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amerikai párbaj!
fi budapesti, kaposvári ts Pécsi rendőrség kutatia 
iby Gáöor gimnazista amerikai péruaiának titkát

A budapesti, bécsi és kaposvári rendőrsé
get napok óta foglalkoztatja Iby Gábor ka
posvári VIII. gimnazista diák regényes szö
kése, amelynek amerikai párbaj van a hát
ierében. Vasárnapra szenzációs részletei de
rültek ki ennek a diákdrámánok, amely való- 
.ággal lázba hoala a kaposváriakat és foly-1 
ionosán

uj meg uj rejtélyek és meglepetések 

leié állítja a nyomozó hatóságokat.
Iby Gábor, aki a kaposvári reálgimnázium 

VIII. osztályának tanulója, idősebb Iby Gá
bornak, a Wenckheim grófi uradalom nyugal
mazott jószágigazgatójának a fia, április hó 
24-én

nyomtalanul eltűnt Kaposvárról.

Megriad szülei először csak titokban kutattak 
u'lána és az iskola igazgatóságának is azt je
lentették, hogy fiuk megbetegedett. A fiatal 
diák egyetlen sort sem hagyott vissza és min
den holmiját odahaza hagyta.

Háfom nap múlt el anélkül, hogy Iby Gá
bor élei jelt adott volna magáról. Ekkor szü
leihez

váratlanul távirat érkezett Bécsből.

A táviratot Mikovicg László nyugalmazott 
kaposvári honvédezredes László nevű fia 
küldte, aki az eltűnt Iby Gábornak osztály
társa, jó baráíjn volt és jelenleg papnöven
dék a Pázmáneum intézetben.

A 'táviratban Mikovics László röviden any- 
nyit közöl, hogy

Iby Gábor nála járt.

Másnap aztán részletes levélben tudatta Iby 
Gábor szüleivel, hogy a Kaposvárról eltűnt 
flu Hegyeshalomnál hagyta el Magyarorszá
got és onnan gyalogszerrel mcnl Bécsbe. Az 
osztrák fővárosban fölkereste öl és elbeszélte, 
hogy.

Kaposvárott amerikai párbajt vívott egy 
diplomás emberrel, Vály Gabriella nyol

cadik gimnazista leány miatt.

Elmondta a diák azt is .hogy a párbaj felté
telei szerint, a vesztes félnek

azonnal el kellett hagynia a Magyaror
szág területét és egy éven belül agyon 

kell magát lőnie.

’A fekete golyót Iby Gábor húzta. A rá
nézve szerencsétlenül végződött amerikai 
párbaj után még egyszer, utóljára

elment Vály Gabriellához és emlékül 
egy élesre fent tőrt adott neki, 

amelybe előzőleg belevésette nevének kezdő
betűit.

Azután búcsú nélkül elhagyta Kaposvárt,

azzal az eltökélt szándékkal, hogy majd 
Bécsben követi el a kötelező öngyilkosságot. 
Jobbnak tartotta, hogy szülőitől se búcsúz
zon el, mert az utolsó búcsú fájó pillanatai 
esetleg eloszlatták volna azt a szándékát, 
hogy

minden körülmények között végrehajtja 
nz amerikai párbaj végzetes feltételeit.
A Pázmáneum intézet fogadótermében zo-. 

kogva mondta el tragédiáját a papnöven
déknek. Mikovics László hosszasan a fiú lel
kére beszéli. Addig nem bocsátotta el magától, 
amig Iby Gábor meg nem Ígérte neki, hogy 
nem lesz öngyilkos és hazatér szüleihez. A fiú 
távozása után azonnal feladta a táviratot a 
kétségbeesett szülőknek.

A bécsi levéllel egyidejűleg
névtelen levelet kapott Pongrácz Károly 
dr. a kaposvári reálgimnázium igazga

tója és a kaposvári rendőrség is.
Ezekben a névtelen írásokban hasonló niódon 
beszélte el az ismeretlen levélíró Iby Gábor 
amerikai párbajának és szökésének törléne-

Az. Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés 
vasárnap tartotta közgyűlését a Lloyd-palotá- 
ban. Az OMKE idei közgyűlésének nz ndolt 
jelentőséget, hogv Gömbös Gyula miniszterel
nök és Fabinyi Tihamér kerpskfdelmi minisz
ter is megjelentek s mindketten érdekes, nagy
hatású beszédet tartottak. Zsúfolásig megtelt a 
terem, amikor Sándor Pál, nz OMKE elnöke 
megnyitotta a közgyü’ésl s üdvözölte a minisz
terelnököt és kereskedelmi minisztert. Az el
nöki megnyitó után azonnal szólásra emelke
dett

GÖMBÖS GYULA 
miniszterelnök, aki igy kezdte beszédét:

— Amikor Sándor Pál képviselőtársam és 
régi, de általam nagyrabeesült politikai ellen
felem meghívott a inni közgyűlésre, szívesen 
tettem kérésének eleget, mert mint a kormány 
elnöke súlyt nelyerek arra, hogy közvetlenül 
érintkezzem minden társadalmi osztállyal és 
foglalkozási ággal.

Különösen súlyt helyezek arra — és ezt 
erőteljesen kívánom hangsúlyozni — hogy 
éppen a kereskedelemmel lépjek kapeso- 

I latba,
'mert az ország mai nehéz gazdasági helyzeté

tét.
A váratlan fordulat után a kétségbeesett 

Iby-család
Tusa Jenő dr. kaposvári járásblrót, « 
család jóbarútjúf hízta meg, hogy most 
már tegye meg a följelentést a titokza
tos és kegyetlen diplomás ember ellen.

Alig tette meg a járásbiró a följelentést, név
telen fenyegető levél érkezett a címére, amely
íven azzal akarták megrémíteni, hogy

ha nem hagyja abba az Iby Gábor ügyé
ben indított akciót, akkor bosszúból meg 
fogják gyilkolni negyedik gimnázlsta 

flát.
A járásbiró azonban nem ijedt meg, hanem 
arra kérte a rendőrséget, hogy a legteljesebb 
créllyel folytassa tovább a nyomozást.

A rendőrségen
kihallgatták Vály Gabriellát, az ameri
kai párbaj hősnőjét, aki azonban min
den felvilágosítást megtagadott és kije
lentette, hogy azt a bizonyos diplomás 

embert nem hajlandó megnevezni.

A tőlünk Idegen dolgok utánzása 
beteges tünet

— mondotta Gömbös Gyula, a kereskedők 
közgyűlésén tartott szenzációs beszédében 

Fabinyi kereskedelmi miniszter orvosolja a kereskedelem égető bajait
ben az egyik legnagyobb és legfontosabb fel
adatot, a kereskedők kell, hogy vállalják. (Ál
talános helyeslés.)

Ezután arról beszélt a miniszterelnök, hogy 
amikor átvette a kormányelnökséget, milyen 
siralmas volt a társadalom lelki állapota. Jó 
magyar szokás szeiint azonnali eredményeket 
vártak tőle bírálói, holott tudni kell, hogy nem 
tőlünk függ a világ folyása és

ml csak aMzIsztcnsel vagyunk a nagy 
világesemények kialakulásainak,

de lehetünk kezdeményezők is oly kérdések
ben, amelyek nemcsak a mi, hanem más or
szágok problémáit is érintik.

Majd vázolta a miniszterelnök a kereskede
lem helyzetét a háború előtt és a háború alatt, 
azután kijelentene, hogy az volt a hiba mindig 
— és ez a hiba mi is fennáll —- hogy nálunk 
csak egyes társadalmi osztályok szempontjából 
nézték a politikát, nem pedig egyetemes nagy 
nemzeti, szempon'ból. A gazdaságpolitika is 
rendszerint azt célozza, hogy

meghódítsunk b(z< nyos társadalmi rétege
ket, amelyeknek szavazata számit a vá

lasztásoknál.

Mialatt pedig Kaposváron egymást érték a 
diúktnagédia szenzációi, Bécsben Iby Gábolj 
a rendőrségre került.

Tiltott halárátlépés miatt Indítottak eljás . 
rást ellené a bécsi hatóságok és a rendőrség 
két heti fogházra, ítélte. Ebben a. pillanatban

a romantikus szerelmi regény hőse a 
bécsi rendőrség fogházában tölti ki bün

tetését,

szerdán, május hó 10 én fog kiszabadulni 
önnön.

Vasárnap a bécsi rendőrségtől értesítés ér
kezeit a kaposvári rendőrség ut ján Iby Gábor 
szüléihez. Ebben az értesítésben tudatja az 
osztrák rendőrség, hogy

Iby Gábort csütörtökön Sopronnál átte
szik a magyar határon

és felszólítja a szülőit, hogy további sorsáról 
gondoskodjanak.

Iby Gábor hazakerülése után a rendőrség 
majd tisztázza a rejtélyes és romantikus ame
rikai párbaj hátterét.

Az ilyen demagóg gazdasági politika inaugurá- 
lásálól el kell tekinteni és magasabb eszme
körben egyetemes nemzeti célokat kell szol
gálni.

— A magyar kereskedelemnek elsősorban 
arra van szüksége, hogy

erőteljes és egységes érdekképviselet felett 
rendelkezzék.

Amikor az érdekképviselet gondolat először 
felvételiem, itt is, ott is megijedtek, azt mond*  
fák, úgy látszik, parlamenti reformra készü
lök. Távol áll tőlem az a szándék, hogy az ér
dekképviseleteken keresztül átformáljam nz 
országgyűlés képviselőhazát, de emellett éppen 
a hangsúlyozott egyetemes nemzeti érdekekre 
való figyelemmel köteles-égéin szót adni az 
érdekképviseleteknek.

— Mngyarorszá.-mn állandóan reformokat 
sürgetnek, de jaj annak a minLsztereluök-

nek, aki mer reformokat csinálni,
mert Magyarországon az egyéni speciális érde
kek vannak előtérben mindenütt.

Ezután a bürokráciát ostorozta a miniszter
elnök, majd ezeket mondotta.'

— Bejelentem eltökélt szándékomat aziránt) 
hogy
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nivellálni minden jövedelmet, pár ember köny- 
nyelmücn elpazarolta vagyonát. Rendesen Rio);

ne Irigyeljük, valakinek Itl,b 'JóvedelnSo 
van s ne mondjuk mindjárt, hogy ezért azt 

*>u,.'k6:.nL ^p,n ,ehet erőszakosan

a « a a meg a
•íemzsiitözi vasáron

OETKER 
ingyen kóstolóját és kérje ott 
fi muHí megjelent

MLLERES 
receptkönyvet 

melyet portán la szívósén küld 
Ingyen és bérmenlve: Dr. Oatkor 
Budapest, vm( Conll-artoa 25

a kereskedelmet és közlekedést egy minisz
tériumban egye^bem.

Ma Is együtt vannak ezek nz ügykörök, de az 
iparral együtt. Az ipar azonban külön minisz- 
tcrlumbn való, vagy pedig egy uj termelési ml 
Jiíszti riumba kell beosztani, élén külön állam
titkárral. A kereskedelem, a közlekedés, a 
posta, a vasút, a hajó, tíz autó, a rádió, az utak 
iHilú egy minisztériumba s ha ez a reform 
megvalósul, az Önök irdckl épülteidének Is na- 
guobb súlya lest.

Ezután n kötött gazdasági szlsrétmákról be
szélt a miniszterelnök. Kijelentette, hogy 
úgyis eléggé mechunizálvo van nz ország, a 
szabadság cs az egyéniség nem ár| a társada
lomnak. Majd igv folyta'tn beszédét:

— Nehogy abba a tévedésbe essenek az 
elmondottuk ulupján, hogy én liberális 
ember vagyok (derültség) — nem va

gyok aa.
Hangsúlyozom, hogy n magyar öncéluságot, 
nemzet egyetemes ' ’ ’ *..............................

.... .. ......... D_.. n
érdekelnek mindenek felett 

vnló szem előtt tartását, minden magyarnak n 
sorsközösségbe való százszázalékos ................
százszázalékosan
mindez 
minden

Nem

beleélését 
szükségesnek tartom, de 

elég keret és mozgási lehetőséget ad 
lelkiismeretes ember számára, 
önzéare, irigykedésre, hanem teljes 

összetartásra van szükség.

izoklak ilyen ..reformokat*  kövdeit.7, /kiknek 
már nincs semmijük s igv akarnak hirtelen va
gyonhoz jutni.

*- A tőlünk Idegen dolgok utánzása bete
ges tűnd.

Ez a betegség, sajnos meg van a magyar köz 
életben, a jelszó teliét az legyen, hogv mindenki 
álljon a maya helyére, akkor ismét halad majd 
előre a magyar élet. Mindehhez pedig olyan 
nyugodt .békés politikai atmoszféra megterem
tése szükséges, amely idegent és odakint egyen 
gesse az önök üljél.

Az atmoszféra megteremtése nz én és kor
mányom kötelcMégc.

Megnyugvással látom, hogy az összes pártok 
vezetői érzik nz atmoszféra szükségességéi és 
— amint a most folyó költségvetési vita bizo
nyltja — a nemzet és az ország iránti köteles
ségük tudatában

egészen más h»n"nemben beméinek, mint 
akár rövid Idővel ezelőtt.

Történelmi időkben csak a teljes lelki har
móniára vnló törekvés lehet az egyetlen helyes 
ut, egyben a gazdasági klcgvensulyozotlság 
iránti igyekezet, s ami mindezzel egyet jelent: 

a hideg ész politikája.
E politika követése hozza el majd számukra a 
magyar feltámadást.

A miniszterelnököt lelkesen ünnepelte 
egész hallgatóság, majd

Fablnyl Tihamér 
kereskedelmi miniszter a kereskedelem 
adatairól s a magyar kereskedő magas 
kölest színvonaláról beszélt és ígéretet telt, 
hogy

a magyar kereskedelem égető kérdéseit 
meg fogja oldani.

Fabinyl Tihamér felszólalását is meleg taps
sal fogadta n közgyűlés, amely Sándor Pál és 
mások felszólalása után éri véget.

az

fel- 
cr-

Llndbergh ffeleségéveO együtt 
eltűnt Óriási izgalom Amerikában

► Newyork, május 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) Az amerikai közvéleménynek újabb nagy 

Limlbcrgh-szenzációja van. Egész Amerikában óriási az Izgalom, mert
I.lndbergh ezredes és felesége ellünk

Llndberghék szombatos délben startoltak az ujinexikói Albuquerque repülőteréről ke
leti irányban, hogy Ncwyorkba repüljenek. A gépről

■ start óla nincsen hir.
Attól tartanak, hogy Llndberghéket baleset érte.

Dollárhamisitás ügyében nyomoz a fő
kapitányság A pozsonyi rendőrség kérésére őrizetbe-

7 s vették Friedmann Jenő kereskedőt
A pozsonyi rendőrség táviratilag arra 

kérte a budapesti főkapitányságot, hogy 
hainhpént forgalombahozulalának bűncse
lekményéért vegyék őrizetbe Friedmann 
Jenő harmincnyolcéves budapesti kereske
dői. A szűkszavú táviratban még csak any- 
jiylt közöli a pozsonyi rendőrség, hogy 
. Friedmann Jenő Pozsonyban hamis 

MáMlollúroHokat hozott forgalomba.
' A távirat alapján a budapesti rendőrség 
Hz éjszaka folyamón

cl (iái lllotta Friedmann Jenőt,
egyben részletes felvilágosítást kért a po-

zsonyl rendőrségtől arra vonatkozólag, 
hogy mivel vádolják az előállított keres
kedőt.

Vasárnap késő estig Pozsonyból még nem 
érkezett meg a részletes megkeresés ég így 
a rendőrség csak ma, hétfőn fog foglal
kozni az előállított Friedmann Jenő kihall
gatásával, akivel előállítása után egy rövid 
jegyzőkönyvet vettek fel, amelyben azt 
vallja, hogy

dollárokat mástól vette
él nem volt tudomása arról, hogy azok 
hamisak.

Csathő Kálmánt kihalfigatjja 
a rendőrség az Uniő-szinháza& 

csődügyében
E héten kezdődnek meg a rendőrség! kihallgatások 
az Unió hitelezőinek ismeretlen tettesek ellen tett 

feljelentése Ügyében
ügyészségen és ebben kérték, 

íz I hogy ismeretlen lettesek ellen indítsanak
Rendkívül érdekes kihallgatások kezdőd-1 a királyi 

nck ezen a héten a főkapitányságon: d; * w 
Untó s’lnháztrőszt csődügyében kezdi meg | nyomozást és tisztázzák, mi történt az Unió 
n kihallgatásokat több rcndőrtiszlvisclö. Az 
Unió hitelezői, mint ismeretes, 

bűnvádi feljelentést tettek

BecK irma
gjrrnirkrukárntl vég árurahMrát

Aa eddigi árok

FÉLÉÉRT
Világhírű BAll.Y ndnflííjrgyermek CIPŐKET

ruhákat. foiitltüket, klHtHtkrukaC

addigi nálytaégábn: tv, Rűgiposta-u.19

E helyükben csak rrájnMr árusítónk éa a merma- 
oKlt árai kOrponti rakUniakim uállltjRk.

Mar csalt e hOban
áixalljtik itt ■ megveti 41 öve fennálló

hatalmas vagyonával, amelyből a hitelezők
nek aránytalanul csekély Összeg jutott.

Az ügyészség a feljelentés beérkezése után 
ugy döntött, hogy

megindítja a vizsgálatot.

A 30 m, klr. ösztdiysorsjáték 2. osz
tályának a húzása 13-án. szombaton 
kezdődik. Kértük mindazokat, kik a 
sorsjegy órát még nem egvenl-tehék ki 
szveskedlenek az esedékes ősszeget 
az Illetékes h^lvre — legkésőbben a 
hutás előtt — befizetni, vagy nosta- 
befizetési lappal átutalni, nehogy a 
nyerést igényüket és a befizetett ősz
szeget elveszítsék.

Kiváló tisztelettel 
AZ OSZTÁLYSOfíS/ÁTÍK 

FŐELARU3ITÓI.

Nyomban utasította a rendőrséget a nyomo
zás lefolytatására és a szükséges kihallga
tások foganatosítására. Az ügyészségről 
most megérkezett a rendőrségre a részletes 
utasítás, amely az egész nyomozásnak 
irányt szab. Eszerint elsősorban azt kell 
tisztázni, hogy az Unió csődválasztmányá- 
nak tagjai:

(Aathó Kálmán, dr. Szalay Emil és dr. 
l'Bldy Dezső részére milyen elmeken és 

mekkora összegeket utaltak ki.
Tisztázni kell annak az egymiilióhétszáz
ezer pengőnek a kiutalását is, amely meg 
a kényszereguességi és csődeljárás idején 
befolyt az Unióhoz. Mindezeknek tisztázá
sára elsősorban ki kell hallgatni Csathó, 
Szalag és Főldg csődválasztmányi tagokat, 
akik időközben lemondtak tisztségükről és 
az uj tagok megválasztása már meg is tör
tént. [

Információink szerint

mérték titán finom w&- tCáWh vetektől 
£|U eSÉr’

SCHNELLER, Dohány-utca 77. II. em. IS.

■’

e héten Csatbő Kálmántól kér tájékoz
tatást a rendőrség.

Az ő tanúkihallgatása után kerül sor Szalay 
Emil dr. kihallgatására. Főldg Dezsőt egy*  
előre nem lehet kihallgatni, mert néhány 
hét előtt öngyilkosságot kísérelt meg a 
azóta

átlőttt mellett, súlyos állapotban fekszik 
a Rókus-kórházban.

A lemondott csődválasztmányi tagok ki
hallgatása után ki fogják hallgatni az Unió 
hitelezőit is, majd az összes iratokat vissza
küldik a királyi ügyészségre, ahol a vizs- * 
gálát további lépéseiről ezek után döntenek*

A csökkent deficitről, bérházépitésröl, az öregségi 
és balesetbiztosítási járulékokról és az elbocsátott 
tisztviselőkről tárgyalt

az OTI vasárnapi közgyűlése
Az Országos Társadalombiztosító Intézet va

sárnap délelőtt tartotta rendes évi közgyűlését a 
Vigadó nagytermében. Az OTI autonómiájának 
teljes számban összegyűlt tagjai elölt

HUSZÁR KAROLY
tartotta az elnöki megnyitói. Hangsúlyozta a szo
ciális biztosítás rendkívüli fontosságát s az 
OTI kedvező évi jelentésére hivatkozva, megálla
pította, hogy minden remény meg van a javu
lásra. Reméli, hogy a válság elmúltával

a lecsökkent szolgáltatásokat Ismét a régi 
mértékben nyújthatják,

addig is türelmet kér, hogy az OTI-t átmenthesse 
a válságon.

nyomán enyhülni fog.

PEYrn KAROLY
azt hangoztatta, hogy az OTI szanálását nem a 
szolgáltatások csökkentésével kell elkezdeni. Til
takozik a baleseti járulékok csökkentése ellen s 
egyben állástfoglal az öregségi biztosítás mel
lett is.

PAPP GÉZA
államtitkár napirend előtt hosszabb felszólalásá
ban arról beszélt, hogy az OTI adminisztrációja 
nem érzéketlen mechnanizmus s meleg együttér
zéssel igyekszik a munkaadók és munkavállalók 
ügyeit elintézni. Bejelentette végül, hogy a bel
ügyminiszter engedélyi adott az OTI-nak

két bérhát felépítésére, továbbá Harkány 
fürdőn 220.000 pengő építési és 40.000 
pengő berendezési költséggel egy beteg

ház létesítésére.
A napirendhez elsőnek

CIIORIN FERENC
szólt hozzá. Örvendetesnek tartja, hogy az OTI 
deficitjét az 1931 évi 8 millióról 1.8 millió pen
gőre sikerült lefaragni. Megállapítja azonban azt 
is, hogy az OTI hiányai az önkormányzata nél
kül keletkeztek. Az adminisztráció leépítését nem 
tartja célravezetőnek, az öregségi biztosítást el
lenben helyesli. Kifogásolja, hogy

a kormány nt állami hozzájárulás öosre- 
gét 8.2 millióról 2.4 millióra szállította le.

A balesetbiztosítás mai módját is hibáztatja, mert 
a balesetbiztosítási terhek is feltűnően növeksze
nek. Végül annak a reményének adott kifeje
zést, hogy az ÖTI-ellcnes közhangulat a jelentés

LIPPAY ISTVÁN DR.
a kézmiliparosok nevében az OTI terhel csökken
tését kéri. Nincs megelégedve a szanálással a 
defteitmentes költségvetést kér. Szabó József 
arról beszélt, hogv az OTI nem áll hivatása 
magaslatán s a költségvetés sem fejezi ki az 
intézet valódi anyagi helyzetét j

A künnlevőségek 50 milliót Is meghalad
nak s ezek sohasem folynak be.

A szociáldemokraták viharos tiltakozása közben 
végül határozati javaslatot terjesztett be, amely
ben azt indítványozza, hogy az OTI bérházak he- 
lyett családi házakat építsen s ezek építésére ad
jon lehetőséget.

Török József felszólalása után Deutseh Jenő a 
szolgáltatások csökkentése helyett a hátralékok 
szigorú behajtását javasolta. Felszólalásának be
fejezéséül azt hangoztatta, hogy pártja változat
lan. kitartással t .

küzd nz elbocsátott OTI-tlsztvlscIök érdé- l . 
kében

s ha az OTI visszakapja teljes önkormányzatát, 
akkor igazságot szolgáltatnak a tisztviselőknek. 
Végül sürgette az összes tisztviselőkre és alkal
mazottakra kötelező biztosítás kiterjesztését. Ze- 
linger Ede. Heuman János felszólalásai után Tarr 
Béla az Erzsébet-sugárut kiépítéséről beszélt. 
Wiesner Sándor szintén a künnlevőségek behaj
tását sürgette. Rohály János állami segítséget 
kért a munkásság számára. Több kisebb fel
szólalás után az igazgatóság évi jelentését pon
tonként elfogadták és a késő déli órákban 
Huszár Károly zárószavaival a közgyűlés véget 
ért.

A pestvidéki ügyészség érdekes 
vádirata Schaili Sándor, 
a vecsési postarabló ellen

Csupán betöréses lopással vádolják Schailli
- Megvizsgálják a postarabló elmeállapotát %

A pestvidéki királyi ügyészség heteken ke
resztül tarló vizsgálat éa nyomozás után most 
készült el a vádirattal a vecsési postarablás 
Ügyében. Emlékezetes még az a szörnyű bűn
cselekmény, amelv a vecsési postahivatalban 
történt: Schaili Sándor volt pe»Ü zugbankár. 
Márton István rovoltmultu betörővel ki akarta 
fosztani a vecsési postát és amikor megzavar
ták őket. Márton

agyonlőtte Kiss Kálmán tisztviselőt, 
mire r csendőrök Is fegyverükhöz nyúllak s 
leteritették a betörőt. Schailit hosszas, izgal
mas Üldözés után sikerült csak elfogni. A nyo
mozás során az volt ellene a ’

ö Is több lövést adott le a
lyén.

Schaili tagadta, hogy fegyvert 
vett a lövöldözésben. Miután 
nyitók nem támasztotta alá, 
völdözölt, az ügyészség hosszas, lelkiismeretes 
vizsgálat után

csupán betöréses lopás miatt adott ki 
ellene vádiratot

A vádirat részletesen elmondja a postarablás 
történetét, majd beszámol arról is, hogy

gyanu, hogy 
betörés szluhe-

használt és részt 
megfelelő blzo- 

hogy valóban lö-

Schailit letartóztatása után csendőrök kísérték*  
le mindazokba a vidéki városokba, ahol az el
múlt esztendők alatt poslarablás történt, mert 
az volt a gyanú, hogy ekekben a postarablá- 
sokbán is részt vett. A szemtanuk azonban se- 
íjoí nem ismertek tel és igy a vecsési posta
rabláson kívül nem sikerült rábizonyítani 
egyéb bűncselekményt.

Schaili védői néhány nappal ezelőtt újabb 
beadvánnyal fordultak ‘ -
ebben védencük

elmeállapotának megvizsgálását lnditvá- '! 
nyozták I

és azt kérték, hogy addig is, amig a törvény*  
széki orvossznkérlő vizsgálja meg Schaili elme
állapotát. a maguk orvosszakértőjével vizsgál
tathassák meg Schailit. A vizsgálóbíró e hét 
elején fog dönteni a védők beadványáról.

a vizsgálóbíróhoz és

Nyári könnyít pehelypaplan, 
vattán éa gyapjupaplan. speciális 

egésKBégUgy 1 gyapja- 
matrao-k^sBltmény elüket 

kiaiiiioiiuk a üumzi vásáron 
A régi árjegyzékl Arainkból n vásár tartatna -latt 

1S% engedményt adunk.

aaia w ranMHaet a vaaareai 
numa paptangvar 

Kamermayer Károiy-u. 2. SzervitaUr sarok.

A Magyar Huggyantaárugyár 
Részvénytársaság Igazgatósága, 
felügyelőbizottsága és tisztikara 
mély megilletődésse! jelenti 

schwarz Ffillx 
úrnak,

a vállalat igazgatósági tagjának 
elhunytét.

A Megboldogult vállalatunk ve
zetésében annak megalakulása, 
tehát több mint négy évtized óta 
vett részt és nagy tudásával tár
saságunk felvirágoztatásában her
vadhatatlan érdemeket szerzett. 
Emlékét mindenkor kegyelettel 

fogjuk mcgőr’znl.
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Szörnyű gyermekfragádia
a Nagyboidogasszony-utcfiban

A kCsnceues Goil júbkb halamnak titkát kutatja a rendőrség
Két elemista diák halába kavics-párbaja 

foglalkoztatja vasárnap reggel óta a főka
pitányság bűnügyi osztályát.

A különös gyermek-drámának azonban 
mellékhajtása is van: a rendőrség bizonyos 
jelek alapján úgy látja, hogy a kavics
párbaj kis áldozatának, Goll Mátyás gyári 
felügyelő József nevű 9 éves ílának halála 
körül

orvosi műhiba is történt
’A kis GoZZ-ílu tragédiáját egy bélyeg in

dította el a múlt hét elején. Iskolából jövet, 
ezen a bélyegen szólalkozott össze Goll 
Jóska a vele egy osztályba járó, ugyancsak 
9 esztendős H. /.-vei, egy magánhivatalnok 
fiával.

Amikor elfogytak az argumentumok, ka
viccsal kezdtek dobálni egymásra. Goll 
Jóska nem talált, //. I. kavicsdarabja azon
ban igen és

a szerencsétlen kisfiú fejét elöntötte a 
vér.

’A kavicspárbaj diáknézői ijedten szétreb
bentek s a gyári felügyelő fiát az előkerült

Autós tolvajhajsza a Baross-utcában
A detektív boxpárbaja a tolvajjal

Szladár Antal müszerészsegéd vasárnap 
délelőtt a Baross-kávéház elöl ellopott egy' 
gazdátlan kerékpárt. Fölugrott rá és a1 
Baross-utca felé biciklizett. A szomszédos 1 
autóstandon álló Jabay József soffőr észre
vette és

taxin üldözésére indult.
'A tolvaj, mikor észrevette, hogy üldözik, 
leugrott a kerékpárról és gyalog mene
kült a Szentkirályi-utca felé. Pechjére ép
pen arra jött Saftics Nándor detektivfel- 
ügyelő ,aki útját állta. A soffőr is leugrott 
a kocsiról és a detektív segítségére sietett. 
A tolvaj ,aki vállas, izmos fiatalember,

nem adta meg magát egykönnyen.

Hat ember balál a a megáradt
Maros folyóban A ,emor„lt c,ónl,k 

összes utasai és a segítségükre 
siető két ember is elpusztult

Marosvásárhely, május 7.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Borzalmas 

íömegszerencséllenség történt ma a Maros
vásárhely melletti Malomfalva nevű község 
határában.

Serbán Péter malomfalvai kocsmárosnál 
vendégségben voltak tegnap este rokonai: 
Moldován Péterné és annak mostohagyerme
kei, Szóra János 17 éves fiú és Szóra Mária 
J2 éves leány. A társaság jó hangulatban szó
rakozott a hajnali órákig, amikor hazafelé 
indult.

A családnak a tavaszi esőzésektől megduz
zadt Maroson kompon kellett volna keresz
tül mennie, azonban a komp nem működött 

rendőr támogatta haza a Nagyboldogasz- 
szony-utca 78-as számú házba.

A Goll-Ru másnap mór iskolába ment, a 
kavics ütötte seb látszólag behegedt a fején. 
Harmadnap azután ágynak esett, magas láz 
gyötörte s

a kihívott OTI-orvos mandulagyulla
dást állapított meg.

Ez ellen is kezelte. És
szombaton meghalt a kisdiák, még
pedig a tisztiorvos megállapítása sze
rint fejsérüléséből kifolyólag támadt 
orbánc, illetve ennek nyomán fellépő 

trombózis következtében.
A tisztiorvos jelentése alapján indult 

meg a rendőri nyomozás. Vasárnap már ki
hallgatták a sajnálatos tragédia tanúinak 
nagyrészét, hétfőn pedig a törvényszéki or
vostani intézetben

felboncolják a kis Goü-flu holttestét.
A boncolás eredményén múlik, kit tesz fe
lelőssé a rendőrség a kilencéves elemista 
diák tragikus haláláért.

I Ököllel orrbavágta a soffőrt, úgy hogy el
öntötte a vér, azután a detektív ellen for-

I dúlt és
boxüléssel akarta knokautolnl.

A detektivben azonban emberére akadt: 
Saftics felügyelő kivédte az ülést, vissza
vágott és

• a következő pillanatban már harckép
telen volt a betörő

és szijbilinccsel a kezén állt a detektív 
mellett.

Szladárt a detektív a főkapitányságra 
vitte. Mikor megmotozták, tolvajszerszá
mokat találtak nála. Lopás és hatósági kö
zeg elleni erőszak miatt letartóztatták.

és ezért a kocsmáros vállalta magára, hogy 
egy könnyű sajkán keresztül viszi rokonait 
a Maroson. A csónak azonban a megáradt fo
lyó közepén

felborult, az abban ülők a folyóba es
tek és mindnyájan a Maros piszkos hab

jaiban lelték halálukat.
A borzalmas szerencsétlenség láttára n par

ton állók közűi két paraszt ruháit levetve be
ugrott a vízbe, hogy a fuldoklókat megmentse, 
de

a két életmentőt is magával ragadta az 
áradat.

'A hat vizbefull közül eddig csak Moldován 
Péterné hulláját fogták ki a hatóságok.

tavaszi színen szlnlöniaia

kiállításon.
Tekintse meg a^ífáex. r. t. kiállítását 
a Budapesti Nemzeikctzi Árumintavásáron.

Kifosztották a betörők a betörő- 
üldöző detektív lakását

Amerikai kalandorlörténctekben sz >kott 
csak előfordulni olyan eset, mint amilyen 
szombaton este a külső Zuglóban, a Mirtusz
utca 3. számú házban játszódott le.

A Mirtusz-utcai családi házban lakik Szűcs 
Kálmán detektivfelügyelő, a főkapitányság 
egyik legügyesebb embere. Csoport vezető, a 
betörési ügyek nyomozásának kitűnő szak
értője, néhány társával együtt valósággal 

réme a budapesti betörőknek.
Szűcs Kálmán felügyelő és a csoportja az 

AngynLföcsoport többi detektivjeivel együtt 
napok óla talpon áll, a rákospalotai gyilkos
ság ügyében nyomoznak. Napról napra raz- 
ziáznak, rendőri műnyelven „hajtják" a

Letartóztatták Matkó I3udoífof, akinek 
az öccsét agyon 
lőtte a rendőr

A főkapitányság bűnügyi osztályán 
hatósági közeg elleni erőszak 

miatt előzetes letartóztatásba helyezték Matkó 
Rudolf húszon négyéves lakatossegédet. A le
tartóztatás előzményei napokon át foglalkoz
tatták a nyilvánosságot.

Matkó Rudolf László nevű öccsével együtt 
éjszakai mulatozás után Pestszentlőrinccn be
lekötött Simon VII. János rendőrtörzsőrmcs- 
terbe, aki csendre intette a garázdálkodó fia-. 

rablógyilkost. A detektivfelügyelő szombaton 
késő este érkezett haza Mirtusz-utcai házába, 
Családtagjai rokonlátogatóban voltak. Szűcs 
felügyelő

n házát üresen, kifosztva találta.
A főkapitányságon biztosra veszik, hogy 

régi, szakavatott betörők dolgoztak, 
bosszúból fosztották ki rettegett üldö
zőjüket vagy pedig vlrtuskodás vezette 

őket,
hogy megmutassák: mit tudnak.

A betörési szakcsoport detektivjei movl a 
kárvallott Szűcs felügyelő vezetésével erélye
sen nyomoznak a vakmerő, elszánt betörök 
után.

A letartóztatás oka: 
hatóság elleni erőszak

talembereket,
Matkóék a rendőrre lámadtak

és elvették gummibotját. A rendőraltiszt szo
rongatott helyzetében revolvert rántott és 
többször elsütötte. A Malkó-fi vérek megsebe
sültek és mindkettőt kórházba vitték. Matkó 
László rövidesen belehalt sebébe. A fivére, aki 
csak könnyebben sebesült meg, most felépült 

mire
a kórházból a főkapitányságra kísérték.

fiz idei tavasz újdonságaival 
várjuk a Nemzetköz! Vásár 

látogatóit!
Uj színek és uj minták a női ruhaanyagoknál 
Uj modellek a női, férfi- és gyermekruháknál 
Megváltozott a cipők formája, a harisnyák szino 
Csodaszépek az uj tavaszi női kalapok, retikülök 
Minden szép, minden jó és minden olcsó 

tavaszi vásárunkon

IMŰKOCZI-VT 2®-24.
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Gyilkos tastverMboru
a szántMOM miatt

LetítJe testvérét az örsg gazda, azután cngyiiítos tett
SzombatMely, május 7.

(A Hétfői Napló tudósítójának telelőn je
lentése.) Két őribükkösdi gazdálkodó, Fleck 
János és Fleck József régen viszálykodtak. A 
lest várháború üzért indult, mert

közösen örököltek egy szántóföldet > 
nent tudtak megosztozni rajta.

A napokban került volna a sor arra, hogy 
földet hivatalosan felosszák közöltük. / 
utolsó napokban a viszony még jobban eb 
mérgesedett köztük. A F/ecfr-testvérck szóvál
tásba keveredtek, szó szót ktivotett és végül

! a 
Az

a vita Hevében a hatvan esztendős
Fleck János revolvert rántott és az

deciére lőtt,
akit a golyó a combján megsebesített. Fleck 
Józsefet kórházba vitték.

A merénylet után az öreg gazda a követ
kezményektől való (élelmében öngyilkosságra 
szánta magát,

fölakasztotta magát,

s mire észrevették és levágták a kötélről, már 
halott volt.

Troppauer Ilona és Stréhn Károly 
ny. százados harca a bíróság élőit

A nagy
ma tárgyalja

Az ítélőtábla Kállay tanácsa. rendkívül ér
dekes bűnügyet tűzött ki mára tárgyalásra: 
Troppauer lily budapesti urileány zsarolási 
bűnügye kerül ma hétfőn u tábla elé.

Az urileányt Stréhn Károly nyugalma
zott százados jelentettr fel zsarold*  

bűntettéért.

I^zteadőkig tar tuti barátság után differen
ciák támadtuk az prile ny és katonatiszt 
között. Végül is Stréhn fel jelentést tettTrop- 
pallér Ilona ellen, hogy öl anyagi követeté- 
fcck miatt zsarolja. A büntetőtörvényszék

feltűnést keltő zsarolási bűnügyet 
az ítélőtábla
Krayzell tanácsa

2 évi fegvházra ítélte Troppauer Ilonát 
és a tárgyalás után nyomban letartóztatta. 
Az ítélőtábla azonban szabadlábra helyezte 
a rsaralásért elitéit urileányt, aki a mai 
tárgyaláson tehát szabadlábon védekezik.

A mai tárgyalás rendkívül 
ígérkezik, mert Troppauer Ilona 
Rajna Dezső utján egész sereg 
tási indítványt terjesztett elő, a 
viselő Vargha József főügyész 
különböző 
szül.

érdekesnek 
védője, dr. 
uj bizonyi- 
vádat kép- 
ugyancsak 

bizonyítási indítványokra ké-

Véglgfosztogatta az egész országot

340 betörést és lopást követett el 
egy cigány

Zalaegerszeg, május 1.
(A Hétfői Napló tud. telefon jelentése.) A 

valaegcrszegi büntető törvényszéken Kovács 
János dr. törvényszéki tanácselnök érdekes 
bűnügyben tűzött k| tárgyalást mára. Hor
váth Furu József 31 éves gulorföldi cigány a 
per vádlottja.

Horváth a zalaegerszegi királyi ügyészség 
vádirata szerint nem kevesebb, mint

230 betörést és 110 lopást követett el
nz elmúlt évek során. A vádirat elmondja, 
hogv a cigány betöréseinek jórészét Budapes
ten követte cl;

száz alkalommal tört be a fővárosban 
és kiscbb-na<yobb értékeket zsákmányolt. 
Ezután elmenekült Budapestről és az Alföl
dön garázdálkodott, ahol nyolcvan betörési 
bizonyítottak rá, a többi bűncselekményeit a 
Dunántúl városaiban, községeiben hajlottá 
végre.

A zalaegerszegi törvényszék három napra 
tűzte ki a fötárgyalásl és

kétszáz tanút Idézett be

az ország különböző rósMiböl. A tanuk csak
nem valamennyien a károsultak közül kerül
nek ki.

Dincsmit robbant eyy esik- 
sxeredai magánlakásban 

Négy halálos sebosülfjo van a gonáatlanságntslz

kifejezést afölött, hogy világszerte a Buda-1 
pesti Nemzetközi Vásár az első, amelynek ke-1 
relében bélyegtőzsde és bélyegklállilás nyílt 
meg.

A Nemzetközi Vásár látnivalói vasárnap 
nemcsak a Vásár területén. hamun • várói íö- 
utvonulain is feltűnést keltettek:

húsz csinos mmmeqtiln vonult végig az 
Andrásay-nton és r körutakon, 

msgysr gyárak ruháiban, hatalmas tömeg nézte 
végig a mannequlnek felvonulását, amely 
nagvszerű propagandája volt a magyar textil
iparnak.

A vásáron épült alkalmi szinház is zsúfolva 
volt délelőttöt az esti órákig » a publikum 
érdeklődéssel szemlélte

a kétszáz különféle pompás toalettet, 
amelyeknek anyaga mind magyar készítmény.

Vasárnap délben az OMKE-közgyüiésen 
résztvevő mintegy hatszáz vidéki kereskedő 
cöáfi.gatott a Nemzetközt Vásárra. A főbejárat- 
nál Vfrle. Emil, « V4.Gr Ignlgalója, fogadta a 
vidéki kereskedőket, ak'k elragadtatással 
szemlélték a Vásár látnivalóit,

A vásár jövő heti programja is gazdag és 
változatos lesz, csütörtökön nz országgyűlés 
tagjai látogatják meg a Vásárt. Ugyanekkor 
tartják meg a bornapot is. Ugyancsak

cslltörtükön érkezik Budapestre a Do. X- 
óriás hidroplán, amely a Vósúr fűlött is 

elrepQL
A posta vásári kirendeltsége rádiógrammot to
vábbit « Do. X.-re, ahonnan ugyancsak rádió
grammok fognak érkezni a vásár területére. A 
vásáron különösön a kővetkező cégek keltet
tek feltűnést kiállításukkal:

A Magyar Csárda a Vásár egyik legkedve
sebb és legötletesebb attrakciója. Korányi Zol
tán, a Royal éttermi üzem zseniális tulajdo
nosa — aki a Vásár összes étkező- és söröző
helyiségeit vezeti — valóban vonzó és idegen
forgalmi szempontból érdekes ötletet valósí
tott meg a nadfödeles Magyar Csárda létesí
tésével, amelyben minden magyar a szabad 
tűzön sütött! Ízletes pecsenyéktől, a kitűnő 
italoktól kezdve a kedves magyarruhás kiszol
gáló leányokig. A Magyar Csárda befogadóké
pességének legtágabb határáig a legnépsze
rűbb helyisége a Vásárnak, bár n közönség 
ugyanolyan jól érzi magát a Korányi vezetése 
alatt álló nagy éttermekben, kávéházakban és 
a bárban is, mert minden helyiségben egyfor
mán az a főszempont és a vezérelv, hogy a 
legjobbat, a legszebbet kapja a kö/.Önség. A 
Vásár minden látogatója megfordul Korányi 
helyiségeiben és az ott tapasztaltak mindenki
ben csak fokozzák azt a Jó érzést, amely 
egyébként a Vásár látogatóit uralja.

A Parfurae D‘OrBay párisi cég magyaror
szági vezetője. André Blum vezérigazgató is re
mek pavillonban, Ízléses keretek közölt mu
latja be a világhírű D'Orsay parfőmöt, púdert 
és odkolont, amelyek világviszonylatban is a 
legelsők közé tartoznak és ma már nemcsak 
a párisi Rue de la Palx elegáns dámái, hanem 
a magyar előkelő hölgyek körében is nagy 
népszerűségnek örvendenek, Nincs olyan elő
kelő vendége a Nemzetközi Vásárnak, aki meg

jókedv,
Mindnyájunknak vágya,
Hosszú élet

Az

E
gyógyvíz, 

vágyak forrása!

Marosvásárhely, május 7.
(A Hétfőt Napló tudósítójától.) Megdöb

bentő szerencsétlenség játszódott le tegnap 
délben Csíkszeredán.

Egy magánlakásban dinamit robbant, 
amelynek következtében nz egész szoba 
tilrbrborult és nz olt tartózkodó egyének 
halálos égési sebeket szenvedlek.

Levente Konstantin, a Hargita-Kőbánya 
alkalmazottja, három láda dinamitot tartott 
lakásában. A veszedelmes robbanószerrel 
telt ládák egyike tegnap délben ismeretlen 
okokból hatalmas dŐrdflléssel

felrobbant.
'A szerencsétlenség időpontjában a szobá
ban négyen voltak: Levente és felesége,

Popesco román újságíró felosége és fiacs
kája. A robbanás következtében, amelytől 
az egész szoba lángot fogott,

mind h négyen szörnyű égési sebeket 
szenvedlek.

Legsúlyosabban sebesült meg a Levente
házaspár, akiket haldokolva szállítottak a 
kórházba. Ugyancsak kórházba szállították, 
a román hírlapíró feleségét és kisfiát, akik- 
nek állapota szintén nagyon válságos.

Csakhamar megjelent a szerencsétlenség 
színhelyén a tűzoltóság, amely lokalizálta a 
tüzet, majd a csendőrség kíséretében be
hatolt a lakásba, hogy az épen maradt di- 
nainitosládákat kimentse és megakadá
lyozza a további robbanást.

Hatvanezer látogatója volt vasárnap 
a Nemzetközi Vásárnak

A Budapesti Nemzetközt Vdsdr vasárnapi' 
forgalma és lálogalothugn a legoptlinlsztiku- 
xabb várakoiásoknt Is felülmúlta. Már a kora 
délelőtti órákban ezrével hullámzott n közön
ség a sásár területén és dél felé, majd a dél
utáni órákban egyre nőtt a publikum:

vasárnap hatvanezer ember tekintette meg 
 a Váaárt,

Naay üzletkötések történtek - A Do X 
óriás hidroplán is ellátogat a Vásárra
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mig szombaton negyvenezren voltak kint, ugy, 
hogy at első két nap óssies látogatóinak 
szórna százezer.

Nagyvonalú üzletkötések Is történtek vasár
nap a Vásáron mezőgazdasági nyerstermények- 
ben, textilipari, vas- és gépipari, elektrotech
nikai iparcikkekben és élelmiszer árukban.

Vasárnap délelőtt n«gy publikum jelenlété
ben nyitotta meg Hómann Bálint kultussmi 
nlaxter

a Nemzetközi Vásár bélyegklátlltását. 
kultuszminiszter beszédében hangoztatta,

hogy a bélyeggyűjtő ma már komoly export
tevékenységnek számit, majd örömének adott

A

kcio veuui-i;c h -m/i .......... ■ -----
ne tekintené a D'Orsay cég kiállítását. A meg
nyílás napján hosszabb ideig időzött a pavll 
Ionban Bárczy István ny. igazságügyminiszter, 
a székesfőváros veit főpolgármestere és a leg
teljesebb elismerését nyilvánította André Blum 
vezérigazgatónak a nagyszerű kiállításért.

A Magyar Királyi Dohányjövedéknek nx Ipar 
csarnok előtti szakad területen levő hatalmas 
kiállítási pavilonját a kiállítás előkelő megnyllő 
közönségének nngv tömegű vette körül. Hatal
mas gépek készítik a cigaretták, szivarok ttiz- 
c/reit. Legnagyobb keresletre tarthat szántóé az 
uj. díszes csomagolású ,.Extra cigaretta , 
amellyel n nagyközönség jó és olcsó cigarettá
hoz jutott. Á Dohányjövedék uj, amerikai 
módszer szerint Illatosított dohánynemilt Is 
forgalomba hoz. A forgalom fokozását nagyban 
elő fogja segíteni a villamoson engedélyezed 
dohányzás és a Jövedék veze-tőségének közvet
len kapcsolata a nagyközönséghez, biztosítéka 
annak, hogv az igényeknek megfelelő feljaví
tott dohányneniiiek forgalma emelkedni fog. 
Gömbös Gyula miniszterelnököt, aki a tótoliak 
felelt elismerését feíezta ki. Fattinger minisz
teri tanácsos, a Dohányjövedék igazgatója 
fogadta.

A Pétl-«ő Impozáns kiállítássá*  •#<■»«» 
pel a nemzetközi vásáron. Produkciói, mint 
ahogy ezt kiállításának gazdag választékú ter
mékei bizonyítják, —- a legjobb külföldi gyárt
mányokkal is felveszi a versenyt. A Pétl-ső 
17 százalék nitrogént és 50 százalék hatékony 
meszet tartalmaz. Nllrogéntartalmának fele 
salétrom-, fele ammóniák-nitrogén. Salétrom
nitrogénjét — a talajba kerülve — a növényzet 
azonnal felveszi, hatása tehát gyors. Ammónlák- 
íiilrogénje tartósan és fokozatosan hat — nem 
mar, nem perzsel, nem portik, sem a növény
zetre, sem a kiszórást végző munkásra káról 
hatással nincs. Eredeti zsákokban, szárai he
tven, korlátlan ideig tárolható. Ugyanitt vonul 
fel a Nilrokémja ipartelepek részvénytársaság, 
hogy bemutassa, hogy gyártmányai a legjobb 
külföldi lőport is feleslegessé teszik, mart hatá
suk tökéletesen egyforma. A Nltrokémia lőpor
anyaga a csövet nem támadja meg, de a kezdő
sebesség és gáznyomás szempontjából megegye, 
zik a legjobb külföldi lőporral. A gyönyörű 
pnvlllon szépsége Zsilinszky Gábor vezérigaz
gató és Kálmán Dezső dr. érdeme,
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renata- ós menUrenduer. MéraCkolt vendéglői Arak!
BrorpallnM és bármilyen lslvllQo«JUrt kAwAggcl nyújt a FitrdihgavgatósA^, ParAdfilrdO. Telefon: Párád 1

Propagnndakiá.iitása van a magyar királyi 
postának is. Ez a propagandakiállitás főleg 
a telefonnal igyekszik újabb híveket toborozni 
és miután ehhez a munkához nagyon jó pro
pagandaeszközöket vettek igénybe, számottevő 
sikerük van már az első órákban, A posta 
ugyanis azoknak, akik uj távbeszélő-állomásu
kat a nemzetközi vásár propaganda-kirendelt
ségénél rendelik meg, azt soronklvüll díj meg
fizetése nélkül 24 óra alatt felszerelik és be
kapcsolják. Junius hő 1-ig alapdijat sem kell 
űzetnie annak, aki a vásáron kér telefont. Az 
első délelőtt 40 ember jelentkezett és kért tele
font a posta vásári propagnndaklállitásán, 
amelynél Sznlay Gábor báró postavezérigazgató 
és Csorba Ferenc dr. vezértitkár fogadták és 
kalauzolták a megnyitás napján a miniszter
elnököt és a megnyitó többi notabilitását. Szá
mos gépet, grafikont, fénykénfelvételt állít ki 
ezenkívül a posta. (Autóbuszokat, ujrendszerü 
postai berendezéseket, betütávirót, stb.) A 
rendkívül érdekes kiállítást valóban érdemes 
megtekinteni.

Általános és kellemes feltűnést keltett, hogy 
a Melnl-eég az idei árumintavásáron ismét meg
jelent ízléses csarnokával. Tudjuk, hogy az ország 
legnagyobb kávé- és teabchozntall cége a Mcinl- 
cég, A csarnok festői kiképzése jelképezi a be
hozatali, a kirakodást a kikötőhelyen, do látjuk' 
a bosszú elárusitópullon kiállítva a kitűnő, 
kész Mclnl-árukat. A közönség sokasága állja 
körül a pultot, ahol egy csésze feketekávét 20 
fillérért, egy csésze tejeskávét tejszínhabbal 40 
fillérért, egy csésze csokoládét tejszínhabbal 
ugyancsak 40 fillérét ad a cég Ízelítőnek. A meg
nyitó előkelőségek hosszasan tartózkodtak a 
kiállításnál.

Monumentális diadalív, plasztikus redőkbe 
hulló puha selymek, habfehér női és férfi
holmik, elegánsan ható télikabátszövethegyek, 
— ez és még ezerféle textilcikk csodálatos látvá
nyossága a Kaunner-vállalatok kiállítása. Á 
Rnmmer Testvérek Textilipar rt. és a Rlchnrds 
Rlehard, Győr Rínom posztógyára rf. először 
szerepel idén a vásáron. A premier fényesen 
sikerült. Egyenesen lenyűgöző a Kaminer- 
vállnlatok termelésének dús és változatos 
skálája.

A vásáron megtartandó, Fllle^-rey|l,a .legna
gyobb látványosság. A résztvevő' hölgyek ru
hái, valamint a kalapok Filtex-anyagokból ké
szültek.

A tejtermék feldolgozó vállalat (Komádi) há
rom év alatt öt első díjjal és három külföldi 
oklevéllel kitünteti bihari túróját és füstölt 
sajtjait állítja ki. A vásáron kifejtett nagy 
propaganda, mely a kitűnő gyártmányok meg- 
kedvoltetésére irányul, annál hatásosabb, mert 
az itt vásárolt bármely túró és sajt teljes érté
két a későbbi vásárlásoknál — vidéken is —• 
Utalvány ellenében a csemegések beszámítják.

Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági rí. 
pavillonja egyike az építészeti és reklámszcm- 
pontból egyaránt kitünően megoldott pavilo
noknak. Az izzólámpa-pavlllon egyetlen gon
dolatot propagál, a Tungsram izzólámpák meg
bízhatóságát és jó minőségét. A világiláítehni- 
kusok újabban nagy súlyt helyeznek az izzó
lámpák hosszú élettartamára és arra a világí
tási erősségre (lux), amely minden lámpán fel 
van tüntetve, mert csak megbízható izzólámpák 
alapulvételével oldhatók meg a világítás olcsőb- 
bitását célzó feladatok.

A nagyközönségnek a vásár alkalmat ad az 
automobilisták körében előnyösen ismert FIAT 
Balilla-kocBÍkkal behatóan megismerkedni ós a 
nőm régen szokatlanul alacsony nívóra leszállí
tott árakat ezen kocsik kitűnő teljesítményével 
és minőségével szembeállítani. A FIAT ogyszers- 
mind nagyobb típusaiból is kiállít egy szép 
sportpéldányt, amelynek vonalvezetése és érde- 
dekes szerkezeti részletei a legújabb fejlődési 
Irányelveket mutatják be a FIAT-hivek pagy 
körének.

A Raffa bemutatja rögzített füstszűrővel el
látott szabadalmazott sxivarkahiivelyének gyár
tását. Minden érdeklődő ingyen mintát kap-

A Grünfeld Testvérek szőnyegüzlete (Bálvány
utca 15.) az ismert jőmlnőségü és olcsó szőnye- 
Íeit hozta ki az árumintavásárra. Gömbös 

yula miniszterelnök, amikor a cég pavillonja 
elölt elhaladt, felismerte a cég főnökét, aki a 
háború alatt csapatában szolgált és hosszasan 
elbeszélgetett vele.

Az ORION Rádiógyár érdekes módon szem
lélteti a rádió igen sokoldalú használhatóságát. 
Égj újszerű forgókörkópen bemutatja a nyári 
rádiózás nélkülözhetetlenségét és örömeit.

Érdekes statisztikát állitott össze a Pluma 
paplangyár arról, hogy az utolsó öt évben 
milyen őrlési arányban emlékedéit a dunnának 
pehelypaplanná való átalakítása és mennyi 
esik ebből vidékre, mennyi a fővárosra. Kitű
nik, hogy a vidék már a takaródzás terén is 
erősön modcrnlaálódik. A statisztika megtekint
hető a Pluma paplangyár kiállításán • tavaszi 
vásáron.

Szabad orvotválazztásl 
BETEGSÉG ELLEN 

biztosítson m

ANGLO-DANUBIAN LLOYD 
AtteMnoa Platosltó M*>v*nyl4rM«*gli*>  
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Budapesti utasok halálos auto- 
katasztráfála az árdi országúton

Egy halott, három sehosliit
Vasárnap reggel halálos végű autó 

katasztrófa történt az érdi országúton, 
Nagytétény határában.

Póth József kőművesmester, aki az 
Ó-utca 14. számú házban lakott, vasárnap 
Érdre indult, ahol telket akart vásárolni. 
A Bp—18—358. rendszámú taxin indult és 
magával vitte feleségét, valamint tizen
hároméves Gusztáv nevű fiát. Az autót 
Orosz János hatvankétéves sofőr vezette.

Nagytétény határában, a 12. számú kilo- 
méterjelzö kőnél szembetalálkoztak két 
autóval, egyik teherautó, a másik magán
kocsi volt. Orosz János kerülni akart, de 
közben

összeütközött a magánautóval.

'A taxi fölborult, utasai kiröpültek az ülés
ből és valamennyien véresen terültek el az 
országúton.

Póth József koponyatörést és agyrázkó
dást szenvedett, a fia a fején sebesült meg, 
a sofőr is sebekkel borítva, eszméletlenül 
feküdt a földön, csak Póth Józsefné úszta 
meg a szerencsétlenséget könnyebb sérülé
sek árán.

A magánautó a baleset után tovább
haladt és továbbment a teherautó is,

Leleplezték a kommunisták szövő 
gyári szervezkedését

’A főkapitányság politikai nyomozó főcso
portja Petényi Imre dr. főkapitányhelyettes 
irányításával újabb kommunista szervezke
dést leplezett le.

A politikai osztály, amely állandó figyelem
mel kiséri a szélsőséges elemek mozgolódását, 
rájött, hogy az utóbbi hetekben

a szövőipari munkások között titkos 
kommunista agitáció folyik.

Megindult nyomozás és ennek során kide
rült, hogy kommunista agitátorok dolgoznak 
C -szövögyári munkások között és a bolsevis
ták táborába igyekeznek terelni őket. Napo- 
Ttöfl át dolgoztak a detektívek, amig a szervez
kedés irányítóinak nyomára jutottak. Több 
helyen

Rejtélyes régi gyilkosság
tettesét keresi a rendőrség

Monoron kiásták a földből egy régen 
eltűnt orosz kertész csontvázát

A főkapitányság a monori csendörséggel 
•gyütt titokzatos, évekkel ezelőtt történt 
gyilkosság ügyéljen folytat nyomozást.

Május 3-án özv. Burián Benőné monori 
gazdálkodó kertjében 

A budapesti ÁRU- és ÉRTÉKTŐZSDE tisztelt tagjaihoz!
A tőzsdetanács mandátuma lejárt. A választás a f. évi május hó 10-én, 

szerda d. u. 3 órakor kezdődő közgyűlésen lesz. Az érdekképviseletekből alakult 
jelölő nagybizottság a következőket ajánlja — megküldött körlevelünk szerint — 
megválasztásra.

Az összes választóképes tagok sorából:

közgyűlésen megjelenni és sza-

Auer Róbert, Glück Jenó, Sándor Kdmián, 
Sándor Pál.Beimet Sándor, , dr. Hlrsch Albert,

Bérem Mór. Hofman Gusztáv, Scheiber r.ndre,
Bcs&enyey Ferenc, dr. Horváth Lipót, Schmldt Rlcbárd,
Btng Gyula, Kálmán Henrik, dr. Schóber Béla,
Braun Arnold, báró Korányi Frigyes, Schwarz Jakab,
Bún József, Katona Zslgmond, dr. Stein Emil,
Btlehlcr Bertalan. Keller Antal. Stelner Morcéi,
Davldsohn Horacc, dr. Koós Zoltán, Stern Samu,
dr. Darányi Béla, Kovács Géza, Stux Sándor.
Dános Arinln, dr. Latzkó Vilmos, dr. Szeben Dezső,
dr. Domony Móric, dr. Miklós Armand. Szegő Aladár,
Engel Ernő, 
Erdély Zslgmond,

Mlttler József, Tabakovlts Dusán,
Műnk Péter, Szurday Róbert,

Erney Károly, dr. Melzler Jenő, báró VHmann György.
Fcllner Alfréd, Nagy Andor, Vágó József,
Flschl Ignác, Peliegrinl Félix, Végh Károly,
Frledtiinder Emil, dr. Teri György, Welsz János,
Fleisslg Sándor, Polltzer Sándor, Werkncr Ármin,
Frey Kálmán, dr. Bapoch Jenő, Werlhelmer Adolf,

U Országos magyar gazdasági Egyesülői la az Országos mezíoaiflasagi Kamara ülieioitse aia
Barcza I^ajos, Eszenyl Jenő, Papp-Szárz Tamás,
Boriba Imre, báró Hatvány Endre, Szávozd Rlchárd,
Elek Ferenc, dr. Kiár András, 

dr. Ormándy János,
Székács Elemér.

Kérjük igen tisztelt tagtársainkat, hogy a 
vazatukat változatlan listánkra leadni szive skedjenek

Budapest, 1033 május 6. B NAGYBIZOTTSÁG nevében i
Nagy’ Andor elnök Schwarz Jakab alelnök

Bródy János. Strauer Jenő jegyzők
A jelölésben részt vett érdekképviseletek : 

Magyar Gabona és Tcrményblzományo-
sok Egyesülete 

Gabonakereskedők Szövetsége
Jogosított Gabonahatáridő Alkuszok 

Egyesülete
Gabonatőzsdei Készáru Alkuszok

Egyesülete

úgyhogy a sebesültek egyedül maradtak az 
országúton.

Póthné torkaszakadtából segítségért kia
bált. A közelben járt Filzy István csendőr
őrmester. Mikor meghallotta a scgélykiAltá- 
sokat, értesítette a budapesti mentőket. A 
mentők első segítségben részesítették a 
sebesülteket és autón Budapestre hozták 
őket.

Póth Józsefen nem lehetett segíteni, út
közben belehalt sérüléseibe.

A másik három sebesültet a Rókus-kórház- 
ban helyezték el. Póth Gusztáv állapota 

életveszélyes,
a sofőr állapota szintén súlyos, de való
színűleg életben marad. Póthnét, aki csak 
könnyebben sebesült meg, vasárnap délután 
a kórházból a lakására vitték és ott ápol
ják.

A katasztrófáról a nagytétényi csendőr
ség értesítette a budapesti főkapitányságot. 
A rendőrség most igyekszik elökeriteni a 
másik két autó sofőrjét, hogy kihallgassák 
őket és folyik a nyomozás annak a tisztá
zására,

ki felelős,

ki okozta a súlyos katasztrófát.

s

Letartóztattak 
két nőt és öt férfit

házkutatást tartottak, röpiratokat, szer
vezeti utasításokat és más kompromit

táló iratokat foglaltak le 
ugyanakkor megkezdődtek az előállítások is. 
A gyanúba fogott embereket a főkapitány

ságon hallgatták ki és a kihallgatások után 
hét személyt átadtak a bűnügyi osztály

nak.
A bűnügyi osztályra került Kovács-Kasztl Mik
lós szövőgyári munkás, valamint a felesége. 
Kovács Miklósné varrónő, azonkívül Kasztl 
István gyárimunkás, Weiner Miklós aranymű
ves, Papp Lajos kőfaragó, Sinka János mun
kás és Lőivy Mária elárusitónö. A bűnügyi 

osztályon
mind az ötöt letartóztatták

és átadták őket az ügyészségnek.

ásás közben csontvázat találtak a föld
ben.

A csontváz mellett különböző apró tárgyak 
is heverlek. A leletet megvizsgálták s meg
állapították, hogy minden kétséget kizáróan

Magyar Bankárok és Értékpaplrkeres- 
kedők Országos Egyesülete 

Magyar Magkereskedők Országos 
Egyesülete

Magyar Tőzsde Club 
Ertéküzlctl Egyezmény

Tauaszi vásár
alkalmával az árakat lényegesen mérsékeltük
Női harisnya

HEMO márka, abszolút 
megbízható........................ P

Női mosóbőr keztyü
gombos ............................ P

Női mosóbör keztyü 
slupfos, minden párért 
garancia ..............................P

NŐI bőt utánzóit keztyü
slupfos, minden színben..

Fürdötrikök modern fazonokban,
Fűrdőkabátok nagy választékban, mérték után Is. 

Nyári divat kötöttáruk.

A nálam megszokott alacsony árak

gyilkosság történt.
Később kiderült, hogy a birtokon dolgozott 
egy Wanszoivszky Szanisló nevű 43 esztendős 
kertész, aki mint orosz hadifogoly kerüli 
oda. Ez az ember 1925 tavaszán eltűnt és 
már akkor kezdték suttogni hogy eltűnésé
nek hátterében gyilkosság húzódik meg.

A csendőrség annakidején megindította a 
nyomozást, mindenütt keresték az eltűnt ha
difoglyot, de azóta sem került elő. Közben 
egy

névtelen levél

is érkezett a hatóságokhoz, amelynek írója 
ugyancsak alátámasztotta azt a föltevést, 
hogy az oroszt meggyilkolták. A csontváz 
mellett talált tárgyakból is megállapították,

Vasárnapi házkutatás 
a rákospalotai halálvillában

Két újabb tanú szenzációs vallomása
A főkapitányság detektivjei vasárnap reg

gel ujahb szemlét és házkutatást tartottak a 
rákospalotai halál villában. Megállapították 
ugyanis, hogy a meggyilkolt Sárgavi István
nak levéltárcája volt, ebben hordta a pénzét. 
Különféle adatokból kiszámították, hogy

ötszáznyolcvan pengőjének kellett lenni, 
ez a pénz és a tárca eddig nem került 

elő.

Vasárnap tűvé tették az egész házat és a ké
peket is leszedték a falról, a sezlont is föl
bontották, de a pénzt és a tárcát nem talál
ták meg: a gyilkos elvitte.

Mialatt a házkutatás tartott, a főkapitány
ságon kihallgatások folytak. Vizy István, öz
vegy Dobó Lajosné és Novclinka Aranka, 
akiket lopás büntette és gyilkosságban való 
részesség gyanúja miatt letartóztattak, egy
másután állanak a rendőrtisztviselők elé és 
újra vallomást tettek.

Vasárnap is megmaradtak amellett, hogy 
semmit se tudnak a gyilkosságról,

Vizy István holtan találta Sárgavi Istvánt és 
elhívta őket a lakásba.

— A takarékkönyveket és az ezüstnemüt — 
mondotta Dobóné — csak azért vettük ma
gunkhoz, mert úgy tudtuk, hogy Sárgavi ezt 
ránk testálta és meg akartuk takarítani az

Budapesti Nemzetközi Vásár
■■■ BblHi bemutatja az■< IM I AUTOMOBIL-PAVILLCNBAN
I ini 508 BALILLA

kocsijait és összes UJ ÁRAIT
FIAT AUTOMOBILOK MAGYAR ELADÁSI RT.

IV., Váci-utca 1-3. Telefon: 82-8-47, 48

Gyermek térdzokni
3 szám................................... 50 *

Női ray Blous
fői ujjas, minden színben P

Férfi cérna harisnya
sport mintás........... ...... .. P

1.98

Nöl Charmőz combiné P 2.50

az

hogy azok Wanszovszkyé voltak.
A nyolc évvel ezelőtt történt gyilkosság 

ügyében most ujult erővel indult meg a nyo
mozás. Megállapították, hogy

orosz rossz viszonyban élt egyik 
gazdasági cseléddel,

többször össze is verekedtek és az illető 
megfenyegette, hogy clteszi láb alól. A gyil
kossággal gyanúsított emberről pontos sze- 
mélyleirás van. Azt megküldték a budapesti 
főkapitányságnak és ezen az alapon

Igyekeztek elökeriteni a gyanúba vett 
embert,

hogy kihallgassák a gyilkossággal kapcsola
tosan.

örökösödési adót.
Vasárnap különben újabb

két tanú jelentkezett

Mindketten azt mondották: a kritikus napon 
egy szökehaju fiatalembert láttak kijönni a 
Mária-ulcai villából. A villa másik lakója, 
Major Erzsébet gyorsirónö eddig is vallotta, 
hogy egy szökehaju fiatalembert látott, az 

, ujahb tanuk szintén szökehaju fiatalemberről 
beszélnek és a három személy leírás meg
egyezik. Ezért most megint

az állítólagos szőke fiatalember után 
foiyik a najtóvadaszat.

A rendőrség szakembereinek az a vélemé
nye, hogy a gyilkosságot kelten követhették 
cl, az egyik tettes végzett Sárgavival, a másik 
pedig vigyázott, nehogy 
zék a bűncselekményt, 
ják, hogy

a gyilkos 
aki vagy

idejekorán felfedez*  
Kétségtelennek tart-

személy lehetett,csak olyan 
bejáratos volt a villába vagy 
pedig fölbujtották

a gyilkosságra és pontos útbaigazításokat ad
tak neki.

Az ügy egyre jobban bonyolódik, de a 
rendőrségen bíznak abban, hogy végül mégis 
megoldják a halálvilla titkát.
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IIIREK Tava^dpO^újdonságok
Női fehér, dran, szürke és barna Sí raía 
színekben, antilopból és nubukból P Waw V

Letartóztatták 
a banditákat, akik el

rabolták Lindbergh 
barátjának gyermekét
A rendőrségnek sikerült letartóztatni 

jfacMath hajógyáros gyermekének elrab
lóit, akik a gyermeket hatvanezer dőli,' 
váltságdíj ellenében később visszaadták 
•tülöknek.

MacMalh dúsgazdag hajógyáros
Lindbergh ezredet egyik legjobb ba

rátja
• a rendőrség azért is nagy eréllyol folytatta
• nyomozást, mert az a gyanú merült fel, 
hogy a kis Mnrgnrct MacMalh elrablását

ugyanazok követték el, akik a Llnd- 
bergh-bébit meggyilkolták.

A rendőri nyomozás sikerrel járt és két 
banditát letartóztattak, akikről kiderült, 
bogy ők rabolták el a kis Mac-Math-lányt.

Az elfogott banditák testvérek, 
•kiknek Ilarwichben, Massassuchetts ál- 
Itmban garázsuk van.

HABIG KALAP
Budapest, Kossuth Lajos ucca 1

alkal- 
ezelőlt 
oszlA-

— Felhős, meleg idő. Borult, szeles idő 
tolt vasárnap. A déli órákban alig egv-két 
percre sütött ki a nap. A Meteorológiai In
tézet prognózisa szerint felhős, meleg idő 
várható délnyugati légáramlással, eső csak 
« nyugati széleken valószínű. Vasárnap a 
déli hőmérséklet 21 fok volt

— letartóztatták a zugligeti revolvereá- 
dráme hősnőiét. Vasárnap délben a Rókus- 
kórház értesítette a főkapitányságot, hogy 
Kovács Erzsébet 28 éves háztartási 
rt)atntl, akit mintegy három héttel 
•tanítottak a kórház öngyilkossági 
lyárn, fölgyögyult. Kovács Erzsébet, a Hu- 
nyadormon lakott, Kollár János autóbusz* * 
sodornál, Kollár felesége állítólag pár pen
gővel tartozott a leánynak és emiatt nézet
eltérés volt közöltük. Kovács Erzsébet a 
kritikus napon alkoholmámorában revol
verrel támadt a soffőr feleségére és súlyo
san tpegsebesilelle. Az asszonyt kórházban 
•poljtF még ma is. Kovács Erzsébet a gyil- 
kossági kísérlet után öngyilkosságot kísé
relt meg, borotvával felvágta az ereit, 
Most, hogy felépüli, a Rókus-kórházból a 
főkapitányságra vitték, ahol előzetes ietar- 
tórtatásba helyezték.

— Fantasztikus öngyilkossági kísérletek az 
tirsaébetliidon és az Összekötő hídon. Az újpesti 
összekötő hídról Tainósk László 34 éves autó
szerelő fejest ugrott a Dunába, de n pilléreken 
a lábai fennakadlak és összezuzódluk, ö maga 
pedig fejjel lefelé lógott a hídon, amíg megsza
badították veszedelmes helyzetéből és a gróf 
Wi kórházba szállították. — Az. Erzsébet

it) óra tájban Tictz Teréz 35 éves ház
tartásbeli nő, aki a Czakó-ulca 13. sz. alatt la
kik, 14 éves Béla Hóval együtt bele ugrott a 
Dunába. Éppen akkor egy hajó haladt el a 
híd alatt, amelynek hullámai a partra dobták 
őket, mire odaérkezett n mcnlőörség és a Ró- 
kui-kórházba szállította mindkettőjüket.

— Illés József képviselő tolvaja. Illés Jó
zsef egyetemi tanár, országgyűlési képviselő 
följelentést tett ismcrtlen tettes ellen, aki 
hetek óta fosztogatja szekrényeit a lakásá
ban és négyezer pengő értékű ruhaneműeket 
és értéktárgyakat vitt cl. A rendőrségre slö 
•tiltották a professzor Vágó Zsigmond nevű 
Inasát, aki azonban tagadja, hogy a lopások
ban része volna.

— Villamos basreiltközék rz Apponyl-tércn. 
Vasárnap este, az Apponyi téren egy 14-es 
villamos összeütközött n Rákóczi-utről jóvá 
•4t« villamoskocsival. Mindkét vil kunos 
liufolva volt és óriási pánik keletkezeti. A 
14 es kocsi kiugrott a sínekről. A kocsi ve- 
•etflje. Kalló András kiesett a kocsiból s a 
fején megiebsiill. A mentük a Mókusba szó Ili- 
lottók. Az utasoknak izerrncsére az ijedtsé
gen kívül semmi bajuk nem történt.

hn FFNVFQ szakorvos
Ráhftcsl-ut MZ. I. rm. I. Rókosssl nemben

— Görget kíván h Hétiül TárMságbin. 
flsrettg Fmuo u Hétfői Társaságban hétfőn 
•síére hirdetett előadását május 15-én fogja 
Megtartani Most hétfőn 8 ón. este fél » kor 
Vórgei István tart előadást „4 kereskedelem és
• mai gartíoságpollttkai irányzatok" címen

— A <tn.(;ÍM|u lpartr«iülrt körgytílé'.f. \ Ru. 
••pesti Drogisla Ipnrő-sliib | május |2 ,’n pt<n. 
leken este 7 órakor. Vili., Sándor utca 38 
•Mm nktU haiyuégébvu Úrija évi kösgyüléstL

(Kohn ur, Móricka papája, állandó partneré
vel, Grünnel éppen a vasárnapi elörcfogadá- 

sokat beszéli meg a kávéházban.)
KOHN UR: A Maris hogy tetszik magá

nak?
GRÜN: Tavaly egyszer megfogtam, de az

óta rengeteg pénzembe került. Még helyen se 
volt.

MÓRICKA (a végszóra jön): Pfuj.
KOHN UR: Mi! fújsz, mint egy vadkan? 

Azt sem tudod, miről van szó!
MÓRICKA: Dehogynem. A Marisról, aki a 

Grün bácsióknál szolgált, de azóta nem tu
dott helyet kapni.

KOHN UR: Gríin, világosítsa fel Mórickát. 
GRÜN: Világosítsa fel maga. A maga gye

reke.
MÓRICKA: Ha most nekem azzal az ostoba 

gólyamcsével jöttök . . .
KOHN UR: De Móricka, esküszöm, te té

vedsz. A Maris egy lói
MÓRICKA: Annál rosszabb.
KOHN UR: Különben mit tárgyalok veted": 

(Grünhöz): A harmadikban Csicsónó tetszik 
nekem.

MÓRICKA: A skót nö? 
KOHN UR: Miért skót?
MÓRICKA: Mert mind a három lányát egy 

szoknyába járatja.
*”KOHN UR (GríinhÖz): A negyedikben be
jöhet a Végrehaljó.

MÓRICKA: De nem jön be.
KOHN UR: Miért nem jön be a Végrehajtó? 
MÓRICKA: Minek jöjjön be? Fejből tudja 

az összes bútorainkat.
KOHN UR: Fogd be már n szádat! (Grün

höz)/ Ha a Fokos betör, a könyvesek égni 
fogna*

MÓRICKA: Hol lesz ez a lóverseny? Drez
dában?

KOHN UR: Mért Drezdában?

— Oberfohren, n német nemzeti párt volt 
vezére löbelőttc magát. Berlinből jelentik: 
Oberfohren dr. birodalmi gyűlési képviselő, 
a német nemzeti párt parlamenti csoportjá
nak vezére, aki néhány hét elölt váratlanul 
lemondott és visszavonult a politikai élettől, 
vasárnap berlini lakásán föbelőlle maiját. 
Berlinben óriási politikai szenzációt keltett 
az öngyilkosság híre, mert Oberfohren sze
mélye nemrég hetekig foglalkoztatta a poli
tikai közvéleményt.

elOköuit polgári
MdBBMjISnV középiskolai ningiin 

vizspAkra. trenseei- 
■■ WF WM ■ WM WM re, VII, DoMoy-u. 84

— A Segédházfelűgyelők gyűlése. A Segéd
ház felügyelők Egyesülete Politzer Arnold el
nöklésével vasárnap délelőtt Inrlotta évi ren
des közgyűlését. Ás elnöki megnyitó után 
A’oudA Pál ügyvezető titkár ismertette az 
egyesület mullévt munkát,ságál és a segédház- 
iigyelök továbbra az egyedül dolgozó házfel
ügyelők jogi helyzetét. Befejezésül megejtették 
a liszlujilásl nz időközben megüresedett tiszt
ségekre.

— Házasság. Lipkovits Rózsa és Deutseh 
Károly folyó hó 11 en Sátoraljaújhelyen 
tasságol kötnek.

—- Tasasz Párlsbau. A párisi Tavaszi 
sárra való teklnettel az OMIKE május 
21-én prograiumon kívül újabb

há-

Vá-
n,._ hó

21-én prograiumon kívül újabb tanulmány
utazás rendez Párlsba. Ezen a kiránduláson 
a résztvevőknek alkalmuk lesz arra, hogy a 
párisi tavaszi női divat legújabb kreációit is 
tanultnányozhsssúk. Párisból a visszautazás 
45 napon belül bármikor egyénileg történhet, 
többszöri Útmegszakítás lehetőségével, minden 
ráfizetés nélkül. Kellő számú jelentkező esetén 
külön kirándulás Londonba, Ki OMIKE Ősz- 
'?cs tanulmányutazásairól szóló prospektust és 
felvilágosítást a hivatalos órák nlntt d. u. 5 és 
8 óra közölt nyújt az egyesület (IX., Cllől-ul 
11 13 I. Telefon 86-7-12 I

CYANOZ *° ML TAKARD

■MHBanaBMMMHMEiéZiSI
Kálmán Jenő tréfája

MÓRICKA: Mert olt fognak égni a köny
vesek. A rádió is közvetíti.

KOHN UR: A Fokos Pesten jön be!
MÓRICKA: Azt csak a Wolff Károly sze

retné.
KOHN UR: Grün, magyarázza meg neki, 

hogy az Egyesitett Nemzeti-HazafTyról van 
szó.

MÓRICKA: Hát ón m.'íst mondtam? A Wolf 
Károly is egy egyesített nemzeti hazafi. 
Osztrák nemzeti és magyar hazafi.

KOHN UR: Csak te ne bántsd WolfTot. ö 
a magyar ifjúság elhelyezéséért küzd.

MÓRICKA: Tudom. Kettőt el is helyezett 
már. A fiát és a kercsztfiát.

KOHN UR: Gyerünk, gyerünk, a gyerek fe
csegése miatt még le fogjuk késni a halmo
zást. Nem gondolja, hogy esetleg még a Csem
pésznek lehet esélye?

MÓRICKA: Az a kérdés, hogy mit csem
pész? Mert ha valutát, akkor lehet esélye né
hány évre. (Belenéz a lóverseny-újságba): 
Papa, játsszad meg Mint a madári.

KOHN UR: Miért éppen azt?
MÓRICKA: Kabalából, Mert amióta kila

koltattak bennünket, mi is úgy lakunk, mint 
a madár. Eresz alatt.

KOHN UR: Móricka, adok egy pengőt és I 
menj játszani.

MÓRICKA: Megyek már, csak még egyet 
mondj meg: mi az az aulszejder?

KOHN UR: A favorit ellentéte. 
MÓRICKA: És mi a favorit?
KOHN UR: Hagyj engem békén. Kérdezd 

meg a főpincértől.
MÓRICKA (miután megfokadta a papája ta

nácsát és megkérdezte a föpincértől): Papa, 
tudom már ki a favorit?

KOHN UR: No, ki?
MÓRICKA: Te vagy. Mert a főptneér azt 

mondta, hogy mindig bejössz, de sohase 
fizetsz.

— Egy magyar segédtanárt letartóztattak a 
vasárnapi bécsi horogkerezztes tüntetéseknél. 
Bécsi tudósítónk telefonálja: Vasárnap egész 
Ausztria területén a nemzeti szocialisták he
ves tüntetéseket rendeztek az egyenruhaviselési 
tilalom olllen. Bécsben 107 embert tartóztattak 
le. Badenben a tüntetők betörtek a Kurparkba, 
64 tüntetőt letartóztattak, köztük Adóm nevű 
magyarszármazásu tanitóképezdei segédtanárt 
Is. Az osztrák polteikai élei vasárnapi szenzá
ciója Starhemberg gerceg beszéde volt, amelyet 
az ausztriai Heimwehr-szervezetek vezérszemlé
jén mondott. Starhemherg élesen szembeszállt l 
Hitlerrel és az Anschluss gondolatával, amelyet 
svindlinek mondott.

— Házassági akadémiai ülés. A Magyar 
Polgári Blokk házassági akadémiája dr. Nagy 
Lajos, a Nemzeti Szolidarísta Mozgalom veze
tőjének elnöklete mellett. Dr. Szerb Zsigmond 
érdekes előadásában a házasság intézményé
nek szilárdságát fejtegette, majd dr. Szinetár 
Ernő idegorvos előadása után Bauer Lilié 
mozdulatmüvészeti konpoziciókat adott elő.

Budapest szivében Is a zöldben őrzi magát nz

YPSZILONkSvtlIÍZ
terraceAn (Szabadság-tér, Tőzsdepalota)

—- Sétahajójáratok ■ budapesti Dunán. A 
nagy népszerűségnek örvendő „Zsófia sétahajó- 
Júratokat" a MFTR ez évben május 11-étöl, 
csütörtöki nappal indítja meg. A sétahajók a 
főváros legszebb környékét hajózzák be és a 
vigadótéri és PálfTy téri kikötőből indulnak és 
kötnek ki és pedig a kővetkező menetrend 
szerint „Zsófia" sétahajók: 1. Uzsonnahajó 
naponta 17 órakor, meneldíj uzsonnával 2 
pengő, uzsonna nélkül 1.20 pengő. 2. Vacsora
hajó naponta 20 órakor, menetdíj vacsorával 
4 pengő. 3. Vacsora utáni hajó naponta 22 
órakor, menetdíj 1.50 pengő. 4. Vasár- és ün
nepnap délelőtt 11 órakor, meneldíj 1 pengő. 
Gyermekek féljeggyel utaznak. — Kis séta
hajók- naponta 16, 17, 18, 19 és 20 órakor. 
Menetdíj 40 fillér.

Lengyelország az elmúlt öt nap 
alatt választotta meg a köztársaság 
elnökét Varsóban. Mosciski-t 9-én 

iktatják be.

GORPICCOLO
A Língel-gyár ezévi meglepetése

A Lingcl-butorgvár, hosszú évek gyakorlatá
hoz híven, most is nagy meglepetéssel szolgál 
közönségének. A Nemzetközi Vásár alkalmá- 
ból mutatja be legújabb szabadalmát,

a görpiccolóf,
amely az első percben már óriási és osztatlan 
sikert aratott a vásáron. A csodásán ötletes és 
praktikus, mindenhová gördíthető piccolő*  
asztalka, amely pillanatok alatt apró zsurasz- 
tálkából rendes nagyságú asztallá változtat
ható át, magában foglalja az étkező- és tálaló*  
asztalnak összes előnyeit és emellett olcsósá
gával felülmúlja az asztalosiparnak mindent 
hasonló zsánerű készítményeit.

Ezenkívül meg kell emlékeznünk a Lingel- 
gyár immár közismert és közkedvelt

Vária-butoralról,
valamint megemlítjük a cég kombinált urf« 
szoba-, tökéletes ebédlő- és háló-aranzsman»- 
jairól, amelyek mindegyike hatalmas sikert 
arat a vásáron és amelyek, minden egves da
rabja a maga Szépségével, tökéletességével, da 
egyben praktikusságával szár százalékban iga
zolják azt az osztatlan jóhirnevet, amelyet ed
digi munkásságával a Lingel-gyár magának ki
vivőit.

— NŐI diktátor.
Amerika teremtette f 
meg az első „hivatalos” 
női diktátort, Frances 
Per kim államtitkárnőt 
nevezte ki az észak
amerikai kormány 
ipardiktátornak és az 
uj felhatalmazási tör
vény élteimében az ösz- 
szes ipari termelés és 
munkanélküliség felette 
teljhatalmú ellenőrzési 
joggal ruházta őt fel.

Remek férfiöltöny q — 
mérték szerint JJP
A tavaszi idényből raktárunkon 
felhalmozódott nagymennyiségű 
kitűnő minőségű szövetmaradé
kokból, remekkivitelii férfiöltöny 
mérték szerint rendelhető 35.— 
pengőérti Csak amig a mara
dékkészletünk tart! Ruhakeres
kedelmi Vállalat, Ferenc-körut 

39. szám, 1. emelet.
— Szenzációs fordulat a debreceni gyil

kosság nyomozásában. Debrecenből jelen
tik: A rendőrség figyelmét bizalmas utón 
felhívták arra, hogy a meggyilkolt Hegedűs 
János kereskedő egyik ismerősének lakásán 
egy revolver van, amely pontosan olyan, 
mint amilyet a tettes Hegedűstől elvitt. A 
rendőrség házkutatást tartott a megjelölt 
helyen és valóban talált is egy pisztolyt. 
Hegedűs ismerősét előállították a kapitány
ságra. Itt azt mondotta, hogy a pisztoly kü
lönös módon jutott hozzá. A: országúton 
megtámadta egy rabló cs revolvert szege*  
tett rá. ö nem ijed! meg, kicsavarta a ke
zéből és ezt a fegyvert találták meg most 
lakásán. A rendőrség nem elégedett meg 
ezzel a vallomással, tovább folytatja a nyo
mozást és eddig két előállítás történt. A 
rendőrség reméli, hogy rövidesen döntő for
dulathoz fog jutni a nyomozás.

— Lengyelek Ünnepsége Budapesten. A 
budapesti Lengyel Társaság vasárnap ülte meg 
a májust alkotmányünnepet. Délelőtt a kő
bányai lengyel templomban ünnepi Istentisz
telet volt, majd a kőbányai Iskolában ünnep
séget rendeztek.

HÍREINK FOLYTATÁSA A TIZENHATODIK 
OLDALON.
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I.
Sopron határában, a horkai fensikon sok

ttok évtized óta állt már egy roskadozó ke
retit. Még 1809-ben verekedtek ezen a tájon 
Napóleon katonái, akik egészen idáig hor
dozták meg a császári sasokat. A k. u. k. ár
mádia katonái és a magyar inszurgensek ne-, 
mes fegyvereitől sok francia vitéz hullott el a 
horkai sikón. Az ő emlékükre emelték valaha 
a keresztet, amelyet kikezdett az idő foga és 
már ugy vqlt, hogy eltűnik és ezzel végleg 
elmúlik a fél, amely a francia vitézek emlé
két hirdette. Most azután a soproni határőr
osztály emberei gondozásba vették az emlé
ket. Renováltqtták a keresztet és emléktáblát 
helyeztek el rajta. így mentették meg a fran
cia bajtársak emlékét a derék magyar vité
zek. Hiába, nem szóvirág a magyar lova
giasság.

II.
Minden külön értesítés helyett. A társasá

gokban jól ismert fiatal vasgyáros rövidesen 
feleségűi veszi az ismert, tekintélyes ügyvéd
képviselő leányát.

III.
Az Unió követe még nem utazott el és 

máris újabb diplomatabucsuzkodás folyik: 
Jacques Davignon vicomte, Belgium magyar
országi követe elmegy. Varsóba helyezték át. 
A követ és felesége bucsuteadélutánt adtak 
szombaton a Donáti-utcai palotában. A buda
pesti társaság krémje vett részt a teán. A kor
mányzó, illetve kormány képviseletében bár- 
cziházl Bárczy István miniszterelnökségi 
államtitkár és Scholtz Andor folyamőrkapi
tány, szárnysegéd jöttek el. Davignon gróf 
érzékenyen búcsúzott, költői szavakkal:

— Nagyon fáj Itt hagy nőm Magyarországot. 
Hét esztendő nagy idő. Annyit töltöttem eb
ben a gyönyörű városban. Itt született a fiam, 
itt tanult magyarul. És minden tavasszal meg
csodáltuk a gesztenyefát, amint újjászületett 
itt az ablakunk alatt. Csordultig tele a szi
vem, szép, kedves és jó emlékekkel erről a 
népről,. a

IVt
Hónapokkal ezelőtt, mikor Miss Magyar

országot választották, a Kisnapló megkérdezte 
’if zsűriben héfyéffbgfdló '"ti'átvany Lili báró
nőt, ml igaz abból, hogy rövidesen férjhez- 
megy és grófné lesz belőle. Lili bárónő mo
solyogva válaszolt:

— Eszemágában sincs férjhezmennl..,
A Kisnapló tisztelettel tudomásulvette a 

választ, de megjegyezte: vederemo. Most 
megint arról suttog tout Budapest, hogy Lili 
bárónőből nem grófné, de hercegné lesz, hi
szen a grófból azóta herceg lett. Ezúttal nem 
kérdezzük meg a szép bárónőt: igaz-e a hir. 
Vederemo!

V.
Stxtas pármai herceg egynapos pesti tar

tózkodásának estjén egy arisztokrata hölgy 
és néhány fiatal arisztokrata társaságában 
egyik mulatozóban szórakozott. A herceg 
váltig magyar muzsikát akart és csárdást 
Erre az estére meghaltak a tangók, a csárdás 
járta a forgó parketten.

VI.
'A hölgy, akiről a rosszmájú pestiek azt 

mondják, hogy kedvenc olvasmánya War- 
renné mestersége és nemrégiben anyagi hát
terű botrányokban szerepelt, — költözik. A 
Lipótvárosból a csöndes Budára. Most a má
jusi negyed idején sokat Írtak a májusi köl
tözésekről, ml is csak ezért írjuk meg.

VII
Uf bár nyílik Budapesten. A legszebb bá

rok egyike lesz. A neve: Lopós-bár. A cím 
után nem is kell sokat magyarázni, a kitűnő 
Silber Bandi lesz az igazgató.

Vili.
Manowlll, a magyar származású híres ber

lini bankár pár napig Budapesten vendéges
kedett. Leányánál járt látogatóban. Visszafelé 
kedves holmit csomagolt a podgy ászába: két 
magyar nemzetiszinü zászlót, egy kisebbet és 
egy nagyobbat. A nagyobb zászlót villája or
mára szánta, a kisebbet az autójára. Két ma
gyar zászlót lobogtat majd a szél Berlinben.

—sági—

A tizenegyéves Mihály román trónörökös. 
Károly román király és Heléna hercegnő fia 
a vasárnapi napot Budapesten töltötte. A kis 
trónörökös egy hónapig Svájcban tartózko
dott és haza, Bukarestbe vezető útját szakí
totta meg, hogy o magyar fővárost meg
tekintse.

A trónörökös szombaton este tiz órakor 
érkezeit meg a bécsi gyorsvonattal a Keleti 
pályaudvaron, ahol

Grigorcea román követ éa Palangcanu 
ezredes, román katonai attasé várták.

Mihály trónörököst Grigorescu és Cordinescu 
ezredesek, a román király szárnysegédei kí
sérik utján.

Megérkezésük után a követség autóján a 
Szent Gettérf-szállóha mentek, ahol három
szobás lakosztályt foglalt el a trónörökös kí
sérőivel. A szálloda vendégkönyvébe igy irat
iák be a fejedelmi vendégel:

— Mihály erdélyi vajda.
A trónörökös és kísérői megvacsoráztak 

szobájukban, aztán elindultak, hogy meg
nézzék a kivilágított Budapestet. Gyalogszer
rel mentek ez Alagutig, majd

átsétáltak a Lánchídon
és a pesti oldalról gyönyörködlek a kivilágí
tott Gellérthegy és Halászbástya panorámá
jában.

Késő este volt már. mikor a román trón
örökös pihenőre tért. Vasárnap a szobájában 
fogyasztotta el a reggelit, aztán a Szent Gel-

Mihály nagyvaida. Románia 
kis trónörökösé Budapesten

A királyfi vidám szórakozása a Gellért- 
fürdő tornatermében és az Allatkertben

lért-fürdő berendezését nézte meg,
a tornateremben vidáman csinált né

hány gyakorlatot.
Később a követ és attasé társaságában autón 

ment föl a Várba, onnan a Jánoshegyre, majd 
a Mmrigtszigetre és a Városligetbe.

Délbén a román követségen ebédet adtak a 
tiszteletére. A követségről

a trónörököst az Állatkertbe kalauzolták, 
ekkor vele volt a követ tízéves leánya, Anna- 
Mia is és a két gyermek sokáig szórakozott a 
különböző ketrecek elölt. Különösen az ido
mított elefánt tetszett a trónörökösnek és 
pénzt is adott neki, hogy ápolójától ennivaló! 
vásároljon. Lefényképezte a zsiráfot, a vízi
lovat és a szarvast és

egy óra hosszáig mulatott Őszinte gyer- 
mekörömmel.

A Városligetből a Szent Gellért-szállóba tért 
vissza a trónörökös kíséretével és onnan az 
5 órakor induló bukaresti gyonsvonwlhoz 
siettek.

Bucsuzása alkalmával azzal vált el a ro
mán követtől és annak családtagjaitól, hogy 
gyönyörű voll ez o nap és

meg fogja kérni édesapját, hogy hosz- 
szabb budapesti tartózkodást engedé

lyezzen neki.
A trónörökös kíséretében lévő szárnysegé

dek a bucsuzkodás során köszönetüket fejez
ték ki az összes magyar hatósági személyek
nek udvarias magatartásukért.

Osváth PáS hadnagy 
szomorú botránya

Derbézolás miatt lefokozták
Kaposvár, május 7.

(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjclcn- 
tése.) Vasárnap reggel szemüveges, sápadt arcú 
fiatalember hagyta el a kaposvári fiaross-lak- 
lanya fogdáját. Osváth Pál, a hatodik honvéd
ezred volt hadnagya hagyta el a fogságot, akit 
izgalmas hadbirósági tárgyalások után lefokoz
tak és kétheti súlyos fogsággal büntettek.

Kaposvár közönségét Pfónkcn foglalkoztatja 
a lefokozott honvédlriidnagynak az ugye. Még 
január végén történt, hogv

Osváth három nap és három éjszaka egy
folytában mulatott,

a szolgálati Időben vagy meg sem Jelent a lak
tanyában, vagy pedig polgári barátait bevitte 
a századirodába és olt sör és likőr mellett to
vább dorbézolt velük.

Egyik délután a hadnagy — a vádirat sze
rint —

tiszti állása tekintélyének meg nem felelő 
nő társaságában a városban sétakocslká- 

rott,
mikor pedig századparancsnoka mellett el
hajtatott, nem szalutált a parancsnoknak.

Zalaegerszeg, május 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) Borzalmas gyilkosságot fedezlek fel 
vasárnap az egyik balalonmenli szőlőhegyen.

Hegyi László 24 esztendős balatondudari 
szőlőbirtokos napokkal ezelőtt eltűnt. Hozzá
tartozói kétségbeesetten keresték az egész 
környéken, de sehol sem akadtak rá Tegnap 
reggel azután a szőlőhegyen az egyik kutban 

megtalálták Hegyi László borzalmasan 
megcsonkított, összeszurkált holttestét.
A nyomozás során megtudták a csendőrök, 

hogy Hegyi László egyik barátja: Simon Gerő 
Mihály fiatal szőlőbirtokos egy leánynak ud
varoltak. A leány bosszú ideig nem tudott 
választani közöltük, végül is Hegyi menyasz-

Vasárnap bejelentették a főkapitányságon, 
hogy Molnár Irén húsz mháromévcs tiszt
viselőnő eltűnt CsoAonap-utca 12. számú laká
sáról.

Molnár Irén pénteken délelőtt Back Arnoldné 
szállásndónőjétőj azzzal búcsúzott cl, hogy

Később
a laktanyában lévő lakásán közszemérmet 

sértő módún viselkedett.
Osváthot a botrányos eset után letartóztat 

Iák, de néhány nap múlva szabadon bocsátot
ták. Akkor

szolgálati revolverével mellbelfltte magát
és hetekig feküdt súlyos sérülésével • kórház
ban. Felgyógyulása után n szombathelyi hon- 
védtörvényszék elé állították.

A tárgyaláson Cseh Mihály dr. alezredes 
ügyész a lefokozását kérte, mert — mint mon
dotta — a mai nehéz időkben a fegyveres erő 
tagjának nem szabad könnyelmű élettel rossz 
példát szolgáltatnia és az. erkölcsi és szolgá
lati érdekeket megsértenie.

A honvédtörvényszék lefokozásra Ítélte ;• 
hadnagyot. A kétheti fogházat, amellyel súj
tották,

böjttel, kemény fekvőhellyel és magán
zárkával súlyosbították.

Osváth Pál leülte büntetését és vasárnap 
mint egyszerű közlegény hagyta el a fogházat.

Szerelmi gyilkosság a szőlőhegyen
A vesztes vetélytárs bosszúból gyilkolt

szonya lett. Kitűzték már az eljegyzést is s 
ekkor történt, hogy a vőlegény nyomtalanul 
eltűnt. Kiderült, hogy

nz eljegyzés előtti éjszakán Simon Gerő
Mihály megtámadta Hegyi Lászlót, több 

késszurással meggyilkolta, 
majd holttestét a szőlőhegy kútjába dobta 
bele.

Simon Gerő Mihályt ezekután a csendőrök 
elfogták. Eleinte tagadta, hogy ő követte el 
a gyilkosságot, később azonban

töredelmes beismerő vallomást tett
és szerelmi féltékenységével védekezett. A 
csendörség Simon Gerő Mihályt előzetes letar
tóztatásba helyezte.

Eltűnt a Csokonay-utcaí 
erkölcsrendészetí affér hősnője

kimegy nz Árumintavásárra,' mert ott állási 
kapott. Szombaton délelőtt búcsúlevelet kapott 
tőle a háziasszonya. Azt irta, 

többé nem megy haza,
s ami ruhája olt maradt, azt értékesítse a 
lakbér fejében

<Í¥Á BT íS ÍT 
BabYIUTATJI'K 
A VÁSÁKON

— Tetszik látni, szerencsétlen véget értem
— igy fejezi bo a levelet.

Molnár Irén nagy nyomorban élt, lakbérét 
sem tudta fizetni s valószínűnek tartják, hogy 
öngyilkosságot követett el.

A fialni lány Debrecenből Jött Budapestre, 
Néhány héttel ezelőtt

körülötte zajlott le az emlékezetes Csoko- 
nay-utcnl erkölcsrendészeti affér, 

amikor egy fiatalember bepanaszolta a rend*  
őröket és nzt állította, hogy indokolatlanul 
igazoltatták őt, miközben Molnár Irént ház;*,  
kisérte.

Orvosilag 
megállapított fény, 
hogy a rendszeresen adagolt 

BmATURIN 
kúra — a használati utasítás pon
tos betartása mellett — 

megsxsintefi 
a krónikus székrekedést.

IHII—■■■ I ..

Pofonok a Gresham 
élőit

A főkapitányság tőszomszédságában lévő 
Gresham-kávéház forrasza előtt a déli órákban 
hangos botrány játszódott le. A botránynak 
két szereplője van: Keller István bankár és 
Eényes-I'lesch Sándor, az egyik közgazdasági 
Iap hirdelésszerzője.

Keller István a kávéházban fiit és ujsák 
got olvasott. Kényes a terraszon tartózkodott. 
Közben egy hölgy jött a kávéházba, aki a 
bankárt kereste. Amikor elhaladt l ényét asz. 
lala mellett, az megszólította, de csakhamar 
észbekapoll és sietve távozott a kávéházból.

Közben Kellerl figyelmeztették az inzul
tusra, mire I'ényes-I'lesch után sietett, meg. 
állította. Sző szót követett és végül

a bankár tcllleg inzultálta Fényest. 
kényes erre botjával akart rátámadni a 
tőzsdésre, de az elkapta a botot,

kicsavarta kezéből és kettétörte rajta.
A néhány percig tartó áttérnek sok nézője 
akadt. Folytatása az ügynek idáig nincs.

Külső 
tűzveszély 

ellen az
asbestcemcntpalafedés számtalanszor
beigazolt védelmet nyújt.

Bícíklílopásért 
őrizetbe veitek May 
Mátyás körjegyzőt

Nagykanizsa, május 7,
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon- 

jelentése.) Zala vármegye közelibben nagy 
szerepel játszott különböző pereivel, puri- 
fikálori működésével A/ny Mátyás diszcli 
volt körjegyző, aki évekkel ezelőtt állan
dóan panantavódakal hnn oztalott az egyes 
vármegyei vezető emberek ellen, kiperelte u 
diszéli bazaltkóbányábói a MAV-ot is és 
ezért mindenfelé hn néha gúnyosan is 
— tapolcai purlfikálornak nevezték Zala 
vármegyében Most azután a mv/v'puriflká. 
tort a csendörség vette őrizetbe. Az történt 
ugyanis, hogv egy diszcli embernek ellop
ták a biciklijét.

A nyomok May Mátyáshoz vezetlek s a 
lakásán meg is találták az ellopott 

biciklit.
A csendörség őrizetbe vette a súlyos vád

dal terhelt May Mátyási és őri/cf be. étele 
nagy feltűnést kelteit uz egész \ármegyé
ben.
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színházi napló
Színházak hétfői műsora:

M, Kin. OFERAHAti Mov4y oruAaa 
M-MZITI SZÍNHÁZ, n.ui., ,w,, 
vA—XS,I>,*,AZ: Napi- llirnlr dóit fi).
4 IGSZIMIÁZ: Varviri dm.lekor (R) 
HM VÁROSI SZÍNHÁZ M .«<IAI kicsapják fR). 
MAf.kÁH SZÍNHÁZ l.w kH.ilvnrt Iránykor! «).

' SZÍNHÁZ: K.k l.mipás Oo 
IHVÁROSI OPERETT, Bolondot*  <K). 
I’ESTI SZÍNHÁZ /.-..klLim n ska 18) 
ANDRÁSSY I T| SZINIHZ; A c*<»dahe«edO»  (9). 
TEllfZKÖlll TI SZÍNPAD: l.uinpírátrr (9). 
HETHI EN TPIII SZÍNPAD: Tiinow <•-..« ó, VáB) 
KOMÉDIA ŐRI El.M: Hcpriz nií,-,,: <’«9;. 
HÓVAL OIIFI.I M: Okító ('A '.MM.

Színházi premier iikadályversenyekkel — 
ez. lehetne a elme a Vígszínház uj operett
jének, amelynek premierdátumát e hétről 
17-éré tolta ki a színház. A baj először Caor- 
tos Gyula hetegsége miatt támadt. A kitűnő 
művész egyldeig nem vehetett részt a pró
bákon és mire fölgyógyult, a szerepét újjá 
kellett alakítani. Gaál Franciska már elejé
től kezdve nem volt megelégedve szerepével, 
különösen a magyar átdolgozás ellen volt 
néhány kritikai szava. Ez természetesen 
nem ment a legslmább formák között, úgy
hogy Giuil Erűnél szinte naponként adta 
vissza szerepét. Közbejött, hogy az Unlver- 
sal-fllm június fi-ára felvételre rendelte és 
igy llluzórluasá lett, hogy Gaál Franelskn 
egyáltalában játszhat-e a Vígszínházban. 
Végre ezt a kérdést is megoldották, Gaál 
J'raneiska szerepét újra Írták és megkez
dődtek a komoly próbák. A szinház egyik 
kitűnő tagja különben majdnem póruljárt 
n színházban, mert „Ez a kislány nem 
riadó**  című operettet ,,Ez a kislány nem 
előadható**-™  keresztelte át — természete
sen a vicc kedvéért.

♦
Werncr Krauss, a nagyszerű bécsi színész, 

aki Mussolini darabjának Napoleon-alakját 
játssza nagy sikerrel a Burgtebaterben, Musso
lini meghívására Rómába utazott repülőgépen. 
Miután az olasz miniszterelnök kitüntető ked
vességgel fogadta ,délután kettőkor Velencébe 
repült, hogy onnan Mécsbe jusson és eljátsz- 
hassa szerepét. A repülőtéren azonban kiderült, 
hogy egyetlen hely sincs a bécsi gépen, mire 
ugy intézkedett, hogy egy másik velencei re
pülőgép vigye a már-már idegeskedő művészt 
Mécsbe. Werncr Krauss szál azonban játszott a 
sors, ez a repülőgép azonban már a startnál 
j ölmondta a szolgálatot s már-már ugy volt, 
hogy Werncr Krauss miatt elmaradt a Burg- 
theuter előadása. A íJuce azonban ismét Wer
ncr Krauss segítségére sietett és ugy intézke
dett, hogy a Velence münchen—berlini repülő
gép útirányának megváltoztatásával vigye 
Werncr Krausst haza. Az utasok a repülőgép
ből Münchenben kiszálllak és onnan Werncr 
Krauss egyedül repült fíécsbe és utolsó pilla
natban érkezett meg az előadásra. Még annyi 
ideje volt, hogy Mtissolininak egy hálatáviratot 
küldjön, amely igy hangzott: „Az ön hálás Na
póleonja és jövendőbeli C.aesarja — Werncr 
Krauss" ,4.- utóbbi megjegyzés arra vonatko
zik, hogy Mussolini most készülő darabját, 
amely Julius Caesarról szól, egyenesen Werner 
Kraussnak Írja.

♦
A reprizek nz utóbbi i<löl>on mindig bevál

tak n pesti színházak számításaiban. A Pesti 
Szinház, amely nem volt megelégedve a 
„Dinom-dánom**  sikerével, visszatért a jól 
bevált, kipróbált kétszázszor játszott,,Zsákba- 
macska"-hot.. Hétfőn este már a „Zsákba- 
macskái**  játssza a szinház és Kassón vendég- 
szereplő primadonnája: Rökk Marika már 
távirati utasítást kapott, hogy jöjjön Pestre.

♦
Itt a nyár, megkezdődnek a kabarétervek. 

Állítólag tárgyalnak arról, hogy a Párisi 
Nagy Aruház lelőlerraszát rcvUszinház cél
jaim bérbevegyék. A pesti színházi dekon
junktúra Idején uj színházak nyílnak — a 
pincétől a padlásig.

♦
Váratlan szubrettesere történt a Magyar 

Színházban, ahol „Egy csók és más semmi. .f.'“ 
rimfl Halász Imre Eisemann Mihály operettre 
készülnek. .4 szinház Kun Magdát szerződtette 
le, azzal a: ígérettel, hogy a szerepet megfele
lően klbfívitteti. .4 próbák folyamán azonban 
kiderült, hogy erre nincsen mód, mire Kun 
Magda lemondta szereplését. Egy sajnálatos 
véletlen is közrejátszott, hogy a szinház béké
sen is elfogadta a lemondását, mert a kitűnő 
fiatal szubrett váratlanul megbetegedett és ki
sebb műtéten esett át, úgyhogy egy ideig nem 
tud láncolni. A darabot egyébként parádés 
szereposztásban hozzák ki. A Magyar Szinház 
és a Belvárosi Szinház is a szezón folyamán 
többször elő akarta adni a darabot, de eddig 
nem voltak megfelelő szereplők. Ezúttal ezt a 
kérdést is megoldották- a női főszerepet 
Honthy Hanna játssza. Egy fiatal asszonyt ala
kit, aki válópert indít férje ellen, mert ez nem 
akar eleget fenni férjl kötelezettségeinek, ár 
ügyvédet Knbos Gyula, ennek fiát, aki várat
lanul apa lesz. Ráday Imre játssza.

Hétfőtől, má/us 8 tói minden este 
és vasárnap délután újra a

Zsákbamacska
200 aoo.

SZ1WHÁZ MOZI
Brahms, mint megtűrt idegen
Németországban G3bbcls az utols6 pillanatban 
engedélyezte a nagy zeneszerző centennáris ünnepségét

Ma, május hetedikén van száz éve, hogy 
a legnémetebb zencköltök egyike, Johannes 
Brahms Hamburgban megszületett. Cente
náriumát az egész művelt világ a nagy 
szellemnek kijáró tisztelettel és megbecsü
léssel ünnepli. Néhány héttel ezelőtt még 
hazája, Németország is gazdag zenei pro-

Pénteken. április 2G-un, esti *1,8  órakor 

a vigadó kisebb termében

BRAHMS J.
BDCSUBANGVBRSENYB.
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Brahms egyik budapesti hangversenyének 
műsora 1879-ből

(Gregar Vilmos mösorgyOjteményéból)

grammal készült a nevezetes századforduló 
megünneplésére, de a német sajtóban meg
jelent ama hir hatására, hogy a Brahms- 
ünnepségeket

dr. Göbbels propagandammiszter 
Brahms származásának rendezetlen

sége miatt betiltotta,
készülődések hirtelen megakadlak.a

Brahms életrajzai ugyan nem tesznek emlí
tést a rendezetlenségről (apja: Brahms Já
nos Jakab, anyja: Nissen Krisztina Jo
hanna, nagyapja: Brahms János, 
anyja: Asmus Krisztina Magdaléna,

Bartók lemondott a Liszt-verseny 
zsüritagságáról

A zsűri kegyelmezett a távoli országok versenyzőinek — 
Ml történt egy olasz versenyzőnö félreérthető neve miatt

világ zongoraművészei és a zeneélet kitűnő- 
magyar Liszt-zon- 
versenyre helven-

A 
ségci kisérik figyelemmel a 
goraverseny előkészületeit. A 
két résztvevő nevezett be. A világ minden tájáról 
Budapestre érkeztek az ambiciózus fiatalok, 
akik vasárnap reggelig egyformán reményked
tek abban, hogy resztvehetnek a nagy találko
zón

Vasárnap délelőtt azonban eldőlt a se- 
lejtrző mérkőzés sorsa,

mert kilenc magyart és tizenöt külföldit már az 
első selejtezésnél versenyképtelennek minősíteti 
a zsűri.

A verseny rendezőségét rendkívül kellemetle
nül érintette az egyik legnevesebb és legsúlyo
sabb zsűritagjának: Bartók Bélának lemondása. 
Bartók neve n külföldön rendkívüli módon fo
kozta a verseny vonzóerejét. A rendezőség azon
ban nem számolt Portók kérlelhetetlen, megal
kuvást nem ismerő művészi hivatásával, aki

minden kapacltálás ellenére sem volt 
hajlandó a művészi Jelentőség dacára Is 
némely tekintetben sportlzű verseny zsü-

Miért lett a Dinom-dánomból 
Szánom-bánom ?!
A szerző -.

Szinház kétA Pesti 
héttel ezelőtt mutatta be 
Harmath Imre és Hajós 
József operettjét, 
lyet ma, vai 
szóltak utbljára.

■gértettem a vádat, de tiszta lelkiisme
retiéi állítom; nem vagyok bűnös! Illetve nem 
én vagyok a bűnös! Mikor Dinom Dánomnak 
elkeresztelt gyermekemet a világra szültem, az 
összes bábák csodálattal állapították meg, 
hogy a gyermek milyen egészséges, milyen pi
rospozsgás, milyen ék’trevaló. A legkiválóbb 
orvosok, dr. Szabolcs Ernő, dr. Faludi Sándor 
és dr. Bródy István igazgatófőorvos is öröm
mel ringatták csemetém bölcsőjét és közös erő
vel foglak n neveléséhez. Dr Szabolcs szop
tatta, dr. Faludi roplatta dr. Bródy oktatta. 
Nevelőnek Halmay Tibor bácsit hozattuk cl 
Alsó HitlerinIvóról. gvermekkerlészci, Szoko 
lay néni, Sulyok néni és Dénes bácsi lettek, 

, . arne- 
isárnap jót-

apja: Brahms Péter, dédanyja: Uhl Zsófia), 
de dr. Göbbels fürge fajbiológusai és törté- 
netbuvárai fölfedeztek valahol Brahmsnak 
egy nyilatkozatát, amelyben bevallotta, 
hogy anyai nagyapja zsidó volt. A külföldi 
világlapok nem éppen hízelgő kommentá
rokat fűztek Brahms eltanácsolásához és 
igv Göbbelsék két nappal a centennárium 
dátuma előtt

hirtelen jobb belátásra tértek
és a tilalmat visszavonták. A német rádió
állomások ugy segitettek magukon, hogy a 
bécsi rádió által rendezett Brahms-ünnepsé- 
geket vették át. Mindenesetre ha dr. Brahms 
János zeneköllő ur, Hamburg város dísz
polgára, a eambridgei és breslaui egyete
mek diszdoktora, a párisi és berlini tudo
mányos akadémiák örökös disztagja, az 
osztrák Li pótrend nagykeresztjének és a 
„Pro Litteris ct Arlibus" nagy aranyérmé
nek, valamint a legnagyobb német rendjel
nek, a „Pottr le mérite"-nek tulajdonosa 
ma százéves születésnapján letekint a Par
nasszusról, rezignációval kell tudomásul 
vennie, hogv Pour le mérite-rendbeli lovag
társának, Göring miniszterelnök birodal
mában ő csak

megtűrt Idegen.
Brahms nekünk, magyaroknak különö

sen jelentős, mert személye és művészete
ezer szállal kapcsolódik földünkhöz és 

kultúránkhoz.
Reményi Ede fedezte fel. Joachim József 

szállt érte Síkra, Liszt Ferenc pártfogolta. 
Három világhírű magyar művész egyen
gette a kezdő Brahms útját a halhatatlan
ság felé. Első világhírt jelentő .sikerét ma
gyar népdalok művészi feldolgozásával 
aratta és ezzel v'lághirt szerzett .az eladdig 
majdnem ismeretlen magyar melódiáknak 
is. Barátai között az első helvet 
el a magyarok (Voerc/um, 
Róbert, Erkel Sándor, 
Popper Dávid, Iiubay 
Ernő), Budapestet pedig 
hogy nem egy uj müvét 
nyei alkalmával mutatta be először. A 
gyarbarát Brahmsra hálás szívvel emlékszik 
ma a magyar zeneélet.

foglallak 
Gold mark, F reund 
Koessler János, 

Jenő, Dolmányt 
annyira szerette, 
pesti hangverse- 

mn-

rltagságát vállalni.
Bár a firenzei zenehélről, ahová szombaton uta
zott el, a verseny döntő napjaira visszaérkezik, 
a zsűriben nem vesz részt.

Humoros kísérőjelenségei is bőven akadnak a 
versenynek. Igv nagy galibát okozott az egyik 
olasz versenyzőnek a — neve. Az olasz mű
vésznő keresztneve ugyanis magyar nyelven — 
hogy is mondjuk csak — nem egészen nyilvá
nosságképes. A selejtezőnél a neveket bekonfe
ráló rendező torpant meg először a verseny
zőnő nevénél — d? miután egy nagyot nyelt 
— megfelelő olasz hangsúlyozással végre is ki
mondta. A rendezőség azután radikálisan meg
oldotta a kényes kérdést:

átkeresztelte a művésznőt.
Most így hívják: Giuscppa Pittini.

A zsűri különben elég kíméletes volt s külö
nösen a messziről érkezett külföldi versenyzők
kel szemben gyakoroltak kegyelmet. Ilyen ala
pon jutott a középdöntőbe egy litván és egy 
kanadai leány, viszont kieseit Észtország és 
Lengyelország egyetlen versenyzője és Románia 
mindkét résztvevője.

Harmatit Imre önvallomása
Szegény Sulyok néninek kellett volna dalocs
kákkal, kis énekekkel megvidómilani magzn- 
lom első napjait, de

Sulyok néni csak altató dalokat tudott 
suttogni.

Kerestünk helyette operettgyermek mellé ruti
nosabb szárnzdadát, de nem akadt.

Rökk nénit a papája nem engedte.
Palásthy nemcsak ugy vállalta volna a neve
lést. ha kis fiáimnál kizárólag csak ő énekel
het és táncolhat. Halmay bácsinak és

Szokolay néninek nem Is szabadott volna 
a szobában maradnia, mlk^r Paiáathy 

néni énekel és táncol.
Erre aztán eltanácsoltam kicsikém mellől. Pe
dig dr. Faludy bácsi elfogulatlanul kijelentette, 
hogy Paláslhy néni Góliátot nevelt volna a kis 
Dinom Daniból. Mi azonban ma sem hiszünk 
neki. Szegény Sulvok néni nem tehet róla, 
hogy eddig csak prózai gyermekeket altatott 
cl. Dr. Bródy igazgató főorvos urJ a felelősség,

A A’A’A MAY WüNG LONDONBAN
A fllmmüvésznő, aki képünkön jóízűen fo
gyasztja teáját, a napokban uj filmen kezdi 

meg szereplését

hogy Sulyok nénit operettgyermek fialtatására 
is megtanította. A nyilvános főpróbán ennyi 
bába dacára Dani óriási sikert aratott. A kri
tikus bácsik annyi dicsérő tejet adtak neki, 
hogy az esti premierre minden tej elkelt.

De mit tesz Isten?
Danika első bemutatkozása véletlenül vikJ 

end napra, szombatra esett.
Halmay bácsi, r fögyermekkertész viszont 

szeiivedélves turista. Nem tudott ellentállni 
vikend vágyainak. Olt is akart lenni Dani be
mutatkozásánál, meg nem js. Hogy mindkét 
vágyát kielégíthesse,

kirándult, de csak részben.
Csak a lába rándult ki. Szegény édes, peches 
Halmay bácsi! Ez az aranyos modorú, gyö
nyörű hangú, remekül táncoló gyermekkerlész 
négy év óta nem nevélt Pesten operettgyerme
ket és pont a bemutatón ilyen tragikus szeren
csétlenség érte. Sírva bicegett haza Royal 
szállóbeli lakására. Velem együtt érezte, hogy, 
ez a gyermek a mai premier után „Ganef Pes- 
ten", ezekután már nem életképes. Aztán dr^ 
Bródy főorvos ur kézdeli kis leveleket kapni, 
A legtöbbet u niüvészkávéházakbó’. Meg a 
fé-iretclt táncmeslernö is kezdett neki utassy- 
tásokat adni. És működött a kávéházi Buda
pest. Pedig, aki ennyi pech után mégis be- 
tévedt, 9. „PcslLjJAJnház**,  című, nevelőintézetbe, 
csodálkozva konstatálhatta, ^i'ogy Dlho'm Dani'" 
minden lépését végigkacagják; végigtapsolják.

Késő voltl
Danikát megölték a bábák!

Pech bácsi. Kirándulás bácsi, Nyujork nén! 
és főleg az igazgató főorvos bácsi.

Meg kellett ezeket mondanom!
Tekintetes Színházi Közönség, mert én nem 

akarok zsákba macskát árulni. Az Igazgató fő
orvos ur azt akar Váljék egészségére!

A gyilkos tehát nem én vagyok!
Kérem a felmentésemet

Harmath Imre.

Premier után
ARANYÁSÓK ÉS CIFRASZÖTTES. Ezúttal 

két darab adja a kamaraszinházi estét. Az 
Aranyásók Molnár Ferenc és Kacsóh Pongrác 
ragyogó életképe ifjbdott meg a stílusos szín
padon. Molnár Aranka ragyogóan interpretált 
egy valóban molnári alakot, méltó partnere 
Kiss Ferenc. Erdélyi irók és színészek Cifra
szőttes címmel négyképes kékmadár-szerü 
jelenetsorozatlal lepik meg a nézőt. Az éde
sen szép versek, népénekek, románcok és bal
ladák pótolják a Cifraszőttes szinpadszeríi- 
ség szempontjából sokszor kifogásolható 
hiányait, Kellemes és szép este ez a Kamara
színházban.

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

A hét fl'mjei közül a legnagyobb közön
ségsikere a Dolores dél Rio slágernek, a 
„Paradicsommadárnak**  van a Radinsban. 
Ragyogó és elragadó ez a nö, kár, hogy oko
sabb sziizsét nem tudnak számára kitalálni.

A déltengeri szigetekről készült felvételek 
csodásak. Néhány más filmről azonban lesújtó 
a vélcményünkl

magyarszinház
Bemutató pénteken, május 12-én

rl r r

HALASZ IMRE vigiátéka EISEMANN 
MIHÁLY zenéjével, BEKEFFI ISTVÁN 

verseivel.
HONIHY HANNA, 

GOMBASZÖGI ELLA, TÖRZS, BABOS, 
RÁDAY, GŐZÖN, KÉRI PANNI

Jegypénztár! telefon: 33-8-33
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I.

Gyönyörű... gyönyörű...
Ma a báró vezette a szeánszot..,
A zőldernyős lámpa égett csak a sarok

ban. A tompa, zöldes fényben lustán ter
peszkedtek a széles bútorok. Az álom enyhe
ségét szitálta a csend.

A báró beszélni kezdett:
— Életem legszebb emléke az, amit el

mondok.., Addis-Abbeból érkeztem Pá
rtiba.

Első este céltalanul bolyongtam a Rue de 
Séyres-n, befordultam a Faubourg St. Ger- 
main felé és akkor megláttam az egyik hir
detőoszlopon az Opera nagy plakátját: „Ma 
este Faust." Taziba ültem és jegyet váltót- 
tam az Operába. A második felvonáshoz ér
keztem. Abban a pillanatban lépett Margit 
a színpadra és Faust üdvözlésére énekelte 
iválaszul olyan hangon, amit elfelejteni so
hasem tudok:

„Sem nem szép, sem nem kisasszony, 
Hódolatát igy el nem fogadhatom."

Hallottam már azt a teóriát, hogy szerel
mesnek lenni egyetlen pillanat műve. Soha
sem hittem el és most saját magamon bizo
nyosodott be. Csak később, napok múltán 
jötem rá, hogy az (első pillanatban szerel
mes lettem ebbe a nőbe. Hiába mosolyog
tok. „Meglátni és megszeretni" — ez a frá- 
tia valósággá teljesedett bennem. Reszkető 
kézzel emeltem szememhez a gukkert és 
hangosan kimondtam:

— Gyönyörű ,,.
Valóban szebb nőt még életemben nem 

láttam. Hamisítatlan Gretchen. Félig még 
gyerek, hamvas, ártatlanul szőke, nemcsak 
e haja, de az egész lénye. Mohón olvastam 
a nevét a sziniapon; „Marguerite... Anette 
[Alison."

Hallottam már róla. Talán dicsőítő cikket 
(olvastam rója valamelyik lápban, lehet, 
hogy a fotográfiáját is láttam, mert híres 
toperaéncksnő volt már akkor, fiatalon kar
riert csinált, de lehel, hogy összetévesztem 
valakivel, hiszen évek óta elzárkózva éltem 
B kultúrától.

Ahogy vége volt a jelenésének, én is ki
futottam a páholyomból. Nyugtalanul fut 
kostám a folyosón le-föl. Aztán meghallot
tam megint a hangját és már bennt ültem 
megint a páholyban, előremeredve, tágra 
nyílt szemmel. Felvonás végén viharos 
taps zúgott fel. Anette Alison megjelent a 
függöny előtt az olasz tenorral. Aztán egye 
Uül jöt ki, talán tizedszer jött ki már egye
dül, mikor villanásnyira feltekintett az én 
páholyomba. A szivem, szégyellem, hiszen 
negyvenéves voltam akkor, ugy megdobbant 
ettől a tekintettől, mintha életem első ka
landja előtt álltam volna.

Újra a folyosón száguldozam le-föl, az
tán rohantam a büfTébe, mert inni akar
tam.

-w- Pezsgőt, — mondtam a kisasszonynak 
Olyan mohón, mint amikor a szomjúságban 
gyötrődő egy pohár vízért kiállt a pusztá
ban ..,

Voile Monsieur, — nyújtotta a kisasz- 
azony a habos italt, amelyből öt-hat pohár
ra! felhajtottam egymás után.

— Mulatsz, Bandi? •— mondta valaki és 
B váltamra tette kezét.

Ez a valaki gróf Mikécsy Iván volt, ak
kori követünk. Ügyes diplomata, raffinált 
politikus, amtdlcH fess, jóvágásu fiú, aki
hez — még Pestről — sok nagyarányú lum
polás emléke fűzött.

Kezeltünk, megöleltük egymást és már 
tele i« öntöttem a számára egy poharat. 
Koccintottunk, ittunk.

— Mi újság a külpolitikában? — kérdez
tem.

Jván megütközve nézett rám.
— Ejha, csak nem ütöd bele te Is az or

rodat a komoly dolgokba? Inkább mesélj 
.valami jó pesti pletykál...

— Két éve nem voltam ott Afrikában 
Jártam...

Újra töltöttem. Ittunk és móst már nem 
tudtam tovább visszafojtani magamban, 
ami miatt legjobban örültem ennek a talál
kozásnak.

— Te, Iván. «, lamered te ezt aa Anette 
Alisont?

— Ismerem... Néha résrtveszek a csü
törtöki teáin...

— Te, Iván, be kell, hogy mutass neki, 
Sürgősen meg akarom Ismerni *..

Rendben van, azért ne törd össze a 
frakkingam plasalronjál. Megismertetlek 
vele azonnal.

— Drága Iván, te vagy a világ legWünb 
embere. Köszönöm neked ezt a szívességet, 
nagyon kösaönöm előre is,,»

szőke-e az

barátja? —

beszédet, —■

Belekaroltani, húztam magammal, de ő 
látva nagy lelkességemet, hirtelen megállt.

— Halt! Mérsékeld a tempót!
— Ne törődj a tempóval: vigyél hozzá.
— Viszlek, Bandi, de valamire figyelmez

tetlek előbb. Anette Alisont félreismered. 
Ez egy finom dáma, kedves, okos ...

— Szép!
— Igen, szép, de főleg megközelithetet- 

len. A tolakodó tekintetet is visszautasítja. 
Ugy gyere elébe, mintha a legjobb társa
ságbeli asszony kódolására sietnél... 
megálltunk egy ajtó előtt, amelyen zománc
tábla volt: „Anette Alison/'

Mikécsy kopogott, az én szivem pedig ugy 
vert, mintha menten ki akarna ugrani he
lyéből.

Beléptünk a boudoirenak beillő öltözőbe. 
Engedje meg művésznő, hogy bemu

tassam barátomat, aki egyenesen Afrikéból 
jött, hogy az ön hangjában gyönyörköd
jék ...

Kezet nyújtotta és mosolygott. Ugy mo
solygott, mint a háziaszony, akinek a saját- 
sütetii tortáját megdicsérik.

Ráhajoltam fehér kis kezére és a szám 
olyan tüzetesen érintette, hogy hirtelen moz
dulattal elrántotta. Leültem, néztem Őt, 
két hosszú, szőke Gretchen-fonatával és arra 
gondoltam, vájjon csakugyan 
igazi haja is?

— Mindig ilyen hallgatag a 
kérdezte.

— Afrikában elfelejtette a 
mond la Mikécsy.

Felugrottam a fotőjből és vörösre gyűlt 
arccal dadogtam.

— En nem is tudom, mit mondjak... Én 
csak csendesen nézni, bámulni szeretném 
önt, asszonyom, akinél szebbet elképzelni 
se tudtom volna ...

Kigyult tekintetem rátapadt, talán egy 
ragadozó gesztusomat is meglátta, mert 
rideg hangon felelt.

— Megbocsátanak uraim, de készülnöm 
kell a harmadik felvonáshoz ...

Újra ott álltunk az ajtaja előtt é.s én 
lopva, hogy a gróf észre ne vegye, megérin
tettem ujjammal a kis zománctáblát.

Ugy-e megjósoltam, — mondta Mi
kécsy és valamelyes kárörvendezéssel neve
tett — ez a nő megközelíthetetlen. Ezt nem 
hatja meg a rajongás, a hódolat,..

t— Talán szive sincs. —- sóhajtoltam 
olyan bárgyún, hogy Mikécsy nevetni kez
dett.

— Bandi, te fülig bclehaharodláL Pedig 
Párisban van különb nö is, mint Anette Ali
son. Mert ennek valóban nincs szive... 
Gyönyörű és elérhetetlen ...

Csüggedten, szomorúan, halálos nekikese- 
rcdéssel sétáltam a folyosón, amikor a pá- 
holynyitogató alázatosan mellómsomfordált.

— Monsieur...
Felijedtem setét merengésemből.
— Mi az? Mit akar?
— Monsieur, ha nem tekinti tiszteletlen

ségnek, megpróbálok segíteni a baján ...
— Tudja maga egyáltalában az én bajo

mat?
A páholynyilogntó feltette óktiláréjá!, vé

gignézett tetőtől talpig és ezt mondta:
— Monsieur, Anette Alison öltözőjéből 

jön.
— Csakugyan onnan.
— A többit már tudom. Az ő öltözőjéből 

— bocsánat a tiszteletlenségért — mindig 
ilyen fancsali képpel jönnek ki az urak. 
Láttam én már ilyen nekibusultan kijönni 
a művésznőtől egy valóságos keleti fejedel
met és egy angol herceget is. Hiába. Anette 
Alison megközelíthetetlen. Vagyon, elökelő-

Ma, hétfőn
reggel fél 9 órakor

megnyílik
KLEIN ANTAL UJ áruháza
VII., Király-utca 49. szám
Caányi»utea sarok, Terén-templomnál. 

A Nagymeső-uteával szemben.

példátlan olcsó megnyitó árakon

darab
egész finom tiszta gyapjú női pullovert és mellényt 

e héten majdnem féláron árusítunk.

EgySSS-esyíg válogatott, éaSéses, 
legíájia&b fazőnok.

I. sorozat II. sorozat III. sorozat

Szabadon megtekinthetők az asztalokon

csak pártiakén, május 12-in

Nöi nyári luhák divatoimu- **
•elymeuból, csinos, fiatalot fa iónok

Női szalmasapkák 
tok (ormiba n, csatdíszítéMel ......... it

Frotierrzerü Strandkelmók 
köpenyre, piuarnata vagy strand- SQ

■A péntekig beirkató postai rendelisokat pintek reggel postára adfuk.

ség, semmi nein hat reá. A legtöbb, 
elérhet nála földi halandó: egy kéxcsók.

— Ennyit én is elértem. Hallani szeret
ném végül, hogy miben segíthet.

— Monsieur, ha megfogadja a tanácso
mat ...

— Azt akarom, esek beszéljen gyorsan.
— Ha megfogadja tanácsomat, egyet 

ajánlok: ne akarjon többé közeledni Anetté 
Alisonhoz.

Kirobbant belőlem a düh, de az öreg tü
relmesen folytatta:

•— Bocsánat Monsieur, csak azt akarom 
mondani, Anette Alisont a kollégái is a Jég- 
kiráiynd-nek nevezik. Hagyja őt, ne törőd
jön vele, ellenben — most jön a tulajdon
képpeni szolgálatom -*  megadok egy cí
met.

— Mit csináljak a címével?
— Menjen el éjfél után a Casino Varie

tébe. Ott van egy kis nő. A nőve Mimi Ri- 
vieret. A megtévesztésig hasonlít Anette Ali
sonhoz. Az alakja, a járása, a szeme, min
den, minden. A kis Mimit, aki egyébként 
egy plsssansi béres leánya, «z a hasonlatos
ság tette híressé. A keleti fejedelem, neki 
adta vagyont érő ékszerét, az angol herceg 
a rengeteg pénzét, amivei! felséges atyja út
nak bocsátotta. Monsieur, menjen a Casino 
Varietébe. Nem fogja megbánni...

Becsaptam magam után páholyom ajtaját 
és szidtam a locsogó-száju, hülye franciát, 
aki a megközelíthetetlen, a gyönyörű, az 
imádott „Jégkirálynő" helyett valami kis 
lokál-démont ajánl nekem. Káromkodtam 
magamban, de hirtelen megfolcdkeztem

Selyem, szövet, vászon ,o«ó- 
Aruk, fehérnemű, kesztyű, 
hsrlsnva, divat- és rövidáruk

Sotlis divatkelmék — __
a legdivatosabb anyagok...... .........

Férfi viharkabátok
kltöní, erős kivitelben.......... ........

Férfi rövid alsék
köpperből, előlgombos fazönok.....

5.90

mindenről, mert Anett? Alison lépett a szín
padra. Szinte tébolyult voltam. Ültem a bár
sonyszéken, előremeredve és minden ide
gemmel belekapcsolódva e csodálatos nőbe.

Aztán összecsapódolt a fiigöny. Tapsvihar. 
Anette Alison hajlongott az ünneplő közön
ség előtt, de én már oda se mertem néfcnl, 
hanem —. mint égő házból — futottam ki
felé. El akartam surranni a páholynyito- 
gató mellett, de a ravasz francia utánam 
sompolygott.

— A Quartier TEurope-ig tessék menni. 
A Rue de Turin-on van a Casino Varletté

— Ugyan, hagyjonI
— És ne tessék a nevet elfelejteni. Mimi 

Rivieret.
ő már bizonyosan tudta, mint ón, hogy 

elmegyek h Caslnó Varietébe. Nekem csak 
akkor rögződött tudatomba, amikor a sof- 
förnek bemonltam a elmet.

II.

Mimi Rivieret
X legdivatosabb lokál volt akkor Párisban 

a Varieté. Először itt áhlitottak néger por
tást a bejáróhoz és a tánchoz Itt alkalmaz
tak először különleges hangulat-világítást.

A műsor már lepergett. A zsúfolt terem 
egyik félreeső asztalához ült»m. Vacsorát 
rendeltem és e tipikusan mondain hangulat
ban kezdeti fe'olvadni a nokikeseredésem. 
Pezsgő bontottam a ahogy a Mimim dugója 
nagyot pukkant, már le is telepedett melléin 
egy nőcske. Kedves volt, össze vissza csa
csogott, én azonban nem feleltem. Mogsimi- 
totta az arcomat, én ellöktem a kezét. Erre 
sértődötten felugrott.

— Bizonyosan ön Is Mimi miatt jött.,,
— Tévedés!
—- Most hazudik. Igenis miatta jött. Ré

mes, milyen hülyék a férfiaki Azért, mert 
ez a plassansl cseléd egy híres énekesnőhöz 
hasonlít, hát valamennyien tülekednek fe
léje. Hót csak lakjatok jól velel

E^y divatos és főként nagyon pikáns kup
iét dúdolt, aztán tovább ment. A szomszéd 
asztalig, ahol egy nagybajuszu urnái több 
szerencsével próbálkozott.

Sokáig ül lem egymagámban. A pezsgő a 
fejembe szállt. Anette AHsonra gondoltam 
és sírni tudtam volna boldogtalanságomban. 
Tovább illám. Hirtelen elhatározással oda
intettem egy pincért és hanyagul kérdeztem:

— Mimi Rivieret nincs itt?
Oh, a Mimi, a szép Mimi, — hajlon

gott a pincér, -— dehogy nincs itt, dehogy 
is engedjük őt el. Q.a mi attrakciónk, kó
réin.

■— Kérelem,,,
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csak uj pezsgői

nemmagamban, 
hajnal felé járt,

— Sajnálom, jelenleg nem szolgálhatok 
vele. Fog’alt, s'is voiis piait. A hetes számú 
szeparéban van. Nagyon előkelő társaság
gal. Tessék elhinni, a mi üzletünkbe csupa 
finom ur jár ... Azonban, ha szabadna aján
lanom Vjerát, a kaukázusi táncosnőt...

— Köszönöm, egyelőre '' 
kérek..,

Meddig ültem és ittam 
tudom. Lehet, hogy már 
•mikor valaki megállt az asztalomnál. 

v — ön vár reám?
0 volt! Anette Alison ... azaz nem ö, ez 

a frivol, szemérmetlen tekintetű leány, ép
pen az ellenkezője volt, de mégis hasonló 
hozzá.

— Miinl Rivieret 1 — 
^isan.

Bólintott, hogy ő az.
Gyönyörű hány! Az alakja plasztikus, 

karcsú. A szeme éget, a szája érzékien ki
rajzolt piros vonal, a

mondtam ki han-

r................ , haja vörhenyesen
barna. Csodálkozva, fellobbant vággyal néz
tem és a pezsgő mámorán keresztül most 
már igazán elhittem volna, hogy Gretchen 
szőke parókája nélkül Anetté Alison áll előt
tem.

Megfogtam ernyedten lecsüngő fehér ke
zét és a szám oryan tüzesen érintette, mint 
az öltözőben azt a másikat.

- Phü, de előkelő vagy! — rikoltotta a 
lány >» a lusta, otromba mozdulat, amely- 
lyel le röpködi a székre, egyszerre szétfosz- 
lafta a varázst. A csacsogó nőcske szavai 
jutottak nz eszembe. Neki volt igaza. Mimi 
Rivieret minden szépsége ellenére, közönsé
ges, tunya plassansi cseléd, akinek egyetlen 
szerencséje, hogy hasonlít a híres énekesnő
höz. Talán nem is hasonlít valójában. A 
férfiak tényleg hülyék ...

— Nem, még sem hülyék, — állapítot
tam meg, ahogy elkaptam Mimi egy önfe
ledt pillanatát. Közönségesek voltak a moz
dulatai, ocsmány, szennyes szavakkal dobá- 
lódzolt, látszott rajta, hogy buta és nagyon 
romlott, de mégse tudtam levenni róla a te
kintetemet. Volt pillanat, amikor úgy lát 
tani, semmilyen vonatkozásban nem említ
hető Anette Álisonnal, viszont néha megdöb
bentett a frivol ellentét mögül felvillanó 
nagv hasonlatosság. És minél többet ittam, 
annál inkább ezt a hasonlatosságot láttam.

Részeg voltam, talán nem Is annyira a 
pezsgőtől, mint Mimi gyújtogató közelségé
től.

Felugrottam az asztal mellől és pénzt 
dobtam a pincérnek.

—- Gyerünk, Mimi!
A lány ásított.
— Ne siess, apuskám. 

hozass nekem.
Részeg voltain, de láttam, hogy konzumá- 

lási kötelezettségének tesz csak eleget, meri 
az abszentot a parkettra öntötte.

Átöleltem és a fülébe súgtam:
— Megbolondilsz, Mimi.,, 

utánad.
— Gyere, mert én felkaplak 

veled.
— Lassabban a testtel, mon 

’Az én éjszakámnak ára van..
—- Mit törődöm velcl
ő azonban egy számot mondott. Tagadba- < 

lallanu'. csinos összeg volt frankban. Oda
haza, Plassansban házat vehetett volna érte 
az egykori béres-lány.

Én azonban csak ismételtem;
— Mit törődöm vele!
Az autó száguldott velünk a hajnali utcá

kon. Mintha fáyolon keresztül láttam volna 
a Sainlc Genevieve-lomb lejöit, a Sorbonne 
épületét és n kollégiumok hegyes tetőit. Hir
telen behunytam a szemem. Mimihez si
multam, szorongattam a kezét, de a másikra, 
nz elérhetetlen, az imádott Anetté Alisonra 
gondoltam.

A nagyvárosi éjszaka romlott kis virága 
brutálisan zavarta meg hangulatom finom
ságát. Mimi gyanúsnak, bosszantónak ta
lálta hallgatásomat. Sőt kereken ki is jelen
telis:

— Ha sajnálod a pénzt, még van Idő. Le
szólhatsz és kotródhalsz a fenébe...

Kiejtettem szorításomból a kezét. Már nem 
tudtam a másikra gondolni. Legszívesebben 
kiugrottam volna a robogó kocsiból, de arra 
se volt erőm, hogy a soffőrt megállásra int
sem. Nem tudtam szabadulni a plassansi 
cselédlány testének forró közelségétől. Szin
te megperzselve buktam rá a szájára.

Szűk kis utcában állt meg az autó. Fel
mentünk az első emeletre. Mimi kulcsol vett 
elő és szörnyűt káromkodott, mert nehezen 
talált l*e  a zárba.

A szobája Ízléstelen, de tiszlaság-szagu 
volt. A falon mnziszinészek arcképei, rossz 
keretben. Hatalmas, csúnya divánpárnák 
színesedtek minden sarokban és n bútorozott 
szobák sablónos, puhafa bútora siváran ásí
tott l»elc a cifra garnirozásba.

Mimi ledobta kabátját, kalapját, aztán 
éléin állt:

— Mit szólsz a szobámhoz? Csinos, mi’ 
Nézd csak a képeimet... Te, ereket a 
CaíTé Miroire-ban vagdostam ki a Sourir- 
ból...

—. Csinos, — mondtam és magamhoz 
öleltem karcsú testét.

ö azonban kibontakozott az ölelésből.
— Nem bizalmatlanságból ez, apus, de.. . 

előbb az anyagiakat.jobb hamar túlesni 
jaj**.  ___________ _____

Az ízléstelenségekkel zsúfolt lakásban hl- 
degedő érzéssel álltam szemben ezzel a rom
lott asszonnyal, .aki mohón zárta fiókjába 
az aranyakat és már-már a kabátomért nyúl
tam ...

Mimi észrevette a szándékomat és a nya
kamba ugrotL

— Akarom, hogy maradj.,.
...Délfelé, amikor lefelé mentem a ko

pár '.épcsökön, kesernyés izek olvadoztak a 
számban. Ebben a percben utáltam Mimi 
Rivieret, aki közönséges volt, mintha tegnap 
még cselédszobában hált volna, romlott, 
szívtelen, mint aki minden fertőben meg- 
hentergett. De a teste szebb, mint a karrarai 
márványból faragott Vénusz-szobrok.

Anelte Alisont azonban nem tudta feled
tetni velem. Ha énekelt, ott ültem a páho
lyoméin, hallgattam, néztem és boldogtalan 
voltam. Boldogtalan, mert egy Ízben már az 
öltözőjébe se nyertem bebocsáttatást, ami
kor pedig kegyeskedett kinyitni előttem az 
ajtaját, lesújtott a ridegségével.

III.

Aneffe Alison
Mindenesetre Ivánnak köszönhetem azt, 

hogy legalább az énekesnő sza'.ónjáig el
jutottam. Ezt is csak egy ilyen ügyes diplo
mata tudta keresztül vinni. Anelte Alison 
szenvelélyes műgyűjtő volt, a Rue de St. 
Petersburgon levő palotája zsúfolva volt rit
kaságokkal és Mikécsy azt mesélte rólam, 
hogy csodálatos porcelánjaim és éremgyüj- 
teményem van. Ennek a révén kerültem el 
a legközelebbi csütörtöki teára.

Szobalányok, komornyikok fogadtak a 
hallban, amelynek sötét tölgyfa-burkolata 
régi kastélyokra emlékeztetett. A diszting- 
vállságnak, a különleges előkelőségnek a le
vegője csapott meg. A szalonban fekete
ruhás liainvasszőke hölgy fogadott. Az igazi 
Anette Alison, aki egy árnyalattal kedvesebb, 
de sokkal előkelőbb és talán még szebb volt 
annál, akit az Opera öltözőjében láttam ed
dig.

Bemutatott • vendégeinek, akik között 
egy iparmágnás felesége és egy aktív mi
niszter is helyet foglalt.

Az énekesnő minden mozdulata előkelősé
get, graciözitást sugárzott, de ahogy betöl
tötte a teámat és ránéztem, megdobbant a 
szivem az egykori plassansi cselédre, Mimi
re való emlékezéstől: attól, hogy a félig le
hunyt szempiUák mögött villanásnyira 
ugyanazt a tekintetet láttam, mint amilyen 
a Mimié.

Kezemet odaérintettem az övéhez és ösz- 
szecsukott szám mögül clöparázslottak az 
elragadtatás szavai:

— Mondd már!..,
— Gyönyörű ... gyönyörű .. •
— Parancsol, Monsieur Hegedűs?
Ezt kérdezte fölényesen, megsértett önér

zettel.
— A' tea színét dicsértem, — dadog

tam én.
— Czejlonból hozatom, zárt üvegtégelyek

ben szállítják...
Később, ahogy szállingóztak a vendégek, 

mellém ült.
__ Mikécsy gróf mesélte, hogy a báró ur 

szereti a régi porcelánokat.
— Igen, nagyon szép gyűjteményem van.
— Persze, odahaza, Magyarországon.
— Boldogan megmutatnám, ha eljönne 

velem ...
— Oh én nem mozdulhatok Párisból. 

Egyelőre legalább is nem.
Á hangjában volt valami messzevágyódó 

melankólia és én öntudatlant!.’. megérettem, 
hogy valami titokzatos 
lozza be az éleiét.

— Óhajtja megnézni 
kérdezte hirtelen.

Bámultam, dicsértem 
hasem volt érzékem az 
De, hogy újabb látogatásomat előkészítsem, 
azt mondtam.

— Két csodálatos kis szobrot hoztam Af
rikából. lla elfogadná... örömest elkülde
ném, azaz inkább hoznám, mer senkire nem 
bízom ...

— Lekötelez a kedvessége..*
Napokon át hajszoltam az ószerészcknél 

két valamire való régiséget és Iván segítsé
gével ki is választattam egy ónix Buddha- 
szobrot és egy tizenkélkaru istennő fából 
faragott képmását.

Az dlőkelő protektorok hajszálnyival 
több kedvességet hoztak számomra a leg
közelebbi csütörtöki teán, de esdeklő tekin
tetemet most se vette észre Anelte Alison.

Ugyaneznap este, önmagam előtt is szé
gyenkezve, besomfordáltam a Rue de Tú
ri n-Ive és benyitottam a Casinó Varieté aj
taját. Tzienegy felé járt. Mimi Riviere-t 
nem láttam sehol. A pincér felvilágosított.

— Oh, Mimi, a mi attrakciónk, érdekes 
leány. Csak éjfélkor jelenik meg nálunk.

1 Felugrottam, elrohantam, de éjfél után 
( ismét visszamentem. Éppen Mimi produ- 
’ kálta magát a parketten. Minden idomát re- 
1 zegletö keleti hasláncot járt, kissé grotesz- 

kiil, de annál több szemérmetlenséggel.

Még egy abszenlot

Vágyódom

és rohanok

petit coco.

a vitrinemet?

szomorúság fátyo-

mindent, holott so- 
antik holmik iránt.

csillárok es világítás rt.
VII, Erzsébst-körat 41.
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a

zu- 
vá-

el-

nem

— Észrevett és kéretlenül az asztalomhoz 
jött

— Akarod, hogy leüljek?
—- Parancsoljál . . «
— Hozass vacsorát. És pezsgőt Is ren

delj ... és sósmandulát és vegyél nekem 
virágot ettől aa öreg nénitől. Az összes virá
got vedd meg nekem . . •

Ezúttal kissé többet ivott, mint az első 
alkalommal. Láttam, hogy mámorosra 
gyullad a szeme, de — csodálatos — az 
ocsmány szavak elfogytak szájáról.

Amikor az autó vitt bennünket a Sainte 
Genevieve domb felé, egy kissé hozzámsi
mult és kereste a kezemet.

— ügy érzem, te más vagy, mint a többi 
férfi . . .

A néhány szóból tisztán kicsendüflt Anette 
Alison busongó hangja és én odaborultam a 
lány kezére.

— Egyetlen ... te egyetlen ...
Mimi azonban már érdesen, teleszájjal 

nevetett.
__ Fenéket vagy más. Szentimentális állat 

vagy te is . . . de azért tetszel nekem, mon 
petit coco . i .

A lakásban persze megint a pénzt kérte 
előbb, még hozzá aranyakban, mert a papír
pénzben nem bízott. Egyszer régen, egy 
szemtelen spanyol becsapta papírpénzzel. 
Azóta csak tisztacsengésü aranyat fogad el.

— Nem hamis? — nevetett és sorra fogá
hoz kocoktatta a pénzt.

Undorodtam tőle, de a következő perc
ben, ahogy fejének a tartásán Anette Alison 
mozdulatát fedeztem föl, odatérdeltem efléje 
a szőnyegre.

— Szerellek ... a világon mindenkinél 
jobban szeretlek . . .

— Akkor adj még pénzt . . . sok pénzt adj 
nekem és én is szeretni foglak . . .

Kínlódtam, szenvedtem. Felülkerekedett 
bennem az undor és már rohantam az ajtó 
fellé. De ahogy visszafordultam, a vöröses 
haj frou-frouinak az árnyékában Anette 
Alison szeméi láttam, igen, tisztára az ö si
mogató, csillogó szemét és ráfordítottam a 
zárra a kulcsot.

így éltem, kínlódva, gyönyörökbe 
hanva, utálkozásra ébredve, reménytelen 
gyakozásban a két nő között.

— Utazz haza — intett Mikécsy.
— Igen, hazamegyek, holnap örökre 

megyek . . .
De másnap csütörtök voflt és én délután 

a Rue de St. Petersburgi palota szalonjában 
ültem az iparmágnás felesége, az akiiv mi
niszter és egy csomó unalmas ember társa
ságában. Lestem az énekesnő minden moz
dulatát, tekintetét, szavát és, amikor bucsu- 
zásnál rámnézett, már tudtam, hogy 
utazom haza,

r IV. ' •
Halálgondolafok

Minden héten olt ültem Anette Alison 
szalonjában és talán csak ezekért, a csütör
töki napokért éltem már.

Pedig az énekesnő egyedül sohasem fo
gadott, egy bizalmas szava, egy melegebb 
tekintete alig volt számomra. Valóban, jég
királynő — gondoltam — és megesküdtem 
Mikécsynek, hogy nincs szive. Látta, hogy 
szeretem, hogy szenvedek miatta és nem 
könyörült. Vigyázott, hogy bucsuzásnál egy 
pillanattal tovább ne érinthessem kezéhez 
az ajkamat, vigyázott, hogy a szememből 
sugárzó vágyakozást ne önthessem szavakba, 
hogy a ridegen kimért távolságból egy moc
canásnyit ne juthassak közelebb hozzá. Ma
gam sem tudtam már, mit remélhetek: csak 
etilem bűvös közelében a csütörtöki teákon.

És mind gyarabban, már majdnem min
den nap felkerestem a Casinó Varietében 
Mimi Riviere-t. Ha véletlenül nem találtam 
ott, üvölteni tudtam volna a kíntól, a bosszú
ságtól, amikor pedig felém közeledett buja, 
kokottos járásával, vagy amikor a parketten 
a hasláncot lejtetle. pompás idomainak ki- 
hangsuly ozásával; az arcába tudtam volna 
csapni, két kezemmel megfojtani, hogy miért 
mocskolja be hasonlatosságával azt a tiszta 
másikat.

Ezt egyszer meg is mondtam neki. Cso
dálatos módon nem sértődött meg. Csöndes 
sóhajtással mondta:

— Talán te mégis más vagy, mint a 
többi . . .

— Meghalok Anette Alisonért — sírtam 
bele a Varieté füstös, áporodott levegőjébe 
és akkor simogatásnyira fejemen éreztem 
Mimi kezét.

De mikor ránéztem, már vihogott szo
kásos hangosságával és már volt egy brutá- 

■ lis szava is, amely feledtette kezének előbbi 
lágy mozdulását.

Ezen az éjszakán a cifra párnákkal, a 
Sourir-ból kivágott képekkel ékesített la- 

1 kásban megint elsírtam Anette Alison nevét 
és amikor Mimi közbe akart szólni, durván 

1 rászóltam:
— Hallgass! Utállak, mert élsz, mert kell, 

hogy lássalak, hogy a karomba öleljelek . . . 
kell, mert azt a másikat hajszolom ... a 

1 másik után érzett szomjúságomat akarom

’ ftudipMl, Í933 müjtu •

veled csillapítani. Pedig undorodom tőled dg 
az a másik . . .

— Az a másik talán jobban tud színész 
kedni, de talán nálamnál is utolsóbb 
rongy ... !

— Ezt mered ... ezt mered , ■ . — kláL 
tottam eszelősen és életemben ekkor ütöttenj 
meg először — és utoljára — nőt

___ - ; —..............
tómat, de a lány elkapta a kezemet.

___ vB -- ------- j-r---  • I
Fölugrottam, magamra rántottam kabfc

— Üss, verj, rúgj, de tudd meg, hogy én^
— Mit tudjak meg?
— Menj . , . menj . , . jobb, ha sohasem 

látlak . . .
Két nap múlva a Rue de St. Petersburg! 

paflota szalonjában Anette igy búcsúzott 
tőlem:

— Uj, nagy szerepre készülök. Vissza kell 
vonulnom hosszabb időre a társaságtól , . B

— Mit jelent ez, művésznő?
— Kizárólag annyit hogy minden időmet 
tanulásra szentelem. <
— És a csütörtöki teák?
— Egyelőre elmaradnak.
— Mikor láthatom?
— A premieren, az Operában * . , 1
Szólni akartam még, vagy talán leborulnf

elébe és könyörögni, hogy engedje meg: lát
hassam néha, csak pillanatokra láthassam*  
de ő már becsukta maga mögött az ajtót

— Erre, Monsieur, erre parancsoljon —- 
mondta a komornyik és én úgy lépdeltem 
utána, mint akit kiűztek a paradicsomból.

Este Mikécsy gróf felkeresett a szállodám
ban és közölte velem, hogy másnap autó- 
turára megy, tartsak vele. Elfogadtam * 
meghívást, hiszen Anette Aflison-t úgy sem 
láthatom. Mimitől pedig menekedni aka
rok. Beköszöntött a tavasz, arpikor vissza
érkeztünk Párisba. Persze, már az első estei 
ott ültem a Casinó Varietében. Amikor Minit 
meglátott, a nyakamba ugrott, aztán hirtelent 
megcsöndesettséggel leült melléin.

— Azt hittem, soha nem.................. ...
— Azt akartam, de nincs 

arcod beesett.

pedig menekedni aka-

— Az 
voltál?

Aggódón nézett rám, de

jössz többé a , a 
erőm hozzá.
sápadj Beteg

Aggódón nézett rám, de én már tudtam, 
hogy ezek az emberi megnyilatkozások pil
lanatnyi szeszélynek számítanak nála. 
Éppen ezért mérgesen vágtam vissza:

— Mit törődsz velem! Rendeltess velen*  
pezsgőt, pocsékold a pénzemet és egyébbel 
ne törődj.

__ Azért is egy pohár cltrom-fröccsöt fo
gok inni.

— Igyál és menj a meztelen bájaidat mu
togatni, remek hastáncod közben.

Feje lehorgadt és én már-már arra a cső- 
dára sífithftottam, hogy sírni fog, amikofl G 
vadul felugrott és húzott magával.

— Nem iszom « . > nem táncolok a * a 
gyere . . . gyere innen . , .

Az autóban szótlanul ült mellettem éf 
odafent, a szobájában, amikor eCéje dobtau^ 
az aranyakat, szinte könyörgőn mondta;

— Nem, ma nem akarok pénzt . . .
— Akkor itthagylak. Ne mondd, hogy be

csaptalak, mnnt a spanyolod.
— Hallgass, halgass — esdekelte és kezét 

a számra tapasztotta.
— Tedd el a pénzedet, vagy itthagylakf 
Goromba volltam hozzá, hiszen gyűlöltem 

őt, mert nem tudok szabadulni tőle. Mindig 
durvább lettem hozzá, inért egyre jobban, 
éreztem, hogy a hatalmában tart. A hatal
mában, mert Anette Alison ellen ö az or
vosság. Orvosság? Méreg! Méreg, amely 
beleeszi magát a szervezetembe és, ha bele
halok, akkor se tudok leszokni róla.

Csodálatos, ahogyan az én viselkedésem 
egyre nyersebb lett, úgy lágyult, szelídült 
kedveskedövé a romlott Mimi. És mégis 
mindennap úgy mentem el tőle, hogy soha 
többé vissza nem térek hozzá. De, ahogy 
jött az éjszaka, rohantam a démonná ved
lett plassansi cselédlányhoz, 'hogy legalább 
egyetlen pillanatra hihessem: Anette Alison 
van melettem.

Démon? Már talán nem Is volt démon a, 
Casinó Varieté hírhedt csifllaga. A durvasá
gairól ugyan nem tudott leszokni, de a pén
zemet reggelenkint visszacsusztatta a zse
bembe és egyszer, amikor fejgörcsöt kaptam: 
nála, hajnalig rakta homlokomra a vizes
borogatást.

Közben megvolt az Operában Anette pre- 
miérje. Hatalmas orchidea arranzsmant 
küldtem neki, de az ödtözöjében nem fo
gadott.

Otthagytam az előadást és rohantam Mi
mihez. Nem volt a Casinóban. A lakásán 
se találtam. Kisétáltam a Szajna partra és 
talán életemben először, őszinte kivánkozás- 
sal gondoltam a halálra.

Hazaérve, a portásnál levél várt:
„A holnapi teámon szívesen látom. 

Anette Alison.**

V.

Cselédnek se kelless
Másnap az énekesnőnél a szokott társasá

got találtam, pillantással sem juttatott a 
számomra többet, mint ezideig és — mint 
később kitűnt — a meghívást annak kö
szönhettem, mert egy vételre ajánlott porfir- 
váza valódiságáról szeretett volna meggyő
ződni.

Mérgesen, csalódottan léptem ki a kapun*  
És folyt minden a régi mederben. Azaz, nem 
minden, mert Mimi folyton újabb meglqp*  
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léseket tartogatott számomra. Csöndes, 
hallgatag lett Kedveskedésre vágyott, hálás 
▼olt egy csokor ibolyáért, amit pár souérl 
vásároltam neki. Ekkoriban voltam hozzá a 
leggonoszabb. A szentimentalizmusa, a 
könnyektől megfénysedö szeme idegesített.

Egyik éjszaka elfojtott zokogásra ébred
tem. Mimi a hajamat simogatta én zöpögve ■ 
sirt.

— Megbolondultál!?
— En . . . én . . .
— Hagyj békét és aludj!
Abbahagyta a sírást, ijedten elrántotta a 

kezét és ebben a percben szívből sajnáltain, 
mert ráébredtem a titkára: Mimi szeret en
gem. Igen, szeret, életében talán most sze
relmes először ez a romlott lány és ez 
okozta átmenetnélküli megváltozását. Ezért 
lett hallgatag, gyöngéd, ezért nem táncol es
ténként a parketten, citromfröccsöt Iszik és 
lepréseli az ibolyáimat.

Ez a ragaszkodó, einberiebbre formáló
dott Mimi még inkább sejttette vetem, mit 
jelentene számomra Anetté Alison szerelme 
és még jobban gyűlölni kezdtem a kis lokál
démont.

Minden este ott ültem az Operában, hall
gattam, néztem az énekesnőt és kezdtem le
szokni a Casinó Varietéről!. Nagy része volt 
ebben Mikécsynek, aki — a legrosszabbtól 
féltve — el nem maradt mellőlem és társa
ságba, szórakozóhelyekre cepelt.

A csiilörtöki teákról azonban nem tudott 
lebeszélni. Rendületlenül olt ültem az ipar
mágnás felesége, az akiv miniszter és a ko
pasz urak társaságában. Az énekesnő néha 
megmutatott vitrinjében egy-egy újabb szer
zeményű ritkaságot és Ilyenkor boldogan di
csértem a hozzáértését. I)e erre a kitünte
tésre is ritkán érdemesített. Alig szólt hoz
zám, mintha csak meg akarná magát bosz- 
szulni Mimivel szemben tanúsított bánás
módomért: ridegebb, kegyetlenebb volt, mint 
valaha.

Egyik este, amint — rendes szokás sze
rint — beültem operai páholyomba, az elő
adás kezdete előtt bejelentették, hogy Anette 
Alison hirtelen megbetegedése miatt nem 
énekelhet. Felugrottam és rohantam a Rue 
de St. Pelersbourgra. A komornnyik ridegen 
állt elém.

— Sajnálom, Monsieur. a művésznő be
teg, senkit nem fogad.

Névjegyre pár sort írtam:
„Bocsásson meg e késel látogatásért. 

Betegsége nyugtalanít, látnom kell, ha 
csak pillanatra is."
Néhány szál fehér szegfűt, a kedvenc vi

rágját vjjtem magammal és. a ilíyjjcggyel 
együtf béküldtem.

A válasz ez volt:
„Köszönöm a virágokat, az orvosom nem 

'engedélyez látogatásokat."
Meddig kószáltam lehorgasztott fejjel ezen 

t szomorú éjszakán, magam se tudom. Arra 
eszméltem csak, hogy ott állok a Rue de Tu- 
rln-on a Casinó Varieté előtt. El akartam 
futni onnan, de a néger portás már tárta 
előttem az ajtót.

Mimi ezen az estén ismét a régi bastáncát 
járta, szertelen, szilaj volt, közönséges Is és 
megint elszedte a pénzemet. „Palira fogoll*',  
ahogy az 6 szótárában állt és az öreg virág
árus asszony teljes vörösrózsa készleté! meg
vetette velem.

A vörös rózsákat elrendezte otthon az Ízlés
telen vázákban, aztán minden átmenet nél
kül a nyakamba esett.

— Légy jó hozzám.«.
— Mi történt Mimi?
Elkapta a kezemet és odaszorltotta forró 

arcához,
— Istenem, ha mindig mellettem marad 

hatnál,..
Engem idegesített a azenlimenlallzmnia.
—Ugyan ne komédiázzl

Leroskadt elém és átölelte a térdemet.
— Könyörgöm hozzád, ne hagyj el engem. 

Tégy velem amit akarsz. Üss. rúgj: én hű, en
gedelmes cseléded leszek ...

Ahogy fetrcngelt előttem nagy alázatossá
gában, hirtelen fölrémlelt képz-s’c'.emmben

Anelte Alison konok ridegsége, csolá’atos és 
elérhetetlen szépsége. Egyetlen felém ivelő 
mozdulatát láltam, ahogy királynői kegyes
séggel nyújtja csókra a kézé*,  Kinéztem Mi
mire és, mintha ő lenne az oka, hogy az éne
kesnő beteg, hogy egy pillanatra se engedőit 
be magához, brutálisan odébb löktem őt. 
Hanyatt esett a spárga-szőnyegen és hisztéri
kus idegrohamban kiáltoztam.

— Nem kellesz nekem! Utoljára hallgat
tam a siránkozásodat. Amíg mark >lhd a pén
zemet, amíg komisz és rossz voltál, kellettél. 
Most utállak. Cselédnek se kellesz, bír ilyen 
minőségban meglehetős praxist szereztél Plas- 
sanshan...

Láttam, elsápadt az arca, a arája megrán
dul és olyan végtelenül szomorú tekintettel 
mered rám, hogy le kellett sütni a szememet.

Melléje térdeltem és simogattam az arcút.
— Ne haragudj Mimi, belátom, hogy elra

gadtattam magamat...
VI.

Csoda történt!
Délfelé a szobalány keltett fel. Levelet ho

zott be. Mimi irta.
„Utoljára beszélni szeertnék veled. Délután 

négykor felkereslek. A küldönccel megken
heted: otthon talállak-ef

Ml ni."
Csütörtök volt és tudtam, ha megkötöznek 

is, ötkor Anette Alison szalónjáhnn ke’.l len
nem. Ha beteg Is, ha senkit se fogad, dt ne
kem be kell jutnom hozzá, különben meg
őrülök. Kezemben volt már a ceruza, hogy 
valami ügyes kifogást vessek papírra, d» az
tán eszembe jutott: ha négykor jön Mimi, 
Ötig kényelmesen lerázhatom. Egy kis lelki- 
ismeretfurdalást is éreztem tegnapi viselkedé
semért; gondoltam, illő lesz megvigasztalni 
szegény kislányt. Likőrt bontalok majd és 
valami csinos kis ajándékkal is meglepem. 
Hiszen azt írja, utoljára akar beszélni velem. 
Remek, hiszen nekem is végleges elhatározá
som, hogy feléje se nézek többé.

„Örömmel várlak, — Írtam neki — ha egy 
órányi időt is tudok csak szakítani a szá
modra."

Jó étvággyal ebédeltem Mikécsyvel és 
utána együtt mentünk he egy ékszerészhez, 
ahol hatalmas brilliánsköves gyűrűt vásárol
tam Mimi számára.

— Végkielégítés, — mondtam mosolyogva 
és Mikécsy elégedetten bólongatott,

— Ideje, hogy észretérj.
— Vége barátom, ma látom öt utoljára.
— Adja Isten ...

. .A. szálloda .elölt elbúcsúztunk. Felmentem 
a szobámba, de alig bújtam bele hídkobá- 
tómba, kopogtak.

Az órára néztem. Négyet mutatott.
— Szabad, — mondtam és vártam Mimi 

szeles ajtónyitását.
Az ajtó azonban csöndesen nyilt kJ és be

lépett a szobámba ...
Azt hittem káprázik a szemem, talán el

veszítettem öntudatomat, vagy álmodom. 
Nem, ez nem lehet valósági

A szobámba Anette Alison lépett be Kar
ján a nagyszáru vörös rózsák, amelyeket 
tegnap vásároltam Miminek a Casinó Va
rieté öregasszonyától.

Fölugrottam. Két lépést tettem előre, az
tán megbénult minden akarásom. Csak da
dogni tudtam.

— Nem, ez csak álom lehet... Ez csak ...
Az énekesnő felém jött és arcán friss, vi

dám mosoly virágosodon. A jégkirálynő, a 
szívtelen, büszke Anette Alison szinte szerel
mesen mosolygott és ettől a mosolytól össze
olvadt arca a plassansi cselédével. Csoda tör
tént. Két ember, két hasonló cs egymástól 
mégis olyan messze álló ember egyesült a sze 
mem előtt egy eddig ismeretlen, ragyogóan 
szép és teljesen uj teremtménnyé. Csoda tör
tént!

A gondolatok őrült kavargásban táncoltak 
Agyamban és szám ugy nyílott kiáltásra, mini 
a túlfűtött kazán szelepe.

— Mi ez a komédia? Beszéljen!
Az énekesnő... vagy a lokál-démon . t »

Ax elrabolt műkincs 
kaland, szerelem, hajsza fél Európán át cí
men szenzációs bűnügyi regényt közlünk 

Seg&sdy László tollából.
Ennél a pompás regényünknél alkalmat adunk olvasóinknak arra, hogy ne 

csak mint olvasók, hanem

mint sz&r'xok sz&rsp&ljenok
Ezért a regényt

egyik, előre meg nsm határozott, érdekes 
részénél megszakítjuk, egy részt kihagyunk 
belőle és ugy folytatjuk a kővetkező héten

Ezt a kihagyott részt, amelyet már most,a regény közlése elölt, zárt borítékban 
közjegyzői letétbe helyezünk,

az oSvasóinknak kellkitalálniok
Előrebocsátjuk, hogy nem kívánunk írói munkát, tehát

a kihagyott részt nem kell teljes egészében 
megírni, csak azt kell eltalálni, hogy mi a 
cselekménye, mi történt benne az általunk 

közölt következő folytatásig?
A megfejtők között

400 js&ng3s készpénziutalmat és 
más nagyértőkii dijakat asztunk ki

I. dij
II. dij

III. és IV. dij

S00 pengi
100 pengő

50—50 pengő
A kihagyott ri.zt a kihagyástól számított két hét múlva leközöljük, hogy 

ellenőriz hessék a megoldások helyosségét.
Azt, hogy a regényt mikor szakítjuk meg, előre nem közöljük, csak az előző 

számunkban fogjuk felhívni olvasóink figyelmét arra:

Vigyázat: A regény ezután kővetkező ré
szét kihagyjuk. Tessék kilátóin! a kihagyott 

rész tartalmát.
A megfejtés megkönnyítése céljából a következő héten a regény közlését ott 

folytatjuk, ahol a kihagyott rész után az események folytatódnak.

Olvasóinknak tehát ezt az íirt kell megoldá
sukkal kitölteniük, amely a cselekményben 

a megszakítás miatt mutatkozik.

nem, ez mégis csak Anette Alison vost, az 
imádott, a drága Anette Alison, aki sohasem 
látott mosollyal arcán megfogta a kezemet és 
melléin ült.

— Beszélni fogok, mindent elmondok ...
Elkaptam a kezét, mert még mindig attól 

fáltem, káprázat minden és mire megdörgö 
löm a szememet, Mimi lesz mellettem.

— Mindent elmondok, — ismételte 5 — 
mert valóban komédia volt az, amit pár éve 
játszom sikerrel..»

— Anette, gyönyörű, Imádott Anette ...
— Várjon. El kell mondanom, hogy bele

buktam a komédiázásba. Nem bírom k.vAbb. 
Nincs már erőm hozzá. Re k«ll látnom, én 
is csak ember vagyok. Nincs már Jégklrálynö. 
Szivem van nekem is; életemben először 
éreztem meg, hogy nekem is van dobogó, pi
ros szivem. Én ... szeretem magát..

Nem gondolkodtam már azon, vájjon 1 áp- 
rázat, álom, hazugság-e mindez: karjaimba 
szorítottam azt, aki után hosszú hónapok óta 
sóvárogtam, akit ugy szerettem, mint még nőt 
soha az életeml>en.

Amikor kibontakozott az Ölelésemből, szo
morú mosollyal mondia-’

— Szegény Mimi, ő sohasem kapott ilyen
forró csókot.., ■

Engem hajtott a türelmetlenség.

— Könyörgöm, beszéljen. Mondjon el min
dent.

— Mindent elmondok, csak türelmet ké
rek. Elvégre szegény Mimit már nem ke 11 ki
dobnia, hogy ölre a Rue de St. Petersbourgon 
lehessen nálam. Tudja mit, azt a kis teát itt 
magánál is megihaljuk ...

A kíváncsiságtól, az irgalomtól égő arcomat 
nevelve simította végig.

— Vagy hiányozni fog az iparmágnásné, 
az aktív miniszter és a többi kopasz ur tár
sasaga ?

— Veled akarok lenni kettesben, örökra 
veled ...

— Most még hármasban vagyunk drágám. 
Enged je meg, hogy valami egészen kevés itt
maradjon még Mind Riverelből. Tűrje meg 
őt, mert ha ő nincs, maga csak a régi távol
ságból sóvároghatna Anelte Alison után, aki
hez embernek a vágyakozása még nem jutott 
cl soha ...

Az énekesnő hirtelen a régi Jégkirálynői 
pózba merevedett és mintha cerclét tartana a 
szokásos csiilörtöki teán, tréfás hanghordo- 
zássaJ mondta:

— Az ódon ritkaságokról vn|ó eszmecse
réink helyett ma én mondok el egy történe
tet...

— Kíváncsian hallgatom.
—- íme a mese ... Nem hazugság, hogy

Foglalt meg...!
azeg6szvHaasa|t0banparailanuiail0 FOfijáK IHC§|b»b»

teljesen UISZ9PQ

uoniigyi Koraszireltuenvversenyt kezdünk meg, au...
A győztes Jutalma :
Ml szama*,  leülheti lelles nyaraitól kOilsege - ezenkívül rengeteg nyeremény
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Plassonsból jöttein, aminthogy az is igaz, 
hogy tizenötéves koromban még mosogattam, 
söpörtem a patikuséknál és egy világító
udvarra nyíló nblnku cselédszobában háltam. 
Egyszer Lyonból vendég jött a patikusékhoz. 
Kis fekete kcrskeszakáltu, cvikkeres ügyvéd 
▼olt ez, jómcnetelü irodája volt Lyonban. A 
szőnyeget poroltam és — rendes szokásom 
szerint — nagyvidáman énekeltem. Lefort ur, 
a lyoni vendég, a kertben sétált és ahogy éne
kemet meghallotta, odasietett hozzám. Fekete 
kis szakálla kémikusán ugrándozott izgalmá
ban, amint azt mondta: „Gyermekem, kincs 
van a torkában ...“

—- En csak néztem rángatódzó szakállá! 
és nem tudtam elfojtani nevetésemet.

„Kincs van a torkában!” — ismételte ö és 
már húzott is a szalónba, leült a zongorához, 
hogy kisérjen engem, de én csak buta kis nép
dalokat tudtam, amelyeket viszont ö nem 
ismert.

— Ez azonban nem tompította lelkessé
gét. „Mindegy, a hangja gyönyörű és én ga
rantálom, hogy világkarriert csinál.“

— En azt se tudtam, mit beszél, nem tud
tam és néztem, hogyan pakolják össze sze
rencsét, ilyen nagy szerencsét”, én csak áll- 
ram és néztem, hogyan pakolják össze sze
gényes poggyászomat és tulajdonképpen ak
kor eszméltem föl, amikor a lyoni személy
vonat másodosztályú fülkéjében ültem, szem
ben Lefort urral.

— Fejét hátrabillentve aludt Lefort ur és 
láttam, hogy füléből fekete szőrpamacsok 
állnak ki. Valami határozott utálatfélét érez
tem iránta és ez fokozódott, amikor később 
felébredt és puha, lágy tenyerébe szorítva ke
zemet, nyafogó hangján mondta: „Ha okos 
lesz, ha rám hallgat, világhírűvé teszem . .."

— Én bólogattam, hogy okos leszek, hogy 
hallgatok rá és nincs kifogásom ellene, ha vi
lághírűvé tesz, pedig tizenhatéves buta kis 
fejemmel, primitív elképzeléseimmel fogalmat 
fc- alkothattam arról; mi a világhírnév, hiszen 
azzal se voltam tisztában, miért kellett ott
hagynom Plassansi, a világitó udvarra nyíló 
kis szobát és miért ülök a bársonypamlagos 
.vonaton ezzel a szőrpamacsos fülü urral.

„Ha okos lesz, ha hallgat rám", — milyen 
Bokszor duruzsolta még a fülembe ezt nya
fogó hangján és milyen hamar meg kellett 
tanulnom ennek n szörnyű jelentőségét. Ta
lán két hete laktam Lefort ur palotájában, 
amikor éjszaka rámtörle az ajtót. Védekez
tem minden erőmből, sikoltozni kezdtem, 
kaimoltam, harapjam, A meg csak lihegte; 
»,Ha okos lesz, ha hallgat ráin .. .**

— És én „okos" lettem, én „hallgattam" 
rá, mert gyenge voltam a védekezésre, mert 
fizenhatéves voltam csak, mert megkóstolta 
)>őröm a finom selyemfehérnemü érintését, a 
fnvance fürdőkád simogató melegvizét és már 
irtóztam altód, hogy valaha is visszamenjek 
Plassansba, a jódszagu patikusházba.

— Ahogy hosszú tél után hirtelen növésbe 
kezd az első napsugár lágy csókjainál az ab 
lak közt csenevészedő virág, ugv nyíltam én 
meg, hirtelen tárulkozással az uj csodák be
fogadására. Máról-holnapra, minden átmenet 
nélkül illeszkedtem belé nz úri életbe. Amel
lett iitálfnm Lefort urat, még ma Is gyűlölet
tel gondolok rá, de utólag is i.»eg kell állapi
tanom róla, hogy kitűnő rendszere volt a ta
nításra, a kiképzésemre és ettől még saját 
intő céljai se térítették el.

— Az énektanítással egyidejűleg meg
kezdte másirányu kiművelésemet is. Első
rendű magániskolában készítetlek elő vizs 
gáimra, nyelveket tanultam, Lefort ur kiállí
tásokra, tárlatokra cipóit, magyarázott, be- 
Szélt, beszélt, amig meg nem nyíltak szemeim 
a művészet örök, múlhatatlan szépségeinek 
befogadására.

— Már lelkesülni tudtam ery Michel An
géláért, egy régi metszetért, szépkötésü 
könyvért, szoborért, C.yranot szavaltam a szo
bámban és főként énekeltem a híres akadé
miai tanár óráin, akinek tanítását súlyos 
aranyakkal fizette meg Lefort ur.

— Közben megpróbáltam lázadozni Le
fort ur ellen. De eredménytelenül. A halai 
mában tartott, erőszakos volt és egyre sut
togta: „Ha okos lesz, ha hallgat rám" és én 
undorral, irtózottal fizettem szörnyű árat Le
tart ur gondoskodásáért, áldozatkészségéért. 
Sokat sírtam, boldogtalan voltam, hiszen én
• tisztaság után vágyódtam, én térdelve szok
tam Imádkozni a plassansi oltár előtt a lour- 
dcsi Szüzhőz.

—- Lefort ur azonban könyörtelen maradt. 
Valószínűleg szeretett engem a maga egyéni, 
iérréki módján, hiszen később a feleségévé 
akart lenni. Én azonban egyre jobban utál
tam és minden vigaszom a tanulás volt. 
Húszéves koromban lényegesen műveltebb 
voltain, mint bármelyik Jólnevelt, előkelő uri- 
lány, ezenkívül magam is tudatára ébredtem 
innak, hogy „kincs van a torkomban". Ezt
• tudatot főként énekmesterem elragadtatása 
érlelte meg bennem. Éreztem, hogy most 
már megállhatok a magam lábán, de éreztem 
•zt Is, hogv nem vagyok adósa Lefort ur 
nak. ö sokat tett értem, neki köszönhettem 
talán mindent, de ő rosszabb volt az uzso 
Zásnál, mert busásan fizettetett velem. El- 
izedle az arcomról a mosolyt, elszedle az il
lúzióimat, megölte az álmodozásaimat, meg 
Bité az akaratomat, leigázoll és én undorodni 
tudtam csak tőle.

— Másnap megszöktem a házából és meg 
M álltam Páriáig. Kevés pénzem volt, tehát

sürgősen kereset után kellett néznem. Éne 
kelni akartain és naivul azt hittem; ha meg
hallják hangomat, minden ajtó megnyílik 
előttem, a szinigazgatók leborulnak a lábam 
elé és szórják felém az aranyat.

— Már elképzeltem magainat a hatalmas 
színpadon, amint énekeltem Toscát vagy a 
Pillangó kisasszonyt és Páris viharzó tapssal 
ünnepel engem.

— Keservesen csalódtam. Az operaházak
nál csak a titkári szobáig Jutottam el. Meg 
alkudtam tehát a helyzettel és vaktában el
mentem egyik operettszinházba. Pocakos, ősz 
igazgató fogadott. Túlságosan barátságos volt, 
csak éppen a hangom nem érdekelte. Annál 
inkább az alakom. Ez viszont túlságosan ér
dekelte. Szemtelen volt, tolakodó és, amikor 
én szabadkoztam, közelhajolva hozzám sut
togta: „Legyen okos, ha hallgat rám, alá
írjuk szépen a szerződést."

— Hasonlóképpen jártam két másik szín
házban is. Mindkét helyről elfutottam. Na
pokig ki nem mozdultam szállodaszobámból. 
Utolsó fillérem is elfogyott már, eladtam 
egyetlen még meglévő ékszeremet.

— Mindenütt mohó kézzel nyúllak felém, 
mert fiatal voltam, szép voltam, feltűnően 
szép voltam és hiába volt kincs a torkomban, 
a hangom senkit se érdekelt.

— Szállodámban, ugyanazon a folyosón az 
operaház egyik jelmezvarrónője lakott. A szo
balány megismertetett vele. Bepanaszoltam en
nek nehéz helyzetemet és segítséget ígért. 
Nem mertem eredményt remélni, annál in
kább meglepett, amikor az operaházi inten
dáns magához kéretett. A varrónő, — miután 
a húgaként szerepeltem — bejött velem az 
igazgatói irodába. Persze csalódtam, álmaim 
teljesülése még messze volt, mert csekélyke 
fizetéssel nagynehezen a kórusba jutottam 
csak.

— Aki a hangomat hallotta, tudta, hogy 
más helyet érdemelnék. Tudta ezt az inten
dáns, a rendező, a karmester, mindenki tudta 
és mindegyik segített volna, ha , , . Ha okos 
leszek és hallgatok rájuk . . ,

— Én azonban nem hallgattam egyikre se, 
inkább belevesztem a kórus szürke nyájába, 
tanultam, dolgoztam, volt egy rendes tiszta 
szobám és, ha nem is voltam megelégedett, 
inkább ezt az életei akartam, mint azt, amely
nek ára van. Koplaltam, rongyoskodlam, bo- 
ritékcimzést vállaltam, a háziasszonyom bot
fülű lányainak zongoraórákat adtam, de szi
lárdan kitartottam elhatározásom meiiett: 
nem hederitek a felém kúszó, önző, brutális 
vágyakozásokra,

VII.

Anette bosszúja
Egyetlen barátnőm volt a kóristanők kö

zött. Idősebb leány volt már ez a Ninon, jól 
ismerte az életet és segítségemre próbált 
lenni. Nem egyszer mondta: „Kár érted, 
Anette. Megöregedsz, mint én és soha ki 
nem kerülsz a karból . . ."

— Egyszer uj ötlettel jött hozzám Ninon. 
A nagy Varieté feltűnően jóalaku nőket keres 
uj revüdarabjához. Az előadás 11-kor kezdő
dik, az opera miatt tehát nyugodtan jelent
kezhetek a revühöz. Hosszú rábeszélése hasz
nált. Különösen az az érve győzött meg, hogy 
más néven szerződhetek és a világon senkinek 
nem kell megtudnia: Anette Alisonnak köze 
van a revü-hölgyhöz.

— Nagy hévvel magyarázta: legfontosabb, 
hogy pénzhez jusak, mert a szegénj'ség kiöli 
az emberből a hitet, elveszi az önbizalmat és 
a szürkeség pókhálójába burkolja. Ha pénz
hez jutok, elegánsan öltözhetem, bátorabb, 
biztosabb lesz a fellépesem, jobban ki tudom 
verekedni azt, hogy minden „okosság" nél
kül juthassak előre.

— Ninon beszélt, beszélt, én pedig en
gedtem, hogy céklaszinüre fesse az arcomat, 
a szemem aljára mély sávot húzzon. Vörös 
parókát adnti kölcsön és én félóra múlva 
Mimi Rivieret néven leszerződtem a Varietébe 
a revühöz. Akkor ijedtem csak meg, amikor 
kitűnt: egész „szereplésem" annyi, hogy csak
nem mezítelenül kihoznak a színpadra egy 
hatalmas ezüsttálcán, mint hableányt. Már 
szívesen visszaláncoltam volna, de Ninon 
okosan érvelt: MiműRivieret tulajdonképpen 
nem én vagyok, semmi közöm hozzá, öt ki
hozhatják meztelenül a színpadra, Anette Ali
sonnak nem kell miatta restelkednie, hiszen 
két különálló lény vagyunk a világ előtt . . .

— Ez az utóbbi érv beleivódott a vérembe 
és veszedelmes játékra csábított. Beleugrat- 
taiu magamat abba, hogy Ninonnak igaza 
yan: Mimi Rivieret és Anette Alison két tel
jesen különböző lény. Elhittem ezt és merész 
terv született meg agyamban. Mimi Rivieret 
bosszul fog állni mnidazért, amit Anette Ali
son elszenvedett a férfiaktól. Mimi meg fogja 
bosszulni a szőrpamacsos-fülü Lefort urat, 
aki megmérgezte az életemet, aki örökre be
mocskolt a testi érintésével és akire még ma 
wm tudok undor nélkül gondolni. Mimi meg 
fogja bosszulni azt, hogy Anette Alison, aki
nek kincs van a torkában, a kórusban rekedt, 
mert mohó piszkos kezek nyúlnak csak feléje, 
súlyos árat szabnak annak, hogy onnan ki
emeljék. Megbosszulja Mimi azt, hogy a fér
fiak önzők, állatiasan ocsmánv vágyuknak 
mindenkit feláldoznának, nem tisztelnek sen
kit, semmit, csak cepelnének mindenkit a ma
guk piszkos ösvényén, amely a hálószo
bájukba vezet.
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14. Olasz költő .
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— A nagy revü próbái alatt kikezdjem — 
helyesebben nem is én, hanem Mimi kezdett 
ki — a rendezővel, a bonvivanttal, a díszle
tező munkásokkal és volt olyan pillanatom, 
amikor magam is elhittem, nem én vagyok az, 
aki mindezt csinálja, Mimi Rivieret külön
vált belőlem é« járja a maga útját, amelynek 
célja: bosszúhadjárat a férfiak ellen I !

— A prömieren óriási sikerem volt félper
ces jelenésemmel. Fokozódott ez a siker elő
adás után, a parketten. A férfiak bomlottak 
értem. Én pedig, azaz nem is én, hanem Mimi 
Rivieret megkezdte a bosszúhadjáratot. Sze
szélyes, kokett, csélcsap volt Mimi és csábí
tóan szép. Amellett közönséges, mint egy igazi 
plassansi cseléd, de a férfiak eredetiségnek 
tartották ezt és még inkább bomlottak utána. 
Mimi elszedte a pénzüket, kinevette őket és 
fukarul mért kevés csókját drágán fizettette 
meg.

— Ezalatt Anette Alison élte régi életét. 
Azaz Mimi pénzén nivósabb, rendesebb életet 
kezdhetett. Finom, úri lakást tartott, ahol 
egy-két rendes barátját fogadta, tovább tanult 
énekelni és hirtelen neki is felragyogott a csil
laga . • ■

— . . í 'Amiről régóta ábrándoztam, va
lóra vált végre. Ott álltam a hatalmas szín
padon, mint Pillangó kisasszony, égszínkék 
kimonóban és énekeltem I’inkerton után 
szálló vágyakozásomat. Nem történt különö
sebb csoda. Mondhatnám sablőnos előzménye 
volt ennek. Sarah Sant-Bout, a híres énekesnő 
félórával az előadás előtt, a lépcsőn elesett és 
bokatörést szenvedett. Az utolsó pillanatok 
kétségbeesett futkosásában valamirevaló Pil
langó kisasszonyt nem lehetett előteremteni. 
Valamelyes bátorságot Anette Alison-i minő
ségemben is köszönhettem Miminek, hát 
szemtelen módon jelentkeztem a beugrásra. 
Az intendáns tisztában volt a tehetségemmel, 
a karmester is jól ismerte hangom nem min
dennapi csengését, terejedelmél, kulturáltsá
gát, hát örömmel fogadták ajánlkozásomal. 
Most nem nyúlt felém tolakodó gesztussal 
egyik sem, most nem kellett „okosnak" len
nem, boldogak voltak, hogy kiálltam a szín
padra.

— .ii Kiálltam a nagy színpadra ... éne
keltem ... És Páris leborult elébem, tapsolt, 
ünnepelt, ahogyan csak a nagyritkán kivá
lasztottakat szokta.

— Másnap hasábokat írtak rólam a lapok, 
a képemet közölték, plakátok, villanyreklá- 
mok hirdeték a nevemet és a gyárosok uj 
kreációként ekkor hozták forgalomba az 
Anette- szappant és az Anette-parfömökel.

— Ninon boldog volt, mert — szerinte — 
többé már nem kell elmennem a Casino Va
rieté ocsmány légkörébe. En is örültem en
nek, de csodé’a'osan, ahogy közelgett tizen
egy óra, M mi vörös parókájával a fejemen, 
besurrantam a színház öltözőjébe, hogy le
vetkőzzek hableánynak. Az történt, hogy hir
telen, átmenet nélkül nem tudtam megölni 
Mimi Rivieret. Nem tudtam megölni, mert 
szükségem volt még reá. A bosszúhadjáratot 
le kellett folytatnia. Még nem fizettettem 
eléggé a férfiakkal, amiért bemocskolták az 
életemet, elszedték az illúziómat, mert egyet
len nem akadt közöttük, aki emberül, ember
módra segített volna. Még tele voltam bosszú
vággyal és ezt átütőerejü operaházi diadalom 
M tudta tompítani.
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— Persze, most, mint híressé lett énekesi
nőt, uj módszerrel próbáltak megkörnyékezni. 
Már nem súgták a fülembe, hogy „legyen 
okos", hanem virágokkal, ékszerekkel áraszt 
toltak el, könyörgön meredtek rám, lesték a 
pillantásomat, a mosolyomat. Én azonban 
féirerugtam valamennyit és nyakukha szaba
dítottam hírhedtté vált „alteregómat", aki el
szedte pénzüket, a fukarul mért csókjaiért é« 
rosszabb volt hozzájuk, mint valaha ők én- 
hozzám. —• -

VIII.

Jöíf az igazi szerelem
— így éltem kettős életemet, amelynek már 

végét akartam szakítani éppen, amikor jött 
egy férfi és én belebuktam a játékba. Jött az 
igazi, tiszta szerelem és Mimi Rivieret nem 
tudott többé rossz lenni. Mimi féltékeny lett 
Anette Alisonra. Gyötrődött, szenvedett. Sze- 
retete, parányi gyengédséget várt attól, aki 
csak az aranyát dobálta feléje.

— És mi történt Anette Alisonnal? Kitűnt, 
hogy neki is van szive, hogy a sok keserű csa
lódás nem tudta kipusztitani belőle azt, ami 
egyetlen és igaz az életben: a szerelmet. Ez 
adott neki erőt ahhoz, hogy elhatározza Mimi 
Rivieret megölését. Még mielőtt azonban azt 
az „öngyilkosságot" elkövetné, mindketten 
idejöttek ahhoz, aki a megváltó szerelmet 
hozta . . .

A báró hirtelen elhallgatott.
— Na és mi történt azután? — kérdezte 

valaki.
A báró, akit a visszaemlékezés megható- 

dotlá tett, hogy palástolja azt, erőltetett köny- 
nyedséggel mondta:

— Aztán? Ilappy end! Anette ujjára húz
tam n Miminek szánt brillánsgyürüt, kikocsiz- 
tunk a pályaudvarra és beültünk egy elsői 
osztályú fülkébe. Irány: Budapest . . .

Újabb kíváncsiskodó kérdés.
— És azután?
A báró lehajtotta a fejét.
— Nincs tovább. A boldogság évei esemény

telenek. Arra csak visszagondolni lehet. Ki
szakítani belőle valamit, szavakba önteni, leg
feljebb költő tudja. Én pedig . . .

Az előkelő bank elnöke közbevágott.
— Te pedig . . . Igen, most már emlék*  

szeml Annakidején külföldről hoztál magad
nak feleséget. Ugy tudom, francia nőt. Sokat 
beszéltek akkorában rólatok, mert évekre 
eltemetkezletek az Isten hálamögötti birtoko
don, Sóvár-pusztán . . . Persze, a feleséged é

Hegedűs báró szép ezüstös feje még mé
lyebbre hajlott.

— A feleségem tiz esztendeje halott * • .
A tompa, zöldes világításban kísértetiesen 

hangzottak a szavak. A multat-idézgető sié- 
ansz résztvevői szinte hallották Mimi Rivieret 
féktelen nevetését, látták a büszke, szép 
Anette Alisont, aki tiz esztendeje halott . . *

A vastag függöny résén bekandikált a haj
nal violaszin derengése. Az előcsarnokban fel
ijed szundjkálásából a livrés clubszolga. Ásí
tott, nyújtózkodott és ment az urak kabát*  
jáért.

Mikor az ővelencel asztal körül ülök le
sétáltak az utcára, a Liget téli szomorúságban 
didergő fái fölött sziporkázva bukkant föl • 
nap első, aranyló sugára a a ■

_ Ha*
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Szörnyen kemény finis előtt állnak 
a csapatok a lista alján és elején

A Ferencváros és Bocskai harca az év legszebb küzdelme
volt — Az Újpest és a Budai 11 győztesen tért haza a 
vidéki portyázásból — A Soroksár bravúros pontszerzése

Mindössze négy bajnoki mérkőzés szere
pelt a ' futball „menü-kártyáján”' vasárnap. 
A kiötlő esemény ezúttal a Ferencváros és 
p Bocskai remek küzdelme volt.

Egynapos listavezetés után a Hungária 
ismét átadta az első helyet a Ferenc

városnak,

amely a szezőn legnehezebb harcából került 
ki győztesen. Az Újpest Kaposvárról, n 
Budai 11 Miskolcról tért haza győztesen, 
mig a Soroksár élet-halálharcában szörnyen 
nagy megpróbáltatások után rabok pontot 
a Kispesttől.

A nagy és szép bajnoki küzdelmek fényét

Felejthetetlenül szép játékkal kényszeritette ki a Bocskai 
a Ferencváros futballtudományát

Ferencváros—Bocskai 1:0 (0:0)
Mindössze 7500 fizető néző volt kiváncsi a 

sorsdöntő találkozásra, de viszont ez a 7500 
ember nagyon jól járt.

Azt a játékot, amelyet a két csapat nagy
szerű futbailkulturája egymásból kiváltott, 
már évek óta nélkülözte a magyar kö

zönség.
'Ezúttal mintha az elmúlt idők valamennyi 
restanciáját be akarták volna hozni: egy meccs 
keretében tálalták föl a futball minden szépsé
gét, férfiasságát, lendületét és szellemességét. 
Az utolsó pillanatokig bizonytalan volt, hogy 
Toldi játszhal-e, de azután a narancsszínű 
dresszben kirobogó Bocskait csakhamar követte 
Toldi nyúlánk alakja, majd meg a közönség 
lelkes ovációja. A 4. percben már kornert rúg 
a Bocskai a Ferencváros kapuja előtt, amiből 
nem lesz ugyan semmi, de annál veszélyesebb 
n következő támadás, amelyben Teleki ki- 
pgrasztja Vinczét.

Menthetetlen a helyzet, Lázár azonban

KFYITW/

TOLDI

TOLDIvanIcsikN.

janisó

'A MECCSDÖNTŐ, EGYETLEN GÓL, AMELY A VALÓSÁGBAN ÖNGÓL VOLT. TOLDI BOM
BÁJA FEHÉR LÁBSZÁRÁRÓL KERÜL A HÁLÓBA. II. FÉLIDŐ, 9. PERC. 1:0.9.

zson«!őrszerű mutatvánnyal ment
A válogatottban csődöt mondott Eőri finom és 
okos húzásokkal véteti magát észre, ám a 
Ferencváros sem fogja tréfásan a dolgot s a 
Bocskai csakhamar korner izgalmait „élvez
heti". A debreceniek egyik remek támadást a 
másik után görgetik a Ferencváros kapuja 
ellen s egyre sűrűbben zavarják a „gyengél
kedő" védelmet.

A remek mezőnyből ts kiemelkedik egy uj 
tehetség elsőrangú, kiforrott játéka: e 
feltűnő tudomány birtokosa Palotás, aki

ről még sokszor, fogunk hallani..

s az egyre színesebbé váló játékot csak a bíró 
tévedései zavarják meg. A 20. percben

Markos kitör, ellenállhatatlanul húz ■ 
kapu felé, de Korányi a döntő pillanatban 
kézzel rántja vissza. A tizenegyes elmarad.

Pár perccel később Lyka tulsógosan elkalando
zik. Hevesi lefut s már-már gól, amikor a be
adását Papp elfeleji. Még egy ragyogó Bocskai- 
támadás következik, azután ismét korner 
debreceni kapu elölt s ebből Turay feh 
Fehér bravúrosan védi. A Fradi most k 
erösiteni s amint ezt a közönség észreveszi, 
nagy hnjrázással biztatja újabb erőfeszítésre a 
csapatát. Takácsot jó he'yzetben akasztja meg 
a biró offszájd miatt, ez azonban nagy téve
dés. Meg is kapja n magáét érte. Turay— 
A'o/iuf-akcióból a beadást Toldi próbálja fe
jelni, közben kíméletlenül fut az emberébe. A 
Bocskai erősen védekezik, de minden fölszaba
dító rúgás emberbe pattan. Az iram remek, 
csak éppen gól nem esik. Dinnyés képviselő 
csóválja is a fejét:

— Ugylátszik nekünk kell lemenni a pályára, 
Ihogy gól legyen...

Ebben a pillanatban Korányi hazafejel s 
Hádának bravúrosan kell menteni. De ujahb 
gólszgg terjeng a levegőben, amikor Kohut 
négy emberen is áttöri magát, az örömrivalgás 
azonban korai, a labda külső hálóba megy. 
Közvetlenül lefújás elölt Kohut beadását Tön- 
ezer kapja tisztán, de öt lépésről is Fehér ke
zébe emeli.

Szünet után Sárost messzi labdája fut el 
kapu mellett, majd meg hatástalanul zajlik le 
egy korner a Bocskai kapuja előtt. A biró vizs
gája következik ismét: egymásután három 
Kend*z  esik a ferencvárosi játékosok kezén, de

csak a profikombinált szófiai súlyos vere-
sége árnyékolta be.

A BAJNOKSÁG Állasa:
Játék Pont

1. Ferencváros 19 73:19 31
2. Újpest 19 75:29 31
3. Hungária 19 64:20 30
4. Budai „11‘‘ 19 38:34 23
5. III. kér. FC 17 37:28 21
6. Bocskai 18 37:30 20
7. Kispest 10 37:52 15
8. Szeged 18 27:43 14
9. Nemzeti 17 29:47 12

10. AHIla 18 23:46 9
11. Somogy 19 21:55 7
12. Soroksár 18 24:76 7

mindhárom esetben tovább-ot int. A Ferenc
város most hatalmas nyomással telepszik a 
Bocskai térfelére, egymásután két komért is 
rúgnak s az ostrom csak nem akar szűnni. 
Már hat perce tanyáznak gólraéhesen, amikor 
Tánczcr keresztlabdája felszabadítja Fehér ka
puját. Jön a meccsdöntő 9. perc:

Takáca fordulásból szökteti a szélsőjét, 
Ttínczer beadása Turay fejét súrolja s az
tán Toldihoz kerül, aki Vanicseken át
emeli a labdát, aztán szédült erővel lövi ki. 
A labda szinte szikrázva pattan a kapufá
ról le, Fehér dobja magát utána, de oly 
szerencsétlenül, hogy a lepattanó labda a 

vádlijára s onnan a hálóba gurul. 1:0.

ci

ná

után

A gól nem zavarja a virtusos debrecenieket, 
viszont a Ferencváros játékkedve egyre 
gyobb lesz.

Csupa elevenség és futballszépség most 
a periódus,

ellenére annak, hogy Móré kifulladása 
kissé egyoldalú a játék. De Turay hol kézbe
emeli a labdát, hol késlekedik, hol meg fölé lő 
s ebben a nemesnek koránt sem nevezhető 
versenyben Kohut alattvalói hódolattal igyek
szik követni a — „Császárt". Eőri jó akciójá
ból meleg helyzet keveredik a Fradi-kapu előtt 
« Vfncz*  fejese az üres kapura tart, amikor 
mentik. Izgalom; elevenség, iram, a közönség 
kipirultan figyeli a lélegzctálliló játékot, mely
ből az derül ki. hogy nagyon-nagyon meg kell 
dolgoznia a Ferencvárosnak a győzelemérti Az 
utolsó tiz percben Móré újra feljavul s most 

már a levegőben lóg a kiegyenlítés. De az 
utolsó percben

Hevesi beadását négy méterről la Háda 
kezébe emeli a peches Teleki a ezzel el

vész a kiegyenlítés végső remérye K

Törölni kellett a kalkulációból a kaposvári narancshéjat
Újpest—Kaposvár 4:0 (2:0)

Kaposvár, május 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen- 

lése.) Az a bizonyos narancshéj, amelyre az 
l’jpest riválisai a mai kaposvári mérkőzéssel 
kapcsolatban számítottak, nem boritolta fel az 
egyensúlyt. Nem pedig azért, mret a Somogy 
bizony nagyon gyönge játékot produkált és 
hogy a lilafchér csapat nem győzhetett nagyobb 
gólaránnyal, annak az a magyarázata, hogy az 
Újpest sem nyújtotta azt a nagy játékot, ame
lyet várlak.

Az Újpest csapata már szombaton este meg
érkezett Kaposvárra, amelynek állomásán 
Andorka Gyula, a Somogy elnöke üdvözölte.

A vasárnapi nap folyamán ötven újpesti 
autó futott be a délnyugati városba, 

amelynek érdeklődését a háromezer főnyi néző 
dokumentálta. Az újpestiek érdeklődése ért
hető is volt, hiszen vasárnap mutatkozott be 
az újpestiek nagyreményű ifjú csatárszerzemé- 
nye: Pusztai.

A Somogy már a második percben kornert 
ért el, úgyhogy a vérmesebb kaposvári nézők 
már-már nyílt mérkőzésben reménykedtek. Ez 

vágy azonban nem teljesedett be, mert 
a 6. percben már benn volt a hálóban az

a

Döntetlen eredményt hozott a „pestkörnyéki derbi" 
Soroksár—Kispest 2:2 (0:1)

Tét: „lenn!, vagy nem lenni." Amint belé-| alapos rákapcsolással vezeti be Soroksár*  
pünk a soroksári pálya kapuján, kezünkbe I Löwy a jobbszélen mocorg. de minden lépés
nyomják a kis röpcédulát:

„Az I. osztályban való bennmaradásnak egy 
feltétele van, 90 percig ezt kiáltsák:

Tempó Soroksár!"
Gcrő Ferenc sípol. Kispest kezd, 

latja ... Remek támadások, sűrű, 
gólhelyzetek. Soroksár védelme csak 
a formás kispesti csalárakciókat. Löwy meg
sérül, a honiak 10 emberrel küzködnrk. 
Sleinernek alig repül fölé egy góltáhitó lövése. 
De a

26-lk percben Stelner szélvészmódjára ro
hamozott le, gólját nenj lehet 

lyoznl. 1:0.
Soroksár csatársora döcög, 

ideges kapkodások jellemzik. A 
Kelemen a kapu szájában áll, mégis 
puskaport. Csodálatos! . ........  ......

A II. félidőt megfelelő „lelki masszázs" után ’ pontot clidegeskedik a soroksáriak.

Az afrikai turaörömöket felváltotta a szomorúság
Budai 11—Attila 3:1 (2:1)

Sőt foly- 
veszélyes 

úgy nyeli

megakadá-

tervszerűtlen,
45-ik percben 

ellövi a

helyire

Miskolc, május 7.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen

tése.) Az Attila ezt nz életbevágóan fontos mér
kőzését már Afrikában elvesztette, ahonnan 
csütörtökön vonult be Miskolcra négy sérült ás 
hét halálosan fáradt játékossal.

A délutáni mérkőzést a vezetőség tanácsko
zása előzte meg. A konferencia úgy döntött, 
hogy Zilahyt centerbe. Szabót pedig a fedezet
sorba állítják, mig Magyar és Slanczl ' \ ' 
tartalékjátékosokként Sugár/ és Rudast állítják 
be. Az már csak a meccsen derült ki, hogy a 
leghelyesebb lelt volna Zilahy és Szabó helyére 
is tartalékokat állítani.
• A miskolci csapat az itt még ismeretlen és 
furcsán ható afrikai U—U—Á köszöntéssel fu
tott ki a pályára. A közönség lelkes szeretettel 
viszonozta a csapat üdvözlését, hiszen ekkor 
még senki sem gondolt arra, hogy az Attila 
vesztesen vonul le a pályáról, annál is inkább, 
mert a Budai „11“ eddig még sohasem tudott 
győzni Miskolcon.

Az Attila már régen mutatott oly gyönge 
játékot, mint vasárnap.

A csatársor csődöt mondott, a fedezetsor fá
radtan mozgott, a védelem pedig bizonytalan

ax uj felépítési móddal

értük el a Tungsram

kupolacsövek különto'

ges hossxu ólellarta'

mól. Az uj konstrukció

minden belső zárlatot

megakadályoz.

A zavartalan rádiózás

biztosítékai a

TUNGSRAM
X Nyogafmagyarország válogatott csapata 

legyőzte Srlovcnazkó reprezentatív legénységét. 
Pápáról jelentik: A nyugati alszövetség válo
gatott csapata vasárnap kétezer főnyi közönség 
előtt mérkőzött a CSAF válogatót csapatával, 
amelyet 5.4 arányban legyőzött. Félidőben még 
a CsAF veretett 3:1 arányban és a nyugatiak a 
második félidőben mulatott kitűnő itékukkal 
megérdemelten győztek. A mecss előtt a vesz
prémi kegyesrendi gimnázium csapata 2:1 -ra 

Icgyőzla a pápai Xollégiuaj csapatát.

Sűrűbben kellene a Bocikat csapatának Pest 
ten játszani, mert hosszú idők után rajta ke- 
resztül bontakozott ki a Ferencváros futbalt- 
tadománya ismét. S ez kizáróan a Bocskai ér*  
deme,,, • 4 

első újpesti gó! 
aéből keletkezett

amely Jávor kapufaliivé- 1 
amelyet Avar értékesí

tett.
A 38. percben a tizenhatos vonal tájékán Joós 
hendszet vétett, a megítélt szabadrúgást Áttér 
pontosan Sáros fejére emeli fx ’.ibdut elnéző 
Váll kapus már nem tudta elhárítani a gólt, 
2:0.

A második félidőben n Somogy erősitelt, itt- 
olt fölényben is volt, de az Újpest csapata 
ellenállhatatlannak bizonyult. A 15. percben 
Jávor kiugrasztotta Avart, aki a balösszekötő 
helyéről élesen az ellenkező sarokba vágta a 
labdát. A 20. percben Jávor átverekedte magát 
a Somogy védelmén és pompás gólja immár 
utat talált a kaposvári hálóba. Az Újpestnek 
még egy gólhelyzete volt Jávor hatalmas bom
bája a kapufáról lepattant, a biró meg is adta 
a gólt, majd a határbiró megkérdezése 
feldobta a labdát.

Az Újpest nem produkált nagyvonalú 
kot. A csapat egységes része a védelem 
A csatársor elbizakodottan játszott. A 
Pusztai játéka tetszett és egyelőre nagvjövöjü 
ígérete a csapatnak. A Somogy csapatában 
Egri, Joós és Miklóssy játéka emelkedett ki a 
mezőnyből.

után

I nél belényilal a fájdalom. Szabó, a Hungária 
I válogatott kapusa, aki tudvalévőleg soroksári 
flu, tartja a „soroksári közép" nagy lilafehér 
lobogóját. A buzdítást a 7. percben siker kö
veti: Gruber szép góllal egyenlít. 1:1. Óriási a 
lelkesedés, hihetetlen nz iram. A 13. percben 
Kelemen remek lövése felső lécről röppen visz- 
sza. Szenes, a kispestiek centerhalfja bíró
füttyöt vél s a labdát tizenhatoson belül kézzel 

> fogja meg.
Tizenegyes. Leírhatatlan az Izgalom. A 
Kls-Kalkusz áll neki s porzlk a háló. 2:1.

Soroksáron még aligha volt nagyobb öröm ez 
éleiben. A közben kétezer főre növekedett kö
zönség egeiverő zsivajban tört ki, A bábeli 
nyelvzavar egészen megzavarja Kispestet is, 
amely fejvesztetten kapkod. Mégis a 28. perc*  
ben Pintérnek sikerül az egyenlítés.

A biztatás orkánja újból felzug, de a másik

A mérkőzést a Buda! „11" támadásai vezeti 
ték be és nyomban Polgár kapufalövése okoz 
izgalmat. A 1. percben esik az első gól. Rökk 
beadására a kapus kifut, Szabó beszalad és 
öngólt vét. Egy perc múlva már bent van a 
kiegyenlítő gól is Simonyi lövéséből. Változa
tos játék lilán ujahb eredmény csak a 40. 
percben adódik, amikor is Rökk beadásából 
Polgár juttatja vezetéshez a vendégcsapatot.

A második félidő a Budai „11“ óriási fölé
nyének jegyében indul és a fáradtan mozgó 
miskolci csapat nem tudja már ellensúlyozni a 
budaiak fölényéi. Mindjárt a 2. percben Magda 
közelről védhetetlenül juttatja a miskolci 
hálóba a labdát, beállítva a végeredményt. Az 
Attila részéről még nz utolsó percekben mutat
kozott egy kis fellángolás, de az eredményen 
változtatni már nem tudott. A közönség az 
afrikai túra szidalmazásával hagyta el a pá
lyák Ő

íz

Csíszár-Campolo és 
Takács-Rupcic-mérkőzés 

egy boxest keretében
Még egymagábanvéve is nagy esemény

számba megy, hogy az olasz elitgárda leg
jobb boxolója, a ■ többszörös porfesszionista 
bajnok: Tony Campolo Budapesten mérközhe- 
tik és most az nz örvendetes hir érkezik, hogy 
a május 13-iki nemzetközi boxolóversenyrc le
szerződ tették a jugoszlúvok legjobb könnyű
súlyú versenyzőjét: Malija Rupcic-ot is. A 
jugoszláv bajnok Takácscsal veszi fel a küz
delmet.

A jugoszlávok bajnoka Takács ellen vívja 
42-ik profimeccséi. Eddig 16-szor győzött ki
ütéssel, 16-szor pontozással, 6-szor meccseit 
döntetlenül. Az Európa-bajnok súgta fontos 
Csiszár—Campolo minősilőmérkőzés 10 mene
tes, a Takács—Rupcic-meccs pedig 8 menetes 
lesz. A kiegészítő programmot a hét elején 
állítják össze. A nemzetközi boxversenyt a 
Millenáris pályán rendkívül olcsó helyárak 
mellett rendezik meg
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Kiadós vereséggel küldték haza a 
bolgár vendéglátók a magyar profikat 

Bolgár válogatott--Protikombindlt 51 (40)
Szófia, május 7.

(A Hétfői Napló tudósitójának távirati jelen
tése.) A magyar professzionista kombinált vasár
nap nagyszámú közönség elölt, szép időben, ki
tűnő pályán a bolgár válogatott labdarugó csa
pattal mérte össze erejét. A mérkőzés a bolgárok 
5:1 (4:0) arányú győzelmével végződött. A ma
gyar csapat a súlyos vereség ellenére Is jó benyo
mást keltett, különösen a mérkőzés második ré
szében, amikor állandó ostrom alul*  tartotta a 
bolgárok kapuját.

Az I. félidő 30. percéig állandó magyar 
támadások voltak, azonban a puha rsalá-

rok nem tudtak megbirkózni a kemény 
bolgár védelemmel.

Majd a bolgárok nyomullak fel és
tiz percen belül négy gólt lőttek.

Szünet után a bolgár válogatott folytatta támadá
sait és a 10. p.-ben ötödik góljához jutott. Ekkor 
a magyar csapat erősítette az Iramot és a félidő 
közepe felé gólt is lőtt. A mérkőzés hátralévő ré
szében a professzionista kombinált úgyszólván 
cgykapura játszott. A bolgár védelem azonban, 
ha kellett durvaságokkal is, elejét vette a góllö
vésnek.

50,00 üveg sör, 1800 liter tej, 500 kg. tea, 17.000 hús*  
pástétom, 14.000 szendvics és 10.000 drb. sütemény 

tűnt el a kupafinálé publikumának gyomrában
Ixmdon, május 7.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Doliárkrach, 
gazdasági válság, munkanélküliség ide-oda . . . 
lény az, hogy a futball ma Is kitűnő üzlet — 
Angliában. Íme, néhány számadat nz angol 

• kupa-fináléról:
A Wcmley-stndion turnéhéten 92.390 fi

zető nézőt számoltak meg, akik belépőjegyek 
fejében 24.381 fontol fizetlek. A pályarendészet

5000 alkalmazottat, 400 rendőrt és 100 tagú 
egészségügyi személyzetet foglalkoztatott. A 
pályához vezető utakon 700 rendészeti közeg 
őrködött a renden.

A kupadöntő nézőközönsége elfogyasztott 
50.000 üveg világos- és barnasört, öO.OOO üveg 
szátla- és ásványvizet, 1800 liter tejet, 500 
kg. teát, 17.000 darab huspástétomot, 14.000 
darab szendvicset is 10.000 darab süteményt.

KEAC—NSC 3:1 (3>0). Góllövö: Janicska (2), 
Kovács, ill. Kovács (öngól).

X. kér. FC—Siketek 3:0 (1x0). Góllövö Szántó 
(2) és Kovács.

Valéria—VII. kér. Amatőr 8:1 (2x0. Góllövö: 
Hecliner, Kovács (2), 111. Németh (11-esböl).

KASC—VÁC 3:1 (1:1). Góllövök: Kronfeld 
(2), Grünfeld, ill. Kanizsay.

Harmadik csoport
1. Húsos 29—81, 39:23. 2. Gránit

32:23. 3. Drasche 18—24, 43:26. 4. KAC
85:35. 5. SzNSE 19—18. 86:34. 6. ETC 
81:84. 7. K. Húsos 17—17,22:27. 8. SAC 26-17, 
25:33. 9. Köb. FC 18—15, 35:29. 10. ETSC
£0—13, 28:40. 11. K. Törekvés 18—12, 29s85. 
12. Szondi 17—12, 24:37.

KAC—Gránit 5:3 (2:2). Góllövö: Friedvalszki, 
Madarassy, Kozola (3), ill. Kompis (2) és Huss. 
Feilh KAC lábát törte.

A K. Húsos—Szondi mérkőzésre a 
jelent meg.

K. Törekvés—Drasche 2:1 (1:1).
Zselléri, Somogyi, ill. Gubényk

SAC—ETC 2:1 (1:0). Góllövö:
Stumpf, ill. Mohácsi.

Húsos—ETSC 2:2 (2:2). Góllövö: Tim (11-es
böl), Perina, ill. Kovács. (2)

A II. félidő 18. nercében a biró lefújta a 
játékot, mert az ETSC közönsége zavarta a 
játékvezetésben.

Negyedik csoport.
1. PTBSC 16—27, 78:17. 2. Budatétény 16—26 

68:18. 3. B. Testvériség 15—21, 48:23. 4. UFC 
15—21, 25:21. 5. Spárta 16—20, 45:29. 6. Orv.
Műszerész 14—11, 32:49. 7. KSC 15—S, 38:33. 
8. Tabán 15—9, 26:44. 9. Lapterjesztők 15—4,

18- 25,
18—20,
19— 18,

bíró nem

Góllövő:

Sing é»

6:68. 10. OFK 14—0, 8:67.
Budatétény—Lapterjesztők 7:0 (4:0). GÓL 

lövő: Dobos (2), Simon (2), Rudolf I. és Am 
drásik (2).

PTBSC—OFK 5:1 (2:0). Góllövő: Rajnai (2fc 
Schuber (2), Lukács, ill. Prcisinger.

Tabán—Btestvérlség 3:2 (1:2). Góllövő: Fitz=i 
tűm (2), és Morgós, ill. Wéber II. és Kicin.

V. OSZTÁLY.
Első csoport.

1. Autólaxi 17—29, 67:19. 2. MFOE 17—29, 
38:16. 3. P. Juta 18—28, 65:27. 4. DGSE 17—24, 
26:16. 5. MPSE 16—19, 3031. 6. SzTE 17—18, 
39:21. 7. K. VI. kér. 17—12, 20:41. 8. X. kee 
ISC 16—10, 11:47. 9. Föv. „11" 16—9, 10:61.
10. Selffert 11—6, 9:21. 11. N . Húsos (vissza
lépett) 20—2, 6:25.

DGSE—SzTE 2:0 (2:0). Góllövö: Németh (2)< 
MPSE—P. Juta 0:0. Sima, szép játék.
Autotaxl—Kispest VI. kér. 6:1 (3:1). Góllövőt 

lémai II. (3), Sefcsik, Kiss, Mester, ill. Sági.
Második csoport.

1. FLK 16—29, 61:11. 2. GSE 14—22, 66:16. 
3. Sz. Juventus 17—19, 40:35. 4. B. Magyarság 
15—17, 28:33. 5. NJSE 13—14, 37:22. 6. BKSC 
15—12, 22:34. 7. M. Textil 14—10, 19:37. 8.
RMTE 14—9, 18:40. 9. Rp. Egyetértés 16—9, 
18:50. 10. B. Felsőváros 14—7, 13:42. Bőrös 
törölve.

B. Magyarság—B. Felsőváros 1:1 (0:0). Gól*
lövő:Takács, ill. Magyarossy.

RMTE—Rp. Egyetértés 1:1 (1:0). Góllövőt
Szabó RMTE, iíl. Kiss.

NISE—Sz. Juventus 5:0 (2:0). Góllövő: Szabó, 
Kludók I., KludAk II. (11-esböl), Csétényi ésKludák I., KludAk II. (1 l-esből), 
Steiner.

Az FTC lehengerelte 
az Elektromosmiivek csapatát 

Kikapott a Turul a WSC, a MAFC és CstK — 
Döntetlenül játszott a UMTE és a Húsos

arányban vesztettünk a japánok ellen
ÍV a DAVIS CUP-ben

A vasárnapi forduló néhány vaskos meglepe
tést hozott. Az első uz lilektromosmüvek súlyos 
veresége az FTC-től. A II. osztályban az egyik 
csoportban kikapott a Turul, a másikban dön
tetlenül végzett a HMTE, kikapott a WSC. A 
harmadik osztály első csoportjában a két él
lovas vereséget szenvedett A IV. osztályban a 
Húsos döntellcnjo meglepetés.

(Táblázatainkban uz első szám a meccsek 
számát, a második a pontok számát jelzi, a 
harmadik és' negyedik a gólarányt mulatja.)

I. OSZTÁLY.
1. Törekvés 25—43, 94:29. 2. Posláa 24—36 

68:37. 3. Elektromos 24-35. 68:33 4. BSzKRT 
24—84, ««:2«. 5. I TE 24—30, 65:43. 6. BSE
24— 29, 61:40. 7. MÁVAG 25 —27, 54:43. 8. FTC. 
24—23, 51:57. 9. EMTK 24—22. 58:55. 10.
URAK 24—20, 89:58. II. MTK 24—19, 44:53. 12. 
BEAC 24—15, 32:51. 13. „SS" FC 24—18, 25:50. 
14. FVSK 24—11. 36:98. 15. VI. kér. FC 24—5, 
18:101.

Törekvés—FVSK 6:1 (2:0). Góllövő: Készei 
|2I. Gergely (21. Hnrúlh (3), ill. I-ogl II. Allnndú 
fölényben játszott a bajnok jelölt.

FTC— Elektromos 5:2 (3:1). Góllövö: Bibém! 
(2). Kiss (2), Turay II. ill. Sloczovils és Lévay. 
Az Elektromos Müvek hnlfsora összeomlott.

MTK—MÁVAG 2:0 (1:0). Góllövő: Hncsay és 
Szekrényeid (Il-csből). Az MTK magúra talált.

„33" FC—URAK 1:1 (0:0). Góllövő: Krlbusz, 
ill. Martinovics. A lelkes 33-as meglepte az 
URAK-ot gyors játékával.

HSE-E.MTK 2:2 (2:1). Góllövö: Kozma (11- 
ősből)*  Szűcs II., ill. Koronczay és Bakk (11-es
böl). Botrányos köürlmények közt folyt le a 
mérkőzés. A közönség tüntetett a biró ellen.

Postás—BEAC 3:2 (1:2). Góllövö: Bodrogi és 
Kalmár (2). ill. Vig (2). A BEAC a szünet után 
Összcroppanl.

UTE-VI. kér. FC 6:0 (1:0). Góllövö: Vig VI. 
'(2), Hóna II. (2), Kállai és Ungcr. Fölényes já
ték után győzőit uz U1E.

II. OSZTÁLY.
Stobbe csoport.

TLK 22-32, 57:42. 2. TTE 22—31, 55:83. 
C 22—31. 62:38. 4. 111. kér. TVK 22—26, 
5. Testvériség 22—24. 52:42. 6. PSC

, 44:14. 7. Vasas 22—20, 41:46. 8. BEK
0. RTK 22—18, 44:55. 10. TSC

Mt48. 11. RVSC 22 17, 44:42. *2.  ZSE 
34:44 13. OTE 22—17, 84:45. 14. NyTE 
36:55.
III. kér. TVK 2:0 (2:0). Góllövö: Sti- 

cgvot szabadrúgásból, egyel 11-esböl). 
ZSE 2:1 (1:0). Góllövö: Erdödy, Ke-

1.
fi. IIAC 
55:42. I 
82-24, 
1’2 - 20, 
22—18.
92—17,
92-13,

lúgvl <2
BVSC _____________________  ..... ..

resztéi, III Fckecs (11-esböl).
HAC—OTE 2:0 (1:0). Góllövö: Jakab (2) és 

Savanvó (2).
TSC-Turul 1:0 (1:0). Góllövö: f.znnlk. Tnu- 

rin II. (Turul) egy 11-est kihagyott.
TI K NyTE 2:1 (2:1). Góllövö: Markó. Jé- 

ger ill Brizsinszky.
Testvériség IH.K 4:1 (1:1). Góllövö: Keresz

tes. Kálozi. Grcmen (21, ill. Székely.
Vasas—RTK 2:0 (1:0). Góllövőt Földes és 

Adáni.

50:63.

Kárpáti-csoport.
1. RMTE 22—31, 56:37. 2. (>. MOVE 22-30, 

•*<•37.  3. WSC. 22—30, 64:35. 4. BTK 22—28, 
50:43. 5. KTC 22-26, 53:35. 6. KFC 22—26, 

7. Ganz 22—26 49:30. 8. RRSC. 22- 24, 
9. Köb. AC. 22—22, 51:47. 10. S«FC

11. IITC 22- 15. 34:56. 12. FSC 
17:57. 13. Hungária 22 -12, 41:81. 14. 
-7. 23:89.

2:2 (2:1). Góllövö.
záC:

22—ÍR. 45:00.
22—13, 31 
FSE 22—:

Ganz -41KSC 2:2 (2:1). Góllövö. Kristóf. 
Domsitz. ill Kontrot és Kováé*  (1 Lesből).

l elten—FSE 5:2 (2:1). Góllövőt (iudru. Art 
haber. Molnár (3), ill Király és Boziur. Vrnno- 
vil» (Félteni n mezőny legjobbjn.

(X MÜVE—Köb. AC 8:1 (IrOt. Góllövö: Ulti, 
Faragó, Stclczcr, ill. Vojna

KTC-WSC 8tl |1:0). Góllövö: Túli 11. (2),

m,18’ő! c,w*

SzFC—BTC 4:3 (1:3). Góllövő: Sárközi, Szlo- 
boda, Murát, Huszár, ill. Déri (2) és Schrö- 
dcr.

BTK—KFC 8:3 (2:0). Góllövö: Nagyfejed, 
Ninisz, HüiJer, ill. Kund, Varga-Papp (2.)

Hl. OSZTÁLY.
Első csoport.

1. CxTK 26—38, 76:33. 2. KSC 26—38, 65:34. 
3. MAFC 25—36, 77:32. 4. SzAC 25—36, 88:49. 
5. Hálókocsi 26—33, 57:34. 6. BBFC 26—32,
66:44. 7. SzRTC 26—31, 50:46. 8. KTK 25—27, 
54:45. 9. KAOE 27—26, 58:62 10. KSSE 26—21, 
33:46. 11. I. kér. SC 24—20, 8R:R1. 12, MKE 
26—20, 41:57. IX NJTC 26—16, 41:66. 14.
ÉMOSz 24—14, 81:45. 15. LTE 26—11, 23:75. 
16. BIK 26—11, 35: 114.

KSC—MAFC 2:1 (1:1). Meglepetés. Góllövö: 
Benkő II., Pctrőcz, 111. Szűcs.

SzRTC—LTE 8:1 (0:0). Góllövö: Oravecz (2), 
Szabó, ill. Hakovicz.

I. kér. SC—NJTC 1:1 (1:0). Góllövő: Müller 
(11-esböl), ill. Galin (11-esböl).

SzAC—BIK 5:1 (3:0). Góllövö: Vizkeleti (2), 
Friesz (2), Kovács, ill. I.éner.

KAOE-KTK 4:2 (0:1). Góllövő: Molnár II. 
, (2), Lassinleitner, Flcischmann, ill. Meister és 
Zöld.

IldlókoMl—MKE 3:2 (8:2). Góllövö: Linczin- 
ger (3). ill. Rádni és Glaser.

BBFC—EMOSs 8:0 (1:0). Góllövö: Hill (11- 
cshől) Hartmann és Dedik.

KSSE—CsTK 1:0 (1:0). Góllövö: Láng. 
Második csoport.

1. Föv. T. Kiír. 27—45, 68:29. 2. Pamutipar
26—37, 69:32. 3. UTSE 26—37, 60:80. 4. ZAC
26—34, 44:32. 5. MFTR 26—32, 48:48. 6. P. Tö
rekvés 27—31, 52:48. 7. UMTE 26—27, 35:48. 
8. Vérhnlom 26—20, 37:39. 9. NTC 27—26,
30:51. 10. Compactor 27—24, 31:41. 11. BSC
26—23, 35:41. 12. VI. kér. SC 26—24, 40:44. 13. 
Törökőr 26—20, 33:45. 14. MSC 26—16, 35:58. 
15. RAFC 26-15. 28:55. 16 Sbmoli (visszalé
pett) 30—10, 16:39.

P. Törekvés—UMTE 2:1 (1:1). Góllövö: Kral- 
ler III. és Gulyás, ill. Bodor.

ZAC—Törökőr 2:1 (0:0). Góllövő: Felföldi II., 
Csere, ill. Weiner.

Pamutlpar—Vérhalom
Rozi, ill. Berinde.

NTC—BSC 3:2 (1:1). GA1UM; Németh (2), 
Palágyi, ill. Gyimólhy és Kőszegi.

Föv T. Kör-MFTR 2:1 (2x0). Góllövő: Kör- 
möczy, Praszkó. ill. Criegler.

Compactor—MSC 2:0 (0:0). Góllövö: Schmol- 
kó 11. és Biró I.

RAFC—VI. kér. SC 2:0 (1:0). Góllövö: Raj- 
ncr és Linner II.

IV. OSZTÁLY.
Első csoport.

1. PMTK 13-20, 31:9. 2. Jutagydr 14—18,
32:IR. 3. P. Remény 14—17, 27:20. 4. MÁV 
Előre 14—15, 25:26. 5. RÁC 14—14, 29:34. 6. 
MTC. 13—18, 34:28. 7. Uránia 16-12, 19:20. 8. 
USC 13—7, 20:37. 9. LTK 14—6, 15:87. 10. ÜLI 
törölve.

P.MTK-Uránla
nér II.

P. Remény—LTK 2:0 
elöl (2).

Juta- MÁV F.lŐre 2:0
és Slámusz.

RÁC—MTC 3:2 (2:1). 
és Tóth. ill. Cscrge és Krémor.

Második csoport

111 (1:0). Góllövö:

1:0 (0:0).

(0:0).

(0:0).

Góllövö: Mól-

Góllövő: Pán-

Góllövö: Pólyák

Góllövö; Gál, Ekker

pes (2), Hl. Kardos (2).

1. KASC 19—31. 57:20. 2. Kalapos 19—29, 
03:27. 8. KEAC 18—27, 59:19. 4. Valéria 19—22, 
53:44 5. Cukráaa 18—22, 41:31. 6. X kér. FC 
18—81. 50:27. 7. NSC 18—11. 36:80. 8.
MOSaTK 18—15, 31:86. 9. VII l»r Amatőr 
20—14, 32:57. 10. PATE 19—12, 89:61. 11. VÁC 
18-7, 29:48. 11. Siketek ÍR—8, 13:97.

•’ÁTE—MŰSzTK 4:3 (2:1). Góllövő Markovics 

Nagy II. ’ ’ ............. ..

Az első napon 2:0-ra vezettek már a japánok. 
A másodikon, a páros mérkőzésen a J. Satoh— 
Nunot pár a Gabrovitz—gr. Zichy kettőst 6:0, 
6:2, 6:2 arányban legyőzte, igy az előnyüket 3:0- 
ra növelték.

Vasárnap, az utolsó napon nagyszámú előkelő 
közönség előtt játszották az utolsó két mérkőzést. 
A magyarok sokkal jobb játékot produkáltak, 
mint az előző napokon, azonban

igy sem tudták megakadályozni a japá
nok újabb győzelmét

A Nuonl Gabrovitz mérkőzésen 
első szelekben remekül indult, de 
átengedte a teret a japánnak, aki

végül 3:6, 1:6, 6:3, 9:7, 6:4 arányban, nagy 
küzdelem után megnyerte a meccset.

Szeles időben került sor a Satoh—Kehrling 
mérkőzésre, amely az utolsó szelekben az izgat*  
másságig fokozódott. Minden labdát erősen meg- 
játszottak és a japán csak a fiatalos fürgeségének 
köszönhette győzelmét. A szetarány; 6:4, 6:4, 9:7, 
volt Satoh javára.

Gabrovitz az 
fokozatosan

A fiatalok csapata döntetlenül végzett 
a rendkívül durva német válogatott ellen

Magyar utánpótlás—Németország 5:5 (2:4)
Berlin, május 7.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tésc) A vizipólócsikók néven ismert magyar 
ifjúsági gárda diadálm^s németországi túrája 
során vasárnap ért el á legnehezebb feladatá
hoz:

ezúttal a komplett német válogatottat kapta 
ellenfélül.

A németek mindent elkövettek a győzelem ér
dekében.

Hihetetlenül goromba, durva, modorban ’ 
harcolták végig a meccset, 

úgyhogy fizikai fölényükkel félidőben 4:2-re sla 
került 'Vbzetniök. '/A" H. félidőben a magl/aé 'ifik 
remek technikája ellen nem boldogult a keménff 
német csapat. A magyarok a vizipálómüvészet 
minden szépségét bemutatták ekkor s már 5:4-re 
vezettek, amikor a pártos bíró Schulze góljánál 
döntetlenné tette a mérkőzést. A gólokat Bozsl 
és Hazai, illetve Gunst (2), Schulze és Schwari 
szerezték.

SPORTFÖRUM
Irta: DOBOS GYÖRGY

„Versenymulfnélküll vkő" írták Zirczyröl, az 
idei kardhajnokról. Ez a díszítő jelző meg
lehetősen kétértelmű. Ha azt akarja jelenteni, 
hogy Zirczy a múltban keveset versenyzett, 
vagy eredménytelenül versenyzett, akkor té
ves, mert bajnokunk legalább nyolc éve ver
senyez és Igen szép eredményeket ért el kard
ban, de különösen tőrben. Hiszen csak az idén 
mind a két korábbi válogatóversenyen harma
dik helyen kötött ki.

Ha azonban a „Versenymultnélkűli" jelző 
annyit jelent, hogy Zirczyröl jóformán sem
mit sem írtak eddig, hogy nem felkapott 
krekk, hogy nem tömjénezték, nem közölték 
hetenként fényképét a sportrovatbhn, egyszó
val, hogy Zirczy nem primadonna — akkor a 
jelző találó és igaz.

Egyszer egy ügyvédkollégám azt mondta ne
kem, hogy Őt csak a „nagy nevek" érdeklik 
a sportban. A „nagy név" pedig ugy keletke
zik, hogy a sajtó intenzivebben kezd foglal
kozni az illető sportemberrel .Kezdik a fény-

A II. ligában a Phöbus 
nehezen győzött

A vasárnapi forduló nem hozott nagy mécs
eseket, de majdnem meglepetést adott: a 
Phöbus csak nehezen tudott győzni a Draiche 
ellen.

1. Vasas 24—48, 83:10. 2. Phöbus 23—41, 
67:15. 8. Szürketaxi 24—35, 57:17. 4. Bak TK 
23—30, 54:80. 5. Etc FC 23—29, 44:38. 6.
SzNFC 23—26, 72:33. 7. Opel 94—25, 88:50. 
8. Budafok 24—24, 4h:58. 0. Vae FC 23—24, 
41:05. 10. Drasche 22—22, 32:45. 11. Drogula- 
ták 23—15, 26:67. 12. Shell (visszalépett)
26—16, 13:37. 13. Rákospalota (visszalépett) 
26—2, 1:89. 14. Bőrösök (visszalépett) 16—0, 
2:8.

Phöbus—Draache 2:0 
és Tömböt II. Izgalmas 
a Phöbus összeesett.

Budafok—Opel 8:1 
mnnn (3), 111. Vermes, 
m 'górdemelten győztek.

SaNFC—Dr^uUta 4:1 (3:9). Góllövő: Páli, 
Buta, Plrity. Reisner, ill. Kisuecky. Szép játék, 
fölényes gy őze hmm el

SzürkHaxl—Ete 3:1 (2:0). Gollövő: PálfTy
(2), és Meistcr, ill. Pomázi Élvezetes mérkőzés. 
Az Etc FC jól tartotta magát.

X A döntetlenül végződött BLASz—MILL 
Herendl-vándordljmérkőzést csütörtökön ismét
lik meg a Millenárison.

(2:0). Góllövö: Sólyom 
mérkőzés. Szünet után

(1:1). Góllövö: Bacli- 
A lelkes budafokiak

képét gyakrabban lehozni a spörlrovatban, ne
vét nagy betűkkel Írni, kiemelve a címben és 
főleg elkezdik „tippelni", hogy ő a verseny 
favoritja. Nem minden versenyzőt kapnak fel 
igy, mert voltak már világbajnokok is, akikről 
sokkal kevesebbet Írtak, mint akárhány más 
versenyzőről. Ez a nagy tömjénezés aztán be
megy a köztudatba, megszületik a „nagy név"< 
de igen gyakran gyászos következményekkel 
jár ez a nagy „versenyműit". A versenyző 
felszívja minden idegszálába ezt az erős töm- 
jénezést, minek eredménye az lesz, hogy ver
senyzése idegessé, bizonytalanná válik. A „nagy 
név" sokszor erős tudatalatti gátlást okoz.

Zlrczynek éppen az a szerencséje, hogy nem 
tömjénezték soha. Ezért vivása rendkívül nyu
godt és akarata erős. Ez a nyugodtság a vívó
sportban nélkülözhetetlen feltétele a győzelem
nek. Azt kívánjuk neki, hogy sokáig maradjon 
..verspnymyhnélkfil! vívó", meri akkor idegei 
jók lesznek és győzelmét még sokszor meg
ismételheti.

AZ OLASZOK KÉT FRONTON IS GYŐZTEK 
A CSEHSZLOVÁKOK ELLEN 

•Firenzéből jelentik; Az Európa Kupa mérkőzés 
során találkozott Olaszország Csehszlovákia vá*  
lógatott csapatával. A mindvégig erős és magas' 
nivón mozgó mérkőzést az olaszok 2:0 (2:0)
arányban biztosan nyerték. A vezető gólt Ferra
ris érte el‘a 40. percben, majd közvetlenül a 
szünet előli Schiavio kettőre szaporította a gólok 
számát. A II. félidőben a védelmek mindkét ol
dalon kifogástalanul működtek, az iram úgyszól
ván semmit sem veszített erejéből, de a csatárok 
újabb gólt nem tudtak lőni.

A két ország B-csapata Prágában mérkőzött 
tízezer főnyi közönség előli. Ezt a meccset is az 
olaszok nyerték meg 2:1 (0:0) arányban. Az ola
szok góljait De Maria és Lcvratto, a csehszlo
vákokét Kocsis szerezte.

X Balogh László dr. lett Komjádl Béla 
utóda a MUSz ügyvezetői székében. A MUSz 
vasárnap délelőtt tartotta rendkívüli közgyűlé
sét ifj. Horthy Miklós elnöklete mellett. Ezen 
az ülésen töltötték be az elhunyt Komjádi Béla 
és a külföldre távozott Speisgeger Ernő örö
két. A közgyűlésen 100 szavaznll.il egyhangú
lag ügyvezető alelnökié választották dr. Ba
logh Lászlót, vizipólókApitánnyá vitéz Jónás 
Istvánt, alelnökké Dinnéys Lajos országgyűlési 
képviselőt, elnökségi taggá Kiss Zoltánt és 
vitéz Marcsgkényi Imrét, tiszteletbeli elnökségi 
taggá pedig dr. Csányi litván readőrtanáczost

szavaznll.il


Budapest, 1033 május 8. HÉTFŐI NAPLÓ IS

Sxo vjetoroszország 
benevezett a futball- 
világbajnokságra

a Wundermannschafí csatársorát — Eltűnik a 
Slndolar-Gtchweldl-téle szellemes csatáriskola 
— A végrehajtó eredménytelen útja a Wacker- 
nél — Gigantikus kombinált staféta pilótával, 
motorkerékpárral és sífutókkal

(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) Az 
elmúlt héten az egész bécsi sportsajtó — ha
sonlóan a budapestihez —. állandóan a ma
gyar-osztrák válogatott mérkőzéssel . foglalko
zott, annak minden szempontból való kritiká
ját teljesen kimerilve. Elhangzott néhány szem
rehányás is, hogy miért nem állította fel Meisl 
a csatárokat, Bindert, Blzant, Hitit vagy Stroht, 
akik mind jobb formában vannak, mint Wes- 
^/fk, Schall vagy a kiöiegedett Horváth. Meisl 
pár elejtett nyilatkozatából arra lehet követ
keztetni, hogy

legközelebb „renoválni" fogják a Wundcr- 
mannschaftot

Ezúttal azonban nemcsak személyi cserék
ről van szó. hanem a csatársor játékmodorának 
megváltoztatásáról. A támadás esze és vezér
kari főnöke továbbra is Sindelar marad, szá
mítani kell viszont azzal, hogy Gschiveidl •— 
aki nem tartozik a legfiatalabb játékosok közé 
— már nem soká húzza magára a válogatott 
fehér ingét. Sindelar és Gschweidl a bécsi is
kola ravasz tanárai, voltak eddig a Wunder- 
mannschaft támadásainak értelmi szerzői és 
terveiket, különösen ott. ahol személyesen kel
lett küzdeni, a másik három csatár hajtotta 
végre Gschweidlnek, hasonló stílust játszó 
utóda nincsen. Az említett fiatalok, gyors, eré
lyes, félelmetes iövésü- csatárok, de kifinomo
dott játékkulturával nem rendelkeznek. Meisl 
tehát két robosztus áttörő összekötőt akar a 
jövőben Sindelar mellett szerepeltetni. A balol
dalon valószínűleg Bizánt, a jobboldalon Bin
dert (a Rapid center tud összekötőben is ját
szani) vagy Stroht.

Lehetséges, hogy hosszú ideig Vogelra nem 
lehet számitanl és igy Schall megy ki a bal
szélre, mig a jobbszélső Zischek hamarosan 
újra álveszi posztját. Ezzel aztán természete
sen gyökeresen megváltozik az osztrák váloga
tott csapat csatárjátéka. Eltűnik a Sindelar— 
Gschu>eldi-féle tulkulturált szellemes jálékmo- 
dor és a jövőben a center előkészítő munkáját 
négy áttörő csatár fogja befejezni. Korai volna 
azért e változás miatt az osztrákok gyengülé
sére számitanl. A fiatalok olyan jók, hogy még 
sokáig nem keli félteni Meisl csapatát.

♦
Eredeti meglepetéssel szolgált híveinek' a na

pokban a Sportklub: „1923—1933 ellen" címen 
szemMftllitotta egymással' a dombathi pá-' 
lyán a fekete-fehér színek tiz év előtti és mai 
viselőit. 3500 főnyi közönség, megannyi sport
klub hivő, nézte végig a mérkőzést, amit ter
mészetesen a fiatalok nyertek 5:1 (3:1) arány
ban. Viharos taps fogadta az öregek csapatát, 
melyben felállott a régi híres WSC-védelem, 
az annak idején a magyar csatárok által is 
eléggé respektált „eiserne Verteidigung": Edl 
Jiannháuser, Tcuffel, Beer. Az öregek meglepően 
jól és tüzesen játszottak, csak természetesen 
nem bírták végig a tempót, a sok humorral bí
ráskodó Schmieger professzor, az osztrák 
rádió Ismert sport-speakerje azonban gondos
kodott arról, hogy ne érje nagy baj őket. így 
például *egy  egészen fair, de kissé erélyes rá
menősnél, tizenegyest Ítélt a fiatalok ellen, az
zal az indokolással, hogy a veterán csatárok 
ellen nagyobb udvariasság kötelező. A tizen
egyesből gól is lőtt. Játék után a résztvevők 
ünnepi bankettet tartottak, ahol, megbízható 
szemtanuk jelentései szerint, a sörivásban az 
öregek valósággal lelépték a fiatalokat.

*
Ellenére annak, hogy Bécsben aránytalanul 

jobban látogatottak a mérkőzések, mint Buda
pesten, nem fenékig tejfel az osztrák profi
klubok élete sem. Sőt sokan közülök súlyos 
anyagi nehézségekkel küzdenek. így például

000 schilling adósság miatt ■ Sportclub 
Wacker elnökének, Swoboda Józsefnek, 
egyesülete nevében nemrég vagyontalan

sági esküt kellett tennie.
A Wacker az idei tavasszal, meidllngi sport

telepe részére drótkerítést rendelt egy bécsi 
cégnél, amelynek árával azonban adós maradt. 
A szállító beperelte az egyesületet, majd fog
lalást vezetett ellene, ami azonban eredmény
telen maradt, mert a Wackernél néni volt mit 
lefoglalni. A hitelező ekkor csődöt kért,*  amit 
azonban a bíróság fedezet hiányában nem en
gedélyezett, ellenben

arra kötelezte a Wacker elnökét, hogy az 
egyesület nevében tegyen vagyontalansági 

esküt,
ami meg Is történt. Az adósságot egyébként 
most részletekben törlesztik.

♦
Egy londoni sportláp értesülései szerint 

Oroszország felvételét kéri a nemzetközi fut- 
ballszövetscgbe a „FlFA"-ba. Az oroszok be 
akarnak kapcsolódni az európai labdarúgásba 
és mihelyt a FIFA felvette őket,

beneveznek a római világbajnoki játé
kokra.

Az orosz szovjet labdarugó szövetsége, amely 
állítólag óriási állami támogatásban részesül, a 
legközelebb angol trénerek és játékosok egész 
seregét szerződteti. Állítólag már európai vi- 
szonylatban is elég jó csapatokkal rendelkez
nek, a római szerepléstől azonban maguk sem 
várnák sokat és azzal inkább csak a nemzet
közi futballvilágba való bekapcsolódásukat de
monstrálják. Az angol lap szerint a Leningrad- 
ban székelő szövetség

hároméves tervet dolgozott ki a labdarú
gásnak egész Oroszországban való beve

zetésére.
Az orosz játékosok amatőrök lesznek. Tervbe 

vették azonkívül, hogy közvetlen a római világ
bajnokság után megnyitják a birodalom kapu
ját az európai csapatok előtt és több vezető 
európai egyesületet jognak meghívni vendég
szereplésre. Nemzetközi sportkörökben most 
már nagy érdeklődéssel várják, hogy ki kap 
először meghívást Sztálin országába, és főleg, 
hogy menrtyit fizet a szovjet?

★

Junius 11-éh érdekes sportesemény lesz 
Svájcban. A zürichi „Sport" cfmíi lap ezúttal 
másodszor rendezi meg a híres „Jungfrau-sta- 
fétát", ami nem egyéb, mint gigantikus staféta
futás sikföldön, hegyeken és a levegőben.

Egy Ilyen kombinált stafétában résztvesz- 
' nek a rövid- és hosszutávfutók, a turisták, 

a siversenyzők, a motorkerékpárosok, az 
automohlllsták és a pilóták.

A verseny a következőképpen bonyolódik le: 
Zürich határából futók startolnak egy jelentés
sel a düdendorfi repülőtérre, a jelentést tar
talmazó borítékot itt átveszi tőlük egy pilóta, 
aki felrepül vele a Jtingfrau csúcsára. A Jung- 
frau tetején kell leszállnia, ahol si-futárok vált
ják le. Ezek a Wallis völgyéig futnak. Innen 
felválva, autós és motorkerékpáros verseny
zők viszik tovább a jelentést a lausannei re
pülőtérig, Blccherettebe, innen újra repülő in
dul vissza a 'zürichi repülőtérre, ahonnan az
után futók finiseinek Zürichbe a start színhe
lyére. Az érdekes kombinált stafétára eddig hat 
nevezés érkezett. Tavaly a zürichi Grashoppers 
csapata nyerte meg a versenyt.

Andor León.

Mennyi babért kellett kitermelni a sport min
dig Jobban lombosodó bokrának, hogy a ma
gyar társadalom egy ünnepi estély keretében 
vegyen tudomást arról, hogy nemcsak a kül
földnek, de nekünk is van olyan sportkultu- 
ránk, amely odatartozik a magyar ideológiai 
erők legelsejéhez és amelynek nem kell szé
gyenkeznie a külföld sportslkerei előtt. A 
Labriolabeli estély küsröbén lehetetlen nem 
gondolni azokra az Időkre, amikor a sport 
előrelendüléséért harcolók mögött mindig újra 
és újra felharsant a gúny és az eltávozott, meg 
a még élő öreg fanatikusokra, akik meglátták 
a sportban is a magyar öserő egyik expo
nensét.

A mai sportünnepen a nézőtér gálájával éa 
a színpadon végbemenő káprázatos pom
pájú felvonulással a zporteszme régi har

cosai kapjanak elsősorban elégtételt.
Pihenjen meg — ha csak egy pillanatra is — 
a visszaemlékezés azokon, akik gyalog tették 
meg az utat, amely a gúny vesszőfutásától a 
maá „theatre parée**  ragyogásáig elvezetett. De 
jusson ki az elismerés a mának is. Azoknak, 
akik ezt a gyönyörű gondolatot valóságra vál
tották.

Bizunk abban, hogy a magyar sportnak Ilyen 
magaslatokra való emelkedése most már nem 
múló valami marad. Hiszünk abban, hogy a 
magasabb társadalmi rendnek a sport demok*

ratizáló gondolatában való összeolvadása meg-' 
maradó jelenséggé válik. Hogy a „theatre 
parée**  rtndszeresedlk és mint valami ezinpom- 
pás, szép növény, melyet most ültetünk el, uj 
és uj virágzást nyer minden évben, uj váltósa- 
tokban, mindig inegujhodva és mindig gazda
gabb tartalommal. És végül abban is, hogy 
nem Labriola hajlékában, hanem a „sportcsar 
nok"-ban láthatja vendégül a sport az igy 
megnyert uj hívőket a maga ideális mozgat*  
mának.

Vermes Magda.
♦'

A csütörtöki nagysikerű főpróba után fék 
fokozott érdeklődéssel várja mindenki a m« 
esti ünnepséget, amely már izgalmas mérkőzé
sekkel kiegészítve tárja fel a magyar sport- 
kultúra tökéletességét és fejlettségét. A revü- 
szerü látványos programba pompásan illesz
kednek bele Gerevlch, Kabos, Zirczy vívó- 
küzdelme, az olimpiai válogatott tornászok] 
korlátmérkőzései, Énekes és Lovas boxmérkö- 
zése, Bogátl és Elek tőrakadémiája, Pelle Ist
ván olimpiai gyakorlatai stb., stb.

A rendezőség ezúttal is kéri a jegyek tulaj
donosait, hogy helyeiket fél 8 óráig foglalják el, 
mert a hatalmas programra való tekintettel az 
előadást pontosan kezdik és az első rész befe
jezéséig az ajtók zárva maradnak. A még 
megmaradt csekély számú jegy az esti pénz
tárnál kapható.

Mezítlábasok kontra futballcípősök
Halló MLSz... Mezítláb futballoznak a tanítójelöltek! —
Lábát törte egy kis tanitójelőlt, mert a mezítelen lába 
találkozott a futballcipővel — Öt pár rongyos futball- 
cipő a debreceni tanitóhépző-sportkör leltári aktívája

Á bürokratizmus hihetetlen szörnyszülötté
ről vagyunk kénytelenek hirt adni: olyan eset
ről, amely el kell hogy nyomorítson minden
kit, aki a futballsport jövőjében bizakodik: az 
elmúlt vasárnap

egy tanítójelölt lábát törte egy KISOK- 
bajnoki futballmérkőzésen, melyen mezít

láb veit részt.
Lábtörésről hallhat az ember futballmérkő

zéssel kapcsolatban — az igaz — és igy a hir 
nem lenne meglepő, bár a lábtörés ritka eset, 
de az a körülmény, hogy

egy középiskolai bajnoki mérkőzésen va
laki futballclpő nélkül Játszott, felkelti az 

ember kíváncsiságát.
Kérdést intéztünk ezlrányban

Buday Gyula 
testnevelő tanárhoz, a KISOK TaMarugószak- 
osztályának vezetőjéhez, aki a következőket 
mondotta el:

— A tanitójelöltek csapatának nincsen fel
szerelésre pénze.

Valamennyi tanítójelölt szegény flu, nem 
tud felszerelésre áldozni,

Igy egyik-másik csapat bizony mezítláb áll feli 
a bajnoki mérkőzésre. Van, aki az utcai cipő
jében játszik, de bizony nem mindegyik teheti 
kockára az egyetlen cipőjét.

— Éppen csak a tanítójelöltekkel van Így? 
Éppen azokkal, akik hivatva vannak a futball
sport eszméit a falvakba elvinni?

— A tanitójelöltek — mint mondtam — Igen

szegény fiuk. Mikor megnéztem Debrecenben 
az ottan! tanitójelöltek szertárát,

összesen öt pár fulballclpőt találtam.
Ezek is olyanok voltak, hogy még egy pesti 
V. osztályú csapat tartalék játékosa sem venné 
fel.

—• Egyik fanitójelölt-egyesület szegényebb 
mint a másik. Csak a szegedi tart lépést a kor
ral, mert azt a SzAK ellátja használt felszere
léssel. De a lobbi...

— A KISOK nőm ad felszerelést nekik?
— Nincsen rá költségelőirányzatunk. Ad*  

nánk mi, de ne,m tehetjük meg. Tudjuk, hogy 
éppen a tanítójelölteket kell legjobban segí
teni, de

egy árva fillér sincs erre a célra „elő
irányozva".

— Hogy történt az a lábtőréc?
— Egészen véletlenül. A mezítlábas tanító

jelölt lába alatt egy gödörbe ragadt a labda, 
nem ugrott fel, a láb ellcndült és találkozott 
a futballcipővel.

Ha cipője lett volna a Játékosnak, nem 
tört volna el a lába.

— Nem lehet semmit tenni a tanitójelöltek 
érdekében?

— Eljárok az ügyben. Biztos vagyok abban, 
hogy az MLSz segíteni fog rajtuk.

Az MLSz-re vár tehál a feladat, a teher, 
arra az MLSz-re, amelytől a KISOK elvette a 
legjobb futballista anyagot, a diákságot!

Dr. László Endre.

,,Jegenye" volt a sztár 
a „Footbaíl Nocturne"-ök premierjén

Az egyszínű, számozott dressz és a fehér labda 
az éjiéit futballmeccs kellékei

A sport vesszőfutásától 
a „theatre

Ma este fél 8 órakor a Labriola-szinházban 
emlékezetes estéjo lesz a magyar sportnak. 
Amig a színpadon legkitűnőbb sportembereink, 
tornászaink, ifjaink, leányaink villámgyorsan 
perdülő képekben bemutatják azt, hogy mi is

Magyar Légiforgalmi Rt
IV, Váci acea t ♦ Telefón M-8-88 .

NYÁRI MENETREND
7.15 13.40 ind. BUDAPEST érk. 13.20 18.55 
8.50 • 15.00 ér k. WIEN ind. 12.05 17.80

Naponként, vasárnap kivételével.
Az autóbusz Váol-utca I. szám alól 4n perc

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

árban oda viasza.
Léveiéit és csomagjait küldje légipostán / 
Menetrendet vagy díjszabást kívánatra 

bérmentve küldünk.

parée“-ig
a magyar sport, addig a nézőtéren frakkot 
urak és csfélyiruhás hölgyek „ismerkednek meg" 
azzal a gondolattal, amely eddig a néptöme
gek lelkében élt, de amelytől bizonyos elzárkózó 
messzeségben éltek eddig a társadalomnak ma
gasabb rétegei. Egyetemi tanárok, tábornokok, 
politikusok, bankvezérek, iparmágnások, pa
pok, nagykereskedők stb. stb. ülnek a szinház 
földszintjének bársonyszékeibe és ezúttal nem 
a „Tosca" áriáit vagy Caramba mester orosz
lánjait fogják figyelni, hanem azokat az em
bereket, akik a magynr idegenforgalomnnk, 
közgazdaságnak, külpolitikának uj diplomatái 
lettek, de akik régtől fogva harsonázzák tele 
a világot a magyar név és tetterő dicséretével

Szerencsés gondolat volt a két tábornak 
Ilyen keretben való összehozása. Ncmcsnk 
azért, mert régen érzett szükség volt az a sport 
részéről, hogy ilyen elmélyített kapcsolat léte
süljön a nemzet magasabb rétegei és a test
edzés művelői között, hanem azért is, mert az 
az eszme éled testté, hogy kell, hogy a nemzet
fenntartó elemek tudomást vegyenek a mo
dern élet egy uj hajtásáról, a fiatal generáció 
estmemenetét aláhúzó törekvésekről, a sport
ról! A „Teafre pnrée" eddig a művészet életében 
volt meg. Találkozója volt a felsőbb tízezrek
nek a szellemi kultúra világával. Ilyen találko
zót ígér ma az OTT ünnepi estélye a magyar 
testi kulfura harcosainak táborával.

Menny fejlődésnek kellett a sport életében 
végbemenői, hogy az eljusson a mai estig.

V’V/

Párizs, május 7.
(A Hétfői Napló párizsi 

szerkesztőségétől.) A szce
nikai látványosságon kí
vül, sportszempontból is 
különlegeset akarván nyúj
tani. az esti futballmecs- 
esek megnyitójául, a pá
rizsi Ractng Club az „FC 
Mllano‘‘-t látta vendégül. 
Hogy maga a mérkőzés, a 
fényhatásoktól eltekintve, 
és a milánóiakat ért gól
zápor (6:0) dacára is ér
dekes voll, az ezullal fő-

kép a Racingmenek játékának' tudható be, kik 
ritkán észlelt technikai és taktikai ügyesség
gel dolgoztak.

A buffalól stadionban közel H ezer ember 
követte érdeklődéssel az esti meccset, mely vá
rakozáson felüli sikert ért el.

A félhomályt alig áttörő néhány árva villany
körte világításában, helyezkedik el a közönség. 
A hangszórók pontban kilenc órakor öblösen 
kürtölik a csapatok felállításán És mint egy 
ügyesen megrendezett színpadi jeleneinél, ab
ban a pillanatban, ahogy a nevek elhangza
nak, egyszerre hatalmas fénytengerbe világoso
dik a stadion. A zöld mezőny ebben a különle
ges fényben még zöldebbnek látszik és a já
tékosok szilhueltje még erősebb körvonalak
ban rajzolódik ki.

Külön tanulmányt jelenteit az est! világítás 
szempontjából, a dresszek megválasztása. 
Ilyenformán rájöttek, hogy

csíkos vagy mintás trikó elveszti rajzának 
Jellegét

és az egyszínű mellett döntöttek. A Raclng em
berei a fehér szint, a milánóiak a pirosat vi
selték. Ezúttal először pedig jelentek meg 
„számozottan." Pedig nem is kellett kiabáló 
ő-ös száma Be. kessy Elemér trikóján, hogy 
észrevegyék A sudár „Jegenye**  különben hí
ven sztár! hírnevéhez, e meccsen egyik leg
jobb játékát produkálta.

Az olaszok némi csalódást keltetlek: a leg
jobban talán atlétiküs bekkjük; Pcrverti él a

középcsatárjuk Biffi szerepeltek. Lombardo ka
pus védőstilusa nem volt elég hatásos, hogy 
megkímélje hálóiát a Racing labdáitól.

Az esti világításhoz szabták a labda színét; 
fehér szintit választva. Azonban a labda ha
marosan fékeiévé váll a játék közben és gya
kori cserélésre szorult. Ami a tribünökön szép
számban levő ifjú „srácokénál élénk derűt és 
„vidd a mosónőhöz" szövegű koncertet ered
ményezett.

Ez után a kedvező premier után, most már 
biztosra vehető, hogy a „Fotball Nocture"-ölc 
iovábbt siker elé néznek. Mert általános volt a 
vélemény, hogy a csodálatos fényben, még sok
kal pontosabban lehetett követni a játék me
netét, mint akár a legszebb napsütésben.

Ezek után H párizsiak a meleg nyári esték 
futballmeccsei alkalmával, Monlcvideóban kép
zelhetik magukat..,

Mándy Ilona.

X Az „árjaparagrafus“ miatt az amszter
dami Hét ¥ lemondotta a német úszók Hol
landiába lekötött túráját.

vegyen Telkei 
vilim

Fürdőlgazgatóaág: Siófok. TeL 1 
Budapest, Károly-körut 3/a. TeL 45-2-02.
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A HéUöí Napló 
keresztrejtvény-vásárának 

megfejtései:
!. Halló. Frédi Fel e fejeli Nem kelt mór 
búsulni öregem! Kitűnő idea 'jutott 

eszembe.
2. Csodát dolog lesz, döntő-siker. Címe; A 

„Keresztrejtvény vásár".
Az első kiindulás az, hogy megjelenik hat 
rejtvény.
No, mit gondolsz? "Kapok talán még havi 
ötszázat u bősz Ballontól?
Mondd, ez az egész beszédtenger, 
keresztrejtvényvásár?
És leírták rejtvénynek azt, amit itt 
megfejtettek.

NYERTESEK NÉVSORA A JÖVÖ 
HÉTEN'!

3.

4.

e.
miért

Önök

MULTHETI KERESZTREJTVÉNYÜNK 
MEGFEJTSE:

Szerelem és bor. — Kereseti lehetőség. — 
ítúroin bölcs pap. — Szórakoztatás. — Savona- 
rola Jeromos. — Forgalomzavar.

— Országos szabóipari értekezlet. A Szabó
mesterek Országos Szövetsége vnasárnap dél- 
clőttre sznbólpnri értekezletet hivott össze. A 
tanácskozáson 64 város képviseletében több, 
mint háromszáz kiküldött jelent meg. Faragó 
Zoltán elnök megnyitója után Vágó Jenő, a 
szövetség Igazgatója több fontos határozati ja
vaslatot terjesztett nz értekezlet elé, amelyet 
Hagy lelkesedéssel fogndlnk cl. Azután Vsetty 
Béla és Mutter Antal képviselők tartottak be
szédeket.

— Menyasszonyi fénykép Rozgonyitól 3 
Ürb. 8.— I*.

'— A munkanélküliség amerikai szakértője 
Budapesten. Érdekes vendég érkezeit vasár
nap Budapestre: II. Scherbak dúsgazdag new- 
york! gyáros, aki a munkanélküliség kérdésé
nek megoldásának szentelte életét. Hónapok 
óta Gcnfbcn tartózkodik a Népszövetség ülé
sein megismerkédett a vezető európai politiku
sokkal éi megismertette velük terveit. Most az 
rurópai országokat jáija és adatokat gyűjt a 
munkanélküliségre vonatkozóan. Két napig 
szándékozik Budapesten tartózkodni. Popovics 
Sándorral, a Nemzeti Bank elnökével már be
szélt terveiről.

— A tiszántúli földbérlők nagygyűlése. Deb
recenből jelentik: Többszáz tiszántúli bérlő 
nagygyűlést tartott vasárnap a városházán 
Vásáry József felsőházi tag elnöklésével. Több 
felszólalás után határozati javaslatot fogadtak 
eb amelyben a közterhek csökkentését, a ka- 
ninok leszállilásál kívánják és mezőgazdasági 
kedvezményeket követelnek a földbérlök szá
mára. A határozati javaslatot a kormány elé 
torjesztik.

— BEMEK FÉRFIÖLTÖNY RENDEL
HETŐ MÉRTÉK SZERINT 40, 45 éa 50 pen
gőért. A tavaszi Idényből felhalmozódott, ki
tűnő minőségű szövelmarndékokból, amíg a 
készlet tart. „Divat urlszabóság" Erzsébet- 
körut 1. I. em. Egyszeri rendelés elég, hogy 
állandó vevőnk maradjon, mert ön a fenti 
összegért többet kap, mint amennyit remél.

— Református templom kőletétel. Nagykani
zsáról jelentik: Vasárnap délelőtt ünnepélyes 
keretek közölt tették le a nagykanizsai refor
mátus templom alapkövét és Antal Géza re
formátus püspök beiktatta egyházi méltóságába 
gróf Teleki Béla főgondnokot. Az ünnepségen 
réjizlvctt Zala és Somogy vármegye előkelő tár
sadalma. Az ünnepséget délben Hajdú Gyula 
egyházi ügyésznél társasebéd fejezte be.

— BINATUR1N a bélmüködés természetes 
szabályozója. Kapható gyógytárakban. Ára: 
P 2.90. ,

— Remek férfiöltöny rendelhető mérték sze
rint 40, 45 és 50 Pórt. A tavaszi idényből 
felhalmozódott, kitűnő minőségű szövetmara
dókokból, amig a készlet tart. „Divat uri- 
izabóság", Erzsébel-kökit 1.

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

X A Bolla-vándordljat a Testnevelők csa- 
Fsia nyer’c. Vasárnap délelőtt a Testnecvlési 

öiskoln Sportklubja rendezte meg a Bolla- 
vándordíjért folyó küzdelmeket a főiskola 
tornatermében. A versenyt a FTSC csapata 
nyerte 263.6 ponttal. A csapat tagjai: Szilágyi, 
tíaál T., Sumí, Gaál S., Kecskéméig és Sarlós. 
Egyidejűleg bonyolították le a budapesti kerü
let egyéni ifjúsági tornászbajnoki versenyét. 
Az összelett versenyt Tauber László (ixr. gimn.) 
nyerte 206.8 ponttal. Korláton: 
(BBTE) 36.9 p., Nyújtón: Litanssky 
36.2 p. Lovon: Tauber (izr. gimn.) a 
Tauber nyerte n műszabadgyakorlatot 
gvszkedésben a bajnokságot Bruszt 
gyűrűn pedig Börcsök (BBTE) nyert 
Ságot.

X A „BUumler Ede" kerékpáros-emlékverse
nyen, amely a Kispesti AC rendezésében. Pest- 
szcntlörinc—-Abony—Pestszentlörinc közölt el
terülő 150 km-es távon folyt le. 180 versenyző 
állt starthoz Az I. oszt, versenyzők csoporijá- 
bán Orczán László (Törekvés) győzött 4 óra 
40 perces idővel. Erős (BSE) előtt. A legjobb 
eredményt a II oszt, versenyzők csoportjában 
győztes Német Károly érte el, aki visszafelé 
Cegléd és Pilis közölt elfogta a mezőnyt.

X KétUabdabalnokaág. Elektromos Müvek— 
UTE 6:5 (3:4). Félbeszakadt n sötétség miatt. 
MTE-VAC 6:5 (3:4). MAFC—FÖTE «:1 (3:1).

— Nincs Jobb házi barát ai „Igmándi* 4 
. . a , víznél,
Álért legyen minden háztartásnál kéznél.

Börcsök 
(BBTE) 
bajnok. 

I». Füg- 
(VAC), 

bajnok-

Borzalmas módon követett el 
öngyilkosságot 

egy veszprémi kereskedő
összeszurkálta testét, felvágta ereit, azután sztvenszurta 
magát Ónodi Ignác, akinek öngyilkossága okát kutatják

Veszprém, május 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap megdöbbentő öngyil
kosság híre terjedt el Veszprémben, ónodi 
Ignác kereskedő követett el öngyilkosságot 
olyan borzalmas módon, amely párját rit
kítja az öngyilkosságok krónikájában.

A 46 esztendős
ónodi Ignácnak esztendők óta fűszer
éi csemegekcreskcdésc volt Veszprém

ben.

A legutóbbi időkig a kereskedő rendezett 
anyagi viszonyok között élt és senki nem 
tudott arról, hogy akár családi, akár egyéb 
differenciák zavarták volna életét.. Az el
múlt hetekben azonban ónodi

egyre lehangolfabb volt.

Ismerősei, hozzátartozói a rossz üzlet
menetnek tulajdonították ezt, de senki nem 
gondolt arra, hogy a keresgedő milyen

végzetes tervvel foglalkozik.
Vasárnap a kora reggeli órákban ónodi 

Ignác egyedül maradt otthon lakásában és 
ekkor követte el a borzalmas öngyilkossá
got. Egy hatalmas ollóval összeszurkálta 
végtagjait, majd

kezein, lábain felvágta az ereket s az
tán az, ollót markolatig szivébe döfte.

Véresen, eszméletlenül esett össze és ami
kor rátalállak, már halott volt.

Rendőri bizottság szállott ki a kereskedő 
lakásába, átkutatták a ruháit, szekrényeit, 
iróaszfalát, de

egyetlen bucsulevelet, vagy olyan írást 
sem találtak eddig, amelyből öngyilkos
ságának közvetlen okára következtetni 

lehetne.

rendőrség megindította a nyomozást, hogyA
megállapítsa, miért követett el öngyilkossá
got a kereskedő.

— Szenzációs fordulat Washingtonban: 
Amerika Olaszország és Németország mellé 
áll. Washingtonból jelentik: A washingtoni 
megbeszélésekkel kapcsolatban diplomáciai 
körökben szenzációs * fordulatról tudnak^ 
Amerika elfordult Angliától és Franciaor
szágtól és Olaszország és Németország mellé 
áll s e két országnak ad kereskedelmi köny« 
nyitésekét.

— Schwarz Félix temetése. Mély részvét méh 
lett temették el vasárnap a rákoskeresztúri te
metőben Schwarz Félixet, az Athenaeum el
hunyt vezérigazgatóját. A temetésen igen sokan 
vettek részt a sajtó, az irodalom, a bankvilág 
és a nyomdaipar köréből. Schwarz Félix fölött 
Török Sándor, az Athenaeum igazgatója mon
dott megható emlékbeszédet, felsorolva az el
hunyt maradandó érdemeit.

— Huszonhárom utasával eltűnt a „Ma- 
lygin“-t megmentő orosz hajó. Berlinből 
jelentik: A „Malygin" orosz jégtörő meg
mentésében résztvett Ruszlán orosz mentő
hajó huszonhárom utasával elsüllyedt. Si
került felfogni a hajó utolsó rádiójelenté
sét, amely igy szól: Utolsó 
mondunk mindenkinek,

— A VOGE zalamegyei 
kanizsáról jelentik: Az 
megalakította a VOGE 
amelyre a központ részéről dr. Grcnzer ... 
hálv és Horváth György szálltak ki. A nagy
kanizsai fiók elnökévé Muck Oszkárt válasz
tották meg. Az alakuló közgyűlés táviratilag 
üdvözölte Gömbös Gyula miniszterelnököt, 
Fabinyi Tihamér kereskedelmi minisztert és 
Samarjay Lajos máv. elnököt.

istenhozzádot 
süllyedünk. 
szervezkedése. Nagy- 
itteni vasúttársaság 
zalamegyei fiókját, 

~ Mi-

Béhetárgyalások a Sztranyavszky-Kozma 
harci fronton A lipótvárosi vacsorán 

ott lesz Kozma Jenő is
A Belvárosi Polgári Kör e heti vacsoráján 

— mint ismeretes — Sztranyavszky Sándor, a 
Nemzeti Egység Pártjának elnöke, aktive be
kapcsolódott a fővárosi kormánypárti politika 
irányításába,

ami azonban a fővárosi egységes párt Te
lelőinek bizonyos fokú ellenérzésével ta

lálkozott.

Ennek a hangulatnak adott kifejezést a vacso
rán feltűnést keltő beszédében Payr Hugó or
szággyűlési képviselő, aki gondoskodott arról 
is, hogy olt a vacsorán lelkes híveiből meg
felelő hangulatot teremtő kórusa legyen.

Kozma Jenő a fővárosi egységes párt el
nöke, nem jelent meg a vacsorán, de köztudo
mású, hogy Payr Hugó az ö érzelmeit is tol
mácsolta akkor, amikor — akárhogyan pró
bálták is szépíteni,

a valóságban ridegen visszautasította Sztra
nyavszky Sándornak azt a szándékát, 
hogy belekapcsolódjék — mint pártelnök 

— • fővárosi pártszervezési munkába.
A kórus jól működött a vacsorán — nem 
vendég Sztranyavszkyt ünnepelték, 
Payr Hugót.

A nagy külső sikernek azonban erős vissza
hatása támadt magában nz egységei pártban, 
ahol azt hangoztatták, hegy a párt országos 
elnökének joga van törődnie a fővárosi párt
szervezetekkel is. Az egységes párt szempont
jából nem lehet különbséget tenni — mondot
ták — a főváros és vidék között.

A pártvnesorán kirobbant ellentéteket nem 
kis megelégedéssel fogadták a többi pártok és

a 
hanem

különösen Wolfféknak szerzett különös 
gyönyörűséget ez a belső viszálykodás,

amelyet különben egy régebbi — még Sztra- 
nyavszkynak az egységes pártból történt ki
lépése alkalmával

közte és Kozma Jenő között történt Inci
denssel hoznak kapcsolatba.

Közben azután nyilvánosságra került, hogy 
Sztranyavszky közismert „snájdig'‘ egyéniségé
hez méltóan, nem hátrál meg, hanem résztvesz 
az egységes párt lipótvárosi vacsoráján, 
amelyre Dési Géza dr., az uj elnök, meginvi
tálta.

Ez a tény azután gondolkodóba ejtette Koz- 
ináékat is és - - értesülésünk szerint —

közvetve és közvetlenül megindultak a 
béketárgyalások

Payr Hugó és Sztranyavszky Sándor között és 
előreláthatólag nem Sztranyavszky fog defe- 
ráint Kozmáéknak, hanem — megfordítva.

Lehet, hogy Kozma Jenő egyéni akciónak 
minősiti Payr Hugó visszautasító magatartá
sát és minden jel arra mutat, hogy a béketár
gyalások sikerre vezetnek és a lipótvárosi va
csorán már külsőleg is kifejezésre jut a béke, 
mert azon

meg fog jelenni Kozma Jenő Is, mint ven
dég, egész vezérkarával

— Payr Hugó kivételével..,
Ami azután azt jelenti, hogy a fővárosi 

IV-lk kerületben Usetty Béla és Payr Hugó 
esetleg külön útra lépnek a mellettük kitartó 
választótömegekkel.

Budapesti lóversenyek

— Pólya orvosprofesszor lakását kilősz" 
tolták a betörők. Dr. Pólya Jenő orvospro
fesszor vasárnap bejelentette a rendőrsé
gen, hogy a Svábhegyen, a Báró Eötvös- 
utcában levő villájában betörők jártok és 
többezer pengő értékű ruhaneműt elvittek. 
Érdekes, hogy a betörők az ezíistnemüeket 
és ékszereket nem vitték magukkal. — 
Ugyancsak vasárnap betörtek Szabó Ferenc 
postafőtiszt testvérhegyiül! villájába, vala
mint Molnár Lajos angyalföldiül! és Maskó 
Boldizsárné Andrássy-uti trafikjába. A rend
őrség valamennyi betörés tettesét keresi.

— Gázol az autóbusz. Vasárnap délután 
a Margithidon egy 12-es jelzésű Bp. 17—520 
szánni autóbusz elgázolta Schmidt Mátyás 
69 éves gyári munkást. A mentők súlyos 
sérülésekkel szállították az elgázolt embert 
az Uj Szent János-kórházba. A rendőrség az 
ujahb autobusz-gázolás ügyében erélyes 
nyomozást indított.

— Utolsó határidő. A 30. oszlálysorsjálék 
II. osztályának húzósa már 13-án kezdődik. A 
játékban való részvétel és a nyereményjogosult- 
ság csak úgy biztosítható, ha uz esedékes be
tét: egész sorsjtgy 24, fél 12, tiegyed 6, nyol
cad 3 pengő és az előirt 30 fillér költség a 
húzás elölt nz illetékes helyre beérkezik.

— Rendkívüli ajánlat. 5000 darab egész 
Ónom tiszta gyapjú női pulóvert és mellényt 
e héten majdnem féláron árusítunk. Egytöl- 
egyig válogatott, ízléses, legújabb fazónok. 
Első sorozat 4.80. második sorozat 5.80, har
madik sorozat 6.80 Szabadon megtekinthetők 
az asztalokon: Fenyves áruházban, Kálvin- 
tér 7.

— Szász Menyhért verskötete. (Húsból és 
vérből.) Válogatott költeményeiből ékes cso
korra valót jelentetett meg most Húsból és 
vérből cim alatt egy kötetben Szász Menyhért, 
az ismert költő. Szinpompás és bóditó virá
gokból rakta össze ezt a versescsokrot a költő. 
Verseiben szivbeli mélység, néhol keserű el- 
busultság, de mindegyikben az igaz és őszinte 
költő hangja szólal meg. A könyv a Szőllősy 
Zsigmond-féle könyvkereskedés kiadásában je
lent meg.

— A „die neue llnlc* 4 májusi száma. Kelle
mes meglepetés a magyar közönség számára 
a „die neue linie" májusi száma. A pazar 
kiállítású havi folyóirat vezető helyen hozza 
H. F. Blunck magyarországi útirajzát, a fő
várost és a népéletet bemutató számos fény
képfelvétellel illusztrálva. Maga a megkapó 
címlap is magyar művész: Moholy—Nagy mun
kája. Szépirodalom, bőséges divaljelenlés, ipar
művészet, sporlközlemények versenyeznek egy
mással a „die neue linie" érdekessé tételé
ben. Mindamellett talán mégis abban a rend
kívül finom Ízlésben rejlik fővonzóereje, amely 
minden lapján megnyilatkozik a felvételek esz
ményi tisztaságában, a papír és tipográfia ra
gyogó elegánciájóban. A „die neue linie" puszta 
ótlapozása is őröm és gyönyörűség a szépet 
kedvelő szemnek.

— Megnyílt Kiéin Antal uj, modern áruháza 
a Király-utca 40. alatt. (Nagymező-utcával 
szemben.) Pompás kirakatai világvárosi látvá
nyosság, tele tavaszi és nyári divalujdonságok- 
kal. Az uj áruházban a női divat és rövidáru cik
kek óriási választékban és rendkívül előnyös 
árakon szerezhetők be. A Kiéin Antal név 
garancia arra, hogy a megelégedett vevők ez
rei épugy megkedvelik ezt az uj modern áru
házát, mint a negyvennégy év óta fennálló 
régi Kiéin Antal-féle üzletet.

Nagy botrány kísérte Végrehajtó 
győzelmét aNemzetíHazafídijban

A pesti pályán szokatlan zajos tüntetést vál
tott ki a vasárnapi versenyek főszámának ered
ménye. A nagy sportértékü versenyt Végrehajtó 
nyerte meg az istállója által sokkal jobbnak 
hirdetett s ez alapon nagy favorit istállótársa 
Fokos ellen. A közönség felháborodása annál 
jogosabbnak látszott, hogy Fokos csak akkor 
kezdett finiselni, amikor már nem érhelte be a 
starttól a célig könnyen nyerő Végrehajtót, 
Reichsherold imponáló győzelmével a Miile- 
niumi dij egyik legjogosabb várományosává lé
pett elő. Nagy meglepetést okozott a bécsi 
Taquin győzelme. Részletes eredmény a követ
kező:

I. FUTAM: 1. Stall Landswerth Reichsherold 
(pari) Tuss, 2. Midinette (4) Csapiár. Fm.: Grey, 
hope, Tramp, Orco. Tót.: 10:19, 13. 17. — IL 
FUTAM: 1. Szahella I.-né Százszorszép (4) 
Kollár, 2. Alisia (10) Hatscher, 3. Partagas (2/4), 
Szokolai. Fm.: Garuda, Pici, Maris, Feireflz. 
Judith, Emlék, Kopo. Tót.: 10:51, 18, 34, 15. — 
III. FUTAM: 1. Clara istálló Honvéd (2)4\ 
Tóth A., 2. Suta (4) Hatscher, 3. Corvinná (2), 
Weiszbach. Fm.: Tékozló, Pascal, Keilermann, 
Csicsóné. Tót.: 10:39, 13, 18, 15. — IV. FUTAM: 
1. Petanovits J. Végrehajtó (10) Csapiár, 2. Fo^ 
kos (7:10) Balog. Fm.: Little Patty, Pillanat. 
Tol.: 10:18. Befutó 10:384. — V. FUTAM: 1. 
Stall Oberweiden Taquin (12) Szabó L.» 2. Mint 
a madár, 3. Coruna (2)4) Esch. Fm.: Jolly, Fe
gyelem, Kapisztrán, Napfény, Papucshös, 
Bonnetable, Blue Cyprus. Tót.: 10:263, ,37, 15, 
15. — VI. FUTAM: 1. Kengyéli ménes Monopol 
(2) Csapiár, 2. Csempész (5) Balog. Fm.: Remek, 
Karnagy, Paladin, Fantom. Tót.: 10:29, 16, 20. 
VII. FUTAM; 1. gr. Pejacsevich J. Parancs (3) 
Müller, 2. Vadvirág (2)4) Tóth A., 3. Madár 
(12) Simics. Fm.: Nem baj, Allcgra, Feldherr, 
Borta, Rúna, Pimpóka, Peleador, Hárem, Ne
buló. Tót.: 10:79, 25, 14, 29. A Százszorszépe 
Houvéd-double; 5:86.50.
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Budapesti ügetóversenyek
A vasárnap délelőtti ügetőversenyek eredmé

nye a következő:
I. FUTAM: 1. Székely ménes Vitézlő (6) 

Wiesner, 2. Mercedes II (4) Jónás. Ind. m.: 
Marlene, London, Szeszélyes, Pezsgő (kimaradt). 
Tót.: 10:172, 39, 36, ola-z 64. — II. FUTAM:
l. Almássy P. gr. Mogul (5) Kallinka, 2. Kirgiz 
(5) Jónás, 3. Opál (2zá) Fityó. Ind. m.: Tallér 
(mint I. diskv.), Babám, Midi, Gurka, Gabriella, 
Glória. Tót.: 10:128, 21, 16, 16, olasz 40. — III. 
FUTAM: 1. Bernrieder I. Pallós (7:10) Bernrie- 
dér, 2. Tommy (2#) Zeller, 3. Revizionarius (5) 
Kallinka. Ind. m.: Ali Baba, Fenegyerek, Ráknó, 
Lilla, Umberlo, örzse. Tót.: 10:15, 14, 15, 30, 
olasz 35. — IV. FUTAM; 1. Bozsó ist. Najád 
(2i<) Fityó, 2. Olt (1%) Maszár F. Ind. ni.: 
Gizella, Marokkó, Suhancz B. Tót.: 10:48, 23, 
20. olasz 30. — V. FUTAM.: 1. Neubrunn R.-nó 
Bűfclcjtő (2) Jónás, 2. Fuss (8) Feiser. Ind. ni.: 
Sellő, E ’lirium. Jeles O. S. Tót.: 10:45, 18, 47, 
olasz 83. — VI, FUTAM: 1. Bozsó ist. Nahát 
(6:10) Fityó, 2. Guardian Todd (2)4) Vorst. Ind.
m. : Oszlánv, Gondolni II., Eduard R., Melinda.
Tót.: 10:20,’ 13, 13, olasz 29. — VII. FUTAM: 1. 
Pamuki m. Lili of Pamuk (5) Maszár I., 2. 
Kassa (1H) Feiser, 3. Feri O. (8) Zwilínger. 
Ind. m.’: Ecuador, Upupa Epops, Arditti, Kacér, 
Delila, Enyém II., Olivia, Daukn, Ewiva, Mjv- 
cicope. Tol.: 10:129, 31, 23, 39, olasz 93. — Vili. 
FUTAM: 1. Stein I. Jégvirág (7:10) Slejn, 2. 
Elga (2) ifj. Baranyai. Ind. m : Esély, Suhancz 
B., Több .nincs, Erika O. Tol.: 10:16, 11, 11. 
olasz 18. A Mogul—Pallós-double: 10:416, •
Búfelejtő—Lili oí Pamuk-double: 10:638.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
DR. ELEK HUGÓ
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