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Döntetlen a magyar-osztrák mérkőzés

Gömbös Gyula ellen 
bombamerényletet akart 
elköuetni egy kommunista 

A rendőrség leleplezte és elfogta a gonosztevőt
”Á dunántúli városok rendőrségei napok 

'óta csendben nyomoztak egy úgyszólván az 
egész országra kiterjedő földalatti kommu
nista szervezkedés ügyében. A nyomozás só
fán letartóztatások is történtek. Sopronban 
és Szekszárdim elfogták a kommunista moz
galom vezetőit, továbbá azokat az embe
redet, akik az agitátorok szolgálatába sze
gődlek.

A soproni rendőrség többek között kézre- 
keritett egy Rózsa József nevű 25 éves kecs
keméti származású munkanélküli napszá
most is, aki

nemcsak azt vallotta be, hogy moszkvai 
megbízásból és Bérsen át Moszkvából 
kapott pénz segítségével szervezte Sop
ron megyében a titkos kommunista moz
galmat, hanem egyéb szenzációt kellő 

vallomást is tett.

Rózsa József a soproni rendőrségen be
ismerte. hogy

merényletet akart elkövetni Gömbös 
Gyula miniszterelnök ellen.

A merényletet a miniszterelnök tervbevett 
soproni látogatásának idejére készítette elő. 
Fantasztikusnak látszó vallomása szerint, 
társakat is keresett ehhez a gálád vállalko
záshoz. Részletesen elmondotta, hogy a 
bécsi titkos kommunista központból Nyugat- 
Magyarországon át egy bombát juttattak 
volna hozzá

Ezt a bombát cinkosaival együtt a sop
roni városháza közgyűlési termében rej
tette volna el és a merénylet akkor tör
tént volna, amikor Gömbös Gyula mi
niszterelnök a város díszközgyűlésén 

megjelenik.

Rózsa, aki a rendőrség előtt meggyőzödé- 
■es felekezctnélküli kommunistának vallotta 
magát, kényszeredetten ismerte be, hogy

sem Sopronban, sem a környékén egyet
lenegy olyan emberre sem talált, nkl az 
aljas gonosztett előkészítéséhez segéd

kezet nyújtott volna.

A soproni rendőrség most nyomozza Rózsa 
'József előéletét. Annyit már tudnak, hogj- 
ez az ember néhány héttel ezelőtt érkezeti 
Kecskemétről Sopronba. Kecskeméten isme
rősei mint elzüllötl, csavargóról beszélnek 

róla, viszont a Sopronban letartóztatott többi 
kommunista arról tett vallomást, hogy

ő volt a környékbeli mozgalom legfőbb 
irányítója,

ő volt az, aki terjesztés céljából kiosztotta a 
Becsből érkezett láziló röpiratokat.

A röpiratokat az agitátor megbízottai külö
nösen Bükk, Lövő, Kopháza, Lózs és Nagy- 
lózs sopronmegyci községben terjesztették. 
A falvakban éjszakának idején lázitó tar
talmú vörös cédulákat is ragasztottak ki a 
házak falaira.

A földalatti mozgalom nagyon kevés hí
vet tudott szerezni.

Azok az emberek, akiket Rózsának sikerült 
megtévesztenie, már majdnem valamcny- 
nyien a soproni rendőrség fogházában van
nak. Elfogták Benézik János kéményseprő
segédet, Bolt: Lajos cipészsegédet, továbbá 
Nagy Endre. Leifncr Frigyes, Babos János, 
Szíjártó Ferenc, Szalag János és Kovács Fe
renc munkásokat.

Ezek az emberek is azt tanúsították, bőgj’ 
Rózsa József hamis útlevéllel felszerelt kül
döncök utján

bécsi kommunista forrásból kapta a 
mozgalomhoz szükséges költségeket és

Egymillió résztvevő, hétszáz világító bomba, 
hatvanezer ágyulövés a német 
nemzeti szocialisták május elsejéjén 

Frankfurtban ledöntötték Heine szobrát
Berlin, április 30.

f.l Hétfői Napló tudósítójának tclefonjc- 
lentése.) A mai május elsejei nemzeti szo
cialista ünnep előkészületei vasárnap befe
jeződtek. A tempelhofi mezőn megtartandó 
mai nagy népünnepélyen

egymillió ember részvételére számíta
nak.

Este gigantikus méretű tűzijáték lesz. 
Hetek óla valamennyi berlini tűzijáték
gyár a tempelhoíl nagy tűzijáték előkészí
tésén dolgozik, Négyszáz ' uréter liösszu 

állandóan hangoztatta, hogy Moszkvá
ból dirigálják.

A soproni rendőrségen kívül más vidéki 
városok rendőrségei is több kommunista 
sejt tagjait tartóztatták le és szakadatlanul 
nyomoznak a széleskörű kommunista moz
galom ügyében.

Szekszárd, április 30.
(A Hét [ói Napló tudósítójától.) Gricz- 

mann Gyula dr. rendőrtanácsos, a szekszárdi 
államrendőrség vezetője hosszabb ideje 
ílgyeltetetelt néihány embert, akiket kommu
nista szervezkedéssel gyanúsított. Csakha
mar megállapította, hogy

a tintái földmlvesek é.s Iparossegédck 
között állandó kommunista agitáció tör

ténik.
Ezen a nyomon elindulva, elfogott a szek

szárdi csendőrség egy Scllő László nevű 
embert, aki kereskedelmi utazónak mondta 
magát. Megállapították róla, hogy ö

a vidéki kommunista szervezkedés 
vezére.

Az állítólagos Sellőnél talált összes okmá
nyok hamisak. Születési bizonyítványa, is
kolai bizonyítványai és ügynöki igazolvá
nyai mind hamisítványok. Ezeknek a segít
ségével körülbelül égj’ év óta járta a vidéket.

fronton eresztik fel a rakétákat, ölven 
mérnök intézi a rakéták kilövését. Kern 
mürepülő akrobatikus mutatványokkal fogja 
szórakoztatni a közönséget.

Hétszáz vllágitóbombát röpítenek szét

egy másik pilótamutatvány keretében. A 
tűzijátékot hatvdhezer mozsárágyulöveg 
pergőtüze fejezi be.

Berlinben egyébként vasárnap két gyű 
lés volt. Az acélsisakosok vezetői tartottak 
gyűlést, amelyen Seldtc munkaügyi rninisz-

Debreccnbcn, Miskolcon, Győrött, Pé
csett, Kaposváron. Békéscsabán és Szék- 
szerdán mindenütt kommunista sejt*  

szövetséget alapított.
Az agitátor nem akarja megmondani igazi 

nevét és múltjáról sem ad felvilágosítást. 
Ujjlenyomatait felküldték az országos bűn*  
ügyi nyilvántartóba.

Á szekszárdi rendőrség öt kommunista 
sejtet ugrasztott széjjel és letartóztatta Flach 
Imre aszfalossegédct, 'Zombai József sütő
mestert, Szabály Béla péksegédet, Marton 
József cipészsegédet és Prantncr József föld*  
mívest. Ezek terjesztették a környéken a 
kommunista röpiratokat.

A szekszárdi mozgalom megbízottja Flach 
Imre volt, akinek a bátyja Moszkvában él. 
ö közvetítette az érintkezést a rejtélyes Sellő 
és a sejtek közölt.

A szekszárdi rendőrség értcsitésére
a legtöbb vidéki városbún megkezdték 

a nyomozást
Az állítólagos Scllőt vasárnap Szckszárdról 
Pécsre és Kaposvárra vitték, hogy ott szem*  
besilsék a sejtek tagjaival.

A titokzatos kommunista vezér nemcsak 
a fiatal iparosok és földmivesek, hanem a 
leventék közöli is kisérletezctt a földalatti 
mozgalom megszervezésével.

tért hízták meg a szövetség ügyeinek telj*  
hatalmú intézésével. A német sajtó biro
dalmi szövetsége is gyűlést tartott, amelyen 
kimondották, hogy

a jövőben nem lehetnek tagjai a szö
vetségnek zsidók és marxisták.

Majd dr. Dietrich Ottót, a nemzeti szo
cialista párt birodalmi sajtófőnökét válasz
tották elnökké.

Lipcsei jelentés szerint az ottani kultur*  
biztos a lipcsei opera összes nem-árja tag
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falt elbocsátotta.
Frankfurti jelentős szerint
Heine Henrik frankfurti szobrát Isme
retlen leth-Ktk ledöntöttük ■ talapzatá

ról.
'A városházin ugy határoztak, hogy a szob
rot nem állítják vissza eredeti helyére, ha
nem a Vftlkerimrcumban fogják elhelyezni,

i Imban Dreher óllainbizlos rendeletét 
adott ki, amelyben az összes nyilvános szó
ra kötőhelyeket utasította, hogy piákéi tokai 
helyezzenek el a következő felírással:

Német nő nein dohányzik!

Washingtoni jelentén szerint Luther dr.t 
az uj washingtoni német követ levelet in
tézőit a politikai tudományok akadémiájá
hoz, amelyben ezt irta: Az uj német rezsim 
felbecsülhetetlen szolgálatot tett az embe
riségnek azzal, hogy a nemzetietlen kommu> 
niznius ellen harcra indult.

ValutacsempOszés miatt 
letartóztatták Talel 

jfőállamügyészt
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Nagy feltűnést keltő letartóztatás 
történt Stuttgartban, az országos törvényszék 
palotájában.

Hivatali szobájában letartóztatták dr. 
Tafel főidlarnögyészt.

’Az a válj ellene, hogy Srhwartzkopf dr. 
zneghzököll lionkigazgaló yalulacsempészé- 
seiben bűnrészes.

ftchwarlaknpf dr. vahitacaampéazési ügyé
vel kapcsolatiján

letartóztatták Kohlliaininer dr. vállalati 
Igazgatót Is,

oki nz Ismert Kohlhammer-té\e könyvkiadó- 
vállalatnak egyik tulajdonosa.

Antal István:
a keresztény politika nem 

ieazitövas, hanem Összekötő 
kapocs

A Pátria Klub vasárnap tartotta tizévé*  fenn
állásának jubiláns közgyűlését,

A közgyűlés után lársasvacsora volt, amelyen 
dr. Hímig Zoltán elnököli, meleg szavakkal 
üdvözölte <lr. Antal István mlnisateri tanácsos 
sajtófőnököt.

Antal István nagyszabású beszédben vála
szolt ag üdvözlésre és niagasatániyaláiu elő. 
adást tartott a keresztény nemzeti politika 
tartalmáról.

Hivatkozott Gömbös Gyula miniszterelnöknek 
legutóbb tarlóit beszédére, melyben leszögezte, 
hogy n keresztény nemzeti politika célkitűzé
seit é» ennek alapján hangaulyorla Antal Ist
ván, hogy a keresztény nemzeti politika 

nein íeszltrtvns pártok és fclckezctck kli- 
BÖtf, hanem ÖMsaekülő kapocs, amely 
összefogja az egéss magyar tártnidalmat.

Ezután lelkes tapsok között beszélt a flntal 
generáció célkitűzéseiről és a keresztény nem
zeti politikának a miniszterelnök állat hangoz
tatott irányáról,

— Gandhi újabb 21 napos böjtöt kezd — 
halálától tartanak. Londonból jelentik: Gandhi 
sas Aznap mngáhoa kérette a börtönbe fiát s 
kösőlle vele, hogy május 8-án 11 napot böjtét 
l.etd. Böjtjének nincsen politikai háttere, egye
düli célja az önmegtiszlilAs. Hívei meg vannak 
győződve, hogy a: ti jobb böjt Gandhi ment he tét
len halálát jelenti.

POLITIKAI NAPLÓ
fmrédy Béla pénzügyminiszter szombaton 

rsle befejezte genfi tanácskozásait és vasár
nap visszaindult RndqpeMre. A pénzügymi
niszter ma, hétfőn este érkezik vissza Bu
dapestre és kedden már résztvesz a képvl- 
pelöház ülésén,

♦
.4 Független Kisgazdapárt n képviselőtiAr 

tnunkájánnk megindulásával folytatja vidéki 
agiláclóját. Remélik, hogy a kormány, illelölee 
«• közigazgatási hatóságok, a gyüléstilalom da
cára, nem gördítenek komoly akadályokat az 
elé. hogy n vidéki polgársággal közvetlenül 
érintkezhessenek. Ha rendes népgvfllésckrc nem 
kapnak engedélyt, akkor pértebMek és párt 
ssesorák keretűben igyekeznek folytatni agilá 
dójukat.

H’oW Károly n képviselőház pénzügyi bi
zottságának egyik ülésén kirohant Sztra
nyavszky Sándor, a Nemzeti Egység Pártjá
nak elnöke ellen és többek kötött kijelen
tette, hogy nem szerelne annak a pártnak 
a tagja lenni, amelynek Srlranyavszky a: 

HL4B Megnyílt

IIIUCSNVÁK 
SÖRÖZŐJE 
h „Nemnetl Színházból" 
(Vl||„ Józsel-körut 3.)

S
vam: mai vtwnyokho*  alkalmazkodni, oloaá on jót adni.

Egyplncór-randaier!
MVCK1MYAK HAHOt.V vrndáglőa.

elnöke. Wolff haragja azért keletkezett, mert 
Sztranyavszky kritizálta a főváros gazdál
kodását. Wolff ék viszont azt mondják, hogy 
Sztranyavszky azért haragszik a fővárosra, 
mert olt nein az ogvségczpárt, hanem ők ott 
az urak. Az ügynek különben folytatása 
lesz a Belvárosi Polgári Párt hétfői va
csoráján, melyen Sztranyavszky Sándor — 
kótsi'gh lénüi a tőle megszokott temperamen- 
tuinmal — válaszolni fog Wolff Károlynak 
és egyben Ismertetni fogja részletesen az 
egységezpgrt álláspont iát a főváros és púnak 
üzemi gazdálkodása ügyében.

A népjóléti minisztérium megszüntetésével a 
szociálpolitikai ügyeket — mint ismeretes —, 
szétosztották egyes minisztériumok közölt.
Ezzel kapcsolatban szó volt egy társadalom-

Újabb súlyos akadályok tornyosultak 
a leszerelési konferencia elé

A kisantant konferenciája Géniben
Genf, április 30.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A leszere
lési konferencia munkája elé ismét súlyos 
akadályok tornyosulnak, amelyek rendkívül 
lekötik a genfi nemzetközi politikai körök 
Ügyeiméi. A Genfbe érkezett

báró Aloisi, Mussolini kabinetfőnöke 
vasárnap egész sereg mérvadó politikai 

személyiséggel tárgyalt. 
Általános pz a felfogás, hogy báró Aloisi. 
Mussolini négyhatalmi paktumának reaktivá- 
látót szorgalmaira, mert az olasz miniszter

Május 1: harmincötezer költözködés 
Budapesten

Az elmúlt évtizedek költőzködésl krónikájá
ban nem jegyeztek még fel olyan mozgalmas 
szezont, mint az idei május elseje. Talán nincs 
olyan pesti utca, ahol ma reggel öt-hat búto
ros kocsi ne sorakozna fel. A sok rozzant, 
öreg szekrény, ágy, kredeuc és díván elindul 
--- <it olcsóbb lakás felé. Mindenki azért köl
tözködik Budapesten, mert

drága volt a bér, nagy volt a lakás 
és sikerült kisebbet, olcsóbbat találni. Közvei. 
lenül a májusi bérnegyed előtt legtöbb ház
tulajdonos mérsékelte is az árakat,

de aa egy-, kél. éa liáromszobús lakások 
bére még mindig elég magas, 

legfeljebb néhány kladhatatlan nagy lakás 
Arát szállították le mélyebben. Különösen a 
főváros centrumában a nagylakások bérei túl
zottan magasak és nem állanak arányiján nz 
általános rrlcsóljliodáiJ folyamattal. Ma már a 
szobánként! 500—600 pengős nagylakásokat 
nem lehet megfizetni.

A május elsejei költözködés arányairól a

Zajos örömmel ünnepelte
a Városliget május elsejét

Megkezdődött az evezős szezón a Dunán
Vasárnap délután a Városliget bejárata elé 

nyugodtan ki lehetett volna tenni a „Megtelt” 
táblát. A mutalványosbodek és az elárusiló- 
sálrak sokasága között tömött sorokban hul
lámzott egész, délután és egész éjszaka a sok
ezer főnyi közönség.

Vasárnap ünnepelte Budapest májas else
jét.

Kitörő jókedv és harsogó kacaj vegyült össze 
a vásári trombiták rikoltozásával. Szólt a cl- 
gánymutsika, süvített a jatt, bömbölt a rádió 
és

mulatott 8 publikum.
A vurstli május elsejéje a lizfilléres virslik és 
a 20—450 filléres óriáskiflik jegyében folyt le. 
De árért jutott vendég a nyári vendéglősöknek 
is. Bízvást megállapíthatjuk, hogy a Városliget 
premierje jól sikerült. Az egyik vendéglő ciótt 
hitleresrc nyírt bajuszu orosz gárdnhadnngy 
imilormisu angyalföldi legény csábította szép 
sikerrel n publikumot a sörivásra. Másutt vi

Ma reggel életbeléptek a Budapesti 
Nemzetközi Vásár utazási 
kedvezményei MAr meall,,lu„ , Mt ,de8e„.

forgalma — Külön vonatok érkezését 
jelentették be Európa minden részéből

Szombaton, május O.ún délelőtt in órakor nyí
lik meg a Budapesti Nemzetközi Vásár Gömbös 
Gyula miniszterelnök és a magyar kormány tag- 
jainuk látogatásával. Az ünnepélyes megnyitás 
után, amelyen egyébként természetesen részt 
vesznek az állami és fővárosi hatóságok, a dip
lomáciai testület, n felsőház és képviselőház 
tagjai, valamint a magvar gazdasági, társadalmi 
<s kulturális élet kiválóságai, szombaton déli 12 
ólakor nyílik meg a vásár a nagyközönség szá
mára.

A vásár idegenforgalma, már szinte egy hét

CYANOZ K°MLÓ^ TAKARÍT

politikai bizottság megalakulásáról, mely egy
ségesen irányítaná a szétosztott szociálpolitikai 
kérdéseket. A pénzügyi bizottságban a minisz
terelnökség költségvetésének tárgyalása alkui
méval Gömböt Gyula miniszterelnök kijelen
tette, hogy a tervbevett társadalompolitikai bi
zottság megalakítása meg fog történni. Amint 
értesülünk, inog! már a legközelebbi időben 
meg is alakul a szociálpolitikai tudomány el
méleti és gyakorlati férflaiból éa a mlpliité. 
riumok delegáltjaiból összeállított bizottság, 
melyben — hir szerint — vezető szerepe lesi 
Komit Gyűl*  kultuszminliateri államtitkárnak.

Lillafüreden tartja a költség vetél Jetár- 
gyalása Után pártértekezlelét az egységes- 
párt és pedig az eddigiek szerint május hó 
28 lka körül.

elnök a paktum tervét korántsem ejtette el.
Aloisi vasárnap Nadolny német nagykövet

tel, Masslgli frtmeia államtitkárral, a török 
és görög külügyminiszterekkel, Ilügel osztrák 
követtel és a Népszövetség főtisztviselőivel 
tárgyalt,

Ilir szerint a kisántánt elhatározta, hogy 
a májvs végére kitűzött konferenciát 

megelőzően legközelebb értekezletet tart 
Genfben

s ezen a három állam külügyminiszterei, 
báró Aloisi genfi tárgyalásaival kaposolalbáll 
folytatnak beható tanácskozást.

A főváros tőbérlőinek egy- 
heted része lakást változtat

következő érdekes adatokat tudtuk meg!
— Budapesten *

♦ 35.000 költözködést
bonyolítanak le a májusi szezonban. A fővá
rosnak 250.000 lakása van, ilyenformán tehát

■ pesti főbérlők egyheled része költözkö
dik.

A legtöbb költözködés aránylag az UJ-Lipót- 
városban történik, de rengeteg költözés esik 
az Erzsébetvárosra és a Józsefvárosra is.

A szállítmányozó vállalatok nagy kon
junktúrát reméltek

a májusi költözködésektől, de igen sok alkal
mi autóiuvarozó és pestkörnyéki gazdálkodó 
lovaskocslja éles konkurrenciát csinál a pesti 
speditőröknek.

A költözködések legnagyobhréue ma, bét- 
főn bonyolódik le.

A hét végén is sokan költözködtek már, de az 
igazi, nagy forgalom ma reggel kezdődik.

szont az elmúlt hónapok szenzációit Ígérték 
potom negyven fillérért — viaszkba öntve. 
Forogtak a körhinták, kinyitottak a cirkuszok, 
a Városliget teljes üzemmel megkezdte a.sze- 
zónt. Rengeteg bécsi vendége akadt az Állat- 
kertnek is. A budapestiek csak a kerítésen 
bámullak be, talán a magas belépődíj miatt. 
Tény az, hogy míg csak világos volt, sűrű 
emberfürtök csüngtek az Állatiért kerítésén.

Vasárnap éledt uj életre
a dunai cvezős-szcBOn Is.

A vadevezösök ezrei szállták meg Újpest fö
lött a Dunát. Rengeteg vendégük akadt a parii 
kocsmárosoknak is. A strandi’letet az Erzsé- 
bet-hid alatti Duna-qszodában egy kövér 
öregur képviselte, aki egyedüli vendége volt 
az uszodának a a kora délutáni éráktól kezd, 
ve, mig csak a nap sütőit, kinnfeküdt a májusi 
verőfényben.

Vasárnappal a tavaszt kihagyva, beköszön
tött Budapestre a nyár. 1

tel korábban, hétfőn reggel Indult meg, mert 
május 1-ének hajnalától kezdve már érvény
be léplek « vár-ár összes utazási és egyéb 

kedvezményei.
Hétfőn reggeltől kezdve tényleg meg Is tellek 
már Budapest szállodái, amelyekben a vásár 
50%-os utazási kedvezményével érkező közön- 
sége n Székesfővárosi Idegenforgalmi Hivatal 
utján jórészt már napokkal ezelőtt foglalt szo
bái.

Tömegével érkeznek bejelentések a szomszé-

dós országokból és a távolabbi külföldről Is, 
ahonnan számos városból külön vonatok érke. 
zését is jelentették. Elsőnek a milánói kereske
dők, gyárosok és vállalkozók nagy csoportja 
már a vásár első napjaiban érkezik külön vona
lon Budapestre. A csoportot az olaszországi me- 
ncljegyirodák állították össze. Az olasz külön*  
vonaton több mint ezer látogató érkezik. Ezen 
belül Velencéből is érkezik olasz csoport, amely, 
nek útját a Wngons-Lits szervezte, Igen nngy- 
jelentőségű csoport érkezik Berlinből is, ahol a 
berlini magyar Idegenforgalmi iroda a nőmet 
diplomás kereskedők részére állított össze kü» 
lönvonatol. Münchenből az ottani magyar ide
genforgalmi iroda szervezésében külön vojiat 
érkezik gazdasági érdeklődők köréből. Bécs. 
bői főkép egyes utasok érkeznek nagy számmal, 
de külön csoportot szervezett itt a? ausztriai 
kiskereskedők szövetsége tagjai sorából is. Kas
sán a mencljegyiroda szervez külön vonatot, 
amely egybegyűjti a Kassával szomszédos váró, 
sok közönségét. Különvonalot szerveznek a vá
sár tartama alatt Prágában is. Ez a vonal Po
zsonyon át érkezik Budapestre. Igen élénk az 
érdeklődés Ausztria tartományi fővárosaiban. 
Erdélyből tömeges látogatások híre érkezik. 
Jugoszláviában is már hetekkel ezelőtt megin
dult az útlevelek váltása. Számos lakáselőjegy
zés történt a bolgár, görög és (örök látogatók 
számára. De ezenkívül nagy érdeklődés mutat
kozik a nyugati országokból is, ahol a vásár tb. 
képviselői és a menetjegyirodák már hetek óla 
árusítják a vásár igazolványait,

Budapest idegenforgalmi iparágai rekordláto- 
gatAssal számolnak a május 6-án megnyíló Áru- 
mintavásár alkalmából, de

gondoskodás történt arról, hogy még a leg
forgalmasabb napokon is minden érkező 
akadálytalanul jusson a leggyorsabban a 

megfelelő olcsó éa jó elszálbUolásboz.
A vendégek elszállásolásáról egyébként ezúttal 
is Budapest Székesfőváros Idegenforgalmi Íi>va. 
tala gondoskodik, amely e célra kirendeltsége
ket létesített Budapest Összes pályaudvarán és 
hajóállomásán.

RÁDIÓ BÖRZE
Ve«x, •?/««/, csőrül

Villany gramofonok ...........................Pengő so—tői
llaru<i»hat<i táska rádlóköBsütékek .. Pengő 1M.- -tői 

IV., Királyi Pál.uU-n xo, Kálv|a-tér sarokház.

Elliint rendőrfelügyelö 
Beer Vilmos postatanácsos 
özvegye Jelentelte be a rend

őrségen Schödl eltűnését 
Érdekes ellőnéd ügyben indított nyomozást a 

rendőrség vasárnap, beér Vilmos postatanácsos 
özvegye bejelentene a főkapitányságon, hogy 
családjának egyik régi ismerőse,

Schödl Rudolf nyugalmazott rendőr
felügyelő napokkal ezelőtt eltűnt 

és azóta nyomaveszett. Beérné bejelentésére 
indult meg a vizsgálat, amely vasárnap estig 
azt állapította meg, hogy Schödl Rudolf az 
utóbbi időben a honvéd gyógyfürdőben lakott, 
A nyugalmazott rendörfciiigyolö

súlyos reumában szenvedett
s ezért vett lakást a gyógyfürdőben, ahol beteg
ségét kczcltolto.

Schödl gyakran látogatta meg Beér Vilmámé 
családját. Néhány nap elölt is Beer Vilmosué 
Maros-utca 7. szám alatti lakásán járt és ekkor 
olpanaszolta, hogy rövidesen elhagyja a honvéd
gyógyfürdőben lévő lakását.

Derűsen, jókedvűen beszélgetett cl Bcer- 
névet,

akinek megigérle azt i«, hogy a májusi költöz
ködésnél segítségére lesz. Beérné ugyanis teg
nap költözött cl Maros-utca 7. számú lakásáról 
a Maros-utca 15. számú házba.

Miután Schödl Becréklöl clbucsuzoll, egy 
Krisztina-köruli vendéglőbe ment, ahol eszten
dők óta minden nap megfordult. ]lt is

Jókedvűen elbeszélgetett a vendéglőssel, 
aztán eltávozott s azóta nyomaveszett,

A honvéd-gyógyfürdőben annyit tudnak az el
tűnt rendőrfeliigyelőről, hogy csütörtökön még 
utasítást adott a személyzetnek, hogy

időben vessék meg az ágyát, mert korán 
hazatér pihenni.

Azóta azonban hiába várták ide Schödl Rudol
fot — nem jelentkezett többe.

A rendőrség most mindenütt keresi nz eltűnt 
rcndőrfcliigyclöt, do eddig nem akadlak nyo
mára.

Zsoldos clökezzlt polgári és 
köxőplekolat niMán- 
vizsgákra, trettetfll- 
pe. vii. npbáijv-u. M

legjobbfjp részletre
DUlOri Tomorv ;,

la legulcRőLbaa 
Vásárolhat.Vili, 
arosa-utca 19

háló P 879,-. KomhlnóM hátó-»hédH P

Dr. FENVES SZAKORVOS 
vér. hör ej nerBlbciogek 

n»k rendel ocAet nap 
1. Mókussal Ezonbaa.
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A pesti valuta frontnak rendkívül 
kés, meglepő eseménye van: 
ságok hivatalosan közölték 
rendőrséggel, hogy

Kemény Pál magánbankárt 
kiadott "

érde- 
a bécsi ható- 
a budapesti

„ az ellene
elfogatóparancs alapján ott le

tartóztatták.

értesítés nem is mondott többet 
Pál elfogatásáról, vasárnapra

Az első
Kemény 
azonban már bővebb és részletesebb jelentés 
érkezett az elfogott bankárról. Eszerint Ke
mény bankár, aki néhány hónap óta lakik 
Bécsben, a Belváros egyik csendes utcájá
ban a Hollandstrasse 9. szám alatt lakott 
és itt, mint kereskedő jelentette be magát.

Néhány nappal ezelőtt
névtelen feljelentés érkezett a bécsi 

rendőrhatósághoz

és ez adta tudtul, hogy Kemény Pált, aki 
Bécsben tartózkodik, a pesti rendőrség kö
rözi. A bécsi rendőrség nyomozást indított 
és csakhamar megállapította Kemény Pál 
lakcímét és nyomban letartóztatta.

Kemény Pál két nagyobb valutabünügy- 
hen is szerepelt az utóbbi időkben. Mindkét 
ügy élénk feltűnést keltett a pesti zugvalu-

tások frontján. Az első bűnügy szereplői: 
Popper León volt lözsdés és Neumann I'er- 
dinánd kereskedő és fivére Neumann Ár
min magánhivatalnok voltak.

A másik valutaügy, amelyben Kemény 
Pálnak szerepe volt Guttmann Mór, Wolffin- 
bér Árpád budapesti tőzsdések és Weinbcr- 
ger József szatmári kereskedő bűn perc volt.

Az 58 esztendős Kemény Pál már a béke
időkben feljárt a tőzsdére. A háboruuláni 
nagy konjunktúrában

hatalmas összegeket keresett, de époly 
gyorsan elvesztette, amilyen gyorsan ké

résié a vagyonúi.
A devizazárlat utáni időkben a zugforgalom
ban tiltott valulaügyletcket bonyolított le, 
mire eljárás indult ellene és külföldre szö
kött.

Kemény kiadatása iránt a budapesti ható
ságok megtették a szükséges lépéseket, bár a 
védetem azzal érvel, hogy valulaiigyben ki
adatási jogviszonyban nem állunk Ausztriá
val. Értesülésünk szerint azonban

Keményt Budapestre fogják szállítani, 
hogy felelősségre vonják az ellene indult 
bűnügyben.

nz

Megdöbbentő erkölcsbotrányt 
lepleztek le a Nyírségben

Harmincszoros angyalcsinálás miatt őrizetbe 
vették Reha Erzébet szülésznőt — A szülésznő 
páciensei szerint egy előkelő ur küldte őket 
az angyalcsinálóhoz

Debrecen, április 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Nagyarányú angyalcsinálást bűnügy 
foglalkoztatja most a nagylónyai csendőrsé
get és a nyíregyházai ügyészséget.

A csendörséghcz ugyanis bizalmas bejelen
tés érkezett arról, hogy

Reha Erzsébet, Naglónya községi szü
lésznője tiltott műtéteket végez.

'A megindított nyomozás során kiderüli, hogy 
valóban sorozatosan elkövetett bűncselekmé
nyekről van szó, amennyiben eddig is 
megállapították, hogy a szülésznő

harminc esetben

Végzett tiltott műtétet.
A szülésznőt

a csendőrség őrizetbe vette

már

és átadta a nyíregyházi királyi ügyészségenk, 
ahol azután teljes eréllyel foglak hozzá a nyo
mozáshoz. Megállapították, hogy Reha Erzsé
bet a legprimitívebb, durva eszközökkel vé
gezte el a műtétet. Alapos gyanú merült fel 
arra is, hogy

a szülésznő működésének halálos áldo- 
zului is vannak

s az ügyészség most erre is kiterjesztette a 
nyomozást.

A tiltott műtéten átesett asszonyok és leá- i 
nyok különben majdnem

mind nzt vallották, hogy egy közismert 
előkelő emberrel volt viszonyuk és az ű 
biztatására fordultak a szülésznőhöz, 

hogy megszabaduljanak a viszony kövclkcz- 
ményeilöl.

,, Véletlenül a szomszéd zsebébe nyúlt" 
a fegyházból szabadult zsebmetszö

Veszedelmes zsebtolvaj került vasárnap dél
ben a főkapitányságra. Katz Jenő 32 éves rovott- 
múltú kereskedősegédei legutóbb négy esztendei 
dologházla ítélték, ;

két héttel ezelőtt szabadult ki
és visszatért Budapestre.

Vasárnap délelőtt a Nagykörúton egy zsúfolt 
4-es jelzésű villamoskocsi perronjára szállt fel 
és ott 

belenyúlt egy utas zsebébe.

Az áldozat észrevette a zsebtolvajlás! kísérletet

Íés rendőrnek adta át a megszeppent Katzot, akit 
előállítottak a főkapitányságra. Olt azzal véde
kezett, hogy

véletlenül nyúlt be a szomszédja zsebébe, 
de a rendőrségen azonnal leleplezték kilétét és 
jót nevettek a naiv mesén.

Katz Jenőt egyelőre a főkapitányságon tartják 
és hétfőn délelőtt döntenek további sorsa felelt.

Leütötték és a patakba dobták 
Torday András szikszói gazdái

Miskolc, április 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefón- szói gazdálkodó holttestét vasárnap hajnal*  

jelentése.) Megdöbbentő gyilkosság ügyében bán a Bársonyos patak medréből fogták ki. 
indilott nyomozást vasárnap reggel a szik- *

szói csendőrség. Torday András 53 éves szik-

A lakosság azonnal jelentést tett a csend-

őrségnek. Bizottság szállott ki a helyszínre. 
Megállapították, hogy

Torday András fején és végtagjain sú
lyos sérülések nyomai vannak s minden 
valószínűség szerint Torday gyilkosság 

áldozatául esett.

A bűntényt ugy rekonstruálták, hogy Tor- 
dayt hátulról megtámadták, majd miután 
léütötték, az eszméletlen embert bedobták 
a patakba. A csendőrség átkutatta a patak 
partját és a parttól mintegy 500 méternyire 

dulakodás nyomait és vérnyomokat 
találtak.

A tettes, ugy látszik, itt támadta meg a 
gazdát, majd miután leütötte, a patakhoz 
hurcola.

A csendőri nyomozás során eddig még 
nem tisztázódott, hogy rablási szándékból 
ölték-e meg Torday Andrást, 
bosszú müve volt a gyilkosság.

Vasárnap délben a csendőrség őrizetbe 
vett egy napszámost, akit a gyilkosság 

elkövetésével gyanúsítanak.

A napszámos régi haragosa volt Tordaynak. 
Vasárnapra virradó éjszaka néhányat! látták 
a patak körül, ott, ahol a gyilkosság nyomait 
fölfedezték.

Az őrizetbe vett ember tagadja, hogy 
bármi köze lenne a gyilkossághoz.

A csendörség ina több tanúval szembesíti, 
s azután fog dönteni további sorsáról.

44204

a telefonszáma Gróf Károlyi Tmre 
Hamzsabég-i Parcellázási Irodájá

nak, amely Önnek telek
vásárlásnál nemcsak

vagy pedig

A rendőr kardparbaja 
garázda részegekkel

Vasárnapra virradó éjszaka véres verekedés ját
szódott le Pesterzsébeten, az Előd-utcában.

Rákóczi László szobafestő és fíöröndy Kálmán 
hentes ittas állapotban tartottak hazafelé, amikor 
az utón szembetalálkoztak Cscntlcr József kőmű
vesmesterrel, aki 20 esztendős Ferenc nevű fiával 
tartott hazafelé. A fiatalemberek

rátámadtak a kőművesmesterre és flárn, 
ütlegelni kezdték őket.

A közelben tartózkodó Simon VIII. József rend
őrőrmester a kőművesmester segitségérc sietett. 
Rákóczi a rendőrnek is ellenszegült, egy kemény 
tárggyal Simon felé csapott és

n rendőr jobhkezén megsérült.
Simon erre kardot rántott, amit a fiatalemberek 

ki akartak csavarni kezéből, miközben Rákóczi 
három ujja megsérült. A mentők kötözték be sé
rülését ,majd barátjával együtt

előállították a pesterzsébeti kapitányságra, 
ahol megindult ellenük az eljárás.

csai^iíil oithont
Ifiteslt,

fflZtBSÍÖg.
Pompás termő gyümölcsösök, 
szőlőterületek, vadregényes 
erdős részek. Óriási strand
fürdő, gyönyörű őserdős park
ban. Olcsó árak 4—8 évi rész

letfizetésre.

is

Hamzsab£i98Q!Gp
(Érd)

Május 7-től minden vasár- és 
ünnepnapon ingyenes 

autóbuszjárat
ül!., Erzsétsel-L'BFU! 1$ 

alatti városHrodánktól. Autóbuszok 
indulnak: délelőtt fél 9—11-ig 

és délután 3 órakor.
Telefon:

ÍS4-2-aa

Hl. Eorzeviozy mm 
hantija Meqmúrgezte magát, azután SoKánt 

laienthezett a MKüs-ttóráaztJíin
Vasárnap délután a Rókus-kórház ügyele

tes orvosánál jelentkezett egy jólöltözött 
fiatalember:

.— Doktor ur — mondotta — luml- 
nállal megniérgeztem magam ...

Az orvos azonnal elsösegitségben részest- 
tette, ezután egy kórteremben helyezték el.

Rövidesen kiderült, hogy az önként je
lentkező öngyilkosjclölt

Ifj. Berzeviczy Albert, 19 éves MÁK- 
tisztviselő, 

távoli rokona Berzeviczy Albertnek, az Aka

démia elnökének.
A fiatalember édesatyja Berzeviczy Adal

bert nyugalmazott főszolgabíró az Úri-utca 
42. számú házban lakik.

Ifj. Berzeviczy Albert a MÁK tatabányai 
telepén teljesített szolgálatot. Néhány nappal 
ezelőtt jött vissza Budapestre.

Tegnap clküllöziitt édesapjától és a 
Bellevue-szállóban bérelt szobát.

Most azután elkövette az öngyilkossági kí
sérletet. Az eset hátterében állítólag családi 
természetű ügy áll.

Péíizíi&mísífógyái’ Szegeden
Leleplezték a pénzhamisítót
Debrecen, április 30.

(A Hétfői Napló tudósítójának tclcfónjelen- 
tése.) Az utóbbi időben nz egész Alföldön, de 
különösen Debrecen és Szeged környékén na
gyon sok hamis ölvcnfilléres került forga
lomba. Úgy a debreceni, mini n szegedi rend
őrség, valamin! a környék csendőrsége nagy- 
nránvu nyomozást indított a hamis pénzek ter
jesztői eílen és most

Szegeden sikerült n rendőrségnek leleplezni 
a pénzhamisítókat 

és megtalálták a műhelyüket is.

KSZOBYEGTELE
Egész finom szőnyegek, átvetők, takarók, paplanok

A Szenzációs 
BT olcsó árakkal! 

hihetetlen olcsó árban!
I’ —.63 
P -.90 
P 
P 
P 
P 
P 

__ t_______ _ _.......................P 
Duplahurkos ágyelő, rojtos .. P 
Nyírott ágyelő 60X120, rojtos P 
Nvlrott összekötő. 90X180.... P 
Modern pamlagátvető .......... P
Torontáli-szerű pamlagátvető P 
Mokett la pamlagátvető..........T

Strapa spárgafutó....................
Herkules iutó.............................
Herkules futó szélesebb........
Sevilla bőrerős tutó ü.» cm. 
Sevilla bőrerős Tutó 90 cm. 
Perzs a Jaquard futó 65cm. 
Perzsia Jaquard futó 90 cm. 
Rojtos strapa ágyelő............
Duplahurkos Ágyelő  ̂rojtos 

Nvírott ÖB8zekötő?90><18d.‘.”? P 
Modern pamlagátvető .......... P
Torontáli-szerű panilai "

1.40
1.30
I. 90
2.20
3.20 

-.90
270
4.30

II. 50
6.30 

_ 1480 
P 39.—

szőnyegnagykereskedés 
most kizárólag csak 

U., Llpöt-körul 29 
(Berllnl-tér sarok) 

Címre teeaik iigyolni!

P 39.— 
_............   P 4.—

Gyapjutakaró, jó meleg.......... P 9 —
Virágos és müselyempaplan P 7.40 
Virágos clottpapían la .. P 12.50 
Modern szőnyeg, 300X200. rojt P 16.- 
Mlntúzott la szőnyeg jüjokíoo. rojto» P 23 — 
Viktória bouele, 300/200, rojtos P 30 - 
Viktória bouele, 35'1X250, rojtos P 45.— 
Valódi bouclé, la 300X200 .. P 40.-
Valódl la bouele 350 250..........P 60.-
Marhaszőr la bouclé, 300X200 P 59.— 
Marhaszőr bouele la, 35(1X200 P 88.50 
Velour plüss ebédlőszőnyeg.. 1’60.—

Caracül pamlagátvető 
Gyapot cserkésztakaró

Herédl János kocsis Szegeden a Margit utcá
ban rendezte be modernül (<>)•.zrr> M pénzb'””'- 
sitó műhelyét, ahol n házkutatás rorén tizen
nyolc kitűnő klisét talállak, amelyekkel a pénz- 
hamisítást elkövette. Ilerédi a rendőrségen be
ismerte, hogy eddig körülbelül

ezer ötvenflllérest hozott forgalomba
és azokat rokonai segítségével helyeztette cl 
Szegeden és a környéken is.

Miután az ölvenfillércsck hamisítása nagy
szerűen sikerült, most

berendezkedett egv- és kétpengősük bánd- 
tiltására is,

azonban pzek közül a hamisítványok közül még 
nem hozhatott forgalomba egyet sem, mert a 
hamisítás még csak a kísérletezés stádiumában 
volt é.s csnk most készült arra, hogy az egy- és 
kétpengősük kliséit is tökéletesítse.

.Valaki

GRZhRSÁG.OSSRGR, minősé ge. rÉLULínÜLHATRTLAn. 
flSBE5TP0LR-ÉRTÉKESÍTÖkíl 
BUDflPülWILfflOS-ÍSRSZfiRta
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ResoFW ért el a fOváros idegenforgalma
8000 kül.oidi omszeti vasárnap Budapestre Néha-napián hasznos

Vasárnap az első iíMzán szép, verőfényes ta
vaszi hap virradt » tővArosra, ami sokszorosan 
örvendd. s volt, mert ezen a napon a magyar
osztrák fulballir.érkŐzés. a lóverseny és egyéb 
látnivalók a külföldi vendégek ezreit hozták 
Budapestre.

Rekordforgalmat bonyolítottak le az Idegen
forr, idrni Intézmények, amelyeknek 8000 
külföldi elhelyezéséről és szóriikoztalásárói 

kellett gnndoskodnlok.
A vendégek őzőnlése szombaton este kezdő

di tf és vasárnap délig szünet nélkül tartott. 
B*c.|böl  kél kiilönvonat, egy különhajó. Gráeból 
egy kiilönvonat hozta a kirándulókat, azonkívül

ar, autóbuszok, magánuntók és motoros 
jármüvek százai lepték el n Budapest felé 

vcz< tő országutakat.
Egyedid Bé.-sből '(1200 osztrák utó*  Indult el 

Budapestre. A Iull allrnccrs iránt érdeklődőkön 
kisül müvészc|kedyolŐ társságok is jöttek, 
hogy a Műcsarnok nemzeti tárlatát megtekint
sék.

Vasárnap n kora reggeli órákban megteltek n 
háté házak Icrrasral, különösen n fényárban 
úszó Duirnpnrlon volt nagy a forgalom. A szál
lodák előtt pezsdiilő élet hullámzott. Az ide- 
genforgoliíii vállalat niitocnrjai szakadatlanul 
hordták a főváros nevezetességeihez az elragad
tatott idegeneket. Hasonló célból még

50 külön untát kellett beállítani, amelyek 
mindegyike ölöt vendéget vitt.

Sókan, akik csak cgv napig akarlak tartóz
kodni HikI Ipeslcn. , III (láio/lák, hogy tovább 
maradnak. De azért sajnálatos kellemetlen olda
lai is voltak a váratlanul nagy idegenforgalom
nak.

A vendégek százat kiszorultuk n szállodák
ból és n bejelentett magánlakások is elég

telennek bizonyullak u befogadásukra.
Emiatt igen sokan már vasárnap, a kora esti 

órákban kénytelenek voltak elutazni. Az Ide
genforgalmi intézmények •zámára nagy tanulság 
volt a rekord-vasárnap. Elhatározták, hogy az 
«Iszáilásolás kérdéséi megreformálják és újjá
szervezik.

A délutáni órákban különösen
az auloluxlk forgalma érte el a tetőpontját.

A fiílbnllmeccsre és lóversenyre igyekvő zsúfolt 
autók tömege a legszebb békeévek tavaszi vasár- 
napjaira emlékeztetett.

A Hétfői Napló munkatársa végigjárta a na
gyobb budapesti szállodákat. A Dunapalota 
szálloda zsúfolásig meglelt olöhelö bécsi von*  
(légekkel, hasonlóképpen a //unf/órm-szóllodn 
is. amelynek vendégei tőképp az osztrák Touring 
Club tagjai közijl kerültek ki.

A zsúfoltság (erén a pálmát talán a Royal- 
szálíoda vitte el A Rovatban nemcsak a fürdő
szobák tellek meg vendégekkel, hanem még

nz. Igazgatóság fnniícstermébcn la Ideiglenes 
fekvőhelyekéi állítottak fel, hogy vendégei

ket éjszakára elhelyezzék.
Ugyancsak lelt házat Jelentetlek a Palace- 

szálloda, a /’urA-szálló, a Con/fncnfol-szálló és a 
többi nagvobh hotel is. A szerényebb anyagiak
kal rendelkező bécsi vendégek a kisebb szálló 
dákban töltötték az éjszakát, de persze akadtak 
dlyahok Is, akik takarékossági szempontból éb
ren maradtak és ugy vártuk a hétfőn reggel in
duló variatokra.

Rengeteg vendég jutott n gyógyfürdőkkel: a 
Gellért-fürdővel, a Lukácst ilrdővel és Császár
fürdővel kapcsolatos szállodáknak is.

Szállodai szakemberek becslése szerint, a 
Budapesten megfordult néhány ezernyi ide
gen 180—200.000 pengőt költött cl nálunk.
Az Idegenforgalom jótékony hatását megérez

ték a színházak és mozik is. A Király Színház
lián a vasárnap délutáni előadáson táblás ház 
volt, hasonlóképpen a Magyar Színházban Is. 
(As esti előadásokra még a legdrágább jegye 
kel Is eladták u színházak, ami nz utóbbi Időben 
kissé' szokatlan.) Zsúfolt házak előtt játszottak 
n mozik is, mell mindenhova bőven jutott kö
zönség az idegenekből.

A tavasz ébredésében zöldülő Városlget mutal- 
ványoshelyeil é.s vendéglőit is felkeresték a vi
dám osztrákok. Igen sokun. fordultuk meg n 
Weingruhernél.

Az idegenforgalomnak nemcsak nz av.lotaxik,

Szenzációs repriz-müsor! 
Két Igazi világszenzáció!

A oúgy örflöü
Grandiózus dráma. Rendezte: 

F. W. MlMNAl).
Főszereplő:

JEANETTE GAYNOR

A legszebb langö
Bolváry G6tn legvidámabb 

operettje. Főszereplő:

W LLY FORST

HGVELEM Előadások kezdete: 5, ' 6 és 10 
órakor. Az uIró előadáson nagyrészt fel- 

helyárak I 

hanem a garázsok is hasznát látták. A legtöljb 
garázst megtöltötték a külföldi autók és motor
kerékpárok. Egyedül a Cyclop-garázsban

1.30 kocsit helyeztek cl az osztrák vendégek.
A külföldiekből még a vidéknek is jutott. Több 

autóbusz indult A.VrőAőPesdre, amelyek az ot
tani népélet és népviselet iránt érdeklődőket 
.vitték.

Szombaton és vasárnnp este Horvátjárujfalu- 
nál, a magyar-osztrák határon egész aulókara- 
vánok torlódtuk meg. A magyar hatóságok em

A miskolci Kovács-nővérek 
öngyilkosságának halasa alatt 
vasárnap két nővér a Sajóba vetette 
magát Óriási részvét mellett temet

ték el a Kovács-nővéreket
Miskolc, április 30.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Vasárnap 
óriási részvét mellett temették eJ a tragikus 
sorsit A'opdcs-nővéreket, akik közös elhatá
rozással öngyilkosságot követlek el. A Tóth 
Ferenc-ulcfii gyászházból

többszáz főnyi tömeg kísérte utolsó út
jára

a kél leányt. A rendőrség vasárnapra lezárta 
•t nyomozást a kettős öngyilkosság ügyében. 
Megállapították, hogy Kovács Tibor nyugal
mazott katonai levéltáros két leánya: a 22 
esztendős Gabriella és az önmagával tehetet
len, nyomorék 20 éves Kovács Anna már 

betek óla tervezték, hogy közös öngyil
kosságot hajlanak végre.

Pénteken este Kovács Gabriella kiemelte 
ágyúból a tehetetlenül fekvő nyomorék nővé
rét, a fürdőszobába vitte, ahol villanydróttal 
az ajtófélfára fölakasztotta. Ezután közvet
lenül nővére mellett magát akasztotta fel. Az 
öngyilkosságra csak órák múlva jöttek rá a 
lakásba hazatérő szülők, akik megdöbbenve 
találtak rá a fürdőszobában leányaik holt
testére.

Vasárnap felbontották Kovács Anna 
búcsúlevelét,

amelyben elmondja, hogy legutóbb elvesz

A kommíin alatt elásott kincsek 
meséjével szélhámoskodík 
egy kiszabadult fegyenc

A bu dapesf i rendőrség nyomozása az elásod kincs ügyében
A főkapitányságon ma megjelent Mcd- 

veczky Lajos aulófuvarozó, aki a Király
utca 84. számú házban lakik és egy homá
lyos és titokzatos ügyben telt bejelentést.

Elmondotta, hogy felkereste öt Vasvári- 
Vajka Jenő technikus, autót bérelt tőle, na
pokon át vitette magát a kocsin. Végül, mi
kor

a fuvarszámla már ezer pengőre szapo
rodott,

Mcdveczky a pénzét kérte. Vasvári-Vajka 
Jenő nem fizetett, ellenijén fantasztikusan 
hangzó mesével állt elő.

Elmondotta, tudomása van arról, hogy 
a konimün alatt vagyont érő kincseket 
ástak cl Kiskunfélegyháza mellett, Fe- 

rcncszáliáson, 

ahol különben neki másfél hold földje van. 
Most elutazik Fercncszállásra, — mondotta

Rádión keresik Gottlieb Artúrt,
a külföldi kártyapartik

éksím é8dicSS: hírhedi budapesti hősét
számla az egyik oldalon, — 
partik és toloncügyí eljárás

A karlsbadi rendőrigazgatóság vasárnap dél
előtt érdekes ródlogrammot küldött a buda
pesti főkapitányságnak. Aziránt érdeklődik a 
karlsbadi rendőrség, hogy Gottlieb Artúr ma
gyar származású hírhedt nemzetközi hamis
kártyás hollétéről nem tudnak-e Pesten köze
lebbit. A választ még vasárnap este elküldték 
a Zrínyi-utcából:

• pesti rendőrségei is érdekli Gottlieb Ar
túr holléte, itt h elintézetlen ügyel vannak. 

jbJR uv*oy- ,urdö, 3l*Z68l ,a ŐS U8St8l*tallRII  KJfMrj BTmWjM Jgjlfl természetes ványvlrfoirása.■ 01 Öli Szénsavas fürdők,
k&ztlszMs«l«knek a noha ós Hirdft éráb«l 60 v. engedmény! 
ÜlP,?.f.n.,'ben W’tl’WvtsetSIrnek kétárms aaoMbng szemálynnkánt pencSér!, .-wyágyan subában ti oonvo 
40 Áttérést teljM «UMAa. ▼!■«•>! altatott, modern, kényelmes n >bAk. Napléíebnozés 4 pengő XOM.ier.

Peuxló- «• McnUrcndizcr. UérsCkeU tendéglOl Arak!
rrospektnkt MVhmnyen felrffttgortUrt kéatséwel nyújt a FttrdBIgasgntAság. ParádtUrdö. Telefon: Párád 1

berei a legnagyobb előzékenységgel végezték a 
vám- és útlevélvizsgálatot

A Hétfői Napló értesülése szerint 
májusban az Idegenfoigutom tetőpontjára 

ér majd Budapesten.
A világ minden tájáról több százan jönnek a 
nemzetközi újságíró-kongresszusra. Megérkez
nek Budapestre az olasz kafonatemelőket és fo
golytáborokat felkereső olasz frontharcosok is. 
Kairóból dúsgazdag arab kirándulók jönnek dr. 
Magurányi Jenőnek, a világhírű Claridge-hotel 
magyar igazgatójának vezetésével.

tette állását, ez végsőkig elkeserítette. Nyo
morék nővére már régebben rábeszélte arra, 
hogy kövessenek el közösen öngyilkosságot.

A városban vasárnap is mindenki a meg
döbbentő tragédiáról beszélt s ennek hatása 
alatt a déllelőtt folyamán

két nővér ugyancsak közös öngyilkos
ságot kísérelt meg.

Laksics István állásnélküli magán tisztviselő 
leányai: a 21 éves Katalin és a 23 éves Irén 
délelőtt tiz órakor a Sajó partján sétáltak, 
majd a partról

a vízbe vetették magukat.
A járókelők még idejében segítségére siettek 
a két leánynak és kimentették ökot a folyó
ból. Az. izgalmas életmentés után kórházba 
vitték a kél leányt. Laksics Katalin nyomban 
a kórházba való beszállítása után vissza
nyerte eszméletét s elmondotta, hogy azért 
akartak együtt meghalni, mert kilátástalan
nak látták a jövőjüket s

a Kovács-nővérek tragédiája olyan 
mély hatást tett rájuk, hogy elhatároz
ták nővérével együtt, ők is közös ön

gyilkosságot követnek el.
Laksics Irént ezideig még nem lehetett ki
hallgatni, mert a leány súlyos idegsokkot 
kapott s állapota nem engedi meg, hogy a 
kihallgatás izgalmainak kitegyék.

— olt éjszaka kiássa a kincseket, értékesíti 
a drágaságokat és ebből a pénzből megfizeti 
a tartozását. Medveczky gyanúsnak tartotta 
a dolgot és ezért megtelte a bejelentését.

A főkapitányságon telefonon érintkezésbe 
lépett a cscndörséggel és érdeklődött, mit 
tudnak a dologról. A rendőrség és csendőr
ség embereinek a beszélgetéséből azután fur
csa dolgok derültek ki. Kiderüli, hogy

a kincskereső Vasváry-Vajka Jenő ro- 
vottinuitu ember, zsarolás, rablás és or
gazdaság miatt tízévi fegyházbüntetést 

ült

és a csendőrök emlékeznek arra, hogy egy
szer már hasonló mesével állt elő, akkor is 
nyomozás folyt ügyében.

A rendőrség most keresi Vasvári-Vajka 
Jenőt, hogy kihallgassa az állítólag elásott 
kincsek fantasztikus ügyéről.

raugbítorlás, gyanús kártya-

Rcgényheillő, Izgalmas történet a Gottlieb 
Artúré. Külföldi fürdőhelyeken évek óta fel
tűnést kelt egy különös házaspár.

A férj angol lordokat megszégyenítő ele
gáns Ulágfl, felesége brllllánsoklól ealllogő 

szőke szépség, 
állandóan a legjobb társaságokban bukkannak 
fel, autójukon a legelőkelőbb autóklubok jel
vényei díszelegnek, a luxushotelekben főúri 
apartmanokat bérelnek... Ennyit lát és tud

Fél pohár

Tisztit gyomrot - belet,

Vérnyomást mérsékli!

róluk mindenki, aki felületes ismeretségbe ke
rül velük. A rendőrség azonban általában nem 
ilyen felületes, a rendőrség azt is tudja a fény
űző életmódot folytató kitűnő házaspárról, 
hogy

gazdag ismerőseikkel rendszerint leülnek 
egy kis bridzsre.

később azután észrevétlenül áttérnek baccn- 
ral-ra vagy chemin de fer-re és mire a partne
rek feleszmélnek, már meg is könnyebbiilíek 
néhányezer pengővel, illetve schillinggel, mári 
kával vagy frankkal.

A kitűnő házaspár:
Gottlieb Artúr és neje, született Navratll 

Blanka.
Gottlieb ur most 43 éves és annakidején mint 
pincér kezdte érdekes pályafutását a Kristály- 
palotában. Nyilván egyhangúnak találta ezt 
az életet, mert egyszerre csak eltűnt a magyar 
fővárosból és amikor néhány év múlva az első 
hir érkezett róla Budapestre, már híres em
ber volt: híres nemzetközi hamiskártyás.

A mérleg, amit izgalmas „karrierjének" első 
évei után elkészítenek buzgó tevékenységéről, 
meglepő adatokat eredményezett. Az egykori 
pesti pincér és szép szőke felesége meggazda
godott.

Érden villájuk van, autójuk, ékszereik, ér
tékpapírjaik és — csekkszámlájuk a Posta

takarékpénztárnál.
Az érem másik oldala már nem ilyen rózsa
színű. A kalandor házaspárnak többizben 
aflerje támadt a külföldi rendőrségekkel.

Legutóbb Drezdában tartóztatták le őket 
és társukat, egy olasz férfit. Most a karlsbadi 
rendőrség érdeklődik utánuk, ugylátszik megint 
— nyertek.

Budapestre érthető okokból nem szándékoz
nak egyelőre visszatérni. A főkapitányság 
ugyanis még annakidején

toloncügyí eljárást indított Gottlieb Artúr 
ellen közveszélyes munkakerülésért.

Ha tehát átlépi a magyar határt, először Is 
toloncházba viszik a villa-, autó- és csekk
számlatulajdonos nemzetközi kalandort. Gott*  
Web Artúrt-egyébként*  ........

az érdi csendőrség is keresi, csakis és rang- ‘ 
bitorlás miatt

indított ellene eljárást.
Mert a volt mulató-pintér Érden is ugjf. 

mutatkozott be, mint az elegáns külföldi für
dőhelyeken szokott: „Gcncraldircktor au? 
Wien."

’s

A „Hcrmes" Magyar Általános 
Váltóüzlet Rt. igazgatósága, felügyelő
bizottsága és tisztviselői kara mély 
mcgilletődéssel jelenti, hogy 

SZŰCS GÉZA
az intézet admlnlstrateur dcléguíjc 

és volt vezérigazgatója

1933. évi április hónap 26-án cihánál.
Az igaz ember életszemléletéiül át

hatott, széleskörű tapasztalatokon 
nyugvó, nagyérlékű tanácsait, éles 
elméjének irányító erejét, nemes lel
kületűnek ragyogását fájdalmasan 
fogjuk nélkülözni. Pótolhatatlan vesz
teségünket csak gazdag egyéniségének 
szellemi és erkölcsi öröksége és az az 
elhatározásunk enyhíti, hogv az ő ha 
gyományainak ápolását mindenkor 
legszentebb kötelességünknek fogjuk 
ismerni.

Emlékét odaadó kegyelettel őrizzük 
meg.

A Magyar Divatcsarnok összes 
alkalmazottai melyen megren
dülve jelentik, hogy cégalapító
juk özvegye 

ÖZV.
szilt. Schwarcz Hatild

folyó hó 28-An hossza szenvedés 
után csendesen elhunyt.

A megdicsőiilt példás és mun
kás életével örök példaképpen 
lebeg szemeink előtt.

Emlékét kegyelettel Őrizzük.
Budapest, 1933 április 30.
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Albrecht királyi herceg másfélórás előadása 
az Akadémián a mezőgazdasági telepítésről

A főherceg előadása után külön fogadta a sajtó képviselőit
Nagy napja volt vasárnap a Tudományos 

(Akadémiának. Albrecht királyi herceg tar
totta meg itt előadását a telepítés kérdésé
ről.

Nagyszabású társadalmi eseményekre em
lékeztető autópark állott már kora délelőtt 
az Akadémia előtt, amelynek vörös már
ványoszlopos dísztermét az ünnepélyes alka
lomból zsúfolásig megtöltötte az ország szü
letési, szellemi és pénzarisztokráciája. A 
Magyar Tudományos Akadémia felavatása 
óta nem gyűltek ennyien össze a nagy elő
adó teremben, mint vasárnap délelőtt Al
brecht királyi herceg előadásán. Miniszte
rek, magasrangu katonatisztek, egyházi mél
tóságok, országgyűlési képviselők, egyetemi 
tanárok és színes, tarkaruháju hölgyközön- 
ség hallgatta meg Albrecht királyi herceg 
rendkívül aktuális és mindvégig érdekfeszitő 
előadását a telepítésről.

Berzeviczy Albert elnök ”412 órakor nyi
totta meg az ülést, majd szürke zsakettben, 
feketekeretes szemüveggel az előadói pulpi
tus elé lépett a fiatal főherceg s megkezdte 
a zsúfolt terem és a roskadásig telt karza
tok előtt nagy érdeklődéssel várt előadását.

Birtokpolitikánk mai helyzetét vázolta, 
földbirtokmegoszlás és népsűrűségre vonat
kozó statisztikai adatokkal bizonyította a 
telepítés szükségességét. Majd pedig a kü
lönféle telepítési formákkal foglalkozott. 
Telephelyet kellene juttatni a törpebirtoko
soknak s a teljesen nincsteleneknek s

az állásnélküli fiatal magyar értelmiség 
sorsáról is gondoskodni lehetne az akció 

során.
Az anyagi alapot hitelműveletek utján le
hetne előteremteni. Kimutatta, hogy a meg
felelő földterület rendelkezésre áll s végül 
részletes költségvetéseket ismertetett. Va
kolta az értékesítés módját és eszközeit, 
majd azzal fejezte be nagyértekü előadását, 
hogy sziklaszilárd hittel hisz abban, hogy

■ magyar föld válsága csak átmeneti 
jelenség és ha elmul a válság, dusabban 
termő, adakozó, éltető lesz újra a mi 

drága anyaföldünk ...

Zugó, lelkes taps köszöntötte a királyi 
herceget előadása befejeztével. Az Akadémia 
nevében Berzeviczy Albert köszönte meg a 
királyi hercegnek a tartalmas, érdekes és 
nagyjelentőségű előadást.

Utána a királyi herceg a sajtó képviselőit 
fogadta, kiknek nevében Herczeg Jenő, a 
Hétfői Napló munkatársa üdvözölte néhány 
szóval a királyi herceget.

Albrecht királyi herceg megköszönve az 
üdvözlést, kijelentette, hogy

három szempontra kívánja felhívni

a -sajtó figyelmét, olyan szempontokra, ame
lyeket előadásában csak érintett, de részle
tesen nem ismertetett. S közvetlen modor
ban, keresetlen szavakkal elmondotta, hogy 
r külföldi telepítési példákkal azért nem 
foglalkozott részletesen, mert

nem akar utánzást vagy másolást.
Fontosnak tartja még, hogy akkor, amikor 

a telepest beállítjuk a földjére, 
szerződést kell a kezébe adni 

és pedig azért, mert az crganizálatlan. vad 
telepítést cl kell kerülni és a szerződésben 
kifejezésre kell juttatni azt, hogy nemcsak a 
telepes a szerződő jogi személy, hanem a 
föld parcellának is önállóságot kell biztosí
tani. Fölemlítette még, hogy a kérdés pénz-

Furfangos szélhámos ravasz 
fogással sorra csapja be a női 
fodrászokat

Az utóbbi időben tömegesen érkeznek följe-1 
leütések a főkapitányságra egv raffinált szélhá
mos ellen, aki a női fodrászokat csapja be ügyes 
trükkel. Vasárnap délelőtt érkezett a tizedik föl
jelentés nz ismeretlen csaló ellen. Novák Alajos 
női fodrász, akinek a Párisi-utca 1. alatt van az 
üzlete, jelent meg a főkapitányságon és a kö
vetkezüket adta elő:

Szombaton, a déli órákban telefonhoz hívták 
üzletében. Egy férfihang jelentkezett és mint 
Pollákovics Ödön földbirtokos mutatkozott be. 
Udvariasan köszöntötte a földbirtokost, mert 
felesége évek óta kedves vendége. A telefonáló 
ezután arra kérte, hogy a délután folyamán ve
gyen át egy csomagot felesége részére, amelyet 
majd egy hordár fog elvinni az üzletbe.

A hordár 37 pengő 40 fillért kért Kováktól, 
mert mint mondotta, ezt az összeget egy üzlet-

Kifosztottak egy kávenagyhereskodest
Kocsin szállították el óriást zsákmányukat a bátorok

Vasárnap reggel nagyszabású betörést fe
deztek fel a Vörösmarty-utca 71. számú ház 
bán. Glíick Ignác, kávé- és teanagykeres- 
kedő üzletének redőnyét ismeretlen tettesek 
az éjszaka folyamán fölfeszitették, behatol
lak az üzlethelyiségbe és nagymennyiségű 
árut vittek el.

A betörök alapos munkát végeztek.
15 zsák kávét és egy nagy láda teát vit

tek el,
Az eddigi becslés szerint, a kár megköze-

A főkapitány elcsapott állásából
16 panamázó erkölcsrendőrf
Három polgári rendőrt pénzbírsággal sújtott

Hónapok'j tartó bizalmas fegyelmi eljá
rás után a főkapitányság fegyelmi tanácsa 
most hozott döntést tizenkilenc súlyosan 
megvádolt polgári rendőr ügyében, akik va
lamennyien az ó utcai erkölcsrendészeti ka
pitányságon teljesítettek szolgálatot.

A főkapitányságnak bizalmas utón tudo- 

ügvi, illetőleg financirozási részét illetőleg 
teljesen precíz számítások állnak ren

delkezésére.
A királyi herceg ezután még barátságo

san, szívélyesen elbeszélgetett a sajtó kép
viselőivel, majd Tabódy Tibor országgyű
lési képviselő kíséretében eltávozott az Aka
démia épületéből.

Tiz feljelentés alapján 
keresi a rendőrség

ben kell kifizetnie. Amikor megkapta az össze
get, sietve távozott.

A női fodrász zárás után maga vitte fel udva
riasságból a csomagot az uriasszonynak. Pollá- 
kovicsné először meglepődött azon, hogy férje 
telefonált Kováknak, mert az már hetekkel ez
előtt elutazott, majd együttesen felbontották a 
szépen elkészített csomagot és abban azután leg
nagyobb meglepetésükre.

ajándékok helyett cserépdarahokaf, homo
kot, hamut és fahultadékot találtak 

és igy kiderült, hogy mindketten szélhámos 
csapdájába kerültek.

A rendőrség a följelentések alapján megindi- 
tolta a nyomozást. A detektiveknek sikerült elő- 
kerileni azt a hordárt, aki a Párizsi-utcában 
járt, megállapították jóhiszeműségét s az általa 
adott személvleirás alapján most már remélik, 
hogy rövidesen kézrekerül a furfangos csaló is.

ütheti a
llz-tízenötezer pengőt.

A főkapitányságról dakliloszkopusok és de
tektívek mentek ki az üzletbe. Megállapítot
ták, hogy a betörők többen lehettek, kelten 
dolgozhattak az üzletben, mialatt egyik tár
suk az utcán vigyázott. A nagymennyiségű 
árut nem vihették el kézben, valószínűleg 

kocsin szállították el zsákmányukat.
A rendőrség reméli, hogy a lettesek rövide
sen kézrekcrülnek.

mására jutott, hogy’ az erkölcsrendészeti ka
pitánysághoz beosztott rendőrök közül 
egyik-másik feltűnő jómódban él, olyan kö
rülmények közölt, amelyek nem álltak össz
hangban szerény közalkalmazotti fizetésük
kel. Megindult az érdeklődés és rövidesen 

súlyos gynnuokok

>REK"COItTEtllSflVO»l'
1932-ben épült, legnagyobb. Icggvonal b, legtökéle
tesebb &0.000 tonnás superczpresSé.ceánjáró luius- 
hajókon,ötnapos óceáni úttal,egyedülálló élmény a

CHICBGOI 
világkiállítás megtekintése. 
Tizenhatnapos amerikai szárazföldi 
túránk programja a leggazdagabb 

Páratlanul olcsó árak
Kérjen részletes prospektust az

„ITALIA-COSULICH“
HAJÓSTÁRSASAGOK BUDAPESTI IRODÁITÓL:

VII., THÖKÖLY ÚT 2. | IV., VÁCI LCCA 17.
Tetetón: 31-4-13. Tnletón : 88-7-20.

merüllek fel.
Az adatok arra mulatlak, hogy a szóban- 

forgó polgári rendőrök, akik erkölcsrendé
szeti ellenőrzéssel foglalkoztak,

tiltott összeköttetéseket tartottak fenn az 
elelnőrzéslik alá tartozó nőkkel.

Ferenczy Tibor dr. főkapitány, aki szigorúan 
őrködik a rendőrség inlaktságán, azonnal 
kiadta a rendeletét, hogy a gyanúba 
fogott polgári rendőröket

függesszék fel állásuktól és indítsák 
meg ellenük a fegyelmi eljárást.

Ezt az intézkedést nyomon követte az cr- 
k ölesrendészeti ellenőrzés gyökeres átszerve
zése, a polgári rendőrök ügyében pedig 
megindult a fegyelmi eljárás.

A főkapitányság fegyelmi osztályán zárt 
ajtók mögött folytak a tanúkihallgatások, 
egvre-másra szaporodtak a jegyzőkönyvek 
és a vallomások. Számszerint összesen

tizenkilenc polgári rendőrt vontak 
fegyelmi eljárás alá,

és ezeknek az ügyében most ítélkezett a fe
gyelmi tanács Ferenczy Tibor dr. főkapitány 
elnöklésével.

A fegyelmi tanács ugy ítélt, hogy
a megvádolt rendőrök közül tizenhatot 
clc.sapott állásától, hármat pedig, akik 
rsak kisebb mértékben kompromittálták 

magukat, pénzbírsággal sújtott.
A rendőrségi körökben megnyugvással vet
ték tudomásul az iíéletet. Általános n meg
győződés, hogy a rendőri testület összessé
gére egyáltalában

nem vet árnyékot néhány rendőr 
meglévelyedésc.

de mindenesetre megnyugtató, hogy a főka
pitány kíméletlen szigorral kitaszította a 
testületből azokat, akik szégyent hoztak a 
becsületes rendőr névre.

A Nemzetközi Vásár 
látogatói minden évben 
felkeresik 
tavaszi vásárimnál

Kérje ingyen tavaszi képes nagy árjegyzékünket.

Minden osztályunkon szakszerű vezetés 
és egyéni kiszolgálás.

Ujtavaszi divatcikkek. Textiláru-ujdonságok. 
A Tavaszi vásáron minden rendkívüli olcsó.
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HÍREK
A Hétfői Napló 

keresztrejtvényvására 
Pályázóink közöl számosán fordultak 

hozzánk személyesen, telefónon, valamint 
levél utján azzal, hogy Keresztrejt vényvásá
runk rövidre szabott beküldési határidejét 
hosszubbltstik meg.

A nem várt impozáns nagy érdeklődésre 
való tekintettel eleget teszünk kedves olva
sóink óhajának és szenzációs versenyünk 
pályázati határidejét

MÁJUS 4 ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN
ESTI 7 ÓRÁIG 

mcghoMzabbltjiik. A megfejtésekhez mellé
kelendő szelvények részére a hiányzó lap
példányok kiadóhivatalunkban beszerezhe
tők.

Megfejtések közlése: május R-án. 
Nyertesek névsora; május ló-én.

A világ legnagyobb mozdonya

A németországi Krupp müvek most készültek 
cl n világ legnagyobb lokomotív jóval. Az lfíOO 
lóerős, óriási mozdonyt, melyet a szovjet ren
delésire gyártottak, a napokban Leningrádba 

szállítják.

— Egyes helyeken zivatarok lesznek, de a 
hőmérséklet nem változik. Vasárnapra végre 
megérkezett az igazi tavasz. Ragyogó, meleg 
napos idő volt. Délben 22 fokos melegei mu
tatóit a hőmérő. A Meteorológiai Intézet pro
gnózisa szerint délnyugati és nyugati lég
áramlás, egyes helyeken zivatarok lesznek, 
de a hőmérséklet lényegesen nem változik.

— Sztranyavszky Sándor n Belvárosi 
Polgári Körben. Sztranyavszky Sándor, a 
Nemzeti Jigysúg Pártja elnökének tisztele
tére a Belvárosi Polgári Kör május 2-án. 
kedden este 8 órakor Eskü-tér 8. sz. alatti 
helyiségeiben vacsorát rendez. Kállay Mik
lós földművelésügyi miniszter üdvözli 
Sztranyavszky!. akinek felszólalása elé 
nagy érdeklődéssel néznek különösen vá
rosi politikai körökben.

— Bullazár Dezső püspök prédikációja a 
Szilágyi Dezső téri templomban. A budai 
Szilágyi Dezsö-léri templomban vasárnap 
Baltazár Dezső református piipök prédikált. 
Az éhező milliók mindennapi kenyeréről be
szélt és kijelenti Ite, hogy van megváltás a 
nvonjoriiságbó). A prédikáció után dr. Ha
last) Nagy .József egyetemi tanár Világnéze
tek válsága és a Calvlnizmns címmel tartott 
előadást. Délután a templomban műsoros 
vallásos ünnep volt, amelyen Haypál Béln 
lelkész mondott imát.

SZEK ES Eö V A KOSI PA VILEÓN

uieingruber
■Hl megnyílt T EB
Naponta katonazene, vaaAr- óa ünnepnap reggel is.

Halállni ment nz operáció elöl. ötcier Mik- 
sánc, Có éves niagúnzónő, a Német-utca 41. szá
mú házban lévő lakásán gázzal megmérgezte 
magát és meghalt. Sleiemé régen betegeskedett, 
operáltatnia kellett volna magát. Nem akart a 
műtőasztallá feküdni és elkeseredésében követte 
cl az öngyilkosságot.

Itala*?  I Isclicr Ödön előadása Pápán. 
Pápái ól jelentik: llnlasy Fischer Ödön, a Cobden 
Szövetség elnöke vasárnap nagy közönség előtt 
„Szabadkercskedelein vagy gazdasági anarchia*'  
címmel előadást tartott.

ROVftL ORFEUM
Május 1-től minden nap 
a iuin lóvásár alkalmára

4 nagy attrakcióból ólló uj m ti sor

Herendy Manci 
a uepn/erü lüt.yös primadonna hyper- 
rcvUJc saját 14-tagu jazz-zenekarával.

Kom Fiúra
táncosnőből álló látványos balletrevüje

(US I T Í1 kínai Ullvnrl bUv6“ V Hl I V prolongálva.

A rádió által Április 17-<n közvetltott 
Benedikt—Kirzcly •láger oporett:

»Jelöniem alössarv
Mindennap délután fél 5 te este fél 9-kor.

Kálmán Jenő tréfája
.Móricka ma délután a kávéházban kibicel 
papájának, Kohn urnák, aki kivételesen nem 
alsózik, hanem dominót játszik állandó 
partnerével, az anekdotákból ugyancsak jól 

ismert Grün úrral.
MÓRICKA (leereszti a Völkischer Beob- 

aclitert, melyet eddig tanulmányozott): 
Papa, te kezdesz javulni.

KOHN l’R (éppen a köveket keveri): Mi 
az? Mit mondasz?

MÓRICKA: Minden követ megmozgatsz 
családunk jóléte érdekében.

KOIIN UR: Hallotta ezt, Grün? Ezért 
szüljön az ember gyerekeket! Az kezd, aki
nél magasabb dupla van.

MÓRICKA: Ha akarod, kölcsönadhatom a 
dupla ötösömet.

KOHN UR: Neked dupla ötötsöd van?
MÓRICKA: Igen. Énekből és szépírásból. 
KOHN UR: Megérem, hogy hencegni fogsz 

vele. És tedd le azt a Völkisoher Beobach- 
lert. Ha valaki lát, még azt hiheti, hogy a 
WolíT Károly gyereke vagy.

MÓRICKA: Akkor nem ülnék Itt most. 
KOHN UR: Hát hol?
MÓRICKA: A Rókus kórház igazgatói szé

kében. (Tovább olvas.)
KOHN UR: Na végre lehet játszani. Le

tettem a dupla hetest. Kiváncsi vagyok, 
kedves Grün, hol vesz maga egy hetest?

MÓRICKA; Grün bácsi, tegye oda a gal
lérját, az legalább egy hetes.

KOIIN UR: Üssön rá, Grün. Csak ugy, 
mintha a magáé volna.

MÓRICKA (fölnéz az újságból): Papa! A 
németek minden könyvet elégetnek, ami nem 
faj?

KOHN UR: Igen.
MÓRICKA: A Molnár Ferenc legutolsó da

rabját is?

— A Női Szabók Iparteslülete bojkottálja 
a német árut. A Nőt Szabók Ipartestülete 
elöljáróság! ülésén érdekes határozatot ho
zott. Nógat) Béla testületi elnök indítványára 
kimondották, hogy a német gyártmányú 
textilipari nyersterményeket, továbbá min
den német eredetű árut bojkottálnak, mert 
Németország a magvar mezőgazdasági ter
ményeknek beengedését tilalmi rendelkezé
sekkel korlátozta, illetve elzárta. Felhívták 
az ország összes szakmai ipartestüieteit a 
bojkotthoz való csatlakozásra.

— Egy vasmegyei földbirtokos halálos 
szerencsétlensége. Szombathelyről jelentik: 
Motzer János alsórönöki földbirtokos Kör
mendre utazott, hogy bevásároljon. Vasár
napra virradó éjszaka illuminált állapotban 
utazott cl Körmendről Aisórönökre. F.gy 
állomással elkéste a leszállást és Talapattkán 
szállott ki a vonalból. Az éjszaka sötétjében 
Motzer eltévedt és a Bábába zuhant. Vasár
nap reggel holtan fogták ki Motzert a folyó
ból. Miután a nyomozás kétségtelenül meg
állapította, hogy szerencsétlenség történt, az 
ügyészség megadta a temetkezési engedélyt.

Unom rz fü
vetekből 

penuoeri 
lcészit
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— Japán ujra támadja Kínát és Angliával 
megegyezett. Mukdenböl jelentik: Bár még 
tartja magát az a hir, hogy Japán és Kina 
közt tárgyalás indult meg, a japán csapatok 
legutóbb ágyazták a kínai hadállásokat. A 
japán diplomácia újabb jegyzéket intézett az 
oroszokhoz a keletkinai vasúttársaság el
kobzott mozdonyainak és kocsiparkjainak 
mielőbbi visszaadása miatt. Orosz jelentések 
szerint az angol és japán diplomácia közölt 
megállapodás jött létre, mely szerint egész 
Kínára kiterjeszti politikai befolyását.

— Ilomgkcrcsztcs győzelem az osztrák köz
ségi választásokon. Bécsböl jelentik: Vasárnap 
számos alsóausztriai községben választás volt. 
A nemzeti szocialisták erősen előretörtek. így 
például Stockerauban hét mandátumra teltek 
szert, Steinban pedig nyolcra. A mandátumo
kat a szociáldemokraták és a keresztény
szocialisták vesztették.

Előadás a kereszténység jubileumáról. A 
Saskör összejövetelén Csókás Károly főtitkár a 
. Kereszténység XIX. évszázados jubileumáról'*  
tartott előadást, amely után Altorjsy Sándor dr. 
beszédet mondott. Végül Nagy Fereuc, a kör el
nöke a keresztényi szeretet gyakorlati térre való 
átviteléről beszélt.

— Gyomrunkon át veget az egészség útja, 
Ha néha elromlik, „Igazándi**  javítja!

Boiondúra dladalutla 5 0 —100-ig a 

főmsi Operettszinliázlian!

KOIIN UR: Azt is.
MÓRICKA: De mi megelőztük a némete

ket!
KOHN UR: Miért?
MÓRICKA: Mert nálunk a Molnár-darab 

már ősszel leégett.
KOHN UR: Tessék! Most elnéztem miatta 

a zárókövet.
MÓRICKA (hangosan sirnl kezd).
KOHN UR: Későn bőgsz. Elvesztettem a 

habot a kávédról.
MÓRICKA: Nem is azért sírok.
KOHN UR: Hát miért?
MÓRICKA: ötezer ír tanító sztrájkol.
KOHN UR: Mit fáj az noked? Nem vagy 

te ír!
MÓRICKA: Hiszen éppen azért bőgök. 

Nálunk ilyesmi nem tud előfordulni.
KOHN UR: Majd kapsz egy pofont, az 

rögtön ír lesz a sebeidre. Magán van a sor. 
Grün.

MÓRICKA (még mindig a Völkischer 
Beobachtert bújja): Papa, milyen nemű a 
Ilemd?

KOHN UR: Semleges nemű.
MÓRICKA: Azt hittem, fehérnemű.
KOHN UR: Bánom is én, legyen fehér

nemű.
MÓRICKA: De amióta Hitlerék vannak 

uralmon, azóta barnanemü.
KOHN UR: Nézze Grün, art mondom 

magának, ne szóljunk egy szót se és költöz
zünk át egy másik kávéházba.

MÓRICKA: Ebben neked nagy gyakorla
tod van, papa.

KOHN UR: Miben?
MÓRICKA: Hogy mikor kiköltözöl! egy ká

véházból, nem szólsz senkinek egy szót se. 
Még a főpincérnek se.

— Czövek Sándor főkap!táayL€*yeiÍM  
nyugdíjba ment A főkapitány vasárnapi 
napiparancsa közli, hogy Czövek Sándor 
fökapitányhelyettest saját kérésére nyug
díjba helyezték. Czövek Sándor régi érté
kes embere volt a rendőrségnek. A kommün 
után ő vezette az országos nyomozófőcso 
portot. Később képviselőnek akarták föl
léptetni, majd az ügyészi megbízottak cso
portjához került, most legutóbb a másod 
fokú kihágási osztály fönöke volt.

— Herriot búcsúja Roosevelttől Newyorkból 
jelentik; Herriot az He de Francé fedélzetéről 
abban a percben, amikor a hajó elhagyta az 
amerikai vizeket, újabb táviratot intézett Uoose- 
velt elnökhöz, amelyben megköszöni az elnök
nek azt a jóakaratot, amellyel béketörekvéseil 
támogatja. Kitöriilhetellenül emlékébe vésődött 
az a munkásság, amelyet Roosevelt elnök mel
lett a békéért kifejthetett.

— Ilorogkoresztesck garázdálkodása Haj- 
duszovátán. Ilajduszovátról jelentik: A köz
ségben horogkeresztes agitátorok jelentek 
meg, akik összegyűjtötték a fiatalabb gazda
legényeket és utcai tüntetést rendeztek. A 
tüntetők téglákkal beverték az összes zsidó 
kereskedők ablakait. A zsidó metsző lakása 
ellen valóságos téglazáport zúdítottak és a 
szobákban lévő lámpákat is leverték. A met
sző kisleánya súlyosan megsebesült. A csend
őrség négy embert mini gyanúsítottat hall
gatott ki. Vallomásuk szerint debreceni egyé
nek bujlogatták őket a tüntetésre.

— Autóbuszkatasstrófa: négy halott. 
Brünnből jelentik: A brünni szokolegylel 
egyik zsúfolásig lelt utóbuszát, amely Zlinbe 
ment a Bata-gyárban tartandó május elsejei 
ünnepélyre, szerencsétlenség érte. A gép
kocsi Snovidky községben nekiröhant egy 
háznak. Négy utas meghalt, tizennyolc 
megsebesült.

Alsógödtfn legfőbb helyen ház 
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— Egy francia nyelvtanár éjszakai balesete. 
Vasárnap éjszaka a Baross-téren n Keleti pálya
udvar közelében egy jól öltözött férfit talált esz
méletlen állapotban a rendőr. Az idős ember a 
földön feküdt és homlokán nagy véres seb tá
tongott. Értesítette a mentőket, akik eszméletre 
téritelték. Kiderült, hagy Jean Francois le Paih, 
ftö esztendős francia nyelvtanár. A tanár egy 
vendéglőből igyekezett hazafelé, útközben elesett 
és bezúzta fejéi. A mentők a Rókus-kórházba 
szállították.

— A Nemzeti Szlnhás mellett e hó 29-én nyí
lik meg Mucsnyák Károly kedves Intim sörö
zője, ahol a mai viszonyokhoz alkalmazkodva, 
cgypineér rendszer mellett, olcsó áron, jót kap 
a vendég.

JÓSLAT:
Ma kezdődik a

szép idő
mert megnyílt a
v árosligeti

Bekeíow Cirkusz
világvárosi műsorral

Szörnyű vasúti szeren
csétlenség Amerikában

Az északamerikai Georgia államban fekvd 
Altoona hegységben szörnyű vasúti szeren
csétlenség történt, melynek számos . halálot 
áldozata és súlyos sebesültje van. A kisik- 
lőtt vonat lokomotivja felborult, a posta
kocsi teljesen szétzuzódott és valamennyi 
kocsi kisiklott. A pályatestet a helyszínre 
szállított emelődanikkal próbálják szabaddá 

tenni

Remek férfiöltöny 
mérték szerint 4U P 
A tavaszi idényből raktárunkon 
felhalmozódott nagymennyiségű 
kitűnő minőségű szövetmaradé
kokból, remekkivitelü férfiöltöny 
mérték szerint rendelhető 40.— 
pengőért! Csak amíg a mara
dékkészletünk tart! Ruhakeres
kedelmi Vállalat, Ferenc-körui 

39. szám, I. emelet.
— Francia hírlapírók Budapesten. Májat 

hó végén a francia újságírás reprezentánsai 
érkeznek hozzánk a Budapesten tartandó 
nemzetközi sajtókongresszus előkészítése 
céljából. Mint értesülünk, a francia hírlapiról 
vendégek tiszteletére Gömbös Gyula minisz
terelnök estélyt ad és Herczey Ferencnek 
vagy Márkus Miksának alkalma lesz a fran
cia kollégákat bemutatni külön kihallgatáson 
Horthy Miklós kormányzónak is.

— Lövöldözés Szófiában négy súlyos sebe
sülttel. Szófiából jelentik: Vusárnap délután 
két ellenséges macedón csoport ütközött ösz- 
sze. A két csoport közöli vad lövöldözés tá
madt. amelynek során körülbelül száz pisz
tolylövést adtak le. Mindkét csoport két-két 
tagja súlyosan megsebesült.

— Éjszakai rablókaland a Jászberényl-uton. 
Víg János napszámos az éjszaka Papp István pá
lyaőr jászberenyi-uti házának udvaráról disznót 
akart elhajtani. A pályaőr észrevette és el akarta 
fogni. Víg Pappra támadt és fejbeverte, azután 
menekült. Menekülés közben elfogták, előállítot
ták a főkapitányságra, ahol rablás miatt letar
tóztatták.

—- Szentmise a lengyel nemzeti Ünnep alkal
mából. A Magyarok Lengyelbarát Szövetsége a 
lengyel nemzeti ünnep alkalmából, május 3-án, 
szerdán délelőtt 9 órakor a budapesti Szent 
Ferenc-rend belvárosi templomában ünnepi 
istentiszteleten jelenik meg. A szentmisét Csi- 
szárik János dr. c. püspök celebrálja. A szent
mise alatt az Egyetemi Énekkarok Vaszy Vik
tor karigazgató vezetésével énekelnek.

Kamaraszínház csütörtöktől kezdve egész 
héten minden este és vasárnap délután is, Mcd- 
gyasszay Vilma felléptével a vidám, zenés Ca- 
ramba, továbbá Kiss Ferenc és Molnár Aranka 
felléptével az Aranyásó. Molnár Ferenc és Ka» 
csóh P. zenés életképe kerül színre egy előadás 
keretében.

Tavaszi mámor
az

Arizonában
Failépnek: KÖNIOSHAR* 
a zongorahumorlsták királya 
Ifj. ROZSNYAI LAJOS 

társulatával.
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Vasárnap nyílt meg az Ernst-muzeumban 
"Batthyány Gyula gróf, a kitűnő festőművész 
reprezentatív kiállítása. Jórészt orientális ké
pek. Teveháton utazott, nomád népek sátrá
ban hált és legszebb álmait rögzítette le a fur
csa, különös, exótikus képekre. Kairó, Alexan
dria, Libánon él a vásznakon, valami sötét 
bujaság, a rejtett erotikának olyan vonalai: 
hogy a szín, a tónus megdöbbentő erővel üti 
meg a nézőt. Koffán Károly, Lehel Mária és 
Hollós-Mattioni Eszter szerepelnek még igen 
tzép anyagokkal a kiállításon.

II.
Megint elmegy Budapestről Magyarország

nak egg barátja. Nicholas Rooseveltet, az 
Eszakamerikai Egyesült Államok magyaror
szági követét leváltották. Május 9-én utazik el 
Budapestről. Már csomagol is. Visszamegy 
Amerikába. Utódjának a nevét hivatalosan 
még nem közölték. Két és fél esztendeig kép
viselte az Uniót Budapesten. Sok barátot szer
zett, őt is szerette mindenki. Barátainak azt 
mondja, fájó szívvel búcsúzik Magyarország 
tói.

Betörésért leíartöztattök 
Saguly Ferencet a Leirer Amália 

gyilkosság híres hűsít 
Letartóztattak a barátiét. egy betuárosi cipészt is

III.
A Hungária Automobil Club most tartotta 

"közgyűlését. Ügyvezető elnökké választották 
gróf Festetich Pált, aldnökök lettek: bori 
Borhy István, valamint Payr Hugó és Scheuer 
Róbert országgyűlési képviselők. .4 Hungária 
tavasszal és nyáron több cslllagturát szervez., 
A szolnoki túrát József Ferenc főherceg ve
teti. Megrendezik a kőszegi és a pécsi csillag
túrát és ha kellő számú jelentkező lesz, oszt
rák és olasz túrát is rendeznek.

Vasárnap a rendőrség letartóztatta Saguly 
berenc 36 éves kárpitossegédet, a Leirer 
Amália-gyilkosság híres hősét, nki most ér
dekes előzmények után került rendőrkézre.

Az utóbbi néhány hét leforgása alatt több 
budapesti bőrkereskedést és cipőüzletet fosz
tottak ki a betörök. A rendőrség nyomozni 
kezdett és a rovottmullu ismert betörők kö
zött kereste a letteseket. A nyomozás során 
eljutottak Saguly Ferenchez. Megtudták, 
hogy Saguly, akinek nincsen állása, állan
dóan uj ruhákban jár,

vadonatúj cipőket visel.

Előállították és flrtadni kezdték, honnan sze
rezte a cipőket. Saguly fantasztikus mesével 
állt elő.

Azt mondotta, nemrégiben a Pozsonyi 
ülőn át hazafelé tartott, mikor észrevette, 
hogy két fiatalember belopódzik egy üres 
leiekre és nagy csomagot rejt el egv kőrakás 
alatt. Megvárta, mig elmentek, azután magá
hoz vette a csomagot és hazavitte. A cso
magban értékes bőráru volt. Elhatározta, 
hogy

a „talált portékát**  nem szolgáltatja be 
a rendőrségnek, hanem cipőket csinál
tat belőle magának és a családjának.

Elvitte a bőröket Kun Bertalan Szervita-téri 
cipészmesiterhez. Kunt a Markó-utcából is
meri, ahol együtt voltak letartóztatásban. A

Szervita-téri cipészmester Kiss József cipész 
segéddel együtt elvállalta, hogy cipőket csi
nál a bőrből.

Saguly vallomása alapján 
házkutatást tartottak Kun Bertalannál, 

é.s nagymennyiségű bőrárut találtak, ami 
különféle bőrkereskcdésekből származik 
olyan üzletekből, ahol mostanában betörők 
járlak.

Kun, Kiss és Saguly ártatlanságukat han
goztatták, de a rendőrség mindhármukat le
tartóztatta.

Saguly régi ismerőse a rendőrségnek. A 
Leirer Amália-féle gyilkosság tetteseinek le
leplezésével telte híressé a nevét. Abban az 
időben, mikor a Teréz-köruiti gyilkosságot 
fölfedezték, Saguly lopás mialt letartóztatás
ban volt. Feleségének ezalatt gyermeke szü
letett. Lálni akarta gyermekét s kijelentette.

hogy ha haza engedik, leleplezi a Leirer- 
féle bűnügyet.

Ekkor ezután elárulta Pödör Gyulát és el
árulta azt is, hol rejtették el Leirer Amália 
gyilkosai a zsákmányt.

A nyomravezető számára jutalom volt ki
tűzve. A jutalom kiadása körül azonban bo 
nyodalmak keletkeztek, Sagulyról is lassan 
megfeledkezett a krónika, mig most azután 
megint bűnügybe keveredett.

Az öreg

Ender
csak a

Metropoiban
süti a valódi erdélyi
Fiekkení
és a vargabétest

Az első amerikai rádiókép 
MacDonaldról és Rooseveltröl

és leányának az amerikai elnöknél, Roosevelt* 
nél telt üdvözlő látogatásáról

IV.
Rövid eljegyzési hir: Márffg-Mantuano Ju 

ditot Londonban eljegyezte lord Listuvel. Há
zassági regény, amely az egyetemen kezdő 
dött. Márffy-Mantuano Rezső rendkívüli követ 
és meghatalmazott miniszter Judit leánya t 
londoni gazdasági egyetem hallgatónője. Köz 
ben értékes cikkeket ir budapesti és london 
napilapokba. Az egyetemen megismerkedik a 
husxonhétesztendős lord Listowellel, aki maga 
is egyetemista, filozófusnak, egyetemi profesz- 
szornak készül. Az egyetemi ismeretségből 
szerelem lett és most megjött az eljegyzés híre 
Londonból. A jegyespár egyelőre tovább jár 
az egyetemre.

— Budapesti autó halálos gázolása Szé
kesfehérvárott. Székesfehérvárról jelentik: 
Glaser Ernő budapesti lakos autója vasárnap 
Siófokról jövet Székesfehérváron a Rákóczi- 

■ teában elgázolta Kovács Manci hétéves kis
lányt. A mentők kórházba vitték, de nem 

lehetett segíteni rajta és rövidesen belehalt 
sebeibe. Glaser Ernőt a rendőrség kihall
gatta. Azzal védekezett, hogy szabályszerűen 
vezetett, a szerencsétlenül járt kislány két 
társnőjével az úttesten játszott s a kislány 
vigyázatlansága okozta a halálos balesetet.

V.
Szomorít hírt hozott a posta Békésgyuláról. 

Rosszul magy a kondorosi csárda, a csárda, 
amelyet olyan sokszor megénekeltek. A gaz
dája nem is akarja tovább fenntartani. A kör
nyéken akció indult, hogy megmentsék a hal
dokló romantikának ezt az egyik utolsó várát

VI.
Báró Berg Hermán császári és királyi ka 

marás, a 7. huszárok egykori parancsnoka 
meghalt. Koporsóját a Kerepesi-temetőben ra
vatalozták fel, azután Kétodonypusztára szál
lították a családi sírboltba. A koporsón a ko 
szőrük rengetegében egy cserkoszoru látszott: 
II. Vilmos császár, a 7. huszárezred egykori 
tulajdonosa küldte Doornból a Vilmos-huszá- 
jok parancsnokának koporsójára.

VII.
Arisztokrata körökben készülő házasságról 

beszélnek. Arról, hogy XVenckheim Lajos gróf 
nemsokára vőlegény lesz. .4 fiatal gróf nem
régiben párbajvétség miatt állt a biróság előtt 
Eszterházy Tamás gróffal párbajozott. Hoff- 
mann Pálma Mid, Wénekheim gróf elvált fe
lesége miatt keletkezett köztük az affér. 
XV ének heim grófot akkor háromnapi állam
fogházra Ítélték. Júniusban „bevonul" és a 
hir szerint azután már hivatalos formában is 
nyilvánosságra kerül az eljegyzés. Egy gróf
kisasszonyról beszélnek, akinek a papája nagy 
üzleti vállalkozásnak a vezetője volt.

IX.

A meteorológusok még aggódva nézik a hő
mérőt, de a lokáltulajdonosok, a szomorú 
Budapest szórakoztatói, már nagyban készítik 
elő a nyári szórakozásokat. A zöld-lokálok kö
zül elsőnek a szigeti Párisién Grill nyitja 
ki kapuját. Két uj nyári lokál is készül. Egyik 
Perényi Nusi Zanzibárja, amelyik nyárra a 
régi Florida helyére költözik. A másik Totisz 
Béla sósfürdői bárja. Miniatűr bár. Sinkó 
Böske lesz a direktrlsz. A Moulin Roupe, 
amely egész téten zsúfolva volt, valószínűen 
nyitva marad nyárra is. Mikor nyit Wabltsch 
Lujza városligeti Jardlnje, azt még nem tud
ják. Egyelőre ez a helyzet a zöld-lokálok 
frontján.

.tál. -

Orvosilag 
megállapított tény 
hogy a rendszeresen adagol 

BINATURIN 
kúra — a használati utasítás pon 
tos betartása mellett — 

megszűnteti 
a krónikus székrekedést.

szenzációs ölesen ruhazkodhai!
lértéik nzerint finom azWvetmamdCkalnkbrt 

mindenféle színekben, remek szabással 

divatos férfiöltöny!
35.- Fért készítőnk, 
uersenvszatjösan" ;'.
— Baleset a Kerepesl-uton. Kocsis János 20 

éves napszámost, aki kerékpárján haladt, a Ke- 
repesi-ut 106. számú ház elölt elütötte egy pa
rasztszekér. Kocsist a mentők súlyos sérülések
kel az uzsoki-utcai kórházba vitték.

— Betörés a Remetehegyen. Vasárnap délután 
megjelent a főkapitányságon Takács György 
házfelügyelő és bejelentette, hogy ismeretlen tet
tesek betörtek báró Weiss Manfréd örököseinek 
remetehegyi villájába. A villában a házfelügye
lőn kívül senki sem lakik és előadása szerint az 
elhagyott szobákban csak régi bútorok vannak, 
így a betörők értékes zsákmányhoz, nem juthat
tak.

Gyermekfénykép Rozgonyítól 3 drb. 8 P.
— Felavatták a gyulai országzászlót. Békés

gyuláról jelentik: Több ezer főnyi közönség és 
a hatóságok képviselőinek jelenlétében vasár
nap avatták fel az országzászlót. Az ünnepi be
szédet Harsányi Pál esperes mondotta, aztán 
nagy lelkesedés közepette félárbocig felhúzták 
az uj orszázzászlót.

— Ellopott autó. Muzslay István földbirtokos 
Lancia-kocsiját szombaton este a Foruin-mozi 
elől elhajtották. A tettes ugylátszik éjszakai 
autókirándulást rendezett és reggel a kocsit a 
Dob-utcában elhagyta. Rendőrök találták meg a 
gazdátlan kocsit, amelyről a tolvaj különféle ér
tékes fölszerelési tárgyakat leszedett. A rendőr
ség keresi az autótolvajt.

— Rablótámadás a Dobozi-utcában. Va
sárnap déli 12 órakor vakmerő utón állás tör
tént a Dobozi-utca 27. számú ház előtt. 
Tolnay János 50 éves gyárimunkás hazafelé 
igyekezett a közelben lévő lakására, amikor 
két ember megtámadta. Az. utonállók való
színűleg tudták, hogy Tolnaynál nála van 
a heti keresete. Agyba-főbe verték a mun
kást, azután 41 pengőjét kivették a zsebéből 
és elmenekültek. Mire Tolnay kiabálására 
a járókelők odaérkeztek, a rablóknak már 
hült helye volt. A kirabolt munkást a men
tők súlyos fejsérülésével a Rókus-kórházba 
vitték.

Temetés. Vasárnap temették el özv. Rosen- 
berg Márknét a rákoskeresztúri temetőben. Az 
elhunytban Rnttkai Antal, a Magyar Divatcsar
nok tulajdonosa. Ruttkai Pál földbirtokos és 
Kuöpfler Oszkárné édesanyjukat gyászolják, 
aki az immár hatalmas áruházzá fejlődött Ma
gyar Divatcsarnokot megalapította és aki jóté
konysága révén is a szegények istápolójaként 
szeretett és tisztelt mindenki. A fiatal Hevesi J 
főpap inagasszárnyalásu beszéde és Abrahám- 
sohn főkántor ájtatos imája ulán a hatalmas 
gyászoló közönség a sirhoz vonult, ahol egyházi 
énekek közben elhantollak az elhunvt koporsó
ját.

— Újra Washington ellen vonulnak a ve- 
veterán ujabb felvonulást készít elő Wnshing- 
veterán ujab bfclvonuást készít elő Washing
ton felé. A veteránok azt követelik, hogy 
azonnal folyósítsák a szerintük igazságtala
nul visszatartott nyugdijakat s azzal fenye
getőznek, hogy mindaddig nem hagyják el 
a Fehér Ház környékét, amig követelésüket 
nem teljesítik.

— Strandfürdőt kap Eger. Egerből jelen
ük: Hosszú és viharos közgyűlésen Eger vá
ros képviselőtestülete vasárnap megszavazta 
a közös városi strand fürdő fölépítését. Eger
ben ez a hir óriási érdeklődést keltett, mert 
Közel tiz esztendő óla folyik a káptalan és 
a város közölt a 
Kriston Endre egri 
legélesebben állást 
megépítése ellen, 
elhatározták, hogy 
fürdővé szélesítik.

— l’tcal rablótámadások Debrecenben. Debre
cenből jelentik: A városiján az utóbbi napokban 
több utcai rablótámadás történt. Móricz Fe- 
rencné máv. főmérnök özvegye a színházból 
hazatérőben a Kossuth-utcai ház kapuja előtt 
egy suhanc megtámadta és el akarta venni tőle 
a pénztárcáját. Segélykiáltásnira egy banktiszt
viselő sietett a segítségére, aki elfogta a mene
külő suliancot és átadta a rendőrségnek. Vasár
nap virradóra ugyancsak a belvárosban levő 
József királyi herceg-utcán Wertheimer György 
húszéves péket támadott meg két egyén, a földre 
tepcrlék és elvették tőle pénztárcáját, melyben 
•15 pengő volt. Az egyik támadót, Nótárius László 
napszámost üldözés közben elfogták, de a pénzt 
a társa, egy fiatalkorú suhanc vitte el, akinek 
sikerült elmenekülnie.

— Binaturln a bélműködés természetes szabá
lyozója. Kapható gyógytórakban. Ara: P 2.90.

harc a strandfürdőért. 
püspök a közgyűlésen a 
foglalt a strandfürdő 
azonban leszavazták és 
az egri uszodát strand- 

A munkálatokat pedig 
az inségmunkák során végeztetik cl.

; — Az amerikai farmerek forrongása. New.
Vorkbói jelentik: Iovva államban az. agrár-za- 

, sárgások mind komolyabb méretekéi öltöllek 
nz alacsony élelmiszerül ;ik minit. Több helyen 
erőszakkal akadályozzák meg, hogy a földbir- 

| tokokat elárverezzék, miközben összeütközé
sekre kerül sor. Eddig 50 személy sebesült meg. 
A kormányzó kihirdette az. ostromállupotol.

— Orvosi hír. Dr. Soinog) i Géza fogorvos ren
delőjét VII., Akácfa-utca •l.'i. sz. alól VI., Vilmos 
csúszár-ut 23. sz. alá helyezte.

Ha jól és olcsón akar öltözködni, fordul
jon a „Divat urlsziibósághoz“, Erzsébet-körút 1. 
szám, I. emelet. A cég jóminöségü szövetekből 
saját műhelyében készít rendelésre merték utáu, 
többszöri próbával elegáns férfiöltönyt 50 pen
gőért. Minden darab a cégfőnök ellenőrzése 
mellett készül, a legtökéletesebb kiállításban. 
A szabóipar kiváló tudásának legszebb példája 
ez az olcsó és jó munka, ami a cégfőnök szak
értelmét bizonyltja. E megállapítást nláirja 
bárki, aki a fenti cégnél rendelni fog. Felhívjuk 
Igen tisztelt olvasóink figyelmét ezen harminc 
év óla fennálló közismert és megbízható régre.

Erős termettel is elegáns, divatos 
alakja lőhet, ha megfelelő fűzőt 
visel, mely alakját kiegyenlíti, 
előnyösebbé teszi.

Karcsú termetű hölgyek is érdekes
nek fogják találni e bemutatónkat. 

Belépőjegyeket-csak hölgyek 
részére - díjtalanul ad ki Tuda
kozódó fülkénk a földszinten.

KTOKWlSRS 
-^M3l!gy.íg;WaBWFf7? 17 ..
'^’iZfJíXKí' Zm: '‘:z: sámánt/. y/zg g-.

E célból tekintse meg az 
alakjavító fűzők 

bemutatását 

áruházunk IV. emeletén 
hétfőn, májú*  1-én 
kedden, „ 2-án 
szerdán, „ 3-án 

délelőtt 11-kor vagy délután 4-kor.
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Premier után
MAGDÁT KICSAPJÁK. Tavasszal az em

ber igénytelenebb és örül az ifjúságnak, mert 
fiatalok a szereplők, iíju a szerző és fiatal... 
n<» ne bántsuk egymást. Ez a Magda sem 
olyan csapnivaló, ha gnmin is, ha szemtelen 
is. mégis kedves, fiaiul és mosolyognivalóan 
bátor a szerzővel együtt. Mert hát Kádár 
Miklós nem tehet arról, hogy a Darázsfészek

SZÍNHÁZ — MOZI
Osztrák-magyar mérkőzés 

a kulisszák mögött
A zeneszerző, a primadonna és
egy osztrák ur izgalmas története

Buttykay Emmi

című darabol előbb Írták és Winsloe Christa 
is néhány évvel hamarább nyúlt ebbe a leány
iskolái dnrázsfész.eklie. Itt van a jó Farkas 
Imre is, az ő operettjével, no meg Gyöngy Pál 
ur is a Kadélszcrelmével. Ami tehát a leány
iskolákat illeti, ennek a műfajnak külalakjá
val és belső tartalmával alaposan tisztában 
lehet a pesti közönség. De minden tantárgy
ból jó nz ismétlés, különösen ilyenkor az is
kolaév végén, - - nyilván igy gondolkodott a 
Belvárosi Szinház. De azért ne legyünk igaz
ságtalanok: Kádár Miklós, ahogy ezt különö
sen a tanárnő figurájának megrajzolásából 
láttuk, ír még jobb darabokat is, hiszen a 
kritikai megállapításoktól függetlenül, a kö
zönség jól inniaI és szórakozik már az első 
wzinpadi müvénél is. Kedves és intelligens 
Turay Ida. jól debütált Kosáry Emmy leánya: 
Puttykttg Emmy, finom a fanyar Simon Zsu
zsi és nagyszerű, sőt chaplini az esett tanárnő 
alakjában Pcéry Piri. Baróli rendezése élénk.

VÁLSÁG í.S SZERELEM. Nem csoda, hogy 
válság van, illetve színházi válság, amikor ilyen 
szel elmekkel Irakiéinak a színpadon, talán ép
pen Szigligeti nagybátyánk receptje szerint. Két 
papa tönkremegy, de a fiatalok a gazdasági vál
ság ellenére is szeretik egymást ós érzelmüket 
méltóan jutalmazza a családi konjunktúra jobb- 
rafőrdulása is. llát ez egy kicsit sok n jóból, ez 
a dupla liappy end operellszcrüvé teszi Széli 
Mihály első munkáját, amelyben néhány igazón 
jő jelenetei is fölfedeztünk. A színészek közül 
különösen Medgvaszay Vilma, Kéri Panni, lg- 
nácz Rózsi és Köpcczl-Bócz buzgólkodnak.a. t. 
Dinoniiláiioni - festi Szűz 
JiiiOi’iiiláiioiii - festi Színház

Színházak hétfői műsora:
NEMZETI SZÍNHÁZ: Ocskay bríuncVros (tf8). 
VÍGSZÍNHÁZ: Vacsora nvolckor (8) 
KEI VÁROM SZÍNHÁZ MagdAI kicsapják (8). 
MAGVAK SZI.MIAZ I uv királvnA leánvlcora (8). 
KAMARA SZÍNHÁZ: VálsáU é» s/-relém (8). 
PESTI SZINIIÁZi Dinom-dánom ix>.
TÓVÁROSI OPERETT: Holomlóra (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Kék lámpás <«) 
ANDRÁSSÁ I TI SZÍNHÁZ; A nmdahegedüs (9). 
TERÉZKOIII TI SZÍNPAD; A tabáni gróf (9). 
I ARRIOI A SZÍNHÁZ: Kadetlszerelem («). 
KOMÉDIA ORFEUM: Temjeire M.mó <%><:, 
BETHLEN 1 ÉRI SZÍNPAD: Timosa Gifl és W9). 
ItílVAL ORFEU M: Jazz rrvfl

Mig Ausztria és Magyarország sport- 
közönsége izgalomnj.il xúrta a vasárnapot, 
amikor hetven- ki tudja hányadszor mérte 
össze erejét a két ország legkiválóbb futball
csapata, a színházt világban már lezajlóit a 
nagy meccs. Az eredményt is közöljük: 1:0 
az osztrákok javára.

♦
Diszkrét leszek, nem írom meg a neve

ket, csak annyit árulok el, hogy a „Kék 
lámpás" operettnek ismert és kitűnő zene
szerzője, kedves, deceas osztrák szárma
zású szubrettprimadonnája és egy osztrák 
ur, az előbb említett szubrettpriinadonnn 
hódolója — a főszereplői annak a meccs
nek, amely a kulisszák mögött játszódott le, 

majdnem tragikus fordulatokkal.

Mindenki csodálkozott annakidején azon, 
hogy a mi nagy’ szubrettexporlunk ellenére 
ebben a műfajban behozatalra szorultunk. A 
benfentesek előtt rövidesen kiderült, hogy 
a bájos és jólsikerült „importnak" spiritus 
rcctora tulajdonképpen senki más. mint a 
Kék lámpás muzsikusa, aki minden erejét 
latbavetette azért, hogy nz osztrák szub- 
rettet Pestre hozzák. A szubrett sikere iga
zolta is a muzsikus művészi hitét, de saj
nos, a zeneszerző ezzel nem elegedet*  meg.

ő személyi sikerekre is vágyott 
és egyáltalában nem volt meglepetés a szín
házi körök előtt, hogy a muzsikus és a 
szubrett gyakran mutatkoztak együtt.

♦
A rügyező tavaszi szerelem híre azonban 

— nyilván magándetektívek jelentése alap
ján — eljutott fíécsbc is, ahol egy ur ide-1 
gesen autóra pattant — és lám a technika 
csodája — néhány órán'bt lül a kocsi ott tú
rázott és pöfögött a Király Szinház mű- 
vészbejárója előtt. Éppen jókor: a mű
vésznő éppen ekkor fordult be a művész
bejárón — oldalán az alacsonyterinctü, mo-

„Nem tudok Napóleonból percek 
alatt újból V/erner Krauss-szá lenni"

Különös bonyodalom a .Száz nap“ bécsi premlerbankettjén
Bécs szinház! világában nagy feltűnést kelteti 

Werncr Krauss, az ismert és nagyhírű német 
drámai színész legújabb extravaganciája. A 
nagyszerű színészről ugyanis köztudomású, hogy 
nem sokat ad a társadalmi formákra, de az, 
am! „Száz nap" című darabjának premierje után 
történt, szinte példanélküli.

A remekül sikerült premier utón ugyanis az 
olasz követség

nagy bankettet rendezett a főszereplő Wer- 
ner Krauss és a fordító, Herczeg Géza llsz-

Mindenki olt volt a banketten, aki csak számí
tolt Bécs színházi világában, csak éppen' Wer
ncr Krauss, a darab főszereplője maradt távol. 
Helyette azonban egy nagy csokor virág és egy 
levél érkezeti n követségre és ebben Werncr 
Krauss ilyen szavakkal menti ki magát:

— Bocsássanak meg érte, de nem tudok Na
póleonból percek alatt Werncr Krauss-szá lenni.

Tantiemháboru a „Banditák" körül
Az Operaház konfliktusa francia és német kiadókkal

A Mosoly országa nagy kasszasikere késztette 
az Operaházat arra, hogy pénzügyi helyzetét 
megjavítandó, még egv operettet iktasson mű
sorába. Hosszas keresgélés és tanácskozás után 
n francia operett nagymesterének, Offenbachnak 
Meilhac és Halcvy szövegére irt operettszerü 
vigoperájn, n Banditák mellett döntöttek, ame
lyet. mint ismeretes, a mull hónapban Márkus 
László rendezésében be is mutatott az Opera
ház. A döntés mellett szólott nz a körülmény, 
hogy Offenbach halóin óin több mint ötven év 
telt el. müvei szabadon előadhatók és igy az 
Operahúz mentesül a tantiémkölelcs darabok
nál bizony tetemes szerzői jogdijak kifizetése 
alól. Legalább is igv- vélekedtek nz Operaház 
igazgatói irodájában. Ebben a hiedelemben 
azonban családiunk kellett, mert a mii bemu
tatója után megjelent az Operaháznál dr. Sza
lag Emil ügyvéd, aki Joubert francia kiadó 
képviseletében n mű után járó tantiéinek kifi
zetését kérte. Igényét arra alapította, hogy bár 
Offenbach muzsikája szabad, n Banditák szö
vegírói halála óta még nem telt cl ötven év, 
igv

•« Operaháznak nem volt joga a müvet 
engedély nélkül lefordlttatni és előadni.

Ha pedig ezt megtette, ugy köteles a szerzői 
jogdijakat a mü kiadótulajdonosának, Joubert- 
nck megfizetni.

Szalag Emilen kívül ugyanakkor azonban még 
egy kiadó jelentkezett tontiémigéngekkel. Át 
Operaház ugyanis a Banditákba a néhány év 
előtt Offenhach-mur síkéból összeállított Tőle- 
dől aranyműves cimü operettből betéteket ik
tatott l>e. Ennek az operettnek a némát L’ní- 
versal Editton cég a kiadótulajdonosa, amelv a 
beiktatott betétszámok után szintén követeli a 
maga tantlémjél.

A*  Operaházit Igen heUemetleaiU érintenék 

solygóarcu zeneszerzővel. Hiábavaló volt a 
portás ellenállása, az osztrák ur áttörte o 
szigorú kordont és berohant a művésznő öl
tözőjébe.

*
Itt álljunk meg egy pillanatra. Mindenki 

maradjon a mesterségénél. Például a zene
szerző komponáljon buja és szivrepesztö 
tangókat, de semmiesetre se Írjon mindjárt 
szöveget is. Már pedig ezt tette muzsiku
sunk, aki érzelmes tangók helyett

szerelmesleveleket
küldözgetett az osztrák szubrettnek A bécsi 
ur erről is jól volt informálva, házkutatást 
tartott az öltözőben, ahol több ilyen doku
mentumot talált.

♦
Mit sem tudott minderről azonban a zene

szerző, aki a szünetben bekopogott a szub
rett öltözőjébe és ott a bájosan mosolygó 
színésznő mellett egy

rendkívül mérges urat talált, 
aki azonnal hátsó zsebéhez kapott. A szub
rett már ismerte a mindig gyanús mozdula
tot, gyorsan a bécsi Othello mellé ugrott. 
lefogta kezeit és igy elejét vette a bizonyára 
kínossá fejlődhető szituációnak. Mivel ez a 
jelenet nem teljesen hangtalanul zajlott le 
és bizonyos sértések is röpködtek a levegő
ben, egy óra múlva a zeneszerző elküldte 
segédeit a féltékeny bécsi úrhoz.

♦
Párbaj azonban nem lett a dologból. Csak 

amikor a zeneszerző feltette a kérdést a 
szubrettnek, hogy most válasszon közöttük, 
a szubrett nem felelt. Ellenben mással vála
szolt. Szombaton este a szinház egyik pri
madonnájánál vacsorát adott a bécsi szub
rett. Erre a vacsorára mindenkit meghívtak, 
akinek a Kék lámpás előadásához valami
lyen köze van. Az osztrák ur is ott volt. 
Csak a zeneszerző nem kapott meghívást. 
Tehát egyelőre 1:0 az osztrákok javára...

Ehhez a lelki átalakuláshoz legalább háron. 
órára van szükségem s ez már a hajnali órákba 
nyúlna.

A nagyszerű színész bizonyára igy akarta ki
fejezni azt, hogy mennyire átéli a „Száz nap" 
Napolcon-flguráját és mennyire ennek a hatás? 
alatt van a premier után is. Ezt .így értelmezték 
meghívói is, de Herczeg Géza ebbe nem nyugo
dott bele. Autóba ült. hogy megkeresse Werncr 
Krausst. órákon át cikázott autójával Bécs va
csorázóhelyein, mig végül

leletére, 
egy kiskocsmában megtalálta.

Herczeg nem sokat teketóriázott, autóba nyomta 
a színészt, hazavitellé a lakására, ahol frakkba 
öltöztette és éjjel két órakor nagy diadallal el
vitte az olasz követségre. Itt a legmelegebben 
fogadták és azonnal elfelejtették „művészi sze
szélyét".

ezek a tantiémigények, amelyeknek jogosságát 
erősen vitatják. Nem is fizették méa ki. hanem 
különböző szakértők véleményére hivatkoznak. 
A kiadók azonban arra az álláspontra helyez
kedtek, hogy követeléseiket még per utján is 
érvényesítik, amit az Operaház érthető okokból 
el akar kerülni. Érdekes, hogy miután a Ban
ditákat a rádió is közvetítette, a kiadók

h rádió ellen Ls felléptek igényeikkel.
A rádió szintén nem űzetett, hanem a fizetést 
az. Operaház döntésétől tette függővé. Addig is 
azonban, hogy az esetleges perköltségeket el
kerülje, bírói letétbe helyezte a vitás tantiemet.

Értesülésünk szerint az összes felek hajla
nak a békés megegyezésre. Az Operaház külö
nösen azért, mert a mü, amely már a színház 
kebelében is különböző összetűzésekre adott 
alkalmat, nem találkozott a közönség túlságos 
tetszésével és igy az nz összeg, amelyért hábo
rúskodnak, körülbelül csak ezer pengőt lesz ki. 

Mámiii - Pesti Szinház 
színházi napló

Csortos Gyulát az elmúlt hét vasárnrpján 
súlyosabb természetű baleset érte: egy ér 
megrepedt a torkában a ezért Csortos hall- 
gatókurát vett. Egész hét?n át nem beszél
hetett, csupán Iránban érintkezett a külvilág
gal. Vasárnap befejeződött a halgatókurája 
és minden valószínűség szerint hétfőn este 
már fellép a Vígszínház színpadán*

Endrey Ferenc közgazdasági -egyetemi 
hallgató plágiumperi indított Vadnai László 
ellen. Endrey a keresetében előadta, hogy 
.4 műtőben című egyfelvonásos vígjátékit 
azzal adta át Vadnainak, hogy ezt valame
lyik kabarénál próbálja elhelyezni. Vadnai 
azonban ezt a darabot mint sajátját adatta 
elő az egyik pesti kabaréban „Proféssor 
Neumann" címmel. A furcsa plágiumperben 
Balogh törvényszéki bíró elrendelte a peres 
felek személyes meghallgatását, de Vadnai 
nem jelent meg a tegnapi tárgyaláson azzal, 
hogy vidéki turnén van. A napokban uj táp 
gyaíás lesz ebben az ügyben.

*
Szőke Szakállnak, aki családias természe

téről híres, sógora él Rákosfalván. .4- sógor
nak fehérneműtisztitó intézete van s a „kun
csaftok" állandóan nála érdeklődnek Szőke 
Szakáll sorsa felől. A sógor természetesen 
mindenkinek bő információt ad, sőt (iuto- 
grammos képeket is osztogat a vevők között. 
.4 napokban kint járt Szőke Szakáit Rákos
falván, mire a sógor meghívta a művészt 
pénteki halebédre. Szőke Szakáll, aki rend
kívül nagy ínyenc, boldogan fogadta a meg
hívást. A sógor felbuzdulva megkérdezte 
nagyhírű rokonát:

— Nem lehetne a boltban teríteni?
♦

Fedák Sári pestszentlőrinci villájában 
nagy a sürgés, forgás. Filmemberek, íré, 
zeneszerző, rendező, operatőr látogatják 
meg Zsázsát, akivel megkötötték már a film- 
szerződést. Eszerint május 22-én kezdik 
forgatni Fedák Sári első hangosfilmjét, 
amelynek szüzséjét maga Zsazsa irta, a 
szcenirozást Mihály István végzi. A filmet 
Székely István rendezi.

*
Ha már filmről van szó, dicsérettel kell meg

emlékezni arról, hogy ezen a téren megtörtént 
n román-magyar gazdasági közeledés. A Hétfői 
Napló jelentette elsőnek, hogy komoly tárgya
lások indultak román részről, hogy az ottani 
nemzeti filmgyártást a budapesti stúdióban bo
nyolítsák le. A magyar érdekeltség és egy román 
konzorcium között létrejött már az első meg
egyezés és ennek alapján már tegnap román 
színészek dolgoztak a budapesti stúdióban. A 
román-magyar együttes filmgyártás első etappja 
a Kisértetek vonata románnyelvü verziójának 
forgatása. A legnagyobb román szinészsztár ■— 
Tóni Bulandra játssza a férfi-főszerepet, a női 
főszerepet pedig Lisetle Verca, egy nagyon szép 
szőke reyüsztár alakítja. Dida Gallamachi, 
Renée-Marie és Starinu játszanak még a film
ben. Ezenkívül még egy kabaréfllm is készül, 
amelyben Mary PopoVics és a magyar Kun 
Magda is játszik, aki jól tud románul.

Tekintettel a fellendülő pesti idegenforga
lomra, nagy tárgyalások folynak a Fővárosi 
Operettszlnbái gazdáival a jövő szezónra vo
natkozóan. Gylmes Vilmos, a bécsi Femlná- 
szlnház igazgatója, akt annakidején ndnt 
MTK-futballlsta került Bécsbe. bérleti ajánla
tot tett a Fővárosi Operettszlnháznak. Ezefc 
szerint szeptembertől kezdve revüszlnházzá 
alakítanák át a Fővárosi Operettszinházat, 
egy- és kétpengös helyárakkal.. Gylmes Vilmos 
azért szabhat Ilyen olcsó helyárakat, meri a 
revü kiállítása számára jóformán semmibe 
sem kerül. A Femina tíz év óta játszik nagy 
revüket, az összes ruhák és díszletek tehát 
Gylmes birtokában vannak.

Előkelő közönséggel zsúfolt nézőtér előtt tar*  
'otta vasárnap délelőtt a Belvárosi Színházban 
Kunos Magda táncmatinéját. A kitűnő tánemü- 
vésznő ízléses, komoly munkával lépett lelkes 
közönsége elé. Kifejező mozdulatai és egészsé
ges táncérzéke különösen a „Macska és a bo
hóc" duóbán jutott érvényre, amelyet Pál Rózsi
val együtt adott elő. Feith Irén kitünően kisért.

*
Nagy háborúság volt annakidején a Rozsnyay*  

családban, mert Rozsnyay Kálmán zeneszerző 
kisfiát a család egyik tagja megszöktette. Arról 
volt ugyanis szó, hogy a fiatal fiú, aki maga is 
nagyszerű zenei és artistalalcntum. egy revü- 
csoporltal utazott világszerte — szülői engedély 
nélkül. Most visszakerült a fiú az apához. Ifjú 
Rozsnyay azóta már maga is önálló artista és 
egy remek társulat feje lett. Társulatával édes
apja bárjában, az Arizonában kapott szerződést.

♦
Nemcsak színészek, hanem operettek is ven

dégszerepelnek. Szombat este két operett kapott 
uj hajlékot. .4 Fővárosi Opercttszinházba beköl
tözött a „Bolondóra", amely lényegében a pre
mier szereposztásában, de uj premier vidámsá
gával került színre. A kedves és mulatságos ope
rettet a Fővárosi Operettszinházat zsúfolásig 
megtöltő közönség igen melegen fogadta. A Ka
détszerelem cimü operett viszont századik elő
adása és néhány heti pihenése után újra feltá
masztották a Labriola-szinházban, ahová a Ki
rály Szinházheli előadássorozat lelkes sikerhan
gulata is .átköltözött.

♦
Visszavonhatatlanul it a tavasz: Féld Mátyás 

is jelentkezett. Örömmel közli, hogy vége a csa
ládi háborúságnak és ismét ő uralja a Budapesti 
Színházat. A család belátta, hogy szüksége, van 
Féld Mátyás évtizedes ligeti tapasztalataira és 
tamatos humorára. Szombaton nyílik meg a 
Budapesti Szinház ..Egy éj a paradicsomban" 
cimü operettel. Féld Matyi ezúttal uj szerzőt 
avat: Földes Ferenc személyében.

♦
• IJolores Dél Rio egyetlen idei filmje « 

szenzációk egéiz sorában fogja részesíteni a 
moziközönségei. A hawai-szigeti bennszülöttek 
között játszódik le ez a mozgalmas, forró 
szenvedélytől átfűtött dráma, amelynek nem
csak romantikus témája, hanem egy bravúro
san megrendezett vulkánkitörés és földrengés
felvonása is emlékezetes lesz a nézők előtt.

izgalomnj.il
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A lázadó Nippon
A vastagon párnázott ajtó feltárult s a 

zérkari százados kilépett az előszobába.
— Tayato hadnagy!
Igen fiatalnak látszó, nyurga alak emelke 

dett l'öl a várakozók tömegéből s gyors lép
tekkel bement a százados után, a tábornok 
szobájába.

A japán kémosztály vezetője őszhaju, ener 
gikus, szigorú férfi volt, de most jóindulat 
sugárzott az arairól, amikor a belépőre pil
lantott. Az élesen megvilágított szobában már 
tisztábban ki lehetett venni a tisztiruhábn 
öltözött nyurga alak vonásait s ezek az arc 
vonások elárulták, hogy a tábornok előtt álló 
kém, akit Tayato hadnagy néven szólítottak, 
nem férfi, hanem — nő.

— .Jelentéseit megkaptam, — kezdte a tá
bornok letompilotl hangon. — Nein csalód
tunk önben. De miért jött ilyen hirtelen 
vissza? Van talán valami fontos jelenteni 
valója?

— Van, tábornok ur!
Halljuk.

— Nakamura századost a mongol határ
állomás közelében meggyilkolták.

— Micsoda?!... — ugrott föl a tábornok 
az íróasztala mellől. — Igaz ez?

— Sajnos, igaz. Magam nyomoztam ki a 
véres bűntényt.

— Kik tették ezt?
— Kínai határőrök.
Kis csend borult a szobára. A tisztek dér 

menten nézlek egymásra. A. fiatal kemnö 
egyetlen arcizma sem rándult meg.

A tábornok villámló tekintete lassan meg
enyhült, majd részvétteljesen siklott végig a 
nő arcán.

— Haná^ó Sáikí, — ezúttal először 
tolta családi hevén a leányt. — Nem
zik ugyan ide, de ugy tudom, hogy Nakamura 
százados az ön vőlegénye volt. Igaz ez?

— Igaz, — felelte Hanako s ebben a pil
lanatban mintha kissé megtört volna az ellen 
állása.

— Jelentését tehát biztosnak fogadhatjuk 
el?

Hanako felelet helyett letette a tábornok 
elé vőlegénye hivatalos iratait.

— Karbinban vettem ezeket át, a kinai 
hadosztályparancsnokságon.

A tábornok rámeredt az iratcsomóra, majd 
kis szünet után ismét a leányra emelte a te 
kintetét. Hosszan fürkészte alantasa arcát, 
mintha éles pillantásával a női lélek legmé
lyebb rejlőkére akarna hatolni, aztán hirte
len elfordította a fejét és ideges mozdulattal 
cigarettára gyújtott.

— Mondjon el mindent részletesen, — 
szólt csöndes hangon a leányhoz. — A S2á 
zados ur majd felveszi a jegyzőkönyvet.

És Hanako- elmondott mindent. A tábor 
nők szobájában, félóra leforgása alatt újra 
fölelevenedlek a Mongóliában lezajlott véres 
események, melynek már nem az első japán 
tiszt esett áldozatául.

Hanako piros arccal, izgatottan jött ki a 
tábornok szobájából és azonnal elhagyta a 
hadügyminisztérium épületét. Megkerülte a 
császári palotát, de most még pillantásra se 
méltatta az imponzáns várfalakat s a pom 
pás kertet, amelyet azelőtt mindig megeső 
dált. Átment a Hibiya-parkon s a parlament 
előtt rikisába ült.

A japán főváros zaja zúgott, csilingelt és 
sivitva beletépelt a dobhártyákba, de Hanako 
mindebből semmit sem hallott. Egyetlen 
mondat zakatolt az agyában, rövid kétszavas

mondat, amelyben azonban benne volt 
célja, sorsa és jövője: „Vissza Mandzsúriába 1“

♦
Mikor a tokiói félhivatalos lapban színe

sen, kibővítve, borzalmas adatokkal fűsze
rezve megjelent a hir, hogy Nakamura japán 
századost a kínaiak meggyilkolták, az egész 
főváros forrongásba kezdett. Elégtételt köve 
teltek. A szélső nacionalista újságok, a hábo
rús párt uszítására, már eddig is naponta 
közölték az izgató cikkeket s most aztán bün
tető hadjáratot és Mandzsúria megszállását 
követelték.

A minisztériumok és a parlament szom
szédságában lévő Hibiya-parkban, a tüntetők 
állandó gyülekező helyén, nagy tömegek ve
rődtek össze s hallgatták a háborús párt szó 
nokainak uszításait.

— Vesszen Kína! — harsoglak az agitáto
rok s a tömeg egyhangúlag sodródott a há
borús hangulat felé.

— Mandzsúria a miénk!
— Éljen a háború!...
A hadügyminisztérium elölt épületes jele 

netek játszódtak le. A tömeg vérre szmnja 
zott, megtorlást követelt s a lapok féktelen 
izgatása a végletekig fokozta ezt az őrületet.

Nippon fellázadt, hogy megbüntesse Kí
nát.
A meggyilkolt japán tiszt vére lázba hozta 
a Felkelő Nap országának fiait s a tömegek 
lázas deliriumban követelték, hogy küldjék 
őket a Menny Fiai ellen.

Japánnak már csak ez az alkalom kellett, 
hogy betörhessen a kinai területre. Egyre 
szaporodó népességét régen fojtogatta már 
az a szűk terület, qmelyen hetven millió cm 
bérét kellett eltarania. Itt volt a legalkalma
sabb pillanat, hogy Mandzsúriára rálegye a 
kezét. ’ , .

A háborút elhatározták. Slozava tenger
nagy utasítást kapott, hogy hajóhadával je 
lenjen meg a kinai partok előtt és szállítsa 
partra a japán hadsereget.

Tokióban tombolt és őrjöngött a felizga 
tolt tömeg. A lázító lapok Uj-Nippon győ
zelmi hajnaláról cikkeztek. Bosszút lihegett 
az egész szigetország.

Hanako visszament Mandzsúriába s ami
kor, mint Tayato hadnagy, elhagyta Nippon 
partjait, már egy izzásban lévő és kitörni 
készülő vulkánt hagyott maga mögött..,

— Teljesen szabad kezet adunk. Talán az 
lesz a legjobb, ha mint újságíró működik. 
Már megszereztük a 
nyát.

— Igenis. . ,
— London szeme 

keleti eseményeket. A , 
(liktust akarnak kierőszakolni. Figyeljen meg 
mindent alaposan. Az összes segédeszközök 
rendelkezésére állanak s ismétlem: teljesen 
szabad kezet biztosítunk önnek. Ez az abszo
lút bizalom jele.

— Köszönöm.
__ De ne fejejtse el, hogy Anglia és Japán 

barátságos viszonyban állanak. Óvatosan dol
gozzék. Nyissa jól ki a szemeit és lásson! 
Olt. Távol-Keleten ön lesz London egvik 
szeme s mi reméljük, hogv teljes mértékben 
meg fog felelni a küldetésének. Azonnal in
dulnia kell! írásos parancsot kap reggel a 
repülőtéren, az induláskor. Sok szerencsét!

Bowril kapitány tisztelgett és kilépett az 
ajtón. Az előszobában az ö arca is sápad- 
tablmak látszott egv árnyalattal.

Mikor másnap kora reggel teljesen ulra- 
készen beszállóit a repülőgépbe, a szolgálat 
vezető tiszt hozzálépett és lepecsételt borí
tékban átnyújtotta a főnökség utasítását.

Bowril feltépte a borítékot. Ez volt a 
rancs: „Irány: Karbin! Gyors jelentést 
rtink".

laptudósitói Igazolvá-

élesen figyeli a távol
japánok háborús kon-

pa- 
ké-

Bl sz- TOR. ;
.LÍTÓ *

Ti
ej

pár licitbe eresztő viasz 
japoriika .................................. P —•

1 doboz l/« kg os „Crystal“elsö- 
rendll par^ettpuszta P —.78

1 doboz. »|« kg.-os „< r.*stni “ folyé
kony parkeltisztíió és fénye- 
siló' szer, kiváló jó minőség P — .90

„Crystai“ különleges, fi
nom parkett kocka .......... P —.40

1 kg.
48

1 darab

TTleqrvyilt 
rvapfü/fcla 

/zt-gell^t

II.

London szeme
Nagy, homályos, rideg teremben egész se

reg ember várt kihallgatásra. Nők és férfiak 
vegyesen. Némelyik idegesen sétált föl és alá, 
legtöbbje cigarettázott, vagy újságot olva
sott. De mindnek sápadt, vérteden volt atz 
arca segyik sem beszélt a szomszédjához 
Mintha csupa néma ember ült volna itt egy
más mellett, a híres londoni Intelligence 
Service főnökségének előszobájában. Szigo
rúan tilos volt a beszélgetés. Néha egyia- 
másik eltűnt a párnázott ajtók mögött, majd 
kis idő múlva kijött s most még sápadlab- 
ban távozott, megkapta a parancsot és men
nie kellett, ki tudja, melyik részébe a világ 
nak.

Ebből az előszobából indultak el az I S. 
kémei veszélyes útjukra s évek múltán ebben 
az előszobában látták viszont újra egymást. 
Ha egyáltalán visszajöttek ... Mert ezek az 
emberek sohasem tudták, hogy mikor és mi
lyen körülmények közölt térhetnek vissza. 
Minden üljük, minden munkájuk, minden 
küldetésük kacérkodás volt a halállal. Jó fize_- 
lést kaplak szolgálatukért, de az életüket tyj 
lék kockára. Azért voltak olyan sápadlak, 
verteiének és szótlanok.

Az egyik ajtó most felpatant s erős, 
lenieden hang szólt ki az előszobába:

— B. 48. megérkezett már?
Berbert Bowril kapitány előlépett.
— Igenis,
— Tessék bejönnil
A kapitány előlépett s félperc múlva

ott állott a híres hivatni még híresebb főnöke 
előtt.

— Parancs ...
— Kapitány ur, ön Mandzsúriába megv! 

— hangzott a rideg utnsitás. — Japán moz
gósított és csapataival Koreán keresztül meg 
akarja szállni Mandzsúriát. Az ok: egv japán 
tiszt meggyilkolása. Jól értse meg: ez az ok 
kijeié. A valódi ok más. Szél kell néznie a 
terepen és meg kell tudnia mindent Nagv 
angol érdekek forognak kockán. Tisztán kell 
látnunk mindent, ön jól ismeri Keidet, 
ugy-e?

— Igenis.

GVÓGYfÜftDÖBEN
Nyitva

1 darab '/in kg.-os parkettfénye-
síttí kocka ....................... P —.22

1 liter nehéz benzin................... P —.48

1 darab parkett kde, elsőrendű ~ _ 
minőség, 11 soros

1 doboz */»  kg.-os kádpaszta .... P —.50

1 üveg kúlyhnéztistöző hőálló
50 gr.-os ..................................

1 darab 00 ás súrolókefe, magyar 
gyökér..................................... P —•18

1 darab szőnyegkefe .................. P —.82
1 darab toiletfekcfe....................... P —.82
1 darab bartwisch 0-ás, garantált 

tiszta lópzőr.......................... P
1 darab lábtörlő 00-ás, (Japán) .. P 1.26

1 kg.

P 1.48

P —.68

III.

A sárga démon
A Mandzsúriába benyomuló japán csapa 

tok minden ellenállási elsöpörlek s egymás
után foglalták el a falvakat és városokat. A 
mandzsu földön kiskirályként uralkodó kínai 
tábornokok csapatai gyönge" 
a nagyszerűen 
szemben s 
adták föl. 
sokáig. A 
átvették az 
észak felé................... ” . ’ ,
egymásután kerültek janán kézre, a páncél 
vonatok öntötték a japán gyalogságot s alig 
néhány hét elteltével megkezdődött a kon 
centrikus támadás Észak-Mandzsuria legfon 
tosabb vasúti gócpontja, Karbin ellen.

A japán seregek mindenütt biztosra mén 
lek. Pontos értesüléseik voltak az elöltük 
álló falvakról és városokról, tudták előre, 
hogy hol van a megtámadandó helység lég 
gyengébb pontja s mindig olt törlek be, ahol 
a kínaiak a legkevésbé várták őket. .

Lassan-lassan Ilire ment, hogv a japánok 
nak remek kémük van a kínaiak között, aki 
mindig jóelöre elárulja a kinai csapatok 
gyöngéit -és a támadott városok lagcrzéW 
nyehb pontjait. Mert az mégsem leheléit ’éé 
Ictlcn, hogy a japán repülök bombái ponto
san a rejtett kinai hadállások vonalába estek 
s a japán tüzérség is mindig tudta, hogv hová 
’-.cll az ágvutílzet irányítani. Kétségtelen, hogv 
valaki minden esetben elárulta a kinai had
állásokat. az összes haditorveket s ez a valaki 
boszorkányos ügyességgel dolgozott.

♦
Karbin elesle után a japán kémhálózat el 

indult, hogy kilesse a Kuo-Min-Tang terveit. 
A japánok tudták, hogy ez a kinai nacio
nalista ifjakból álló szervezet nem nyugszik 
bele Mandzsúria elvesztésébe és retorziót ké 
szít elő, hogy visszaadhassa a kölcsönt. Meg 
kellett tudniuk. hogy mire készülnek Peking 
ben és Nnnkingban a Kuo-Min-Tang vezetői 
s amellett félszemmel Vladivosztokol is 
figyelni kellett, ahol a szovjet nagy csapat 
testeket vont össze.

Hanako távirati utasítást kért Tokiótól, 
hogy hová induljon. Karbinban várta be a 
választ, ahol most már japán tiszti uniformis 
bán járt, összeköttetései révén r japán sere 
gek parancsnoka mindenben a rendelkező 
sére állott.

Egyik nap délelőttjén éppen a katonai pn 
rancsnokságról jött, ainíkm szembehdálko 
zott egy európni ruhába öltözött civillel. A 
férfi jól megnézte a japán tisztet, majd, kis 
habozás után, megszólította.

— Kérem, ez a katonai parancsnokság 
épülete?

— Igen, — felelt Hanako és már ment L 
tovább. Közben azon tűnődött, hogy hol látta 
már ezt a férfit? Emlékezett az arconásnira. 
de fogalma sem volt róla, hogy mikor és hol 
találkoztak.

Herbcrl Bowril kapitány azonnal felismerte 
a fiatal tisztet, akit Mididen utcáin már kő 
vetet egv darabig. A tiszt akkor kinai volt, 
most meg japán. Már Mukdenbcn is gyanú*  
nak tűnt fel előtte a lányosképü katona «. 
azért ment utána, hogv megtudja a kilétét, 
de a forgalmas utcán elvesztette a szem elől.

— Majd meglátjuk, hogy japán vagv-e. 
vagy pedig kinai. — mormogta, miközben 
ugy lelt, mintha bemenne a parancsnokságra. 
— Most majd alaposabban utána nézünk a 
dolognak.

Kilóséit a kapu alól, s mikor látta, hogy a 
fiatal tiszt nem fordul hátra, óvatosan kö 
vette az emberét.

Alapjában nem is tudta volna megmagya 
rázni, hogv miért igyekezett fölfedni a japán 
liszt kilétét. Az a lény, hogv az illető kém. 
még nem szolgáltatott okot erre, meri hiszen 
ő is az voll s mandzsuriai Htjában nagyon 
sok hasonszőrűvel akadt össze. De ösztönö 
sen ment a fialil liszt után, mert ennek arc
vonásaiban volt valami, ami még Mukden- 
ben fülke licité az érdeklődését, Volt benne

■knek bizonyultak 
" fölszerelt japán seregekkel 
eevik pozíciójukat a másik illan 
Mukdcn ellenállása nem tartott 
japánok bevonullak a városba, 
uralmat, majd tovább nyomultál 
Jusicsingcu, Kirin, Kvangcsincv

1 kg.

1 kg.

1 kg.

1 kg.
1 kg.

(Hajfesték prima, fehér 
vagy szürke ..........................
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valami vonzó titokzatosáig, főként nőiesség 
s ez olyan dolgokat sejtetett, amiket <— azt 
hitte — érdemes lesz földerítenie.

Hanako eltűnt egy szálloda kapujában, 
ahová csakhamar Bowril is megérkezett. A 
kapitány nem láloll senkit a hallban s a 
portásnál szoba iránt érdeklődött. Jó borra
valóval hamar közlékennyé tette az öreg por
tást, aki egyébként is szerette az angolokat 
a pénzükéit.

— Ki voll az a fiatal japán tiszt, aki elöl
tem érkezett?

— Tayato kapitány.
—- Tud róla valami közelebbit?
— Nem. Akkor jött a szállóba, amikor a 

japánok bevonullak Karhinba.
— Csapattisztnek gondolja?
— Nem tudom, uram, de aligha lesz az, 

mert ideje legnagyobb részéi itthon tölti, 
l egtöbbször a postára megy, vagy a parancs
nokságra és onnan visszajön. Fent dolgozik 
a szobájában.

— Járnak hozzá idegenek?
— Nem. Senki.
A portás nem tudott mást mondani s Bow

ril csalódottan távozott. De elhatározta, hogy 
résen lesz és megfigyeli a rejtélyes japán 
tiszt működését.

Éjszaka lövöldözés zaja verte fel a város 
csendjét. Hanako nem tudott aludni. Ideges 
volt, nyugtalanul hánykolódott s gondolatai 
sem engedték pihenni. Még nem tudta, hogy 
hová keli innen mennie s az utasítás egyre 
késett.

Reggelig forgolódott a, fekhelyén s álmat
lanul, gyűrötten és fáradtan kelt fel. Nem
sokára titkos táviratot hozlak út a parancs
nokságról, amelyben végre benne volt az uta
sítás: áronná? utazzék Nankingba és figyelje 
a Kuo-Min-Tang, meg a nankingl kormány 
működését.

Gondosan elégette a táviratot, majd gyor
san csomagolni kezdett.

*
A pekingi express-vonat szédületes gyorsa*  

Sággal robogott az éjszakában. Az utasok 
nngyrészc aludt és az egyik cköosztályu fül
kében aludt Hanako is, a durva katonai 
egyenruhába öltözött gyenge nő. Lehet, hogy 
éppfen arról álmodott, milyen jó lesz, ha 
majd ’smét egv erős férfi fog állnni mel. 
lelte, akiben megbízhat, aki támogatni és be
cézni fogja azokban a pillanatokban, aniikpf 
erőt vesz rajta a gyengeség és ha'ványozőt. 
tan érzi a női mivoltát.

A sötét vonalfolyosón cigaretta tüze pa
rázslóit. Energikus férfi szívta ezt a cigarettát 
gyorsan és idegesen s közben élénken figyelő 
macskaszemét lo nem vette Hanako kupéja 
nak ajtajáról. •

A férfi Bawrll kapitány volt _
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IV.
A titkos okmány

A Kuo Min -Tang egyre erélyesebben szer
vezkedett. Mivel Kína nem volt képes ko
moly hadsereggel kiállnni Japán seregei ellen, 
tehát a gazdasági bojkott fegyveréhez nyúlt 
és nr. egész vonalon elrendelte a japán áru
készletek elkobzását is. l’is akkor megindult 
teljes erővel a sárga kémek csatája, mely 
vöt ős fonalként húzódott végig az egész 
mandzsuriai konfliktuson.

A gazdasági bojkott és a japán áruk el
kobzása hamar éreztette a hatását s a japán 
hadvezetőség bosszul akart állani a kínai boj. 
kottmozgalomért. Kiszemellek egy kikötő
várost. amelyet távol Keleten ugy hívnak: n 
Sárga ’l'cnger Orchideája. Ez a város Sanghaj 
volt. Az ürügy, illetve a támadás külső okn 
nem késett sokáig. A város keleti felében n 
japán lakosság összeverekedett néhány kínai 
matrózzal. A felbőszített kínaiak lövöldözni 
kezdtek a japánokra, akik azonnal meg
táviratozták a konfliktust Tokiónak és segít
séget kérlek. Azt mondták, hogy a nagy kínai 
túlerővel .szemben nem tudják megvédeni a 
japán és európai lakosságot.

Siozava tengernagy megkapta az utasítást 
és a japán hadihajók megjelentek Sanghai 
előtt. Ugyanakkor japán repülőgépek is fel
tűntek a város fölött s rettenetes ágyú- és 
bomhatíiz zudull Sapeire, a város kínai ne 
gyedére. Ettől a napló) kezdve ez a virágzó, 
gyönyörű város halálra volt Ítélve. A Sárga 
Tenger Orchideája úgyszólván pillanatok 
alatt elhervadt a puskapor és ágyutüz vér
gőzös zivatarában.

Az egész világ szeme egyszerre távol Kelet 
felé fordult. Formális sárga-háború volt ez. 
A japán hajók ontották a katonaságot a 
Jangcekiang torkolatánál s egyre újabb erő
sítéseket küldtek. Nankingból, a kínai kor
mány székhelyéről, páncélvonatok hozták a 
kinaj csapatokat.

Egy ilyen páncélvonattal érkezeit Hanako 
is a városba, mint ,.kínai önkéntes", Halált- 
megvető bátorság kellett ehhez, do Hanako 
fanatikus volt és nem törődött a veszéllyel.

Azt pedig nem tudta, hogy Bowril kapi
tány ugy jön utána, mint az. árnyék.

— Ezt az okmányt még ma el kell juttatni 
Siozava tengernagyhoz, mielőtt az uj ostrom 
megkezdődik. Vállalkozik erre?
. — Vállalkozom.

A japán követ felállóit és kezét nyújtotta 
■z előtte áldó fiatal tisztnek.

— Az ön érdemei máris felbecsülhetetle
nek. De Nippon nem lesz hálátlan.

— Nem számítok ellenszolgáltatásra •— 
felölt Hanako. — A hazámért megteszek min
dent és boldog vagyok, hogy kockáztathatom 
az életemet.

A követ bólintott, majd átnyújtotta a le
pecsételt borítékot Ilanakónak, aki a zub
bonya belső zsebébe tette.

— Remélem, ezt a feladatot is olyan ki
tünően fogja elvégezni, mint az eddigieket.

Hanako katonásan tisztelgett, majd kilé
pett a követ szobájából s pár perc múlva már 
elhagyta a japán követség épületét.

Pillanatokkal később Herbert Bowril lépett 
ki a követség kapuján. A kapitány haditudó
sítói igazolványát láttamoztatta s közben ki
szimatolta az állítólagos japán liszt össze
köttetéseit is. Most óvatosan követte emberét, 
aki a japán városrész felé tartott.

Hanako, aki nem is sejtette, hogy valaki 
a nyomában van, nyugodtan ment az északi 
pályaudvar felé. Titkos lakása volt a japán 
városrészben, ahol nyugodtan cserélhelet ru- 
hót s bármikor elváltoztathatta a külsejét.

Negyedórái gyaloglás után, amely alatt 
egész sereg rommá lőtt házfalat és hevenyé
szett harrikádot kellett megkerülniük, megér
keztek Hanako lakásához. A leány most kö
rülnézett, majd belépett a régi, földszintes 
házba.

Bowril kapitány átment az utca túloldalára 
és kapumélyedésbe húzódva várta, hogy ül
dözöttje újra megjelenjék. Nem kelleti sokáig 
várnia. Húsz perc múlva kilépett Hanako, 
ezúttal civilruhába öltözve. Kereskedőnek lát 
szőtt, de volt valami szokatlan a külsején, 
ami eddig a kalonnruha alatt, nem tűnt fel 
Bowrilnak.

— i gy jár, mint a nők, dörmögte n kapi
tány meglepődve, — miközben óvatosan kö
vette a japán kémet.

Hanako a közeli garázsba ment, ahol autót 
bérelt és a kikötőbe hajtatott. Abban a le
pecsételt borítékban, moly a belső zsebében 
rejtőzött, a Wuszung-erőd pontos leírását 
vitte a japán tengeri haderő parancsnokának.

A Wuszung-erőditmény igen fontos védelmi 
pontja volt Sanghajnak, a Vang-pu torkolatá 
nál, a .lankcckiang deltájában. Hanako tudta, 
hogy Sanghai ostroma magával hozza Wu- 
azung ostromát is. mert a kínai tüzérség in
nen heves ágyulüzzcl megakadályozhatja u 
Jangce öblében a japánok partraszállását. Ila 
Wuszung cilcsik, akkor Sanghai cs környéke 
tnenthetetlcnül a japánok kezére kerül.

Hanako a vasútvonal mellett hajtatott a ki
kötő felé. Nem gyanakodott s igy fel som tűnt 
neki, hogy kis távolságról egy másik autó 
jár n nyomában. Az volt a terve, hogy az 
öbölben kis motorost bérel 'és ezzel megköze
líti az egyik japán hadihajót. A terv merész 
volt, mint a kémnő minden egyes terve, de 
megvalósítható.

Megérkeztek a kikötőbe. Hanako kifizette 
Bz autót és gyalog indult n halászok telepe 
(elé. A kunyhók környéke teljesen kihaltnak

és elhagyottnak látszott, de Hanako tudta, 
hogy jó pénzért előbujnak az emberei.

Igy is történt. Amint a leány megjelent a 
halászkunyhók között, öreg kínai termett 
elölte.

— Mit keresel itt, uram? Kérdezte alázatos 
kíváncsisággal. — Nagyon veszélyes most 
errefelé járni.

Hanako bankjegyet nyomott az öreg halász 
markába.

— Keresek valakit, aki hajlandó néhány 
angol fontot keresni.

A halász szemei felcsillantak. Az angol 
fontnak itt varázsereje volt.

Mire lenne szükséged, uram?
— Motorcsónakot akarok bérelni.
A kiköt > zár alatt van, uram — ijedezelt 

nz öreg. — Nagyon veszélyes most vízre 
menni.

— Bátor emberre van szükségem — feledte 
Hanako hidegen. — Száz fontot adok annak, 
aki kijön velem a tengerre.

— Száz fontot, uram? — ámuldozott az 
öreg.

Hanako azt hitte kevesli. Azonnal rádup 
lázolt.

— Kétszázat adokl Van ilyen embere?
— Majd beszélek a fiammal — hajbókolt 

az öreg alázatosan. — Gyere velem, kegyel
mes uram, elvezetlek a házamba.

Az öreg bevezette Hanakót egy csinos kül
sejű kunyhóba, amely teli volt a halászok 
ismert szerszámaival.

— Foglalj helyet, jó uram! — dadogta a 
vén halász. — Élmegyek a fiamért és meg
beszélem vele a dolgot. Azt hiszem, vállalni 
fogja a dolgot, ha tényleg megfizeted neki a 
kétszáz angol fontot...

Hanako elővette a pénztárcáját < nagy’ 
csomó bankjegyet mutatott a bámuló öregnek.

— Itt a pénzl Láthatod, hogy komolyan 
beszélek.

A kínai eltűnt s magára hagyta vendégét. 
A leány fellélegzett, majd körülnézett a ha
lászkunyhóban. Durván ácsolt bútorok, ha
lász-szerszámok, kosarak, hordók voltak a 
helyiségben, mely ugy nézett ki, mint valami 
raktár.

Hanako Ideges lett. Elővette a lepecsételd 
borítékot, mely az átadandó titkos okmányt 
rejtette magában, megnézte és újra vissza
tette a belső zsebébe. Utána szorosan össze
húzta a kabátját.

Alig készült el ezzel a művelettel, mikor a 
kunyhó ajtaja fölpattant s Bowril kapitány 
lépett be, kezében revolverrel.

— Föl a kezekkelI — hangzott az angol 
vezényszó.

Hanako sikoltva hátrált, de nem tartotta 
fel a kezeit. Most már határozottan felismerte 
ezt az embert, akivel többizben találkozott. 
Ugylátszik állandóan figyelték őt. Megijedt 
ettől a lehetőségtől, de nem mutatta. Hangja 
inkább gúnyos volt, mikor megszólalt:

— Kérem, tegye el a revolverét. Mit akar 
tőlem?

— Mingyárt megtudja..*  — lépett előre a 
kapitány.

— ön, ugylátszik, leskelődik utánam. Most 
mór tudom, hogy Mukdenben és Karbinban 
is láttam. Ezt nagyon megbánhatja...

Bowril nevetett.
— Örülök, hogy felismert... Ezzel elis

merte azt is, hogy Mandzsúriában járt, ahon
nan én állandóan nyomon követtem.

— Miért leskelődik?
— Az a feladatom, hogy kémek után les- 

kelődjcm — felelt a kapitány keményen.
— Hogy merészel gyanúsítani?
— Bízza csak rám! — nevetett Bowril és 

hirtelen mozdulattal elkapta a japán karját. 
— Adja ide azt a levelet, amit a követségen 
kapott! Nagyon érdekel, hogy mi van benne?

— Gazember! — sziszegte Hanako dühében
* minden erejével védekezett. — Gazember!...

A kapitány hirtelen mozdulattal magához 
rántotta ellenfalét, föllépte a kabátját, hogy 
a belső zsebéhez nyúlhasson, ahol az ok
mányt sejtette. Ebben a pillanatban meg
érezte, hogy ellenfele nő. Az idegesen, föl- 
hevülten hulilámzó keblek elárulták Hanakót.

— Maga nö?,.. — engedte el foglyát Bow
ril zavartan.

Hanako még nagyobb zavarban kapta le 
fejét a férll éles tekintete elől. Hallgatott.

— Sejtettem ... — folytatta a kapitány, — 
de nem voltam benne biztos. Nagyon fiús ki
nézése van. Nyilván még igen fiatal. Talán 
nz uj japán kémiskola növendéke?...

A leány zavara egyre nőtt. Most történt 
először, hogy fölfedték kilétét s ez annyira 
meglepte, hogy alig tudott egy-két szót ki
mondani, jóllehet kitünően beszélt angolul.

— Mit akar tőlem? Miért üldöz?...
Bowril kapitány kissé megszánta a kezel 

közölt vergődő japán leányt s hangja most 
már sokkal enyhébben csengett.

— Megmondom, mit akarok. En a londoni 
kémelháritó hivatal lisztje vagyok. 11a felel a 
kérdéseimre, lehet, hogy szabadon engedem... 
Anglia egyelőre barátságos viszonyban van 
Japánnal.

— Engedjen el! Felelni fogok...
Bowril sz -badon engedte a leányt, de min

den mozdulatát szemmel tartotta. Tudta, hogy 
a női kémek ezerszer veszedelmesebbek, mint 
a férfiak. Faggatni kezdte:

— Maga a japán kormány ügynöke?
Hanako szótlanul bólintott.
— Mit visz?
— Fontos levelet kell efljuttatnom a Japán

Aotla parancsnokának, __ _

— Szabad látnom azt a levelet?
— Nem adhatom át!
— És ha elveszem erőszakkal?
— Csak az életem árán! — felelte a leány 

elszántan.
— Nem pályázom az életére — szólt a ka

pitány mosolyogva.
— Akkor engedjen az utamra — kiáltott 

Hanako indulatosan. — Én a hazámat szol
gálom.

— Én is — felelt Bowril nyugodtan. — Az 
angol érdekeket meg kell védenünk ezekben 
a zavaros időkben.

— Mi nem akarunk semmit az angoloktól...
— Szeretnék erről megbizonyosodni — 

szólt n kapitány. — Ha igazat mondott és az 
a levél, amit ál akar adni Siozava tenger
nagynak, tényleg nem érinti az ango<l érdeke
ket, akkor útjára engedem.

Bowril kapitány hangja már egyáltalán 
nem volt erélyes, inkább udvarias. Most, mi
után látta, hogy csak egy nővel áll szemben, 
letette a szigorú katonai hangot. A fiatal ja
pán nőben pedig egyre több szépséget és 
finomságot fedezett fel. Elképzelte az alakját 
illatos japán selymekbe burkolva s arra a 
meggyőződésre jutott, hogy a kémnő igen 
szép lehel igazi alakjában, csak azt nem 
tudta, hogy leány áll-e elölte, vagy asszony.

Hanako megérezte a férll érdeklődését és 
visszanyerte a bátorságát. Utóvégre neki 
semmi baja sem volt ezzel az angollal, aki 
talán még segítségére is lehet nehéz feladata 
megoldásánál.

Behizelgő hangon beszélni kezdett a férfi
hez és elmondott neki mindent, amit a köteles 
titoktartás megszegése nélkül elmondhatott. 
Azt is elmesélte, hogy vőlegényét kisérte Mán 
dzsuriában s annak meggyilkolása miatt ke 
veredelt a háborús mozgalmakba.

Herbert Bowril egyre nagyobb csodálkozás
sal hallgatta.

— Bizonyára maga az a veszedelmes kém. 
akiről a kínai táborban legendákat regélnek.

— Én vagyok... — felelte Hanako. •— 
Bosszút álltam a vőlegényemért...

A kapitány őszinte bámulattal adózott a 
törékeny japán leány képességeinek. Ennyi 
bátorság, ilyen szívós kitartás és hazaszere
tettel párosult bosszuérzet a legnagyobb mér
tékben meglepte ezt a kemény katonát. Hisz 
ezen a veszélyes pályán csak azok működ
hetnek eredménnyel, akiknek helyén var. a 
szivük. Ez a japán nö megérdemelte a figyel
met.

Hogy miképen történt, azt maguk sem 
tudták volna megmagyarázni, de mire az öreg 
kínai halász visszatért a fia kíséretében, már 
a legbarátságosabb hangon beszélgettek, mint 
régi és bizalmas ismerősök.

És a titkos okmány eljutott a japán flotta 
parancsnokához. .

4. V.

A pagoda titka
Bowril kapitánynak Femek lakása volt 

Sanghai nemzetközi negyedében, az angol 
klub mellett. Különös ismeretségük harmadik 
napján a kapitány meghívta Hanakót teára, 
miután a fiatal kémnő megigérte, hogy női 
ruhában is bemutatja magát. Herbert Bowril 
egyebekben is segítségére akart lenni Hana- 
kónak. Ismerte a sanhaji pagoda titkát, a 
Kuo-Min-Tang embereinek főfészkét, ahol 
rengelek elkobzott japán áru volt fölhal
mozva. Ebbe a kínai pagodába tervezett egy 
kirándulást Bowril s a leányt is magával 
akarta vinni.

Hanako pontosan megjeleni a kapitány la
kásán. Kis táskában magával hozta a női ru
háit is. Kedélyesen ültek le a teázó asztalká
hoz s ismeretségükről beszélgetlek.

— Eleinte nagyon féltem magától — val
lotta be a leány mosolyogva. — Azt hittem, 
le akar leplezni, hogy a kínaiak kezére jut
tasson ...

— Eszem ágában sem volt ilyesmi — neve
tett a kapitány. — Egyszerűen fölkeltette az 
érdeklődésemet, azért voltam a nyomában.

— De nem tudta, hogy nő vagyok?
— Nem. Inkább csak éreztem. A tudatom 

még nem is sejtette azt, amit az érzésem már 
már biztosan tudtak.

— Mégis meglepődött, amikor megtudta, 
hogy nem vagyok férfi?

•— A legnagyobb mértékben. Én harcra 
voltam elkészülve s ehelyett kalandot talál
tam.

— Ugy? ... — szólt a leány sértődött han
gon. — Tehét csak kaland? Ez európai fel
fogásra vall.

— Bocsásson meg — felelt gyorsan Bow
ril. — Talán rosszul fejeztem ki magam. Az 
ismerkedés körülményei kissé kalandosak 
voltak ...

— Persze, most kimagyarázza.
— Nem hisz nekem?
— Nézze, kapitány — szólt Hanako hatá

rozott hangon — maga európai, én meg ázsiai 
vagyok ... természetemben rejlik a gyanako- 
dás minden iránt, ami Nyugatról jön.

— Rosszakat hallott rólunk?
— Két különböző világban élünk — felelt 

a leány kltéröleg. — Maga fehér ember s én 
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csak egy sárga nő vagyok . » H
— Ez ma már túlhaladott felfogás ml- 

nálunk — mosolygott Bowril. — De hogy 
eredetiben is láthassam a maga nőiességét, 
nem volna szives átöltözni?

— Ha van öt perc türelme, akkor kielégi, 
lem a kíváncsiságát — szólt Ilanakó kedvesen 
é.s sietve eltűnt a szomszéd szobában, ahová 
a táskáját is magával vitte.

Mikor a szoba ajtaja ismét feltárult, a ka. 
pitány felkiáltott meglepetésében. Gyönyörű 
fiatal leány állott előtte, selyem kimonóba 
burkolva s megjelenésével teljesen lenyűgözte 
a csodákozó férfit. Fiúsra nyírott haját a 
homlokára fésülte, értelmes mongol-arcából 
leírhatatlan báj sugárzott s szemei rákacag
tak a bámulójára.

— Nos, kapitány ur? ...
— Elragadó! — lelkendezett Bowril őszit*  

tén. — Szebb, mint gondoltam 1
— Tetszem magának?
— Nagyon! Túlságosan tetszik, kis II» 

nako ... Mondja, mit jelent a maga neve?
— ,,Hanako" virágocskát jelent! — mosoly, 

gólt a leány és kacéran megperdült a férti 
előtt.

— Az is vagy! — lépett hozzá a kapitány 
és hirtelen mozdulattal magához ölelte. —* 
Virágocska ... az én szépséges virágocskám., 

Hosszú csók zárta le Hanako tiltakozni ké« 
szülő ajkait. A fehér férfi győzött.

Talán órák, vagy csak pillanatok múllak 
el s Bowril kapitány nem akarta kiengedni <1 
leányt ölelő karjaiból.

Hanako kissé szomorúan, szinte szemre*  
hányóan nézett az angol tisztre.

— Nem ezért jöttem magához. Mikot nie- 
gyünk a pagodába?

— Holnap reggel,
— És addig?
— Addig pihenünk. Gyéré,'—■ fogta meg t 

leány kezét, — hadd mutassam meg a rádió*  
mát. Van egy rövidhullámú leadóm is. Min
gyárt bemutatom, hogy működik. Ilyenkor 
szoktam leadni a tudósításaimat, mint hírlap*  
iró.

Átmentek a szomszéd szobába, ahol Her. 
bért Bowril leült a gép elé s pár perc múlva! 
a következő hirt továbbította a Hertz-félo 
hullámokon:

— Halló, halló!... Itt B. negyvennyolc be
szél Sanghaiból ... A japánok ismét meg. 
kezdték a város bombázását... A kínaiak már 
kiürítették Sápéit, de a bennszülött lakósság 
nem akarja elhagyni a helyét... Tegnap a 
légitámadás következtében negyven ház om
lott össze. Rengeteg halott és sebesült... A 
kínaiak vitézül harcolnak, de a nagy japán 
technikai fölény lassan fölmorzsolja őket ... 
A hadihajók szünet nélkül lövik a várost és 
a Wuszung-erődöt... Sanghai nagyrésze már 
romokban hever s a nemzetközi terület is so
kat szenved az eltévedt bombáktól, s. ma éj
szaka újabb tudósítást küldök..«

’Á hajnali szürkületben két árnyalak ku*  
szott tova a sanghaji pagoda falának tövében: 
Herbert Bowril és Hanako. Mindketten kínai 
öltözéket viseltek s a felismerhetellenségig el
kendőzték arcukat.

A pagoda oldalbejáratánál Herbert villám
gyorsan letepertc a szundikáló őrt s mielőtt 
még felocsúdhatott volna, guzsbakötötte, be
tömte a száját és a kert bokrai közé hurcolta.

— Utánam, Hanakol
Bementek a templom oldalliejáróján s egy 

kisebb helyiségbe jutottak, ahonnan csiga
lépcső vezetett lefelé. Bowril kapitány habo
zás nélkül elindult a lépcsőn, Hanako szót
lanul követte. Percekig mentek lefelé, mig 
egy homályos földalatti terem bejáratához 
értek.

— Kik vagytok? — állította meg őket egy 
keménycsengésü hang.

— A Menny Fiai vagyunk, a Sárga Sár
kány ellenségei — felelte Hanako, akinek 
Bowril kapitány mondta meg a jelszót,

— Lépjetek be!
A teremben nagyon sokan voltak. Halk, foj

tott beszéd zaja zsongott a fülükbe. Amint 
előbbre furakodtak, látták, hogy a tömeg 
része valami emelvény köré csoportosul. Her
bert intett Hanakónak, hogy kövesse s a 
leány engedelmeskedett, bár nagyon kiváncsi
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volt, hogy mi fog történni a gyülésteremben.

A nagyteremből jobbra és balra oldalajtók 
nyíltak. Berbert kissé habozott, majd a bal
oldali ajtó felé indult. A nehéz selyemfüggöny 
meglibbent s a következő pillanatban mind 
keltem eltűntek mögötte, Távozásukat nem 
yetta észre senld.

Oldalfolyosóba értek s a sötétben csak ta
pogatózva haladhattak előre. A folyosó ké
rőbb jobbra elágazott s ennek az elágazásnak 
jégében lezárt ajtóra akadtak.

— Mi lesz most?
Majd kinyitom — suttogta Bowril s 

óvatosan végigtapogatta a falat, az ajtó fara
gásait a minden díszt, ahol titkos rugót sej
tett-

Végre hosszas kísérletezés után az egyik 
farag0** r6sz megmozdult. Bowril elfordí
totta, mire az ajtó zajtalanul visszahúzódott 
■ falba. Nyílva állt előttük az ut.

Beléptek. Koromsötét volt, de a kapitány 
fölkattintotta a zseblámpáját s ennek a fé
nyénél néztek körül. Óriási földalatti üreg
ben voltak, melyben hatalmas mennyiségű 
áru volt fölhalmozva. Ládák, csomagok, 
bálák, hordák heverlek egymáson, össze
vissza dobálva.

— F.z itt mind japán áru!
—. Honnan hozhatták ide? — csodálkozott 

Hanako.
— A kikötőből, — felelt Bowril. -- Ebben 

a pagodában székel a japánellenes bizottság 
vezérkara, mely a bojkottot kimondta. Az el
kobzott áruval igen jó üzleteket csinálnak, 
különösön az élelmiszerrel, amelynek most 
Sanghaiban nagyon felszökött az ára.

A leány hallgatva meredt maga elé, mintha 
Valami neszre lett volna figyelmes.

— Berbert... hallod?
— Igen, — lépett közelebb a kapitány, — 

már az előbb is hallottam valamit, de azt 
hittem, hogy a nagyteremből jön.

—< Nem, nemi — szólt Hanako Idegesen. 
— Ez másféle zaj. Mintha nyöszörgés, vagy 
jajgatás lenne ... Figyelj csak!

Herbert Bowril előre ment a raktárhelyi
ség közepe felé s megállóit egv hatalmas láda 
előtt. Innen sokkal intenzivebben hallotta a 
gyanús hangokat.

Segíts kissé, Hanako! Toljuk félre ezt 
a ládát! Azt hiszem, hogy itt még egy föld
alatti üreg van. A hang alulról jön.

Nagy nehezen elmozdították a ládát s alatta 
tsapóajtót fedeztek föl. Hanako lekuporodott 
a földre s fülét az ajtóra szorította.'

Segítséget kérnek!... Tisztán hallottam 
a szavakat.

Izgatottan láttak munkához. Herbert föl
tépte a csapóajtót s zseblámpájával levilágL 
főtt a pinceszeri!, nedves odúba. •

— Van itt valaki?
Senki sem felelt, de a nyöszörgés most már 

tisztán kivehető volt. Bowril tovább vizsgád 
lódott s fölfedezte, hogy vékony acéllemez
ből készült létra lóg az üregbe, a nyílás sü
léről.

— Lemegyek! Várj meg itt, amíg odalent 
körülnézek.

Szempillantás alatt eltűnt az üreg nyílásán 
* Hanako szivdobogva várta az eredményt. 
Néhány kínos perc után hallotta a kapitány 
Ji»vó szavát.

Gyere le, Hanako!
A leány ügyesen lekuszott a létrán s bor

zadva nézett körül a nedves, hideg pincében, 
amelynek falaihoz három japán katona volt 
odaláncolva.

— Beszélj velük! — intett a kapitány. — 
Nem tudnak európai nyelven.

— Kik vagytok? — kérdezte Hanako rész
véttel.

— Japán gyalogosok vagyunk, — felelte 
az egyik erőtlenül. — A kikötőőrség tagjai. 
Ide hurcoltak bennünket a Kuo-Min Tnng 
emberei, mikor megtámadták a ruktárakat,

— Mióta vagytok itt?
— Nem tudjuk. Három, vagy négy napja...
— Kaptatok valamit enni?

Nem.
— Mit akarnak veletek?

Nem tudjuk. A társainkat már meg
ölték. Minket valami ünncpőlyra tartogat
nak ...

Bowril odalépett a szerencsétlenekhez és 
megpróbálta kiszabadítani őket. Nem sike
rült. Semmiféle szerszám nem volt a köze
lükben.

— Mit tegyünk? — kérdezte Hanako ta. 
pácstajanul.

Bowril kapitány gyorsan határozott.
— En itt maradok velük, te pedig segít, 

léget hozol a japán negyedből. Meg kell ro
hanni a pagodát, mielőtt még a tömeg sz(G 
oszlik.

— Mi lesz addig veletek? Hátha megöl, 
Bek? ...

— Ne félts 1 •— vette elő a revolverét Her
bert. — Csendben leszünk, da ha kell, vé
dekezni fogok. Tiz golyó van a revolverem, 
ben. Siessetek!

Hanako nem töprengett tovább. Búcsút in. 
tett, majd felkuszott a létrán és eltűnt az 
üreg nyílásán. Aztán lecsapódott az. ajtó és 
halotti csend borult a pagoda földalatti bőr, 
tönére.

♦
Egy órával később japán csapatok robog 

tik meg a pagodái. Hanako vezetésével ki- 
wabadították a foglyokat éa rengoicg japán 
árut szállítottak el. A tisztogatás után néhánv 
bombával rombadöntötték a földalatti kaza
matákat.

VI.
A bosszú

A japánellenes bojkatlmwgalom főfészké- 
nek leleplezése után a hadviselő felek irtó- 
zatos bosszút esküdjek egymás ellop. A ki- 
nalak azért, mert elvesztették a Kuo-Min- 
Tang titkos főhadisgáljását, a japánok pedig 
az elkobzott árukért akartak elégtételt. Gyil
kosságok és kegyetlenkedések végtelen soro
zata indult mpg Sapuhaiban és környékén. 
Vérrel öntözték a Sárga Tenger Orchideá
ját...

A nemzetközi városrész aránylag elég biz
tonságban volt, Hanako két lakást is tartott 
itt: egyikben,' mint kínai önkéntes, a másik
ban pedig mint japán tiszt szerepelt.

Aznap délután, mikor a japán ágyutüz szét, 
rombolta Sapel még épségben maradt ház- 
tömbjeit, egy kínai syhanc jelentkezeti Ha
nako lakásán.

— üzenetet hoztam.
— Kitől? — kérdezte Hanako gyanakodva.
—’ Angol úrtól, aki betegen fekszik, — 

felelte a fiú.
Cédulát nyújtott át, melyet a leány ideges 

mozdulattal bontott szét. Pár sor volt benne 
angolul: „Megsebesültem. lla teheted, azon
nal látogass meg. II. B.“

Hanako megdöbbent, ügy beszélték meg, 
hogy holnap reggel találkoznak, mert Her
bert nem akarta, hogy a leány az ágyúzás 
ideje alatt elhagyja a lakását,

— Hol lakik az az ur, aki ezt az üzene
tet küldte? — kérdezte a fiútól.

— Az angol klub mellett, — felelte a su- 
hpne határozottan és pontosan leírta a házat.

Hanako gyanúja eloszlott.
-- Honnan ismered ezt az urat?
— Mr. Bowril bejár a klubba. Én ott va

gyok alkalmazva,
Semmi kétség többé. Hanako intett a kül

döncnek.
— Eredj le és szerezz gyorsan autót!
Pénzt nyomott a vigyorogva távozó fiú 

markába és gyorsan rendbehozta a külsejét. 
Felöltötte japán tiszti egyenruháját s a zub
bonya belső zsebébe rövid tört rejtett. Ezt a 
kicsi, de veszedelmes fegyvert minden útjára 
magával vitte.

Mikor leért a kapuba, az autó már olt 
állott a ház előtt. Kinyitotta a kocsi ajtaját, 
hogy beléphessen, s ebben a pillanatban két 
villogó szemet vett észre az autó belsejében. 
Ijedten hőkölt vissza, de már elkésett. Izmos 
kezek ragadták meg és berántották a kocsiba.

— Ha egy szót szólsz, azonnal végzek ve
led! — hallotta Hanako a fenyegető hangot 
s egvben érette, hogy revolvert nyomnak az 
oldalához,

Mit akarsz velem? — rebbent el ajká
ról a kérdés,

— Majd megtudod, — mordult rá a kínai, 
ülj rendesen az ülésre és meg ne moccanj. 

Hanako engedelmeskedett, miután belátta, 
hogy mást amúgy sem tehet. Jól megnézte a 
kinnit aki kelepcébe csalta, de nem emléke
zett a vonásaira.

Közben az autó már robogott velük, sziik 
utcákon keresztül, a külváros felé. A bombá
zás most szünetelt s igy utazásuk veszélyte
len volt. A leány azonban sejtette, hogy üt
jük végcéljánál uj veszedelmek várnak reá 
s egyre azon törte a fejét, hogyan ugorhatna 
ki az autóból. Egy pillantás azonban, melyet 
elrablója arcára vetett, meggyőzte őt arról, 
hogy ez a kínai nem tréfál a revolverrel.

Jövő számunk

regényszenzációja:
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Sásdi Sándor
regénye a

Félóra múlva az autó végre megállóit.
— Szállj ki! — szólt rá a kínai erélyesen. 
Hanako kilépett a kocsiból és látta, hogy

meglehetősen elhagyott környéken, félig 
rombadölt villa előtt állottak meg. Körülpil
lantott az utón, de sehol sem látott élő lel
ket.

— Előre! — mordult fel a kínai.
Bevitte a leányt az épületbe, ahol három 

másik kínai csatlakozott hozzájuk. Ezek be
kötötték Hanako szemeit és így vezették elő
ször fel, majd sokáig lefelé egy lépcsőn. 
Hanako úgy érezte, hogy már a pincében jár
hatnak.

Végre belökték őt valahová. ahol erőx fény 
volt, mert ezt a szemeire kötött kendőn át is 
észrevette.

Kísérői leültették, majd eltávolodtak tőle.
— Ki vagy? — szólt rá egy uj hang, mély 

szintén Ismeretlen volt előtte.
—« Japán tiszt vagyok, —- felelte Hanako. 

-r- Targftto a nevem.
—. Nem igaz! — dörgölt rá a hang kegyet

lenül. — Női kém vagy, a japán kormány 
ügynöke. Állandóan férfiruhában jársz ó» hol 
kipai. hol japán katonának adod ki magad. 
Legutóbb egy angol tiszttel szövetkeztél aki 
a londoni Intolligence Service tagja és újság
írónak mondja magát. Régen figyelünk már 
és mindent tudunk rólad. Te hoztad a japá
nokat a pagodába, te akartad eljuttatni a 
Wuszuog-eröd tervrajzait a japán vezérkar
hoz. Kár tagadnod, mert mindent tudunk ró
lad. Te vagy a sárga front démona...

Hanako megdöbbenve hallotta ezeket a 
szavakat, amolvek pillanatok alatt leleplez
ték őt az ellenfelei előtt. Megijedt, de nem 
mulatta. Száraz, szenvtelen hangon válaszolt.

— Ha úgyis tudtok rólam mindent, akkor 
mért faggattok? Nem felelek egyik kérdésre 
sem.

— Huszonnégyórai gondolkodási Időt 
kapsz. Ha addig nem teszel részletes vallo
mást, úgy holnap délután lógni fogsz. Vi
gyétek |...

Hanakot ismét megragadták a kísérői és 
kivezették a szaluiból. Most már levették sze
méről a kendöt s miután végigcipelték a 
hosszú folyosón, belöklék öt egy kamrába.

Ebben a szűk kis helyiségbon, melynek 
még világitóablaka sem volt, kellett elköltenie 
azt a huszonnégy órát, amit az éjeiéből még 
engedélyezlek neki. Mert azzal nagyon is 
tisztában volt Hanako, hogy ha meg is teszi 
a vallomását, a kivégzést nőm Hu ölheti el. 
Sót, minél többel vallana be, annál kegyet
lenebből megkinozpák őt. Tudta ezt s ezért 
pem js gondolt arra, hogy vallani fog. S/.ün- 
’telénül az járt az eszében, miképe-n szaba
dulhatna meg ebből a siraloiuházból,

Szerencsére a tőrét, amit zubbonya rejtett 
zsebében hordott, nem vették el tőle. Líg- 
rpsszabh esetben önmaga vet véget az életé
nek, de nem hagyja magát megkiuozni Her- 
hertre gondolt, akinek az üzenetével elcsal
ták őt hazulról Legkésőbb holnap délelőtt a 
kapitány okvetlen koresni fogja s ha nem 
találja otthon, mint ahogy megbeszélték, 
mindent el fog követni, hogy a nyomára 
bukkanjon. Ez a reménysugár ugyan elég 
gyenge volt, mert hiszen semmi nyomot sem 
hagyhatott maga után, de mégis hitt benne, 
hogy Bowril az utolsó pillanatban megmenti
öt, — ha megtalálja.
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VII.

„Halió, Herbert . . .“
Éjféltájban Ilanako erőt vett magán és az 

ajtóhoz lépett, hogy megvizsgálja. Szemei 
lyssap hozzászoktak a sötétséghez s alaposan 
szemügyre vette a nehéz ácsolt ajtót. Sehol 

isemmi rést nem talált. Hogy fog innen ki
jutni? Kissé megnyugtatta őt, hogy nem állí
tottak őrt az ajtó elé. Azt hitték, hogy biz
tos helyen vyn. Pedig ...

Hanako elővette a tőrét és minden erejét 
összeszedve, faragni kezdte az ajtó Iáját, •» 
zár körül. Nagy erőpróba volt, de a kétségbe
esés, az életöszlön és a szabadulás vágya uj 
erőt kölcsönöztök a gyönge leánynak.

A tőr éles volt s az ajtó fájáról gyors egy
másutánban pattantak le a forgácsok. Rövid 
óra múlva látható eredménye lelt a munká
nak. További kemény munka és újabb te óra 
múlva llanuko megiazi'ott i a z’.'i s fegy
verével kifeszrtette helyéből az egészet. ‘

Az ajtó feltárult. A leány arcán örömteli 
mosoly jeleiKkezelt. Tőrét erősen magához 
szorítva, lassan elindult a folyosón, ellenkező 
hányban, mint amerröl hozták. Csakhamar 
primitív, falbavájt lépcsőhöz ért, amelyen 
óvatosan lapódzol t fölfelé.

Nagyobb szobában lolálla magát, melynek 
berendezése a legnagyobb mérlékben meg
lepte. Műszaki felszereléseket, huzalokat, fej
hallgatókat ás kél rádiókészüléket fedezett 
fel. Vevő- és adóállomás volt... tehát a tit
kos rádió-szobába jutott, anélkül, hegy sej
tette volna. Csaknem felkiáltott örömében.

Alaposan körülnézett. A szoba ajtaja le 
volt zárva. Arra nem is gondoltak, hogy va
laki az alsó, titkos bejáraton feljöhet, mert 
ezt csak a ház urai ismerték s arra as ereire 
építették, ha meuekiilwiök kell.

Berbert Bowril sokat beszélt Hapakónak 
az ő lövidhuiiámu teadójáról. amellyel tudó
sításait továbbította s a leány nvwl hálát 
adott az égnek, hogy akkor megjegyezte a 
kapitány magyarázó szavait.

Mintán semmi gyanús zajt nem hallott, 
Hanako felgyújtotta a villan végöt, melyet 
előzőleg beburkolt a zsebkendőjébe, majd 
odalépett az egyik készülékhez és fiilére csa
tolta a hallgatókat. Bekapcsolta a gépet s 
örömmel hallotta a zümmögő hangot. A ké
szülék üzemben volt és jól működött. Talán 
hallani fog valamit, ami hasznára lehet.

Megcsavarta a forgókondenzálort és hosz- 
szu percekig figyelt. Idegfeszültsége oly nagy 
volt, hogy már az állandó zúgásból is értel
mes hangokat vélt kivenni. Jó félórai ki.ér
telezés után, mikor már abba akarta hagyni 
a meddőnek látszó munkál, végre tisztán 
hallotta egyik leadóállomás j< leytkczését. 
Feszülten figyelt s csaknem fdsikottott örö
mében, amikor Herbert hangját hallotta tisz
tán és érthetően: „Halló, halló! ... itt B. 
negyvennyolc beszél Saughaihól.., folytatom 
a tudósítást...“

Hanako izgatottan kapcsolta le füléről •» 
hallgatót és a másik gépíicz ugrott, lla most 
sikerülne valami üzenetet küldenie ezen a 
hullámon, amikor Berbert a gépénél ül, 
akkor...

Bekapcsolta a villamosáramol és a lehető
ségig uralkodva önmagán, fojtott hangon be
széli a mikrofonba:

— Balló, Berbert... Halló, Berbert... 
Itt Hanako beszél... i.lraboltyk ... Erősen 
megrongált villában vagyok a város szé
lén ... Nem tudom megmondani, hogy hol.. 
Félóráig jöttünk autón... A villa egyedül 
áll... a környék elhagyott, népiden .. . Ku- 
ulánam ... Hulló, Herbert! Holnap kivégez
nek. ha nem találsz meg idejében... Halló, 
haltól... aki fölfogja az üzem lem.1., adj® 
ál Herbert Bowrilnak a songhaji angol klub
ban ...

★

Hanako hirtelen felugrott. Léptek zaját 
hallotta az ajtó mögül. Gyorsan kikapcsolta 
az áramot, eloltotta a lámpát és a titkos le
járathoz szaladt. Megbújt a léposön és on
nan figyelte, hogy bejön-e valaki a szq-t 
bába.

Az ajtó felnyílt és ismét világosság arasz- 
tóttá cl a helyiséget. Hanako beszélgetést 
hallott. Éppen róla volt szó.

— Reggel agyon kell lőni! —< mondta 
nz egyik hang. — Nincs értelme a halogu- 
lásnak. Úgysem fogja megmondani nz iga- 
znt. hmerjük már ezeket u japán kémü
ket .

-w. Kár a golyóért! felelt a másik. — 
Az embereim majd felkötik valahová . . «

— Bánom is én, csinálj ve|c, amit akarsz, 
de ne tartognsd itt a nyakunkon. Holnap 
délelőtt újabb japán támadást kapunk. 
Mcglcheet, hogy el kell hagynunk ezt a 

I bdycl.
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Hanako lassan visszavonult n földalatti 
folyosóba. Szive öröklésen dobogott. Az 
Izgalom teljesen átfülöltc s percenként el
öntötte a forróság. Ha reggelig nini szaba
dítják meg, ki fogják végezni. A kínaiak 
aeni kegyelmeznek a japán kémeknek.

Futva nekiindult a folyosó másik végé
nek. Kétségbe*  s'sébrn azt bitté, hogy ott 
most szabad utat talál, Észre sein vette, 
hogy salósa.’gal neki rohan a kínai őrnek, 
aki a fok só feljáratánál szundikált, a 
falnak dőlve,

— Állj!
Hanako dermedten állt meg. Szemei 

elölt szikrázó tüzkaiikúk táncollak, füle 
zugot!, térdei remegtek. Ugy érezte, hogy 
rögtön elájul.

A kínai percek alatt föllármázta n tár
sait, akik csakhamar megjelentek a folyosó 
nyílásában.

— Mi van itt?
— Szökni akart!
•— Vigyük a főnök clél
Bekötötték a leány szemeit és ismét be

vitték a fényesen kivilágított szobába.
— Meg akartál szökni? — hallatszott az 

energikus hang.
Hanako nem felelt.
— Tudod-e, hogy milyen büntetés jár 

ezért?
— Tudom.
— Akarsz-e vallani részletesen?
Y.7. a kérdés is felelet nélkül maradt. Ha

nako már alig volt eszméleténél, csak azt 
érezte, hogy valaki megragadja a vállalnál 
és jól összerázza.

— Gyöngének látszol, de a szökéshez van 
erőd. Velünk nem lehet tréfálni! Figyelj 
ide! Tudnunk kell, hogy mit tudtál meg 
rólunk és miket jelentettél eddig a megbí
zóidnak. Ha két órán belül leírod a részle
tes vallomást!, akkor talán megszabadulsz 
a Indáitól.

Hanako arra gondolt, hogy ezzel időt 
nyerhet. Belccgyezően bólintott.

— Leirom, de most pihennem kell. Hol
nap délig mindent leírok . . ,

— Jól van, majd meglátjuk ... — hang
zott a szigorú válasz. De ha becsapsz ben
nünket, akkor szörnyű kínok közt fogsz 
Átvándorolni n másvilágra. Vigyétek el és 
adjatok neki valamit enni!

— Vizel! — nyöszörögte Hanako és eler
nyedten zuhant az őrei közé. Vizet . . .

Mikor kihozták a főnök szobájából, már 
elvesztette az. eszméletét s azt se tudta, hogy 
mi történik vele a titokzatos kínai házban.

♦

Bowril kapitánynak rengeteg dolga volt. 
Az. események valósággal lóhalálban kerget
ték egymást a sanghaji fronton s mindenről 
kimerítő jelentést kellett küldenie. A rövid
hullámú leiadón továbbitolt tudósításai csak 
arra kellettek, hogy újságírói mivoltát iga
zolja. Az lntelligencc Service-hez azonban 
külön jelentéseket küldött.

Miután leadta kis gépén a tudósítást, még 
egy ideig ott babrált a készülékkel, mely egy
úttal felvcvöállomás is volt. Fülén volt a fej 
hallgató s ujjai szórakozottan játszottak a 
keresővel, amikor egyszerre figyelni kezdett.

— Halló, Herbert!...
Mi ez? Ihilhicinil? .. . Ugy rémiéit, mintha 

ismerős hangok érkeztek volna hozzá a 
Herz-hullámok titokzatos útvesztőjén. Rá
hajolt a gépre és kihangolta a vételt. Arca 
egyre jobban kipirult, szemei villoglak.

— Halló, Herbert!... — hallotta egész 
világosan. — Elraboltok ...

Lázasan nyúlt a ceruza után és lejegyezte 
az egész szövegel. Idegcsn ugrott fel ulana.

— Mi volt ez? — villant ál agyán a kérdés 
*— Valóság, vagy n felzakialolt idegek jáló 
ka?... De hiszen világosan hallotta a se 
gélytkérő szavakat. Hát lehetséges, hogy Ha
nako veszélyben forog.’ Mi ’örlénhetctt az el 
múlt nap folyamán? Hátha csak rossz tréfál 
tíznek vele? l)e mikor senki sem tudja, hogy 
ő és Hanako ...

Gyorsan határozott. Legjobb megbizonyo 
sr.dni a valóság felől, llu a leány most nincs 
otthon, akkor komoly lehet a dolog. ákkor 
sürgősen segítenie keli!

Magyar Légiforgalmi Rt
IV, Vári ucra l 0 Telelőn 88-8-88

NYÁRI MENETREND
7.15 13*40  Ind. BUDAPEST órk. 13*20  18.55 
HAO 15.IJÜ érk. WIEN ind. 12.05 17.30 
Naponként, vasárnap kivételével. A *-gal  
jelölt jerat niA|us 1-tól kezdödőleg iog 

közlekedni.
Az autóbusz Váci-utca 1. nzám alól 40 perc

cel a repülőgép indulásit előtt indul.
Kombinált repülő autóbusz és hajójegyek 
a Budapest—Wien vonalon 52 — pengős 

árban oda-vissza.
Leveleit és csomagjait küldje légipostán / 
Menetrendet vagy díjszabást kívánatra 

bérmentve küldünk.

I Lerohant, autót kerített és e’refogott arra 
a két címre, ahol Hanako lakásai? tudta. Ne
gyedórán belül kiderült, hogy a leány nincs 
otthon és a rádióüzenet valóság volt.

VIII.

Vissza Nyugatra!
Bowril kapitány reggel hat óráig bolyon

gott az autóval Sanghai külvárosaiban, de 
minden eredmény nélkül Kimerültén, össze 
törve ért vissza a lakására.

— Hanako, Hanako... Hol lehet az az 
átkozott villa? ...

Ruhástól dőlt a kerevetre. hogy legalább 
egv órát pihenjen. Az ébresztővekkert oda 
telte mega mellé egy székre és pont nyolcra 
igazitolta be. Aztán riinde.i átmenet nélkül 
mély álomba zuhant s mag se mozdult, aniig 
jz óra fel nem csöngette.

Ébredés után hideg vízzel letussolta magát, 
hogy felfrissüljön. Alig készült el a fürdő 
jével, kábel-táviratot kézbesítettek neki. 
Londonból jött. Idegesen bontotta fel. Ha 
máshová dirigálják mást, mi lesz Hanakóval?

Legnagyobb megrökönyödésére a távirat 
bán ez állott:

„Leggyorsabb repülővel jöjjön vissza. 
Azonnal induljon. Jelentést már ne küldjön. 
Mindent hozzon magával."

Nem is volt ideje töprengeni ez utasítás 
fölött. Mintha taglóval fejbek ólin tol Iák volna. 
Mi lesz Hanakóval?...

Gyorsan felöltözött és rohant a japán kon
zulátusra. Ha vissza is rendelték, Hanako 
keresését nem hagyja abba. Ez a félnap már 
nem számit. Még ma délelőtt meg kell talál
nia a leányt, különben elkésett... Ezt a 
gondolatot nem birta elviselni.

A konzulátuson előadta a dolgot, röviden, 
minden szépítés nélkül. A leány segítséget 
kért tőle s neki segítenie keli.

Hanako nevét és működését jól ismertók 
a konzulátuson. Készséggel állottak a kapi
tány rendelkezésére.

— Ismerjük azt a villát! — mondta az 
egyik tisztviselő. — Már egy alkalommal 
megszabadítottuk onnan három emberünket.

— Siessünk! — sürgette őket Bowril izga
tottan. — Adhatnak néhány embert mellém?

— Hogyne! Japán alattvalóról van szó. 
Mindent el kell követnünk, hogy megment
sük az életét.

Egyik tisztviselő jelentkezett az expedí
cióra, aki jól ismerte a terepet. Pár perc 
múlva két hatalmas autó robogott ki a kon
zulátus kapuján, megrakva emberekkel. Né
hány katona is volt köztük.

Herbert, aki a vezető tisztviselő meilett 
ült, egyre sürgette a sofőrt.

-— Gyorsabban! gyorsabban!... Félek, 
hogy már későn érkezünk ...

Idegességét átvették a többiek Is, pedig az 
autók őrületes gyorsasággal robogtak a nép
iden utcákon.

Kilenc óra múlt nehány perccel, amikor 
az első autó lassított s végül megállt.

— Látja ott azt az épületet? — mutatott a 
tisztviselő előre, a fák és bokrok sűrűjéből 
kimagasló villa felé. — Az a ház, amit mi 
keresünk.

— Elő a revolvereket! Lehet, hogy már 
észrevették az érkezésünket.

— Előre!
Herbert és a tisztviselő útmutatásai alap 

ján egyszerre három oldalról rohanták meg 
az épületet.

Ugyanabban a percben kezdődött a 
Wuszung-erőd utolsó ostroma s a közelről 
idchallatszó japán ágyuk és bombavetők po
koli döreje teljesen elnyomta a támadás 
zaját.

—- Utánam! — kiáltotta a kapitány.
Pillanat alatt betörték az ajtót és behatol

lak a titokzatos épületbe.

♦
Hanako a legnagyobb izgalomban várta n 

reggelt. Eléggé tágas és világos szobában 
ült őrizet mellett s összefüggéstelen szava
kat firkált az előtte lévő papírlapra. Leg
alább ezerszer leírta a Herbert nevet és 
néha odaírta melléje a saját nevét is. Az 
őr azt hitte, hogy a fogoly most a vallomá
sát veti papírra. Hanako azonban csnk az 
akarta huzni. Reménytelen volt a helyzete, 
de mégis perceken múlhat minden.

Egyik kínai háromszor is bejött, hogy 
megsürgesse. A leány szorgalmasan firkált 
és mindig újabb türelmet kért.

Már veszedelmesen múlni kezdett a reg
gel, amikor ugy rémlelt neki, hogy autók 
közelednek. Az idehangzó ágyudörgésben 
is megtudta különböztetni a kocsik zaját, 
mert idegei a közeledő zajok megfigyelé
sére voltak beállítva.

— Vájjon ide jönnek-e?
Két perc múlva revolverlövéseket hallott 

Felugrott az asztaltól és az őrére tekintett.
— Visszaülni! — kiáltott rá a kínai, de 

maga is fülelni kezdett.
Hanako most mar nem kételkedett. Hir

telen az ablak felé pillantott és méregette 
a köztük lévő távolságot.

Ebben a másodpercben fölpatlant az ajtó 
és véresfejü, halálravált arcú kínai esett 
be a szobába.

— Árulás! . . . Menekülj! , . a — ordí
totta a társa felé.

Hanako az ablak felé ugrott, de a kínai 
elkapta,

EZT ÉN IS MEGCSIHÁLOIYII?
Vízszintes:

1. Kérve kér
4. Ami mostanában 

nagyon megcsap
pant

6. „Husié**
11. Petőfi költeménye
13. Megbosszul
14. Felsír
15. Verskellék
16. Magyarul — Ide 
!8. Ezért Is lehet tán

colni
19. És a többi
20. Az ujjávai bök 

oda
22. Méhlakás
23. Aaa
24. Igen is, meg nem is 

In
26. Függőleges lejtő
27. Autómárka — a 

fordítottja
28. C. T. A.
30. Pinceszag
31. A „Sárarany**  

írójának mono
gramul ja

32. Szórakoztató já
ték

34. Francia névmás 
egyik esete

35. Tuniszt gabona
mérték

36. Bankműveletet 
végező

38. Van, aki Igy kap 
az alkalmon

40. Csehov-novella 
elme

42. Egykori film
gyárunk

43. Menyasszony

Függőleges:
1. Napszak
2. Ez a keresztrejt

vény célja

3. Ez pedig a mulat
ságos meghatáro
zások célja

4. Főzelék
5. Igekötő
6. Főnök — közkeletű 

Idegen fonetikus 
szóval

7. Bullakellék
8. A lakás igen fon

tos része
9. Nem ritka tüne

mény a Beszkárt- 
vonalokon

10. Bőrfesték
12. Omladék
18. Erről a definíció

ról legjobb akarat
tal sora lehet el
mondani

17. Ilyen a mézga
19. Máglyahalált lialt 

firenzei szerzetes
20. Bámul
21. Tejkihordó
24. Ugyanis — latinul
25. Részes rag
28. Baráti ruha

Keresztrejtvényvásár
Megfejtések köxlésQ : május 8-in 
Nyertelek névsora: május 15-én

A HÉTFŐI NAPLÓ 
keresztrejtvény  vásárának 
részletes pályázati feltételei

Hat 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 bezárólag 
május 4-én, csütörtökön este 7 óráig kell szerkesztőségünkbe, a minden egyes 
rejtvény megjelenésével közölt szelvények egyidejű mellékelésével (összesen 6 drb.) 
eljuttatni. A pályázati borítékokra feltűnően ráírandó: Kcresztrejtvényvásúr.

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

I. DÍJ: 209 PENGŐ
II. „ 190 „
III—V. DÍJ: 1—1 TÁSKA

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

FINOMABB VÁSZON
EZENKÍVÜL

EZÜSTTÁRGYAK, BERENDEZÉSI CIKKEK, ZSÜRTERITÖK, SZÍN
HÁZJEGYEK, FINOM TOKAJI BOROK, DISZKÖTÉSÜ KÖNYVEK 

STB. STB. KERÜLNEK MÉG NAGY SZÁMBAN KISORSOLÁSRA.
Megfejtések közlése: május 8-án. Nyertesek névsora: május 15-éu.

A HÉTFŐI NAPLÓ SZERKESZTŐSÉGE

— Meghalsz, nyomorult kém! a a a — 
sziszegte a leány, fülébe.

Megvillant a revolver csöve, de Hanako 
hirtelen felütötte a kínai kezét. Ismerte a 
dzsiu-dzsicu minden fogását. Még két vil
lámgyors csapás és a nagyercjü kínai fel 
ordított fájdalmában.

— Sárkány! ... — lihegte eltorzult
arccal. — Sárga Sárkány . . .

Revolver és puskalövések zaja töltötte be a 
házat. Ordítás, kiáltozás, verekedés lármája 
olvadt egybe a távolról idchallatszó ágyulö- 
vések zajával.

Egyszerre valahol feltárult egy ablak és 
Hanako Iwjoll ki rajta. Kétségbeesett sikol
tással röppentek elő a szavak torkából:

— Herbert!... Herbert!...
Gyors lendülettel átbillent az ablakpárká

nyon és lezuhant a kertbe ...
★

A repülőtéren indulásra készen állt a ha
talmas katonai megílgyelögép. A pilóta jelt 
adóit a montőrnek, a légcsavar megindult s 
a gyönyörű ezüstszínű, acélvázas géptest

29. Nagyon szeretett 
volna

31. Irattartó
33. Nem fémes kémlat 

elem
35. Madár
37. Gyomorsó
38. Kaeag mással

hangzói
39. Szülő
41. Folyadék 

(Versenyen kívül)

GÁL GYÖRGY

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

XVI. DÍJ: 1 EBÉDLÖCSILLÁR 
XVII—XX. DÍJ; 1—1 ÉLELMI

SZERCSOMAG
XXI—XXV. DÍJ: 1—1 ASZTALI 

LÁMPA

előre lendült. Pár pillanatnyi futás után el
vált a földtől és a magasba emelkedett, ahol 
már néhány japán repülőgép keringett a vá
ros fölölt.

Két utas volt a gépen a pilótán kivül: Ha
nako és Herbert. Ugy is mondhatjuk; meny
asszony és vőlegény.

— Hová repülünk, Herbert?— nézett fel 
Hannko a szorosan mellette ülő férfi arcára.

— Európába! Messzi Nyugatra, ahol nem 
halljuk az ágyuk zaját s ahol tudok egy gyö
nyörű kis kertes házat, két boldog ember 
számára.

Hosszú csókra borultak össze s ebben a 
pillanatban nemcsak képzeletben, de valói 
jában is a felhők közölt jártak.

Alattuk lángokban állott Sanghai, a Sárga 
Tenger Orchideája. Füstölgő romhalmazaira 
még egyre hullottak a bombák, mint a sárga 
faj mérhetetlen gyűlöletének göröngyei, hogy 
eltemessék a gyönyörű várost, amelyből talán 
az utolsó pillanatban röppent ki egy nagyon 
boldog emberpár: sárga nő, fehér férfi a . ■

XVége.),
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A csodacsapatból szerencse- 
csapattá gyengült osztrákokkal 

cssáöt monaott nGm bírtak a magyarok 
a magyar csatártudomány — A mezőny legjobbja az osztrák kapufa 
— A jobbszélsők: Ostermann és Markos a nehezen szerzett gólok hősei

r X hetvenkettedik magyar-osztrák mérkő
zés hosszú időkig emlékezetes marad a ma
gyar futballtársadalom előtt. Az emlékeze
tes és katasztrófájis olasz-magyar mérkő
zés óta ugyanis most először került közön
ség és csapat egyaránt abba a lelkiállapotba, 
hogy győzni kell mindenáron! Az alap meg
volt rá, az ősi ellenfél: az osztrák csoda
csapat szerencsecsillaga — ugy hittük — le- 
alkonyulóban van, viszont a magyar csapat 
harci képességei egyre teljesebbekké váltak.

A futballban azonban nem ismerik ezt a 
szót: kell! Győzni nem kell, hanem lehet, 
'különösen ha olyan ellenféllel állunk 

szemben, mint amilyenek mindenkoron 
az osztrákok voltak.

Lehet, hogy ez a felfokozott s már hetek óta

35. perc; Szabó hasa alatt célbaér 
az osztrák vezetögól

sűrű

Még hullámzik a KISOK—MILL meccs, ami
kor Melsl-lel az élén bevonul a futópályán az 
osztrák csapat. Zugó taps fogadja a jóképű 
bécsi futballistákat. Beröpül a MILL kiegyen
lítő gólja. A közönség még mindig 
molyokban hömpölyög.

40 ezer néző együtt.
Pompás látvány. Szokástól ellérőleg

MAGYARORSZÁG:

go-

meggy-

Szabó

Markos Cseh

Horváth Schall . Sindelar Wesselyk Ostermann
Nauscb Mock Braun

Sesta Ralner
Platzcr

AUSZTRIA:

A magyar csapat indítja el a labdát 00 per
ces útjára. Markos azonnal „tüzet gyújt" nz 
osztrákoknak. Teleki irányítása külön élmény.

Eőry lövése kapuiéért ér.
Az osztrák ellentámadás váratlanul igen nagy 
veszélyt rejt magában. Okos, nyugodt pasz- 
ezok. Szabó remek bravúrral boxolja ki Sinde-

SZABÓ SINDELAB VESZÉLYES TÁMADÁSÁT KRITIKUS HELYZETBEN ELHÁRÍTJA

lar lövését, majd Wesselyk bombája lesz a 
zsákmánya. Nagy taps. Egy baloldali osztrák 
támadást Szabó könnyelműen komorra ügyet
lenkedik. A túloldalon is korner. Plalzer reme
kül véd. Teleki újra és újra rohamra küldi 
Markost és Titkost. Most utóbbi rohamoz. Jól 
kanyarodik, lövése centiméterekre kerüli cl az 
osztrák kaput. Kárl — morajlik a szörnyülkö
dés. Most jön az osztrákok tízperces remek 
iskolája. Élvezet ennek a belső triónak a mű
vészi lahdavilele és kezelése, ötletes elgondo
lások. Biró meginog, sőt luftot rúg. A 34-ik 
percben Schall egyedüli fut le s már 5—6 mé
ter előnye van a 10-oson belül, amikor szédü
letes lövést küld a magyar kapura. Szabó ko
réról levegőbe röppen a labda, majd ölre 
kapja a magyar kapus. A 35-ik perc meghozza 
az osztrák vezető gólt:

Hogyan los*  a „Wundeemannschatt"-b6l 
„Glückmannschaft"?...

K szünetben aránylag nem nagy az izga
lom, mert valójában a közönség a második 
félidőre várja az elmaradt magyar gólokat s 
az egyáltalában nem csodálatos osztrák 
„cqpdacsapat" összeroppanását. Várja, azaz 
hogy várhatja... Az osztrák közönség óriási 
tábora megelégedett az eddigi eredménnyel s 
fcsak mikor Schallról esik szó, hallani lépten- 

mindenfajta dopinggal felforrósitott külön
leges futball-atmoszféra törte le a magyar 
csapat legfontosabb harci szerkezetének, a 
csatársornak lelkierejét, lehet azonban az is 
az oka ennek a sikertelenségnek is beillő 
félsikernek, hogy

a magyar csatársor minden tagja fiúso
kat dolgozott eddig s éppen ezen a na

pon tört le véglegesen.

Nem szeretnők egy pilanatig sem hinni, 
hogy az, amit vasárnap mutattak a magyar 
csatárok, csak árnyéka is lehet tulajdonkép
peni tudományuknak. Jobb ezt a rossz nap, 
a fatális pech számlájára Írni és tovább 
várni bizalommal azt a megújhodást, ami — 
reméljük — rövidesen beköszönt.

piros inges magyar csapat lép elsőnek pályára. 
Egetverő éljen. A fehérlrikós osztrákokat is 
kiadós „hoch“ fogadja. Levegőbe lendül a 
sokezemyi színes zászlócska. Bábeli nyelvza
var. A „huj-huj-hajrá" és a „hódi" egetrengetö 
zsivajba olvad. Fényképészek hada, reklám
erdő.

Barlasslna
csapatok:

olasz biró sípjelére fcllállnak a

D<ró
Sárosi 

Teleki
Lázár

Titkos

Slndelar okos passzt röppent az újonc 
jobbszélső, Ostermann elé, aki n 16-os sar
kán egy-két lépést tesz a labdával, majd 
beadásnak szánt suttja a későn eszmélő 
Szabó hasa alatt gördül a jobb hálóba. 1:0.
A hatezer osztrák percekig eszeveszetten 

hochol. Csapatuk valóban csodásán kombinál.

Biró gyenge helyezkedés! érzéke és Szabó 
könnyclmüsködése újabb szörnyüködést okoz 
a magyar közönségtáborban. Szabó rosszul fut 
ki egy balszárnyi támadásra, igazán ntm rajta 
múlott, hogy nein „tiszteltek meg" bennünket 
szomszédaink a második bécsi dugóval. A 37. 
percben Sindelar sudár termete magasba szök
ken, a fejelés vészesen éles. Szerencsére ka
pufa! A 4Ö-ik percben Teleki átadásával Cseh 
ugrik meg, góltérdemlö lövése szintén felsőidé
ről perdül a mezőnybe, ahol a remekül helyez
kedő és pompás rugótechnikával rendelkező 
hátvédek elhárítják a veszélyt. Sárosi fitten és 
nagy kedvvel küzd, labdaosztása sok tapsot 
érdemel, sajnos a sokat bukdácsoló belsők el- 
pechelnek minden gólalkalmat. így az osztrá
kok javára 1:0 arányban zárul az izgalmas és 
magas nívójú, ritka iramú félidő.

nyomon a kedélyes bécsi „krucifiret". Alapos 
pihenő után kullog ki a magyar csapat ismét 
elsőnek az öltözőből. Hogy odabent mi tör
ténhetett, azt nem tudni, a látszat azonban 
rossz sejtelmekkel tömi meg a magyar közön
séget. Amikor az osztrákok kijönnek, hatal
mas hangorkán keickediki

—, Bravó, österreichl Bravó, üsterrslchl

Hogy mit bravóznak, az rejtély. Az osztrá
kok szemébe laposan tiiz a nap, ami határo
zott előny a magyaroknak, illetve csak volna 
előny, ha ezt ki tudnák használni. A kezdés
nél még valahogy elindul a lendület, a máso
dik percben

Teleki—Tkska—Markos akcióból lélegzet
állító helyzet születik. Markos azonban 
ügyetlenül egész a kapufa tövéig fut a jó 

labdával

TELEKI ELÖL MEZŐNYBE t'TI A LABDÁTPLATZER, AZ OSZTRÁKOK KAPUSA,

s aztán csak komért tud kicsikarni. A kor
úért szépen íveli,

a labda a kapufát súrolja, Innen egy 
osztrák fej közvetítésével Cseh-hez kerül 
a labda, aki lő, a lövés Ismét kapufa s az
tán felszabadítanak és majd hogy nem 
gólt lőnek a túlságosan clőreadolt labdából.

A halfsor szilárdan áll a lábán, határozotton 
ur a mezőnyben, de hiába tömi a csatársort 
jobbnál-jobb labdákkal, minden ugv elfullad. 
mintha víz alatt játszanának. A halfsor föl
nyomja az egész osztrák hátsó formációt a 
kapuig, olt láncol mindenki Platzcr kapuja 
előtt, de ez csak tánc a szónak szoros értelmé
ben, kecses sasszékkal, belépésekkel s egye
nesen komikusán haló tangó-mozdulatokkal. A 
magyar csatársor minden mozdulatára a célta
lanság nyomja rá bélyegét. Korányi és Schall 
összecsap, az osztrák balösszekötő marad a 
földön s ügylét szik, pontozásra megy ez a já
ték, mert az osztrák vezetők betódulnak a 
pályára s különböző birkózófogásokkal igye
keznek a bírót kapncilálni. Barlassina azon
ban csak elegáns mozdulattal felel és kihajtja 
őket a pályáról.

Nincs virtus, nincs lövő*  nincs center, 
úgyhogy a v&gén Barátkynak kell legalább 
mutatóba megereszteni egy bombát. Eőrt után 
külön nyomozást kell inditani, annyira elvész 
a pályán, ha meg fel-fcltünik, akkor is csak 
az elképesztően rossz mozzanatai a feltűnőek. 
Pedig néha-néha jó helyzetbe kerül egy-egy 
csatár az osztrák kapu elölt. Markoshoz pél
dául — csodák csodája! — végre egy jó passz 
száll, de ezt is elveszti. Ignz, hogy utánamegy, 
visszakaparja, de végül is addig lénfereg, amíg 
vonalon kívülre kerül. A 21. percben hosszáé 

I"
CSAK Á

TÖKÉLETES

TUNGSRAM
IZZÓLÁMPÁVAL
ELLÁTOTT CSILLÁRT VEGYÜK MEG. 

ATUNGSRAM-MÚVEK FELELŐSSÉGET 
VÁLLALNAK Ál IZZÓLÁMPA MINŐSÉGÉÉRT.

szenvedés után komért rúghat a magyar csa*  
pat. A gólszag a levegőben terjeng, de aztán 
csak a szag marad meg. Nem sokkal később 
nehéz jelenet következik:

az osztrák egyesült véderőmüvek össze
fejelnek. Ralnc'r feje a keményebb, Sesta 
régi birkózó korára emlékeztető stílusban 
zulum kélvállra s a következő pillanatban 
az egész fejét elborítja n vér. Mint egy 
holttest fekszik olt mozdulatlanul s pilla
natok múlva rángatódz.nl kezd. Szlvgörcs! 

állapítják meg mindenfelé s az osztrák 
vezetők Ijedten rohanunk be, fölemelik az 
ájult Sestát és szinte futva viszik le az öl
tözőbe. Tiz emberrel játszanak az osztrá

kok.
De még ezt sem tudjuk kihasználni. Sőt! Sinde- 
tar lövését Szabó csak a legnagyobb bravúrral 
tudja kornerre tólni. Fölényben vagyunk, de a 
rossz jáfékon kívül a nyomasztó pech is a ma
gyar csapat fölött lebeg. Cseh labdája alig a léc 
mellett füttyén el. Válaszul viszont

a nyurga Wessellk elszédltő kitörését csak 
a lövés pillanatában tudja Barátky men

teni.

A 30. percben Sesta hatalmas kötéssel a fején 
újra bedübörög, lengenek a piros-fehér-piros 
zászlók az arénában, ünneplik az osztrák hőst. 
Ebből az alkalomból

Barátky és Cseh Nádas kapitány utasltá- 
tásúra helyet cserélnek,

í)e jellemző a pechre, a következő percben Ba
rátky már sánta.

Elképesztően rossz a magyar csapat csa
társora.

Egyetlen hossza labda sem megy a helyére s a 
közönség a haját tépi a rosszabbnál-rosszabb 
passzok láttán.

Ilyen csődtömeget már régen láttak a 
magyar futballpampák!

Sesta ugy küzd, mint egy hérosz, közben azon
ban megfeledkezik a félisteneket kötelező udva
riasságról és Markost egy párszor a pálya tala
jába próbálja benyomni. Már csak kilenc perc 
van hátra. A nagy munkától lankadtan küzd 
már az osztrák csapat s a bekkek állandóan 
magukhoz intik az összekötő csatárokat.

Az osztrák védelem leadja az S. 0. S.- 
jeleket!

Csodálatos, hogy mig a csatársor minden tag
jára erősen vigyáznak, Ticska jobbára üresen 
áll, kedvező is a helyzete, de szinte természetes, 
hogy nem játszanak rá. Az utolsó percekben 
már az egész osztrák csapat a kapu előtt támo
lyog és védekezik kőrömszukadláig. A 41. perc
ben azonban minden hiába s

egy pillanatra föllebben a fullasztó pech 
fáfyola: Sárosi jó labdát kiild Markoshoz, 
akt kicselezi Sestát s aztán honfibújának

r%25c3%25a1ngat%25c3%25b3dz.nl
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EGY PILLANATRA FELLÁNGOL A DEBRE
CENI VIRTUS ÉS MARKOS LABDÁJA KI
BÉKÍTI A MAGYAR KÖZÖNSÉGET. II. FÉL

IDŐ, 41. PERC HL

SES2TA NAMOS
MAMOS

iAUÁTUy

PLATT EJt

TTLtUI
MOCU.

LA2AU

minden krserüségél egy utolsó elkeseredett 
és dühödt lövésbe lendíti. A labda úgy 
száll, mint a kilőtt nyíl a az egyébként 
kiváló Plalzer hiába úszik utána, az ellen
kező kapufa tövéről a hálóba pattan a 

labda. 1:1.
Megtörtént a esodal Az emberek egymásra bo
rulnak, az osztrák orrok lekonyulnak s tribün- 
szerle szinte hisztériásán síkong a kiegyenlítés 
felett érzett öröm. A gól felvillanyozza a csapa
tot s bár kár a villanyért, látszólag elevenen 
küzdenek az utolsó néhány percben a győzelem
ért — hiába, tíarálkyt közben kiviszik, inár, 
lépni sem tud s liarlassina hosszú füttyére meg-,

Két szerencsétlen „hazaadás**  és egy mellélött
11-es okozta Soroksár vereségét a „kiesési**  derbin

Somogy— Soroksár 2:1 (2:1)
Délelőtt II óra. Vészjóslóan kong a sorok

sári templom harangja. Perzsclően tűz a nap. 
A két csapat játékosai mégis dideregve, sze
derjes ajakkal, szótlanul ülnek öltözőikben. 
.Somogy a vendég, ö megy ki először a pályára. 
Fütty fogadja.

Halljátok — szólt Joós a többiekhez —, 
lenével fogadnak minket...

Klug Frigyes a bíró, ez megnyugtatja őket. 
Somogynál Joós a center, de ő, Tunyoghy és 
Egry sérülten játszik. Soroksárnál Kiéber és 
f.'iu>y hiányzik. Remek iramban kezdenek. A 
3. percben

Réti „hazaadáM" rövidre alkeröl, Joóg 
elcsípi a máris vezetnek ■ kaposváriak. 1:0.
Somogy tovább ostromol s Joós lövése kapu 

fát ér. Majd túloldalon a bekkek fejelnek ki 
egy gólláhlló lövést. Az 5. percben

forrnia soroksári támadás és Zlmonyi 
lábáról Irtó dühhel zug be ■ kiegyenlítő 

gól. 1:1
Rég látott pompás játék. Futball a javából!
— Nem lehet ezt az iramot félóránál tovább 

bírni — mondják a szakkibicrk
De a két csapat mit törődik ezzel. Somogy 

majdnem öngólt vél, majd a soroksári kapus 
Joós lábáról szedi le a labdát Nagy helyzetek 
maradnak ki itt is, olt is. A 43. percben

Llchtner hálraadáaát Galambos eléri s lö
vése menthetetlen. 2’1-

.Szünet után minden labdáért irtózatos küz
delem folyik. Soroksár támad többet, de ke

Szeged nem bírt a román profikkal
Rípensia —Szeged FC 3:1 (2:1)

Temesvár, április 30.
f.l Hétfői Napló tudósitójának telefonjelcn- 

fisé.) Igen változatos, nívós mérkőzésben volt 
része a több mint kétezer főnyi közönségnek, 
meri a szegediek tetszetős kombinativ játékot 
mulatlak be. A temesváriak a 10. percben Beke 
revén lőtték a vezetögólt, majd a 19. percben 
Dobatj 2:0-ra javította a gólarányt. Szeged erős

Megszakad a sportösszeköttetés 
a magyar és az osztrák kézi

labdasport között
A harmadik osztrák-magyar válogatott kezi- 

labdnmérkőzés súlyos botrányba fulladt. A 
mérkőzés II. félidejének 16. percében

Nádas Ödön, az MLSz ügy vetető elnöke 
felszólította Molnár Tibort, a kézilabdá
ik elnökét, hogy a mérkőzést azonnal 
fújássá le a bíróval, mert kevés az Idő a 

KISOK—M1LL válogatott mérkőzésre.
Molnár nem volt hajlandó eleget tenni a fol- 
szólitásnak és hivatkozott arra, hogy egy nem
zet közi mérkőzést emiatt nem lehet félbesza
kítani. Nádas erre bement az öltözőire, ki
hozta magával a KISOK és a MILL játékoso
kat. Azután bement a púlyáru a bíróhoz és 
lefujatta a mérkőzést.

\ levonuló osztrák és magyar kézilabda- 
'játékotok szitkozódlak és sértésekkel halmoz
ták cl eljárásáért a szövetségi kapitányt. Ná
das utánuk ment az öltözőbe, hogy felelős
ségre vonja a sértegelfikel, azonban onnan 
menekülnie kellelt, mert a parázs hangulatban 
már öklök emclödlck ellene a levegőbe.

Aa osztrákok azonnal sürgönyt menesztet
lek a bétsi testnevelési tanácsból, ahol be

Kézilab dósaink csak szünet után kezdtek játszani 
Austria—Magyarország 7:3 (5:1)

A harmadik osztrák—magyar mérkőzésen 
kézilabdncsapntunk nem mulatott olyan játé
kot, mely méltó lelt volna játékerejéhez. Szü
net előtt idegesen, kapkodón játszott, nem 
értették meg egymást a játékosok, szünet után 
azonlmr mintha kicserélték volna az együt 
test, viharos lendülettel támadod.

A játékot Fiiressv kapus elnézései vezetik 
l»e. a közönség 0 l utón reklamálja Remetét. 
Jsuisciéksuk uláa jobban RU'gy g Játék.

BftAÜN

SÁROS?

könnycbbűlfen sóhajt fel az alaposan megkín
zott közönség; amely fejet csóválva indul haza
felé és nem érti a szomorú délután különös lelki 
rejtélyét.-

A „Wundermannschaft" nyugodtan „Glück- 
mannschafl“-ra változtatja a nevét.

vesebb rendszerrel. A félidő közepén Kis— 
Kalkusz biztos gólnak látszó lövését Miklós 
módjára védi.

11-es! László áll neki. Leírhatatlan az iz
galom. Mindenki elfordul. Jobb is, mert az 
Ideges László szörnyű rosszul félrelövi.

Soroksárból kirobban még egy megfeszítés, 
dühös „csakazértis", de sportnyelven szólva, 
„kivan" mindenki a pályán. Az utolsó percek 
még kiegyenlítéssel kecsegtetnek, ám hiába 
minden, semmisem sikerül .. A déli nap tüze
sen szóró fénycsóvái elől 11 fejhorgaszló és 11 
egymást csókoló futballista fáradt pihegéssel 
kullog az öltözőbe. Klug Frigyes minlabirás- 
kodást mulatóit be.

A két utolsó helyzete a tabellán:
11. Somogy 18 játék 21:51 7 pont
12. Soroksár 16 játék 20:72 5 pont

Az első liga hátralévő meccsel:
Május 4-én: Soroksár—Bocskai. Május 7: 

Szeged—III. kér., Somogy—Újpest, Ferencvá
ros—Bocskai, Hungária—Nemzeti, Attila—Bu
dai 11, Soroksár—Kispest. Május 10: Soroksár 
—Nemzeti.' Május 14: Újpest—Ferencváros, III. 
kor.—Somogy, Kispest—Attila, Hungária—Bu
dai 11, Bocskai—Nemzeti, Szeged—Soroksár. 
Május 21: Somogy—Szeged. Ferencxáros—III. 
kor., Nemzeti—Újpest, Budai 11—Bocskai, 
Hungária—Kispest, Attila—Soroksár. Május 28: 
Somogy—Ferencváros, Hungária—Soroksár, 
Bocskai—iKspcst, Újpest—Budai 11, III. kér.— 
Nemzeti, Attila—Szeged.

ellenostroma nyomán 3 perc múlva Gross gólja 
röppent a hálóba. Szünet után folytatódott az 
edős, változatos játék s a befejezés elölt egy 
perccel sikerült a temesváriaknak Raflnszky 
góljával súlyosbítani a szegediek vereségéi. A 
vendégcsapatból Pálinkás, Somogyi és a Korányi 
ll-öt helyettesítő Gross játéka vált ki.

jelentenék, hogy Budapesten súlyosan 
megsértették őket.

.4 két szövetség között az osztrákok véleménye 
szerint a jó viszony hosszú időre kárt fog 
szenvedni az őket ért sérelem miatt.

M<*«  kell jegyeznünk, hogy a mérkőzés a 
kitűzőit időben pontosan 2 órakor kezdődött.

A magyar-osztrák gyephoki talál
kozás is 1:1 eredményt hozott 
A magyar hölgyek legyőzlek az. "ezt rákokul

Vasárnap délelőtt a margitszigeti lovaspóló- 
palyáu látták vendégül a magyar gyephokki- 
zók a legjobb osztrákokat, akik nemzetközi 
viszonylatban igen jó erőt képviselnek és így 
annál értékesebb a magyar férfiválogatott 
döntetlen eredménye és a hölgyek szép győ
zelme. Az MIIG tartalékjai 5:0 arányban le
győzték a bécsi Rol-blau-l, majd a válogatott 
csapat nagy küzdelemben egyenlő erejűnek bi
zonyult az osztrákokkal, amennyiben 1:1 (0:1) 
eredményt ért cl ellenük. A 23. percben VII- 
mann révén szerezlek meg a vendégek a ve
zető gólt, melyre a szünet utáni 28. percben 
Farkas Mátyás válaszolt szép góllal. A magyar 
hölgy válogatott 2:1 (2:0) arányban győzte le 
az osztrák hölgyeket. Mindkét magyar gólt 
Farkas Panni ütötte.

CséfTai a sarokba lő. l:5-rc fordulnak a csa
patok.

Szünet után Fodor 2:5-re javít, majd nz 
osztrákok gólja után CséíTay lövése kerül nz 
osztrák gumi ember kapujába. Fodor újabb ka
pufája után az osztrákok góljával 8:7 az ered
mény, mikor a 15. percben megjelenik Nádas 
ü. v. alclnök és nz idő előrehaladó*'sága  miatt 
lefujalja a játékot.

Csapatunkban Kisfaludy, Remete. HofTinann, 
Fodor, CsélTay. és Kovács játszott jól.

Zirczy a kardvívó bajnokság hőse
Vasárnap reggel 9 órától kevés megszakítás

sal egész nap tartottak nz ezévl magyar kard
bajnokság küzdelmei. Ennek a klasszikus sport
ágnak remek küzdelmei nem tudták a közönsé
get vonzani a Miiegyetem aulájába. Maga a ver
seny érdekes és nívós volt, sok meglepetéssel 
tarkítva.

A legnagyobb meglepetés a favorit Gerevich 
gyenge szereplése, aki mindössze csak a 

8-lk helyet tudta magának biztosítani.
A másik favorit Kobos, az elődöntők során ve
retlenül vezetett Zirczyvel egyetemben. A döntő 
küzdelmekben Zirczy megverte Kabost, de vi
szont kikapott Rajcsányitól, úgy hogy

holtverseny volt a verseny állása.

Csepel csapata döntetlenül 
játszott a MAFC-cal

csonka fordulóban a Postás—BSzKRTA ---------------- - - -- -
találkozó melleit a CsTK—MAFC III. osztályú 
derbi felé fordult a legnagyobb figyelem. 
Mindkét meccs eldöntetlen maradt.

(Tabbellánkban az első szám a lejátszott 
meccsek, a második a pontok számát jelzi, a 
harmadik és negyedik a gólarányt mutatja.)

I. OSZTÁLY
1. Törekvés 24—41, 88:28. 2. Postás 23—36, 

65:35. 3. Elektromos 23—35, 66:28. 4. BSzKRT
24— 34, 66’26. 5. BSE 22—28, 50:38. 6. UTE
23— 28, 59:43. 7. MÁVAG 23—25. 52:41. 8.
EMTK 23—21, 51:53. 9. FTC 28—21, 46:55. 10. 
URAK 23—19, 38:57. 11. MTK 23—17, 42:53.
12. BEAC 23—15, 30’48. 13. 33 FC 23—12,
24:49. 14. FVSK 23—11, 35:92. 15. VL kér. FC
25— 5, 18:93.

Törekvés—VI. kér. FC 4:0 (1:0). Góllövők: 
Készéi II. (2), Marosi és Gergely (11-esböl). 
Lanyha iramú mérkőzés.

Elektromos—33 FC l’O (1:0). Góllövő: Ste- 
czovils. Nagy Elektromos fölény. Csatárai gól
képtelenek.

URAK—MTK 2:1 (0:0). Góllövök: Vajda, 
Jenéi II., ill. Bacsai. Izgalmas küzdelem, meg
érdemelt győzelemmel.

Postás—BSzKRT 1:1 (0:0). Góllövök: Szi
lágyi (Postás) és Berecz BSzKRT. Mindkét 
csapat mélyen formáján alul játszott.

Fér. Vasutas—BEAC 1’1 (0:0). A BEAC-ra 
rá sem lehetett ismerni, oly gyengén játszott. 
Góllövök: Hábcnnann FVSK és Iványi BEAC.

II. OSZTÁLY
Első csoport

l.CsTK 25—38, 76:32. 2. MAFC 24—36,
76:30. 3. KSC 25—36, 03:33. 4. SzAC 24—34, 
83:48. 5. Hálókocsi 25—31, 54:32. 6. BBFC
25—.30, 63:44. 7. SzRTC *25 —29, 47:45. 8. KTK
24— 27, 52:41. 0. KAOE 26—24, 54:60. 10.
MKE 25—20, 39:54. 11. I. kér. SC 23—19,
37:50. 12. KSSE 25—19, 32:46. 13. NJTC 25— 
15, 40:65. 14. ÉMOSz 2.3—14, 31’42. 15. LTE
25— 11, 22:72. 16. BIK 25—11, 34:109.

BBFC—BIK 4:0 (2:0). Góllővök: Dedik (2), 
Pinlarics és Hartmann.

KSC—I. kér. SC 4’3 (1:2). Góllövők: Kiss 
(2), Bón és Benkö, ill. Gahir (3).

KTK—Menekültek 2:1 (1:0). Góllővök: Ga
luska, Kiss, ill. Flóri.

KSSE—NJTC 2:1 -(1:0). Góllövök: Tomanek 
és Láng, ill. Varga (öngól).

Engedélyezték a Campolo- 
Csiszár mérkőzést

A tegnapi napon megérkezett a Nemzetközi 
Boxszövclscg távirati engedélye, amelyben 
megengedi, hogy Gsiszár Ferenc a három 
K. O.-s győzelme után az Európa-bajnoksá- 
gért már többizben mérkőzött Tony Campolo- 
val mérkőzhessen. Campolonak a budapesti 
versenye a 200-ik. A beküldött rekordlista re
mek eredményeket mulat, mert az elmúlt sze
zonban az Európa-bajnoksúgért folyt küzde
lemben verte meg lloversit, Lorenzo spanyol 
bajnokot, slb. Egyedül Kid Tunero-tól kapott 
ki 15 menetes mérkőzésen pontozással. Cam
polo a mérkőzés idejét a budapesti verseny
rendezőnek a belátására bizta, aki a mérkőzést 
május 13-ára tűzte ki. A nugyfoniosságu mér
kőzés lebonyolítására a Millenáris-sporttelepet 
szemelték ki.

Eldöntetlen a KISOK és MILL 
küzdelme

. KISOK—MILL S:2 (1:1).
Szemet-Iclket gyönyörködtető futballjátékol 

láthatott a közönség a nagy meccs elölt. Pon
tos passzok, okos elgondolások jellemezték a 
játékot.

Béky beadását a szemfüles G. Tóth befe
jelte a kapus kezéből, de Konrád II. lövése is 
becsúszott két perc múlva a kapus keze közt.

Szünet után Reiter beadását G. Tóth belövi, 
de az utolsó előtti percben Verbánszky ment
hetetlen fejesét kézzel mentik a bekkek; 11-es 
és ez Konrád II. lövése nyomán kiegyenlítést 
jelent.

A MILL játékában a lendület volt a fő jel
lemvonás. a KISOK-éhan a tervszerűség. Ki
emelkedett a mezőnyből Verbánszky ccnlcr- 
half játéka. Nagy játékos lesz. A KISOK ágyul 
(Reiter, Béki) nem sokai mutattak, annál töb
bel a névtelenek.

Így most újra kell játszani a Herendi ván
dordíj budapesti körmérkőzését, mert mind
három meccs döntetlen volt.

A MAGYAR V1ZIPÖLÓK ÚJABB SIKEREI 
NÉMETORSZÁGBAN.

(A Hétf ’i Napló tudósítójának lelefonjelen- 
lése.j Vas» ruap délután a magyar úszó és visl-

Ezt azután Zirczy a maga javára döntötte el 
ő:3 arányban Habossal szemben.

A verseny további meglepetése a ludovlkás 
Kovácsnak kiváló vívása.

Ha ez a húszéves, nagytechnikáju vívó tovább 
fejlődik, úgy benne kell látnunk a jövő világ
bajnokát. A végeredmény a kővetkező: Bajnok: 
Zirczy Antal (HTVK) 8 győz. 2. Kabos Endre 
(Tisza VG) 8 győz. 3. Nagy Ernő (MAC) 5 gy, 
31 kapott tus, 41 adott tuss. 4. Kovács Pál (Lu- 
dovika) 5 gy., 31 kapóit tus, 39 adott tus. 5. 
Rajcsányi László (e. k.) 5 gy., 31 kapott tuss. 
6. Maszlav (HTVK) 4 gy., 33 kapott tuss. 7, 
Herendi Béla (HTVK) 4 gy., 37 kapott tuss. 8. 
Gerevich Aladár (MAC) 3 győz. 9. Bay Béla 
(BEAC) 2 gy. 10. Tímár Gyula (HTVK) 1 gy.

Hálókocsi—LTE 3:0 (2:0). Góllővök:: L!i> 
czinger, Strausz és Rozovits (11-esböl).

CsTK—MAI C 3:3
Horváth, Adlcr (11-esböl), ill. Sárosi 
Tamási. (2).

SzRTC—KAOE 3:2 (1:0). Góllövök: Oravecz, 
Varga, Szabó (11-esböl), ill. Gyenes (2).

(2:0). Góllővök: Fritz,
• ........... 1 II. és

Második csoport
1. Főv. TKör 26—43, 66’28. 2. UTSE 26—87, 

57:30. 3. Pamullpar 25—36, 68:31. 4. ZAC
25—32, 42:31. 5. MFTR 25—32, 47:41. 6. P. 
Törekvés 26—29, 50:45. 7. UMTE 25-27,
34:41. 8. Vérhalom 25—25, 36’38. 9. NTC 26— 
24, .33:48. 10. BSC 25—23, 33:38. 11. Compac- 
tor 26—22, 29:41. 12. VI. kér. SC 25—21, 
40:42. 13. Törökőr 25—20, 32:43. 14. MSC
25—16, 35’56. 15. RAFC 25—13, 26:52. 16.
Schmoll (vlszalépett) 30—10, 16:39.

BSC—UMTE 2:2 (1:1). Góllövök: Szloboda, 
Kőszegi BSC és Löwi (2) UMTE.

P. Törekvés—Vérhalom 4:1 (0:1)1 Góllövőkg 
Nagy, Szenlpétery, Lévai, Gulyás I., ill. Bo
riadé.

UTSE—RAFC 2:1 (1:0). GőUövök: SzandaL 
szky, Ondkó, ill. Závolszky. A meccs barátsá
gos jellegű volt, mert a RAFC későn érkezett 
ki a pályára.

Pamutipar—NTC 4:3 (4’1). GóllövöE: Mers« 
va (2), Lutz III., Bozi, ill. Németh (2) és 
Varga.

MFTR—MSC 2:0 (1:0). Góllővök: Patek <8 
Németh.

Főv. TKör—Törökőr 7:0 (3:0). Góllövök<
Körmöczy, Wamschlager (2—2), Juhász, Prasza 
kő és Stemicr.

ZAC—Compactor 0:0. Nívós küzdelem.

..................... . JV. ÖSZTÁLY
3. csoport

Köb. FC—SAC 0:0 Reális eredmény. Csap*  
kodó játék. , (

V. OSZTÁLY u , .
Első csoport

MFOE—Kispest VI. kér. 8:1 (2:0). Góllövőki
Gugyella III. (3), ill. Sághy.

Második csoport
M. Textil—RMTE 4:0 (1:0). Góllövök: Kis! 

(2) és Horváth (2).

póló utánpótlás csapata Kasselben mérkőzött ál 
5:0 (2:0) arányban győzött. Ezt követőleg a 
gyár vlzipólózók a hannoveri Lindcn vizlpóló- 
zók ellen 15:3 arányú fölényes győzelmet arah 
tak. A két vizlpóló mérkőzés közötti szünetben 
az 5X50 m-cs gyorsuszó stafétát úsztak, amely
ben a magyar úszók 2 p 25.8 mp alatt győztek,

X Atlétikai kezdőversenyt rendezett a MASí 
vasárnap délelőtt a BBTE pályáján. A disz
koszvetést Remete UTE nyerte 42 m. 10 cnu 
eredménnyel. Magasugrásban Leviczky BEAC 
170 cin-el győzött. A 100 méteres síkfutást 
Szabó BBTE 11.4 mp-cel, a sulydobást Remete 
12.37 in-cl, a rúdugrást Dragolovics TFSC 320 
cm-el, az 1000 m-cs síkfutást Fried UTE 2 p. 
46.2 mp-cel nyerte. A 400 méteres síkfutásban 
szintén Fried győzött 56.5 mp-cel, a iávoiug- 
rásban Gaál TFSC 632 cm-rel, a gerelyvetést 
Papp MAC 53 m. .35 cm-rel nyerte, a 110 m-es 
gátfutás győztese Csányi TFSC lelt 17 mp-cel, 
a 3000 m-es síkfutásé Csiky TFSC 9 p. .38.9 
mp-cel. a 4X200 m-es slafétafutást a BBTE 
nyerte meg 1 p. <37 mp-cel. A Misángyi ván
dordíj győztese az UTE lelt 32 ponttal, a 
BEAC és a BBTE elölt.

X Győri futballercdményck. ETO—GyAC 
2:2 (0:2), II. kor.—DAC 3:2 (2:1).

X A világosság Kerékpár Kör vasárnap a 
bécsi országúton 140 km-es távon versenyt 
rendezett, melyet Németh BSE nyert meg 4 
óra 10 perc alall Peck Postás, Németh MKSz, 
Bauholzer BSE és Nemes Postás ellen.

X Smlth olimpiai toronyugróbajnok és Si
máiké, az amszterdami olimpiául műugrásának 
második helyezettje ma, hétfőn délután 6 óra
kor a Csószór-uszodában megismétli a szom
baton nagy sikerrel bemutatóit müugró és vizi- 
k a báré műsorukat.

X Elhalványult a spanyol fulballtudás fénye. 
Belgráditól jelenük: Tizenötezer néző előtt ját
szották le a Spanyolország—Jugoszlávia váloga
tott mérkőzést, mely 1:1 (1:0) eredménnyel ért 
véget. A spanyolok csalódást keltettek, mert az 
egész mérkőzés folyamán védekezésre szorítkoz
tak. A jugosziávojú szerezték meg a vezetést 
Marjanovics révén s a spanyolok egyenlítése 
csak öngólból eseti.

X Győztek a japán tennlszezők Bécsben. 
Bécúböl jelentik; A Japán—Ausztria barátságos 
tenniszmérkőzés a japánok 5:3 arányú gyozeb 
mével végződött. A japánoknak ez a gvŐztan 
csapata áll ki május 5-én Magyarország ellen * 
Davis-scrlegcrL
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elővételben a bécsi kisválogatott 
mérkőzésre Mlért kellett lemondanl az 0Mtrá_ 
koknak a játékot? — A Wacker kaland la Zágrábban — 
A bécsi csapatok bolkottátnl fogták a zágrábi Gradjanskyt

Bécs, április 30.
Bécsben a Hoha Wartén május elsejére ter

vezett magyar-osztrák kisválogatoll mérkőzés, 
mint ismeretes, az osztrákok lemondása miatt 
elmarad. Ennek a lemondásnak följegyzésre 
méltó kulisszatitkai vannak. A mérkőzés elé a 
legkülönbözőbb oldalról merüllek fel nehézsé
gek. Először a WAC jelentette ki, hogy nem 
adhatja Hifiit és Sesztát, mert azokra szüksége 
van Brünnben, utána az Ausztria tiltotta le 
Stroht, maid visszalépett Hoffmann, a Vienna 
kitűnő középfedezete. Mindezek dacára még 
megtartható lett volna a játék és a lemondás
nak más oka van. Tekintettel az egyidejűleg 
rendezett májusi ünnepségekre, a kisválogatolt 
mérkőzés iránt igen csekély érdeklődés mutat
kozott és

a multheti elővételben mindössze négy 
ülőhelyet adtak el.

Az érdeklődés teljes hiánya késztette a Spie- 
ler Unión t a lemondásra. Téves lenne azonban 
azt gondolni, hogy a bécsieket nem érdekli a 
kisválogatott, ellenben az idei május elseje tör
ténetesen szerencsétlen terminus volt. Délután 
a szociáldemokraták rendeznek nagy sportünne
pélyt a Praterstadionban, amelyen, miután ez 
egyúttal politikai tüntetés is, legalább 100.000 
ember vesz részt, ezzel egyidejűleg a horog
keresztesek tartanak Meidlingben májusi ünnep
séget, ahol szintén sok tízezer lesz jelen, a 
rendőrség viszont bizonyos útvonalakat lezárva 
tart egész délután, hogy az ellenséges pártok 
ne találkozhassanak és Így a Hohe Warte sok 
oldalról meg sem közelíthető. Érthető tehát, 
hogy a politikailag semleges közönség sem ér
deklődött ilyen körülmények között a meccs 
után és a Spieler Unión helyesen tette ha le
mondott, különben üres tribünök előtt játszot

világ fővárosában a „FootbalUNocfurne" 
szenzációs premierje a Buffalo-sfadionban

Párizs, április 30.
(A Hétfői Napló párizsi szerkesztőségétől.) 

A labdarugósport hallatlan népszerűsége tette 
indokolttá az újítást, amelyet most vezetnek 
be az esti meccsek játszásával. Erre a célra

külön átalakították és a technika minden 
világítási újításával szerelték fel a buffalól 
pályát, amely llyképpen egész különleges 
keretül szolgálhat az esti „Footbal Noc- 

turne" attrakcióinak.
Hatalmas fényszórók vannak már Is fel

A nagy„Trudi”tündöklése
és bukása A La Manehe-e&atornátő!

a színpadi rivaldafényen keresztül a 
40 dolláros hajóuszómesternöi állásig

Gertrud Ederle, a világhírű német-amerikai 
csodauszónő volt a legelső, aki a La Manche- 
csatornát Calais és Dower között 1926-ban át
úszta. A népszerűvé vált „Trudi" még abban 
az időben egy amerikai szinháztröszthöz szer
ződött és

napi négyszeri fellépéséért hetenként 6000 
dollárt dugott a retiküljébe.

Express-ínterju Zamora csapatának 
íutballkapitányával 50.000 néző 125.400 pengőt

adózott a Parc de Prinee-ben
Párizs, április 30.

(A Hétfőt Napló párizsi szer készt ségétőlJ 
Az l:0-ás eredmény, amely a francia-spanyol 
válogatottak találkozását jelezte, elég volt 
ahhoz, hogy a közhangulatot mindkét fél 
sportköreiben befolyásolja. Mert amig a fran
ciák diadalnak és óriási haladásnak minősí
tették az egyetlen gólos eredményt, amíg a 
Parc de Pri'nce-ben 50.000 főnyi ember ünne
pelte a nemzeti csapatot, addig a spanyol tá
borban meglehetősen nagy lehangoltság ural
kodott.

Az előző évek eredménye után, amikor is 
négyszer egymásután a spanyol csapat óriási 
fölénnyel győzött a gyengébb francián, a ven
dégcsapat most is biztosra vette, hogy a 
Szajna partjáról újabb gólözönt vihet magá
val. Azonban figyelembe kell venni, hogy ez 
idényben a francia csapat lényeges haladást 
mutat. Részint embereinek sikeres összeválo- 
galása, részint a tulszigoru tréning következté
ben sikerült nemzetközi viszonylatban nívós 
játékot produkáltok, amit a legutóbbi ered
mények is igazolnak

Mert ha ugyan az első internncionális 
meccsnél: Ausztria—Franciaország még 4:0
eredménnyel vonult le a gall-csapat, ugy már 
Berlinben elért 3:3 után, a belgákkal szemben

Hátizsák, sátor
speciális készítője _

LÖWY OSZK ÁR
hátizsák és ponyvagyártó

Üx«m : Sas-utca 29 T. 128-93
üzleti Wekerle SAndor-ufoa 2<

tak volna a pesti fiuk.
Értesüléseink szerint a bécsi Wacker a leg

közelebbi napokban indítványozni fogja az 
osztrák szövetségnek, hogy

■ bécsi csapatok bojkottálják a zágrábi 
Gradjanskyt.

A Wacker szándékáról Hagler, a csapat ismert 
trénere adott érdekes nyilatkozatot: „Csapatunk 
husvét hétfőjén játszott a zágrábi Gradjansky- 
val, akitől 4:1 arányban vereséget szenvedett.

A balsiker oka, hogy a Gradjansky legény
sége nem futballistákból, hanem közönsé

ges verekedőkből áll.
Az első félidőben l:0-ra vezettünk, de a zágrá
biak kíméletlenül durva játéka miatt tisztában 
voltunk vele, hogyha nem akarjuk játékosaink 
testi épségét kockáztatni, ugy el kell veszteni a 
mérkőzést. Félidőben fölkerestem a bírót és 
kértem, hogy legyen kissé erélyesebb és vegye 
elejét a házigazdák példátlan durvaságainak, 
mire az a legnagyobb csodálkozásomra kijelen
tette, hogy

nincs oka szigorúbbnak lenni. Mi bécsiek 
kissé kényesek vagyunk.

Ha a zsebemben lett volna az útiköltség 
megtérítése, egyszerűen nem állok ki és meg
kockáztatva a szövetség büntetését, azonnal el
utazom Két játékosom: Tausch és Walzhofer, 
a biró nyilatkozata után vonakodtak kiállni és 
a második félidőt kilenc emberrel játszottuk 
le. Ez a kilenc is, utasításomra teljesen lefékez
ve játszott. Mindent el fogok követni, hogy bécsi 
csapat nem álljon ki többet a Gradjanskyval.

Eddig van Hagler tréner nyilatkozata, amit 
nem érdektelen a magyar sportnyilvánossággal 
!™ ludatai- Andor Lton.

állítva a stadion különböző pontjain. Matema
tikai számítás szerint egyöntetű fénytenger 
özönli el a stadiont, mely igy alkalmas lesz, 
hogy nappali világosságot adjon a pályának.

A világítási premier teljes sikerrel járt és 
igy külsőleg felkészülten várja a Buffalo az 
első esti meccset, mely május 7-én zajlik le a 
Racing és az FC Rouen között.

Az esti meccsek 9 órakor kezdődnek, úgy
hogy a játék végeztével a közönség még meg
felelő közlekedési lehetőségeket talál.

M. I.

Nagy vagyont szerzett, amely azonban az el
múlt évben lecsapott börzekrach alkalmával 

az utolsó centig elúszott.
Az úszáshoz 'hűtlenné vált Trudi kénytelen 
volt visszatérni a medencéhez és most heti 
40 dollár gázsi ellenében az „Atlantié City" 
óceánjárcn oktatja úszásra a hajóvállalat 
luxusjáratainak utasközönségét.

való 3:0 elég biztató volt a spanyolokkal való 
iaiáikozás kimenetelére.

Pedig a spanyol fronton eléggé fölényesen 
kezelték e kérdést. így elsősorban Zamora, a 
híres kapus, aki ugyan elismerte, hogy szívó
san kell majd védekezni a franciák ellen, de 
a spanyol csapat győzelmében egy percig se 
kételkedett. Nagyon bízott Aepu/ero-ban, a fia
tal csatárcsillagban, aki tényleg egyike volt a 
legmarkánsabb Játékosoknak.

A meccs után alkalmunk volt M. Mateos-sal 
néhány szót váltani M. Maleos, a spanyol 
Melsl Hugó, aki a csapatnak „sélcctionneurje" 
(kapitánya). Külsőleg nem mutat semmi „lati
nos" . jelleget. Magas, szélcsvállu, szőke, ko
moly és pápaszemet hord.

Kérdésünkre kijelenti, hogy
szívesen találkoznának Budapesten a ma
gyar válogatottal és sajnálja, hogy mos
tani programjába ezt nem tudja belckap- 

caolnl.
A csapat következő állomása Belgrád. Itt — 
remélem — mondja M Maleos — a szokott 
formában lesz csapatom. Mert nem tagadom, 
hogy itt Párizsban a rendes formán alul Ját
szottak. Sőt, merem mondani, hogy soha ilyen

Csónakvásárlásnál
győződjön meg árról, minősérről. — 10M. év 
szenzációt a 1 e g a J ab b típusa 

Petyerlty-csönakok 
Verseny-, túra- és oldalmotor típusai.

Titán oldalmotorok vezérképviselete
Budapest, Népsziget, Atlautls-csónakiiáz. T. 93-5-82

rosszul nem szerepeltünk, mint itt Párizsban.
M. Maleos egészen la van törve; de hát 

sportban a szerencse változó elve alapján, job
ban, mint bármi másban lehet reménykedni. 
És amig olyan sztárjuk van, mint Zamora, 
akinek ragyogó védekezése mentette meg a 
spanyol kaput a gólzáportól, addig nem sza
bad, hogy M. Mateos elveszítse a mosolyát és 
a bizalmát.

Jegyezzük még meg, hogy a spanyol-francia 
mcccs jövedelme 570.000 frankot hozott, ami 
pengőértékben 125.400-at tesz ki.

Mándy Ilona

Senki sem próféta a saját hazájában?
Búcsú a labdarúgás prófétájától, aki 
levetette a színpadi királyi palástot

Egy április havában megjelent német sport
láp: a Dér Sportberlcht akadt a kezünkbe. At- 
átsiklik a szemünk a bennünket oly kevéssé ér
deklő helyi vonatkozású cikkek felett, ám pil
lantásunk egyszerre megakad egy hosszabb lé
legzetű Íráson, amelyet a következő cim ve
zet be:

„SchafTer Alfréd búcsúzik!"
A cikk írója hírét vette annak, hogy az. egy

kori magyar intcrnacionális futballista Romá
niában telepszik le. Így elérkezettnek vélte an
nak az idejét, hogy hozzájuk vissza nem térő 
„futballkirálytól" elbúcsúzzék a német sport.

A lap Schaffer Alfrédtől nekrológszerüen bú
csúzik el és többek között az alábbiakat Írja: 

„Schaffer Alfréd Nürnbergben és Münchenben 
játszott és több német csapatot trenirozott. ő 
alapította a háború utáni nürnberg—fürtlii fut- 
balliskolát és talán 6 volt az egyetlen futball- 
szakember Németországban, akinek egyéni gon 
dolatai voltak. Ahol Schaffer működött, ott min
dig maradandó értékek termettek. Amikor Né
metországba került, őt tartották a labdarúgás 
prófétájának."

A cikk megemlékezik arról, hogy a külön
böző hamis teóriák miként koptatták el Schaffer 
Alfréd hírnevét. Megállapítja, hogy most, ami
kor a német labdarúgás végleg elveszíti a nagy 
futbalhnüvészt, alig marad valami vissza abból 
a délnémet iskolából, amelyet Schaffer inspi
rált.

Payr Hugó és Szukováthy Imre 
vezérlete alatt zászlót bontanak
Kivonj. magá, a kézilabdások
a kézilabdasport a BLASz gyámkodása alól 
és mint olimpiai programszám külön utakra lép

Most, hogy végre a kézilabdások is válogatott 
mérkőzést játszottak, körülnéztünk egy kicsit 
a kézilabda berkekben és megkérdeztük, mi 
van nálunk ezzel a sportággal, hogy alig-alig 
látunk benne fejlődést?

A kézilabdasport egyik régi vezéréhez for
dultunk felvilágosításért, aki mellékesen szö
vetségi funkcionárius is. Kérdésünkre a követ
kezőket mondotta:

— Ha a látszat azt mutatja, hogy stagnál 
nálunk a kézilabdasport, ugy ez optikai csaló
dás! — mondotta a kézilabdasport egyik veze
tője, egyébként szövetségi funkcionárius. — A 
húsvéti Speizer vándordíj döntőin 5000 ember 
nézte végig a mérkőzéseket, amelyek meglehe
tősen magas nivón mozogtak. Kezd már ki
lépni ez a sport a gyerekcipőiből és rövidesen 
minden lehetősége meg lesz arra, hogy bekap
csolódjék a nyugati országok versenyébe. Még 
nálunk nem találják ezeket a mérkőzésekéi 
elég látványosaknak, a közönség még nem 
tudja a futballt otthagyni érte. Az illetékesek 
azonban hamarosan felismerték testnevelési 
szempontból a fontosságát és kötelezővé tet
ték a középiskolákban. Ez annyit jelent, hogy

évente 4—500 kézllabdás kerül majd ki az 
iskolákból és keres elhelyezkedést a klu

bokban.
Már eddig Is túlzsúfoltság tapasztalható 02 
egyesületeknél; 50—60 játékosa is van néme
lyiknek és ennek az a hátránya, hogy nem 
tudják eléggé foglalkoztatni őket.

— Milyen terveik vannak? igaz-e, hogy ott
hagyják a BLASZ-t?

— Igaz! A BLASZ még sohasem támogatott 
bennünket és még a levegőt is elvonja tőlünk. 
Eddig minden kérésünket elutasították. Az 
egyik elnök kézlegyintéssel intézi el az Ügyein
ket; azt mondja, hogy a kézilabda komolyta
lan és — nem sport! Mikor legutóbb egy 
nemzetközi mérkőzés lekötéséhez kértük a 
BLASZ támogatását, leintettek bennünket az
zal, hogy rendezzük meg a saját zsebünkből. 
Amikor ezt elvállaltuk, akkor meg azzal vetet
tek gáncsot a mérkőzés elé, hogy a bevétel 
viszont csak a BLASZ-é lehet...

A kézilabdát a Nemzetközi Olimpiai Bizott
ság már felvette az olimpiai Játékok közé 
és 1936-ban nagy vetélkedés lesz a nemze

tek között ezen a téren is.
Hogy egy példát mondjak: a legutóbbi né 
met—osztrák mérkőzésen 66.000 ember voll 
kiváncsi a nálunk annyira lebecsült kézllabdá 
sokra. Hogy a fejlődést nálunk is biztosithas 
suk és hogy ne maradjunk alul a nemzetközi 
versengésben, elhatároztuk, hogy megalakítjuk 
az önálló szövetséget. E célból az egyesületek 
alakuló közgyűlést is hívtak össze. Elnöknek 
Payr Hugót, társelnöknek Szukováthy Imrét 
kértük fel, akin a tisztségeket el is vállalták. 
Ha az O1T támogatásban részesít bennünket 
is, mint a többi szövetségeket, ugy egy pór 
esztendőn belül óriási léptekkel jutunk majd 
előre. Az uj szövetség nem akarja, mint a 
BLASZ, megterhelni a klubokat, inkább támo- 
tatja majd őket. A BLASZ-nak minden egye 
sülét évente 200 pengőn felüli tagdíjat tarto
zott fizetni és cllenértékképpen semmit sem 
kaptunk ...

— Sok baj lesz ezzel az uj szövetséggel,M

Szabad orvos válásztás !
BETEGSÉG ELLEN

biztosítson az

ANGLO-DANUBIAN LLOYD Általános Blstosltó Rasrvénytáraaságnál 
Budapest, V., Hold-utca 21.

A német szakember meglátásaiban benne vatf 
az a gondolat, amelyek nálunk is alkalmazha
tók. Ha Schaffer portréjából leradirozzuk mind
azt a cikornyát, amely egy negyvenéves futbal
lista diadalmenete után reárakódott és ha a 
sportszerűség szigorú nagyilóján figyeljük meg 
ezt nz embert, akkor eltűnik a „fulballkirály" 
és előttünk áll a labdarúgás művésze, akire Ma*  
gyarországnak nagyobb szüksége lenne, mint 
Németországnak.

Szerintünk igen sek Irónia van abban, hogy 
amig Németország az elismerésnek ily szép 
csokrát nyújtja át a bucsuzásnál, ugyanakkor 
Budapest egy olyan gesztussal engedi át Lúgos*  
nak a kétségtelenül nagy tanítómestert, mintha 
csak azt akarná mondani, hogy nekünk van 
még bőségesen Scha ff erünk!

Pedig hej, nincsenl Főleg nincs az a Schaf- 
feriink, aki már érett, levetkőzte a futballista 
kárhoztatandó hiúságát, gondolatokkal teli, vi
lágot látott sportpedagógus. Erre a tanító 
Schafferre feltétlenül szüksége van a magyar 
sportoló ifjúságunk. A magyar labdarúgás ve
zetői sokszor, gondosan és lelkiismeretesen ken 
resik a nagy klasszisjátékosok serdülő utódait 
Gondolkozzunk csnk rajta: nem ott van-e baj, 
hogy nincsenek Schafferjeink, Konrádjaink vagy 
Orthjaink, akik a KISOK futballistáit telítenék 
meg a maguk élet és játéktapasztalataikkal.

Vermes Magdi

— Tisztában vagyunk veíe.fAzonban céljaink 
nemesek és ugy a fővárosnál, mint a minisz
tériumban megígérték a támogatásunkat az 
illetékes urak. Első teendőnk lesz, hogy

a kézilabda propagálására bemutató mér- 
közéjeket rendezzünk a nagyobb vidéki 
városokban és megszervezzük u vidéki ál

szövetségeket Is.
Hogy a BLASZ mennyire igyekszik a m! 
ügyünket előmozdítani, azt bizonyítja az is, 
hogy a válogatott mérkőzésünket most is olvas 
időpontra tette, — amikor még mindenki 
ebédjénél ül. A nagy futballmérkőzés elé he
lyettünk inkább a középiskolásokat tették...

Füleky József

X Boros György előadásai « Testnevelési 
Főiskolán. Doros György dr., a jeles sport
pszichológus, akinek élvezetes cikkeit lapunk] 
hasábjairól is gyakran élvezhetik olvasóink, 
mint a Testnevelési Főiskola előadó-tanára 
immár négy előadást tartott a főiskola negyed
éves hallgatói részére. Doros előadásának1 
anyagát a sport szociológiájának tárgyköréből 
meríti.

X „Sportorvos" címmel a Testnevelés havi 
folyóirat április havában uj rovatot kezdett, 
amelyet Szukováthy Imre dr., Kellner Dániel 
dr. orvos segítségével szerkeszt. Az első szóm
ban a szerkesztő beköszöntője van, továbbá 
Horváth Boldizsár dr. egyetemi magántanár 
és Kellner Dániel dr. cikke. A sajlóközlemé*  
nyékről Szóló referátumok, hirek és a hivatás 
los rovat egészíti ki az uj közlönyt.

X Atlétanőket toboroz az MTE. A Munkás 
Testedző Egyesület érdekes körlevelet kül
dött szét a kenyérkeresö fiatal nőknek. A 
körlevél, amely homlokán a 4X200 méteres 
orszógos stafétarekordot tartó MTE nőcsapata 
fényképét közli, a dolgozó nölfjúság tömegeit 
invitálja a klubba. A körlevél a következő mon
dattal végződik: „Leányoki Tudjuk, hogy sokan 
vagytok, kik szívesen jönnétek közénk, csak 
félénkségetek tart vissza. Elég volt a félénkség*  
bői; az életben, a mindennapi küzdelemben md 
a nőnek sem szabad gyávának lenni!"

Vegyen Telket
UiHőt

SIÓFOK.,
Fürdőigazgatóság: Siófok. Tel. 1 
Budapest, KAroly-körut 3/a. Tel. 45-2-02
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Sorozatos vereség után újból 
győzelem

Budai „11“—Trutnov SK 3:0 (2:0) 
Trutnov, Április 80.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Budai „11" 
luractapala ugylátszik heiefásult a halmozott 
mérkőzés-sorozatba. mert a mull héten egy- 
>nA*utan  szenvedték cl vereségeiket. Vasárnap 
az SK Trutnomtal játszottak n budaiak és fö
lényes játék után 3:0 (2:0) arányban győztek. 
A gólok közül Horváth kettőt, Magda egyet 
lőtt.

Lapzárta:
Robbanási riadalom 

az uipesti villamoson

— SzörnyU gyilkosság Páriában. Páriából 
jelentik: A párisi rendőrség vérfagyasztó 
bűnténynek jutott nyomóra. Két argentínai 
férfit tartóztatott le a rendőrség, akiket azzal 
vádolnak, hogy megölték egyik honfitársu
kat. A szerencsétlen embert a szó szoros ér
telmében lefejezték. Azt hiszik, hogy a go
nosztevők áldozatukat egy kerámiai gyár 
kohójában elégették. A gyilkosságot bosszú
ból követték el.

— Bulgáriában letartóztatták az összes 
kommunista vezetőket. Szófiából jelentik: A 
politikai rendőrségnek tudomására jutott, 
íiogy a kommunista szervezetek minden tila
lom ellenére, hatalmas május 1-i tüntetése
ket terveznek. Felsőbb rendelkezésre az ősz- 
Kzes vezetőket és agitátorokat letartóztatták. 
Magában a fővárosban 87 ember került őri- 
yetl>e. Közöttük számos képviselő is, az 
utóbbi időben megszüntetett kommunista 
pártból.

>— Borzalmas bányarobbanás hét halottal. 
'Essenből jelentik: Vasárnapra virradó éj- 
szaka súlyos robbanás történt a Matlhlas 
Stínnes-bánya három tárnájában. A beomló 
Bzéntöineg kilenc munkást temetett el. Bár a 
mentési munkálatok azonnal megindultak, 
rsak kettőt sikerült élve felszínre hozni, a 
többi hét életét vesztette. A mentési munká
latokat hajnali négy óra körül már be is fe
jezték. Vasárnap vizsgálóbizottság érkezett a 
azércncsétlenség színhelyére, A robbanás 
pka ismeretlen.

— A rendőr karddal megsebesítette táma- 
íflóját. Vasárnap este 10 óra tájban a Gyors
kocsi-utcában Szalay Kálmán 29 éves ker
tész részegen lefeküdt az utca kövezetére és 
Amikor a rendőr talpra akarta állítani, has- 
barugta a rendőrt, aki kirántotta kardját és 
támadójára sújtott.
_ Kitűzték Meller Rózsi bünperének tár- 

jrynláftáf. Récsl tudósítónk telefonálja. Má
jus 12-ére tűzte ki a Landesgericht Meller 
Rózsi dr. bünpörének a tárgyalását. Csalás 
és rágalmazás a vád ellene. Á nemzeti szo
cialista párt panaszára becsületsértés miatt 
eljárás indult Meller Rózsi ellen és ebben 
B pörbon május 18-án lesz a tárgyalás.

— Egy német rendőrautó karambolja két ha
lottal. Hamburgból jelentik: Az altonai rendőr
ség tehergépkocsija, nmely az Altonából Pinne- 
bergbe vezető műúton haladt, nekiment egy fá
nak. Mire PinnebcrgbŐI megérkezett nz orvosi 
segítség, a gépkocsi vezetője, Rojahn főtörzsőr
mester, már meghalt. Kok rohnmoszlngos katona 
kevéssel utóbb szintén meghalt. Négy súlyos se
besültet kórházba száilitottak.

— UjrendszerU lelekpareelldzás. Gróf Károlyi 
Imre líamzsabég-i Parcellázást Irodája (Erzsé- 
bet-körut 14.) telek vásárlóinak díjmentes élet
biztosítást nyújt. A vevő tehát nemcsak gyö
nyörű fekvésű, erdős, termő, szőlős, gyümölcsös 
és nagyon olcsó telekhez jut, hanem úgyszólván 
létalapot teremt magának ezzel a kedvezményes 
telekvásárlással. Az ujrendszerű parcellázás 
előreláthatóan igen nagy érdeklődést fog kelteni 
• telket vásárolni és családi otthont létesíteni 
Szándékozók közölt. Az akció sikere máris biz
tosítottnak tekinthető.

— Remek férfiöltöny mérték szerint 40 P. A 
tavaszi idényből raktárunkon felhalmozódott 
nagymennyiségű kitűnő minőségű szövelmara- 
dékokból remek kivitelű férfiöltöny mérléksze- 
Irint rendelhető 30 P-ért. Csak amig a maradék
készletünk tart. Ruhakereskedelmi Vállalat, Fe- 
renc-körut 39. I. em.

— Tavasz Páriában. Az OMIKE legközelebbi 
párisi tanulmányutazását május 7-én vezeti Pá
riába. A tanulmányul egybeesik a párisi nemzet, 
kőül tavaszi vásár idejével. Kellő számú jelent
kező esetén kűlönkirándulás Londonba. — Je
lentkezés és felvilágosítás nz OMIKE tanulmány
utazási irodájában kizárólag d. u. 5 és 8 közölt. 
|1X.. Üllői-ut 11. I. Telefon: 86-7-12.)

O A Magyar Általános Kőszénbánya Résr- 
*é|iyláraulat április 9-én tartotta negyvenegyedik 
rendes közgyűlését Berzeviczy Albert dr. v. b. 1.1. 
Blnöklésévcl.

A zárószámadás az előző évi nyeroségAthozal- 
fal együtt 4,753.751.10 pengő tiszta jövedelmet 
mutat ki. (1931-ben 8,375.004.84 pengő.) A köz
gyűlés Alin! elfogadoli nyereségfelosztási javas
hit értelmében az általános tartalékra 500.000 
1(900.000), a tisztviselői nyugdíjintézet dotálására 
350.000 (350.000), munkás-üdültetési célokra
J00.000 (100.000), kulturális célokra és ily célt 
SM.lgaló alapok dotálására 90.000 (90.000) fór- 
dittatik, az 1932. évi osztalékszelvény pedig dara
bonként tizennégy pengővel (tava’y 24 pengő) 
kerül beváltásra, május hó 1-IÖI kezdődően, a 
Szokásos szolvénybevúltó helyeken,

A közgyűlés az igazgatóság tagjaivá Berze- 
riczy Allűrt dr.-l, Bisteghi Rudolfot, budis 
Jtichardol és az igazgatósági tagságáról 1931-ben 
leköszönt Korányi Frigyes bárót, felügye’őbizott- 
Mgi tagokká pedig’-OwWso/m Horace-t. Kiirt hu 
Jstvánt, P/ei/er Ignácot és Tolnay Kornélt újból 
megválasztotta. A közgyűlést követő igazgató- 
bági ülésben elnökké Berzeviczy Albert b. t. t. 
felsőházi tag. alelnökökké Bisteghi Rudolf 
(Wien) és Vída Jenő felsőházi tag, vezérigazgató 
pjból megválasztanak.

Vasárnap este 10 óra után az Újpestet és 
Ró kospalotát összekötő át járó hídon haladt 
át Rákospalota felöl egy Á.-jelzésű pótkocsis 
villamos, amely zsúfolva volt utasokkal.

Mikor a villamos az újpesti oldalra ért és 
a hídon már csak pótkocsijának hátsó 
része volt,

robbanás hallatszott
és a villamos ablakai betörtek.

Az utasok között
óriási riadalom támadt,

de a vezető tovább vilié a kocsit, egészen a

közeli megállóhelyig.
Sem az utasoknak, sem a villamos sze

mélyzetének baja nem történt. A vasúti híd 
mellett haladó özv. Patek Jánosnét a szerte
hulló üvegszilánkok

a homlokán súlyosan megsebesítették.

A mentők az asszonyt a gróf Károlyi-kór
házba vitték.

Az újpesti kapitányságról bizottság ment 
ki a robbanás színhelyére, lehet, hogy pat
ront tett valaki a sínekre.

— Páncélautókkal, gépfegyverekkel várja 
Bécs a május elsejét. Bécsböl telefonálja.tu
dósítónk: Óriási izgalommal várja a bécsi 
közönség május 1-jét. Vasárnap komolyabb 
incidens nem történt. A külvárosban az ifjú 
szociáldemokraták beverték egy ház ablakát, 
mert ott 'horogkeresztes zászló lengett. A hé- 
esi rendőrség ma reggel megszállja a kül
várost, mig a Belvárost a katonaság tartja 
megszállva. Gépfegyvereket állítottak föl 
egyes helyeken és a városban páncélautók 
fognak cirkálni.

— Gázolt, azután elhajtott n sofőr. Szé*  
kely József 50 esztendős ny. MÁV altisztet 
Kispest és Pesterzsébet között az úgyneve
zett összekötő-uton egy ismeretlen tcher- 
kocsis elütötte. Székely súlyos sérülésekkel 
maradt az úttesten s a járókelők találtak 
rá. Értesítették a mentőket, akik súlyos 
állapotban a Szent István-kórházba szállí
tották. A gázoló teherkocsist keresi a 
rendőrség.

Kubai csendélet
A banditák lofogyvoroxték és felkoncolták három 
város helyőrségét — Vér, gyilkosság, mészárlás, 

barrikád és rablás
Newyork, április 30.

Kuba déli vidékén banditák három községet megtámadtak éa kifosztották. A vak
merő banditák

lefegyverezték a községek katonai helyőrségét és az ellenállókat felkoncolták. 
Első dolguk az volt, hogy a távíró- és telefonvezetéket megrongálták. A módosabb 

embereket kirabolták és a köségházán szintén kifosztották. Az egyik községben 
agyonlőtték a prefektust.

A kormánycsapatok elkésve érkeztek s nem tudták megakadályozni a rablást, üldözőbe 
vették a banditákat, akik egy erdőségben

elbarrikádozták magukat.
A banditák nagyrészének sikerült kereket oldani. Hét banditát a kormánycsapatok ka
tonái agyonlőttek.

Lezuhant egy repülőgép
— négy halálos áldozat

Egymillió kilométert repült az egyik áldozat
Berlin, április 30.

(A Hétfőt Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Eddig még ki nem derített okok- 
l»ól, tegnap délben a német-kínai repülő
társaság nemrégiben vásárolt repülőgépe 
Traunstein közelében

lezuhant.

Á repülőgép, a Junkens-gyárnak egy gépe, 
távolsági repülőpróbát végzett és tegnap reg
gel startolt Berlinből. Az utasok, Wende re
pülőkapitány, Eichentopf montőr, a repülő
társaság igazgatója Schmidt és Lister kisasz- 
szony

életüket vesztették a szerencsétlenség
nél.

Az egész repülőgép összezuzódott.
A szerencsétlenségnél elpusztult repülő

kapitány, Wende, régi, kipróbált hadirepülö 
volt, már 1919. óta a repülőforgalomban mű
ködött és a műt évben

ünnepelte az egymllllomodik repülőgé
pen megtett kilométert.

Eichentopf, aki egész sor bravúros repülő
túrát végzett és közben egyszer egy súlyos 
repülőkatasztrófából is szerencsésen mene
kült, szintén közismert tagja volt a német re
pülőtársadalomnak:.

Rablókaland Rákosialván 
a „Kísértetek kastélya44 mellett 
Eszméletre tért és vallomást tett a leütött leány

A főkapitányságról vasárnap rendőri bi
zottság ment a Rókus-kórházba és kihall
gatta Eözse Lívia elárusitónőt, akit szom
batról vasárnapra virradó éjszaka Rákos
falva halárában vérében fekve, kirabolva, 
eszméletlenül találtak.

Eözse Lívia vasárnapra magához tért és 
vallomást tett. Elmondotta, hogy 11 óra 
tájban vezér-utcai lakása felé igyekezett. 
Útja

Mária Terézia egykori vadászkastélya 
mellett vitt el. Ezt a kastélyt a környékbeli 
babonás emberek a kísértetek kastélyának 
nevezi. Az elhagyott helyen két fiatalember 
megtámadta.

A támadók fejbeverték

és mikor összeesett, elrabolták kézitáskáját, 
amelyben 170 pengő készpénz volt és elme
nekültek.

A kirabolt leány személyleirást adott tá
madóiról és ezen a nyomon elindulva, ke
resik őket.

A nyomozás folyik különben még egy 
hasonló rablás ügyében. Ennek áldozata 
Wahl Margit pénztárosnő. Wahl Margitot 
szombaton este 10 órakor

a Bécsi-utón egy fiatalember meg
támadta,

elrabolta kézitáskáját, amelyben 70 pengő 
volt, azután elmenekült. Ezt az utonállót is 
keresik.

Elloptak egy egész erdőt

Debrecen, április 30.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A szabolcs- 

megyei nyirvasvári csendőrségnél különös 
följelentést tett u napokban gróf Zselénszky 
Róbert birtokos. A grófnak nagykiterjedésü 
erdőbirtoka van a község halárában, amelyet 
azonban a télien át egyáltalában nem őrizte
tett, s a nehéz gazdasági viszonyok miatt er
dőőrt egyáltalán nem tarlóit.

Most azután a tavasz beálltával, amikor az 
erdejébe ment, kiderült, hogy a

tél folyamán majdnem az egész erdőt 
ellopták.

A csendőrség megindította a nyomozást s 
megállapította, hogy az ottani környéki embe
rek szekérszámra hordták el a tél folyamán 
a: erdő fáit tüzelőanyagnak, úgyhogy majd-
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Zselénsxky Róbert gróf 
feljelentette a tolvajokat

nem kiirtották az egész erdőt.
A csendőrség eddig ötven embert hall

gatott ki,

akik közül többen beismerték, hogy szűkös 
viszonyaik közölt ilyen módon gondoskodtak 
a hideg télben tüzelőanyagról.

Régi cég uj helyiségben. Az ismert Grűnfeld 
Testvérek szőnyegnagykereskedő cég (ezelőtt 
Rálvény-ulca 4.) átköltözött a Lipót-körült 29. 
■Iá. l’j helyiségében valóban ritka alkalom nyí
lik szőnyegek, ál vetők, paplanok, takarók s 
minden e szakmába vágó cikkek rendkívül elő
nyös beszerzésére. Okvetlen keresse fel a céget, 
mielőtt hasonló' cikket vásárolna. Bővebb tájé
kozást nyújt a cég ulti lapunkban megjelent 
hirdetése.

Budapesti lóversenyek

Vulkán nyerte a Háromévesek 
nagy hendicapjét

Az áprilisi miiing egyik legjelentősebb verse
nye. a Háromévesek nagy handicapje, nagy kö
zönséget vonzott ki a vasárnapi versenyekhez. 
Az értékes díjért hét ló állt starthoz, melyek kö
zül a téli favorit, Vulkán könnyen nyert a de
bütáló Canada és Szép Angyal ellen. A verseny 
nem folyt le zavartalanul.A fordulóból előretörő 
mezőny annyira összeszoruit, hogy Incan felbu
kott. Lovasa, Klimscha, erősebb zuzódásokat 
szenvedett, Incanon pedig a barrior egyik osz
lopa ejtett nagy sebet. Az első futamot ugy lát
szott már Bakézer nyeri meg, az utolsó .pillanat
ban azonban Livlus holtversenyre kényszeritetle. 
I.ivius ellen óvást emetlek, mert keresztezte Pus
kaport, az óvást azonban hosszú tanácskozás 
után elvetették. Consul, Benvenuto és Babló 
könnyen nyerték versenyeiket. A Welter handi- 
capet a túlságosan elhíresztelt Vadvirág helyeit 
istállótársa, Világos nyerte meg. Részletes ered
mény a következő:

I. FUTAM. 1. Luczenbacher R. Livlus {parif 
Sejbal és Bakézer (4) Gutái holtversenyben*  
F. m;: Puskapor, Vak tyuk. Tót.: 10:9 és 28. 
Befutó: Livius—Bakézer 10:34. Bakézer—Li- 
vlus 67. — II. FUTAM. 1. hg. Festefich Consul 
(6) Esch, 2. Tihany (2%) Balog, 3. Nimolé (3). 
Teliseink. F. m.: Livorno, Tékozló, Veriiy, 
Szittya. Tót.: 10:74, 22, 20, 17. — III. FUTAM. 
1. Blaskovich A. Vulkán (1%) Sejbál, 2. Gk. 
nada (3) Esch. 3. Szép Angyal (3) Kupái. F. ns.f 
Incan, Erény, Honvéd, Remek. Tót.: 10:29, 
15, 21, 18. — IV. FUTAM. 1. Pauly H. Beavat 
nuto (1K) Tűm, 2. Do it nowl 3. Vindobona, 
Tót.: 10:18. Befutó: 10:53. — V. FUTAM. 1. 
Cscrnovits A. Világos (12) Tóth A„ 2. Búzavi
rág (10) Vrábel, 3. Coruna (4) Esch. F. m.: 
Mai Nap, Gyöngyház, Kapisztrán, Vágjad, Száz
szorszép, Blues Cyprus, Szilaj, Pártvezér, Vad
virág. Tót.: 10:45, 31, 32, 29. — VI. FUTAM. 
1. Kurz H. Rabló (6:10) Túrái, 2. Monda (12) 
Gosztonyi. F. m.: Nem baj. Csalók". Tót.: 10:1$. 
Befutó: 10:165, — A Consul—Világos doublé 
5:1043.

s- Hétfőn: Diőspusztal di). —
. Nivős programm zárja hétfőn az áprilisi ml- 

tingef. Sportszempontból különösebb jelentősége 
a Dióspuszlai díjnak lesz, melyben az első klasz- 
szis képviselői mérkőznek.

Jelöltjeink a következők:
I. Kiszombor—Canova.

TI. Suta—Maris.
III. Már enyém—Díva. • ,
IV. Puskapor Rih'.
V. Jogar—Bogár zó.

VI. Arme Grcdl—Vallomás.

Bécsi lóversenyek
A vasárnapi versenyek eredménye a követ

kező:
I. FUTAM. 1. Flrsf Start (2) Tóth B. F. m l 

Brisk, Balboa. Tót.: 10:46. — IL FUTAM. 1*  
Bellator. (2H) Valentin, 2. Happy horse (4) 
Húrban. F. m.: Szigetvár, Líebiing, Waidfee, 
Abwechslung. Tót.: 10:39, 22, 21. — III. FÜTAM.
1. Mágnás (8) Bosko, 2.- Marabu (7:10) Szabó
L. F. m.: Appolonia, Cascada, Pan. Tót.: 10:36, 
14, 12. — IV. FUTAM. 1. Star (pari Gulyás, 2, 
Fontos Martinék. F. m.: Orco, Timur
Lénk, Dedication. Tót.: 10:20, 13, 12. — V. FU
TAM. 1. Felrefls (pari) Szabó L., 2. Buccola 
(2JÍ) Gartenmaier, 3. Anubis (5) Szilágyi. F. m.; 
Kamerád, Herba, Türelem, Vidor. Tót.: 10:19, 
11. 12. 14. — VI. FUTAM. 1. Morevan (l«/») 
Esch L., 2. Pretly Molly (pari) Gsató. F. m.: 
Cyprienne, Maruja II., Mariéit. Tót.: 10:18, 11. 
11. — VII. FUTAM. 1. Vaterland (ltf) Müller.
2. Eiswind (3) Szabó L„ 3. Suzy (4) Esch Gy. 
F. in.: Romanow, Soviana, Boris, Ballkönig. 
Tót.: 10:24, 11, 11, 13.

A Magyai*  Lovarsgylol 
május hó 6, 7, 13, VPTCAIIVt ÍRTt 
14, 20, 21, 25, 27, 28-án Ivlöülljl 1011.

Versenyek kezdete délután 3 ó 30 p. Helyárakf 
I. úri 4 P (Milleniumi díj napján 10 P), hölgy 
3 P (Milleniumi díj napján 6 P), II. hely 2 r 
Milleniumi díj napján 2.50), III. hely 80 fillér. 
Páholyülés 6 P (Milleniumi díj napján 20 P).. 
Ring 10 P. Közlekedés villamoson 24, 29, 38-as 
kocsikkal és a HÉV-en. Autóbusz Apponyi térről 
2.16—3.10, Oktogon térről 2.15—3.15. Átszálló- 

jegy 1 pengő.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
DR. ELEK HUGÓ


