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Politikai aktalopás miatt 
vasárnap őrizetbe vettek 
két pártalkalmazottat
Fontos akták tUntsK el egy állami hiuatamtl

A legutóbbi napokban ugyanis titokzatos kö
rülmények között

egyik magasabb áiiami hivatalban fontos 
akták tűntek el,

amelyek bizonyos politikai jellegű adatokat tar
talmaztak. Az aktalopások ügyében a legerélye
sebben, de teljes diszkrécióval indult meg a nyo
mozás a rendőrségen, mert az érdekelt hivatalos 
szervek feltétlenül tisztázni akarják, hogy mi
lyen célra tüntették el a kényes hivatalos ak
tákat.

A feltevés ugyanis az, hogy nem közönséges 
lopásról van szó, hanem

az aktákat és azok adatait politikai célokra 
kívánják felhasználni.

Annál is inkább tisztázandónak tartják ezt a 
dóst, mert ha politikai eszköznek akarják fel 
használni az cllopolt aktákat, az a politikai 
erkölcsök olyan süllyedését jelentené, amely tel
jesen szokatlan a magyar politikai éleiben és 
amelynek, ha kell, a rendőrség által is minden 
eszközzel gátat akarnak vetni.

A vasárnapi nap folyamán a rendőrség politi
kai detektivje!

előállítottak a főkapitányságra két fiatal
embert, akik alaposa., gyanusllhatók azzal, 

hogy részesei az aktalopásnak.

Mint ismeretes, husvélvasárnapján a Faluszö
vetségben is betörök jártak és az a gyanú, hogy 
Mayer János Íróasztalából próbállak bizonyos 
aktákat megszerezni.

A mezöesáti és mezőkeresztes! választások 
nyomán ugyanis Berky Gyula képviselő 
és a független kisgazdapárt egyes tagjai között 
n legbonyolultabb ügyek keletkeztek. A két vá
lasztás kilenc lovagias ügyet eredményezett és 
busz esetben folyik a beesülelügyi eljáiás. Eze
ket az ügyeket tulajdonképpen Andaházy-Kasnya 
Béla indította el és ezt az akciót nyomon kö
vette Ulain Ferenc, Rakovszky Tibor, Dinich 
Ödön és Masa István független kisgazdapárti 
képviselők lovagias tlégtételkérése, amit részben 
Berky Gyula ellen tettek folyamattá, de bele
kapcsolódott ezekbe a lovagias ügyekbe Szőke 
Sándor, a mezőkereszlesi járás főszolga 
bírója is,

A Ipvngias ügyek s n becsületügyi eljárások 
még egyái’alában nem érlek végei és nem ju
tottak el i dáig, hogy a szembenálló felek lova 
gltfs mérkőzésre kiállhaJak volna.

Közben azonban titokz- os események történ 
fék a Faluszövetség körül, amelynek Berky 
Gyuh volt egyideig az ügyvezető igazgatója. F.s 
Veket n titokzatos ügyeket kapcsolatba hozták 
azokkal az eljárásokkal, amelyek Berky Gvula 
körül folynak Husvét után jen illette a Fnlti- 
szövetség a rendőrségnek, hogv betörők jártak 
a szövetség hivatalos heiviségében. A nyomozás 
Borán megállapították, hogy

Mayer János. ■ szövetség elnöke, volt föld- 
mtvelésiigyl miniszter Íróasztalát nyitották 

fel a ott bizonyos Iratokat kerestek,

az ott tevő pénzkészlethez egyáltalában nem 
nyúltak a betörök,

A húsvéti betörés nyomozása során kiderült 
az is, hogy tulajdonképptn már négy héttel ez
előtt is betörők jártak a Faluszövetség helyisé
gében és akokr

tényleg elvittek bizonyos Iratokat 
és ez a mostani húsvéti betörés állítólag csak 
arra szolgált, hogy

ekkor vitték vissza az ikat a leveleket, ame
lyeket az előző betörés alkalmával esetleg 

lefényképezés céljából elloptak.
A betöré? gyanúja a Fal'iszövntég egyik volt 

alantasabb tisztviselőjére ■rínyúl, aki most ál
lítólag egyik p< lilikai párt szolgálatában áll.

Közben — a második betörés után — egyéb 
rejtélyes epizód is zajlott le a betörés körül. 
Valaki az államrendörség nevében telefonon fel
hívta jlAiper János volt földmivelésügyi minisz
tert, aki abban a hiszemben hogy a nyomozást 
vezető Scluveinitzer rendőrtanács ,s fordult

Gömbös Gyula TESZ közgyűlési 
beszédéről nyilatkozik:
Kelemen Kornél, I’etrovácz Gyula, Kiéin Antal, 
Friedrich István, Gál Jenő és I’akots József

4 magyar politika visszhangja Gömbös Gyula beszédére
A TESz szombati közgyűlésén Gömbös 

Gyula miniszterelnök nagyobb beszédet 
mondott, amelyben hangoztatta, hogy az ese
mények igazolták azt az előrelátó politikát, 
amelyet hirdetett, majd kijelentette,

hogy kormányprogramnak tekinti a nem
zeti keresztény világnézetet.

Beszéli a pártvezérekről is s azt mondotta, 
hogy nem a pártvezérkedés luxusává kell 
lealacsonyítani u politikát,

hanem a pártvezéreknek kötelessége azt 
a politikát folytatni »k, amelyet a nem

zeti egység gondolata involvál.

A miniszterelnök beszédének különösen ez 
a része élénk érdeklődést kelleti politikai kö
rökben. A miniszterelnök beszédére vonat
kozólag a Hétfői Napló munkatársa kérdést 
intézett a magyar politikai élet különböző 
pártállást! exponenseihez, akik n miniszter
elnök megállapításaira a következőket mon
dották:

KELEMEN KORNÉL 
Nemzeti Egység párti:

— Jelen voltam n TESz közgyük> •n, me
lyen Gömbös Gyula miniszterelnök nyilat 
kozata elhangzott és benyomásom szerint, a 
rriiniszterelnök beszéde ii jelenlevőkre lég- 

hozzá információért, bizonyos felvilágosításo
kat adott és ez azután mint Mayer János nyilat
kozata meg is jelent, de a volt földmivelésügyi 
miniszter azt erélyesen megcáfolta.

Egyébként a. Faluszövetség részéről megálla
pították, hogy

Ilerkyre vonatkozólag semmiféle kompro
mittáló adat vagy levél nincs Mayer János 

birtokában.
Bár a Faluszövetség előző ügyvezető igazgatói 
meglehetős magas fizetést vetlek fel, igy többek 
között

Meskó Zoltán Is annak Ideién havi nyolcszáz 
pengő fizetést kapott,

Berky Gyula 1931 február havától kezdve nem 
vett fel egyáltalában fizetést, csupán vidéki ki
szállásai aikalmávnl vett fel költségmegtérité- 
sekel.

Berky Gyulának valóban van egy levele Mayer 

jobb hatást lelte:
— Ami azt az észrevételt illeti, hogy Göm

bös Gyula miniszterelnök ezúttal beszélt elő
ször a keresztény és nemzeti irányról, erre 
csak azt mondhatom, hogy mindenki tisztá
ban van azzal, hogy

Gömbös Gyulának nincs szüksége arra, 
hogy a keresztény és nemzeti jelszót 

iinos-untalan hangoztassa, 
mert hiszen ezirányu felfogásával mindenki 
tisztában van. Az lőtt volna n komolytalan 
dolog, ha ezt a kél nagy gondolatot állandóan 
a száján hordja és egyes más politikusok 
példájára lejáratná.

PF.TROVÁCZ GYULA 
kercszténypárll

— Örömmel állapilom meg, hogy először 
hangzott cl a miniszterelnök ajkáról mint kor
mányprogram a nemzeti keresztény világnézet, 
mert erről

sem bemutatkozó beszédében, sem n nem
zeti munkatervben nem tett említést.

— Amit a pártvezérek kötelességeiről mon
dott, arra vonatkozólag a magam részéről, mint 
kereszténypárti, megállapítom, hogv n minisz
terelnök kijelentése alapján, mely szerint egye 
dűl az egységes pártra kíván támaszkodni, ne
künk nincs módunkban az eddig követett útról 
letérni és másként cselekedni.

I János volt földmivrlésíigyf miniszternél. Ezt 
annak idején irta, amikor súlyosan beteg volt. 
Ebben a levélben elmondotta, hogy különböző 
vidéki bankoknál vannak tartozápili,

amelyek után 15—18 százalék kamatot fizet.
Arra kérte a volt földmivelésügyi minisztert, 
hogy — miután ő súlyos betegen feküdt — jár
jon közbe,

hogy ingatlanfedezet m"ítélt valamelyik fő
várost bank konvertálja adósságait

és igy a nagyon súlyos kamaltenheket csökken
teni tudja.

Hogy azután ezt a levelet valóban elvitték-e 
lefényképezés céljából, nz még nincs tisztázva.

A vasárnap előállított fiatalembereket min
denesetre kihallgatják a Fnluszövetségben 

történt lopásra vonatkozólag is.
Kihallgatásuk csak ma, hétfőn fog megtörténni, 
addig a rendőrség őrizetében maradnak.

FRIEDRICII ISTVÁN, 
a keresztény ellenzék vezére:

— Szerintem, nz lenne az igazság, hogy 
a pártmonopólium alapján uralkodó rend
szeri egy becsületes választással likvidáljuk.

Viszont Gömbös Gyula miniszterelnöknek 
az a nézete, hogy a nemzet érdeke, a lejárt 
cgységespártot újabb injekciókkal fenntar
tani.

— Ki fog itt igazságot tenni?

A nemzet mondhatja rsak ki ebben ■ 
kérdésben az Ítéletet.

De természetesen meg kel szüntetni azt ni 
igazságtalanságot, hogy az Egységes Párt tel
jes szabadsággal érinlkezhetik a nemzettel, 
mig a többi pártnak minden mozgási lehelő
ségét megsziirflelfék. Ez nem igazság, néze
tem szerint, ez nem felel meg a nemzet ér
dekeinek. Morf elsősorban szabadság kell és 
nem — börlönhangulat.

Kl.EIN ANTAL,
FUggetlen Kisgazdapárti:

— A miniszterelnök ur meg van önmagával, 
végzett munkájával elégedve. A nemzet nngv- 
része azonban nincs. Azt Altit ja beszéde egyik 
mondatában, hogv Isten kegyes azok Iránt, 
akik válságos pillanatokban merész elhatáro
zással vágnak neki az eseményeknek. Helyei.
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Mágnás 
keverék, középamerikai 
columbiai kávéfajtákból 
összeállított erőteljes izü 
kávé
Vi kg-

és

3.70

Meinl Gyula rí.

Mi is ezt a merész, bátor, energikus lépést vár 
1uk Gömböstől. Vártuk ugy belpolitikai, főleg 
pedig pénzügyi ós gazdaságpolitikai vonatko
zásban. Ezt pedig hiúba vártuk. Innen vnn az, 
hogy az első föllángolás után olyan

hamar jött a visszaesés, a csalódás, bt. el
maradt bátor, merész, lépések miatt. 
Szomorú szívvel kellett konstatálnunk azt, 

hnül a legutóbb laTtolt felsőházi ülés lefolyása 
bizonyít, hogy Gömbös miniszterelnök politiká
jával teljes nu'ilókben csak t’ida Jenő, a szén 
kartell koronázatlan királya vun megelégedve. 
3'imeo drmao-s ...

Villa elismerése egy kormányzat végzett mun
kájáról legalább ii gyanús bizonyítvány, ha 
kimondottan nem is rossz, mindenesetre — 
elégtelen.

A miniszterelnök urnák nz ellenzékhez Inté
zett felhívására csak annyit válaszolhatunk- 
lássak a tetteket, gyors tempóban, bátor elha
tározással is nem /agunk akkor kritizálni, sem 
„nógatni”.  

A francia miniszterelnök éles beszéde
Roosevelt és Németország ellen

Herriot vasárnap Amerikába érkezett 
MacDonald Beilinbe készül

Newyork, április 23.
'(A Hétfőt Napló tudósitójának távirata.) 

Vasárnap hajnali 5 óm 46 perckor vételt hor
gonyt a newyorki kikötőben az ,,llo de 
Francé", amely Herriot voll francia miniszter
elnököt, Franciaország kiküldöttjét hozta 
Amerikába kíséretével együtt. Herriot inég a 
iMijóról szikrnláviratbnn üdvözölte az ameri
kai kormányt. Herriot t különvonat vitte 
Washingtonba.

Az amerikai újságírók valósággal ostrom 
nlá vették Herriot t, aki kijelentette, hogy a 
küszöbönálló tárgyalásokon

határtalan jószándékról és hidegvérről 
fog tanúságot lenni.

Hir szerint Herriot amerikai tanácskozásai
nak egyik feladata, hogy Franciaország újabb 
fizetési haladékot kapjon Amerikától a junius 
közepén esedékes fruncia hadiadósságra vo
natkozóan.

MacDonald miniszterelnök a vasárnapot 
Rooscvelt jachtján töltötte, anélkül, hogy hiva
tali*  tanácskozást folytatott volna. MacDonald 
üzerdán már el is utazik Washingtonból és 

hosszabb európai körútra készül.
Először Genfbe utazik, hogy a Népszövetség
nél megtegye a londoni világgazdasági konfe
rencia összehívásának előkészületeit. Innen 
J'úrisbn, majd Berlinbe utazik, ahol Hitler 
kancellárral fog találkozni. A Sunday Exprcss 
szerbit MacDonald különböző tanácsokat akar 
mini Hitlernek, hogv „a helyes útra terelje. 
Németországot". Berlinből Rómába utazik 
MacDonald. aki európai kőrútjával véglege
sen tisztázni kívánja a négyhatalmi paktum 
kérdését.

Washingtoni jelentés szerint az amerikai 
külügyminisztérium hivatalosan közölte a 
négy európai nagyhatalom: Angiin, Francia- 
ország, Németország és Olaszország köveiéi
vel , hogy

az amerikai kormány célja az aranv- 
standurd feladásával kizárólag a belföldi 

árak emelése volt,
de egv pilkinalig sem gondolt arra, hogy az 
aranystandard feladása fegyver lehet kezében (

Nappal dolgoztak,
éjjel otthon aludtak a jános 

von halmí Járásban a foglyok 
fogda a községekben, ahová bezárhatták volna őket

lUja, április 23.
(A Hétfői Napló tudásit ójától.) Másfél év óla 

eljárást folytainak Trukka József jánoshalmi 
ti*itrli*ll»<*li  főszolgabíró, Balogh Károly köz
ségi írnok és vitéz Tamási István Tendórörmes- 
ter ellen.

A vád ellenük «r, hogy n kihágások mialt el 
zárásra ítélt lakosokról art mulatták ki, mintha 
leülték volna büntetésüket, pedig

aa elitéit rmberrk egy pillanatig sem voltak 
elzárva.

■I

I’AKOTS JÓZSEF, 
Nemzeti Szabadelvű párt):

— Gömbös Gyula miniszterelnöknek n 
TESz közgyűlésen telt nyilatkozata nem 
olyan világos és olyan minden. kétséget ki
záró, mint ami yen nyilatkozatokat tőle meg-' 
szoktunk. Szükségesnek tartja felvetni a ke
resztény világnézet elvi programját és ezzé’ 
kapcsolatban beszél a nemzeti egységről Kér 
dezem: vájjon

■ nemzeti egység gondolatát nem-e ép
pen a baloldal és éppen párlom vezére, 

ItasMy Károly vetette fel?
— Ezckután megállapítom, hogy a minisz

terelnök újakat nem mondott, markáns po
litikai egyéniségét uj jellemvonásokkal nem 
bővítette ki.

GÁL JENŐ 
deinokratapárti

— A nemzeti egység nem lehet plirtkér- 
dé«, mert a nemzet egysége pártokon felül 

álló egyetemes felfogást jelent.
En ebben a kérdésben soha politikai frakciók ki
sajátítási elméidéi jogosnak cl nem fogadom 
és én, mini a demokrata párt tagja épen ugy 
része vagyok a miniszterelnök gondolatának, 
mint azoknak a pártoknak tagjai, akik akár a 
múltban, akár jelenleg, a kormányt támogató 
többség tagjaiul vallják magukat

— Gömbös Gyula miniszterelnök meghatáro
zása csak világosabbá és mindenki számára 
elfogadhatóvá teszi ezt a gondolatot és én az 
ellenzéki oldalon épp ugy kívánom a nemzeti 
egység ápolását, mint u kormány elnöke, sőt én 
továbbmegyek és azl tarlóin: aki a nemzet egy
ségének sorsdöntő kérdésben, a megnyilatkozás 
bán kerékkötője,

■z nem a kormánnyal, hanem a nemzettel 
helyezkedik szembe.

Ez pedig már nem politikai szembeszállás, ha
nem bűn, mert a nemzet egységes megnyilatko
zását a maga egzisztenciális kérdésében nem 
szabad megakadályozni.

a küszöbönálló nemzetközi tanácskozások 
során,

A fegyvergyártás betiltásáról 
beszélt vasárnap Dcladíer 

francia miniszterelnök
Pária, április 23.

64 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
lése.) Daladicr miniszterelnök vasárnap szülő
városában, Orangcbun nagy beszédet tartott, i 
amelyben

éles hangon fakadt ki Rooscvelt ellen 
és megbélyegezte a német kormány po

litikai módszereit.
Majd hangoztatta, hogy Franciaország min
den körülmények között továbbra is kitart az 
arnnystandard melleit. A francia frank — 
mondotta — a világ legszolidabban fedezett 
és stabilizált valutája és nincs mii tartania 
más valuták ingadozásai miatt.

Reméli, hogy a küszöbönálló világgazda
sági konferencia sikerre vezet. Franciaország 
nagyszabású programot terjeszt a konferencia 
elé s ugyanakkor (jeniben

tovább folytatja a harcot a lojális és igazi 
leszerelésért.

Nem szabad visszariadni szükség esetén a 
fegyvergyártás és fegyverkereskedelem teljes 
betiltásától. A fegyverkezési verseny ina már 
évente több mint százmilliárd frankba kerül 
u világnak.

Herriot kedden tanácskozik 
Roosevelttel

Pária, április 23.
Mint a Petit Párisién Washingtonba kikül

dőit tudósítója jelenti, Herriot ma déltrlán 
Icárn hivatalos az. elnökhöz. Kedden Hull 
államtitkárral találkozik.

Első hivatalos tárgyalásit az elnökkel 
kedden lesz,

ezen részi vesz. MocDonald Is. A szerdal és 
csütörtöki napot RooseveM kizárólag a fran
cia-amerikai tanácskozásoknak szenteli.

ostromló

vasár-

A főszolgabíró azzal védekezik, hogy egyes 
községekben nincs is fogda. Emiatt

az elitéit embereket nappul kőniiinkáknál 
dolgoztatták, éjszakáru pedig hazukiildték.

Stahovljevice Dusán alispán felfüggesztette a 
főszolgabírói, az írnokot és a rcndőrőrinostert 
állásuktól. Bá< s Bodrog vármegye fegyelmi vá- 
-asztmánvA a törvényszékhez lelte út az ügyet.

A hajai ügyészség tiz.rcndbeli közokiruthami- 
ütással vádolta a fclfüggcHlíU embereket azért,

amely a 
szocialls- 
megköté-

községtanácsi választás volt.

A keresztényszocialista párt választási harcát 
ő irányította. Húsz községtanácsi mandátu
mot töltőitek be.

A szavazatok

mert jegyzőkönyveket vettek föl az elitéltek 
büntetésének kitöltéséről. Azonban

■ lúdfanács megszüntette az eljárást a vád
lottak ellen.

A vádlanárs határozatának indokolása szerint 
a főszolgabíró eljárása nem volt ágyán sza
bályszerű, de

n szubálytalanságokat kényszerűségből kö
vette el.

Az ügyészség felfolyamodást jelentett be a 
vádtanács határozata ellen.

A HÉTFŐI NAPLÓ

keresztrejtvényvására
1988. áprilfí hó 24

Fopolgármes tért 
és föintendánst tartóz

tattak te vasárnap 
Németországban 

Hitler a világbékéről beszélt Münchenben
Berlin, április 23.

(A Hétfői Napló tud. telefonjelentése.) A 
vasárnapra virradó éjszaka egész sereg 
újabb politikai letartóztatás történt. Ben- 
thenben elrendelték dr. Knackrick volt fő
polgármester és llling föintendánsnak, a 
fclsőszílézlai tartományi színházi eddigi ve
zetőinek letartóztatását. Letartóztatták to
vábbá a városi magisztrátus több befolyásos 
tagját.

A főpolgármestert és főintendánst fon
tos okmányok elsikkasztásával és meg

semmisítésével vádolják.
Württemberg számos nagyobb városában 

egész sor kommunista és szociáldemokrata 
funkcionáriust, szakszervezeti titkárt és be
tegpénztári tisztviselőt tartóztattak le.

Több jelentős szabadságolás és nyugdíja
zás történt. így

szabadságolták dr. Depene-t, a berlini 
munkaügyi bíróság elnökét.

Gerhardt Anschitzot, a heidelbergi egyetem 
közjogi tanárát felfüggesztették állásától.

Münchent jelentés szerint Hitler kancellár 
Gocbbels miniszterrel együtt megérkezett 
Münchenbe, ahol a nemzeti szocialista kon
ferencián nagy beszédet mondott. Hangoz
tatta, hogy

Németország félreérthetetlenül a világ
béke mellett áll.

Felszólította beszédében a pártszervezeteket, 
hogy mindent tegyenek meg a pártnak az 
állammal való súrlódásmentes érintkezése 
érdekében.

Berlini jelentés szerint Nadolny, a leszere

A bécsi szociáldemokraták és horog
keresztesek vasárnapi összetűzése 

7 sebesülne?, 65 letartóztatással 
Megostromolták a szociáldemokraták Höhn nemzeti 

szocialista házát
Bécs, április 23.

(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonje- 
lentése.) Miután Ausztriában mindennemű 
felvonulás tilos, a politikai párlok az osztrák 
zenei-hetet használták fel, hogy minél na
gyobb tömeget vonultassanak az utcára.

A szociáldemokraták a városháza előtt 
adtak térzenét, inig a nemzeti szocialisták a 
Hősök-terére vonullak és ill rendeztek hang
versenyt. A hangversenyek befejezése után 
többezer főnyi tömeg vonult végig a Ringen 
és a Belváros utcáin. Csakhamar összetűzés 
támadt a szociáldemokraták és nemzeti szo
cialisták között. Az összetűzéseknek hét se
besültje van.

A rendőrség 43 szociáldemokratát és 25 
nemzeti szociálistól, összesen 68 embert 

letartóztattak.
Vasárnap este Oberndorfban egy szociál

demokrata csoport

megostromolta Höhn nemzeti szocialista 
házát.

A Hőiméi tartózkodott Stcincr bajor segéd
rendőr. Höhn revolverrel rohant ki házá
ból és

a kerítésen átmászó Kunesch szociál
demokratát lelőtte.

A rendőrség Hőhnt, Steinert és az 
szociáldemokratákat letartóztatta.

A Wiener Neueste Nachrichten 
napi számát elkobozták, 

valószínűleg amiatt a cikk miatt, 
stájer Heimatschutz és a nemzeti 
Iák között létesített harci szövetség 
sénck következményeivel foglalkozott.

Dollfuss kancellár a vasárnapot Innsbruck
ban töltötte, ahol

lési konferenciára küldött német delegáció 
vezetője, elutazott Genfbe, ahol a leszere
lési konferencia ma újból megkezdi mun
káját.

Újabb német tiltakozás 
Lengyelországban

Berlin, április 23.
A lengyelországi németellenes tüntetések 

vasárnap újabb erélyes német diplomáciai 
akcióra vezettek. A varsói német követ meg
jelent a lengyel külügyminisztériumban és 

bejelentette Németország tiltakozását.
Hasonló lépést tett a kattowitzi német fő
konzul a kelet-felsősziléziai hatóságoknál, .

Autós felvonulás
Londonban a német 

antiszemitizmus ellen
London, április 23

(A Hétfői Napló tudósilójának telefonjelen
tése.) Vasárnap a londoni „Antiszemitizmus 
Ellen Küzdő Világszövetség**  nagy propa
ganda felvonulást tarlóit. A Zoo negyedben 
gyülekeztek a résztvevők és

ötször, nagy plakáttal ellátott autó ai 
összes forgalmas útvonalakon végig

vonult.
A nagy sárga plakátokon Ilyen felírások’ 

voltak: Bojkottál jótok a német árut! Bojkot- 
lálfátok a német filmet! -Védelmezzétele n»zsi
dókat! Az autókon az angol birodalmi lobogó 
és a cionisták zászlajai voltak. A rendőrség 
az autós felvonulást sehol nem akadályozta 
meg.

40 százalékát a nemzeti szocialisták 
kapták, 

ami nagy feltűnést keltett

POLITIKAI NAPLÓ
Egyik kormánypárti lapban vasárnap 

reggel n tejrendelet szövege jelent meg. 
Mint jól informált helyről értesülünk, ez a 
tervezet ugy a szak-, mint a hivatalos kö
rök részéről bizonyos aggályokat keltett, 
úgyhogy a közölt rendelkezések nem is te
kinthetők véglegeseknek. Ugy tudjuk, hogy 
ez a fontos rendelet a kormányzati tényezők 
részéről alapos megvitatás alá kerül még és 
csak azután fog 
nosságra kerülni.

végleges szöveggel nyílná’

♦
tart a 33-as bizottság. Ekő- 
vállalatoknak az ellenőrié’

Ma, hétfőn ülést 
sorban azoknak a . _____ ____
sőre vonatkozó rendeletct tárgyalja, amelyek’ 
vél a kincstárnak valamilyen érdekeltsége van, 
amelyeknél a kincstár alaplökejegyzéssel, hitel’ 
nyújtással, szavatosságvállalással, vagy olykép
pen érdekelt, hogy a vállalat adósa a kincstár
nak. A rendelettervezet két osztályba sorozza a 
vállalatokat és pedig nzokra, amelyeknél a 
kincstár érdekei veszélyeztetve vannak, vagy 
nincsenek. Azoknál a vállalatoknál, amelyeknél 
bizonyos veszély forog fenn, szigorú ellenőr
zést fognak bevezetni. Létesülni fog egy A le 
laini szervezet, körülbelül olyan, mint a BlOSz. 
Ez n szervezet a pénzügyminiszter alá lesz 
rendelve és ez teljesíti az ellenőrzést. A minisz
teri megbízott vagy kormánybiztos teljes bete
kintési jogot nyer a vállalat üzletvezetésébe, a 
könyvek és számadásokba. A rendelettervezet 
lehetőséget nyújt n rezsiköltségek apaszlására. 
a személyi költségek csökken lésére, sőt még « 
terhes szolgálati szerződések revíziójára is.

Ugyancsak n hétfői 33-ns bizottsági ülés tár
gyalja az élesztőgyártásra vonatkozó rendeletét, 
illetőleg az élesztő-adó ügyét íz, amelyből je
lentékeny bevételi többletet remélnek, bár hiva
talos helyen hangsúlyozzák, hogy az élesztő-adó 
többlet a fogyasztót egyáltalában nem terhel
heti, csak a gyári üzemet.

A gazdaadósságok kamatcsökkentésére vo
natkozó rendelet is szerepel a 33-as bizottság 
mostani napirendjén.
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RablűgyiiKossaggal gyanusitlák 
Kublk mátyás budapesti urasági inast 

BrOnnüen megöltek egy gazdag magdnzúnOt 6$ a rendőrség 
radiún keresi Kuuikot

Vasárnap délben a brünni rendőrség a bu
dapesti főkapitányságot kegyetlen rablógyil
kosságról értesítette, amelynek tettese a cseh
szlovák rendőrség szerint magyar származású 
ember.

Brünn villanegyedében
meggyilkolva és kifosztva találták va
sárnap reggel Fuchs Franciska 70 esz

tendős magúnzónőt.
Az idős asszony saját villájában lakott, a 
személyzet a pincében lévő lakásban tartóz
kodott. VasAipnp reggel, amikor a szobalány 
fel akarta kelteni úrnőjét, a hálószobában 
megdöbbentő kép tárult elé. Fuchs Fran
ciska feje a fölismerhelellensógig szét volt 
verve és gyilkosa borzalmas tette után egv 
párnát dobolt reá. A gyilkosság után a me
rénylő

A brünni rendőrség megállapítása szerint, 
a rablógyilkos az éjszakai órákban álkulcs- 
csal hatolt be az idős nő lakására és á má
ban ölte meg. A helyszínen több láb- és ujj
lenyomatot talállak s ezen az alapon indult 
meg a nyomozás. Az eddigi föltevések sze
rint,

a gyilkossággal alaposan gyanúsítható 
egy Kublk Mátyás nevű állás és foglal
kozás nélkUli egyén, aki valamikor ura

sági inas volt
és ebben a minőségben Fuchs Franciskánál 
is alkalmazásban állt. Ez az ember állítólag 
budapesti származású és apróbb lopások 
miatt bocsátotta el úrnője.

A csehszlovák rendőrhatóság pontos sze- 
mélyleirásl adott az állítólagos tettesről é.s a 
délelőtt

végre.
A rendőrségnek ekkor már tudomása volt a 
zsarolási kísérletről, nem is vette komolyan a 
följelentést. KidcrQll azonban, hogy az utóbbi 
napokban

egész sereg budapesti orvos ellen érkez
tek hasonló névtelen följelentések.

A rendőrség minden esetben bizalmasan utá
najárt a dolognak, de a vádak alaptalannak 
bizonyultak.

A rendőrség most, hogy a Schönholz-fé\e 
zsarolási kísérlet kipattant, összefüggést lát az 
összes eddig érkezett névtelen följelentések kö
zölt. Valószínű, hogy a többi följelentett orvos 
is zsaroló levelet kapott és mivel nem ugrót 
tak be,

a zsarolók alaptalan följelentést tettek 
ellenük, hogy igy bosszulják meg ma

gukat.
A főkapitányságon most már szigorú nyomo
zás indult a zsaroló banda leleplezésére. A Ki
rály-utcai orvoshoz irt névtelen fenyegető levél 
alapján elindulva, a nyomozás szálai két Bu
dapesten élő külföldi nő felé vezettek. Ezt

a két külföldi nőt előállították a főkapi
tányságra,

44204

ahol kiderült, hogy ismerik ugyan dr. Schön
holz .lenöl, de tagadták, hogy részük volna a 
zsarolási kísérletben. Kihallgatásuk ulán elbo
csátották őket, de tovább folyik a nyomozás.

Mindenesetre nagy segítséget jelentene a 
rendőrségnek,

ha jelentkeznének és följelentést tenné
nek azok az orvosok, akik hasonló név

telen levelet kaptak,
de eddig még nem jelentették be az ügyet a 
rendőrségnek.

az összes szekrényeket, fiókokat feltörte 
és kifosztotta.

Az eddigi megállapítás szerint, egy bri
liáns gyűrűt, egy arany retikült, arany kar- 
köfőórát, egy brilliárufkövekkel kirakott dia- 
démot, értékes fülbevalókat és 1600 cseh ko
ronát vitt el.

rádiógramm utján értesítették a buda
pesti rendőrséget.

A főkapitányságon minden intézkedést meg
tettek, hogy abban az esetben, ha a gyilkos 
Budapestre szökött volna, elfogják. Most azt 
igyekeznek megállapítani, hogy Kublk Má
tyás tényleg budapesti származásu-e.

Mussolini a futurizmus legnagyobb 
barátja — mondta Marinetti

4 futurizmus megalapitó/ának érdekes nyilatkozata a futurizmusrót

Samarjay Lajos Máv eEnök 
május elsején nyugalomba vonul 

Utóda Dalnoki Kovács Gyula főtanácsnok
Politikai körökben az a hir terjedt el. hogy 

Samarjay Lajos, a MÁV elnökigazgatója,
május 1-én megválik állásától és nyu

galomba vonul.
Hir szerint, a kormány már ki is jelölte az 
utódját, Dálnoki Kovács Gyula főtanácsnok

személyében, aki a honvédelmi minisztérium 
VI. ügyosztályának a vezetője és aki a mi
nisztérium vasutügyi kérdéseinek az irányí
tója volt. Dálnoki Kovács Gyula különben a 
honvédelmi minisztérium képviseletében 
tagja volt az országos közlekedési bizott
ságnak is.

Furcsa kaland a belvárosi 
sportiskolában

Egy német nevelönő afférja a boxbajnokkal
A főkapitányság sérülési osztályán nem 

mindennapi panasz ügy élten indult vizsgálat. 
Megjelent a főkapitányságon Wilhelm Mimi 
22 esztendős frankfurti nevelőnő, aki

egy ismert fiatal boxbajnok 
ellen tett feljelentést.

A leány előadta, hogy a Váci utcai korzón 
találkozott a boxbajnokkal, akit pár nappal 
előbb társaságban ismert meg Elbeszélget
tek, majd a fiatalember egy belvárosi sport
iskolába invitálta, hogy ott a tornaszereket

megmutassa. A nevelőnő fölment az iskolába 
és mint panaszában előadta, a fiatalember 
ott

megtámadta, letépte ruháit és erősza
koskodott vele.

A leányt a rendőrségen rendőrorvos/ vizs
gálat alá vették, majd a panaszt áltelték a 
sérülési osztályra, ahol megindították a vizs
gálatot A rendőrség kihallgatja a boxbojno- 
kot a panasz ügyében és tisztázzák, hogy mi 
történt a sportiskolában.

Világhírű vendége van Budapestnek. Szomba
ton éjjel a magyar fővárosba érkezett F. T. 
Marinetti szenátor, az olasz tudományos aka
démia excellcnciás lagja, a futurizmus meg
alapítója.

Mussolini személyes jóbarátja,
hogy itt a fasiszta forradalomról néhány elő
adást tartson.

Marinetti nem először jár nálunk, a magya
roknak lelkes barátja és amint mondja, a ma
gyar irodaimat alaposan ismeri. Különösen 
Molnár Ferenc müveit, aki egyike a leggyak
rabban játszott szerzőknek Olaszországban.

Kérdésünkre, hogy mi a futurizmus lényege, 
a következőket mondja:

— A hircs olasz filozófus, Benedetto Croce, 
igy határozta meg: „a legteljesebb történelem
éi! cnesség". A leozófusok azt mondják, hogv n 
futuristáié „a cselekvés vallásának hirdetői". 
Én azt mondom, hogy a futurizmus „a gyorsa 
ság és az eredetiség vallása". A futurizmus 
volt a világ felszabadítója az egységes eszté
tika alól, amely megteremtette a gépek esztéti
káját

Felélesztette az olasz önérzetet, megnyi
totta és meggyorsította az é.'ct tempóját.

A futurizmus nemcsak uj művészeti irány, ha

nem uj gondolkodásmád. amely nz élet és kü
lönösen a technika minden ágára befolyással 
van.

l’j találmányok köszönhetők ennek az uj 
gondolkodásmódnak és a legnagyobb ba
rátja ennek az iránynak maga Mussolini!

A Mussolini elgondolása alapján létesült nagy 
fasiszta kiállítás teljesen a futurizmus jegyé
ben. készült. Különösen az ifjúság lelkesedik a 
futurizmusérl es Mussolini 18 éves fia, Wittoriö 
Mussolini szerkeszti a futurizmus ifjúsági lap
ját, a „Gyermekei: tollát".

A feketeinges Marinetti még nagy lelkesedés
sel beszél Magyarországról é.s búcsúzóul ezt 
írja üdvözletül:

Amerikai párbaj
Sárkány Ferenc szigorló orvos 

rejtélyes halála hátterében 
Példátlanul kUElinös tragédia titkát kutatja 
a rendőrség

Vakmerő zsarolóbanda hadjárata 
a budapesti orvosok ellen

Fenyegető levelet küldtek orvosoknak és aki nem fizetett, 
az ellen hamis följelentést tettek a rendőrségen — Scliön- 
holz Jenő kírályutcai orvos leleplezte a zsarolóbandát

A főkapitányság bűnügyi osztályán pél
dátlanul különös tragédia megfejtésére 
indult nyomozás.

Megírtuk, hogy husvét hétfőjén Akadé
mia-utcai lakásán holtan találták Sárkány 
Ferenc 30 éves szigorló-orvost. A fiatal em
ber előző napon fogat hozott, azó-,a fáj
dalmakról panaszkodott és az volt az első 
feltevés, hogy

A főkapitányság bűnügyi osztályán egy vak
merő zsarolóbanda leleplezésére indult nyo
mozás.

Schönholz Jenő dr. orvos Király-utca 77. 
házban lévő lakására levelet irt egy ismeret
len férfi. A névtelen levél küldője azt köve
telte az orvostól.

küldjön számára ötszáz pengőt leragasz-

PREMIER 
KEDDENl

tott, jeligés borítékban egy Király-utcai 
trafikba,

mert ellenkező esetben olyan dolgokat fog 
szellőztetni Schönholz orvosi működéséről, 
amelyek kellemetlenek lesznek és följelentést 
tesz ellene a főkapitányságon.

Az orvosnak nem volt takargatni valója, 
nem ijedt meg, üres fenyegetésnek tartotta a 
dolgot és nem is törődött vele. minap azon
ban beállított a lakásba egy kisfiú, levelet ho
zott. Újabb fenyegető levél vo't. A levélró 
mégegyszer figyelmeztette dr. Schönholz Jenőt,

küldje a borítékot, különben baj lesz, 
feljelentést tesz a rendőrségen.

Az orvos megkérdezte a kisfiút, honnan hozta 
a levelet. A küldönc azt mondotta, egy férfi 
adta neki, aki lent az utcán várakozik. Az. or
vos elküldte a kisfiút és észrevétlenül utána
ment, a levél küldője azonban, ugylátszik, 
megncszelte a dolgot, eltűnt és a flu nem ta
lálta meg.

Schönholz dr. azt hitte, ezzel befejeződött 
az ügy, de nem igy történt. A következő na
pon kiderült, hogy a névtelen levélíró bevál
totta fenyegetését:

a főkapitányságra női kéz vonásától 
származó névtelen levél érkezett, amely 
azzal vádolta dr. Schönholz Jenőt, hogy 
rendelőjében tiltott műtéteket hajtott

a foghúzás és a hirtelen halál között 
összefüggést lehet keresni.

Most azután váratlan és nagy meglepetést 
keltő fordulat következel! be. Sárkány Fe
renc. a körmendi állomásfőnök fia, az idén 
kapta volna meg orvosi diplomáját. Szor
galmas, igyekvő ember volt. Az Akadémia
utcában együtt lakott régi barátjával, dr. 
Kapy Bélával, a Nemzeti Bank tisztviselő
jével, Kapy evangélikus püspök fiával.

A rendőrség adatai szerint Sárkány Fe- 
I renc. az utóbbi időben feltűnően visszavo 
nullán élt. Barátai ezt annak tudták be, 
hogy meghalt az. édesanyja és a gyász le
sújtotta. Tudták róla, hogy

komolyan udvarol egy leánynak, 
de ezt a leányt a barátai nem ismerték. Most 
derült ki, hogy halála előtt néhány nappal 
egy tavalyi húsvéti lapból kivágott cikket 
mutogatott barátainak. A cikk arról szólt, 
hogy egy fiatal orvostanhallgató

amerikai párbajt vívott,

fekete golyót húzott és öngyilkos lett. Sár
kány Ferenc szavaiból azt vették ki u ba
rátai, hogy annakidején

ő volt az orvostanhallgató ellenfele, 
a másik húzta a fekete golyót és öngyilkos 
lelt. Arról is beszélt, hogy tz a tragédia

mély nyomokat hagyott a lelkén és most, 
uz esztendős évforduló alkalmából lelki- 

ismcretfurdalásokat érzett. 
Ugyanekkor kínzó fogfájásról is panasz

kodott és fogat huzatot!. Másnap, husvét 
hétfőjén azután holtan találták.

A rendőrség intézkedésére Sárkány Fe
renc holttestét felkoncolták. A boncolás 
megállapította, hogy

a foghúzásnak semmi köze sincs a ha
lálhoz, a holttest belső részeiben mor- 

fiumnyomokal találtak, 
morfium ölte meg.

A ‘rendőrségen két föltevés alakult ki. Az 
első szerint

Sárkány Ferenc ellenfele öngyilkosságá
nak évfordulóján maga is öngyilkos 

lett,
a másik pedig az, hogy talán a foghúzás 
ulán is fájdalmai voltak, csillapítani akarta

Orvosilag
megállapított tény
hogy a rendszeresen adagol

BINATURIN 
kúra - a használati utasítás fon
tos betartása mellett — 

megszünteti 
a krónikus székrekedést.

A kacagás 
világrekordja.

A szenvedélyes 
szerető szerelmei

A kék lámpás
Kedden: SiS-ödször a KIRÁLY SZÍNHÁZBAN

a fájdalmat és véletlenül a kelleténél na
gyobb adag morfiumot vett be. *

Kiderült az is, hogy a tragédia napján 
egy női hang telefonon felhívta a főka- 
lányság központi ügyeletét és megkér
dezte, nem lelte öngyilkos Sárkány 

Ferenc orvostanhallgató.
Mindenesetre

tovább folynak a kihallgatások, 
hogy tisztázzák Sárkány Fcicnc tragikus 
halálának hátterét
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Szenzációs közlekedési 
reforméira készül a Hláu moaszünrsmi a haiatsorompűkat, 1 WIVI **

a! küriMsutat létesítenek - uniós a nudapesu pályaudvarok loraaimanan
A Hétfői Napló legutóbbi száma irta meg 

elsőnek, ho^y az Államvasutak a takarékos*  
sági inlézkx tlcsi-k kapcsán leépítik a rákos! 
rendez^|iá'vaudvar üzemét és kitelepítik a 
dunqpnrli teherpályaudvart is. Most egy má- 
tik érdekes „racionalizáló 1 terv" váll ismertté 
amely o három budapesti személypályaudvar 
üzemének gazdaságosabb kihasználásával 
egyidejűleg a f/ivfi roskőrnyeki közlekedés 
régóta vajúdó problémáját is egy csapásra 
megoldaná.

Arról van szó. hogy a már teljesen kidol
gozott, kész tervek szerint

rövidesen átszervezik a két balparti 
pályaudvar üzemét olyképpen, hogy a 
Jövőben a Keleti pályaudvar csak a tá
volsági, a Nyugati pedig a lielji vona

tok forgalmát bonyolítaná ie.
A hatvan—nyolcvan kilométeres körzetből 
be*  éA kifutó vonatokat csak a Nyugati pálya 
udvarra vezetnék, míg az összes tölxbi viszony
latok és a külföldi forgalom lebonyolítása tel
jesen átterelődnék a Keleti pályaudvarra. 
Ezzel kapcsolatban a Déli pályaudvar ren
deltetésre is megváltozna. De

kiküszöbölnék végre a „halálsorompó- 
kat“ Is, hz egyedül lehetséges megol
dási módon, u pályatest teljes fölszedé- 
sévcl és a forgalomnak a körvasúira 

való átterelésével.
Az egész tervezetben a legfontosabb szerep és 
a legnagyobb Jelentőség a körvasúira várna, 
amelyet eddigi rendeltetésétől eltérőié#, meg
felelő álépitéssal pdro.rí gyorsvasútié alakíta
nának ál, itt

nyolcvan kilométeres sebességgel ro- 
robogó, motoros szerelvényekkel bonyo
lítanak le a perifériális forgalmat a 
Déli pályaudvarról kiindulva, Kelenföld, 
Pesterzsébet, Kispest, Kőbánya, Sasha
lom, Kákosszenlmiliály, Pestújhely, Rá
kospalota és Újpest érintésével az óbu

dai végállomásig.
A vonal hossza 30 kilométer, huszonhat meg
állóhellyel, az cgé'-.z útvonalat alig egy óra 
alatt be lehelne utazni, a be- és kiszállások 
okozta Késedelmet is figyelembe véve. Kétség
telen, hogy ennek a gyorsvasulnak, amely 
csaknem teljesen köralakbai) futja be <i fővá
ros közigazgatási határvonalát, óriási jelen
tősége lenne és gyors közlekedési létesítene 
számos olyan ulvonnlon, amelyet ma csak 
óriási kerülővel, <i helyiérdekű és a Beszkárt 
kocsikra való sorozatos átszállással, tetemes 
időveszteséggel lehel csak megjárni. A terv 
megvalósítása amellett csak minimális befek
tetést igényelne, ami a meginduló forgalom 
bevételei révén busásan megtérülne.

Utszomaosszeas ás er-ueüss 
szamaiul változások

Itt közöljük azokat nz információkat is, ame
lyek nz Államvasutaknál tervezett

létszánircdukrlóról szólnak.
A MÁV Igazgatósága már hosszú hónapok 

óta azon tanácskozik, hogyan lehelne redu
kálni a szenu'lxzvli létszámot. A legutóbbi ta
nácskozások eredményeként az összes főosz
tályok, üzletigazgatóságok vezetőit Hiúsították, 
hogy legyenek előterjesztést mintegy 

harmincszázalékos létszámcsökkentésre.
Az erre vonatkozó munkálatok most folynak 
az egyes osztályokban és üzletigazgatóságok
ban. A tisztviselői kar érthető idegességgel és 
irgalommal tárgyalja nz ujnbb eíbocsájtások 
lőrét és azt hangoztatja, .hogy az Államvasuta
kat

a kettős fizetéseket huzó nyugdíjasoktól 
kell elsősorbun tehermentesíteni

és csak azulán szabad n tisztviselők egziszten
ciájához nyúlni. A MÁV nlkiilmnzotlni azt ter
vezik, hogy a kettős fizetést huzó nyugdíjasok
ról és aktív tisztviselőkről listái készítenek és 
azt az elnökség elé terjesztik

A létszáinapasztás tervével egyidejűleg ér
dekes személyi változások is felmerüllek, sőt 
már részben meg is valósullak. Értesülésünk

Tegnap délután megállt n főkapitányság épü
lete előtt a Bp. J6-6A6 rendszámú autótaxi. 
A taxisofőr egy kopottrnhás, idősebb férfit szál
lított ki a kocsiból és bekísérte n rendőrség 
központi ügyeletére. A sofőr itt feljelentést telt 
az. utasa ellen. Elmondotta, hogy az Idős férfi 
az Aréna utón l»eült a taxiba és a Nefelejls-ulcai 
Aóuia-szállóba vitellé magút.

A tatlóra négy pengőt mutatott,
mikor a szálló ele érkeztek, a sofőr a pénzét

ártwérqcidér

kérte. Az utas azt mondotta, n portás majd ki
fizeti. A portás azonban kijelentette, hogy nem 
fizet.

A végén kiderült, hogy
az utasnak egy fillérje sínes,

mire a sofőr beültette az autóba, a főkapitány
ságra vitte és feljelentést telt ellene, mert hi
szen neki cl kell számolnia a fuvardíjjal.

A központi flgyeleten kihallgatták a potya
utast. Mikor személyi adatait jegyzőkönyvbe 
mondotta, legnagyobb megdöbbenésre kiderült, 
hogy

-NYI 
GYÓGYFÜRDŐBEN.

A termál (gőz) <-n kArinirdökro örvényes kettőn logvffliel 4*  —
- 2 drb. - jegy ,lril ......................................... .............................................. jf."— ”

A Snéchonyl Néptürdőre érvényen költés jegyttlMt 1 EH ■*
- 2 drb - jegy éra............................. .......................................................... .. 1.3U ■

dr. Göbely István a neve, hatvanhétével 
budapesti ügyvéd.

A megviselt külsejű öreg ember izgalomtól re
megő hangun mesélte el tragédiáját. Elmondotta, 
hogy beteg, öreg ember, nem tud dolgozni, 
a legnagyobb nélkülözések között él. Nincsen 
állandó, rendes lakása, néha-néha a Nefelejls- 
utcal Róma-szúllóban szokott megszállni. Teg
nap egy barátja az. Aréna utón megvendégelte 
öl, utána a szállóba akart menni. Beiimás, be
teg ember, fáradt volt, beült u taxiba, arra 
számítva, hogy a portás majd kifizeti a taxi
költséget. Arra gondolt, ott megszáll és később, 
ha pénze lesz, megfizeti a tnxlköllséget és ki
egyenlíti szobaszámúját is. A szállóban azonban

szobát se adtak hitelbe, n taxit ae akarták 
kifizetni

és igy került a főkapitányságra.
A rendőrllsztviselők megrendülve hallgatták az 
öreg ügyvéd vallomását. A helyzet az volt, hogy 
a taxisofőr feljelentette öt. ő maga Is beismerte, 
hogy nem v dl pénze, amikor beü’l a taxiba, 
tehát fenforgott a eimlás gtranttfa. Ez azonban 
nem olyan súlyos bűncselekmény, hogy valakit

szerint • nyilvánossxg elölt legutóbb oly sokat 
szerepelt

anyagbeszerzési főosztály tizenhárom tiszt
viselőjét áthelyezték.

Részben nz. Istvántelki főműhelyhez, részben 
kül«ö szolgálatra osztották be h tisztviselőket, 
akiknek áthelyezése azonban semmiféle össze
függésben nincs az olajszállítások ügyében folyt 
vizsgálattal. Ni anyagbeszerzési főosztály egyik 
osztályvezetője:

Cltronyl Ferenc főfelügyelő, — akt a G.
1. osztály élén állott — nyugalomba vo- 

vonult

s helyébe Marhái István főfelügyelőt nevezték 
ki. A tizenhárom áthelyezett tisztviselő két nap 
előtt kapta meg az áthelyezésükről szóló hiva
talos értesítést és e héten valamennyien uj be
osztásukban dolgoznak.

Ilire terjedt annak Is, hogy az egész anyag
beszerzési főosztályt megszüntetik s ezentúl 
minden egyes osztály maga szerzi be a szük
ségleteit. Ezek a híradások azonban nem fe
dik a lényeket,

n főosztály továbbra Is fennmarad
csupán tisztviselői létszámában történtek vál
toztatások, illetve apasztósok.

Titokzatos dráma 
egy miskolci virágüzletben

A szép virágárusleány záróra után, 
a kivilágított boltban agyonlőtte magát

Miskolc, április 23.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Szombaton 

este rejtélyes, halálos öngyilkossági dráma 
történt Miskolcon, a Horthy Miklós-lér 11. 
szám olatt levő virágüzletben.

A virágosból! egyik alkalmazottja. Török 
Mária 21 éves feltűnő, szép diósgyőri leány a 
késő esti órákban még nem tért haza szülői
hez. A rosszat sejtő szülők a késői vonattal 
beutaztok Miskolcra és a Horthy Miklós-térre 
mentek. Tizenegy óra volt ekkor, de

a virágüzlet még fényesen ki volt vilá
gítva és az ajtaja nyitva állott.

A szülők besieilek az üzletbe. A fölhalmo
zott virágok mögött levő hátsó kis Irelyiség- 
ben

székre rogyva holtan találták a szép

Horogkeresztes és kommunista 
mázolok akciója Éjszakánkéul horogkeresztet 

és szovjetcsillagot festettek a házfalakra és járdákra
A kHpcstl kapitányságra nz utóbbi na

pokban tömeges feljelentés érkezik háztulaj
donosok részéről ismeretlen tettesek ellen, 
akik az éjszakai órákban

a házak meszelt falait telefestik.

A háztulajdonosoknak nagy bosszúságot 
okoznak ezek az éjszakai festők, mert kény
telenek házuk falát újból meszeltetnl, ami 
lényeges költséggel jár.

Ezelőtt fiz nappal az Üllői ut végén öl 
egymás mellett sorakozó háznak a falára

hatalmas horogkereazteket festettek 

ismeretlen egyének. Másnap, harmadnap Kis
pest külöböző helyein ugyancsak

horogkereszteket festettek a járdára

és a falakra mintegy Hz helyen s különös, 
hogy még egy cselben sem sikerült elfogni 
a tetteseket.

A horogkereszt megjelenése, ugy látszik,

Ügyvéd a toloncházban
Göbely István budapesti ügyvéd tragédiája — Pofyaautózás 
miatt följelentették s mivel lakása nincs, a toloncházba vitték

Török Máriát.
A leány halántékából patakzott a vér és 

lábainál hevert a revolver, amellyel agyon
lőtte magát.

A kétségbeesett szülök érlesrlelték a rendőr
séget é.s ózonnal megkezdődött a nyomozás. 
Két sofőr, akik egész este az üzlet előtt levő 
taxiállomáson várakoztak, elmondották, hogy 
üzletzárás előtt egy fiatalembert láttak be
menni az üzletbe.

A leány egy szál rózsát nyújtott át a 
fiatalembernek, aki nemsokára eltá

vozott.
Azután történhetett az öngyilkosság, de a 

sofőrök nem hallották a revolver dörrenését. 
A rendőrség azt hiszi, hogy összefüggés 'fii 
Török Mária öngyilkossága és az ismeretlen 
fiatalember látogatása közölt.

a más politikai nézeten lévőkben-is fölkel
tette az ambíciót é.s azok is igyekeztek meg
felelően „ellensúlyozni'*  a horogkeresztes 
festők munkáját és az utóbbi napokban már 
több kispesti ház falán

sarló és kalapács, valamint ötágú szov
jetcsillag

is megjelent.
Ugy látszik, amióta a rendőrség ébersége 

rácsapott a röpiraiterjeszlőkre és egymás
után foglalta le a kommunista nyomdákat. 
most a házak falain folytatják agitációjukat 
a szélsőjobb- és szélsőbaloldaliak.

A kispesti háztulajdonosok erélyes fellé 
pésére a kispesti rendőrég erélyes nyomozási 
indított az ismeretlen egyének ellen és a 
jövőben

kerékpáros rendőrök cirkálnak az 
utcákon*

hogy elvegyék kedvüket a háztulajdonosok 
bosszantásától.

Gyomrunkon át vezet 
Az egészség útja, 
Ha néha elromlik,

lelnrtózfasscr ok. El Is engedték volna, de maga 
az ügyvéd is kijelentette, hogy 

nincs hová mennie.
Végül is ugy oldották meg a kérdést, hogy dr. 
Göbely Istvánt, mivel lakása siijw, 

beutalták a toloncházba.
Így jutott a 67 éves öreg ügyvéd hajlékhoz, kö- 
nyőrflletből — a toloncházban.

Most is olt van.

Eóy K. M. A. C.-be'i 
pókerparti bonyodalmai
Lapunk 1933 április 3-án megjelent számában 

fenti cimfl közlemény adatait egy megbízható
nak látszó forrásból merítettük. Azóta megálla- 
ütottuk. hogy a kapott információ téves volt, 
gy különösen a differenciák lényegesen kiseb

bek voltak és megállapítottuk, hogy a vesztes 
az általa elismert veszteséget a parti után a 
nyertes rendelkezésére bocsátotta.

Kötelességünknek tartottuk, hogv- informá
cióért dr. Térfy Gyulához forduljunk, aki u 
következő nyilatkozatot tette:

— A Hétfői Napló 1933 április 3-án meg
jelent számában „Egv KMAC-beli pókerparti 
bonyodalmai" című közleményben foglaltakra, 
amelyek különben sem fedik teljesen a való
ságot, folyamatban lévő lovagias ügyről lévén 
szó — az ügy befejezése előtt — részletekről 
nyilatkoznom a Clnir Codex 118. fi-a és az A. 
46. sz. Becsületügyi szabályzat alapján nem 
szabad.

A lovagias ügyek természetének megfelelően 
annak befejezéséig ez üggyel mi sem kívánunk 
tovább foglalkozni.

Szabad orvos választás !
BETEGSÉG ELLEN

biztosítson

ANGLO-DANUBIAN LLOYD
Általános Blsloiftó K«ssvínytÉraas*on*l

Budapest, V., Hold-utca 21.

Filatelista ritkaságokat 
állítanak ki a Nemzetközi 
Vásár bélyegkiáilitásán

Léggömb és repülőposta is 
lesz a Vásáron

A május 6-án megnyitó Budapesti Nemzet
közi Vásár egyik legszélesebb nemzetközi ér
deklődésre számotlarló csoportja a vásár terü
letén külön e célra épített pavilonban rende
zett „IV. Propaganda Bélyegkiá'.litás“ lesz.. A 
kiállítás fővédnökéül Hómann Bálint közokta
tásügyi minisztert kérték fel. A bélyegkiállilá- 
son közel száz hírneves bélyeggyűjtő és bélyeg
kereskedő vesz részt, akik között számos kül
földi is szerepel. A bélvegkiállitással kapcsolat
ban r vásár területén bélyeglözsdét és szakelő- 
adássorozatokat is tartanak.

A kiállított anyag között szerepel több ma 
már egyedülálló ritkaságszámba menő bélyeg, 
így egy 1877-ből való

egy penny*  Viktória-fcjes angol bélyeg Is, 
amelyből már csak négy példány létezik ez 
egész, világon. Egy az angol király gyűjtemé
nyében és kellő az Egyesült Államokban van. 
A vásáron bemutatásra kerülő darab Európá
ban az egyedül létező példánya ennek a soro
zatnak. Érdekes az a fiumei bélyegsorozat, ame
lyet D'Anunzio bocsátott ki és amelynek min
den egyes példányán U'Annunzio személyes 
aláírása Is szerepel. Látható lesz a kiállításon 
Endresz óceán-repülése alkalmával kibocsátott 
teljes sorozat és az a néhány megmentett bé
lyeg, amely Eridrész tragikus végű római ut
jának postacsomagjában volt. Nemzetközt ér
téket képvisel dr. Schtnldt József híres belga 
és holland gyűjteménye. A maga nemében 
egyedülálló Orom János svájci gyűjtőnek lich- 
tenstelni bélveggyiijtcinénye. A légiposta-bélyeg- 
gyűjteményben a Zeppelin első óceán útja és 
első világkörűll Útja alkalmából kibocsátott 
telje*  sorozat is szerepel és bemutatásra kerül 
végül a középiskolákban alakított ifjúsági bé- 
lytggyüjiőkörök értékes gyűjteménye is.

Á magyar posta külön szenzációról is gon
doskodik. A bélyegkiállitás tartama alatt 
ugyanis

először Indul postai útra Magyarország 
egyetlen, az Aeroszövetség tulajdonút ké

pező léggömbje: a „Hungária**,  
amelyet Poppc Kornél nv. őrnagy fog vezetni. 
A léggömbbel menő levélposla bélyegeit a m. 
kir. posta alkalmi betűjelzésekkel fogja ellátni, 
de küldeményeket erre az útra kizárólag a Bu
dapesti Nemzetközi Vásár területén n bélyeg- 
kiállítás pavilonjában felállított levélszekrény
ben tehet feladni.

Budapest—Páris—Budapest relációban szintén 
tehetséges lesz majd a légiposta utján oly tev. 
lapokat feladni, amelyek a 3500 kin.-cs utat a 
postabélyegzők tannsága szerbit "24 óra alatt 
teszik meg, jeléül annak, hogy mily lehetősé
geket nyújt ina mái a légiposta a közönségnek*
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Egv Jászagáli-l fiatalember 

es a csendőr revolveres allűrje
A csendőr rátört a fiatalemberre, akit eietueszeiyes állapotban 
vittek kúrházba — Kerákpárbaieset miatt történt a véres Inzultus

Szolnok, április 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Jászapáti községben nagy irgal
mat kelteti az a véres revolveres inzultus, 
amelynek egy szabadságon lévő csendőr és 
egy jászapátii fiatalember a szereplői.

Horváth Miklós huszonháromesztendős 
jászapátii fiatalember kerékpárján haladt a 
községben. Horváthtal szembejön Kovács 
Miklós szabadságon lévő csendőr, aki 
ugyancsak kerékpáron ült.

A két bicikli összeütközött,
de komolyabb baleset szerencsére nem tör
tént. Az összeütközés után a fiatalember és 
a csendőr között

szóváltás támadt,
amely mind hes esőbbre fordult. A fiatal
ember egyre fenyegetőbben lépett fel a 
csendőrrel szemben, aki erre

kirántotta kardját és a fiatalembert 
fejbesti jíotta.

Az izgalmas szóváltás, majd a csendőr 
kardhasználata olyan hangos jelenetek kö
zött folyt le, hogy percek alatt

nagy tömeg verődött össze
a helyszínen A tömegből néhányan a 
csendőr ellen fordultak s már már úgy lát
szott, hogy a tömeg rátámad a csendőrre. 
Kovács csendőr erre revolveréhez nyúlt és 
az izgatott, hangosan méltatlankodó Hor
váth felé lőtt.

A golyó Horváth Miklós hasába fúró
dott és súlyos sérüléseket ejtett rajta.

A véres események színhelyén csakhamar 
csendőrök jelentek meg, akik szétoszlatták 
a tömeget, Kovács csendőrt pedig felszóli 
tolták, hogy a csendőrparancsnokságra kö
vesse őket. Megérkezett a helyszínre a köz
ségi orvos is, aki megállapította, hogy

Horváth beleibe fúródott a golyó és 
állapota életveszélyes.

HorváthoJ a szolnoki kórházba szállították 
be, ahol eddig még kihallgatni nem lehe
tett.

Kovács csendőrt egyelőre őrizetben 
tartják

és ma fogják részletesen kihallgatni a 
csendőrhatóságok.

könnyebben élhet, mint az 
évtizedek óta bevált üdítő, 
idegedző és izom tu-ős Hű
Diana sósborszesz
állandó használata nélkül

Infláció Amerikában

Súlyos autószerencsétlenség
az ürömi vasútállomásnál

Bergmann Ernő banktisztviselő kocsija elgázolt egy tértit
Vasárnap este Bergman Ernő dr. bank

tisztviselő, aki a Pannonia-utca 18. szám 
alatt lakik, autójával Budapest fe'é tartott 
a bécsi országúton. Az ürömi vasulá lomás- 
hoz ért. mikor az olt várakozó pomázi autó
busz mögül át akart szaladni az utón Vajda 
József 25 éves fésiismester.

Bergmannak mór nem volt ideje a féke
zésre és

autójával elütötte Vajdát, aki agyráz

kódást, bordatörést és lábtörést szenve
dett.

A mentők Vajda Józsefet a Margit-kór- 
házba vitték. Állapota életveszélyes.

Bergmant bekísérték a főkapitányságra.

A tisztviselő azzal védekezett, hogy a sze
rencsétlenül járt ember a saját vigyázatlan 
súgónak áldozata és több tanút nevezett 
meg, akik látták az elgázoló*  körülményeit.

fiz egész vitág szeme megint a newyorki Wa<l-streelén 
és börzén függ, ahol a dollár vívja hatalmas küzdelmét 
a világválsággal. Képünk a tőzsdepaiota előtt gomolygó 

hatalmas tömeget ábrázolja

Az Imperiál 105 palack olaja
a szakértők kezében

Bubics vizsgálóbíró holnap újabb szemleufra indul
A talpfaolnj-panainn ügyében Bubics Jenő 

dr. vizsgálóbíró e héten tovább folytatta a vizs
gálatot. Holnap, kedden ujabb helyszíni szem
lét foganatosít a vizsgálóbíró az Imperiál vi
déki’ telepein. Ezúttal

Püspökladányba utazik a szakértőkkel 
együtt,

hogy az itt dolgozó munkásokat kihallgassa és 
a teljesen tárolt olajfajtákat megvizsgáltassa. 
Legutóbb 105 palack olajat foglalt le a vizs
gálóbíró az Imperiál dombóvári olajtelitő tele
pén.

A 105 palackba zárt olajfajtákat átadták a 
szakértőknek.

Székely Tibort*  a szélhámos 
városbirót másfél évi 

börtönre Ítélték
Elsikkasztotta a bUntetéspénzeket

A szolnoki törvényszék büntetőtanúcsa 
szombaton kiszállt Jászberénybe, nogy ott 
tartsa meg a főtárgyalást Székely Tibor, a 
nemrégiben Budapesten leleplezett álügyvéd 
és szélhámos városbiró bünpörében.

A jó családból származó Székely Tibor 
régebben Jászberényben

városbiró volt.
Egy napon hivatalvizsgálatot tartottak és 
ekkor vakmerő szélhámosságot fedeztek fel. 
Kiderült, hogy Székely Tibor mint városbiró 
Ítéleteket hozott,

megbírságolta a feleket, fölvette a bün
tetéspénzt és a pénzt elsikkasztotta.

A városbirót azonnal elcsapták és megindult 
ellene az eljárás. Székely Tibor ekkor Buda
pestre költözött és pár hét múlva már mint 
ügyvéd szerepelt, (jgyeket vállalt, eljárt a 
hatóságok előtt, majd rövidesen

jogtanácsos lett.

Egv Trompler nevű mérnök és a családja 
került a hálójába. Székely kezelte a család 
vagyonát, autobuszvállalatát és bii tokügyeit. 
Rövidesen azonban kiderüli, hogy nem lu 

Asszonyok börtönben
Paramout-világfílm.

PALACE MA PREMIER' PALACE

akik a püspökladányi telepen lefoglalandó 
olajakkal együtt vizsgálják meg azokat is ősz- 
szehasonlitjók az előirt olajmintákkal.

A szakértői vélemények elkészülte után, a 
vizsgálat iratai visszakerülnek az ügyészségre, 
ahol megszerkesztik Salgó Imre, az Imperiál 
vezérigazgatója és társai ellen a vádiratot.

Sajgó egyébként e héten ujabb beadványt in
téz a vizsgálóbíróhoz és ebben

szabadlábralielyezését kéri.
A vizsgálóbíró azonban csak a helyszíni szem
lék befejezést után foglalkozik majd a bead
vánnyal cs hozza meg döntését.

dott a rábízott összegekkel elszámolni, több 
mint

százezer pengő volt a differencia, 
mire följelentették a rendőrségen. A főkapi
tányság letartóztatta, később azonban sza
badlábra került, de az eljárás tovább folyt 
ellene.

Közben a szolnoki törvényszék kitűzik 
Székelynek városbiró korából származó 
ügyének főtárgyalását. A Jászberényben 
megtartott tárgyaláson kiderüli, hogy

Székely csak szigorló jogász, doktori 
diplomája, ügyvédi oklevele nincsen.

A törvényszék a bizonyítási eljárás után 
Székely Tibort hatrendbeli hivatali sikkasz
tás és hatrendbeli csalás bűntettében mon
dotta ki bűnösnek,

a llzcnkctrendbcll bűncselekményért 
másfélévi börtönbüntetésre

é.s ötévi hivatalvesztésre Ítélte.
Székely felebbezeft, de felebbezett az 

ügyész is.
A szélhámos városbiró budapesti viselt 

dolgai is rövidesen a törvényszék elé ke 
riilnek.

Jankovich Iván grófi kárára elköve- 
telt sikkasztásért letartóztatták 
Kocsis Ferenc községi főjegyzőt 

Ma dönt a kaposvári vádtanács a főjegyző sorsáról
Kaposvár, április 23.

fi Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 
leülése.) Egész Somogymegvében élénk fel
tűnést keltettek azok a manipulációk, ame
lyek miatt

Kocsis Ferenc, Sz.őlősgyörök község fő
jegyzője miatt indult meg az eljárás.

Kocsis főjegyzőt a visszaélések kipattanása 
után azonnal elbocsátották állásából és ré
gebbi ügyeit már a biróság le is tárgyalta. 
A kaposvári törvényszék Kocsist kélhónapi 
fogházra ítélte, a pécsi tábla azonban 

másfélévi börtönre változtatta át a bün
tetését.

A főjegyző ellen legutóbb ujabb bűnvádi 
följelentés érkezett. A feljelentés szel int 
Kocsis Ferenc

gróf Jankovich Iván nagybirtokos ká

Laskay Dénes
Az első vasárnap a Markó-utcai fogházban 
— A svájci károsultak érdeklődése

A Markó-utcai fogház egyik elsőemcleti 
cellájának néhány nap óta uj lakója van: 
Laskay Dénes, a svájci magyar borház igaz
gatója, akit most előzetes letartóztatásba he
lyezett a vizsgálóbíró. Laskay a vasárnapra 
virradó éjszakái

álmatlanul töltötte
és csak hajnal felé aludt el. Délelőtt bevezet
ték a fogház beszélőhelyiségébe, ahol né
hány hozzátartozója vált rá.

Pár percig beszélgetett hozzátartozóival, 
akikkel főképp a xédrlme kérdéséről tanács
kozott. Gál Jenő dr. nem vállalta a védelmet 
és Laskay uj védőjéül dr. Ember Sándort, a 
budapesti svájci követség jogtanácsosát sze
relné megnyerni, mert dr. Ember alaposan! 
ismeri a borház é.s Laskay egyéb vállalkozá
sainak ügyeit. Az ügyvéd ma. hétfőn fog be
szélni Laskayval s ezután határoz majd arról, 
hogy vállal |a-e a védelmet vagy sem.

Laskay egyébként vasárnap 
ceruzát és papirost kért 

a fogházban, hogy védekezését precízen ősz- 
szeállitsa és felkészüljön a főtárgyalásra. Hir 
szerint, Laskay különbó ő

,.őszinte leleplezésekre" készül.
Papírra akar/i veim svájci vállalkozásainak 

rára többezer pengős sikkasztást köve
tett el.

Kocsist, aki mindezideig szabadlábon volt, 
kihallgatásra idézte maga elé a kaposvári 
vizsgálóbíró. A sikkasztással vádolt főjegyző 
azzal védekezett, hogy Jankovich gróftól 

kölcsön kapta azt a pénz!, amelynek el- 
sikkasztásával vádolják.

iáidig azonban nem volt módjában vissza
fizetni a kölcsönt. A vizsgálóbíró azonban 
nem adott helyt a védekezésnek s másfél
órás kihallgatás után Kocsis Ferenc fő
jegyzőt

előzetes letartóztatásba helyezte.
Kocsis felfolyamodást jelentett be a letar
tóztatás ellen s ma, hétfőn, tárgyalja a ka
posvári törvényszék vádtanácsa a főjegyző 
letart ózta! ásónak ügyét.

teljes, részletes történetét és meg akarja ne
vezni mindazokat, akiknek szerepük volt 
ezeknek a vállalatoknak létrehozásában.

Laskay bűnügyének fölárgyalását rövide
sen kitűzi a törvényszék, tekintve, hogy- a le
tartóztatás ellen nem élt senki felfolyamo
dással s igy vádtanácsi tárgyalás nélkül egye
nesen a biróság elé kerül a I iinpör. Az ed
digi diszpozíciók szerint

május közepén lesz a főtárgyalás a hün- 
tctőlörvényszék Töreky-lanácsa előtt.

A bűnügy svájci károsultjai nagy érdeklő- 
déssel kisérik a per minden mozzanatát és 
azonnali értesítést kertek a vizsgálóbírói ki
hallgatás eredményéről.

A svájciak Budapestre külön megbízot
tat küldenek,

hogy figyelje a bűnügy sorsát, a főtárgya- 
láson vegyen részt és közvetlen részletesén 
tájékoztassa őket.

aetnil-iefoiyto#
szennyvíz elvezetésére, 

nem rozsdásodik, könnyű, tartós és olcsó*
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HÍREK
Wét/öiT^ne/plö

I.
Esterházy Tamás grófot Rudapestre várják. 

Kedden tárgyaljo a törvényszék Watzdorff 
Konrád báró váltóügyét. Esterházy Tamás, 
mint tanú szerepel a tárgyaláson. Egyenesen 
Pártiból jön autón. A tárgyalás után Bécsbe 
megy, de. nem sokáig marad ott; rövidesen 
visszajön Budapestre, állandóan budapesti la
kos lesz. Megvásárolta hatvanötezer pengőért 
Bársony János professzor özvegyének zug
ligeti villáját és oda költözik.

II.
Brodszky Miklós operettjének, a Kék lám

pásnak van egy szereplője, egy fiatal színész. 
Nem sokból áll a szerep. A fiatal, úgynevezett 
„jókiállásu" színész bronzszinüre festve a 
süllyesztőn kiemelkedik a színpadból. A gór
lak körültáncolják, azután a bronzember 
megint elsüllyed, Rövid szerep, de éppen elég 
volt ahhoz, hogy egy érdekes regény kereked
jél; a szerep alakitója körűt. A fess bronz
ember n minap illatos, diszkrét levélkét ka. 
polt. A Bitibe invitálták. A szállóban egy 
hölgy fogadta. Angol volt és nem túlságosan 
fiatal. Igy Indult el a regény. Hol végződik — 
mit lehessen tudni,,.

III.
Bardlo László, az Országos Kaszinó gaz

dája nemrégiben bejelentette lemondását. A 
kaszinó választmánya mostanában foglalko
zott a bejelentéssel és elfogadta a lemondást. 
A benfentcsck ugy tudják, valószínűen Újhelyi 
Andort választják meg a helyébe gazdának.

• /V.
A májusi budapesti nemzetközi áruminta

vásárnak társasági szenzációja lesz. Legalább 
is igy tudják, akik mindent tudnak. Arról be
szélnek a mindenttudók, hogy egy társaság
beli ijju nagy meglepetést készít elő a famí
liájának. Az ifjú nemrégiben szerelemből nő
sült. Az esküvő után kiderült, hogy a szerelmi 
házasság tényleg, csakis és kizáróan Szerelmi 
házasság, mert az apósnak — hogy is mond
juk csak, no igen ... szóval a nehéz gazda
sági viszonyok. Az ifjú, mint a pestiek mond
ják, Itt állt „meg f űröd ve". I)e nem vesztette 
el a kedvét. A munka nem szégyen! — fel
kiáltással elhatározta, hogy a nemzetközi vá
sáron üzleti tevékenységet fog kifejteni. Arról 
tárgyal, hogy egy külföldi cigarettagyár 
gyártmányait népszerűsíti, mégpedig ugy. 
hogy fatál cit akaszt a nyakára s a tálcán 
árulja delailban a cigarettákat. A társasági 
hölgyek és urak biztosan Kort állnak majd 
szippantásért a fatálca előtt. Nem is rossz 
öllet. ,

V.
Halmos Károly, a: ismert pénzember, Sze

mére István apósa külföldre költözött. Föl
adta lipótvárosi lakását, parisban rendezett 
be magának lakást és a francia fővárosban 
lelépett le.

VI.
Péchy Erzsi, a dédelgetett primadonna, aki 

betegen fekszik a Vercbély-klinikán, nagy 
útra készül. Amint egy kissé jobbra fordul 
az állapota, repülőgépen Svédországba viszik 
speciális rádiumkurdra.

V1L
.4 budapesti autósok esztendők óta beszél

nek egy perről, amely most azután befejező
dött a Kúrián. Odescalchi Miklós herceg hat 
évvel ezelőtt egy Bugatli-kocsit vásárolt a 
"gyár magyarországi vczérképviselőilől, Salm 
Hermán gróftól és Rózsahegyi Istvántól. 
Előre kifizette nz árát, tizennégyezer pengőt. 
A kocsit Salm Hermán gróf akarta hazahozni 
'Ausztriából. Útközben baleset történt és a ko
csi összetört Odescalchi herceg beperelte 
Salm grófot a tieznnégyexer pengőért. A pert 
meg is nyerte. A: Ítéletet azonban nem haj
tottak végre, mert megállapodtak a herceggel, 
hogy uj kocsit kap. Hozták is az uj kocsit. 
Odescalchi .Miklós egy ideig használta, de ké
sőbb visszaadta azzul. hogy ez nem uj autó, 
a régi alkatrészek fölhasználásával készítet
ték és ugyanekkor megint beadta a keresetét. 
A pör megjárta a törvényszéket, a táblát és 
most a Kúria jogerősen kötelezte Salm gró
fot, Rózsahegyi Istvánt és a Bugatti-képviselc- 
tel az összeg megfizetésére,

VIH.
A hűvös áprilist szél még esőfelhőket ker

get, de már folynak az előkészületek a nyári 
izezón első társasági eseményére. A MAC jú
nius 3-án yardén partyt rendez a Margitszige
ten. A rendezőgárda már hozzá is fogott a 
munkáiul

1 -aágl-

— Megtalálták a lepra gyógyszerét. Lón 
donitól jelenük: Sir Leonard Rogcrs, híres 
nntfnl nrw«. ar angol birodalmi lepracllenes 
.v»u*clscg  ült >< i) kijelentette, hogy sikerült 
megtol óin ia lepra gyógyszerét. A chnul 
nioogra és hydnocarpus olajjal folytatott ke 
relés a legkitűnőbb eredménnyel járt és fel
jogosít arra a reményre, hogy egy évtizeden 
belül Uljoscu ki fogják irtani a leprát. *

Mtófíclax.
UjSáüpt Q&DvuÓ

''“S

(Kohn ur vasárnapi alsóspartiját játssza a 
káviházbon, mellette ül Mórlczka és nagyo

kat ásítva kibicel papájának.)
MÓRICKA: Apuka, olvasni szeretnék .
KOIIN UH: Hát olvass.
MÓRICKA: Kérjél apuka nekem újságot.
KOHN UR: Józsi adja a gyereknek a Pic- 

colot.
PINCÉR (hajlongva): Igenis, piccolót...
KOHN UR: Azt a francia képes újságot és 

más vicclapot...
MÓRICKA: A Badarságot, a'Badarságot 

akarom. Az o legjobb napilap. Minden során 
nevelni lehet.

KOHN UR: Józsi, hozzon neki egy adag 
Badarságot fűzve és nyomtatva. (Mórickához.) 
De most már hagyjál játszani, mert haza 
repitlek,

MÓRICKA: Göringgel?
KOHN Ur: Micsodával?
MÓRICKA: Vagy görkorcsolyával... (Ol

vas.) Einsteint kizárták a természet-műszaki 
intézet tagjai közül.,. Apus, mi az a relati
vitás?

KOHN UR: Kisgyereknek nem muszáj 
mindent tudni.

MÓRICKA: Akkor biztosan valami disznó- 
ság.

KOHN UR (a partneréhez): Bemondom az 
abszolútot..,

MÓRICKA: Hát micsoda?
KOHN UR (Mórickához): A mi nem ab

szolút.
MÓRICKA: És az mennyit számit?
KOHN UR: Móricka az nem alsósflgura, 

amit Einstein feltalált.
MÓRICKA (olvas): Jaj, pap, Adolár, az 

Adolár lezuhant. ..
KOHN UR: Kicsoda?
MÓRICKA: A Spitz Adolár a IH. b.-böl.
KOIIN UR: A Spitz fia, mutasd. Te szamár, 

még olvasni sem tudsz: a dollár Amerikában 
zuhant le.

MÓRICKA: És nálunk?
KOHN UR: Itt nincsen baj, mert aranyala

pon állunk.

— Tiitankaiiien sírjának felfedezője Nagy 
Sándor sírja után kutat. Londonból jelentik: 
Howard Cartcr, Tulanknmen sírjának felfe
dezője kijelentette, hogy 60.000 fontot gyűjt 
Nagy Sándor sírjának felkutatására. A sir 
minden valószinüség szerint nagymennyiségű 
fémből készült műtárgyat tartalmaz s fel
fedezése régészeti és műtörténeti szempont
ból el fogja homályositani Tutankamen sír
jának feltárását.

— Marlnelll előadása Budapesten. A buda
pesti olasz kolónia a Casa deylt Italiano-ban 
ina ünnepelte Róma alapításának évfordulóját. 
Az olasz kormány küldetésében Marinette, a 
futurizmus megteremtője is rászívott az ünne
pélyen. Díszes és előkelő közönség előtt elő
adást tartott a fasizmus hőskoráról, arról az 
időről, mikor a fiatal miivészgeneráció össze
fogott, hogy megdöntse a rég rendszert. Ezt a 
mozgalmat Mussolini irányította. Befejezésül 
Marinetti előadta, hogy Magyarországot nagyon 
jól ismeri és bámulója a magyar kultúrának. 
Ismeri Írónkat, költőinket, ^lövészeinket, erős 
baráti kapcsolatok kötik a magyar nemzethez. 
Budapesten egyébként négy napig marad és 
több előadást fog még tartani. Az előadás után 
a közönség lelkesen ünnepelte Marinetlit.

elékóiczlt polgárt és 
középiskolai magán 
vizsgákra, ftrettaftgl- 
re. VII. Dohány-n. M

or. FtttVES
Knkocrl-ul SZ. I. eny

— A perui Can/il vezet a sakkversenyen. Va
sárnap délután játszották le nagy nézőközön
ség előtt a nemzeti .sakkmesterverseny 14. for
dulóját. A finisben változatlanul vezet a perui 
Canal, úgyhogy már biztos győztesnek tekin
tik. A részidős eredmények a következők: 1. 
•I mestereknél, Canal 9.5, Sleiner Lajos 8, Li
lién! hal 7.5 (1), Réthy 7.5 (1), Ellskases 1,
Erdélyi 7 (2), dr. fíalogh 7, Havasi 7, Steiner 
Endre 6, Müller 5.5 (2), l aj vas 5.5, Kóródy 5.5, 
Sterk 4.5, Pikler 3.5, Székely 3 (2).

SZAKORVOS 
vér-, bér- és oeinlboiegek 

nek rendel egész nap
I. Rékussal szemben

Fiatal énekesek az Operában. Kél fiatal 
énekes mutatkozott be ma nz Opcrahóz Aida 
előadásán. Tűitek Piroska Annié szerepében 
szép hangjával nem túlságosan nagy mezzo
szopránjával, de egészséges sainpadi ösztönnel 
Almádi Lőrinc (Rumlit) pedig Ízléses kulturált 
énekével aratott megérdemelt sikert. Az első 
elfogódottság leküzdésével mind a kelten dere
kasan állották meg helyüket.

— Postagalambvadászat a Ferenc Józscf- 
téren. Vasárnap délután a Ferenc József- 
lércn, a főkapitányság előtt leszállt egy 
pastiipalamb. A rendőrőrszem elfogta. A 
postagalamb lábán jelző gyűrűt találtak, ez
zel a fölirással: Neinccsck I. 1931. A kis fog
lyot átadják a rendőrségi postagalamb-osx- 
Ulxnake

Kálmán Jenő tréfája
MÓRICKA: Akkor miért nincs egy va

sunk se?
KOHN UR: Nem az a fontos. Az a fontos, 

hogy a pengő szilárd, a dollár pedig esik.
MÓRICKA: Még megérjük, hogy a Beszkár- 

pénzt jegyezni fogják a newyork i tőzsdén.
KOHN UR: Bizony, még megérhetjük.
MÓRICKA: Akkor az én nadrággombomat 

is jegyezni fogják.
KOHN UR: Miért?
MÓRICKA: Mert én mindig nadrággombot 

dobok a kisszakasz-perselybe.
KOHN UR: Csak ne nagyon hencegj vele.
MÓRICKA (olvas): A kormány rövidesen 

hozzá fog a OTI átszervezéséhez ... Éppen 
ideje is.

KOHN UR: Miért?
MÓRICKA: Mert az OTI egy beteg intéz

mény.
KOHN UR: Hát ezt meg honnéd vesződ? 

MÓRICKA: Na hallod, ha annyi orvosra van 
szüksége!

KOHN UR: Most aztán hallgass! (Partne
réhez.) Felveszem tökre.

MÓRICKA: Papa ... papa ...
KOHN UR: Hallgass!
MÓRICKA:. Szenzációs!
KOHN UR: .... az a pofon, amit neked 

idők (a partneréhez.) Nézze Grün maga ne 
röhögjön. Játszón ki és a gyerek nevelést bízza 
rám.

MÓRICKA: Jaj, apus. Egy amerikai fog
orvos, mialatt a paciens fogát húzza, trükk- 
fllmeket játszik neki.

KOHN UR: Ez egy idejét múlt dolog. Ma 
már fájdalom nélkül húznak.

MÓRICKA: Fájdalom nélkül? Akkor miért 
ordított az orvos, amikor foghúzás közben a 
kezelje haraptam?

KOHN UR: Majd én leharapom a fejed, ha 
nem hallgatsz el.

MÓRICKA (olvas): Csuda érdekes ez a ri
port a készülő budapesti nagyadóról... Ez 
biztosan gyorsabban el fog készülni, mint a 
Boráros-téri hid.

KOHN UR: Miért?
MÓRICKA: Mert nagy adóról van sző.

— öngyilkos leli egy Hangya-igazgató. 
Mezőtúrról jelentik: Zakár Jenő, a mezőtúri 
Hangya szövetkezet igazgatója vasárnap föbe- 
lőtte magái. Mire rátaláltak halott volt. Leá
nyához és Beliczky Kálmán rendörlanácsos- 
hoz irt búcsúlevelében azt Írja, hogy családi 
bajai miatt lett öngyilkos. Zakár valamikor 
dúsgazdag földbirtokos volt s tevékeny sze
repet játszott Mezőtúr társadalmi életében.

— Gaal Gnston szobrának leleplezése. l>a- 
Jatonbogláron vasárnap leplezték le Gaal 
Gaston szobrát nagy ünnepség közepette. A 
Független Kisgazdapárt részéről Hegymegi 
Kiss Pál mondott nagyhatású beszédet. Túr- 
csányi Egon, mint somogyinegyei képviselő, 
Láng Lénárt, mint vérbeli kisgazda mondot
tak emlékbeszédet az ünnepségen, melyen ‘a 
független kiskazdapárt minden tagja részt- 
vetl.

— Az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga köz
gyűlése. Vasárnap tartotta idei közgyűlését az 
Egyesült Keresztény Nemzeti Liga. Bernáth 
István nyitotta meg az ülést, majd felolvasták 
nz évi jelentést. Utána Wolff Károly szólalt fel, 
aki üdvözölte a miniszterelnököt a TESz köz
gyűlésén elhangzott beszédeél, majd foglalko
zott a németországi eseményekkel, melyeket 
nem tekint átmenetinek. Balazsy Antal állam
titkár üdvözölte Wolff Károlyt és a Ligát n 
KANSz nevében, majd többek felszólalása után 
a közgyűlés a Himnusz eléneklésével végétért.

legjobban résxletre ts legolcsóbban 

BUIOri Totnorrsiisa^A 
Komptett háló P »75.-. Kombinált hdlő-»MdlO p *90.-

— Eltemették Rajna Ferencet. Nagy részvét 
mellett temették el vasárnap délelőtt a Kere- 
pesi-uti temetőben Rajna Ferencet, a Pcster 
I.loyd sziniRritikusát, A temetésen megjelentek 
az újságírás vezető egyéniségei Márkus Miksá
val, Vészi Józseffel és Lenkey Gusztávval az 
élükön. A színházi világot Beregi Oszkár és 
Komor Gyula képviselték. Sebestyén Károly 
mondotta az első búcsúztatót a Pcster Lloyd 
szerkesztőségének nevében, a Jókai lepellel le
bontott koporsó lábánál. Utána Sziklai János 
kormányfötanácios, nz O/t/ion-kör akslnöke 
az. összes iíjságiróintézmények nevében búcsú
zott Rajna Ferenctől.

— A kis szakaszt be kell vezetni minden vo
nalon. A Diana fogkrém is iskolapéldája 
annak, hogy a közönség ma olcsó pénzért jól 
kíván.

— A Budapest és Wien közötti személy 
bajó jár átok megindítása A MEFTER közli, 
hogy as első hajó Budapestről Wienbe, a 
közbenső Állomások érintéséi,'I április 27-én, 
Wienből Budapestre április 29 én indul. A hajó 
felfelé Budapest EÖtvös-térröl minden hélön, 
csütörtökön és szombaton 18 órakor, Wienből 
(Relchsbrücke) lefelé minden kedden, csütör
tökön és szombaton 8.30 órakor indul. Gönyü 
—Győr felé hajócsatlakotAs biztosítva van.

Borzalmas autóbusz*  
szerencsétlenség 

12 halottal
Pária, áprRIs 28*  1 

(A Hétfői Napló tudósítójának táviratai 
Algírból borzalmas tömegszerencsétlenségef 
jelentenek, amelynek 12 halottja és 15 súlyos 
sebesültje van. Az Algír közelében fekvő Pa» 
lestri-barlang mellett

lezuhant az országút meredek töltésén 
egy autóbusz,

amelyen benszülött munkások ültek.
Az autóbusz huszméteres mélységbe esett 

és teljesen darabokra törött. Utasai iközül
12-en azonnal szörnyet haltak,

15-en pedig oly súlyos sebesüléseket szenved
tek, hogy tőblH'ii közülük a halállal vívódnék. 
Valamennyi áldozat benszülött kabil munkás.

— Elindult megbíza
tási helyére a világ első 
női követe. A legújabb 
amerikai szenzáció, a 
világ első női követé
nek kinevezése. Mrs. 
Ruth Bryan Owcn, akit 
hosszú politikai műkö
désének jutalmául bíz
tak meg az Egyesült 
Államok képviseletével, 
most indult el Ameriká
ból megbízatási helyé
re, Dániába.

— Beiktatták a budapesti skót misszió uj 
lelkészét. Vasárnap délelőtt a zsúfolásig meg
telt Kálvin-téri református templomban Mackin- 
tos skót egyházi elnök tartott magasszárnyalásu 
prédikációt, amelyet Ravasz László püspök tol
mácsolt magyar nyelven. Mackintos a presbi
teri világszövetség üdvözletét fejezte ki, majd 
a krisztusi alázatosságról szónokolt. Végül 
megáldotta a gyülekezetét. Este ünnepélyesen 
iktatták be tisztébe a budapesti skót misszió 
uj magyar lelkészét, Forgács Gyula eddigi sá
rospataki lelkipásztort. A beiktató ünnepségen 
a skót egyházi vezetőkön kívül Ravasz László 
püspök és Szabó Imre esperes beszéltek.

— Gombnyelő öngyilkosság a főkapitány*  
Ságon. A főkapitányság cellájában vasárnap 
délután öngyilkosságot kísérelt meg Németh 
Sándor 30 éves fogtechnikussegéd. Németh 
Sándort betörés kísérlete miatt állították 
elő. Az őrizetes cellában letépte ruhájának 
összes gombjait és lenyelte, a cipőjéből, is 
kiszakította a nyelvet, amit szintén meg
evett. A rendörorvos részesítette első segély*  
ben, a mentők pedig a Rókus-kórházba szál
lították.

Remek férfiöltöny 
mérték szerint 40.— Pl
Kitűnő minőságii, tavalyról 
maradt, de az idei divattalmsg- 
megegyező, sötétkék, fekete vagy 
divatmintázott maradékokból 
rendelhető remek kivitelű férfi
öltöny v. divatos átmeneti felöltő 
mérték szerint többszöri próbával 
40.— P-ért. Amíg a készlet tart. 
Ruhakereskeaelmi Vállalat, 
Ferenc-körut 39,1. em. Egyszeri 
rendelés elég, hogy állandó ve
vőnk maradion.

— Betörők kifosztották a lakást, ndg a hí
zlak vacsoráztak. Betörők jártak Neuchenbauer 
Konrád műszaki kereskedő Pestszentlőrincen a 
Gullner-utca 5. számú házban lévő lakásában. 
Mig a család az udvari szobában vacsorázott, 
addig a betörök az utcai szobákat teljesen ki
fosztották. A kár meghaladja a 10.000 pengőt.

— A római gazdasági 'i.náeskozás. Rómá
ból jelentik: Az interparlamentáris gazdasági 
konferencia résztvevői vasárnap Tivoliba rán- 
dultak ki, ahol nz Eslc-kaslély kertjében ren
dezett teadélutánon vettek részt. A magyar 
csoport lagjai Rómában megtekintették 
„Fekete ing" cimü film előadását.

— A Katolikus Népszövetség Dombovárott. 
Dombóvárról jelentik: A Katolikus Népszövet
ség vasárnap Dombóváron nagygyűlést tartott. 
Pallavicini György őrgróf, Ötvös Lajos, Kocsán 
Károly és Borján Ferenc voltak a gyűlés szó
nokai.

— Felavatták a békéscSnbal vegyktsérletl 
állomást. Békéscsabáról jelentik: Mayer Károly 
földinivelésügvl államtitkár vasárnap adta át 
rendeltetésének a békéscsabai vegykisérleti ál
lomást. A városházán tartott díszközgyűlésen 
az államtitkáron kiviil Jánossy Gyula polgár
mester és Búd János nyugalmazott minisztert 
a város képviselője beszéllek.

— Pogromot készítettek rlő a be.Mzuráblal 
Vaagárilislák. Bukarestből jelentik: A bcssza- 
fóbiái Sorocában a rendőrség letartóztatta ét 
tiznopi elzárásra Ítélte a Vasgárda három ve
zetőjét. Megállapítást nyert, hogy a beíszará- 
bíai vasgúrdisfák a hatóság tilalma ellenére 
egyenruhás felvonulási akarlak tartani, azzal 
a szándékkal, hogy a zsidóellenes felvonulást 
követöleg pogromot rendeznek.

— Ami természete*,  abban lehel bízni.
Ki „Igiuáudir*  használ, num fog cialatkosab
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BÉKE... BÉKE..,

mfisfélúrás földrengést jelzett vasárnap 
a budapesti obszervatórium

wKOzeu**  toidrsnges — íöűű kllomóiar táuoisagbau
A budapesti földrengésjelző állomás készülékei vasárnap reggel 7 óra 2 perckor kö

zeli földrengést jeleztek, körülbelül 1OOO kilométer távolságban. A földmozgás Budapes
ten 1 óra és 20 percen át tartott. A maximális kitérés 90 milliméter volt. 8 óra 27 perc
kor távoli földrengés kezdetét jelezték a készülékek.

A Balkanon pusztított a földrengés?
London, április 23.

A londoni Sclfridge-&ruh&z épületében be
rendezett földrengésjelző-állomás ingája va
sárnap reggel

erős földrengést jegyzett fel.

A szeizmográf 16 telies percen át mozgott. A 

földrengés reggel 7 óra 4 perckor kezdődött 
és 7 óra 20 percig tartott. A földrengés góc
pontja körülbelül

1300 mérföldnyi távolságra volt.

Hozzávetőleges számítás szerint a földrengés 
valószínűleg valahol a Balkánon pusztított.

I nagy tavaszt
DnnepHégek- 

hez Nápoly és Málta érintésé
vel április 30—május 10
Hajójegyárak:

BiÁHCÁMAHÍT
27000 tonnás pazar iuxuibaJÓB

Íll klasiwlkua
11 Játékokhoz

TRIPOUS!

Jelentkezés április 15-ig az
Mialatt világszerte leszerelési konferenciákat 
tartanak, Amerikában ujabb gyilkoló eszközö
ket állítanak a béke szolgálatába. Képünkön 
egy uj amerikai tankot próbálnak ki a virginiai 

Myer-erődben

— Felhős idő várható. Vasárnapra végre 
elállt a napok óta tartó eső, pillanatokra a 
nap is kisütött, azonban az éles északi szél 
változatlanul fújt. A Meteorológiai Intézel 
jelentése szerint változó felhőzet kisebb esők
kel várható, különösen a déli részeken lé
nyegtelen hő változással.

— A kultuszminiszter Debrecenben. Deb
recenből jelentik: Hőman Bálint kultuszmi
niszter vasárnap az egyetemi telepre ment. 
Itt a rektor fogadta a tanári kar élén. Tóth 
Tibor dr., az egyetemi ifjúság szónoka üd
vözölte a kultuszminisztert. Rámutatott a 
diákság nehéz helyzetére, arra, hogy sokan 
már tandijat sem tudnak fizetni és segítséget 
kért a diplomás ifjúság elhelyezkedéséhez. 
A kultuszminiszter kijelentette, igyekszik se
gíteni. Már fölemelte a szociális segélyössze
get és eddig 40—50 diplomás ifjú elhelyezé
sét biztositotta. Hangoztatta, hogy a diákság 
ne üljön fel jelszavaknak, tanuljon és dol
gozzon. Ezután megtekintette a telepet s a 
többi között kijelentette, az orvosi kar le
építéséről szó sem lehet. Délután megnézte 
n pallagi gazdasági akadémiát, este pedig 
Baltazár Dezső püspöknél vacsorázott. A 
kultuszminiszter hétfőn kezdi meg tárgya
lásait, amelyek azt célozzák, mit lehetne
megtakarítani.

— Halálraégelt egy kisleány. Debrecenből
Jelentik: Sípos Rózsa hatéves téglási kislány
szülei sromszédolni mentek. A gyereket addig 
magára hagyták a bezárt lakásban. A kislány a 
tűzhely mellett játszott, tiizetfogott a ruhája s 
mire a szülei hazatértek, összcégve, holtan ta
lálták.

— A nagykanizsai Iparosok a fémipar! szak
iskola megszüntetését követelik. Nagykanizsá
ról jelentik: Az ipartestület elöljárósága Samu 
Lajos elnöklésével vasárnap ülést tartott, ame
lyen elhatározták, hogy memorandumot ter
jesztenek a kereskedelmi miniszter elé s eb
ben a fémipari szakiskola működésének meg
szüntetését követelik. A memorandum kéri a 
minisztert, hogy a szakiskola gépeit tanone- 
oktatásra engedjék át. A nagykanizsai iparosok 
azzal okolják meg a kérelmüket, hogy a fém
ipari szakiskola munkavállalása olyan konkur- 
renciát okoz nekik, amely exisztenciájukat ve
szélyezteti.

— Díszhangverseny az Ínségesek javára. 
Az All Peopies Association szombaton este 
tartja díszhangversenyét az inségakció ja
vára a Zeneművészeti Főiskolán. A hangver
senyen, amelyen Németh Mária, Anday Pi
roska, Slrack Tivadar, Pataky Kálmán, Szé- 
nássy Károly és Széli György lépnek fel, az 
első két sort kizárólag a Budapesten tartóz 
kodó diplomáciai kar foglalta le magának. 
A legelőkelőbb klubok versengenek a jegye
kért, igy például az Unió Club több, mint 
ötven jegyet vett ét. Kétségtelen, hogy Buda
pest társadalmi eseménye lesz ez a nagy 
szabású jótékonycélu hangverseny.

— Győzött a vegetáriánus ügyvéd. Debre
cenből jelentik*  Benesofszky István 56 éves 
karcagi ügyvéd, aki vegetáriánus, ezer pengőbe 
fogadott Domokos Ferenc orvossal, hogy tizen
két kilométert fut egy óra alatt. Lefutotta a 
tizenkét kilométert, de nem kapta meg a foga
dás összegét, mire beperelte az orvost. A deb
receni törvényszék A/mósy-lanácsa most jog
erősen megítélte a követelést, azzal az indoko
lással, hogy kitűzött jutalomról volt szó.

— Vissznállllják a politikai szabadság
jogokat Jugoszláviában. Béig rád bői jelentik: 
Az újonnan megszervezett kormánypárt: n 
jugoszláv radikális demokrata parasztpáit, 
vasárnap tartotta Nisben első népgyülését, 
amelyen százhúszezer ember vett részt. A 
tiépgyüiés vezérszónoka Szrsklcs miniszter
einek volt, nki kijelentette, hogy az uj párt 
legfontosabb feladata, hogy konszolidálja az 
egységes jugoszláv államot. Nincs már 
messze az nz idő, amikor Jugoszláviában 
mindenki szabadon képviselheti politikai 
nézeteit — mondotta a miniszterelnök , 
aki bejelentene, hogy a kormány nemso
kára helyreállítja a politikai szabadságjogo
kat Jugoszláviában. Az óriási népgytilés 
műiden rendzavarás nélkül folyt le*

Borzalmas halálugrás
Becs felhőkarcolójáról

Egy nevelőnő leugrott a 14 emeletes 
herrengassei Hoehliaus ablakából

Wien, április 23.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Borzalmas 

öngyilkosság történt tegnap délután Bécs 
felhőkarcolójában a tizennégyemeletes herren
gassei Hochhausban.

A Hochhaus udvarán tartózkodó lakók kél 
óra tájban rémülten vélték észre, hogy

a hetedik emelet egyik ablakából egy 
fiatal nő az udvarra veti magát 

és szétzúzott tagokkal terül el az udvar kö
vezetén. A szerencsétlen nőhöz siető szemta
nuk csak fclismerhetetlenségig összeroncsolt, 
a huszonhét méteres zuhanástól darabokra

zúzott hulláját találták és a kihívott mentők 
is csak a I>eállo4t halált konstatálhatták.

A halottnál talált Írások alapján megálla
pították, hogy oz öngyilkos nő Hildegard 
Schindler nevelőnövel azonos, aki már fél 
éve

állás nélkül, a legnagyobb kétségbeesés
ben élt.

Utoljára Barichgasse 12. szám alatt lakott, 
apjával, egy gazdasági bírósági tanácsossal.

A Antal nő tegnap délelőtt tizenegy órakor 
hagyta el a szülői lakást és egy órára várták 
vissza. Búcsúlevelet nem találtak nála, tettért 
valószínűleg állástalansága miatt követte el.

Baghy Károiyné bűnügye
Ma Ítélkezik a legfelsőbb biró- a Kúria előtt 
ság a hitvesgyilkossági perben

Az ítélőtábla Is fölmentő ítéletet hozott.A királyi Kúria ma hétfőn tárgyalja dr. 
Baghy Károiyné. Lukovics Ilona nagy fel
tűnést keltett bűnügyét. Emlékezetes még, 
hogy a fiatal uriasszony heves, szenvedélyes 
szóváltás és tettlegesség után

rálőtt férjére, aki holtan esett össze.

A törvényszék rendkívül izgalmas főtárgya
lás után fölmentette Baghynét az erős fel
indulásban elkövetett emberölés vádja alól, 
azzal a megokolással, hogy az asszony jogos 
önvédelemből lőtt férjére.

miután az ügyész a Tábla elé vitte a pert. 
A táblai fölmentő ítéletben sem nyugodott 
meg a vádhatóság, hanem

semmiség! panasszal élt az ítélet ellen.

így került a királyi Kúria elé a per, ame
lyet Polgár Viktor, az újonnan kinevezett 
kúriai tanácselnök tanácsa fog tárgyalni. A 
vádat Loyzell koronaügyészhelyetles kép
viseli, mig a védelmet dr. Sándor László 
látja el a mai tárgyaláson.

Unterberg tanár öngyilkos feleségé! 
ma hallgatják ki a szanatóriumban

Az életunt uriasszonyt vasárnap sikerült eszméletre 
téríteni — Idegkimerültségről panaszkodik búcsúlevelében

A budapesti társaságokban igen nagy fel
tűnést keltett, hogy Unterberg Hugó dr. 
egyetemi magántanárnak, a Poliklinika is
mert urológus főorvosának elvált felesége 
szombaton öngyilkosságot követett el Sas
hegyi villájában.

Unterbergné olyan nagymennyiségű al
tatószert volt be, hogv azonnal elvesztette 
öntudatát és a János-szanatóriumba beszál
lított uriasszonyt

az orvosok csak vasárnap délelőtt tud
ták eszméletre téríteni.

Attól kezdve Unterbergné állapota erő
sen javult, de látogatót nem bocsátottak be 
hozzá.

A sashegyi villa egyik szobájában Unter
bergné négy búcsúlevelet hagyott. Ezeknek 
egyikét Unterberg Hugóhoz, elvált férjéhez 
intézte, a másodikat nővéréhez, a másik

kettőt pedig közeli hozzátartozóihoz. A hu 
csuleveiekbcn Unterbergné nem irta mc; 
határozottan öngyilkosságának okát, hanen 
mindegyikben idegeinek kimerültségérő 
panaszkodik. Kétségtelen, hogy

az uriasszony a családi életében történt 
változás miatt határozta el öngyilkos

ságát.

Egy év óta, amióta férjétől elvált, úgy 
szólván egyedül élt a sashegyi villában és 
a tizennégyévi házasság után történt válás 
továbbá az elhagyatottság érlelte meg benne 
végzetes elhatározását.

A rendőrség Unterberg Hugónét
hétfőn délelőtt fogja kihallgatni.

Azt remélik, hogy addig annyira javul az 
állapota, hogy nerQ ártanak meg neki a ki
hallgatás izgalmai.

— Gonosz álhlr a párisi filléres gyors
vonat szerencsétlenségéről. Vasárnap délelőtt 
riasztó álhitek terjedtek cl a fővárosban 
arról, hogy a Budapestről szombaton reggel 
indult párisi filléres vonat Tirolban kisik
lott és a szerencsétlenségnek több halálos, 
valamint súlyos sérültje van. A hir nagy 
izgalmat keltett a fővárosban és tömegesen 
érdeklődlek az államvasutak igazgatóságá
nál, valamint a főkapitányságon, hogy tény
leg megfelel-e a valóságnak. A MÁV igazga
tósága és a rendőrség csakhamar megállapí
totta, hogy szerencsére semmiféle baleset 
nem történt és valaki gonosz tréfát űzött. A 
filléres vonat menetrendszerinti pontossággal, 
vasárnap délután hat órakor érkezik a fran
cia fővárosba.

— Az OMIKE tavaszi tanulmányútjai. Az 
OMIKE május 7-én indítja párizsi tanulmány
utazását. A visszautazás 45 napon belül egyéni
leg történhet minden ráfizetés nélkül többszöri 
utmepszakitás lehetőségével. Május 28-án ke<l- 

I vezménye? délolaszországi tanulmányul. Fel
világosítás és prospektus délután 5—8 óra kü

llőt*.;  IX.. Üllői-ut 11, L Telefon; 86-7-12.

hajóstársaság irodáiban
Thököly-ut 2 és Váci-utca 17

A virágcsokros Herriot

Képünk Herriot-t az „He de Francé" gőzöd 
fedélzetén mutatja be, amerikai átkelése kör
ben. Fényképészünknek sikerült a nagy poli
tikusról ezt a kedves jelenetet megörökítenie

— Halál a mentőautóban. Vasárnap dél
ben a Teréz-körut 17. szánni házban ievő 
ralikba egy hatvan év körüli férfi ment be 

szivart vásárolni. Mielőtt a fizetésre került 
volna a sor, hirtelen rosszul lett. A trafikból 
Ttesilcttók a mentőket, akik a Bókus-kór- 
házba akarták szállítani, de mielőtt a kór
házba értek volna, meghalt. Megállapítot
ok, hogy agyvérzés ölte meg. A zsebében 

hdált iratokból kiderült, hogy Kovács Győző 
Horánszky-utca 11. számú házban lakó 59 
■vés dúsgazdag magánzóval azonos. Holttes
tét a törvényszéki orvostani intézetbe szál- 
'i tóttá k.

— Ha jól és olcsón akar öltözködni, fordul
jon a „Divat uriszabóságlioz", Erzsébet-körut 1. 
szám, I. emelet. A cég Jóminöségü szövetekből 
inját miihelyében készít rendelésre mérték után, 
öbbsziirl próbával elegáns férfiöltönyt 50 pen

gőért. .Minden darab a cégfőnök ellenőrzése 
mellett készül, n legtökéletesebb kiállításban. 
A szabóipar kiváló tudásának legszebb példája 
ez az olcsó és jó munka, ami a cégfőnök szak
értelmét bizonyltja. E megállapítást aláírja 
bárki, aki u fenti cégnél rendelni fog. Felhívjuk 
igen tisztelt olvasóink figyelmét ezen harminc 
év óta fennálló közismert é.s megbízható cégre.

— Hamispénz Debrecenben. Debrecenből 
jelentik: A debreceni főpostán négy darab 
hamis ötvenfillércst találtak. A rendőrség 
keresi a hainispénz-terjesztőt.

— Kapy püspök az evangélikus lelkészek 
nagykanizsai konferenciáján. Nagykanizsá
ról jelentik: Ma, hétfőn délután érkezik 
Nagykanizsára dr. Kapy Béla dunántúli 
evangélikus püspök, hogy az evangélikus 
lelkészek itt tartandó konferenciáján részt 
vegyen. A konferencián többszáz lelkész je
lenik meg. A püspököt Králky polgármester 
és Meslerházy esperes fogadják.

szenzaciosoicsú n roizöaíT 
nenóU ■■•rint finom azövelmarMdekalnkbúI 

mindenféle színekben, remek szobással 

divatos férfiöltöny! 
35.- P ért készítőnk.
„uersenyszaMság" X"'."1''

— Demokrata közgyűlés. Az Erzsébetvárosi 
Demokrata Kör vasárnap tartotta XIX. rendé*  
évi közgyűlését, amelyen Magyar Miklós nagy
szabású elnöki megnyitója után dr. Schmidl 
Dávid, dr. Lányi (iC/a, Tcichner Adám, Somló 
tíeroát éa Tóbltt Jáaoa szólallak fel.

E borús világban derűs 
perceket

A M.IRA. keseriiviz 
biztosan szerez.

— Öngyilkosok. Gold Károly főpincér fele
sége a Peterdy-ulca 5. számú házban lévő laká- 
són világitógázzal megmérgezte magát és meg
halt. Holttestét a törvényszéki bonctani inté
zetbe szállították. — Kopis Etel 24 éves neve
lőnő, aki Medveczkg Zsigmond miniszteri taná
csosnál állt alkalmazásban, néhány nappal ez
előtt n Hóvirág-utcában egy üres telken meg*  
mérgezte mngót. A Rókus kórházban ápolták, 
ahol vasárnap meghalt. Szerelmi bánata miatt 
lett öngyilkos. — Slrasser Fülöp 47 éves ne«f- 
srentlőrinci lakntossegéd a lakásán felui.u».- 
tolta magút. Észrevették és levágták a kötélről. 
A Rókua-kórházban ápolják. — Hőitek Imre 
42 éves nsztalossegécl. ismeretlen mérget vett 
be. A Rékus-kórházban ápolják.

— Uj. Balázs Dezső dr. „A kétarcú ember*  
előadását április hó 24 én az ügyvédi Körbe® 
nem tartja meg

— Kiraboltak egv pénzügyőrt. Debrecenből 
Iclentik: (Ijhclui István pénzügyőrt a nyir- 
mihólyi utón három ismeretlen ember megtá
madta < > elrabolta hal száz pengőjét. A tettesek 
elmenekültek, A rendőrség keresi őket.
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SZlWIlAZ — MOZI
Majdnem meghiúsult a Dinom-dánom 
premierje

A Zsákbamacska kétszázadik előadást! után 
szombat délelőtt megtartották a Dinom dánom 
főpróbáját, de az az idő, amely az eMi pre
mierig eltelt, alapos izgalmat szerzett a szín- 
háznak. A dolog ott kezdődött, hogy 
késel! a főpróba. Bizonyos ruhák nem készül
tek el idejében. Mikor a főpróba elkezdődött, 
a második fvlvonáshnn jelentéktelen incidens 
zavarta meg az előadást. Leesett és

eltörött egy pohár.
Senki a világon észre nem vette, de Halmay 
’í íhor, aki rendkívül babonás, el sápadt a szín
padon. A pohárosszétörcst rövidesen még egy 
követte és ez Iialmayt annyira idegesítene, 
hogy

egyik táneflguráJát elvétette és Inrándu- 
lást kapott.

A harmadik felvonásban dagadni kezdett a 
lába és nagy fájdalmakról panaszkodott. 
Mindezt tetézve, alaposan meg is ütötte a fá
jós lábát a kulisszák tartógerendájában, úgy
hogy n főpróba után kétségbeesve közölte a 
színház. igazgatójával és llartnalh Imrével, a 
szerzővel, hogy este képtelen fellépni, de ha 
fel is lép,

táncolni nem tud,
A Dinom dánom láncos operett lévén, igen

Voltál király, koldus, ördög, csukás 
barát, senki és félisten...

Leleplezték Hegedűs Gyula szobrát a Vígszínház elölt
I — Mimién magyar színész között a leg

nagyobb voltál, erős meggyőződésem, hogy 
ennek a színháznak nemcsak a múltja és 
jelene, hanem a jövője szorosan összefügg 
Hegedűs Gyula zsenijével, akinek szelleme 
itt örökké élni fog.

Boboz Imre, a Vígszínház igazgatója, Len
gyel Menyhért, a Színpadi Szerzők Egyesü
lete nevében és még sokan néhány szó kí
séretében tették le koszorúikat a szobor 
mellé, melyet

egy hatalmas Ibolyacsokor:
n gyászoló feleség virága övezett. Előlép Fe 
dák Sári is, aki látható zavarral néhány szál 
liliomot tart a kezében és ezzel feszi le n 
szobor mellé:

— Liliom az én virágom — énekelted 
mindig.

Az ünnepség alatt hátul a tömegben 
egy kopottruhás öregur szorongott. Dlt- 

ról Mór,
a Vígszínház dicsőséges korszakának első 
igazgatója, Hegedűs Gyula felfedezője és 
első támogatója törölgette könnyező szemeit 
és amikor hozzáfordultunk, hogy nem áll-e 
be ő is az ünneplők sorába, rövid gondol
kodás után

határozott nem mel válaszolt.
Hangjának keserűségét azután ezzel enyhi- 
tette:

-- Itt van ő a: én szivemben és lelkemben. 

SZÍNHÁZI napló

Vasárnap déli félegy óra tájban megállt 
a villamos- és autóforgalom a Lipót-kör 
utón. Hatalmas tömeg gyülekezett a Víg
színház feljárója -előtt, ahol egy szobrot 
leplezlek le: Hegedűs Gyulának, a magyar 
színjátszás büszkeségének ércképmását. A 
szobor, amely Verő Viktor alkotása 8 öt
ezer pengőjébe került Hegedűs Gyula bará
tainak és tisztelőinek,

nem a legjobban sikerült,
nz ünnep nzonban, amelyet ez nlkalommnl 
rendezlek, méltóbb volt a nagy színész em
lékéhez. A szoborhoz felvonult mindenki, 
akinek valaha bármi köze is volt Hegedűs 
Gyulához, minden színész, író és igen sok 
társadalmi egyesülés letette koszorúját a 
kormány és a főváros koszorúja mellé.

Elsőnek Ugrón Gábor, a szoborbizottság 
elnöke adta át Hegedűs Gyula szobrát Lieber 
alpolgármesternek, a főváros képviselőjének, 
aki hosszabb beszéd kíséretében vette át a 
műalkotást.

- Hegedűs Gyula a pillanat művésze 
volt, de alkotásai nem vesztek cl és örökké 
Őrizni fogja a közönség szeretet®

Hegedűs Gyula barátai, tisztelői és kol
légái nevében Rajnai Gábor, a Vígszínház 
művésze mondotta a nagyhatású ünnepi 
beszédet:

— Innen, erről a kit dombról most már 
örökre letekint ö az itt clsietökrc. Az embe
rek lelkében meg fog rezdülni cgv-egy hó 
Iás megemlékezés, óh, hányszor láttam Őt, 
hányszor kacagtam boldogan mókáin, hány 
szór sírtam, amikor szenvedni láttam. Az ő 
emléke élni fog akkor is, ha az öregek már 
mind eltűntek innen, ebből az országból, 
ebből a városból, ebből az utcából! Amíg 
állni fog ez a színház és jóval ezen túl is, 
élni lóg Hegedűs Gyula emléke és dicső
sége.

Éa most Is Összedőlne ez a templom, ha 
nem az ő szelleme, az ű ereje és Ihlete 
élesztené örökmécses gyanánt a szent 

tüzet művészetünk eme oltárán.
Büszke öntudattal és hódolattal állunk Itt az 
elölt, akit a legnagyobbnak tekintettünk ma
gunk kozott. Te voltál bírónk barátunk, ta
nítónk. mesterünk, bölcs vezetőnk ... Fz- 
este, mikor kigyulladt a körúton a sok 
lámpa, siettél sokszor gonddal telve, esté- 
ről-cstérc a szinház felé. Voltál király, kol
dus, csuhás barát, paraszt, züllött zsivány. 
püspök, ördög, vitézid hős, foltozó varga, 
fiábob. francia márki, angol lord, magyar 
magnós, felszövő lovag, kikapós férj, ké
nyes gavallér, boldog szerelmes, haldokló 
bohóc, éneklő trubadúr, szegény félkegyelmű 
senki, félisten és lelkes, agyonhajszolt, fá
radt színész Bevégzödött h nagy színjáték, 
útdíjára szól a taps, legördült n függöny. Itt 
álhr most már önökre n nngy függöny előtt, 
a lclkilnkl.cn örökön örökké élve. Mert nem 
halhat meg az a művészet, nem veszhet el 
az az ország, nem semmisülhet meg az n 
nemzet, amelynek Ilyen fiai voltak.

A közönség körében elcsukló hangon sírt 
Rákosi Szidl és Fedők Sári. Előkerülnek n 
rsehki n<lők s most már szipogva, sin a hall
gatják Gólh Sándor beszédét, aki többek 
között ezt mondja:

Színházak hétfői műsora:
NEMZETI SZÍNHÁZ- Kis idegen (W.
KAMARASZÍNHÁZ: Bolondéra (8) 
VÍGSZÍNHÁZ, Varira nyolckor (8\
BEI VAKUS, SZINIMZ: Minc'en férj <«)■ MAGVAK SZÍNHÁZ Egy klriboó U,isitora (K> 
ü-tíl’ •‘‘riNHAZ: Dinom-dánom (8).
KIRÁI.V SZINHAZi Kri< UmpÁ& (fi), 
j J-RÍZKÖWt.'TI SZÍNPAD, A lahAni gróf (9). 
A.NDRASSY-UTi SZÍNHÁZ, A csodu hegedűs (9).

WM’Alh Timusn r6 ó, >,gi 
LABRIOLa SZÍNHÁZ, BUcAman (8). 
kOMé.DIA ORFEUM, Tengerre Manó <•«!>». 
KOVÁI, ORFEUM, Okilo. n variáló ('írt. VJO) 
STEI.MIAHDT SZÍNPAD Roll i*  Slelnhardt (%«).

Szomorú Bajazzo-tragédin játszódott le 
tegnap este a debreceni színházban. Kormos 
Ferenc, u debreceni Csokonai-szinház ko
mikusa, a Kadétszerelem egyik főszerepét 
játszotta. Végigmókázta az előadást, nevet
tette a közönséget, de a színfalak mögött sá
padt emberek adták tovább n hírt, hogy a 
színész felesége az előadás kezdete előtt egy 
félórával meghalt. A komikusnak a színházi 
törvények értelmében senki sem szólt s 
csak amikor végigjátszotta szerepét és öltö
zőjében letörölte magáról a festéket, csak 
akkor mondták meg a gyászhirt. A komikus 
a hírre ájulton terült el az öltöző padlóján, 
feleségét, Nédasdy Mtel volt színésznőt va
sárnap temették nagy részvét mellett.

ir
A Burgtheoter kamaraszínházában, az 

Akadcmíetheaterbcn, e héten mutatkozik l>e 
Darvas Lili Bessie ..Ahol tilos a szerelem ' 
című szinmüvében. Darvas Lili nagy ambí
cióval készül erre a szerepre és pesti barátai I 
nak megírta, csak azt sajnálja, hogy Bajor |

Amikor a színész babonás 
és a szerző Ideges

I sok móka és tánc, éppen Halmay szerepére és 
tudására von alapítva, éppen ezért a színház 
a legnagyobb dilemma elölt állt.

Harmatit Imre kijelentette, hogy a pre
miert nem engedi megtartani Halmay 

nélkül,
a színház igazgatója viszont nem volt haj
tandó belemenni abba, hogy a premiert Hal- 
moy meggyógyulásáig, elhalássza.

Ebből súlyos nézeteltérés támadt 
Harmat h Imre és Bródy István, a színház 
igazgatója között, amelynek végén Harmath 
Imrét barátai valósággal erőszakkal szálló
beli lakására vitték és ott őrizték, nehogy a 
többi színészeket is lebeszélésével Iwfolyá- 
solja. Halmay Tibor később közölte, hogy 
este fellép és egyúttal kitűnő megoldást Is 
ajánlott. A színház lánclanára, a Berlinből 
hazajött Joc Gray, aki a magyar Weisz Muki- 
val azonos, vállalta, hogy Halmay helyett cl
táncolja a számokat és igy a közönség lánc
attrakciók dolgában sem rövidül meg. így is 
történt és a Dinom dánom premierjéből nem 
leli .„szánom-bánom", meri a közönség viha
ros tapssal és meleg szeretettel fogadta Hal
may Tibort és az öl-helyettesítő Joe Grayt.

Gizit nem nézhette meg ebben a szerepben, 
de egyetlen napja nem volt s/.abad, hogy 
Budapestre jöjjön.

♦
Szombat este, a nádaratóm nagyobb di

csőségére. bezárt Berlinben Beinhardt szín
háza. a Grosses Schauspielhaus is, amely a 
vendégszereplő magyar művészek: Alpár 
Gitta, Bársony Rózsi és Dénes Oszkár nél
kül, tisztán fajelméleti alapon játszotta to
vább Ábrahám Pál operettjét, a Ball im 
Savoy-t. Alpár Gitta eltávozása után másod
rendű szereposztással próbálkoztak, ugy 
gondolták, hogy Alpár Gitta esti ezermárkás 
felléptidijának elmaradása következtében 
rentábilis lesz a színház. Szombat este azon
ban végérvényesen levették a műsorról a 
Ball im Savoyt, miután a ..Kampfbund dér 
deutsehe Kultur", a horogkeresztesek szín
házi harci szervezete tiltakozását jelentette 
be a magyar komponista, Ábrahám Pál mü
vének műsorontartása ellen. Beinhardt egy
kori színháza, a Grosses Schauspielhaus ez
zel a legnagyobb anyagi zavarok közé jutott 
és jelenleg tárgyalásokat folytatnak, hogy a 
nagy múltú színházat hogyan lehetne sza
nálni.

♦
Egy fiatal magyar énekesnő, Tutsek Piroska 

debütált vasárnap az Operaházban. Még az 
avatatlanoknak is feltűnt, hogv*  a fiatal debii- 
lánsnak milyen lelkes tábora van máris a néző
téren. A dolog magyarázata a kővetkező: A 
fiatal énekesnő családja még ápolja a regi 
patriarkális magyar szokásokat. A csalód évek
kel ezelőtt egy családi egyesületet alapított, 
amelynek közel száz tagja van. Az egyesület
nek alapszabályai, elnöke és rendes tisztikara 
van. Évente egyszer családi ülésre jönnek 
össze, amelyről rendes jegyzőkönyvet vezetnek. 
Ilyenkor a család művészi pályán lévő tagjai 
hangversenyt rendeznek, a tehetősek adakoz
nak a családi alapra, amelynek kamataiból a 
szegényebb sorsuakat támogatják. A családi 
egyesület legfőbb célja ápolni az összetartást 
ős minden tagjának a karrierjét előmozdítani. 
Csak természetes, hogy vasárnap teljes szám
ban jelentek ineg az Operaházban, hogy tanuk 
lehessenek egyik tagjuk első fellépésének.

♦
Liszt Ferenc grandiózus Krisztus-oratóriu

mának előadására szövetkeztek a budapesti 
zeneélet különböző intézményei. .4 Budapesti 
Hangversenyzenekarból cs a Székesfővárosi 
Zenekarból alakult nagyzenckarral, a Palbs- 
trina-, Szent István Bazilika kórusából és az 
Egyetemi Énekkarokból alakult egyesített kó
russal, valamint a szólist ikkal (Báthy Anna, 
Basilidcs Mária, Závodszky Zoltán cs Svéd 
Sándor) napok óta dolgozik a meghívott ven
dégdirigens Weingartner Félix, hogy a hétfői 
esti hangversenyen, amelyen Sérédi Juszt inián ' 
dr. bibgrnok-hercegprimás tart bevezető be
szédet, minél tökéletesebb előadást produkál
jon. Vasárnap délután nyilvános főpróbát 
tartottak a műből, amely a Vigadó nagy- és 
kistermét zsúfolásig megtöltő közönségre 
mély benyomást tett. Weingartncrt és a több 
mint 300 közreműködőt lelkesen ünnepelték.

♦
A berlini Stádtische Oper magyar tenoris- 

tája. Fehér Pál jött meg Pestre. Fehér a ber
lini viszonyokról a következőket mondja: öt 
éve vagyok a Sliidtische Oper szólistája. Sze
relnek kint és az uj rezsim is elismer. Jelen
leg szerződésileg kikötött szabadságomat töl
töm itthon és hogy mennyire nem támaszta
nak nehézséget fellépésem elé, arra bizonyság 

■ ez a levél, amelyet elutazásom előtt az Opera 
uj intendánsa, Max von SchtUings intézett 
hozzám és amelyben felszólít, hogy május 3-án 
tartozom bevonulni, meri egy premieren fon
tos szerepet kell énekelnem. Hogy mi lesz a 
jövőben azt nem tudom. Természetesen azért, 
szívesen lennék a Magyar Királyi Operaház 
tagja...

♦
.4 legkomolyabb formában folynak a tár

gyalások a magyar-német filmgyártás meg
teremtéséről. .4 Hétfői Napló számolt be elő
ször arról, hogy Cziffra Géza, a Berlinből 
hazatért ismert fihnember, több tőkecsoport 
bevonásával konzorciumot alapit, hogy a fo
lyamatos magyar—német filmgyártást Buda
pesten megindíthassa. Ezek a tárgyalások 
biztatóan haladnak előre s minden remény 
megvan arra, hogy necsak beszéljenek a 
magyar filmről, hanem forgassák is.

♦
Verbőczy Ila, az Ismert fiatal énekesnő — 

jnzzénekesnő telt. Két hele egy nngy zenekar 
élén Debrecenben vendégszerepelt oly nagy si
kerrel, hogy fellépését egy hónapra prolongál 
lók. Ez pedig nagy szó egy szegény magyar 
vidéki várókban.

♦ .
A fiatal szinésznögárda egész sora vonul fel 

a Belvárosi Színház e heti premierjén. Kádár 
Miklós ..Magdát kicsapják" című vígjátékit ke
rül színre Turay Idával, Peéry Piroskával, Si
mon Zsuzsával és Págcr Antallal a főszerepc.k 
ben, mig kisebb szerepekben Buttkag Emmy 
(Kosáry Emmy leányai, Balta Zsuzsi, Réthy 
Annié mutatkozik be.

*

Kedden érkezik hustonüiödik előadásához a 
Király Színházban a Kék lámpás című Rrodszky- 
operett s ezt az előadást a rádió Is közvetíti. 
.4 Király Színház nagysikerű újdonsága rövi
desen külföldi karriert is csinál. Becsben Al- 
pát Gitta lógja játsznni Honfiig Hanna szere
pét, Mimi Sharpot pedig máris lekötötték a 
bécsi előadás számára. Svédország, Norvégia 
után e. héten London számára is megvették az

I Premier után
DINOM-DÁNOM. Hajós Józsefet, a Pesti 

Szinház uj operettjének zeneszerzőjét, eddig 
csak távol idegenből hazakerült kottapapir- 
ról ismertük. Most bemutatkozott a pesti 

Szokolay és Dénes

közönségnek is. Legalább fiz olyan slágert 
szállított, amely hosszú időre ellátja a pesti 
utcát, a pesti bárokat muzsikaszóval. Ilar- 
math Imre vidám, fordulatos szöveget, 
librettót irt a slágersorozat alá. Kétségtelen, 
hogy a Pesti Színházban uj cs nagy siker 
született, amely valószínűen nem engedélyez 
nyári szünetet ennek a kis színháznak. Nagy 
lendülettel viszi az előadást Halmay Tibor, 
aki a legigazabb „primadonnája" a Dinom- 
dánomnak. Meglepetéssel állapítottuk meg, 
l10í?y Sulyok Mária ugyanolyan kitűnő ope
rettprimadonna, mint amilyen jó drámai 
színésznő. Kellemes és finom jelenség. Szo< 
kolay Olly, a legszőkébb pesti szubrett ez
úttal is kitett magáért. Boszorkányos táncait 
és kedves dalait tapsolta a közönség. Dénes 
György, az elegáns és szimpatikus bonviván, 
a mulatságos és jó karrikaturát nyújtó Ha
rasztiig Mici, Vendrey Ferenc, Heltai és Ba
lassa, Lóránt h Vilmos, a rendező, Gyar- 
mathy, a kitűnő díszlettervező, a részesei 
annak a kellemes vidám estének, amelyet 
a Dinom-dánom szerzett nekünk

A KIS IDEGEN. Somogyi Gyula és Marlay 
Ödön megírták a magyar cscregyerek-vigjáté- 
kot. Hollandiába kerül a „kis idegen" magyar 
leány és — mint annyiszor az életben — a szín
padon is bekövetkezik a happy end: a gazdag 
hollandus férj. Sok színnel és humorraj irlák 
meg vigjátékukat a szerzők, jó előadást is kap
tunk h Nemzeti Színházban: Somogyi Erzsi, 
Hettyey Aranka, Uray Tivadar biztositják a 
sikert.

(»• r.)

operettet. .4 Király Szinház nz idén valószínű
leg nem is mulat be több újdonságot, hiszen a. 
Kék lámpást állandóan telt házak és a közön
ség legnagyobb érdeklődése mellett játsszák.

♦
Világkörüli útjáról vasárnap érkezett Bu

dapestre a nagy magyar hegedűművész, Szi
geti József. Ilangversenyköriitján Japánban, 
Kínában és Ausztráliában is megfordult.

♦
Uj színpadi szerzőt avat a Kamaraszínház, 

ahol szombaton mutatják be Szélt Mihály „Vál
ság és szerelem" cimii vigjátékát. A gazdasági 
válság torzító tükrében érdekes szerelmi tör
ténetet tárgyal ez a darab, amelyben a kitűnő 
Medgyas-ay Vilma lép hosszabb idő után is
mét a közönség elé. A többi főszerepet Kéry 
Panni, lgnácz Rózsa, Pogány Irén és Köpeczi 
Boócz játsszák.

*

Nagyszámú közönség előtt nagy sikerrel mu
tatkoztak be vasárnap a fiatal tehetségek a 
Bethlen-téri Színpadon. Köri László rendezé
sében tartott Ambició-matinén.

W2

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

A héten bizony nagy volt a választék. A 
Royal Apolló slágerét, a Mabuse dr. végren
deletét, kell mindenekelőtt megdicsérnünk. 
Izgalmas, érdekteszitő íilmóriás. — Rendkí
vül érdekes az Uránia uj filmje, a Marat honi 
futó, amely Brigitte Hőimnek nyújtott alkal
mat, hogy eddig még nem ismert színésznői 
kvalitásait csillogtassa. Nagyon szépek az 
olimpiai felvételek. — Zucker bleibt zu 
Grund — tehát utolsónak a Gaál Franci-film
ről. Bűbájos és ragyogó a kedvencünk a fil
men is. A Veronika nagy siker a Fórum ban.

lclkilnkl.cn
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I.
Kilenc! Murid, drágám, pont kilencszer 

ásítottál. Nem gondolod, hogy sok egy kicsit? 
Bár megértlek, én legalább kilencvenet ásítot
tam gondolatban. Rémes. Belehalok az una
lomba. Te, azért milyen más volt Európá
ban .. . Képtelen vagyok a te Amerikádat 
megszokni. Mit lehet itt csinálni? Inni, tán
colni. kártyázni, sportolni, jótékonykodni, 
mindegyiket unom. Nagyon megbántam. Mu
rid, hogy izgalmas és változatos életemet fel
cseréltem az amerikai milliomosnő unalmas, 
egyhangú életével. George egész nap a gyár
ban ül, este fáradt. Az a borzalmas, hogy 
nem mutatja, felhúzza a szmókingját és meg
adással jön velem estélyekre, színházba, 
órága, jó George . . . Hol a tempó, a híres 
tempó, Muriéi? Te is ásitol. Hopp, épp most 
a tizediket. Rekord!

— Ne bánts, Natasa, hisz megértlek. Elkép
zelem, hogy fenségednek, a híres Magányos 
Pillangónak a konvencionális társadalmi élet 
unalmas. Elhiszem, drágám, hogy sokkal ér
dekesebb volt, mikor három éve Nizzában le
győzted Gibsont, a banditát, megmentetted az 
én kicsi férjemet, Allant. mert visszaszerezted 
az ellopott találmányt. Persze, hogy unalmas 
fenségednek az élet, mikor 14 éven át Európa 
legügyesebb kalandornője volt, ezer veszélyen 
át> ezer izgalmas kalandot élt át. De hát Na
tasa, te megjavultál, férjhczmentél. Az édes, 
jó Georgehoz és amerikai milliomosnő lettél.

— Nem bírom a gazdag asszonyok életét. 
Nekem harc, izgalom kell. Te, Murid' oda
adnám a vagyonom felét egy igazi nekem való 
kalandért.

— Szent Isten, rosszban töröd a fejedl 
—- Ne ijedj meg. Nincs tervem, egyelőre 

csak vágyom a kaland után. Három évig pi
hentem. Sok. Nem megy tovább.

— Mondd, fenség, aranyos, javíthatatlan 
kalandornö. arra miért nem gondolsz, hogy 
a kalandot meg lehetne találni anélkül, hogy 
összeütközzél a rendőrséggel. Natasa Csi
kuraszova nagyhercegnö, miért nem leszel de
tektív? Nem jó ötlet?

— Nem. En, a hajdani kalandornő, nem 
szegem meg a zsiványbecsületet és nem spic- 
liskedem a „kollégák" után. De, mondd, 
Muriéi, te, a kiegyensúlyozott sportlady. 
Allan szerelmes felesége, te miért unatko
zol?

— Mióta a baby megszületett, nem szabad 
túlsókat sportolnom, Allan éppen ugy estig a 
gyárban van, mint a te Georgeod, hisz mun
katársak, együtt dolgoznak. Es te is hatottál 
rám, mindig ugy kell tennem,ahogy te cse
lekszel.

— Buta, kis húszéves asszonyka, de ked
ves. Hálából Ígérem, ha elhatározom magam 
és újra felcsapok kalandornak, magam mellé 
veszlek segítőnek.

— Juj, de jól Tempó, Muriéi . . . bár nem 
tudom, hogy Allan mit szólna hozzá . . .

— ígérem, ha újra tréningbe lépek, csak 
olyant fogok elkövetni, amit könnyen lehel 
helyrehozni. Nem pénz kell nekem, hanem 
változatosság, izgalom. Aki egyszer belekós
tolt, nem tud erről leszokni. Rosszabb, mint 
a morfium, Helek óta érzem, valaminek tör
ténnie kell, mert nem bírom tovább.

— Van valami terved?
— Nincs. Elvégre azt mégse tehetem, hogv 

a kövér Smithné rubinjait ellopjam, mig fé 
nyes estélyén a csempészeti pezsgői szopo 
gatom. Nagyon szeretem Georgeot. Talán 
éppen ezért vágyom a kaland után. A nyu
galom öregít engem, elveszi friss jókedve
met, már pedig, én szép, fiatal, jókedvű aka
rok lenni, hogy George nagyon szeressen.

— Tehát akkor itt, New Yorkban kell va 
lflmit csinálni. Apropos, elárulok egy titkot 
nem bírom elhallgatni. Pedig megígértem 
Allannak, hogy hallgatok, de nem megy. Ide 
hallgass, Natasa, George a születésnapodra 
megszerezte a Nadirt, a jövö hónapban meg 
kapod. A páncélszekrényben őrzi.

— A Nadirt? Muriéi, hisz az a világ lég 
szebb rózsaszín gyémántja, a fámé viselte... 
Istenem, busz éve láttam rajta Péterváron, az 
udvari bálon.

—- örülsz?
— Nagyon, Muriéi. A Nadir a cámő gyé 

mántja volt és én mégis a cárnő első udvar 
hölgye. Nálam jó helyen lesz. Látnom kell, 
Muriéi, meg kel! néznem csillogó kristályál.

— El ne árulj, hogy megmondtam. Majd 
meglátod a születésnapodon. Nem szabad 
George kedvét elrontani, meglepetésnek 
stánta.

— Látnom kell. Te, Muriéi. itt van a ka 
land. Ide figyelj. Ma éjjel belopódzott a 
gyárba, kinyitom George páncélszekrényét és 
megnézem a Nadirt, Georgenak persze nem

Zí
szabad tudni, igazad v_“, ___
szánta, nem ronthatom el a kedvét*  Kis íz 
galmi tréningnek jó lesz, a kirándulás. Ugy 
kell bejutnom, hogy az éjjeli őr ne vegyen 
észre.

Mit szólsz, ha megcsípnek?
— Nem fognak megcsípni. A 

Pillangót még sohasem leplezték le 
helyén.

— Veled megyek. Jó?
— Egyedül kell elvégeznem a ________  .

te legföljebb megteheted, hogy Georgeot le
foglalod arra az egy-két órára, mig én „dol
gozom".

— Ugy e, ma este a Touring Club estélyére 
megyünk?

— Igen.
— Tehát leülsz bridgezn! az urammal és 

addig nem állsz fel, mig én vissza nem jövök 
Ha tudnád, milyen örömet okoz nekem ez a 
kis kaland-izelitő. Hogy szoktad te mondani? 
Tempó, Muriéi! Most én mondom: tempó, 
fenség, éljen a kalandI

2.
Az ördög nem alszik és a 

fenség bajba jut
A Touring Club kivilágított termeiben vigan 

láncoltak a párok, a kárlyaszobában még vi- 
gabban bridgeztek a játékosok. Muriéi szóra
kozottan játszott, a hercegnőn járt az esze, 
aki néhány perccel előbb titokzatos jelekkel 
tudomására hozta, hogy indul. Muriéi már 
megbánta, hogy elárulta a meglepetés titkát, 
rossz előérzet fojtogatta a torkát. A legszive 
sebben Natasa után ment volna, hogy lebe
szélje, de nem tehette, le kellett Georgeot és 
Allant foglalnia, nehogy észre vegyék a fen
ség eltűnését. Az idő csigalassúsággal telt el, 
Murid aggódott, a hercegnő egy órát akart 
távol lenni, immár két és . fél óra lelt el és 
még mindig semmi hír felöle.

Ezalatt Ivanovna Natasa Csikuraszova 
őfensége testhezálló fekete estélyi ruhában, bő 
fekete selyem köpenyben a „Wright and Grav 
Comp“ hatalmas üzletházának falához lapult. 
Bár pontosan ismerte a nagy palota beosztá
sát, George dolgozószobájának az elhelyezé
sét, habozott. •

A 9-ik utcában még meglehetősen nagy volt 
a forgalom, az éjjeli őrök is ébren végezték 
kőrútjukat. Nehéz lesz észrevétlenül bejutni.

Natasa óvatosan megkerülte a házal, mint 
az árnyék, beolvadt az éjszaka sötétjébe. A 
vezérigazgató dolgozószobája a hetedik eme
let keleti oldalán volt, igyekeznie kellett ke
leten bejutni, hogy ne kelljen álmennie a há
zon. Végre Natasa ugy vette észre, hogy a 
külső vészlépcső eléggé sötétben van. a rendőr 
sem látja és elindult. Levetette magassarku 
cipőjét, köpenye zsebelje rejtette, harisnyá
ban kúszott a meredek vaslépcsőn.

A hercegnő a hetedik emeleten szakavatott 
kézzel benyomta az első ablakot és beugrott a 
szobába. Az ablakot óvatosan becsukta és 
meglapult a sötétben. A bő estélyi köpeny 
zsebéből előkerült villanyos zseblámpája. Az 
ajtóhoz osont, óvatosan kinyitotta, a folyosó 
üres volt. Magára zárta az ajtói. A sötétben 
Is biztos léptekkel indult a trezor felé, megfor
gatta a kombinációs zárat. Ezüst kazetta fe
kete bársony párnáján szikrázott a világ lég 
szebb rózsaszínű gyémántja: a Nadir. Ofen 
sége elmerülve gyönyörködött benne, hisz a 
cárnőé voll.

Drága George, sejtette, milyen nagy kincs 
lesz számára a Nadir. Nem lelt volna szabad 
most idejönni, ha George rájön, szenvedni 
fog. De nem bírta ki, látni kellett a drága
követ és hajtotta a kalandkeresés.

— Le kei! erről szoknod, Natasa — fedd’e 
önmagát őfensége — nemsokára negyvenéves 
leszel, megjöhetne az eszed. Ha már meg 
javultál, szokj le a kalandokról. Már nem 
vagy a Magányos Pillangó, hanem mrs. 
Wright, józan amerikai, örülj az életnek. 
Georginák és ne mászkálj éjjel vészlépcső
kön. mint egy elszánt gangster. ígérd meg. 
hogy most visszamész az estélyre és soha 
többet nem keveredd kalandba.

őfensége lelke mélyén megfogadta, hogy 
soha főbbet, ez az utolsó esd. Megsimogatta a 
Nadir hideg kövét, sóhajtott és vissza akarta 
fenni a széfbe.

— Ne legye el, szükségem, van rá — szó 
Iáit meg suttogva egy fenyegető hang a her
cegnő mögötl — forduljon meg, de emelje fel 
a kezét, ha megmozdul, lélövöm.

Natasa villámgyorsan megfordult. Felvil 
lant a szoba sarkából egy Idegen villanylámpa 
fénye.

Álarcos, köpcös alak közeledett
— órák óta itt vagyok a szobában, vártam, 

hogy az örök másfelé kotródjanak, mikor fen-

van, ha meglepetésnek

Magányos 
a lett szín

„betörést**,

Postai megrendeléseket ezen cikkekből csak e héten szállítunk 
a portóköltség felszámitása mellett.

Weekend

flanel-takaró 
j sima szinokben

2'95

Vendéglőknek 

kerti abrosz 
dupla szövést!

2'90

Mintás mii selyem

Wetie
» legdivatosabb 

minták 

2'90

Gyapjúszövet 

trikotln 
elcglns flmz 

•sittekben 

1'98

Világos és sötét

zeflr-!ng 
kttiúo gallárrsJ

2’85
Kért! double

felöltő 
tavaszi színekben

29~

Elegáns tavaszi

nöl knhút 
» legnjabb 
(Monokban

18-50

Leányka ósfln

szövetkabát
46-ös 2’/, évesnek

8*80
Számonként + 1 —

Fekete és barna

férh'cípö 
Wnnvfl 

nyári viselet

10’80

Fehér tenniM

pulóver 
uJjnélkUll fazon

1’48
rMidinettes mosó

ni üseive fi 
ruhára és 

oongyolára

-98

Csíkos műse'yom

női nadrág 
'•armelv 
színben

1’28

Műielyem 
gyáratok- 

minden nagyság 

-88

Higiénikus 
háztartási 

Gumiketcny 
Idllönbdző •tinók len 

-75

Modern mintás

w-ekend- 
nársia 

severt gyapjúval 
töltve

-•88
Divat tölcséres 

női kesztyű 
ló mosó bőrből 

3’05

Erős női 

zsebkendő 
színes széliéi 

-19

KitUnő

ónborotva- készülék
-58

Weekend-grimofon

tánciemez
18 otm-e« 

tavalyi mUeor 

-.88

á legjobb M O 08.

terpentin
szappan 

i/, Jrg-os vagy
1 drb * « kg-04 

-.56
1 kg M. D Cs. Kiváló olasz

szarüinín 
’ doboz R halas

-‘88

Elsőrangú magyar 

ementáli 
teljes zsíros '/, kg

-‘88

Csokoládé 

dragtt 
vogyos •/, kg

-“88

1 ceomag (6 kg;

szinszappan
t dobos 

anappsn pehellyel 

-88
Mii

-88

Hogy mit kell vennie a nemzetközi vásáron, 
megmondja önnek 48 oldalon ezer képet és ezer cikket tartalmazó 

legújabb tavaszi árjegyzékünk.

Kérje egy levelezőlapén és ml azt díjmentesen küldjük.

RÁKÓCZI ÚT 72—74.

séged beállított. Köszönöm, hogy kinyitotta 
a széfet, nekem nagyobb munka lelt volna, 
mert én nem tudtam a jelszót. A Nadir kell? 
A sajátját akarja ellopni? Mi az, jól be van 
biztosítva és meg akarja vágni a biztosilót? 
De téved, drágám, a Nadirt elviszem, én is 
szeretek rózsaszín kövecskékkel játszani.

— Ki maga?
— Engedje el, fenség, a bemutatkozást, elé

gedjék meg azzal, hogy „kolléga" vagyok. 
Örülök, hogy pont önt foszthatom meg a Na- 
dirtól. Gyűlölöm magát és eljön az ideje, ami
kor nemcsak a Nadirlól, hanem az életétől is 
megfoszthatom. Ne mozduljon, mert lövök. 
Hangfogás a pisztolyom, az őrök sem riad
nak fel. Ne féljen, ha engedelmes, most nem 
ölöm meg. Tulszép halál volna számára, va
lami kellemetlenebbet tartogatok.

— Ki maga?
— A bosszúálló végzet, a megelevenedett 

gyűlölet, a ki nem elégített bosszú.
— Gibson! De . . .
— Megismert? Hát. igen, Gibson vagyok, 

akit fenség csúful megszégyenített .Nizzában. 
Gibson, a halálraítélt gyilkos — kedves „kol
léga" . . .

— Tudtam, hogy megszökött a börtönből, 
— suttogta a hercegnő — olvastam az újság
ban, de azt hittem, nem mer visszajöuni 
Amerikába.

— Én, Gibson, az alvilág királya, három 
évig bujkáltam maga mialt, ezer veszélyen 
át jutottam vissza Amerikába, a bosszú ho
zóit. Elveszek magától mindent, amit 
szeret, kifosztom és aztán megölöm. Nem ta
lál meg, itthon, Amerikában, én vagyok az 
ügyesebb, a banda, régi, jó cimborák mellet
tem vannak, erős vagyok és bosszút fogok 
állni. Ma elviszem a Nadirt, holnap a férjét, 
holnapután az életét. Megismeri? Nem fog 
elárulni a rendőrségnek, mert akkor meg kell 
talán azt is magyarázni, mit csinált mrs. 
Wright éjjel, titokban a férje páncélszek
rénye körül? Elengedem, remegjen, minden 
perce a rettegés kínja legyen, hogy mikor jön 
Gibson az éleiéért. Elsápadi? Bravó, ez kár
pótol a börtön kínjaiért.

— Gyilkos! A börtönbe kellel! juttatnom, 
meg kellett az emlx*riséget  mentenem egy 
ilyen aljas gonosztevőtől.

— Maga mondja ezt, maga, a szélhámosnő? <
— N<^n öltem, senkiben kárt nem tettem, 

szélhámos voltam, de szegény, védtelen em
bert sohasem bántottam.

•— Kolléga mégis, fenség, aki engem a bl- i

(óra akart juttatni. Meghal érte.
A hercegnő megremegett. Tudta. Ameriká

ban Gibson mellett van az egész alvilág, ez 
ellen az ő ügyessége gyenge erő. Megreme
gett. Georgeot nem engedi, az urát nem ránt
hatja a bajba. Atkozta önmagát, hogy eljött a 
Nadirt megnézni. Mit tegyen? Lehajtotta a fe
jét. Gibson levette az álarcot és gúnyosan 
mosolyogva figyelte a hercegnő vergődését, re
volverét lövésre készen tartotta. A hercegnő 
félszemmel rápillantott, arcába kergette a vért 
Gibson szemtelen, fölényes mosolya. Nem 
bírta elviselni.

Őfe nségc lassan megmozdult és hirtelen 
Gibson revolvert tartő kezére ugrott. A ban
dita a váratlan támadástól elejtette a revol
vert. A hercegnő nem törődve a túlerővel, ök
lével ment Gibsonnak. A bandita védekezett, 
de a hercegnő ügyes japán fogásai megzavar
ták. Ilangfalahul folyt a küzdelem az erős 
bandita és az. ügyes, törékeny asszony között. 
Már-már ugy látszott, hogy Gibson alul
maradt, mikor a leejtett revolvert sikerült 
felemelnie.

Gibson tántorgott, vérzett, de kegyetlen, 
Állati mosollyal az arcán, elsütötte a revol
vert.

A hercegnő melléhez kapott, mélységes fáj
dalom ült az arcán és összeesett.

A bandita elrejtette a Nadirt. letörölte az 
arcáról a vért. A revolvert a vérző, mozdu
latlan Natasa mellé dobta és kinyitotta az 
ajtót.

3.

Összeomlik a boldogság
Rendkívüli külön kiadás!
George Wright irodájából eltűnt a Nadir. 

szétdnlt szobában haldokolva találtákA
Wright feleségét, Natasa Csikuraszova orosz 
nagyherccgnflt!

Rablás-? Gyilkosság? öngyilkosság? Wright 
slrvafakadt a színhelyen! A rendőrség eré
lyesen nyomoz!

Murié! sírva ejtette ki a kezéből az újságot, 
szepegve nézett nz alá és feljárkáló Állama.

— Allan ... mi lesz Natasával?
— Mit tudom én. Ez a buta újság elferdíti 

a valóságot, Wright félörülten gubbaszt a 
másik Mohában, te meg, mint bűnbánó Mag
dolna, tördeled a kezedet. Te vagy mindennek 
nz oka. Natasa átlőtt vállal fekszik a kór
házban, a Nadir eltűnt, Wright meg van győ
ződve, hogy Natasa újra lopni akart és hallani 
sem akar a feleségéről, Na, ezt megcsináltad.
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Persze, tudtál Natasa éjjeli kirándulásáról?
— Tudtam, Allun, de értsd meg, nem volt 

komoly dolog. Csak nsszonyi szeszély.
—• Tempó, Muriéi! Te meggondolatlan liba 

Hagy magamra, nagyon haragszom. Ha főz 
trd, edd meg. Azonosítom magam Wriglit- 
tel és nem érdekel Natasa. Te sem. A NaJirl 
kell megszerezni.

— Albin, igy beszélsz velem?
— Az ember reggeltől estig dolgozik, fárad, 

gyűjti a pénzt és addig a felesége összeeskü
vést sző levitézlett kalandornőkkel.

—- Te! Ne bánstd Natasát. Mikor Nizzában, 
megmentett, akkor jó volt?

— Ellenem fordulsz? Vigyázz, Muriéi, mert 
rettenetest mondok.

— Csak mondd, nem ijedek meg. Te is. 
George is rövidlátó, ostoba emberek vagytok. 
Natasa ártatlan. Megsebesült . . .

— összeveszett valamelyik cinkosával . . . 
Hagyjál!

— Elküldés/?
— El. Eel vagyok háborodva.
— Te, Allan, ha én most elmegyek, nem 

jövök többet vissza. Elviszem a babyt és haza 
megyek a mamához.

— Talán önállósítsd magad és csapj fel 
betörőnek? Tőled kitelik, jó iskolád volt.

— Ne bántsd Natasát, azonosítom magam 
vele.

— En meg George-zsal azonosítom magam.
— Akkor Isten veled, En nem hagyom el 

Natasát, ápolni fogom és ha felgyógyul, együtt 
megkeressük a Nadirt. Majd megmutatom, 
hogy fogtok ti még térdenállva bocsánatot 
kérni. A babyt elviszem anyámhoz és nyo
mozni fogok.

— Sok szerencsét!
— No gúnyolódj, te repülőgépzseni, te, 

gonosz.
— Még itt vagy?
— Kidobsz? Eogsz te még visszahívni, de 

én nem jövök. Kivándorolok.
— Ha a rendőrség elenged.
— Nem leltem semmit.
— Bűnt pártoltál.
— Ostoba vagy te. a rendőrség, George is. 

aki adja a kiábrándult férjet és nem veszi elő 
a józan eszét, hogy megértse, tréfa volt az 
egész, mely szerencsétlenül végződött.

— Hatásos védőbeszédedet tartogasd az es 
küdtszék számára. Georgenak igaza van. Fele 
ségül vesz szerelemből egy kalandornőt, mil
liókat áldoz rá, megbocsátja a múltját és mit 
kap hálából? Botrányt, lopást. Utálatos.

— Fogsz te még bocsánatot kérni.
— Sohal
— Majd meglátjuk. Isten veled. En megyek 

harcolni az. igazságért. Natasáért, a gyé 
mántért. Juszt is: tempó, Muriell

4.

őfensége elindul Gíbson után
A hercegnőt eszméletlenül találták meg 

reggel, Gibson golyója szerencsére csak a vál 
lót érte. A banditának nyoma veszett. A her
cegnőt kórházba szállilotlák. Wrighl, mikor 
a rendőrség telefonjára az irodájába röhögött, 
úgy érezte, megszakad a szive. Nem tudót! 
megenyhülni még a felesége betegágya mel 
Jelt sem. Gyűlölte az életét, gyűlölte Natasát 
Kerülte az embereket, a munkába temetkezett 
és igyekezett elfelejtkezni az as ..:onyról.

Muriéi felháborodottan hagyta el otthonát 
A babyt édesanyjához adta, pár ruhadarabot 
bepakolt táskájába és kis sportkocsiján Nala 
súhoz sietett.

A hercegnő még nem tért magához, sok vért 
vesztett reggelig, inig megtalálták.

Muriéi leült nz ágya szélére és könnyes 
szemmel simogatta a kezét.

Natasa késő este tért magához.
— Muriéi, hol vagyok, mi van velem? Hol 

van George?
— Maradj nyugodtan, drágám, nincs semmi 

baj, megsebesültél, de nem veszélyes.
— Az a bitang Gibson belém lőtt. Hol a 

gyémánt? Miért nincs itt George?
Muriéi zavartan dadogott, de a hercegnő 

keresztkérdéseire hamarosan elmondta, hogy 
mi van Georgc /sal. Natasa szép szája össze 
szorult, megszorította Muriéi kezét.

— Ne búsulj, kislány, majd rájön, hogv 
nincs igaza. Visszaszerzein a Nadirt, ha egész 
Amerikát fel kell érte forgatnom. Megfize 
tek Gibsonnak. Mit mondott az orvos, mikor 
kelhetek fel?

— Húrom négy hét múlva.

luxushajón utazhat 
a Földközi tengeren, 
reoiithet Bécsbe és vissza, 
bérelhet a Vígszínházban 

Ehhez és még
72 000 pengő értékű 
nyereménytárgyhoz 
utalvány az

Ujságsorsjegy!
Húzás már április 30-án

— Élőbb akarok egészséges lenni és leszek 
is.

Murid beköltözött a kórházba és hűségesen 
ápolta a hercegnőt. Tiz nap múlva a beteg 
már annyira jobban lett, hogy felkelt az ágy
ból. Natasa el akarta hagyni a kórházat, de a 
rendőrség nagyon udvariasan megakadályozta. 
Hitelt adott Natasa vallomásának, melyben 
őszintén elmondta éjszakai kalandját, de 
őrizte a hercegnőt.

Két hét múlva Natasa teljesen rendbejött, 
éjjel titokzatosan suttogott Muriellel.

Heggel, mikor az ápolónő behozta a regge
lit, nem találta egyiket sem. A betegszoba ab
laka túrva nyitva állt. Muriéi és Natasa el- 
tiintek. A rendőrség delektivekkel felkutatta 
New Yorkot, de a kél asszony, mintha a föld 
nyelte volna el őket, eltűnt.

George és Allan egymás háta mögött a lég 
ügyesebb magándetektíveket bízták meg, de 
azok is csak azt jelentették, hogy sem a her
cegnőnek, sem Muricinek nincs wom#*

A „Nyávogó macska**  uj 
sztárja

Vörös, majd lila fény gyulladt fel a „Nyá 
uogó macska" intim kis termében. A jazz vér 
forraló spanyol tangót játszott, az asztaloknál 
teáscsészékből itták a pezsgőt. A parketten kél 
barnabörü, fekelehaju cigánylány táncolt. 
Csodaszép nők, tarka selyemruhájukból ki
villant forrná’ lábuk, barna, de tökéletes vál- 
luk. A „Sisters Isis*',  a lokál sztárjai mutat
ták be legújabb táncukat. A tulajdonos bizal
masan megsúgta a törzsvendégeknek, hogy a 
..Sisters Isis**  egyenesen Egyiptomból szárma
zik és ősanyjuk Isis, a nagy istennő.

A sistersek számuk ulán visszasiettek közös 
öltözőjükbe.

— Ma sincs itt — mondta haragosan az 
idősebb Isis.

— Istenem, már három hete ugrálunk eb
ben n maskarában é.s még nincs eredmény — 
sóhajtotta a fiatalabb.

— Nem baj, már értékes adatokat szerez
tem. Mimi, tudod, a kokainista francia tán 
cosnő, a bandához tartozik, belőle kiszedtem 
egyet-másl. Az biztos, hogy a Nadirt még nem 
adták el, itt van New Yorkban.

— De hol?
— Majd megtalálom, ahogy Gibson nyo

mára akadok. El kell jönnie a lokálba. Mimi 
mesélte, hogy a banda sikeres üzlet után itt 
szokott mulatni, maga a vezér, Vasököl Bili 
is eljött már. Gibson csak az alvezér. 
\zon dolgozom, hogy a lányok megszeres
senek minket és ha a banda lejön, bemutas
sanak az. uraknak.

— Nehéz, Natasa, ez az élet. A babyt há
rom hete nem láttam.

— Ne mondd ki a nevemet, én itt Maya 
vagyok, le meg Odúra.

— Borzalmas minden este idegen emberek 
előtt ugrálni. Ha Allan látná . . .

— Nem ismerne meg. A maszkunk kitűnő, 
senki sem ismerhet fel.

— Ez. a leghelyesebb ut a cél felé. New- 
York tömkelegében nem tudtam volna Gih- 
sont megtalálni, de itt a karjaimba fog sza 
'adni. Talán még ma este. Kihallgattam Mimi 
'■s a főpincér beszélgetéseit, mind a keltő a 
banda tagja, ma este nagy szeszszállitmányl 
várnak. Remélem Gibson, vagy valamelyik 
íőember kiséri. Ha nem, akkor már holnap 
•lindulok a 185-ik utcába.

— Mi van olt?
— A titkos szeszraktár.
—- Honná tudod?
— Jó a fülem, mindent meghallok. Már 

pedig ebben a lokálban sok érdekfeszitő dol
got hall az. ember, ha nem rendőr. Mert a 
rendőrség még mindig nem jött rá, hogy a 
..Nyávogó macska" nemcsak előkelő lokál, 
hanem az alvilág egyik fészke. De figyelj 
csak! Mintha minket hívtak volna.

Natasa lángsörös estélyi ruhát vet! fel. 
karjaira sötét púdert rakott és kilépett az öl
tözőből. Senki sem mondta volna, hogy a 
lusta, imbolygó járású borzas, barna bőrű 
no azonos a hercegnővel.

Mimi, a francia táncosnő, aki vonzódott 
ehhez az okos, titokzatos asszonyhoz, futva 
jött Natasa felé.

— Halló Maya, légy szép ma, eljönnek a 
fiuk. Lesz pezsgő, dollár, mulatság. Ma jó a 
kedvük, valami különös öröm érte őket 
la'gy szép, ha megtetszel a főnöknek, csuda 
sok dohányt lehet keresni. Téged megszeret
telek, mikor hekus jött be a lokálba, eldug 
lad a kokainomat! Nem vagyok hálátlan, be
mutatlak a főnöknek.

— Nem félsz, hogy szólok a rendőrség 
nek, elárullak?

— Ojé. nem mered, mire a rendőrségre ér
nél, eltalálna a banda golyója. Meg én érzem, 
hogy le közénk való vagy. Mondd, valld be 
miben ..dolgoztál**  azelőtt.

— Ékszerben — súgta a hercegnő — Eu
rópában dolgoztam, a kislány, Ondura volt a 
haverem

— ő is? Róla nem hittem volna, olyan 
ijedt, buta pof ócskája van.

ö csak falazott, én dolgoztam. Látod, 
kiszolgáltatom magam, hogy higvjél nekem 
és nlkalmnt adj egy kis munkára. Unom a 
lokált, jobb az ék-izer, finom széfek kiüri 
lése.

— Brávó, örülök, hogy nem csalódtam 
benned. Ha jönnek a fiuk, gyertek húgoddal 
az asztalhoz.

— Mondd Mimi, Gibson, a hirea Gibson,

nem jön el?
— Csendesebben Maya, az Istenért, Gibson 

bajban van, nem szabad még emlegetni sem 
Miért érdekel?

— Hallottam a hírét, tisztelője vagyok a 
híres „kollégának**,  szeretném ismerni.

— Gilmnit halálra ítélték Európában, nehe
zen jutott haza, nem nagyon mutatkozik egy
előre. Azonkivül hallottam, valami csuda 
nagy üzleten töri a fejét, valami híres kövei 
igyekszik e’ad.ii. De talán azért ma ő is le
jön. Tudod ma van a főnök születésnapja, 
csuda muri lesz. Gibson biztosan elmaszki 
rozzsá magát, de én megismerem. Istenem, 
hét évig voltam a szeretője. Gyűlölöm, elha
gyott a-gazember. Ha itt lesz, megmutat nn, 
csavard el a fejét, kínozd meg, fizess értem, 
engem alaposan megkinozott, pedig nagyop 
szerettem.

Natasa megsimogatta a könnyező Mimi ha
ját. Fájt, hogy félrevezeti a jóindulatú lányt, 
de ez volt a legegyszerűbb ut Gibsonhoz.

Elhatározta, ha rendben lesznek az ügyek, 
elviszi Mimit a lokálból, kigvógyitja átkos 
szenvedélyéből és jó útra téríti.

Itt a lokálban, az amerikai alvilág levegő
iében a hercegnő nagy változáson ment út. 
Megbánta előző életét, megundorodott min
dentől, ami nem becsületes, elhatározta, ha 
megszerzi a Nadirt és sikerül szeretett Geor- 
geját kibékíteni, követi Muriéi tanácsát és 
erejét, okosságát a banditák elleni harcban 
fogja felhasználni.

Visszament az öltözőbe. Muriéi a hiby 
fényképét nézegette és nagyokat sóhajtott.

— Ne busulj Muriéi — biztatta a hercegnő 
— ma este elkezdődik a döntő küzdelem. A 
banda, talán Gibson is lejön a lokálba. Öltözz 
fel szépen, légy vidám és figyelj minden 
mozdulatomra,, utasításomra. Ha bajba ju
tunk, el ne áruld, ki vagy. Te maradj egyip
tomi táncosnő, aki Amerikában turnézik. Ha 
elszakadunk egymástól, igyekezz vissza a la
kásunkba és ott várj nyugodtan. Puderozd 
be az arcod és gyere ki. Túlsókéig elmarad
tunk, fel fog tűnni. Tempó Muriéi!

6.

A nagy játék
A „Sisters Isis" letelepedett a bár hosszú

lábú székére. Natasa félméter hosszú szipká
ból fújta a füstöt a néger mixer orra alá. 
Közben feszülten figyelt. Muriéi megre ne 
jelt, ha egy-egy társaságbeli ismerős táncolt 
el előttük, pedig kár volt az izgalomért, a fe
kete cigánylányban senki sem ismerte fel e 
szőke Muriéit.

A pályolyokban társaságok mulattak, Nata 
sának feltűnt, hogy az üzletvezető több érke
zőt sajnálattal elenged, mert nem volt már 
hely, de a hármas szeparét lefüggönyözték, 
pedig üresen állt.

— Várnak — gondolta a hercegnő.
Már hajnalodott. de a hármas szeparé ven

dégei nem jelentkeztek. Natasa szereteti 
volna Mimivel beszélni, de nem lehetett. A 
francia lány idegen társaságban vacsorázott 

Natasa figyelő szemei felvillantak és meg 
lökte a bóbiskoló Muriéit.

— Nézd a három szmokingon férfit. Most 
mennek el a négyes szeparé előtt. Mikor be 
léplek, Mimivel összenéztety. Ha a hármasba 
lépnek, a mi embereink. Légy okos kislány, 
ne vágj ilyen szomorú .arcot, eljött az éi» 
órám.

— Menjünk utánuk?
— Isten ments, ha lehet, Mimi értünk jön
— Várj csak, jobb ötletem jött, a parkét 

üres, szólj a zenekarnak, el akarok táncolni 
egy igazi fandangot. Te úgy ülj le, hogy a 
hármasból lássanak. Ha ezután a tánc után 
nem kiváncsiak rám közelebbről, nem ér
demiem meg a hajdani búik irály nő címei.

A hercegnő friss cigarettát dugott a hosszú 
szipkába, vörös selyem uszályát felemelte 
csípőre rakta a balkezét és táncolni kezdeti.

A hármas szeparóban a három szmokingos 
férfi felfigyelt. Vasököl Bili, Szuszogó Dad 
és Gibson összedugta a fejét.

— Uj macska - mondták elégedetten — 
nem egészen fiatal, de gyönyörű. Tyüh, 
hogy táncol, az ember zsebében megmozdul
nak a dollárok.

— Olyan kezei vannak, hogy még az én 
zsebemből is ki tudná huzni a tárcámat — 
bólintott Bili.

— Ilivd ide főnök — kérte Gibson — 
ma megéredmlünk egy kis murit, si
mán lement a szállítmány, negyedmillió dol
lár üti a banda markát.

— Te csak ne ugrálj Gibson — először 
bújtál ki a napvilágra, a parókádról, a sia- 
kálladról ordít, hogy hamis. Ülj a páholy 
mélyébe, bámulj, de ne mutogasd ronda ké
pedet. A nőt felhívom — de magamnak.

— De főnök, ez mégsem járja. Én szerez
tem meg a Nadirt.

— Edd meg. Nem tulod eladni, ha szét- 
daralwlod, felét sem ér és akkor is ráismer
hetnek. ügyes fiú vagy, de azért a kőért kár 
volt a hercegnőt lepuffantani.

— Nekem jött, azonkivül rég vágytam 
mególmozni habtestét. Eltűnt a bestia, hat
lom kidobta az ura. Biztos visszament Euró
pába.

— Vagy- utánad leskelödik — dörmögte a 
főnök — a fene enne meg, miért jöttél el. 
egész éjjel miattad féljek. Menj haza!

— Három évig, mint a kivert kutya kódo- 
rogtam főnök, jól esik szmokingban nyúj
tózni. szép lánvoknt nézegetni. Hozd fel azt 
a fekete macskát, megforgatnám.

— Ne lobogtasd magad. Nem bánom, lán« 
colj egyet, de a nő az enyém. Nézd, ott ill 
szemben egy másik fekete, fiatalabb is, hozd 
ide azt magadnak.

Natasa vígan dúdolva lépett a páhplyb% 
kezénél fogva vezette Muriéit.

— Halló fiuk, innék egy pohár pezsgőt, hal 
nem sajnáljátok — köszöntött be és leült. A 
nevem Maya, ez a húgom, Ondura.

Muriéi a hercegnő intésére Szuszogó Dad- 
dal kezdett flörtölni. Natasa a főnökre vetett 
észbontó pillantásokat. Gibson dühében egy
más után üritette ki a pezsgös üvegeket.

A következő óráról Murié! még nagymama 
korában is elragadtatással beszélt. A her
cegnő táncolt, énekelt, sziporkázott, plety- 
kázotl, kacérkodott. Vérforralóan izgató, 
szép volt, a gangsteríjk pompásan mulattak. 
A hercegnő magába bolondította a főnököt, 
de közben ügyelt, hogy Muriéi ne kerüljön 
kellemetlen helyzetbe és a férfiak minél töb
bet igyanak. Tervébe vágott, hogy a díszes 
társaság berúgjon. Megelégedetten tapasz
talta, hogv Gibson a legszívesebben lelőné a 
főnököt, olyan féltékeny.

Mikor a hercegnő észrevétlenül ellopta a 
főnök ingóságait, sőt még az önkötö szrno 
king csokrát is, teljesen meghódította a 
gangstereket. Meg kellett mutatnia a trükköt, 
hogyan tudta még a nyakkendőt is ellopni.,

— Na te fekete macska, szerencsédre talál
tál — áradozott a főnök — gondom lesz rád. 
Nem hiába volt cigány az anyád, a véredben 
van a „mesterség**.  Halló Baby — ha van jó 
italod, szívesen elmennénk hozzátok egy kis 
folytatásra.

Natasa nyugodtan gyújtott friss cigaret
tára.

— Hozzám nem jöhetsz, a 62-ik utcában 
lakom, a mellettem lévő lakásban King ta
nyázik. Nem hiszem, hogy vágynál a szóin*  
szédságára. King a legügyesebb hekus New- 
Yorkban. Inkább menjünk hozzád, eljárom 
neked a cigányok ősi táncát.

— King mellett laksz, macska — nevetett 
a főnök — nem rossz ötlet. Már megloptad,?

— Semmiséget vittem el, csak éppen, hogy 
legyen valami emlékem tőle. Megyünk? ól
gyük Mimit is, udvariatlanság, hogy egész 
este rá sem néztek. Vigyük, mert holnap ki- 
kaparja a szememet.

A -részeg főnök már csak Natasa égő sze
mét látta, mindenbe beleegyezett.

Mimi boldogan csatlakozott, elindultak.
— Jöhettek hozzám — de azért kis ara

nyom, bekötöm ragyogó szemedet, nem sze
retném, ha tudnád a járási fészkem felé — 
mondta a főnök.

Muriéi és Natasa szeméi bekötötték, a her*  
cegnö nem bánta. Gyűrűje diszével, mialatt 
megigazította a kendőt, kis hasadékot szakí
tott rajta és jól látta, merre visz a gangsie- 
rek zajtalan, nagy fekete autójának útja.

7.

A Nadir megkerül...
Kényelmesen berendezett szobában vették’ 

le a kötést a szemükről.
— Muriéi — súgta a hercegnő, mig pude- 

rozták magukat a tükör előtt — figyelj. A*  
142. utcában vagyunk, a ház vörös téglából 
épült, a számot nem láttáin, de a 18. és 30. 
házszám között lehel. Ha esetleg menekülnöd 
kell, kereszteződik a 9*2.  utca, azon menj 
jobbra és rendőrőrszem héz jutsz. A ház két
emeletes, egyedül lakják, a kaput belül lánc 
zárja el, lefelé csavard, rögtön enged. Ha el
kezdem énekelni az „Old boy" dalt, szökj 
meg és menj Georgehoz. Nem tudom mi 
lesz, de akarom, hogy a te utad nyitva álljon. 
Foglald le most már te a főnököt, kezembe 
veszem Gibsont. A Szuszogó nem fontos, ré
szeg és csak Mimivel törődik. Nézz jobbra, 
a tükörből láthatod, ha veszély van, a pain- 
lagra ülj. Ügyes kis darab, rögtön észrevet
tem a trükkjét. A pamlagon baj nem érhet, 
bármi történik, ne ijedj meg, hanem mene
külj. Rendőröket ne hozz, elég George és 
Allan. Megértettél?

Muriéi bólintott. Nem felelt. Tempó Mu
riell — biztatta önmagát.

Ittak, táncollak, énekeltek, a hercegnő 
egyre közelebb üli Gibsonhoz.

— Halló boy — súgta — miért engeded, 
hogy a főnök folyton leintsen. Ki vagy le? 
Nem hiszem, hogy csak közlegény a bandá
ban. Miért tűröd a főnök zsarnokoskodását?
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— Én vagyok az alvezér, de most nem 

kezdhetek ki a főnőkkel . . .
— Vaj van a fejeden?
— Olyasmi, szükségem van a banda jóin

dulatára, mert nagy „munkában“ vagyok.
A hercegnő tóHa, hogy Muriéi egyedül a 

gramofónnal foglalatoskodik, a főnök meg 
egymásután tölti tele a poharát skót whisky
vél. Körülnézett. Gibsonnál nincs a Nadir. 
Hol lehet? Cselekedni kell, mert nemsokára 
hajnalodik és haza kell menni.

Muriéi még mindig a gramofónnal ját
szóit, de hirtelen sápadtan fordult Natasa 
felé, őfensége tudta, hogy Muriéi minden ere
jét összeszedte, hogy fej ne sikoltson, tehát 
valami történt. Nyújtózott egyet és mintha le
mezt válogatna, Murielhez lépett.

— Mi baj? — súgta, szinte alig mozgatva 
a száját

— Itt van a kezemben a Nadir — rebegte 
Muriéi.

— Ne magyarázz, nem érdekel — utasí
totta a hercegnő fojtott hangon —, dugd el, 
ne merészeld ide adni, a főnök idenéz. Ne 
mozdulj most, mondj valamit hangosan.

— Maya, nem énekelnéd el az „Old boy“ 
dalt?

— Később drágám, még iszom valamit. De 
ehhez jó lemez kell, engedd csak, hogy válo
gassak. Dugd most el bárhová — folytatta 
halkan. Együtt megyünk el nemsokára, fel
tűnne, ha eltűnnél. Pár perc múlva nyűgös
köd j, hogy rosszul vagy, talán elmehetünk. 
Ne felejtsd el, hogy hamis címet mondtam, 
teáiét ne engedd, hogy a házig kisérjenek.

Natasa tánclépésekkel a főnökhöz ment.
— Szabad egy kis biguinre? — mondta 

nevetve.
— Velem — ugrott fel Gibson és már át

ölelte a hercegnőt.
Hevesen magához rántotta a nőt, vadul át

karolta a vállát. Kabátja gombja a heves 
iramban benyomódott Natasa vállába, éppen 
olt, ahol a golyó pár hete megsebesítette, 
őfensége a fájdalomtól élesen íelsikoltolt és 
megtántorodolt.

— Mi az cica? — kérdezte Gibson és le
húzta a hercegnő válláról a ruha pántját.

Natasa gyorsan visszarántotta, de már 
kósö volt, Gibson meglátta a barna bőrtől 
elütő világos sebhelyet.

A hercegnő összeszedte minden erejét és 
hangosan az „Óid boy“ dalt kezdte énekelni.

Szuszogó Dad elaludt, fejét Mimi ölébe 
hajtva, a főnök nagy gonddal keverte wh:<- 
kyjét, Gibson, mint az áldozatra talált kígyó, 
mélyesztetle a szemét a hercegnő arcába.

Muriéi lábujjhegyen megkerülte őket. Bár 
nehezén, de elhatározta, menekül, hisz nála 
vart a Nadir. Kisiklott az ajtón, rohant a 
lépcsőn. A kapunál megtorpant, mintha üvöl
tött volna valaki. — Segítséget kell hozni — 
gondolta és kirohanl az utcára.

Futott a keresztutca felé. Szerencséjére 
taxit talált.

—- Gyorsan az 5. utcába, a Wright-palotá- 
hozl

De mikor megérkezett és beesett George 
szobájának ajtaján, nem tudott szólni. Kezé
ben tartva a Nadirt, ájultan esett Wright 
karjaiba.

George Wright felkapta, lefektette, a gör
csösen összeszorilott kis tenyérből kivette a 
tartalmát.

— A Nadir! — kiáltott fel — Natasa!
De hiába rázta, élesztgette az ismeretlen 

cigánynőt, az nem tért magához.
George nem ismerte meg Muriéit.
— A cinkosai — gondolta — De miért ke

rült ide a Nadir? Mi van az asszonnyal? Ta
lán ártatlan . . .

A telefonhoz ugrott és orvost hivott. Az 
Ismeretlen cigánylány pedig az utolsó hetek 
Izgalmától kimerülve, nem tért még magá
hoz.

8.

A pamlag titka
Gibson nedves zsebkendővel közeledett 

• hercegnőhöz. Nem szólt, nem hívta fel a 
szundikáló Dad, sem az iszogató főnök 
figyelmét. Natasa nem védekezett, engedte,
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hogy Gibson a nedves ruhával ledörzsöljr 
arcáról a barna festéket, lerántsa a paróká 
j«.

— íme őfensége Csikuraszova Natasa 
nagyhercegnő, a nagy Magányos Pillangó -- 
hajolt meg gúnyosan Gibson a vezér felé, 
íme az a bestia, aki miatt, mint kivert kutya 
bujdostam.

Szuszogó, és a vezér pillanatok alatt kijó
zanodtak, kegyetlen, állati fény villant feí a 
szemükben. Mimi ösztönösen Natasához sza
ladt és védőén átölelte.

— Mars innen liba! Veled még számolok 
— érditőll rá Gibson és ugy szájon vágta, 
hogy a szerencsétlen lány ájullan esett össze. 
Gibson felnyakáholta és bedobta a másik szo
bába, ráfordította az ajtóra a kulcsot.

— Foglaljon helyet fenség — szólt a her
cegnőhöz.

Natasa leült a pamlagra. A három férfi, 
mint a vészbíróság, a szemben lévő asztal 
hoz telepedett.

— Fenség belátja — mondta dühtől re 
megö gúnyos hangon Gibson — itt már szó
beszédnek nincs értelme. Itt van nálunk. Re
mélem megérti? A másik, a kicsike sem 
fogja ezt a házat elhagyni. Ezer ördög! Hol 
a kis bestia?

Gibson felugrott, kirohant a szobából, le 
szaladt a lépcsőn. Hallatszott, hogy a föld
szinten kinyitja, majd becsapja a súlyos ka
put.

— Meglógott — rontott be lihegve — per 
cek alatt kell cselekedni, ránk zúdítja a zsa
rukat.

— Lódulj már te barom — kiáltott a fő 
nők — végezz a növel, sietni kell. Nem sze
retném, hogy miattad itt fogjanak a zsaruk

A vezér Szuszogóval a szobában lévő szek
rényhez lépett, kinyitotta. A szekrény ajtaja 
mögött kis tapétaajtó rejtőzött. Gibson is fel 
állt és pár lépést tett feléjük.

Pár pillanatig senki sem figyelt a herceg
nőre. Natasa ujjai remegve végigfutottak a 
pamlag oldalán. Megtalálta, amit keresett, de 
nem mozdulhatott, mert a gangsterok vissza 
fordullak.

Gibson újra hózzálépett. Ebben a pillanat
ban éktelen orditozás verte fel a házat. Mimi 
magához tért — üvöltött, kézzel-lábbal verte 
az ajtót.

— Mindig ezek az asszonyok — dörmögle 
Gibson és bement a szobába

— Szuszogó lódulj, értesítsd a bandát, 
hogy jövök, legyenek készenlétben — adta 
ki utasítását a főnök.

Szuszogó Dad eltűnt a szekrényen át. A 
másije szobából sikoltás, majd elhaló sóhaj 
háRalszotf. Gibson ziháltan jött vissza.

— jEzt elintéztem, gyerünk tovább —- dör 
mőgle.

— Lődd le — mondta a főnök.'
— Nem, nem érdemel golyót, kínozni aka 

rom.
— Lődd le, ne vitatkozz — Őrjöngött a 

vezér.
— Főnök, ne taníts engem. Zsarnok! Vi 

gyázz, ráduszitom a bandát, hisz gyűlölnek
— Fenyegetsz? — ordított a főnök és Gib- 

sonra vetette magát.
A banditák ütötték, verték egymást. A her 

cegnö szeme felvillant, újra a diadalmas va 
gúnyos Pillangó lett.

Mire a banditák eleresztették egymást, u 
hercegnő eltűnt. Nem ült már a pamlagonl

Gibson felüvöltött és elindult kutatni a 
házban. De a hercegnő eltűnt!

9.

A hercegnőt senki sem 
találja

Muriéi George kabátjába burkolva 
gubbasztott a nagy rendőrségi riadó autó 
sarkában.

A hatalmas szürke kocsi zajtalanul ro 
hant az éjszakában. George revolvert szó 
rongálva a kezében, Murie.lre bámult.

—- Istenem, ha későn érkezünk I . . .
Több mint egy félóra telt el. mig az orvos

sal eszméletre téritettük. Messze van még, 
Muriéi?

— Forduljon jobbra — utasította Muriéi p 
ioffört. — Pár perc és ott vagyunk, — for
dult Georgehoz —- Bízzon Natasa jócsillttgá- 
bán. Bár az a három alak ... George ígérje 
ineg, nem tesz szemrehányást, hisz annyit 
szenvedett szegénv Natasa.

— Én is szenvedtem — sóhajtott George 
— dehogy bántom, csak még egyszer élve 
lássam.

Murié! utasítására az autó megállt a ke
resztutcában. A sötétben lapulva, detektívek 
serege igyekezeti a vörös téglás ház felé.

Missis Gray — szólalt meg a detektív- 
felügyelő — hajlandó vezetni minket?

— Megyek, hisz a szivem szakad meg a 
nyugtalanságtól!

Goorge, Muriéi, a felügyelő és öt markos 
rendőr felvont pisztollyal megállt a ház ka
puja előtt.

A felügyelő rövid mesterkedés után kinyi
totta a kaput. Az egész házat rendőrkordon 
kerítette be.

Libasorban mentek fel a lépcsőn.
— Ez az az ajtó — suttogta Murid a má

sodik emeleten.
A felügyelő inlett és halkan kinyitotta az 

ajtót.
A pamlag előtt átlőtt fejjel a halott Gibson 

feküdi. Mellette letépett ruhával, össze-vLsz- 
sza verve, véresen, Mimi, kezében revolver.

— Natasal Natasa! — üvöltötte George.
— Nyugalom mr. Wright »— csendesítette 

a felügyelő, a többit bízza miránk, inkább 
törődjék szegény kis mrs. Gray-vel, ailig ól! 
a lábán.

A felügyelő sípjába fújt. Tiz detektív ro
hant fel a hívására.

— /\ ház körül?
— Semmi nyom, felügyelő ur. A háznak 

egy bejárata van.
— Kutassák át a házat, én a szobát vizs

gálom meg.
A detektívek elszéledtek. George lefektette 

Muriéit a pamlagra és sápadtan a felügyelő 
nyomába lámolygott.

A felügyelő körülnézett. A szekrényhez lé
pett, kinyitotta.

— Sejtettem, hogy Vasököl házának több, 
titkos kijárása van. Erre menekülhetlek.

— A feleségem, hol a feleségem? — kö- 
nyörgött George.

— A tiz legjobb emberem kutatja át a há
zat mr. Wright, ha itt van, megtalálják. Gih- 
sont ez a lány hihette le. Ismerem, a kokai
nista Mimi, Gibson volt szerelője. Szegény 
teremtés jobb sorsot érdemelt volna. Bár esz
méleténél lenne, sok érdekes adatot adhatna.

Megérkezett a rendőrségi orvos. Mimit 
hordágyon elvitték. Gibsonl nem mozdítot
ták, csak letakarták fehér lepellel.

Órák hosszat kutattak, feldúlták az egész 
házat, de a hercegnőnek nyoma veszett.

A szekrényből vezető lépcső a föld alatt 
folytatódott és a szomszéd utca parkjába ve
zetett. Sem a lépcsőn, sem a parkban, nem 
akadtak nyomra.

George és Murid egymás kezét fogva apa- 
tikusan, összetörve üllek a pamlagon.

— Csinos kis ház — dörmögte a fel 
ügyelő, mikor tüzetes nyomozás után fárad
tan leült az aggódó George mellé — négy 
titkos kijárat, mindegyik máshová vezet. Na. 
Vasökölt clszalajtottuk.

— Natasa! Hol a feleségem? — nyugta
lankodott George.

— Magukkal hurcolhatták a hercegnőt.

Jövő héten

JOhn A. G1881ISS0IÍ8 
híres angol iró

Sárga nú,
cimü szenzációs 

kémregényét közöljük.
■............................. i ,...............................................................

OSBESTMLB-ERTEKESITOkft
BUDnPESTWILmO5-CSH5ZnRÚT5Z

Már telefonáltam a központba, nagy készült
ség vonult a gangslertanyákra. Meg fogjuk 
találni Őfenségét. Kérem mr. Wright, a leg
okosabb volna, ha hazamenne, legalább is 
kisérje haza ezt a kis asszonykát.

— Gyerünk Murid, álljon fel a pamlagról.
— Nem megyek George, nagyon fáradt 

vagyok, de nem megyek. Órák óta töröm a 
fejem, miért figyelmeztetett Natasa engem 
erre a pamlagra.

— Az istenért mrs. Gray és csak most szól 
— kiáltott fel a felügyelő. — Beszéljen, mi 
van a pamlaggal?

— Natasa, mikor idejöttünk, figyelmezte
tett, hogj' ha veszély van, üljek a pamlagra. 
Alaposan megnéztem, de nem értem, mit 
akarhatott.

A felügyelő gyorsan megnézte a pamlag jt. 
Furcsa bútordarab volt, szabálytalan keve
réke a koporsónak, az ágynak és a recamier- 
nek. Tarka bársony huzat fedte, de furcsa 
alakján kívül semmi feltűnőt sem talállak 
rajta. A felügyelő George-zsal fel akarta for
dítani. de nem sikerült. A pamlag nem moz
dult a helyéből, mintha a földből nőtt volna 
ki. A felügyelő késsel felhasilo-tta az oldalát. 
Az afrikrélcg alatt acéllapok préselődtek 
egymásra.

— Nem ériem — csóválta a fejét a fel
ügyelő — ugy néz ki, mintha az egész acél
lapokból állna. Mi értelme van? Mi a tilka?

Rángatta a p-amlagot, ujjaival minden te
nyérnyi helyet kitapogatott, de a titokzatos 
pamlag nem árulta el titkát.

— Menjenek hazn mr. Wright, ha máskép 
nem megy, felrobbantom ezt az átkozott al
kotmányt — mondta a felügyelő.

George, és Murid hiába tiltakozott, a fd- 
ücydö két detektív kíséretében hazaküldte 
őket.

— George — szólalt meg az autóban Mu
rid halkan — jöjjön hozzánk. Hetek óta 
nem láttam a bahyt.

— Elkísérem Murid, telefonálok Allannak, 
hogy menjen maga után az édesanyja há
zába, de én vissza megyek a palotámba. Egye-, 
dűl kell lennem. Holnap reggel találkozunk.

— Ahogy akarja — bólintott Murid.

10.

Őfensége jóízűen alszik
George lassú, fáradt léptekkel ment fel 

a hall falépcsőjén a hálószobájába. Min
den lépcsőfokon megállt, mintha meg 
akarna fordulni, hogy visszarohanjon a 
gangsterek házába.

Elővette a zsebéből a Nadirt és gyűlölet
tel nézte. Benyitott a hálószobájába, nem 
gyújtotta fel a villanyt, lerogyott az első

>
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Vegyen isiket 
Villái

UJ i

SIOHJK«
Fürdőlgazgatófiág: Siófok Te!. 1 
Budapest, Károly körút 3,'a. Tel. 43-2-02 

KArlen prowoektüst

székbe. A sötétben hallatszott fojtott zoko
gása.

• — Átkozott kődarab — üvöltött fel a 
fájdalomtól és a Nadirt teljes erejéből a 
földhöz vágta.

■ A sötétben ekkor halk, nyöszörgő hang 
hallatszott nz úgy felől.

George kihúzta a revolverét és felgyúj
totta a villanyt.

Az Agyon összegyűrt vörös ruhában 
őfensége feküdt és mélyen aludt. Megfor
dult, nyöszörgőt! álmában, de nem ébredt 
fel.

George percekig nem mert megmozdulni 
a helyéről. Félt, hogy csak a szeme káprád- 
zik és ha közelebb lép, eltűnik a látomás.

A „látomás1* ekkor olyan hevesen for
dult meg az ágyban, hogy tejét odaütötte 
nz éjjeliszekrényhez. A „látomás" nagyot 
ásított és kinyitotta a szemét.

— Azt hiszem, elaludtam, — ült fel n 
hercegnő a szernél dörzsölve -- nem csoda, 
alaposan elfáradtam. Hol van Muriéi?

— Otthon, remélem, azóta Allan kar 
jaiban.

— Szent Isten, George, tudja a kislány, 
hogy megmenekültem?

— Nem, szegényke agyonsirhatja miat
tad magát.

A hercegnő talpraugroll, nyújtózott egy 
nagyot és kirohnnt a hallbn. Felvette a 
telefon kagylót, tárcsázott.

— Halló, kérem mrs. Grayt! Ki kéreti? 
Mondja, hogv Sister Isis, a „Nyávogó macs
kából". Hulló, Muriéi! Na ne ájulj a tele
fonba! Elek! Fjek, sőt 'minden tagom ép. 
Jlogynn szabadultain meg? Holnap elmon
dom, egyelőre itt áll a hátam mögött 
George és amint látom, szívesen megölelné 
i»z ő rossz feleségét. Halló, hogy van a 
baby? Jól? Nagyszerű. Örülök neki, szó 
val Allan bocsánatot kért. Mi? Sírva kért 
bocsánatot? Ezt jól csináltad, Muriéi. Igv 
kell a férfiakkal bánni. Rám sem harag
szik? Megható. Holnap beszámolok, eljö
vök hozzád, szerelném látni u bubyl. Vi
szontlátásra.

— Látod, George, Allan sírva kért bo 
csánatot Muriéitól — fordult Natasa ne
velve az urához.

— fn nem kérek bocsánatot, de meg
bocsátok Natasa felelte Wright. — Na
gyon aggódtam érted, azt hittem, elrabol 
lak.

— Ott voltál a vörös házban? — kérdezte 
n hercegnő.

— Megfogtátok Gibsonl?
— Gibsnnt valami Mimi nevű francia 

táncosnő megölte, a többiek elmeneküllek 
Mimit a kórházba szállították. A házat 
rendőrök szállták meg. De Natasa, hogyan 
menekültél meg? Mikor Murid lerontott 
hozzám, egyedül maradtál három elszánt 
banditával.

— Drágám, engedd meg, hogy megfii- 
rödjem. levessem ezeket a rongyokat, az
tán elmondok mindent. De George... 
mondd, tényleg nem haragszol?

— Nem, drágám. Elpárolgott a hara
gom, hiszen nagyon szerellek.

A hercegnő lemosta a testéről a barna 
festéket, bő, fehér selvempongyolába bujt, 
rágviijtott egy illatos Simon Arz ra. George 
forró puncsot kevert, Natasa élvezettel szó 
pngatln. A szemével simogatta George meg- 
pvö!< rt arcát. Boldog volt, talán először 
éld ben mert most jött rá, hogy nz urát 
végtelenül szereti. Jókedvűen, frissen 
csengő bangón kezdett beszélni.

— Először is Gibsonl nem Mimi lőtte le 
Téved a rendeltség. Gibsonl Vasököl IVII 
lőtte le, ahogy kiveszem szavaidból, nz a 
s/ >'nv l.ánv éppen védeni akarta Gibsonl. 
súlyos fejséből a Vasököltől kaphatta.

Azt majd kideríti a rendőrség, az. ér
dekel. te hogyan menekültél cl?

— A raming mentett meg.
— A felügyelőnek is gyanús volt, nzt Ili- 

*icm. azóta már fel is robbantotta.
— Igen, a rendőrség n banda beívelt 

rendszerint a színhelyet robbantja szét.

ügyetlen fráterek, rájuk fog férni n segít- 
ségem. Ide 'uvllgass, George! Ezelőtt vagy 
15 évvel egy kis londoni moziban rossz, 
•le mulatságos dclektivfilmet láttam. A ülni 
kiment az. eszemből, de egy trükköt nem 
felejtettem el, annyira tetszett. Arról volt 
szó, hogy -a mesterdetektiv lakásán volt 
egy ravasz pamlag. Ha a szélén megnyom
tak egy gombot, a pamlag teteje megfor
dult és a sima csúsztató a pamlngon ülőt 
levitte egy titkos kijárathoz. így menekült 
meg a detektív, mikor a rablók rátörtek. 
Képzeld most cl, mikor beléptem a banda 
szobájába, éppen olyan félig koporsó, félig 
úgypamlagot láttiim meg. Te, még a huzat 
mintája is hasonló volt. Felvillant előttem 
a régi film emléke. Bizonyára a lakás be
rendezője is láthatta Londonban a filmet, 
ellopta az ötletet és mint kitűnő trükköt 
adta be a vezérnek. Ez a pamlag mentett 
meg. Vasököl és Gibson összeverekedtek, 
felhasználtam az. alkalmat, megfordítottam 
a pamlag tetejét és eltűntem. Mikor meg
fordult, nem csúsztam rögtön le, megka
paszkodtam és belülről elrontottam a zá
rat. Fedeznem kellett a visszavonulást. 
Tényleg alig csúsztam le a sötétben, hal
lt Ham, hogy rengetik, rugdossák a painla- 
got. De hiába. Az erős acéllemezek nem 
engedtek. Nem volt kellemes az utam, kép
zeld, milyen érzés lehet fáradtan, idegileg 
kimerülve két emeletnyit csúszni a bizony
talan sötétségben. Nem tudhattam, hová 
érek, vájjon másik utón megelőzve nem 
vár-e Gibson. Revolver, lámpa volt nálam, 
olt loptam a gangsterek szobájában. Nyir
kos, piszkos pincében végződött az utam. 
Körülnéztem. Kis vasajtó vezetett a szaba
dulás felé. Ki akartam nyitni, nem sikerült. 
Nem volt kulcsom hozzá. Szép, gondoltam, 
be vagyok zárva. Mit tesz ilyenkor az em
ber? Rágyújt egy cigarettára és gondolko 
z.ik. Meglettem. De bevallom, elaludt a ci
garetta a számban. Léptek zaját hallottam 
n pince fala mellett. Elővettem a revolvert, 
elhatároztam, él Ve nem kerülök a kezükbe. 
Meg voltam győződve, kinyílik a vasajtó és 
értem jönnek. Kínos, idegölő percek teltek 
cl. A léptek zaja elhalt. Megmenekültem. 
Nem mertem az ajtót rángatni, nem csap
hattam lármái. Nem tudom, meddig 
guhbasztotam a pincéiken, az térített magam 
hoz, hogy rémesen fáztam, ötletességem 
most is segitett, hála a kitűnő amerikai 
találmánynak, a hangfogós revolvernek. 
Kinyitottam mégis a vasajtót. Szétlőttem 
a zárat.

— Nagyszerű nő vagy, Natasa! — lel
kendezett George.

— Köszönöm, bár azt hiszem, pár hete 
más volt a véleményed.

— Azt hittem, hogy ...
— Ki ne mondd, mert megsértődöm.
— Mit csináltál azulán?
— A vasajtó cgv garázsba vezetett. Ki

törtem a garázs ablakát és kimásztam. El
hagyott utcába jutottam, szégyen a futás, 
de hasznos, elkezdtem szaladni. Az első 
autóra felültem, nem tudom, kié lehel, itt 
áll a palotával szemben, reggel majd vissza 
kell küldeni a tulajdonosnak. Ide rohan
tam. Senkit sem találtam. Mondd, drágám, 
hol a cselédség?

— Valami cselédmulatságra mentek.
— Rémes. Persze, ha a háziasszony 

nincs otthon, cincognak az egerek.
— Az Istenért, Natasa, most ez nem fon

tos. Miért nem jöttél vissza a vörösházhoz, 
miért nem alnrmiroztad a rendőrséget?

— Leküzdhetetlen érzésem a rendőrség 
utálata. Csak nem gondolod, hogy a Ma 
gánvos Pillangó a rendőrséget hívja segít
ségül? Nem ismersz, /'n segíthetek nekik, 
de ők nekem soha. Átkutattam. utánad a pa
lotát. őszintén megvallva, azt hittem, Muriéi- 
nél vagy. A hálószobádban leültein egy ki
csit pihenni, az ágyadra. Ugylátszik, a ki
merültségtől ülve elaludtam.

— Mi meg aggódtunk érted. Muricllcl a 
vörösházban voltunk, nyomoztunk.

Vasököl elmenekült, ugylátszik, Gib
son szcmlelcnkedett vele, erre lelőtték. 
Xem kár érte. Gondoskodj arról, drágám, 
hogy a kis Mimit ide szállítsák. Derék 
lány, magam akarom ápolni.

— Natasa, remélem, ezek után lemondsz 
végre kalandos álmaidról és végre nyugod
tan fogunk élni?

— Lemondok, de nyugodtan nem fogunk 
«lni. Vasököl Bili és a banda halálos ellen
ségem lett, nem fognak addig nyugodni, 
mig bosszút nem állnak rajtam.

Elad i a gyárat, menjünk Európába, 
Natasa.

Nem fiilamodom meg, a Magányos 
Pillangó felveszi a harcot a newyorki al
világgal llát mégis detektív leszek. Most 
jön az igazi tánc, George, de állok elébe.

- Jobb szeretném, ha a harci riadó he
lyett végre eszedbe jutna, hogy megcsókold 
« férjedet.

Natasa átkarolta Gcorge-t és ugy meg
csókolta, hogy Gaorgc igazán megbocsó-

flotta minden bűnét.
I A Nadir közben a földön feküdt, senki 

sem törődött vele, órákkal azelőtt meg 
majdnem életek pusztultak el érte.

Mig George és Natasa elfeledkezett a 
Nadirról, a banditákról, az egész világról, 
Muriéi élénken szórakoztatta a rémült 
Allant kalandjaikkal. Mégis ő találta meg 
a Nadirt. A gramofon forgatása közben a 
nagy izgalomban eltörte a gramofon diszcs

AMERIKAI TÖRTÉNET O RÖVID FEJEZETBEN 

Pés-srfefes pályázati feltételek a lap más részén!

A gy&ztes pengő
BEFEJEZÉS

— Hát ezt nem tudtad kitalálni eddig? A keresztrejtvényvásár nem más, mint egy jól 
hangzó cim, amire mindenki kiváncsi lesz, hogy mit jelent, de persze senki sem fog rájönni. 
Hat hétig közöljük a folytatásokat és csupán a hatodik héten mondjuk meg az olvasóknak, 
hogy mit jelentett a verseny címe, 4 fontos az, hogy mindenki jól elszórakozzon, no és 
persze, hogy sokan szebbnél szebb ajándékokat nyerjenek. Most pedig menjünk be a szerkesz
tőségbe, lássunk munkához, mielőtt liaison magi elé citál bennünket.

Valóban, pár perc múlva már mindketten íróasztaluk mellett ültek . . .

A HÉTFŐI NAPLÓ 
keresztrejtvényvásárának 
részletes pályázati feltételei

Unt héten át folytatásokban leközöltünk egy kis történetet olymódon, hogy az 
egyes folytatások befejezéseit keresztrejtvényekben szerkesztettük meg. Hogy valaki a 
következő héten közölt folytatást Is megérthesse, ahhoz szükséges volt a keresztrejtvé
nyek idevonatkozó sorait esetről-esetre megfejteni. A hat megfejtést mától kezdve, be
zárólag április 29-én, szombaton este 7 óráig kell szerkesztőségünkbe, a minden egyes 
rejtvény megjelenésével közölt szelvények egyidejű mellékelésével (összesen 6 drb? 
eljuttatni. A pályázati borítékokra feltűnően ráírandó: Keresztrejlvényvásár.

Akik nz itt közölt feltételek szerint küldik be pályázataikat, azok között készpénz
nyereményeken kívül rengeteg szcbbnél-szcbb, értékes és hasznos különféle ajándékot 
fogunk kisorsolni.

I. DÍJ: 200 PENGŐ
II. „ 100 „
III—V. DÍJ: 1—1 TÁSKA

GRAMOFON.
VI. DÍJ: 50 PENGŐ
VII—X. DÍJ: 1—1 VÉG LEG

FINOMABB VÁSZON 

EZENKÍVÜL
EZÜSTTÁRGYAK. BERENDEZÉSI CIKKEK, ZSCRTERITŐK. SZÍN
HÁZJEGYEK, FINOM TOKAJI BOROK, DISZKÖTÉSÜ KÖNYVEK 

STB, STB. KERÜLNEK MÉG NAGY SZÁMBAN KISORSOLÁSRA.

A HÉTFŐI NAPLÓ SZERKESZTŐSÉGE

kurbliját. OU volt a Nadir élrejtve. A síét-t 
cső kurbliból került elő a gyémánt.

— Nagyszerű nő vagy, Muriéi — árado
zott Allan.

Muriéi kegvesen bólintott.
— Mondtam neked, hogy még bocsána

tot fogsz tőlem kérni.
Allan bocsánatot kért. Hiába, nem lehet 

ellenkezni a banditák jövő segédrémével.
(Vége.) 

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

XVI. DÍJ: 1 ERÉDLŐCSILLÁR
XVII—XX. DÍJ: 1—1 ÉLELMI

SZERCSOMAG
XXI—XXV. DÍJ: 1—1 ASZTALI 

LÁMPA

Cl 57SIA NEMZETKÖZI LÉGIFORGALMI RT.
Napi légtlWBtok l’nrh Wien Budunest Hel"rAd -Buka-esl közöli.

Repülőgép Indul BelcrM -Bukarest lel* *
Wien leld........................ 12.30

„ Csatlakozások az összes európai vonalakhoz.
>NA, Budapest, Vilrlfamiirtytér 2. Telefon' 827—16,
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Részletes beszámoló az amatőr futbaiibainokság 
vasárnapi mérkőzéseiről

^HLTfOlfPODTHAPLQi
Késhegyre menő harc következik 

a Hungária győzelme nyomán
Megérdemelten nyerték a kék-fehérek az öngólokkal és kevés fut
ballal tarkított „örök-derbit" - A Bocskai öt góllal cátolfa a le
fekvés gyanúját — Szeged Kispest tunyaságán keresett két pontot

A derbi-mérkőzés izgalmai már egész hé
ten előrevetették az árnyékukat s lázban 
tartották a futball közönségét. Ez az izgalom 
késztette arra a csapatokat, hogy a vasár
naptól meneküljenek s ha lehet, inkább 
hétköznap játsszák le a bajnoki fordulót. 
Vasárnap tehát mindössze három mérkőzés 
került lebonyolításra, ezek közül az egyik 
a derbi közönsége előtt, a másik pedig vi
déken.

A nagy harcot a Hungária nyerte meg, 
agilis fedezetsora révén. De azt sem sza
bad figyelmen ki vili hagyni az objektív 
szemlélőnek, hogy a Ferencvárosból 
hiányzott Toldi és betegen játszott 

Sárosi.

~ Az agilis szegediek két pontot raboltak el

a biztosra menő Kispest elől, mig Debrecen
ből — minden lefekvés! gyanú gyökeres ki
irtására — a Bocskai nagy vereséggel küldte 
haza a Somogyot.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
Jákék Pont

1. Ferencváros 18 72:19 29
2. Újpest 18 71:29 29
3. Hungária 18 60:25 28
4. HL kér. FC 17 37=28 21
5. Budai „11“ 18 35:33 21
6. Bocskai 16 35:27 19
7. Kispest 17 35:50 14
8. Szeged FC 18 27:43 14
9. Nemzett 16 28:43 12

10. Attila 17 22:43 9
11. Somogy 17 19=50 5
12. Soroksár 15 19:70 5

nyelmes lustasággal pottyan meccsdöntő 
gólként a peches Fradl-hálóba. 2:0. És 

öngól!
— Végre a Fradi is egy gólt fejelt/ — sóhajt 

fel kajánul egy kék-fehér drukker. Erre a ka- 
jánságra a most következő néhány percben 
minden ok megvan, mert a Ferencváros minden 
várakozás ellenére, a dacos ellentámadások he
lyett érthetetlen és széteső futballal próbálja 
megtörni a Hungária védelmét, amely pedig ki
válóan állja a sarat, illetve a ferencvárosi pálya 
portömegét. Még az sem tűnik fel, hogy egy
két Ifungária-játékos rossz, hogy Dudás csak 
néha brillíroz, Cseh Matyi pedig még — néha 
sem. Előbb Ticskát faultolják egy nagy roham 
közben, aztán Szegőt, de senki sem reklamálja 
különösért' a tizenegyeseket, mert a Hungária 
tábora már oly biztosnak - látja a mérkőzést. A 
20. percben Papp próbál öngólt „kicsikarni" az 
egyébként jó Háda mellett. Korányi azonban 
remekül szereli Pappot. Még egy korner esik a 
Hungária térfelén, azután jön a 29. perc, amely 
már rég nem látott derültséget vált ki a kö
zönségből.

Szanlszló ugyanis mintegy negyven méter
ről ártatlan labdát játszik haza, amelyre 
Szabó a szokott primadonna-stílusában lejt

ki a kapuból, a kezével egy bizarr és feles
leges kecsességet próbál bemutatni a köz
ben a labdát kedélyesen a hálóba dobja.

’ Óriási kacagás támad, mert a jelenet olyan 
frappánsul hat, hogy senkinek sem jut 
eszébe a peches gól fölött bosszankodni. 

2:1.
A nevetés percekig tart s csak később oldódik 
föl, amikor nyilvánvaló, hogy a Ferencváros 
megkezdi kétségbeesett finisét az egyenlítő 
gólért. Ennek azonban nincs sok jövője, meri

a Hungária keményen álló halfsora leküzd
hetetlen feladat elé állítja ezt a mai ferenc

városi csatársort.
Sebes nagyvonahian játszik, a mezőny legjobb 
embere, majd pedig nem sokkal később Mandl 
is beáll a „gladiátorok" harcos csoportjába és 
az időhúzás leple alatt megjavítja a rugós tú*  
volsági világrekordját. Végre jön a megváltó 
kettős fütty, vége a megpróbáltatásnak s Mandl 
úgy ugrál örömében, mint egy bakkecske. Meg
érdemelték a meccset. Égnek a tribünökön 4 
zászlók, a rendőrség és tűzoltóság pedig ijedten 
szaladgál, hogy erről a divatos, de veszélyes 
tűzijátékról leszoktassa a győztes csapat kö- 
zönségét.

Gólzáporral mutatkozott be otthon a túráról visszatért Bocskai
Bocskai—Somogy 5:1 (2:0)

Egy valódi és két öngól a Hungária-győzelem mérlegében
Hungária—Ferencváros 2:1 (1:0)

Tizenháromezer fizető és négyezer „potya1* 
néző fogai vacognak az elkövetkezendő izga
lom előhatásaként, amikor a vendég Hungária 
a pályára szalad. Udvarias taps és zászlólen- 
getés fogadja őket, majd ezt felváltja a két
ségtelenül nagyobbszámu Fradi-közönség eget
verő üdvrivalgása a zöld-fehér legények láttán. 
A két „öreg": Mandl és Kohut választ az öszbe- 
borult Biró Sándor segédletével. A Fradié a 
szerencse: a Hungáriáé a nap és a szél. Sok- 
gólos ferencvárosi győzelmet vár mindenki s 
■ túlzott reményeket csak az lohasztja le há- 
ronjutófiy hogy
. Toldi hiányzik a csapatból, mert beteg, 

viszont Sárosi bent van a csapatban és 
szintén beteg.

A Hungária páholyában Brüll elnök higgadtan

akadályozni a biztos gólt.
Nem sokkal később Mandl „tata" került 
lüzbe és búr pompásan 
olyan groteszkül hat, mintha a 
tartva, mint egy hokkiütővel játszana a mécs 
eset. De elhal a mosoly, jön a vérfagyasztó 6. 
perc s az első akció.

Barátky messzi labdáját rosszul fa- 
Tlcska elé röppen (a labda, tudnl- 

Papp már régen leszokott a röpködés
ről), Ticskától keresztbe Csehhez fut, aki 
ledolgozza magát Korányi mellett a vona
lig, kicsalja Hádát a kapuból és visszaját
szik úgy, hogy a hatos táján álmélkodó 
Gergely simán a hálóba csúsztathatja. 1:0.

Ez a nap is jól kezdődik a hungáristáknak. 
Gergely azonban kivétel, mert a következő perc

a 
szerel, a mozdulat 

lábát kézben

KOftANyt

GtaciLy

T1CSWA
UAHAncy

AZ EGYETLEN GÓL, AMELY NEM — ÖNGÓL 
SIMA AKCIÓ ÉS GERGELY A GÓL HŐSE.

<A Hétfői Napló tudósí
tójának telefonjelentése.) 
A napfényes időben, 2000 
körül járt a nézők száma, 
amikor Hartmann északi 
biró sípja kezdésre szólí
totta a Bocskai és a So
mogy bajnoki mezőnyéi 
Az első félidőben a ka
posvári csapat kapta a 
hátszelet, amelyet azon
ban nem tudott a maga 
javára kihasználni és 
Dormos egész légiónyi 

el. Ezzel szemben Debre- 
__ r.......... és ötletesen startolt.

A vezető gól a 15. percben esik.
Teleki jó labdája Markoshoz kerül, ak> 
három emberen e's a kapuson keresztül

gázolva, hálóba juttatja a labdát.
Debrecen csapatának fölényes játéka máris 

biztos záloga n sikernek. A 28. percben ujabb 
gyümölcsöt érlelnek a támadások.

Teleki tisztára játssza Engelhardfot, aki
nek lövését a védelem nem tudja elhá

rítani.

Markos 
gólhelyzetet rontott 

frissen

A félidő a Bocskai fölényes játékával vég
ződik. Szünet után Engelhardt bombáin ál- 
mélkodik a nézőtér, amelyekkel szemben a 
kedvetlen Somogy csak 1—2 eredménytelen 
lefutást tud produkálni. A Bocskai most már 
döntésre viszi a dolgot. A három gól, amelyet 
rövid időközökben szállít a csapat, végleg meg
győzi a vendégcsapatot arról, hogy teljesen ki
látástalan harcot viv.

A 25. percben Teleki labdájára Váll ros
szul futott ki és Engelhardt a labdát be
vágja, a 27. percben Vincze labdáját he
lyezte be Markos, mig a 29. percben Vincze 

fejelte be Engelhardt centerét.
Úgy látszott, hogy most már a Bocskai meg- 

I elégelte a sikert, mert a csapat lefékezett. Ta
lán ennek a lélektani momentumnak volt kö
szönhető, hogy a Somogy annyira lábrakapha- 
tóit, hogv Csiji révén a 44. percben elhelyez
hette a Bocskai kapujában „tiszteletgólját* 4. 
(5:1).

A Bocskai nem játszotta ki rendes formáját. 
A játék azt a benyomást keltette, mintha a 
saját passziójára játszana. Markos és Engcb 
hardt válogatott formát játszott ki, Moóré és 
Palotás remekelt. A Somogy igen gyönge já
tékot produkált.

Szeged a Lágymányosról szerzett erősítést
Szeged FC—Kisoest 2:0 (1:0)

készül a nagy meccsre. A ro-sszmájuaknak föl
tűnik. hogy világos kabátban van. Holott . . . 
de ugylátszik Brüll elnök szobalányának jó 
szimatja van és stilszerti kabátot készített ki 
ez indulás előtt. Kezdenek. Az egyik oldalon:

Szabó — Mandl, Kocsis — Barátky, Sebes, 
Szanlszló — Szegő, Cseh IL, Gergely, Du

dás, Ticska,
h másik oldalon pedig:

Háda — Korányi, Papp — Lyka, Sárosi, 
Lázár — Tünczer, Takács, Székely, Turay, 

Kohut
ősszeállitósu legénység néz farkasszemet s 
azután kezdődik a játék. Nem is lehet ponto 
san definiálni. Tiz percen keresztül nem is já
ték folyik. Rugdalóznak ide-oda, néha eltalál
ják a labdát: derbi szag terjeng a levegőben, A 
13. percben

Dudás fordulásból ragyogóan szökteti 
Ticskát, aki szédületesen szökik előre, fut
tában mintegy busz méterről lő és Háda 
hiába úszik, a labda a belső kapufán 

csattan s aztán keresztben kifut
Hja. a futball sok olyan pillanatot varázsol a 
nézők elé, amelyben tótágast áll minden fizika 
Ezt sem lehet megérteni, hogy történt. Mint 
ahogy azt sem. hogy — hogyan nem lesz gól 
Barátky huzafejeléséből. amelyet a kis Takács elé 
kerül. At ellentámadást, amelyet Ticska indít 
• Fradi-szivek nagy dobogása közben alig lö
vik mellé, majd a később keletkező „rumlitól* 1 
áll égnek a baja mindenkinek, aki a Fradi 
mellett drukkol. A 30. percben még háthonon 
gatóbb jelenet következik:

Cseh három emberen Is átpréseli magát s 
csak Háda bravúros belevetéss tudja meg-

, ELSŐ FÉLIDŐ, 36. PERC. 1:0.

ben Papp rúgásába oly szerencsétlenül t'eszi 
bele a fejét, hogy

vérző lejjel zuhan a porondra.
A nép haragja megtorlást követel — indoko 
lattanul —, mert Papp — nevéhez méltóan — 
ebben az akcióban olyan ártatlan, mint egy 
szerzetes. Nem sokká] később Kocsis kerül 
kollizióba Takáccsal s a közönség csak azt 
veszi észre, hogy a bárányszelid kis Takács 
visszarug. Gergely három perc múltán flaslro- 
mokkal abroncsozotl fejjel bár, do Ismét harc
képes. Még búcsúzóul egy nagy „folttatünte- 
lést1* mutat be a Fradi a Hungária kapu előtt 
s aztán jön a szünet, amelyben az az egyetlen 
sportesemény, hogy jó tánegramofónra végez 
kissé tavasziak mozgást a közönség fiatalabbja.

Szünet után taccs-sorozattal kezdődik a játék, 
amelyből azonnal megállapítják, hogy a Hun 
gária máris húzza az időt. Ez ugyan egyelőre 
nem igaz, de ha Igaz lenne is, a Fr idi mégis 
kornereket bonyolít 1c a kapujuk előtt — nem 
sok sikerrel. Ellenére annak, hogy Turay ját
szik már centert. Az elején jobban is görögnek 
az akciók. De nemcsak az akciók görögnek, 
hanem a játékosok is: itt a meccsdöntö negyed
óra. Ebben a periódusban csak az látszik, hogy

Sárosi nagyon beteg lehet én Sebes viszont 
nagyon — egészséges.

A Hungária halfsora most ur a pályán. A 9. 
percben Szegő kornert ivei a Fradl-kapa elé, 
de se ő, se a közönség nem sejti, hogy mi les: 
ebből.

A labdát tudniillik Dudás fejeli középre, 
innen Gergely fejéről tart kapura és Háda 
már nyúl az egyébként ártatlan labda ulán. 
amikor a háttal álló Lázár Ijedtében a keze 
elöl elfejeli s a labda lankadt ívben ké-

Már együtt kuporgott az Üllöi-uli pálya tri
bünjeinek karéjában az a 10.000 néző, amelyet 
csak ily kiváltságos alkalmakkor, derbi-clő- 
meccs minőségben vallhat magáénak a két jó- 
képességű középcsapat, amikor Klug Frigyes 
sípjelére felálltak a csapatok:

Szeged FC: Pálinkás — Werner, Paffal — 
Gyurcsó, Somogyi, Berták, — Korányi 11., Har
mat, Lukács, Bognár, Havas.

Kispest: Dénes — Szemere, Pozgonyi — Mi
kes, Szenes, Purczeld — Szabó /., Szabó II., 
Kormos, Szcpcs, Serényi.

Az egyforma dresszcs legénységből a kis
pestiek kölcsönkért zöld-fehér trikóban lépnek 
pályára, a szegediek viszont egy ismeretlen, 
méla kinézésű vézna srácot. Bognárt nyújtják 
mint ‘újdonságot. Közvetlenül a mérkőzés előtt 
igazolták le. a Lágymányosi TE negyedosztályu 
amatőregyesületből akvirálta Szigeti Imre jó 
szeme. A játék egyelőre nem sokat igér, de an
nál kellemesebb meglepetés, hogy negyedórái 
próbálkozás után Szeged kombinációi mindjob
ban felőrlik a kispestiek ellenáüóképességét s

a 22. percben Bognár, az uj szerzemény élez 
lövését lábaközt engedi be a kispesti kapus.
Szünet után élénkül az iram. Kispest min

denáron egyenlíteni akar, egyldeig fölényben 
is van s Szabó II. remek felsőléces lövése 
csaknem a kiegyenlítést jelenti. Szegednek is 
adódik két nagy helyzete. Egy nyurga csatár 
driblizik jobbra-balra, széditi a kispesti védel
met, irányit, ügyesen passzol és remekül lő.

— Ki ez*  — kérdik egymástól a nézők.
Hát bizony ez a Bognár, akiről még sokat 

fognak hallani. Szeged pedig tovább támad s
a 25-ik percben Korányi pazar gólja bebiz

tosítja a győzelmet. 2:0.
Előzőleg egy jogerős 11-est kellett volna lőniők. 
Szeged nyugodtan, minden durvaságtól men
tesen játszik. Határozottan szimpatikus. Ez a 
szerep jobban is áll a csapatnak, mint a fel*  
paprlkázottság.

— .4 második Turayt fedeztük fel — mondja 
Szigeti Imre a meccs végén. Neki lehet igaza, 
mert az „elsőnél" is nagy része volt a felfede
zésben.

„Ebben a pillanatban sötét a helyzet, de remélem 
jövő vasárnapig minden rendbe jön" 

— mondja Nádas Ödön szövetségi kapitány
Az órökderby-mérkőzés után alkalmunk volt 

Nádas Ödön szövetségi kapitánnyal beszélgetést 
folytatni, aki a jövő vasárnapi magyar-oszjrák 
mérkőzés előtti helyzet képét a következőkben 
ecsetelte:

— A Hungária—Ferencváros-mérkőzés nem elé
gített ki. Általában az utóbbi hetekben jó néhány 
helytelen bíráskodásnak voltam a szemtanúja, 
amely nemcsak a játékost tette tőnkre és az 
eredmény kialakulásában nagy szerepet játszott, 
hanem — amit a legfontosabbnak tartok — a 
látékosok Idegeit viselte meg. Sajnos, igy volt ez 
ezúttal Is. A hmvéli túrák fáradalmai most jöt
tek ki .egyes játékosokon, de

remélem, hogy egy betl pihenés utón vala
mennyien visszanyerik rugékonyságukat éa 
várható legjobb formájukat. A jelen pilla
natban véglegesnek tekinthető Titkos, Cseh, 

Barátky és Bíró helye.
Sárosi sérülése a mérkőzés folyamán ismét 
kiújult, hétfőn vetik orvosi vizsgálat alá.

Egyebekben holnap kapom meg Fábián Pál

profikapitánytól a debreceni „prognózist1* 8 Igy 
csak hétfőn este állítom össze a válogatott csa
patot. Remélem, hogy Teleki ezúttal is jó volt s 
igy versenytárs nélkül kerülhet be a csapatba. A 
balösszekötő helye is bizonytalan, mert Toldit 
hétfőn újra operálják s teljesen kétes a vasárnapi 
részvétele, A jobbszélső helyére Markosnak van 
a legtöbb esélye, de szó lehet a kispesti Szabóról, 
vagy az amatőr Peiterről is. Sárost harcképte*  
lensége esetén az óbudai Lttfz a jelöltem. A jobb- 
half minden bizonnyal Barátky lesz, de szó lehet 
Magyarról is. A jobboldali hátvéd posztjára Ko» 
rányi, Sternberg és Győri pályázhat teljesen 
egyenlő eséllyel. A vasárnapi meccsen Korányi is 
kapott egy rúgást és fájlalja a lábát. Kapus 
Szabó, Háda, vagy Fábián lesz.

— Szóval jelen pillanatban éppen olyan áll
tét a helyzet, mint Milano előtt volt,

de rémiem, hogy hét közben minden jóra fordul 
» vasárnapig a legjobb csapatot a legnagyobb 
játék kedvben állíthatom ki az osztrákok ellen, 
akiket végre le kellene győznünk.
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Rengeteg tartalék —* rengeteg gól
Rapid-Ujpaat 6:1 (2:0)

Bécs, április 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Bécsben nagy várakozással tekintettek a 
magyar bajuokjelöll Újpest első idei szereplése 
elé. azonban a rengeteg tartalékkal felálló csapat 
váratlan szereplése keltenie ih-n kiábrándulás! 
okozott. Igen gyengén játszottak a lila-fehérek, 
úgyhogy

■ Rapid valósággal ast csinálta az Újpest 
védelmével, amit akart

Szünetben alapos fejmosást kaphatott a magyar 
legénység, aminek látható jele volt nz a tízperces 
feltűnő agilitás, ami a magyar csapat egyetlen 
srépséggólját eredményezte. Ekkor a 20. perctől 
a Rapid ismét erősített, amitől az Újpest össze- 
roppant és védekezésre rendezkedett b«. Ellenére 
a nagy gólarányu vereségnek, a csapat legjobbja 
Horn kapus volt, aki számos góltól mentette meg 
a esnpat hálóját és bravúrosan kivédett egy 11 est 
is. A lila-fehérek fedezet sora és a két hátvédje 
teljes csődöt mondott. Sternberg képtelen volt 
megbirkózni n Rapid kitűnő balszárnyával. Új
pest két hátvédje nagv hibát követett el, hogy 
dinikor látták, hogv a Rapid gyors szélsőivel nem 
bírnak, állandó ofTszájdra-jálssússal igyekeztek

az időt huzni, azonban ez a rutinos bécsi csatá
rokat nem ajtella tévedésbe. A Rapid kitűnő for
mában, pompás technikai éi taktikai felkészült
séggel végig uralta a játékot és csatársorában kü
lönösen Wesselyk és Blnder holtbiztosnak bizo
nyultál- Mér a második perebvu Horn szép vé
désre kényszerült, majd a 6.-ban Blnder lövését 
fogja, a 10. percben kifutással ment. A 14- perc
ben Wesselyk fordulásból védhetetlen gólt lő. 1:0. 
Két perc múlva Wesselyk Sternberg hibájából a 
második gólt szerzi. 2:0. A 25. percben Blzan te- 
jesgóljál a biró nem adja meg. Majd Kovács ront 
jó helyzetben. A 37. percben Horn Bizan fl-esét 
védi. Szünet után u 2. percben Blzán félpályáról 
indul, lefutja a védelmet, s labdája a hálóba jut. 
3:0. Ekkor az Újpest erős ellenoslromha kezd és 
lAuer Kovács összjátékából utóbbi a 6. percben 
lövi a magyarok egyetlen gólját. 3:1. Az újpesti 
szalmaláng azonban hamarosan kialszik, úgy
hogy a 14. percben Binder passzáhól Bízón újabb 
gólt szerez a bécsieknek. 4:1. A 26. percben Bin
der 5.7, a 36,-hán Wesselyk 6:1 góljai jelentik a 
végeredmény beállítását. Újpest ezután védelemre 
rendezkedik be, a közönség pedig szállingózni 
kezd a gyenge mcccs színhelyéről.

A. L.

A Törekvés növelte 
a pontelőnyét

Az ElektromosmUvek csapata kikapott, a Postá- 
döntetlenül játszott - A TLk kikapott zswtől 
Pontot adott le a BMTE — A Valéria legyőzte a 

Kalapost
A tegnapi forduló a Törekvés napja volt. 

Erős ellenféllel került szembe, riválisai jóval 
könnyebb küzdőtársat kaptak. Mig azonban 
ezek nem bírtak győzni, a Törekvés a BSE-t 
fölényesen verte és igy a Postás előtt két, az 
Elektromos előtt négy pontra növelte előnyét.

A IL osztókban a vezetők „leéglek”. A 
Turul TE a Z.SE-föl kikapott, a BMTE a 
Ganzul döntetlenül játszott. A többi csoport 
küzdelméből a IV. osztály 2. csoport küzdelmei 
emelkednek ki Itt a vezető Kalapos kikapott, 
de a második KASC is csak döntetlenig vitte.

(A táblázatainkban az első szám a lejátszott 
meccsek számát jelzi, a második a szerzett pon
tok számút, a harmadik és negyedik nz adott 
és kapott gólokat.)

I. OSZTÁLY
1. Törekvés 23—89, 84:28. X Postás 22—35, 

84:34. 3. BSzKRT 23—33. 95:25. 4. Elektromos
22— 33, 65:28. 5. BSE 22—28, 59:38. 6. UTE
23— 28, 59:43. 7. MAVAG 28—25, 52:41. 8-
EMTK 23—21, 51:53. 9. FTC 23—21, 47:55. 10. 
MTK 22—17, 41:51. 11. URAK 22—17, 36:56. 12. 
BEAC 22—14, 29:47. 18. „33" FC 22—12, 24:48. 
14. FVSK 22—10, 34:92. 15. VI. bér. FC 24—5, 
18:89.

Törekvés—BSE 7:3 (4:1). Góllövők: Készéi 
II. (3), Pusztai (2), Nemes. Gergely (I Lesből), 
ill. Kozma (2, egyel I lesből) és Kiss. A BSE 
csak a játék elején és végén volt egyenrangú 
ellenfele a fényes formában lévő vasutascsapat- 
l>ak.

33 FC—Postás 1:1 (1:0). Góllövők. Kiss és 
Bokor II. Herendi, n 33 FC kapusa, állkapcsán 
súlyos sérülést szenvedett. A postások nehezen 
egyenlítenek.

MAVAG—Elektromos 2:1 (9:0). Góllövők:
Plávics (2), ill. Kolbabek (11-esbÖI). A biról 
nlig bírta megmenteni a rendőrség az inzultus
lói.

URAK—UTE 2:0 (1:9). Góllövők: 
é» Martinovics II. Irgalmas mérkőzésben 
az I RAK.

FTC—Fér. Vasutas 3:1 (1:9). Góllövők: 
Barna (2). ül. Cscszneki. Az FTC végig 
sóit.

EMTK—BEAC Srt (1:0). Góllövők: Koron- 
cznv, Kemény és Oszlánszky (11-esből), A 
BEAC formáján alul játszott.

Jeney II. 
oyöz

II. OSZTÁLY
Stobbe csoport

1. TIT 21—31, 55:82. 2. TLK 21—66, 55:41. 
X HAC 21—29, 58:38. 4. III. kér. TVE 21—26, ------ ■ — .. ...........

7. BLK 21—20, 49:61. X Vasas 
9. RTK 21—18, 44:X3. 10. OTE 
11. ZSE 21—17. 38:4X 12. TSC 
13. BVSC 91—15, 42:41. 14. 
35:5X

55:40. 5. Testvériség 21—22. 48:41.'
21—22, 42:44. " ----- --- ‘ -----
21—18, 89:46.
21—17, 34:41.
21—18, 32:48. 
NjTE 21—13,

Pestújhely-Nyomdász 4:3 (2:1). Góllövők; 
Köpcczy, Instilórisz (2) és Balogh, ill. Brunc- 
eker, Löb és Rrhsinszkv,

II. kér. TVE-TSC 4:0 (2:0). Góllövők:
Schwelhl (2). Dinnyés 1. és Pribvll.

Turul—Testvériség 1:0 (1:0). Góllövö: Tau- 
rin II.

BI.K-OTE 2:1 (1:1). Góllövők: Székelv, Gug, 
III Pelesdk.

IIAC—Vasas 2:2 (1:0). Góllövők: Tóth 
Jakab HAC, ill Mészáros és Földes.

RTK—Bp. Vasutas 2;0 (0:0). Góllövő: 
(2».

ZSE-TLK 3:1 (l;0). Góllövők: llodusz (2), 
Fézler III., ill. Jager. Hatalmas meglepetés.

II.,
Kin

Kárpáti csoport
1. WSC. 21-30, 63:32. J. BMTE 21—30, 54:35. 

X Ca. MOVE 21 - 28, 65:36. 4. BTK 21—27, 53:46.
5. KTC 21—25, 56:46. 6. Ganz 21—25, 47:37. 7. 
BRSC 21-23, 57:85. 8. RFC 21—23, 51:33. 9. 
Köb. AC 21—20, 50:44. 10. SaFC 21—16, 41:57.
11. BTC 21—15, 36:52. 12. Felien 21—11, 31:55, 
IX Hungária 30 - ti, 59:79. |4. FSE 11—7, 33:72.

BTK—SaFC 3:2 (2:1). Góllövök: Hütler (2), Ni 
nhz. ill. Strrliskv és Huszár.

C. MOVE-BTC a« (1:0). Góllívík: Vili (1) 
és Kovicw

Köb. KO -BRSC. 3:2 (?:•). Góllövök. Prekl (2\. 
Turczl, 111. Kováé*  itt <sbön és Fűzi,

Kelenföld—FeHen 1:9 (0:9). Góllövö: Nagy.

KTC—Hungária 2:1 (2.0). Góllövők: Hullár I. 
(2) és Suránvi.

WSC—FSE 12:0 (3:0). Góllövök: Újvári (5). 
Szabó, Tóth, Baranyai (2—2) és Kovács. Az 
FSE-ben a végén csak 7 játékos volt, a többi 
elhagyta a pályát.

BMTE—Ganz 2:2 (2:0). Góllövök: Lindmayer 
és Borhy (BMTE), ill. Fischer és Domsitz.

in. OSZTÁLY
Első csoport

1. OTK 24—37, 73:30. X MAFC 23—85, 
80:27. X KSC 24—34, 59:30. 4. SzAC 23—32, 
79:48. 5. Hálókocsi 24—29, 51:32. 6. RBFC
24—28, 59:44. 7. SzRTC 24—27, 44:48. 8. KTK
23— 25, 50:41. X KAOE 24—24, 52:53. 10. MKE
24— 20, 88:52. 11. L kér. SC 22—19, 84:40. 12.
KSSE 24-17, 30:45. 13. NJTC 24—15, 39:63. 
14. EMOSs 2.3—14 81:42. 15. LTE 24—11,
22:69. IX BIK 24—11, 34:105.

KSC—EMOSz 3:2 (2:1). Góllövők: BenkÖ (2). 
Gúlái HL (öngól), ill. Wciszberger és Krono. 
vilz.

MAFC—Hálókocsi 8:1 (0:0). Góllövők. Ke
mény (2), László ill. Skribek.

Meneküllek—KAOE 3:2 (1:1). Góllövők:
Vildram (3), ill. Varga (2).

KTK—KSSE 2:1 (2:1). Góllövők: Biczó 
ill. Gcrgl.

CsTK—BIK 4:1 (2:0). Góllövök: Gangó, 
ménv. Kriszt. Pritz, ill. Lénárt.

SsAC—NJTC 4:3 (1:2). Góllövők: Kovács
Friesz. 111. Kovács (2) és Molnár.

I. kér. SC—SzRTC 3:1 (2:0). Góllövők: Gahir 
(2), Szilágyi, ill. Heincz.

BBFC—LTE 2:2 (1:0). Góllövők: Harlmann 
(11-esből), Bubán, 111. Nagy és Bukó.

(2).

Ke-

(3).

(3:1). Góllövők: 
Szcntpéteri és

Góllövők: Lőwi

Második csoport
1. Föv. T. Kör 25—41, 59:28. 2. UTSE

25-35, 57:80. 3. Pamutplar 24-34, 64:28. 4. 
ZAC 24—31, 42:31. 5. MFTR 24—30, 45:41. 6. 
P. Törekvés 25—27. 46:44. 7. UMTE 24—26,
32:39. X Vérhalom 24—2X 40:34. X NTC 2X— 
24, 30:44. 10. BSC 24—22, 31:36. 11. VI. kér. 
SC 25—21, 40:42. 12. Compactor 25—21, 29:41. 
13. Törökőr 24—20, 32:36. 14. MSC 24—IX 
35:54. IX RAFC 24—13, 26:57. 16. Schmoll
(visszalépett) 30—10, 16:39.

VI. kér. SC—P. Törekvés 4:2 
Harrer, Tan (2), Bacsai, ill. 
Siba.___

UMTE—Sompactor 4:1 (2:0). .. ... ..... ........
(2). Sebő és Kovács, ill. Francsics.

Főv. T. Kör—MSC 2:1 (2:0). Góllövők:
Hirsch és Kaiser. ill. Primula

MFTR—NTC 3:0 (0:0). Góllövők: Mélesz (2) 
és Müller I.

UTSE—BSC 1:0 (0:0). Góllövő: Szandai-
szkv J.

Vérhalom—Törökőr 1:0 (1:0). Góllövö: Be-
rlndc.

ZAC—RAFC 2:1 (1:0). Góllövők: Felföldi és 
Cserei, iij. Mentes,

IV. OSZTÁLY
Első csoport

1. PMTK 12—18, 30:9 2. Jutagyár 13—16, 
30:18. X P. Remény 13—15, 25:20. X Máv. Előre 
13-15, 25:24. 5. MTC 12—13, 22:20. X Uránia 
12-12, 19:19. 7. RÁC 13—12, 20:8X 8. USC 13—7, 
20:37. X LTK 13—6, 17:3X IX ÜLI törölve.

PMTK—MTC 4:0 (2:0). Góllövők: Molnár II.. 
Ehrlich, Makovénvi és Staudinger.

Jutagyár—USC 10:2 (4:0). Góllövök: Szusza 
'3', Szirokl (2), Pásztor (2). Pólyák (2), Siámusz, 
ill Bartók ill-esböl) és Kristóf ,

LTK-MÁV Előre 3:2 (1:1). Góllövök: 
(2. egyel || esből), Stipula, ill. Kovács 
ncr (11-esből).

Második csoport
1. Kalapos 19- 29, 63:27. X KASC — 

54:19, X KEAC 17—25. 56:IX 4. Cukráét 18—22, 
36:31. 5. Valéria 18—20, 5O:4X X X. kar. FC 
17—IX 47:27. 7 NSC 17—1X 38:24. X MÖSaTK 
17—IX 28:32. X VII. kar. Amatőr IX—14, 81:49. 
10. PATE 18—IX 28:IIX 11. VÁC 17—7, 28:45.
12. Siketnémák 17—3, 1X94.

NSC—Mkelek 4:0 (2:6). Góllövők: Weinber- 
(3) és Leipnik.

Németh 
és Lel-

18—29,

perccel levonult,

Góllövők: Sing

| X. kér. FC—PATE 2:0 (ld>). Góllövők: Szántó 
III. és Wortenbach.

MÖSzTK—KASC 8:8 (2:0). Hatalmas meglepe
tés. Négy gól 11-esbQ) esett.

Cukrász—VIL kér. Amatőr 3.*0  (8:0). Góllövö: 
Vörös (3).

Valéria—Kalapos 4:2 (3:2). Góllövők: Kiss (2), 
Kovács, Mészáros, 111. Nagy (2).

Harmadik csoport
1. Húsos 10—30, 37:21. 2. Gránit 17—25, 

29:18. X DrMehe 17—24, 41:23. 4- SaNSE 10— 
18, 36:84. 5-X Klsp. AC 17—18, 80:82. 5—6. 
ETC 18—18, 80:32. 7. K. Hnso*  17—17, 22:2X 
8. Köb. FC 17—14, 35:29. 9. SAC 10-14, 23:82.
10. Szondi 17—12, 24:37. 11. K. Törekvés 17— 
10, 27:34. 12. ETSC 19—10, 22:38.

ETSC—SzNSE 1:0 (0:0). Góllövö: Láng. Az 
SzNSE a befejezés előtt 10 
mert a kapusát lerúgták.

SAC—KTÖrekvés 4:0 (2:0).
(3) és Stuiupf.

K. Húsos—Drasehe 2:1
Stairtzn és Ihász, ill. Gombarcsik.

Gránit—Szondy 2:1 (1:). Góllövők: Huss Ő3 
Papp, ill. Favt.

Húsos—KÁC 5:1 (3:0). Góllövök: Erdélyi (2), 
Nagy (2), Perina, ill. Frldvalszki. ,

Negyedik csoport
1 .PTBSC 14-25, 74:17. 2. B.-Tétény 15—24, 

01:18. 8. B. Testvériség 14—21, 46:20. 4. UFC 
15—21, 25:21. X Spárta 15—18, 44:29. 6. OMSC 
14—11, 32:49. 7. KSC 15—9 ,39:32. 8. Tabán 
14—7, 23:42. 9. Lapterjesztők 14—4, 6:61. 10. 
OFK 12—0, 3:63.

OMSC—Tabán 4:3 (4:0). Góllövők: Nemes 
(2), Tax (2), ill. Koscher és Morgós (2).

PTBSC—UFC 5:1 (3:1). Góllövők: Ondrus (4) 
és Schuber, ill. Kertész.

(9:1). Góllövők:

Gól-dömping Pozsonyban — kiegyezéssel
Budai 11—Bratislava 4:4 (2:2)
Pozsony, április 23.

Hétfői Napiéi tudósítójának telefonjelen- 
Kettőezerötszáz főnyi közönség előtt

(A 
tése-) ... ___ ___ _ _ __
Krocsán biró vezetése mellett játszott a két csa
pat. A budaiak az első félidőben ötletes, gyors 
játékkal lepték meg a pozsonyiakat, mégis a 
Bratislava érte el a vezető gólt Masarovics ré
vén. A 13. percben Freise góljával 2:0-ra vezet
tek a házigazdák. A budaiak ekkor erős táma
dásba fogtak s a Bratislava minden akciója 
megtört a jól működő budai védelmen. A 22. 
percben Rőkk szépitett az eredményen, majd a

3.2-re vezetnek az olaszok a magyar-olasz teniszmérkőzésen
Vasárnap kora délután nagyszámú közönség ’ 

előtt folytatták az előző nupi játék után 2:0-rc 
tavunkra álló magyar-olasz tenniszmérkőzésekel. 
A szép napos, de kissé hűvös idő kedvezett a já
téknak, amely technikai szépségében nagy élveze
tet szerzett a közönségnek. Sajnos, a magyar já
tékosoknak gyengébben ment, mint az előző na
pon, viszont

az olaszok formába lendülve, három érté
kes győzelemmel a maguk javára billentet*  

ték a mérleget.
Elsőnek Racigalupo állt ki Straub ellen. Az 

olasz rendkívül fürgének és rugékonynak mutat
kozott, s 6:0, 3:6. 6:1 és 10:8 szettaránnyal a 
maga javára bizlosilotta a győzelmet.

Ezután következett a Quintavallc, Mangold— 
■Gavrovitz, Kiss Kálmán páros mérkőzés, amelyet 
már előző napon elkezdtek s 1:1 áiiásnái főibe-

Kikaptak az óbudai profik Nagyváradon
Crisana —III. kér FC 2:0 (1:0)

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
lése.) A Hl. kerületiek Nagyvárad egyik kiváló 
és nagy formában lévő csapatának, a Crisanó- 
nak voltak vasárnap a vendégei. Az óbudai csa
pat az első félidőben igen szépen játszott, szü
net után azonban az utóbbi napok túlfeszített 
idcgizgalma és az utazás fáradalmai kiütköztek

Április végén kaput nyií 
a világbajnok! •

A főváros — mint ismeretes — a városligeti 
Néparéna bérletét Weisz Riehárdnak. a legen
dás hirü egykori magyar birkózóvilágbajnok
nak adta.

A szerényebb anyagi viszonyok között élő fő
városi közönség népszerű és olcsó szórakozó
helyére most uj korszak virrad. Mindenki 
tudja, hogy Weisz Richárd n korrekt és úri 
gondolkodású magyar sportférfiak mintaképe, 
zseniális üzletember, akinek kezében előrelát
hatóan beláthatatlan fejlődés elé néz a kedves 
ligeti intézet. Európa összes amatőr- és hivatá
sos birkózói boldog örömmel értesültek a fő
város választásáról, hiszen Weisz Richárd neve 
fogalom.

Az egykori népszerű világbajnok április 
36-án nyitja meg intézetének kapuit, 

nagy és értékes programmal.

A Vasas győzelme 
a második liga bajnoki 
vasárnapjának eseménye

A Vasas nehéz akadályon jutott túl vasárnap, 
a Szűrkctaxi komoly ellenfele a bajnokaspirán
soknak. A SzNFC gólrekordot állított fel.

1. Vasas FC 24—43, 83:1X X Phöbus 22—39, 
65:15. X Saürketaxi 23—33, 54:16 4. Bak TK
23—3X 54:3X 5. Etc FC 22—29, 43:3X X Caepel 
23—25, 37:56. 7. SaNFC 2*4 —24, 68:32- X Vae FC 
23—24, 41:5X X DFC 21—22, 82:43. IX Buda
fok 23—22, 42:57. 11. Droguisták 22—15, 26:63. 
IX Shell 26-16, 13:37. IX Rákospalota 26—2, 
l.BX 14. BőriMX 26-4, 3:8,

Spárta—Kelenvölgy 2:1 (2:0). Góllövők: Braun 
és Szmolenszki, ill. Csukrány.

V. OSZTÁLY
Első csoport

16—27, 61:18. 2. K Jutagyár
3. MFOE 16—27, 35:15. 4. DGSE
X SzTE 16—18, 39:19. 6. MPS^

1. Autotaxl 
17—27, 65:27. 
16—22, 24:46. _
14—IX 80:81. X K. VI. kér. 15—IX 2X8X_X 
X. kir. SSE lő—10, 11:47. í. rőv. Mii” FC 
16—9, 10:X 10. Sziliért 11—6, 9:21. 11. N. Hú
sos (visszalépett) 20—2, 6:25.

MFOE— Főv. 11 10:0 (5:0). Góllövők: Ku- 
gvella II. (4), Molnár (2), Madár, Kugyella L 
Glüc.k (Öngól) és Barabás (öngól).

DGSE—P. Jutagyár 2:1 (2:1). Góllövök: Né
meth, Makarics II., ill. Kapper.

Szemerctelep—Kispest VI. kor. 5:2 (2:1).
Góllövök: Agócs (3), Wacha, Kassai, ill. Ma- 
csek és Bállá (11-esből).

Második csoport
1. FLK 16—29, 61111. X Goldberger 14—22, 

66:í6. X Sz. Juventus 16—19, 40:30. 4. B. Ma
gyarság 14—16, 25:3X X NISE 12—IX 82:22.
6. BKSC 15—IX 22:34. 7. BMTE 12—8, 17:8X 
8. RESC 15—8, 17:4X 9. M. Textil 13-8, 15:37. 
10. B. Felsőváros 18—6, 12:41. 11. Bőrösök (tö
rölve).

M. Textil—Budakeszi 4:0 
Deutsch, Müller, Szcntiványi 
Müller lábát törte.

Sz Juventus—BMTE 4:0
Gigler I. (2), Tóth és Suml III.

Bfok Felaővároa—Rp. Egyetértés 
Góllövők: Konrád, Dcmmci, Bősze, 
dér.

B. Magyarság—GSE 2:1 (1:0).
Wellner, Szabados, ill. Mészáros.

(3:0). Góllövők: 
és Groszmann.

Góllövők!(2:0).

8:1 (1:1). 
ill. Schnei-

Góllövők:

38. percben ugyancsak Rökknek sikerült a ki
egyenlítés is. 2:2. Szünet után erős Bratislavas 
támadások következménye lett a 12. percben 
Freise gólja, .3:2, melyet a 16. percben Sztancsík 
egyenlített 3:3, a 31. percben Sors újra a po
zsonyiaknak szerezte meg a vezetést 4:3, majd 
a 37. percben Polgár egyenlített, 4:4. A budaiak 
mind a mezőnyben, mind a kapu elölt igen jól 
játszottak, különösen Polgár tetszett a közön
ségnek, aki válogatott formát mutatott. Rajta 
kívül jó volt Rőkk is, mig a tartalék Raffay 
kapus gyengén védett.

szakítottak.
Az olaszok 0:2, 8:0, 0:4, 0:3 arányban győz

tek.
Megérdemelték, mert jobbak, biztosabbak voltak. 
Kiss Kálmán, felülmúlta a formájában visszaesett 
Gabrovitzót. Végül á Palmieri. Scrtorio—Kehr
ling, fft'óf Zichy párosmérkőzés tartotta izgalom
ban a közönséget. Nagyon erős, nívós játék jel
lemezte a meccset, melyben minden labdát a leg
aprólékosabb momentumig megjátszott mindkét 
pár, azonban az olaszok nagyobb fizikama és 
némi szerencséje 6:2, 6:4, 6:4 arányú győzelmüket 
eredményezte.

Végeredményben tehát az olasz válogatottak 
vezetnek 3:2 arányban.

Hétfőn délután ugyancsak a BLKE pályán fe
jezik be a mérkőzési a Palmieri—Gabrovitz mécs, 
csel.

a csapaton, ugy. hogy a Crisana ekkor fölénybe 
került s megérdemelt győzelmet aratott felette. 
A vezető gólt a nagyváradi Borbély lőtte, majd 
a második félidőben Muresán biztosította be a 
váradiak győzelmét. A kerületiek csapatából 
hiányzott Lutz és Biró, akiket a szövetségi ka
pitány nem engedett túrára.

(2:0). A Phöbus fölény- 
Sfnflán (3) és Tóm.

Vasas—Szürketavi 3:1 (1:0). Remek mérkő- 
zés. A taxisok többet támadtak, a Vasasok 
eredményesebben. Góllövő: Egri (2), Jeckl, ill. 
Skarka II. A meccs élménye volt Egri remek 
fejesgólja, melyet a levegőben úszva küldött a 
16-osróI a kapuba.

Phöbus—Etc FC 5:0 
ben játszott. Góllövő: 
bor II. (2).

SzNFC—Vae FC 9:0 _______ .
(Pirity (2), Szehehelyl (2i, Búza, Reisncr és 
Grünfeld (öngól). A rémekül játszó szentlőrinci 
csatársor uralta u mezőnyt.

Csepel—Droguisták 8:1 (3:1). Vermes és Verő 
sulvos sérülést szenvedett. Góllövő: Friesz, Pfluni 
(2), ill. Takács (öngól).

(2:0). Góllövő: Páli (21,

X Govrik a főiskolai mezei bajnok. Vasárnap 
délelőtt rendezték a Vérmezőn Magyarország 
1033. évi főiskolai mezei futóbajnokságát, amely
ben 24 versenyző vett részt. A körülbelül 5400 
méteres távolságon elsőnek Govrik Elemér 
BEAC érkezett be a célba 17 p 42 mp alatt. Má
sodik Csapiár PEAC 17 p 50 mp harmadik Hor
váth Pál BEAC 18 p 12 nip, negyedik ’Euyedi 
MAFC 18 p 30 mp. A csapatversenyben első a 
BEAC (Govrik, Horváth, Csintalan, Földes, La
katos) 24 ponttal,

X Llszkay nyerte a Roslnelll-kerékpároa 
emlékversenyt, amelyet a MKSz rendezett • 
bécsi országúton 100 kilométeres távon. Az el
ső- és másodosztályuak versenyében Liszkay 
BSE 2 óra 55 p. 38 mp-el győzött Muszka l. 
UTE és Makay UTE ellen. A harmadoszláiyuak 
versenyét Bacsilla Nyomdász nyerte 3 óra 15 p 
alatt, Magyar MTK és Suhajda Testvériség el
len. A IV. osztályúak versenyét Schwarzsteln It. 
UTE 3 ó. 21 p. 20 mp alatt, az V. osztályunkét 
Tifkó Postás 3 ó. 20 p. 44 mp. alatt s az ifju- 
ságiak versenyét Varga Lehel KK 3 ó. 19 p. és 
20 mp. alatt nyerte.

t
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Aggodalmasan csomagol
nak a bécsi „Schlachten- 
bum terek" , u x ,

Meisl Hugó. Sindalar és 
n.ueft nruaÍKoznaK a magvar-osstrák-mórkösós 
esélyeiről a Héttől Naplónak - A csodakapus, 
Gschweldl és Vogel nőm jdtssanak Budapesten

riidtn

Bécs, április 23.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) Az 

április harmincadiki magyar-osztrák válogalott 
mérkőzési bécsi sportkörökben ezúttal kivétele
sen nem előzi meg a szokott rózsás optimizmus, 
sőt bátran azt állíthatjuk, hogy az osztrák futball 
hívei most az egyszer aggodalmasan várják a 
jövő vasárnapot. Nem ok nélkül. Mig a magyar 
válogatott csapat az utóbbi időben javuló formát 
mutatott, kétségtelen, hogy a „Wundermann- 
schafl" még ma nincs fitt kondícióban, amelynek 
legjobb bizonyítéka, hogy saját otthonában szen
vedett vereséget a csehszlovákoktól. Húsvéti túrá
jukon már jobban szerepellek a bécsi csapatok, a 
WAC győzelme Berlinben a Ferencváros felett*  né
mileg felvidította a kedélyeket és a bécsi „Scldach- 
tenbumlerek" azzal az eltökélt szándékkal cso
magolnak szombaton, hogy nem adják olcsón 
bőrüket a magyar fővárosban. Hallgassuk meg, 
mit mondanak az érdekellek:

Az osztrák labdarugó szövetség Berggassén lévő 
székházában fölkerestük Meisl ljugót, a minden
ható főtitkárt, hogy a nagy csata előtt nyilatkoz
zék a Hétfői Napló olvasóinak.

— Mit gondol főtitkár ur, mik az esélyek jövő 
vasárnap? — volt első kérdésünk,

— Tagadhatatlan, hogy egy évvel ezelőtt 
még több győzelmi esélyünk volt a magya

rokkal szemben, mint most, 
mégis igyekezni fogunk a legjobbat nyujtanif 
amire kötelez a tradíció és az a megtisztelőén 
nagy érdeklődés, amivel Budapesten a mérkőzést 
várják. Remélem, hogy mindkét részen jó játék 
lesz.**

— Milyen lesz az osztrák csapat összeállítása?
Nem azért, mert a jó hadvezér tényleg nem

árulja el előre terveit — jegyzi meg mosolyogva 
Meisl — de tényleg nem mondhatom meg, mert 
ma még magam sem tudom. A csapat gerince tu
lajdonképpen adva volna, minden további a va
sárnapi klubközi mérkőzéseken dől el.

— Tekintettel a csehszlovákoktól elszenvedett 
vereségre, lehel szó a „Wundermannschaft**  tag
jainak formahanyatiásáról?

— Nem. Kimondott formahanyatlásról szó 
sincs. Egy minimális góharányu vereség még iga
zán nem jelenti azt. És ne felejtse el, hogy Cseh
szlovákia ellen nem volt komplett az osztrák csa
pat, mint ahogy Budapesten sem lesz az, hiszen

nélkülöznünk kell bárom legjobb emberün
ket, a csak most felépült Hident és a még 

sérült Gschweidlt meg Vogelt.
Ennek * ■három játékosnak helyére ma nem ta
lálunk százszázalékos pótlást.

— Pár héttel ezelőtt azt Írták a bécsi sportla
pok, -hogy az osztrák csapat eltérően az eddigi 
szokásoktól, ezúttal próbamérkőzést játszik.

— Tényleg szó volt erről, de a tervet el kelleti 
ejteni, mert a húsvéti nagy túrák után ez túlsá
gosan kifárasztaná a játékosokat.

Közben megszólal a telefon. Interurbán. Brüsz- 
Szel akar sürgősen beszélni az osztrák sportvezér- 
rel és sürgősen be kel] fejezni az inlerjut.

—- Bármilyen lesz az eredmény Budapesten .. ............................ .. ..... ........................
mondja Meisl gyorsan a bucsuzásnái — azért jó | órakor indul Bécsből, az Ostbahnhofról és este 
barátok maradunk.

Sindelar Mátyás, az osztrák futball okleveles 
tudósa, a legnagyobb technikájú csatár, nyugod
tan várja a budapesti mérkőzést.

Mindig élvezettel játszom a magyarok ellen 
mondja — és minden mérkőzés hozhat meg

lepetést is, bár egymás játékmodorával és képes
ségeivel, azt hiszem, teljesen tisztában vagyunk. 
Éppen tekintettel arra, hogy az ellenfelek nagysze
rűen ismerik egymást, minden a pillanatnyi kon
díciótól függ és éppen ezért kockázatos dolog 
jóslásokba bocsájtkozni. .4 tulajdonképpeni meg
beszélést legtanácsosabb elhalasztani a jövő hét
főre.

Ifiden Rudolf pékmes
ter urat a Landstrassén 

lévő üzleté>ben kerestük 
fel. Mint ismeretes, a vi
lághírű fiatal kapus nem
rég egy vakbéloperáción 
esett át, bár husvétkor 
— ha még nem is jól — 
már védte a WAC ka
puját.

Tekintettel arra, 
hogy csak nemrég ját
szom újra, nem tudom 
ezúttal besoroznak-ef Re

mélem, hogy a fiuk nélkülem is derekasan fognak 
dolgozni. Kabalából nem tippelek. A magyarok 
ellen minden a pillanatnyi kondíciótól függ. Me
lyik csapat milyen napot fog ki. A magam részé
ről szívesen mennék le Budapestre, mert

mindig szívesen játszom a rosszindulatból 
túlságosan sovinisztának rágalmazott pesti 
publikum előtt. Ez a közönség engem egy
szer a vállára emelve vili le a pályáról, meri 
tetszett a játékom. Csak soha ne kelljen el
fogultabb nézők előtt játszanunk, mini a 

magyarok . . .
mondotta és lekopoglatta az asztalon ...

Bár már a pesti győzelmet lehetne lekopogni — 
gondoltam, mikor elhagytam a péküzletel.

összegezve a fenti óvttos nyilatkozatokat, két
ségtelenül megállapítható, hogy a Lajtán túl ez
úttal nem túlságosan optimisták. A magyar csa
patnak talán még sohasem volt olyan győzelmi 
esélye, mint most, amit okvetlen ki kell hasz
nálni, hiszen még jó pár győzelemre van szük
ség, hogy véglegesen revansot vegyen a Hohe 
Warlén kapott nyolc gólért.

Andor Léon.

Közvetlen drukkolásl 
lehetőség — húszért

Bécs futballrajongói 
(ák az utazási irodát, 
mérkőzésre indítandó 
sllja.

A bécsi driikkerhad r____ ____ ___ ...,o
ellenében végigdrukkolhatja a mérkőzést.
A bécsi kiilönvonat szombaton délután

valósággal megrohnmoz- 
ameJv a magyar-osztrák 
különvonat jegyeit áru

potom húsz Rchilllng
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7 órakor érkezik Budapestre.

A JÁRTASSÁGI VIZSGA
problémája, amely kétségbeejt 30.000 vadevezösf

Még csak a tavasz elején vagyunk, de máris 
nagy a mozgolódás a „vadevezősök’* tanyáin. 
A pesti, óbudai és rómaiparti csónakházak 
előtt serény munka folyik: az evezősök javít-, 
ják, lakkozzák a csónakokat, hogy mielőbb 
vizretehessék őket. Ha munka után csoportok
ba verődnek, egyébről sem esik szó közöltük, 
mint a tavaly tervbevett jártassági vizsgáról és 
a vizbőlmentési tanfolyam elvégzéséről.

A főkapitányság tavaly készített egy olyan 
tervet, hogy

a Magyar Evezőn Szövetséggel, a Mentők
kel és az l'szószövctségge.l együttesen ala
kítanának egy bizottságot, amely előtt a 
csónaklolajdonosoknak JártaMégi és men

tési vizsgát kellene tenniük.
Az elméleti és gyakorlati vizsga alapján azután 
hasonló igazolványokat kapnónak nz evezősök, 
mint amilyeneket n Kerékpáros Szövetség adott 
ki a hatóságokkal együttesen. Minden csónak
ban legalább egy jártassági vizsgát tett evezős
nek kellene lenni, nki felel azokért, akiket a 
csónakjában magával visz.

Ez a terv azonban még nem érett meg tel
jesen és az idén még semmiesetre sem valósul 
meg. A tervnek egy másik része azonban már 
a megvalósulás stádiumába jutott, erre vonat
kozólag már rendelet is jelent meg. Ebben a 
rendeletben kötelezik a partbérlőket és csónak- 
háztulajdonosokat arra, hogy magán-mentőállo
másokat létesítsenek és egy olyan ember tartá
sára, aki a vizbőlmentési párhetes tanfolyamai 
elvégezte. Ennek a rendeletnek a betartását az 
idén a hatóságok a legszigorúbban fogják el
lenőrizni.

Eljártunk a szabadevezősök egyik régi har
cosánál és vezetőjénél, hogy minden oldalról 
megvilágítsuk a dolgokat. Szerinte minden

Hátizsák, sítor
speciális készítőié

LÖWY OSZKÁR
8 hA tzsák és ponyvagyártó

Sas utca 29 T. 128-93
siet: Wekerle SAndor-ufca 24.

bajnak az a kutforrása, hogy az Országos Test
nevelési Tanács nem engedélyezte az önálló 
szövetség megalakítását, arra az álláspontra 

. helyezkedve^ hogy az evezés sportjának már 
van szövetsége, — ez pedig a MESz, tehát ide 
tartoznak a szabadevezősök isi A szabadevező
sök többi vezetőivel karöltve most dolgoznak 
ki egy memorandumot, amelyben az anyaszö
vetség fennhatósága alatt egy olyan alszővet- 
ség megalakulását kérik, amely teljes autonó
miával rendelkezne az egyesületen kívüli eve
zősök ügyeiben.

Ha ennek az egyedüH helyes megoldásnak a 
keresztülvitele sikerülne, akkor a SO.öOO evezős 
sok megoldűsru váró probiema/a hamarosan 
megoldást és elintézést nyerne, hiszen ők ma
guk ismerik leginkább a bajaikat. A sokat em
legetett jártassági vizsga szerintük is magán- 
és közérdek, ennek a keresztülvitele a legsür
gősebb feladatok egyike, azonban ezt magának 
az autonómiával rendelkező szövetségnek kell 
elintéznie, mégpedig sürgősen, mert különben 
megcsinálják nélkülük a hatóságok. Addig is. 
amig erre sor kerül, szükség lenne egy ismer
tető füzetre, amely az evezéssel kapcsolatos 
dolgokról, a Dunán való közlekedés szabályai
ról, a mentésről és egyéb fontos tudnivalókról 
oktatná ki a szabadevezős tábor minden tagját.

A mentőknél is érdeklődtünk, ők is csak 
mint tervről tudnak a jártassági vizsgáról. Egy
előre a régi metódus szerint intézik a vízből- 
mentési tanfolyamokat, önként való jelentke
zés nlapjái) és a legközelebbi tanfolyamot 
májusban rendezik. A legutolsó tanfolyamra 
26 térti és 28 nő jelentkezett. Eddig kb. 
300—400 elméleti és gyakorlati vizbőlmentési 
tanfolyamot végzett okleveles életmentő van, 
akik az elmúlt nyáron sok esetben mentettek 
meg a fíirdőzöket, vagy egyéb módon szeren
csétlenül járt embereket a vizbefulástól.

Meg kell még emlékeznünk a dunai rendőr
ség mentőőrségének egész világon páratlanul 
álló tcljesitményénl) is. A menlőőrségek fclálll- 
tá«a előtt 1925 nyarán 358 ember járt szeren
csétlenül a Dunán és ebből 54 embert sikerült 
csnk megmenteni az éleinek. 1932-ben 170 em
ber került öngyilkossági szándékkal, 56 ember 
pedig szerencsétlenség (csónakfclborulás, für
dés, slb.) a Duna habjai közé és az Összesen 
226 ember közül csak ó-öt nem sikerült meg

menteni. Az 1933. év jaguár és február hónap
jának a statisztikája 100 százalék mentési ered
ményt mutat fel.

Dacára azonban a kiváló mentési eredmé
nyeknek, még mindig nagyon sok emberéletet 
követel a Duna, n mentőörség cirkáló terüle
tén. a városon kívül is. A szentendrei és Cse- 
peí-szigelr.ken is igen sürgős volna n régen 
tervbevett mentő- és viharházak felállítása.

A szentendrei szigeten a kikötés a pnrltulaj-1 
donosokkal történt megállapodás értelmében

SCHNELLCR, Dohány uoca 77.

az idén is ugy lesz, mint tavaly nyáron volt*  
A szabndkikötÓket azonban okvetlenül szapos 
ritani fogják.

FUleky József

A MAGYAR VÁLOGATOTT BIRKÓZÓGSAPAT

E 4Mb ■É. > > a

Balról jobbra: Keresztes, Zomborl, Ferencz, Kárpáti, Finyák, Tunyoghy, Papp dr., 
Var ga

SPORTFORUM
Irta: DOROS GYÖRGY

Mi az a„Sportverblödung" ?

minológiája. Azt hiszem, hogy C. Ölemtől, a 
berlini Testnevelési Főiskola tanárától szárma
zik. Magyarra lefordítani nem lehet, legalább 
is én nem találok megfelelő magyar kifejezést 
rá. Körülírni sem lehet néhány szóval. Kötele
ket Írhatnánk róla, veszélyes és veszélytelenebb 
megnyilvánulásairól. Itt csak néhány szemel
vényt próbálunk csokorba szedni belőle.

Enyhe Sportverblödung az, ha valaki soha
sem megy ki a meccsekre, soha nem néz meg 
egyetlen versenyt sem, soha semmiféle aktív 
sportot nem űzött és mégis sportszakértő. A 
kávéház egyik sarkában minden nap áltanul
mányozza a sportrovatokat, név szerint ismer 
minden bajnokot, fejében van minden rekord- 
szájn, minden név, minden eredmény. () a tip- 
k irály/

Veszélytelen SportvAblődung a yo-yo-verseny 
és általában mindaz, ami giccsnivóra akar min
den sporttevékenységet leszállítani. Limonádét 
sajtol a sportból és azt szeretné, hogy valami 
infantilis > színvonalon maradjon a sportban 
minden, mert neki ugy kényelmesebb.

Nem Sportverblödung, hanem ügyes önrek
lám, ha a bajnok heteken, hónapokon keresztül 
azt hirdeti Írásban és élőszóval, hogy elvész az 
Európa-bajnokság, mert ő nem indul. Ellenben 
nagyfokú Sportverblödung, ha a közönség ezt 
„beveszi", anélkül, hogy észrevenné.

Veszedelmes Sportverblödung általában az, 
ha a közönség nemzeti szerencsétlenséget haj
landó látni valamennyi sporlvereségben és a 
nagy nemzetközi mérkőzések előtt már hóna
pokkal megkezdődnek a vészmadúrjóslások. 
melyek siirii fekete felhőket varázsolnak az 
égre. Pl. ha elvész a vivő Európa-bajnokság, 
akkor végé a vivósportnak Magyarországon! Ez 
a Sportverblödung azért veszedelmes, mert ide-

Sportverblödung a német sportirodalom fer-lges atmoszférát teremt a versenyzők közöli A 
*-• i.i------  - versenyző felelősségérzetét indokolatlanul fel.

I fokozza és esetleg éppen ez idézi elő a veresé, 
get. Mindez n sporlgondolat teljes negációja. 
Mert nem is igazi sportverseny az, amelyet clw 
veszteni nem lehet. Igazi sport csak egyenlő 
erők mellett, egyenértékű ellenfelek között kép. 
zclhetö el.

Veszedelmes Sportverblödung az egyetlen 
sportágba való belckozmásodás is. Ez okozza 
aztán, hogy egyik-másik sportág elmarad a 
világtól. Kátyúba ragad a szekere, mert mű. 
velői nem vesznek tudomást a többi sportág 
fejlődéséről és nz egész sportélet irányáról. 
Pl. ha a vívó a kvintpárádon keresztül szemléli 
az egész ismert világot, könnyen beleesik abba 
a tévedésbe, hogy már az antikvilág glndiátor. 
vfyá'sit sportnak tekinti. sőt falán sportnak • 
tartja a törökvilág szabályainak villogását és 
azt is, hogy kiváló őseink görbe kardjaikkal 
sikeresen repeszlgcllék a török koponyákat Egy 
ilyen „sporfsznkérfő" mondotta nekem, hogy a 
vívás akkor is sport, ha csak két ember műveli 
az egész világon. Végzetes tévedés, mert a sport 
fokmérője éppen az, hogy milyen széles tár. 
sadalmi rétegek hordozzák? A római gladiáto. 
rok vívása azért nem volt sport, mert csak bes 
tanított rabszolgák űzték, szabad római polgá
rok csak kivételesem excentricilásból. Ezért 
nem volt igazi sport a középkor lovagi tornája 
sem, mert ezt viszont csak a legfelsőbb tízezer, 
az arisztokrácia művelte. A mi újkori sportunk, 
hoz csak az ógörögök atlétikája volt hasonló, 
mert abban a szabad görög polgárok nagv tö
mege vett részt. De a hellén játékokból is ki 
voltak zárva nz idegenek és a rabszolgák, ugy . 
hogy végeredményben sportnak, a szó valódi 
értelmében csak nz újkori sportmozgalom le. 
kinthető, mert ez már felöleli az egész tár. 
sadalom minden osztályát és rétegét.

Európa hölgyuszói 
készülődnek

Miután az Amerika—Európa uszómérkőzés 
a jövő évre tolódott ki, már-inár ugy látszott, 
hogy ebben az évben nem lesz nagyobb hölgy- 
uszósporlverseny. Most Párizsból érkezik a 
hire annak,

augusztus 
kontinens 

zete:

hogy

20-án találkozik Párizsban ■ 
két legnagyobb hölgyuszónem- 
Franciaorezág és Hollandia.

Á versenyszámok: 100 m gyors, 100 m. hát, 
200 m. mell, 4X100 m. staféta és műugrás. 
Noha nem kétséges, hogy n Don Ouden, Ros
téin, Braun, Klappmick összetételű hollandu
sok le fogják győzni a Gndard, Salgado, Hor 
rent és egy még ismeretlen negyedikből össze
álló francia társaságot, mégis örömmel kell 
üdvözölni a bátor kezdeményezést, amely 
életet fog hozni az európai hölgyuszósporlba.

Érdekes hírek jönnek Olaszországból is, ahol 
a magyar trénerek kezei alatt egymásután tör
nek előre az uszónők. Gyorsuszóstafétájuk 
máris kitűnő és igy meglehetősen nehéz dol
guk lesz a németeknek. A kel ország hölgy
úszói a nyáron találkoznak és ekkor látjuk 
majd meg, hogv mennyit fejlődőit a gyermek
cipőben járó jlasz és hanyrillotl-«*  a német 
hölgyuszósport színvonala A németek esélyei 
megcsappantak azáltal, hogy sztárjaik egy ré
szét az ul szezon intencióinak megfelelően ki 
kellett selejtezniük.

De Csehszlovákia hölgyuszói sem pihennek. 
A multévi osztrák—csehszlovák találkozásnál 
láthattuk, hogy már megállják helyüket az 
osztrák ,.mumussal'*  szemben.

A ködös Alblon hölgyei nívós kitartással 
őrködnek a hegemónián. Eredményeik kiválóak 
és ha pillanatnyilag nincs is egy tucat világ
rekorderük. de nz átlageredmények révén ma
gukra vonják jónéhány uszó-nemzet irigy
ségét.

I Utoljára hagytam a magyar hölgyuszóknl, 
N'em kell őket félteni: dolgoznak. A középisko
lások szempontjából Maliász Gitta bajnoknőnk 
erélyes kezei és szigora biztosítja a sikert. A 
főiskolás hölgyek is úszkálnak már és készül
nek a KISOK—MESE találkozóra. A klubok] 
óráin is erős készülődés nyomai észlelhetők.

íme, egy kis áttekintés Európa hölgyuszói 
sportjának pillanatnyi állásáról. A fentiekből 
kitetszik, hogy készülnek, hogy szeretnék bes 
hozni Amerikát.

Vermes Magda

X A verhetetlen Mester-utcai kereskedelmi.^ 
Vasárnap délben futották le n kisrákosi réten 
a KISOK országos mezi futóbajnokságát. Fel. 
vonult ismét nz ország újonnan felcseperedett 
középiskolni atlétaifjusúga, amelynek soraiból 
újból a Mester-utcai Széchenyi fclsökereske. 
delml iskola atlétái emelkedtek ki győztesként, 
A csapatversenyt 30 ponttal nyerte az intézet. 
Sorrendben következett utána a Kossulh-felső. 
kereskedelmi iskola 76, az újpesti Könyves Kál- 
mán-reálgimnázium 136, n pesterzsébeti reál
gimnázium 14.3, a Húnfalvv felsőkereskedelmi 
150 és a Vili, kerületi Vörösmarty-reáliskola 
152 ponttal. Az egyéni győztes: Rátonyi (Reichli. 
az Érseki katolikus gimnázium diákja, aki 
10 p. 45.4 mp. alatt futotta meg a 3 és fél 
kilométeres távot.

UL1.O1-UTI spokttei.ep

délután 5 órakorVasárnap, Április 30-án, délután 5 órakor 
labdanigó-mérkőzés 

Ausztria-Magyarofszág 
válogatott csapatai között. Előtte 2 órakor:
Ausztria Magyarország 

válogatott csapatainak kézllabdnmérkőzése. S Arakor: 
a Magyar lljnságt Llca-KISOK 

válogatott csapatai mérkőznek.
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A finn birkózók nagy 
fölénnyel győztek 

az észíek ellen
A magyar flnn-rszt hármas nemzetközi bír- 

közóverseny második napján a két vendég 
északi test vérnemzet,

n finn és az észt került egymással szembe.
Pompás, nívós küzdelmek után n finnek nagy 
fölénnyel győztek. Az eredmények a követke
zők: Légsuly: Verlunncn finn tussal győzött E. 
Sikk észt ellen. A pehelysúlyban V. TihlajamAki 
finn pontozással győzött E. Píitsep észt ellen, 
6:1. A könnyüsulyban A. Beírni finn pontozás
sal győzött V. Viili észt ellen, 9:2. A kisközép- 
súlyban M. Nordlíng finn tussolta A. Kusnefzet, 
12 2. A nagykőzépsulyban E. Wckten finn pon
tozással győzött K. Kullisnar ellen, 15:3.

Kisnehézsuly: O. Luiga észt pontozással győ
zött a finn Kokkinen ellen. — Nehézsúly; A 
himniálc finn pontozással győzött Viikbcrg észt 
gilcn.

Végeredményben tehát n Finnország—Észt- 
orszá gbirkózóverseny a önnek 19:7 arányú 

győzelmével végződött.
M/, hétfőn tartják a Magyarország—Finnország 
jnérkőzést.

A súlyemelő versenyen az eddigi eredmények 
» következők: Pehelysúlyban: Adóm UTE 65.65. 
Róna MTK 72.5. — A kőnnyüsulyban Farkas 
MAC 82.5, 75. Gnrnm UTE 70, 70. A közép
súlyban Csinger MTK 87.5, 80, Jelen BSE 67.5, 
77.5. A kisnehézsulyban: Garay MTK 90, 82.5, 
Szabó MAC 05, 70 s végül a nehézsúlyban Ba
konyi FTC 75, 75,............... ..............

A magyar-osztrák idegenforgalomról 
tárgyal Jakoncigg miniszter

Jakonelgg dr. osztrák kereskedelmi miniszter, i viselői megbeszéléseket folytatlak Tabakovics 
aki szombaton érkezett Budapestre, körülbelül Dusánnal, a Magyar Nemzeti Bank devizaoiz- 
egy óra ho»száig tanácskozott Gömbös Gyula ,t' -‘ ' - ‘ —
miniszterelnökkel, n két ország gazdasági 
együttműködésének kérdéséről.

Az osztrák kereskedelmi miniszter ugyan
csak beható megbeszélést folytatott Fablnyi ke
reskedelmi miniszterrel is, akivel az időszerű 
idegenforgalmi kérdéseket tárgyalta meg.

A további megbeszélések során, amelyeket 
magyar részről Tormay Géza államtitkár, oszt
rák részről pedig Fuchs dr. osztályfőnök veze
tett, elvi megegyezés jött létre, hogy a két ál
lam idegenforgalmának fokozása érdekében

külföldön közön propagandaklrendeltsé-
geket szerveznek.

Az osztrák kereskedelmi minisztérium kép-

tályának vezetőjével Is, azért, hogy
•i osztrák Idegenforgalom számára ujabb 

könnyítéseket érjenek eb
osztrák kereskedelmi miniszter látogatá- 
cgyidőben tartózkodott Budapesten telje

Az 
sával ____  __________  _ r ____
sen magánjellegű látogatások céljából Buresch 
volt osztrák szövetségi kancellár, Heinl, Káli
mon és Födermayr volt miniszterek és több 
osztrák politikussal is. Ennek a látogatásnak 
semmiféle hivatalos jellege nem volt, csupán

magyar politikai barátaikat keresték fel
és vasárnap délután félöt órakor a bécsi gyors
vonattal visszautaztak Bécsbe.

Holnap tárgyalja a törvényszék
Watzdoríí báró váltóhamisitási 
bűnügyét
A tárgyalásra eljön Eszterházy Tamás

Óriási tömeg fogadta a 
Víckers-per Londonba 

érkezett szereplőit
London, április 23.

CA Hétfői Napló tudósítójának tele fon jeles*  
tése.) A moszkvai Vt'efrrs-pőrben kiutasításra 
ítélt négy angol mérnök vasárnap délelőtt 
megérkezett Londonba, ahol a pályaudvaron

Ünnepélyes fogadtatásban részesítették 
őket.

Különböző társadalmi egyesületek kiküldöttel 
megjelentek üdvözlésükre. A pályaudvaron 
összegyűlt többezer főnyi tömeg az angol him
nuszt énekelte, amikor az angol mérnökök 
autóikba beszálltak.

Az angol-orosz kereskedelmi viszony meg
szakítása vasárnap végleg megtörtént.

A londoni orosz kereskedelmi delegáció ye» 
zetöi elutazlak Londonból Moszkvába.

Váry MAC 80,75.
X Újból Bogén Erna a 

tőrbajnok. Vasárnap bo
nyolították le a Műegye
temen Magyarország 1933. 
évi női tőrbajnokságát. 
Hölgyeink a drukktól és 
az izgalomtól nem nyúj
tották teljes tudásukat, 
nosa lelkesen vívtak. Hi
ányzott a sirás, a sértő 
dés és összcszoritott fo 
gnkknl küzdöttek. Bogén 
Erna és Elek Ilona tudá
sa messze kimagaslik n 

mezőnyből, ók kelten külön klasszist képvisel
nek. Részletes eredmény: Bajnok Bogén Erna 
7 gy. 2. Elek Ilona 6 gy. 3. Dany Margit 5 gy 
4. Elek Margit 5 gy. 5. Varga 5 gy. 6. Kőibe 3 
gy. 7. Faragó 3 gy. 8. Erdős 2 gy. 9. Lenárt 0

X Vidéki futhallcredményck. Debrecen: 
DKASE-DVSC 3:0 (1:0). Győr: GyETO—Sop
roni VSE 0:0, Szombathelyi MÁV Előre—DAC 
1:0 (1:0). Pápa: GvAC—Kinizsi 1:0 (1:0). Sop
ron. SAFC—Győri II. kér. 3:2 (2:2). Tatubánga: 
TSC—Veszprémi MOVE 3í) (2:0).

X Prága vasárnapja. Prágából Jelentik: A 
bajnoki mérkőzések során a Slavia 4:0-ra győ
zött a Clado ellen, mig a Bohcmians a Viktória 
Pihen ellen 3:3, az FK Tcplic pedig a Liben 
ellen 2:2 arányú döntetlen eredménnyel vég- 
Jlctt.

X Melepctések Becsben. Bécsből Jelentik: A 
Vasárnapi scrlegmérkőzések nagy meglepetéssel 
Végződtek. Az eredmények a következők: 
WSC—Vicnna 2:1 (0:1), Wacker—Austria 3:3, 
Florisdorf—WAC 1:0 (0:0). Brígiltenau—
Jlakoah 5:1 (2.O).

X Anglia nyerte az első Ide! Davis Cup-mér- 
kötést. Barcelonából Jelentik: Az idei szezon 
első Davis serlegmérkőzésc vasárnap fejeződött 
he Anglia és Spanyolország közölt, melyet az 
angolok 4:1 arányban a maguk javára döntöt
tek el.

X Kevey, a Szegedi VC tagja a legjobb vidéki 
kardvlvő. Szegedről jelentik- A Kass-szálló nagy
termében tartották meg >» legjobb vidéki kard- 
vivó-versenyzö címért kiirt Hősök emlékverse
nyét. Kevey (Szegedi VC) győzött 7 győzelemmel. 
2 Arinenlnno dr. (SzVC) 6 győzelemmel. 3. Abo- 
Jiyi dr. (Csabai VE) f» győzelemmel. 4. Molnár 
dr. (KEAC) 5 győzelemmel. A csapatversenyt a 
Szegedi VC nyerte a KEAC és a Csabai VE előtt.

X Ray Béla a főiskolai tőrbajnok. A Mű
egyetem aulájában meglarlr.lt főiskolai lőrbaj- 
nokságot Bay Béla (BEAC) nyerte 7 győzelem
mel. 2 Bcrczelly (Ludovika) 6 gy. 3. Pálóczi 
(BEAC) 6 győzelemmel

Dogén Erna

Á 
tanácsa ismét tárgyalót tűzött ki br. Watz- 
dorf Konrád váltóhamisitási bünperében.

A főtárgyakig holnap kedden lesz 
és ezen a tárgyaláson minden valószínűség 
szerint meg fog jelenni Eszterházy Tamás 
gróf, akinek távolléte miatt háromizben cl 
kellett napolni a főtárgyalást, mert az ő 
vallomása nélkül a bűnügyet lehetetlen volt 
elbírálni.

Eszterházy ugyanis nemcsak sértettje, 
hanem koronatanúja 

ennek az érdekes bünpernek: neki kell nyi
latkoznia, hogy a százezerpengös váltón, — 
amely miatt Watzdorf ellen eljárás indult — 
valóban az ő aláírása szerepel és valóban

bünfelőlörvényszék Várady-Brenner- feljogosította a bárót a váltó forgalomba 
hozatalára. Ezen fordul meg az egész per 
s ezért oly fontos a gróf kihallgatása. Esz
terházy azonban részben betegsége, részben 
külföldi tartózkodása miatt egyizben sem 
jelent meg a biróság előtt. Időközben há
rom hónap telt el és igy a perrendtartás 
szerint

meg keli Ismételni u egész 
főtárgyalást,

az eddigi tárgyalásokon Watz-holott már
dorfot kihallgatták, néhány tanú is vallo
mást tett. A holnapi főtárgyaláson azonban 
Watzdorfot, a tanukat újból kihallgatja a 
biróság, de kihallgatja Eszterházy Tamást 
is és ezután hozza meg Ítéletét.

— Hajnali csendélet a Levente-utcába. V&. 
sárnap hajnalban a Levente-utca 10. számú há« 
előtt Korn Lajos 30 éves lakalossegéd késsel rá. 
támadt régi haragosára, Jaksa István 27 éves nap. 
számosra és azt több helyen összeszurkálta. Jak- 
sát a mentők sérülésével a Rókus-kórházba 
szállították. Korn ellen megindult az eljárás.

— Munkában a betörők. Négy betörést jelen
tetlek be vasárnap a főkapitányságon. Kardos ét 
társa Garay-utca 27. számú házban lévő cipő
gyárban betörők járlak, 2500 pengő értékű árut 
zsákmányollak. — Stadler Ödön fuvarozási vál- 
lalkozó Vágóhid-ulca 10. számú házban lévő iro
dájában a páncélszekrényt fúrták meg, s annak 
tartalmát, 500 pengői magukkal vidék. — Stolpa 
Károly kereskedelmi iskolai tanár Thököly-ut126, 
szám alatti lakásából ruhaneműt zsákmányollak. 
— Telke Béla dr. orvos özvegyének Keve-utca 49, 
számú villáját kifosztották. A kár értékét még 
nem tudták megállapítani.

— öngyilkos nevelőnő. Az Attila-körut 29. 
szám alatt levő szolgálati helyén Kirchmayer 
Istvánná 39 éves nsvelőnő öngyilkossági szán, 
dókból, ismeretlen mérget vett be. A mentők 
súlyos állapotban a Rókus-kórházba vitték.

— Blnaturln a bélműködés természetes sza
bályozója. Kapható gyógytárakban. Ara: P 2.99.

KÖZGAZDASÁG
Államkölcsön folyósítását és szükség*  
pénzt sürget a pécsi iparosság

A Pécsi Ipartestület nagyarányú akciója 
a magánadósságok rendezése érdekében

Pécs, április 23.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az egész or

szágban nagy feltűnést kellett a Pécsi Ipartes
tület mozgalma, amelynek célja, az adósok 
szervezetbe tömök Rése. A mozgalom célja a 
magánadósságok végleges rendezésének kisür
getése, a kamatok mérséklésével és a törlesz
tési határidő kitolásával. Ezenfelül azonban 
azt is el akarják érni, hogy 1924 óla, a korona 
stabilitásának idejétől

állapítson meg a kormány minimális ka
mategyenleget és amit azon felül fizetett az 

adós, számíthassák tőketörlesztésnek.
Az Ipnrtestülel mozgalma már előrehaladott 

stádiumban van és arról Erdőéi Emil, a testü
let főtitkára, a következőket mondotta a Hétfői 
Napló számára:

— Akciónk, amely az első hasonló megmoz
dulás az országban, a legszélesebb rétegeket 
hozza táborunkba. Tervezetünk legfontosabb 
része az, hogy

•E Ingatlanokba betáblázott hitelekre Bt 
százalékos hosszúlejáratú államkölcaön fo

lyósítását kérjük.
Ez tekintélyes összegű pénzzel frissítené fel a 
gazdasági ciciét, anélkül, hogy a veszedelmessé 
válható inflációval kellene kísérletezni.

— További fontos lépésnek tartanánk, hogy 
nz ingatlanokra bekebelezett hitelek végössze
géig

nyomasson a kormány szükségpénzt.
— Ennek a pénznek fedezete az ingatlan 

lenne és olyan mértékben vonnák ki a forga
lomból, ahogy — mondjuk 20 esztendő alatt — 
a magánháztartások visszafizetnék az államtól 
kapott olcsó kölcsönt

— Tervezetünket memorandum formájában 
ennek a hétnek a végén felterjesztjük a minisz
terelnökhöz, de megküldjük az összes ország
gyűlési képviselőknek, az összes ipartestületek
nek, ipari érdekeltségeknek és ezeket hasonló 
állásfoglalásra hívjuk fel.

— Revolveren kaland ■ Favorit kávéházban. 
Vasárnap lm inaiban a Bástya-utcában .szolgálatot 
teljesítő rendőrt a /•'(worff-kévéházba hívták az
zal. hogy egy férd agyon akarja lőni magát. A 
rendőr egy asztalnál ülve találta Vasvári Mihály 
magántisztviselőt, nki a szomszédban, a Kecske
méti-utcában lakik. Fasodri valóban revolvert 
tartott a kezében. Nevetve mondotta nzonban. 
hogy eszeágában sincs a: önayilkosság, a revolver 
azért van nála, mert cl akarja adni. Vasvári ez
után n rendőrrel a kapitányságra ment. A revol
vert itt letétbe helyezték.

— Tűz n miskolci színházban. Miskolcról 
Jelentik: Vasárnap este tiiz ütött ki a mis
kolci Nemzeti Színház díszletraktárában. A 
Hízol a kivonult tűzoltóság percek alatt cl 
oltotta. A tűz. a délutáni előadást zavarta 
Ineg, <le a közönség csak az előadás végén 
szerzett n tűzről tudomást. A tűz oka és a 
kar nagysága még ismeretlen.

, — Az Adria Egyesület közgyűlése. A Magyar 
Adria Egyesület vasárnap délelőtt tartotta tiszt
újító közgyűlését l.cidenfrost Gyula dr. egyetemi 
magántanár elnök lésével. Rock Nándor dr.’ főtit
kári és Halász József dr. titkári jelentése után 
megejtették a liszfujilAst. Elnök lelt: Gonda Béla 
dr , társelnökök: int: Géza dr. és Kövesllgcthy 
Radó dr., nhlnökök: lallenberger Károly dr., 
Leldenfrost Gyula dr Mladlata János dr.. fápai 
Szabó László <|i főtitkár: Kock Nándor dr.. tit
kár Gramantik Mihály, Halát; József dr. és Pcllc 
Mária dr.

O Szende Péter Pál előadása Debrecen
ben. A Debreceni Kereskedők Társulatában 
Szende Péter Pál nagy és előkelő közönség 
előtt előadást tartott „Az állam beavatko
zása a gazdasági életbe” címmel. Érdekes 
példákkal illusztrálta előadó, hogy a világ 
gazdaságtörténelmének periódikus változá
sai igazolják, hogy a szabad gazdálkodási 
korszakot n kötött és azokat újból szaba
dabb rendszerek váltják fel. Érdekes elő
adása keretében kimutatta, hogy sem az ál
lami oinniputencia, sem a „Nachtvvachter- 
slaat" nem helyes. A kettő között áll a jól 
organizált és a legszükségesebb mérvre le- 
csökkcnelt állami beavatkozás, az egyéb
ként szabad gazdasági rendszerben. Tas-

nádi Kardos Gyula, a Debrecen! Kereskedő 
Társulat elnöke meleg szavakkal köszönte 
meg a kiválóan értékes és érdekes előadást.

Ő Az Első Magyar Általános Biztosító Társa
ság ápr. 22-én tartotta 1932. üzletévi rendes köz
gyűlését, amely az 1932. üzleti év nyereséget 
209.575.25 pengőben, az osztalékot pedig 8 pen
gőben állapította meg.

O Részvénytársaság Villamos és Közlekedési 
Vállalatok számára (Trust) április 22-én tartod 
közgyűlése jóváhagyta az 1932. évi mérleget és 
elhatározta, hogy a részvények 4. számú ősz 
talékszclvénye május 1-töl kezdve 5 pengővel 
váltassák be a Magyar Általános Hitelbanknál 
Az igazgatóságba uj tagul Slraossle József ur. a 
Sclnveizerische Krcditanstalt, Zürich, vezérigaz
gatóságának tagja választatott.

Budapesti lóversenyek
A tavasz! versenyek egyik legértékesebb kon*  

kurrenciája, a Káposztásmegyeri dij köré cso» 
portosultak a vasárnapi versenyek. A verseny, 
mint rendesen ezúttal is startjához gyűjtötte « 
pálya legjobb flyereit s közöttük a minden távra 
kivételes klasszisu Adagiot. Adagio meg is 
nyerte az értékes versenyt és pedig ritkán látott 
nagyszerű küzdelem után. A távnál még Ttunk 
you látszott nyerőnek, ott Kapitány tört előre, 
majd Már enyém szerzett fejhosszas előnyt, as 
utolsó métereken azonban egyik sem birt ellent- 
állni a kívülről hatalmas irammal támadó Ada
giónak. A négy lovat fej és nyakhosszak válasz*  
tották el a célban. Ugyancsak pompás harc után 
ragadta el a győzelmet Budár finisben megké
selt Grumpytől és a már verhetetlennek látszó 
Rihtől a Háromévesek handicapjében. Pálinka, 
Urfl és Habari könnyen nyerték versenyeiket*  
Imponáló stílussal győzött Szép Angyal az első 
futamban. Részletes eredmény a következő:

I. FUTAM: 1. C. Carte Szép Angyal (5) Vasas. 
Fm.: Marocco, Csak előre. Tol.: 10:31. Befutó: 
10:67., — II. FUTAM: 1. gr. Pejacsevic.h J. Pá
linka (3) Gutái), 2. Ducky (3) Balog, 3. Csatlós 
(10) Csula. Fm.: Carvinus, Alvincz, Arató, 
Boaurivage, Takarodó, Fuvolás. To|.: 10:41, 18, 
2i, 40. — III. FUTAM: 1. Mr. Corner Adagio 
(9:10) Esch, 2. Már enyém (2) Sejbal. Fjn-1 
Thank you, Kapitány, Példás. Tót.: 10:29, 17, 
15. — IV. FUTAM: 1. Reeves H-né Habari 
(2 reá) Gutái. Fm.: Rabló, Africanus. Tót.: 10:14. 
10:47. — V. FUTAM: 1. Issekutz Gy. Urfl (l’/a) 
Balog. 2. Búzavirág (6) Vrabeí, 3. Világos (16) 
Kupái. Fm.: Mai Nap, Bona, Zsivány, Szászor- 
szép, Szilaj, Mint a madár. Galiba, Atropos. 
Tót.: 10:25, 15, 27, 64. — VI. FUTAM: 1. Getster 
K. Budár (10) Woolbert, 2. Grumpy (2) Esch. 3. 
Rih (1%) Sejbal. Fm.: Üstökös, Kolches, Sa- 
maki, Csempész, Coruna, Horniss, Azra. Tót.: 
10:70, 19, 19, 16. — A Pálinka Urfl donble: 
5:107.

Bécsi lóversenyek

— Elve eltemette gyermekét egy leányanya. 
Győrből jelentik: Molnár Erzsébet 21 éves téti 
leány leánygyermeknek adott életet. Molnár Er
zsébet a csecsemőt a kertben élve elásta. Kisvár
tatva egy kör.ségbcli ember ment arra, meghal
lotta nz élve eltemetett gyermek nyöszörgését és 
fölfedezte a rémiedet. A csecsemő rövidesen 
meghalt. Molnár Erzsébetet letartóztatták.

— A dunántúli gazdatisztek egyesületének 
Jubileuma. A Fejér-, Tolna- és Veszprém- 
megyei Gazdatisztek Egyesülete vasárnap ün
nepelte Székesfehérváron fcnnálásának 30. év
fordulóját és alapitó-clnökénck. Baly Kálmán
nak 80-ik születésnapját. A diszgyülésen Szé
chenyi Viktor gróf főispón elnökölt és az ün
nepi beszédet Bayer János ügyvezető-elnök 
mondotta.

— Egy színházi zenész hirtelen halála. Mczeg 
Ignác Aladár, 58 esztendős színházi zenész, aki a 
Lovag-utca 7. számú házban lakott, szombaton 
éjszaka hazafelé tartott lakására, amikor a kapu
hoz ért, hirtelen rosszul lett, összeesett és meg
halt. Szivszélhűdés ölte meg. Holdestét a törvény
széki orvostani intézetbe szállilotlák.

Megtámadták az utcán. Pestszentlörincen a 
Klapka-ulca 11. számú ház udvarán Siókén- 
berger Anna 22 éves takarítónőt ismeretlen 
tettesek megtámadták. A védtelen leányt a tá
madók agyba-főbe verték. Agyrázkódással és 
súlyos zúzott sebekkel szállilotlák a Szent 
István-kórházba.

— Leégett egy újpesti rádlókereskedéa. Va
sárnap délelőtt Újpesten nz Arpád-ut 71 száma 
házban Piliner József rádiókcrcskedésében tűz 
keletkezett. Az egész raktár és rengeteg ériékes 
rádióberendezés és többszőr gramofonlemez a 
tűz martaléka lett. A tiiz okát a 
gálát fogja megállapítani.

— Elfogták a járókelők

holnapi vizs-

vászontolvajt. 
éves vasőntő- 
Arany János-

_ ■
Szombaton este Baska Béla 31 
segéd bement n Goldbcrger-cég 
utca 2. szám alatt levő ihletébe, ott felkapott 
egy vég vásznat és az utcára rohanva, el akart 
illanni vele. A tolvajt hosszas hajsza után a 
lárókclők fogták el és átadták a rendőrnek. 
Vasárnap a főkapitányságon Baskát Ictartóz- 
talák. Megállapították, hogy már többször volt 
büntetve lopás rpiatt.

A vasárnapi bécsi versenyek részletes ered
ménye a következő:

I. FUTAM: 1. Bolka (6) Bosko, 2. Raló (4:10) 
Gulyás. Fm.: Michela, Kinoprinz, Szigetvár. 
10:50, 15, 12. — II. FUTAM: 1. Rumba (2M) Va- 
lentin, 2. Happy-horse (5) Weckermann, 3. 
wind (1 Bosko. Fm.: Herba, Suzy, Türelem, 
Ecarté. Tót.: 10:25, 12, 15, 11. — III. FUTAM: 
1. Grey Hope Szilágyi, 2. Cascade (8) Alt- 
mann és Salambo (16) Kollár holtversenyben. 
’7m.: Feireflz, Mágnás, Vaterland, Buccola. 
Tót.: 10:22, 15, 23, 43. — IV. FUTAM: 1. Hulán 
(3) Richter, 2. Brisk (l’/s) Valentin. Fm.: Phö- 
nix, First Start, Derítő. Tót.: 10:47, 23, 18. - 
V. FUTAM: 1. Vllja (6) Müller, 2. Timur Lénk 
(3) Bosko. Fm.: Kamerád. Tagúin, Pás de £>• 
lais, Leicester. Tót.: 10:50, 28, 25. — VI. FUTAM: 
1. Széplak (3) Esch L., 2. Saint Lous (8) Reín- 
svaid, 3. Bonvecchiatl (8) Patzák. Fm.: Thiwlight, 
Evian, Sant Maura, Tourtereau. Tol.: J0:24, 13» 
33, 25. — VII. FUTAM; 1. Maximum IL (3) Bős-, 
ke, 2. Dictator (Ili) Szabó L., 3. Bandita (3) 
Biernáczky. Fm.: Cliesnut, Sámson. Daru, Anna- 
bel, Bellaior, Pan, Heros, Abwcchslung. Tot-t 
10:30, 12, 12, 13.
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A szerkesztésért és kiadásért felel; ■ 
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