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Halálos aulókatasztrúla történt 
vasárnap délutána Svábhegyen
Egg Építési uálialEíozé frissen lavitott anwiénalt a fékj@ felmondta 

a szolgásaiét - o gép a heggoidalnaK rohant, Osszezuzódott 
a mereded szimataién és maga alá temette utasait

Egy halolt, St sulyos sebesült
Vasárnap délután 7 órakor megszólalt a 

telefon a mentők Markó-utcai palotájában 
és egy ijedt hang jelentette:

— Kérünk sürgős segítséget. A Svábhe
gyen az Ada-laki fogaskerekű állomásnál 
súlyos autószerencsétlenség történt. Több 
sebesült van.

A riasztó hirre a mentők két autóval vo
nultak ki. A Svábhegy csúcsa felé, az Ada- 
laki fogaskerekű állomásnál a vasárnapi ki
rándulók és autótársaságok hatalmas gyű
rűje fogott körül egy felborult, összetört, ha
talmas szül ke Austro-fíaimler túraautót.

Az összetört autó alatt és mellett sebe
sült férfiak és nők feküdtek hangos jaj

veszékeléssel, vérbefagyva.
Csakhamar tisztázódott, hogy rendkívül 

sulyos autószerencsétlenség történt, amely
nek

egy halottja és öt sulyos sebesüitje van.
Spitzer Mór 59 éves építési vállalkozó au

tójával történt a katasztrófa. Spitzer Mór a 
Mártonhegyi-ut 31. számú saját villájában 
lakik feleségével és 17 éves Baby Mária nevű 
leányával. Spitzer Mór ma délután autó
kirándulásra indult a családjával. A Bp. 
22—583. rendszámú kocsiját Patocska Já
nos sofőr vezette. A családtagok közül 
Spitzer Mór, a felesége és a leánya foglal
tak helyet az autón, valamint Spitzerné nő
vére, dr. Császár Jenőné, az Újságírók Kór
ház- és Szanatórium-Egyesülete orvosának a 
felesége. Magukkal vitték a kirándulásra a 
szobalányukat, Pallag Juliskát is, aki a 
sofőr mellett ült.

A túraautót néhány nappal ezelőtt
Spitzer Mór generáljavitásra adta át a 

Thék Endre-utcal Dedics-garázsnak.
A generáljavitásnál természetesen, mint 
ilyenkor szokás, a fékberendezést is meg
igazították. Azóta csak néhány rövid utón 
használták a kocsit és ma indultak vele elő
ször hosszabb kirándulásra, amely azután 
halálos katasztrófával fejeződött be.

Pontosan félhat órakor indult el a kocsi. 
A Pasarétre rándullak ki, utána a Mártonhe- 
gyi-utról bekanyarodtak az Istenhegyi-utra 
és az Ada-laki megálló irányába igyekeztek.

Az Ada-laki fogaskerekű megálló tájékán 
erősen lejtős az út.

A lejtős út egyik oldalún a hegyoldal hú
zódik el, a másik oldalút pedig fákkal bo

rított szakadék szegélyezi.
Párszáz méternyire jártak a megállótól, mi
kor Spitzer Mór, aki maga is jó autóvezető, 
észrevette, hogy a kocsi sebessége cgvre foko
zódik. Attól tartott, hogy baleset történik és 
idegesen rászólt a sofőrre:

— Mit csinált? Miért nem fékez?
Potocska János szemmel láthatóan teljes 

erővel fékezett, majd hátrafordulva halálsá
padt arccal, rémülten mondotta gazdájának

— Nem bírok a géppel! Szent Isten, hi
szen ez a fék elromlott...

Most néhány rémült és fejveszett pillanat 
■(•vetkezett. Az autó utasai halálraváltan 
emelkedtek fel az ülésről, a kocsi pedig féke- 
veszetten, óriási sebességgel robogott lefelé n 
lejtős ufón.

A soffőr az utolsó pillanatig sem vesztette 
el lélekjelenlétét és minden lehetőt elköve

tett, hogy a szerencsétlenséget megakadá
lyozza. Sok választása azonban nem vol*

Két ut állt előtte: vagy a szakadéknak 
engedi az autót vagy pedig a hegyoldal

nak kormányozza,
mert a fék elromlása következtében a kocsit 
képtelen volt megállítani. Potocska János a 
második lehetőséget választotta. Attól tartott, 
hogy ha a szakadéknak kormányozza az 
autót, a kocsi feltétlenül lezuhan, mig ha a 
hegyoldalnak kormányozza a gépet, több re
ménye mutatkozik apnak, hogy kisebb bal
eset árán usszák meg a veszedelmet.

A sofTör megfordította a kormánykere
ket. mire

a sebesen robogó autó teljes erővel 
nekivágódott a hegyoldalnak. Az irtó
zatos erejű ütődés következtében a ko
csi összetört, az utasai közül néhúnyan 
kiröpültek az ülésből, néhúnyan pedig 

a kocsi roncsai alá kerültek.
A következő pillanatban jajveszékelés és 
segitségkiáltozás lármája verte fel a fogas

Pusztító orkán tombolt vasárnap 
a Balaton körül

Veszélyben forogtak a hajók a háborgó Balatonon —Cserkészfiuk izgalmas 
életmentést bravúrja — Pánikszerű jelenetek a vihar miatt, amely 

elnémította a rádiót
Szombaton az egész országban ősziesre for

dult az idő és a hőmérséklet az ország nagy 
részében órák alatt 13—14 fokra is süllyedt le

A lehűlést az adriai elklon okozta, amely 
különösen a Dunántúlon tette viharossá az 

Időjárást.
A Meteorológiai Intézet vasárnap kiadott je

lentése szerint
az időjárás továbbra Is őszies marad.

Az időjárásban majd csak akkor lesz változás. 
ha a ciklon dél felé vonul. Ezért a Meteoroló
giai Intézet vasárnapi prognózisa ugy szól, 
hogy:

„Az Időjárásban a csapadék csökkenésén 
kívül lényeges változás nem várható**.

A Dunántúlon tomboló orkán
a Balaton környékén mutatkozott a legve

szedelmesebbnek.
A Balaton menti fürdőhelyek közönségének 
egészen szokatlan színjátékban volt része.

cmelctmagas hullámok csapkodtak a vi
harzó Balatonon

és a hatalmas hullámok különösen a som agy - 
megyei oldalon jelentetlek veszélyt mindjárt 
az orkón megindulásakor a kirándulóba jókra 
Amikor az orkán megkezdődött, a balnfoni 
Imjóstársaság gőzösei, továbbá a kolhphnjók 
vitorlások, csónakok serege

valósággal menekült a partok felé.
Valóban a csodával határos, hagy a: ítél étid fi 
ben egyetlen halálos szerencsétlenség sem tűr 
tént. Pedig

a borzalmas orkánban Igen sok hajó for
gott veszedelemben.

A balatoni gfizhnjólársnség Tünde nevű gőzöse 
az óriási hullámverésben kritikus helyzetbe ke 
rült és

kerekű állomás környékét:
a kiránduló társaság a soffőrrcl és a 
szobaleániiyal együtt véresen feküdt az 

ut porában.
így akadtak rájuk a mentők, akik nyom

ban hozzáfoglak, hogy első segítségben ré
szesítsék őket. Potocska János soífört vet
ték először ápolás alá, aki az autó alá ke
rült. Kiemelték, segíteni azonban már nem 
tudtak rajta:

a szerencsétlen .Cnüjyr .tejjel zuhant 
neki egy kősziklának, a feje szószoros 
értelmében szélzuzódolt, koponyaalapi 

törést szenvedett és szörnyethalt.
Ezalatt a többi sebesülteket is első segít
ségben részesítették. Spitzer Mór a fején, 
homlokán, fejtetején kapott sebeket, azon 
kivül agyrázkódást szenvedett. Spitzer 
Mómé a karján és a fején sebesült meg. 
Dr. Császár Jenöné agyrázkódást és zúzott 
sebeket szenvedett. Pallag Juliska szoba 
leány a karján, térdén, lábszárán és fején 
sérült meg. A legsúlyosabban Spitzer Baby

csak a legnagyobb erőfeszítéssel sikerült 
a hajót megmenteni.

A Tünde zsúfolva volt kirándulókkal és a ve
szedelmes helyzetbe jutott gőzösön

pánikszerű jelenetek játszódtak le.
Hogy a helyzet milyen veszedelmes volt, azt 
eléggé jellemzi, hogy a Tünde közelében a vi
harban hányódó

két uszályliajó menthetetlenül elsüllyedt.
Az Ítéletidőben a hajók természetesen nem jut
hattak rendeltetési helyükre és a hajókat teljes 
gőzzel a legközelebbi kikötőbe vezették. Így 
szombaton körülbelül

150 kiránduló tűnt cl, 
akik — mint mára kiderült — a különböző ki- 
kCl’kbcn, nagyrészt

a hajókon töltötték az éjszakát.
A hajóközlckedés természetesen teljesen meg 

szűnt s mini lapunk más helyén közöljük, a 
bnlnlonúliiszó bajnokság résztvevői a siófoki 
oldalról sem juthattak ál balatonfüredi jarlra. 
a verseny startjához és ezért

a balalonáluszóverscny elmaradt. 
Fonyód közelében Izgalmas életmentést végez 
lek a porion láborozó cserkésze';. l.edcczi 
Benő borbélysegéd a barátjával csónakázott a 
oart közel” n.

Az orkán felfordllolta a csónakot,
L deczi és barátja a Ifibb méter magasságra 
-«i-k< *'>  hullámok közé körüliek, mire a pár 
len táborozó cseri szók közül Földes Imre. 
Szabó Gyula és Kodrik Ferenc a segítségükre 
lellek •

A vlhnrzó Balatonon percekig tartó Izgal
mas életmentés otán sikerült mindkettőjü

ket megmenteni.
Az izgalmas életmentést nagy tömeg nézte végig

Mária sebesült meg:
a fiatal leány koponyaalap! törési szén 

vedelt és sebesülései életveszélyesek.
A mentők, akik két autóval érkeztek, a 
kocsikra emelték a sebesülteket és vala
mennyit a Sicsta-szanatóriumba vitték. 
Spitzer Mór, Spitzer Mónié, dr. Császár 
Jenőné és a .szobaleány sebesülései súlyo
sak, de nem életveszélyesek, ellenben

Spitzer Baby Mária állapota válságos 
és a szerencsétlen fiatal leány élet és 

* " halál között lebeg.
A főkapitányságról a késő esti órákban 

rendőri bizottság ment a Siesta-szanató- 
riumba és kihallgatta Spitzer Mórt, aki 
időközben magához tért. Az építési vállal
kozó mondotta el azután a szerencsétlenség 
részleteit és azt vallotta, hogy a katasztró
fát az okozta, hogy a fék felmondta a szol
gálatot.

A rendőrség szigorn vizsgálatot indított 
annak a megállapítására, hogy a sulyos 
szerencsétlenségért kit terhel a felelősség.

és a fürdőzőközönség lelkesen megéljenezte az 
életmentő cserkészeket.

Az orkán
a telefon- és lávlróvezctékekel Is megron

gálta.
úgyhogy a budapesti telefonközpont órákon 
kérésziül nem tudod a balatoni fürdőhelyek ál
lomásaival összeköttetést l< lesileui. A vihar 
ereje még ma délelölt is olyan erős volt, hogv 

a Tihanyban felfektetett kábeleket szét
szakította.

A tomboló viharban n lakihegyi leadó uö- 
rülhelül két órára be Is szüntette műkö

dését
éj egészen a déli órákig néma maradt a buda
pesti rádió.

A balatonkörnyéki fürdőhelyeken szombaton 
eslc és vasárnap reggel valósággal

pánikhangulat uralkodott.
Az ..ellőni* ’ kirándulók hozzátartozói kétségbe
esetten sietlek felvilágosításért a csendőrségek- 
hoz, amelyek azonban maguk sem tudtak tá
jékozódni a helyzetről, mivel

a vihar minden közlekedést és hírszolgá
latot lehetetlenné telt.

Délelőtt azután kissé megnyugodott a vihar. 
délben kisülöd a nap és délután már a fürdő- 
helyek nagyrésze visszanyerte rendes nyári ke 
pét: a fürdőközönség felöltök nélkül korzózott 
a sétányokon és többen már vitorlásokkal is 
a vizre merészkedtek. A szél azonban még min
őig erős és a normál*  hajóközlekedési még 
.'■lulán cm sikerült teljes mértekben helyre
állítani.

Délután főként T»bnn» felé közlekedtek " 
hajók,

amelyek a Károly király emlékünnepélyre vit
tek nagyszámú ünneplő közönséget.
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Lamotte tanácsnok Zürichben uj 
fővárosi kölcsön felvételéről tárgyal
Kettős kölcsöntárgyalások Svájcban — Bud miniszter három éven 
át összesen 90 millió pengőt szeretne lekötni svájci bankoknál

Svájcban egyszerre kél irányban is foly
nak most magyar kölcsön felvételét célzó 
tárgyalások. Hátlap Miklós kereskedelemügyi 
államtitkár nz építőipari konferencián pár 
nappal ezelőtt azt a feltűnést keltő kijelen
tést téllé, hogy Bud János kereskedelmi mi
niszter Svájcban tárgyalásokat folytai, ame
lyeknek az a céljuk, hogy három-négy éven 
át évi 20 -30 millió pengő építési kölcsön 
felvételéi készítsék elő. E kölcsönök felvéte
lével és az építőipari érdekeltségeknek való 
átnyujlósával a kereskedelemügyi miniszter 
biztosítani akarja legalább három-négy éven 
át az építőipari tevékenység zavartalan me
netét.

A legilletékcsebb helyről úgy informálták 
ebben az ügyben a Hétfői Napló munkatár
sát, hogy a kereskedelemügyi miniszter a 
jelenlegi súlyos gazdasági viszonyok közölt 
az építőipari válságot tartja a legaggasztóbb 
jelenségnek.

Az építőipari munkásoknak ugyanis 
több, mint nz ötven százaléka munka- 
nélkiil áll és a testületileg nyilvántartott 
építőiparosok közül csak minden har

madiknak van munkája.
Bud János kereskedelmi miniszter mielőtt

lenül segíteni kell és a segítés módja nem le
het más, mint olcsóbb hitelek nyújtása. De 

tárgyalások folynak Svájcban a végleges 
fővárosi kölcsön felvételéről is.

A főváros pénzügyminisztere, dr. Lamotte 
Károly pénzügyi tanácsnok Zürichben tar
tózkodik. A tanácsnok nyári szabadságát 
tölti Svájcban, de

a polgármesterrel történt előzetes meg
beszélés alapján ezt a svájci nyaralást 
arra használja fel, hogy a végleges fővá

rosi kölcsön felvételét előkészítse.
főváros néhány héttel ezelőtt vette fel aA .

nyolcmillió dolláros függőkölcsönt, amelyből 
az üzemek beruházási programját fogják 
végrehajtani. Ez a függőkőlcsön másfél esz
tendőre szól, tehát volna még idő a végleges 
kölcsön perfektuálására. Mivel azonbun a 
munkanélküliség egyre ijesztőbb arányokat 
ölt, a fővárosnak is ki kell vennie a maga ré
szét az ipar támogatására vonatkozó kötele
zettségből. A fővárosnak különböző beruhá
zási tervei vannak, amelyeknek végrehajtá
sára most volna a legnagyobb szükség, ne
hogy a télen a munkapiacon katasztrofálissá 
váljék a helyzet.

A főváros iparostársadalma, de az egész 
ország iparosai és vállalkozói is a leg
nagyobb érdeklődéssel és érthető izgalommal 
várják Búd János kereskedelmi miniszter és 
Lamotte pénzügyi tanácsnok svájci kölcsön-

c 
külföldi kölcsöntárgyalások felvételére hatá
rozta volna cl magát, alaposan tanulmá
nyozta a különböző iparágak helyzetét és a 
miniszterelnököt helyettesítő Vass József 
népjóléti miniszter elölt kifejletté nzt n ve-ncp/oicu miniszter ciotr Ki/ejtcire nzt n ve- uuiwiir p-i„u|v> .,
leményét, hogy nz építőipari válságon feliét-1 tárgyalásainak az eredményit.

Intim beszélgetés
Mayer Jánossal 

csöndes böjti ebéd közben
A földmlvelésügyl miniszter két tál étel közben beszélget 
a boletta-töryényről, amely szerinte kissé komplikált, 
a földmivelésügyi minisztérium ,,panamájáról" és a kard

csörtető kormánypárti képviselők kötelességéről
I lésügyi minisztert —* hogy a földmivelésügyi 
| szénaszállitások körül is bizonyos visszaélések 

voltak és a földmivelésügyi minisztérium tiszti-, 
karából is akadtak olyanok, akik ellen vizsgá
lat folyik.
A bolettáról való kedélyes hasonlat után en

nél a témánál egy kissé komorabb lett a tninisz 
tér hangja:

— Mielőtt eljöttem szabadságra, 
házlvlzsgálatot tartottunk a mlnisstérium- 

ban.
— Egyik miniszteri titkár klubtársa volt a le

tartóztatott Kelemen Aurél kormányfötanácsos- 
nak. A klubban, ahol találkozni szoktuk, tör
tént meg az, hogy baráti beszélgetés közben a 
miniszteri titkár elpanaszolta Kelemennek, hogy 
a fogait kezeltette, reparáltatta és most, hogy a 
kezelés befejeződött, olyan borsos számlál ka
pott, hogy nem is tudta kifizetni teljesen, ha
nem — dacára, hogy ez kellemetlen volt reá
nézve — ötven pengővel kénytelen volt a fogor
vosnak adós maradni. A baráti viszonynál fogva, 
amelyben ez a titkár Kelemen Auréllal állott. 
Kelemen felajánlotta,

hogy Inkább ő kölcsönzi neki azt az ötveu 
pengőt és fizesse ki a fogorvost.

— A házivizsgálat során azonban az illető mi
niszteri titkár produkálta azt a levelet, amelyben 
Kelemen Aurél még letartóztatása előtt igazolta 
ennek a kölcsönnek pontos visszafizetését.

Közben befejezte böjtös pénteki ebédjét a 
miniszter, rágyújtott egy szivarra. Talán már 
öi ült, hogy vége az ebéd alatti interjúnak, ami
kor a kővetkező kérdést vetettük fel:

— Nagy a kardesörtetés a hétfői pártérte 
kellette egyes képviselők részétől. Vájjon 
tényleg olyan mozyalmasnak igérkezik-e az ér
tekezlet, mint ahogy egyes cgységespárti kép
viselők nyilatkozataiból. olvashatót 
— Hát hiszen ezért jövünk össze, hogy meg

hallgassuk a képviselőket arról, hogy a választó
kerületükben mit tapasztaltak. De azért 

mégis csak az volna az igazi, ha a képviselő 
urak odakilnn most Inkább a választókat vl-

* lágosltanák fel
árokról a kérdésekről, amelyek különösen a 
gazdnközönséget érdeklik. Hiába, n bolettatör- 
vény egy kissé komplikált s éppen azért nem le
het fontosabb kötelessége egy képviselőnek sem. 
mint igyekezzék megmagyarázni a törvényben 
rejlő előnyöket a gazdaközönség legszélesebb ré
tegei elölt is, nehogy a szórványosan előforduló 
visszaéléseknek továbbra is terük legyen. Mi 
mindeneseim az értekezleten meghallgatjuk az 
esetleges panaszokat és kifogásokat s éppen 
érért ez nz összejövetel tulajdonképpen inkább 
RözvMlen beszélgetés lesz és az olt megvitatandó 
kérdésekre n lehetőség szerint megkeressük 
majd ar orvoslás eszközeit Is.

— S az értekez’ettel most már ugyebár 
megkezdődik a rnuaka. vége a pihenésnekf - 
kérdeztük a minis: ért.

Hévíz, aug.
(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójától.)' 

A hévízi fürdő gyógyszalonjónak vendéglőjé
ben, a baloldalon kétszemélyes kis asztalka 
várja minden nap ebédre Mayer János föld- 
mivelésügyi minisztert és feleségét. A többi 
fürdővendégek közöli szinte feltűnés nélkül, 
szerényen, kispolgári módra tölti idejét itt 
a magyar földmivclésügyi miniszter és lát
hatólag boldogan s megelégedettséggel élvezi 
azt a helyzetet, hogy távol van n napi politi
kától, nem kell konl'erenciázni, nem kell 
meghallgatni a miniszteriális referenseket 
és bár beosztott programot szerint, de úgy él
het, mint a többi polgára ennek a hazának

A kis lefoglalt asztalkán úgyszólván nap
ról-napra hatalmas virágcsokor virul — ez 
különbözteti meg a többi asztaloktól — s ezt 
a virágcsokrot rendszerint valamelyik figyel
mes fürdővendég küldi a miniszter feleségé
nek.

Ebéd közben kerestük fel a minisztert, aki az 
üdvözlés után nyomban kijelentette:

— Hiúba jöttél, szó sem lehet politizálásról, 
én itt pihenni akarok, majd az ősszel eljön me
gint a politika ideje.

Es a kegyelmes asszony még reáduplázott:
— öt esztendeje, ez a néhány hét, amit Itt 

Hévizén töltünk, az enyém, mert azután úgy 
tincs uram, s épen azért mindig nehezen várom 
ezt az időt, amikor politikamentesen együtt le
hetek vele.

De a rideg elutasítás után mégis csak reátere- 
IGdötl a szó a politikára. Kérdeztük a minisz
tert: mi van a bolcttávalt

— Szerintem — mondotta a miniszter -— a 
bolella első idejében észlelt zavarok most már 
lassanként eltűnnek. Nem mondhatok mást, 
mint ami nz egyszeri fulusi emberrel történt.

— Volt n faluban egv izgága ember, aki akár
mit kezdeményezett a község elöljárósága, min 
dig azt hajtogatta:

Le az elöljárósággal!
— Ezzel az emberrel történt meg az. hogy egy 

kissé jókedvű állapotbun beleesett a kútba. Ép
pen arra járt a községi biró, ükl nyomban utána 
ment és nagynehcr.cn felhúzta. A kutbacsett em
ber akkor is, amikor a biró két kezébe fogva 
küszködött vele, art kiabálta: Le az elöljáróság- 
gall A biró szemrehányóan mondotta neki, ha 
még most is azt kiabálod, hogy „Le az elöljáró- 
ággal *,  amikor az életedet mentettem meg, ak
kor mindjárt visszneresztlck a kútba.

— Hát igy vagyunk a balettéval is. Amikor a | 
kormány ezt n törvényjavaslatot előterjesztette, 
akkor mindenki azt kiabálta, hogy. Nem kell a 
boletta, le a kormánnyal. És lehet, hogv most, 
amikor segítettünk a gazdnlársadahnon. most is 
art kiabálják, hogy ,.r.e a kormánnyal''. De ne
künk a fuldokló mezőgazdaságot még ennek da
cára is meg kell mentenünk, vagy legalább Is 
segíteni kell rajtuk.
., «— Mi igaz abból, — kérdeztük a földmive-

csendesedtünk néhány pillanatra. A miniszter 
kérte a számláját:

9 pengő 4B fillért ebédelt el ■ földmlvelés- 
Ugyl miniszter és a felesége.

Az ebéd állott pedig a következőkből: Halleves, 
rántott hal; a miniszter turóscsuszát is evett, a 
kegyelmes asszony görögdinnyét, a miniszter két 
őszibarackot.

S Csonka-Magyarország legöregebb, 11 éves 
kormányférfia, úgy amint jött, az ebédelő fürdő
vendégek között, feleségével együtt kissé kese
rűen azzal búcsúzott el:

— Majd odafenn, ha vége lesz a pihenésnek, 
többet jogok alkalmilag mondani a politikáról. 
Ide nem volt érdemes lejönnöd, mert itt nem po.

Herczeg Jenő

— Bizony, vége lesz! — mondotta sóhajtva 
a kegyelmes asszony — s azután most majd egy 
esztendeig megint várhatok arra, hogy az uram 
rendes időben jöjjön ebédelni.

— Igen, — vágott közbe a miniszter —, 14-én 
már az orosházi mezőgazdasági és ipari kiállí
tás megnyitásán kell rcsztvennem, utána jön a 
szentgáli gyűlés, amelyen Nagyatádi zászlóbon
tásának huszeszlendős évfordulóját ünnepeljük 
és azután megkezdődik újból a rendszeres 
munka, mert hiszen október 10-én már összeül 
a képvisolöház is.

A csendes, szerény, immár kissé fehéredő 
hajit, de a régi magyar asszonyok búbos kontyáf 
viselő kegyelmes asszony nagyon elszomorodott 
erre a programmra. Még néhány nap és újból 
elszakítja tőle az urát a politika. Mindhárman el- | litizálok ...

VílágváHalkozás élére került 
a gróf Hadík~család

Magyar, francia és amerikai tőkecsoport week~end~hácak 
ezreit építi a francia Riviérán — A vállalkozás vezér

igazgatója : Bíró Pál miniszteri tanácsos
Gróf Hadik János neve és működése ismere

tes a magyar politikai és közgazdasági éleiben. 
A magyar „munka-mágnás1* most olyan vállal
kozásban jutott vezető szerephez, amely nemzet
közi vonatkozásban is feltűnést fog kelteni. 
Tudvalévő, hogy Nizzától Marscilleig, végig a 
Földközi-tenger partján, egymást követik a hí
res fürdők és kirándulóhelyek. A francia Ri
viéra, a földkerekség legszebb vidéke azonban 
főként csak a jobbmóduak számára hozzáfér
hető.

A drága hotelek, a fényűzés és pompa vi
lága ez

és ámbár az utóbbi években — éppen a gazda
sági viszonyok kedvezőtlenségc miatt — clsza
porodtak a Riviérán az olcsó penziók, a szeré
nyebb anyagi viszonyok közt élő családok bár
hova inkább utaztak, mint a Riviérára. Szállo
dák és megánvillák tömege található főként a 
Földközi tenger francia partján,

kevés az olyan villa, amelyben háztartási 
lehet vezetni.

Fölvetődött hát nz a gondolat, főként a week- 
end divatjának elterjedésével, hogy miként le
helne a Földközi-tenger bűbájos partját töme
gekkel benépesíteni és azok számára olt a leg
olcsóbb pihenést biztosítani. A week-end házak 
építésének eszméje

magyar ötlet, 
amit gróf Hadik János első hallásra magáévá 
tett.

Nagy titokban megkezdődtek a puhalolódzó 
tárgyalások, amikbe francia vállalkozókat Is 
belevontak, mivel azonban a vállalkozás meg
valósításához óriási tőkékre van szükség, az 
első alakulást

amerikai tőkések 
közreműködésével is kiszélesítették.

Hosszú hónapokon át folytak ezek a tárgya
lások és amikor a megfelelő lökét lejegyezték.

a koncesszió megszerzése került sorra. A nem
zetközi pénzcsoportnak

sikerült a francia kormánytól és a mona
cói fejedelemségtől a week-end házak építé

sére kizárólagos jogot kapnia.
Az engedély nemcsak a Földközi-tenger part
jára terjed ki, hanem a tengerparttól beljebb 
eső kirándulóhelyekre is. A vállalkozás nagyará- 
nyuságát a legjobban jellemzi, hogy vannak 
egyes helyek, ahol úgynevezett közmüvek nin
csenek. Olt maga a vállalkozó-csoport valósit ja 
meg a közmüveket, villanyvilágítást és egyéb 
közmüveket, mert a week-end-telepek a lehető 
legmodernebbek lesznek.

Bár a nagyarányú vállalkozás magyar része 
ezidcig teljesen titokban maradi, úgy értesü
lünk, hogy

gróf Hadik János többséget, a részvények 
ötvenegy százalékát biztosította magának 

a vállalkozásban
és maga helyett fiát, gróf Hadik Endrét dele
gálta az igazgatóságba. A hatalmas vállalkozás 
élére, mint teljhatalmú vezérigazgató fíiró Pál, 
nyugalmazott miniszteri tanácsos, gróf Hadik 
János bizalmas embere került, aki eddig is 
részt vett a Hadfk'-család vállalkozásaiban.

Értesülésünk szerint az első néhány száz 
wcek-end-ház építésének előkészületeit

már meg is kezdték
Nizza és Montecarló közelében, a tengerparton. 
A week-end-házakal az eddigi tervek szerint 
áruba nem bocsátják, hanem csupán bérbe ad
ják egytől öt évig terjedő időre.

A vállalkozás központi irodáit Nizzában állí
tották föl. fíiró Pál, a nagyarányú építkezés 
vezérigazgatója már fel is oszlatta budapesti, 
Lónchid-utcai háztartását és vasárnap családjá
val együtt Nizzába, végleges lakóhelyére költö
zött.

Újpest egyesül Rákos
palotával, Istvántelek 

viszont válik Rákospalotától
Városi bankot alapit és biztosítóintézetet állít lel 

" város
szert a biztosító, hogy

bőven telne a különféle beruházásokra 
és még haszon is maradna.

Istvántelek átférje Rákos
palotával

Érdekes, hogy ugyanekkor más esemény 
is zajlik Rákospalota körül.

Rákospalota és Istvántelek között újra ki*  
tört a háborúság, mint a rosszul élő házas
társak között szokás. Istvántelek, az elha< 
nyagoll feleség, most megint

szakítani akar Rákospalotával, 
a hűtlen és mostoha férjjel és Újpesthez 
akar csatlakozni.

Néhány évvel ezelőtt volt már hasonló 
mozgalom, de akkor az istvántelkiek jelen
tékeny része ellenezte. Most azok is meg
fordultuk, akik akkor a válást ellenezték. 
Az történt ugyanis, hogy a rákospalotaiak 
leszavazták a közgyűlésben az istvántelkiek- 
nek vízvezeték és csatorna építése iránt való 
indítványait. Az istvántelkiek egyik vezetője 
a mozgalomról a következőket mondta a 
Hétfői Napid munkatársának:

— Istvántelek intelligens lakossága a vég
letekig elkeseredett amiatt, hogy még min
dig nincsenek a kertvárosnak közmüvei. 
Rákospalota vezetőinek nem nyitotta ki a 
szemét Pestújhely, Megyer és a Villasor eb 
csatolása.

Trágyalét Hatnak velUnk, nincs szenny
levezető csatorna

kertvárost Rákospalota nemhogy

az uj
Régóta húzódó tervet valósit meg Újpest 

városa és Rákospalota. A két szomszédos, 
sőt teljesen összeépült közület egyesülését 
már hosszú idő óta tervezi a két város, 
mert mint pontos adatokkal igazolják a 
vármegyének fizetendő évi adminisztrációs 
hozzájárulásuk közel 100.000 pengőt tesz ki 
évente, amit mint egyesitett törvényhatósági 
város megtakarítanának.

Hogy az egyesítés eddig húzódott, annak 
legfőképpen személyi okai voltak és legfő
képpen a polgármesteri szék betöltése.

Most megtörtént a várva-várt megegye
zés, Semsey Aladár dr. Újpest jelenlegi 
polgármestere lesz a főpolgármester és 
dr. Cscrba Dezső rákospalotai polgár
mester lesz az alpolgármester. Főügyész 
dr. Antal Endre lesz és az uj város fő
ispánja Preszly Elemér pcstmcgycl fő

ispán marad.
Az egyesüléssel kapcsolatosan igen fontos 

közgazdasági újításra is készülnek. Városi 
bankot alapítanak és ezzel kapcsolatosan 
egy városi biztosítási intézetet is akarnak 
létesíteni. A szükséges pénzt abból a meg
takarításból fedezik, amelyet a vármegyétől 
takarítanak meg.

A pénzintézet alapítására az adta a gondo
latot, hogy a különféle beruházásokra csak 
igen súlyos feltételek mellett tudnának függő
kölcsönt szerezni, mig igy a saját bankjuk, 
amelynek betéteit egyrészt a városi jöve
delmek és a városi közintézmények, gyá
rak, üzletek adnák: sokkal előnyösebben és 
közvetítési dijak nélkül

A biztosítási intézet 
van.

A törvény ŐOO.ObO P 
és ezt a pénzt az újpesti gyárak és ipar

telepek adnák össze,
amelyek igy mintegy részvényesei lennének 
az ujpesii városi biztosilónak. Az előzetes 
kalkulációk szerint olyan jövedelemre lenne

és a
előbbre vinné, hanem szándékosan vissza
fejleszti. Úgy látszik, a rákospalotai bér- 
háztulajdonosoknak és telekspekulánsoknak 
érdeke, hogy Istvántelek elmaradjon.

Az Istvántelkiek egyébként az Újpesthez 
való csallakozásf azon nz alapon szorgal
mazzák. hogv a természetes határvonalak 
Újpesthez larlozandónak mutatják a kert*  
várost j

folyósítaná. 
alapja is biztosítva

alaptőkét követel

nagynehcr.cn
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Károly király száműzetését csak Ottó 

trónraiiltetésével lehet jóvátenni — 
mondotta Zichy Aladár gróf a tihanyi emlékünnepélyen

„A nagy cél teljesülésére" megeskette az ünneplő közönséget — Czettler 
Jenő beszéde a Ferencz József alatti tisztviselői erkölcsről — Patacsi 

Dénes és Muszti István kisgazda képviselők a legitimisták között

rendé-

délelőtti 
locscnde-

, Tihany, augusztus 10.
(A Hétfői Napló kiküldött tudósitójának te

lefonjelentése.) A „IV. Károly király tihanyi 
országos emlékbizottsága" a „Magyar Férfiak 
Szent Korona Szövetségével" együttesen va
sárnap Tihanyban

IV. Károly király-emlékünnepélyt 
zett.

A balatoni fürdőhelyekről a késő 
órákban, amikor a vihar már kissé .............
sült és a hajóközlckcdés újból megindult, 

nagyszámú előkelő közönség hajózott Ti
hanyba, hogy résztvegyen az emlékünne
pélyen és a „Kálvária állomások'1 felava

tásán.
A magyarországi törvényhatóságok adako

zásából állították fel ezeket a „kálvária-állo
másokat", amelyeken oszlopokra vésett relie
feken ábrázolják Krisztus kálváriajárásának 
stációit. Az emlékünnepélyen megjelentek

József és József Ferenc királyi hercegek, 
továbbá a legitimista arisztokrácia számos 
tagja. A kormány képviseletében Klebelsberg 

Kunó gróf vett részt az ünnepségen, 
tagja.

Megjelentek többek között a Károlv-cmlékbi- 
zottság nevében lovag Sypnievszky György al
tábornagy, országos ügyvezető elnök, Czettler 
Jenő a képviselőház alelnöke, valamint gróf 
Apponyi Alberlné, gróf C.sekonics Iván, gróf 
Ilunyady József, gróf Teleki Sándor, gróf 
Zichy János, gróf Zichy Aladár, gróf Andrássy 
Géza, gróf Széchenyi Emil, gróf Hadik-Barkó 
czy Endréné, gróf Vay Artnr, gróf Hérán Fii
lop, Ugrón Gábor, Strausz István, Patacsi Dé
nes, Muszti István országgyűlési képviselők. 
Lukachich Géza és Metz Rudolf altáborna- 
gyok, a debreceni Vilmos-huszárok képvisele
tében lovag F. Focit Leó huszárezredes, a Má
ria Tcrézia-rend lovagjainak képviseletében 
Kratochvill Károly és Klempa Kálmán altá- 
bornagyok, az osztrák legitimisták képvisele
tében Schonta gregaltkapitány, valamint Wol- 
fergrűn és Löhner ezredesek, a törvényhatósá
gok képviselői és számos küldöttség. Az oszt
rák tisztek régi k. u. k. egyenruháikban jelen
tek meg.

Tarka képet nyújtott az alföldi lovassta- 
fája küldöttség,

amelynek tagjai népviseletben, árvalányhajas 
kalappal vettek részt az ünnepélyen.

A viharos idő miatt
az ünnepség későbben kezdődött és pe
dig a szabad ég alatt tartott tábori misé
vel, amelyet Rótt Nándor dr. veszprémi 

püspök pontifikáit
a felállított tábori oltárnál. A tábori mise 
után Rótt Nándor püspök áldásban részesí
tette a törvényhatóságok állal adományozott 
kálvária-állomásokat, amelyeket a törvényha
tóságok képviseletében Thurner Mátyás sop
roni polgármester rövid beszéd és az alapító
levél kíséretében átadta a tihanyi apátság
nak. A tihanyi apátság részéről dr. Mázy 
Engelbert apát mondott köszönetét a tör
vényhatóságok áldozatkészségéért, majd álta
lános figyelem között

dr. Czettler Jenő, a képviselőház alcl- 
nöke tartotta meg az ünnepi beszédet.

A tihanyi király szobákban
Czettler 
megemlékezett I. Ferenc József születése 
százéves évfordulójának közeli ünnepé

ről
és méltatta az elhunyt uralkodó nagy állam
kormányzati bölcsességét.

— Azok, akiknek ajkáról valamikor him
nusz hangzott el az élő imperalor dicsőíté
sére, ma hallgatnak a halott I. Ferenc József
ről. - I

A kellő történelmi távlatból most mór 
megállapíthatjuk, hogy Ferenc József 

bölcsen kormányozta birodalmát.
Ferenc József alatt a magyar nép békesség
ben élt idegenajku testvéreivel. Ferenc József 
alatt a magyar nemzetnek nem voltak anyagi 
gondjai.

Ferenc József alatt a köztisztviselők kor
rektségét a gyanúnak az. árnyéka sem ér

hette.
A magyar katona bátorsága az egész világ 
előtt tiszteletet parancsolt.

Ferenc József emelte ki Magyarországot 
a középkori keretekből 

és az ő uralkodása alatt világhírű tudósok, 
művészek éltek és működtek Magyarorszá
gon. Ferenc Józsefhez méltóan uralkodott 
IV. Károly király is, akinek

legnagyobb érdeme, hogy a békét kereste 
és hogy törekvései hajótörést szenvedtek, 
nem rajta múlott.

A nagy tetszéssel fogadott ünnepi beszéd 
után került a sor

a IV. Károly király tihanyi tartózkodását 
megörökítő emléktáblának megkoszorú

zására.
A nagyközönség a „királyszobákba" 50 50
tngu csoportokban vonult be és az emlékive
ket aláírta. Abban a szobában, ahol a királyi 
pár magyarországi tartózkodásának utolsó

napjait töltötte,
megkoszorúzták a Károly király emlék

táblát, 
amely előtt gróf Zichy Aladár mondott be
szédet.

— Károly király tragédiája a magyar 
nemzet tragédiája volt — kezdte beszédét 
Zichy Aladár gróf. — Amit Károly ellen 
vétkeztünk, azt jóvá kell tenni és pedig 
elsősorban azoknak, akik vétkeztek ellene.

Esküszünk, esküszünk, esküszünk!
Gróf Zichy Aladár ezután bejelentette az 

ünneplő közönség előtt, hogy hüségcsküt, 
fogadalmat tesz és emelt hangon mondotta 
a következőket:

— A nagy cél teljesülésére esküszünk, 
esküszünk, esküszünk!

Az ünneplő közönség Zichy Aladár gróf 
után mondotta az eskü szövegét, majd 
Schonta fregattkapitány az osztrák legiti
misták nevében mondott rövid beszédet.

Ezután a törvényhatóságok koszorúit 
helyezték el, majd a különböző küldöttsé
gek koszorúi következtek, amelyek végül

Leszúrta a rendőrt egy garázda napszámos
A szurkálás után elmenekült, de egy órával később elfogták, 

mikor megtámadott egy másik rendőrt is

a

Vasárnapra virradó éjszaka a Hungárla-kőrut 
90. szám alatti vendéglőben nagy verekedés 
zajlott le. Rendőröket kellett segítségül hívni, 
hogy azok vessenek gátat a verekedés elfajulá
sának. A helyszínre érkező rendőr

három összeszurkált emberre akadt a kocs
mában, akik a verekedés kezdeményezői 

voltak.
Kivezette őket a kocsma elé és össze akarta
még mindig dühöngő embereket kötözni. Sze
rencséjére segítségére érkezett Korma Flórián 
rendőr, aki az elsőnek beavatkozó rendőrtől 
átvette a három embert. Az első rendőr pedig 
visszament a kocsmába, ahol újból kirobbant a 
verekedés. Az utcán az egyik verekedő éppen 
abban a pillanatban, hogy a helyszínre hívott 
mentők megérkeztek, hirtelen felugrott és 

zsebkésével fejbeszurta Kozma Flórián 
rendőrt,

aki véres fejjel eszméletlenül esett össze. A 
rendőr szurkólója kihasználva a kedvező alkal
mat, megszökött. Az életveszélyesen sérült 
Kozma Flórián rendőrt a mentők a rendőrkór 
házba szállították, az elmenekült szurkáló kél 
társát pedig a helyszínre siető rendőrök be
kísérték a főkapitányságra.

Körülbelül egy órával később a Hunyadi
téren támadt verekedés az egyik kocsmában.

Hamis orvosi bizonyítvánnyal 
sonorvizsgára jelentkezett egv 

púpos, beteg uriasszony
Nem engedtek ít a vizsgán ás az oruos ellen vizsgalatot 

indítottak — Hetven vizsgázót visszautasított a közlekedést 
rendőrség, 59 vezetőtől pedig elkobozta az igazolványt

A 
betek 
okulva,

I vezetői vizsgákat. 
kapcsolatban azután már

közlekedési rendőrség a legutóbbi 
sorozatos autószerencsétlenségein 
rendkívül megszigorította az autó- 

Ezzel az intézkedéssel 
..... ......   --£r meg is indult az 

első eljárás egy ismert pesti utiasszony 
ügyében.

Ez nz uriasszony autóvezetői vizsgára je
lentkezett a közlekedési rendőrségen és ügy
védje utján

becsatolta az orvosi bizonyítványt is, 
amely szerint minden tekintetben alkal

mas az autóvezetésre.
Az okmányokat átvizsgáló rendőrtisztviselő
nek rögtön feltűnt, hogy a pesti uriasszony- 
ról vidéki orvos állapította meg, hogy egész
ségi szempontból alkalmas az autóvezetésre. 
Gyanús volt az esel a rendőrtisztviselőnek 
és gyanúja beigazolódott. A szombati vezetői 
vizsgán

kiderült, hogy a pesti uriasszony púpos, 
beteges és annyira gyenge fizikumú, 
hogy teljességgel alkalmatlan az autó

vezetésre.
Az uriasszony ezek után nagyon természe-M ... ...v
lesen nem kapott hajtási jogosítványt, a | Igaz ugyan, 
vidéki orvos ellen pedig eljárás indult.

A Hétfői Napló munkatársa érdeklődött a 
közlekedési rendőrségen, 
tézkcdésekkel készülnek 
fokozottabban megvédeni 
zönség testi épségéi?

— Mi már a múltban Is mindent elkövet
tünk, — mondották munkatársunknak — a

hogy milyen in
hivatalos helyről 

a gyalogjáró kö-

Ez az elégtétel nem lehet más, mint
hogy azok, akik Károly király ellen 
vétkeztek, Károly fiát, Ottót ültessék 

atyja trónjára.
Nem akarom azoknak érdemét kisebbiteni, 
akik Magyarországot a forradalmak után 
felrázták áléitságából és akik biztosították 
a polgári rendet, de azt, hogy Károly ki
rályt kiadtuk az idegeneknek, csak Ottó 
trónraülletésével lehel jóvátenni.

szobát.
Szent 
imát,

el-

is csaknem teljesen elborították a 
Az emléktábla megkoszorúzásánál a 
Benedek-rcnd egyik tagja mondott 
majd

az ünneplő közönség diszmcnclben
vonult a monostori park kapujánál, 
az egyházi és világi méltóságok előtt. 

Végül a tihanyi templom északi oldalán 
elhelyezett Hősök emléktáblája előtt tar
tottak rövid ünnepséget, amelyen az ünnepi 
beszédet Mctz Rudolf altábornagy mondot
ta. Ezután az ünneplő közönség átvonul 
Ralatonfüredre. ahol diszebédet tartottak.

Jakab Ferenc rendőr sietett oda, hogy rendet 
teremtsen. A rendőr beavatkozására a két vere

kedő elmenekült. ez?k azonban elfogták a 
Szcgfü-utca 2. számú ház, a cseh követség kapu
jában, ahol el akarlak rejtőzni.

A két verekedő dulakodni kezdett a rend
őrökkel,

úgyhogy a legnagyobb erővel lehetett csak le
szerelni őket. Ezt a két embert is előállították 
a főkapitányságra és ezzel a transzporttal 
éppen akkor érkeztek be a központi ügyeletre a 
rendőrök, amikor megérkezett a Hungária- 
körúti két verekedő is. Itt aztán hamarosan ki
derült, hogy

a Szegfű-utcában elfogott verekedők egyike 
azonos azzal a verekedővel, aki Kozma 
Flórián rendőrt a Hungárla-kiiruton késsel 

fejbeszurta.
A Hungária-köruti kél társ felismerte azonnal a 
rendőr szurkálóját az előállított Czobor Pál 29 
éves napszámosban, akit azonnal előzetes letar
tóztatásba helyezlek. Az előállított három má
sik éjszakai verekedői őrizetbe vették.

Kozma Flórián rendőr állapota életveszé- 
les.

\ rendőr, akit kötelességének teljesítése közben 
terített le a merénylő, eszméletlenül fekszik és 
egyelőre kihallgatásról szó sem lehet.

jövőben azonban még szigorúbb rendszabá
lyokkal biztosítjuk a forgalom rendjét. An
nak illusztrálására, hogy milyen rigorózitás- 
sal kezeljük az autóvezetői vizsgára jelent
kezőket, elég annyi, hogy ujabban

hetven esetben tagadtuk meg a hajtant 
jogosítvány kiadását 

éppen azért, mert ezeket az autóvezető-je
lölteket nem tartottuk százszázalékig alkal
masnak arra, hogy volán mellé ülhessenek.

— Ugyanilyen szigorral járunk cl azok
kal szemben is, akik akármilyen formában 
veszélyeztetik a forgalom rendjét. Ebben az 
esztendőben

már ötvenkilenc autóvezető jogosítvá
nyát vontuk be, 

sok esetben be sem várva a bíróság dönté
sét.

Értesülésünk szerint érdekes listát lehetne 
összeállítani azokról, akiknek a hajtási jo
gosítványát elvették. Közöttük van például 
dr. Engel Károly főorvos felesége is, aki — 
mint ismeretes — a Kígyó-utcában halálra 
gázolt egy embert.

Odescalchi herceg neve nem szerepel 
a listán.

, hogy a hercegtől is elvették a 
hajtási jogosítványt s most a közlekedési 
rendőrségen őrzik, a herceg ügyében azon
ban még nem történt végleges döntés.

Egyelőre nem vezethet autót a herceg 
és valósziniileg egyáltalán nem ül többé a 
volán mellé. Egyébként ő maga is kijelem 
tette az egyik rendőrtisztviselő előtt, hogy a 
történtek után nem akar autót vezetni, . t<

AHA
gazdasági kézi 

oniozogepet 
nem permetez, nem locsol, nem 
áraszt, nem iszaposítja. nem cse- 
repesíti, nem sárosíta és nem 
keményíti meg a talajfelületet 

az öntözővizet a 
termőtalajba vezeti
1 tized vízzel, 1 huszad munkával

100° o többtermést ér el
Ara 28 pengő 60 fillér.

Ödön Budapest, VI.V>a<Sr vaun Andrássy-út 88 H-
Gazdaságok, gyümölcstermelők, 
szőlőbirtokosok, kerttuiajdonosok 
és kertészetek részére 16 oldalas 
termelési útmutatót és pros
pektust díjmentesen küldünk.

Izgalmas élei- 
mentés a Dunán
Nagy tömeg ielhes öljön- 

zése közbon mentetlek ki 
a rendőrök egy életuntat

Vasárnap délelőtt 9 óra tájban izgalmas ön
gyilkossági kísérlet és motoros életmentés zaj
lott le a Dunán, a Margithid alatt. Egy 30 év 
körüli férfi a Margithid budai oldalán

■ hid karfáján keresztül belevetette magát 
a vízbe.

A halálugrásnak számos szemtanúja volt, akik 
pár lépésről látták az. életunt embert felkapasz- 
Kodni a vaskorlátra, de mór ahhoz nem volt 
idejük, hogy tettében megakadályozzák. Egész 
csomó ember kiáltozott segítségért, amikor az 
életunt lezuhant a vízbe és a következő pilla
natban már cl is merült. A margitszigeti motoros 
rnenlőcsónak indult az öngyilkos segítségére. Az 
életunt ember feje egv-egy pillanatra felbuk
kant, de a viz sodra mindjobban eltávolította 
a Margithid közeléből és

már-in ár ugylátszott, hogy nem sikerül a 
szerencsétlent kimenteni.

A motorcsónak rendőrei valóban bravúros mun
kát végezlek: amikor ulólérték a fulladással küz- 
ködő embert s amikor annak feje egv pilla
natra megint kibukkant a vízből, hirtelen el
kapták és nagynehezen behúzták a csónakba. 
Az izgalmas mentésnek száz és száz szemtanúja 
volt a Margithidon és a Margil-rakparlon és 

hangosan éljeneztek n bátor rendőröket, 
akik a saját élelÜK kockáztatásával kimentették 
a fuldokló embert. A kiemelés ugyanis olyan 
nehéz munka volt, hogy a motorcsónakot min
den pillanatban felborulás fenyegette.

Teljesen eszméletlen állapotban vitték a 
partra a Duna vizéből kimentett embert, akiről 
megállapították, hogy Kovács Jánosnak hívják, 
37 éves geplakalosmcsfer, aki a Vóci-ulon lakik. 
Az öngyilkossági kísérletet

anyagi okok miatt
követte cl. A mentők bevitték a Rókus-kórházba, 

ahol ápolás alá vették.

Egy orgoványi ügyvéd sorozatos 
slkasztásokkal vádolva került a 

törvényszék elé
A kecskeméti ügyészség többrendbeli sikkasz

tás miatt vádat emelt egy ügyvéd ellen, akinek 
bűnügyét most tűzte ki főtárgyalásra a törvény
szék. Dr. Hantz Béla orgoványi ügyvéd kerül 
többrendbeli sikkasztás bűntettével vádolva a 
törvényszék elé. Hanti dr. ellen Cs. Végh Lídia 
és Cs. Végh Mihólyné orgoványi birtokosok tet
tek először bűnvádi feljelentést. Véglték — a 
feljelentés szerint — megbízták az ügyvédet, 
hogy egy budapesti bankkal szemben fennálló 
váltóadóssá fiukat rendezze s e célból át is adták 
neki az adósság rendezésére szükséges összege
ket. Kiderült azonban, hogy

az ügyvéd a pénzeket nem fizette be a bank
hoz.

Alighogy az első feljelentés befutott,
ujabb panaszok érkeztek Hantz Béla dr. el

len az ügyészségre.
özv. Piros Jánosné, Hajma Lajos, Fodor István 
tettek feljelentéseket ellene és azzal vádolták, 
hogy különböző bankoknál a nevükre váltóra 
pénzt vett fel, de az Hymódon felvett pénzeket 
egy esetben sem fordította arra a célra, amelyet 
ügyfelei megjelöltek.

Az ügyészség vádirata után a törvényszéken 
cgyizben főtárgyalásra tűzték ki Hant: Béla dr. 
bűnügyét. Hantz Béla dr. azonban ekkor nem je
lent meg a főtárgyaláson. mire nyomozás indult 
meg az irányban, hogy hol tartózkodik Hantz 
Béla dr A vizsgálat megállapította, hogy

az ügyvéd Orgovdnyról Budapestre költö
zött.

A törvényszék ezekután most ujabb főtárgynlást 
tűzött ki a sikkasztással vádolt ügyvéd bűnügyé
ben. A főtárgyalást a napokban tartják tucg a 
törvényszéken.



4 HÉTFŐI MA DIÓ Budapest, 1930 auguwtm tt.

Budapesti csalók és sikkasztok 
karrierje külföldön

Nyolcszázezer svájci frankos 
kölcsön feluötelöröt dönt ma a 
szökesfehörvdrl mogyegyötösBukott kereskedőből hütöháztulajdonos, gyárigazgatóból 

lakástlsztiló, részvónyhamlsKóból ügyvéd és más pesti 
szökevények furcsa pályafutása Delamorlkától Ázsiáig

A bűnügyi hatóságok állandóan figyelemmel 
kitérik a .Magyarországról megszökött bűnöző
ket ón ha a körülmények folytán elfogni nem 
in tudják Őket, az ellenük klboc.sájtott köröző
levelet mindig megújítják, nehogy a bűnügy 
elévüljön.

Most legutóbb Iámét több budapesti szőke 
vény neve merült fel a feledés homályából. 
Olyan emberek nevei akik külföldön nagyrészt 
..karriert'' csinállak. Szomorú érdekessége ezek
nek a karriereknek az. hogy mikor a szegény
ség ét nyomor elől külföldre vándorló becsü
letet magyarok csak nagy ritkán boldogulnak 
uj hazájukban, addig n legtöbb elmenekült 
csaló, sikkasztó és szélhámos megtalálja a sze
rencséjét.

A legérdekesebb karriert
Nemet Zoltán dr. a Pénzintézet! Központ 

volt ügyésze
futotta be.

Nemes Zoltán dr. negyvenezer darab hamis 
részvényt nyomatott és szkrlpazek alapján fel- 
vette ar osztalékot, azután megszökött. Délamc- 
rikában kötött ki, ahol

a részvény hamisítóból Ügyvéd lett.
Egy másik esel: Kovács Sándornak és Fábián 

Sándornak a Pannónia Gépgyár Rt. egykori igaz
gatóinak ár esete már ennél is furcsább.

Fábián éa Kovács
négy évvel ezelőtt többmilliár'd koronás sik
kasztás után eltűntek Budapestről. Ncwyorkba 
hajóztak, ahol

elfogták őket.
Az Igazságügyi hatóságok mostanában nem elő
legezik a hazahozatali költségeket. A pénzt a 
károsultaknak előre In kell fizetni, csak akkor 
hozzák haza Amerikából a szökevényeket. Eb
ben ar esetben a károsullak késtek a pénz ösz- 
sresredésévrl, közben pedig az amerikai ható
ságok

szabadon engedték ■ két alkkaaztót.
Kovács Sándor Kisársiába ment. Itt megszerezte 
a kéményseprési jog monopóliumát és

óriási összegeket keresett a törökországi 
kémények tisztításán.

A szabadkai rendőrség elfogta az 
arzdnggiilsos falszl asszonyt, 

aHl megölte a nevoiMat es a lenti
A Fájsz községben előfordult nrzéninór- 

gerési esdek egyik gyanúsítottja Takács 
Istvánná Váradi Franciska már régebben a 
Szabadka melletti Palicsra költőről! el Ta- 
kársáét azzal vádolja az ügyészség, hogv 
1016-ban nevelőatyjnt, Kupusz Pétert 1020 
bnn pedig első férjét, Bajzik Ambrus fnjsz! 
gazdálkodót ,

arzénnal megmérgezte,

Hajsza kétszázezer dollár 
után Kairótól Budapestig
Budapesten keresnek egy vakmerő szélhámost, 
aki hamis csekkel kétszázezer dollárt vett fel 

a kairói bankoktól
A kairól rendőrfőnökség vasárnap dél

előtt rendkívül érdekes táviratot küldölt « 
budapesti főkapitányságnak. A távirati 
megkeresés szerint Kairóban az utóbbi he
tekben feltűnt egy Mayer Simon nevű 30 — 
40 év körüli srőnyegkereskedő, egy rend
kívül elegáns, több nyelven beszélő, állító
lag budapesti illetőségű ember, aki két 
egyiptomi bankban 200 000 dolláros csek
keket váltott be. A csekkeket h newyorki 
Bankéra Trust Comp. bocsátotta ki és n 
beváltás megtörténte után derült csak ki. 
hogy

Mayer Simon 2000 dolláros csekket 
hamisított meg 200 000 dolláros ösz- 

szegrv.
ílymódon tehát 198000 dollárt csalt ki a 
hamisítás utján a két kairói nagybanktól, 
amelyek magyar pénzben több mint egy- 
millió pengőt fizettek ki a rendki'ül ele
gáns és megnyerő külsejű vakmerő szél 
hámoznak.

A kairói rendőrhatóság távirata beszá
mol arról is. hogy Időközben megtudta ne 
egyiptomi rendőrség, hogy ugyanez h 
Mayer Simon

már hasonló csalásokat és visszaélése
ket követett el Antwerpenben, Berlin

ben. Páriában. sőt I ondonban Is
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Clmra nevelni I
Kiunmertnaver Károly-utcn 1. *?Am  
Várasba s a épOiat Cégönk S7 éve AU fenn

Azóta már abbahagyta ezt a mesterséget és most 
kataszteri felmérésekkel és földparcellázási üz
letekkel foglalkozik

Nála kapott különben alkalmazást egy másik 
sikkasztó

Hlrsch Hugó autókereskedő
aki szintén Törökországba szökött, mert a törö
kökkel nincs kiadatási szerződésünk és igy biz
tos a dolgában, hogy nem kerül a magyar ható
ságok kezébe.

Fábián Sándor
Brazíliába ment Ncwyorkból. Rio de Janeiroban 
telepedett le és egy ott még Ismeretlen üzletágra 
vetette magát.

Lakástlsztltásl vállalatot alapított
és nagy vagyont szerzett.

Ugyancsak megtollasodolt Délamcrikában
Zafír Soma

a bukott budapesti kefegyáros. Zafír sokat kiiz- 
ködötl, koplalt, nyomorgóit, mig végül pár dol
lárt szerzett és egy kis tojáskereskedést nyitott. 
Nagyon ügyesen spekulált és ma

egy óriási hütőházvállalatnak a vezérigaz
gatója.

Ezekről n szökevényekről majdnem pontos 
adatokat tudnak a hatóságok, de vannak néhá
nyon, akikről csak kétes hírek érkeztek Buda
pestre.

Slnkó Adorján a gavallérvégrehajtó
aki valóságos végrehajtő-nagv üzemet vezetett 
és végül elsikkasztotta a rábízott hivatalos 
pénzt, állítólag Svájcban él.

Sebestyén Richárd
a váltóhanilsitó bankigazgatót párizsi magyarok 
elbeszélése szerint a frnneia fővárosban látták 
legutóbb egy feltűnően szép táncosnő társasá
gában.

A bűnügyi hatóságok kezdeményezésére kü
lönben — mint értesülünk —

a kormány lépéseket tesz a Törökországgal 
és néhány délamcrlkal állammal való ki

adatási viszonyunk rendezésére 
és ha a kiadatás kérdését sikerül rendezni, Bk- 
kor a jövőben kevesebb külföldi „karrierről" 
hallunk majd hirt.

hogv vagyonukat a maga számára megkapa- 
rilhassa.

A kalocsai kir. ügyészség megkeresésére 
a szabadkai rendőrség őrizetbe vette

3 kettős gyilkossággal gyanúsított 50 éves 
jómódú pnrasztasszonyt s értesítette a kalo
csai ügyészségei, hogy Takács Istvónnét a 
napokban Kelébia határállomáson át fogja 
adni a magyar csendőrségnek.

és mindenütt hamisított csekkeket váltót! 
be a legelőkelőbb bankoknál.

Ezeket a példátlanul ügyesen végrehaj
tott nagystílű szélhámosságokat pár hónap 
leforgása alatt követte el Mayer Simon, aki 

expresszvonatokon és repülőgépeken 
Járta be jóformán az egész kontinenst 

és nrután ment csak Egyiptomba.
A megállapítások szerint Egyiptom föld

jéről egy oceánjáró olasz luxusgőzösön 
menekült el Mbyer Simon és valószínűleg 
Fiúméban vagy Triesztben szállt partra. 
Az egyiptomi rendőrség valószínűnek tart
ja, hogy Mayer Simon a 200.000 dollárral 

Budapest felé menekül
és ezért a legsürgősebb és a legerélyesebb 
nyomozás megindítására kérte a magyar 
rendőrséget.

A budapesti főkapitányság a szenzációs 
ügyben haladéktalanul meg is tette az in
tézkedéseket. A detektivek először is azt 
igyekszenek megállapítani, hogy valóban 
budapesti illetőségű ember-e a világszerte 
körözött Mayer Simon, aki meglehet, hogy

álnéven szerepel
Kairó előkelő köreiben. Ezenkívül a detek
tívek valósággal tűvé tették már a vasár 
nap folyamán az egész fővárost, hogy eset
icg nyomora nanaj-inuK a nagy: 
hániosnak

Csütörtökön nyit as újjáalakított CAPITOL 
az egyik legszebb német filmmel. Címe: 
Miénk az éjszaka^. (Die Nacht gehőrí nns.,.)

Ma, hétfőn ül össze Székesfehérváron a 
vármegyeházán Fejér megye közgyűlése, 
amelynek tárgysorozatán egy rendkívül ér
dekes pont szerepel, llauranek alispán — 
mint értesülünk — a megyegyülés előtt be
számol annak a kölcsöntárgyalásnak ered
ményeiről, amelyet Fejér megye egy külföldi 
pénzcsoporltal folytatott. Az alispán beje
lenti a megyegyülésnek, hogy

halaszthatatlanul sürgős beruházások 
céljából 800 ezer svájci frank kölcsön 
felvételére van szüksége a megyének 

s indítványozni fogja, hogy a kölcsön felvé
telét szankcionálja a megyegyülés. A kül
földi kölcsönből elsősorban az elhanyagolt 
megyei utakat hozzák rendbe s több uj 
utat akarnak létesíteni belőle, ezenkívül 
pedig egyéb sürgős beruházásokra invesz
tálják a kölcsönt.

Arról is beszélnek Székesfehérváron, hogy 
néhány megyebizottsági tag a megyegyülé- 
sen

felszólalásra készül s felvilágosítást kér 
a Zavaros-ügy fegyelmi és bűnvádi vizs

gálatának legújabb fázisairól.
Itt említjük meg azt is, hegy Zavaros

Estétől reggelig autózott, 
azután öngyilkos lett 

a kifizetetlen taxi miatt
A mulatóskedvü házmester tragédiája

Vasárnap délelőtt 11 ómkor óriási izgalom 
és nagy riadalom támadt a Nádor-utca 11. 
számú házban. Akkor érkezett a kapu elé 
Bresitz Mihály 38 eves házfelügyelő, aki 
ahelyett, hogy feleségéhez ment volna a ház
mesteri lakásba,

felsietett a ház második emeletére és on
nan levetette magát az udvarra.

A lakók kiszaladlak, segítségére siettek a ház
felügyelőnek, aki összetört tagokkal, vérbebo- 
rujva terült el a kövezeten Bresitz Mihályt a 
mentők vitték be a Rókus-kórházba, ahol ápo
lás alá vették.

Az izgalmas esetnek rendkívül különös előz
ményei voltak. Szombaton este 11 órakor a 
Ferenc Józscf-téri taxiállomáson Bresitz Mi
hály, aki igen jómcgjelenésü, urikiilsejü em
ber. beült a Bp. 16—817. rendszámú szürke
taxiba és Pap Zoltán soffőrnek azt az ulasilást 
adta, hogy hajtson át vele egy budai kocsmába. 
A kis vendéglő elölt megváratta a taxit, amely
ivei onnan másik budai vendéglőbe, majd egy 
óbudai kocsmába vitette magút, ugy, hogy

már reggelre járt az Idő, amikor a vidám 
házfelügyelő még mindig a budapesti és 
környékbeli kocsmák között körutazott.

Pap Zoltán soffőr már unta a dolgot és at
tól kezdett tartani, hogy a rohamosan emel
kedő fuvardíjai utasa majd nem fogja kifi
zetni. Bresitz Mihály azonban megnyugtatta az 
aggódó soffört. hogy nem lesz a pénzzel haj, 
mert hiszen pénztárcája zsúfolva van. A soffőr 
látta, hogy utasa

már sok Italt fogyasztott cl
és ezzel bebizonyította, hogy tényleg nagyobb

Rozsnyay Sándor 

magyar artista kétszázezer pengőért 
megvásárolta aMay-palotát

őz ingatlanok forgalmát nyilvántartó rovat 
néha igen érdekes eseményt rejteget. A napok
ban például megjelent egy hir, hogy a Nagy
mező-utcai, finom stílusú May-féle palotu gaz
dát cserélt. A szép és frekventált helyen levő 
mülermes épületet

kétszázezer pengőért megvásárolta Rozs- 
nyay Sándor karmester.

Ki ez a Rozsnyay karmester?
Magyarországon — fájdalom — kevés olyan 

muzsikus van, aki ilyen horribilis összeg fölött 
rendelkezne.

Utánajártunk a dolognak és megállapítottuk, 
hogy a vásárlás valóban megtörtént és nz uj 
tulajdonos nem rejtőzik álnév mögött.

A palota uj gazdája karmester ugyan, de 
mint artista járja a világot idestova huszonöt 
éve.

Messzi békében indult cl társulatával Ma- 
gjarországról A magyar artista feleségével 
együtt lépett fel állandóan és festőim érdekes 
produkciójuk egyre bővült, ugyhogv később 
egyetlen gyermekük is szerepet kapott. A 
fiatal fiú páratlanul nagy zenei tehetség:

tíz éve# korában nagy zenekarokat dirigált.
Rozsnyay Sándor már negyedszázaddal ez- 

'lőtt tngia volt a newyorki Metropolilan opera
nak, ahol mint első hegedűs működött. Az egy
hangú életet azonban nem tudta megszokni és

Aladár ügyében Vojnich fegyelmi biztos va
sárnap is több kihallgatást foganatosított s 
ezeknek befejezés után rövidesen lezárul 
már a fegyelmi vizsgálat s

még e héten nyilvánosságra került a Za
varos Aladár és Vargha Elemér ellen 

hozott fegyelmi ítélet Is.
Bary Zoltán királyi ügyész, a Zavaros

ügy bűnügyi nyomozásának vezetője ugyan
csak ezen a héten munkájának egyik fontos 
állomásához érkezik:

elkészíti a vizsgálati Indítványt
a letartóztatott polgármester és műszaki fő
tanácsos ügyében.

Székesfehérvári tudósítónk jelenti, hogy 
szombat óla folytatja Bary ügyész Za
varos Aladár és Vargha műszaki főta

nácsos kihallgatását.
A hét folyamán a panama ügyében körül
belül tizenöt tanút hallgatnak ki még at 
ügyészségen. Az újabb kihallgatások és • 
nyomozás legújabb megállapításai szerbit 
előreláthatóan

több letartóztatás
történik a bűnügyben.

összpggel rendelkezik és Így folytatta a fuva
rozást.

Reggel féltiz órakor a budafoki Kutya-villa 
előtt adta ki végre az utasítást a kedélyes ház
felügyelő, hogy most már induljanak hazafelé 
a Nádor-utcába. Útközben a már meglehetősen 
illumináll ember elárulta, hogy utolsó kraj
cárját is elköltötte már és nem tudja a kocsit 
kifizetni.

A felháborodott soffőr erre a Nádor-utca 
helyett a Zrínyi-utca 2 előtt, a főkapitány

ság kapuja előtt állott meg.
A vidám éjszaka ügye igy a rendőrség elé ke
rült. A taxi órája pontosan 64 pengő 80 fillért 
mutatott. Este 11 órától délelőtt negyed 11 
óráig tartott a körutazás és a házfelügyelőnek 
most a rendőrség előtt kellett tisztázni a dol
got. Bresitz Mihály kijelentette a rendőrségen, 
hogy pénze ugyan elfogyott, de a dolgot majd 
elrendezi felesége. így azután Bresitz Mihály 
visszaült a taxiba. Pap Zoltán a Nádor-utca 11. 
alá hajtott vele. A házfelügyelő azzal szállt ki 
a kocsiból:

— Várjon egy percig, azonnal hozom ■ 
pénzt.

Be is ment a kapun, ahelyett azonban, hogy 
feleségéhez fordult volna bajában, felment * 
második emeletre és elkövette az öngyilkos
sági kísérletet.

A Rókus-kórhnzban azt a felvilágosítást kap
tuk, hogy Bresitz Mihály házfelügyelő állapot*  
sulyos és életveszélyes. Mindkét karja és jobb- 
lába eltörött, azonkívül belső sérüléseket is 
szenvedett, ugy, hogy nem sok remény van fel
épülésére 

társulatot szervezve, turnéra indult az Egyesült 
Államok nagyobb városaiban. A magyar artis
tákat mindenütt szeretettel fogadták és kitü
nően fizették. Rozsnyayék néhány esztendei 
amerikai szereplés után Európába jöttek.

Huszonhat éven keresztül pihenés nélkül jár
ták a kontinenst és ez idő alatt fizetésükből 

hatalmas vagyonra tettek szeri.
Beszélgettünk Rozsnyay karmesterrel, aki a 

házvételről és jövő terveiről ezeket mondotta:
— A honvágy hozott bennünket haza. Meg

untuk a bolyongást és itt akarunk élni.

Központi Tejcsarnok
lOjtel ’lto literes zári palackokban.
ASZtfll! lurö kflmos csomagokban

— A May-féle palotában egy nagyon finom, 
haivai stílusban tartott bárt fogunk csinálni. 
Egy olyan szórakozó helyet, amilyen kevés van 
Európában. Az előmunkálatokat mór megtel
tük és valószínű, hogy októberben mór meg is 
nyitjuk a bárt.

CSILLÁR
vJ'aRÍSJx, bMn-nl. Irtlou.

Elektra cslilirgvar 
VII. •>«»•«. 42 V ‘Állítását. Címre -ersék ügyi nt. 
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Gerlóczy Gedeon és Bogdánfy Géza sdrgűs Kihallgatását Kéri a letartóztatott czillér nntai
Az épitkezési panamák bűnügyében va

sárnap. nem történt semmiféle lényeges in
tézkedés. Az ügy referensei meg sem jelen
tek az ügyészségen, csupán az ügyészség
hez beosztott detektívek állitották össze a 
különböző cégeknél lefoglalt iratokat. Álta
lában az utóbbi napok eseménytelenül tel
tek el a már hónapok óta folyó bűnügy
ben. Érdemleges kihallgatás az elmúlt na
pokban nem is volt. Mintha szélcsend állott 
volna már be az ügyben és nem is készül
nének további kihallgatásokra. A látszat 
legalább is az, hogy

végéhez közeledik a nagy bünügy nyo
mozása

és az iratok rövidesen átkerülnek a vizs
gálóbíróhoz.

Annál érdekesebb az a lépés, amely az 
ügy egyik letartóztatottja,

Czillér AnUI építési vállalkozó érde
kében történt.

Czillér Antalt tudvalévőén megvesztegetés 
és csalás bűntettéért tartóztatta le a vizs
gálóbíró. A vizsgálóbíró határozata szerint 
a megvesztegetésben, mint tettes gyanúsít
ható azzal, hogy Vay Kázmér miniszteri 
tanácsost közvetve pénzajándékozással hi
vatali kötelességének megszegésére bírta rá. 
A csalás bűnösségében

tettestársnak
mondja a vizsgálóbíró döntése Czillér An
talt és ez a csalás a vizsgálóbíró szerint a 
Fehérvári-uti rendőri lakótelep építkezésé
vel kapcsolatos ténykedésekből állott. Czil
lér Antal kapta meg tudvalévőén a rendőri 
lakótelep megbízását, a vizsgálóbíró szerint 
azonban ezt a munkát csak látszólag vé

BúzátIi János alpolgár
mester szeptember 19-én 

nyugdíjba megy
A városházán különböző személyi változások 

várhatók. Amióta az uj fővárosi törvény életbe
léptetése következtében megszűnt a tanács régi 
intézménye és a „tanácsi" ügyosztályok „pol
gármesteri" ügyosztályokká alakultak át, állan
dóan napirenden van az a kérdés, vájjon nem 
kellene-e egyes ügyosztályvezetőket kicserélni és 
ezzel az adminisztrációt felfrissíteni. Az ügy
osztályok vezetésében már csak azért is válto
zásnak kell beállania már a legközelebbi idő
ben, mert Buzáth János alpolgármester szolgá
lati ideje lejárt és igy a megüresedett alpolgár
mesteri állást be keli tölteni. Buzáth János al
polgármester 1891 január 19-én lépett a a fő
város szolgálatába, tehát már negyvenedik esz
tendeje te ’esit szolgálatot a városházán, pedig 
a szolgálati idő 35 év. A fennálló törvényes 
rendelkezések értelmében több ízben meghosz- 
szabbitották Buzáth alpolgármester szolgálati 
idejét, ez a meghosszabbítás azonban a 35 éves 
szolgálati időn túl csak addig tarthat, amíg 
eléri a hatvanéves korhatárt. Buzáth János 1870 
szeptember 19-én született, tehát a hatvanadik

Csalási bünpör 
a newyorki Kossutli- 

szobor miatt
Valóban rossz anyagból öntötie-e a Iiossuth- 
szobrot a bronzöntő — Szerdán tárgyalja a bűn

ügyet a biintetőtörvényszék Töreky-tanácsa
A newyorki Kossuth-szobor most egy bün

ügy középpontjába került és a büntetötör- 
vényszék Töreky-tanácsa az őszi törvényke
zési kampányt szerdán ezzel a bűnüggyel 
nyitja meg. Szerdán, augusztus 13-án tár
gyalja ugyanis a büntetőtörvényszék Törcky 
Géza dr. kúriai bírónak, a büntetőtörvény
szék elnökének a vezetése mellett Ficzck 
Károly bronzöntőmester bűnügyét. Ficzek 
Károly ellen a kir. ügyészség csalás bűnt ette 
címén emelt vádat. Ez a vád a newyorki 
Kossuth-szobor elkészítésével kapcsolatos.

Még emlékezetes, hogy Amerikában mi
lyen nagyarányú mozgalom indult meg né
hány évvel ezelőtt

a newyorki Kossuth-szobor 
feláliltása érdekében. A legnagyobb ameri
kai egyházközségek lelkészei és az ottani 
hazafias magyar egyesületek elnökei bizott
ságot állitották össze, amelynek az volt a 
felndnta, hogy általános gyűjtést indítson és 
igy teremtse elő a Kossuth-szobor költségeit. 
Ennek a bizottságnak az elnöke Berkó Géza, 
az Amerikai Magyar Népszava azóta elhunyt 
főszerkesztője volt.

Amikor már 
megfelelő pénzösszeg gylllt össze, 

Berkó Géza Newyorkból Budapestre érke
zett, hogy a I<os«uth-szohor elkészítésének 
kérdésében az illetékesekkel tárgyalásokat 

gezte ő, valójában pedig Bogdánfy Géza 
műépítész, építési vállalkozó folytatta az 
egész munkát, de Czillér Antal neve alatt és

Czillér nevének átengedéséért két szá
zalék jutalékot kapott.

Ugyancsak a vizsgálóbíró említi meg, hogy 
a rendőri lakótelep terveit Gerlóczy Gedeon 
műépítész készítette, aki a tervekbe három 
és félméteres betonalapot vett fel, holott — 
a végzés szerint — a próbaásatások nyo
mán már tudta, hogy ötven-hatvan centi
méteres téglaalapozás is teljesen elegendő 
lesz. A Hétfői Napló különben legutóbb 
már rámutatott erre a cementalapozás el
hagyásával történt visszaélésre.

Czillér Antal most azt kérte, hogy ha ő 
„tettestárs* 4 ebben a csalásban, amely 
az építkezésekkel kapcsolatosan tör
tént, akkor hallgassa ki a királyi 
ügyészség azokat Is, akikkel tettcstársl 
minőségben együtt követte el ezeket az 
állítólagos csalásokat, vagyis hallgas
sák ki Gerlóczy Gedeon műépítészt és 
Bogdánffy Géza épitésl vállalkozót Is.
A Fehérvári-uti rendőri lakótelep ügyé

nek jelenleg egyetlen gyanúsítottja van 
csak és ez Czillér Antal.

A királyi ügyészség már hetekkel ezelőtt 
készült Gerlóczy és Bogdánfy kihallgatá
sára és a legközelebbi napokban cl fog 
dőlni, hogy a Czillér nevében megtett lépés
nek milyen eredménye lesz. Gerlóczy Ge
deon műépítész már napok óta

külföldön tartózkodik.
Elutazása előtt távozását bejelentette és ez 
ellen illetékes helyen semmi kifogást nem 
emeltek. 1

esztendőt a jövő hónapban tölti be. Ezek sze
rint

Buzáth alpolgármester szeptember 19-én 
nyugdíjba megy.

Szolgálati Idejének a meghosszabbításáról szó 
sem lehet. Hire jár, hogy Buzáth alpolgármester 
lesz nvugdijaztatása után a Gázmüvek uj vezér
igazgatója. Ezt az állást — hír szerint — éppen 
azért nem töltik be most már több mint egy 
esztendő óta. mert Buzáth Jánosnak tartják 
fenn. Teljesen beavatott kormány párti körök
ben úgy informálták a Hétfői Napló munka
társát, hogy

Busáth János nem lesz a Gázmüvek vezér
igazgatója

és pedig azért nem. mert a fővárosi törvény 
szigorú tilalmat állított fel, amely szerint nyug- 
dijbavonuló főtisztviselők csak abban az eset 
ben kaphatnak uj állást valamelyik üzemnél, 
ha nélkülözhetetlen szakképzettségük ezt inda 
kolttá teszi. Buzáth János esetében erről nem 
lehet szó.

folytasson. Egy háromtagú bizottságra bízta 
az előkészületek megtételét és a Kossuth-szo
bor elkészítésének minden munkáját.

A bizottság elnöke Rákosi Jenő volt, 
tagjai pedig Petrovich Elek, a Szépművészeti 
Múzeum igazgatója és Tóth István szobrász
művész, a Képzőművészeti Főiskola tanára.

A newyorki Kossuth-szobor elkészítésére 
llorvay János szobrászművész kapott meg
bízást. Berkó Géza az amerikában gyűjtött 
pénzt Budapesten bankban letétbe helyezte 
Rákosi Jenő és Petrovich Elek nevére azzal, 
hogy a -szobor elkészülésének arányában fo
kozatosan utalják ki a megfelelő összegeket, 
llorvay János el is készítette a terveket, azt 
a bizottság rendben találta, mire a modell a 
bronzöntőmesterhez került.

Ficzek Károly azután a modell utón ki
öntötte a bronzszobrot,

amelyet llorvay János átvett tőle. Rákosi 
Jenő elnöklete mellett a bizottság ezután 
llorvaylól is átvette a szobrot, azt

minden tekintetben jónak, megfelelőnek 
találta és a bizottság jegyzőkönyvi kö

szönetét szavazott a művésznek.
llorvay János ezután gondosan becsomagol- 
tatta a bronzszobrot, majd kiutazott New- 
vorkba és ott az ő irányítása mellett állitot
ták fel a már korábban elkészített talap
zatra. Még emlékezetes, hogy 1928 márciusá

ban országos zarándoklat indult Magyaror
szágból Nemyorkba, a Kosuth-szobor lelep
lezésére. A többszáz főnyi Kossuth-zarándok 
és sok ezer főnyi amerikai magyar jelenlé
tében leplezték le Kossuth Lajos newyorki 
szobrát 1928 március 15-én.

A Kossuth-szobron félesztendővel a felál
lítás után, 1928 őszén

repedések mutatkoztak.
A bronz több helyen repedezni kezdett és 
erről különböző hírek érkeztek Magyaror
szágra. Mivel a megrepedt Kossuth-szobor 
nem maradhatott volna a helyen,

Budapest székesfőváros költségére új
ból kiöntötték a szobrot és ez év febru

árjában kicserélték.
A régi repedezett szobrot leemelték a talap
zatról és az újat állitották fel a helyére.

A főváros a vizsgálat iratait ezután át- 
Kossuth-szobor újbóli kiöntésére megbízást 
adott, vizsgálatot is indított az ügyben.

llorvay János szobrászművész azt mon
dotta a vizsgálat során, hogy

Ficzck Károly bronzöntő rossz anyagot 
adott,

rosszabbat, mint amilyent a megállapodás 
szerint szabad lett volna felhasználnia és ez 
volt az oka a repedezésnek.

Ficzek Károly ezzel szemben azzal véde
kezett, hogv a munkát szokatlanul gyorsan 
kellett csinálni, mert folytonosap sürgették

Többször figyelmeztette Is Horvayt, 
hogy ebből a „póstamunkából44 baj lesz, 

mert nem tud úgy dolgozni, ahogyan kel
lene.

A Főváros a vizsgálat iratait ezután át- 
küldtc a budapesti kir. ügyészségre.

Az ügyészség csalás büntette cimén 
emelt vádat Ficzek Károly ellen, 

azzal érvelve, hogy megtévesztette megbizóit, 
mert nem olyan anyagból készítette el a

182 Ügyvédet MKeblrtnaK 
nevez Ki 

az igazsagQgynlnisztep
Az igazságügvmín&zter*  teruezete a 
lárasbirúságok lehermeniesitÉSÉre

igazságügy mi nisz térMint ismeretes, az
a járásbíróságok tehermentesítése céljából 

elhatározta a „békehíré)!* 4 rendszer fel
állítását.

Békebirők lehetnek olyan ügyvédek, akik 
ügyvédi praxist nem folytatnak, továbbá 
törvényszéki titkárok, nyugalmazott járás- 
birók, stb. A Hétfői Napló' munkatársának 
értesülése szerint az igazságügyininiszlé- 
riumban

most készült el a békebíró ügyvedek lis
tája.

4 listán 182 nagyrészt fővárosi ügyvéd neve 
szerepel. Ugv a budapesti, mint a vidéki bé- 
kebirák az. illetékes járásbíróságnak lesz
nek alárendelve és

havi 350 pengő fizetést kapnak,
a békehíréi hivatal gyakorlása mellett,

Egy öreg kereskedő 
fantasztikus szerencsétlensége
Családja bezárta a szobába, hogy ne mehessen a túrira — 
Az öreg ur lepedőből font kötélen akart leereszkedni a 
második emeleti lakásból, de lezuhant és összezúzta magát

A Király-utca 14 számú házban vasárnap 
reggel 5 órakor különös esemény játszódott 
le. A közeli lakók és a hajnali járókelők 
hangos segélykiáltást hallottak az utcáról, 
majd hatalmas zuhanást és a hc’yszincn 
csakhamar

rátalállak egy vérbeborult. összevissza 
zúzódott öreg emberre, aki ott feküdt a 
járdán, mellette*két  összecsavart véres 

lepedő hevert.
A következő pillanatban már kinyíltak az 
összes ablakok és a Királv-ulca 14. számú 
ház egyik második emeleti nyitott ablakból 
kétségbeesett kiáltozások hangzottak:

— Szent Isten, az édesapánk/
Rendőrök érkeztek a helyszínre, akik a 

mentőket hívták és megállapították, hogy 
az eszméletlen, súlyosan összezuzódotí 
öregur

Snlgó Gábor 62 éves kereskedő, 
aki a Király-utca 14. számú házban lakik 
és nki egész fantasztikus módon zuhant le 
az utca kövezetére.

Salgó Gábor a hajnali órákban, amikor 
még a házbeliek aludtak, kinyitotta szobá
jában az ablakot, kél lepedőt összecsavnrt, 
azokat egymáshoz kötötte és nz igy kelet 
kező hosszú lepcdőkötelet nz ablakpár
kányhoz hurkolta. A meglehetősen testes 
nehéz ember

ezen a lepcdőkötélen akart leereszked
ni, azonban a csomók kioldódtak már 
az első pillanatban és az öregember le

zuhant a kétemelcl magasságból.
A mentők megállapították, hogy Salgó 

Gábor három helyen szenvedett súlyos

Magyarországon
is kapható a

IMss

az arcot megifjitja.

Ismertetőt küld a

Norgíss milu&H
Saíu-iitca 15.

Követelje mindenütt

Kossuth-szobrot. amilyent a megállapodás 
szerint fel kellett volna használnia.

Ezt a csalási bűnügyet tárgyalja szerdán 
a büntetőtörvényszék Töreky-tanácsa.

azonban ügyvédi praxist nem szabad foly- 
tatniok. A bekebirók

csak bagatell-po! gári ügyekben fognak 
ítéleteket hozni,

az ugynevzctt
bagatell büntetőügyekben pedig meg

kísérlik a felek békéltetését,
hogy a bagalcll-ügyck tárgyalásától a já
rásbíróságokat mentesítsék.

A bckebirók.mül.ödéséfől várják a járás
bíróságok túlterhelt segének megszűnt elését. 
A bekebirók ugyanis az ügyek bizonyos ré
szében

jogerős ítéleteket hoznak
s a bagatell-ügycknck csak egv reszel lehet 
majd a járásbíróságokhoz megfellebbezni.

A bekebirók listáját rövid időn belül 
nyilvánosságra hozzák.

bordatörést, azonkívül fején, hátán, vállán 
rengeteg zuzódás érte. Teljesen eszmélet
len volt, amikor a mentőautó berobogott 
vele a Rókus-kórhózbn. Kihallgatni egye
lőre nem lehetett. A detektívek azonban 

megállapították a fantasztikus eset 
előzményeit.

Kiderüli, hogy Salgó Gábor, aki a Ki
rály-utca 14. számú házban két felnőtt fiá
val és leányával lakik.

a lóversenyszenvedély áldozata lehel.
A 62 éves kereskedő, nki mesterségét né
hány évvel ezelőtt már abbahagyta, nem 
tudott lemondani régi szenvedélyéről és 
amikor csak lehetett, kiment a lóversenyre. 
Szombaton is készülődött a lurfra, fiai 
azonban nem akarták kiengedni és hogy 
apjukat kigyógyilsák szenvedélyéből,

ráz.árták a szoba ajtaját.
Az öregurat rendkívül elkescritetle ez a 
jóaknratu intézkedés és annyira a szivére 
vette, hogy a szombati turfot elmulasztotta, 
hogy egész éjjel nem aludt és fel és aki 
járt a szobában.

Hajnal felé azután, úgy látszik 
elhatározta, hogy nem tűri tovább n 
gyámkodást és az ablakon keresztül 

szökik ki a családi fogdából.
A kísérlet, a lepedőn való leereszkedés 
azonban balul ütött ki és » szerencsétlen 
öregur a kövezeten összezuzódotí. \ Rókus- 
kórliáz orvosai remélik, hogy súlyos, sőt 
élelvcszélycs sérülései ellenére is sikerül 
még megmenteni az életnek.



6 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest. 1930 auguutua lí.

ii i bek Bethlen Ausztriában vadászik?'
Puty Lia veszedelmes 

repülőkalandja
Newyorki távirat szerint Pufty Liát, a 

neves magyar származású amerikai lilm- 
divál könnyen végzetessé válható repülő- 
gépkatasztrófa érte. Walter Blumenthal 
amerikai fllmknpacitás és Jamcs Collins 
pilóta kíséretében az egyik newyorki repülő
téren felszállt egy kis kéjutazásra. A repülő
gép Blumenthal magántulajdona volt és <"> 
is ült a kormány mellett. Amikor a repülő
gép egy erdőség fölé érkezeit,

a motor hirtelen felmondta a szolgála
tot éti a gép lefelé kezdeti zuhanni.

A rendkívül veszedelmes helyzetet Collins 
pilóta mentette meg, aki nem vesztette el lé
lekjelenlétét, hanem megragadta a kormányt 
és igyekezett siklórepüléssel alkalmas helyet 
találni a leszállásra. A pilótának sikerült is 
lélegzetelállító pillanatok múlva egy ilyen 
tisztást lelni, amelyen azonban

ujabb halálvcszedelein várt a fllmdivára 
és kísérőjére.

Ez n kis tisztás, amely a közeli stúdió egyik 
áramfejlesztő telepe mellett húzódott el, 
niagasfeszültségü elektromos vezetékkel volt 
körülvéve, amely a repülőgépet pillanatok 
alatt elhamvasztotta volna. A pilóta észre
vette ezt a veszélyt és sikerült a veszedel
mes vezetékeket is kikerülni és szerencsésen 
leszállt. .1 gép ugyan összetörött, a filmdiva 
elájult, de az esetnek komolyabb következ
ményei egyelőre nem lettek. A komolyabb 
következmények másnap jelentkeztek egy 
újsághír alakjában, amely Putly Lia és Wal
ter Blumenthal

házassági hírét
kiirtölte világgá. Puttyék ugyan cáfolják a 
készülő nászt, fllmkőrökben azonban már 
régen tudják ennek közeli bekövetkezését.

— Még mindig nem fejeződtek be a ma 
gyár román kereskedelmi tárgyalások. Az 
elmúlt héten — mint a Hétfői Napló jelezte 
- folytatták a magyar-román kereskedelmi 
szerződésekre vonatkozó tárgyalásokat a 
Budapesten tartózkodó román delegátusok a 
magyar kormány meghizotaival. Szó volt ar
ról, hogy a tanácskozások megfelelő ered
ménnyel még a mull hét folyamán befeje
ződnek. Mint a Hétfői Napló megbízható 
helyről értesül, az egyezmény tárgyalásai még 
mindig tartanak és ezen a héten is folytatni 
lógják a megbeszéléseket és bár minden re 
mény megvan arra, hogv a tanácskozások 
kedvezően fejeződnek be, de azért lehetséges, 
hogy az egyes részletkérdések elintézése 
hosszabb időt fog igénybevenni

— A várt püspök mond misét Ferenc József 
születésnapján. Vácról jelentik. Augusztus I8-An 
néhai Ferenc József király századik születési 
évfordulóján a váczl székesegyházban inon 
dnndrt szentmisét Hanaucr A. István megyés
püspök ponfiflkálja. Az Ünnepélyes szentmisén 
n hatóságok képviselői is megjelennek. — Gróf 
Mnjláth György erdélyi püspök Vácon keresztül 
martában hosszabb látogatást lett Hanauer A 
István mcgyéspiispöknél.

— A plttsburgl polgármester Debrecenben. 
Debrecenből jelentik: Charles C.line pittsburgi 
polgármester szombaton este Debrecenbe ér
kezett, vasárnap a város képviselőivel és a 
városi tanács tagjaival kirándult a Horto- 
bdgyra, megtekintette a város híres ménesét, 
n hortobágyi gulyákat. Délelőtt a csárdában 
villásreggcli volt, majd délben az Aranybika- 
szállóban társasebéd, amelyen Vásáry István 
üdvözölte C/íne polgármestert. Charles C.line 
délután öt órakor Debrecenből Budapestre 
utazott.

— Kivégzés a vlllanyszékhen. A premier óta 
táblás ház tapsolja végig minden este a Beke- 
toui-cirkusz szenzációs augusztusi műsorát, 
amelynek egészen különleges szenzációja van. 
Két angol mérnök, a két IVo/son-flvér elkészí
tette az amerikai hírhedt vlllamosszékck Ilii 
mását, amelybe husrezer voltos áramot bocsá
tanak. A hatalmas feszültségű áramot, amely 
pillanatok alatt minden életet kiolt, a két angol 
cgvike testén bocsátja keresztül, anélkül, hogy 
bármi baja történne. Zajos taps köszönti min
den este ezenkívül a 4 Rastelli különleges pro
dukcióját. valamint Jean I.ois számát, Jelentős 
eseménye azonkívül a Beciva gazdag műsorá
nak a hét Bretier szenzációs mutatványsom- 
zata la.

— Brlratások a debreceni egyetemre. A deb
receni Tisza István tudományegyemen mind n 
négy karon, a beiratkozások nz 1030—31. tan
évre, 1930 szeptember 1-én kezdődnek és 15-ig 
tartanak. A folyamodványok augusztus hó 31-ig 
nvujlandők be. A diákjóléti intézmények részé
ről engedélyezhető kedvezményeket az Illető in
tézmények Igazgatóságához külön kell folya
modni.

— A fogyasztóból vezető legbiztosabb utat 
mulatja meg n hirdetőnek az az ügyesen és 
ötletesen összeállított hirdetési ujsAgkalalógns. 
amelyet kívánságra bárkinek díjmentesen küld 
meg Erdős József hirdetési Irodája Budapest. 
VJ., Toréz-körut 85.

maivar Rézaru es FemáBresRadetmi m
Radapea*. V. Berlint tét h Telefon Aut.

Szapáry Lflszlö gröl taitűnosthoito látogatása Nagykanizsán
Nagykanizsa, augusztus 10.

f.4 Hétfőt Napló tudósitójától.) Érdekes 
vendég érkezeit vasárnap délelőtt Nagy
kanizsára. Gróf Szapáry I.ászló volt a város 
látogatója, akinek csödiigyévcl igen sokat 
foglalkoztak az utóbbi időben. Ismeretes, 
hogy Szapáry gróf ellen, aki a monarchia 
londoni nagyköveié volt, még előbb pedig 
fiumei kormányzó, többen

feljelentést adtak be mert állítólag anyagi 
kötelezettségeinek nem tett eleget és hi

telezőit megkárosította.
Szapáry László gróf Bécsből két osztrák 
jogtanácsosa társaságában most Nagykani
zsára érkezett. A grófnak első dolga az volt, 
hogy

szállójából telefonon felhívta Bethlen 
István gróf miniszterelnök inkei kasté

lyé.
és a miniszterelnökkel kívánt beszélni. A te
lefonnál a miniszterelnök komornyikja je
lentkezett, aki közölte a gróffal, hogy

Bethlen ezidőszerint nem tartózkodik 
lukén, hanem Ausztriában van vadá

szaton,
de minden valószínűség szerint vasárnap a 
késő esti órákban hazaérkezik, annál is in
kább, mert minden körülmények között részt 
fog venni az egységespárt hétfőn délelőtt 
tartandó balatonföldvári értekezletén. Gróf 
Szapáry László a komornyik jelentését tu
domásul véve, miután a miniszterelnökkel 
nem tudott beszélni, jogtanácsosai társasá
gában felszállt a budapesti gyorsvonatra és 
a fővárosba utazott.

Budapesten keresik az 
áUSzunyogh bárót, a 

felvidéki kereskedők rémét
Az. állítólagos Szúnyog Pál báró megbízta a 
Goldstein céget, hajtsa be nagyösszegü követe
lését. Végül is Szúnyog Pál és a Goldstein cég 
közöli keletkezeit üzleti tárgyalásoknak az lett 
a következménye, hogy

Goldstein Ernő bűnvádi feljelentést tett az 
állítólagos báró Szúnyog ellen

és feljelentésében elmondotta, hogy többezer 
dinárral károsította őt meg Szúnyog.

A feljelentés után az állítólagos báró eltűnt a 
Felvidékről, a hatóságok pedig széleskörű nyo
mozást indítottak kézrekeritésere. Közben a 
..báró ur" ellen újabb feljelentés is érkezett, 
amelyet egy bérautófuvarozó telt. A bérautós 
panaszában elmondotta, hogy ..a báró'' hosszabb 
időre kibérelte kocsiját, amikor azonban fize
tésre került volna a sor. eltűnt.

A nyomozás megállapította, hogy
a fiatalember sohasem volt báró és Szn- 
nyogh Pál Jenő nevével visszaélve, követte 

el sorozatos csalásait.
Megállapították azt is. hogy a szélhámos Buda- 

| pest felé szökött s ezért kérték a felvidéki ható- 
I súgok, hogy itt nyomozzanak utána.

Az egységespárti össze
jövetel szenzációja: 

az ellenzéki agrárpárt! 
Gaal Gaszton megjelenése

A budapesti hatóságokhoz vasárnap megke
resés érkezeti n Felvidékről és ebben egy nagy- 
slilii szélhámos kézrekeritését kérik. Néhány 
héttel ezelőtt több felvidéki nagykereskedő üz
lete élőit hatalmas turaaulomohll állott meg. 
amelyből egy vállas, magas, clegánskülsejü 
férfi szállott ki. Bement az üzletbe és nagy
értékű árul vásárolt, amelynek árával azonban 
adós maradt. Egész sereg kereskedőt károsított 
meg ilymódon, s valóságos réme lelt a fel
vidéki kereskedőknek. Legutóbb azonban egy 
komplikáltabb és nagyobbszabásu szélhámos
ságot is követelt cl. Az elegáns férfi megjelent 
Goldstein Ernő eszéki nagykereskedőnél, aliol 

mint báró Szúnyog Pál mutatkozott be.
Az állítólagos Szúnyog báró több napon át tár
gyalásokat folytatott a kereskedővel és ennek 
során elmondottn és különböző üzleti levelek
kel igazolta, hogy közel egymillió dinár köve
telése van egy nagy céggel szemben. Az állító
lagos báró közölte a nagykereskedővel azt is. 
hogy

Fiúméban egy nagy export-import cég élén 
áll és a közel egymillió dináros követelése 

Is fiumei üzlete revén támadt.

Az egvségcspárt, mint a Hétfői Napló már 
jelentette, ina, héttőn Balatonföldváron ösz- 
szejövelclt tart, amelyen — amint megbíz
ható helyről értesülünk — megjelenik, az 
ellenkező hfrek dacára, Bethlen István gróf 
miniszterelnök is, valamint a kormánynak 
összes itthon időző tagjai és körülbelül

záz cgységcspúrtl képviselő.

Hétfőn reggel a 7 óra 50 perckor induló vo
nattal utaznak Balatonföldvúrra két külön 
kocsival az egységespárt tagjai s megérkezé

Szélhámosnő jelentkezett 
a halott leány örökségéért

Vakmerő szélhámossági
Békéscsaba, aug. 10.

Tegnap a békéscsabai városi árvaszéken de- 
teklivfilmszerü jelenet játszódott le.

Néhány nappal ezelőtt megjelent az árvaszé
ken Kovács János és bejelentette, hogy gyá
moltja. Bélák Luca betöltötte a 24-ik életévét, 
nagykorúvá lett, ennélfogva kéri, hogy a leány 
gyámpénztárban kezelt örökségét, majdnem ezer 
pengőt neki utaltassák ki. Az árvaszéken Ková
csot utasították, hogy szerezze be a leány szüle
tési anyakönyvi kivonatát.

Szombaton Kovács újból megjelent nz árva
széken. Átadta a születési bizonyítványt és is
mét kérte a pénzt. Az árvaszéken nyomban 
jegyzőkönyvet vettek fel, de figyelmeztették Ko
vácsot. hogy n pénz átvételénél h leánynak is je
len kell lennie a jegyzőkönyv aláírása végett. 
Megkérdezték

hol van a leány,
mire azt válaszolta, hogy az utcán várakozik.

Elküldték hát A’oudcs Jánost a leányért, mire 
pár perc múlva

visszajött egy nővel, 
akit Uhrin András az árvaszéki ülnök szobájába 
veretett. Az ülnök a leányt kihallgatta, ami némi 
zavarokkal járt és felébresztette Uhrin dr. gya
núját. Ugyanis

a leány sehogy aem akart emlékezni a szü
letési évére,

hónapjára és napjára, ar anyja nevét pedig -- 
amely az Iratok szerint Pribrenszki Ilona — ál 
laudóan Pribo[t:ki Ilonának pioudolla.

sük után nyomban megkezdődik az értekez
let, — vagy amint kormánypárti körökben 
hangsúlyozzák — a beszélgetés az általános 
politikai és gazdasági helyzetről.

Értesülésünk szerint az értekezletet követő 
ebéden

megjelenik Gaál Gaszton is, 
aki tudvalevőleg nemcsak hogy nem tagja az 
egységespártnaii, hanem elnöke az ellenzéki 
agrárpártnak, de azért már több ízben részt- 
vett mint vendég az egységespárt vacso
ráin is.

kísérlet az árvaszéken
Uhrin dr. hirtelen azt a kérdést tette fel a 

leánynak, megeskildne-e arra, hogy ő Bélák 
Luca? A nő megsértődve és csodálkozva meredt 
a kérdezőre, közben pedig elsápadt. Az ülnök 
most újra alaposan átnézte az iratokat. Legna
gyobb meglepetésére az anyakönyvi kivonatban 
a következő záradékot vette észre:

„Halálesete 1028 április 10-én bejegyeztetett 
a budapesti IX. kerületi anyakönyvi hivatal

nál**.
Bélák Luca tehát meghalt.
Az ülnök előtt nyomban látszott az egész csa

lási manőver. Kovács János, aki soha gyámja 
nem volt csupán távoli rokona n szóbanforgó 
Bélák Lucának, a leány elhalálozását megtudva,

zsoldos
meg akarta szerezni ennek gyámpénzlárban ke
zelt vagyonkáját Az ülnök

észrevétlenül detektivért küldött, 
aztán, hogy a detektív megérkezett, vallatni 
kezdte az örökségért jelentkező nőt;

— Kicsoda maga tulajdonképpen?
— Teslér Józsefné — szólta cl magát a nő. 

És ezzel az egész csalási manőver lelepleződött, 
összeomlott.

A két csalót ezután a detektív letartóztatta és 
csalás és közoklrathamlsitás miatt megindult 
ellenük a büntető eljárás.

Megoldották a simánál 
Hét Holttest rejtélyét

Nem magyar csendőr, Hanem ro
mán vasúti munüás Holttestét 

találtán meg a Hűt feneáán
Békéscsaba, augusztus 10.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Beszámol
tunk arról, hogy a román határ mentén, az 
elcsatolt Simánd község határában egy elha
gyatott kút fenekén két holttestet találtak. A 
román területről érkező kósza hírek arról 
szóltak, hogy az egyik holttesten magyar 
csendörruha volt. Megindult a vizsgálat és en
nek során

kiderült, hogy nem csendőrholttestct talál
tak a kuthan

és egyáltalában megoldódott a két holttest 
rejtélye.

A nyomozás szerint az egyenruhás holttest 
egy fiatal tizennyolcévá pályamunkás holt
teste. A fiatalember pár héttel ezelőtt, miután 
a fizetését megkapta, gyalogosan indult- haza
felé. Ugylátszik útközben ismeretlen emberek 
megtámadták, meggyilkolták, kirabolták és 
holttestét a kútba dobták. Ennek a pályamun
kásnak

a szétfoszlntt vasutas egyenruháját nézték 
cseudőruniformlsnak.

A másik holttestre vonatkozóan az a feltevés, 
hogv ez a pályamunkás barátja lehetett, aki 
kísérőjéül szegődött és akit a gyilkosok szin
tén ellettek láb alól.

Négyszáz embert veit 
őrizetbe vasárnap 

a berlini rendőrség
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 

tése.) A kommunisták és nemzeti szocialisták 
választási háborúskodása vasárnap újabb véres 
összeütközésekben robbant ki. Az első összeüt
közés a Schumannstrassen volt, ahol a két párt 
emberei szembekerülve egymóssal 

véres verekedésbe kezdtek.
amely csak a rendőrség erélyes közbelépésére 
ért véget. Több kommunistát őrizetbe vettek a 
rendörök és kihallgatásukat a késő éjszakai 
órákban még folytatják. A Pál-tcmplom előtti 
háborús emlékműnél ugyancsak összeütközésre 
került a sor és itt is több őrizctbevétel történt.

A leghevesebb összeütközés a Kaiserdammon 
volt, ahol ugyancsak összeverekedtek a szem
beálló pártok tagjai Itt

403 embert vett őrizetbe a rendőrség. 
Mind a 400 ember a nemzeti szocialista párt 
tagja volt. Az őrizetbevettek igazoltatása és ki
hallgatása ma, hétfőn is előreláthatóan folyta
tódni fog.

— Nagyboldogasszony napja Esztergomban. 
Az esztergomi székesegyházban a pontiflkális 
nagymisét és szentbeszédet dr. Serédi Juszti
nján bibornok hercegprímás tartja, a Szent 
Imre jubiláns ünnepségekkel kapcsolatban. A 
zarándokok számára az odautazás lényegesen 
megkönnyíti, hogy a kereskedelmi miniszter az 
esztergomi főegyházmegyét átszelő vasúti vona
lakon augusztus 14—16. napjaira, háromnapi ér
vényű 50 százalékos menettérti kedvezményt 
engedélyezett. Ugyanilyen kedvezményeket ad
tak a hajóstársaságo kis.

— Nagyszabású vakmerő betörés Debrecen
ben. A debreceni rendőrség vasárnap délelőtt 
ródiogram utján közölte a budapesti föknpi- 
tánysággal, hogy szombaton éjszaka vakmerő 
betörés történt Debrecenben a Verbőczy-utca 3. 
szánni házban Doktor Ármin debreceni lakos 
lakásába. A rendkívül ügyesen dolgozó betörők 
az ablakon keresztül hatoltak be a házba, fel
festhették Doktor Ármin vitrinjeit és ékszer
kazettáit és rengeteg arany , platina-, brilliáns- 
ékszert vittek el magukkal, köztük szinte meg
becsülhetetlen értékű keleti gyöngysort. A kár 
hozzávetőleges számítás szerint 70—80.000 pen
gőre rúg. A debreceni rendőrség megállapítása 
szerint a betörést elsőrangúan képzett betörők 
követhették csak el, akik hatalmas zsákmányuk
kal minden valószínűség szerint Budapestre 
szöktek. A rádiogram alapján a budapesti rend
őrség erélyes nyomozást indított a debreceni 
betörök felkutatására.

E9|* m F?ÉlWYEÍ5 •aakorvoa
ver-, bőr- és nemt-betegeknelc rendel egész nap

VII. Rékóoil-ut 3a. I. «»m. f . Rókvml inabes

O Feltűnő rekord. Az ember nem is hinné 
a dolgot, ha nem volnának pontos adatok reá. 
Egy vidéki szikvizgyáros ugyanis a kővetkező 
tartalmú levelet intézte az egyik magyarországi 
pneumalikképviselelhez: „Örömmel adom szives 
tudomására, hogv bonyhádi lerakatától vásá
rolt 4 darab 82ÓX120-as Goodrich-köpcny, me- 

, lyet 1027 május 10-én szereltem fel kocsimra, a 
mai napig 112.516 kilométert szaladt le legtel
jesebb megelégedésemre és mind a 4 köpeny a 
mainapig is üzemképes állapotban van kocsi
mon felszerelve".

A „Magyar Rádió Amatőrök Oratfgoa Egye- 
sülcte**  dr. József Ferenc kir. herceg őfenségé
nek védnöksége alatt f. évi augusztus 15—24-ig 
bezárólag rúdiókiúllitást rendez az Angolpark 
területén amatőrök részére szakmabeli cégek 
bevonása mellett. „Neveljünk uj Edisonokat Ma
gyarországnak!" a célja a kiállításnak. Rádió
amatőröknek jelentkezni lehet a verseny neve
zési zárlatáig, augusztus 12-ig bezárólag V. Va
dász-utca 4. szám alatt.

Uj mÜHor n Jardinban. A nagysikerű augusz
tusi mősor főerősségci a mulatságos Doddy Fix, 
a kitűnő pnródista: Wally Wlntcr; a szenzációs 
táncosok: Alaska és Erna; n csodaszép Morenita 
é| a páratlu ügyeuégü AnM it Hatnh
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A Náci... az Erdélyi horozó az Operaház 
mellett — az egykori ország gavallérjai és a 
pesti bohémvilág áhitat tál ejtették ki ezeket a 
neveket, amelyek ma örök enyészetül belevesz 
lek a Rákos homokjába. Spiegel Ignác és éj
szakai vendéglője egyek voltak, egyiket a má
sik nélkül elképzelni nem lehetett. Kinn szaka
datlanul robogtak a fogatok a közeli orfeumok 
felöl, Budapest leghíresebb fiakkeresei topog
tak a havas éjszakában, benn pedig a lefog- 
gönyzött ablakok forró árnyékában énejz, ka
cagás, gyöngyöző ital. Náci, ez a Budapest ér
lelő talajába beleoltott falusi zsidó kocsmáros 
ott siirgött-forgott szakadatlanul a vendégei 
között, mindenkit ismert, mindenkinek tudta a 
gyöngéjét és a „link-világ" zsargonnyelvén mó
kázott szakadatlanul. Ö maga is bohém volt • 
és egyeduralkodó a főváros éjszakájában, mert J 
csak ö tarthatott nyitva egész éjjel és a hajnali 
friss leveseket fehérkötős nimfái csábmosoly- 
lyal hordozták az asztalok között.

Körül nehéz álmát aludta a város, de az Er
délyi horotó fülkéiben harsányan zengett az 
élet estétől reggelig, mig csak föl nem csengett 
az Andrássy-uton, mint intő szózat, a szemetes 
csöngetyiije. (Akkor még az is vígan csilingelt.) 

írók, művészek, politikusok, az ország min
den részéből mulatozásra összescreglctl urak 
szórakoztak a Náci asztalainál, de odagyüle
keztek pihenésre az éjszaka dolgozói is: újság
írók, színészek, artisták, nyomdászok és egyéb 
hajnali legények. Már ennek régen vége. Náci 
nagy vagyont szerzett, övé volt a ház is, de az 
Erdélyi borozó népteleniil árválkodott benne, 
mert Budapest nappaláról és éjszakájáról letö
rölte a sors a vidámságot.

Náci évek óta komoran ült az elhagyott asz
talok között, mint a várur elátkozott kastélyá
ban. Mint ahogy Arany János megrázó költe
ményének, az „Vnneprontók"-nak mulatozói 
alatt megnyilt a föld és mindenestül elnyelte 
őket — ugy nyelte el az idő az Erdélyi borozó 
tobzódó ifjúságát, csapongó hajnalait. .4 Náci 
maradt utolsónak és most belezuhant ő is a 
nagy, az Ismeretlen némaságba.

♦
Vasárnap délelőtt temették el a rákoske

resztúri izraelita temetőben Spiegel Ignácot, 
a régi, háború előtti Budapest egyik ismert, 
népszerű alakját, az Erdélyi-borozó tulajdo
nosát.

Zimankós, ködös, őszre emlékeztető sze
les Időben

folyt le a temetés. A gyászolók száma alig 
haladta meg a százat. A régi hires éjjeli Bu
dapest Erdélyi-borozójának törzsvendégei 
közül talán azért jöttek el ilyen kevesen.

Csak a hozzátartozók és a borozó alkal
mazottai kisérték

a népszerű Spiegel Nácit utolsó útjára.
Délelőtt tizenegy órakor a temető komor 

ravatalozótermében elkezdődött az egyházi 
szertartás. Fischer Gyula dr. főrabbi lépett a 
szószékre s hosszú, meleg prédikációval bú
csúztatta el a halottat.

— Nehéz munkával, szorgalommal, sze
gény fiúból gazdag ember lett, — mondotta 
a főrabbi — de sohasem feledkezett meg ar
ról, hogy mi az, szegénynek lenni, bármi
lyen jól ment is a sora. Jó szivét és jóté
konyságát nagyon sokan áldják, többen, 
mintsem gondolnák.

A búcsúztató után a gyászoló közönség 
menetté, alakult, amelynek élén a vendéglő
sök és szállodások ipartestületének gyász
lobogóját vitték a sirlg, ahol a borozó fő- 
pincére. Vízvári Béla, azután pedig Horváth 
Jenő pincér mondott bucsuztatóheszédet.

— A nemzeti szabadságpárt kecskeméti gyű
lése. Kecskemétről jelentik: A nemzeti szabad
ságpárt vasárnap délelőtt tartotta zászlóbonló 
gyűlését, mintegy 350 résztvevő jelenlétében. 
Dr. Máté József, a helyi szervezőbizottság el
nöke nyitotta meg az ülést, majd Bajcsy-Zsi- 
linszky Endre ismertette a párt programját. Ki
jelentette. hogy a szabadságpárt vidéki szerve
zeteinek megalakulása után ősszel kezdi meg 
országos tevékenységét. Felszólaltak még Te- 
mesváry László és Kovács Dezső félegyházi ki
küldöttek.

Szabolcsi sanoor igazgató 
haiaianatt rejtciyo

* rendőrség szerint ftnggilkosseg mnent
Tegnap délután a Rudolf-tér 1. szánni ház 

második emelet 8. számú lakásából eszmé
letlen állapotban vitték a mentők a Glílck- 
sza na tórium ha Szabolcsi Sándor 61 éves ny. 
részvénytársasági igazgatót, aki nagymeny- 
nyiségii Veronáit vett be és akit néni le
hetett eszméletre téríteni. A 61 éves öregur, 
akinek szervezetébe már teljesen felszívó
dott a veronál, a Glück-szanatóriumban 
szombaton este 7 órakor

meghalt 
anélkül, hogy egy pillanatra is eszméletre 
lehetett volna téríteni. Szabolcsi Sándor több 
/pari vállalatnak volt az igazgatója, néhány 
évvel ezelőtt azonban nyugalomba vonult és 
társaságbeli életet élt.

Sokat fordult meg a legutóbbi Időben a 
Magvar Eri Kaszinóban is, ahol fontos 

szerepet játszott.
A nőtlen igazgató sógorával. Eivor Boris 
gépgyárossal lakott együtt a Rudolf-téri la
kásban Munkatársunk beszélgetést folyta
tóit Eivar Borissal, aki elmondotta, hogy só
gorának semmiféle oka sem volt arra, hogy 
öngyilkosságot kövessen cl.

Ezzel szemben
a rendőrség öngyilkosság esetét látja 

fenforogni
és ebben az irányban folytatja a nyomozást. 
Vasárnap délelőtt erre való tekintettel el is 
rendelték Szabolcsi Sándor holttestének a 
felboncolását.

HANGOS KAMARA
nagy lenovalu miatt zárva.

ünnepélyes szozonmegnyitó: 

augusztus 14, csütörtökön.

A beiaayminlszter orvosolni Mü
a tóvárosi smivreRttó&i söretmes pontjait

Nagy és kínos feltűnést keltett a politikai és 
társadalmi életben Scitovszky Béla belügy
miniszternek az a rendelkezése, amelyet a fő
városi segélyek kiosztása körül hozott. Ismere
tes, hogy a belügyminiszter számos segélyt tö
rölt a főváros javaslatából és ezzel igen sok 
szociális, karitatív és kulturális munkát végző 
egyesület lába alól húzta ki a talajt. Az ellenzék

egyöntetűen foglal Állást a belügyminiszter 
sorozatos sérelmes intézkedése ellen, 

amelyet minden valószinüség szerint számos or
voslás fog követni.
Igv elsősorban az Elaggott Kereskedők Menhá- 
zónák négyezer pengős segélymegvonósát fogják 
ujabb revízió alá venni. Ugyancsak megvizsgál
ják a Good Templar rend segélyének ügyét is. 

'Ezt főleg azért nehezményezik kormánypárti 
oldalon is, mert hiszen hasonló antialkoholista 
egyesület mindenütt dolgozik szerte a világon és 
mindenütt állami támogatásban részesül. Nem 
jó fényt vetne tehát reánk a külföld előtt, ha 
éppen a Good Templar rend magyarországi szer
vezetének munkáját tennék lehetetlenné. Szocia
lista oldalról főleg

a munkások dalegyletét ért sérelmet tették 
szóvá.

Nagy visszatetszést szült ugyanis a belügy
miniszteri rendelet errevonatkozó része. Amikor 
ugyanis annak a dalárdának segélyét minden 
további nélkül megszavazták. amelynek élén 
Ripka Ferenc főpolgármester áll. a szociáldemo
krata bizottsági tagok véleménye szerint nem 
lett volna szabad a munkásdalegylctek kérését 
elutasítani. Ugyancsak politikai elfogultságot 
latnak az Ingyenkenyér-Egylet segélyének törlé
sénél is, amely egyesület tudvalévőén szabad
kőműves alapítás. A tevékenység azonban, ame
lyet végeznek, a legtisztább emberbarát! célokat 
szolgálja és természetesen minden politikai mii 
ködéstől mentes.

A belügyminiszter — mint beavatott forrásból 
értesülünk — Ígéretet led arranézve, hogy

rendelkezésének ezt a négy sérelmes pont
ját a kívánságoknak megfelelően revldiálnl 

fogja
és nem teszi lehetetlenné ennek a négy egyesü
letnek működését.

— Alliir a peslhldcgkuti jegyző öngyil
kosságáról. Vasárnap este nz a hir terjedi 
el a fővárosban, hogy Steiner Béla pesthi- 
degkuti jegyző, akit tudvalevőleg a jegyző
választáson, n főszolgabíró a község polgá
rainak kívánsága dacára kihagyott a jelö
lésből s igy megválasztható sem volt -• 
agyonlőtte magát. Erről a híresztelésről 
tudomást szerzett Steiner Béla is, aki meg
jelent a Hétfői Napló szerkesztőségében és 
személyesen cáfolta meg öngyilkosságának 
és halálának hírét.

— Borzalmas rcpiilögépszerencsétienség. Nem*  
yorkból jelentik: Különös rcpülőgépszerencséf- 
Icnség ért Csikágóban egy utasszállító rcpülőgét 
pet, amelyen báromon üllek A gép, amely ép
pen körrepülést végzett Csikágó fölött, rendkí
vül erős légörvénybe került, amely többször 
megforgatta, majd teljes erőitől a fölhöz vágta. 
A gép egv 8000 köbméteres gázlnrtályra zu
hant, kcrcsz.tülszakitotla annak tetejét és óriási 
robajjal belefuródotl a tartály fenekébe. A re
pülőgép teljesen összetört. Az. utasok holtteste 
a felismcihelellcnségig összeroncsolódotl. Bú
vároknak több órai munkájába került, nmig kt 
tudták emelni a három holttestet a gázfarlály- 
ból.

PREMIER: AUGUSZTUS lí-ENI

— A csillagászok Egerben. Egerből je
lentik: Vasárnap délelőtt különvonatlal ér
kezett Egerbe Budapestről a csillagászati 
világkongresszus százharminc Ingja- Eger 
városa a csillagászok tiszteletére fellobo
gózta a házakat és ünnepélyes fogadtatás
ban részesítette a pályaudvaron a .vendége
ket. A feldíszített pályaudvaron a város 
közönsége nevében Fránck Tivadar dr. he
lyettes polgármester köszöntötte a vendé
geket. A csillagászok nevében Wolff. a 
heidelbergi csillagda igazgatója és a Ma
gyar Tudomány Akadémia kültagja kö
szönte meg a szeretetteljes fogadtatást. A 
vendégeket azután a város villásreggelin 
látta vendégül. A villásreggeli után bemu
tatták a csillagászoknak Eger történelmi 
nevezetességeit, műemlékeit, majd pedig a 
százötven évvel ezelőtt az érseki líceumban 
épített csillagvizsgálót és a Várban végzett 
ásatásokat tekintették meg.

— A vasárnapi Ido-vIlágkongresszus Sopro- 
ban. Sopronból jelentik: Az ido-világkongresz- 
sz.us negyednapja folyik már itt és vasárnap 
Stöhr prágai professzor, a kongresszus elnöke, 
nagyobb beszédet mondott, amelyben a világ
béke megteremtését hangoztatta A kongresz- 
szus alkalmával a Hétfői Napló munkatársa be 
szélgctést folytatott n kongresszus egyik érde
kes résztvevőjével, Jules Gross szentbernát- 
hegyi kanonokkal, aki elmondotta, hogv a 
pápa már hozzájárulásét adta ahhoz, hogy a 
szenthernálhegyiek Kínában uj kolostort léte 
senék. A Tibet-hegység 42OÓ méteres magasla
tán épül meg a kolostor, amely a világon a 
harmadik és'legújabb kolostora lesz a szent- 
bernáthegyi szerzeteseknek.

— öngyilkos lett, mert el kellett adnia a 
kocsmáját. Biermann Ignác 52 éves kocsmáros, 
vasárnap a Péterífy Sándor-utcn 52 sz. házban 
levő lakásán felakasztotta magát. Hozzátartozói 
már holtan talállak rá. A rendőri nyomozás 
megállapította, hogy tettét azért követte el, mert 
anyagi zavarai miatt kocsmáját cl kellet adnia. 
Holttestét a törvényszéki orvostani Intézetbe 
szállították.

— Halálos testvérdráma a szántóföldim. 
Nagykanizsáról jelentik: A Nagykanizsa mel
letti Letenyc községben halálos lestvérdráma 
játszódott le. Tóth Kálmán községbeli gazdál
kodó vasánap délelőtt János nevű fivérével ki
ment a szántóföldre, hogy a még kintit levő ga
bonát behordják. Munka közben a két testvér 
valamin összekülönbözött. A veszekedés hevé
ben Tóth Kálmán felkapta a kezeügyébe eső 
vasvillát és azzal agyonszurta fivérét. A Idé
nyéi csendőrőrs a testvérgyilkos gazdálkodót 
letartóztatta és még vasárnap beszállították a 
nagykanizsai ügyészség fogházába.

— Magyar anyák nemzet ünnepe. Szent Ist
ván napján délután 6 órakor a régi képviselő
házban tartják az idei a magyar anyák nemzeti 
ünnepét, melyen nagybányai vitéz Horthy Mik- 
lésnő és Izabella kir hercegnő osztják ki a ju
talmakat és kitüntetéseket a sokgyermekes ma
gyar anyáknak.

— Emlékpad felavatás Balatonszabadlban. A 
Zsófia Gyermeksranafórium Egyesület lord 
Rothermere, Rákosi Jenő és dr Bererédi Vik
tor nevére emlékpadot emelet Balalonszabndl 
bán, melyei augusztus 15-én ünnepélyesen avat
nak fel és felszentelik az intézel uj harangjói is. 
Az ünnepségek megnyitó beszédeit dr. Roll 
Nándor püspök tartja.

— Két gyermek halálos szerencsétlensége. Po
zsonyból jelentik: A malackai tüzérségi gya
korlótéren, ahol nemrégen hadgyakorlat volt, 
játszadozó gyermekek lövedéket találtak, amely- 
lycl játszani kezdtek. A lövedék felrobbant és 
két gyermeket darabokra lépett. Egy harmadik
súlyosan megsebesült.

— Halálos autóverseny. Grenobleból jelen
tik: Eddoura-Grammont auloniobilversenyző a 
Dauphiné-ben rendezett gyorsasági körveseny 
során meg akarta előzni egyik versenytársát. 
Közben a gép az Hitestől kirepülve az árokba 
zuhant. A vesenyző olv súlyos sebeket szenve
dett, hogy kevéssel utóbb meghalt.

— Két fiatal leány lingyllkosága. Mandl Mar
git 21 éves varrónő, aki az Almássy-tér 16- sz. 
házban lakik szerelmi bánatában vasárnap is
meretlen méreggel inegmcrgezle magát. A men
tők életveszélyes állapotban a Rókus-kórházba 
szállították. — Bokréta Gizella 22 éves gépiró- 
kisasszony Bulyovszky-utca 37. sz. alatti lakásá
ról átment a Bulyovszky-utca 40. sz. házba é« 
a harmadik emeletről levetette magát az ud
varra. A mentők haldokolva szállították a R6- 
kus-kórházba. öngyilkosságának oka isme
retlen.
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Nagy István volt törvény
széki biró és Lubik Juci 

Steinhardttal társulva 
varietét akarnak nyitni

Érdekes tárgyalások az Astor-mozi bérbevételére — A 
Bethlen-téri Szinház igazgatói is pályáznak a mozihelyiségre

Amióta az Akácfa-utca 3. szám alatt lévő 
Astor-mozgó becsukta kapuit, egymásután 
látlak napvilágot kombinációk arra vonat
kozóan, hogy az Astor-mozgól különböző 
színházi vállalkozások bérlik ki és alakít
ják ál Valóságos búcsú járás indult meg a 
mozi bérbevétele érdekében és Rákosi Ja
kab háziúrnál naponként jelentkeztek kü
lönféle emberek, akik a legfantasztikusabb 
terveket hangoztatták a helyiséggel kapcso
latban. Amerikából hazajött kötélkercske- 
dőtől kezdve droguistáig és szállodatulajdo
nosokon keresztül több színészig mindenki 
pályázott erre a helyiségre. A sok pályázó 
közöl azonban a legnagyobb érdeklődésre 
az tarthat számot, amelyről itt beszámo
lunk:

Néhány nappal ezelőtt felkereste a házi
urat egy ad hoc társaság nevében Steinhardt 
Géza, komikus, aki bejelentette, hogy va
rietét akar nyitni az Akácfa-utcában. Az 
előzetes megbeszélések után Steinhardt ki
jelentette, hogy komolyan reflektál az As- 
tor-mozgó bérletére és hajlandó a szükséges 
összegei deponálni. A bérbeadó első felté
tele ugyanis a házbérnek egy évre való Liz-

Zilahy Lajos 
plágiumbotránya

Szerdán tárgyalják a rendkívül érdekes színházi 
port — Joga van-e egy szinház igazgatójának a 

felvetett témát mással megiratni?
Szerdán, a büntetötörvénvszék Töreky- 

Jtajiácsa elé fel fog vonulni az irói és szín
házi világ néhány előkelősége, hogy egy 
rendkívül érdekes színházi botránnyal kap
csolatban elvi jelentőségű Ítéletet tudjon 
hozni a bíróság. Zilahy l.ajos p'.ágiumbot- 
ránya érkezeit el a bírósági tárgyalásig.

Az előzmények még a tavalyi szezónra 
nyúlnak vissza, amikor is Nagy István hír
lapíró beszélgetést folytatott Jób Dániellel, 
a Vígszínház igazgatójával és előtte egy 
témát vetett fel.

— Jó volna drámában megírni Sza- 
muelly Tibor népbiztos és G. Mária híres 
szerelmét. Az előkelő urilcány és a ször
nyű végű népbiztos szerelme ugyanis a 
leghatásosabb darabtéma.

Jób Dániel, — a periratok szerint — 
helyeselt a dologhoz. Ezután a hírlapíró 
elutazott Párisba, ott

megírta és befejezte darabját, 
amellyel azután a mull év novemberében 
bekopogtatott a szinigazgató irodájába.

— Elhoztam a megbeszélt darabot — 
mondotta a hírlapíró.

Az igazgató azonban nem fogadta cl a 
behozott dnrabot és

kijelentette, hogy ezt a témát kiadta nz 
egyik legelőkelőbb magyar írónak, aki 

a darabon már dolgozik.
------- ——•ummkmht ----------

A*  Ufa sMánaf uj 
fiangosgépei

átalakított Uránia Al Jolson legújabb filmjével startol
Az elkövetkező szezón rendkívül mozgal

mas és nagyvonalú, eleven filméletére már 
abból is lehet következtetni, hogv Budapest 
legnagyobb és legelőkelőbb filmszínház- 
trösztje,

az Ufa sohasem látott mértékben készíti 
elő uj szezónját.

A nyári szünetet az Ufa három színházának 
átalakításával és ami legfontosabb: uj, mo
dern hangosgépeinek felszerelésével töltötte. 
Ugy nz l'fa, mint a Corvin és az Uránia 
filmszínházak

a legtökéletesebb rendszerű hamgosillm- 
gépekre cserélték ki a tavalyi gépeiket, 

jelezve azt, hogy a modern technika vívmá
nyaitól lépésnyire sem akarnak elmaradni,

RFÍM11A” ROMiow Cirkusz Varieté
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tositása. Miután a tárgyalások ilyen komoly 
stádiumba jutottak, Steinhardt megnevezte 
az érdektársakat.

A szükséges pénzt Nagy István volt tör
vényszéki biró, akit a királyi Ítélőtábla 
három és félévre ítélt és ennek felesége, 
Lubik Juci, valumlnt dr. Szalay József 

adták össze
az uj vállalat megindítására. Steinhardt ugy 
tervezi, hogy a? Akácfa-utcában olcsó va
rietét csinál, naponta két előadással. Tár
sai Nagy István és felesége Lubik Juci ál
landóan résztvesznek a tárgyalásokon cs azt 
mondogatják, hogyha sikerül életrehivni az 
uj Steinhardt-varietét. akkor igen érdekes 
újításokat honosítanak meg ezen a téren.

A Steinhardt —Nagy István társulás tár- 
Csalásait váratlanul megzavarta egy újabb 
ajánlat. Fekete József és Korcsmáros Nán
dor a Bethlen-téri szinház igazgatói akar
ják bérbevenni ezt a kis helyiséget. Ebben a 
pillanatban izgalmas versenyfutás van az 
Astor bérletéért Steinhardt, Nagy István, 
Lubik Juci és a Bethlen-téri Színpad igaz
gatósága között.

A hírlapíró a legerélvesebben tiltakozott 
ez ellen, mire másnap Zilahg Lajosnak egy 
nyilatkozata jelent meg. Ebben elmondja 
nz iró, hogy Számúéiig és G. Mária szerel
méről darabot irt és azt a Vígszínház fogja 
bemutatni.

Ezek után a hírlapíró a Színpadi Szer
zők Egyesületéhez terjedelmes beadványt 
intézett, amelyben

plágiummal vádolta meg Zilahy Lajost 
és előadta mindazokat a bizonyítékokat, 
amelyek szerinte, amellett szólnak, hogy 
Jób Dánielnek nem volt joga az ö témáját 
Zilahg Lajosnak átadni és hogy Zilahg La
jos tudott is volna arról, hogy kitől szár
mazik az ominózus téma Ez a beadvány, 
amely Deltái Jenőre, a Színpadi Szerzők 
akkori elnökére. Bánóczy László dr. fővá
rosi fővárosi bizottsági tagra hivatkozik, 
nyilvánosságra került és ezért

Zlahy Lajos becsületsértés és rágalma
zás elmén feljelentette a hírlapírót.

A szerdai tárgyaláson föl fognak vonul
ni mindazok a tanuk, akikre a hírlapíró 
beadványa, illetőleg Zilahy Lajos hivatko
zik és ott dönteni fognak afelől is, mi igaz
ság van a beadványban és vájjon joga 
van-e egv .színigazgatónak az előtte felve
tett témát egy másik íróval megiratni: 

lliogv a budapesti közönség fokozottabb mér
tékben élvezze azokat a filmcsodákat. ame-
lyeket az Ufa 1930/31-es szezónja Ígér. Mig 
a terézköruti Ufóban és a Corvin filmszín
házban kisebb-nagyobb akusztikai változta
tásokat végeztek, addig a különben is pom
pás Urániát, amelyet tavaly nngy sebbcl- 
lobbnl kellett megnyitni, valósággal 

újjáépítették,
ugv hogy most már Európa egyik legszebb 
filmszínháza lett belőle. Az Uránia tehát 
augusztus 14-én másodszor fogja megtartani 
ünnepélyes megnyitását, amely alkalomra 
természetesen ünnepi film is kellett. Ezt meg 
is találták

Al Jolson legújabb és legragyogóbb film
produkciójában,

amelynek magyar változnia „Sírni és da
lolni" elmet kaptn. Ez a fllmremek már a 
világ legtökéletesebb hangosfilmgépén elő
adva fogja gyönyörködtetni a budapesti kö
zönséget.

Bánky Vilma Budapesten 
színpadra lép Anita Loos 
magyartárgyu darabjában

Szerzödtetési roham Párisban
Rövid távirat jelentette már, bőgj’ Bánky 

Vilma, a némafilm legragyogóbb csillaga, 
aki Hollywoodban hihetetlen karriert futott 
be, elhagyta a film fővárosát és Párisba ér
kezett. Mint már a Hétfői Napló egyízben 
jelentette, Bánky Vilma, aki több éven ke
resztül a Metró Goldwyn sztárja volt, a 
film forradalmi változásával elvesztette azt 
a vezető pozícióját, amelyre tehetsége és 
szépsége révén feltétlen igényt tarthatott. 
A hangosfilm áradata a többi nagy film
sztárokkal együtt öl is elsodorta a vezető 
helyről és Bánky Vilma, aki mindig első 
volt Hollywoodban, most már nem akart 
második lenni. Inkább elhagyta Hollywoo
dot. Bánky Vilma utazása Hollywoodtól 
Ncwyorkig azonban nem volt egy vereséges 
és vesztes futás, hanem az

öntudatos színésznő távozása arról a 
helyről, ahol mindig megbecsülték és 

mindig nagyratartották.
Bánky Vilma Newyorkba érkezve, egy se
reg interjút adott különböző amerikai la
pok munkatársainak, akiknek elmondotta 
azt, hogy egyelőre nem találja helyét Holly
woodban és szabadságot kért a Metró 
Goldwyntól, amely ugyan több filmben 
akarta öt foglalkoztatni. De nemcsak az új
ságírók. hanem a newyorki menedzserek 
és színházigazgatók is megrohamozták 
Bánky Vilmát, közöttük a legnagyobb ame
rikai szinháztröszt vezére,

Ziegficld is szerzödtetési ajánlatot tett 
Bánky Vilmának,

egy revü főszerepét helyezve kilátásba. 
Bánky Vilma azonban nem akart Ameriká
ban maradni és visszautasította ezt a rend
kívül előnyös és jövedelmező ajánlatot, ha
jóra ült és Párisban kötött ki.

Alighogy egy rövid kábel jelentette Bánky 
Vilma párisi tartózkodását, egv Párisban 
tartózkodó magyar színházigazgató azonnal 
felkereste a filmsztárt és igyekezett rábe
szélni arra, hogv

Budapestre jöjjön és itt vállaljon szer
ződést a színházában.

Bánky Vilma, aki fantasztikus méretű 
amerikai gázsihoz volt hozzászokva, rögtön 
kérdést intézett a színházigazgatóhoz, hogy

Nyári Operettszinház
Nagy siker! Olcsó helyárak! 4 pengőtől 60 fillérig 1

X”.. Ezred apiát!
SZÍNHÁZI napló
Szombaton jelent meg a belügyminiszter 

rendelete arra vonatkozóan, hogy min
den filmszínház köteles 40 százalékban hadi
özvegyet, hadirokkantat vagy hadiárvát al
kalmazni, 40 százalékban pedig elszakított 
országrészek menekült köztisztviselőinek kell 
juttatni az állásokat. A mozisok személyzet 
dolgában csak 20 százalék erejéig rendelkez
hetnek szabadon. Jól tudjuk, hogy milyen 
nemes intenció vezette a belügyi államtit
kárt ennek a rendeletnek kiadására, hiszen 
valóban nincsenek szerencsétlenebbek a há
ború áldozatainál és az elszakított ország
részek földönfutóvá tett polgárainál. Az eh
hez hasonló rendelet általánosságban talán 
meghozná azt az eredményi, amelyet az or
szág népe méltán vár és kenyérhez segítené 
a háború közel 200.000 szerencsétlenét, de 
igy csak a szórakoztatás céljából létesült 
moziüzemek fenntartásában okoz sok zavart. 
Erre vonatkozóan megkérdeztük az egyik
legelőkelőbb filmszínházunk vezelőjét, aki a 
következőket mondotta:

— Ezt a rendeletét még 1919—20-ban 
hozták, amikor a legnagyobb konjunktúra 
volt és minden mozi és szinház remekül ment. 
Azóta a mozik rendkivül válságba kerültek 
és szezónról-szezónra cserélnek gazdát. A 
mozisok, fájdalom, nincsenek abban a hely
zetben, hogy fölösleges alkalmazottakat ve
gyenek igénybe. Az a kevés alkalmazott, akt 
a folytonos leépítés következtében megma
radt, az a közönség érdekében kell, hogy 100 
százalékos munkabíró ember legyen, mert a 
gépházban, de a nézőtéren is, ahol hetenként 
tízezrekkel kell érintkezni, az alkalmazott 
nem lehet sem tüdöbajos, sem idegsokkos, 
sem amputált. Ettől eltekintve mindig szíve
sen alkalmaztunk ott ahol lehetett, hadiöz
vegyeket és árvákat. A mozitulajdonosok arra 
fogják kérni a minisztert, hogy ezt a mai 
helyzettel nem számoló rendeletet ne hajt
sák végre. 1920. év óta a filmszakma nyakába 
kapta a cenzúrát, a fllmalapot, a filmkontin- 
gensjegyet, ugy hogy több terhet már nem 
tud elviselni.

A Terézköruti Színpadot a nyár alatt teljesen 
átalakították. A nyári szünet után a fino

man és arlisztikusan átalakított nézőterü szinház 
augusztus li-én kezdi meg szezónját.

ezt a tervet anyagilag milyen módon lehet 
keresztülvinni. Természetesen a színház
igazgató, aki a rossz színházi konjunktúrá
hoz és a pesti viszonyokhoz mérten tette 
meg a mi nézőpontunkból igy is horribilis 
ajánlatát, a következő mosolygós 
kapta:

— A leghőbb vágyam azt volt 
hogg Budapesten színházban lépjek 
szén jól emlékszem még arra az időre, mi
előtt még elindultam volna amerikai utamra.

A Belvárosi Színháznál kísérleteztek ve
lem és egy próba után az egyik legne
vesebb magyar színész kijelentette, 
hogy sohasem lesz belőlem színésznő.

Ez most, bár kedves emlék nekem, még 
mindig égeti a telkemet és szeretném a régi 
csorbát kiköszörülni, hátha azóta már szí
nésznő lettem .. . Dehát ilyen gázsikörülmé- 

el párisi 
pönáléja, 
alatt ke-

választ

mindig, 
fel. Ili-

sztárnak, 
gondolkozott.

nyék között mégsem hagyhatom 
szerződésemet, amelynek több a 
mint amennyit Budapesten egy év 
reshetek.

A színházigazgató igazat adott a 
aki más megoldási módról 
Bánky Vilma utipodgyászában ugyanis ma
gával hozta

Anita Loosnak, a Szőkék előnyben, vi
lághírű Írónőjének uj, magyartémáju 
darabját, amelyet éppen Bánky Vilma 

inspirációjára Irt meg a kiváló Írónő.
Mikor ismételten jelentkezett nála távirat
ban és személyesen több pesti színházigaz
gató, Bánky Vilma frappáns megoldási mó
dot ajánlott:

Ezek szerint
Bánky Vilma hajlandó az egyik előkelő 
budapesti színházunkban fellépni Anita 

Loos uj darabjában, 
gázsit azonban nem kér, ellenben a darabot 
a saját rezsijében adatja elő.

Természetesen ez a terv még embrionális 
állapotban van és bár két színházigazgató 
fut versenyt ennek inogva lósi fásáért, egye
lőre még Bánky Vilma nem döntött, hogy 
melyik színházban és mikor fog. Budapes
ten — mint vígjátéki színésznő bemutat
kozni.

Stób Zoltán

A Magyar Szinház leszerződtefte tagjai sorába 
** Tamássy Líviát, a Fővárosi Operettszinház 
volt tehetséges fiatal tagját, aki tavaly ebben a 
színházban tűnt fel rendkívül előnyösen. — A 
Bethlen-téri Szinház énekesnaivának szerződtette 
Gergely Vilmát, Faragó Ödön tehetséges tanít
ványát. o
A dós fizess — vagy árvereznek. Ebbe a 

modernizált, régi szólásmódba meg kell 
nyugodnia Csorlos Gyulának is, akinek a la
kását a héten árverezték. Csortos rendkívül 
fel van háborodva, úgyhogy az árverező ügy
védet kamarai feljelentéssel fenyegette meg, 
dehát mégis meg kell írni, hogy — nincs 
igaza. Ila Csortos Gyula, akinek tudtunkkal 
mindig sztárgázsija volt, teljesítette volna 
azokat a kötelezettségeket, amelyek más pol
gáremberre vonatkozólag mindig fennálló
nak, az ügyvéd nem lett volna abban a hely
zetben, hogy vele szemben komiszkodjék. 
Már pedig a hitelezőnek egyéb vigasztalása 
sincs a nemfizető adóssal szemben — mint a 
komiszkodás.
Tlénes Zsófia, az ismert kitűnő újságírónk a 

Fórum Szinház kötelékébe lépett, mint 
sajtóigazgató. A filmszakmában nagy érdeklő
déssel kisérik Dénes Zsófia uj megbízatását.
E*  bben a pillanatban o legelfoglaltabb színházi 

ember Szabolcs Ernő, aki nem kevesebb, 
mint három fővárosi színházban készíti elő a 
szezónnyltó újdonságot. Szabolcs délelőtt a Víg
színházban a Dreigroschenopert készítteti elő. 
Délben a Fővárosi Operett színházban a Wunder- 
hart próbáltál ja, este pedig az Andrássy úti Szín
házban tartat próbákat a megnyíló uj mű
sorból .
A z első tavasz — megujhodott. Uj szub- 

rettprimadonnát kapott tegnap Kun 
Magda személyében. Zilahy Irén szerepét 
vette át és ennek a szerepnek uj frissességet, 
ötleteket adott. A fiatal színésznőnek rendkí
vül nagy sikere volt, amelyet Sebestyén igaz
gató olyképpen honorált, hogy leszerződtettc 
a Fővárosi Operettszinház kötelékébe.
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A BSE győzelmes 
hadjárata Pécsett 

BSE-Pécs-Baranya 4:3 (1:1)
Pécs, aug. 10.

(A Hétfői Napló tudósítójának lelefonjelen- 
tétes.) h fővárosi amatőr-elilcsapatok cgvikét, a 
BSE-t látta vendégül vasárnap a Pécs-Baranya. 
A pécsi csapatban ez alkalommal mutatkozott 
be Bírt János, mig a jobbszélsö posztján Singcr 
játszotta próbamérkőzését. A játékot lényegc- 
sen befolyásolta a felázott pálya. Érdekes, hogy 
a BSE biztosabban mozgott a rossz talajon és 
bár a félidő 1:1 arányban végződött,

végeredményben a BSE 4:3 ra megnyerte a 
meccset.

Az első gólt Kautzky lőtte a 18. percben, majd 
a 39. percben Kozma a kifutó Biri mellett ki
egyenlített. A második félidő első és 4. percé
ben Szűcs II. 2:l-re, illetőleg 3:l-re javított. A 
16. percben Kautzky ujabb gólt lőtt, de a 37. 
percben Mikes bebiztosította a BSE győzelmét. 
Kocsisnak a 44. percben sikerült az eredményen 
szépítenie.

A MAC nyerte Budapest 
székesfőváros vándordiját

Az AUéfaszövetség kizárásos versenye a ver
senyzők közölt osztatlan örömei kelteti és a né
pes mezőnyök minden számban szép küzdelmei 
is hozlak. Az eredményeket alaposan leron
totta a hűvös, szeles időjárás és ez okozta, hogy 
a vasárnapi eredmények közül egyik sem emel
kedik ki az átlagból. A versenyzők közül a há
rom versenyt nyert Kertész (FTC), a ket-két 
versenyt nyert Eleöd (MAC), Cser (MAC) és 
Kovách (BBTE) teljesítménye érdemel említést.

A Budapest székesfőváros által kitűzött ván
dordíj első védelmét a MAC gárdája azé- 

azerezte meg .
44 ponttal, az MTK (28 pont) és az FTC (22) 
pont előtt.

Részletes eredmények:
1500 méteres síkfutás; 1. Tuza 4 p. 16.2 mp. 

2. Mauréry (MAC) 4 p. 19.8 mp. 3. Kiss (MTE) 
4 p. 20.2 mp. 4- Oszip (MOTE) 4 p. 21.6 mp.

Súly dobás; 1. Kovách (BBTE) 12 m. 68 cm. 
2. Simek (TFSC) 12 m. 45 cm. 3. Osztermann 
(.MOTE) 11 m. 66 cm. 4. Sziklay (UTE^ 11 m. 
42 cm.

200 méteres síkfutás: 1. Eleöd (MAC) 23.8 mp. 
2. Kajári (BSzKRT) 23.9 jrtp. 3. Ive (MAC) 24 
mp. 4. Szabadi (BSE) 24.1 mp. — Eleöd az elő
futamban 23.6 mp-et futott.

Magasugrás: 1. Cscngeri (MTK) 165 cm. 2. 
Magyar III. (MTK) 165 cm. 3. Omaszta (MOTE) 
165 cm. 4. Rátky (TFSC) 165 cm. — Cscngeri a 
döntésért 170 cm-t ugrott.

110 méteres gátfutás: 1. Kertész (FTC) 17 
nip. 2. Szabó (FTC) 17.3 mp. 3. Bessenyey 
(TFSC) 17.6 mp.

Diszkoszvetés: 1. Kovách (BBTE) 37 m. 45 
cm. 2. Kaufmann (MTK) <36 m. 53 cm. 3. Paksi 
(MAC) 35 m. 62 cm. 4. Göndör (MOTE) 33 m. 
08 cm.

400 méteres síkfutás: 1. Vasvári (MTK) 54 mp. 
2. Buchmann (BSE) 54.2 mp. 3. Kauschky (FTC) 
57.2 mp. 4. Szabadi (BSE). — A másodiknak 
befutó Torbágyi (MTK) szabálytalan előzés 
miatt diszkvalifikálva.

10.000 méteres síkfutás: 1. Cser (MAC) 34 p. 
09 mp. 2. Hegedűs (ESC) 34 p. 37.4 mp. 3. De
meter (BBTE) 35 p. 13 mp. 4. Kucsera (BSzKRT) 
33 p. 22 mp.

Három kerületi ifjúsági 
bajnokság dőlt el az FTC 

atlétikai versenyén 
Aczél, Krizsán és Kovács az uj 
kerületi ifjúsági bajnokatléták

A vasárnap délelőtti cső és szél alapos pró
bára tette az FTC ifjúsági versenyén népes me
zőnyökben elindult atléták képességeit. A sok 
gátló körülmény ellenére is egynéhány igen 
•zép eredményt értek el az ifik. Különösen 
Aczél, Keresztes, Krizsán, Kerkovits és az olim
piai staféta eredménye érdemel említést. Részle
tes eredmények:

BAJNOKI VERSENYEK:
A budapesti kerület 200 méteres Hjusági sík- 

futó bafnoka: Kovács József (BBTE) 23.3 mp. 
2. Gyenes (MTK) 23.4 mp. 3. Kováts (FTC) 23.7 
mp. — Kovács könnyen győz.

A budapesti kerület M00 méteres ifjúsági sik 
futó bajnoka: Krizsán János (Vasas) 0 p. 20 mp. 
2. Simon (MTK) 9 p. 38.6 mp. 3. Acs (MTK) 9 p. 
462 mp. — Krizsán egyenletes jó tempóban 
120 méterrel győz.

A budapesti kerület ifjúsági diszkoszvető baj
noka: Aczél István (BBTE) 39 m 47 cm. 2. Ke- 
részlég (MOTE) 35 m. 96 cm. 3. Füzesi (KISOK) 
35 m. 17 cm. — Arzélnnk három dobása volt 
39 méteres. A magyar diszkoszvető-gárda után
pótlása is kiválónak ígérkezik.

EGYÉB SZAMOK:
Magasugrás /. oszt.: 1. Kerkovits (BBTE) 178 

en». í- Lisskay (FTC) 174 cin. 3. Jász (MAC) 165 
cm. — Kerkovits a 182 cm-rel már nem tudott 
megbirkózni. — Magasugrás II. oszt.: 1. Somló 
(FTC) 165 rm. 2. Kovács II. (RBTE) 180 rm. 3. 
Hubai (MTK) 150 cm. — iXtOO méteres staféta
futás junior. 1. FTC (Bréver. Nyáry. Sziklnv 
Somlói 46 6 mp. 2. MTK. 47.4 mp. 3. MAC 47.5 
mp. — Diszkoszuetés junior: 1. Hőgye (MOTE) 
33 m. 46 cm. 2. Bréver (FTC) 3? m- cm.

Régi „újoncok" — régi recept: 
a Ferencváros máris 

nagyszerű formában van
Ferencváros—Kispest 5:1 (1:0).

Startnak kitűnő volt. Mintegy 3000 főnyi 
„kiéhezett" futballdrukker vándorolt ki 
Kispestre, hogy még a hivatalos szezónnyi- 
tás előtt szemtanúja legyen a két csapat 
formájának. Azok az elszánt futballrajon
gók, akik a sártengertől körülvett kispesti 
pályára kikutyagoltak, nem fáradtak hiába, 
mert oly

pompás játékot láthuttak, amely még 
a szezón derekán is kielégíthetett volna.
A zöld-fehérek komplett csapatukkal: 

Amsei — Takács /., Korányi — Lyka, Obit:, 
Bcrkessy — Tönzer, Takács II., Turay, 
Toldi, Kohut összeállításában játszottak, csak 
Bukovi hiányzott a halfsor tengelyéből. 
Kispest: Dénes — Rozgonyi, Császár — 
Mátéfíy, Purczeld, Csendes — Szabó, Pa
czolay, Harmat. Darvas, Steiner formáció
ban állt porondra.

Az első húsz percben Kispest több ve
szélyes támadást vezetett, főként Steiner 

Vasárnap este befutott az amerikai rádiógram, amely szerint

Amerika legerősebb csatársora 
mutatkozik be 

a Fali Rivers—Ferencváros mérkőzésen
A Fali Riuers csütörtök reggel érkezik Chcr- 

bourgba és kedden reggel indulnak elébe a túra 
kísérői: Máriássy Lajos dr., a Ferencváros ré
széről, Vásárhelyi Lajos, az Amerikai Magyar 
Népszava sportrovatvezetője és Sugár Leó.

Amerika bajnokcsapata a budapesti mérkő
zésre fekteti a fösulyt és

legerősebb csapatát állítja sorompóba a Fe
rencváros ellen.

A vasárnap este befutott rádiógram szerint, ez 
a csapat igy áll fel a Ferencváros ellen:

Kaptis: Horper, többszörös angol válogatott 
iátékos; bekkek: McGill—McArthur, az „ameri
kai sorompó"; a halfsor: Mc Pherson, Coylc, 
Montgomerry felállításában óriási játékerőt kép-

Az FTC rendezésében került lebonyolí
tásra a második magyar—osztrák ifjúsági 
uszómérkőzés és a nemzetközinek hirde
tett bajnoki uszóversenv. Ezekhez csatla
kozott a szokásos kettős vizipólőmérközés. 
A program tehát dús eseményekkel szol
gált, csakhogy éppen az idő nem volt al
kalmas arra, hogy az érdekes versenyszá
mok izgalmával közönséget csábítson a 
Császárfürdőbe. Pedig megérdemelte volna.

Az elmúlt versenyek rendezése ellen 
emelt kifogások jótékonyan hatottak 

vasárnap
s oly villámgyors egymásutánban peregtek 
az egyes programpontok, hogy felocsúdni 
is alig volt idő. Röviden:

a rendezés remek volt.
Nem maradt el ettől a versenyek sportbeli 
értéke sem. Magyarország ifjúsági uszó- 
gárdája megismételte a tavaly Pörtschach- 
ban elért jó eredményét, sőt ezúttal még 
nagyobb fölénnyel nyerte meg a két ország 
ifjúsági úszói számára kiirt Bánó Jenő- 
vándordijat. Az első nap eredménye után 
nem volt vitás a győzelem,

■ végeredményben 58:85 arányú fölé
nyes győzelmünkhöz azonban egyik
másik Ifjúsági úszónk nagyszerű tel

jesítménye segített.
Elsősorban ki kell emelnünk ezek közül 
Pázmán Ferencet, aki ugyan a 200 méteres 
mellúszásban második lett, de a mód, 
ahogy ezt elérte és ellenfelet, Kupczikot 
megadásra kényszeritette, minden dicsére 
let megérdemel.

Wannie András száz méteren elért 1 p. 
008 mp. ideje élénk szóbeszédre adott al
kalmat, annál ia inkább: mert

A Sabaria első nemzetközi mérkőzésén 
2:0-ra győzte le a bécsi Wackert

(A Hétfői Napló tudósitójának tele/onjelcn- arányban.
tése.) Az elsőoszlályba kerüli Sabária vasárnap A bécsiek szebben, a szombathelyiek határozot- 
jútszolta 1c első nenVzelközi mérkőzését, anie- . (abban és erősebben játszottak. A Sabária vé
lvén a bécsi Wacker volt az ellenfele. Mind a I zolö-góljn a 20-ik percben esett Borbély lövésé- 
két csapaton .meglátszott, hogy a szezont meg- I i,Al. a publikum lelkes biztatására a Sabária a 
előző tréningeknél tartanak. I második félidőben erősített és Iglódy « 10-ik

A mérkőzést a Sabária nyerte meg 2:0 (1:0) I percben megszerezte a második gólt.

A magyar válogatott ifjúsági úszók 58:35 arányban 
győzték le az osztrákokat

és másodszor is megnyerték a Bánó Jenő vándordijat

révén. A Ferencváros ellentámadásai Dénes 
jó védésén szenvedtek hajótörést. A 21. p.- 
ben

Kohut egyedül lefutott s közelről véd- 
hetctlcn gólt lőtt: 1:0.

Dénes a továbbiakban minden labdát fo
gott.

Szünet után Takács L helyett Papp, Bcr
kessy helyén Fuhrmann szerepelt, Lyka 
volt a ccnlerhnlf, Obitz a balhalf.

Turay lőtte n második (3. p.), Takács
II. a harmadik (31. p.) és ismét Turay 

a negyedik gólt (39. p.).
Majd a 41. p.-ben Takács révén 5:0-ra állt 
a meccs. '

Befejezés előtt két perccel Paczolay 
szépített az eredményen.

A Ferencvárosból mind a négy half és 
Turay volt kitűnő, de a csapat valamennyi 
tagja kielégítő munkát végzett. A Kispest
ből Dénes és Rozgonyi emelkedett ki. Bíró: 
Barna Béla.

visel. Monlgoinerryt külön a túrára szerződtet
ték a Ncw-Bedfordhól.

A legszenzációsabb a csatársor, — jobbszélen 
Mc Nab játszik; a 36 éves tiszta ősz csatár 
nyerte az amerikai munkastatisztikát- Mc Nab 
egyben a csapat trénere is. Jobbösszekötőt Gon- 
zalvcrs játszik, az amerikai „Uridill"; mig cen
terben Teslcn Amerika legjobb csatám, a beth- 
lehcmi acélcsapatból szerződtetett Stark áll- 
Patcnandc a Fali Rivers gólrekordere játszik 
balösszekötőt és a szélre a fiatal White kerül, 
aki , KnhuC’-bcadásaivnl arat nagy sikert.

A Fali Rivers európai szereplése hosszú óléig 
lázban fogja tartani nz európai fuiballközvélc- 
ményt.

hatóan kényelmesen úszta ezt az időt s hu 
csak egy kicsit erősít, könnyen szenzáció
ról lehetett volna beszámolni. Meglepetés 
volt még Szabados javulása is. aki Borossal 
úszott egy időt. A nagy érdeklődéssel várt 
ujabb Lenkey—Tóth párharc ezúttal elma
radt, mert Tóth Ilonka nem jelent meg a 
startnál. Természetes, hogy igy nem szü
lethetett ujabb rekord, mert Lenkeyt senki 
som kényszeritetlc tudása maximumának 
kifejtésére. A százméteres hátuszás pedig 
ismét Mállás: Gitta zsákmánya lett, elég 
gyenge idővel.

Az összetett versenyek jellemzője voll 
hogy a kevesebb izgalmat a magyar—oszt 
rák ifjúsági mérkőzés számai szolgáltatták 
Ezek jobbára már a start pillanatában el
dőltek s igy a versenyzés izgalmaiban a 
közönségnek csak nz egyéb számok révén 
lehetett része. így volt ez a kétszázméteres 
mellúszásnál is, ahol Hetényinek második 
helyezése dőlt el a finisben. Nem volt ér
dektelen a hölgyek százméteres mellúszása 
som, ahol Danner Gizella a szegedi úszók 
hegemóniáját ugylátszik a hölgyszámokra 
is kiterjesz-tette.

A magyar-osztrák ifjúsági 
uszómérkőzés számai

4X100 ni gyorszuszó staféta:
1. Magyarország (Mészöly—Laky—Hazai—Ne

mes) 4 p 27.6'mp, 2. Ausztria 4 p 42.6 mp. Pont
arány 46 :20. Kényelmes verseny — fölényes 
magyar győzelem.

100 ni hátnaiáa:
f, Seitz Ausztria 1 p 19.2 mp, 2- Luttenfellner 

Ausztria 1 p 22 2 mp, 3. Kindl Magyarország l 
e u-J pe• .Vmwz'a kW 

indult még: De Conti Ausztria. Kindl helyezését 
az udvariasságnak köszönheti, mert a két helye
zett holtversenyt úszott.

200 m mellúszás:
1. Stracafli Ausztria 3 p 03.2 mp, 2. Pázmán 

Magyarország 3 p 11.2 mp, 3. Kupczik Ausztria 
3 p 11.4 mp. Pontarány 50:34. A nap legszebb 
versenye. Slracntti nagy előnnyel tartotta térfelét 
és igy küzdelem csak a két helyezett között volt. 
Ez azonbnn mindenért kárpótolt. Kupczik a fi
nisben már 4 méterrel vezetett, nmikor Pázmán 
iitőzalos erőfeszítéssel eredt utána, lépésről-lé- 
pésre nyelte a távol, de ugy látszott, hogy min
den hiába.

A célban azután egy alig látott hatalmas 
szökkenésnél, szinte ugrással Pázmán csapó

dott be
s ezzel megszerezte a reménytelennek vélt máso
dik helyet.

400 ni gyorsuszás:
1. Kánássy Magyarország 5 p 39.6 mp, 2. Per- 

ler Magyarország 5 p 41.6 mp, 3. Schaeffer 
Ausztria 6 p 01 mp.

Pontarány és végeredmény 58 : 35 Magyar
ország javára.

Kánássy és Perler külön versenyt úszott s csak 
a finisben tudta Kánássy nagyobb klasszisa a 
maga javára megszerezni a győzelmet.

100 m gyorsuszás, Wenczel József emlékver
seny; 1. Wannie II. SzUE 1 p 00.8 mp, 2. Boros 
SzUE 7 p 3.6 mp, 3, Szabados UTE 1 p 3.6 mp. 
Wanniet egyhangúan ünnepelték szép eredmé
nyéért. Szabados feljavulása meglepetés volt s 
kévésen múlott a második helyezése.

100 m elsőoszfályu hölgy-gyorsuszás: 1. Len
key III. kér. 1 p 18.4 mp, 2. Sípos FTC 1 p 19.8 
mp, 3. Boros FTC 1 p 40 mp. Lenkey könnyen 
húzott el a finisben társnője mellől, mig Boros 
már az első hossznál sok méterrel lemaradt.

100 m I. oszt, hölgy hátuszás: 1. Maliász FTC 
1 p 33 mp, 2. Szőke NSC 1 p 35 mp, 3. Vermes 
FTC 1 p 39.6 mp. Mnllász sokkalta mélyebb és 
nviigodlabb crawi-munkájával biztosan győzött. 
Vermes régi stílusa miatt aligha számíthat ko
moly versenyben győzelemre.

200 m I. oszt, mellúszás: 1. Iliid UTE 9 p 
00.8 mp, 2. Heténvi MTK 3 p 6.8 mp, 3 Forray 
FTC 3 p 8.4 mp. Iliid győzelme nem leheteti vi
tás, de Forral második helye sem, ám a finis
ben Hetényi remek húzásokkal érte be az FTC 
úszóját, aki nem bírta követni a tempót és le
állt.

100 m L oszt, hölgy-mellúszás: 1. Danner 
SzUE 1 p 39.8 mp, 2. Somogyi FTC I p 40.2 mp, 
3 Pesti FTC 1 |» 40 4 mp. Az egész uszoda tele 
volt a hölgyekkel, ami örvendetes esemény ép
pen n női versenyzők terén, akik túlságosan is 
félnek egymástól. Danner a szegedi úszók hege
móniáját ugy látszik most már a bölgyuszó- 
számokra is kiterjeszti. A verseny legalább is 
szegedi győzelmet hozott.

100 ni /. oszt, hátuszás: 1. Nagy UTE 1 p 16 
mp, 2. Ulrich UTE 1 p 19.2 mp. összesen két in
duló csendes, izgalommentes versenye.

400 ni I. oszt, gyorsuszás, Wenczel József 
emlékverseny: 1. Wannie 11. SzUE 5 p 37.4 mp, 
2. Mihályfl SzUE 5 p 38.6 mp, 3. Jakab UTE 5 p 
44.2 mp. Ezek az eredmények csak hosszabb ta
nácskozások és kérdezősködések után alakultak 
ki. mert előzőén néhány hirdetés egészen téves 
volt.

Az egyetlen kerületi bajnokság
A vlzlpólómérkőzések után került sor a Bu

dapest kerületi 3X100 m-es hölgy vegyes sta
féta bajnokságának eldöntésére. Ez volt külön
ben a program egyetlen bajnoki száma. A ver
senyt az FTC A) csapata nyerte meg, de ezzel 
arra kényszeritette Lenkey Magdái, hogy min
den tudását a küzdelembe dobja.

Lenkey nagy klasszisa ezután minden vitán 
felül áll, mert a 100 méteres távot 1 p. 15.2 

mp alutt úszta!
1. FTC A) (Somogyi. Mailász, Sipos) 4 p. 43 

mp- 2. III. kér. TVE (Bécsi, Nagy, Lenkev) 4 p- 
57 mp. 3. FTC B). Az FTC A) az első kétszáz 
méteren köze] 30 méter előnyt szerzett, sőt az 
FTC B) is 12 méter előnnyel Indult az utolsó 
százon.

Lenkey ezt csodálatos energiával behozta éa 
még öt méterrel előbb ért eclba,

de a jól úszó Sípos nagy előnyével szemben te
hetetlen volt.

Vasárnapi üzemben az újpesti 
„gólgyár"

UTE—FTC 11:0 (5:0).
Az. UTE gólszerző délutánra készült és meg

lepően nagy mohósággal vetette magát a küz
delembe. Ez azonban nem teljes mértékben si
került, mert ha bizarr is,

1l:0-nál többet Is produkálhattak volna a 
lllafehérek.

Mindjárt a kezdés után Németh, a népszerű 
Jnmes két helyzetet is kihagy, hogy azután 
László megunja a tétovázást és tiszta helvzel- 
ből Javítsa Németh hibáját; 1.0. Ezután Halasy

Ig^sajf
^Viíag márka.
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és Németh összjáléka következik, de itt Németh 
már nem hibáz s uj gól pottyan a zöld fehérek 
hálójába: 2.0. Az FTC csak egészen értelmet
len, hosszú lövésekkel kísérletezik, hogy azután 
hibázzon n védelem és Németh ujnbb góllnl ter
helje a mérleget: .10. Csak az UTE Játszik, nz 
FTC kapkod s szerencsés helyzeteken múlik né
hány me-ldő perc. Ezt azután megunják az új
pestiek s előbb Rózsik- f.ds.'/ó — Németh, majd 
Halasy -Németh ósszjátékával ...lamc<“ ujnbb 
kft gólt szerez: 5:0. Szünet előtt még Farkas 
dühödt bombája jelentene veszélyt, mert Rartha 
mélázva lubickol a vízben s csak nz. utolsó pil 
Innntbnn nyúl utána. De ez is felesleges, mert a 
lövés kapufa. |

Szünet után nagy étvággyal fekszenek mun 
kába nz újpestiek s mindjárt kezdéskor két gól 
írd indulnak. Előbb Halasy lő kapufát, majd a 
visszapattanó labdát behelyezi: fíO, utána pon
tosan ugyanígy Németh lövése pattan vissza, 
amelyet ő fürgén végleg behelyez: 7:0. De nincs 
megállás. Rnrthn— llnlasy- Németh összjátéká- 
hól: X.O. Majd Németh gyönyörű lábas dopplere 
csúszik le a kapufáról, hogy azután újból n tel
hetetlen gólzsák szerezzen ujnbb gólt Rózsi át
adásából: 9.0. Közben humorizál a közönség, 
mert Nagy miatt háromperces szünet követke
zik.

A sporlrókák tudják, hogy az FTC kapusá
nak' Nagynak, hétfőn van az esküvője s mind 
járt kész n megállapítás is: „az UTE udvariasan 
már vnsárnnp Kiállítja a nászajándékot". Rövid 
szünet után hntnlmns ostrom Indul meg, amely 
nek egyik mellék ha jlúsn, hogy Farkart fault 
miatt kiállítják és négymétcrcst lövetnek Né
methiéi. Ez érthetőimül a kapus kezébe megy 
Most már nz FTC ugyan megúszta nz ujnbb 
gólt, de csnk hat emberrel játszik. Csodálatos, 
ezzel mintha erősödött volna a zöld-fehér csa
pat: remekül védekezik. A rosszmájunk kriti
kája röglön készen áll: Persze, hogy jobb a 
csapat, ha eggyel kevesebb rossz játékóra van a 
vízben. Dohát ez nem sokáig tart, mert Németh 
előbb 10:0 ra. majd Halasy átadásából 1í:0-ra 
állítja be az eredményt.

Az MTK örült, hogv 6:3-mal 
kint volt a vízből

Ez n mérkőzés azután mór jóval nehezebb 
körülmények közölt zajlott le. Ezt a nehézsé
get azonban az MTK önmagának csinálta, meri 
lognláhb is

az első félidőben botrányosan rosszul ját
szott.

Sőtl Egyes játékosok humorizállak is. így pél
dául Ravasz, nki n gyorsuszó Wannie Il-lől tiz- 
méterre is elúszott és szabadon hagyta. Persze 
azután hiába eredt utána. Mindjárt a játék 
elején ebből a hibából születik meg nz első 
gól: Wannie egérzen tisztán áll és vezetéshez 
juttatja a SzUE I: 0:1.

Honionnay csatárt játszik állandóan, míg 
Brandy bekkel.

Ennek azután megvan az eredménye: Hornon 
nayt kiállítják, mert kélméteren belül áll. 
Nem sokkal később Wannie II. is hnsonló ok 
miatt kerül ki a vízből. Ezt nz MTK kihasználja 
s Hajki II. átadásából Keserű I. egyenlít: 1:1 
Homonnay továbbra is csalúrambicióival küzd 
igv azután Vágó üresen marad és szenzációs 
gólt lő: 1:2. De nem sokáig van öröm, mert Ho
monnay óladósát Keserű I. pontosan behelyezi: 
2.2 Szünet után nagy az izgalom az MTK hí
veinek körében, ami érthető is, mórt óriási hi
bák mutatkoznak a csapat játékában. A má
sodik félidő azonban már az MTK fölényének 
jegyében zajlik le. mindjárt kezdetben két gól 
is a hálóba csúszik — a biró füttye után. Per
sze. nnnulláljn. További nngy helyzeteket rend
szerint n kapufa ment, mig azután Keserűt Mi- 
key faultolja s a megítélt négymétcressel el is 
dől a mérkőzés sorsa: ,1:2 Ezután Homonnay 
sznbnddohá«át Keserű élesen bevágja: 4:2. A 
aok bírói fütty közben a játékosok szabadon 
úszkálnak s nngv derültség fogadja Honion- 
nnv reklamációját, amikor kikiabál n biró felé: 
Hlró vr! Wannie lassanklnt leúszik Szegedre! 
A mérkőzés mind hevesebb lesz,

Homonnay teste csupa vérző karmolás: 
keményen küzdenek a szegediek. Vágó és Ro
vást összeverekszik a vízben,

nagy a tumultus és pompás vlznlnlti bak- 
szólásuk folynak,

amiért n biró Ravaszt végleg, Homonnayt és 
Vágót pedig egy gólig állítja ki. Hal emberrel 
azután a SzUE Wannie II. közeli lövésével ja 
vit: l:.1. Azután visszakerülnek n kiállított 
úszók: Homonnay egyéni akcióba kezd és szép 
csavart lövésével lilább gólt szerez: 5:.1 Majd 
Keserű mnrnd tisztán és beállít ja n végered
ményt: fí:.1. Ezután még négvmétercs a szege
diek javára, de llory kivédi. Újabb kiállítások - 
knl fiiszereződik a félidő vége Nádas biró 
potnpásan és Iclkiismerclcsn vezette a nehéz 
mérkőzést.

Bárány István dr. 
pálvarekordot javított 
a MESE uszóversenyén

Eger, augusztus 10.
é.4 Hétfői Nanln tudósítójának telefonjelen 

téré ) A M0VE Egri SC vasárnap rendezte meg 
országos iiszóversenyót. amelynek Bárány Isi- 
són dr. startja adott nagy jelentőséget.

Bárány n hévslzil nettéi núlyán 59.8 nip-rs 
Idővel pályarekordot javított.

A verseny főbb crcdniénwi n következők: 
10>l méteres gynrsusms. 1 Báránv István dr 

Ml. 8 mp. 2 Baranvnv Károly I n. IMII mp. 3. 
Tarródv Géza I p. 06.6 mp — 100 m hátuszás.
1 Bitskcv Aladár 1 p 14 8 mn. 2 MárloníTv 
| n ín« I p 17 R nin 3 Bllskcv Zoltán 1 p. 20 mp
• J01 m. mellúszás. 1 Merev István 1 p 25 mp
2 Helyes Pál 1 p 25 H mp.

MESE MUE 7 2 <-•:<»>.
Az elsőosztólyu vlzlpólóbajnokság kialakuló

sóra nagy fontossággal bírt a verseny keretében 
lejátszott bajnoki vizipólómérkőzés, amelyen az 
otthonában játszó MESE a fővárosi MUE-t látta 
vendégül. A bajnoki mérkőzés a favorit egriek 
7:2 (4:0) arányú győzelmét hozta. A gólokat 
Tarródi (6) és Mogyoróssy (2) dobták. A mér
kőzést Tichy Henrik vezette.

A balatoni orkán miatt elmaradt 
a Balafon-áfuszóbajnokság 

versenye
Siófok, aug. 10.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A Magyar Úszó Egyesület úgy, 
mint minden évben, az idén is kitünően 
megorganizálta a hagyományos Balaton 
átusző-bajnokság versenyét. Vasárnapra volt

Cserkésztársai kísérték a sirhoz Végh 
Péter két, a kötelező iskolai úszásoktatás 

első hősi halottját
Vasárnap délután temették cl Végh Pétert, a 

Százados-uti polgári iskola kis diákját, a Mitle- 
nórfs-iiszoda kis áldozatát. A tizenhároméves 
kisdiák, amint ismeretes, a mull bét péntekjén a 
Millenáris-pálya uszodájában vesztette életét. 
Délután öl órakor többszáz főnyi tömeg gyűlt 
Össze a rákoskeresztúri temetőben, ahol a sza
bad ég alatt állitották fel a ravatalt, amelynek 
lábánál a sok koszorú között olt volt a székes
főváros koszorúja és a kis halott cserkészka- 
lapja. Hatonkay Kázmér kőbányai református 
esperes végezte a temetési szertartást, amely 
után a hófehér kopörsót kivitték a sirhoz, ahol

Vége a darmstadtí komédiának
Vége! Visszavonhatatlanul. Az utolsó napon 

sem lermell sok babér Magyarország számára, 
pedig ez a darmsladli ügy, ez a gazdag gyerekek 
számára összehozott kis olimpiász 10.000 pengő
jébe került az országnak. Sok minden haldoklik 
itt — persze a sportban isi — de azért erre 
még tellett. 10.000 pengő! Amelynél

fölöslegesebb 10.000 pengő még nem csur
góit el a közpénzekből.

Mert, ha már áldozni akart volna a sporttársa
dalom erre az ügyre, akkor több kellett volna 
hozzá. Annyi mindenesetre, hogy főiskolás 
sportolóink minden esélyes versenyzője a po- 
rondfa kerülhessen. Ez propaganda lett volna .1 
magyar névnek. így azonban, néhány szál allé-

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

X Evezőseink elutaztak a liégel Európa- 
bnjnokságokra. Vasárnap délután a félöt 
órai bécsi gyorsvonattal keltek útra evezős- 
reprezentánsaink, hogy a liégei evezős 
Európa-bajnokságon méltóan képvisel; k a 
magyar szilieket. A pályaudvaron nagyszámú 
közönség élén megjelentek Perger Ferenc dr. 
kormányfötnnácsos, a MESz elnöke, Ábray 
Zoltán alelnök, Kallivoda Ferenc igazgató s a 
Hungária Evezős Egylet képviseletében dr. 
Wiinscher Frigyes igazgató. Az utrakelt csa
pat: lliittncr Romuald, ifj. Kauser Árpád, 
Vály Rezső, Kauser István tezércvezős, Mol
nár László kormányos, a pair oar tagjai pe
dig: Gölz Gusztáv, Mackón Tibor és ifjú 
Szendey Béla, a szkiff-reprezentáns. Közvet
len a vonat indulása előtt dr. Perger Ferenc 
szép beszéd keretében búcsúzott el a kikül
döttektől, akik jó kedvvel s kifogástalan kon
dícióban indultak útra. Az összegyűlt közön
ség háromszoros hipp-hipp-hurrával üdvö
zölte a reprezentánsokat, akik huj-huj-hajrá!- 
val viszonozták az üdvözlést.

X A Bástya próbngaloppja. Stegedről jelen
tik: A többi elsőosztályu proficsapaltal együtt 
a Bástya is megkezdte nz őszi évadra való ké
szülődést. Vasárnap az SzTK-val játszott nyilvá
nos tréningmérkőzést, amelyet 5:1 (2:1) arány- 
bán nyert meg. Főleg az uj jobbszárny Her
nádi-Korányi II. bemutatkozása kellelt Szege
den érdeklődést és joggal, mert e csapatrészen 
kívül mindenki erősen szezóneleji formát muta- 
t<.tl. Az SzTK éri cl az első gólt és n Bástya 
csupán n félidő végén tud egyenlíteni, illetve a 
vezetést megszerezni. A második félidőben az 
amatőrök mindjobban visszaesnek és igy éri el 
a Bástya góljnit. A Rólok körül Korányi II. ket
tőt, Szedlacsck, Körösi és Schuiarcz egyet-egyet 
rúgtak.

X Három kerületi atlétikai rekord Békés
csabán. A Csabai AK kerületi atlétikai verse
nyén három kerületi rekord dőlt meg. A hely
ből magasugrásban Mikes (KI'AC) 141 cm-es. a 
2000 méteres sikfutásban Juhász (SzVSE) 6 p 
22 mp-cs eredménnyel ért cl kerületi rekordot, 
A szenior versenyek közül Mndarász (SzAKl 
43.95 m-es diszkoszvető, az ifjusági versenyek 
közül Góbi IKFAC) 171 cm-es magasugró ered
ménye érdemel megemlítést.

X Az NSC. vIzipólócRapalának bajnoki győ
zelme Orosházán. Az Orosházai Testgyakorlók 
Köre vasárnnpl ussóversenvének keretében ját
szott ik le nz NSC OTK mósndoszlnlyu bajnoki 
mérkőzését, nmeivel ?:2-ős félidő után az NSC 
nyert meg 3: 2 arónvhnn 

kitűzve ez a szép, nagy múltú hosszutáv- 
uszóverseny és a bajnoki mezőny már a 
kora reggeli órákban harcrakészen várta a 
siófoki parton a versenyzőket a füredi 
partra átszállító csavargőzöst.

A rendező egyesület számításait azonban 
keresztülhúzta a váratlanul megérkezett ba
latoni orkán, amelyről lapunk más helyén 
számolunk be.

A kisérő hajó és a versenyzők támogatá
sára kijelölt csónakok elindulására nem is 
került sor, A rendezőség nem merte ezt az 
istenkisértő 12 kilométeres utat megkockáz
tatni a háborgó ló hátán,

■ Balaton átuszó-bajnokság versenye 
elmaradt

és igy a verseny lebonyolítását augusztus 
24-ikére halasztották.

a kis Végh Pélerke cserkészpajtásai diszőrséget 
állottak.

A sírnál búcsúztató beszédet mondott annak a 
cserkészcsapatnak a parancsnoka, amelynek 
tagja volt. Azután Siposs Sándor a székesfőváros 
közoktatásügyi ügyosztályának nevében búcsúz
tatta el Végh Pélert. Végül egy kis cserkészpaj- 
tása, Mcztenyei Mihály mondott beszédet, amely 
után a cserkészkürt hangjai mellett leeresztették 
a koporsót a sírba. A temetésen a székesfővá
ros testnevelési ügyosztálya képviseletében Nosz- 
lopy Aba Tihamér is megjelent.

távol odakint semmi ,de semmi haszon sem 
volt a szereplésből s a 10.000 pengőből.

Az utolsó napon csupán Király ért el a rúd
ugrásban harmadik helyezést, ahol 370 cm 
ugrásával a 411.5 cm-t ugró Nishida (Japán) és 
a 380 cm-t ugró Nohtzuki (Japán) mögött vég
zett. A záróversenyek zsúfolt nézőtér előtt foly
tak le és azon Kömig 21.5 mp. 200 m-es futása. 
Simson (Anglia) 54.2 mp 400 m-es gátfutása, 
Sukri (finn) 66.40.5 méteres gerelyvetése érde
mel említést. A helyezettek között jól szerepel
tek még a 200 méteren Eldracher (német 21.9 
mp-es idővel és Reinika (finn), aki a gerely
vetésben 65.11 m eredményt ért el. A 4X400 m 
stafétát Franciaország nyerte 3 p. 19.6 mp idő
vel, mig az 5000 m síkfutás a svéd Darström

X Pécs earópábajnok vendégel. A Pécsi AC. 
és a MÁV Gépgyár Sport Kör birkózói Pécsett 
klubközi versenyen mérték össze erejüket. A 
verseny programmjába néhány meghívást ver
senyt iktatott be a figyelmes rendezőség, ame
lyeken Tasnádi Józsefet, a szabadstilü európa- 
bajnokot mutatja be a közönségnek, majd 
Papp László és Szabó viv egy revánsjellegü 
mérkőzést.

X A sátoraljaújhelyi nemzetközi tennlszver- 
seny. Sátoraljaújhelyről jelentik: A nemzetközi 
tenniszverseny negyedik napján a délelőtti ver
senyeket elmosta a nngy eső. Délután a várkerti 
pályán kezdték meg a mérkőzéseket, de csupán 
a férfi páros néhány mérkőzését sikerült lebo
nyolítani. E mérkőzések során a gróf Zichy, 
gróf Révay-pár 6.3, 6:3 arányban győzött a 
csehszlovák—román Nedbalek—Luppu-pár fö
lött, mig az elődöntőben a Kelirling—Halter- 
púitól 3:6, 6:3, 0:2 arányban vereségei szen
vedeti. A döntőben a Kehrling—Haltcr-pár a 
Malacok—Sada-púrral került szembe, a döntő
mérkőzést azonban 6:3, 3:6 állásnál a sötét
ség beállta miatt félbe kellelt szakítani és azl 
Malecek kérésére hétfőn elölről kezdik. A női 
egyes döntőjében G. Baittrock Ica a Schré- 
derné—Bokorné mérkőzés győztesével kerül 
szembe, miután előzőleg Latcs Csillát 6:4 arány
ban győzte le.

X Románia futballraaáraapja. Kolozsvárról 
jelentik: A vasárnapi országos esőzés folytán 
a mérkőzések nagyobbik résre elmaradt. A le
bonyolított meccsek eredményei a következők: 
Arad: AMTE—Bánátul .3:2 (1:0). Transsylvania 
—AAC 5t0 (5:0). — Nagyvárad (szombaton): 
NAK— CFR Bukarest 2:0. (Vasárnap): Törek
vés—CFR 3:1. — Gyulafehérvár: Unirca—Vitéz 
Mihály 4:1. — Torda: CFR—Üveggyár 2:2 — 
Cernovitz: Máramarosszigeti SE—Janu 1:1.

X Atlétikai bajnokságok Északon. Miskolcról 
jelentik: A MASz északi kerülete Miskolcon ren
dezte kerületi bajnokságait. Kiemelkedő ered
ményt nem hozott a verseny. 100 méteren Rét- 
tcnbachcr (GYAK) 11.6 mp., magasugrásban 
Feldmann (OVTK) 168 cm, 800 méteren Csákv 
(GvAK) 2 p. 11 mp, 400 méteren dr. Mnjthényi 
(MESE) 55.6 mp. gerely vetésben Horváth 
(MVSC) 45 52 mp. 400 méteres gátfutásban 64.7 
mp. sulydebáshan Lengyel /DAC) 12.16 ni, 200 
méteren Retlenbacher (GyAK) 24 mn. 5000 mé
teren Csóky (GyAK) 16 p. 36 mp. diszkoszvelé*-  
ben Lengyel (DAC) 37.84 m és 200 méteres gát
futásban Tietze (MVSC) 20.8 mp eredménnyel 
nyerte cl a kerületi bajnoki címet.

X Debrecen város kerékpárbajnokságalf vá- 
sámán bonyolították le a DVSC rendezésében, 
A versenyben több fővárosi I. osztályú ver
senyző is részlvctt. Debrecen város rövidtávú 
ha inok sógát Szűcs (MTK) nyerte Pelvóss (MTK) 
előtt. A páros-bajnokságot a Szűcs—Pelvásv- 
pár (MTK) nyerte 23 ponttal, második a Vei- 
vart—Jonrhim-pár 16 ponttal, harmadik a Lo
vas—Szenes-pár (MTK) 9 ponttal.

Ahol a statisztika 
javulást mutat

Ma, amikor a statisztikai adatok világszerte 
csökkenő irányzatot mutatnak, meg kell áll
nunk egy pillanatra nnnó] az imponáló statisz
tikái adatnál, amely a Cordatic térhódítását 
mulatja.

A mngánautólulajdonosok közül ez év első 
hat hónapjában 18%-knl többen vásárollak 
azonos kocsilélszám mellett Cordatic-ot, mint 
nz előző év ugyanezen ideje alatl. Ez a gyara
podás nem lehet meglepetés azok számára, 
akik a magyar pneunialik minőségének bámu
latos fejlődését figyelemmel kísérték. A nor
mális városi és vidéki üzemben, épugy, mint 
a túrán és versenyeken elért és a közelmúltban 
nyilvánosságra került eredmények mindinkább 
indokolná leszik ezt az emelkedést és olyan 
perspektívát nyitnak meg a Cordatic előtt, ame
lyet az elért teljesítményeknél fogva méltán 
megérdemel.

O A Ganz és Társa Villamossági, Gép-, Vá
gón- és Hajógyár Rt. igazgatósága szerdán tar
tod ülésében elhatározta, hogy az. alaptőke fel
emelése céljából c hó 22-ének déli 12 órájára 
rendkívüli közgyűlést hiv egybe, amelyen 98.000 
darab uj részvény kibocsátását fogja javasolni, 
1030 októbc.r 1-ével kezdődő osztalékjogosult
sággal, részvényenként 110 pengő átvételi áron. 
Az uj részvények 5:2 arányban az eddigi rész
vényeseknek ajánltatnak fel átvételre. A rész
vénykibocsátási tranzakció sikere máris bizto
sítva van. A rendkívüli közgyűlés napirendjén 
szerepel továbbá néhány igazgatósági hely be
töltése, amelyekre az International Generál 
Electric Comp. vezető személyiségei fognak 
megválasztatni.

(~) A Belvárosi Takarékpénztár Rt. igazgató
sága tegnap tartott ülésében állapította meg az 
intézet idei félévi mérlegét, amely P 801,979.21 
tiszta nyereséggel zárult a múlt év első felének 
P 867,137.96 összegű tiszta nyereségével szem
ben. A mérlegszámla egyes tételei az elmúlt év 
végének színvonalán mozognak. Az intézet az 
ősszel az Andrássy ut elején uj fiókot fog léte
síteni. A takarékpénztár folyó évi augusztus hó 
11-től kezdödőleg az 1930. évi osztalékra rész
vényenként P 2— előleget fog az intézet fő- és 
fiókpénztárainál az osztalékszelvény lebélyeg- 
zése ellenében kifizetni.
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Budapesti lóversenyek

A vasárnapi versenyek 
minden futamát a favorit 

nyerte meg
A vasárnapi versenyek szenzációja, hogy va

lamennyi számot a favorit nyerte meg. A nap 
főszáma a Választmányi dij volt, melyben Blane 
győzelmét erősen megkönnyítette, hogy Gyöngy*  
halász a start pillanatában beleakadt a starl- 
szalágb s mire elindulhatott, a mezőny már 
behozhatatlan előnnyel futott előtte.

A részletes eredmény a következő: 7. Futam.
1. Blaskovits A. Borcsa (4:10 reá) Schejbal, 2. 
Renvenuto (4) Gutái, 3. Héjjá (3) Esch. F. m.: 
Nclly, Máramaros. 5 h. 2. h. Tót 10:15, 11., 14. 
11. Futam. 1. Petsznovits J. Bármikor (pari) 
Blaskovics, 2. Vájjad (2) Péter, 3. Sebes (2 fél) 
Schejbal. F. m.: Tékozló, Light Stor. fél h., 2 
fél h. Tót. 10:19, 13, 12. 7/7. Futam. 1. Mr. c. 
Wood. Blanc (7:10 reá) Schejbal, 2. Kitartás
(3) Esch, 3. Vacogó (10) Balog. F. m.: Rabló, 
Gyöngyhalász. 5 h., 6h. Tót. 10:17, 12, 16. IV. 
Futam. 1. Festetics hg. Corlina (1 fél) Csuta,
2. Sárkány (3) Fuss, 3. Mirjam (4) Esch Gy. 
F. m.: Cipón, Pásznó, Ki tudja? Add oda, Far
sang. Rowruna. 1. h., fél h. Tót. 10:27, 13, 13. 
18. V. Futam. 1 Mr. C. Wood. Starlight (4:10 
reá) Schejbal, 2. Semmibaj (20) Gulyás. 3. 
Nova (6) Csillag. F. m.: Pezsgő, Platán. Tár
nok. 6 h. fejh. Tót. 10:14, 13, 49. VI. Futam.
1. Mr. Corner Csopak (pari) Balog, 2. Héra (2) 
Csaplór. 3, Sam Mareo (10) Khinscha. F. m. 
Dchogyisnem. Nuni, Obsitos, Hévíz, Fuvolás, 
Szanda, Bicskás. 2 fél nyakh. Tol. 10:25, 14, 
15, 28.

Bécsi versenyek
A vasárnapi bécsi versenyek részletes ered

ménye a következő:
7. Futam. 1. F. Nostilz Kismet (6) Takács,

2. Palriot (7:10 reá) Tóth B., 3. Rusalka (6)
Német. F. m.: Nordstern, Jasan, Levente, Sám
son. Tót. 10:137, 32, 12. 21. 77. Futam. 1. Mr. 
Alfréd Herba (1 negyed) Varga 1. F. m.: Ma
riéit’. Gramona. Tót. 10:17. 777. Futam. t?

br. Rotschild A. Tam dia (5) Szabó L., 2. Ha
mar (10) Bosko, 3. Rosencavalier (5) Müller. 
F. m.: Pilvkés, Vlasta, Kinoprinsz, Daca, Fa
bula, Dashing Girl, Dávid, Toscana. Tót. 10:40, 
18, 22, 20. IV. Futam. 1. Stall Landswerth 
Heimuiehr (8:10 reá) Szabó L., 2. Trivia (1 ne
gyed) Bicistel F. m.: Gioconda. Saluga. Tót. 
10:16. 11, 12. V. Futam. 1. Stall Sl. Georg WH- 
hemine (8:10 reá) Albrecht. 2. Zsófi (2) Né- 
rneth. F. m.: Dcledda. Bim Rím. Tol. 10:14, 12, 
14. VI. Futam. 1. Gest. Klcinhart Rákos (6) 
Tnkács J., 2. Viscount (2) Szilágyi. 3. Szeladon
(4) Varga J. F ni.: Rodensleiner, Horrido, Hip- 
nos, ReM Hopr. Campidoglio. Tol. 10:91. 17, 
12, 18. VII. Futam. 1 Stall Álba Histrio (l 
háromnegyed Szabó L., 2 Robinson (3) Bici«te. 
F. m.: Parsat, Perplcr, Gráf is, Osculum. Tót. 
10:26. 21. 40.
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