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Elve kiásták
a solymári bányászokat

A sírtál mogmenekon 9 bányász megrázó 
elbeszélése a 84 órás irtózatos élet-halál harcról

Vasárnap Teggel megdobbant rt cinikus 
hírben álló Budapest szive. Az autóbuszo
kon, a kávéházakban, a Dunakorzón, a vil
lamosokon ezt kérdezték egymástól az em
berek:

— Hallottat Igazi
Igaz volt:
a solymári bányasirból nyolcvannégy
órás élet halálharc után elevenen, ép
ségben kiszabadult kilenc halálraítélt 

bányász.
A cinikus Pest szive megdobbant. Isten ... 

Ezt a szót verte a szivek ritmusa.
Pilisszentiván, julius 2.

?A Hétfői Napló kiküldött tudósitójától.) 
'A borzalmas szerdai pilisszenliváni bánya
katasztrófánál a Solymár-akna eltorlaszolt 
részébe szorult tizenegy munkás megmenté
sére nyolcvannégy óra hosszat folytak a 
munkálatok, huszonnégy bányász három és 
fél napon keresztül fúrta, csákányozta saját

a tizenegy eltemetett bányász közül vasárnapra virradó éjszaka kilencet élve 
nieginc ntetlck.

A Hétfői Napló telefonjai egész nap 
csengtek: a főváros lakossága nagy izgalom
mal figyelte a pilisszenliváni mentési mun
kálatokat és valósággal felvillanyozta Bu
dapest közönségét a nem is remélt szeren
csés fordulat kire

A bécsi országúton már reggel
autók hosszu sora robogott I’llisvörös- 

vár felé.
Az elsők közölt érkezik a községbe a Hétfői 
Napló munkatársának autója.

Pilisvörösváron és Pilisszcntivánon min
denütt csoportokban állnak az emberek, 
mindenki a szerencsésen megmenekült bá
nyászokról beszél és a csoportok középpont

Az utolsó roham
— Szombaton este 10 órakor vallották fel 

«z eltorlaszolódotl aknában d-dgozó mun
kásokat és Papp Ferenc bányamcster veze
tése alatt Löfflcr Gyula. Fekete István, Ko- 
lonics Gyula, Gazsik József. Pintér Lajos, 
Vakán Károly, Fríz Vilmos, Hegedűs János, 
Albrecht Ferenc, Kovács Károly és Varga 
István bányászok szálltak le az aknába.

Szomorúan ereszkedtek le a liften 
és nem is remélték, hogy valóban szerencsét 
hoz a most még szomorúan mondóit: „Jó 
szerencsét!", r mellyel társaik búcsúztatták 
őket.

Órák hosszat folyt a munka, lebontották 
az utolsó hatalmas betontorlaszt,

centiméterről centiméterre baladtak 
előre a legnagyobb élelveszedclembcn, 

térdig vízben állva, 

életét kockáztatva a két és fél méter széles, 
három méter magas kö- és betonlörmclé- 
kekkel, vassinmaradványokkal és iszappal 
eltorlaszolt aknát.

Szombaton-este
. már-már lemondtak minden reményről, 

hogy a szerencsétlen bányászokat élve meg
menthetik és senki sem mondotta, de min
denki meg volt győződve róla, hogy a men
tési munkálatok már csak holttestekért 
folynak.

Á munkások mégis önfeláldozóan, min
den erejüket megfeszítve csákányozták a kő- 
és lietonlörmclékesőbcn az aknát. Szomba
ton este

még egy súlyos betontorlasz állta cl 
útjukat

és a szakértőknek az *olt  a véleménye, 
hogy legkorábban hétfő estére találják meg 
a katasztrófa áldozatainak holttesteit.

Vasárnap kora reggel azután végigszá
guldolt a fővároson az örömhír:

jában azok a bányász ik állnak, akik reszt
vettek a mentési munkálatokban és jelen 
voltak, amikor

240 méter mélységben, a föld gyomrá
ban rábukkantak az elsycngült éli- és 
szonijbalálla Iküzködő kilenc bányászra. 
Amikor berobog az autó a bányatelepre, 
solymári akna liftjéhez mérnökök, bá- 

.......................................... hadának kő-
a ............................
nyalisztviselők és bányászok li 
rusa hangos boldogsággal mondja a hagyó 
mányos bányászüdvözlést:

— Jó szerencséit
Egyszerre többen is körénk sereglenek és 

a mentési munkálatok {
részletesen elmondják 
történetét.

önfeláldozó hősei 
a nagyszerű munka

amiközben az. akna tetejéről egymásután 
hulllak le a kő- és beton törmelékek.

Éjjel féltizenkét órakor sikerült eltávolí
tani a betonfalat és

most már csak nehéz, sűrít Iszaptömeg 
állt Htjukban.

Alig fúrták be magukat az iszapba, amikor 
egyszerre

tompa, elhaló jajkláltásl hallottak.
Megállt a munka, mindnyájan feszülten 
figyeltek .Alig telt el néhány másodpere, 
amikor újra emberi hangot hallottak, most 
már sokkal tisztábban, kivehetően:

— Segítség!
Az egyik bányász. Gazsik József, aki leg

elöl dolgozott, hirtelen felkiáltott az örömtől1
— Ez Maráczy hangja!

I A bányászok a váratlan örömteli fordulat- 
I lói szinte
I meginániorosodva dobták el szerszám- 
f jaikat

és kézzel-lábhal, a legnagyobb erőfeszítések 
között törlek előre.

Kiássák a halálraítélteket
Alig lelt cl negyedóra, amikor a karbid

lámpák és zsebvillanylámpák fénye rávilá
gított egy sáros, lerongyolódott, sápadtan 
reszkető alakra.

— Maráczy! Hát éltek?
— borultak a megmentett ember nyakába o 
bányászok.

Máris felkapták Maráczy Istvánt, aki egyike 
volt a legidősebb és legkipróbáltabb bánya- 

éjfél után negyedkettőkor egymásután i 
Marlocli Istvánt, Riholin Jánost, Szlávik 

Trizmi Gáspárt, Drevenka I 
Valamennyien a körülményekhez képest elég 
jó kondícióban voltak. Ha tekintetbe vesz- 
sziik, hogy a szerencsétlen emberek 

nyolcvannégy órát töltöttek étlen-szoin- 
jan a föld alatt és ezalatt a legsulyo-

A bányasir borzalmai
Szerencsére a kél legidősebb és legtapasz

taltabb bányászlársuk. Albrecht Vencel és 
Maráczy István megszervezték őket, beosztot
ták kettes turnusokba valamennyikkel és igy 
mialatt a többiek pihentek.

kelten állandóan kézzel fúrták magu
kat az iszapban előre, állandóan remél
ve, hogy eljutnak a scgltőesapatokhoz.

Szombat délig églek karbidlámpáik, akkor 
azonban ez a kis fény is elaludt és ettől 
kezdve

teljes sötétségben folytatták a munkát.
Azért dolgozlak kettes turnusokban, mert 
tisztában voltak azzal, hogy napokul kell töl
teniük éllea-szomjan és álmatlanul a hideg 
talajvízben és takarékoskodtak erőikkel.

Szerdán délben
a vízbetörés és a rettenetes robaj pilla
natában valamennyien elvesztették szer

számaikat
és szombaton, (műkor a karbidlámpák el
aludtak, ezeket az eszközöket is eldobálták, 
nehogy ez is akadályozza ökel a munkában

A kétségbeesett erőfeszítéssel küzdőknek 
az adott erőt a munkához, hogy

már két nap óta állandóan hallották a*  
scgitőcsnpiitok munkájának zaját.

ók is kopoglak szüntelenül, dörömböltek a 
kőfalon, u két rövid és három hosszú koppq- 

1 szoknak az eltűntek közül. Maráczy azonban 
nem hagyta magát felemelni, saját lábárA 
állt és a fáradtságtól elhaló hangon, do ha
tározottan mondta:

— Hál’ Istennek, hogy eljutottatok Idáig, 
Menjetek

gyorsan, gyorsan beljebb, Itt vannak 
mögöttem a többiek Is,

élünk és dolgozunk még mind a kilencen!
Maráczy István nem hagyta magát felvinni, 

hanem hősies erőfeszítéssel adott utasítást a 
mentőknek, hogy merre keressék a többi élve 
eltemetett bányászokat.

Néhány perc múlva már vitték a fáradság
tól és kimerültségtől félig áléit bányászt föl
felé és néhányat) a boldogító eredménytől föl
villanyozva. tovább hatoltak , az iszapban. 
Félórán belül tehát

negtalálták a többi eltűnt bányászt: 
Mihályt, Itatta Ottót, Szűcs Jánost, 
•ált és Albrecht Vencelt.

sabb lelkiállapotban voltak, mert tudták, 
hogy csak csoda mentheti meg életüket, 

azl kell mondanunk, hogy igazán a legna
gyobb hősiességgel tartották magukat és dol
gozták végig ezt a három és fél napol.

nőst, a megállapodásszerü bányászjelet, de a 
mentömunkálatokat végzők alig hallhatták 
ezeket a kopogásokat, mert

a szünet nélkül özönlő víz elnyomott 
minden hangot.

Szerdán déli féltizenkét órakor, amikor a 
szomszédos ellorlaszoll L’rzsébeí-oknából a 
rettenetes víztömeg betöri a So/ymdr-aknábn, 
a megmenekült kilenc bányásznak az. volt a 
szerencséje, hogy idejekorán védett helyre 
tudott menekiUni. Egyikük

beugrott egy üresen álló csillébe, néhá
nyon a kissé védettebb fékfillkékbe hú
zódlak, mások pedig az akna benyí

lóiba menekültek.
Két társuk, a szerencsétlen

Bcsemlorfer Ferenc és Cser ni Ignác 
vájárok a katasztrófa pillanatában köz
vetlenül az áttört betonfiil melleit dol
goztak. Az ő számukra nem állt nyitva 

u menekülés útja 
és bár a kilenc megmenekült bányász felta
lálása után is szakadatlanul folynak a 'men
tési munkálatok, a két szerencsétlen ember 
holtteste sem került még elő. A bányászok 
azonban azt mondják, hogy sajnos, 
bizonyos, hogy ezek kelten már halottak, 

az iszap közölt emberi hullarészre emlékez
tető tárgyal talállak.
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KalálkUzdelem — 
az életért

Megmenekült kilenc bányász, miután a 
ez rnyii robaj megszűnt, menekülni pró
bált. Az aknát több mint

ntásféhnéter magasságban elöntötte a 
víz,

n földön összeroncsolt vas*  inhulla dákok 
állták cl Htjukat és minduntalan beton- As 
kődaral J i ütköztek. A vízmentes csiz
mákban is

lehetetlen volt máskép előrehatolnl, 
mint úszással.

jC'h'iny órával :t vizl>cömlés után a föld- 
Alatti szílk aknában összetalálkozott .Ma
ria, i J'tv.m, 1 rizna Gáspár és Drevenka 
Pál, mi;.’ :i többi hat bányász később verő
dött vgv csoportba.

I im k n nagyobbik csoportnak Albrecht 
Vem < I állt az élére, inig a kisebbiket Ma
rin-y István vezette. Mind a két csoport 
(|pi< im|..ll remélték, hogy az akna nem 
tói lm./‘.lódult teljesen el és sikerül kijut 
nipk az aknaszájhoz.

Néhány órai úszás után azonban kétség
beesetten látták, hogy

a v i.-bcöinlcs olyan hallatlanul erős volt, 
hogy minden elsodorható! elsodort, be
omlottak a precíz mérnöki munkával 

megépített falak,
Bsszelörtek a vassínek, az akna mennyeze- 
téről lezuhant a kö és cement és igy áltőr- 
J,. i. ti, nmk látszó hatalmas torlasz áll az 
ul.r.ikban. “*

A Maráczy vezetése alatt álló kisebb C«0- 
poil érkezeit először a torlaszhoz. Rövid 
idő muh i itt találkoztak össze a másik luil 
bánva szál, akiket Albrecht vezetett. Amint 
HZ első kétségbeesésből magukhoz tértek, 
tanácskozni kezdtek. Egymást buzdították 
és

elhatározták, hagy nem hagyják, hogy 
úrrá legyen fölöttük a kétségbeesés.

Maráczy és Albrecht vezetése nlatt azonnal 
munkához, láttak. Nem törődtek éhséggel és 
szomjúsággal, lehetőikg sokat pihenlek, már 

innenin Ire a jéghideg vízzel félig meg
tilt aknában pihenni lehetett.

Egymást támogatva felváltva aludtak és 
kelten l.özüliik állandóan megkísérelték az 
előrehaladási és azt, hogy kapcsolatot te
remtsenek a segilöcsapatokkal.

Ének és füttyszó 
a sötét sárban

A két öregen kívül az élve eltemetett bá
nyászok legliatalabbja,

a kis Sz.bívik Mihály volt az, aki a leg
nagyobb veszélyben Is megtörhetetlen 
jókedvével a lelket tartotta bennük.

Ez :t húszéves (-sillésíiU, aki egyébként a 
piliss/cnli\ áni bányászok futballcsapatának 
is büszkesége volt, egy pillanatra sem vesz
ti llc <1 h II.i Cgyi nsiihát.

Énekelt, fütyült, tréfált 
és ha a többnapos együltlét után bármelyi
kük is csüggedni kezdett és éhségről vagy 
még inkáid*  szomjúságról panaszkodott, 
azonnal másra terelte a beszédet és törté
nd cinci, mókáival valósággal felvillanyozta 
nz ctfűradt bányászokat. 1

A kétségbeesett helyzetben lévő kilenc- 
1; gu bányászcsoporl a: utolsó pillanatig bí
zol! ahháh, hogy sikerülni fog kiszabadul
nia az cllorlaszolt aknából. Azt, hogy a kö- 
lóim, nvekhez. képest ilyen jó kondícióban 
maradlak, nagyrészt annak köszönhetik, 
hogy ésszerűen osztották be a munkát és 
pmenhyirc leheteti, sokat pihenték. Csak

az utolsó napon kezdtek cl Irtózatosan 
.szenvedni a szomjnságtól.

Csaknem s/omjan hallak a vízzel félig telt 
nkuáhaii, mer mint képzelt bányászok vala
mennyien tudták, hogy

nz aknában fölgyülcmlct vizet meginni 
tii/ios halAlt

F7 a folyt idék ugyanis tele van mérges anyu-
p-kk al.

Ibi nvái /Aráik megálltuk, tehát nem tud-
tűk, hogy in, nini az idő s igv csak fejlett
hmv aiz.ci /l kuk In i. -kozlalla őket arról,
hogy nici unji idő óla vergődnek éll< n-szom-
'jan .nz c ItoiLnzoll aknában. Péntek estig
Illeg köri illáiul tudlak, hogy mennyi ideje
luiliu k, h ■ v az irtózatos robaj és a vízbe-
í s cl; ila uliuknt, de szombaton már
Cl. Ili,i vil ak ' .Iliik közöltük arról, hogy

szoiulml san-r vagy vasárnap.
r.Kl, In 'v aniiiit mcgmcntöiknek cl-
DIÓIKJolt.i

rhiógct egyikük nem érzett
egy pilla i1 miii. Csak szomjasak voltak
és r < ' liimy-.oll nekik a cigaretla.

A '1 . Ils g cmk akkor tört ki
tájin k, 0 ’>ni, i - , grc a három és félnapos
meglívszil 11 ii’iinka illán, vasárnapra sir-
rndo • ..■ka ii.aii kellett mar loxáhb kiiz-
cieni ők cs 1 \ haltak megnicnlöik kar-
jnil.t

Hónaliixzadás
kéz- M IAbtz/n.H. /n yff f f
b i l t o ■ e 11 ® n » z «■ i « f fc. o, V*  £.

Mindenütt kapható! Főraktár.

Regenypaiyázat!
8. szelvény.
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Felharsan a mentőkürt
Mialatt nz álve eltemetett bányászok az 

cllorlaszolt aknában küzdöttek, a pilisszent- 
iványi bányúszkolónián úrrá lelt a kétségbe
esés.

Az asszonyok, az eltemetettek feleségei, 
szülei napok óta nem aludtak és izga
tottan, íle egyre csökkenő reményekkel 
várták a bányamélyéről érkező híreket.

A vasárnapra virradó éjszaka volt az első, 
amikor az asszonyok nem bírták tovább az 
állandó virrasztást. Nem maradtak az akna
szájnál, hanem hazamentek lakásukba.

Szombaton éjszqka
csak a bánya mérnökei, a szakértők és

Hajnali negyedhárom ómkor, amikorra 
már mind a kilenc bányász hordagyakon 
feküdt az aknaszáj előtt, már ott voltak 
boldog hozzátartozóik. Időközben megér
keztek a mentők

tejjel, konyakkal és ahszinttal üdítették 
fel az elcsigázott embereket.

Ezután, mielőtt még rokonaikkal beszélhet
tek és ezzel felizgathatták volna magukat, 
mentőautókon kettesével az Uj Szent János- 
kórházba szállították őket.

Az egész község ébren töltötte az éjsza
kát éi

kora reggel hálandó istentisztelet volt a 
plllsszentivánl kis templomban.

Ezután a kolónia utcáján verődtek cso
portokba az emberek és beszélték meg egy
más közölt a bányakatasztrófát és a kilenc 
munkás megmenekülését. Örömtől csillogó 
szemekkel állt az egyik csoport középpont
jában

Trizna Ágoston, a megmentett Trizna

Végre a föld színén

A menekültek beszélnek a 84 órás 
sirfogság szörnyűségeiről és csodálatos 

szabadulásukról
Két nap pihenés, azután megyünk vissza a bányába...

Hajnali három óra tájban érkezett meg a 
vármegyei mentők öt autója az f// S.-cnf János 
kórház elé. A kórház bejáratánál már több or
vos és ápoló várták a solymári bánya kilenc 
megmentett bányászat. Megfürdetik, azután 
különböző pavlllonokban helyezték el ökot.

Legtöbbjük ébren töltötte az első éjszakát a 
löld fölött.

Csak a két legidősebb, Maráczy István és 
Albrecht Vencel aludtak el egy ket órára. Első 
szavuk az volt, hogy

szeretnék tálul hozzátartozóikat.
Az apácák, akik ápoljak őket, állandóan ott 

tartózkodnak a betegágyuknál, kérdezősködnek 
nincs-e valami kívánságuk.

Imrédy pénzügyminiszter látogatása 
a kórházban

Délelőtt lt órakor érkezik a kórházba fícis- 
mann Rezső dr. táblabiró, a pcslvidéki ügyész
ség vizsgálóbírója és

megkezdi a hányaszerencsétlenség életben- 
niarudt áldozatainak kihallgatását.

A kihallgatások az első emeleten az egyik or
vosi szobában folynak.

Trizna Gáspárt, majd Albrecht Vencelt hall- 
galja ki a vizsgálóbíró) elsőnek. Mind a kelten 
egyformán adják elő a katasztrófa lefolyását 
és nyoh vannégyórós küzdelmüket az életért. 
A vizsgálóbíró főleg azt igyekszik megállapítani, 
hogy

lerhel-e valakit felelősség.
A munkások vallomásuk! an nem hibáztatnak 
senkit, ők is a véletlennek tulajdonítanak min
dent.

Tizenkét óra tájban jelentik a kórház Igaz
gatóságának. hogy

a kormány képviseletében Imrédy Béla 
pénzügyminiszter

és ránt Jván miniszteri tanácsos érkeznek a 
kórházba.

Az igazgató-főorvos a kapuban fogadja őket 
és végigkalauzolja n pénzügyminisztert a föld
szinti pavilonokban.

Imrédy első útja a legközelebbi épületbe ve-

Idény végi kivételesalkalom 
mórtékutánl férfim ha rendelésre!

Fórtlszabótermembcn n tavaszi és nyári 
Idényről megmaradt sötétkék, fekoto és 
divatmintázoit szővulmaradókokból ren
delhető mérték után remek szabású diva
tos férfiöltöny kényszerűen leszállított ára 
kon 8A és 45 pengőért. „Divat uHszhbóság" 
Erzsébet-körút 1. I. em. Egyszeri rondelés 
olég, hogy állandó vevőnk maradjon.

az üzemvezetők állottak csüggedten ■ 
felvonónál.

Éjfél előtt néhány perccel egyszerre búgni 
kezdett az aknaszájat a bánya mélyével 
összekötő telefon, az egyik mérnök izgatot
tan a készülékhez ugrott és a következő 
pillanatban az örömtől könnybelábadt a 
szeme és a meghatottságtól és örömtől el
haló hangon közölte a körülötte állókkal a 
váratlan örvendetes hírt:

— Kilenc bányászt sikerült megmenteni! 
Tittenherger János, a pilisszentiváni bá

nya éjjeliőre, aki egyébként az öreg Al
brecht V’cncel rokona, hanyat-homlok ro
hant le a dombról, ahova az aknaszáj nyí
lik és

hirtelen felharsant a falu mellett el
terülő bányászkolónián az éjjeli őr 

kürtje.
A lakásukban alvó bányászok, a nyugtala
nul ágyukban fekvő asszonyok és gyerme
kek

kirohantak a házak elé
és amikor meghallották a hirt, az örömtől 
sírva rohantak az aknaszáj felé.

Gáspár bátyja, aki valósággal lelke volt 
a mentési munkálatoknak

és napokon és éjszakákon át pihenés nélkül 
dolgozott az cllorlaszolt aknában és lelke
sítette bajtársait.

Két halott...
Csak akkor komorodott el a hangulat és 

csöndesednek el a beszélgetők, amikor a ka
tasztrófa két valószínűleg már halott áldo
zatáról, Besendorfer Ferenc 28 éves és 
Cserni Ignác 56 éves vájárokról van szó.

Mind a kettőjüket özvegyen maradt asz- 
szony és két-két árva siratja.

A mentési munkálatok egyik vezetője, a 
kitől megkérdezzük, hogy mit gondol, mi 
lelt ezeknek a szerencsétleneknek a sorsa, 
halk hangon felel:

— Nem gondolunk semmit... És ha gon
dolnánk, azt sem mondanánk meg hango
san, sok itt az asszony és a gyerek aal

Egyikük sem panaszkodik éhségről, ellen
ben rettenetesen szomjasok.

Tejjel, málnaszörppel és limonádéval Itatják 
őket és mohón.

llterszáinra Isszák a friss italokat.
Az inspekciós éjszakai orvosok, dr. Kokas Ár
pád és dr. Suba Lajos fáradhatatlanul, egy 
perc pihenés nélkül járják sorra a kilenc bá
nyászt, vizsgálgatják őket és örömmel jelentik 
Kasper Károly igazgató-főorvosnak, hogy va
lamennyien a viszonyokhoz képest

jó egészségben vannak, szívverésük rendes, 
csupán fokozottabb táplálkozásra van 

szükségük,
hogy legyengült testierejüket visszakapják.

zet. A belgyógyászati osztályra megy a pénzügy
miniszter, ahol a folyosón cigarettázva, beszél
getve találja Albrecht Vencelt, a bányakatasz-

A réinüíűt napjai
Ebéd utón felkerestük a megmenekült bá

nyászokat s elbeszélgettünk velük.
Első utunk Albrecht Vencelhez vezetett. Az 

öreg bányász elmondja, hogy szerdán reggel 
hat órakor indullak el a bányába.

— Tizenegyen szálltunk le, — mondja — 
Cserni és fíesendorfer lemented a nyolcas 
szintre dolgozni, mintegy kétszáznyolcvan mé
ter mélységbe. Mi két részben dolgoztunk. Az 
én vezetésemmel hatan ittmaradtunk, Maráczy 
vezetésével kelten a második számú szintre 
mentek át. Délig dolgoztunk minden bnj nél
kül, tizenkét óra lehetett, amikor Maráczy és 
a másik két ember hozzánk menekült segít
ségért.

— Jön ■ víz! Elöntötte a bányát a víz, 
elpusztulunk valamennyien! — kiáltotta a há
rom ember kétségbeesve.

— Biztattam őket, hogy ne féifenek, — foly
tatja — hátha n?m Jecz komolyabb baj. Mond
tam nekik, Igyekezzünk védettebb helyre jutni 
és

adjuk le a vészieteket, két hosszú, egy rö
vid kopogtatást,

ez a mi telefonunk, ha veszély van. Ez a jel 
azonban mór nem sokat használt. A víz, az 
iszap fadarabokat, hatalmas vasdarabokat so
dort felénk és mi

kétségbeesetten menekültünk.

IffilSER JáHOS CSÓNAKJAI
■ mÁrkát jelentenek!
" Legnieirhlzhatónb anyag, forma és kiállítás. Épít min

den fajtájú csónakokat, V^Mpaniget. Telefon: #15—18.

Megkérdeztünk néhány bányamunkást, 
mit gondolnak,

mi okozta a betonfa! beomlását.
Szinte egyhangúlag erősítik, hogy nem tör
tént semmi mulasztás,

a katasztrófa elemi csapás, 
amiért senkit sem terhel felelősség.

Trizna Ágoston, aki az irtózatos robaj 
pillanatában mint bányafel ügyelő tartózko
dott az aknában, szakszerűen magyarázza 
meg, hogy még néhány perccel a katasztrófa 
előtt megmérte a talajvíz mennyiségét és 
hőfokát és azt tapasztalta, hogy minden a 
legteljesebb rendben van, a beton falon sem 
tapasztalt semmiféle rést s igy bizonyos, 
hogy

a szerencsétlenség nem az emberek hi
bája, hanem egyetlen pillanat megaka- 

dályozfeatatlan müve.
Az eltemetett bányászok lélekjelenlétének 

és a mentőmunkálatokat végzők önfeláldozó 
hősiességének köszönhető, hogy élve sike
rült megmenteni a kilenc bányászt.

Ha a szabadulás órája egy fél nappal ké
sőbb üt, akkor — a szakértők és orvosok 
szerint — már nem talúlják életben az el
torlaszolt bányamunkásokat.

Gosztonyi Lajos.

tréfa legöregebb élelbcnmaradl áldozatát Trizna 
Gáspárral együtt.

A miniszter hozzájuk lép, barátságosan 
kezetszorit és percekig elbeszélget velük.
— Hála Istennek, hogy itt üdvözölhetem ma

gukat, — kezdi a pénzügyminiszter — igazán 
isteni csoda történt.

Most Albrcchthcz fordul, megveregeti a vál
lát, megkérdezi a nevét és élményei felöl ér
deklődik. Az öreg bányász könnybelábadt sze
mekkel, meghatódva beszél:

— Az összetartás és a bizalom mentet meg 
minket. Ha egyikünk elveszti a fejéi, valamen
nyien csüggedünk és elpusztulunk.

Ezután a többi beteget látogatja a miniszter, 
mindegyikhez van egypár szava s egy óra táj
ban távozik a kórházból.

Pár perccel később ebédhez hívják a betege
ket. A kilenc bányász, mohón esik neki az étel
nek. Gombaleves, párolt rizs borjúhússal és 
cseresznyésrétes a menü.

Legtöbben két adagot Is megesznek.
Nem sajnálják tőlük. Hiszen a többi betegek 
is kínáltjai ják őket mindenféle jóval.

a mélységben...
hogy megközelítsük a két lefelé vezető nyílást 
Az egyik a kötélpálya, a másik pedig egy vé
detten) bányaüreg felé vezető kijárat lőtt volna. 
De

menekülésünk útját már elzárta a rettene*  
tes erővel előtörő Iszap.

— A fiatalabbak közül Szlávikot kivéve, a 
többiek már-már elcsüggedlek az első órákban, 
do igyekeztünk biztatni őket. Eljutottunk egy 
nagyobb üregbe, ahova egyelőre még nem ha
tolt be teljesen a viz. Csak bokáig voltunk víz
ben.

Imádkozni kezdtünk mind n kilencen, 
bízva benne, hogy megsegít bennünket a jö 
Isten.

— Akkor még arra gondoltunk, hogy legföl
jebb egy napig kell ott roslokolnunk a föld 
mélyén, — mondja Albrecht, — nem tudtuk, 
hogy milyen hatalmas torlasz zár el bennünket 
a mentésünkre siető emberektől. Két napig 
még csak valahogy megvoltunk. Karbidlám
páink még égtek,

dohányunk fs volt egy kevés, 
szorongó szívvel, izgalmasan tellek cl óráink. 
Do amikor karbidlámpáink fénye kialudt, ön
gyújtónk tűzköve is elkopott, már csak pár 
szál gyufa maradt nálunk. Most már jóformán 

azt sem tudtuk, hogy milyen nap van, 
csak ugy számltgatluk, 

találgattuk. Élelbenmaradásunk reményéi 
azonban még ekkor sem adtuk föl. Nckifglunk 
két kezünkkel keresztültörni nz iszapíengert.

Megmutatja Albrecht az ujjait, valamennyi 
sebes, hólyagos, a fárasztó nagy munkától. De 
ugyanilyen a többi bányász kezo is,
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— Mindennap újabb remény, újabb bizalom 

töltött el bennünket, — hangzik toválb az iz
galmas mese. — Mindig akadt valaki, aki vala
mit hallott. Egyik nap Szlávik jött a hírrel, 
hogy oldalról kopogóst hallott, még pedig elég 
közelről. Másnap Maráczy szúmitgatla, hogy 
nem lehet fölöttünk valami nagyobb iszapréteg 
és igy rövidesen elérnek hozzánk megmen- 
tőink. így ment ez nyolcvannégy órán keresz
tül.

Most azt kérdezzük, mit éreztek abban a pil
lanatban, amikor találkoztak a menlöexpcdi- 
cióval.

— Olyan érzés volt ez kérem, amit hamarjá
ban el sem tudok mondani,

nevetni is, még sírni is szerettünk volna 
egyszerre

i kezetcsókoltunk valamennyien megmentöink- i 
nek. I

A kilenc bányásznak orvosi vélemény szerint I 
pár napi pihenésre van szüksége és erősebb I 
táplálkozásra, mert |

Fotoriport a solymári csodálatos menekülésről

Kolonlcs, Guzsik, Pintér, Vakán és Fitz, a 9 bá
nyász megmentül. Közöttük Sziics Jánosné, az 

egyik megmenekült bányamunkás felesége.

Trizna Ágoston, a mentési munkálatok hőse, 
a megmenekült Trizna Gáspár bátyja.

(Elek István felvétele)

A menlőcsapat az aknaszáj előtt. A megmene- 
külteket itt hozták fel a föld mélyéből.

(Elek István felvétele.)

mindegyikük lefogyott négy-öt kilót
Szerencsére csak kisebb sérüléseket szenvedtek 
egyesek közülük, komolyabb baja egynek sem 
történt.

Vasárnap este kijöttek a kórházba a bánya
igazgatóság és

bányakapitányság megbízottai
és jegyzőkönyvileg kihallgatták mind a kilenc 
bányászt.

Elsősorban arra vonatkozóan intéztek hozzá
juk kérdéseket, hogyan töltötték el a három és 
fél napot ellorlaszolva a föld alatt. Végül meg
kérdezték tőlük, hogy véleményük szerint, mi 
volt az oka a szerencsétlenségnek és

terhel-e a katasztrófáért valakit felelősség. 
Mind a kilenc bányász kijelentette, hogy meg
győződésük szerint a beomlást véletlen idézte 
elő.

Vasárnap délutánra egyébként már olyan 
jól érezték magukat a megmentett bányá

szok,

hogy el is hagyták a pavillont és átmentek va
lamennyien a kórház kápolnájába, misét hall
gatni.

Mint egy rossz álom...
Délután két óra tájban solymáriakkal né

pesedett be a kórház. Tarkaruhás solymári 
asszonyok, lányok, gyerekek, érkeznek: a 
hozzátartozók. Albrecht Vencel felesége, mi
kor meglátja az urát, félig ájulton hull a: 
ágyra, egymás nyakába borulnak, zokognak 
mind a kelten. Azután itt áll két fiatal leány, 
hatalmas virágcsokorral: Triznay és Szlávik 
menyasszonyai.

A hozzátartozók
sírnak, nevetnek a boldogságtól, 

kérdezősködnek, mi történt velük a föld alatt 
a bányasirban. A meneküllek nem szívesen 
beszélnek. Úgy gondolnak rá, mint egy rossz

álomra, örülnek, ha másra terelődik a szó.
Csupa boldog sirás-, nevelés minden kór

terem, ahol menekült fekszik. Nem is szabad 
ezt a nagy boldogságot zavarni. Búcsúzunk 
tőlük.

Csak még egy kérdést:
— Van-e kedvük mégegyszer visszamenni, 

le a bányába?
Az öreg Albrecht Vencel válaszol:
— Két nap pihenés, aztán megyünk vissza. 

Addigra talán el is felejtjük. Ilozzánőlliink 
mi kérem a bányához, mint földmivcs az. 
anyaföldhöz.

Pár nap, azután a kilenc bányász újra so
rakozik a lift előli, fölhangzik a bányász
köszöntés: jószerencsét — és indulnak le, a 
halálaknába.

Itelchardt László.

A megmenekült bányászok n kórházban, hozzátartozóik körében. 
(Elek István felvétele.)

Maráezi István, Drevenkn Pál és Szlávik Mihály nz UJ Szent János-kórházban beszélgetőik 
a „Hétfői Napló**  munkatársával- (Elek István felvétele.)

Halóira gázolta egv autó SiűfoKon 
Berger Miksa dr. nagykanizsai 
főorvos kilencéves fiát

Siófok, julius 2.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Vasárnap 

délután negyednégy órakor az siófoki Fő
utcán szörnyű autószerencsétlenség tör
tént.

A fürdötelcp felé tartott autójával J/ató/w 
János dr. böhönyei földbirtokos, aki a sze
mélyautót maga vezette. Az autó meglehe
tős lassú tempóban haladt, mikor

az egyik utca kereszteződésénél hirte
len egy kisfiú ugrott eléje.

A földbirtokős azonnal fékezett, de már 
késő volt.

A fiúcska az autó kerekei alá került, 
amelyek a fejét valósággal szétron-

Zsíros, 
pattanásos 
arcbőrhöz 
púder helyett

SULFAMYL
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csolták.
A szerencsétlen gyermek velőtrázó sikol

tására pillanatok alatt nagy néptömeg gyűlt 
össze az autó körül. Az emberek a leve
gőbe emelték az autót és kivették alóla a 
fiút. A gyorsan előkeritett orvos azonban

már csak a gyermek halálát tudta meg
állapítani.

Kiderült, hogy a borzalmas véget ért 
fiúcska Berger Miksa dr. nagykanizsai or
vos 9 éves Tibor nevű fia. Halálát koponya
törés és belső sérülések okozták.

Figyelmeztetés !

RegénüDályázatunkon 
jöuö héten KtMetkezlh 
a Hinti forduló!!!

A csendőrség azonnal megindította a 
vizsgálatot a halálos szerencsétlenség ügyé
ben. Az autót vezető Ilalápy földbirtokos és 
több tanú vallomásából azt állapították 
meg, hogy

a kis Berger Tibor játék közben fut
hatott az autó elé, amelynek közele

dését nem vette észre.
A földbirtokost kihallgatása után elbo

csátotta a csendőrség, amely jelentést toll 
a kataszlrófáról a siófoki járásbíróságnak.

Berger Miksa dr. köztiszteletben álló, 
előkelő orvos Nagykanizsán. Feleségétől, 
Bruck Blankától, Britek Mór siófoki nagy
kereskedő leányától évek óla különváltál) 
él. Az elvált házastársak azért fenntartot
ták a barátságot és Tibor fiukat Nagykani
zsán tani Itat Iák.

Berger Tibor, a szerencsétlenül járt gyer
mek a napokban kapta ki a harmadik elemi 
iskola elvégzéséről szóló bizonyítványt és

édesapja Siófokra vitte, hogy nagyszil- 

lőinél és édesanyjánál töltse a szünidőt.
A halálos szerencsétlenségről a siófoki 

csendőrség telefonon értesitette az apát, 
aki

a hír hallatára összeesett és eszméle
tét vesztette.

Fivére, Berger Géza dr., aki szintén or
vos Nagykanizsán, a lakására vitette a sze
rencsétlen apát és .olt ápolja.

Berger Tibor holttestét, valószínűleg 
Nagykanizsára viszik és olt fogják elte
metni. A család iránt általános a részvét.

Olcsóbb lett
a

félfeliér Kenyér
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Gyilkos merénylet 
a Ferenc-téren

Késsel leszúrta a házmestert a garázda lakú
Vasárnap délben a főkapitányságon élct- 

veszályes fenyegetés és szándékos ember
ölés kiérlelt! cimép előzetes letartóztatásba 
helyezték Hosszú János 50 esztendős nap
számost.

Hosszú ellen pár nappal ezelőtt Nagy 
Ágoston hází.liigyelő tett feljelentést. Elő
adta, hogy a l'crcnc kör ni 10. számú ház
ban lakik Hosszú János és többször 

megfenyegette, hogy leszámol vele.
Pár béllel ezt lóit összeszólalkoztak és az
óta rossz viszonyban vannak. A házfelügyelő 
eleinte nem vette komolyan a niunkásein- 
ber fenyegetését, de amikor megtudta, hogy 
valójában rosszat forral ellene, szükséges
nek látta a feljelentést meglenni.

Királyi közjegyző jelenlétében 
sorsoltuk ki bűnügyi keresztrejtvény

versenyünk dijait
Hatalmas sikert aratott a Hétfői Napló „Fogják meg...! 

Fogják mcg...!“ pályázata
A közönség mór megszokhatta, hogy amikor 

valamilyen pályázat eredményének beszámo
lóját olvasta, akkor az elkoptatott frázisok 
tömegével kellett megbirkóznia, amig végül is 
megtudta, hogy mi az eredmény.

A Hétfői Napló mindenféle kommentár nél
kül bemutatja a kir. közjegyzői okirat szósze
rinti másolatát, melyből kitűnik, hogy a „Fog
ják meg... Fogják meg...!" bűnügyi kereszt- 
rejtvényversenyre nem kevesebb, mint

13.741 pályázat
érkezett be, nmely a kőtelező hat szelvény 
melléklését figyelembevevő

82.448 megfejtett rejtvénynek felel meg.
.Kló. ílgyszám 1933. Tanúsítvány. Én, dr. 

Horváth Knmilló budapesti királyi közjegyző nz 
alább szószcrinl iktatóit jegyzőkönyvben foglalt 
fények valóságos megtörténtét ezennel tanúsí
tom. 395/1933. ügvszám. Jegyzőkönyv. Felvette 
dr. Horváth Kamllló budapesti királyi közjegyzó 
Budapesten, 1933. ezerkih ncszázhnrmichóroin 
évi junius hó 28. huszonnyolcadik napján. 
Megjelent előttem a fent kitett helyen és napon 
<lr. Elek Hugó ur, a „Hétfői Napló" szerkesz
tője, budapesti (Erzsébetkörut 4. szám alatti) 
Jakos, akit személyesen ismerek és hivatkozás
sal arra, hogy az általa képviselt „Hétfői Napló" 

Fogják meg...I Fogják meg.. !**  cimii bűn
ügyi kercszlrejlvénypályáz.'it résztvevői között a 
kitűzött nyereményeket sorsolás utján kívánja 
kiosztani, átad nekem 13.741.—, azaz Tlzen- 
luíromezerhétszáznegyvenegy darab beérkezett 
megfejtést és megkeres, hogy a sorsolási, mint 
hiteles személy ejtsem ricg. A fenti megkeresés 
folytán a nekem átadott 13.7-11 darab, a meg- 
i< jlő nevét tartalmazó megfejtést megfelelő 
t rlályba helyezve összekevertem és azokból az 
alább felsorolt megfejtők neveit húztam ki. 
iikik sorrendben az alább feltüntetett dijakat 
jiyi rlék.

Ez n közjegyzői tanúsítvány mindennél éke
it hben örökíti meg azt, hogy bűnügyi ke- 
resztrejtvényünkhöz hasonló sikerű pályázatra 
még nem volt példa a magyar sajtó történeté
ben és a megnyilvánult érdeklődés még vilóg- 
r isznnylalbnn is elsőrangú teljesítménynek 
számit.

Mindenekelőtt bemutatjuk Thcodor Lach- 
biann gyilkosát:

íme
a

tettes!

A fnlvó évi Junius 28-án déli 12 órakor
dr. Horváth kamllló budapesti kir. köz

jegyző, valamint dr. Dlcinár Kálmán kamarái

a Hétfői Napié tarsasutazésai:
Julius

12-22
12-31

Arbe szigetére
Részvételi diiban foglaltatik elsőrendű teljes 
ellátás, borravalók, adók, strandhasználat, III 
osztályú vasúti jogy, 1, osztályú hajójegy, auto- 
buwköhsóg.

P1768""

P260
Julius

21-31
Julius
21-ttii 

aus- 5

Velence és
Arbe
Részvételt diiban benneloglaltatik: Luxushajó 
l < ' Alvu kajütiel. Grand Hotelekben való el
száll ásolás, összes borravalók, adók, kurtaxák.

P204
P250
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A detektívek többször keresték Hosszút, 
aki nem tartózkodott azonban otthon.

Szombaton este amikor hazatért, Nagy 
nyitott neki kuput, uiirc

Hosszú elővette zsebkését és azzal két
szer a házfelügyelő hátába szúrt. 

Nagy segítségért kiáltozott, azután össze
esett.

Az utcai járókelők elfogták és rendőrnek 
adták ét a házfelügyelő merénylőjét.

Nagyot a mentők első segély után n 
Rókus-kórházba szállították.

Hosszút beismerő vallomása után letar
tóztatták és átkisérték az ügyészség foghá
zába.

kig kinevezett kir. közjegyzőhelyettes Jelenlété
ben megcjtelt sorsolás hiteles eredménye a 
következő:

Két teljes hétig, másodma
gával, a Hétfői Napló költsé

gén nyaralhat: 
BALATONLELLÉN

az országos hírű Gyárfás-penzióban

Spiegel Edéné, Budapest. VL- 
Hajós-utca 12. II. 6.

100 pengő készpénzt nyert:

1—1
László,

táskngramofont nyertek: Hermann 
Budapest; Marton Jenő, Mezőkövesd.

1—1 ebédlőcsillárt nyertek: Jnnusik Emilné, 
Budapest; dr. Szabó Miklós, Szeged.

1—1 zsiirenrnltiirót nyerlek: Ausch Gyuláné, Buda
pest; dr. C.zeRlédy Lajosné, Gyér; Franki György. Vá- 
niosgyörk; Gusztáv Edéné, Újpest; Kálmán Zoltán, Bu-

Jon.,U LwMnrt Imre. Klw«: Scbleün««r Mlkl«. B»- 
iS Zrv. Verpeléti Urín.4, B.U.saWfc 

.er Gyula, Budapest; Zsíros Dexsó Székesfehérvár.
1-1 ezflsttárgyal nyertek! Holló ^yulí, BudapMt; 

Irsav Renée, Budapest; Morvay Géza. Vác, Preiss Miksa. 
Budapest; Tanár Mihály, Sáioraljaujhely.

1 1 plperekaxetfát nyertek: Andor
haraszti; Friebert Nándor, Újpest, ,<h-- z»o,do* ..“A1®- 
Budapest, Puskás Henrik, Budapest, Elsler Kálmán, 
Debrecen.

2 silnháijegyet nyert: Krctschmayer Erzsébet, Buda-

1-t játszma brMzskártyát nyertek: Hollay Mlklóané, 
Budapest, Uirich Sándor, Balatonföred.

1 1 bljouterle tárgyat nyertek: pdős I.ajM. Buda
pest; Hoffmann Béla, Budapest; Nedeczky Mártorm*.  
Miskolc; Schcier Oszkár, Kecskemét; Weisz F.rnó. lest- 
erzsébet.

1-1 üveg finom tokajit nyertek: Altberger Sándor, 
Budapest; Bergsmann Benő, Budapest; £eul*c|!’ /*  R/ 
Hudauest; Helyei Géza, Budakalász; Gsiky Albcr|> 
kásmegyer; Susiciky Lóránt, Várpalota; Drexler Miksa, 
Szeged: Feuermann Jánosné, Miskolc; Bcrky I.ih, Buda 
pest; Hermann István, Újpest; Rellner 1 >yadar. Hat
van: Teichner Zoltán. Budapest; dr. Bertalan Gézané, 
Budapest; Bodnár Jenó, Kiskunfélegyháza; Gyózó János, 
Balalonaliga, Gáspár Ilonka, Sashalom; Herei Margit, 
Budapest.

1-1 szépirodalmi könyvet nyertek: Karasz Péter, 
Pécs; Szabó Márton, Budapest; Kovácshegyi Ferenc, 
Budapest; Bévész Dezső, Pestszentlőrinci Szász Endre, 
Budapest; Kind Miksa. Rákospalota; Harkányi Béla, 
Rákospalota; Signum jelige, Budapest; Fned Sándor. 
Csillaghegy; Meiscls Andor, Munkács, Masaryk-u. 58., 
ifj. ttécsy Zsigmond, Budapest; Kovács Erzsébet, Buda- 
l'cstpest; dr. Deutsch László. Budapest; Tarjányi István, 
Budapest; Mohavcsilc Jenő, Bucurcsli, dr. Ernszt Jenő, 
Budapest; dr. Báron Jenó, Budapest; E. Willert, Párizs; 
Bcncsát János. Szentendre: Kiéin Jenő, Miskolc; Stern 
Mihály, Budapest; Kolos Juci, Jászapáti.

1—1 kézimunkát nyertek: Dalos Gyuri, Budapest; 
Esporanlo jelige, Budapest; Blumenfeld Kálmán, Sahv; 
Gcldmann György. Eger; Gróf Ibi, Budapest; Bcyer 
Dániel, Aszód; Tóth László, Budapest; Molnár Imréné, 
Dorozsmai Hochberger Kristófné, Budapest; Szűcs J., 
Isaszeg; Demeter József, Nyirbogdány; Róbert József. 
Budapest; Lcitner Gaby, Alsógöd; Benedek Miksa, Bu
dapest

Negyedévi előflzetíst nyertek az IZÉ rejtvényujságra:

Két család halálos katasztrófája 
Badacsonytomajban

A mérges gombától tizenhatan életveszélyesen meg
betegedtek és a kórházban eddig heten kiszenvedtek

Tapolca, Julius 2-
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclcntése.) 

Halász János badacsonytomaji cipész felesége és 
a szomszédjukban lakó Schumann János bá
nyász felesége gombát szedtek az erdőben és azt 
szombaton megfőzték ebédre a családjuknak. 
Alig fogyasztották el az ebédet,

a két sokgyermekes családnak minden 
tagja rettenetes kínok között megbe

tegedett
Halász Jánost, a feleségét, ennek 80 éves édes

anyját, öz.vegy Kovács Lászlónét, továbbá hat kis 
gyermeküket a községi elöljáróság a tapolcai kór
házba szálitlalta. Ugyancsak röviddel utóbb a

Éjszakai hurcolkodás —
Csendélet a Dohány-utcában SZ SÍ

Fölötte érdekes és teljesen szokatlan hurcol- 
kodás zajlott le szombatról vasárnapra vir
radó éjszaka a Dohány-utca és az AlsóerdŐsor- 
uica sarkán lévő bérház egyik elsőemeleti la
kásából. Nesztelenül, a legnagyobb csöndben 
fogtak hozzá az érdekelt lakók a hatalmas 
bútordaraboknak az ablakokon keresztül való 
elszállításához és már-már ugy látszott, hogy 
a lakbér-hátralék elöl menekülők simán „fői
det érhetnek", amikor a házmester észrevette 
a furcsa ügyet, amely csúnya botrányba ful
ladt.

Az éjszakai Járó-kelők 2 óra tájban azt vet
ték észre, hogy nz Alsócrdősor-utca sarokhá
zának egyik elsőcmeleti lakásából.

az ablakokon keresztül, köteleken külön
féle bútordarabokat engednek le az ut
cára, amelyeket a másik oldalra visznek 

át és a falhoz támasztva helyeznek el.
Egy Idősebb hölgy és három Ingujjra vet

kőzött ur végezték a nehéz és különös mun 
kát.

Modern és egészen uj ágyakat, éjjeli szek
rényeket, nagy, keretes tükrüket, széke
ket, matracokat és más különféle bútor
darabokat bocsátottak le az ablakokon

At az utcára.
Hangtalanul, mintegy titkos parancsszóm 

folyt a munka, melynek egyre nagyobb közön- 

Ciánozásnál DlTRlCHSTEin-i! 
VII., Kertész-u. 27. __________ 410-B8, -54, -58.

sége keletkezett. Az érdeklődök gyűrűje egyre 
szclesedcll; mind többen és többen nézték a 
hurcolkodást.

Mikor a hálószoba berendezése után az 
ebédlő egyes bútordarabjait bocsátották le az 
utcára, az érdeklődők gyűrűjét egy házaspár 
törte ál. A ház lakói voltak, akik a késői órák
ban térlek haza. Becsengettek a ház kapuján. 
Pár perc múlva megjelent a házfelügyelő, aki 
megdöbbenve konstatálta, hogy mi történt. A 
házfelügyelő dühösen a hurcolkodó hölgyre 
rontott és erélyesen követelte, hogy a bútoro
kat vigyék vissza.

A vállalkozó szellemű lakók azonban nem 
ijedtek meg a házmestertől és hangos szócsn-

Autóbusz a Balatonra
nz. Oktogon-térről naponta 8.00 órnkor 

a Vigadó-térről 8.10, a Gellért-térról 8.15 órnkor.
Menetlagv I *.00  I. Budapest Oktokon-iéré. 0.25 i Té'tljeíry 
P 7.80 1 I .550.816 ok.........................1.21JK vanArnnn
P 8.50 | 11.25 é.BnlntonfftldvAr ..........t. 21.00 | P 11.50

Siófok én BaiatonlóldvJr köiőtt bárhol megáit.
Jegyok az Oktogonon (Tel.: 10-5-64) óz a menetjrgylrodákban 

nem kell 
Pohárszámra inni, 

Negyed vagy fél pohár 
Elég szokott lenni.

Karner Ernő, Miskolc; Fejér László, Eger; Vajtay Ma
rika, Nagykőrös; Grünstein Adolf, Esztergom; Böhtn 
Beitalanné, Törökszentmiklósi Schnellcr Baba, Buda
pest; Kreisz Géza, Budapest; Holtai Hcnrikné, Újpest; 
dr Fuhrmann Gyula, Budapest; Halász Lajos, Debre
cen.

Minek hiteléül aláírásommal és hivatalos pe
csétemmel megerősített jelen tanúsítványt dr. 
Elek Hugó urnák ezennel kiadtam.

Kelt Budapesten, 1933. ezerkilencszáz.harmlnc- 
három évi junius hó 28. huszonnyolcadik napján.

Horváth Kamllló, királyi közjegyző.

zt nyereményeket vidékre és külföldre postán 
küldjük el. A budapesti és környékbeli nyerte
sek szíveskedjenek az ajándékok, illetőleg az 
azokra jogosító utalványok átvétele miatt 
szerkesztőségünkben csütörtökön vagy pénte
ken délután 4 és 6 óra között jelentkezni. A 
környékbeliek részére, amennyiben ezen idő- 
pontban nem tudnának megjelenni, az ajándé
kokat ugyancsak postán küldjük el, még pedig 
julius 10. és 15. között.

kórházba kellett vitetni Schumann Jánost, tói 
vábbá a feleségét és öt kis gyermeküket is.

A tömeges gombamérgezés áldozatai közül va
sárnap reggel a kórházban

Halász János, Halász Jánosné és özvegy
Kovács Lászlóné meghaltak. A délutáni 
órákban egyik 12 éves kisleánykájuk Is ki- 

szenvedett.
Vasárnap estefelé a kórházban két kis Schtt- 

mann-gyermek is meghall. így
a tömeges gombamérgezésnek eddig össze
sen hat halottja van, de a többi beteg ál

lapota Is válságos.
A csendOYSVK’Irtbgltffllf«nt'’á'ft5*oim>zárt'a  szőr- 

njii tömegmérgezési eset ügyében.

Iák közben tovább folytatták a kedélyes hur
colkodást. Éppen egy asztalt engedtek le nz 
ablakból, amikor a házfelügyelő rendőrért és 
segítség után kezdett kiabálni.

A Rákóczi-ulon poszloló őrszem végre figyel
mes lett a segélykiállásokra és az esemény, 
színhelye felé ment. Ebben a pillanatban

ereszkedett le az elsőcmeleti lakásból kö
télen a hurcolkodók egyike.

A házmester kérésére a rendőr leigazoltetla 
a hurcolkodó lakókat, özv. Gergely Jánosné és 
hozzátartozói „hurcolkodlak" el a házbérhát- 
ralék elől éjszaka a lakásból. A házfelügyelő 
kérte a rendőrt, utasítsa a lakót, hogy a bú
torokat vigye vissza a lakásba, de ez a A'öZŐU4 
ség legnagyobb örömére nem történt meg.

Az ügyben megindult az eljárás.

Budapest
• LEGOLCSÓBÖ 

NIVÖS , 
SZÓRAKOZÓ 

HELYE

Attrakció a
* BEKETOXX/
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MŰSORA

AMELY
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J MINT
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Nemcsak nálunk! Kopenhágában is!

Borzalmas hóvihar zudult a napokban Kópén hágóra. Az óriási liótömeg, amely helyenként 
teljesen megakasztotta a forgalmat, még vasárnap Is hatalmas torlaszokban bevert az utcán.

WimiJ» Frigyes bíW halfflos
momeréhpsr-Mszirőláls

Az ercsi-i országúton gepmi netorohan! egy 
KitometerK^nek s az Árokba zuhant - vasár nap 
hajnalban a Bakay-klinikán belehalt sérötosetoe

Vitiiolos merészet
Azel a Szvetenay-utcában
hagyott menyasszony íscszmí a a vőlegény fcazáSja ellen

Vasárnap délelőtt percek alatt híre ler
jedt a városban annak a megdöbbentő ka
tasztrófának, amelynek

Wimpffen Frigyes gróf, ismert ariszto
krata az áldozata.

Szinte pillanatok alatt történt a borzalmas 
szerencsétlenség, amilyen gyorsan csak le
hetett, Budapestre szállították a szerencsét
lenül járt grófot, azonnal orvosi ápolás alá 
vették, de már nem segíthetlek rajta: 
Wimpffen Frigyes vasárnap hajnalban meg
halt.

Wimpffen Frigyes gróf édcsatvja, néhai 
Wimpffen Szigfrid gróf ercsi nagybirtokos 
halála óta a birtokon gazdálkodott s ö in
tézte a gazdaság összes fontosabb ügyeit. A 
35 éves Frigyes gróf azelőtt banktisztviselő 
volt, de két esztendővel ezelőtt, amikor 
édesatyja elhunyt, átvette a birtok kezelé
sét. A fiatal arisztokrata ismert, szimpati
kus tagja volt a pesti társaséletnek s 

lelkes sportbarátnak ismerték.
Wimpffen Frigyes a Pest közelében lévő 
ercsi birtokról gyakran jött fel Budapestre 
s csaknem minden alkalommal

mbtorkerékpúron tette meg az utat.
A birtokhoz közelfckvő városokba és köz
ségekbe is motorbiciklin utazott, ha valami 
fontosabb, gyors elintéznivalója akadt.

Szombaton a birtok ügyeivel kapcsolatban 
Székesfehérváron volt dolga Wimpffen Fri
gyes grófnak. A kora délelőtti órákban 
motorkerékpáron indult el a fiatal ariszto
krata Székesfehérvárra azzal, hogy még a 
délutáni órákban visszatér Ercsibe. Miután 
sikerült elintéznie hivatalos dolgait, vissza
indult Ercsi felé.

Wimpffen gróf gyakorlott, blzloskezü 
motorkerékpár- és autóvezető volt 

s kitűnő külföldi lipusu gépével gyors tem
póban, de nem túlzott sebességgel haladt 
Ercsi felé. Amikor a gép az ercsi cukorgyár 
közelébe ért, egy éles kanyarulatnál neki
rohant az országutat szegélyező egyik kilo
méterkőnek. A következő pillanatban

Wimpffen Frigyes gróf lebukott a gé
péről és széles ívben az országút mellett 
levő árokba zuhant. A gép kerekei kissé 
elgörbültek, de csodálatosképpen szinte 
sértetlenül hevert ott a kilométerkő 

mellett.
Mindez pillanatok alatt játszódott le. Az 
ercsi cukorgyár munkásai ebben az időtáj
ban tartottak hazafelé s két munkás fedezte 
fel a gróf katasztrófáját. A munkások elő
ször óriási porfelhőre lettek figyelmesek, 
amely szinte elhomályosította a szerencsét
lenség színhelyét. Odasiettek a kilométer
kőhöz s ott találták az országot mentén, az

bUUJ
« VJ1CS0

Buda legszebb vacsorAzóhelye a

MliDaiuaudvarKeriheiyisege
(ind. oldal) uj vezetés, szolid árak. wténklnt cigányzene. 
Fővárosi és vidéki úriközönség találkozóhelye.

Tulajdonos: Ifj. Andorba János

ssirs POZSONYKAVÉHAZEíJSuV,.
X"í£wl"’ S 

SCHRAPLER halászlé 
fogalom! "it T-SM*Í:

árokban 
eszméletlenül, vérző testtel, összeron
csolt tagokkal Wimpffen Frigyes gró

fot.
Előkeritettck egy szekerei, amellyel a köz
ségbe szállították Wimpffen Frigyest, akit 
az egész környéken jól ismernek. Dr. Félix, 
ercsi községi orvos nyomban megvizsgálta 
a súlyosan sebesült grófot, aztán értesítette 
a szerencsétlenségről a családot. Pár perc 
múlva már automobil robogott az eszmélet
len fiatal Wimpffen Frigyes gróffal Buda
pest irányában.

A Bakav sebészeti klinikára szállították 
be Wimpffen Frigyest,

s a család nyomban intézkedett, hogy ma
gát Bakay professzort hívják hozzá. Bakay 
tanár azonban éppen pénteken szabadságra 
utazott és igy helyettese, dr. Klimkó Dezső 
tanársegéd vizsgálta meg a súlyos sebesül

itek Megállapította, hogy
Wimpffen Frigyes rendkívül súlyos agy
rázkódást szenvedett és gerinccsigolyáit 

eltörte.
Ezenkívül egyéb súlyos belső és külső sé
rüléseket észlelt az orvos, aki a vizsgálat 
után közölte a Wimpffcn-család izgalommal 
várakozó, kétségbeesett férfihozzálartozói- 
val:

— Csak a csoda segíthet...
Ezután orvosi konzíliumot hívtak össze, 

megkíséreltek mindent, amivel csak kísér
letezni lehetett. Wimpffen Frigyes gróf 
viaszsárga arccal, eszméletlenül feküdt 
szombaton nz esti óráktól vasárnap reggelig 
a klinika egyik különszobájában. Vasárnap 
reggel félhat órakor bekövetkezett, amit az 
orvosok már előre tudtak:

az agónia és a halál.
A szerencsétlenül járt fiatal arisztokrata 
egész családja szombaton a kora esti órák
tól vasárnap reggelig olt virrasztóit a klini
kán. Elsők közöli sietett a klinikára Wimpf
fen Frigyes gróf édesanyja, majd megér
keztek nővérei és fivérei, közlük Wimpffen 
Ferenc gróf, aki néhány évvel ezelőtt vette 
feleségül Schiffer Miksa budapesti nagyvál
lalkozó leányát. A Schiffcr-család tagjai is 
érdeklődtek a klinikán, ahová a fiatal arisz
tokrata sok jóbarálja és ismerőse is telefo
nált vasárnap, de ekkor már csak azl kö
zölhették velük, hogy

a fiatal gróf belehalt sebeibe.
A hatóságokat is értesítették a katasztrófá
ról. Wimpffen Frigyes grófot azonban nem 
lehetett kihallgatni, mert a katasztrófa után 
egyetlen pillanatra sem nyerte vissza esz
méletét és igy az ercsi csendőrség a katasz
trófa közelében tartózkodó munkások és 
földmivesek vallomásából rekonstruálta a 
történteket.

Vegyen Tew
Villái

uj ,
SIOFOKo.
Fürdőigazgatóság: Siófok. Tel. 1 
Budapest. KAroly köiut 3/a. Tel. 45-2-02

KéHer^jjrospcktujt

A főkapitányságon vasárnap egészségron
tás büntette és közokirathamisitás miatt elő
zetes letartóztatásba helyezték Kincses Gá
borné 32 éves elvált asszonyt, aki vilriolos 
merényletet követett el a Szvelcnay-ulcá- 
ban.

Kincses Gáborné már régebben ismeret
ségben állt Kaltenecker Lőrinc munkással. 
Menyasszonyának tekintette magát és arra 
számított, hogy Kaltenecker feleségül veszi’. 
Az utóbbi időben azonban a férfi elhidcgiilt 
tőle és úgy látszik,

szakítani akart vele.
Kincses Gábornél ez nagyon elkeseritette.

Eltűnt 4 brilliánsgyörű
a Bellevue mosdójában

Kramer Ernő ezredes feleségének keitemetien kalandja
Szombaton éjszaka megjelent a főkapi

tányság központi ügyeletén Kramer Ernő, 
nyugalmazott tüzérezredes felesége és érdé 
kés bejelentést .tett.

Elmondotta, hogy szombaton este na
gyobb társaságban a Bellevue-ben volt. Va
csora után kiment megmosni a kezét és 
amikor visszatért az asztalhoz, ijedten 
vette észre, hogy

A budapesti lovag és a hollandi 
táncosnő zsarolási kalandja

Zsarolásért feljelentették a rendőrségen Ines van 
Waltrup táncosnőé*  aki azzal védekezik, hogy nem 
zsarolt, csak adósságot követelt a szakítás után

Franciásan pikáns zsarolási ügy szálait bo
gozza vasárna|> óla a rendőrség. Néhány nap 
előtt megjelent a főkapitányságon egy elegáns 
férfi és bemutatkozott a zsarolási ügyek refe
rensének.

— Hűlni István főtiszlviselö vagyok — mon
dotta és megnevezte az egyik állami hivatalt — 
feljelentést teszek zsarolás miatt a Nagymező
utcai Arizona-mulató artistanője, Ines van 
Waltrup holland táncosnő ellen.

— A művésznővel nemrég még meghitt isme
retségben voltam — folytatta a főlisztviselö
a mull- héten azonban megszakítottuk ismeret
ségünket. Azóta

utoii-utfélen kellemetlenkedni próbái ne
kem, legutóbb pedig zsaroló levelet küldött 

a lakásomra. Kérem megindítani ellene az. el
járást.

A rendőrség vasárnap délelőttre idézte be a 
csinos hollandi táncosnőt, aki kihallgatása során

Hamis kínai és perzsaszőnyegekkel 
árasztotta el egész Budapestet 
egy vakmerő szélhámos

Több ismert fővárosi társaságbeli ur kereste 
fel a főkapitányság intellektuális osztályának 
vezetőjét és egy vakmerő szélhámos ellen let
tek feljelentést. Magánzók, orvosok, magas
rangú állami tisztviselők voltak a károsullak, 
akik kérték a rendőrségei, hogy tartsa diszkré
cióban a nevüket, mert nagyon röslellik, hogy 
egy

rafllnált szélhámos csapdájába estek.
A feljelentők előadták, hogy drága pénzért, 

— mint később kiderült —, pamutból készüli 
silány minőségű szőnyeget vásároltak, 

amely pár nap alatt tönkrement. \z előkelő 
embereket egv elegánsan öltözködő, jómegje- 
lenésii fiatalember kereste fel. aki behízelgő 
modorával csakhamar bizalmukba férkőzött. 
Nagy előadást tarlóit, hogy összeköttetésben áll 
világhírű perzsa szőnyegkereskedőkkcl. azonkí
vül bizományba kapóit, igen előnyös feltételek 
mellett, menekül! kínai és japán kereskedőktől 

Igen értékes régi szűnj egeket, 
amelyeket olcsón tud eladni.

A fiatalember színes képei festett a kínai

Az. asszony a szakításért Kaltenecker Lőrinc 
íógorál és jóbaráljál,

Gcburt Péter munkást okolta,
ugy tudta, hogy Geburlnak szerepe van ab
ban, hogy közte és Kaltenecker közölt el-< 
hidegült a viszony.

Az elhagyóit menyasszony bőszül forralt 
Geburt ellen. A Szvelenay-utcában meg
leste és

vitriollal leöntötte.
A maró folyadék súlyosan összeégette Ge- 
burt Pétert, akit orvosi ápolás alá veitek. 
Kincses Gáborné ellen megindult az eljárás 
és a rendőrség most letartóztatta.

négy darab gyűrűje, amelyeket mosdás 
közben a mosdóra telt, hiányzik.

A’is.szasietetl. de a gyűrűk már nem vol
tak olt. A szálloda személyzete tűvé lelt 
mindent.

a 2000 pengőt érő gyűrűk azonban 
nem kerüllek elő.

A rendőrség az ékszer eltűnése ügyében 
megindította a nyomozást.

elkeseredetten tiltakozoll a vád ellen.
Elmondotta, hogy a főlisztviselö ül menyasszo
nyának tekintette.

ékszereket ruhákat ajándékozott neki, ami
kor azután szakítottak, mindent visszaköve

telt tőle.
— Ezért írtam neki azt a levelet — fakadt 

sírva a tánc. >snő. -- Csak azl a
huszonnyolc pengőt követeltem

vissza tőle, amit egyszer, mert nem volt nála 
aprópénz, én fizettem ki helyette fehérneműi 
kitisztásáért .. .

A furcsa vallomás után több tanút hallgattak 
ki. majd intézkedtek, hogy idézzék be újra ki
hallgatásra a feljelentési levő fölözi viselőt.

A különös „zsarolási1' ügy előreláthatóan nem 
várt fordulatot vés:, mert időközben az is ki
derült. hogy a főlisztviselö ellen többen fel
jelentést teltek utóbbi időben a rendőrségen.

ja pán háborúról és leírta,
hogyan menekültek cl Jchol hátán árosból 

n szőnyeg- és régiségkereskedők,
akik közül egyik Budapesten telepedett 1p él 
most értékes szönyegraklárának kiárusításából 
tartja fenn magát.

Tiz feljelentés érkezett pár nap alatt a főka
pitányságra és a megadott szcmélyleirás alap
ján megindult a nyomozás, amely a detek
tívek fárasztó munkája révén rövidesen ered
ményre is vezetett és

leleplezték a pesti perzsaszőnyeg-gyárut.
Rosenberg László 22 esztendős ügynök hozta 

forgalomba az értéktelen szőnyegeket. A káro
sultak valamennyien felismerték Rosenberget, 
aki kihallgatása során cinikusan adta elő a szél
hámosságok sorozatát és kiderüli, hogy a pénzt, 
amit kapott, kártyaklubokban akarta kamatoz
tatni, de többnyire vesztett Csalás és közveszé
lyes munkakerülés címén tartóztatták le. A 
rendőrség arra kéri azokat a károsultakat, akik 
idáig nem tettek feljelentést, jelentkezzenek dr, 
bclneiber Dániel rcndőrkapilánjnúl{
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SZÍNHÁZI napló
Tegnap éjjel megérkezett Amsterdamból 

A líra hám Pál, aki hatezer hallgató előtt rá- 
d ló koncertet adott a holland fővárosban.

— Felejthetetlen este volt — mondja. — 
A terem magyar zászlókkal volt díszítve ás 
olyan ünneplésben részesítettek, hogy ma
gam Is széég.veltem. Egyébként van a Hét
fői Napló számára néhány érdekes hírem: 
Mnrlene Dletrich rezerváltságából kilép és 
Párisban filmezik rövidesen. Amsterdamból 
ugyanis Pórison út jiitiem haza, ahol talál 
koztam Joe May-al. aki Savolr „Nagyher 
eegnő és a szobaplncér“ clmll sigjáfékót 
fogja rövidesen forgatni. Ebben játssza Mar 
lene n főszerepet, a muzsikáját pedig én 
komponálom. Egyébként a Viktóriát n pá
risi Emplre-szinház játssza szeptembertől 
Alpár Gittával a főszerepben. Párisiin tele
pedett át az egész német filmvilág. Rendki 
sül szívélyesen fogadják a franciák a né
met művészeket és pénzembereket, akik 
máris nagyszuliásu munkába kezdtek.

*
Nagy nz Ijedtség és főként a tájékozol- 

lanság n Nemzeti Színház körül. Mintán a 
színészek megkapták a gázsileszállilást be
jelentő levelet, amelynek tartalmát bár egy
más előtt óvatosan titkolják, mégis nyílt 
titokként emlegetik, hogy a színház több 
vezető tagja nem Írja alá szerződését és 
megválik a Nemzeti Színháztól.. A kultusz
minisztérium illetékes osztálya ugyanis 
nem szerződéstárgyalásra hinta meg a mű
vészeket, hanem egyszerűen ukázként kö
zölte az újonnan megállapított fizetéseket, 
amelyeket több előkelő szinész semmikép 1 
pen sem fogad el. A vasárnap kinevezett 
kormánybiztosnak, Voinovich Gézának te' 
hát nehéz feladata lesz, mert most már 
nem számolhat biztosan azokkal a művé
szekkel sem, akikkel eddig Márkus László 
rendelkezett. A Nemzeti Színház jövő sze
zonja felé tehát viharfelhők gyűltek és bár 
az uj kormánybizlos (minek ilyen egy szín
ház élére?) ezeket elűzni reméli, művészi 
programjának összeállilásában újabb aka
dályokkal kell megküzdenie^

*
Pécsben uj éleire kapóit a filmgyártás. És 

ebben elsőnek Szőke Szakáll jutóit szóhoz, 
aki a Projcclograph uj filmjében, az Alexandra 
nagyhcrc.egnő-ben játszik. A film főszerepét, 
általános meglepetésre, Jeritza Mária kreálja, 
aki most lép fel először hangosfilmen. Part
nere Slezák Leó, a nagyhírű operaénekes és 
Szőke Szakáll melleit a humorról még Frilz 
Grilnbaum fog gondoskodni. A film rendezője 
n Berlinből száműzött Wilhelm Thicle. Az új
jáéledő magyar filmgyártásban nagy szerep 
vár a magvarokra, valószínűleg Gaál Fran
ciska, Bársony Rózsi, Halmay Tibor kapnak 
meghívót Becsből. A berlini Alliance is Bécs
ben forgat. Liszt Magyar rapszódiájából készí
tenek rövid zenelilinet — színészek nélkül. A 
bécsi filharmonikusok 110 tagú zenekara fog 
n mikrofon előli muzsikálni, amelyhez a kép
illusztrációkat természetesen magyar vidéke
ken veszik fel.

♦
A Hétről Napló Mórickája, mint már jelen

tettük, vidéki köriitra Indult Berky Józsefnek 
n Tcréz-körutl Színpad tagjának vezetésével. 
Pénteken, sromhaton és vasárnap Szegeden 
aratott óriást sikert a kis társulat, amely a 
Hétfői Napló Ismert figuráját, a Mórickát vitte 
n kis Malter Hobby megszemélyesítésével u 
színpadra, — nevetőorkánok közepette. A tár
aidat innen Hódmezővásárhelyre, Makóra majd 
Orosházára, Békéscsabára és Gyulára megy.

♦
A Budai Színkör ajánlatot tett Salamon 

Bélának, hogy turnétársulatával néhány 
napig a Budai Színkörben vendégszerepel
jen, addig, ameddig a „Tánc a boldogságért" 
előadásai lilán kihozhatják az uj nyári ope
rettel. Salamonnak Romániában van szer
ződése s egyelőre még bizonytalan az ér
dekes vedégjáték.

♦
A legtöbbet dolgozó és legtehetségesebb ma

gynr filmrendezők egyike kétségtelenül Székely 
István, aki ma fejezte be az utolsó „simító*  
r-alt**  n Fcdák-filmcn és máris uj és nagy meg
bízásán dolgozik. l-'lkéMeltrlIr és „forgatóké- 
pessé" tette az „Egy lány, nkl mer“ rendező
példányát, iigyhogy néhány nap múlva teljes 
erővel megindulhatnak n Gaál Franelska-fllm 
felvételei. Szinte titokban vasárnap kezdték 
forgatni „Éjjel u patikában**  cimü László Ala
dár cgylelvonásost, Kabos Gyulával a fősze
repben és (iái Ernő vezetésével. A másik mű
teremben pedig llalmny Tibor és Balig Llcl 
készít közös rövid filmet, egy burleszkope- 
reltct.

* .

Várja a ..süllgalanibol" a Király Szín
ház. Pontosan szószerint kell venni ezt a 
dolgot, mell ilyen címen készülő operett 
lesz a Király Színház megnyitó újdonsága, 
amelyre már Rökk Marikát, Somogyi Nusit, 
Bátkait, habost és Dénes Györgyöt leszer- 
zödtellck.

Szenzációs olcsón ru húzkodhat!
MCrtCk •zci-l'it divat ■zUvetmnrurióka'nkbó) 

mlnnrntélr- színekben, remek sznbássa)

diuatcs térlittltfinyi 
30.- P m kOszitlink. 
.uar senvszabúsar*

SZÍNHÁZ — MOZI
London, Berlin, Hollywood... Egynapi
szenzáció a fllmmuzslka királyának Róbert Stolznak életében

Abbázia, julius 2.
(A Hétfőt Napló tudósilójától.) Természete

sen dühöng a bóra és a Monté Maggiore felől 
viharfelhőket hoz a szél. Néhány pillanatra ha 
kisül a nap, Abbázia egész nyaraló népsége fűtve 
rohan a strand felé, ahol mindig és minden kö
rülmények között fürdőnadrágra vetkőzve egy 
hatalmas termetű, jókedvüt-n mosolygó, barát
ságos urat talál nz csőben, viharban, szélvész
ben, vagy siroccóban egyformán fürdőző német 
vendégek között. Már ezért is a legérdekesebb 
alakja Abbáziának ez az ur, ha egyébként nem 
is volna olyan nevezetes: Róbert Stolz ő. a film
muzsika koronázatlan királya, a „Zwci Herzen**  
szerzője, akinek jövedelméről szájlálva regél
nek olyan csodás számokat a beavatottak, hogy 
ezt még maguk sem hiszik el.

— Nem vagyok adóhiva'alnok — fordultam 
Róbert Stolz felé, egy barátságos hullámcsapás 
után —

de akt annyit keres, mint ön, az jobban vi
gyázhatna magára!

— Ha nem az adóhivatal, akkor bizonyára a 
feleségem megbízottja — fordul felém nevetve, 
harminckét egészséges fogút villogtatva — mert 
mintha csak az ő szavait hallanám. Osztozom 
német honfitársaim ama véleményében, hogyha 
egyszer fürdővendég vagyok ét megfizetem a 
kurlaksát (elég drága!), akkor én fürdők, még 
ha az önök hírhedt fiumei cápáját a közelcm- 
ben csapná agyon a villám.

Esernyővel szalad a strandra a Palace lohn- 
dinerje: Herr Stolzot keresik Londonból tele
fonon.

A kabinsor védett rejlőkéből egy valószinülle- 
niil kövér ur kerül elő (Huszár Pufi szégyenle
iében gyors hizókurát tartana, ha meglátná), ez 
a Ilerr Kotányi, aki magyar neve ellenére egy 
kukkot sem tud magyarul, a gazdasági főnök, a 
menedzser, a titkár egy személyben és súlyát 
meghazudtoló fürgeséggel rohan a telefon
hívásra. Percek múlva megtudom, hogy London 
gratulálni akart Róbert S/oh-nak, akinek

a I)rury Lane-Theatre éppen ma játssza 
hároniszázötvenedszer a Mild Vlolcts cimü 

operettjét.
Erre már fel kell öltözni és a nevető pápa

szemes ur, aki az előbb versenyt dobálta a lab
dákat a gyerekekkel a strandon, siet a telefon 
hoz, hogy a kábel másik végénél hallgató ion-

ÉRDEKES VÁLÓPER:
Palásthy Irén kölcsönös megegyezéssel 

elválik Hans Bartschtól és egy 
pesti építész felesége lesz

Palásthy Irén tüneményes karrierjén nem 
győztek eleget csodálkozni Budapest színházi 
világában. A fiatal színésznő Anglia é.s Ame
rika legnagyobb, legelőkelőbb szinpadain ün
nepelt sztár volt már, amikor itthon is tudo
mást szereztek róla. Ilyenformán Palásthy Irén 
izok közé a pesti színésznők közé tartozik, akik 

előbb csináltak karriert odaklnn, mint Ide
haza.

\ Városi Színház szerényfizetésü, igen fiatal 
tagja volt Palásthy Irén, amikor Hans Bartsch 
Halogatott Budnpestre és megnézte az egykori 

Városi Színház előadását — és megnézte Pa
lásthy Irént is. Ami ezek után történt, már 
igen gyorsan, hamisítatlan amerikai tempóban 
bonyolódott le: a világhírű amerikai me
nedzser

megkérte a fiatal művésznő kezét, megtar
tották az eljegyzést, megkötötték a házas

ságot.
Palásthy Irén nemcsak a legnagyobb amerikai 
színházi menedzser felesége lett, hanem éppen 
ilyen gyorsan, az amerikai színházi világ egyik 
Icgünnepcllebb, legismertebb művésznőjévé 
avanzsált. Hans Bartsch, a kitűnő szemű szin-

Rádiőháboru Becs, Berlin és Moszkva között
Berlinben egy romboló állomást építtet Goebbels miniszter

Bécs, julius 2.
(A Hétfői Napló bécsi tudósilójától.) A 

németországi lapok rádiórovataiban nem
rég egy rövid hir jelent meg, amelyben a 
propaganda-minisztérium közli, hogy a 
mitzlcbe.ni romboló állomás rövidesen meg
kezdi működését.

A Dollfuss-kormány az Ausztriát fenye
gető horogkercsztcs veszély ellensúlyozá
sára, „nemzeti ellenállást" hirdet és most 
folyik nagy méretekben a „Vaterlfindische 
Front" szervezése. Propaganda célokra fel
használják a rádiót is, vita-előadásokat ren
deznek, amelyeknek keretében egy horog
keresztes és egv kormánypárti agitátor so
rakoztatják fel egymás ellen érveiket, mig 
végül természetesen a „Vaterlfindische 
Front" emberének sikerül meggyőzni Hit
ler követőjét. Kétségtelen, hogy ezek az. elő
adások, — amiket a német rádió nem to
vábbit ugyan, de minden háromlámpás ké-

Főlépcsőházi 2 ablakos udvari 

szoba, ??Xur kiadó. 
Király-utca 05. Erzsébet-körut sarok-

doni színészeknek személyesen mondjon né
hány meleg, keresetlen köszönő szót.

Érdekes egy ilyen világnagyság élete. Dél
előtt Londont, obédután pedig

a feketénél Hollywoodét „szervíroztál:**.
Jön a boy és expresszlevclet ad át Stolznak. A 
borítékon Losangeles csábitó bélyegzője, sietve 
töri fel a mester a Ixiritékot. megjelenik a titkár 
és a menedzser a háttérben. A levél valóban 
szenzációs,

az Universal filmgyár Hollywoodba hívja 
Róbert Stolzot,

akinek ott kél Jan Kiepura-fllmet kellene muzsi
kával ellátni. Néhány percnyi tanácskozás a tit
kárral, előkerül a kábelblanketla és megszöve
gezik a választ. „Két nap múlva levél megy, csak 
augusztus 10-ikctől vagyok szabad."

Önkéntelenül felmerül a kérdés, hogy mi 
dolga van addig ennek a mindig strandoló 
és az esti táncokon szórakozó fürdővendégnek.

— Hogy mi dolgom van? — mondja. — 
Elsősorban Berlinbe kell mennem!

Berlin, ez a szó, amelyet eddig óvatosan el
kerültem minden alkalommal. Emlékszem rá, 
Ábrahám Pál, Szőke Szakáll és a többiek, aki- 
két a hitleri szó Berlinből önkéntes száműze
tésbe küldött, nem nagyon szerettek erről a té
máról beszélni. Gondoltam, nut zavarjam én 
ezzel ezt a bécsi dialektusban beszélő jókedvű 
urat. Dohát, ha már ő említi... rajta!

Csodálkozva fordul felém!
__ Semmi nehézségem nincs Berlinben. 

Hogy két hónapot töltök Abbáziában, hát iste
nem ... ill nyugodtan és szépen dolgozhatom. 
Elmegyek Berlinbe, ahol az Ufónál van angazs 
manóm.

Miután többször kért rá, ezt is megírom: 
nem Igaz, hogy Berlinből száműzték a jazzt, 

a rádió is közvetít jazzmuzsikát, csak a túlzóit 
néger muzsika ellen van kifogása a harmadik 
birodalomnak.

Azután még egy berlini megbízás — mondja 
— „Die Nachl dér grosser Liehe“-t, az én ara
nyos Bolváry barátom rendezi és Jarmila No
volna, a prágai opera négy sztárja játssza a 
főszerepet.

Szólt és megeredt az eső, mint ahogy ez Ab
báziában szokásos.

házi ember gyorsan felismerte milyen kitűnő, 
tehetséges színésznő Palásthy Irén. Az amerikai 
színpadok után meghódította nz angol publi
kumot is a fiatal magyar színésznő. Hans 
Barts nem a nagy színházakban avatta első
rangú színésznővé Palásthy Irént, hanem 

külön társulatokat, turnékat szervezett
s ezeknek sztárja Palásthy Irén lett.

A hatalmas külföldi sikerek után hazaláto
gatott Palásthy Irén s legutóbb

egy gyönyörű modern villával ajándékozta 
meg családját.

Nemrég ismét Pestre utazott a művésznő, de 
többé már nem is hajózik vissza Amerikába. A 
Hétfői Napló információi szerint,

Palásthy Irén és Hans Bartsch kölcsönös 
megegyezéssel elválnak.

A válópert a legnagyobb harmóniában folytai 
iák le és megigérték egymásnak, hogy a váló 
per befejezése után, a legjobb ismerősök lesz
nek. Ha befejeződtek a válás formalitásai, Pa
lásthy Irén ismét férjhez megy:

egy pesti építész felesége lesz 
és uj férjével itthon fognak élni a pestszent
lőrinci villában.

szülékkel rendelkező német rádiós lehall
gathat —, nem kellemesek a birodalmi kor
mánynak. Még kellemetlenebb a moszkvai 
500 kilowattos nagy leadó hírei. A szovjet 
állomás félre nem érthető célzattal másod
naponként félórás németnyelvű előadáso
kat tart, amiken megfelelő kommentárok 
kíséretében, olyan híreket közöl —, ame
lyek ismert okoknál fogva, németországi, 
lapokban nem jelenhetnek meg. Az osztrák, 
de méginkább az orosz rádió leadásainak 

óriási közönsége van a harmadik biro
dalomban.

Goebels miniszter tűrhetetlennek tartja 
ezt az állapotot, miért is elrendelte, hogy 
Tegclben egy uj leadóállomást építsenek, 
amelynek munkálatai lázas gyorsasággal 
folynak és legközelebb be is fejeződnek. 
Mihelyt üzemképes lesz az uj állomás

Berlinnek eddigi lcadóját a Witzleben- 

FÉRFIÖLTÖNY gyapjunövetból 

mérték szerint többszöri próbával 
OO pengő. Fasunmunica P 2S. -

E N D R ö D Y "

Ma, hé'Jón este 8 órakor a FÓRUMBAN

300 -adszor

CsűKol veronika
A díszelőadáson megjelenik a film cím

szereplője:

Gaál Franciska
továbbá Nóti Károly, Joo Pasternak stb.

ben levőt, úgynevezett „Störsendcr**-  
nek (romboló állomásnak) alakítják át.
Ennek a romboló állomásnak lesz a fel. 

adata megakadályozni, hogy az osztrák és 
orosz hullámok lefoghalók legyenek Német
országban.

A harmadik birodalom feletti aetherben 
tehát rövidesen irtó hadjáratot folytatnak 
majd egymás ellen a német, orosz és az 
osztrák hulllámok és nincs kizárva, hogy 
erről a rádió-frontról legközelebb már ér
dekes hadi jelentések lesznek olvashatók.

Két érdekes hir: a Rákosi Szidl-iskola teg- 
napi vizsgaelőadásán a sok tehetséges növen
dék között is feltűnt Dcssemffy Mária, akire 
nagy jövő vár. — Az Andrássy-uti Színház 
megkezdte szerződtetése kampányát és elsőnek 
Szegfy Éva nevű tizenhatéves urileányt szer
ződtette.

* Artista vásár az Angol Parkban. A julius 
4-én délután 3 órától hajnalig tartó amerikai 
méretű artista vásáron való közreműködésüket 
a következő művészek ígérték meg: Balta Licl, 
Palásthy Irén, Sándor Stefi, Solti Hermin, So
mogyi Nusi, Szlly Anny, Szokolay Ollv, Bé- 
keffi László, Delíi Ferenc, D’Arrigo Kornél, 
Fekete Pál, Feleki Kamill, Gonda László, Har
mat Imre, Hcltay Andor, Kabók Győző, Keleti 
László, Pártos Gusztáv, Petschauer Attila, 
Sarkadi Aladár, Sándor József, Szentiványl 
Kálmán. Szűcs László. Jegyek elővételben a 
dohúnytözsdékben és újságárusoknál 60 fil
lérért, a helyszínen pedig 1.— pengőért vált
hatók.

Tizenötezer dalos énekelt 
vasárnap a Mf’lenárís 

pályán
Dalos szóra ébredt vasárnap Budapest. As 

Országos Dalosuersenyre Budapestre érkezett 
15.000 dalos reggel 7 órakor csoportosan járta 
be az utcákat és zenés ébresztővel köszöntött*  
a még hajnali álmát alvó pesti polgárt.

Kilenc órakor bevonultak a dalosok a ve> 
senyhelyekre.

Nyolc színházban egyszerre folyt a ver
seny

a 200 dalegylet között, amely sok helyen 8 
óráig is eltartott. Az egyes csoportgyőztesek 
közben a Labriola-szinházban külön verse*  
nyeztek a Király díjért és a kormányzó dijáért,

A város szeretettel fogadta a dalosokat. Ma*  
netelő csoportjaikat mindenütt megbámulták, 
A színházakban nagy közönség ünnepelte őket, 
Egyenruhás bányászok, ünneplőbe öltözött ipa
rosok, napégetie lobogó népviselelü földmives 
legények, komoly mozdonyvezetők egyforma 
precizitással énekelték a színpadon, hogy „de 
jó volna, ha a felhőből ó-bor folyna!"

A páholyokban szigorú arcú zsűritagok pon
tozták az eredményt és a 15.000 dalost néni 
érdekelte vasárnap más ,mint az, hogy

milyen osztályzatot kapott
az egyletük.

Délután 6 órakor zajlott le a dalosverseny 
fönltrakciója ,a „Mkigyar dal ünnepe" a Mille
náris sportpályán. Már négy órakor megindult 
a dalosok felvonulása, de a

rendezés bizony nem a legjobban sikerült
A Thököly-uton olyan torlódás támadt, hogy 
félórákig vesztegeltek a csoportok, amig be
jutottak a pályára.

Hat órakor már körülbelül
15.000 főnyi közönség

gyűlt Össze a tribünökön. A díszpáholyban fog
lalt helyet Wlassics Gyula államtitkár, a kul
tuszminiszter képviselője, Sipőcz Jenő polgár
mester. Hat óra előtt néhány perccel érkeztek 
a salgótarjáni és farkaslyuki bányászok, oki
két a közönség tüntető tapssal fogadott. Ugyan
csak megtapsolták a vendég bulgár dalosokat 
is. Ilat órakor kezdődött az ünnep, de a fel
vonulók még J-í7-kor is özönlőitek a pályára, 
így . rután a

15.000 főnyi kórus hangja nem volt na
gyon erőteljes.

Néhány hangszóró alaposan túlszárnyalta őket. 
Az. ünnep fináléjaképpen a koszorúslányok 
megkoszorúzták az egyleti zászlókat.

Este 8 órakor az Újvárosházán hirdették ki 
az eredményeket. A dalosok egy része még va
sárnap éjjel elutazott a fővárosból

Este tiz órakor kihirdették az eredményt.
A király-dijat

Tinódy Lantos Sebestyén ezüstszobrát
A Székesfőváros Elektromos Műveinek 

Dalköre
nyerte. A kormányzó diját a budapesti Horné*  
ros Vakok Dalkörének vegyeskara kapta meg. 
Ezenkívül még 145 dalkör nyert dijat.

jonny puha gumi gallér 
96 fillér, húnagohig tart 

nagonia hiöeg szaggganos viziten mosnám. 
Kapható saladén díváidra Valóiban.
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HIKEK

1.
Megható ünnepséget tartott az olasz tenge

részet Triesztben a világháborúban az 
Adrián hősi halált halt tengerészek emlékeze
tére. A trieszti Bartha-féle tengerhajózási 
vállalat alelnöke, Bárt ha József a magyar ten
gerészek nevében gyönyörű hatalmas koszo
rút küldött az ünnepségre. A koszorú szalag
ján ez a fölirat áll: Az olasz és magyar hő
söknek — a magyar bajtársak". Egész Olasz
országban nagy szeretettel emlékeznek meg 
Bárt ha József koszorújáról, a magyar lova
giasság és a magyar-olasz barátság újabb 
tanujeléröl.

II.
Szombaton este a Dunakorzón a Vigadó 

melletti kőtrafik háta mögött elcsattant az 
idei első kor zó pofon. Az affér oka: jampec- 
trükk, a pofon jogos volt. Az eset előzménye 
egy dunaparti hotel éttermében játszódott le. 
Két fiatal francia hölgy vacsorázott itt buda
pesti kísérőjük, egy ügyvédjelölt társaságá
ban. Mikor a pincér az étlapot eléjük tette, 
az egyik hölgy, aki természetesen nem tud 
magyarul, mosolyogva elhárította az étlapot 
és étlap nélkül adta föl a rendelést. Kérek 
szépen egy adag — mondotta franciául —, 
azután következett egy szó hibás kiejtéssel, 
de magyarul. Olyan szó, hogy a pincér halott- 
sápadtan és a meglepetéstől szinte megder
medve állt meg. Ilyen förtelmes és trágár szó 
még nem hangzott el ebben a halk és finom 
étteremben. Az ügyvédjelölt szintén dermed- 
ten ült a helyén. A hölgy nem értette, miről 
van szó, előbb mosolygott, azután, mikor 
látta, milyen konstcrnáclót keltett a megren
delés, zavarba jött és megkérdezte az ügy
védjelöltet, miért van úgy meglepődve, ezt az 
egy szót tanulta magyarul, mióta Budapesten 
van. A magyarok iránti szeretetböl akart 
tüntetni magyar tudományával. Az ügyvéd
jelölt végre magához tért és megmagyarázta, 
milyen kimondhatatlan trágárságot jelent ez 
a szó. A fiatal hölgy erre ijedtében sírva- 
fakadt. Kiderült azután, hogy délután ugyan
ebben a hotelben ötórai teán volt, egy fiatal
emberrel táncolt, ez tanította őt „magyarul", 
ez mondotta neki, hogy este vacsoránál mit 
rendeljen. Az ügyvédjelölt megvigasztalta a 
francia hölgyet és megígérte, hogy elégtételt 
szerez neki. Vacsora után végigsétáltak a 
Dunakorzón és mit tesz a véletlen: a kőtraflk- 
nál szembetalálkoztak a fiatalemberrel. A 
hölgyek kísérője minden szó nélkül odalépett 
hozzá és mikor szemtől-szembe álltak, két 
hatalmas pofont kent le.

— Itt a honorárium a nyelvleckéért — 
mondotta —, ha kedve van, elküldheti a se
gédeit.

A fiatalúr eddig még nem küldte el a segé
deket,. t

III.
Az érettségi találkozók szezónjában meg 

leéli állni egy pillanatra egy találkozó előtt. 
'Azok a ludovikások, akik 1883-ban, ötven 
esztendővel ezelőtt végezték a Ludovikát, ta
lálkozóra készülnek. Szlatinai Lednitzer Sán
dor tábornok készíti elő a találkozást. Pár 
nap múlva fehér asztal mellett öszhaju urak 
gyűlnek össze. Ezredes és tábornok urak. 
Molnárkék dolmányok, aranysujtások, ordók, 
vörös lampaszok... Megtartják a seregszem
lét, jön a névsorolvasás: ki jött el, ki maradt 
el a IJoberdón vagy másvalahol a világ négy 
tája felé, messzi ellenséges földeken. Régi 
emlékek elevenednek fel, összecsengnek a po
harak, azután hazamennek agencrális urak, 
elméláznak a régi szép időkön. És ha valaki 
megkérdezné tőlük, nuyy csaták vezéreitől, 
ezrek és tízezrek parancsoló uraitól: mire 
gondolnak, mit szeretnének, talán valameny- 
nyien Farkas Imre szép versét idéznék:

— Szeretnék újra kadét lenni..,

IV.
A magyar könyvpiacnak érdekes szenzá

ciója van. Bangha Béla, Iványi János és Pa- 
taky Arnold pár hete a Notre Dame de Sión- 
bán előadássorozatot tartottak, amelyben 
Krisztussal és a zsidósággal foglalkoztak. Az 
emelkedett, magas színvonalú előadásokat 
nagy érdeklődéssel fogadta a nyilvánosság 
és pro és kontra felszólalások hangzottak el 
körfdöttük. Most azután az előadások teljes 
szövegét könyvalakban is piacra hozták.

V.

Az antipatikus bankárról mesélik ezt a re
mek kis történetet. Bankárunk a többi között 
arról is hires, hogy szeret „felvágni". Nem 
törődik vele, ki előtt, neki mindenki előtt fel 
kell vágni. Pár nappal ezelőtt a belvárosi 
fodrászszalónban manikűröztetett. Gyönyörű 
brilliánskőves gyűrű volt a kisujján. A kis
asszony nagyon nézte a gyűrűt. Bankárunk 
észrevette és sietett fölhasználni az alkalmat:

— Szép, ugy-ef — kérdezte —. kisasszony 
mit csinálna, ha ilyen gyűrűje volna?

A manikürösklsasszony ránézett a bankár 
kezére, azután csöndesen szólt:

— Vennék egy jó körömkefét...
-.ági-

Már Franciaországban is

Kétezer francia munkanélküli éhségfelvonulása — n munkáért.

A béc&i eurtabiisz ai qyori 
országuk b&ierohant 

egy
Az autó megrongálódott, sebesülés nem történt

Győr, julius 2.
(A Hétfői Napló tudósitójának jelentése.) 

Könnyen végzetessé válható aulókaramból 
történt a győri országúton, a bécsi autó
busszal és egy magánautomobillal.

Dr. Bodnár István, debreceni vármegyei 
aljegyző, családjával együtt automobilon 
Abbáziába indult nyaralni. Bodnárék Buda
pesten keresztül haladtak Bécs felé az or
szágúton. A déli órákban Gönyii felé jártak, 
amikor egyik kanyarodó közelében hirtelen 
feltűnt az autó mögött a Budapest—bécsi 
autóbusz. A következő pillanatban

az autóbusz belcrohant Bodnár gép

Hullarabló bűnszövetkezetet 
alapított Farkas Sándor 
debreceni birkózó

A rendőrség leleplezte az elvetemült gonosztevőket
Debrecen, julius 2.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je
lentése.) Megdöbbentő bűncselekményt lep
lezett le a debreceni rendőrség:

hullarablókat fogtak el,
akik előkelő családok sírboltjait fosztogat
ták.

Sáry István detektivfőfelügyelőhöz érte
sítés érkezett, hogy a debreceni temetőben 

titokzatos gonosztevők fosztogatják a 
sírokat.

A detektívek éjszakákon keresztül lesben 
álltak a kriptáknál és sikerült leleplezniük 
a temető tolvajait. A nyomozás megállapí
totta, hogy

egy egész bűnszövetkezet alakult a 
debreceni temető kriptáinak kifosztá

sára.
Legutóbb egy tekintélyes debreceni famí
liának: a Vérfessy-'családnak sírboltjába ha
toltak be a gonosztevők, akik a család

— Lényegtelen hőváltozás. Esőre hajló 
idő volt vasárnap Budapesten, csak néha 
sütött ki a nap. A Meteorológiai Intézet je
lentése szerint változó felhőzettel északi lég
áramlás várható lényegtelen hőváltozással. 
Egyes helyeken kisebb esők.

— öngyilkos lelt a kávéházi dobos felesége. 
Zalaegerszegről jelentik: Napok óla szerepel az 
itteni Közponli-kávéházban, mint népénekes és 
dobos Piri Károly 35 éves állásnélküli budapesti 
okleveles tanító. Fial Károly 3.3 éves felesége 
s’alószinüleg szomorú sorsuk miatt vasárnap a 
lakásukon felvágta az ereit. Az életunt asszonyt 
a zalaegerszegi mentők életveszélyes állapotban 
vitték a kórházba.

Kivételes alkalom 
mértékutáni férfiruha rendelésre / 

Csak julius 3 -8-ig !
Az előrehaladott idény miatt raktárunkon megmaradt szövet
maradékokból rendelhető mérték után legdivatosabb férfiöltöny 
40 pengőért. Ruhakereskedelmi Vállalat, Ferenc-körut 39. I. em. 

Egyszeri rendelés elég, hogy állandó vevőnk maradjon l

kocsijába.
A karambol után mindkét kocsi lefékezett, 
az utasok kiugrottak belőlük. Csakhamar 
kiderült, hogy sem az autóbusz utasainak, 
sem Bodnároknak szerencsére nem történt 
bajuk, de Bodnárok autójának

hátsó rugói és a csomagtartóban elhe
lyezett bőröndjei Izzé-porrá törtek.

A korámból után Bodnár tovább folytatta 
útját Győr felé és a győri rendőrségen 

följelentést tett az autóbusz sofőrje 
ellen.

mert szerinte ő okozta a karambólt. A rend
őrség megindította a vizsgálatot.

1888-ban eltemetett tagjának
koporsóját felfeszitették. a csontokat 
kiszórták a koporsóból és ékszerek után 

kutattak.
Miután azonban ékszereket nem találtak a 
koporsóban, zsákmány nélkül próbáltak el
távozni, de a detektívek elfogták őket.

Csakhamar megállapitották azt is, hogy 
a hullarabló bűnszövetkezetet

Balogh Lajos 20 esztendős érettségizett 
fiatalember és Farkas Sándor debre

ceni birkózó alapította.
A két elvetemült ember Sárkány Pál, Ta
kács Zoltán nevű fiatalemberekkel foszto
gatta a temetői kriptákat. A bűnszövetke
zet tagjainál különböző betöröszerszámokon 
kívül

revolvereket Is találtak.
Valamennyi gonosztevőt letartóztatta a deb
receni rendőrség.

— Készül n vádirat a falpfa-olnjpanama 
ügyében. A lalpfa-olajpanama vizsgálata be
fejezéshez közeledik s rövidesen sor kerül 
az ügyészi vádirat kiadására. Az ügyészsé
gen már készül a vádirat, amelyben Salgó 
Imrét, az Imperial Rt. letartóztatott vezér
igazgatóját csalással vádolja az ügyészség. 
De Salgón kiviil mások ellen is vádat emel 
az ügyészség most készülő vádiratában.

— Megalakult a nemzeti egység pártja Zala
egerszegen. Vasárnap tartották Zalaegerszegen 
a nemzeti egység pártjának alakuló gyűlését, 
amelyen Jancsó Benedek dr. kórházi igazgató
főorvos elnökölt. Az alakuló gyűlésen felszólalt 
Gyömőrey György főispán is.

Balaton fényponttá

Dancing

ZaiMHHn
megnyílt 2

Délu'An éa este Szász (ördamí., Gyuri
tánc jazz-zenekara

Telefon: Zamárdl 11

Gráci 
ékszersikkasztót 

keresnek Budapesten
A budapesti rendőrségre ma reggel rádió

gramm érkezett, amelyben a gráci rendőr
ség egy szökevény fölkutatására kéri a fő*  
kapitányságot.

A rádiógramm szerint
dr. Erich Jung gráci kereskedő nagy

értékű ékszereket sikkasztott.
Egy gráci uriasszony üzleti ügyből kifolyóan 
egy brilliánsgyürül, egy igazgyöngy nyak
éket és más ékszereket adott át dr. Jung- 
nak. Az ékszerek értéke összesen tízezer sil- 
ling. Jung dr. az ékszerekkel eltűnt Grác- 
ból.

Az uriasszony följelentésére megindult a 
vizsgálat és a nyomozás adatai arra mutat
nak, hogy

dr. Erich Jung az ékszerekkel Magyar
ország felé szökött

és valószínűleg Budapest felé vette útját. A 
gráci rendőrség arra kérte a budapesti fő
kapitányságot, kutassa föl Jungot és tartóz
tassa le

A rádiógramm alapján a detektívek vá
rosszerte.

pályaudvarokon, szállókban és millat6- 
helyeken kutatnak

az ékszersikkaszlással vádolt gráci keres
kedő után.

oiAHnvARaiÁS a inmmn 
gyönyört) hegyvidékm. erdők, fürdő ötszöri bőséges 
étkezéssel havi 130 P. Korrepetálás, javító, és magán- 
vizsgai előkészítés, nyelvek. J'.'lnólleknek elkülönített 
nyaralás. Zsoldos tanintéxc’. Dohány-u. 84. T. 41-4-47.

— llegymegi Kiss Pál beszámolója. Deb
recenből jelentik: Vasárnap délután 2 óra*  
kor a Bika-szállóban llegymegi Kiss Pál, 
Debrecen város képviselője beszámoló gyű
lést tartott közel háromezer főnyi közönség 
előtt. A Független Kisgazdapárt részéről 
Eckhardt Tibor, gróf Serényi László, Erdélyi 
Aladár, Németiig Vilmos, Dinnyés Lajos és 
Andaházy-Kasnya Béla országgyűlési képvi
selők és Tildy Zoltán a párt ügyvezető el
nöke vettek részt, llegymegi Kiss Pál be
számoló beszédében azt hangoztatta, hogy 
nagyatádi Szabó István szellemében újjá kell 
szervezni a gazdatársadalmat. Eckhardt Ti
bor a diktatórikus törekvések és elsősorban 
a karlelek diktatúrája elleni harcot hirdette. 
Dinnyés Lajos és Erdélyi Aladár ugyancsak 
a szervezkedés szükségességéről beszéltek. 
A gyűlés a legteljesebb rendben folyt le.

— Elfogott gyilkosok. Zalaegerszegről jelen
tik: Barlahida községben húrom nappal ezelőtt 
harminc késszurással meggyilkolva, holtan talál
ták Császár Jenő 23 éves gazdalegényt. A csend
őrség vasárnap elfogta a gyilkosság tetteseit, 
Horváth Károly idősebb gazdának és kél fiának 
személyében. A három ember kocsmai összcszó*  
lalkozás miatt ölte meg a legényt.

— l'jabb hőhullám Amerikában, száz halálos 
áldozattal. Newyorkból jelentik: Az Egyesült 
Államokban újabb hőhullám lépett fel, amelynek 
az utóbbi napokban száz halálos áldozata van. 
Száz ember hőguta köveik, zteben hall meg. New- 
yorkból több mint kétmillió ember ment week*  
endezni az Atlanti óceán partjain fekvő fürdő
helyekre.

Vitt., Mária Te réz In-tér három

előkészít polgári, középiskola 
magún vizsgára, 
érettségire

— Rézből vertek tlzkoronás „aranyat". Nagy
kanizsáról jelentik: Kisgagola községben Hant 
János gazda kútjának tisztítása közben 200 darab 
tlzkoronás érmet találtuk. A gazda egyik nagy
kanizsai ékszerésznél be akarta váltani az érme
ket és akkor kiderült, hogy a lizkoronások ügyes 
hamisítványok, amelyeket rézből készítettek. A 
csendőrség nyomozást indított a pénzhamisítók 
után.

— Halálozás. Impozáns részvéttel temették el 
vasárnap délután Újpesten az izraelita temető- 
ben özv. Bledermann Gyulánft. Friedmann fő*  
rabbi megkapó szavakkal búcsúztatta az elhunyt 
nagyasszonyt, akinek vallásosságánál és jótékony
ságánál csak gyermekei és családja iránti szere*  
tele volt nagyobb.

— Harmincéves találkozó. A H. kér. egyetemi 
főgimnázium és Ferenc. József nevelőintézet 
1003-ban végzett növendékei julius hó 3-án, 
hétfőn este 8 órakor találkoznak a krisztinalérl 
,.Zöldfa” vendéglőben.

— A szabadkai öreg diákok szokásos össze
jövetelüket julius hó 4-én, kedden este 7 órakor 
a Margitszigeti víztoronynál lévő lej csarnok bán 
tartják.
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POLITIKAI NAPLÓ
Kánya Kálmán külügyminiszter legköze 

lehb kiutazik Londonba, hogy részlvcgyen a 
világgazdasági konferencia következő ülés 
szakán.

♦
A kormány tagjai egyáltalában nem men

nek az idén nyári szabadságra. Az országgyű
lés szünete alatt — amely az idén október 
elejéig fog tartani — minden minisztérium
ban előkészítik az őszi ülésszakra a lármájuk 
körébe tartozó fontos javaslatokat, mert — 
mint jól értesült helyről informálnak bennün
ket — a nyári pihenő után nagy reformmun
kák várnak az országgyűlésié.

♦
A kormányzói hatáskör kibővítéséről szóló 

törvényjavaslat — most már egész bizonyos 
— még az országgyűlés nyári szünete elölt 
letárgyalásra kerül. A miniszterelnök való
színűleg a keddi, de legkésőbb a szerdai ülé
sen beterjeszti a javaslatot a képviselőhöz- 
han és kimondják reá a sürgősséget, úgyhogy 
nz illetékes bizottságok másnap letárgyalják 
»'/.t és a bizottság jelentése még ugyanazon a 
napon a képviselők elé kerül. Jólértesült po
litikai körökben szerzett információnk szé
liül nagyobb vita nem tesz a törvényjavaslat 
körül és igy az kedvező és nyugodt politikai 
almo.szférálxin emelkedik közbalározallá.

*
Az uj választójogi törvény előkészületei és 

különösen a nagy munkát igénylő adatgyűjtés 
most már nagy erővel folyik a belügyminiszté 
fiúmban. Hogy az. adatgyűjtés anyagából mikoi 
lesz törvényjavaslat. az. még meglehetősen b: 
zonylalan. De beavatott politikai körök felfo 
gásti szerint n kormánynak az a szándéka, hogy 
n választójog kérdését az. uj törvényjavaslattal 
évtizedekre nyugvópontra juttassa.

♦
A tisztviselői kinevezések és előléptetések 

technikai okok miatt a keddi hivatalos lapban 
ji lennek meg, de természetesen julius 1-én kéz- 1 
dodő érvénnyel, úgyhogy a késés miatt az elő
léptetett tisztviselőket hátrány nem éri

— A franrla köztársasági elnök feltűnő be
széde az aranyrögzitésről. Parisból jelentik : 
1 ehrun köztársasági elnök vasárnap délután 
feltűnést kellő beszédet mondott Besanconban, 
ahol részlvcll az uj órásszakiskola felavatás! 
íinnepségein. Az. elnök beszédében sajnálkozol! 
afcl-ll. hogy a különféle nemzetközi konferen
ciákról kedvezőtlen hírek érkeznek. Hangsú
lyozta, hogy a valularögzitésrc feltétlen szük
ség van. Miképpen vállalhatnánk kötelezettsé
geket — kérdezte az. elnök — és hogyan írhat
nánk alá állandó érvényű egyezményeket, ha 
ki vagyunk téve a spekuláció mesterkedései
nek.

Halálos öngyilkosság a kaszárnyában. 
Zalaegerszegről jelentik: A katonai laktanyában 
Hencze Imre 22 éves örvezelö szolgálati fegyveré
vel szájúba lőtt és azonnal meghalt. Bencze azért 
követte ej az öngyilkosságot, mert kél nappal 
későbben tért vissza a szabadságáról és félt a 
büntetéstől.

(Mórickának a doktor bácsi vakációra lámát 
és fokozott testmozgást irt elő. Móricka úgy 
tesz eleget a rendelkezésnek, hogy előfizette- 
telt papájával az egyik sport lapra. Most ép
pen a Tour de llongricról szóló izgalmas tu

dósítást olvassa.)
MÓRICKA: Óriási! Nótás Fehérvár előtt 

robbantani próbált!
KOHN UR: Mit? A telefonvezetékei? 
MÓRICKA: Nem a telefonvezetéket. A 

bolvtl
KOHN UR: A liflboyl? 
MÓRICKA: Nem a boyl! A bolyt! 
KOHN UR: Hát én nem azt mondtam? 
MÓRICKA: I’apa, te nem tudod, mi az a 

boly?
KOHN UR. Hogyne tudnám! Egy csomó 

hangya!
MÓRICKA: De ezek biciklisták!
KOHN UR: Biciklista hangyák? Olyant 

még nem láttam.
MÓRICKA: Értsd meg, papa, most folyik 

a Tour de Hongric!
KOHN UR: Persze, hogy folyik! Azért 

folyó, hogy folyjon.
MÓRICKA: Micsoda?
KOHN UR: A Túr. Azt hiszed, hogy én 

nem olvastam a Petőfit? (Szaval):
„Ott, ahol a kis Túr folyik beléje, 
Mint csecsemő gyermek anyja kebelére...“ 
MÓRICKA: Ez nem a kis 'Für. Ez egy bi

cikliverseny Magyarországon keresztül, ami 
már öt nap óla tart. A magyarok az első he
lyen feküsznek.

KOHN UR: Négy napig éjjel nappal bicik
lizlek?

MÓRICKA: Nem. Csak nappal bicikliztek, 
éjszaka pihentek.

KOHN UR: Akkor nem éltem. Ha minden 
este megpihentek, hogy lehel, hogy a magya
rok még csak az első helyen feküsznek?

MÓRICKA: Miért ne lehetne?
KOHN UR: És a többi négy helyen állva 

aludtak?
MÓRICKA: Nem aludtak állva! A csapat

versenyben ők az elsők!

Véletlenül agyonlőne legjobb barátját 
céllövés közben. Egerből jelentik: Scniperger 
József MÁV-géplakatos barátaival céllövé
szeten vett részt az egri vasutasok céllövöl
déjén. A célnál Sempergcrnek Kupay Miklós 
lakatos mutogatta a találatokat. Miután Sem- 
perger mát kétszer lőtt, Kupay azt hitte, 
hogy befejezte gyakorlatát s felállt, hogy 
megmutassa a találatot. Ebben a pillanatban 
Semperger fegyvere ismét elsült, Kupayt fe
jén találta, ugy hogy a szerencsétlen ember 
nyomban meghalt. A rendőri vizsgálat meg* * 
állapítása szerint Semperger véletlenül lőtte 
le Kupayt, aki legjobb barátja volt.

■— Nagy panama a belga légiforgalmi válla
latnál. Brüsszelből jelentik: A Sabcna légifor
galmi vállalat igazgatósági hígjai ellen csalás, 
sikkasztás és részvényjogi manipulációk miatt 
vádat emellek, mert nz államot hatmillió 
frankkal megkárosították.

Rn FFMVEQ szakorvos
g | LlaYJClS 'ér-, bőr- On nemfhetegok 

——tiek rendel age»? nap 
icakocxl-ui I. em. I. Kókiissal ntenibon.

Szombathely, julius 2.
C.l Hétfői Napló tudósitójának telefonjelcn- 

tcsc.) Beszámológyiilést tarlóit vasárnap dél
után Szombathely város képviselője, Csekonics 
Iván gróf c.s ez egyszersmind zászlóbontása 
volt a most már ellenzékbe vonult keresztény 
gazdasági pórinak. A beszámolón megjelentek 
Zichy János gróf elnök vezetésével Kállay Ti
bor, Pallavicini György őrgróf. Apponyi György 
és Müller Antal országgyűlési képviselők és 
Szontagh Jenő felsőházi tag.

Csekonics Ivón gróf
azt hangoztatta beszámolójában, hogy kívána
tosnak tartja a régi nagy gazdasági egység 
megalkotását és szükségesnek tartja azt, hogy 
mielőbb hozzálásson a kormány a restauráció
hoz.

Zichy János gróf
azzal kezdte, hogy ezt a nagygyűlést országos 
zászlóbontásnak tekintik,

szervezni akarják az egész országban ha
tározottan ellenzéki Irány hun a keresztény 

gazdasági pártot.
Lejári az Ideje — mondotta —, nz alkudo-— Tűzvész egy zulut községben. Keszthelyről 

jelentik: A vasárnapra virradó éjszakán nagy 
tiirvscz pusziitól! Pótréte községben. Tóth Béla 
pajtája gsulladl ki és csakhamar még több gaz
dasági épület is tüzet fogolt. Valamennyi kör
nyékbeli község tűzoltósága a veszedelem he
lyére sietett Órákig tarló munka után inegnkn- 
dályozták n liiz továbbterjedését, de az anyagi 
kór igy is Igen nagy.
, — Országzászló Mnrakereszturon. Vasárnap 
délután avatlak tel Muráké reszturon az ország, 
zászlót, (süti Géza prelótus szentmisét mondott,
*z avatóbeszédet pedig Cselényi József tartotta.

— Kitoloncolták Oroszországból az angol 
mérnököket. Moszkvából jelentik: A Wi 
ckcrs-pei ben elitéit angol mérnököket vasár
nap délelőtt a ü. P. i tisztviselői a pálya
udvarra kísérték es kitoloncolták Orosz- 
országból. Az orosz, kormány visszavonta 
lAuglia ellen lelt összes intézkedéseit.

— A romániai Magyar Párt nagygyűlése. 
Marosvásárhelyről jelentik: A romániai Magvar 
páll nagygyűlést rendezett itt. gsülés szó
noka Bethlen Gvőrgs gi.»| volt, aki az Orszá
gos Magyar Pórt elnöke, részletesen ismerteik’ 
a romániai magyarság Mielméi, majd Inczédy 
Jnksmann Ödön, Jakabfíy Elemér és dr. Pál 
Árpád szólaltak fel Pál beszédét n Magyar 
Pórt egyes ellenzéki tagjai meg akarták za. 
várni, a rend/avai ok d azonban kiluszkollák a 
trrí inból \ nagsgxiihn lM». i Bethlen t.vörgv 
grófot választoltak elnökké, majd ötszázícritc- 
kés bankett volt,

Több irfven foglalkozol! már a Hétfői Napló 
l jpcst közönsége és a Phöbus villamossági vál
lalni közölt dúló harccal, amelynek sorún boj- 
kollmozgalom indult a Phöbus ellen.

Vasárnap délelőtt közel háromezer főnyi kö
zönség részvételével

demonstratív nagygyűlést tartottak nz új
pestiek az Apolló moziban a Phöbus és az 

Iszter vízmüvek ellen.
A Csillésen részlvcllek az összes újpesti politi
kai pariok kiküldöttei, akik valnmennyen éle
sen állást foglaltak az áram- és vízszolgáltatás 
anomáliái ellen.

I'ornheim Ernő dr.. a gyűlés első szónoka 
■tr! hangoztatta, hogy az árnmdijak leszállító- 
s.ira m«’gv,»n a törvényes alap, tehát per utján 
is kein szerileni lehet a Phöbtisf az órantdijak 
tenállitasúra, Aggházy Tibor, a kereszténypárt

Kálmán Jenő tréfája
KOHN UR: És hányadik a Hungária? 
MÓRICKA: A Hungária nem biciklicsapat.
KOHN UR: Miért? Talán futballcsapat?
MÓRICKA: Elég! Világos feladta! (Olvassa 

a sportlapot.) Ezt a szenzációt! Sharkey 
megmérkőzött Carnerával. Sharkeyt kiszá
molták.

KOHN UR: És maradék nélkül kijött?
MÓRICKA: Kicsoda?
KOHN UR: A Sharkey, akit kiszámoltak.
MÓRICKA: Papa, le még nem láttál box 

meccset? Az olasz úgy vágta állkapcson az 
amerikait, hogy elterült, mint egy zsák. Ez 
volt a hatodik menet.

KOHN UR: És mi volt a hetedik? A te 
metési menet?... És nem lehetett volna ezt 
az egész affért békésen elintézni?

MÓRICKA: Hogy-hogy békésen?
KOHN UR: Ugy, hogy Sharkey a véreké- 

dés előtt bocsánatot kért volna.
MÓRICKA: Elég... elég! (Olvassa a la

pot.) Papa, ma este van a dalosverscny.
KOHN UR: Benevezek.
MÓRICKA: Mire?
KOIIN UR: A dalesz-versenyre.
MÓRICKA: Nem dalesz! Dalos!
KOHN UR: Jó, jó, tudom már. Ott lesz 

az a horogkeresztes is.
MÓRICKA: Miféle horogkeresztes?
KOHN UR: Az a Nótás, aki Fehérvár 

elölt föl akarta robbantani a hangyabolyt.
MÓRICKA: Hogy jön oda a Nótás?
KOHN UR: Nótás, vagy dalos az egy 

kutya.
MÓRICKA: De papa, értsd meg végre! A 

Millenárison tizenötezer dalárdista mérkő
zik.

KOIIN UR: Biciklin?
MÓRICKA: Nézd papa, én nem mérgelő

döm tovább veled. Inkább kimegyek a 
strandra.

KOHN UR: Móricka, mielőtt kimégy 
eridj a patikába és végy magadnak ...

MÓRICKA: Napkenöcsöt?
KOIIN UR: Nem. Fagybalzsamot.

Zichy János gróf bejelentette, hogy 
ellenzékbe megy a kereszténypárt

Kényszeríteni akarják a miniszterelnököt a restaurációra

I zásoknak, ki kell göngyölíteni nz ellenzék' 
zászlót. Határozottan kijelentette, hogy

a kormány Iránt bizalmatlanok, 
mert nem hozott konkrét programot, hanem 
halmozza az Ígéreteket.

A nemzeti egység pórijának szervezését an
nak tekinti, hogy Gömbös diktatúrát akar 

f — Mi is akartuk, — mondotta — a nemzeti 
•egységei, de azt elgáncsolták. A kormány pedig 
nem alkalmas arra, hogy a lelkeket összehozza

Nem helyesli a külpolitikáját sem, mert mi » 
Duna-mcdenccben gazdasági szövetséget aka 
runk és Gömbös ehelyett Berlinbe repült. Tűz
zel való játéknak tartja ezt, mert helyesebb- 

1 nck tartja szövetkezni Ausztriával és segíteni 
azt önvédelmi harcában. Szükségesnek tartja 
az alkotmány revízióját és a restauráció elő 
készítését. Nem puccsszerűen akarják ezt,

de kényszeríteni fogják a kormányt arra, 
hogy komolyan foglalkozzék ■ restau

rációval,
mert tekintélyekre van szükség s ezt csakis :■ 
királyság hozhatja meg.

Kállay Tibor. Müller Antal és Apponyi 
György felszólalása utón a nagygyűlés este i 
órakor ért véget, utána bankett volt.

Vasárnap 3000 ember tiltakozó 
nagygyűlésen követelte az új
pesti áram dijak leszállítását

Az összes politikai pártok egyhangúlag szembehelyezkedtek 
a Phöbus és az Iszter érpolitikájával

kiküldöttje kijelentette, hogy
az Iszter akkor sem tud iható vizet szolgál
tatni, hu vlzszürő-készülcket szerelnek fel.

Tiltakozni kell tehát a vizszürökésiülékek fel
szerelése ellen, már azért is, mert ez c«ak 
újabb árdrágitásl jelentene. Inkább a főváros
sal kell megállapodást kölni a vízszolgáltatásra.

Dr. Kászonyi István, a szociáldemokrata párt 
szónoka

az ára null jak leszállítását követelte,
mert a jó erkölcsökbe ütközik — jegyezte meg 
többek között 68 fillért kérni az áramért akkor, 
amikor a vállalat azt a Talbot-tól 4 fillérért kapja.

Proppcr Sándor
országgyűlési képviselő helyeselte az újpestiek 
mozgalmát s csak azt hibáztatta, hogy a város 
hivatalosan nem képviseltette magát a gyűlésen..

Fábián Béla
országgyűlési képviselő szerint a kormányt fér, 
heli a felelősség a magas viz- és áramdijakért, 
mert ha a kormány akarná, az energiatörvény, 
végrehajtásával le tudná szállilalnj a dijakat.

Benúrd Ágoston
a trösztelleni liga képviseletében szólalt fel. Fel
szólította a város közönségéi, hogy csatlakozza
nak a bojkollmozgalomhoz. Dr. Spllzer Samu és 
Neyyerli Szabó Béla felszólalása után a Háztulaj
donosok Szövetségének kiküldöttje,

Révész Béla
ügyvéd monodtt beszédet, melyben az Iszter ár
politikája ellen kell ki s leszögezte azt, hogy az 

Iszter vizdijemeléséliez nem júrulnuk hozzá, 
mert az Iszlcrnck a fennálló szerződése értelmé
ben tiszta vizet kell szolgáltatni és nem fizettet- 
heli meg a fogyasztókkal a vízszűrők árát. 
Ascher Ödönnek, az újpesti Iparoskör elnökének, 
felszólalásával ezután a demonstratív közgyűlés 
véget ért.

— Vihar és villámcsapás pusztítása. 
Monorró! jelentik: Monoron és környékén 
nagy vihar pusztított. Az országúton a vil
lám becsapott Monori Károly gazdálkodó 
fogatába. Monori súlyosan megsebesült, lo
vai elpusztullak. — Nyíregyházáról jelentik: 
A város felelt hatalmas vihar vonult el. A 
villáin lecsapolt Lazarovits Miklós fatelepére 
és az ott tartózkodó Veres Imre kocsist 
agyonsujtotta. A villámcsapástól a félszer 
is meggyulladt, de a szakadó eső eloltotta a 
tüzet.

— Pestvldéki Ügyvédi Kamara vándorgyü- 
lé-se. A Pestvidéki Ügyvédi Kamara julius 9-én 
tartja Vácott első vándorgyűlését. A gyűlésre 
a kereskedelmi, ipari és gazda-érdekeltségeket 
is meghívták. Az ügyvédtársadalom aktuális 
kérdéseiről fognak tárgyalni a gyűlésen.

— Országzászló-avatás. Gyöngyösről jelen
tik: Vasárnap délelőtt ünnepélyes keretek közt 
avatták fel az Országzászlót. Urmánczy Nán
dor mondotta az ünnepi beszédet, majd dr. 
Kadrics Kálmán oltani ügyvéd és dr. Puky Ár
pád polgármester ünnepi beszédei után elhe
lyezték a különböző küldöttségek koszorúját 
és az ünnepség kegyclctcs hangulatban végét
ért.

— Férüszabó-termemben a tavaszi és nyári 
idényről megmaradt szövetekből rendelhető di
vatos férfiöltöny leszállított árakon 38 és 45 
pengőért. „Divaturiszabóság", Erzsébct-körut 
1, 1. em.

— Élet-halálharc a Balaton öngyilkosával. 
Balatonalmádiból jelentik: Bogcr Elza fiatal 
leány nyomora miatt vasárnap délután öngyil
kossági szándékból a Balatonba vetette magát. 
A közelben dolgozó kotrógép munkásai utána 
• grottak. A leány azonban nem akarta, hogy ki
mentsék és a munkások saját életük kockázla- 
.ásáva! valóságos élcl-halálharcot vívtak vele 
íz erősen hullámzó Balatonban. A leányt végül 
is hosszas küzdelem után mégis sikerült a mun
kásoknak partra vonszolniuk, de a szerencsét
len életunt kijelentette, hogy ismét öngyilkos
ságot fog elkövetni.

— Factorért 200.000 dollárt követelnek a 
banditák. New Yorkból táviralozzák: Factor 
csikágói milliomos elhurcoló! vasárnap kö
zölték a hozzátartozókkal, hogy 200.000 dol
lár váltságdíjat követelnek Factor szabadon- 
bocsátásáért.

Menyasszonyi fénykép Rozgonyitól 3 db 8 P-
— A Magyar Élelmiszer Újság legújabb száma 

egész sereg feltűnő információt közöl az élelmi
szerszakmából. Lcszállilolt előfizetési ár: egy 
évre öt pengő. Kérjen mutatványszámot a ki
adóhivataltól: IV., Ferenciek-tere. 9. I. em. 16.

— Minisztertanács a nyílt tengeren. Netvyork- 
ból jelentik: Rooscvelt elnök a kormány összes 
tagjait ülésre hívta össze az „Indianopolis" nevű 
zirkáló fedélzetére. Az ülésen megtárgyalják a 
valutarögzités kérdését. A rendkívüli kabinet
tanács ténye nagy felliinésl keltett, mert Roose- 
velt elnök kedden amúgy is visszatér Wa
shingtonba.

— Elutaztak a Bátlioryzarándokok Lengyel*  
országba. Vasárnap reggel a Báthory István 
emlékbizottság Usetty Béla országgyűlési kép
viselő és Lukács György v. b. t. t. vezetésével 
elindult Lengyelországba. Az emlékbizottság 
részlvcsz a Báthory István centenáriumának 
ünnepségein.

közönséga „Turul niaiszeriar“
■’ikkelt haaználla. A Turul lanolin- én bArsonyszappnnok. 
kölnivizek, tejkrémek, borotvapengék niegblzhatóaAgukról 
és jóságukról híresek. VII., Szövetség-utca 15.

— BiciklLstát gázolt nz nuíó. Szombaton éj- 
szaka az Izabella-tér és Wesselényi.ulca ke
reszteződésénél I-'ischcr Szilárd gépkocsivezető 
a Bo 511 szánni kéktaxival elütötte Konyhai 
József 18 éves kereskedötanoneol, aki kerék
párján haladt az utón. A fiatalember súlyos 
fejsérüléssel kerüli a Rókusba. A tanuk szerint 
Konyhai vigyázatlansága okozta a balesetet.

— Béllnfckclónál „Igmándl**  gyorsan segít, 
Mert pár óra alatt gyomrot, belet tisztit.
— Autóbuszjárat a Balatonhoz. A Mavart 

julius elsejével rendszeres autóbuszjáratokat 
indít a Balatonhoz. Naponta reggel nyolc óra
kor indul az Oktogonról a társaság pompás 
kocsija, amely Székesfehérvár érintésével Síó*  
fokon keresztül Balalonföldvárig közlekedik, 
Balatonföldvárról este kilenckor indul vissza.

HÍREINK F OLYTATÁSA 14. OLDALON.

clökéxr.ll polgárt és 
középiskolai magén- 
vizsgák rs, tPMMfl* 
re. VII, Dohány-u. M
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A soffőr elégedett arccal ült a volánhoz s 
a kocsi csakhamar elrobogott London keleti 
negyede felé.

Péter, aki egy szót sem értett az előbb? 
párbeszédből s az East-End-et még nem is
merte, kíváncsian fordult utitársa felé, ami
kor a kocsi végre megindult.

— Valami baj volt talán?
— Ó, semmi! — mosolygott a nő. — A 

loffőr nem szívesen vállalta a fuvart.
— Miért?
— Mert olyan helyre megyek, ahol nem a 

legveszélytelenebb éjszaka közlekedni.
— Nagyszerül — lelkesedett Péter. — És 

ezt ilyen nyugodtan mondja?
—- Nincs okom az izgalomra, —. válaszolt 

V nő és mosolyogva elővette a zsebtükrét, 
hogy megigazítsa a frizuráját.

A fiatal porosz csak most vette alaposab
ban szemügyre az utitársát és megelégedet
ten konstatálta, hogy a véletlen ezúttal egy 
nagyon csinos nőt hozott eléje. Aranyszőke, 
pájifsi-tipusn pő volt a tár.'a,.mélytüzű, élénk 
szemekkel, melyek varázsos pillantásokkal 
rendelkeztek. Elegáns estélyi ruha pompá- 
xott a nő termetén a gyönyörű belépő alatt 
s volt valami gamines póz mégis az előkelő 
külső alatt, mely azonban még rokonszenve
sebbé tette ezt a bátor és fesztelen fellépésű 
hölgyet, aki ugy ült az ismeretlen férfi mel
lett, mintha már nagyon régen ismerősök 
lettek volna.

—- ön idegen? — kérdezte kis szünet után, 
félbeszakítva a fiatalember szemlélődését.

— Igen.
— Német?
—• Ugy van. És azt kell hinnem, hogy ön 

Is az, vagy legalább is sokat járhatott Német
országban, mert tökéletes a kiejtése.

— Tévedi — kacagott Péter oldalán a nő 
és megmutatta hófehér, gyönyörű fogait. — 
Született angol vagyok és sohasem jártam 
még Németországban. Jó nyelvmesterem volt 
és megtanultam a nyelvet.

— Még hozzá kitünően! — bókolt a po
rosz csodálattal.

— Van egy kis tehetségem a nyelvtanulás
hoz, — felelt a nő közlékenyen. — Anya
nyelvemen kivül németül, franciául, olaszul 
kifogástalanul beszélek, de néhány szláv 
nyelven is meg tudom magam értetni.

— Csodálom önt! — szólt Péter. — Saj
nos, nékem nem adatott meg az a tehetség, 
hogy könnyen elsajátítsam az idegen nyelve- 
ket. Nem tudok megbirkózni a kiejtésükkel.

A nő most egy pillanatra elkomolyodott, 
de aztán fölvillant a tekintele.

— Érdekesek maguk, németek, őszintén 
szólva, kissS darabosak és nehézkesek min
denben. nehezen is tanulnak, de viszont azt 
kívánják, hogy magukat és a nyelvüket min
denki ismerje’ Azt hiszem, hogy ez az önzés 
nemzeli jellegű.

Péter mosolygott ezen a megállapításon 
lés azonnal rávágla:

— Nem tehet szemrehányást, mert ilyen 
tekintetben az angolok vezetnek, ez szinte 
köztudomású. Mi legfeljebb csak az önök 
tanítványai lehelünk.

—- Tehetséges tanítványok, — állapította 
meg a nő, — de ugy látszik, csak ebben a 
tekintetben.

—- Miért csak ebben? — érdeklődött Péter.
A nő egy pillanatig zavarba jött, mintha 

elszólta volna magát, de hamar visszazök
kent az előbbi fölényes magatartásába.

— Nem akarom megbántani az önérzetét. 
Beszéljünk Inkább másról. Hiszen még azt 
sem tudom, hogv kivel kocsikázom éjszaka 
London legveszélyesebb negyede felé.

Péter egészen a nő felé fordult és ösztönö
sen megemelte a kalapját.

— Bocsásson meg. ez tényleg nagyfokú 
illetlenség tőlem. Steinman Péter vagyok.

— Berlini?
— Nem.., — felelte kissé vontatottan

Péter és közben azon töprengett, hogy me"- 
mondja-e az igazat. De aztán győzőit az óva
tossága. — Müncheni vagyok ...

— ó, München!.., — sóhajtotta a nő 
önfeledten. — Gyönyörű városi

Péter nem felelt erre a kitörésre. Arra 
gondolt, hogy az előbb még azt hallotta is
meretlen utilársától, hogy sohasem járt Né
metországiján és most meg ismerősként üd
vözölte München városát. Nem tudta hirlele- 
nében, hogy minek tulajdonítsa ezt az ellent
mondást. Talán csak véletlenül történt, do 
sokkal valószínűbb, hogy hirtelen elszólás 
volt. Ebben az esetben pedig a nő el akarta 
titkolni előtte, hogy már járt Németország

én a következő pillanatban 

bán. De vájjon miért? Mi a célja és miért 
olyan rejtélyes általában? Ki ez a nő. aki 
minden különösebb tiltakozás nélkül együtt 
utazik vele az East-Endbe, holott néhány 
perccel ezelőtt még ncin is ismerték egy
mást? Talán kokott, aki színház után az 
éjjeli mulatóba igyekszik és örömmel vette, 
hogy talált egy kísérőt? Ez a feltevés elég 
valószínűnek látszott, de a nő modora nem 
erre vallott. Sokkal finomabb, sokkal disz- 
tingváltabb. sokkal egyénibb fellépésű volt, 
dacára közlékenységének, semhogy az éjjeli 
pillangók kategóriájába lehessen sorozni.

Amig a nő elábrándozott, Péter fejében 
villámgyorsan száguldottak a magyarázatot 
kereső gondolatok. Mért megv ez a nő az 
East-Endbe, ahová még a soffőr sem szíve
sen vitte őket? És mi az az East-End?...

Kusza gondolatai közül hirtelen, mint a 
villámcsapás, ugy zuhant rá a fölismerés. 
Eszébe jutott, hogy olvasott egyszer egy bor
zalmas könyvet, mely Londonnak erről a ke
leti negyedéről szólt. Jack London könyve 
volt, a „Mélység".

Ez azl East-End a „mélység", a nyomor
város, a munkásoduk, matrózkocsmák, mén- 
helyek és véres csetepáték színhelye. Az 
állásnélküli csavargók negyede, melynek éle
tét olyan borzalmas erővel, olyan sötét, 
visszataszító színekkel festette le könyvében 
az amerikai iró. Tehát ez az! Ide sodorta a 
véletlen egy ismeretlen nő kíséretében ...

— Min gondolkozik? — hallotta hirtelen 
a nő kérdését, s ez fölrezzentette a tűnődé
séből.

Péter Igyekezett hétköznapi arcot mulatni, 
mely elfedi a belső felindulásokat.

— Az jutott eszembe, — felelte, — hogv 
milyen különösek és kiszámíthatatlanok a 
véletlen utjai. Pár perccel ezelőtt még azl 
sem tudtuk egymásról, hogy a világon va
gyunk és most már. mint jó ismerősök autó 
zunk egymás társaságában.

— Én nem találok ebben semmi különö
set — felelt n nő mosolyogva és retiküljé- 
hői arany cigarettatárcát vett elő, melyben 
finom egyiptomi szivarkák sorakoztak. Rá
gyújtott és élvezettel fújta a füstöl maga elé. 
— Tudja, az embernek mindig elő kell ké 
szülnie a véletlen meglepetéseire és alkalmaz 
kodnia kell hozzájuk. Ez a leghelyesebb, meri

igy sohasem kerülhet az ember váratlan 
helyzet elé.

— Igaza van, — szólt Péter, — de azért 
mégis csak meglepő az ilyen összetalálkozás.

— Lehetséges, — feleli a nő, — de én még 
sohasem vettem észre. Általában nagyon rit
kán lepődöm meg.

Péter ugy érezte, hogy elérkezett ahhoz a 
ponthoz beszélgetésükben, amikor valami 
közelebbit sikerül majd kicsikarnia a nő 
életére vonatkozóan. Már éppen föl akarta 
tenni a kérdést, amikor az autó hirtelen meg- 
állott egy zugutcában, a „Caverna"-mulaló 
elölt.

— Itt vagyunk! — szólt a nő és szemében 
fölfénylett a megelégedettség sugara.

A porosz kisegítette a kocsiból s egy pilla
natra tanácstalanul állt a nő mellett. Nem 
tudta, hogy követheti-e őt tovább is, vagy 
pedig megszűnt már az ismeretség?

A nő észrevette a férfi tűnődését és hamar 
eldöntötte Péter sorsát.

— Köszönöm, hogv elkísért, — nyújtotta 
a parányi kesztyűbe szorított kezét. — Maga 
most visszamegy az autóval és holnapra már 
el is felejti, hogy találkoztunk.

— Nem szívesen, — mosolygott fanyarul 
Péter.

A nő elnevette magát.
— De csak menjen! — szólt és hódító te

kintetet vetett a fiatalemberre. — Itt már 
várnak reám és nem lenne semmi értelme, 
ha velem jönne. Mégegyszer köszönöm, hogy 
átengedte a kocsiját. Jóéjszakát!...

Péter még jóformán köszönni sem tudott, 
amikor a nő már eltűnt a mulató bejáratá
ban és magára hagyta az álmélkodó fiatal
embert az autó mellett.

A sofför zavarta meg merengésében.
— Hová parancsol?
A porosz pillanatok alatt visszanyerte 

önuralmát és gyorsan határozott. Halkan uta
sította a soffőrt:

— Hajtson tovább, az első utcasarkon 
forduljon be és álljon meg!

Beült a kocsiba és néhány pillanat múlva 
már teljesítve is volt a kívánsága. Kiszállt, 
kifizette a soffőrt, aki miután megkapta a 
pénzét, kissé barátságosabb lett és jóindula
túan odaszólt utasának:

Vasúton, autón, túrán, sportnál

mosdólap
arcot és kezet

tisztit — üdít — lertötienít 
v/z —szappan - törülköző nélküli

Tőrv. véd. Szabadalom.

olyan súlyos ütés érte a fejét.

— Nem ajánlom uraságodnak. hogy ebben 
az idötájban ittmaradjon. Ilyenkor nagyon 
könnyen „kikészíthetik" itt az embert.

Péter mosolyogva köszönte meg a soffőr 
figyelmeztetését, majd szemébe húzta a ka
lapját és lassan visszafelé indult, a mulató 
irányálja.

Most már szilárd elhatározás élt benne, 
hogy maga is bemegy a mulatóba és kinyo
mozza a nö kilétét, hacsak egy mód is van 
rá. Égette a kíváncsiság, hogy ki volt az éj
szakai partnere s egyáltalán nem törődött 
azokkal n veszélyekkel, amelyek éjnek ide
jén, London legveszélyesebb negyedében fe
nyegetik a jóruhás idegent.

Semmi félelmei nem érzett, hisz éjszakai 
fiú volt ő maga is, aki élete nagyrészét ilyen 
és hasonló lokálok fülledt levegőjében élte 
le, sőt vonzotta a kíváncsiság, mert össze
hasonlítást akart tenni a német és angol 
éjszakai élet közölt.

Közönyösen tartott a bejárainak és föl sem 
vette a néger portás vizsgálódó pillantásait. 
Belépett és azonnal konstatálta, hogy a „ta
verna", dacára annak, hogy az East-End- 
ben feküdi, egyáltalán nem hasonlított holmi 
külvárosi lebujhoz, melynek inár a külseje 
is elriasztja a jobb vendégeket.

Párisi ízléssel berendezett mulatóba ke
rült, amely fényűző pompájával, disztingvált 
hangulatával és választékos közönségével bi
zonyára első helyen állott a hasonló mulató
helyek közölt. Az pedig, hogy a külváros 
nyomortanyáinak kellős közepén volt, csak 
emelte a hely pikantériáját és érdekességéi 
s talán éppen azért vonzóvá is vált a ködös 
egyhangúságom szokott londoniak előtt

I’éler, miután az előcsarnok ruhatárában 
elhelyezte köpenyét és kalapját, belépett a 
mulatóba. Hatalmas, tompított vörös fény
nyel világított terem volt ez, páholysorokkal, 
apró asztalokkal és középen üvegparkettel, 
mely alulról volt megvilágítva, váltakozó 
fényhatásokkal.

Néger zenekar tangót játszott, valami mo
tivált keleti dallamot s az ezüst szakszofón 
ás bendzsó duruzsoló zenéje ráfeküdt a kö
zépen táncolók tömegére és kábulatba ejtve 
ringatta őket a melódia ütemére.

I’rakkos pincér lépett most Péter elé és 
angolul megszólította. Péter már csakncu)

anyanyelvén válaszolt, de hirtelen mást gon
dolt és franciául szólalt meg. Ez volt az 
egyetlen idegen nyelv, amelyen meg tudta 
magát érttelni és most szinte büszke volt erre 
a tudományára. A francia nyelv különben is 
sokkal jobban illett a mulató hangulatához.

— Ugy látom, sokan vannak, —• szólt a 
pincérhez. — Volna még egy tűrhető hely a 
számomra?

— Oui, s’il vous piait! — felelt a pincér 
hibátlan kiejtéssel, — Egy jó páhollyal is 
szolgálhatok.

— Lássuk! — szólt Péter és látszólag kö
zönnyel megindult a pincér után, de közben 
vizsgálódó tekintettel kutatta az éjszakai 
hölgy ismerősét a jelenlévők között.

Az ismeretlen nő azonban egyelőre nem 
volt látható. Pétert a zárt páholvsor mögé 
vezette a pincér és' mingyárt az elején szol*  
gálatkészen fölnyitotta az egyik páholy aj
taját.

— Parancsoljon, monsieurf
Péter azonban megállt és nem mutatott 

hajlandóságot a belépésre, mert abban a 
pillanatban, amikor a páholy ajtaját fölnyi
tották előtte, néhány ajtóval odébb, az egyik 
páholyból kilépett az ismerős hölgy és ellen*  
kező irányija tartott. Barátunk azonnal ké*  
szén volt az elhatározásával.

— Mondja csak, — fordult a várakozóan 
figyelő pincérhez, — nem lehetne megkapni 
innen a harmadik páholyt, annak a hölgy
nek a szomszédságában, aki most távozott?

— Megnézem, uram, — szólt a pincér 
szolgálatkészen. — E pillanatban nem em*  
lékszem, hogv el van-e foglalva.

Egy pillanat múlva kiderüli, hogy Péter 
barátunkat ezúttal sem hagyta cserben a sze< 
rencséjc, mert a páholy üres volt, éppen a 
rejtélyes éjszakai ismerőse mellett.

A porosz elhelyezkedett benne ugy, hogy 
az egész terepet kényelmesen figyelhette. A 
szomszéd páholytól csak egy vékony deszka
fal választotta el, melyen át minden szól ha!- ' 
lani lehetett. Péter azt remélte, hogy kihall
gathatja a nő beszélgetését társaságával és 
igv talán tisztába jön kilétével.

Pezsgőt rendelt s mikor a pincér vissza
jött, megkockáztatott egy kérdést

— Nagy társaság van mellettem?
— Nem. uram, csak az a hölgy, akit ki*  

jönni látott.
— Teljesen egvedül van?
— Igen. Már jónéhányszor megfordult ná

lunk, de mindig egvedül jött.
— Tudja talán, hogy ki az a hölgy? — 

kérdezte Péter és szivszorongva várta a vá
laszt erre a kérdésre.

— Ó. igen, — mosolygott a pincér. — A 
hölgy Lady Elise Western, gazdag, fiatal 
grófnő, aki teljesen egyéni életet él. Köze
lebbi adatokkal, sajnos, nem szolgálhatok.

Péter egyelőre beérte ennyivel is. Borra
valót nyomott a hajlongó pincér kezébe és 
megelégedetten fölhajtott egy pohár pezsgőt.

Az ital kissó felűditclte. Jó ideje nem ivott 
már pezsgőt s most valahogy nagyon jól 
érezte magát ebben az. ismerős légkörben.

Mikor ismét megtöltötte a poharát, hal*  
lolta, hogy szomszédja visszajött a páholyba. 
Péter figyelt és azon gondolkozott, hogy mi 
lehet a célja ebben az éjjeli mulatóban egv 
angol grófnőnek, aki kiséret nélkül szokott 
csatangolni az éjszakában. Kissé gyanús volt 
neki az eset és nem nagyon bízott a pincér 
adataiban. Egyelőre azonban nem tehetett 
mást, mint várakozó álláspontra helyezke
dett, hátha akad valami esemény, ami ma
gyarázattal szolgál, örült, hogv a grófnő 
nem látta meg őt, mert most már esze ágá
ban sem volt, hogy elárulja előtte az ittlétét.

A hangulatkeltő fényhatások egyre válta
koztak az üveglap alatt s folyt a tánc tovább 
rendületlenül. A zenekar most egv vérpezs
dítő foxtrotlol játszott, melynek ütemére a 
mulató egész közönsége megmozdult. Péter 
is azon vette magát észre, hogv ujjaival do- 
bolja az ütemet az asztal lapján. A hangu
lat olyan volt, hogy egyelőre nem is akart 
vége szakadni.

Csakhamar hőlabda csata kezdődött * né
hány könnyű golyó Péter páholyába is be
repült. Bnrátánk azonban nem akart részt- 
venni az általános dtihajködásban és kissé 
hátrahiizódolt a páholyban, melynek letom- 
pitott, diszkrét világítása amúgy sem tette ki 
túlságosan az érdeklődésnek.

Pár perccel később már örült ennek a szo
lid visszavonulásnak, mert amint nekitámasr- 
kodott a szomszédos páholy falának, hallotta, 
hogy valaki, diszkrét kopogtatás után, be- • 
nyit a grófnőhöz.

Péter minden idegével figyelt a zajongás
ban és legnagyobb örömére francia szót hal
lott ismerőse szájából.

— Mi újság, Jack?
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A férfi, aki nyilván a mulató személyzeté
hez tartozott, halk hangon válaszolt.

— Itt vannak már, az egész társaság. Most 
érkeztek nagyon vidám hangulatban.

— Hol helvezte cl őket?
Péter ebből a kérdésből megértette, hogy 

• főpincér vagy az üzletvezető van a páholy
ban. Ebben nem is csalódott.

—• A félemeleti szeparéba 
mindent meglettem, hogy itt 
Nem sikerült.

—- Nő is van velük?
— Kettő. Egy szőke és egy 

kelten Carloba kapaszkodtak, 
valószínűleg sokat ivott.

— Ez malmunkra hajtja a vizet. Küldjön 
be hozzájuk egy ügyes pincért és próbálja az 
olaszt még jobban leitatni.

— Mindent megteszek, hogy kedvében jár
jak, grófnő, — felelt a férfihang udvariasan.

— Jól van, Jack. tudja, hogy nem szok
tam adós maradni Amit megígértem, az meg
lesz, de már szerelnék valami eredményt 
látni. Sietnem kell' Ma táviratot kaptam, 
hogy jövő hét végéig okvetlen legyek Páris
ban, mert ha addig nem intézem el a dol
got, akkor már nem leszek egyedül ehhez a 
harchoz. Remélem, megértette, Jack? Sokan 
pályáznak arra a könyvre, rajiam kívül is.

Péter majd megbolondult örömében, ami
kor ezt a beszédet hallotta. De uralkodott 
magán és most már hatványozottabban 
figyelt minden szóra s még lélegzeni is alig 
mert.

Ismét a férfi hangja hallatszott, de ezúttal 
Kokkal halkabban.

— Értein a törekvését, grófnő, de nem 
osztom az aggodalmát. A francia kormány 
keze messzire elér és szükség esetén Angliá
ban is sikert arat, ha segítenek a jóbará
tok ...

— Csöndesebben, Jack, az Istenért!... — 
Intette le a grófnő a beszélőt. — Vigyáznunk 
kell, mert néha a falnak is fülei vannak. Bi
zonyosra veszem, hogv rcám senki sem gya
nakszik, amig Western grófnő álarcában já
rok, de nagyon óvatosnak kell lennem. Es 
magának is, .lackl Máskép nem lesz ered
mény. Cario minden hájjal megkent fickó, 
aki nyitva tartja a szemeit.

— Ma este, — felelt a férfi — mikor meg 
fogja önt ismerni, bizonyára elhomályosul
nak a szemei a káprázalfól.

— Ne hőköljön, Jack! — szólt rá a gró 
hangja. — Lesz még erre ideje bőven, 
majd Párisban találkozunk.

— Alig várom ezt a pillanaton
— Magam is — hallatszott ismét a 

hangja, de Péter ezúttal érezte, hogy a 
lelet nem volt őszinte.

— legkésőbb félóra múlva visszajövök és 
addigra előkészítem a talajt — szólt a férfi 
suttogó hangon.

— Csak ügyesen, Jack. nagyon ügyesen!...
— Ki fogom érdemelni az elismerését, 

grófnő.
A beszélgetés megszűnt, a férfi eltávozott 

és a nő ismét egyedül maradt a páholyban.
Péter szive úgy ugrált a mellkasában, 

mintha megkergetlék volna. Hogyne, mikor 
egy ártatlannak látszó éjjeli kalandja egy
szerre belcsodorta öl a dolgok kellős köze
pébe. Ilyen hallatlan szerencséről még ál
modni sem mert volna.

Tehát együtt van a banda, Carloval az 
élen és megjelent valaki az álgrófnő sze
mélyében, aki Pária részére akarja 
szerezni a kódexet, 
kormány megbízásából, 
lésre Péter elmosolyodott, 
eszébe, 
előtte a kilétét 
magát. 
Rzzal, 
nilleg a fm 
valahogy ki1 
dór Londonba érkezett a Imcses miikinct

Nevetnie kellett, ha arra gondolt, 
ebben n harcban ö is ellenfele lesz a nőnek, 
aki bizonyára hallatlanul meg fog lepődni, 
ha őt is fölfedezi a játékban. Ez pedig való
színűleg igen hamarosan megtörténik.

A porosz elhatározta, hogv amint a nő 
eltávozik, hogy fölkeresse Cario társaságát, 
követni fogja és kikémleli, hogy milyen nz 
általános helyzet. Nagy kedvet érzett most 
a harcra és biztos volt Irénné, hogy sike
resen fogja megoldani a feladatát. Es már 
előre örült annak a pillanatnak, amikor Gá- 
Josi megdicséri a jólvvgzclt munkáért.

Idegesítő lassúsággal múltuk a percek, 
mert Péter figyelmét most már nem kötötte 
le a mulató hangulata. Megitla a pezsgőjét 
és egyik cigarettát s/itta a másik után.

Éjjel egy óra felé járt már az idő, amikor a 
főpincér újra visszajött és beszól! a meg
bízójának.

•— Minden rendben! Mehetünk...
Elmentek s pár pillanat múlva, kellő tá

volságban Péter is utánuk osont. Egv tett, 
mintha meg írt >11 volna neki az itat és bi
zony tálán léptekkel igyekezett előre, 
nem is figyelve semmire. Pedig 
nyitva tartotta a szemeit és minden

mentek, bár 
tartsam őket.

barna. Mind
aki ma már

meg- 
valószinüleg a francia 

Erre a következté
mért az jutott az 

hogy a nő milyen ügyesen eltitkolta 
s egyizben mégis elszólta 

Barátunk most már tisztában volt 
hogy éjszakai szép ismerőse valószí

nűéin kormány egyik ügynöke, aki 
.imntolla, hogv nz olasz kalan-

•csel. 
hogy

szinte
alaposan 

moz
dulalát figyelte az elöl e haladó nőnek, akit
h főpincér elkísért égi szén a szeparé bejá
rátáig.

Az állítólagos grófn ’» csakhamar eltűnt
Péter figyelő szemei c öl s barátunk most
nem tudta hirtclenében. hogy mit csináljon 
Nem mehetett be h íjuk ismeretlenül, ez 
gyanút keltene, mégha adná is a részeget,

sőt lehetséges, hogy Cario társa fölismerné. ■ 
Ezt pedig nem volt szabad megkockáztatni. |

t Pedig minden áron ki akarta hallgatni a sze- 
paréban lévő társaság beszélgetését és fő
ként arra volt kiváncsi, hogy a francia meg- 
bizolt milyen eredménnyel működik.

Amint olt tántorgott a szeparéhoz vezető 
kis folyosón, észrevette, hogv a bejárattól 

r nem messze van egy másik ajtó is, melyen 
át senkit sem látott közlekedni. Az volt az 
érzése, hogy az egy szomszédos szeparéba 
vezet, melyből esetleg könnyű szerrel lehel 

- megfigyeléseket eszközölni.
Botorkálva ment az ajtó felé és most már 

határozottan adta a részeget, aki eltévesztette 
1 az útirányt. Mikor aztán látta, hogv üres 
’ a folyosó, hirtelen benyitott a kiszemelt aj

tón és belépett a sötét szobába.
Sejtelme nem csalta meg. A mellette lévő 

helyiségből áthallatszott a mulatozó társaság 
zajongása. Durva kacagás, női sikoly és 
énekszó csapta meg a fülét. A vékony vá
laszfal, mely itt is deszkából készült, mint 
a páholyoknál, tisztán átengedte a 
bábán elhangzott beszédet és az 
zsibongást.

Péter nagyon óvatosan ahhoz a 
pett, mely a szomszédos szobától 
lotta és rést keresett, amelyen át megfigyel
hetné a társaságot. Egyik helyen csakhamar 
föl is fedezett egy keskeny nyílást a kél 
deszka között s ezen benézett.

Nem sokat látott, de amire kiváncsi volt, 
azt fölfedezte. Cario, az olasz kalandor két 
táncosnő között ült s már látszott a arcán, 
hogy nagyon sokat ivott. Bután vigyorgott 
és ölelgette a lányokat, akik egyre töltöget
ték beléje az italt.

— Igyál, Carlol — biztatta a szőke tün
dér. — Ne törődj a pénzzel, hisz úgysem ér 
az semmit, ha az ember már nem mulathat.

Cario röhögve borult a nőre.
— Igazad vanl Nemsokára milliomos le

szek és akkor újra nagyot mulatunk.
— Táján jó üzletet csináltál? — kérdezte 

most a barna nő, átkarolva az olasz nyakát.
— Azt meghiszem!... — röhögött a ka

landor. — Beppo megmondhatja, hogy mi
ived. Nemsokára gazdagok leszünk, Ugye, 
Beppo?

Beppo, akiben Péter fölismerte Cario kísé
rőjét, akinek tüzet is adott a kapu alatt, 
rosszalólag csóválta a fejét. Látszott rajta, 
hogy nem tetszik neki a kalandor közlékeny- 
sége.

Ekkor belekerült Péter látókörébe az ál
grófnő is, aki Carlohoz igyekezett letele
pedni, bizonyára azért, hogy a maga ré
szére elhódítsa az olaszt. Péter minden ide
gével figyelt, hogy ellesse a jelenetet. Sej
tette a nő fortélyát, nki, mint táncosnő ke
rült a szeparéba a főpincér jóvoltából és ab
ban sánlikált, hogy a részeg kalandorból 
kivegye azt a titkol, amire szüksége volt. A 
porosz kiváncsi volt, hogy sikerülni fog-e 
a nő vállalkozása.

Annyira elmerült szemlélődésében, hogy 
észre sem vette, amint a háta mögött meg
mozdult egy árnyék és lassan feléje közele
dett. Péter egyáltalában nem volt gyáva 
ember, aki a szcmtől-szembe való harcban 
mindenkor megállta a helyét s ha egy pil
lanatra hátrafordul, még idejében, akkor 
egészen más fordulatot vett volna az ügye. 
Figyelmét azonban annyira lekötötte a túlsó 
helyiségben történő esemény, hogy nem is 
gondolt másra s igv csak akkor egyenese
dett föl hirtelen, mikor közvetlenül a háta- 
mögött megroppant a padló.

Meg akart fordulni, de ezzel már elkésett, 
mert a következő pillanatban olyan súlyos 
ülés érte a fejét, hogy hangtalanul össze
esett.

Támadója fölfogta estében, elcipelte a 
szoba legtávolabbi sarkába és olt lefekteti . 
Ezután nesztelen léptekkel elhagyta a szobát 
és kívülről ráfordította a kulcsot az ajtóra.
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XIV.

Hápog az erndeni kacsa
Gáiosi, miután átesett a létező legboldo

gabb eljegyzési ünnepélyen, joggal hihette, 
bőgj’ a rákövetkező vasárnapot nyugodtan 
töltheti el a menyasszonya mellett. Hétfőn 
reggel akart elindulni Péter után, akinek 
táviratát már vasárnap hajnalban kézbesítet
ték neki. Csakhogy boldogságában megfeled
kezett valamiről, éppen arról, ami Emden 
árosát híressé tette: az erndeni kacsáról.

A valódi kacsát Gáiosi megette az eljegy
zési lakomáján, ezúttal tehát a másik erndeni 
kacsával kellett megismerkednie, amelyik 
oktalan hápogásával lehetetlenné tette az 
oltmaradását menyasszonya mellett, ahogy 
pedig szerette volna.

Attól a pillanattól ugyanis, amikor Fried
mann. a zseniális könyvügynök megpillan
totta Gálosit Emden utcáján, egyáltalán nem 
lehetett szó többé arról, hogy a kódex ere
deti tulajdonosa nyugodtan maradhasson. A 
könyvügynök, aki eleinte éppen ugv meg
ijedt. mint a gazdája, aznap este a legképtc- 
lenebb rémhírekkel szaladta be a várost. Bi- 

’.onvosra vette, hogy Gáiosi meg akarja bősz- 
szülni magát rajta is. mert kicsalta tőle az 
értékes és azóta már világhírűvé vált kódexet 
s ugv akart megszabadulni a felelősségrc- 
' ’iias alól, hogv Gáloslra uszította az összes 
'•i(lékeltek és érdeklődök figyelmét.

Igv történt, hogv nniig a fiatalok eljegy
zési lakomája tartott, addig, Friedmann ur-
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Budapest, 1933 julius 3.

túlsó szo- 
általános

falhoz lé- 
elválasz-

Vízszintes!
I. t'zlete van
8. Élesít

II. l^ínynév
12. Metszi
14. Mendemondák

13 Éazbellleg ninra
den rendben nála

17. Zwelg regínye
18. Latin prepozíció
11. Kopasz
28. Foljtonosságl hiány
21. I’aripnnáv
23. Zenei hang, b-ve! csök

kentve
25. Irány
21. A 34.. 31. és 41. az. 

rok kekzdfibetiil
28. A régi Pest egyik 

cája volt
31. Bibliai név
32. Akin
33. F.xotikus állat
35. Az lr»k nevez 

hazájukat
37. Magyarul — ut
39. Női név
41. A hajnal istennője
4’. Kenyérfajta
43. Hatalma*  nyugati 

király volt
45. Ilyen vevény Is van
41. Élesük
47. Festőszerszám
48. Folyó —

49. Rettenetes.

1. Altamlorma
2. Iskola
3. Madarak
4. Földmllvessiertiámok
I. SnkkmŐRió — * ‘

kutan
I. Caralía viselte 

..megtisztelő**
7. Évszak
8. Lecke

tonetl

est i
Jelzőt

9. A világháború Idején 
közkedvelt képes he 

lap elme
10. Sáros a Balkánon
13. Belü a német ABC-ben
11. Több, mint elég 
IS. Rövidke Idő
21. Olasi festő (1613-1699)
22. Honnan?

nagyszerű rémhirhálózata folytán, Emden 
egész intelligenciája fölfigyelt az uj ese
ményre és latolgatta, hogy a magyar vendég 
milyen céllal és tervekkel jött vissza Emden 
városába. Sokan vallották Friedmann nézetét 
is, aki hangoztatta, hogy Gáiosi bizonyára 
kártérítésért jött a könyvkereskedőhöz, de 
voltak, akik hajmeresztőbb feltevéseket gyár
tottak. Ezek szerint a magyar vendég egye
nesen azért jött vissza, hogy bosszút álljon 
azokon, akik kisajátították tőle a hires Cor
vinát s néhányan már arra is fogadást aján
lottak, hogy az Altwein-család reggelre nem 
is lesz az élők sorában.

A könyvügynök, aki , cseppet .sem, érqzje 
magát ártatlanabbnak, mint pókhasu gaz
dája, nagyon megrémült attól a gondolattól, 
hogy esetleg távoznia kell a földi paradi
csomból, éppen akkor, amikor 
riilt egy kis pénzhez jutnia, 
hogy meglesi 
arról, hogy mit 
bán.

Természetesen 
tett arról, hogy 
volt s egyben azt is konstatálhatta, hogy az 
Altwein-házban vidám eljegyzési lakomát 
ülnek, melynek éppen a rettegett magyar a 
főszereplője.

Ez a váratlan fordulat egyszeribe megvál
toztatta Friedmann felfogását a dolgokról és 
most meg olyasmit képzelt, hogy főnöke kár
pótlásként adta leányát Gálosihoz, akit ez a 
megoldás szerencsére kibékített. A könyv
ügynöknek is roppant megtetszett a dolgok
nak ilyeténképen való megváltozása és csak
hamar befutotta uj hírével a városkái, mely
ben aztán villámgyorsan elterjedt Gáiosi és 
Altwein Hermine eljegyzésének Ilire.

Az újságok, melyek már régen nem Írhat
tak semmi újat a kódex ügyében, valóság
gal csemegeként fogadták ezt a hirt s igy 
aztán Gáiosi tervei teljesen fölborullak.

Vasárnap reggel ugyanis megkezdődött a 
hadjárat, Gálosit a szállóban, Altweint és 
leányát pedig a lakásukon hívták állandóan 
a telefónhoz. Ömlött a kérdés, faggatás, gra
tuláció, amely elől Gáiosi először az Allwein- 
házba menekült. Sokáig azonban itt sem volt 
nyugta. Ellenkezőleg.

A felvilágosításért ostromlók serege, mi
kor telefónon nem kaplak kielégítő választ, 
személyesen próbálkozott beférközni a könyv
kereskedő házába, amelyben az antiquárius 
szegény felesége kétségbeesetten szaladgált 
föl és alá s egyre azt hajtogatta a férje elölt:

— Megmondtam, Jeromos, hogy baj lesz 
belőle!... En megmondtam, de nem hall
gattál rám. Most tönkre fogják tenni a leá
nyunk jó hírnevét is. Kiszerkesztik...

A szegény, megrémült asszonyság ugyanis 
abban a hiszemben volt, hogy ha valaki bele
kerül az újságba, bármiféle tormában is. az 
már nem rendes ember. Egyébként ebben 
volt is valami igaza.

Alig tudták megnyugtatni, de mikor reggeli 
után megérkezett az első riporter egy fény
képész kíséretében, hogy felvételt csináljon 
a fiatal párról, a jó asszony nem bírta tovább 
és beleájult újdonsült veje karjaiba, akit 
aztán igv kellett lefotografálni. Allweinné 
tehát akarata ellenére ismét belekerült az 
újságokba s még hozzá nem a legkellemesebb 
formában.

A riporter főleg arra volt kiváncsi, hogy 
Gáiosi milyen álláspontra helyezkedik az el
rabolt kódex ügyében. Szabályszerű inter
jút akart szállítani lapjának, a Hétfői Hírek
nek s bár Gáiosi eleinte kereken kijelen-

végre sike- 
elhatározta, 

Gálosit és tudomást szerez 
müvei az antiquárius házá- 

csakhamar meggyőződhe- 
félelme teljesen alaptalan

41. Az árunak van
fordítva

42. Európai főváros
43. Levegő — klaaazfkul

nyelven
44. Kezdőbetűi ■ 11.. 14.

és 42. sz. soroknak
45. Gyarmatáru.
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24. Megmentő
25. Leszek — latinul
27. Csúnya
29. Messzi országba kfiltöző
30. A szerelem Istene
34. Leánynév
36. Rozsnyói Evezős Club
37. Nyilván lőréiméi vagy
38. Jelezte!

Versenyen kívüli

kérdezte hideg-

tette, hogy nem nyilatkozik és megtagad 
minden információt, mégsem sikerült le
ráznia az élelmes újságírót.

— Hogyan szerzett ön tudomást a kódex 
elrablásáról? — hangzott az első kérdés.

Gáiosi elmosolyodott.
— Az ön egyik kollégája megírta és én 

véletlenül elolvastam a nizzai tengerparton.
— Ott ismerkedett meg a menyasszonyá

val is?
— No, ezt már igazán nem kötöm a nyil< 

vánosság orrára.
— Rendben vanl — felelt a riporter, fe« 

nyegetőleg megvillantva ceruzáját, — az a 
fontos, hogy ön azzal a feltétellel kapta meg 
Altwein kisasszony kezét, hogy visszaszerzí 
az elrabolt műkincset.

— Ez nem igaz! — dühöngött Gáiosi. —< 
Kikérem magamnak, hogy intim családi rész
letekkel fűszerezzék ezt a mesterséges szen
zációt, ellenkező esetben kénytelen leszek egy 
éleshangu nyilatkozattal végetvetni ennek az 
ügynek.

A riporter szeme fölcsillant.
— Megkaphatnám én ezt a nyilatkozatot? 

Szívesen leadnám, ha szolgálatára lehetek 
vele.

Gáiosi észrevette a csapdát.
— Köszönöm. Majd ha szükségem lesz rá, 

magam fogom elhelyezni. Egyébként is hol
nap továbbutazóm és remélem, hogy ezzel 
véget vetek az oktalan pletykának és szen
zációhajszának.

— Londonba utazik? 
vérrel az újságíró.

— Micsoda?... —- Gáiosi úgy meredt az 
előtte álló riporter arcába, hogy az ijedten 
hátrált előle. — Hát ezt meg honnan veszi?

— Bocsánat, — felelte a riporter ravasz 
arckifejezéssel, — én csak kérdeztem. De 
egyébként tudomásunk van róla, hogy ön ma 
hajnalban táviratot kapott Londonból.

— Es ezt honnan tudják? — ordított 
Gáiosi dühösen.

— Az újságírónak mindent tudnia kell, —* 
mosolygott a riporter. — A felvilágosítást 
természetesen az erndeni postahivataltól kap
tuk.

Gáiosi, aki teljesen titokban akarta tartani 
nyomozása minden fázisát, valósággal düh
rohamot kapott erre a kijelentésre. Veszé
lyeztetve látta munkájuk minden eddigi ered
ményét s alig tudta magát türtőztetni, hogy 
rá ne rohanjon az egykedvűen álldogáló 
újságíróra.

— Nagyszerű postahivatal, mondhatom! 
— szólt végre felindultan. — Remélem, azt is 
elárulták, hogy mi volt a táviratban? Az 
ember ebben a városban már mindenre el 
lehet készülve ...

— A távirat tartalmát egyelőre nem sike
rült megtudnom, de amint látom, önt indu
latba hozta a kérdésem s ebből arra kell 
következtetnem, hogy tényleg kapott egy lon
doni táviratot, ön tehát azt hiszi. — foly
tatta a riporter hidegvérücn, — hogy Lon
don ...

Ennél tovább azonban nem juthatott. Gá- 
losi kinyitotta a szoba ajtaját és erélyesen 
rászólt a helyi lap főerösségérc.

— En azl hiszem, uram, hogy önnek most 
sürgősen el kell innen távoznia, máskülön- 
ben nem tudok uralkodni magamon és kény
telen leszek segíteni önnek a távozásban. 
Nem érdekel, hogv mit pletvkáznak és hogy 
mivel tömik a hiszékeny olvasóik fejét, de 
annyit mondhatok, hogyha a most lefolyt

(Folytatjuk.!
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Magyarország csapata 
nyerte a Tour de Hongrie-t 

Orczán száz kilométeren világrekordot 
javított — Egyéni győztes: Kurt Stettler 
— Másodiknak Orczán futott be a célba

festői vidékén rögtönzött 
de Hongrie nemzetközi iné-

Hongrie-ra kiirt nemzetek

Vasárnap délben többezer főnyi közön
ség lelkes diadalkiállása közben futott be 
a Hűvösvölgy 
célba a Tour 
zőnye.

A Tour de o__________ ______ „__
diját Magyarország A-csapata nyerte, a 

tavalyi győztes B-csapnt előtt.
'Az izgalmas végküzdelem után a 
Durin futott be elsőnek, akit a 
Orczán követett.

A jeles magyar versenyző 100 ___
méteren uj világrekordot futóit.

’A nemzetközi világverseny egyéni győztese 
a svájci Kurt Stettler, akit nagy ovációval 
köszöntött a többezer főnyi közönség.

Négyezer főnyi közönség 
a győri startnál

francia 
magyar

kilo-

Győr, julius 2.
(A Hétfői Napló tudósilójának telefonjelen- 

tésc.) A Tour de Hongrie iniernacionális me
zőnye vasárnap reggel állt föl a Vilmos csá
szár-utón, a Royal-szálló elölt kijelölt start
helyre. Már a kora reggeli órákban kezdett gyü
lekezni a közönség, amely nyolc órára már 
négyezer főre gyarapodott. Az induló ver- 
zenyzőgárdál a város nevében Erdélyi Ernő 
güzoltófőparancsnok köszöntötte lelkes be
széddel, búcsúztatván a sváros sportvendégeit. 
A versenyzőgárda indulás előtt megéljenezte a 
Vendéglátó győrieket és negyed 9 órakor eiln- 
jdult a mezőny.

ETAPPEGYŐZTES: A FRANCIA DURIN
Győrtől kezdve óriási iramban futottak a 

Versenyzők, ennek folyománya volt, hogy a 
mezőny nyomban szétszakadt. A mezőnyt a 
magyarok és a svájciak vezették. Makay, Módi, 
Orczán, Nótás, majd a svájci Stettler. a né
met Handel, a francia Durin, Surreault, Cara
pezzi és végül a lengyel Oleczky alkották az él
csoportot. Az első óra teljesítménye 39 kilo- 

...... inv.4 viszonylatban is óriási.
miatt

Jnéter, ami nemzetközi
Komáromnál Nótás tömlőszakadás 

leszakadt.
Két óra alatt 77 kilométert telt meg 
jmezőny s ebben a tempóban haladlak 
B célig.
, Közvetlenül a cél előtt a francia Durin 
: megszökik és óriási iramban fut ál a cél

vonalon.
/BUDAPEST VÁRJA A TOUR DE HONGRIE 
l MEZŐNYÉT

A Budakcszi-uton, nem messzi az Olasz-fa- 
Bor torkolatától, már a kora reggeli órákban 
készen áll a közönséget befogadó tribün. A dél
előtti órákban megindult a népvándorlá*  az 
Immár nagyszabásúvá vált nemzetközi világ

Stettler Kurt

A Tour de Hongrie egyéni győztese

verseny célvonala irányúban. Autók, motor
kerékpárok. egyszerű biciklik végeláthatatlan 
sora haladt ál kilenc és tizenegy óra közölt az 
Uj-Szenljános-kórhúz felé vezető utón. A tri
bün előtt ott áll már a zsürinsztal, tetején a 
■peakcrrcl. a tribün szélen pedig helyei foglal 
■ vasutasok zenekara, amely a résztvevő nem
retek himnuszainak kotláival bőségesen cl van 
látva.

JÖNNEK!...
Tizenkét óra Iáiban óriási izgalom támad a 

tribünön helyet foglalt párezer főnyi meg
hívott közönség sorában. Jönnék! — kiállja a 
speaker s a következő percben nagy tülöklés- 
tel befut az első kísérő autó, amelynek ajta
ján a zsűri tagjai és Neumann Andor szövet- 
Bégi kapitány, valamint Boldog Nándor főtit
kár szállnak ki. Nyomban megjelenik a kejvet-

kezö autó is, amelyből Kirchknopf Ferenc dr., 
■i Kerékpáros Szövetség elnöke lép ki. A rend
őrségnek már csak annyi ideje van, hogy a 
befutott autókat elhessegesse az útból, mert a 
hegyi kanyarodónál föltűnik az első szines- 
dresszes kerékpáros versenyző poros sziluettje.

— Francia! — zug a tömeg és az ctlape-

meg valósággal megrohanja Orczánt és a lel- 
kesedós a tetőfokra hág, amikor

a speaker kihirdeti, hegy Orczán száz 
kilométeren 2:28-as világrekordot futott.

Orczán ideje egyébként .3 óra 19.perc, 20 má, 
sodperc volt. Harmadiknak Handel német fu
tott be egy nagy tömeggel, amelynek tagjai a 
francia Carapezzi, a svájci Stettler, a svájci 
Martin, a magyar Módi, a magyar Makay. a 
lengyel Oleczky. a német Stach, a magyar Ne
me/, az olasz Morbiali, a magyar Nemes, Vi
téz, Adorján, az olasz Sorvadd, a magyar Nó
tás. a német Albrecht, a magyar Hamar, az 
olasz Valetli és Mcrlini voltak

Az összesített végeredmény a
1. Stettler (Svájc) .36 óra 24

Mariin (Svájc) .30 óra .32 p. .39 ,
(Magyarország) 36 óra 36 p. 42. mp., 4. Ser

A Tour de Hongrie után

Együttes bevonulás Budapestre
győztes pirosiuges. körvonala már keresztül is 
suhant a célvonalon. Óriási tapsvihar s

a zenekar nyomban rázendít a Mnrscll- 
lalsc-re, jeléül annak, hogy a győr—buda
pesti ut győztese a graud nation tagja. 
Durin Renc volt ez, a kitűnő francia kere

kes,
aki a 125 kilométeres távot -3 óra 10 perc és 
10 másodperc alatt abszolválta.

— Magyar! Magyar! Magyar! — kiáltja dia
dalittasan a közönség és a rendörök csak a 
legnagyobb erőfeszítéssel tudják az úttest kél 
oldalán visszaszorítani az érdeklődőket. A ver
senyző már abban a pillanatban át is futott a 
célvonalon s nyomban utána fölhangzik a 
Himnusz, amelyet az izgatott tömeg levett ka
lappal és vigyázz-úllásban hallgat végig. A lö-

Újabb „janesiszöges4- merényletet követtek el 
a magyar kerékpáros csapat ellen

Már szombaton elterjedt a hire annak, 
hogy a magyar versenyzők egymásután de- 
fektet kaplak a Balaton partján és a Bakony 
völgyein keresztül vezető útvonalon. Egy
másután szakadtak le a magyar versenyzők 
töm leszakadás miatt és ez a gyakori eleiek t 
szokatlansága folytán feltűnt a zsűrinek is, 
amelynek lassított autói csakhamar megol
dották a rejtélyt.

Az országúton egymásután találták meg 
a kerékpáros legalattomosabb és leg
veszedelmesebb ellenségéi: n jancsi- 

szöget, 
amelyet boldogabb időkben a modern vas
paripáktól irtózó falusi lakosság szokott volt 
elszórni az országutakon. A rejtély tehát

Siófok, julius 2.
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lése.) Vasárnap tartotta meg a MUE hagyomá
nyos balatoni uszóverse- 
nvét az ügybuzgalommal 
egyáltalában nem arányos 
érdeklődés melleit. Fél 
kilenckor érkezeit meg a 
MliE különvonatja mint
egy négyezer főnyi ko 
zönséggel, amely rövide
sen a strandon fölállí
tott „ring" köré csopor
tosult. ahol nz érdeklő
dés fokozására meghívá
sos box mérkőzést ren
deztek. Egymásután lep

tek ringbe a Grro—/’e/ró-pár. majd a Mar
fan - Füredi, később a Lovas—Módin és a To- 
kny-Hidassy-pkr, végül pedig Farkas és Kő- 
rösy. Ar. öl pár érdekes mérkőzését a közön
ség nagy figyelemmel kisérte. Az utolsó bemu

íjjal áldoztak Balaton ősi szellemének 
a MUE hagyományos úszóversenyén 

Páhok győzelme egy fotóriporteren múlott

ig) 36 óra 39 p. 47 mp.. 5. Ca- 
ipezzi (Franciaország) 36 óra 42 p. 03 inp„ 

Handel (Németország) 36 óra 43 p. 15 mp..
Nemes, (Magyarország) .36 óra 44 p. 27 mp..
Durin (Franciaország) 36 óra 45 p. ős mp..
Síaii'i (Németország) 36 óra 46 p. 50 mp.. 
Mady .(Magyarország) 36 óra 47 p. 59 mp.

A Gillemot-vándordijas csapatverseny ered
ménye: 1. Magyarország A) (Orczán, Mady. 
Makav) 110 óra 16 p. 52 mp., 2. Magyarorsz g 
B) (Németh, Nótás, Vitéz) 110 óra 43 p. 51 
mp., 3. Olaszország (Selvadei, Valelti. Mór- 
bialo) 110 óra 44 p. 4.3 mp., 4. Franciaország 
(Carapezzi, Durin, Surrault) 111 óra 25 p. 34 
mp., 5. Németország (Handl, Stach, Albrecht) 
111 óra 27 p. 49 mp.

A vándordíjai Magyarország másodszor védi.

vadéi (Olaszorsz:

fi.
7.
8.
9.
10.

megoldódott. A sorozatos defeklek magya
rázata: a bakancsok eme nélkülözhetetlen 
fölszerelése a jancsi-szög volt.

Számolni kellett tehát azzal, hogy a Tour 
de Hongrie eme tavaly is kellemetlenül ható 
inellékzöngéje a finisben liatványozotlabb 
mértékben szerez majd kínos perceket a győ
zelmi eséllyel biró magyar versenyzőgárdá
nak.

Amikor vasárnap délben a zsűri tag
jai kiszólunk a versenyzőket kísérő autó
ból, Neumann Andor szövetségi kapi
tány produkálta a sajtó képviselői. miiy pruuiiKuiiH u sújtó Képviselői 
előtt a corpus dclicti-t: egy doboz, jancai-

I szöget.

tató mérkőzés előli, amelyet az Énekes— 
Erőss-pár abszolvált, egy

szenzációs jelenet vlllanyozta fel a néző
ket. Szabados Géza, Magyarország Ijjtaz*  
bajnoka megkérte n versenyzőket és a kö
zönséget, hogy az ünnepélyes alkalmat fel
használva, egy nyillövésse) áldozhasson 
Balaton ős| szellemének. Az áldozati nyi
lat tomboló lelkesedés közepette lőtte a 
Balatonba, a magyar tenger ringó hullá

maiba.
A boxvcrsenyck befejezése után a közönség 
ciszéledi, majd a Sió öblében*  fél négy óra táj
ban újra összegyűltek, előbb háromszázan, ké
sőbb pedig mintegy ötszázan. Fél négykor in
dult cl a „Kelep" hajóval huszonhárom ver
senyző. hogy a kétezer méteres távot leossza. 
A hajóról startoltak s a starttól kezdve mind- 
"Rig izgalmas verseny keretében elsőnek 
(lyóji UTE érkezeti a célba 30 p. 5 mp. alatl. 
Második Páhok MTK .30 p. fi mp.

Érdekes, bogy ezt « versenyt tulajdon

képpen Páhok nyerte meg, de közvetlenül 
n cél előtt egy fotóriporter csónakja el
vágta az útját s mire ki tudta kerülni, 

Gyóji megelőzte.
3. Jakab 30 p. 8 mp. A csapatversenyben- t. 
UTE 9 pont. 2. MTK 15 pont. 3. MIJE 34 pont. 
A 2000 méteres hölgyverseny beuszőinak sor*  
rendje: 1. Csüngi FTC 36 p. 9 mp. 2. Fekete 
Mady 37 p. 35 mp. 3. Koch 37 p. 50 mp.

A női csapatverseny: 1. MUE 14 pont. 2. 
FTC 16 pont. A nyeretlenek 2000 méteres ver- 
senyében: 1. Voilek BSE 31 p. 30 mp. 2. Hódtf 
MTK 31 p. 46 mp. 3. Rajky MTK 32 p. 55 mp. 
A titkos handicap-ben, amelyet c mérkőzés 
eredményei alapján állapítottak meg: 1. Ja
kab UTE 32 p. 53 mp., mig a nők részéről: 1. 
Csányi FTC 42 p. 09 mp.

Közben egymásután pereglek le az úszó- 
verseny egyéb számai, amelynek részletes ered
ményei a következők:

59 méteres leánygyorsuszás: 1. Marosi FTC 
44.6 mp. 100 méteres ifjúsági mellúszás: Leng*  
váry PÁC 1 p. 26 mp. 100 méteres I. o. gyors
úszás: 1. Abay PÁC 1 p. 04 mp. 2. Baross UTE 
1 p. 05.2 mp- 3. Nagy MUE 1 p. 05.4 mp. 200 
méteres I. o. mellúszás: 1. Lengváry BEAC 3 
p. 68.4 mp. 2. Hold UTE 3 p. 10.1 mp. (Hosszú 
idők után végre Iliid is a vert mezőnyben sze
repelt) 3. Pázmán MUE 3 p. 18 mp. 3X100 
méteres ifjúsági gyorsuszóstaféta: 1- MUE 5 
p. 13.6 mp. 2 FTC. 200 méteres hölgy mell
úszás: 1. Bethlen FTC 3 p. 39.4 mp. 2. Szép 
III. kér. 3 p. 41.2 mp. 3. Szász UTE 3 p. 41.4 
mp. 10Ö méteres ifjúsági gyorsuszás: 1. Gróh 
PÁC 1 p. 06.4 mp. 2. Gyulay MAC 1 p. 07 » 
mp (Remek verseny!) 100 méteres 1. o. hat*  
úszás: 1. Nagy UTE 1 p. 17.8 mp. 2. Barabás 
BBTE 1 p. 19 mp. 3. Ilazay MTK 1 p. 2t mp. 
200 méteres hölgy gyors
úszás: 1. Fekete Miidy 3 
p. 23.2 mp. 2. Csukay 3 
p. 25.8 mp. 3. Tóth M. 3 
p. 34 mp. 50 méteres 
leány-mellúszás: 1. Heis- 
ler III. kor. 50.2 mp. Nö
vekvő hölgy hátuszó sta
féta: 1. FTC/B 5 p. 56.2 
mp. Elsner-vándordij ve
gyes staféta: az UTE 
egyedül indul, 4 p. 14 
mp.-cs idővel végleg ha- 
aviszi a vándordíjai.

A bemutató
MTK 6:0 (2:0) 
MUE ellen.

Páhok
vizipóló-mérkőzés kapcsán az 

arányban fölényesen győzött a

Hölgyeket válogatnak 
ma este

a román-magyar atlétikai versenyre 
A válogató-verseny eredményei
Vasárnap délelőtt tartották a BBTE-pályán 

hölgyatléláink válogató próbaversenyét a ma
gyar-román találkozóra.

Jó eredmények toltak, de semmi javulta 
nincs.

Romániában is vasárnap válogatnak, ve
szély nem fenyeget, ha csak valami csoda 
nem történt Romániában. Ennek alapján a 
magyar hölgyek győzelmét várhatjuk.

A próbaversenyek eredménye.
60 méteres síkfutás. 1 Molnár BEAC 8 3 

mp., 2. Buday MAC 8.1 mp.. 3. Sümegi TFSC 
3.4 mp.

Távolugrás. 1. Genersich TFSC 496 cm.. 2. 
Horváth FTC 493 cm.. 3. Deák MTE 473 cnj.

Diszkoszdobás. 1. Szöllösi TFSC 32.60 m.
2. Bogyó TFSC 30.53 m.

Sulydobás. 1. Garami BEAC 1039 m.. 2. Na- 
(lányi FTC 10.16 in., 3. Tichv MTE 9.72 ni.

Gerelyvetés. 1. Nadányi FTC 30.90 m., 
Balkányi TFSC 25 m

4X/00 méteres staféta TFSC, aj 539 mp.
Hétfőn este dönt a MASz a végleges csapat- 

összeállításról, ami az eredmények alapján a 
következő*

60 és 100 méteres síkfutás: Molnár. Buday. 
80 méteres gátfutás: Perlics. Magasugrás: Vár- 
tessy, Csák. Távolugrás: Morvát, Perlics. Disz
koszdobás: Szöllősy, Nadányi.

A Föv.TKör otthonában 
lelépte a MAFC-ot

A tegnapi amatőr fulballdöntők közi a leg
nagyobb figyelem a Főv. T. Kör—.MAFC talál
kozót kísérte. A fővárosiak lelkes játéka meg
érdemelt bajnokságot hozott A IV. osztályú 
döntők a PTBSC és a Drasche közt holtver
senyt hoztak. A feljebbujtásért folyó küzdel
meket a II. osztályban a Testvériség, a III.- 
ban az SzRTC, a IV.-ben pedig a Kispesti AG 
nyerte.

Az elsőnsztályba jutásért:
Testvériség—BTK .3:0 (0:0). Góllövő: OltávI 

(2) és Keresztes. A BTK-ból a biró Hullert ki
állította, nélküle csak vergődött a BTK-csatár*  
sor

II. OSZTÁLY.
.4 harmadik helyért.

BMTE—Turul TE 7:0 (4:0). Góllövö: Lincr- 
mayer (3). Borhy 12), Kardos és Poszmik. Is-' 
kolajáték. A Turulra nem lehetett ráismerni.

III. OSZTÁLY.
.4 bajnoki címért.

Föv. T Kör -MAFC .3:1 (0:0). Góllövö: Ju
hász illésből), Kőrmöczy, Wamsehlager, ill. 
Tamási. Magasnivóju Játék A tartalékos MAFC 
iskolázottabb játéka porba fűlt. A Föv. T. Kör 
lelkesen küzdött.
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A harmadik helyért.
Pamuttpar OTK 5:0 (3.0). Góllövő: Mihalik 

'(4) és Eichbaum. A hátvédsorból előrehozott 
Mihalik magávnl ragadta társait

A másodoailáívba jutánért.
SxRTC— ZAC 1:0 (í?0). Góllővő: Meinhaa*  

A hlró kiállította Juhos 11.4, Keresztesit 
(SzRTC) és Hatvanit (ZAC)

IV. OSZTÁLY.
A bajnoki elmért

Drasche—PMTK 1:0 (0:0). A gólt Gombár- 
esik II. kavarta n kapuba. A PMTK szebben 
játszott, a Drasche Jobban bírta az iramot.

A körinérkőtés eredménye:
1—2. PTBSC és Drasche 4 pont. 8:7 gól

arány. 3. PMTK 3 pont, (6:4). 4. KEAC 1 pont. 
.(5-0).

A III. osztályba Jutásért.
KAC—P- Remény 2:1 (1:1). Oóliövö: Frld- 

valszky (2), III. Pusztai. A jobb csatársor 
nyerte meg a meccset.

Spárta—Cukrász 4:3 (2:1). Góllövő: Hrlv- 
nyák (2). Bordó és Szmolcnszky, ill. Nirsch 
(2) és Bluinberg.

A körmérkőzés eredménye:
1. KAC 0 pont, 8:3 góbrány. 2. Spárta 4 

pont. (13:10). 3. P. Remény 2 pont, (6:10). 4 
Cukrász 0 pont, (4:8).

VASUTAS BAJNOKSÁG.
Fér. Vasutna—Kiskunfélegyházi Vasutas 4:2 

(2:1). Góllövő: Habcrmann, Cseszneky (2), 
Szabó, ill. Hőrics (öngól) és Peti.

A magyar vizek hősei tönkreverték 
Magdeburg reménységét

Magdeburg, julius 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tété ) A Budapest—Magdcburg városközi uszó- 
mérkőzésf Budapest csapata 5:1 pontarányt: fölé
nyes győzelemmel megnyerte. A mérkőzés szín 
helyét lölibczcr főnyi közönség töltötte meg hogy 
szemtanúja legyen a budapesti úszók szereplé
sének. A részletes eredmények a következők:

4X/Ö0 m-es staféta: 1. Budapest csapata (Ha
lasi Csik, Mészöly, Székely) 4 p. 09.3 mp. 2. 
Magdebury 4 p. 14.2 mp.

4X200 m-es gyorsuszó staféta; 1. Budapest

csapata (Bozsi, Halasi, Mészöly, Székely) 9 p- 
50.8 mp. 2. Maydebury 9 p. 58.2 mp.

Vizipóló-mérkőzés: Budapest—Magdcburg 8:3 
(2:2). A magyar csapat tetszés szerint, fölénye
sen győzött. Halasi dobta a vezető gólt, majd 
Schultze egyenlített. Németh újra vezetéshez jut
tatta Budapestet, de Hademacher újra egyenlíthe
tett. A második félidőben Budapest nagy fölény
be kerüli s Németh, majd Halasi, újból Németh 
két góljával mór 6:2-re vezetett. Ezután Schum- 
burg szépített az eredményen, de a kitűnő Né
meth további két góljával Budapest 8:3 arányban 
győzött.

A Slavia és a Vienna tragikus 
bukása

AZ AMBROS1ANA KIVERTE A VIENNÁT.

Milánó, Julius 2.
A Középcurópal Kupa-küzdelmek során az 

Ambroslana és a Vienna második találkozásán 
az olasz csapat 4:0 (1:0) hatalmas győzelmével 
lehengerelte a bécsiek reménységét. Az Amhro 
slana tlymódon végeredményben 4:1 gólnrány- 
nyal jutott tovább, a Vienna pedig kiesett. A 
Középeurópai Kupa döntőjébe, nz előjelek sze
rint. a torinói Juvenlus és a prágai Spartu fog 
bekerülni.

A SLAVIA IS KIESETT A KÖZÉPEURÓPAI 
KUPÁBÓL.

A bécsi Austria és a prágai Slavia második 
középeurópai Kupa-mérkőzése az osztrák csa 
pat 3:0 (1:0 arányú győzelmével végződött. Az 
Austria végeredményben 4:3 gólaránnyal tovább 
jutott, míg a Slavia kiesett. A mérkőzést az uj 
bécsi stadionban Játszották le harmincezer fű 
nyi közönség előtt. Az osztrákok két gólját 
Vlertl, a harmadikat pedig Slndelnr szerezte 
Az olasz Barlassina kitünően vezette a mékő 
zést.

Katasztrofális vereség' várta 
Stockholmban a magyar válogatottal

Svédország1—Magyarország1 5:2 (0:1)
Stockholm, julius 2.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirati je
lentése.} A mull vasárnapi Hollandia elleni 
vereség, majd a Berlinben clé.-t vereségnek szá
mító gólnélküli döntetlen ellenére is óriási iz
galommal várták a svéd fővárosban Magyaror
szág reprezentáns futballcsapatát. Sajnos, a 
svédeket nagy csalódás érte. mert nem egy 
ereje teljében lévő, technikailag és taktikailag 
iskolázott magyar együttest kaptak vendégül, 
hanem egy kedvetlenül játszó, enervált társa
ság minden tudományos felkészültséget megha
zudtoló, tervszerűtlen játékán bosszankodhat
tak.

Most már nyilvánvaló, hogy ti magyar 
Inlidnrugó sport nemcsak stagnál, hanem 
hétről-hétrc mélyebbre zuhan a dekadencia 

lejtőjén.
Az olimpiai stadionbnn nagy ünneplés köze

pette Sophus Hansrn dán bíró sípjelére a kö
vetkező összeállításban állt töl a kél csapat:

Svédország: Hgdberg — Axclsson, Johansson 
Sjogren, Johansson, Harry — Pcrsson. 

Nilsson, Pcrsson Erik. Karlson, Búnké Krron.
Magyarország: Szabó — Korányi, Bíró —

A jó eredmény, a rehord titka j

BAJNOKFELESÉG,
aki a nős sportbajnok támasza 
és a sporlmüködést megkönnyíti

'A sportoló férfi felesége a modern időknek 
egészen külőnö*  lénye. A régi asszonytipuslól, 
• ki otthon iilt és rendben tartotta a háztartást, 
bizonyosan távol All ez a típus. Vitathatatlan 
érdekességü téma tehát n sportoló férj hitves
társának lélekelemzése, élctbercndezéso, gon
dolkodásmódja.

Meglátogattuk tehát n bajnok feleségeket 
és meglepően tapasztaltuk, hogy mint nz élet 
megannyi változatában, itt Is nz egyéniségek
nek Int a főszerep Csak egyetlen dologban' ha
sonlítanak egymáshoz: minden bajnnkhltvcs 
nagy megértéssel kíséri férje sportmüködését 
és mind egűik leghűségesebb drukkere a férj 
versenyeinek.

HOMONNAY MÁRTONNÉ SZŐKE KATÓ 
irzl válaszolja kérdéseinkre:

— Én a versenyzést azért hagslnm abba, 
mert részben a háztartás, másrészt férjem mun
kájában való részvétel minden Időmet lefog
lalja. Minden erőmmel Hnon vavyok. hogy fér
jem aaép aportkarrlérje meg ne akadjon.' Caak 
természete*,  hogy Izgat, ha Sunyi a vízben 
küzd, de még Jobban őrülök, ha amatörtré- 
neri Icvékenyaége eredményes. Boldog vagyok, 
ka Sunyi megbeszélt velem terveit és ba*  Ut

Palotás, Mooré, Lyka — Fenyvesi, Barátki. 
Sárosi, 1 oldi Titkos.

A magyar csapat első félidőben szép nyugodt 
jálékot mulatott és helyenként iskolázott is. 
A svéd közönség ekkor mog-megtapsoita a 
szemre tetszetős magyar akciókat.

A 18. percben Sárosi áttörte a masszív 
svéd védelmet és megszerezte a magyarok
nak a vezető gólt és a félidő egyetlen 

gólját.
Szünet után n védőknek már az első percben 
sikerüli a kiegyenlítés, egy súlyos védelmi hiba 
következtében született öngól révén (1:1), majd 
a 7. percben a svéd jobbösszekölö 2:l-re javí
totta a gólarányt.

A 12. percben Toldi tankszert) áttörése és 
védhctetlen gólja lejentette a klegyenUtést 

2:2.
Ezután n magyar csapat érthetetlenül teljesen 
visszaesett és a gyors és lendületes svéd táma
dásokat nem volt képes feltartóztatni, úgy, hogy 
a véllek még három góllal bebiztosították győ
zelmüket és súlyos vereséget mértek a magyar 
együttesre. A mérkőzés szép, fair volt s a kö
zönség melegen ünnepelte győztes fiait.

alt tanácsokkal lehetek segítségére.
Hogy mindjárt a; liszósporlnál maradjunk, 

DR. BÁRÁNY ISTVÁNNÉ , DR. OBERSCHALL 
MAGDÁT

kerestük fel.
— Hidd cl, boldog vagyok, hogy Pista be

fejezte nz aktív sportolást, nem bírtam én azt 
Idegekkel. Es én vagyok legjobban ellene, hogy 
újra versenyezzen. Tizenkét év alatt gyűjtött 
tapaaztalatnlt használja fel úgy, hogy a fiata
lok vegyék át szerepét. Pista Jó tanító, szlvvel- 
lélckkel az u*zósporté.  És én csak erre lehelek 
féltékeny.

AVAR (AUER) RICSI.NÉ, 
az Újpest válogatott futballistájának felesége 
igy bes/élt:

— Magnm Is sportoltam és Ismerkedésünk 
színhelye az újpesti uszoda volt. Az úszásról 
már régen lemondtam és vérbeli futballdruk*  
kér lettem. Serkentem az uramnt a Jobb sze
replésre és er. természetes Is, mert hivatásos 
lalwlHrugó szempontjából ez gazdasági kérődé*  
I*.  Ilhzen ehbői élünk. Igen fontos a Ricsi Jó 
kondleírtja és ezért mindent elkövetek, hogy 
otthon semmiben se legyen hiánya.

Rendkívül érdekes a jeles úrvezető hitvesé- 
luk uyilatkuzata. (

DELMÁR WALTEBNÉ 
az 0 különösen kedves nyelvezetén (német nő) 
Így beszél:

— Baj? Az mindenütt utolérhet. Blstoa kéa 
és a Jó Ideg fontos. Annyi es neki, mini más
nak a kártya, vagy az ital. A mai ember igazi 
sportja: falni a kilométereket.

Hadd álljon itt kitűnő műkorcsolyázó 
Európabajnokunk bájos kis feleségének vallo
mása:

SZALAY SANDOBNÉ
a következőkben nyilatkozott:

— Fér|em a magányt, a csendet kedvelő fér*  
flak közé tartozik. Aki már régen vlMzavonuIt 
volna az aktív sportolástól, ha az én ellenkezé
semmel nem találkozott volna. Már tavaly, 
l aké Piacid előtt félre akart állanl és az én 
harcom eredménye volt, hogy mégis kiment az 
ollmplászra. A páros műkorcsolyáidé rengeteg 
tréninget, szolid életet és önmegtartóztatást kö
vetel és férjem bírja e tulajdonságokat. Egyéb
ként vitrinünkben akad még sok hely férjem 
Iroefái számára.

Somogyi, az FTC atlétája 14'09 m.-re 
javította az ifjúsági hármasugrórekordot 
Sok az uj tehetség az ifjúsági atléták között — A vidék térhódítása

Magyarország ifjúsági atlétikai bajnokságai
nak niásodiknapi programszámait többszáz- 
főnyl közönség előtt bonyolitoiták le a MAC 
margitszigeti pályáján. A sima, jó rendezésű 
verseny a tehetségek egész arzenálját vetette 
felszínre, különösen örvendetes a vidék nagy
szerű szereplése.

A legjobb eredményt az FTC Somogyija 
érte el a hármasugrásban 14.09 m-es uj 
ifjúsági rekordot Jelentő teljesítményével.

De Jó eredmények születtek a többi számban 
is, kivéve a súly, és diszkoszban, ahol a tava
lyihoz képest hanyatlás mutatkozik.

A részletes eredmények a következők:
1500 m. síkfutás. Bajnok: Rátonyl MAC 4 p. 

15.2 mp. 2. Izsóz MTK 4 p. 16.8 mp. 3. Török 
MOTE 4 p. 22 mp. >— Sulydobás. Bajnok: 
lálhely ARAK 1296 cm. 2. Végh KISOK—Dél 
1225 cm. 3. Füzesi MAC 1190 cm. — 200 m-es 
■dkfutás. Bajnok: Vizváry Dorogi AC 23 mp.
2. Tóth Szolnoki MÁV 23 mp. 3. Góby KEAC 
23.5 mp. A verseny favoritja az első nap hőse, 
Góby volt, aki a 100 m-en 10.9 mp.-cel szen
zációs ifjúsági országos rekordot állított fel. 
\z I. előfutamban Góby győzött 24.2 mp. alatt 
Fried ellen, a Il.-ban Tóth 23 6 alatt Lindncr- 
rel szemben, a harmadikban Vizváry 23.2 mp. 
Matt László ellen. A döntő az utolsó méterig

Túra — mindhalálig
Budai 11-TAC 2:1 (1:1)

Temesvár, julius 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A Budaiak hetek óta túrázó csapata a 
szombati Kinizsi elleni győzelem után vasárnap 
Temesvár másik reprezentáns csapatával, a 
TAC-al mérkőzött. A mérkőzésen több mint 
kétezer főnyi közönség gyűlt össze s a meccset 
Nikolajevics vezette. Az előző napi Játéktól kissé 
fáradt budapestiek az első félidőben erős fölény
ben voltak, de a jól működő TAC-védelemmel 
szemben nem tudtak eredményesek lenni. A 9. 
percben Stanya révén a temesvári zöldfehérek

A a nyom a világ legnehezebb futball*'Időd R110I csapata: a ŰERMANIA AC 
A center súlya 176 kiló, a ,.feam-baby", a csapat lég 

gyengébben táplált tagja: 100 kg.
Bio, jul. 2.

(Bécsi szerkesztőségünktől.1) A Germánig A. 
C. és a HumonilörC' üesselligkeltsvercin csa
patainak egv kültelki pályán a múlt héten 
tartott mérkőzése bizonyítéka annak, hogy az 
egykor kedélyes Bécsben ma sem veszett ki 
teljesen a humor. A Humanitör legénységét 
kerületi zsargonban „a zöldségesek" néven is
merik, mert tagjai mind vásárcsarnoki al
kalmazottak, a Germániát pedig a „legnehe
zebb tizenegynek1'. Nem minden ok nélkül. 
Ezt nz együttest ugyanis, régi tradíciók szerint, 
a környék leghíresebb sörivói és legkövérebb 
emberei közül választják ki

A Germánia A. C. első csapatának gulya 
összesen 1385 kiló

és igy méltán a világ legnehezebb futballcsa
patának nevezhető. Felállításuk a következő: 
Mchrtvald (120 kg.) Slansky (110 kg.) Hoff- 
mafin (116 kg.) Schiller (112 kg.) Osmald 
(súlyemelő bajnok 122 kg.) Tandlcr (súlyemelő 
bajnok 150 kg.) Mayer (100 kg.) Sindl (140 
kg.) Schön (176 kg.) Schmidt (140 kg.) Slo 
lacck (110 kg).

A legsúlyosabb férfi Schön ur, a középcsa
tár, 176 kilóval, mig a „team baby" nz. alig 
100 kilós fialni Mayer, akiről azt suttogják 
kollégái, gyengén van táplálva, mert rosszul 
főz a felesége. A játékot ii nehézsulyuak csa
pata nyerte 3:1 arányban, akik már mérkőzés 
elölt kijelentették, hogy jaj a zöldségeseknek, 
ha ellenkezni mernek. A Humanillre clngár 
hátvédjei nem is nagyon mertek holmi köny- 
nyelniii reinplizésbe bocsájlkozni a 176 kilós 
centerrel, vagy a súlyemelő bajnok fedezettel. 
Játék után bankett volt egy közeli vendéglő
ben. A nehézsulyuak Itt is győzlek. Rossz nyel
vek szerint 3 hordó sört, ötven adag bécsiszc- 
letet és negyvennégy kenyeret fogyasztottak.

ILLIK UIKFOR hamuRMtlM-rtl 
nzalsó Sstinyogsiígetan tsUUlvsIk mindenki, aki szereti 
a tolat Sajó bort, MMásDMp sigánysono

ifi, mm mátyás
■

 Épít verseny- és turzoeónnkoL összes magyar M 
ét számos külföldi egyesület állandó szállítója. H

KEHRUNG BÉLÁNÉT,
a tennisz 'rekorderbajnokának feleségét Is ki
faggattuk:

— A sportot illetően — ugy-e, ez érthető —- 
a tenni**  ■ kedvencem. En már teljesen vissza
vonultam. Férjem az idén Igen sokat beteges
kedett, de a Jövőben — úgy hiszem — már 
minden Jól fog menni. Hát bizony, én Igen Iz
gulok, ha férjem játszik, különösen nemzetek 
közötti mérkőzéseken. Férjem nem Ls gondol a 
visszavonulásra és én soha nem is kérném őt 
arra, hogy sportkarrierjét befejezze. Ez az ő 
részére életszükséglet.

Mint láthatjuk, a nős sportbajnokok sport
működését csak megkönnyíti és a jó eredmény 
elérésében segítségére van a feleség. Talán sok
nak meglepő ez, de mégis igy van.

Vermes Magda

nyílt volt, Vizváry mellbedobással győzött, 
ideje pestvideki ifjúsági rekord. — Magas
ugrás. Bajnok: Eördögh Pesterzsébeti AC 174 
cm. 2. Tóth UTE 174 cin. 3. Haraszty Miskolci 
VSC 174 cm. A három nagy tehetségű atléta 
közül az első kettő a 176-ot is átvitte, mig a 
bajnok a 178 cm.őrt is. Előzőleg azonban, 
mindhárman holtversenyben 174 cm-nél végez
tek, igy az számit bajnoki eredménynek. Hely
telen szabályi Eördögh eredménye pestvidéki, 
Haraiztyé északi ifjúsági rekord. — 110 m-es 
gátfutás. Bajnok: Tóth BEAC 17.5 mp. 2« 
Bauer Törekvés 17.8 mp. 3. Dési MAC 21.8 mp, 
— 400 m-es síkfutás. Bajnok: Ribénvi MAC 
52.3 mp. 2. Pintér BEAC 53.6 mp. 3. Bajor 
ARAK 56 mp. — Diszkoszvetés. Bajnok: Reisz 
KISOK—Dél 36.90 m. 2. Ferenczy Dorogi AC 
36.55 ni. 3. Nagy BBTE 35.81 m. Gyenge ered
mény. — Hármasugrás. Bajnok: Somogyi FTC 
14.09 m. Országos ifjúsági rekorl! 2, Szirmúk 
Dorogi AC 13.96. Pestvidéki kér. ifj. rekord.
3. Eördögh Pesterzsébeti AC 13.70. Somogyi 
óriási tehetség, aki hamarosan elérheti Somfai 
országos rekordját is. Az első kettő eredménye 
különben jobb nz idei Budapest bajnoki sze
nior eredménynél. — 400 m-es gátfutás. Baj
nok: Vizváry Dorogi AC 59 8 mp. 2. Tóth’ 
BEAC 62.2 mp. 3. Fillér BBTE 64 mp. Vizváry; 
tetszés szerint könnyen győzött.

egyenlítettek. ’Á második 'félidőben a budaiak 
technikai fölénye nyilvánvaló volt, azonban a 
TAC is egyenlő mértékben támadott. A 81< 
percben mégis sikerült a budai együttesnek 
Bachmann révén a győzelmet jelentő gólt meg
szerezni. A Játék képe kielégítő volt. Szép, Iz
galmas, helyenként magas nívón mozgó Játék*  
bán gyönyörködhetett a közönség. Az erdélyi 
túra során ez vol ta budaiak tizenötödik mér
kőzése, melyet szinte nap-nap mellett bonyolí
tottak le. Á csapatra teljes mértékben ráférne 
a pihenési

• ♦'
A bécsi Spieler Unión az elmúlt hét csütör

tökjén az. egykori nagyágyúk, az öregek csa
patát állította fel a Crlcketterek amatőr 
együttesével szemben. A régi sztárok csapatá
ban nem kisebb nagyságok voltak láthatók, 
mint Konrád Kálmán, Konrád Jenő, Blum 
Pepi, Kuthan, Sutátosch, Besch, Teuffel, Becr, 
Kannhöuser stb.

A még mindig nagy Játékerő! képviselő 
öregek 5:1 arányban könnyen verték a 

Crlcketter első csapatát,
s ha gyorsaságban nem is, do technikában fo*  
ronymngasságban álltak felettük. Konrád Kál
mán n jobbösszekötő posztjáról két gólt lőtt. 
Konrád Jenő pedig egyet. A 3000 főnyi közön
ség a sikerültebb akcióknál nagy óvácidban ré
szesítette az egykori kendvenceit. Tekintettel 
a nemvárt nagyarányú látogatottságra, a Spie
ler Unión elhatározta, hogy kéthetenként, va
lószínűleg mindig csütörtökön, megismétli az 
öregek mérkőzéseit.

Az afrikai furájáról visszaérkezett Admira 
csapata fiatal snkálkölyköt hozott magával, 
amit egy arab futballrajongó ajándékozott a 
bécsi fiuknak. Az ajándék sakált egy hétig aa 
egyesület Jedlerseebcn lévő sporttelepén tar
tották és miután a klub összes kiskorú rajon
gói végigetelték az. afrikai zsákmányt, a ve
zetőség a schönbrunni • állalkerlnek ajándék 
kozta.

L. A.

X A CsTK nyerte a -bajnokságot ■
BSzKRT előtt. A MILL-bajnokság döntő küz
delmei hatalmas meglepetést hoztak: A nagy 
favorit BSzKRT-együltes alul marndt a CsTK- 
val szemben. A tegnapi mérkőzésük 1:1 arány
ban végződött, így a mullheti 3:2-s győzelmével 
a CsTK lett a bajnok. — A II. osztályban a 
CsMOVE és a Testvériség uj meccset fog jáD 
száni: a múlt héten n CsMOVE győzött 3:2-rfl| 
teguap pedig a Jestvériíég Sil-re,
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Kép a Tour de Francé legutolsó etappe-járól

A főváros áldozatkészségéből üde, zöld díszében pompázik 
az állami kisdiákok csodás sportparadicsoma, de

a Ki SOK mindaddig nem épít, amig a 
Harminchármasok társasviszonyától 
meg nem szabadul ,Miért nincs 
elég testgyakorlási lehetősége a középiskolai ifjúságnak

Hirt adott már a Hétfői Napló a fővárosnak 
a KISOK részére juttatott bőkezű ajándékáról. 
Az állami középiskolák legfőbb testnevelési 
hatósága: a KISOK arra kérte a fővárost, hogy 
bocsásson az állami középiskolai ifjúság test
nevelési céljaira megfelelő területet, amelyen 
az állam felépíthetné majd a társadalmi sport
egyesületek pályáin csak éppen kényszerűség
ből megtűrt diákok sporttelepét. A főváros egy 
pillanatig sem habozott, hanem

nemes gesztussal fölajánlotta az államnak 
egyik legértékesebb és legegészségesebb 

területét: a budai Drasehc-tclket.
A főváros azonban meglehetősen terhes felté
telt i>s kikötött az ajándékozással kapcsolat
ban: azt kívánta, hogy az állaip-testnevelést 
hatósága tartozik a pálya és a tribün építé
sébe 100.000 pengőt beinvesztálni, A másik 
feltétel az volt, hogy

a KISOK tartozik az egyik legrégibb fő
városi futballegyesliletnek: a 33 FC-nek a 
pályát a hét bizonyos napjain játékra és 

gyakorlatokra átengedni.
'Az ajándékozás óta hosszú évek teltek el, de 

a kultuszminisztérium nem kezdte meg az épí
tést. Arra kérte a fővárost, hogy kikötéseitől 
álljon el.

A 100.000 pengős befektetést kötelezettséget 
redukálja 40.000 pengőre és álljon el attól a ki
kötéstől is, hogy a pályát a KISOK egy társa 
dalmi sportcgyesületlel megosztani legyen 
kénytelen.

Miután a fővárosnak a lényeg: az ifjúsági

A magyarok lesznek a
„ Világkupa “primadonnái 

jósolja Monsieur Rímet az int&r- 
nacionűlis futball ősz elnöke, aki 

a Hétfői Napló utján informálja a magyar publi
kumot a futballvilágbajnokság eiökásxületeiröl

Párizs, jul. 2.
(A Hétfői Napló párizsi szerkesztőségétől.) 

Ha Monsieur Jules Kimet nem rokonszenvezne 
annyira a magyarokkal és nem őrizne meg bu
dapesti rövid tartózkodásairól oly sok kitűnő 
emléket — amelyet beszélgetésünk során több
ször felemlít —, ugy valószínűleg nem szakí
tott volna magának most időt, hogy rendelke
zésűnkre álljon. Mert n FIFA elnöke, egyszer
smind a „Comité National du Sporténak is az 
elnöke, sőt — mint sportkörökben hírlik — 
nincs kizárva, hogy a Comité Olympiquo Fran- 
Cais vezetése is őrá jut... Ép ezirányban van
nak itt most nagy tanácskozások és miután 
csak néhány napja, hogy a FIFA a Világkupa 
körüli megbeszéléseit letárgyalta — érthető, 
hogy Monsieur Rímet erősen igénybe vett sze
mélyiség. Mégis, szívesen beszél és továbbítja 
Magyarországnak a Hétfői Napló utján észre
vételeit.

Utazzon
3 motoros luxus 
repülőgépeinken

LégljArntok naponta 
PARIS—

W1EN- 
BELGRÁt)— 

BUKARESTfeló

cIDKa

RNEMZETKÖZI LÉGIFOHfiALMI
Budapest, I V.,Vörösmarty-tdr 2. Telefon: 82-7-28 és 82-7- 1U

testnevelés kiépítése volt a legfontosabb szem
pont, ellenvetés nélkül honorálta a kultuszmi
niszter anyagi természetű kívánságát. És hogy 
lehetővé tegye a sporttelepépitkczés mielőbbi 
megkezdését,

a legaiirgősebb tavaszt közmunkák során 
elvégeztette a gyönyörű ajándékterület pla- 

nlrozási és parkírozást munkálatait Is.
És most ott áll tavaszi pompájában ez a csodás 
terület anélkül, hogy az állami testnevelési ha
tóság egyetlen lépést is tett volna a sporttelep
építkezés megindítását illetően. Nincs tudomása 
senkinek sem tervpályázat kiírásáról, még ke
vésbé költségfedezetről és még remény sincs 
arra, hogy a parkírozott telken a közeljövőben 
felépítsék a KISOK-pályát.

— Miért? ..........
Azért, mert — Igy informált bennünket Ll- 

bér Béla, a KISOK miniszteri biztosa —
a főváros sportügyi bizottsága rnég nem 
döntött a KISOK ama kérelme fölött, hogy 
a pályát ne kelljen a 33-asokkal megosz

tanak.
Ezért kénytelenek az állam kisdiákjai to

vábbra is igénybevenni a társadalmi sportegye- 
sülelek szívességét, hogy elengedhetetlenül 
szükséges szabadtéri testgyakorlataikat néha- 
néha elvégezzék.

Közben megfeledkezett a KISOK arról, hogy 
amikor a középiskolai ifjúság pálya nélkül ál
lott és a KISOK tehetetlenül állott a társadalmi 
sportegycsületck merev és érthetetlen elzárkó
zása előtt, a végső kétségbeesés óráiban a 
33-asok ajánlották fel díjtalanul a KISOK ré
szére az általuk bérelt fíEAC-pályát, amelyet a 
középiskolások éveken keresztül élveztek.

— Hogy nem volt könnyű munka az első 
selejtezés, vagyis inkább a beosztás — mondja 
Monsieur Rímet —, az könnyen elképzelhető, 
Némi fogalmat lehel alkotni akkor, ha meg
jegyezzük, hogy a délután ölkor kezdődött 
konferencia pontosan éjfél után egykor ért 
véget, egy alig közbeeső rövid étkezési szünet- 
lel.

— Miután Itália olyan nagy áldozatot vállalt 
magára a Kupa-küzdelem rendezésével,

kötelességünk, hogy a kiválasztandó csapa
tok a lehető legjobb formát éa legjobb já
tékot produkálják és a legkitűnőbb klasz- 

«zlst képviseljék.
— Ha végignézzük a csapatok találkozására 

vonatkozó listát — leszi déliünk Monsieur 
Rímet a csoportosítást —ugy láthatjuk, hogy 
a komilé első határozata a „két ország szériá
jára vonatkozóan nem lett betartva. Kénytele
nek voltunk ezen némi változtatást eszközölni. 
Vagyis: hat csoportot három nemzetből és há
rom csoportot kél nemzetből jelöltünk ki.

— Persze — szól M. Rímet —, lehetetlen ma 
horoszkópot felállítani, hogy melyik lesz a ti
zenkét csoportból kikerülő tizenhnt csapat.

Magyarországnak mindeneseire vannak 
nagy esélyei.

Mert akár olyképpen határoznak Ausztria és 
Magyarország futbal/vezetői, hogy sorshúzás 
utján dönti el, melyik csapat találkozik Bulgá
riával. vagy egyszerű megbeszélés alapján 
játsszák le n meccsel, kétség se fér hozzá, hogy 
Magyarország és Ausztria nem csinál problé
mái a Bulgáriával való találkozásból.

— Különben — mondja a FIFA elnöke — 
mindig nagy érdeklődéssel követem a ma
gyarok futballteljesitményét és hiszem, 
hogy jó hírnevükhöz méltóan, tovább Is 
„primadonnái**  lesznek a középeurópai

futballvilágnak.
— Ami a Világkupa szervezését Illeti — in

formál még Monsieur Rímet —, az a FIFA ke
zében van, amely azt átengedte teljes hatás- 
körrel Olaszországnak, fenntartva persze a 
végső határozat jogát. Az országok különböző 
futballszövetségeinek kell azután a lejátszandó 
meccsek organizációjáról gondoskodni. Elvben 
az 1934 március 31-iki dátumot jelöltük meg 
határpontnak. De ebben az irányban még le
hetnek változások.

★
Pontosan öt különböző sportkomitéhoz tar

tozó egyén, három kolléga és egy meghatáro
zatlan foglalkozást: ur, várják a FIFA elnökét, 
aki udvariasan az irodája előcsarnokáig kisér,

HIDEN, a csodakapus
leszerződött a párisi Racing-hoz és René Claír filmvállalatához — 
A „ Wunderthormann "megunta a pékmesterséget és válik feleségétől

tői eltekintve, a hét 
dolf, a WAC csodál

Bécs, julius 2.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) 

A Alitropa Cup mérkőzéseire való lippclések- 
szenzációját Iliden Ru- 

kapusa szolgáltatta, aki 
megunta a práteri csa
pat fekete-piros színeit 
meg a kedves pékmes
terséget, nagyot csapott 
Jimmy Ilogan markába 
és elszegődött a párisi 
Ilacing Clubhoz. Iliden 
szerződése julius else
jén járt le csapatával, 
de már hetekkel ezelőtt 
közölte a vezetőséggel, 
hogy nem hosszabbítja 
meg a megállapodást, 
mert tárgyalásban van 

egy külföldi egyesülettel. Pár nappal ezelőtt 
aztán Becsbe érkezett Jimmy Ilogan, a Ra
cing Club világhírű trénere, aki játékos
vadászaton van Ausztriában és elsőnek a 
legnagyobb „vadat" fogta el.

A WAC húszezer frankot kap Hidenért, 
tehát jóval kevesebbet, mint amennyit

Iliden

WEEKEND-NAPLÓ
Dívafbajöffek a garden-parfyfc — Kalliwoda virágcsokra — 

Megszüntetik a szennyvízcsatornát Újpestnél
Elutazni, ha csak két napra Is valahová, 

vagy fölvilelni a csónakot legalább Eszter
gomba és onnan „lecsurogni", kiszabadulni a 
fülledt kőváros falai közűi s fclüdíilni a ter
mészet kies ölen ... Hány pesti ember sóhaja 
száll az aránylag kevesek számára megvaló
suló álomkép felél...

Kevesek számára, mert a leromlott gazda-

WEEKEND- 
ÁGYFELSZERELÉS

1 tengerifü matrac 8 részes 10'20 
1 mintás takaró........................ 5’50
1 afrik fejpárna........................ 2* *BO
1 párnahuzat ............................ 1*VO
1 alsulepedó............................... 8.<JO

Dl I ■ EkZl PAPLANGYAR 
Bt" B B fi Iwl A*  Knnierma.ver KAroly-Utca
■ Szervita-tér zárok “

sági helyzet miatt kevesen engedhetik meg 
maguknak, hogy például a Balaton mellé 
utazhassanak. Hiába adják jóval olcsóbban a 
szobákat a magyar tenger mellett, mégsem je
lentkezik nyaraló.

Nyár derekán vagyunk mór és a balatoni 
fürdőhelyeken még üresek a nyaralók, 
szállók és minden házban kapható még 

Üres szoba.
A rossz időjárás miatt, főképpen a drága 

vasúti költség az oka annuk, hogy a weekend
EVEZŐSÖK szép fehér
neműt olcsón csak

EB^B országosan Ismert ■ < «LrK>B tnkspeclalistánál.
VI., Király-utca 27. az. alatt vásárolnak t 

fürdő-élet nem olyan arányokban fejlődik a 
parti községekben, ahogy várható lenne.

*
Fabinyi miniszter legutóbb megállapította, 

hogy nyolc minisztériumban intézik a Balaton
nal kapcsolatos ügyeket. A Balatonnak egy 
időben kormánybiztosa volt, de sajnos, nem 
sokat számitolt, — mert nem volt hatásköre. 
Most nyolc minisztérium helyeit Jobb lenne, 
ha visszaállítanák újból a kormánybiztossá- 
got —, de hatáskörrel! Akkor talán elérhet
nénk, hogy a vonat is olcsóbb lenne és többen 
engedhetnék inog maguknak, hogy hetenkint 
icuiazzanak. Sok-sok pesti ember szeme simo
gatná szeretettel a kéklö Balaton szolid hul
lámaitól mosott festőién bájos partvidéket — 
ha félheti kereset nem menne cl vasúti költ
ségre.

♦
A vén Duna mellett egyre divatosabbá vál

nak a garden-parlyk. Szombaton a népszerű 
Bürgi rendezte meg dsőizben nz idén a római 
partiak közül. A kiltinő társaság, melynek 80- 

Harsai Béla csonakdpito 
tDanublua strand, V., Mader-u. 8. Készít regattAUt.mó- 
nrosokat, siklókat és turnhajókst megbízhatóan és oloson.

faiban számos közéleti előkelőség Is helyet
• foglalt, a hajnali órákig együtt maradt. Lám*
Ipiónokkal feldiszilelt csónakjaikkal szép felvo

Reggelijéhez fogyassza az enyhe 

beiszabaiyozúasdllandú 
hatású souányitú 

„miRA“ Kítszersuitet 
Kapható gyógyszertárakban, drogé
riákban, csemegekereskedésekben, 
vagy a főelárusitóhelyeni Budapest, 
VI., Teréz-körut 6. Telefon: 164—34.

csak azért talán, hogy kedves visszaemlékezés, 
ben evokálja a gyönyörű Dunapartot és a szép- 
séges Budapestet...

.Mándy Ilona

annak idején Mr. Chapmann, a londoni 
Arsenal menedzsere Ígért, aki tudva, 
levőleg 100.000 schlllinget lett volna 

hajlandó fizetői a iiatal kapusért
Hiden havi 3000 schilling fizetést kap 

Parisban, ezenkívül jó fllinszerződéscket 
biztosított neki.

Első filmjének felvételei valószínűleg már, 
ősszel megkezdődnek a francia fővárosban*

Cím: ,,A csodiikapus". Rendező: René 
Claír. Főszereplő: Rudi az egykori 

gráci pékinas.
Beavatott körökben egyébként azt mesélik*  
hogy Hiden párisi szerződésének hátterében 
más okok is vannak.

Állítólag elválik fiatal tele.Cg^tOl, aki 
visszamegy a színpadra.

Hldenné leánykorában a Theater an dér, 
Wien táncosnője volt. Ilyenformán rövidem 
sen árván marad a kis harmadik kerületi 
péküzlet, amelynek kirepültek a sztárjai é« 
a híres Iliden-kuglófok meg zsemlyéje 
törzsközönsége kénytelen lesz beérni vala
milyen prózai közönséges pék termékeivel 

Andor León 

nulást rendeztek’, utána pedig mókás hangu
latban folytatták az evést-ivást. Egy pár virsli 
30, egy pohár sör 20 fillérbe került. Előbbit 
Kozmaék, utóbbit Dréherék szállították.

A legközelebbi gardcn-parly a Szunyog-szt- 
geten lesz, Pctyerityék szökőkutas weekend- 
telepén. A zongoránál Ráday László ezüslko- 
szorus zeneszerző és énekes ül mnjd.

♦
Kallltvoda Ferenc, nz Evezős Szövetség Igaz

gatója, hatalmas virágcsokor kíséretében ked
ves levelet kapott. A levélben a Becsben járt 
piros-fehér-zöld evezős lányok meghívták a 
Ncptunban rendezendő vacsorájukra.

♦
A MESz erősen készülődik a közelgő Európa 

bajnokságra és már a közeli napokban meg
kezdi az Elektromos Müvek sporttelepén az 
ideiglenes csónakház építését. Tuboly János a
Weekenrlozök, evezősük kedvenc 
találkozóhelye u SZIA YOGSZIGETI

Fonyó vendéglő
Kitűnő ételek, Italok, olcsó Arak. 8CHRAMMEL-ZENE

Müvek általánosan ismert népszerű igazgatója, 
aki a külső Lipótváros elhanyagolt szemét
dombjain pompás, parkírozott festői sportte
lepet létesített, az első szóra átengedte azt a 
szövetségnek, az európai bajnokság idejére. 

Cseinpézelt hideg-meleg fürdő é» egyéb ké
nyelem áll majd itt a versenyzők rendelke
zésére. Ha a magyar név fényesebbé tételéről 
van szó, akkor Tuboly János nem ösmer ha
tárt az áldozatkészségben.

♦
Az óbudai csónakkáznk evezőse! megalakíts 

jók a szabr.devezősök óbudai csoportját, kö
zös kirándulásokat rendeznek és — télen is 
együtt maradnak. Téli programjuk, összejöve
telek és előadások rendezése, a bevételből pe
dig wcckendre alkalmas területei akarnak! 
bérelni a Korányi csárdánál.

♦

Megszüntetik, (alán már az ősszel, a Danu
bius strand alatt elfolyó szennyvízcsatornát. 
Az újpesti enyv- és bőrgyárak szennyvize kö
zel a Margithidig megfertőzi a Duna vizét és 

Veivárl-KerÉKDáPok 
gummllc ésa'kntrónzek nlrcő áron VH., Rottenblller- soha nem létezeitw,vswa‘u*'utca  8fl.
sok bőrbetegségnek volt már okozója. A 
szennyvízcsatornának a főcsatornába való be
eresztésére vonatkozólag már elkészüllek a 
tersek és csak a tanács jóváhagyása kell a ke
resztülviteléhez.

♦

Egyik weekend telepünkön akart kivenni 
egyik művészünk szobát a nyári szünet ide
jére. — Nagyszerű, kényelmes szobáink van
nak —, mondja a tulajdonos. —- Uraságod 
ugy fogja magát érezni, mintha otthon lenne.., 

— Mondja, jobb nincs? — kérdezi fanyarul 
a művészünk.

füleky Jówef,
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Hallotta ?...
• • • hogy Orczán szakálla a világrekordja 

alatt (Győrtől Pestig) nőtt ki.
■ ■ hogy a magyar csapat győzelme Nótás 

kapitány szerint annak köszönhető, hogy az 
olaszok kulacsait kicserélte Orczán az övéké
vel.

• ■ ■ hogy Késmárky Kornélt a visszavonulás 
gondolata foglalkoztatja. Ezt megelőzően azon
ban még Bódossyt szeretné legyőzni.

. . hogy a stuttgarti híres sportpályát „Adolf 
Hitler Sport piát z" nak keresztelték el. Hir sze
rint, legközelebb Göring és Goebbels nevel is 
ott fognak dlszlcgnl cgy-egy sporttelep kom
lói. zalán.

.. . hogy Mar Sclimcllng meglépett habáraival 
'hazaérkezett Németországba. Otthon elbeszélte, 
hogy Dcmpscy és legyőzője: Boer kiktsérték t: 
hajúhoz és hogy főleg Raer ugy viselkedett 
vele szemben, mint egy igaz barát. (Miért ne? 
Knock out után a győztesnek Igazán nincs oka 
haragudnia . ..)

...hogy Sclimellng Anny Ondrával tartaná’i 
tskiivöjénck napját titokban tartja, noha nincs 
semmi oka attól tartani, hogy kiszámolják ...

... hogy a Stullgarter Sportberlcht szerint 
Budapesten egy százezres nézősereget befogadó 
stadion épül. Vájjon melyik várossal téveszti 
össze a lap Budapestet?

. .. hogy Pádon még mindig játszik a francia 
Válogatott vlzipóló csapatban. (Jól állhat az 
Utánpótlás a volt világbajnok-csapatban.)

■ • hogy Geo Kurney, a néger botoló, helyre- 
iyazifási nyilatkozattal kereste fel szerkesztő- 
régünket arra vonatkozóan, hogy leveleit a 
bájos hölgyhöz nem egy nyolcadik gimnazista, 
Jianem egyik kiváló botolónk Irta. Még pedig 
olyan eredménnyel, hogy a szép szőke leány 
már nem idegenkedik közeledésétől.

. .. hogy az utánpótlás túráján a legtöbb női 
írásit levelet Laky kapta, akit Bözsi követett 
r— majdnem holtversenyben.

. . . hogy a MUE túrája lesz nz első, amelyen 
U (luknak női ulitársuk lesz. Tóth Ilonka lesz 
'tz, aki bejárta a dalmát városokat.

. .. hogy két kitűnő tdvónőnk összemérte 
erejét, még pedig tőr nélkül. Ok: egy csinos 
főhadnagy. (No de, hölgyeim, borversenyt ren
dezni egy ilyen csekélységért...)

.. . hogy Lantos Laci lett a MUSz hivatalos 
Vőndnrtrénere. Az uj vándortrénernek van egv 
specialitása: gyermekkertész. Nevelése alatt áll 
harminc darab fí—12 éves úszó.

...hogy az ETC egyik kiváló hölgyalléláia 
IPem sokat ad arra, hogy csinosan jelenték 1 
meg a pályán. Azt beszélik, hogy a román- 
'magyarra gyűjtés utján uj felszereléssel lepik 
meg.

... hogy az Atlétaszövetség tanácsát élénken 
'foglalkoztatla nz a kérdés, hogy Lindncr, az 
ifjúsági bajnokságban 100 méteren elért má
sodik helye érvényes e, vagy nem. A fiú korú- 
Vál fogva ifjúsági versenyző. (Tudása szerint 
'is.) I)c egyszer elindult egy meghívásos szenior- 
Versenyen. Vájjon hogy oldják meg a gordiusi 
csomói?

.. hogy Orczán. a Tour de Hongrie hőse 
olyan fitten érkezett a célba, hogy az ottlévő 
hölgyeknek bókokat és kedves meséket mon
dott, éppen agy, mintha autóból nézte volna 
végig n versenut.

. .. hogy a BBTE vlzlpólócsapalának négy 
tagja szorgalmasan evez és készül n bajnok
ságra. I.ányi Gyurka szerint kitűnő négyesünk 
lesz. (Es a vlzipóló? Na, majd nz evezősök...)

Vasárnap Írországba 
érkexett ax olasx r&pülöraj
Balbo miniszter nyilatkozata az amsterdam! 

katasztrófáról
London, julius 2.

(A Hétfői Napló tudósilójának telefon
jelentése.) Vasárnap délben 12 óra 30 perc
kor az cszakirországi Londonderry kikötő 
felelt

megjelent a 24 gépből álló olasz repülő
raj.

Az élen Balbo tábornok hidroplánja ha
ladt és az ő gépe szállt le elsőnek a tenger 
színére. Balbo minisztert Grandi londoni 
olasz nagykövet és a hatóság képviselői, va
lamint a hatalmas főnyi közönség meleg 
ünneplésben részesítette. Az olasz repülőraj 
kedvező időjárási viszonyok mellett 

rövidesen tovább startolt az izlandi 
Rejkjavik kikötőbe.

Az Amsterdam —Londonderry czerkilomé- 
leres útszakaszt átlag 200 kilométeres órán 
kénli sebességgel a legsimábban tette mc$ 
a repülőraj.

Amszterdamból jelentik: Vasárnap reg 
gél 7 órakor startolt Balbo miniszter és a; 
olasz repiilöraj Londonderry felé, a star 
előtt Balbo nyilatkozott az amszterdam 
katasztrófáról, s kijelentette, hogy a szeren 
esetlenséget

a lezuhant gép pilótája okozhatta, 
mert nem ügyelt eléggé a leszállásnál. A 
tenger hullámverése a hidroplánjának úszó 
talpait széttörte s igy fordult fel a hidro 
plán.

Kifosztotta apósát és Buda 
pestre szökött egy nagyvárai 

fogtechnikus
A budapesti hatóságokhoz értesítés érke

zett Nagyváradról és Aradról egy különös 
bűncselekmény ügyében. Az értesítés szerint 
Nussbaum Dezső ismert nagyváradi fog
technikus

kifoszolla apósát, Mózes Mihály keres
kedőt, majd megszökött a városból és 

Budapest felé vette útját.
Nussbaum nemrég vette feleségül a keres

kedő leányát, akivel nyugodt, harmonikus 
házaséletet élt, de a fiatalasszony szüleivel 
gyakran támadt nézeteltérése. Arra azonban 
senki sem gondolt, hogy ezeknek a differen
ciáknak milyen furcsa következményei 
lesznek.

Három nappal ezelőtt Mózes Mihály meg
döbbenve állapította meg, hogy veje formáli
san kifosztotta:

a kereskedő egész készpénzvagyonát, 
310 ezer lejt — ami kb. 10 ezer pengő
nek felel meg — magúhoz vette és el

tűnt Nagyváradról.
Az após a rendőrségre sietett s a nyomo

zás megállapította, hogy Nussbaum autó
taxin Aradra hajtatott, itt átszökötl a hatá
ron és Budapest felé vette útját.

A nagyváradi fogtechnikus szökéséről 
ezért küldtek értesítést Budapestre 

és most itt keresik az apósa vagyonával 
megszökött Nussbaum Dezsőt.

VÁLOGATOTT KERÉKPÁROSAINK GYŐZELME 
BÉCSBEN.

Bécsitől jelenük: A magyar—osztrák országok 
közötti kerékpáros versenyt vasárnap bonyolítot
ták le nz uj bécsi stadionban. A verseny kél 
huszunölkilóméleres molorvezeléses futamból 
Alii. A magyarok mindkét futamot megnyerték és 
végeredményben 14:8 arányban győzlek. Az első 
futamban Szekeres Béla 24 p. 04 mp-es idővel 
mintegy hélszáz méterrel előzte meg Istenest a 
célban, majd őket az osztrák Sivoboda és W'eízs- 
mayer követte. A második futamban Istenes győ
zött 24 p. 19.2 mp-cl Wcissmaycr és Smobodával 
fezemben, mig Szekeres a negyedik helyre szorult.

„RVHA.SZABÁSZAT“ EGERBEN
Eger, julius 2.

Nagy érdeklődés előzte meg nz FTC. vlzipóló- 
csapatnunk cg. i szereplését, minthogy a zöld
fehérek nz utóbbi időben javuló formát mulat
tak. Az. érdeklődést nagy csalódás követte, mert

nz FTC-I n MESE könnyedén és fölényesen 
5:1 (2:0) arányban legyőzte.

A MESE góljait Tarródy (2), Mátray (2) és Fű- 
• ép, mig ar FTC egyetlen gólját négymélcrcs- 
böl Házy dobta.

GYŐZŐIT AZ ATTILA ÉS AZ UTE 
ROMÁNIÁBAN.

Nagybányáról Jelentik*.  A miskolci Attila, a 
P/iőnír csapatával játszott s nagy fölényben 
3:0 (1:0) arányban győzött. A 39. percben Zi
lahit, a II léliclö 18. percében Kovács III. s vé
gül a 40.-ben Mátéffy rúgta n gólokat.

l jelentik: V UTB a Barkókba 
együttesét 4:0 (4:0) arányban fölényesen verte. 
A gotok közül hármat Kállay, egyel pedig Ung
vári szerzett.

>.' Pelneliózy főhadnagy nyerte a honvédtlsz- 
trk modern penlatlon versenyét. A vasárnap 
befejezett katonatiszti verseny győztese, Pelne- 

Imre 14 ponttal, Joós Miklós és Szabó 
lóhadnagvok elölt.

X Az Elektromosok nyerték a IV. osztályú 
tcnnlszbainokságol. Nagyszámú, előkelő közön- 
»ég elöli tolullak meg a negvedosrtnlyu csa- 
j*-« ’i*■•  jnol 1 utó ni i kereM t az Elektromos 

'*  1 én. A döntői a Síiéit ellen I 2
uimnb.o! ny ruk nz EMTE tennluezől, akik . 
ti szakértők -./érint favnrilj.il n III, osztály- 
’mk H i io/o eredmények: EMII- -Phöhtis 
5:1, EMTE VAC 3.3, EMTE -NTE 0:0.

(HÍREINK ELEJE A 7. ÉS 8. OLDALON.) 
' — Védekeznek az aranyalapon álló országok.

Bernből jelentik: A Svájci Távirati Iroda londoni 
tudósítója a londoni svájci küldöttség köréből 

, vett értesülés alapján a következőket jelenti: 
Az aranyalaphoz ragaszkodó államok clhatá- 

; rozlák, hogy szoros együttműködéssel megvédik 
valutáikat és ebből a célból már meg is lelték 
a szükséges intézkedéseket.

— Gazdaságpolitikai est a Lipótvárost Társas
körben. Fabinyi Tihamér dr. kereskedelmi mi
niszter ur hétfőn, julius 3-án este órakor 
megjelenik a Lipótvárosi Társaskör (V.. Lipót- 
körut 1.) ünnepi vacsoráján és nyilatkozni fog 
kereskedelmi, ipari és közlckdési politikájának 
reform-terveiről. A vacsorán résztvesznek Hu
szár Aladár dr. főpolgármester ur, Kozma Jenő 
dr., Dési Géza dr. és Pavr Hugó országgyűlési 
képviselő urak, valamiül közéletünk több kitű
nősége.

— Tűzvész Dombóvár mellett. Dombóvárról 
jelentik: Eszlény községben ismeretlen okból 
kigyulladt és porráéget három lakóház és több 
melléképület. A kár igen jelentékeny. A tiiz 
okúnak kiderítésére megindult ’ " '

— Szocialista gyűlések, 
párt vasárnap Sasahalmon, 
Cinkolán és I*'! .... r..L:í................
Itákospalotán Propper Sándor c; 
képviselő nagyobb beszédet mondott, ... 
a kormány gazdasági politikájút bírálta.

— Egy burgenlandi szcrelmespár öngyilkos
sága. Győrből jelentik: A Burgcnlandban lévő 
Nemesvölgy községben községben Tallér Kon- 
rad, egv oltani jómódú földbirtokos 26 éves 
lia régebben udvarolt Brensche.ff Anna 23 év.’s 
leánynak. A szerelmesek tegnap találkozót ad
lak egymásnak. do azon megjelentek a fiú 
szülei és szemrehányást leltek a leánynak, miért 
fogadja el a fin udvarlását. A leány elkesere
désében hazarohanl, ecet savval megmérgerte 
magát és meghalt. Amikor Tallér értesült sze
relmese öngyilkosságáról, kénsavat ivott. Sú
lyos állapotban vitték kórházba.

— Véres verekedés a pékiizletben. Győrből 
jelentik: özv. Varga I.ászlóné pékiizletébcn 
Szabó Gyula és Glück Sándor péksegéd össze
verekedtek. Szabó fejszével támadt Glückrc, 
akit suyosan mcgsebcsilell. aztán cl akart me
nekülni. de a vasárnap déli győri korzó közön
sége elfogta és rendőrnek adta ál.

O Magyar Ruggyantagyár R.-t. közgyűlése 
az 1932. üzletévre 1 pengős osztalék kifizetéséi 
határozta cl. A 7. számú részvénysz.elvényck ju
lius hó 1-től kezdve a vállalat pénztáránál, va
lamint a Wiener Bankvcrúr. budapesti főpénz
táránál válthatók be.

Az t rlkánv-Zsilvlilgyl Magyar Kőszén
banya Részvénytársaság igazgatósága az 1931. 
üzlelvvrol áthozott 1,097.569.07 pengő nvcrc- 
scgclővilel, valamint az 1932. üzletéiben elért 
703.827.26 pengő nyereség alapján rendelke
zésre álló összesen 1,801.296.33 pengőből a 
julius 6-ra egybehívott közgyűlésnek részvé
nyenként 5 pengő osztalék kifizetését fogja 
javasolni.

A Goldberger Sám. é.s Fial Rt. részvé
nyenként 2.50 pengő osztalékot fiz.cl a vállalat 
főpénztáránál (V.. Arany János-utca 32.) vagy 
a Kereskedelmi Banknál. Uj tagokul az igaz
gatóságba Pap tiéra hálót választották meg.

A 
a vizsgúlal.

A szociáldemokrata 
Peslszenllörincen, 

Rákospalotán tartott gyűléseket, 
r országgyűlési 

, melyben

— Klsszakasz a pótkocsikon. A BSzKRT ab
ból a célból, hogy a közönség a jelenlegi „Iíis- 
szakasz“-ok közbenső megállóhelyeiről a kö
vetkező „Kisszakasz**  megállóhelyeire az eddigi 
12 fillér helyeit 6 fillérért utazhasson, julius 
3-tól, hétfőtől kezdve kisérlelképen a 3-as, 6-os 
és 10-es viszonylati! vonatok pótkocsijain is 
életbelépteti a kisszakasz-rendszert. A pótkocsi
kon a Kisszakasz-halárok eltérnek a motor
kocsikon érvényben lévő Kisszakasz-halároktól. 
A megállóhely-oszlopokon kifüggesztett hirdet
mény feltünteti azokat a szakaszhatárokat (I. 
vagy II.I, amúyek az olt felszálló közönségre 
nézve előnyösebbek és tájékoztatást adnak 
afelől, hogy az uj előnyösebb szakaszbeosztás 
kihasználása céljából a motorkocsi (I.) vagy a 
pótkocsi (II.) első perronjára keJl-c felszállni.

— Sulyos motarkcrékpárszerencsétlenség 
Kispesten. Vasárnap délután Zachár Vilmos 
20 éves szerelő motorkerékpáron atyjával 
Kispesten az Üllői-uton haladt Budapest 
lek*.  Egy előttük halad ófuvaros kocsi jelzés 
nélkül befordult és igy összeütköztek. A fia
tal szerelő koponyaalapi törést és sulyos 
belső sérüléseket szenvedett, apja könnyebb 
zuzódásokkal menekült meg. Mindkettőjüket 
a Szent Islván-kórházba vitték.

— Halálos hintázás. Gyöngyösről jelentik: 
Á közeli Abasár községben búcsú volt. Kim-*r?.  
Gyöngyösről egy hajóhintás is és az egyik 
hintázó olyan magasra vitte fel a hintát, hogy 
eltörte » ...........

a -------  ---- v8v mogjcicnikui
levő asszony mellé cselt, aki önkéntelenül hoz
zányúlt a vezetékhez, amely nyomban megölte. 
•t kisleány is odakapott a vezetékhez és meg- 
bénullan összeesett. A bucsumulalsúgnak a tra
gikus csel következtében nyomban vége lelt. A 
vizsgálatot megindították a felelősség megálla
pítására.

a villamospózna egyik porcellánját 
vezeték leszakadt és egv kisgyerekkel

Magyar Légiforgalmi Rt
IV, Váci utca I ♦ Tctefón 81-8-88

NYÁRI MENETREND
7.15 13.40 ind. BUDAPEST érk. 13.20 18.55
8.50 15.00 érk. WIEN ind. 12.05 17.30

Naponként, vasárnap kivételével.
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Az autóbusz Váci-utca 1. szám alól 40 perc
cel a repülőgép indulása előtt indul.

Kombinált repülő-a itobusz és hajójegyek 
a Budapest—Wien vonalon 52 — pengős 

árban oda-vissza.
Leveleit és csomagjait küld/e légipostán / 
Menotrcudet vagy díjszabást kívánatra 

bérmentve küldünk.

„Németország a lég. 
békésebb nemzet, de 

békén kell hagyni" 
Göring nagy beszéde a békéről

Kolberg, julius 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonja 

leütése.) Göring porosz miniszterelnök va
sárnap beszédet mondott egy hazafias önné- 
pélyen, amelyet a városnak Napóleon had- 
serege ellen való megvédése évfordulója al
kalmából rendezlek. Göring beszédében 
többek között a következőket mondotta:

— Németország békét akar és mert bé
két akar, azért állította tudatosan a múl
tat a jelenbe.

Nem akarunk támadni, de nem is en
gedjük, hogy bennünket megtámadja

nak. i
Senkitől semmit sem akarunk elrabolni, de 
nem akarjuk, hogy tőlünk valamit elrabol
janak. Tudja meg a világ: Németország népe 
a legbékésebb nemzet, de békén kell hagyni. 

uj Németország nem hajlandó megen
gedni, hogy békéjét megzavarják.

’ izgaiinas küzdeiem egy ÖngyilkosjelUIltcl a 
győri Dunán- Győrből jelentik: Schönfeld An
dor 51 éves jómódú győri trafikos vasárnapra 
virradó éjszaka györszigeti falúdról a Dunába 
vetette magát. A hidőr és egy vaseszlerg; ílyos 
felfedezték az öngyilkosságot és hosszas, iz- 
galmas küzdelem után sikerült kimenteniük 
Schönfeldet. A vizsgálat megállapítása szerint 
Schönfeld összeveszett feleségével s ezért akart 
meghalni.

— Mosdó n zsebben a legtalálóbb elnevezése 
a Lavette néven most forgalomba került koz
metikai újdonságnak, mely arcot és kezel tisz
tit. iidit, fertőtlenít víz, szappan, törülköző 
nélkül.

— Meg van oldva a gordlusl csomó! Legtöbb 
gondot okozott eddig a fejmosás. Nincs idő
pazarlás, kényelmesen öltözhet, mert a „Féke- 
tefejü Száraz Shainpoon"-nal 3 perc alatt cso
dás, ondolált frizurát nyer!

— Kivételes alkalom mértékűláni férfiruha- 
rcndelésre csak julius 3—8-ig. Az előrehala
dott idény miatt raktárunkon megmaradt sző- 
velmaradékokból rendelhető mérték után lég- 
divatosabb férfiöltöny 40 pengőért. Ruhakeres- 
kedelmi Vállalat, Ferenc-körut 39, I. em. Egy
szeri rendelés elég, hogy állandó vevőnk ma
radjon.

— A kifinomodott francia közönséget is meg
hódította a legutóbbi párisi nemzetközi kiállí
táson a Sulfamyl kénpuder, mely csökkenti a 
mirigyek faggyutermelését és igy megszünteti 
az arc zsírosságát. A napfény okozta szépiák 
és foltok ellen kérjen kifejezetten „fényvédő4 
Sulfamyl kénpuderl.

— Egy nagyvilági hölgy mondja: Egy szám
mal kisebb cipőt hordok kényelmesen, amió'a 
belenként két lábfürdőt veszek evőkanálnyi 
Szent Rókus lábsóval. Lábaim szépek, karcsuak 
maradnak, bokáim nem duzzadlak, lábfájásom 
megszűnt, tyúkszemeim elmúllak.

Budapesti lóversenyek 
Reichsherold nyerte a báró 

Wenckheim Béla emlékversenyt
A júliusi miiing második napján, vasárnap, 

az egyik legrégibb klasszikus verseny a Báró 
Wenckheim Béla emlékverseny került sorra. Az 
értékes dijat az osztrák tulajdonban lévő 
Reichsherold nyerte meg, biztosan háromnegyed 
hosszal előzve meg a sokáig vezető Marocco-t 
és Palmyra-l. A versenynek ulókövetkezményei 
is voltak. Weissbach Károly lovászOut Marocco 
lovasai, miután több ellenfelét akadályozta, ju- 
liu hóra a lovaglástól eltiltották. Sporiszem- 
ponlból jelentős esemény Festetics György her
ceg Cnghostro-jának újabb pompás stilusu győ
zelme a Lomnici handicapban. Két meglepetés 
is adódott Anubis II. és Rcpiis nyerései révén. 
Ez utóbbi győzelmére több, mint huszonkétsze
res osztalékot fizetett a totalizatőr. A részlete*  
eredmény a következő:

I. FUTAM: 1. Luczenbacher R. Livius (4 reá) 
Scjbal. 2. Ducky (4) Balog, 3. Hárem (12) Vasas. 
Tol.: 10:10. — II. FUTAM: 1. Zangen I. Anubis 
II. (10) Szilágyi, 2. Suhanc (12) Kollár). 3. 
Fontos (lj<í) Sejbal. Fm.: Araló, Pici, Kopó, 
Ilka, Zsuzsu, Parsifal, Sóskifli, Alisia, Kobenzl. 
Tol.: 10:112, 29, 29, 18. — III. FUTAM: 1. Fe- 
néki ménes Cagllostro (pari) Esch, 2. Pagann 
(10) Szilágyi, 3. Bravó {2%) Teltschik. Fm.: 
Eleike, Frcya, Bonaparte, Léda 11., Minek?. Gay 
Marika. Tol.: 10:18, 12, 23, 14. — IV. FUTAM:
1. Slall Landswcrth Reichsherold (6/10) Tuss,
2. Marocco (10) Weissbach, 3. Palmyra (3) 
Teliseink. Fm.: Szép Angval, Grey hope, Pálosi. 
Tol.: 10:14, 14. 28. — V. FUTAM: I. Hűlnie Gy. 
Gheeky (4/10) Tellschik, 2. Balsors (3) Szokolai.
3. Vádlóit (12) Balog. Tol.: 10:14. — VI. FUTAM: 
1. Turcsyn Gy. Repris (10) Szenlgyörgyi. 2. 
Leonóra (3) Scjbal. 3. Mint a madár (3) HM- 
scher. Fm.: Fonólány. Africanus, Urfl, Coruna, 
Arme Gredl. Nem baj, Napfény. Brassó. Bajo
san, Horniss, Blue Cyprus, Vadvirág. Tót.*  
10:227, 53, 25. 21. - VII. FUTAM: 1. Issekutz 
Gy. Csoda (l*/<)  Halscher, 2. Ragyogó (1 Ví) 
Kollár, 3. Sylva (6) Szenlgyörgyi. Fm.: Verity. 
Marlinsberg. Aida. Ignác. Tol.: 10:23. 12, 13. 16. 
Az Anubis II.—Cagllostro kettősfogásra az osz
talék 5:104.50,
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