gólját Flóra lőtte.

AMTE—SZEGED FC 2:1 (2:1)
Arad, ápr. 17. Szeged együttese a második 

ünnepnapon a kitűnő formában lévő Aradi Mun
kás Testedző Egyesület csapatától 2:1 (2:1) ará
nyú vereséget szenvedett.

A POSTÁSOK KETTŐS DÖNTETLENJE 
NAGYVÁRADON

Nugyvárad, ápr. 17. A Postások csapata hus
vét első napján a NAC ellen 3:3 (3:3) arányú 
döntetlen eredményt ért el. A kitűnő budapesti 
amatőrcsapatra igen hízelgő eredményt kiváló 
játékkal érték el a vendégek.

Husvét hétfőjén a Chrisana ellen 1:1 (1:1)
arányú szintén döntetlen mérkőzést vívott a 
Postások legénysége, amely szép technikás já
tékával teljes mértékben kivívta a nagyváradiak 
tetszésé t.

Egyéb külföldi iúra- 
eredmények

Párls: Városi válogatott—Portugál hadsereg
válogatott 2:2. — Bukarest: Sparta—Vcnnus 3:2. 
Sparta—Tricolore 7:1. — Krakó: DFC—Visla 4:1. 
— Düsseldorf: Schwarz-Weisz—Amsterdamé 
VV 7:1. — Deventer: Kelelhollandia—Grashop- 
pers (Zürich) 3:1.

yőzelmi szekere Kolozsvárott
UNIVERSITÁTEA—MAGYAR PROFI

KOMBINÁLT 4:0 (4:0)
Kolozsvár, ápr. 17. A kolozsvári bajnokcsapat, 

az Univcrsitatea ellen második napon szeren
csétlen meccset vívtak a prolik. Mezőnyben tel
jesen egyenrangú ellenfelei voltak a kitűnő 
egyetemistáknak, de a kapu előtti tudományuk 
csődbe jutóit. A 4:0-ás vereség mindamellett 
rendkívül súlyos cs érthetetlen.

Pelléék gyöngyösi husvétja
Gyöngyös, ápr. 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjelen 
tése.) Pelle István és a teljes olimpiai tornász
keret két napra vendége volt Gyöngyös városá
nak és a Gyöngyösi AC-nak. A megérkező torná
szokat fellobogózott, virágdísze*  pályaudvaron 
hatezer főnyi közönség várta, majd innen az üd
vözlőbeszédek elhangzása után diszfelvonulás- 
sal istentiszteletre és diszebédre mentek a meg
hívottak. Délután diszbemutató volt. Bakó Osz
kár dr., a GYAC alelnöke, pompás rendezéssel 
biztosította a sportünnepély sikerét, úgyhogy 
5000 főnyi közönség gyönyörködhetett a díszbe
mutató káprázatos tornamutatványaiban. A jól 
sikerült sportdélutánt este az intézmények, az 
egyesületek és a hatóságok. részvételével nagy 
bankett zárta le.

SPORTHÍREK
JÖVŐHETI FUTBALLPROGRAM

Szombat: Újpesten: Újpest—III. kér. FC. Va
sárnap: üllői-úti pálya: Ferencváros—Hungá
ria, előtte: Kispest—Szeged. Millenáris: Nem
zeti—Attila, Sport-utca: Budai „11"—Soroksár. 
Debrecen: Bocskay—Somogy. (A Nemzeti—At
tila meccs még bizonytalan.)

X Elbúcsúzott a vIzinólA.ntfnpőtlás. A jövö 
vasárnap Németországba induló vizipóló-után- 
pótlási csapat husvétvasárnapi mérkőzése nagy 
érdeklődést váltott ki a közönség körében. Az 
ellenfél a B. válogatott csapat volt Herendyvel 
és Tarródyval megerősítve. Első félidőben a B. 
válogatott szerezte meg a vezetést, de szünet 
után feljött az Utánpótlás csapata is 6s ebben 
a félidőben a mérkőzés igen magas nívón moz
gott. A kitűnő technikával és taktikával játszó 
csapatok mérkőzésének láttán az az érzésünk, 
hogy a fiatalok csapata méltóan fogja képvi
selni színeinket a legkeményebb német ellenfél
lel szemben is. Az első félidő góljait: Vágó, 
Brandy és Bozsi lőtték. Szünet után Brandy, 
Rajky 11., Bozsi (2) voltak a gólszerzők. A B. 
csapatban Vágó és Bozsi igen jó formában van
nak. Az Utánpótlásból Brandyt, Hazait és 
Rajki //.-őt kell kiemelnünk. Az uszóversenyek 
eredményei közül kiemelkedik az egri Bitskey 
111. 1.13 mp pompás ideje, nki ezzel az ered
ményével a legjobbak közé küzdötte fel magát. 
Ha fejlődése ilyen tempóban halad, rövidesen 
az európai első klasszis sorába kerül.

X Kehrling és Pálinkái küzdelme a BLKE 
lenniszpályáján. Az utóbbi idők egyik leg
nagyobb sporteseményét a héten rendezi n 
BLKE a Horthy Mlkiós-uli pompás dltztennlsz- 
pályáján. Olaszország és Magyarország legjobb 
tenniszezöi mérkőznek és ez a küzdelem nem
csak társadalmi és az olqpz-magyar barátság 
szempontjából' jelentős, hanem rendkívül nagy 
sporlértéke van. Az olaszok már csütörtökön 
Budapestre érkeznek és ünnepiesen fogadják 
őket. A viadalt pénteken, szombaton és vasár
nap tartják meg a Horthy Miklóg-uli pályán, 
amelyen 3000 néző számára van kitűnő hely s 
azonkívül, ha esetleg eső zavarná meg a nagy 
küzdelmet, a nézők a BLKE klubházában fedél 
alá jutnak. Az olasz-magyar lennlszösszecsapás 
mindegyik szama tennisreseménv, de különösen 
nagy érdeklődéssel várják Kehrling Béla mér
kőzését Palmierlvel. Kehrling nagy tréninggel 
készülődik erre a mérkőzésre, mert Palmieri a 
legjobb olasz tenniszező, nagy forrná bún jön

Budapestre. Palmieri tavaly még professzio
nista, de kérelmére visszavették öt az amatőrök! 
táborába. Nemzetközi mérkőzéseken — a Dán 
vis-Cup meccseket kivéve — starthoz állhat.

X Csiszár kiütéssel győzte le Pöralscht. A Be- 
ketow-cirkuszban hétfőn este rendezett profes
szionista boxmérközésen Csiszár kiütéssel 
győzte le Pörnischt, a jeles német versenyzőt 
Welsz (magyar) Takács ellen, Hochmann az 
osztrák Brodmann ellen, a francia néger Curncy 
pedig Scbreiber (magyar) ellen győzött.

Budapesti lóversenyek 
a Tavaszi dijat Musset, 

az Áprilisi nagy handicapet 
Consul nyerte

A húsvéti programok pompás versenyekkel 
szórakoztatták a turf látogatóit. A kettős ver
senynap futamai közül a Tavaszi-dij és az clőre- 
fogadásos Áprilisi nagy handicap emelkedtek ki. 
Az előbbit Musset, a flyerkirály nyerte meg 
könnyen Benvenuto és a nagy favorit Thank you 
ellen. Thank you rosszul startolt, de nem any- 
nyira, hogy az mentségére szolgálhatna. Ugyan
csak csődöt mondott az Áprilisi nagy handicap 
favoritja Corvinus s még csak helyezést sem 
tudott elérni. A fordulóig Tékozló hosszakkal 
elszaladt ellenfeleitől, a távnál azonban már 
együtt volt a mezőny, ott egyszerre Consul és 
Kurucz törtek előre, Liílle Nubian pedig kívül
ről kísérelte meg a támadást. A három ló nagy
szerű küzdelméből Consul került ki biztos győz
tesként. A favoritoknak egyik versenynapon, 
sem volt szerencséjük. Vasárnap csak Habari 
és Puszta, hétfőn egyedül Tihany felelt meg a 
bizalomnak. Vasárnap Pali győzelme hozta a 
szezon első kvótaszenzációját 10:447 pengőt. — 
Részlete*  eredmények a következők:

VASÁRNAP: I. FUTAM: 1. Dreher J. Inkán 
(1JÍ) Gutái, 2. Fontos (pari) Sejbal. Fm.: Kopó, 
Inlay, Honiss. Tót. 10:24, 13, 13. — II. FUTAM: 
1. Hajdú D. Pali (14) Hatscher, 2. Urfl (2) Balog. 
3. Mint a madár (20) Gál. Fm.: Fonólány, ke
gyes, Add oda, Biri, Coruila, Bona, Gyöngyike, 
Vadvirág, Cabochon, Sweetheart. Tót.: 10:447, 
70, 20, 109. —- III. FUTAM: 1. Kengyeli ménes 
Musset (2) Csapiár, 2. Benvenuto (10) Tuss. Fm.: 
Thank you, Paksi. Tót.: 10:28. — IV. FUTAM:
1. Mr. Corner Vindobona (6) Sejbal, 2. Honvéd 
(16) Woolbert, 3. Pici (6) Klimseha. Fm.: Tiro, 
Do it now! Módos, Mirjam, Hetre. Tót.: 10:75, 
24, 30, 23. — V. FUTAM: 1. Recves H.-né 
Habari (2 reá) Gutái. Fm.: Baksis, Azra. Tót.: 
10:16. — VI. FUTAM: 1. gr. Wenckheim D. 
Puszta (pari) Sejbal, 2. Segesvár (6) Tóth A., 
3. Ducky (10) Balog. Fm.: Alvincz, Arató, Pá
linka, Martinsberg, Tücsök, Gyöngvház, Taka
rodó, Neptum. Tót.: 10:36, 18, 19, 31. A Pali-< 
Vindobona-double: 5:1460.

HÉTFŐN: I. FUTAM: 1. Issekutz Gy. Tihany 
(2 reá) Balog. Fm.: Sátán, Kolcbis. Tót.: 10:14.
H. FUTAM: 1. Reeves H.-né Habar! (4) Gutái,
2. Suta (l’/i) Sejbal, 3. Szászorszép (6) Tóth A. 
Fm.: Partagas, Zsuzsu, Bellevue, Napfelkelte, 
Fegyelem. Tót.: 10:75, 19, 16, 16. — Hl. FUTAM:
I. hg Festetics Consul (6) Wcisshach, 2. Kurucz 
Sejbal. 3. Litlle Nubian (4) Gutái. Fm.: Corvi
nus, Kellermann, Tékozló, Szittyavér, Csatlós, 
Verity. Tót.: 10:66, 22, 31, 24. — IV. FUTAM:
I. Miss Vera Reménység (10) Hevesi, 2. Sepia
(5) Guiai. Fm.: Mabira, Babieka II. Tót.: 10:77.
V. FUTAM: 1. SchifTer M. Jogar (12) Csuta, 2. 
Hárem (12) Kupái, 3. Pervesztes (6) Weissl>ach< 
Fm.: Kis Alag, Kitáblázás, Bonnetable, Fuvolás, 
Vakmerő, Csopak, Suhancz, Ragyogó, Vágjad, 
Peleador, Leila. Tót.: 10:141, 47, 54, 28. — VL 
FUTAM: 1. Blaskovich A. Ilka (10) Csuta, 2. 
Dorna (13-á) Weissbach. Fm.: Kopó, Traján, Ta
tár. Tót.: 10:57, 22, 17. A Habari Jogar-doublo: 
5:772.50.

Bécsi lóversenyek
A húsvéti freudenaui versenyek részlete*  

eredménye a következő;
VASÁRNAP: I. FUTAM: 1. Klnoprlnz (2«I 

Szilágyi, 2. Vilja (5) Hoeller. Fm.: Pás de Ca« 
lais, Ecarté, Romanov, Tol.: 10:28, 20, 28. —•
II. FUTAM: 1. Suntime (p) Szabó L., 2. Mágnás 
(10) Bosko, 3. Cascade (5) Allmann. Fm.: Happy- 
horse, Bellator, Famos, Isollabcla, Sylva, Cyp- 
ricnne, Sftlambo. Tót.: 10:28, 11, 37, 26. — III. 
FUTAM: 1. Baboa (2)4) Gulyás és Pascal (12) 
Szabó L. Fm.: Phönix. Hulán. Tol.: 10.21 és 
28, helyre: 20, 24. — IV. FUTAM: 1. Flrst Start 
(l>á) Gulyás, 2. Brlsk (1%) Szabó L., 3. Wald- 
fec (3) Tóth B. Fm.: Barcs, Michela, Chesnut. 
Tót.: 10:21, 14, 14. — V. FUTAM: 1. Saint Louls
(6) Reinwald, 2, Twilight (2/í) Varga, ‘3. Wer- 
mouth (5) Krausz. Fm.: Problem, Annabel, 
Tourtcreau, Széplak. Tol.: 10:69, 19, 12, 19. —■
VI. FUTAM: 1. Apollónia (2Ü) Gulyás, 2. Maxi
mum II. (3) Bosko, 3. Kamerád (5) Müller. Fm.í 
Anubis, Suzy, Daru, Parsifal, Sovrana. Tot.s 
10:31, 1.4, 16‘ 17.

HÉTFŐN: I. FUTAM: 1. Dcrltfi (5:10) Gulyás 
B., 2. Raló (5) Müller, 3. Szigetvár (16) Ileller. 
Fm.: Gloriosus, Michele. Tót.; 10:13, 11, 14, —t
II. FUTAM: 1. Dark-fllly (3) Tóth R., 2. Valér- 
land (4) Bosko, 3. Rumba (5) Szabó L. Find 
Monté, Türelem, Ecarté, Buccols, Germanie, 
Boris, Ballkönig, Inkáb. Tol.: 10:30, 14, 16, 13.
III. FUTAM: 1. Tabrl*  (5) Szabó L., 2. Bandita 
(8:10) Bosko, 3. Jlappy-horse (8) Weckermann. 
Fm.: Herbn, Prelty Molly, Sámson, Gin. Tol.: 
10:52, 21, 13, 23. — IV. FUTAM: 1. Tizlan (2:10) 
Szilágyi, 2. Roxane (8) Tóth B., 3. Marabu (•>), 
Szabó L. Fm.: Rag, Famos Tót.: 10:11, 11, 10,

V. FUTAM: 1. Timur Lénk (5) Boskó, 2. Ta- 
quin (l’/i) Kollár, 3. Kamerád (6) Reinwald. 
Fm.: Leicester. Tót.: 10:104, 44, 20. — VI. FU
TAM: 1. San Marllno (p) Kollár, 2. Eiswind (3) 
Boskó, 3. Heros (10) Kaimét. Fm.: Carolus, Pan, 
Isolnbelln, Maximum II., Abwechslung. Told 
10:18, 13, 15, 32.

★
A Rákosi d.jra végzett zárómunkák során 

Keszkenő és Finom Rózsi messze kiváltak ellen
feleik közül. A verseny e két ló párharcának 
ígérkezik. Meglepetést a zárógaloppokban részt 
uem vett Feldhcrr okozhat,
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Útban az Európa-Kupa
válogatón ökölvívóink győzelme felé .., 

12:4 arányban győztek Csehszlovákia ellen

Tossék 8 íeonagiobb siker
Blhlnnl, ■ ■ PESTEN t

BETHLEN-TÉRI SZÍNPAD Jegyrendelés 443—70.

Ax oxtoba áprilisi eső vigasztalanul szeme
telt vasárnap estefelé, elrontva a sok fáradt 
pesti ember húsvéti szórakozását, de a ligeti 
vurstliban állt a mulatság. Az Allatkert felé 
vezető utón összetalálkozott a két tömeg: a liget
ből hazaigyekvők és a Beketow-cirkusz nem- 
xetközi sporteseményét élvezni készülők tekin
télyes csoportja.

A magyar ökölvivőgárda husvétvasárnapján 
este egyik legkeményebb internacionális ellen
felével vivta élvezetes küzdelmét. Csehszlovákia 
válogatott ökölvívói állottak szembe a magya
rokkal, akik ismét diadalmas csatát nyertek:

■ csehszlovák válogatottak 12:4 arányban 
legyőzötten hagyták el a ringet.

KanA*otMzÁ*{f  Arthur, a magyar boxolók 
„vérije" olyan legénységet állított a kötelek 
közé, amelynek minden tagja pompásan vere
kedett és a magyar csapat ezzel legkomolyabb 
favoritjává vált az Európa-kupa küzdelmeinek.

A húsvéti meccs jól indult. A magyar csapat 
légsulyu reprezentánsa:

Bcnácsl, kiütéssel nyerte meg mérkőzését 
a csehszlovák I'iala ellen.

A bantamsulyban már keményebb küzdelem 
volt és Lovas csak nehezen döntötte el a maga 
javára a mérkőzést Prochaskával szemben.

A pehelysúlyban olimpiai bajnokunk: Én "kés 
István szállt ringbe Kundela ellen. A rutiniro- 
zott magyar és olimpiai sampion az első két 
menetben okos beosztással dolgozott, hogy az 
utolsó roundban „kikészítse" a jóteslü ellen
felet. Pontozásos, de fölényes győzelem volt.

A fiatal könnyűsúlyú Haranghyt lelkes bizta
tás kisérte és ő nem is volt hálátlan a publi
kummal szemben: a csehszlovák Stefanek meg- 
verten maradt a porondon.

A weltersulyban vívott küzdelmet meglehető
sen pesszimisztikus hangulat kísérte. Tokaji 
III.-nak nem jósoltak nagy jövőt a boxoló- 
próféták Stöckllel szemben. A magyar versenyző 
azonban különösen az utolsó roundban nagy 
teljesítményt végzett, úgyhogy végül füttykon
certet kaptak a pontozóbirák, amiért döntetlen
nek látták a mérkőzést. •

Egy vereség kilátásai mindenesetre a leve

„AMATÖR jeligére a kiadóba"
Ái ^szövetségi amatőrzsürl, amely hétről 

hétre szigorúan utasítja az alszövctség futball- 
egyesületeit, hogy a játékosok tiszteletére ren
dezendő vacsorákat pontosan jelentsék be a 
menüvel együtt nehogy — horribille dictu — 
kaviárt és szicíliai csigát szervírozzanak azokon 
és a játékosjubileumokra prezentálandó emlék
tárgyakat engedélyezi és azok számláit bekéri 
— valószínűen nem olvassa a lapok apróhirde
téseit. Ila ugyanis olvasná, ugy bizonyára fenn
akadt volna a szeme az egyik nagy reggeli lap 
glábbi szövegű apróhirdetésén:

KIVÁLÓ
azonnal igazolható ama
tőr labdarugócsatárjáté- 
kos vidéken elhelyezke
dést nyerhet. „Amatőr**  

jeligére a kiadóba.
így szól az apróhirdetés, amely ellen józa

nul gondolkodó ember a mai megnehezült idők
ben aligha emelhet kifogást. Mindenkinek örül
nie kell, ha akár a sport révén is, el lehet

Zsazsa befutott...
ügy történt a dolog, hogy a futballszövet-' 

ség elöljárói azon vették észre magukat, hogy 
nincs kit benyomni a válogatott csapatba. Gon
dolkodni kezdtek, vájjon hol a hiba? Előbb 
kezdték cserélgetni a szövetségi kapitányokat, 
de kiderült, hogy ahol nincs, onnan a jó Isten 
sem vesz. Megvan... A KISOK a hibás: nem 
ad ki középiskolás diákot a futballegyesiilelek- 
nck. Addig-addig hangoztatták ezt a jelszót, 
amíg végül a KISOK megelégelte a dolgot. Azt 
mondta: itt vannak, vigyétek. Azonban ismét 
baj volt: a diákok elmentek részben cserkész
nek, részint vizipólóznak, mert a keret tagjai
nak mégis csak ingyen lehel lubickolni a „fe- 
dett"-ben. A megmaradtak — futballnyelven 
szólva — pimfek voltak.

Mit lehet itt csinálni? — kérdezgették egy
mástól a szövetség urai. Mig azután közülük a 
legokosabb ugy vélekedett, hogy ott kellene 
kezdeni a dolgot, ahol szegény megboldogult 
Komjádi elhagyta: a szövetségnek magának kell 
felkutatni a tehetségeket.

Igv azután határozatba ment, hogy /el kell 
emelni a szövetség alkalmazottainak a létszá
mát. Nem főtitkár, nem iktató-tisztviselő kell, 
hanem szövetségi tehetségkutató, lehetőleg tré
ner, aki egyesületi érdekektől függetlenül haj
szolja majd fel a kültelkek grundjairól a fut
ballistáknak alkalmas fiukat. A gondolat a 
határozat formájában testet öltött. Kimonda
tott, jegyzőkönyvileg leszögeztetett, hogy a szö
vetség két trénert alkalmaz, még pedig tisztes
séges fizetéssel. Az egyiket a főváros, a mási
kat a vidék részére

Husvétvasáfnapján már sugdosták a pályán: 
a trénert már ki is választották. Hivatalosan 
ellenben csak annyit mondottak, hogy határo
zat csak későbbi időpontban várható A ben- 
fentesek viszont tudni vélték azt is, hogy a 
választás Zsuzsára esett. így becézik a derék 
jó Izsák mestert, aki nemtudcinén hány esz
tendő alatt valahonnan a főid alól kerítette elő 
mindig az FTC két-három-öt-kilenc csapatro 
való játékoshadseregét. Ha uj center kellett, 
másnapra Zsazsa clőállitotta a pályairodába 
az uj csillagot. Ha kapusra volt szükség, Zsazsa 
hozott ebből a fajtából kellőt hármat Az ő fur
fangos agyában nyilvántartásba voltak szedve 

gőben voltak. Ez a vereség a középsulyban kö
vetkezett be. A mérkőzés cselekvő hőse Skriva- 
nek, szenvedő hőse pedig Orsolyák volt. A két 
reprezentáns olyan heves küzdelmet vívott, 
hogy a vízzel telt „szövetségi veder" lefordult a 
ring széléről, nagyobb pusztítást okozva a ma- 
nézs szélén ülők tavaszi nadrágjaiban.

Régi, megbízható versenyzőnk állott ki a kis- 
nehézsulyban Havelka ellen, Szigeti személyé
ben. Rendkívül elegáns stílusban dolgozott a 
jeles magyar boxoló, pontozásos győzelmet 
aratva ellenfele ellen.

A műsor utolsó száma — miként a brettlin — 
itt is a nagyágyú volt: a nagyszerű Ambros. 
Középeurópa legnagyobb erejű boxolója. Min
denki sajnálta a kis Győrffyt, akinek suly- 
difTerenciája csekély 6 kiló volt és akit — az 
általános tip szerint — lepedőben visznek majd 
a kórházba. De, nini... a fiatal versenyző tá
madni is mer, miközben gondosan kitér a nagy 
ellenfél kemény csapásai elöl. De közben vissz
hangzik a kitünően irányított „egyenes" 
Ambros testén. Győrffy ezzel szemben nem 
kockáztat fölöslegesen energiát. A magyar 
boxoló friss még a második menetben is, a 
harmadikban pedig sikerül a mérkőzést dön
tetlenné tenni. Élvezetes mérkőzés volt.

Az erkölcsi siker a kitünően összeválogatott 
csapaté és az ökölvívó szövetségé, mig az anyagi 
siker gyümölcsét a magyar ujságiró-intézmé- 
nyek élvezik, miután a tiszta jövedelmet a ne
mesen gondolkodó MÖSz vezetői a sajtó mun
kásai jóléti intézményeinek ajánlották fel.

helyezni néhány fiatalembert.
,Am fölmerül a kérdés: miért flntorgatják or

rukat az amatőr urak a proflszagra? Három
száz körül áll a létszáma azoknak a volt pro
fesszionista játékosoknak, akik noha ötpengős 
szerződésük biztosította járandóságukat, nehéz 
viszonyok között tengődő egyesületektől talán 
eggszer-kétszer kapták meg, hasztalan kérik 
visszaamatőrizálásukat,

nincs kegyelem számukra,
mert a könnyelmű gesztussal gründolt csip- 
csup egyesületek a csillagok és n többi égites
tek Ígérgetésével profiszerződést Írattak alá 
velük.

Üzemek, vállalatoki ajánlottak fel álláso
kat ezeknek a játékosoknak, akik azon
ban nem helyezkedhetnek el, mert a visz- 
szaamatőrlzálásl eljárás ólomlábakon halad.
Mennyivel különbek az apróhirdetések utján 

szerzett futbnlicsillagok, mint a fent említett 
szerencsétlenek? « ■ 

a bekkek, a halfok, tetszésszerinti mennyiség
ben.

Ha alaposan utánanézünk a dolognak az 
amatőrök és a profik táborában, ugy nagyjá
ból megállapíthatjuk, hogy aki fővárosunkban 
ma futballdresszben szaladgál a gyepen, az 
csaknem mind Zsazsa előtt húzta fel lábára 
szorongó lázban elsőizben a futballcipőt. Ez a 
cipöfüzés volt tulajdonképpen a szigorlat: 
Zsazsa nyomban a cipöfüzés után megállapí
totta, hogy tud-e az ifjú futballozni, avagy 
nem. Ot perc sem telt el és a pályán történtek 
szőról-szóra igazolták Zsazsa mester ítéletét.

Éles hangja rettegésbe dönt mindenkit, aki 
zöld-fehér dresszben mozog a pályán. Egy 
hibásan lepasszolt labda, egy rossz centerezés, 
egy kiejtett labda — és kész a vihar. Aki Zsá
zsát évek óta nem látta, az bizonyára csodál
kozással fogja megállapítani, hogy Izsák mes
ter bizony teljesen megőszült. Azt azonban már 
mindenki tudja, hogy minden egyes ősz hajszál 
egy-egy, az FTC játékosai által félrelőtt tizen
egyes-rúgás következménye. Zsázsát megőszi- 
tették a kárbaveszett tizenegyesek.

Ha tehát igaz a hir, ugy a Zsazsa befutott. 
Ebben az esetben hiányozni fog az FTC öltö
zőiből nz az ember, aki nélkül talán cl sem le
het képzelni a játékosn’velés ügyét a zöld
fehérek táborában. Ki hozza el majd ezután 
kezdés előtt egy perccel lakásáról a tartalékot, 
ki fogja majd kontrollálni a fiuk magánéletét. 
Mert az FTC-ben csak egyetlen döntő szem
pont van: minden játékosnak tisztességesnek és 
jó modorúnak kell lennie. Erről a témáról 
megint csak a Zsazsa tartott iskolát a fiuknak. 
Ki fogja a társaságot a pályára való kifutás 
előtt végigszemlélni: rendben van-e a dressz, 
tiszta-e a nadrág, rendesen van-e befűzve a 
cipő? És végül: tiszta-e mindenkinek a körmét 
Mert egyszer magam • láttam, hogy Zsazsa kö
römvizitet tartott a meccs előtti

És ki fog lázadozni a btrő ellent Mert a 
Zsazsa nem szerette sohasem a bírókat. Egy 
sem akadt m*g  közülük olyan, akivel meg volt 
elégedve. Igaz, hogv olyan játékosa sem fu
tott még, akit szcmlől-szcmbe megdicsért volna. 
Még a győztes gól után is zúgolódott: le kel

lett volna adni az összekötőnek, mert igy biz
tosabb lett volna.

Hát ez a Zsazsa... akit még sohasem lát
tam sem a sportkávéház törzsasztalánál, sem 
pedig a szövetségben. Azaz ... várjunk csak ... 
ugy rémlik, mintha egyszer láttam volna a fe

El akarják venni
Berlintől az olimpiászt 

A horogkeresztes Németországtól féltik az olimpiai eszme 
politikamentességét — Lewald doktort, az olimpiai ügy 
vezérharcosát elmozdították — Bécsben döntenek az 

1936-os olimpiász uj színhelyéről
Az International Olimpic Comittee székhe

lyéről: Lausanneból érkezik a szenzációs hir, 
hogy a folyó év junius havában

Bécsben megtartandó olimpiai kongresz- 
hzus elé olyan határozati javaslatot fog
nak terjeszteni, amely szerint az 1936. évi 
olimpiai játékok megrendezés! jogát a 
nemzetközi bizottság vegye el a németek
től és juttassa olyan európai országnak, 
amely ezt a nagyszabású és minden nem
zetet egyformán érdeklő sportiinnepséget 
az olimpiai játékok tradíciói szerint kifo
gástalanul és az olimpiai eszmének megfe

lelően meg tudja rendezni.
A javaslat főként a franciákra, az amerikai

akra és az angolokra támaszkodik, de számol 
azzal is, hogy Olaszország is hozzá fog járulni 
annál is inkább, mert a legközelebbi olimpiai 
játékok rendezési jogára Róma tarthat a leg
több eséllyel igényt. Azonkívül biztosra veszik, 
hogy Európa többi sport-nemzetei is rossz szem
mel nézik a német sportéletben végbemenő ese
ményeket, mint például a német diákszövetség

Nyílt levél egy,,levitézlett“ 
világrekorderhez

Kedves Arne Borgl
Amikor ön tavaly ősszel hosszú idők után 

újra ellátogatott hozzánk, Budapestre, „startja" 
előtt áradozó cikkek emlékeztek meg a nagy 
Borgról, aki mindig barátja volt a magyarok
nak és aki ismét eljött a messze Svédhonból, 
hogy ezt a bensőséges barátságát bemutassa. És 
amikor azon a nevezetes vasárnapon a Nemzeti 
Sportuszodában megbukott a vizikomikus, más
nap a magyar sajtó elsőosztályu temetést ren
dezett. Elsiratták Ont, nem azért, mert a bohóc 
szerepe nem állt jól önnek, hanem sirba- 
helyezték Arne Borgot, az úszót, a nagyképes- 
ségíi világrekordért is. Isten vele, Arne Borg, 
szegény megbukott clomn, levitézlett világ
rekorder. Ez volt az ön jutalma azért, morf 
szerelte a magyarokat és el mert jönni egy 
kicsit pongyola programmal ide, miközénk, 
akiknek igényeik többet kívánnak.

Akkor másnap ön még Pesten maradt, né
hány bizalmas barátja társaságában tudomást 
vett ezekről a lesújtó bírálatokról. Azt mond
ják azok, akik látták, hogy a mindig mókás és 
jókedvű Borg szemében megcsillantak a köny- 
nyék. Fájt magának a magyar barátok ke- 
mény ítélete. És amikor az autó kigördült 
önnel Budapestről, kijelentette, hogy még hal
lani fogunk önről. És mert tudtuk, hogy Borg 
beváltja Ígéreteit, vártunk.., Nem gondoltuk,

Hátszegi főhadnagy 
megvédte a tőr

bajnokságot
A Műegyetem aulájában 

husvétvasámnp kezdték 
meg Magyarország tőr- 
vivóbajiiokságának selej
tez,ő mérkőzéseit, ame
lyek során egymásután 
hutiottak ki a küzdők so
raiból Eckl, Dunay, Zöld 
dr., Hajdú és ilvendi. 
Délután került sor a dön
tőkre, amelyek sorún egy- 
mást követték az izgal
mak. Különösen sok vi-■ 
tára adott alkalmat Hoz
zál ép ése.

Hátszegi megérdemelten nyerte a bajnok
ságot.

A második helyre váratlanul Bay Béla került, 
aki legyőzte magát a bajnokot is, de viszont 
kikapott a bajnok öccsétől és Rozgonyitól. A 
bajnokság helyezési sorrendje:

Bajnok: Hátszeg! (Hatz) Oltó (Honvéd Tiszti 
Vívó Klub) 7 győzelemmel. 2. Bay Béla (BEAC) 
(> gy., 20 kapott tuss. 3. Mcszlényi Egon (HVTK) 
6 gy., 25 kapott tuss. 4. Hatz József (MAC) 5 
gy. 5. Dr. Gözsy Sándor (HTVK) 3 gy. 29 ka-, 
pott tuss. 6. I’alócz György (BEAC) 3 gy., 31 
kapott tuss. 7. Borovszky Jenő (HTVK) 2 gy.,
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gyelmi bizottság előszobájában: birósértés miatt 
volt becitálva ...

Azt is suttogták husvétkor, hogy megpetl- 
cionálják a választást. Zsazsa állítólag nem 
tagja a trénerkollégiumnak.,,

Lipcsei Jenő ,

olimpiászellenes haározatát, továbbá a futball^ 
az atlétikai és a turistaszövetség ama határoza
tát, amelyek csak fajtiszta németek részére 
biztosítják a szövetségben való bennmaradás le
hetőségét.

Nem utolsó oka azonban ennek a mozgalom*  
nak az a tény, hogy

lewald dr. titkos tanácsnoknak, aki a né 
met olimpiai bizottság megbízottja és a 
berlini olimpiász főrendezője, le kellett 

mondania tisztségéről.
Ugyanis Lewald dr. az olimpiai ügy világszerte 
ismert legnagyobb szaktekintélye és az ő sze
mélyének köszönhető, hogy Berlin megkapta at 
193G. évi olimpiász megrendezési jogát

Híradásunk bizonyára minden országban fel
tűnést fog kelteni. Ez a mozgalom nem lehet 
közömbös egyetlen nemzet szemszögéből sem, 
annál is inkább, mert Olaszországon kívül is 
többen vannak (Spanyolország, Japán, Ma
gyarország, Brazília stb.), amelyek igényt tar-, 
tanuk az 1936. évi olimpiász megrendezésére.

hogy mi lesz az. Inkább valami vizimutatványra, 
gondoltunk. Azt azonban iguzán nem vártuk, 
hogy ön jóval túl a harmincon, japánokat, 
jenkiket és franciákat megszégyenítő módon 
újra a világrekorder dicsfényében fog tündö
kölni.

Azok a szenzációs időeredmények, amelyeket 
Göteborgból Önről jelentenek, az újjáéledt Arne 
Borg hőstettei. És amikor mi ezeken a teljesít- 
menyeken bámulunk, ugy véljük, hogy most 
váltja be Budapestnek tett ígéretét.

örülünk ezeknek a híreknek, kedves Arno 
Borg és gondolatban megrázzuk érte a kezét 
Ha pedig val.imit mégis sajnálunk, az, hogy 
miért is kellett magát annyira igazságtalanul 
hivdásos versenyzőnek nyilvánítani? Miiyen 
szép is lett volna, ha például egy Medtca—Kita- 
mura—Tarts—Borg mezőnyben ön, a lecsépelt, 
lesajnált „öreg Borg" diadalmaskodott volna 
az újak, a fiatalok felett? Sőt niég talán egy 
uj világrekord is klitellett volna a három X 
súlya alatt „görnyedő" Arne Borgból.

Persze csak akkor, ha dühös lett volna. Mert 
hiszen tudjuk, hogy ön, kedves Arne Borg, 
utolérhetetlen világrekordját az 1500-as távon 
fogcsikorgatva úszta. Legyen nyugodt, a pestiek 
— miként azt ön tavalv is láthatta — szolgál
tatlak volna alapot az ön dühére.

Vermes Magda

34 kapott tuss. 8. Idrányl Ferenc (HTVK) 2 
gy., 37 kapott tuss. 9. Dr. Rozgonyi György 2 
győzelem.

A vidék husvétja
Debrecen: D. Textil—Mátészalkai TSE 4:f 

(1:1).
Klsvárda: KSE-DEAC 3:0 (2:0).
Karcag: K. MOVE—Nyíregyházai TVE l:í 

(1:1).
Nyíregyháza: DMTE—NyKISE 2:1 (1:0).
Érinlhájyfalva: A DVSC—DKASE kotnE 

Nagykárolyba és Szatmárnémetibe utazó csa
pata beutazási engedély hiánya folytán Ér- 
inihályfalváról visszautazott Debrecenbe.

Győr: Textil—GyAC 1:0 (1:0), GyETO— DAÖ 
1:0 (1:0). Másnap: GyAC—DAC 5:2 (4:1),
GyETO—Textil 2:2 (1:0).

Nag.vkanlzna: NTE—Varasdi Slavia 5:2 Í3:l), 
másnap: Zrínyi SE—V. Slavia 5:1 (4:1). Nem
zetközi meccsek.

X Vállán vitte ki a közönség a pályáról a 
doktor-középcaatárt. Alcantara, az egykor ret
tegett spanyol válogatott középcsatár már évek
kel ezelőtt visszavonult a nyilvános sportolás
tól. A híres csatárt azóta doktorrá avatták és 
jelenleg egy barcelonai kórházban tcljesit szol
gálatot. Alcantara doktor a múlt héten újból 
dresszbe öltözött és részivel! egyesületének: az 
FC Barcelonának az AC Madrid ellen lejátszott 
barátságos mérkőzésen. Az egykori nagy csa
tár népszerűségére jellemző, hogy a publikum 
vállán vitte ki a pályáról.
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X Ab OTT sportünnepélyének előkészületei.
Az OTT sporlünnepségének társadalmi bizolt- 
*ága felhívást intézett nz összes vidéki sport
egyesületek elnökségeihez. Felhívta őket, hogy a 
Labriola színházban május 8-án rendezendő 
nagyszabású sportestélyre szóló jegyigényeiket 
április 25-éig jelentsék be, mert későbbi be. .-leü
téseket már nem lesz módjában figyelembe 
venni. A nagyszabású sportestély előkészületei 
serényen haladnak előre. Az estély sorrendjét 
a rendezőbizottság, mely vllézlladnagy Domokos 
tábornok elnöklete alatt működik, már percnyi 
pontossággal összeállította.

X A Miskolci AK motoraalakpályaversenyt 
Rendezeti több ezerfőnyi közönség előtt. A kez
dők versenyét Berger György TTC, a 175 köb
centis kategóriát Gál András, a 250 kem-es ver
senyt Schuster MTK, a 350-est Zamecsnik Ti
vadar FTC, az 500-as kalcgróiát s Miskolc vá
ros diját szintén Zamecsnik nyerte.

X Ab Atilla ujabh sikere Afrikában. Oranbál 
Jr.h-nlik: A miskolci Attila husvét két napján 
Oranban a madridi Alavcz csapata ellen ját
szott. Vasárnap 0:0 döntetlent vívott, hétfőn 1.0 
'(0:0) győzelmet aratott Zilahi góljával. A csa
pat legjobbja Alberti volt. Máté y sérülése miatt 
pem játszott. A meccs izgalmas, nívós volt.

X A húsvéthétfői angol llgameccMk. I. Liga: 
Birmingham—Sunderland 2:0. Dcrby-Counly— 
Porlsmoulh 2:0. Everlon—Lecds Uniled 0:1 
Middlesborough—Wolwcrhampton Wanderers 
Bit. Newcaslle United— Aston Villa 3:1. Shef- 
fleld Uniled—Bolton Wanderers 3:2. West- 
broómwich Alblon—Manchester Cily 4:0.

X Ostromolják Arne Borg világrekordját. 
'Az alig 16 éves Ralph Flanagan amerikai úszó 
Miámihan az 500 yardos gyorsuszásban 5 p. 
01.2 mp.-ccs idejével csak kéttized mp-cel ma
radt el Arne Borg 1026-ban úszott világrekord- | 
jónál. A 400 yardon Flanagan ideje 4:21.4 mp. | 
volt. ;

A mentők kimutatása szerint márciusban 
208 öngyilkossági kisórlet történt és 
közül

A nemzeti sakkmester
versenyen Canal vezet

A Magyar Sakk Szövetség nemzett mester- 
persenyét igen nagy érdeklődés mellett folytat
ták vasárnap és hétfőn. A vasárnapi forduló 
után Canal vezetett 7 ponttal Lilienthal, Havasi 
és Steiner Lajos 5—5 pontja előtt. A mester
képző főtornán Jaáky vezetett 6 ponttal. Boros 
és Szabó b%, Bárány és Kluger 5 pontot értek 
el. A hétfői eredmények a következők: Kó- 
rody—Lilienthal %—Steiner Endre—Elh
ízásé s 0—1, Havasi—Sterk függő, Müller— 
Réthy függő, Balogh—Székely 1—0, Erdélyi- 
Lovas 1—0, Pikler—Steiner Lajos 0—1. — A 
mesterképzö versenyen: László—Szabó %— 
'Heim—Wiesel 1—0, Boros—Csiszár 1—0, Bá
rány— Wessel H—H, Dr. Mayer—Kluger 0—1, 
Jaáky—Barna 0—1, Berkes—Mészáros 1—0,

43 végződött halállal.
Az öngyilkossági kísérletek túlnyomó 
sége 107 mérgezés, viszont a mérgezések 
közül a legkisebb a halálozási arányszám, 
amennyiben csak hárman pusztultak el kö
zülük. Számszerint

a gázmérgezések
következnek utánuk 30 esettel és 11 halá- 
losvégü kísérlettel, majd az önakasztósok 
21 esettel és 16 halálozással. 12 életunt 
fegyverhez nyúlt és közülük 7-en haltak 
meg, szúrt sebet 11 életunt ejtett magán, 
de csak; 1-nek sikerült közülük meghalnia. I 
Az emeletről 10-en ugrottak le és 4-en hal
tak meg,

■ Dunába 9-en ugrottak, de valajneny*  
nyit kimentették.

Kocsi vagy villamos elé ketten ugrottak ön
gyilkossági szándékból és egyikük meg is 
halt.

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
’(“) Nemzeti Takarékpénztár és Bank Rt. 

közgyűlése nz összes előterjesztéseket egyhan
gúlag tudomásul vette, a visszalépő igazgató
ságot és felügyelőbizottságot újból megválasz
totta és elhatározta, hogy a kimutatott 41,253.94 
P tiszta nyereségből a rendes tartalék és nyug
díjalap megfelelő dotálása melle tt P —.50 ősz 
talék fizettessék részvényenként. A 39. sz. szel 
vény f. hó 12-től kezdve az intézet pénztárai
nál, valamint a Kereskedelmi Banknál kerül 
kifizetésre.

O A Magyar Kereskedelmi Hltclbank- 
Schoppcr J. G. Rt. igazgatósága a közgyűlésnek 
Javasolni fogja, hogv nz 1932. évi P 22.564.84 
tiszta nyereség uj számlára vitessék át.

(~) A Mugvar Köztisztviselők Fogyasztási. 
Termelő és Értékesítő Szövetkezete április hó 
12-én larlotta meg XXXIX és XL. évi rendes 
közgyűlését l>áró Peréhyi Zsigmond elnöklete 
alatt. Az igazgatóság évi jelentését és a zár
számadásokat dr. gróf Teleki István ügyvezető 
igazgató terjesztette elő, aki vázolta azoknt n 
súlyos nehézségeket, amelyekkel a Szövetke
zetnek üt elmúlt két esztendő nlntt megküz
denie kelleti. Egyben rámutatott arra nz ör
vendetes tényre, hogv ma már a Szövetkezet n 
köztisztviselő-társadalom érdekeit szolgáló gaz
daságos. takarékos és valóban nltruista szel
lemű üzletpolitikája következtében ismét n 
megerősödés és fejlődés ulján van. A közgyű
lés úgy az igazgatóság jelentéséi, mint a zár- 
számauúávkai egyhangúan elfogadta, majd 
megválasztotta az igazgatóság és felügyelő
bizottság tagjait.

O A Magyar Légiforgalmi Rt. (MALERT) Já
ratai a Budapest Wien vonalon április hó 
18-án indulnak meg. A gépek naponként, 
vasárnap kivételével 7.15 órakor indulnak a 
mátyásföldi repülőtérről éj 17.30 órakor vissza 
Wienből. Térlijegyekre .30% kedvezmény. Az 
elmúlt évien rendkívüli mérsékelt, 40 pengős 
Vitpldijat a társaság ez évben is érvényben 
tartja. A kombinált repülőgép-autóbusz- és 
hajójegyek óra is változatlanul 52 pengő. Má
jus 1-től kezdve naponként két oda-vlssza já
rat lesz a Budapest—Wien vonalon. Ugyan
akkor indul meg a berlini ezpresszjárat is.

— Adományok a kormányzóné nyomorenv- 
illő akciójára. A kormányzóné nyomorenyhitö 

akciójára legutóbb a következő adományok ér
keztek: Schilling Gáborné (Szeged) 3 pengő, 
Fáik Dávidné, Bucz Béla, özv. Radisics György- 
né 1—1 pengő; báró Eötvös Rolanda, báró Eöt
vös Ilona, dr. Langsch József 5—5 pengő, János 
István 1 pengő.

— Kommunista zavargás Burgenlandban. 
Vasvárról jelentik: A csendőrség az utóbbi 
időben Burgenlandban erős kommunista 
szervezkedési észlelt. Titkos nyomdát is fel
fedeztek, amelyben a Munkás és Paraszt
újság . cimü lapot állították elő. Vasárnap 
Vasváron a kommunisták összeütköztek a 
Heimwehr egyik csapatával. A véres össze
tűzés során a Heimwehr egyik tagja életve
szélyesen megsebesült.

— Halálozás. Bloch Sándor ismert Pesti 
likőr- és rumnagykereskedő tegnap 61 eszten
dős korában elhunyt. Bloch Sándor haláláról 
mély részvéttel értesültek nagyszámú jóbarátai, 
smerösei. Holnap, szerdán temetik Bloch Sán
dort a rákoskeresztúri temető halottasházából.

— Munkában az utonállók, rablók, betörők. 
trilla István tisztviselőt pár nappal ezelőtt a 
étényi-uton megtáhiádla egy férfi, elrabolta 

■rójál és tárcáját, azután elmeneküli. Bállá 
vasárnap a Kálvin-téren fölismerte a támadó
éit Perdinka Mihály háziszolga személyében. 
\ rendőrség letartóztatta. — Kiss Kálmánné 
nkaritónő Szalay-utca 2. számú lakásán a mi

nap betörő járt s egy perselyt vitt el. Kissné 
na fölismerte a tolvajt Dobay Józsefné háztar- 

’ásbeli asszonyban. Dobaynét letartóztatták. — 
'zéles Ferenc kovács, Szabó Sándor napszá- 
nos és Tóth Imre munkás a Kemény Zsig 

tpond-utca 6. számú házban lévő rövidáru üzlet 
kirakatát feltörték. A szolgálatot teljesítő rend
őrőrszem észrevette, és a járókelők segitségévcl 
elfogta őket. — Galícia Mihály gyárimunkásl 
héttő n éjjel a Jászbcrényi-uton ismeretlen em
berek megtámadták és hasbaszurták, azután el
meneküllek. Galíciát a mentők kórházba vitték. 
— Perjessy Ferenc vasutast Kispesten, a Ilatár- 
uton három férfi megtámadta, agyba-főbe verte 
és elrabolta két pengőjét. A rendőrség keresi az 
elmenekült ulonállókat..

— Húsvéti replllőszerencsétlenségek nyolc 
halottal. Madridból- jelentik: A húsvéti ünne
pek alatt rcpiilőszerencsétlenség következtében 
nj/oic ember veszítette éleiét. A főváros közeié 
ben egv lezuhanó repülőgép áttörte egy ház te
gzeiét és egy lakásban három asszonyt meg
ölt.

M0MATO1T A GLÓBUS HtOMftÜ

— 23 halottja van a húsvéti autóbalesetek
nek I ranclaországban. Pártiból jelentik: llus 
'ét két napján a francia országutakon számos 
közlekedési szerencsétlenség történt. Gépkocsi- 
balesetek következtében 23 ember halt meg és 
több mint ötven megsebesült.

Pártából Jött a sárospataki kommunista 
stenezkedés vezetője: Debrecenből jelentik: 
A sárospataki konimunilák ügyében megállapí
tották. hogy a szervezkedést Andreánszky Ist
ván volt főiskolai hallgató vezette. Andreánszky 

ánsban élt, az agitátorképző iskola növendéke 
y<HL Berlinen, Bécsen keresztül jött Sárospa
takra. Útközben mint szinész szerepelt. And 
Mfu1" 4IUIJ*.  e«* k rokon,I létosalá.ára 
jou Magyarországra. A nyomozás tovább folyik.

Walter Brúnó Budapesten
Viharos ünnepléssel fogadták

rigensnek. Megjelent Miklas köztárzasági elnök
kel az élén az osztrák főváros szine-java és 
Wattért olyan tomboló ünneplésben részesítet
ték, amilyet még a sok vihart Játolt bécsi Kon- 
zerthaussal sem látott.

Walter Brúnó a Dunapalotában szállt meg, 
ahol visszavonultan élvezte a magyar főváros 
húsvéti csendjét.

Hétfőn délután megtartotta első próbáját a 
Budapesti Hangversenyzenekarral. A bécsi tün
tető ünneplés ismétlődött meg ezúttal. Amikor 
Walter megjelent, a zenészek páratlanul 

viharos ünneplésben részesítették.
Walter könnyes szemekkel vette kezébe a ve-

Husvétvasárnap Budapestre érkezett a Német
országból tanácsolt világhírű dirigens, Walter 
Brúnó, hogy a nagy érdeklődéssel várt budapesti 
hangversenyét vezényelje. Waltcr Bécsből jött, 
ahol a napokban zajlott le

rendklvUll körülmények között
a hangversenye. A bécsi horogkeresztcs agitáció 
ugyanis felszólítást intézett a közreműködő zene’ 
és énekkarhoz, hogy tagadják meg a szereplést, 
ha Waltcr Brúnó vezényel. Miután tüntetésektől 
féllek, a rendőrség óriási készenléttel szállta 
meg a hangversenytermet és környékét,

A koncert után a
legteljesebb elégtételt

hozta meg a hazájából elüldözött világhírű di-zénylöpálcát...

Kétszáznyolc öngyilkosság 30 nap alatt
Negyvenhárom halott az öngyilkosok feketelistáján

ezek

több-

Az öngyilkosságok okai közül 130 isme
retlen, anyagi okokból 20-an, családi vi
szálykodás miatt 24-en, gyógyíthatatlan be
tegség miatt 10-en, munkánélküliség okából 
5-en, boldogtalan szerelem miatt pedig 7-en 
keresték a halált. Ezúttal is lényegesen

több a nő, mint a férfi az életuntak kö
zött.

A nők közül 120-an akartak megválni az 
élettől, a férfiak közül pedig 88-an. A nőj 
életuntak között legtöbb a háztartásbeli. 
Számuk 29. Kívülük 5 magánzónő, 1 tanár
nő, 5 tisztviselőnő, 1 színésznő, A varrónő, 
á tanuló, 11 alkalmazott, 113 munkásnő, 39 
cseléd kereste a halált. A férfi életuntak 
között csaknem minden foglalkozási ágnak 
van képviselete a földbirtokosok kivételé
vel. Van köztük 7 köztisztviselő, 1 tanár, 1 
katonatiszt, 4 közkatona, 8 kereskedő, 4 
kereskedelmi alkalmazott, 8 önálló iparos, 
12 ipari alkalmazott, 9 értelmiségi, 1 nyug
díjas, 12 magánalkalmazott, 10 napszámos, 
2 egyéb foglalkozású és 9 ismeretlen foglal
kozású.

— Az osztrák szociáldemokraták hadüze
nete. Bécsből jelentik: A szociáldemokrata 
párt választmánya vasárnap tartott ülésén 
kimondta, hogy a páTt május elsejét minden 
körülmnéyek között mcgünnepli. A munkás
ság még akkor is kivonul az utcákra, ha a 
kormány ezt fegyveresen akarná megakadá
lyozni. Az Arbeiter Zeitungot és a Kleines 
Blattot, az osztr&k szociáldemokrata párt hi
vatalos lapjait vasárnap elkobozták.

— Az ötvenhatéves ügyvéd futóversenye 
ezer pengőért. Debrecenből jelentik: Dr. Benc- 
sofszky István dúsgazdag karcagi ölvenhatéves 
ügyvéd azzal dicsekedéit Domokos Ferenc dr. 
községi orvos elölt, hogy mint növényevő, olyan 
erős fizikummal rendelkezik, hogy tizenkét ki
lométert képes lefutni egy .óra alatt. A községi 
orvos hajlandó volt ezer pengőt fizetni ezért a 
teljesítményért. Bementek Debrecenbe, ahol 
nagy nézőközönség előtt a Debreceni Atlétikai 
Club nagyerdői pályáján az 56 éves ügyvéd ne
kiiramodott és egy óra előtt kél perccel futotta 
le a tizenkét kilométert. Az orvos azonban nem 
volt hajlandó a kitűzött dijat lefizetni és ezért 
az ügyvéd beperelte. A járásbíróság azzal az 
indokolással, hogy fogadásról van szó, elutasí
totta a keresetet, mig a debreceni törvényszék 
helyt adott a kéréséinek, kimondotta, hogy nem 
fogadásról van szó, hanem’kitűzött díjról és el 
rendelte az ügyvéd által bejelentett tanuk ki
hallgatását, melynek megtörténte után csütör
tökön fog ítéletet hirdetni. A karcagiak nagy 
érdeklődéssel várják, hogy vájjon a községi or
vosnak meg kell-e fizetni az ezer pengőt.

— Budapestre lön a legnagyobb német re
pülőgép. Berlinből jelentik: Május közepén 
Friedrichshafenböl a legnagyobb német repülő
gép, a D. O. X. Bécsbe, majd onnan Budapestre 
repül. Mindkét fővárosban a gép körrepülést 
fog végezni. A D. O. X. vezetője kAerz kapitány, 
a híres repülő lesz.

— Elgázolta a villamos az osztrák-magyar 
hadiflotta építőjét. Prágából jelentik: A Gra- 
bénen elütötte a villamos Popper Siegffied 
85 éves tábornokot, aki annakidején mint 
mérnök az osztrák-magyar hadiflotta nagy
részének építését vezette. A tábornokot sú
lyos agyrázkódással vitték kórházba, ahol 
halállal vívódik.

— Országos Orvoskongresszus. A Magyar Or
szágos Orvos Szövetség hivatalos lapja: az 
..Orvos Szövetség" április hó 15-lki számában 
adja tudlul a május hó 4-én tartandó országos 
kongresszusra és ezzel kapcsolatos, ar orvosi 
kamarai javaslatnak országos szavazására vo
natkozó tudnivalókat. Ez alkalommal megy 
végbe a Magyar Országos Orvos Szövetségben 
először országos szavazás.

,— Tisztátalan arcú nő csak a nappal is. hasz
nálható száraz, dr. Morisson-szeplökrémet hasz
nálja.

— Szemeken át gyarapodik a lélek — mondja 
fgy régi arab közmondás. Nyomban igaznál 
találjuk ez.t a szép keleti mondást, ha meg
állunk a IAszló és Fekete rág (VI., Petőfi Sén- 
dor-ulca 14—16.) kirakatai előtt. Tavaszi és 
nyári kelmék díszelegnek olt, a síinek mesés 
gazdagságában, hogy azokat a legolcsóbb ára 
kon bocsássa a cég a szépet szerető hölgy- 
közönség rendelkezésére.

— A Városi SzlnháB-kávéháBban, Riköczl-ut 
59. minden délután és este szépszámú közön
ség hallgatja élvezettel a Loránd jazz hangu
latos zenéjét és Bojár László operaénekes 
elragadó énekszámait.

rezer B. T. K0RFO8GÖCÉ l'EIM, BUDAPEST. VL,

Furcsa bonyodalom 
a színészek eltűnt nyugdíj- 

fillérei miatt
A szegedi szinház ötezer pengős 
váltója, amelyet senki sem akar 

elismerni
Az Országos Szinészegyesület nytfgdijintéw 

zete, amely a legnagyobb nehézségekké? küzd 
és amely tagjainak csak néhány péncfőnyl 
nyugdijat tud folyósítani, sürgős vizsgálatot ibr 
ditott Görög Sándor volt szegedi színigazgató 
ellen, aki nemrégiben adta át színházát a 
szinészkonzorciunmak. Görög színigazgató a je
gyek és a szinészgázsik után járó nybgdijfillé- 
reket levonta, de azokat színháza céljaira hasz
nálta fel és nem juttatta a nyugdíjintézetnek. 
A nyugdíjintézet ezt annak idején tudomásul 
vette, de a befolyt összeg fedezésére váltót 
kért. Görög Sándor a szegedi Blau-cég zsirálá- 
sával

ötezer pengős váltót helyezett ei 
a nyugdíjintézet pénztárában, amely most 15-én 
járt le. A váltót ennek megfelelően bemutat
ták a szegedi Blau-cégnek, amely kitért annak 
fizetése elöl és kijelentette, hogy a váltót nem 
ismeri cl.

Sürgős vizsgálat indult meg ebben a furcsa 
váltóügyben, annak kiderítésére, hogy mi lap
pang a nyugdíjintézet megkoplalt fillérei 
mögött.

Csónakvásárlásnál
győződjön meg árról, minőségről. — 1988. ér 
szenzációi a legújabb tlpuau 

Petyerlty-csónakok 
Verseny-, túra- és oidalmotor típusai.

Titán oldalmotorok vezérképviselete
Budapest, Népsziget, Atlantis-csónakház. T. 83-5-Si

— Május 22-én kezdődik a Népszövetség 
legközelebbi ülésszaka. Genfből jelentik: A 
népszövetségi tanács elnöke a tanács tagjai*  
val történt előzetes megbeszélés után elha
tározta, hogy a Nemzetek Szövetségének 
legközelebbi időszakát nem május 8-ára, ha*  
nem május 22-ére hívja egybe.

— Az amerikai költségvetés nagy defi
citje. Washingtonból jelentik: Az amerikai 
költségvetés a folyó évben a kincstári ál
lamtitkárság jelentése szerint valószínűleg 
1100 millió dollár hiánnyal zárul. A kiadá
sok oldalán mutatkozik bizonyos fokú csök
kenés, ezzel szemben azonban a bevételek 
sokkal nagyobb mértékben csökkennek.

— Szenzációs fordulat a bótal gyilkosság 
nyomozásában. Miskolcról jelentik: A bótai 
rémdráma ügyében husvélkior szenzációs fordu
lat történt. Ismeretes, hogy a múlt hétfőn éj
szaka Bodnár Józsefnél és a vejét, Haggmássg 
Gézát Ecdnárné portáján lelőtték. Másnap el
fogták Bárdos Ágoston 20 esztendős gazdag le
gényt, aki eleinte tagadott, később azonban be
ismerő vallomást tett- Bárdos Ágoston beleke
verte az ügybe özv. Konter Józsefné falubeli 
asszony nevét is. Mindkettőjüket a miskolci 
ügyészség fogházába vitték. Bárdos most visz- 
szavonta beismerő vallomását azzal, hogy a 
csendőröktől való félelmében vállalta magára a 
bűncselekményt. Sikerült is .alibit .bizonyítania. 
A nyomozás most uj irányban folyik. Az a 
gyanú merült fel, hogy Bodnárnál és Hagy- 
mássy Gézát bérgyilkossal akarták megöletni 
bosszúból. A gyanú egv asszonyra terelődött, 
aki lánykorában vetélylársnője volt Bodnárné- 
nak. Az asszonyt a csendőrök előállították, de 
tagad. Megtudták, hogy mostanában többször 
járt nála egy falubeli napszámos. Ennek a la
kásán házkutatást tartottak és egy Mannlichcr- 
puskát találtak elrejtve. A napszámost szintén 
előállították, de ő is tagad. A nyomozás nagy 
eréllyei folyik

— NŐI bridge csapat. Unió néven megalakult 
az első magyar női bridge team. Tagjai: Ei*-  
mann Gyuláné, Gottlieb Albertné, Monostory 
Dezsöné, Kallós Pálné, csapatkapitány dr. Nagy 
Andorné.

— Giaszországl tanulmányút. A MEFHOSz. 
Utazási és Idegenforgalmi Irodája (IX., Fcrenc- 
körut 38., földszint 2. Telefon: 872—74.) májúi 
1-én rendezi tavaszi kedvezménye? 12 napos 
tanulmányutját Olaszországba. A tanulmányút 
részvételi dija 245.— pengő.

— Egy német vitorlázó-repülő halálos katasz
trófája. Nürnbergitől jelentik: Beck Pál nürn
bergi vitorlázó‘iepülő husvét hétfőjén repülő
gyakorlat közben lezuhant és meghalt.

— Gumikesztyűé betörők kifosztottak egy 
községi pénztárt. A zalamegvel Bagola község
ben hétfőre virradóra gumikesztyűi betörők 
hatoltak be a köséghúzára és ott megfúrták 
a pénzlárszekrényt. A betörők több mint öt
ezer pengőt raboltak el,

— Borzalmas öngyilkosság. Győrből Jelen, 
tik: Razovits István huszonhárom éves ura
dalmi intéző Talalóvároson egy drótot dobott 
fel a magasfeszültségű villanyvezetékre, majd 
a drót végéi öngyilkossági szándékkal megfogta 
és pillanatok alatt szénné gélt, öngyilkosságá
nak okát nem tudják.

— Kommunista röpiratok a győri Dunapar- 
Ion. Győrből Jelentik: A Duna partján isme- 
rétién lettesek nagymennyiségű kommunista tar- 
talmit röpiralol szórlak széjjel. A rendőrség 
megindította a nyomozást a röpiratok terjesz
tői ellen.

A szerkesztésért ét kiadásért relel; 
DR. ELEK. HUGÓ
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