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vasárnap Parisban Kimondták,
hogy a londoni konferencián
teljesen kikapcsoljak a politikát
Amerika csak rövldleiaratu kölcsönt akar luttatnl Németországnak
- A segölvröl nsm Parisban, hanem Londonban döntenek - Otellón
ös Stlmson Londonba utaztak, a nemetek hétfőn Indulnak
' ———■——— I

A Háttól napid párisi munkatársának eredeti tudósítása
Franciaország számára biztosíthat és jobb
A radikális Ere Nouvelle reméli, hogy a tételekről szó sem esett ennek kapcsán.
szeretné, ba a németek előtt ők szerepelné mai délelőtti tárgyaláson sikerül eloszlatni
Jól értesült körökben az a benyomás,
nek mint főkölcsönzők. Annál különösebb Anglia aggodalmait. Nem akarjuk elhinni
hogy az angol kormány a mértékadó
ez a magatartás,
— Írja a lap — hogy az angolok a hagyo
mányos divide et impera elvét akarnák ér
amerikai pénzügyi körökkel egyet
mert most nem csupán Németország
vényesíteni, vagy hogy hiúsági szempon
pénzügyi megmentéséről van szó, ha
értésben minden részletében kidol
toktól befolyásoltatnák magukat akkor,
nem egész Európa közgazdaságáról és
amikor az egész világ sorsát érintő hatá
gozott javaslatot fog a londoni kon
az európai együttműködés szelleméről.
hogy a német miniszterek párisi láto
rozatokról van szó.
ferencia elé terjeszteni arról, hogy
gatása igen jő eredménnyel jár, leg
A baloldali Oeuvre szerint Angliában,
A szocialista Popularie
hangoztatja,
alábbis a francia-német viszony meg
lehetne sürgősen nemzetközi segít
úgy látszik, attól tartanak, hogy Francia hogy a londoni értekezlet csak akkor lehel
javítása tekintetében.
ország és Németország közvetlen meg eredményes, ha megelőzően a franciák és
séget nyújtani Németországnak.
A lapok szerint a tegnapi német-francia egyezése csökkentené az angolszászok ha németek, ha nem is jutnak teljes meg
tárgyalás csupán bevezető- és tájékoztató- gyományos döntőbirói szerepének jelentő értésre, de legalábbis megtalálják a meg Az angol terv magva, hir szerint az, hogy
jellegü volt; megtörtént az érintkezésbe ségét és értékét.
egyezés alapjait.
az amerikai és francia részről nyújtott
lépés és a két kormány teljes szabatosság
hitelt az Angol Bankon keresztül folyó*
gal és teljes nyíltsággal tisztázta állás
sitsák.
pontját. A különböző problémák érdemi
megvitatására ma délután kerül sor.
Általános vélemény szerint Anglia
Páris,
julius
19.
Icskörü
értekezlet,
amely
a
francia
kor

A lapokból kitűnik az is, hogy politikai
kezdeményezésére
Németország Amerikával egyetértésben azt akarja ily*
körökben nagy fontosságot tulajdonítanak
Brünlng és Curtius szombaton este mány
a londoni értekezletnek. Laval miniszter Hoeseh párisi német nagykövet társa pénzügyi támogatásának kérdését vitatja módon biztosítani,
elnök — mint a Matin írja — ma felkéri ságában látogatást tettek Stimsonnál és meg. Az értekezleten a következők vesznek
hogy a kölesönnek tisztára pénzügy
részt: Németország részéről Brüning kanHenderson külügyminisztert, hogy ismer
Mellonnál, az amerikai nagykövetség cclár, Curtius külügyminiszter és Schelltesse vele az értekezlet programját.
technikai jellege legyen és megaka
palotájában.
A Journal értesülése szerint a miniszter
horn követség! tanácsos; francia részről
Az Associated Press jelentése szerint Lovai miniszterelnök, Briand külügymi
dályozza, hogy politikai feltételek
elnök azt óhajtja, hogy az értekezlet pro
ez
a
látogatás
nem
járt
kielégítő
ered

gramját teljesen körülhatárolják és
niszter, Flandin pénzügyminiszter, Pletri
szabására sor kerülhessen
ménnyel. A kancellár hangoztatta, hogy költségvetésügyi miniszter, Berthelot külLondonban ne tárgyaljanak másról,
Németországnak feltétlenül hosszúlejá Ugymlnisztériuml adminisztratív államtit Természetes azonban, hogy ezek az angol
mint a pénzügyi válság megoldásáról,
vagyis ne tárgyaljanak se a Young-tervezet ratú kölcsönre van szüksége; ezzel kár; angol részről Henderson külügymi és amerikai szándékok francia részről
revíziójáról, se pedig a leszerelés ügyéről. szemben az amerikai államférfiak fen- niszter, lord Tyrrell nagykövet; olasz rész a legélesebb ellenzésre találtak.
A Matin a francia-német tárgyalásokkal tartották azt a véleményüket, hogy a ről: Grandi külügyminiszter, Manzonl gróf
Annyi mindenesetre bizonyos, hogy
kapcsolatban a következőket Írja:
rövldlejáratu kölcsön is elegendő a vál nagykövet; Amerika részéről Stimson kül
A francia-német tárgyalások nem hiúsul ság megoldásához.
ügyi államtitkár, Mellon kincstári államtit
a Németországnak nyújtandó se
hatnak meg, mert a két népet nem lehet
Mellon és Stlmson ma délután négy kár, Edge nagykövet; Belgium részéről
gélyről most már nem Párisban, ha
kitenni csalódásnak és nem szabad újra órakor Londonba utaznak.
Hymans külügyminiszter, Francqui pénz
nem Londonban döntenek.
feltámasztani egy olyan válság borzalmait,
ügyminiszter és a párisi belga nagykövet;
mely ezúttal sokkal tragikusabb lenne min
Japán részéről Joslsava nagykövet.
Az angoloknak állítólag az a szándékuk,
den előzőnél. Lehetséges, hogy a nemzet
hogy szélesebb alapot adnak az egész
Páris, julius 19.
Páris, julius 19.
közi kölcsön terve nem jut teljes sikerre,
de még ebben az esetben sem engedhető
Grandi olasz külügyminiszter ma reggel tárgyalásnak és nemcsak az épen aktuá*
Ma délelőtt 10 órakor ült össze a bel
me8» hogy elveszítsék azt a teret, amelyet ügyminisztérium tanácstermében az a szé- Rómából jövet Párlsba érkezett.
lis német segély, hanem az egész nem
most a közeledés szempontjából nyertek.
zetközi adóssági és jóvátétcli problémát
A Petit Journal a következőket Írja: Ma
is szóba hozzák.
körülbelül olyan légkör alakult ki, mint
amilyet Briandnak és Stresemann-nak LoPárls, julius 19.
kai problémáit. A tárgyalások során
carno küszöbén sikerült megtreemteni. Ez
már magábanvéve nagy eredmény.
Az éjszakai német-francia miniszter amerikai részről azt a kérdést intézték a
A Petit Párisién megütközik azon, hogy
német miniszterekhez,
az angolok, akik annyira sürgették a fran konferencián Stimson amerikai külügyi
Páris, julius 19.
milyen összegre volna Németország
ciák közbelépését, most aggályokat támasz óllamttikár és Mellon pénzügyi államtit
Most már végleg megállapodtak abb^n,
tanak a hosszúlejáratú hitellel szemben,
nak
szüksége,
holott Németország helyzetén egyedül egy kár is részlvelt. Mint értesülünk, a tár
hogy a német miniszterek hétfőn délelőtt
Ilyen hitel segíthetne. Az a színezete a do gyalás során minden részletében megbe hogy alapvetően és tartósan meg lehes tíz órakor utaknak el Páriából, úgy hogy
lognak hogy az angolok féltékenykednek
szélték a Németországnak nyújtandó sen gyógyítani a német pénzügyeket. délután érkeznek meg Londonba. A londoni
arra az erkölcsi és politikai előnyre, ame
lyet a francia kormány kezdeményezése nemzetközi hitel-segély pénzügytcchni- Mint nyomatékosan hangsúlyozzák, fel tanácskozás este hat órakor kezdődik meg.
Pária, julius 19.
Á francia német tárgyalások első napja
kitűnő benyomást keltett a sajtóban. Noha
előrelátható, hogy a pénzügyi és politikai
problémák gyökeres megoldásáig még sok
nehézségeket kell áthidalni, a lapok még
sem kételkednek abban,

Amerika csak rövidlejáratu kölcsönt ad

A vasárnapi értekezlet

Nem Párisban, hanem Londonban döntenek

Ma délelőtt elutaznak Parisból
a német kiküldöttek
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■Stimson és Henderson humorizálnak ...
Páris, Julius 19.
A mai délelőtti általános értekezlet lefo
lyásáról beavatott helyről a következőket
kÖzHk:
Af egyes államok fődelegátusai sorra kö
szönetét mondtak a francia miniszterelnök
nek az értekezlet egybehivísáért.
Rövid
eszmecsere
következeit most azokról az eszközükről,
amelyek alkalmasak lehetnének a Jelenlegi
nehézségek leküzdésére,
» Derültséget kellett Stimson amerikai ál

lamtitkárnak az a megjegyzése, hogy ha
meg akarnak tölteni egy elrepedt edényt,
akkor nem elég vizet önteni bele, hanem
gondoskodni kell a repedések bedugó
sáról b.

Nagy derű követte Henderson szavait is,
aki kijelentette, hogy tulajdonképpen azért
Jött Párisba, hogy megtekintse a gyarmat
ügyi kiállítást. Nyugalmas szemlélődés he
lyett azonban igen mozgalmas tanácskozá
sok vártak rá a francia fővárosban, ame
lyek nemcsak nappalait, hanem még éjje
leit is lefoglalják.

Mi lesz, ha Londonban sem döntenek ?
Pária, Julius 10.
A Németországnak nyújtandó segítséggel
kapcsolatban
Franciaország
tudvalévőén
konkrét Javaslatot dolgozott
ki.
Akár
kölcsönről, akár pedig hosszabb vagy rövidebb lejáratú hitelről legyen szó,
francia felfogás szerint a pénzügyi mflvelel esak akkor Járhat sikerrel, ha er
kölcsi és technikai garanciák kísérik.
Ha.a párisi értekezleten elvi megegyezés jön
létre, akkor a londoni értekezletre hárul a
feladat, hogy n nemzetközi hitelművelettel
kapcsolatos technikai és pénzügyi módoza
tokat megállapítsa.
Brland a mai délelőtti értekezleten egye
nesen felvetette a kérdést,
ml történik akkor, ha a londoni érte*
keileten nem tudnának dűlőre jutni.
Brüning kancellár nem titkolja, hogy ez
a fordulat Németországot rendkívül súlyos
nehézségekbe döntené, mert a munkabérek
és a fizetések szigorú korlátozása után újabb
költségvetési megtakarításokra és csökken
tésekre aligha gondolhatnak. A pénzügyi
tárgyalások kudarca mellett súlyos politikai
következmények elé állítaná a német bi
rodalom vezetőit.

néhány rövid szóban Informálta a nem
zetközi sajtót.

Curtius a sajtó képviselői előtt kije
lentette, hogy valamennyi kérdést, ame
lyet a vasárnap délelőtti nemzetközi
tanácskozások szóbahozták, áttették a
londoni konferenciára,

ezsel etemben ■ német és francia
miniszterek nyílt és barátságos
beszélgetés során megkezdték a
német-francia megegyezés előkékéazftését

A tárgyalás során, amely egészen Chequers szellemében folyt, nagy vonásai
ban megegyeztek még az este folyamán
kiadandó kommüniké tartalmáról. A
kommüniké a részletekre nem fog
ugyan kiterjedni, de nagy vonásaiban
ismertetni fogja a német-francia meg
beszélés eredményét. Curtius végül nyo
Komoly lépés a német-francia matékosan
hangsúlyozta, hogy most
viszony megjavítására
már komoly lépés történt Chequers
Pária, Julius 19.
szellemében a német-francia viszony
Curtius külügyminiszter vacsora előtt megjavítása felé.

Bizakodó a hangulat
London, Julius 19.
A Reuter-iroda párizsi levelezője megbíz
ható forrásból értesül, hogy Párizsban az a
Jinnyomás
uralkodik a
Laval-Brüning
megbeszélések nyomán,
hogy ■ francia-német megegyezés kilá
tásai rendkívül kedvezők.
Henderson, aki ugyanavval a vonattal uta
zott el Párizsból Londonba, mint Stlmson
és Mellon, a párizsi északi pályaudvaron
kijelentette, hogy ő a lehető legnagyobb
mértékben bizakodó. Reméli, hogy a ma
délután folytatott Laval-Brüning tanácsko
zások még jobban fogják könnyíteni n lon

Budapest, 1931 julius 29, '

Stimson, Henderson, Grandi, Yoshisava,
a japán követ, Hymans belga külügyminisz
ter beszéltek ezután. Valamennyien
kormányuk szimpátiájáról és együtt
érzéséről biztosították a konferencia
rését vevőit
és jelentették, hogy államaik a legnagyobb
őrömmel keresik azokat a módozatokat,
amelyekkel Németország segítségére siet
hetnek.
Az eddig elhangzott beszédek tulajdon
képpen udvariassági gesztusok voltak és
csak ezután került sor a tanácskozásra. A
tanácskozás eredménye az volt, hogy
Laval miniszterelnök Indítványára ki
mondották, hogy a londoni konferen
cián kizárólag pénzügyi és gazdasági
természetű kérdéseket tárgyalnak a po
litikai problémák teljes kikapcsolásá
val.
Ezzel a határozattal véget is ért a délelőtti
konferencia.
A konferencia után az értekezleten részi
vett államférfiak közül többen
néhány szót szólották a rádióba.
Brüning ezeket mondotta: — Azt akarjuk
elérni, hogy teljes bizalommal dolgozzunk
Franciaországgal.
Henderson: — Örülök, hogy ez az érte
kezlet napsugaras időben ért véget, mert
ebben szimbólikus jelentőséget látok.
Végül Laval következett. A francia mi*
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nisxterHrök igy beszélt:
— Ez az értekezlet nagy reményeket
ébresztett bennem, kívánjuk, hogy ne
kövesse — kiábrándulás...
Délután már csak a német és francia
megbízottak ültek össze. Előzőén Laval mi
niszterelnök a belügyminisztériumban ebé
det adott az összes delegátusok tiszteletére.
Az ebéd hangulata igen szívélyes és kedves
volt. Mielőtt még a német-francia konferen
cia megkezdődött volna,
Mellon, és Stimson Londonba utaztak.

Délután négy órakor ültek össze a német
és francia államférfiak. Megszakítás nélkül
félnyolcig tanácskoztak.
Kommünikét azonban a konferencia végez
tével sem adtak, sőt elmaradt az a sajtó
fogadás is, amelyet Brüning kancellár he
lyezett kilátásba. A konferencián ugyanis
nem tudtak még megegyezésre jutni,
éppen ezért úgy határoztak, hogy az érte
kezletet Briand nagy vacsoráján folytatják,
amelyet az vasárnap este a Quai d'Orsayn
adott.

Az éjszakai hivatalos kommüniké már
politikai feltételekről is beszél
Tizenegy óra után néhány perccel
adták ki a hivatalos kommünikét a dél
utáni tárgyalásokról. A Hétfői Napló
munkatársa a kommüniké részleteiről
a következőket jelentheti:
A hivatalos kommüniké szerint Brü
ning kancellár a délutáni tárgyaláson
kifejtette, hogy a két nemzet kölcsönös
együttműködésére van szükség a hely
zet feljavítása érdekében. A francia
kormány tagjai megelégedésüknek ad
tak efölött kifejezést és

szolgálta és a biztató együttműködésre
minden remény megvan. Brüning ok
fejtésére
kijelentik a franciák, hogy elisme
rik a krízis súlyosságát és némely
pénzügyi garancia és politikai fel
tételek mellett hajlandók megvi
tatni a pénzügyi együttműködést
nemzetközi keretek között.

Különben pedig az adott helyzetet alkal
masnak találják az együttműködésre.
A kommüniké végén kihangsúlyoz
zák, hogy francia vélemény szerint a
a tervet a békés szomszédság je
kölcsönös bizalom és nyugalom jegyé
gyében keresztülvihetőnek tartják.
ben folynak tovább a tárgyalások Lon
A két kormány képviselőinek julius donban.
ülése, 18. és 19-i tárgyalása már ezt a célt
Mándy Ilona

doni konferenciát.
A londoni konferencia megnyitó
amely teljesen formaszerü és előkészítő jel
legű lesz, valószinüleg

holnap este bonyolódik le az alsóház
miniszterelnöki szobájában,

megrongáltak Andrássy Gyula grffl
lovasszobrai

a többi tanácskozást pedig állítólag a
Foreign Office úgynevezett minisztertanácsi
szobájában tartják, amely a locarnól terem
mellett van. Ez a terem onnan kapta a ne
vét, hogy lord Sallsbury alatt, aki egyszerre
Hogy kik voltak azok, akik ilyen kegyet
Az uj képviselőhöz tagjai, akik hétfőn
volt miniszterelnök és külügyminiszter is,
megjelennek a képviselőhöz első ülésén, ha lenséggel megrongálták a hatalmas emlék
ott tartották a minisztertanácsokat.
a főbejárat előtti parkon mennek keresztül művet, az természetesen most már örök ti
és megállnak id. Andrássy Gyula gróf lo tok marad. De mindenesetre gondoskodni
vasszobra élőt, a szobor baloldalán lévő kell elsősorban arról,
relief alatt
hogy a szobornak ezek a belevésett fel
megbotránkoztató vandalizmusnak je
írásai eltüntettessenek és gondoskodni
lelt láthatják.
kell arról Is, hogy a jövőben hasonló
cselekmények meg ne ismétlődhesse
A koronázási csoport alatt upvanis négy
nek.
nagy kocka van. amelybe ismeretlen kezek
utána néhány perccel később
belevéstek különböző női neveket.
Igaz, hogy a szobor nyilvános park köze
Brland autója kanyarodott a főbejárat
pén áll, de azért mégis módot kell találni
Klárit, Gabi, Baby, Zsuzsi nevek válta
elé.
koznak a relief alatt
arra, hogy ahhoz barbár kezek hozzá ne
Brland Berthelot társaságában érkezett. és természetesen megrontják azt a felemelő férkőzhessenek, mert hiszen a nemzet ke
Nem sokkal később Curtius külügyminisz hatást, amelyet nemcsak a művészi koro- gyelete azért állította fel ezt az emléket,
ter jött tolmácsával, Schmidt dr.-ral.
názócsoportozat, hanem a monumentális hogy az minden profán beavatkozás nélkül
A kővetkező érkező
Brünlng kancellár, szobor teljes egészében a szemlélőben éb zavartalanul hirdesse Id. Andrássy Gyula
akit von Hoeseh párisi német nagykövet ki reszt.
gróf emlékét.
sér. Flandin utón Francois Poncet külügyi
államtitkár Jön, majd az olaszok: Grandi
külügyminiszter, Manzont nagykövet kísé
retében.
A következő
autó hűtőjén- az amerikai
csillagos lobogót lengeti büszkén a szél
Mellon érkezik, Walter Edge amerikai
* ••• rttd.
ncmsokkal utánuk Henderson, az angol
külügyminiszter, Tyrrell lorddal, az angol
Dr. Krátky polgármester nyilatkozata
nagykövettel. Az érkezők sorát a belgák
zárják be.
Ngykanlzsa, Julius 19.
ségvetési évemben erős redukciót
tem a takarékosság jegyében. Az Idei költ
A konferencia közel két órán keresz
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Nagy
ségvetésben még nagyobb lesz a takarékos*
tül tartott.
kanizsa vörös közgyűlése nemrégen megvá
Elsőnek Laval miniszterelnök szólalt fel és lasztotta takarékossági bizottságát, amely ság, mert
nem lehet több terhet a város polgár
üdvözölte az idegen vendégeket.
Francia nek a miniszter rendelete értelmében fel
ságára róni.
ország és a maga nevében örömének adott adata, hogy a városi tisztviselők létszámát
Kijelentette még dr. Krátky azt is, hogy
kifejezést és
és fizetésüket 10 százalék erejéig leszállítsa,
minden emberi lehetőt elkövet, hogy a if**’
kijelentette, hogy a maga részéről biz
tani.
nőni Nagykanizsát kiemelje súlyos helyid
tos abban, hogy a londoni konferenciát
Alkalmunk volt dr. Krátky István pol léből a magyar kormány és a főispán jóin*
sikeresen tudják előkészíteni.
gármesterrel beszélni, aki a Hétfői Napló
Röviden beszámolt ezután a Hendersonnal nagykanizsai munkatársa előtt kijelentette, dulatu segítségével.
Alkalmunk volt a takarékossági bizottság
és Sttmsonnal folytatott tárgyalások ered hogy Nagykanizsa oly kis tisztviselői lét
egyik vezető tagjával is beszélni, aki kije*
ményeiről és Ismertette azokat a tanácsko
számmal dolgozik, mint egyetlen más ha
lentétle előttünk, hogy a takarékossági br
zásokat, amelyeket
Curtius külügyminisz
sonló lakossággal biró város sem. Énnen
zottság első ülésén azt indítványozza, hofff
terrel és Brüning kancellárral folytatott, le
ezért Nagykanizsa
szögezve mellette a franciák álláspontját.
a városi tisztviselők, akik az állami tisztvt*
A következő szónok
nem bír ki egy tovább! létszámreduT selőknél valamivel magasabb illetményt '
elót.
Brünlng kancellár
pótlékot élveznek
■z állami tisztviselőkkel egyenlő UH**
volt, aki röviden expozéjában a német pénz
— Ami pedig a takarékosságot illeti, —
ügyi helyzetet ismertette és megállapította jelentette ki dr. Krátky polgármester — a
ményeket kapjanak.
azokat a nemzetközi kereteket, amelyeken székfoglaló beszédemben hangoztatott taka
Az érdekelt llsztvlselőkar most nagy
belül elképzelhetőnek tartja a német helyzet rékosságot már a multévl kflltséf»ve»ésben p.siómban várja a döntést ebben az őket *u'
szanálását.
kifejezésre juttattam, amikor az első költ lyosan érdeklő kérdésben.

női nemet uastex a koronázd csoport aia

A Hétfői Napló munkatársának
eredeti tudósitása
a párisi tárgyalásokról
Páris, julius 19.
(A Hétfői Napló tudósiló jónak telefon
jelentése.) Nagy napja volt tna a francia
fővárosnak, az utcákon mindenütt csopor
tokba verődött emberek tárgyalták a lázas
gyorsasággal egymásután következő esemé
nyeket, amelyet a német miniszterek Pá
risban tartózkodása váltott ki. Annak
ellenére, hogv julius 14-ike után hivatalo
san megkezdődött már a nyári élet a fran
cia fővárosban, az Idén szakítottak a ha
gyományokkal és a legtöbb ember még a
főváros falai között maradt,
hogy többékevésbó
szemtanúja legyen a világtörté
nelmi tárgyalásoknak.
A Párisba érkezett német államférfiak
közül
elsőnek Brünlng kancellár lépett ki az
utcára,
aki reggel kilenc órakor misére ment. A
német kancellár C hantiér d. Ribes francia
nyugdíjügy! miniszter társaságában a Nőire
Danié de Victoire templomba ment, ahol a
szenlbcszédct vasárnap délelőtt Dcssouvillc
jezsuita páter tartotta.
Beszéde témájául a szónok Szent Pál
evangéliumának békeszakaszöt válasz
totta — ugylálszik nem minden célza
tosság nélkül.
A belügyminisztérium
palotájában dél
előtt tiz órakor kezdődött meg a nagy ér
deklődéssel várt és kísért nemzetközi kon
ferencia. Elsőnek a japán követ érkezett,

Felfrissíti azonnal

« „ANIMO“
•BíUnJ kaisWInniéMats.
DrosSrttbtD, i)li«U*ertArban 1 *• ! pengd
Főraktárt
KOMOCHIMIA IUT RU.mO VIL
*

Nagykanizsán a város takarékossági bizottsága
várost tisztviselők illetményeit az állami tisztviselők
illetményeinek megfelelően akarja leszállítani
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Budapest, 1931 julius 20.
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Vasarnap megérkezett a rendőrségre
az angyalföldi halálházról a hivatalos
szakértők véleménye
Tízezer pengőre voltak biztosítva az elpusztult munkások — Moór Géza tragikus
balatoni építkezése — A hitelezők a letartóztatott építész szabadonbocsájtását kérik
A főkapitányságra vasárnap reggel megérke
zett a hivatalos szakértők véleménye a Szent
László-uti beomlott házról, amelynek romjai
alól nyolc halottat ástak ki. Az. építkezéssel
kapcsolatban eddig csak feltevéseken alapult
a nyomozás, most azonban elkészült a
hivatalos szakértői vélemény.
Két ilyen jelentés érkezett a rendőrségre.
Egyiket
székesfőváros műszaki hivatala
állította ki. A szakértői Jelentés szerint A/oór
Gézának
nem volt építési engedélye.
Benyújtotta ugyan a kérvényt, amelyet julius
13-án, tehát négy nappal a szerencsétlenség
előtt elbírált a hivatal, de az engedélyt még
nem kapta meg. Megállapittatott, hogy az épí
tési terv és a gyakorlati kivitel között nagy
eltérés van. így például
a tervben 45 centiméter vastag faiakat
Ígért Moór, a valóságban azonban csak
25 cm vastagra építtette azokat,
ezenkívül a födém is más rendszerrel épült,
mint az a tervben elő volt írva. A második je
lentést
az Iparfelügyelőség
állította ki. Az iparfelügyclörég szerint nem áll
meg Moórnak az a védekezése, hogy talajcsuszamlás történt vagy az épületállványok dűl
tek össze és azok rántották magukkal a falat.
A talaj rendben van és az állványok kö
rül se volt hiba.
Közölte azonban az iparfelügyelőség, hogy a
katasztrófa oka a legnagyobb valószínűség
szerint az elhamarkodtt, sietős tempójú épít
kezés volt. Ezenkívül a beton öntözése és ke
verése, valamint az úgynevezett betonkoszoruknak a falba való illesztése
szabálytalanul történt
és a szükséges gömbvas mennyiségnek már a
felét használták fel.
A hivatalos szakértői vélemények megérke
zése után a rendőrségnek mór nem volt szük
sége a további tanúkihallgatásokra.
Az Iratokat lezárták és Moór Gézát, vala
mint Borsos János főpaliért délután át
szállították az ügyészség fogházába.
Moór Géza védője dr. Darányi Béla ügyvéd
■-slirgŐs bírói szemle
elrendelését kéri a vizsgálóbírótól.
Azt kí
vánja, hogy a szemlét már hétfőn tartsák meg,
még mielőtt a félig épségben maradt falakat
lebontanák. Ellenőrző szakértőt is állít a védő
Bojár Géza törvény széki hites épités-szakértő
személyében. A védelem ugyanis arra az állás
pontra helyezkedik, hogy ha történt is mulasz
tás, meg kell állapítani
Muör Géza felelős e érte vagy pedig ■ főpaliér.

Moór Géza a Szent László utl házon kivül most
még négy házat épített. Az építkezések szállí
tói és iparosai: bádogosok, festők, szerelők,
mázolók, üvegesek, akik körülbelül húszán
vannak, kérvényt nyújtanak be a vizsgálóbíró
hoz, amelyben az építészt szabadlábrahelyezését kérik. Kérésüket azzal indokolják, hogy
ba Moór a fogházban ül, nem tudja befe
jezni az építkezéseket és nem tud fizetni
szállítóinak, akik viszont a munkásaikat nem
tudják kifizetni és egész sereg család jövedelem
nélkül marad.
A Szent László-uti építkezésnél dolgozó
munkások bérét különben szombaton kifizet
ték. A cég egyik tisztviselőnője kiment a sze
rencsétlenség helyére és olt a bérlista alapján
kiadta a munkások fizetését. A halottak és se
besültek hozzátartozói is eljöttek és megkapták
a pénzüket. A tisztviselőnő kérésére
■ VI. kerületi kapitányságról rendőröket
vezényeltek ki az épülethez, mert arra
számítoltak, hogy a munkások elkeseredé
sükben Inzultusra ragadtatják magukat.
Néhány hangos jelenettől eltekintve azonban
simán folyt le a szomorú bérfizetés.
Moór Géza az építkezés tartamára szavatos
sági biztosítást kötött az esetleges balesetekre.
Tízezer pengőre szól a biztosítás.
Ezt az összeget, ha kifizetésre kerül, a halot
tak hozzátartozói kapják meg.
Az angyalföldi szerencsétlenséggel kapcsolat
ban most felelevenedett
egy másik tragédia, amely Moórnak egy
régebbi építkezése körül történt.
Moór Géza 1925-ben a főváros megbízásából a
fővárosi alkalmazottak számára szállodát épí
tett Balatonkenesén. Akkor egy állványdarab
leszakadt,és a rajta dolgozó Gráf nevű ács le
esett és

JÓ TELKET
csekély lefizetéssel ölenként 5 pengőtől 90 pengőig
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halálrazuzta magát.
Moór ellen gondatlanságból okozott ember
ölés miatt megindult az eljárás,
vád alá helyezték
és a veszprémi törvényszék 1926 januárjában
tárgyalta az ügyet. Számos tanúvallomás hang
zott el, hogy
öngyilkosság történt.
A vallomások szerint Gráf öngyilkossági ter
vekkel foglalkozott és szándékosan idézte elő
a balesetei.
A törvényszék Jogerősen fel Is mentette

Moór Gésát ■ vád alól.
Vasárnap különben a Magyarországi Épitőmunkások
Szakszervezete
küldöttközgyűlést
tartott, amelyen foglalkoztak az angyalföldi
szerencsétlenséggel is. A Mémosz
országos gyűjtést
inditott az áldozatok hátramaradottjai számára
és ötszázpengővel megnyitotta a gyűjtést.
A katasztrófa nyolc áldozatának holttestét
hétfőn boncolják fel
és kedden intézkednek a temetésükről.

Kát ggermeK
halálos tragédiája a Dunán
Vasárnap délelőtt két kisgyermek meg
rendítő katasztrófájáról értesítette a szent
endrei kapitányság a budapesti főkapi
tányságot.
Az érlesilés szerint a megengedett sza
bad dunai fürdöterülct közelében, a Bük
kös-patak torkolatánál két gyermek,
Pécsi László ötesztendös és Kovács
Imre kilenc esztendős fiú
több barátjával a Dunában fürdőit. Pécsi
Laci és társai eleinte közvetlenül a part
mellett tartózkodtak, később azonban mind
beljebb úsztak a vízbe. Ezen a helyen a
Dunának igen erős a folyása és
a hatóság figyelmeztető táblákat Is he
lyezett cl,
amelyek óva intik a közönséget a fürdéstől.
A kisgyermekek azonban nem sokat törőd
tek a tilalommal,
dacára, hogy előzőleg
több felnőtt flcgyelmeztette őket az ottani
fürdés veszélyes voltára. Fürdés közben
Pécsi Lacit elragadta a víz, mire Ko
vács Imre, aki kicsit tudott úszni, ami-

Apponyi nagy beszédei mond
a Ház első ülésén
A képviselöházban Karafláth Jenő háznagy
vezetésével már napok óta elvégezték a kép
viselőknek az ülésteremben való elhelyezésére
vonatkozó munkálatokat. A Hétfői Napló mun
katársa az első ülés külsőségeire vonatkozólag
kérdést intézett Karafláth Jenő háznagyhoz, aki
tudvalevőleg a házszabályok értelmében a kor
elnök megválasztásáig funkcionáriusa, a képvlselöháznak.

kor láttu kis barátja kétségbeesett küz
delmét a hullámokkal,
utána vetette
magát, hogy kihozza a partra.
KARAFIÁTH JENŐ
A közelben tartózkodó fiirdözök közül töb a következőket mondotta munkatársunknak:
— Az első ülést én nyitom mcg.üdvözlöm az
ben észrevették a két gyermek kritikus
helyzetét és segítségükre igyekeztek. A se- uj képviselőház tagjait és felkérem, hogy je
gilség azonban már elkésett. Az örvény el lentkezzék a legidősebb képviselő.
Apponyi Albert gróf, aki a legidősebb
ragadta Pécsi Lacit és a mentésére siető
az uj képvlsclőhúznnk, elvállalta a korKovács Imrét,
elnöki tisztséget

mind a kelten a víz alá buktak és többé
elő sem kerültek.
A kettős halálos szerencsétlenség nagy
megdöbbenést kelteti Szentendrén és az
emberek nagy részvéttel vannak a kisgyer
mekek szegénysorsu szülei iránt. Pécsi
Laci apja vitéz Pécsi Dániel, Szentendrén
rendőr, Kovács Imre édesapja földmunkás.
Mikor a szülök értesültek gyermekeik ka
tasztrófájáról,

ájultan estek össze
és hosszú
tértek.

ideig

tartott,

mig

magukhoz

Bethlen István gróf
a hétfői páriértekezleten
nagy beszédben ismerteti
a kormány jövőbeli munkarendjét
Valamennyi nagyobb politikai párt értekezletet tart hétfőn
Az uj képviselőház ma, hétfőn tartja első
összejöveteiét, amelynek — tudvalevőleg —
egyetlen tárgya lesz a korelnök és a körjegy
zők kijelölése. Most már bizonyos, hogy a kor
elnöki tisztséget Apponyi Albert gróf vállalja,
aki _ mint ismeretes — a múlt országgyűlés
összeülése alkalmával elvi okokból vissza
vonult a korelnöki méltóságtól.
A hétfői nap egyébként belpolitikai szem
pontból meglehetős mozgalmasnak ígérkezik.
Hétfőn este 7 órakor értekezletet tarlI az
egységes párt, amelyen formailag is kijelölik
a Ház tisztségeire megválasztandó személye
ket és
Bethlen István gróf miniszterelnök már
ezen az értekezleten megtartja nagy be
szédét,
amelv Irénvt fog szabni a parlament jövőbeni
munkásságának és ismertetni fogja a kormány
által tervbevett különböző — különösen gaz
dasági természetű — intézkedéseket.
Ugyancsak hétfőn délután tarl választmányi
ülést a független kisgazdapárt és ez lesz az
első alkalom arra, hogy a párt t'z tagja együtt
lesz és megbeszéli a párt munkaprogrammját.
A független kisgazdapártnak átengedett jegyzői
tisztségre — értesülésünk szerint — Kun Bé
lát fogják jelölni.
A párt egyébként — hír szerint — ellenezni
fogja a mostani súlyos időkben az országgyű
lés nyári szünetét és azt fogja kívánni, hogy a
Ház maradion eguütt legalább addig, amíg
gazdasági téren ismét visszatérünk a rendes
állapotokhoz.
. .... .....
A szocialista párt ugyancsak hétfőn délután
tart értekezletet, melyen megbeszélik a képvíselöházban folytatandó akciókat. Elsősorban
atrocitások Bőében
a különböző választási
Szeder -------Ferenc és Farkas
akar interpellálni
ln«i •pvun....
■
> - • alkalommal,
— II. —
í Ír zs|>
István, majd
a legelső
amikor
házszabályok erre módot nyújtanak,
felvilágosítást akarnak kérni a kormány
tól az ország gazdasági helyidéről.
Ugyancsak interpellálni fog
Peyer Károly a
kenyérdrágitás kérdésében Is.
Amennyiben
házszabályok, illetőleg a képviselőkéi munka
rendje nem tenné lehetségessé, hogv nz Inter
pellációkat elmondhassák.
abban az esetben
napirendi vita során akarják szóválennl ezeket
a kérdéseket.
Majdnem bizonyos, hogy az Interpellációk
elmondására nem lesz alkalom, mert hi
szen kedden a mandátumok benyajláaa
történik meg.
az riun-pélycs megnyitás alán. Miután pedig

később pénteken befejezi a megalakulás mun
káját és elnapolja magát október közepéig, a
szocialisták akciója a mostani ülésszak alatt
teljesen kilátástalan.
A szociáldemokrata párt szerdán Pestkör
nyékén tíz helyen akar népgyülést tartani,
ezekre vonatkozólag már meg is tette az illeté
kes hatóságoknál a bejelentést,
azonban- as
engedélyt még eddig nem kapták meg.
A Húz jegyzői tisztségére a szociáldemokrata
párt részéről — hir szerint — újból Esztergá
lyos Jánost fogják jelölni.
A nemzeti szabadelvű és demokrata párt
nem tervez n képviselőház alakuló üléseire
semmiféle akciót. A hétfői ülésen alkalmat fog
nak keresni arra, hogy a független kisgazda
párt vezetőségével érintkezést keressenek a
jegyzői tisztség betöltése irányában. Kun
Béla ugyanis — hir szerint — nem reflektál a
Ház jegyzői állására, mert egyéb elfoglaltsága
miatt nem láthatná azt el teljes mértékben és
igy lehetséges, hogy a független kisgazdapárt
átengedi ezt a jegyzői helyet régi birtokosá
nak, a demokrata pártnak és ez esetben újból
Pakots József kerülne a polgári ellenzék ré
széről a jegyzői tisztségbe.

csakis úgy lehetne szerdán interpellációkat tar
tani. ha azt kedden az interpellációs könyvbe
nemcsak bejegyezték, hanem azok felolvasásra
is kerülnének, ennélfogva csakis szombaton
kerülhetne sor az interpellációk elmondására.
Mivel azonban a Ház az eddigiek szerint lég-

Apponyi Albert gróf, amikor elfoglalta ■ korelnöki széket, fel fogja hívni a Ház legfiatalabb
képviselőit a körjegyzői tisztségek betöltésére.
— Ami már most az elhelyezkedést illeti, tel
jesen tisztázatlan — mondotta Karatlúth Jenő,
— hogy a baloldalon milyen lesz a sorrend.
Mindenesetre úgy helyeztem cl a képviselőket,
hogy a régiek mind megtartják a régi helyüket.
A jobboldalon első sorokban nz államtitkárok
ülnek minisztereik mögött, s azonkívül a kü
lönböző bizottságok előadói és az egységespárt
és kereszténypárt elnökei és alelnökci kaptak
ott helyet.
— Egyébként minden képviselőnek névjegyét
elhelyeztük a padsorokban, de ez nz elhelyezés
csak ideiglenes jellegű és minden képviselőnek
utólagosan bejelentett kívánságát a lehetőség
hez képest honorálni fogjuk.
Appojjyl Albert gróf már a hétfői megnyitó
ülésen, amikor a körjegyzők is helyet foglalták
mellette az elnöki emelvényen,
nagyobb beszédet fog mondani az ország
bel- és külpolitikai helyzetéről,
majd közölni fogja a Házzal n szerdal ünne
pélyes megnyitást, melyen tudvalévőén a kor
mányzó is résztvesz.
A keddi napon az összes Mekezetck templo
maiban. nz orszóggyülés megnyitása alkalmá
ból ünnepi Istentisztelet lesz, majd 12 órakor
történik meg az ünnepélyes megnyitás, annak
befejezése után, körülbelül egy órakor a kép
viselők átvonulnak a képviselőház üléstermébe
s ez alkalommal nyújtják be névszerint tör
tént felhívás utón mandátumaikat. Az eddigi
megállapodások szerint, szerdán lesz a tiszti
kar, csütörtökön a bizottságok megválasztása,
azután hosszabb nyári szünetre megy a kép
viselőház.

bankcsekkel Is vásárolhat az

utolsó 1O napon
cégnél

mert köztudomású, hogy detallűzlete f. hó 31-én

véglegesen megszűnni!
Salát érdeke mielőbb ISnnl, mert ez az alkalom már csak néhány napig tart
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Egán Imre főispán felesége
feljelentette a belügyminiszter
nél testvérét, Horváth Kálmán
vasvármegyei alispánt
Bonyolult családi háborúság erdei fényképezéssel,
lövöldözéssel és feljelentésekkel
Szombathely, jul. 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonÍelentése.) Veszprém vármegye közigazgatási
úzottsága elé tegnap egy fegyelmit meg
előző vizsgálatról szóló jelentést terjesztet
tek, amelyikek hátterében egy olyun családi
háborúság áll, amely izgalomban tartja uz
egész Vasvármegyét.
Horváth Miklós földbirtokosnak három
gyermeke van: Horváth Kálmán Vasvár
megye alispánja, Horváth Miklós nagybir
tokos és a nővérük, Egán Imre ny. főispánnakt a nyugatmagyarorszúgi emlékezetes
harcok egyik vezérének n felesége. Egdnné
első férje Kolthay Vidos József százados volt.
Ebből a házasságából született Mária nevű
kisleánya. Kolthay Vidos József százados,
aki ismert urlovas volt, Grácban hall meg,
szerencsétlenség következtében, özvegye ké
sőbb megismerkedett Egán Imre nyugalma
zott főispánnal.
A Horváth-esalád ellenezte a házasságot,
■ fiatal özvegy azonban a család beleegye
zése nélkül férjhez ment n nyugalmazott
főispánhoz. Emiatt elhidegiilt a viszony
közte és családja között és
Horváth Miklós végrendeletében csak a
köteles részre szorította leányát.
Tekintélyes erdőbirtokból állott ez az örök•íg.
Az örökségrész megváltása fejében a két
fiútestvér pénzt ajánlott föl, Egdnné azon
ban ezt keveseito és a birtokrész értékét hi
vatalosan akarla megállapiltalni. Ebből
per keletkezett a testvérek közüli.
Egdnné fényképfelvételeket nknrt készíteni
a birtokon folyó erdőkitermelésről, hogy ezt
a pörben fölhasználja. Az ura utazott a bir
tokra, hogy a fényképeket elkészítse, az
uradalom alkalmazottai azonban nem enged
ték a birtok területére és mikor végül mégis

bejutott, fenyegetően léptek fel vele, úgy,
hogy kénytelen volt menekülni és mint ké
sőbb a budapesti törvényszéken tett följe
lentésében elmondotta,
távozása közben többször ntána lőttek.
Legutóbb Egánné első házasságából szár
mazó kislánya részére az árvaszék által
kezelt összegből kétezer pengő kiutalását
kérte, hogy a leány érdekében folytatott
perek költségeit fedezhesse. Ezt a kérését

Vasmegye árvaszéke elutasította
azzal, hogy a perekre nem volt a kiskorú
érdekében szükség.
Eganné nem nyugodott bele a döntésbe,
hanem a belügyminiszternél

feljelentést tett az árvaszék tisztviselői
és testvérbátyja: a felügyeleti hatóság
feje Horváth Kálmán alispán, ellen,

különböző szabálytalanságok és elfogultság
elmén.
A feljelentést a belügyminiszter kiadta
Veszprém vármegye közigazgatási bizottsá
gának, mely elhatározta a fegyelmi megelőző
vizsgálat lefolytatását, az alispán, Ettingsliasen Kálmán árvaszéki elnök, Pecker Országh László tiszti főügyész, Knebel Ferenc
és vitéz Horváth Sándor ülnökök ellen.
A vizsgálatot Csiba Mór veszprémi pénz
ügyigazgató vezette, aki feladatát c hét vé
gén befeete, és

és az iratokat átadta a veszprémi köz
igazgatási bizottsághoz,
mely a legközelebb dönt a vizsgálat ügyében.
A vizsgálat ellen Horváth Kálmán dr. al
ispán a vasmegyei jogügyi bizottság ülésén
élesen tiltakozott,

fiatalasszonyt és sokszor csak órák múlva
tudták meg, hogy veszedelmes szclnamosnonek estek áldozatul, aki
más gyermekét hagyta náluk zálogul.
A fiatalasszony, akinek kilétét még mindig
nem sikerült megállapítani, ezzel az eredeti

A papucsférí különös válópere
házsártos feleségével
Bün-e a sportolás?
Valóságos pokollá telte feleségem élete
met — igy kezdte meg válókeresetét egy
budapesti kereskedő, aki házasságuknak fe
lesége hibájából való felbontását kérte. Elő
adta, hogy az asszony összeférhetetlen, házsártos természetű, az egész családot rette
gésben tartotta, folytonos veszekedéseivel
mindenkit leterrorizált, sőt ingerlékenysé
gében odáig ment, hogy az összes szomszé
dokkal, a ház valamennyi lakóival állan
dóan jeleneteket, összetűzéseket provokált,
amelyekből
a büntető perek egész légiói származ
tak.
A budapesti büntetőjárásbiróságon, már
úgy ismertek bennünket, mint a rosszpénzt
— folytatja a kereset, — majdnem minden
nap volt valamilyen tárgyalásunk, ha pén
zünk lett volna, egész csomó ügyvéd meg
élhetett volna a mi peres ügyeinkből, mert
egy héten legalább ötször be voltunk
Idézve, hol tanúnak, hol sértettnek, hol
pedig vádlottnak.

de akkor a tiltakozás már elkésett. A vizs
gálat eredményét Vas megyében élénk ér Sokszor ugyanis, noha láttam, hogy feleségetnnek egyáltalán nincsen igaza, mégis
deklődéssel várják.
bántalmazása
megakadályozása
tettleges
céljából én magam is belevegyültem az öszkeltem
szetüzésekbe, feleségem védelmére
és ilyenkor bizony előfordult, hogy izgalmamhan én magam átléptem a korlátokat
és egy-egy szomszédot én is megsértettem.
Emiatt a folytonos bíróságra való járkálás
miatt foglalkozásomat sem tudtam úgy foly
tatni, mint ahogy kellett volna, jövedelmem
is csökkent és ez újabb és újabb veszekedé
sekre szolgáltatott okot, amelyek vége rend
szerint
az volt, hogy
kezdjük meg tárgyalásainkat

A magyar-román kereskedelmi
tanácskozások
kedden kezdődnek Bukarestben
Augusztus elején
a csehekkel Lillafüreden
Beavatott politikai körökben is nagy
meglepetéssel, de egyszersmind megelége
déssel vették tudomásul azt a Genfből
szombaton késő este érkezett hivatalos ér
tesítést.
amely szerint a magyar-német keres
kedelmi egyezményre vonatkozó tár
gyalások befejeződtek.
Megelégedéssel kell tudomásul vennünk,
hogy uz elég hosszú idő óta húzódó alku
dozások végre nyugvópontra jutottak és igv
az osztrák kereskedelmi egyezmény életbe
léptetése után most már arra is sor kerül,
hogy Németországgal is megfelelő egyez
mény alapján tartjuk fenn a gazdasági
kapcsolatokat.
Nickl Alfréd meghatalmazott miniszter
minden valószínűség szerint ma. hétfőn már
hazaérkezik Budapestre és éppen csak
annyi Ideje lesz, hogy esetleg személyesen
jelentési tegyen a genfi tárgyalások részle
teiről,

azután nyomban Bukarestbe utazik,
hogy felvegye a magyar-román keres
kedelmi egyezményre vonatkozó tár
gyalásokat.
Az eddigi tervek szerint a Bukarestben le
folyó első találkozás után a tárgyaló felek
nyomban álteszik tanácskozásaik színhelyét
Sinajába, ahol azután valószinüleg ered
ményesen be is fejezik a tárgyalásokat, me
lyeknek eredménye, hogy a Romániával ed
dig fennállott provizóriumot végleges keres
kedelmi szerződésben fektetik lé.
A magyar-román tárgyalások befejezése
után,
augusztus első napjaiban kerül sor a
magyar-cseh tárgyalások folytatására.
Az eddigi megállapodások szerint ezek a ta
nácskozások Lillafüreden fognak lefolyni
és minden remény megvan arra, hogy most
már a csehekkel is sikerülni fog helyre
állítani a megszakított gazdasági kapcsola
tokat.

Lopott gyermekkel
szélhámoskodík egy fiatal
asszony

ötlettel már
nagyon sok kereskedőt megkárosított
és félelemben tartja az anyákat, akik különösen a külvárosi részeken egyetlen pillanatra
sem merik az utcákon magukrahagyni gyer
mekeiket.

feleségem engem megvert.

Emiatt is kérem a házasság felbontását,
valamint azért is, mert feleségem minden
jogomat magához keritette, még azt sem
engedte meg, hogy gyermekünk nevelésébe
beleszóljak és ahol csak lehetett, az én in
tézkedésemmel egyenesen szembeszállt. így
például, minthogy fiunk gyenge testalkatú,

én megtiltottam, hogy télen szánkózni, kor
csolyázni menjen, nyáron pedig kerék
pározzon. Amint feleségem ezt megtudta,
nyomban kiadta az ellenkező értelmű utasí
tást és legnagyobb mérgemre és aggodal
mamra azt kellett látnom, hogy fiam mindezeket a sportokat a legnagyobb mértékben
űzi és ezzel nemcsak veszedelemnek teszi ki
magát és egészségét, hanem egyúttal apai
tekintélyemnek is filtyethány.
Elvégre mégis csak én vagyok a család
feje — kiált fel a férj, — feleségemnek ez
az eljárása tehát súlyos háztartási köteles
ségszegésnek minősül. Kérem a bíróságot,
hogy ennek az áldatlan helyzetnek vessen
véget és engem feleségemtől szabadítson
végre meg.
A nem mindennapi keresettel szemben ax
asszony
beismerte azt, hogy férjél megverte,
azonban arra hivatkozott, hogy ez, mint
válóok elévült, mert több mint hat hónap
pal a kereset beadása után történt. Elis
merte azt is, hogy a gyermeket apai tilalom
ellenére sportolni küldte, szerinte azonban
ez inkább érdem, mint hiba. Az pedig, hogy
neki különböző szomszédaival perei voltak,
egyáltalán nem számit bontóoknak, miért
is a kereset elutasítását kérte.
Az érdekes ügyben most hirdette ki hatá
rozatát
a Kúria
Wesztermayer-tanácsa,
amellyel a keresetet elutasította. Az ítélet
indokolása szerint a férj a keresetet el
késve adta be és igy az asszony tettleges in
zultusaira többé nem hivatkozhatik. Ami a
.szánkózást, korcsolyázást és kerékpározást
illeti, a Kúria szerint ez olyasfajta sporto
lás, ami a gyermek egészségére előnyös ha
tást gyakorol. A feleség összeférhetetlen
természete, a ház többi lakóival keletkezett
afférjai ugyancsak nem szolgálhat önálló
bontóokul, hanem ezeket csak akkor lehe
tett volna figyelembe venni, ha egyéb köte
lességszegést is bizonyítani lehetett volna az
asszony részéről.
A papucsférjjel szemben az asszony tehát
a bíróság előtt is felülkerekedett.

Elvi jelentőségű bírói határozat
Rendkivül érdekes elvi határozatot hozott
... egyszerű
« „mej
fauk vételáráért"
egy
megindult perben
a pestvidéki törvényszék
Simányi tanácsa, A pert Schivartz Károly
budapesti kereskedő
"" indította meg Dorogi
Benjámin dr. budafoki
.
orvos ellen, akinek kü
lönböző fehémemüeket, köztük orvosi köpe
nyeket adott el részletfizetésre. Az orvos első
néhány részletet fizette csak meg, a továb
biakkal adós maradt, úgy hogy végül a keres
kedőnek 203 48 pengő követelése maradt. A
budafoki járásbíróság helyt is adott a keres
kedő keresetének és kötelezte, az alperes or
vost az egész hátralékos vételár megfizetésére.
Az orvos képviseletében Ungár Béla dr. buda
foki ügyvéd megfelebhezte az Ítéletet a pest
vidéki törvényszékhez, amely az első bíróság
ítéletét megváltoztatta és
■ budapesti kereskedőt keresetével eluta
sította.
Az Ítélet rendkivül érdekes megokolása a kö
vetkezőket mondja:
— Az Üzlet, amelynek alapján a felperes vételhálrslék iránti követelését érvényesítette,
részlet volt és a megrendelés Budafokon az
alperes lakóhelyén tehát
a felperes lakóhelyén kívül a felperes ügynöke utján történi.

Miskolc, julius 20.
Látszólag hirtelen elhatározással azután azzal
(A Hétfői Napló miskolci tudósilájálói.) áll elő, hogy haraszalad a pénzért a közeli
Néhány nap óta különös bűncselekmény lakására, amelybe csak nemrégen költözött
tartja izgalomban Miskolcon a gyermekes bele és addig Is
anyákat. Egy fialni szélhámosnő égést eredeti
otthagyja zálogban a gyermeket.
és különös trükkel csnpja be a kereskedőket Természetesen a csomagot magával viszi, meri
és csalásaihoz gyermekeket használ fel, aki mint mondja. >>a már úgyis haza kell men
ket ar utcán cukorkával édesget magáhnr.
nie, inkább külön viszi a csomagot és n gyér
Az eredeti, Ignrán világvárosi trükkje a jó inekct A ket,'skcdök azután hiába várják a
megjelenésű fiatal asszonynak abból áll. hogy
a játszadozó gyerekek közül kiválasztja n lég ASZTALRKXDELÉS: A. 602- 34. UJ VEZETÉS.
kisebbet, a karjára veszi a gyermeket és a
közelben felkeres valamilyen üzletet, ahol
nagy sietséggel kezd vásárolgatni.
Amikor a húsz bármin*1 pengő értékű árucik (a fogaskerekű végállomásnál)
ket a kereskedő becsomagolta a fiatalasszony Budrpcst legújabb szenzációira 1
Ügyesen megjátssza ■ megrémült asszony sze
Erdólyl Dolly zov.’ora hat'versen' ^
repét. akt
elvesztette, vagy otthunfelejletle a pénzéi.
r rancia utagj ar konyha. Családi menü lf.űü

SíVÍBHEbYI TERBAÍ E ÉTTEBEM
H KW M 18,T

Az 1900. évi XXV. t.-c.-ben foglalt rendelkezés
szerint belföldi kereskedő és iporos vagy meg
bízottja a kereskedő és ipnros lakóhelyén kí
vül mintával, vagy anélkül megrendelés gyüjlése végett csak olyan kereskedőt és iparost
kereshet fel, aki üzletkörében az illető áru
eladásúval, vagy felhasználásával foglalkozik.
Kimondja a törvény, hogy aki ezt a rendel
kezést megszegi,
elzárással vagy pénzb lntetéssel büntetendő
kihágást követ el.
Egyben a törvény a tilalom ellenére létrejött
ügyleteket a megrendelővel szemben hatály
talannak nyilvánítja. A törvénynek az a célja,
hogy a megrendelőnek a tilos megrendelés
gyűjtéssel szemben védelmet nyújtson. Viszont,
ez a cél, teljesen meghiúsulnék, abban az eset
ben, ha az árunak a megrendelő részéről való
elfogadása és használatba vétele alapján •
megredelővei szemben eredetileg hatálytalan
ügyletet hatályosnak jelentené. Habár a bírói
gyakorlat és ar újabb jogfejlődés azt az elvet
emelte érvényre, hogy a meg nem felelő alak
ban kötött szerződés a teljesítés elfogadásával
rendszerint érvényessé válik a teljesítés elfoga
dóénak ez. a megerősítő hatálya nem terjeszt
hető ki azokra az esetekre, mikor a törvény
különleges érdekek védelmében az alakszerű
ség megsértését
büntető cselekménynek nyilvánítja
és amidőn nem Is a felek rendelkezésétől függő
alakszerűségnek, hanem n törvényben meg
szabott érvényességi kelléknek megsértéséről
van szó
Ar következik ebből az Ítéletből, hogy «
pert környéki vevőnek nem ke’l mcgflretnte a
bitdnpe-tt kereskedőtől részlet fizetésre vásárolt
árul.
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ötször rálött a sógorára
egy flDhöngű reszeg
n merénylőt letartúzianak
’Á vasárnapra virradó éjszaka súlyos lőtt
sebekkel szállították Hatvanból a Rókuskórházba Fehér István 30 éves földmivest.
Fehér baloldali lapockája táján és a ha
sán
revolverlövéstől származó sérülést
találtak az orvosok.
'Az eszméletlen állapotban lévő embert még
az éjszaka folyamán megoperálták és eltá
volították testéből a golyókat. Az operáció
után lényeges javulás állott be állapotában
és vasárnap reggelre az eszméletét is vissza
nyerte.
A főkapitányságról egy rendőrtisztviselö
ment ki a Rókusba és részletesen kihall
gatta a hatvani földmivest. Fehér előadta,
hogy Hatvanban, a Deák-tér 2. szám alatt
van a háza és mellette kis földje. Szomba
ton délután cséplési munkálatokat végzett,
amikor őt óra tájban

hangos segélykiáltásokra, sikoltozásra
lett figyelmes.
A hangok sógora, Csányi Mihály házából
hallatszottak és sógornője hangját vélte fel
ismerni bennük. A földmives jól tudta, hogy
sógora naponta rendez hangos botrányokat
a felejégével,
rablátus természetű ember, aki üti-veri
az asszonyt

és teljesen az alkohol rabja lett. Fehér só
gornője segítségére sietett. Bent a konyhá
ban Csányi revolverrel a kezében hadoná
szott és goromba szitkokkal illette a fele
ségét.
— Takarodj ki a lakásomból, mert kü
lönben végzek veled! — ordította vérbenforgó szemekkel.
Közvetlenül az ajtó előtt állt, ugyhogv a
szerencsétlen asszony menekülésének útját
elzárta. Minden pillanatban
attól lehetett tartani, hogy elsüti revol
verét és agyonlövi feleségét.
Mint rendszerint, most is ittas álla* otban
volt. Pár perccel előbb jött haza a kocsmá
ból, ahol majdnem félliter pálinkát ivott.
Fehér hátulról rávetette magát a dühöngő
sógorára, de a nagyerejü ember földredobta
öt s amikor föltápászkodott, rászegezte re
volverét és

öt lövést adott le reá.
A lövések közül négy talált. Fehér István
vérző sebeivel, eszméletlenül esett össze. A
revolverdörrenésre összeszaladtak a szom
szédok, azok értesítették a rendőrséget, akik

a vérengző embert letartóztatták

és a súlyosan sérült földmivest pedig a men
tőkkel Budapestre szállíttatták.

Izgalmas magánnyomozás
után megállapították, hogy
Farkas Irén egy külföldi,
zárt intézetben várja sorsát
A leányt ügyvédei Budapestre akarják hozni, hogy ellen
őrző orvosszakértővel vizsgáltassák meg
Hetek óta foglalkoztatja a nyilvánosságot
az a romantikus izü eljegyzési bonyodalom,
amelynek Farkas Irén, Farkas Elemér or
szággyűlési képviselő leánya és dr. Dajkovich Sándor ügyvéd a szereplői. A pesti
társaséletben egyformán jól ismerik Farkas
Elemér 20 esztendős, rokonszenves leányát
és a fiatal dr. Dajkovlch Sándort, akinek
édesatyja idősb, dr. Dajkovlch István, régi
és egyik előkelő tagja a budapesti ügyvéd
társadalomnak. A fiatalok eljegyzése tudva
lévőén heves ellenzést váltott ki Farkas Ele
mér részéről és
éles harcot provokált
az országgyűlési képviselő és leánya, illetve
vőlegénye között. Ma már nemcsak az elő
kelő társasági köröket foglalkoztatja ez a
különös családi háborúság, hanem a jogász
társadalmat is, ahol sehogysem tudják meg
érteni, hogyan születhetett meg olyan árva
széki döntés, amely megtiltja Farkas Irén
és dr. Dajkovlch Sándor házasságát anél
kül, hogy Farkas Irént meghallgatta volna
az árvaszék.
Mialatt az árvaszék és a megyei köz
igazgatási bizottság előtt folyik a harc a
házassági engedélyért,
Farkas Irén ügyvédjei egészen különös
és furcsa magánnyomozást indítottak.
'A nyomozásnak az volt a célja, hogy meg

makacs sebét meggyógyítsa, hiábavaló volt
azonba nminden próbálkozása, a hegedő seb
csak újra és újra felszakadt.
Az orvosnak végül is gyanús lett a dolog és
a legközelebbi tüzetes vizsgálat alkalmával
megállapította, hogy Váróczj László esetrőlesetre
lugkőoldatból és szappanból készített pép
pel kente be a gyógyuló sebet és Így azt
állandóan felmaratta és elmérgesitette.
Az orvos
felelfisségrevonta a raktárnokot és
ekkor kiderült, hogy Váróczi elvesztette az
állását, nem volt miből élnie, ezért folyamo
dott ehhez a különös és fájdalmas kenyérkeresei módhoz.
Váróczi László ügye a Társadalombiztosító
igazgatósága elé került, ahol megállapították,
hogy a különös módon operáló raktárnok,
gyógykezeltetése alatt összesen
742 pengő 87 fillér táppénzt vett fel
jogosulatlanul.
Az Országos Társadalombiztosító Intézet fel
jelentésére megindult a rendőri eljárás Váróczi
László ellen, majd az ügy aktái átkerültek n
pestvidéki királyi ügyészségre.
Az ügyészség
meg is tette a vádinditványt, azonban mikor a
vizsgálóbíró kihallgatás végett újból beidézte
Váróczi Lászlót, — az már
nem jelentkezett.
Éppen ezért most országos körözését rendel
ték el.

A Hétfői Napló értesülése szerint

A zárt intézetben a fiatal leányt szigorít ke
zelésnek akarják alávetni. Mivel az ügyvé
dek arra törekednek, hogy ellenőrző orvos
szakértőkkel
vizsgáltassák
meg
Farkas
Irént, most minden eszközzel azon igyek
szenek, hogy

tabuia hsa
forgalma, erősbödik iránta
a külföld érdeklődése,

ul gépegységekéi kel
lett tehát a gyártási
üzembe beállítani,
amelyek természetesen a
gyártási tapasztalatokból le
szűrt technikai lavliísokka!
épültek. Ez is hozzájárult
ahhoz, hogy a magyar ön
borotvapenge, amelynek

anyaga a leglobb,
legfinomabb svéd acél
ma már felülmúl minden
más pengét!

A napkeleti meseország királya megreggelizett a DunapaloMban,
megígérte hogy még visszatér, azután elutazott a kíséretével
Az óceánrepülés lázában észre sem vet
ték, hogy egy nagyon előkelő, érdekes ven
dég látogatott el Budapestre.
Csütörtök reggel három hatalmas autó
gördült a Dunapalota főbejárata elé. Az
első kocsiból egy nyurga fiatalember ugrott
ki és hódolattcljes tisztelettel segített ki
egy magas, olajbarna arcú urat.
Utána még vagy hat-nyolc ur szállt ki és a
kis csoport, élén a tekintélyes külsejű úr
ral, megindult a halion
keresztül a
breakfast room felé.
A kíséretből ekkor kivált egy ur és a ho
tel igazgatóját kérette. Mint a magyar kül
ügyminisztérium képviselője
mutatkozott
be és tudtára adta az igazgatónak, hogy

kognitóját szlgoruan tiszteletben tartsák.
A csoport ekkor már a breakfast room
nagy, Dunára néző ablaka mellé telepedett
le. A függönyt félrevonták és a király meg*
lepődve emelkedett fel helyéről:
elbűvölte ez a nagyszerű látvány.
A király és kísérete jóízűen megreggelizett.
Reggeli után az igazgató letelte a király elé
a hotel aranykönyvét. Irak uralkodója
mosolyogva Irta be a nevét.
A hotel vezetősége az autókig kisérte az
uralkodót és udvarát, őfelsége csak most
szólalt meg. Ennyit mondott:
z
— Gyönyörű város. Okvetlenül viaszajövök és akkor pár napot töltök itt...
Kegyes mosollyal intett búcsút. Ebben a
pillanatban az autók elindultak — vissza a
pályaudvarra, ahonnan a király folytatta
útját Bécs felé.

Vasárnap a Dunába fulladt
egy vir tuskodó fiatalember

Vasárnap délelőtt a dunai fürdésnek
újabb áldozata lett. Sonntag Ernő 22 eszten
dős lakatossegéd már a kora reggeli órák
ban több barátjával kiment a lágymányosi
tóra, ahol először csónakáztak, majd a téli
kikötő közelében fürödtek. A fiatalember,
a zárt Intézetből kiszabadítsák a leányt
akit jó úszónak ismertek barátai,
és Budapesten folytassák le az orvos
a tilalom ellenére azokat a helyeket Is
beuszta, ahol a fürdés szlgoruan tiltva
szakértői vizsgálatot.
van.
A legújabb harc tehát Farkas Irén kisza
Még
dicsekedett is, hogy neki nem történhet
badításáért folyik' — az apa és leányának
semmi baja, mert ő jó úszó, a legnagyobb ve
ügyvédei között.
szélyből is megmenekül. Alig hangzott el ez
a kijelentése, amikor ismét visszatért a se
kély vízből a mélyebb vízbe és
e*v pillanat múlva elmerült a vízben.
Barátai először azt hitték, hogy a viz alá

Lagfiöoldattal fiente be testén
a sebehet, hogy táppénzt
hághasson

Fokozódik a

Feysal király, Irak uralkodója
szigorú inkognitóban Budapesten
töltött két órát

állapítsa Farkas Irén tartózkodási helyét.
Farkas Irénről, ugyanis sem vőlegénye, sem
ügyvédjei nem tudták egészen biztosan,
hogy tulajdonképpen e pillanatban hol tar
tózkodik. A nyilvánosság még kevesebbet
tudott Farkas Irén tartózkodási helyéről,
mert hol Gasteinben, hol Cegléden, hol Bu
a csoport élén haladó ur Feyaal király,
dapesten „fedezték fel" Farkas Irént és hol
Irak uralkodója,
vőlegényével szerepeltették, hol pedig vőle aki az Orient-exprcsszel jött Sztambulból.
génye nélkül. Ezért indult meg ez az érde
— Őfelségének az az óhaja, hogy Inkes magánnyomozás,
amely most sikerre
vezetett.
Farkas Irént az ügyvédek megbízásából
nyomozók, egy külföldi zárt intézetben
találták meg.
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bukott és újabb bravúrt akar bemutatni,
’
arról,
azonban
csakhamar meggyőződtek
hogy
Sonntag vakmerőségének áldozata lett.
A fiatalember belefulladt a Dunába, Bízó*
nyára görcsöt kapott s ez okozta a szeren*
csétlenséget. Holttestét félóra múlva a sze*
rencsétlenség színhelyétől pár méterre
partra vetette a Duna.
A hatóság a legközelebbi napokban
újabb szigorú Intézkedéseket fog foga
natosítani a lágymányosi Dunaúgban,

mert alig három hét leforgása alatt ez az
ötödik haláleset, amelyet a fürdőzők gon*
datlansága, illetve a tilalom be nem tartása
idézett elő.

Félmillió pengőt követel a kincstártól
egy vállalkozó a közös hadseregnek szállított ásványvízért

OtSKágstetle fietesi a rendőrség ax Bncionfiitő rafitdrnofiot
Az utóbbi időben mindinkább megszaporo
dott azoknak a feljelentéseknek és bűnvádi el
járásoknak száma, amelyek a Társadalombizto
sító utasítására szüleinek meg és amelyek a
Társadalombiztosító kötelékébe tartozó mun
kásokat és munkásnőket azzal vádolják, hogy
tudatosan öncsonkítást követnek el, hogy
■ Társadalombiztosítótól hosszú Időre táp
pénzt vehessenek fel.
A rendőrség ezekben az ügyekben természete
sen mindig megindítja az eljárást és a bíróság
többesetben igen szigorúan el is Ítélte már az
öncsonkitókat, akik ilyen szörnyű módon "kar
iak hosszabb ideig „gondtalan'1 kenyérhez
jutni.
A pestvidéki királyi törvényszék most egy
hasonló, Igen érdekes ügyben adott ki korözölevelet Váróczi László raktárnok ellen, akit nz
ügyészség hasonló csalással vádol. Váróczi nz
egyik nagy csepeli tcxtilgyúr alkalmazásában
állott és ez év elején
üzemi baleset érte.
Egy láda esett a kezére, ugyhogv sulyostermészetü roncsolási és zu2ódást szenvedett, yflróczi László a Társadalombiztosító InlcZrt ku

A bíróság felfüggesztette a pert addig, amig a törvényhozás
felékébe tartozott, az intézet orvosa tehát meg
felelő kezelésben részesítene. Hiába járt azon
nem intézkedik
ban hosszú hónapokig
Váróczi László az
orvoshoz —
Stangl József vállalkozó 481.000 pengő lelő értékben ásványvizet szállítóit a kincs
a sebe esak nem akart begyógyulni.
erejéig valorizációs pert indított a kincs tárnak, A számlázást
késedelmesen,
Az orvos eleinfe megpróbálkozott a kezelési tár ellen. Keresete szerint a háborúban,
eljárások egész tömegével, hogy a raktárnok mai értékben ennek az összegnek megfc- csak 1918 novemberében nkarták kifizetni,
amikor a koronaromlásra való tekintettel
már nem fogadott cl pénzt. Most azután
■ felértékelt összeget követeli a kincs
táron,
mint jogos járandóságot.
A törvényszék most hozta meg a végzést
amelyben
felfüggesztette i pert.
a „Centrum" kerten UrtfklakAea I Siessen jegyezni
a inéit kapható villaszerű, olcsó 2, 3, 4-szobás, hallos, loggiás. deli A bíróság megokolásn szerint azok a perek,
fekvésű legmodernebb öröklakásokból! Azonnali vagy októberi beköl amelyek a közős hadsereggel kötött ügy
letekből bármely rímen támasztott követe
tözés Biztos tőkebefektetés, bérbeadásnál 0-10"/, tiszta jövedelem, lésre
irányulnak
öröklakásainkat — kivételesen — az árvaszékek kiskorúak pénzének
mindaddig fcIfUggesztendők. míg a
befektetésére alkalmasnak ítélték. Díjtalan prospektus tervekkel.
törvényhozás nem Intézkedik
„Centrum** Házépltö-Vál’alat, Horthy Mlkló»-ut 9.
abban a kérdésben, hogy az ilyen igények
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gyanúja miatt őrizetbe vették és átktsérték az
további sorsát.
Közben Nagykanizsán is fordulnt történt. ügyészségre.
Szombaton reggel Ágoston József felesége ki
Vasárnap Budapestről Nagykanizsára érkement a pályaudvarra és fölszállt a bécsi gyors zett a hadhiztosság egyik kiküldötte, valamint
vonatra. Mikor mór elhelyezkedett a fülkében, a szombathelyi honvédügyészség ügyésze, hogy
egy rendőr fölszólította, hogy kövesse a kapi a nyomozást megejtsék.
tányságra. Itt Rácz Gyula rendőrfogalmazó ki
A kórházi könyveket évekre visszamenően
hallgatta. A kézitáskájában 780 pengőt, két
felülvizsgálják
frissen meghosszabbított útlevelet és
élet mélységeinél
és megállapítják, mennyi a hiányzó összeg.
különféle számadási följegyzéseket talál
dött ki
Ezzel cgyidöben megindult a diplomáciai eltak, olyan számadásokról, amelyek a kór
járás, hogy Ausztria minél előbb kiszolgáltassa
házi naplóba nem volak bejegyezve.
és az asszony rövid idővel ezelőtt rájött
ezután bűnsegéd! bünrészesség a gyanúsított Ágoston Józsefet.
erre. Kétségbeesetten, felindultan eltiltotta Ágostonnét
egymástól őket, de hiába volt az anyai pa
rancs,
a testvéreket nem lehetett elválasztani
egymástól.
Az anya, aki lelkileg teljesen összeroppant, karlsbadi nyilatkozata uj darabjának bemutatóiról, régi műveinek
végül is saját maga feljelentést tett ellenük
felelevenítéséről, Darvas Lili terveiről és a Pál-utcai fiuk
vérfertőzés miatt. Megindult az eljárás,
szindarab-változatáról
amelynek során
a leány megszökött hazulról és eltűnt,
— Darvas Lili őszi tervei?
Karlsbad, jul. 19.
mire körözőlevelet adtak ki ellene.
— Az uj szezonban ismét Reinhardtnál
( A Hétfői Napló tudósítójától.) Karlsbad
Közben a vizsgálat befejeződött és a tör tele van magyarokkal. Ott üdül Molnár Fe fog játszani, de olyan szerződést kötött,
vényszék most vonta felelősségre a szörnyű renc, Darvas Lili,. Gombaszögi Frida, Miklós amelynek értelmében máshol is szerepelhet.
bűnnel vádolt fiatalembert. A tárgyaláson
Andor, Heltai Jenő, Marton Sándor dr., Incze Így Barnotuskynál is játszani fog, azonkívül
tanúként kihallgatták az édesanyát is.
Sándor, Lányi Zsigmond, Szterényl József Bécsben a Komödie-ben is fog vendégszere
Ci. Mórion védője, Goldbergcr József dr.
báró, Korányi Frigyes báró, Beöthy Lászlóné, pelni. Az idei salzburgi „Fesf.spíe/e,'-kcn
ügyvéd védőbeszédében megrázó szavakkal
Beöthy Baba, Erényi Nándor, Hevesi Sán nem vesz részt, mert
mutatott rá az erkölcsi mocsárra amelyben
öt országon keresztül turnézott három
dor, Bálint Lajos, Koboz Andor, Jób Dániel
ez a vétek megszületett. A bíróság bűnös
hónapon át
és Káldy Jenő.
nek mondotta ki G. Mártont és
Magyar szótól hangos az Alté Wiese és és most pihenni akar.
egyhavi fogházra Ítélte.
magyarokkal van tele mindig a „Cafe Vater— Igaz, hogy a „Pál-utcai fluk”-b6\ színAz ügyész és a vádlott is megnyugodott és land” és a „Bellevue” szanatórium étterme. darab lesz?
az Ítélet igy jogerőre emelkedett.
A Vaterlandban találtunk rá Molnár Fe— Sző van róla, de én egyenlőre nem he
rencre, aki elmondotta, hogy uj darabjának lyeslem a dolgot. Lehet azonban, hogy bele
valószínűleg
egyezem és akkor valóban színpadra kerül
Ncmecsck története.
Berlinben lesz az első bemutatója
— Nem változtatott a „Valakin?” — kér
és hogy az eddigiek szerint Bassermann fogja
dezzük.
a darab címszerepét, a „Valakit” alakitani.
— Apró változtatásokat eszközöltem csak
Régi darabjai felől érdeklődtünk.
— A „Jó tündért" szeptember végén mu rajta. Azonkívül majd a próbákon fogok
tatják be Bécsben a Josefstűdter Theater- egyes jeleneteken módosításokat csinálni.
ben — mondja — Romanoivski alakítja He Ezt mindig megcsinálom és most is húzások
gedűs szerepét, ö Berlinben több mint száz és toldások lesznek a próbák során.
Saljapin érkezik a kávéházba. Általában
Douvres hatalmas, tultáplált idősebb ur, aki szor adta ezt a szerepet. Newyorkban is
inkább hasonlít egy gazdag gyároshoz, mint most lesz a „Jó tündér” bemutatója Helene mindig együtt látni a magyarokat világhíresvalami udvari funkcionáriushoz. Folyton be Hayes-él a címszerepben.
ségekkel. így gyakran látni a Vaterlandban
szélnek és a legnagyobb elismeréssel szólnak
— Az „Egy-kettő-három?” — kérdezzük. és a Bpllevueben Vera Schwartzot, Saljamindenről.
— Pallenberg most indul majd újra tur pint, Kleiber Erichet, Harry Liedtkét és
Es folyton csak dicsérnek. Dicsérik a gyö
nemrégiben Vilma hollandi királynő férjét is.
nyörű asszonyokat, a pompás környezetet, a néra Skandináviába és Németországba.
Az óra tizenkettőt üt. Karlsbadban ilyen
kilátást, az italokat és mindent és mindenkit.
— Egyéb repriz?
Csupa őszinte udvariasság ez a francia trón— A „Hattyu”-t ősszel újra bemutatják a kor záróra van és Molnár elindul hazafelé.
pretendens, ak> mielőtt elhagyta volna a hul Burgtheaterben.
Palásti László
lámfürdő terraszát, néhány perces audiencián
fogadott.
— Nem a véletlen, hanem a tervszerűség
hozott Pestre — kezdte a beszélgetést az
orleansi herceg. Úgy volt, hogy fiam, aki
nemrég nősült, ugyancsak velem jön. Conte de
Paris aronhan az utolsó órákban másfelé
utazott. Minden túlzás és kőtelező udvarias
ság nélkül mondhatom:
boldog vagyok, hogy Budapestre jöttem.
Minden nyáron más-más országot keresek
fel. Soha nem hittem volna, hogy ennyi
pompás Impressziót szerezzek már az első
órákban egy országról, mint Itt kaptam.
Miskolc, julius 19.
zárva volt a gyártelep,
Szállodai szobám ablakából gyönyörköd
(A Hétfői Napló miskolci tudósítójától.) amelyet csak ritkán kerestek fel tulajdono
tem a város esti panorámájában. Feled
Páratlanul
érdekes
bűncselekményt
fedez

sai. Amikor legutóbb felnyitották a gyárat,
hetetlenül plttoreszk látvány.
tek fel szombaton Miskolcon:
ismeretlen megdöbbenve tapasztalták, hogy
— Meddig méltózlalik nálunk maradni?
tettesek hónapokon keresztül tartó munká
a legdrágább gépeik eltűntek.
— Néhány hétig. Itt annyi látnivaló akad, val úgyszólván
hogy érdemes maradni.
A lopás ügyében a miskolci rendőrség
teljesen
leszereltek
egy
szünetelő
— A hivatalos látogatások mikor lesznek?
széleskörű nyomozást indított és ez már
— Teljesen és szigorúan mint magánember
gyártelepet,
vasárnap fontos adatokhoz vezetett. Meg
utazom. Üdülni és szórakozni jöttem.
ahonnan minden valamirevaló értékesebb állapították, hogy
— A világesemények nem is érdeklik? A
gépet
alkatrészekre
szétszedve
elcipeltek.
francia-német helyzet?
a tolvajok, akiknek már a kilétét Is
A gyár, amelyet ilyen különös körülmé
— Az eseményeket kénytelenek vagyunk tu
tudják, Budapestre szállították fel a lo
domásul venni. A modern ember nem lehet nyek között kifosztottak, a Bessenyei-uton,
pott gépeket
el újság nélkül.
Miskolc gyárnegyedében fekszik, hatalmas
— Az aktuális külpolitikai helyzetet, hogy területen. Tetőfedőanyagokat gyártottak a és ott értékesítették. A rendőrség adatai
Ítéli meg.
gyártelepen, amely az Azbeszt, pala és grá szerint Budapest környékén
— Csak politikát nel Majd elintézik az ille nitmüvek rt. tulajdona. A valamikor virágzó
egy kisebbszerü gyárat szereltek fel
tékesek.
gyárat, amelyben állandóan
belőle.
többszáz munkás dolgozott,
Most ezt a gyárat és a tolvajokat e^üttes

Uérfertőzés mialt feljelentett
egy fiatalembert az édesanyja
szörnyű köp az
A bűnletőtörvényszék A’í/&-tnnácsa előtt
tegnap vádlottként állt G. Márton 25 éves
budapesti fiatalember. A vád vérfertőzés
büntette volt és
aki a f öl Jelentést tette, maga a fiatal
ember édesanyja volt.
A tárgyaláson az élet mélységeinek egy
megdöbbentő képe rajzolódott a bíróság elé.
G. Márton édesanyjának házasságon kivül
Született gyermeke. Félesztendői volt, mi
kor
„szégyenbe került1* édesanyja elukarta
pusztítani.
’A Lánchldról a Dunába akarta dobni, de
egy rendőr észrevette és megakadályozta
tettében. A kisüli ekkor vidéki rokonaihoz
került. Huszeszt endős volt már. mikor megtudta, hogy tulajdonképpen ki az édesanyja. Az asszony időközben férjhezmenl
és házasságából egy leány született. Ez a
leány most 24 éves. A fiatalember odaköltö
zött az édesanyjához és ekkor megismerte
B húgát.

1

A két fiatal közüli esakhamar a testvéri
ragaszkodáson túlmenő szeretet fejlő

Molnár Ferenc

BESZÉLGETÉS
AZ ORLEANSI HERCEGGEL,

aki trónkövetelés helyett a pesti hullámfürdőben
nézi a magyar hölgyeket
A Gcllért hullámfürdő színes, tágas forra
szán a vasárnapi borús Idő ellenére is igen
nagy közönség volt együtt. Nemzetközi szép
asszonyok, mondáin hölgyek, nadrágos flapperck, formatökélycs magyar lányok és re
mekre bnrnult urak tömege tolongott a kő
lugasok mentén. Es itt, aliol mindenki trikó
ban és speciális pizsamában járkál, ahol a
beolajozott testeken harmatosán csillog a víz,
B déli órákban megjelent két szelíd és barát
ságos külsejű Idősebb civil ur Közvetlenül a
medence melletti asztalok egyikénéi foglaltak
helyei és halk hangon, francia nyelven hűsítő
italt rendellek a pincérnél. A személyzet va
lami különös reverendával fogadta és szol
gálta ki a vendégeket, akik mintegy megbíivöllen bámulták a káprázatosán szép kép
sorozatot, ami a terraszon pergett le. A dere
kuk ivelfségót és vonalaik finomságát exhibltionáló nők hamarosan észrevették, hogy n
szürke külsejű urnkat szokatlnn tisztelettel ve
szi körül nemcsak a személyzet, hanem a
szálloda igazgatójának néhány diszkréten fi
gyelő tagja is. A kombinációk pergőtüze zú
dult a látogatók felé, de a valóságot senki
Bein tudta eltalálni. Végre hosszas nyomozás
és puhatolódzás után kitudódott, hogy az
rgyik ur:
Jean Due d'Orleam, Franciaország trón
követelője, ■ másik: Báron de Douvres
Henry főudvarmester.
A két Idősebb úrról egyáltalában nem lát
szik a hűbériség vagy a feiedelmiség régi ro
mantikája. Csöndesen ülnek és mohón szem
lélik azt a pompás panoptikumot, ami elébük
lárul.
Jean Dúc d'Orleans rendkívül magas, szi
kár, széles válla, ötvenen felüli ember, aki
magánvlscll a Bourbounok jellegzetes maszk
ját: vékony orr, hosszú kccskeszakáll. lefelé
konyuló bajusz. Mélyen ülő, kis szemek, szé
les homlok. A főudvarmestere, Báron de

Vakmerő tolvajok elloptak
egy gyárat

A szünetelő gyár gépeit leszerelték és elvitték — Buda
pestre hozták a gépeket és e gy uj gyárat szereltek fel

Becsben elfogták
a nagykanizsai közrendészeti
Tartásdijat fizet a hadifogoly
kórház sikkasztóját
három esztendővel ezelőtt a rossz gazdasági
viszonyok miatt beszüntették. Azóta

A Bécs felé induló vonaton feltartóztatták a feleségét is
Nagykanizsa, Julius 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelenlése.) Szenzációs fordulat történt tegnap Ágos
ton József tiszthelyettes ügyében, nki mint is
meretes, a nagykanizsai közrendészeti kórház
pénzkezelője volt és néhány nappal ezelőtt el
tűnt a városból.
Ágoston József gnzdng családból származik,
a hozzátartozói Csehországban élnek. Nős em
ber. kél gyermeke van. A városban jókedvű,
|i .itatós embernek ismerték. A minap a
közrendészeti kórház pénztáránál nagyobb
hiányt fedeztek fel.
'A kérdéses tételek Ágoston tiszthelyettes kezén
mentek keresztül s ezért öt vonták felelősség
re Ágoston kijelentette, hogy valószínűleg el
számolta magát s a hiányt hajtandó meglel-

Ne főxzön be,
IwntervekM.
TáJékS-ul i

W<1- I nv'ió tn rttUr/rt laptató

leni. Két napi szabadságot kért, hogy szülei
hez utazzon és pénzt kérjen. Megkapta a sza
badságol, cl is utazott, de
többé nem tért vissza.
A kórházparnnesnokság erre följelentést telt
és a nagvkanizsni rendőrség is megindította a
nyomozást.
Megfigyelés alá vették Ágoston Józsefnél,
nki Nagykanizsán maradt és megállapították,
hogy nz asszony Pilsenböl expressz táviratot
kapott, amelyben
egy ismeretlen nevű ember felszólította,
hogy utazzon Pécsbe
az
Edengarten
szállóba.
A rendőrségnek az volt a föltevése, hogy a
sürgönyt tulajdonképpen Ágoston küldte és ö
rendelte n feleségét Béribe. Ezért rádlogramot
küldtek Pécsbe és kérték nz oltani rendőrigaz
gatóságot, hogy figyelje a szállót és ha Ágos
tont ott találják, vegyék őrizetbe.
Rövidesen megérkezett a jelentés, amelyben
a bécsi rendőrség közöte, hogy
Ágostont az Edengarten szállóban elfogták.
IA tiszthelyettes a bécsi rendőrségen tagadta,
l'nqy sikkasztott volna s azt mondotta, hogy a
Ihiánv elszámolási differenciából keletkezett és
|ő hajlandó megtéríteni a pénzt.
Ágostont a
l.andcsgcrichl fogházába vitték és ott várja be

erővel keresi a miskolci és a fővárosi rend
őrség.

apa más gyermeke után

Az árvas2élc kötelezte a tartásdij megfizetésére, bár az asszony
kijelentette, hogy a gyermek nem a férjétől való
Furcsa és nem mindennapi tőrvénytclenitési
keresetei nyújtott be a napokban Sugár Ferenc
dr. ügyvéd Zsilyák István a Gyorsáru tehergyüjtő egyik alkalmazottja nevében. A kereset
nek előzménye a következő:
Zsilyák István 1913-ban nősült. Egy évi bol
dog házasság után frontra vitték és már az első
napokban súlyosan sebesülve orosz fogságba
került. 1921-ben megszökött a fogságból és
hosszú, viszontagságos utón, sok szenvedés
árán végre hazakerült, itthon kereste az elha
gyott családi fészket, de nem találta. Végre
rájött, hogy felesége hol tartózkodik, elment
hozzá ét
a legnagyobb meglepetésére feleségét egy
hároméves kisgyermekkel találta otthon.
Hosszú sirás után az asszony elmondta, hogy a
gyermeknek, uki 1919-ben jött a világra, más
az apja, ét
erről azonnal Írást Is adóit.
A férj az írás birtokában megindította a váló
pert ét a házasságot a törvényszék az asszony
hibájából föl Is bontotta. Zsilyák kiheverte nagv
csalódását, elhelyezkedett a polgári életben és
közel tíz ívig nem is hall'lt semmit elvált j-lc

légéről. Néhány héttel ezelőtt váratlan nirglepetós érte. Az árvaszék egy Írást kézbesiltetctt
ahhoz a vállalathoz, ahol Zsilyák alkalmazva
van és
havi hatvan pengő letiltást rendelt el
Zsilyák fizetése terhére — gyermektartás
elmén.
A megrémült ember azonnal at árvaszékhez
sietett, ahol felvilágosították őt arról, hogy
bár a válást az asszony hibájából mondották ki
és kétséget kizáróan igazolni tudja a férj, hogy
a gyermek nem az övé, s ezt az asszony r(lV
okmányban el is ismerte.
mégsem tudtak másként dönteni abban ■
keresetben,
amelyet az asszony gyermektartás címén adott
be most volt férje ellen. Az árvaszék ugyanis ■
házassági jog avult paragrafusaihoz volt kény‘clen ragaszkodni s mivel a gyermek Zsilyák
névre van anyakönyvezve, a névleges apa tar*
(ósdiját tartozik fizetni más gyermekéért. Az
úrvaszéken azt n tanácsot adták az apának*
hogy azonnal indítsa meg a lőrvénytelenil*"
eljárást és nkkor mentesülni fog a gyermektar
tás kötelezettsége alól.

HÉTFŐI NAPLÓ

Budapest, 1931 Julius 20.

HÍREK
Vasárnap Budaörsön le
zuhant egy vitorlás repülő
A műegyetemi hallgatók budaörsi vitor
lás-repülőtelepén a kiképzés alatt álló Delli
Zsigmöhd 20 éves Beszkdrt alkalmazott fel
szállt egy vitorlás repülőgépen. A gép
10 méter magasságból lezuhant és Belli
bordatörést
és
agyrázkódást
szen
vedett.
A budapesti mentők súlyos álapotban vit
ték a Szent István-kórházba.
A vizsgálat
megindult, hogy megállapítsák, mi okozta
a balesetet.
.— Borult Idő. Vasárnap reggel borús
időre ébredtünk, délfelé azonban már ki
sütött a nap s felmelegedett az idő. A Me
teorológiai Intézet prognózisa szerint job
bára borult, a Dunántúl esőre hajló, Nyu
gaton hűvösebb, Keleten melegebb idő vár
ható.
— összeszurkálta a gyermekét, mert nem
tudott elszámolni a kenyér árával. Megdöb
bentő családi dráma játszódott le vasárnap
délután Pesterzsébeten, a WWesselényi-utca
117. számú házban, ahol özvegy Bölcsföldi
Jánosné lakik együtt tizenegyéves Ferenc
nevű polgári iskolás fiúval. Az asszony fiát
vasárnap kenyérért küldte a boltba és mikor
a gyerek hazatért, kevesebbet adott vissza
hat fillérrel, mint amenyibe a kenyér került.
Az asszonyt ez annyira felháborította, hogy
felkapta a konyhakést és összeszurkálta a
gyermeket, akit a mentők eszméletlenül, sú
lyos állapotban szállították a Szent Jstvánkótházba. A bestiális anyát őrizetbe vették.
Ajzal védekezett, hogy a nagy nyomor el
lette az eszét.

; üi lllux
Erzsébet klrilyné-ut 1.
Telefon- AuL 87-0-07

Mady & Charly
V AMI YRTÁNC.

es a nsgy műsor.

— Újabb nagy cseppkőbarlangot fedeztek
fel Lillafüreden. Miskolcról jelentik: Kadics
Ottokár főgeológus irányításával Lillafüre
den hatalmas uj cseppkőbarlangot fedeztek
fel. Eddig háromszáz méter hosszúságban
tárták fel a barlangot, amelyben csodálato
san szép cseppkő-képződményeket találtak.
'Az uj cseppkőbarlangot Szent István király
ról nevezték el s augusztus 20-án ünnepélyes
keretek között nyitják meg.
— Tűzvész Zemplén megyében. Sátoralja
újhelyről jelentik: Zemplénbadrog község
ben vasárnap tűz ütött ki Zsófi Imre gazdál
kodó portáján. A nagy szárazságban a tűz
elharapózott és a lángok átcsaptak a szom
szédos épületekre is. Egy istálló beomlott és
a tűzben három ember súlyosan összeégett.
Négy húz pusztult el, azonkívül igen sok tertoény és gazdasági eszköz, az a gyanú, hogy
gyújtogatás okozta a tüzet, amelyet csak
nagy erőfeszítéssel sikerült elfojtani.
— Megszűnik egy berlini lap. Berlinből
telefonálja tudósítónk: Vasárnap este nagy
feltűnést keltet az a hir, hogy egyik nagy
hétfői lap, a Montag Morgen egyelőre
be
szüntette működését.
— öngyilkosság vagy baleset? Székesfehér
várról jelentik: Az itteni pályaudvar mellett
egyik éjszakai vona tclgázolta Németh István
harminckétéves súrkereszturi fuvarost, aki
nyomban meghalt. Megindult a vizsgálat annak
megállapítására, hogy Németh
öngyilkossági
szándékból került-e a uoriat alá, vagy pedig
balcse térte.
— Ne menjen nyaralni ANIMO hűsítő ru
dacska nélkül.

— Egy tízéves kisfia véletlenül lelőtte
játszótársait. Miskolcról jelentik: Biczú Mi
hály tízesztendős jósvafői fiú két barátjá
val, Papp Sándor és Kálmán István kis
diákokkal kiment az erdőbe, hogy ismétlő
pisztollyal célbalöjjenek. A lövöldözés köz
ben Biczó Mihály véletlenül rálőtt Papp
Sándorra, akit szíven talált a golyó s hol
tan esett össze. A flu rémületében a fegy
vert mégegyszer elsütötte, amely azután
Kálmán Istvánt találta cl. A fiút haldokolva
szállították kórházba. A vizsgálat megindult.
— Elfogták a BEAC. tolvaját, egy elzütlőtt flrlflut. Vasárnap délután a BEAC öltö
zőjében a klub tagjai észrevették, hogy egy
idegen férfi járkál. Arra lettek figyelmesek,
hogy belenyúl valakinek a kabátjába s ki
veszi onnan a pénztárcát. Azonnal lefogták,
bevitték a főkapitányságra, ahol megálla
pították, hogy Mozsári Károly notórius betö
rővel azonos, Mozsári egyetemet végzett em
ber, aki állásának elvesztése után züllött el.
A kihallgatás után előzetes letartóztatásba
helyezték.

RestaurantSSSfCSZfiK

Farkasrét. 50-es villamos SUveg-u. 7. Tel. 672-58
KHUntí magvar konyha Állandó cl ;Anvzene
(JyUnvörU kilátás. KUI»n szobák
rekepAlta

— Porráégctt egy bécsi orfeum. Becsből
jelentik: A XX. kerületben vasárnapra vir
radó hajnalon kigyulladt a Brigittanauer Or
feum. Mire a tűzoltók kivonultak, az egész
épület lángokban állott és hiába kíséreltek
meg mindent — porráégelt. A rendőri bizott
ság véleménye szerint a tüzet gyújtogatás
okozta, mindezideig azonban nem tudták
még megállapítani, vájjon a tűzvész mögött
bosszút vág ybiztositási manipulációt kell
gyanítani.
— Ellopták az autót. Vitéz Gyurkovics Béla
Tábor-utca 1. sz. alatti lakos bejelentette a fő
kapitányságon, hogy szombaton éjszaka lakása
elöl, ismeretlen tettes elhajtotta Bp. 26—058.
rendszámú autóját. Az autólolvajt keresi a
rendőrség.
— Izgalmas éjszakai botrányt rendezett n
Városligetben egy féllábu rokkant. Tegnap éjszaka a Hermina-uton Hipert Vilmos féllábu
fogtechnikus ittas állapotban nagy botránvt
rendezett. Késsel támadt a járókelőkre, akik
futva menekültek előle. Előkerült a rendőr, de
Hippert a rendőrt is megtámadta. Végül ártal
matlané tették és előállították a főkapitány
ságra, ahol meginditolták ellene az eljárást.
— Hamis egypengfísök Nyíregyházán. Deb
recenből jelentik: Az itteni ügyészség értesítést
kapott arról, hogy Nyíregyházán hamis egypengősÖk kerültek forgalomba és a hamisítványok
közi hat egypengőst be is hoztak a debreceni
ügyészségre, mely tovább folytatja a vizsgá
latot.

Fehérbutortvásárolfon a gyárban!

OSAM leliíröuiowír
IX., üllői-ul 10. uím

Konyhák, előszobák, leánysrobák csakis elsSrandü
és lagmodsrnabb kivitelben, olcsó árban!
— Hintázó gyerekek kiizé rohant egy kocsi.
Veszprémből ielentik: Csegle községben egy
vándorcirkusz hintáján játszadoztak a község
ben gyerekek, amikor Boncz Sándor fuvaros
kocsijával a hintázó
gyerekek közé rohant.
Szép Mária kilencéves budapesti kisleány, aki
a faluban nyaralt, holtan került ki a kocsi ke
rekei alól, több gyermek pedig súlyosan meg
sebesült. A nyomozás megindult.
— Belefulladt a Sióba. Siófokról jelentik:
Selyem István 21 éves igari lakos fürdés köz
ben a Sióba fulladt. Néhány óramulva fogták
ki holttestét.
— TUzriadalom a garázsban. A Benczurutca 39/b. számú ház garázsában tegnap ki
gyulladt a Bp. 28—567. rendszámú autó, A
házban nagy riadalom keletkezett, mert attól
tartottak, hogy a házban elhelyezett benzines
hordók is kigyulladnak. A soíTőr és a lakók
vödrökkel hordták a vizet és mire a tűzoltók
megérkeztek, eloltották a tüzet.
— Szenzáció Kozma valódi panamakalapja
12.80-ért Károly-körut 3
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Sanghajból és a hátsóindiai
szigetekről is kaptak üdvözlő
sürgönyt az Óceán magyar hősei
A Justicc fór Hungary repülői: Endresz
és Magyar, vasárnap délelőtt tiz órakor már
megint talpon voltak. Magyar Sándor sür
gönyökkel megrakodva, tiz óra tájban ko
pogott Endrcszék Bellevuc-sz&\\6be\i szobá
jának ajtaján.
— Megint érkezett párszáz sürgöny ...
A délelőtt azután
a süi'günyök, üdvözlőlávlratok rendezé
sével tel el.
Ezerötszáz sürgönyt számollak össze, köz
tük olyanokat, amelyek a hátsóindiai szige
tekről jöttek, s egyet, amely a legmcsszcbbröl: Sanghajból érkezett. Délután öltöztek
csak fel, de ekkor már diszbe. Az óceán
repülők ugyanis József Ferenc főherceg ró
zsadombi villájába voltak hivatalosok ötórai
teára. Csak este értek vissza a Bcllevucbe,
Endresz ekkor kijelentette:
— De most már igazán fáradt vagyok,
szeretnék egg nagyot aludnil
Az alvásból azonban megint nem lett
semmi. Látogatók jelentkeztek, régi bará
tok, akikkel együtt üllek vacsorához.
így hút a pihenés és az alvás csak a jövő
hétre marad:
Amint már megírtuk, a gép balkerekéről
leváltott az egyik gumipneumatik is.
Sokkal nehezebb feladat volt nz egyik
futókerék pótlása, melyet a kikötéskor
egy éles kődarab használhatatlanná
telt.
A fulókerék problémája is megoldódott,
azonban
pénteken délután, amikor a
Goodrich-gyár budapesti
vezérképviselője,
Szilárd Béla, telefonon közölte a mátyás
földi
repülőparancsnoksággal, hogy
az
amerikai Goodrich-gyár három hét előtt
kábelen értcsitetle a Justicc fór Hungary
indulásáról s egyben jelezte, hogy minden
esetre gyorshajón, illetve repülőgépen út
nak indított egy pár tartalékkerekct Buda
pestre. A tartalékpneuk két napja meg
érkeztek s igy az amerikai gyúr gondos
ságából nincs akadálya az újabb startnak.

A hétfői ünneplés programja
A Juslice fór Hungary fogadására ala
kult nemzeti bizottság julius 20-án, délután
hat órakor ünnepélyes fogadtatást rendez a
pilóták
tiszteletére a Millenniumi Emlék
műnél. A tervek szerint az óceánrepülök az
ünnepélyhez a Gellért-szállóból indulnak cl
— Shaw Berlinben Berlinből jelentik: Ér
dekes vendége volt vasárnap a német fővá
rosnak. Lady Astor társaságában reggel Ber
linbe érkezeit G. B. Shaw, a világhírű angol
iró, aki tudvalevőm a hetvenötödik szüle
tésnapjának mcgüneplése elöl szökik —
Oroszországba. Néhány órás pihenő után
Shaw folytatja útját Moszkva felé.
—A miskolci pékek is felemelték a ke
nyér árát. Miskolcról jelentik: A pékek va
sárnap izgalmas nagygyűlést tartottak, amely
azzal a határozattal végződött, hogy Miskol
con is megdrágítják a kenyeret. A 8 — 10

és
a
Vúmház-körulon.
Muzcum-köruton,
Károly király-,
Vilmos csúszár-uton,
to
vábbá nz Anclrússy-uton át
jutnak el a
Millenniumi Emlékműhöz. A kíséretükben
levő automobilok a rendezőség intenciói
szerint a Gellért téren fognak felsorakozni.
Az ünnepély műsora: 1. Himnusz. Énekli nz
„Acélhang** dalárda. 2. A Nemzeti Bizottság
nevében dr. Lukács György v. b. t. I., ny. mi
niszter tart ünnepi beszédet és átnyújtja a
diszokiratokat. 3. A magyar királyi kormány
nevében dr. gróf Klcbelxberg Kunó kultusz
miniszter üdvözli az óceánrepülőket. 4 Buda
pest székesfőváros közönsége nevében dr.
Ripka Ferenc, Budapest székesfőváros főpol
gármestere ezüst babérkoszorút nyújt át az
ünnepeiteknek. 5. A repülők nevében dr. vitéz
Rákosi György, a Magv. Kir. Légügyi Hivatal
főnöke üdvözli az óceánröpülőket. 6. Az ünne
peltek válaszolnak és az elesett hős katonák
emlékkövét megkoszorúzzák. 7. A Magyar Aero
Szövetség sporlrcpíilőgépei tisztelegnek a tér
felelt. 8. Magyar Hiszekegy. Énekli az ,.Acélhang'* dalárda.
A beszédeket az ünnepély színhelyén és az
Andrássy-ul mentén a Köröndi# hangszórók
továbbítják.
Az ünnepély előreláthatólag délután 7 óra
kor már véget ér. Az ünnepély színhelyéről az
óceánrepülők ismét a piros-fehér-zöldszalngos
járómüvekből ólló autóoszlop kíséretében haj
tatnak vissza a Gellért szállóhoz és pedig ugyanazon nz útvonalon, nmelven érkeztek. Távo
záskor nz óceánrepülők díszített autójukon az
autóoszlop élén haladnak.
h Nemzeti Bizottság tisztelettel felkéri a
magyar társadalmat és székesfőváros nagy
közönségét, hogy ezen a fogadtatási ünnepélyen
minél nagyobb számban lelen/en meg, hogy
világraszóló ünnepély alkalmival is minél
hatásosabban kifejezésre jusson nz a meggyő
ződésünk, miszerint n trianoni békeszerződés
ránk erőszakolt feltételeibe belenyugodni soha
sem fogunk és a „Justicc fór Hungary" dia
dalmas megérkezése egy njnbh örvendetes
elkolom arra, hogv még hatalmasabban fel
törő erővel követeljünk „Igazságot Magyar
országnak1'.
Végül a rendezőség tisztelettel felkéri a fel
vonulás útvonalán lakó nagyérdemű közönsé
get. hogy a felvonulás tartamára házaikat nem
zeti szinti zászlóval és ablakaikat szőnyegek
kel és virágokkal feldíszíteni szíveskedjék.
A Juslice fór Hungary fogadására alakult
Nemzeti Bizottság Endresz, Magyar és Szalag
tiszteletére ugyane»ak ma este 9 órakor a
Szent Gellért-szállóbnn ünnepi esfebédet ren
dez.

filléres áremelés a barna kenyér árát 28 fil
lérről .38 fillérre, a félbarnáéi 34 fillérről 42
fillérre, n fehér kenyérét pedig 44 fillérről
54 fillérrel drágítja.
— Hclyrclgnzltó nyilatkozat. Lapunk 1031
június 29-iki számában „Cscndőratlak Balmaz
újvároson három súlyos sebesülttel" cim alatt
megjelent közleményben foglaltakra vonotkozóIng a m. kir. csendőrség felügyelője közli,
hogy Balmazújvároson cscndőrnttak nem volt,
csunán nz történt, hogy a kíváncsiságból össze
gyűlt tömeget nz nrra haladó, két csendőrből
állott lovns.iórőr szétosztásra szólította fel,
amely felszólításnak a tömeg azonnal eleget
Is telt .

Hétfőig, julius 27-ig tart a

nyári Corvin-vásár
utolsó hete
Fordítsa hasznúra jóminöségli cikkeink olcsó árait,
melyek talán bosszú Ideig nem térnek Ismét vissza.

HÉTFŐI NAPLÓ
, — A kertel halátbába. Zalaegrszegről Je
lentik: Benete Fercncné, kerlai 68 éves aszszony, aki különben már nyolc esztendőt
töltött különböző (egyházakban, az utóbbi
időben tiltott műtéteket végzett a hozzá for
duló leányokon és fiatal asszonyokon. A halálbábh ellen tizennégy följelentés érkezett
nz ügyészségre és amikor vállalóra fogták,
beismerte, hogy legutóbb kilenc leányon ét
nyolc fiatalasszonyon végzett tiltott műtétet,
» ezek közül hárman meg it haltak. Beval
lotta végül, — amiről nem tudtak, — hogy
szombaton is a község határában levő erdő
ben egy tizenkilenc éves leányon végzett mű
tétet, aki meg is halt, mert rozsdás műszerrel
dolgozott. Az ügyésziég a szörnyeteg aszszonyt letartóztatta ét a halálos áldozatok
holttestét erhúrnálni fogják.
— Három kisgyermek tüzkatasztrófája.
Miskolcról jelentik: Hernádvécse községben
húrom kis gyermek tüzknlnszlrófa áldoza
tául cselt. Novák Imre gazdálkodó vasárnap
délelőtt templomba ment feleségével s há
rom gyermeküket ollhonhagyta. A gyerme
kek gyufával játszottak és az egyik gyufa
szál lángjától meggyulladt a hálószobában
levő ágynemű s percek alatt lángokban ál
lott az egész ház. A szomszédok lettek figyel
mesek a tüzveszedelemre s mire félórai
munka után eloltották a tüzet, az ötéves
Kovák Máriát, a hároméves Imrét ás a húszhónapos Ilonát holtan találták.
— Gróf Bethlen István. Ez a elme egy most
megjelent Impozáns német könyvnek, melynek
szerzője Edgár von Schmidt-Paull, a magyar
miniszterelnök portréját rajzolja meg, de a
portré mögött: nz egész mai magyar élet tör
ténelmi kialakulásának processzusát. A könyv
nek egy alcíme is van: egy fejezet magyar tör
ténelem — a szerző azonban ezt a fejezetet,
mint hősének alakjait is, az egész magyar és
európai történelem perspektívájába tágítja. A
könyv tehát nőin egy emberről szól, nem egy
államférfiról, de az egész magyarságról, amely
ből az nz államférfi kinőtt; amellett, hogy lán
goló szeretet vereti a magyarság iránt, a tár
gyalt kérdések mindegyikében a maximumát
látjuk a kortörlénclmi objektivitásnak; a 298
oldalon végigszáguld előttünk nz egész kor
történelme s az nz érdekes, hogy bár a magyar
olvasó átélte és jórészt átszenvedle ezeket nz
eseményeket, mégis szinte történelmi varázszsal hat rá ez u közvetlenül átélt múlt, amely
nagyrészt már és még jelen. Ez a német
könyv: egv magyar értékgyarapodást jelent s
nagy külföldi sikere nem egyszerűen „könyv
siker", de a magyar ügy sikere, amellett ismé
teljük, a magyar olvasó számára is a legérde
kesebb olvasmány.
— Baleset ■ pesterzsébeti strandon. Vasár
nap délután n pesterzsébeti strandfürdőben
Konyek Margit 21 éves leány lezuhant a hintá
ról és súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset
hírére n leány egyik barátnője, Pfelffer Fe
rcncné 22 éves asszony idegrohamot kapott.
Mindkét nöl a mentők részesítették első segít
ségben.

Cyánnaí Irt
Matteino KgMf-S
— Revolveren merénylet vacsora közben.
Grenobleből jelentik: XValeace közelében
tegnap este egy ismeretlen ember betört
Illetlon majoros házába és több lövést tett
a családra, amely éppen vacsoránál ült. A
majorosné nyomban meghalt. A férjét fején,
kétíves leánykáját pedig lábán érték a go
lyók. A támadó elmenekült, anélkül, hogy
bármit is elrabolt volna. Azt hiszik, hogy
lettét bosszúból követte el. A sebesültek
állapota súlyos.
— Leszállítják a repülőjegyek árát. Amint
a Magyar Légiforgalmi rt.-lól értesülünk, a
belföldi vonalak <iijsznbását julius 5-iki kez
dettel további intézkedésig jelentékenyen le
szállítják. Budapestről Pécsre és Kaposvárra
20, Budapestről Nyíregyházára pedig 22 pen
gőbe kerül a repülőjegy. A térti kedvezmény
figyelembevételével tehát ez n díjszabás alig
haladja meg a gyorsvonat III. osztályú jegy
árát Jegyeladás: „MALERT", Váci-utca 1. Tel.:
808—88 és az összes menetjegyirodákban.
— Vasárnap Öngyilkosai. Vasárnap több ön
gyilkosság történt Budapesten. Délután 0 óra
kor Mauthner Zoltán 57 évei gépészmérnök
Visy Imre utca 7. számú hátban levő lakásán
felakasztotta magát. Tettél még idejében fel
fedezték s a Rókusi.a szállították. öngyilkos kí
sérletét anyagi okok miatt követte cl. — A Jó
zsef körút 13. számú cukrászdában Hering Edit
18 éves kiszolgálóleány szerelmi bánatában is
meretlen mérgeit ivott. — A Budafoki-ut 49.
számú házban Endrödi Katalin 18 éves nnpszájnosnő liigköoldattal megmérgete mayát. A men
tők mindkettői a Rókus-kórházba szállították.
— öhenlial óra a sziklafalon. Bécsból jelen
fik; Az osztrák hegyekben három turista járt
szerencsétlenül. Kettőt közülük sikerült meg
menteni. a harmadik azonban olyan helyzetbe
került, hogy a mcntőcxpediclónnk csnk o feg
nagyobb nehézségek árán sikerült megközcíi
feni. Ez a harmadik turista egy Ecker nevű
bécsi férfi, aki csodálatos kitartásról lett tanú
ságot. Rendkivül rossz időben teljés Ötvenhat
ára hosszat kapaszkodott egy sziklafalba, ahon
nan nem tudott elmozdulni, amíg a mentőexpetllcló meg nem érkezett. Ennek ellenére meg
állapították, hogy semmi különös baja nem
történt.
— Hármas Ikreket átült egy miskolci asza/oáy. Mlskolcrál jelentik- Vasárnapra virradó
i'r&ka az Erzsébet-kórház szülészeti osztályán
Terpdk Dániel miskolci kőműves 37 éves fele
ségij három egészséges ikergyermeknrk adott
életet. Az első gyermek fiú volt, a másik kellő
Irány.

A kormányzó felesége Horthy
István tábornok betegágyánál
Horthy István magához tért a narkózisból
és már Jólérzi magát
Horthy István lovassági tábornokot, akit
hirtelen támadt vakbélgyulladáss; 1 szomba
ton a Verebély-kliníkára szállítottak, Vere
béig Tibor még a délutáni órákban meg
operálta. A műtét kitűnően sikerült.
Horthy István vasárnap délelőtt esz
méletre lért a narkózisból, a körülmé
nyekhez képest jól érzi magát
és délelőtt már az újságokat olvasgatta.
Látogatókat még nem eresztenek be

hozzá, hogy kíméljék a beteget. Három lá
togatót azonban beengedtek hozzá:
a kormányzó feleségét és flát, Ifjabb
Horthy Istvánt, valamint Horthy Jenőt,
akik hosszabb időt töltöttek a betegszobá
ban.
A tábornok azután magára maradt. Va
sárnap igen sok látogató jött a klinikára.
Az orvosok véleménye szerint Horthy Ist
ván néhány hét múlva felépül.

Koftainrazziát tartottak
tegnap Budapesten
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Központi iejcsarnók
naponta friss

Yoghurt
különélés ideje alatt a közelcső községben
kéthetenként meglátogatta. Az asszonyban,
úgy látszik, ezek a látogatások kellemetlen
érzést keltettek és ezért beadványt intézett
a vallás- és közoktatásügyi minisztériumi
hoz, amelyben annak megállapítását kérte;
vájjon szabad-e férjének, aki tanító, mini
den kél hétben elhagynia iskoláját és gyen
meke meglátogatása céljából a másik kön
ségbe utaznia. Az asszony ezt a beadványt,
a férj védekezése szerint, rosszindulatból
adta be és azzal neki kárt akart szerezni,
miért is kérte, hogy felesége
vétkességét állapítsák meg.
A Kúria az alsóbiróságok elutasító hatá
rozatával szemben igazat adott a férjnek és
az asszony vétkességét megállapította. Az
ítélet indokolása szerint az asszony férje
elleni feljelentését
kétségtelenül ártó szándékkal tette,
amit a házasság fennállására és férjére való
tekintettel nem lett volna szabad megcsele
kednie. Ezzel megsértette a házassági köte
lességét, miért is vétkességét még a brutá
lis férj javára is meg kellett állapítani. A
Kúria ezért a férjet mentesítette a nőtartásdij fizetése alól, sőt azt is kimondotta, hogy
az asszony volt férje nevét nem viselheti.

' kokalnlizérek ellen.
A rendőrség emberei sorrajárták azokat a he
lyeket, amelyeken a kábítószerek titkos áru
sítói és vásárlói meg szoktak fordulni és ezek
ben a helységekben
mindenkit Igazoltattak.
A razzia azzal a meglepő megállapítással járt,
hogy a nehéz viszonyok a titkos pesti kokain
börzén is alaposan éreztetik hatásukat. A de
tektívek alig akadlak számottevő mennyiségű
kokainra s
Igen megcsappant azoknak a száma, akik
kokaint vásárolnák, hogy titkos szenvedé
lyüket kielégíthessék.
A legveszedelmesebb üzéreknek nyomuk sincs
már, s csak apró, alkalmi árusítók kerültek
akkor Keresse telt
rendőrkézre.
A pesti kokainbörzét elsöpörték a válságos
idők
s a razziázó detektiveknek már nem Is igen KurfOrstsndumro 11. # Kommandaotenstrasse 28
akadt dolguk a kokainisták legfrekventáltabb
helyiségeiben. A razzia azzal záródott le, hogy
— Titokzatos gyújtogatások Kesziölcön.
a hatóságokhoz intézett bejelentések ezúttal Esztergomból jelentik: Kesztölc községben
túlzott beállításban érkeztek el a rendőrségre. felgyújtották a plébános szalmatermését, a
következő napon a főkáptalan szalmater
mése lelt a tűz martaléka. A községben most
nagy a rémület, mert kétségtelen, hogy a
tűz tervszerű gyújtogatás eredménye. Már az
elmúlt évben a gyors egymásutánban hat
tüzeset volt itt és a vizsgálat mindannyiszor
megállapította, hogy a tüzet a kazlak belse*
jébe dugott gyujtóanyag okozta. A kazal*
tulajdonolok éjszaka is kazlaik mellett virrasÉtannk, hogy vagyonukat megmentsék. A
csendőrség erélyesen nyomoz a gyújtogatás
Rendőrorvos fogja megvizsgálni a rejtélyes fiatalembert
iigyébeh.
Nagy feltűnést kelteit, hogy Némethy érintkezésbe lépett a csehszlovákiai ható
— Rejtélyes gyilkosság ügyében nyomoz a
Ferenc 30 éves felvidéki származású pék ságokkal, hogy állapítsák meg,
miskolci rendőrség. Miskolcról jelentik: Vasár
segéd önként jelent a rendőrségen és
nap értesítették a miskolci rendőrséget, hogy
mi igaz a dologból.
Felsőbőcs község patakjában egy negyvenöt év1
azzal vádolta önmagát, hogy hat esz
Az egész vallomást azonban nagy kételke körüli jól öltözött asszony holttestét fogták ki.
tendővel ezelőtt Ruttkún bérgyilkos
déssel fogadják és nem tartják kizártnak, Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy az
ságot kövelett el: agyonlőtt egy gaz
hogy
asszony halántékán baltától eredő súlyos sérü
dálkodót,
lések vannak. Az eddigi megállapítások szerint
Némethy Ferenc Idegbeteg,
azután megszökött és most helyette egy
az ismeretlen nőt megyilkolták. A rejtélyes
ártatlan embert életfogytiglani
fegyházra vagy pedig valami fantasztikus terv érde gyilkosság ügyében megindult a nyomozás.
ítéltek. Némethy — mint mondotta — kében vállalta magára az állítólagos gyil
— Házasság. Reich Sándor, a Rudolf Mosse
azért jelentkezelt, mert nem tudta elviselni kosságot. A főkapitányság elrendelte, hogy rt. cégvezetője és Kiss Olga urleány f. hó
a lelkiismeret furdnlást.
19-én házasságot kötöttek. (Minden külön érte
a rendőrorvos vizsgálja meg Némethy
sítés helyett.)
Az önként jelentkező fiatalembert a
elmeállapotát
rendőrség mindenesetre őrizetbe vette és és adjon róla szakértői véleményt.
— Gyengélkedés idején, különösen ha a
rosszullétet szorulás fokozza, a természetes
„Ferenc József** keserüviz fájdalommentes
székürülést és kielégítő emésztést hoz létre.
Ilires nőorvosok a legnagyobb elismerés
hangján Írnak a valódi Ferenc József víz
ről, mert ez a kritikus korban is hosszabb
időn át alkalmazható, anélkül, hogy kitűnő
eredménye változnék. A Ferenc József ke
Keresnek egy titokzatos embert, akinek a társaságában serüviz gyógyszertárakban, drogériákban és
füszerüzletekben kapható.
utoljára látták Schmidt Józsefet
— A. E. Johann: 40.000 kilométer. (Dante ki
adás.
A szerző eredeti fényképvclvételével.) Mi
A budapesti rendőrség és az alsógödi parthoz és az a föltevés, hogy az ismeret
cscndörörs két hét óta folytatja a nyomo len ember elcsalta a Dunapartra, ott vég történik ma Oroszországban? Erre a kérdésre
nehezebb szavahihetőbb választ kapni, mint
zást Schmidt József budapesti szobrász zett vele, kirabolta és holttestét a Dunába árra, hogy mi történt négy évezreddel ezelőtt
mester eltűnésének
ismeretes
ügyében. dobta. A rendőrség és a csendőrség nagy Egyiptomban, vagy hogy mit ebédelnek a Mars
Schmidt József a gödi strandon fürdőt!, a apparátussal igyekszik kideríteni, hogy
lakók. A hazugságoknak és a messzeségeknek
parton elaludt és késő este
vastag fátylait tépi szét Johann, er az ügyes és
ki volt az az ember, akinek a társasá
bátor berlini újságíró, akit lapja azzal a megbí
gyalog vágott neki az országúinak,
gában utoljára látták Schmidtet.
zással küld Oroszországba, hogy ott ne a
hogy elérje az utolsó, Budapest felé induló
külön minta-üzemeket tanulmányozza, hanem a nép
vonatot. Schmidt József azóta nem adott Az eltűnt szobrászmester családja
közé evgyülve a valóságos életet és a közhangu
ben
életjelt magáról;
latot Ismerje inog. Az Uraiban egy fűrésztelepen
dolgozik, végigjárja Szibériát s amit tapasztal:
Most azután megállapították, hogy
nagyobb jutalmat fog fölajánlani
csuha éhség, nyomorúság, leírhatatlan szenvedés
az országúton egy Ismeretlen férfivel
annak, aki felvilágosítást tud adni a szob és határtalan gyűlölete a szovjetnek. Aztán el
beszélgetett.
rászmester sorsáról és nyomravezeti a ha fogy a pénze s csuk n legravaszabb manipulá
Ez a hely meglehetősen közel van a Duna- tóságokat.
ciókkal tudja módját ejteni, hogy egy Japánba
Induló hajóval elhagyja Oroszországot. Japán —a szépség, a kultúra, a művészei hazája!.. Igen
ám, de itt is kell élni s nz élelme.* Johann mint
idegenvezető mulatságosan használja ki a gaxdag amerikai világjárók naivságát. Az orosz
nyomorúság után most a japán mulatóhely és
teaházak világa fórul fel előttünk — persze kü
lönös tekintettel a hírhedt Joshivnrára. De Itt beleszövődik az utiknlnndok leírásába egy finom,
kedves szerelmi történet. Hősnője egy japán
A Kúria érdekes döntése egy nőtartási ügyben
leány, akivel a szerző végigjárja az országot
Egy vidéki házaspár perében igen érde ismerte, csupán nagyfokú Idegességével és Japánból Kínába kerül Johann, a piszok és nyo*
kes határozatot hozott a Kúria. A pert az ingerült kedélyállapotával védekezett. A ki mór hazájába. Kulik és koldusok világáról raj
zol fantasztikusan — igaz képet. Aztán találko
asszony indította u férj ellen hzoii az ala hallgatott tanuk Is bizonyították, hogy
zunk még vele, mint ha jópincérrel és mint első*
pon, hogy az ura vele szemben társadalmi
a férj feleségét megszégyenítő módon
osztályú utassal, kapunk tőle néhány ellenállha
állásához nem Illő feltűnő duma és sértő
tatlanul kacngl dó jellcmrnjzol és egy hátborzon
brutalizálla.
magatartást tanúsított, amelynek során em
A per foh-nmán azután it féri védekező gató vihar-leíró ,1 . .. végül is megérkezik fiam*
beri önérzetében a légből rá nvosnbb módon
sót újabb előadással egészítette ki. Előadta hiirgba. megveszt Rcmarqtie uj könyvét s egy
meg Is sértette, sőt tclllco is bántalmazta
’’ogv há’osságnkbAl származott pvermekc’ perc alatt úgy b-nne van Isinél nz európai ny*>A férj a felhozott vádak alaposs^át cl .i megyei úrva<zvk icndelkczésc ala; jin a •nnnisógf»an, mintha soha ki se telié volna innét
a lóból...
*
A különböző hatóságokhoz az elmúlt napok
ban bejelentés érkezett arról, hogy a budapesti
kokainüzérek ismét elszaporodtak s az éjsza
kai életben fellángolt n kokainszenvedély. A
rendőrség illetékes osztályai már régebb idő
óla figyelemmel kísérik a kokalnüzérck ma
nipulációit s nyomban
erélyes beavatkozást
foganatosítanak, mihelyt ennek szüksége mu
tatkozik.
A kokalnüzérck és a rendőrség Ilyenfor
mán állandóan éles harcban állanak egy
mással
és ennek a harcnak legfrisebb eredménye az a
letartóztatás volt, amellyel ismét jóidöre meg
szabadították Pest éjszakai életét a legvesze
delmesebb kokainüzértöl.
Sohár Eleket tartóztatták le Ismét
és szállították be a toloncházba, ahol kábító
szerek tiltott forgalombahozataláért és közve
szélyes munkakerülésért vonja felelősségre az
itt működő járásbíróság! kirendeltség.
Sohár clfogatósa után és a hatóságokhoz ér
kezett bejelentések alapján
tegnap újabb razziát tartottak a budapesti

Bolondnak tartják Némethy
Ferencet, aki gyilkossággal
vádolja önmagát

Jutalmat tűztek ki az eltűnt
szobrász nyomravezetőjének

A brutális férjet sem szabad
feljelenteni

BERLINBEN
WEISZ-CSARDM
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Julius 23-án dől el, hogy kié
voltaképpen a Magyar Színház

Pánik a berlini filmfronton

A Magyar Színház R. T. és az Ingatlanbank kUztts
kilakoltatás! pert indított dr. Juhi Marcel ellen

Tízezren nézik végig naponta egy betiltott film
„zárt“ előadását
(A Hétfői Napló berlini tudósítójától.) &
pénzügyi válság és a bankok zárvatartása
természetesen erős hatással volt a film
iparra is. A gyárak, ott, ahol most kezdtek
el dolgozni, beszüntették üzemüket és csak
azokban a gyárakban dolgoznak, ahol be
fejezés előtt állanak a filmek. így Bolváryék
még dolgoznak, de Szőke Szakállék el sem
kezdték a munkát. Várnak. Elhalasztották
a Joe Mag-film forgatását is és a Pallenfrerg-film sem kezdődik el egyelőre.
Senki nem utazik el, mindenki meg
várja, hogy mi következik.
Apró érdekességek azonban a pánik
idején is akadnak Berlinben. így elsősorban
az „lm Westen nichts Neues" esete. Ezt a
szenzációs filmet
betiltotta a német rendőrség, mert a
premieren véres tüntetéseket rendeztek
a nacionálszoclalisták.
Félesztendeig pihent a film az Universalnál és most zárt előadásban kerül színre a
film. Az „Emberi jogok ligájának" és kü
lönböző szervezeteknek a tagjai kaphatnak
jegyet és tizenkét moziban kerül ezeknek
számára vászonra a film. Naponta tízezer
ember nézi meg a filmet és a jegy árán
kivül a tagsági dijak egy részében is része
sül a filmvállalat, tehát körülbelül ötször
annyi jövedelmet jelent a betiltás, mintha
szabadban adhatnák elő a filmet.
Vannak apró, magyar vonatkozású hí
rek is.

Mihály István most fejezte be a „Hurrah,
ein Junge" cimü filmet, amelyet az UFA
most kezd forgatni. Hat neves színész ját
szik benne. Ezek: Max Addlbert, Lucie
Englisch, fíalph Arthur Róbert, Fritz Schulz,
Georg Alexander es Ida Wüst. Másik film
jének „Ist meln Mann nich Fabelhaftf a
cime.
Ezt a filmet Cári Boese rendezi és
főszereplői Charlotte Anders és Fritz
Schulz lesznek. Az egyik nagy szerepre
valószínűleg Habos Gyula szerződik le.
Nóti Károly egyszerre három filmet feje
zett be. Ezek: egy tengerészkomédia az UFA
számára, a másik a Gólya sztrájkol, amely
nek felvételei már be Is fejeződtek, a Transoceán filmgyárnál pedig „Madame wűnscht
ein Bábu" címen fejezett be egy filmet.
Egyébként a „Nyitott ablak" cimü filmjéből
színdarabot ír, amellyel Félix Bressart be
járja egész Németországot.
A szinészfronton is vannak hírek. Gyérgyai István a nyári szezón alatt egy filmet
fog a PascaZ-fllmgyárnál játszani. Szántó
Mihály zeneszerző két filmjét fogadták el.
Mint karmester fog szerepelni és mint zene
szerző.
Brodszku Miklós befejezte a Pallenbergfilm megzenésítését és megkezdte az uj
Jan Kiepura-ü\m zenésitését. Közben állan
dóan dolgozgat a Glória cimü uj operettjé
nek kész zeneszámain.
P. L.

iékeffl László nyári kabarét csinált a Bu
1 dapesti Színházban. Egy egész sereg egyfelvonásossal és ragyogó konferánszáva! nevettette meg a nagyközönséget. Békeffln kivül a
’ kitűnő Kompőthy Gyula, Vértes Tibor, Kürtiig
Sári, Ring Allce és Kőműves Erzsi játszottak
a darabokban, míg nagy sikere volt Kende
Mária hatásos sámánjának, Radó Sándor
pompás aktuális kupiéinak és Halmay Imre
virtuóz utánzatainak.
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JUT agyat művészsors jutott osztályrészül
**1 Bércig Ernőnek az életében és halála
után a magyar művészsors, a kenyértelenség
jutott örökségül a bálványozásig szeretett
kis családjának is. Meghalt Bérczy Ernő, a
magyar szinházi kultúra rendkívül tehet
séges és agilis munkása, aki nélkülözhetet
len tagja volt mindig annak a színháznak,
amelyik kebelébe fogadta. Bérczy Ernő sze
rény, csendes, mindig mosolygó egyénisége
finom ízléssel árasztotta el azt a színpadot,
amelyet ő rendezett be, Különösen nagy volt
a francia vigjmikók rendezésében, mert ki
tünően érzékelte meg azt a modern szelle
met, amelyet ezek a könnyű, de magjában
' néha súlyos darabok képviseltek. Mint szí
nész Is elsőrangú volt és bár az utóbbi évek
folyamán súlyos kenyérgondokkal kellett
küzdenie, minden tehetsége és rátermett
sége ellenére, képtelen volt őt megillető
szerződéshez jutni. Távozása érzékeny vesz
teséget jelent az egyetemes magyar szinházi
kultúrának.
Hazajött a Szlnészszövetség társulatának er« délyl turnéja, amely Temesvár, Arad,
Szászváros, Déva, Vajdahunyad, Nagyszeben,
Torda, Gyulafehérvár magyar közönségének a
magyar drámairodalom legújabb műveit mu
tatta be. Nagy sikere volt a társulat primadon
nájának, Vámos Sárinak, akit mindenütt me
legen ünnepeltek, Balő Elemérnek, a kitűnő
Hegyi Rózsinak, Halász Kálmánnak és Bár
sony Aladárnak.
D övidesen megkezdődnek Budapesten
a
Hippolyt című, Zágon István-fllm felvéte
lei, amelynek magyar szcenártumát Mihály
István és Szilágyi László Írták közösen, a ze
néjét pedig Eisemann Mihály szerzetté, Eise
mann most lseidbe utazott, hogy Bedának, a
német szövegírónak elvigye a magyar verse
ket, szcenárlumot és muzsikát. Beda írja a né
met szöveget és most Eisemannal Ischlben dol
goznak a film német változatán.
Huszár Károly, a fővárosban is előnyösen
H ismert bonvivánsztnész, megállapodást kö
tött a Kisfaludy Színház bérletére és szeptem
ber hő 4 én nyitja meg közismert, elsőrangú
művészekből álló társulatával. A színház reno
válása már javában folyik. Az újonnan átala
kított színház fűtőkészüléke, modern világítási
berendezése és a fővárosi nívót meghaladó
díszletei nagy meglepetéseket Ígérnek.
A Jardinban megtartott kerti ünnepélyen,
mely f. hó 16 án a legnagyobb siker jegyé
ben folyt le, a táncverseny diját gróf Nyáryní
nyerte el. A szépségverseny két diját, amelyen
a közönség volt a juri, a Jardin művésznői
kapták, névszerint Picky Pickford és Mary
Lágert. A mámoros hangulat a késő reggeli
órákban ért csak véget.
AJ agyban készült a Budai Színkör tegnap
•“ este Endresz György és Magyar Sándor
üdvözlésire. Úgy volt ugyanis, hogy a
„Justice fór Hungary" hősei megjelennek
Szombaton este a „Vihar a Balatonon" című
nyárt sláger előadásán. Honthy Hanna már
e(iy alkalmas párbeszédet illesztett be sze
repébe, a Góth-pár pedig pompás kuplézását egy hirtelen irt alkalmi stróvával meg
toldotta a két hős pilóta tiszteletére. Nagy
volt azonban a Budai Színkörben a csaló
dás, amikor félnyolc felé megérkezett End
resz György és Magyar Sándor lemondása
Az óceánrepülők udvarias szavakban kértek
bocsánatot, amiért nem jelenhetnek szom
bat este meg, ellenben a jövő hét egyik nap
iára fentarlották maguknak a szívélyes
öreghívás elfogadását.
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Az Ingatlanbank zárgondnoka, Szende Pétéi
Pál, a színházat ifjabb Vajda László és Farkas
Imre művészi vezetőknek adták bérbe, akik
nek pénzembere ismét a tavalyi direkció társaLöbl János lett.
Bár a bérbeadást is nagy harcok és intrikák
tömege nehezítette meg, a bérlctátvétcl előre
láthatólag még súlyosabb körülmények között
fog történni. Juhi Marcel dr.. akinek szintén
zsebében van a jövö évi színházbérlet, kijelen
tette, hogy csak neki kedvezőtlen bírái döntés
után adja át helyét az igazgatói irodában és
addig az nj bérlőket nem engedi be a szín
házba, mig az ő bérlete érvényes.
A Magyar Színház Rt. részéről Molnár Dezső
dr., az Ingatlanbank, mint tulajdonos részéről
Szende Péter Púi kinevezett zárgondnok
beadták a kilakoltatás! kérelmet Juhi Mar
cel dr. ellen.
Tegnap érkezett meg a bírósági idézés, amely
szerint julius 93-ára tűzték ki ebben a rendki
vül érdekes ügyben a tárgyalást. A beadvány
szerint Juhi Marcel dr.-nak azért nőm volt ad
ható a színház, mert a bérleti szerződés több
pontját megszegte és idejében kellő anyagi ga
randát nem tudott felmutatni arra, hogy a
színházat az uj szezonban akadálytalanul tovább
vezeti. Juhi Marcel dr. válaszbeadványa azon

ban meglepő adatokat tartalmaz.
Kiderült, hogy Juhi Marcel dr.-nak tizen
hatezer pengő biztosítéka van a csődtömeg
gondnoknál
és ez a pénz bőségesen elég adósságai fedező'
sére. Ezenkívül tizenöt tanút sorolt föl annak
bizonyítására, hogy Molnár Dezső dr. kijelen
tette, hogy a színház Juhi Marcel dr.-é és hogy
Julius 5-én Molnár Dezső dr. egé*z novem
ber 15-éig haladékot adott a kötelezett
ségei teljesítésére.
Hogy a bíróság kinek Ítéli a színházat, az a
jövő dolga, bár megindultak már
az egyezkedési tárgyalások,
amelyek lehet, hogy egyszersmlndenkorra véget
vetnek a furcsa magyarszinházi interregnumnak. Do bárki lesz ebben a harcban a győztes,
mindenesetre rengeteget veszítenek a színé
szek, különösen azok, akiknek Julit Marcel
által aláirt továbbfutó szerződéseik vannak at
1931—32. évre. Ezek most nem tudják, hogy
mit csináljanak,
egyelőre perelik I^bl Jánost azért, mert 4
úgy az első rezsimnek, mint a második re
zsimnek pénzembere és Igy felfogásuk sze
rint felelős a Juhi állal aláirt szerződé
sekért és egyéb kötelezettségekért.

Biller Irén játszani fog
az amerikai magyaroknak
Fengler Samu, a térié megengedte, hogy néhány estén át
„önzetlenül" szórakoztassa az amerikai magyarságot
Biller Irén csak nem akar lekerülni a
színházi rovatok napirendjéről, hol iit, hol
ott bukkan föl a neve az angol és amerikai
lapokban. Legutóbb arról irt egy amerikai
lap, hogy „Irén nem lép többet a szín
padra",
most egy budapesti jóbaráljához
irt levele szerint beszámolhatunk arról,
hogy „Iréné" mégis fel fog lépni Ameriká
ban — a magyarok szórakoztatására.

— Bár minden gondolatomat és érzése*
met az uj helyzetem foglalja el, — Írja Bil
ler — mégis nagy vágyat érzek a színpad
iránt. Nemrégiben) több amerikai magyar
járt nálam, akik megkértek, hogy látogas
sak el városukba, nagyszerű előadást ren
dezhetnék. A férjemet annyira meghatotta
az egyszerű magyarok kérése, hogy bele*
egyezett ebbe, azzal a feltétellel, ha jóté*
konycélra, önzetlenül lépek fel
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H ÉTFÖ1 SPORTNAPLÓ
Megsemmisítő arányú
győzelmet aratott Buda
pest válogatott atléta
csapata Berlin felett
Pontarány: 59:38
Barsi 1:53’4 mp.-re javította a 800-as, Jávor 15'5 mp.-re
a 110 in. gátfutás rekordját — Sprintereíak legyőzték
Schlősskét — Zsitvai győzött 400-ou, Koltai nyerte a távol
ugrást — 7:4a győzelmi arány
Már a kora délutáni órákban elindult a
népvándorlás az Üilöi uti pálya felé. A vil
lamosok, autók ontották a végeláthatatlan
tömegeket a pálya felé és ekkor, — ó, sze
rencsétlen atlétika — megtörtént olyan
eset, aminek alighanem az atlétika issza
meg a levét. Mert a pályarendezőség nem
készüli fel ekkora látogatottságra, a pénz
táruk nem győzték a munkát, egyik-másik
jegyhiány miatt be is zárt és így történt
meg azután, hogy
amikor négy órakor kivonult a két vá
logatott csapat, ezrekre menő tömeg
ostromolta még a pénztárakat és a bebejáratokat.
’A magasugrás alatt ezután az állóhely kö
zönségéből ki is robbant az elkeseredés és
hányos pfujolással
tüntettek a pénztárak
ellen. Úgy hogy emiatt azután meg is akadt
egv időre a magasugrás és csak Mlsánayi
alelnök közbelépése csillapította le némileg
a felbőszült közönségei.
Ez volt az egyetlen szépséghibája a ver
senynek, amely egyébként nagyszerűen si
került.
Jobbnál-jobb eredmények tették emlé
kezetessé az ötödik Budapest—Berllnvladalt,

tés: Bácsalmási kiesik!
Késmárki is, Betz is érintve ugorják, ezután
jön 188 cm. Késmárki üti, mig
Bet? elsőre
ugorja. A harmadik ugrást hosszú előkészület
előzi meg, azután elcsöndesedik mindenki és
Késmárki elindul a harmadik ugrásnak.
Minden szem őrajta függ, na most... de
nem. Leüti s a verseny elveszett...
Pontverseny: Berlin 5 pont, Budapest 4
pont.
400 m. síkfutás:
f. Zsitvai 50.2 mp. 2. Szalag 51 mp. S.Pöschke
(Berlin) 51.6 mp.
A magasugrás okozta lehangoltság közepette
helyezkednek el a négy
százasok.
A
második
start sikerül. Zsitvai ha
talmas iramban száguld
a pálya szélén, mig belül
100 méter után felfut
Székelyhez. A célegyene
sig annyiban változik a
helyzet, hogy Zsitvai mégJobban elhúz, mig
Székely és a két né
met egyszerre fordul
a célegyenesbe.
Zsitvai
A lávolugróig fogvicsorküzdelmet viv Székely és Pölschke, olt a
szívósan küzdő Székely elhúz, Pölschke
összeroppan és Székely a közönség tombolása közben másodiknak ér be.
Pontarány: Berlin 6 p. Budapest 12 pont.

amellyel ismét bebizonyítottuk, hogy ma
Európai legjobbjai között van a helyünk.
• Olyan fölénnyel győztük le a berlini válóDISZKOSZVETÉS
• gátolt csapatot, amilyenre még a legna
1. Donogán 47.51 cm. 2. Kullczy 43.71 cm. 3.
gyobb optimisták sem számítottak.
HÖnchen (Berlin) 43.18 cm.
A magyarok közül Donogán 4i.80-nal kezd.
Az eredmények közül Barsi uj nyolc
Kullczy meg kilép. Donogán elérhetetlen meszszáz méteres rekordja az, amely legin
szeségben dobálgat a többiek előtt s kétszer
kább kiválik.
tuldobja a 47 métert. Harmadik dobása 47.25
Ennek előtte hat év
cm..
évvel n Baráton elleni
ötödik dobása meg Egri klmcszelt rekord
küzdelemben
felállí
ján túl ér földet: 47.51 cm.
tott
pompás rekord
Pontverseny: Berlin 7 pont. Budapest 20
ját döntötte meg ezzel
pont.
Barsi és
1500 MÉTERES SÍKFUTÁS
1. Krausc (Berlin) 4:00.0 mp. 2. Wichmann
1 p 53.4 inp-ccs
(Berlin) 4:01.4 mp. 3. Szabá 4:03.6 mp.
eredményével egy
Mintha esak 10 kilométernek indulnának
szerre Európa leg
neki, oly lassú cammogással kezdenek. Végre
jobbjai közé ruk
Szerb élre megy, hogy 200 m. után eltűnjön
kolt.
az öltöző felé vezető liiis folyosókon. Most már
csak a megmaradt három futó küzd s csönge
Jávor
másik rekord
K rizsán
tésig Krause, Wiclimann, Szabá sorrendben fut
nevéhez fűződik, aki
nak. Csöngetés előtt Szabó etőrcmegy — váj
nem várt pompás tudással javította meg
jon mit akar? 1200 méternél finisbe fog, de
Krausc szorosan ragad rajta s Wichmann is
Muskál szintén hatéves rekordját.
ulig-alig marad le.
I)e a töbibek is mind csak dicséretet érde
A célegyenesbe befordulva azután Krause
melnek: a nagyszerű taktikával futó Kriegyszerre ellép Szabó mellett
xsán, a fájós kézzel is kitünően dobó Da
és Wichmann is veszedelmesen kezd felnyo
rányi, a nagyszerű küzdelem után győző mulni.
Tsitvay, az első nemzetközi győzelmét arató
Szabó a célegyenes közepéig keményen
Koltay, az immár állandó 47 méteren felül
kiírd, olt azonban Wichmann beéri, mire
dobó Donogán, no és nem utolsó sorban a
feladja a küzdelmet és lelassítva fut be.
Váratlanul szépen futó sprinterek.
Pontverseny: Berlin 13 pont, Budapest 21
A verseny részletes eredményei a követ pont.
kezők:
TÁVOLUGRÁS
MAGASUGRÁS:
1. Koltai 7.06 cm. 2. Mcier (Berlin) 7.03 cm.
1. Bet: (Berlin) 188 cm. 2. Késmárki 184 cm. 3. Goda 6.94 cm.
^.Bácsalmást 180 cm.
A még ifjúsági Koltai legyőzte az olimpiai
1N4 em-nél ér uz első kellemetlen meglepe
helyezett Meiertl/íoZta/ második ugrásra érte el
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7.06 cm-es eredményét, a harmadik 7.04 volt,
a többinél belépett.
Pedig ötödik ugrása nagyszerűen sikerült
s ez 7.15 cm. volt, — de belépett!
Meier azután ötödik ugrásra nagyot ugrik, —jaj, csak túl ne ugorja Kottáit — azután már
hirdetik is: 7.03 cm. Rendben van:
Koltai győzött!
Pontverseny: Berlin 18 pont, Budapest 27
pont.
100 MÉTERES SÍKFUTÁS
1. Gerő Gábor 10.9 mp. 2. Forgács 11 mp.
3. Schlösske (Berlin) 11.1 mp.
Gerő győzelmét reméltük, de hogy a fiatal
újpesti sprinler is megveri a berlinieket, azt
nem sokan hitték volna. Először Forgács ki
ugrik, azután remekül indulnak.
60 méternél már Gerő vezet,
nyomában Forgács. Azután szinte elnyúlik
Gerő. óriási lépteivel elhúz a mezőnytől és jó
méterrel győz a nagyszerűen futó Forgács
előtt, akit szinte egyvonalban követ Schlösske
és Kurtz.
Pontverseny: Berlin 19 pont, Budapest 35
pont.
SULYDOBÁS:
1. Darányi dr. 1491 cm, 2. Kiss 1403 cm, 3.
Eberle (Berlin) 1253 cm. Az első dobásnál még
nagyon látszik,
hogy
Darányinak rossz a ke
ze. 1371 cm-t dob, Kiss
1338-n! kezd, mig a né
metek 13 méteren alul
maradnak. Második do
básnál Darányi 1428-ra,
Kiss pedig 1373-ra javit.
Darányi dr. legjobb
eredményét
azután
az ötödik dobásnál
éri cl,
Darányi dr.
amelyik pompásan sike
rül és a golyó közvetleniil a tizenöt méter latórán ér földet. Kiss ne
gyedik dobásra érle el legjobb eredményét. A
két német csak statisztált.
Pontverseny: Berlin 20 p., Budapest 43 pont.
5000 M. SÍKFUTÁS:
1. Kohn (Berlin) 15:19 mp., 2. Krizsán
15:23.4 mp., 3. Molilor (Berlin) 15.51-4 mp.
A verseny háromnegyed távig csupa taktikázás
ból áll. Mollitor vezeti ugyanis a mezőnyt, mö
götte azután Kohn és Krizsán viaskodik egy
mással, mig Szerb már az elején leszakad.
Ezer méternél Krizsán megy az élre és
ettől kezdve majdnem százméterenkint
váltakozik a vezetés.

Világhírű heröhqírok.
uarrűgápak rászteira is
„DIÁDUL" TflÖKÖly-Ui 28.
(Keleti p. n.k&zeléb.)Kőrjendl|talaokénesnazvÁrjegyzéket.
Hol ő igyekszik erősíteni az iramon, hol pedig
Kohn akarja azt Mollitor érdekében lecsökken
teni. Krizsán igyekezete jár sikerrel, mert
4:29 mp-es 1500 és 9:12 mp-es háromezer
méter titán az öldöklő iram Mollitort egészen
kikészíti, úgyhogy fokozatosan leszakad, Krizsán pedig az utolsó körben kénytelen megha
jolni a friss Kohn nagyszerű finise előtt.
Pontverseny; Berlin 26 p., Budapest 46 pont.

110 MÉTERES GÁTFUTÁS
1. Beschdtzntk (Berlin) 15.2 mp. 2. Jávor
lo.o mp., országos rt‘■'"wm (B,r.
lm) 15.6 mp.
Három sikertelen .tart
Rtan igen szerencsétlenül
indult a verseny. Az első
gátat ugyanis még telje,
sen egyszerre ugrotta a
Ti
négy versenyző, a másadik gátat azonban Kavács oly erősen ütötte
hogy teljesen kizökkeni
a tempóból és megái!’.
Úgy látszott, hogy ezzel
Jávor
el is vesztettük minden
esélyünket a versenyre
azonban
Jávor váratlanul nagyszerű futásával nemcsak Langwaldot verte meg, hanem a ma
gyar rekordot Is sikerült végre megjaví
tania.
Pontverseny: Berlin 32 pont, Budapest 49
pont.
800 MÉTERES SÍKFUTÁS
1. Barsi 1:53.4 mp., országos rekord. 2. Dani
(Berlin) 1:56.4 mp. 3 Stöckicht (Berlin) 1:584
mp.
Barsi vezette a mezőnyt hatalmas iramban,
amelyet azonban a töb
biek nem vettek át és
cáak Zsitvay és Danz
csatáztak mintegy két
száz méteren keresztül.
Ott azután Danz Barsi
után indult. 400 méter
nél már mintegy 8 mé
ter volt Barsi előnye és
ekkor már
látszott, hogy nagy
Időt fog futni.
Iramát a második kör
ben még fokozta és 150
Barsi
méteres nagyszerű finis
után uj országos rekord
dal győzött. Zsitvay a 400 métertől fáradtan
futott.
Pontverseny: Berlin 36 pont, Budapest 54
pont.
4X100 MÉTERES STAFÉTA
1. Budapest (Paitz, Forgács, Gerő 111. Paku)
42.1 mp. 2. Berlin (Schlösske 1., Kurz, Liersch,
Schlösske 11.) 42.2 mp.
A magyar csapat indult
-A’’’án, a
berliniek pedig kívül, Az; első^emberek még tel
jesen együtt váltottak. Forgács azonban már
nagyon sokat húzott Kurzon.
A harmadik futóknál dőlt el azután a ver
seny,
mert Gerő, mint az egyéniben, itt is szenzáció
san futott. Egy-kettőre beérte Lierschet, azután
a szó szoros értelmében faképnél hagyta é»
mintegy négy méter előnnyel váltotta Pakut.
Paku nem ment úgy, amint vártuk volna tőle,
viszont Schlösske is rehabilitálni akarta magát
a száz méterért és nagyon ráfutott Pakura,
úgyhogy mire a célba értek, mindössze egy
méter maradt az előnyből.
A pontverseny végeredménye: 1. Budapest
50 pont, 2. Berlin 38 pont.

Az országos amatőrbajnokság fináléja
döntetlenül végződött
Tatabányai SC— Törekvés 2:2 (1:1)
Székesfehérvár, julius 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelentíse.) Az Országos Amntőrbajnokság döntő
mérkőzése Székesfehérvárott még soha nem
látott érdeklődés és izgalomtcli körülmények
közölt zajlóit le. A sóstói pályán több mint
háromezer főnyi közönség gyűlt össze. Tata
bányáról luxus- és teherautókkal, kerékpárok
kal és vasúton többszáz főnyi közönség érke
zett meg vasárnap délelőtt, de Győrből, Pápá
ról, Veszprémből, sőt Szombathelyről is sokan
özönlöttek Székesfehérvárra, hogy szemtanúi
legyenek az amatőrbajnokság ez évi döntő
küzdelmének.
A pályára lépő csapatokat Havranek József
dr. alispán üdvözölte. Amint a TSC Kluy Fri
gyes biró sípjelére elindította a labdát, a több
száz főnyi tatabányai drukker belekezdett a
bángászindulóba. amelyet csaknem az egész
félidőn keresztül énekeltek. Közben frenetikus
biztatással hajszolták a tatabányai csapatot
győzelemre, amely csaknem be Is következeit,
mert két Írben is a TSC vezetett s kezében tar
totta a győzelem kulcsát, amit a budapesti két
szeres országos bajnokcsapatnak csak nehéz
küzdelem árán sikerült a vidékiek kezéből ki
csavarni.
Az első félidő egyenlő ellenfelek elkeseredett
küzdelmét mutatta, bár a tatabányaiaknak
több gólhelyzetük volt. A !2. percben érték el
a vidékiek a vezető gólt, miután Szollér kapus

a 16-oson kívül kézzel érintette a labdát s
n megítélt szabadrúgást Jahn irányításával
Székely védhetetlenül helyezte el a budapéti kapuba (1:0).
A TSC azonban nem sokáig örülhetett a veze
tésnek, mivel a következő percben
Déri 25 méteres szabadrúgással egyenlí
tett (1:1).
A félidő végéig mindkét csapatnak több jó
helyzete akadt, azonban a gyengén funkciónáló belső csatárok minden helyzetet elpaccoltak.
A II. félidőben a rckkenŐ hőség teljesen ki*
készítette mindkét csapatot, úgyhogy az iram
fokozatosan csökkent. A 7. percben
a tatabányaiak Jánossy révén ismét veze
tésbe! jutottak (2:1).
Ettől kezdve azonban az erősen flniselö Törek*
vés fölénybe kerül, de Neme# két kapufalövé
sén és öt korneren kívül hosszú Időn keresztül
nem tudott egyebei elérni. A 34. percben végre
Nemes lefutása és jó beadása előnyös hely
zetbe juttatta Kesiey Il-t, akinek elkerült a
már vesztett mérkőzést egalizálni.
A tatabányai csapatból a közvetlen védelem
és a két szélsőcsatár, a budapestiek
közül
Szollár kapus, továbbá Nemes és Barát lü««
ki. A mérkőzést jövő vasárnap valószínűleg
Győrött megismétlik.

Három kerületi ifjúsági bajnokság
találta meg gazdáját a MAC
ifjúsági atlétikai versenyén

Az eredmények a következők:
BAJNOKI VERSENYEK:
100 méteres síkfutás: Bajnok: Lindner G*
deon (BEAC) 11.2 mp. 2. László György (FTC)
II 4 mp. 8. Kereszthy Géza (FTC) 11.5 mp.
Sulydohós: Bajnok: Csányi Zoltán (BBTtl
1244 cm. 2. Goldfinger József (MTK) 1206 cm.
3. Papp Béla (MAC) 1172 cm.
.
400 méteres gátfutás: Bajnok: Maverböc
MlhHv (FTC) 00.8 mp. 2. Szabó Tibor (BBTE)
Cl mp.

A MAC vasárnap délelőtt ifjúsági versenyt
rendezett a margitszigeti sporttelepen. A versenven Budapest kerületi ifjúsági bajnokságai kö
zül három k< riill eldöntésre. Mind n hórom
Lajnoki számban uj kerületi siunpioul avultak.

Budapest, 1931 julius 20.

Ma, M
van a sokat emlegetett

14 napos
nyári vásár

HÉTFŐI NAPLÓ
Sziklat (FTC) 170 cm. 1 Somogyi (FTC) 170
cm. — Rudujrd. /unión; I. CUojl (BBTE) 300
cm. 1 V.dnai (MAC) 180 cm. — Oi.ilo.cucW.
tudni,.... 1. N.gy (BBTE) 3S85 cm. 3. Pzpp
(MACI 3319 cm. 3. Keresztel (OTE) 3408 cm.
— Tdvoluprd, Wrdrdso,; 1. Virviry (BEAC)
«« cm. 9. Ko.lyíl (MAC) 636 cm. 3. Aconyo.l
(MTK) 633 cm. — 300 mdtcrc. ,/kíutd. tl^nyvérien): 1. Kazinczy (KISOK) 17 n>. el6ny,
M6 mp. 3 .Fillér (BBTE) 23 m. eUSny. 36.6
mp. 3. Varga (MACI 36 m. cIOny, 36.7 mp. —
Gerrlpoelé. Jnnler: 1. Dralsay (MAC) 4018 cm.
3. KOkény (UTE) 4013 cm. 3. Csekk (TOrekví.)
3870 cm. — 3000 métere, etkfutdr lunlor: 1.
Mucry (ESC) 9:44.3 mp. 2. Llchncr (TOrekvés)
9:47 mp. 3. Frlts (ESC) 9:48.3 mp. — Olimpiai
staféta 1 asitiHgual: résiére: 1. UTE (Hevler.
Hetller, Kiéin, Sírvári) 8:S3.4 mp. 3. MAC
3:57.4 mp. 3. FTC 3:JB mp.

MÉG NEM DŐLT EL A MÁSODOSZTÁLYÚ
VIZ1PÓLÖRAJNOKSÁG
Vasárnap két fontos másodosztályú viiipólöbajnoki mérkőzést játszottak le nz érdekelt
egyesületek. A MUE-pályán délelőtt bonyolítot
ták le a BBTE—flSE-mérközést, amely várat
lanul 4:4 (3:2) arányban döntetlenül végződött.
Ez a meccs a másodosztályú bajnokság döntő
küzdelmében indult, azonban a meccs a jövő
vasárnapi erős iram ellenére sem hozott dön
tést • igy a bajnokság kérdése a jövö vasár
RákóczI-ut 74
napi MUE— BSE-meccsen dől el A BSE góljait
Sennyei és Petüs, a BBTE góljait pedig Abaffy,
EGYÉB VERSENYEK:
Laky és Lányi dobta.
800 méterei síkfutás I. osztályúak részére:
A másik érdekes meccs a Postás—OTE1. Sórvári (UTE) 2:03.2 mp. 2. Müller (FTC) meccs volt, melyet a Postások 9:0 (2:0) arány
2:06.4 mp. 3. Hevler (UTE) 2:07 mp. — Magas ban nyomasztó, fölényes játék után megérde
ugrás kizárásos: 1. Jász (MAC) 178 cm. 2. melten nyertek meg.

1 perc 01 mpJ
Gyorsűszóstafétánk 1 p, 01 mp.-es átlaggal indul
az Eurápabajnokságra
Az Európa-bajnokság előtt az MTK verse
nyeinek keretében nyújtottak alkalmat úszói
nak képességeik bemutatására.
Az úszó program gerincét a válogatást
szolgáló versenyek adták.
Különösebb eredmény egyikén sem zavarta
meg az előzetes számításokat s igy a válogatás
szempontjából sem történt váratlan fordulat.
Műugrás: 1. Hódy, MTK, 142.50; 2. Lenhardt, MAC, 131.80; 3. Kovács, UTE, 180.20
pont Nagyon szép verseny, amelynek meg
lepetése Hódy nagy formajavulása.
50 m gyermekmelluszát: 1. Mórit L. III. kér.
41.4 mp. 2. Moris O. III. kér. 44 mp, 3. Szabó
BBTE 44.2 mp.
100 m gyorsuszás: — Donét Sándor-vándordlj — próbaverseny. 1. Bárány, MESE, 59.2
mp. 2. Székely, FTC,
* 1:00.8 mp. 8. Wannie
II. SZUE 1x01^ mp. 4
Boros, UTE, 1:92.2 mp.
5.
Wannie
I.
SZUE
1:02.4 mp. Hatalmas iz
galom előzi meg a star
tot. Lemondástól
tart
mindenki, de csodálato
san mind a nyolc bene
vezett a medence szé
lére áll. Impozáns me
zőny. Ilyet azután egész
Bárány István dr.
Európában nem tudnak
felmutatni. A versenyzők izgatottak, talán ez
az oka annak is, hogy Bárány dr. nagyon
rosszul veszi a startot s itt mintegy másfél
métert lead. Ezt azonban
’
’könnyedén
"
hozza be
már az első hosszban, elsőnek fordul s aztán,
szinte külön versenyt futva, testhosszal ér be
elsőnek
A versenyalapján
__ r,____a 4X100 ______
méteres
féta átlagideje ezek szerint 1:91 mp tisz
tán.
3X100 m ifjúsági vegye* staféta bajnokság:
1. MTK (Hazai, Hódy, Brandy) 3:57.8 mp. 2.
BBTE 4:07.8 mp. 3. UTE 4:10.0 mp. Minthogy
a MAC nem indult, az MTK nagy fölénnyel,
könyedén nyerte a bajnokságot.
200 m mellúszás — Sípos Mdrton-vándordlj:
1: Hlld, UTE, 8:01.2 mp. 2. Lantos, FTC,
3:05 mp. 3. Forral, FTC, 3:07.0 mp. Hild a
szokott tempóban hagyta ott az utolsó hossz
ban a mezőnyt, míg Lantos és Forrai között
erős harc döntötte el a helyezést. Érdekes
volt, hogy a nyolc induló közül négy UTE s
négy FTC szerepelt. Miért nem inkább slafétás úsznak?
100 hátuszás — próbaverseny: 1. Nagy,
UTE és Bltskey, MESE, holtverseny 1:15 mp.
2. Herendi Un SZUE, 1:19.2 mp. Bitikey re
mek úszásával már-már nyugodt győztesnek
látszik, amikor Nagy olyan finisbe fog, hogy
vereség fenyegeti az egri úszót. De aztán erő»lt s a célba egyszerre csapnak be.
200 m flugyorsmzás: 1. Gyulai, MAC. 2:38.6
mp. 2 Breltm, MAC, 2:A9.6 mp. 3. Nagyiványi,
VTE. 2:50 mp. Gyulai ideje respektáhilis.
100 m hölgygyorsaszá* — prőbaverseny: 1.
Lenkey, m .kér., 1:114! mp. 2. Mzgasházy,
Tatabánya, 1:20.6 mp, 3. Kraszner. MUE, 1:21
mp. Tóth Ilonka és hhtllász nem indult, külö
nösebb verseny tehí. ki sem fejlődhetett, Len^eU győzött, ahogy akart. Magasházy jó tréner
kezében még Igen sokat fejlődhet.
4X200 m gyor*a*z4*l*féta — Herendi ArJur-vándordiJ: 1. UTE (Jakab. Boros, Halasy,
Szabados) 9:50 mp. 2. SZUE 9:59 mp. 3. FTC
10:51 mp. Mindvégig érdekes és izgalmas ver»cny, amelyben hol a SZUE, hpl bt UTE veze
tni. de aztán Szabados letörte a szegedi re
ménységeket.
VIHAROS PONTRABLÓDÉLUTÁNT RENDEZ
TEK A MEGBABONÁZOTT KÉKFEHÉREK
MTK—MAC 2^ (2:0)
ügy látszik, vannak még csodák, mert az el
múlt hetek alapján senki sem várta az MTKtói azt. amit meg tudóit lenni: pontrablá-d a
•ligetiektől.

Meglepően jó volt a kékfehér csapat,
kifogástalan összjátékkal operáltak, csak a lövésben nem volt szerencséjük. Igaz, hogy
„„ ezt
viszont egalizálta a MAC-nak az a fatális
* ’
pechje, hogy
■ megítélt két négyméteresét kapufára
dobta.
A MAC-ban Ivády kétnapos betegsége miatt
— gyöngén s csak azért szerepelt,
--------- .*, merl
nagyon
erre a válogatóbizottság kérte fel.
MTK: Bory—Homonnal, Hazai—Szabó—Brandy, Rajky, Keserű I.
MAC: Ludvig—Ivády, Csorba—Kánásy—
Halász II., Keserű II., Vérlesy.
Az MTK fürge támadásainak jegyében telik
el a félidő nagyrésze, amelyből különösen
Rajky dopplerei emelkednek ki. Mintaszerű
a kékfehérek védelmének munkája. Huzamos
MTK-fölény után Hazai—Rajky—Szabó összjátéka következik és Szabó beejtett labdája
meghozza az első megérdemelt gólt. 1:0. Utána
Keserű I. kicselezi Halászt, majd átad Rajky.
nak, aki becsuztatja a labdát a hálóba. 2:0.
Még Brandy bombája jelent veszélyt, aztán
vége a félidőnek.
Az első félidő remek játéka alaposan fellel*

késit! a kékfehérek közönségét, amely pem ta
lál hirtelen magyarázatot sem a nagy forma
javulásra. Stratégiai tervek foglalkoztatják a
szünetben az MTK-t, mert
minden áron meg akarja nyerni a mecreetAztán következik a még izgalmasabb második
félidő. Kánássy Jó helyzetbe kerül. Keserít 1.
menti, ami menthető, durván faultol, aztán
gyorsan kiáll a játékból s a négyméter**! Kdnátsg lövi. Nincs benne k ős zónát: kapufa.
A bal emberre fogyatkozol! MTK most
MÖruyü ostrom alatt áll
és az ostromol percekig bírja, mert Borg min
dent ved. Végre azonban, aminthogy ez termé
szetes is, a MAC fölénye gólra váltódik és
Csorba hombáia után ismét kompletten áll
szemben egymással a két csapat. t;t. Az MTK
ismét fölényben van, csak egy gól kellene még.
hogy a .MAC megtörjön, Két korner Is adódik,
gól azonban nem. Sőt! Hazai a megugró Vértesyt nyomja viz alá, kiküldik és ismét négy
méteres. Ezt most változatosság okáért Verteey a felső kapufára lövi. Aa MTK föiUlkesedik, briliáns technikai időhúzással próbálja a
MAC előnyét kiegyensúlyozni s mármár sike
resnek is látszik az egészen újszerű Időhúzás,
amelynek főmester* Homonnay, de néhány
másodperccel befejezés előtt kis hiba és Ke
serű II. ejtett labdája megmenti a szigetieknek
legalább az egyik pontot. Nagyon jó volt: Ho
monnag, Hazai ét Bory.

PÓLÓSÉTA A VIZEN
UTE—FTC 19:1 (9K>)
Kényelmes gapollséla a vizen — ez lehetett
a mottója az UTE-nak, amikor visbe uálll. A
nagy formában levő újpestieknek bizony a fél
fogukra is kevés volt az FTC- Potyogtak a
gólok s
csak az UTE szerénységén mulatt, hogy
még nagyobb nem lett a gőlarány.
Az első félidő sürgönystilusban • következő;
Németh—Bozsi—Halasy—Vágó Id). Vágó ka
pufa. Bozsi kapu mellé ejt. Halasy—Betti—
Halasy: hatalmas bomba, 2*0. Folytatva rajtai
Bozmí.bomba 30. Egy kis szünet, aztán Halasy
—Németh—Boztl—Németh szédítő akció 4.O.
Bozsi unatkozik, labdát kap, bomba 50. Végre
Jamet négyméteressel bezárja • félidőt. 60.
Elég unalmas mérkőzés, csak a gólok potyo
gása élénkíti a mérkőzést.. Jamesz szünet után
akrobata mutatványba kezd, két ember között
elmerülve is beröpltl a maga gólját. 70. Utána
az UTE az ablakon dob ki egy gólt, viszont az
FTC Hátg révén • kapun dobja be és ezzel
megszületett a tiszteletgől. 7:1. Még egy négyr. éterest néz el a biró az FTC kárára, árián
Németh, Vágó és Halasy gyors egymásutánban
beállítják a végeredményt. 10:1.

ÓBUDA ÁRFOLYAMA ESETT a „TIPPTÖZSDÉN'*
Hl. kerület—BESZKÁRT 4:9 (2K>)
Nagyon gyönge mérkőzés, amelyből a vi
gaszdijat tulajdonképen a BESZKÁRT-nnk hel
lén* nyernie. Hősiesen tartotta magát a meg
lehetősen gyámoltalan óbudaiakkal szemben s
eközben a szakértők szeme Schaller ragyogó
védőmunkáján erősen megakadt. Az első fél
időben hosezu és kinos aagónia után Musita.
majd az egyetlen agilis Suttr oviit lő gólt. 2:0
Szünet utón ismét Suitroviti szégyenli társai
eredményetelenségét és gyors egymásutánban
két góllal dagasztja a villamosok hálóját.

Anglia kiverte Amerikát
a Davis Cup-böl
Anglia—Amerika 3:2
1875 óta, amióta a Davis Cup-rendszerü
tenniszmérkőzéseket három világrészben le
bonyolítják, az Északamerikai Egyesült Ál
lamok reprezentánsai minden alkalommal
a döntőbe kvalifikálták magukat. A döntő
küzdelmek nagyrészét diadallal aratták le s
még ezelőtt öt-hat évvel is a tenniszvilágbajnokság verhetetlen birtokosainak tekin
tette őket az egész sporttársadalom. Néhány
évvel ezelőtt, amikor Coc/ief-val, a franciák
koronázatlan tenniszkirályával az élén a
francia tenniszgárda soha nem remélt ha
talmas fejlődésen keresztülment, egycsapásra nemcsak az amerikaiak nyomába tudott
jutni, de a világbajnokságot is sikerült tő
lük elhódítani. Az amerikaiak azonban szí
vósan küzdöttek világbajnoki hegemóniájuk
visszaszerzéséért s évről évre csak egy-egy
szetten, vagy gémen múlott a franciák győ
zelme.
Ez évben annál nagyobb szenzáció ere
jével hat a zónaközi döntőben történt
vereségük, as es évben Ismét hatalmas

lendülettel feltörő Halai óriásokkal
küzdő Angliától.
Az első napon a két egyes verseny után ki
re állt a meccs, majd szombaton a páros
mérkőzést az amerikaiak nyerték s
a nagy hare 2:1 arányban billent a ja*
vukra.
Tegnap, vasárnap bonyolították le a másik
két szingli-ineccset, amelyről az alábbi távtáv
iratunk számol be;

Otthon
nyaralóhelyei
jó és rossz időben
unalom ellen biztosíthatja magát a
hetenként megjelenő

SZÍNES
RE6ENVTAR

köteteivel, mely sorozatban czak
kiváló Írók legjobb regényei jelennek
meg. A

SZIKES
REGÉNYTAR
közkedveltsége, illetve a nagy pél
dányszám teszi lehetővé, hogy fil
lérekért pengőket érő könyveket hoz
hatunk forgalomba.

Ez évben meglelentek:
116. Pannhuys: Beteljesült jóslat.
117 Gentile: Az idegen ---------asszony.
118—119. Lola Stelni Leszámolás.
120. Lehne: Késő bánat.
121—123. Helmburg: Anynsziv.
124_____
Anny Wothe:
________________
Harc a szerelemért.
________
125. M. Bernliard: Édes otthon.
126—127. Georg Hartwlg: Alwyne.
128. Courths-Mahler: Mégis kisüt a nap.
129. Gentile: Nemes szív.
130—131. Lola Síelni Vezeklés.
132. I. Dóra Tanner: Magdaléna.
133. Amandy: Gina vőlegény*.
134—135. E- Wcrner: A boldogság virága.
136. Helmburg: Nyári álom.
137. VV. Berg: Akik megtalálták egy
mást.
138—139. I,ehne: Elhibázott lépés.
140 R. Byr: Ut a szívhez.
141. Splnelli: A nevelőnő.
142. Ebenstcfn: Bettina sorsa.
143. Wacbcnhusen: A legkisebb lány.

Legközelebb megjelennek:
144.
145.
146—147.
148.
149.
150.
151.
152.
155.
154—155.
150.

Anny Wothe: Titkok háza.
Krilgrr: Két anya.
Helmburg: Szeretnék szeretni.
K. Tellman: Az élő halott.
Lola Sleln: Az első feleség.
Anny Wothe: Diákszerelem.
Waclittnhuscn:
A
lelkiismeret
szava.
Krickeberg: A feleség becsület*.
Gentile: Dacos szerelem.
Courlha-Mahler: Szegény vándor
madár.
W. Berg: őszi szerelem.

Párizs, julius 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.)
A Davis Cup zónaközi döntője óriási meglepetéMel zárult, amennyiben a mai kél
egyes mérkőzést az angolok megnyerték és
Igy Anglia 8:2 arányban győzött az Egre
stül Államok ellen. Perry 8:8, 3:10, Ö:8,
0:8-ra győzött az Indlszponáltan játsző
Woods ellen, Austin pedig 8:9, 9:8, 7:5-ve
győzte le Shlelds-et.
A Davis Cup döntőjében tehát a védő
Franelaország ellenfele Anglia csapata lesz.

A Pannónia nyolcasa ismét bajnok
Vasárnap délután bonyolították le a csepeli nett. A részletes eredmények a kővetkezők:
Négyévitől verseny kormányauah bajnok:
Dunaágban a magyar *vezösbajnokságokat.
Hungária E. E. 7 perc 47.A ntg. 2. Pannónia
Mint mindig, most Is
E. C. két hosszal
a nyolcas versenyben volt • legizgalma
Sklff: bajnok: Ifj, Scandrp Béla dr. Neptun
sabb küzdelem: ■ Pannónia sorrendben
8 perc 33.1 mp. 2 Vértet János FTC 5 hosszal
harmadszor győzte le a Hungáriát és ra
Kétcvezős verseny kormányos nélkül: baj
gadta el tői* a bajnoki elmet.
nok: Hungária E. E. 8 porc 314 mp. 2. Pan
A négyes versenyben * Hungária szép küzde nónia E. C. 8 perc 58.4 mp. Tiz hosszat.
lem után megvédte bajnokságát a Pannónia
Kettőt párevezős verseng kormányos nélkül;
előtt.
bajnok: Neptun E. E. (Ifj. Szendey Béta dr.
A sklffbajnokság Ismét ifjú Ssendey Béla
Szendeu András) row uvtr 7 p 324 mp.
dr. zsákmánya lett,
Nyolcevezőt verseny kormányossal: bajnok:
aki öccsével együtt rom overben a keltőt pár Pannónia E. C (Domonkos, Gyúrkárig, Klíma,
evezőt bajnokságot h megnyerte. Eszerint le Bartók, fílurn. Ballyn. Szabó, Torók ár., korm.:
hál s Hungária és a Neptun kól-két bajnoksá Zoltán Béla.) fi u 33.5 mp 2 Hungária li. E.
got, a Pannónia pedig egy bajnokságot szer- cgynegycdhosszul. Jó staii után a Pannónia

Mtetára

30 fillér

Kapható trafikokban, vasútállomáso
kon ős egyéb ujságelárusitó helyeken.
——

Előfizetést
• hetenként megjelenő kötetekre el
fogad a kiadóhivatal; negyedévre
f 13 kötet)

Külföldre..

Az eddig megjelent kötetekből szín*
lén bérmentve küldünk postán. Magvarorv.ágba 30 fillérért, külföldre
40 fill. kötetenként.

Sxln&s Regénytár
kiadóhivatala
Uípestit, Vári-ut ff

HÉTFŐI NAPLÓ
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ebeién letveeil. A Hél/U hopló
munkalira. Lvmalb Károly dr
niesnokhor fordult felvll46o,itá,«rt Megkírdcxtült: megfelelnek-e a ualéiágnak azok a
Vita*** aad«aAr>at S. örU«i vAUaztAk ' RAat'Mm l> I
hírek, amelyek usb “ólnak,
“JSíj.,
vezetősége a huszmilliópengős forgótőkékéiBerlin, julius 19.
került as élre • közel egy hosszal vezetett. Ezt
(A Hétfői Napló tudó csőn felvételét elhalasztottat
•g előnyt a Hu nyál iának 1000 méterig elkerült
sítójának
telefonjelenLAMOTTE KÁROLY dr., pénzügyi
behoznia, azonban a Pannónia
csakhamar
•ése.) A Herbsdorfl fürdő
tanácsnok
újabb 3 méter előnyre tett azért. A Hungária
úszómedencéjében
Ber
újra a Pannónia nyomába szegődött,
mely
lin válogatott csapata a a következőket mondotta ■ Hétfői Napló
azonban átvette az iramot és ismét 4 méter
nyugatnémet
válogatott munkatársának:
_ Annyi blronyos, hogy a főváros ezt ■
előnyt biztosított mngának. A Hungária ezután
vfzlpólózóktól 4:3 (3:1)
arányú vereséget
szén- húszmilliós pengős forgólőkekölcsönt felveszik,
fokozatosan lemaradt, úgyhogy a Pannóniá
nak 1500 méternél már egy hoitz előnye volt. vedelt.
a felvétel terminusa azonban még nincs
A vlzipólómeccset uszóverseny előzte meg,
A Hungária ennek ellenére nem adta fel
a
véglegesen megállapítva.
küzdelmet, 1800 méternél félhosszra dolgozta amelynek során
Bnoelhre ctak annyi bizonyai, hogy a feMJe hátrányát és a gyilkos finisben
400 m-es gyorsnszásban Gambl, a tegnapi
leire tor kerül, de ez erek akkor válik aktuáQuer dureh
Berlin
folyamaszóverseny
a Pannónia csak nrgyedhosszal győzőit.
littá, ha a fávárot hiilarUsdnak erre n
győztesének távollétében Páhok starthoz
pénzre valóban tzükeéye lett. A felvételre
A bajnoki számokon kivül még egy négy
állott, de csak harmadik helyen végzett
érért kellett előre felhntalmazíjt kírndnl a
evezős is volt palánkos hajók részére, amelyet
a Nemzeti Hajót Egylet kormányos négyese az 5:29.6 mp alatt győző berlini Fáhsicke és törvényh.l6»4Ri bizottság közgyűlésétől, mert
a nyári izünet alatt a törvényhatíeágt bízott
nyert row ovcrbnn 8 p 27.2 mp alatt.
Gold mögött.
táp nem fog közpyülétt tartani. A világpiaci
helyzet folytonosan ingadozik. Nézetem sze
rint
most voln. ■ legkevésbé .Ik.lm.e Idő
pont ■ felveendő kőlesőn kamatának a
megállapítására.
.4 felhatalmazás birtokában akkor vehetíaf
fel a kölcsönt, amikor arra éppen Szüksé
günk van, felesleges költségtöbbletet ódz
nánk tehát a fővárosnak, ha ezt a pénzt előbb
vennők fel, mint amikor arra a főváros ház
A Boráros-térl híd munkálatai pár héten belUl megindulnak tartásának
valóban szüksége van. Annyi bizo
— Az óbudai híd építése októberben vagy novemberben nyos, hogy ezt
a
húszmillió
pengőt nem vesszük fel egy
kezdődik — A gyárak a tél folyamán készítik a hidak alvázát szerre egyösszegben,
hanem csak részle
tekben.
Julius 23-án, vagyis ezerdán délben ül
gedi, a Boráros-térl híd földmunkálatait
Az első részletet előreláthatólag szeptember
ősste Búd János kereskedelmi miniszter
fogja elvégeztetni, a tél folyamán pedig
elsején vesszük igénybe. Minden tekintetben
elnöklétével a hídépítési alap kezelésére
a vasgyárakat fogja foglalkoztatni a
arra törekszünk, hogy a főváros érdekeit meg
alakilott bizolság, amelyben a főváros nyolc
hidak vázának a készítésével.
védjük. Kizárólag ez okból történt a felvétel
taggal van képviselve. Ennek a bizottság A Boráros-térl hid előbb készül el, mint az elhalasztása.
nak a feladatkörébe tartozik minden olyan óbudai, bár a kereskedelmi minisztérium
A Hétfői Napló munkatársának értesülése
intézkedés, amely a két Duna-hid megépí részéről hangsúlyozzák, hogy a kormány az szerint a főváros ebből a húszmillió pengőből
tésével van összefüggésben.
Az ülésnek óbudai hid megépítését is sürgősen szüksé egyetlen fillért sem fordít beruházásokra. A
teljes kölcsönösszeget forgótőke céljaira fog
rendkívül fontos napirendje van, amennyi gesnek tartja.
ben
A Hétfői Napló munkatársának a keres ják használni.
kedelmi
minisztériumból
szerzett
informá

ezen döntenek véglegesen a Borárostérl bld építkezési munkálatainak vál
ciói szerint az óbudai hid munkálatainak Hn EÍNUCQ szakorvos
H H OVna-kn Vér-, bőr- és nemíbeteeeka kiadására szeptember közepén kerül sor. Sll"
lalatba adásáról.
nek reudel egész nap
Mihelyt a munkálatok kiadásáról megtör Az óbudai hid földmunkálatait csak tavasz- ^^hTTóczi-u<3z, 1. em. i. Rókusssl szemben.
szal lehet majd megkezdeni, a vasszerkezeti
ténik a végleges döntés, azonnal meg lehet
munkálatok az érdekelt vasgyáraknál azon
— A MEFHOSz, a Párisi Magyar Diákegye
kezdeni az építkezést. A vállalatba adás után
ban már a télen megkezdődnek. A kormány sület Utazási Osztálya rendezésében legközómég egy két belet Igénybe vesz az építke
lebbi párisi kéthetes és egyhónapos tanulagy
tervezi,
hogy
a
két
hidat
négy
év
alatt
zési munkálatok megindításának az előké
építi fel. Kérdéses azonban, hogy minden inányutjait augusztus 2-án és augusztus 17-én
szítése, most már azonban nem kétséges,
kor elegendő pénz ált-e majd rendelkezésre. rendezi. A részvételi díj rendkívül olcsó, diá
hogy néhány héten belül ualóban megindul
A főváros január elsejétől kezdve tartozik koknak két hétre 240 pengő, kísérőknek 300
az építkezés.
pengő, arcképes vasul! igazolvánnyal bíróknak
csak hozzájárulást adni, bár az ingatlanát
A hidépitési munkálatok nagyjából kél ruházási illetéket már felemelték. Ez év vé 290 pengő. Egy hónapra diáknak 318 pengő,
részre oszlanak. Egyrészről földmunkálato géig nagyobb összeget tud a főváros tarta kísérőnek 378 pengő, köztisztviselőnek 368
pengő. A julius 23-án és augusztus 23-án
kat kell végeztetni, másrészről pedig mun lékolni, úgyhogy a főváros évi kétmillió induló 6 napos kedvezményes londoni kirán
kához jutnak a vasgyárak, amelyek a híd vá pengős hozzájárulása biztosítottnak látszik. dulás Páriából diáknak 137 pengő, kísérőnek
zát készítik. A kormány úgy tervezi, hogy Arról, hogy a kormány a hídépítés céljaira 184 pengőbe kerül. Rendkívül nagy az érdek
augusztusban, szeptemberben és októberben kölcsönt vegyen fel s ezt a kölcsönt későbbi lődés az augusztus 6-án induló németországi
időpontban törlessze a fővárosi hozzájáru (22 nap, 485 pengő), az augusztus 8-án induló
konstantinápoly—athéni (15 nap, 430 pengő),
mindaddig, amíg az időjárás megen
lásokból, tudomásunk szerint nincsen szó. német-angol-francia (22 nap, 533 pengő) és a
Svájc—feísőolaszországi (13 nap, 380 pengő)
tanulmányi kirándulásra. Különösen ajánlhat
juk, mint legtöbb üdülést és látványosságot
nyújtó, az augusztus 4-én induló 20 napos
keletsvájc—felsőitáliai tavak: déltirol—dolomi
tok—karintia—semmeringi tanulmányutat, mely
nagyrészben autóbuszon történik. Részvételi
dija 595 pengő. Érdeklődőknek minden utazás
sal kapcsolatos kérdésre felvilógositást ad a
párisi Magyar Diákegyesület Utazási Osztálya,
Budapest, IX., Ferenc-körut 38, földszint 2.
Vasárnap egy wcekendezö társaságnak dóan egy kis ládikóhoz hozzáláncolva tar Hivatalos óra d. u. 4—6-ig. Telefon: Automata
szokatlan kalandban volt része a római totta.
872—74
fürdőnél, az úgynevezett Kissingtelepen.
Korán reggel a kis csimpánz valami
Több nő és férfi haladt a Dunapart felé, uton-módon elszakította a láncát és meg
mikor az egyik utca kereszteződésénél
szökött. Weinsteinné arra kérte az ottlévőfotovzakOslatétian, Mowmimket, segítsenek neki elfogni kedvenc állat
rorsier kflnrt W. Telefon Jötte! 830-8S
furcM állat ugrott eléjük két lábra
ját.
állva, a fogalt vicsorítva.
Most hosszas hajsza kezdődött a majom
Magas, sovány, csimpánz-majom volt a
vasárnapi meglepetés, amely neki akart után, amelyet egyik fáról a másikra hajtva,
majdnem
a Dunapartig kergettek. Végre
rontani a társaságnak, de aztán a nők si
kimerült a kis csimpánz és zi
koltozására
fölmenekült az egyik utszéli azonban
Cslllagtura Szolnokra. A
Hungária Autó
hálva
került
meg egyik törpe akácfa ága
fára. Olt ugrált az ckzótikus állat egyik ág
mobil Club augusztus 2-ón, vasárnap országos
ról a másikra, éles, fenyegető hangokat zata között.
csillngturát rendez automobilok és motorkerék
Ekkor
az
üldözők
egyike,
Kelemen
hallatva.
párok részére Szolnokra. A túrára Szolnok vá
A szokatlan lármára sokan összegyűltek Manó gyári tisztviselő
rosa egy értékes vándordíját tűzött ki azon
megragadta a majom elszakított lán
a fa alatt. Mialatt azon tanakodtak, hogy a
klub részére, mely legtöbb benevezett tagjával
cát, annak a segítségével lerántotta a
szcmmelláthalóan dühös állatot miként le
érkezik időn belül Szolnokra. A cslllagtura vég
fáról, az ölébe kapta és diadalmasan
helne ártalmatlanná tenni, előkerült a ma
célja Szolnok, Tisza szálló, a Tisza partján. A
fölmutatta a tapsoló közönség felé.
jom tulajdonosa is özvegy Weinstein Sáncslllagtura útvonala és távja tetszésszerlnti, be
dorné személyében. A termetes, idősebb nő Addigra odaért özvegy Weinsteinné is, rá nevezhető knlcgóriakülönbség nélkül bármely
lélekszakadva rohant kedves állatja után ütött egyet-kettőt a csimpánzra, mint a szóló vagy oldalkocsis motorkerékpár, vala
és kétségbeesve tördelte a kezeit.
rossz gyerekre szokás, mire az megszelí mint háromkerekű cyclecar, valamint minden
Elmondta hirtelen, hogy tavaly kinn járt dülve ugrott az ölébe és hízelkedve meg automobil, mely a hatósági forgalmi szabá
látogatóiban a fiánál, Weinstein Gézánál nyalta az arcát.
lyoknak megfelel. Beérkezettnek számit az a
Amcrlkábnn, ahol annak Virginia állambnn
A rómaifürdői riadalom ezzel véget ért. nevező, aki a cslllagtura napján, d. ?. Hí 11 és
virágzó farmja van. Az akkor még alig A tömeg szétoszlott, Weinsteinné pedig Jíl2 óra között a szolnoki Tisza-szálló előtti
párhónapos majmot Weinsteinné a
fiától láncánál fogva boldogan vezette haza a kis célvonal alatt áthalad Az Időben beérkezettek
kapta ajándékba, magával hozta és állan csimpánzot.
a Hungária Automobil Club díszes emlék
plakettjét nyerik. Nevezések a Hungária Auto
mobil Club titkárságához Budapest, VIII.,
Rökk Szilárdít. 22. intézendők.
Autós felvonulás as oceánreplllö magyar
aviatikátok tiutelctére. A magyar óceánrepülő
hősök fogadására alakult Nemzeti Bizottság
felkérésére a KMAC vállalta a folyó hó 20-i
délutáni nagy ünnepségeit autós felvonulásá
nak megrendezését. Az aulók hosszú sora
szolgál majd az óceán repülők részére kíséretül
Lamotte Károly dr. pénzügyi tanácsnok nyilatkozata
a Géllé rt szállótól a Millenlumi emlékoszlopig.
A föviro, törvén,h»l6»*Rl
, napra a bankok bezárását rendelték el, meg Az óccánrepülök autója elölt halad el az
nviri .lilnrl .1611 tnrtotl ulotló k6igy(Uf,ei> akasztották a fővárosi forgótőkekölcsön fel autósesoport az egész útvonalon, majd vissza
•IhalArrula. ho«y
"<> n /öv.trn. vétele érdekében megindított tárgyalásokat.
vezetőségének húszmillió pengős forgótoké Etek a tárgyalások kedvezően haladtak előre. kíséri ax öceánrepülőket az ünnepségek étin
kölcsön felvételére.
At Időkörben kiadott Eredetileg úgy tervezték, hogy n főváros ezt helyétől a Gellért szállóig.
Az autósok hétfőn délután
5 Arakor gyű
pénzügyi nükségrendelctek, amelyek három a húszmillió pengős forgótőkekölcsönt már
Teklntae mrg Fttldea Béla

Viclorla BUTOR-szalónJál

Páhok vasárnap
harmadik lett

Szerdán döntenek Búd kereskedelmi
miniszternél a hídépítési munkálatok
vállalatba adásáról

Egy elszabadult majom
riadalmat ofiozott vasárnap
a római fürdőben

Amatormunküit megvárhatta

autóSáplíT

Budapeal, 1931 JuHus 20i ■
lekeznek a Műegyetem dunaparti oldalán, <hol
minden áutó külön nemzetiszinü jelzéssel |ei.
ellátva. Oszlopsorba állítva vonulnak e|
autók a Geüért-szálló előtt, ahol az óceán,
repülők diszaulója csatlakozik az oszlop möaé
Együttesen vonulnak a Millcniumi emlékmű',
hőt.
A KMAC felkéri a budapesti aulótulajdono
sokat, hogy a felvonuláson mennél nagyobb
számban jelenjenek meg.
Országos csillagfára. A Hungária Autó,
mobil Club 1931 augusztus hó 2-án országos
csillagturát rendez Szolnokra. Szolnok városa
egy értékes vándordíját adományozott, amelyet
azon klub nyer, amely legtöbb benevezett tag.
jával érkezik meg a szabályok szerint Szol,
nokra. Bárki benevezhet, akinek hatósági ve
zető Igazolványa van. Benévczhetők továbbá
az automobilok, valamint a szóló motor pótülése és a mellékkocsik utasai, kik beérkezés
esetén szintén díjazásban részesülnek. Beérke
zettnek számit az a nevező, aki a csillagtura
napján, 1931 augusztus hó 2-án, vasárnap
d. e. 2411 és Jíl2 óra között a szolnoki Tisza
Szálló előtti célvonal alatt áthalad. Idő előtt,
vagy idő után hcérkezők diiazásban nem része’
sülnek. Nevezési zárlat 1931 julius 31-én, d. u.
6 órákor. Nev-ezések a Hungária Automobil
Club titkárságához. Budápest, VIII., Rökk Síilárd-u. 22 intézendők.

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek
Jelentősebb esemény nem volt a programon,
mégis élénk érdeklődés kísérte a vasárnapi
versenyeket. Sportszempontból a kétévesek
részére kiirt Balatoni dij vált ki a program
számaiból, melynek értékét csak kis mezőnye
csökkentette, mert bizonyos, hogy az eddig is
mert négy legjobb kétéves állott startjához.
Tévedés nélkül lehet ezt mondani a szeren
csétlen startja miatt rosszul szereplő Orlowról
is, melynek külleme és nagyszerű származása
garantálja mai kudarcának hamaros jóvátéte
lét. Az értékes dijat az őszi yearlingpróbák so«
rán legjobbnak bizonyult Timur Lénk nyerte
meg Diadal és a favorit Palesi előtt. Érdeket,
hogy a győztes a mezőny legjobban elhanya
golt lova volt, aminek oka a Szigeti istálló ed
digi formánkivüliségében rejlett. Az első fu
tamnak a Szent István dij két komoly jelölt
jének fíendesnek és Sempernek találkozása
adott értéket. Ezúttal Rendes bizonyult jobb
nak, de a nagy díjban Scmper alighanem előtte
végez, mert akkorra teljes lesz ma még szem
látomást hiányos kondíciója. Imponáló győzclme szerint, szép karrier előtt áll a negyedik
futam győztese Sunday, a nagy favorit Do it
nowl-ban azonban még többször csalódik a
közönség. A kettösfogadások két handicapjét
Sárkány és Szigliget nyerték. A doublét foga
dók ezúttal rosszabbul jártak a kettősfogadás
osztalékával, mintha a két lovat halmozták
volna, mert a halmozás csaknem hatvanszoros
kvótát tett volna ki, a 37-szeres double-kvótával szemben. A napot a már régen esedékes
Párta győzelme zárta le. A részletes eredmény
a következő:
I. FUTAM: 1. Horvát A. Rendes (8:10 reá)
Csuta, 2. Semper (pari) Teltschik, 3. Ármány
(4) Szenté. Fm.: Herbstzcitlose, Tót.: 10:19. —
II. FUTAM: 1. Hadik huszárok Sárkány (5)
Rózsa, 2. Pálma (3) Csuta,
3. Kereső (tK)
Schejbal. Fm.: Páratlan II. Pici, Bon soir, Cipou. Emlék, Nebuló. Habar!,
Arme Gredl,
Csipkerózsa. Tót.: 10:63, 18, 19, 14. — in.
FUTAM: 1. Szigeti N. Timur Lénk (4) Balog,
2. Diadal (1JÍ) Schejbal, 3. Pálosi (pari) Esch.
Fm.: Orlow. Tót.: 19:01. — IV. FUTAM: 1- Mr.
C. Wood Sunday (2) Schejbal, 2. Sas (10) Gu
tái, 3. Csicsóné (12) Csuta. Fm.: Do it nowl,
Légy ott!, Prix-Fixe. Tót.: 10:24, 15, 26. — V.
FUTAM: 1. Lajtos E. Szigliget (5) Klimscha,
2. Cornette (3) Esch, 3. Feldherr (4) Rózsa.
Fm.: Bonyodalom, Cselepatak, Módos, Vallo
más, Lórmás II, Harangvirág, Happy End,
Árboc, Goodluck, Moring. Tol : 10:93, 29, 40,
32. — VI. FUTAM: 1. Vilmos huszárok Párta
(4) Kaszián F., 2. Fogas (3) Teltschik, 3. Kaengánv (4) Blackhurn. Fm.. Galiba, Tartós, Balalaiká. Tót.: 10:50, 27, 21. — A kettősfogadá
sok
kvótája a Sárkány—Salgllget-doublére
5:184.

A főváros a húszmillió pengős
kölcsönt részletekben veszi fel,

az első részlet szeptember 1-én lesz esedékes

A szerkesztésért é» kiadásért felel’
Dr ELEK HUGÓ
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