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MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:
Egy évre 5 pengő « Félévre 2'50 pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 25 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2'50 dinár, Németországban 10 
pf. Olaszországban 1 Ura, Romániában 5 lei
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DR* ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Erzsébet-körut 4. szám 
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8. sz (Glóbus nyomdaj 
Telefon: József 308-96.

Vasárnap (d. u. 4-től): Aut 245-81, 100-431

Önként jelentkezett a hitvesgyilkos borbély

Peri Tivadar Henydrgyaros es dr. Peri 
Ödön ügyvéd ellen bűnvádi leijelentést 

tettek egy bérház körüli harc miatt
izgalmas affér az Abbázia kauehazban rendőri beavatkozással

Tegnap délután három óra tájban nagy 
'feltűnést kellő affér játszódott le az Abba- 
zia-kávéházban, ahol

egy Ismert fővárosi ügyvédet megtáma
dott egy kenyérgyári Igazgató.

Délután három óra tájban Rosenberg 
Sándor dr. ügyvéd megjelent az Abbazia- 
kávéházban, hogy ott tartózkodó ismerőseit 
fölkeresse. A bejáratnál találkozott Peri 
Ödön dr. ügyvéddel és testvérével, Per/ Ti- 
yadar kenyérgyári igazgatóval.

A két Peri testvér megszólította őt.
rAz ajtóban rövid beszélgetés folyt le, az
után mindhárman bementek a kávéházba. 
'Rosenberg Sándor dr. és Peri Tivadar 
helyet foglaltak egy asztalnál. Néhány pilla
natig tárgyaltak, azután a szomszédok csak 
azt látták, hogy

Rosenberg Sándor dr. fölkel az asztal
tól és otthagyja Peri Tivadart

Peri ebben a pillanatban fölugrott, utána 
lépett és kezével

a gyanútlanul távozó ügyvéd felé súj
tott.

Á szomszéd asztaloknál ülő vendégek föl
ugráltak és az affér láttára odasiettek és

lefogták Pert Tivadart, akit ■ dulakodás 
közben ütések Is értek.

A kávéház személyzete rendőrt hivott, aki 
azután Peri Tivadart átkisértb a VI. kerületi 
kapitányságra, ahol az ügyben megindítot
ták az eljárást.

A kávéházban lezajlott affér hátterében 
egy bérház-részvénytársaság körül keletke
zett bonyodalmas ügy áll.

Két és fél esztendővel ezelőtt megalakult 
® Központi Épitő Részvénytársaság, amely 
fölépítette a Pannonia-utca 34. számú bér- 
liázat. A részvénytársaság tagjai 250 rész
vényt jegyeztek. Ennek a fele dr. Rosen
berg Sándor ügyvéd és Meister Jenő szap
pangyáros tulajdona, a részvények másik 
fele pedig Peri Ödön dr. ügyvéd és Peri Ti
vadar kenyérgyáros birtokába került.

Néhány hónappal ezelőtt a részvénytár
saság számlát kapott a Walla-féle cement
gyártól. Ez a gyár készítette annakidején 
a Pannonia-utcai bérház cementmunkáit.

A Walla-gyárnak Peri Gyula a tulaj
donosa, Pert Ödönnek és Peri Tivadar

nak a testvére.
A XValla-gyár hatvanezer pengőt számlázott 
a cementmunkákért. A számlát szakértő 
építészeknek adták át, akik megállapították, 
hogy a követelés túlzott, a munkáért legfel
jebb harmincöt-negyvenezer pengő járna, 
m,re az érdekeltség megtagadta a számla 
kifizetését.

A Walla-cég ezután azt kérte a részvény
társaságtól, hogy adjanak neki hatvanezer 
Pengőre bekebelezési engedélyt a Pannonia- 
utcai bérházra. A részvénytársaság termé
szetesen ezt is megtagadta.

Annál nagyobb volt azután a meglepetés, 
mikor julius végén kiderült, hogy a hatvan
ezer pengős bekebelezés megtörtént a 
Walla-cég javára. Ez a bekebelezés a Meis- 
ter Jenő és Rosenberg Sándor tudta nélkül 
történt,

tehát a Peri Gyula-féle vállalat javára 
eszközölt bekebelezést a másik két Peri

testvér adta, a társérdekeltség tudta és 
beleegyezése nélkül.

Mélsler és Rosenberg ezekután törlési pert 
inditottak és ezt a telekkönyvben is felje
gyeztették. Ezenkívül egyéb intézkedést is 
foganatosítottak. Körlevelet küldöttek a na
gyobb budapesti bankokhoz. Ebben a kör
levélben érlesitették a bankokat a történtek
ről és

figyelmeztették őket, hogy hozzájárulá
suk nélkül történt a bekebelezés,

nehogy a követelést valaki cedálhassa.
Egy nappal a fertály előtt újabb esemény

ről értesült a Meister—Rosenberg érdekelt
ség. Kiderült ugyanis, hogy a Pannonia-utca

A kereseti és forgalmi adó felemelé
sével, a magasabb tisztviselői* fizetések 
leszállításával foglalkozik elsősorban 

a harminchármas bizottság
A képviselőház hétfőn tartja a nyári szünet 

előtt utolsó ülését, amelyen harmadszori olva
sásban elfogadják a felhatalmazási törvény
javaslatot, megválasztják a 33-as bizottság 
képviselőtagjait és döntenek a gazdasági bizott
ságnak a jegyzői fizetésekre vonatkozó javas
lata felett.

A 33-as bizottságba jelölendő képviselők sze
mélye körül egész vasárnapon folytak a ta
nácskozások. Rubinek István dr. az egységes
párt ügyvezető elnökének vezetésével.

Mint jólinformált helyről értesülünk, a fel
hatalmazási törvény alapján megalakulandó 
33-as bizottságnak elsősorban a bevételek foko
zásának kérdésével kell foglalkoznia s etekin- 
tetben több javaslat kerül majd megvitatásra.

Szó van mindenekelőtt a kereseti adó fel
emeléséről, a forgalmi adónak három szá

zalékra való újbóli visszaállításáról.
Ennek a két adónemnek a felemelése biztosra 
vehető, annál is inkább, mert ezeknél nincs 
szükség semmiféle különösebb adminisztrációs 
munkára, hanem egyszerűen nz eddig fizetett 
kereseti adó helyett gnególlapitják a felemeli 
összeget, aminthogy a forgalmi adó felemelé
sének adminisztrációja sem kíván semmiféle 
költséges előmunkálatot.

A kiadások csökkentésére vonnlkozólag első
sorban az V. fizetési osztálytól felfelé lenne 
szó flzctésleszállitásról, mig az alacsonyabb 
fizetési osztályok javadalmazását változatlanul 
hagynák meg és ott csupán a kereseti adó fel
emelése csökkentené tulajdonképpen a fizeté
seket

34. számú ház lakói körlevelet kaptak, 
amelyben közölték velük, hogy a részvény
társaság összes igazgatósági tagjait törölték,

csak Peri Ödön és Peri Tivadar marad
tak Igazgatósági tagok és a ház gond

nokságával Peri Ödönt bízták meg.
Ezen az értesítésen Peri Ödön és Peri Tiva
dar szerepelt mint aláíró.

A Meister-fé\e érdekeltség érthető megle
petéssel fogadta ennek a körlevélnek hirét, 
mert hiszen

sem Meister, sem Rosenberg dr. nem 
tudtak arról, hogy a részvénytársaság, 
amelynek részvényei felerészben az 

övék, közgyűlést tartott volna.

Mikor utánanéztek, kiderült, hogy a hivata
los lapban annak idején megjelent egy hir
detmény arról, hogy a részvénytársaság Peri 
Ödön dr. irodájában közgyűlést tart. A hir
detményen „Igazgatóság" aláírás szerepelt. 
Kiderült az is, hogy a Peri-testvéreken kivül 
ezen az úgynevezett közgyűlésen még két

A Hétfői Napló munkatársának volt alkalma 
beszélni egy magasabb állású tisztviselővel, aki 
teljesen távol áll a politikai élettől, de rangjá
nál fogva a fizetéscsökkentésben érdekelve lesz. 
A tisztviselők fizetésredukciójára vonatkozólag 
az illető a következőket mondotta:

— Bármilyen fájdalmas is, azonban tekintet
tel az államháztartás nehéz helyzetére, a ma- 
gy. r tisztviselői kar bizonyos nyugalommal 
fogja fogadni az esetleges fizetésredukciót,

azonban csak akkor, ha azt látják, hogy 
nem csupán a tisztviselői kartól kívánnak 

áldozatkészséget.
Ha az V. fizetési osztálytól felfelé csökkentik 
n fizetéseket, akkor ebben részesednie kell a 
képviselőház tagjainak is, akik tudvalevőleg 
közel vannak javadalmazás tekintetében a IV. 
fizetési osztály utolsó fokozatához. Volt ugyan 
errevonatkozólag konkrét indítvány a Ház plé
numa előtt, azonban Farkas Tibor képviselő 
ezzel a javaslatával teljesen egyedül maradt. 
Pedig ha tőlünk áldozatokat kivánnak, akkor 
kötelességük a képviselőház tagjainak is ugyan
ilyen áldozatkészséget tanúsítani. Nem beszélek 
most azokról, akiket általánosságban álláshal- 
mozóknak szoktunk nevezni, de mindenesetre 
szembe kell nézni most már azzal is,

hogy azok a képviselők, akik nyugdijat 
kapnak, vagy az egyik, vagy a másik Illet

ményeikről mondjanak le.
Vagy legalább Is annyit el kell érni, 

hogy a nyugdíjas tisztviselő ne kapjon tel
je* képviselői fizetést, hanem ba nyugdiját 

részvényes vett részt, olyan részvényesek^ 
akik

fejenként 5—5 darab részvénnyel sze
repeltek, a Meister—Rosenbcrg-féle 125 

darab részvénnyel szemben.
A két résztvevő közül az egyik a Walla-gyár 
könyvelője, a másik pedig a két Perl-Üvétí 
sógora volt.

A Meister—Posenóerg-érdekeltség ezek* 
után a hatósághoz fordult és

az ügyészségen közokirathamisitás, hűt
len kezelés és egyéb bűncselekmények 

miatt bűnvádi följelentést tett.
Erről a lépésükről körlevelekben értesítették 
a Pannonia-utcai bérház lakóit. Egy ilyen 
körlevél a Peri-testvérekhez került és Peri 
Tivadar, mikor az Abbazia-kávéházban ta* 
lálkozott dr. Rosenberg Sándorral, erre vo* 
natkozóan kérdést intézett hozzá.

A beszélgetés során keletkezett azután az 
az affér, amelynek folytatása a hatóságok 
előtt leesz. _____

felveszi, abban az esetben az Ilyenek ré- I 
szére állapítsanak meg, mint képviselőnek. 

Jelenléti dijat
és igy legalább bizonyos mértékben a teljesített 
munka után kap külön honoráriumot. A kép- 
viselőház körülbelül százötven ülést tart esz
tendőnként. Ha az illető tisztviselő azokon 
részlvcsz, akkor megszolgálta a jelenléti dijat, 
de igy véget lehet vetni annak az anomáliának 
is, hogy fiatal állami tisztviselők egyszerűen 
otthagyják a szolgálatukat, nyugdíjba mennek 
azért, hogy képviselők lehessenek.

Ha tehát arról van szó, hogy mindenkinek 
áldozatot kell hozni nz államháztartás rendbe
hozására, ebben az áldozathozatalban vegyen 
részt tényleg mindenki s elsősorban azok, akik
nek elöl kell járni jó példával és akik n vá
lasztásokon kétségtelenül azt hangoztatták, 
hogy a hazáért, a magyar népért, mindé náldo- 
zalra készek.

Ma megalakul a har
minchárma* bizottság
A 33-as bizottság mngalakulása, illetőleg je

lölése körül még mindig nem tisztázódlak * 
különböző politikai ellentétek A szociáldemo- 
kratapárt és a Független Kisgazdapárt a leg
határozottabban visszautasították a részükre 
felajánlott bizottsági helyeket azzal, hogy

nem hajlandók a bizottság munkájában 
részlvcnnl.

A felhatalmazási törvényjavaslat tárgyalásánál 
a kormány részéröl módosító indítvány ada
tott be a bizottság tagjai Mámának felemelő*
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aéről * éren Indítvány szerint 39 tagja lett 
volna a bizottságnak s így rkartnk az ellenzék 
réseire as eredetileg felajánlott 5 hely helyett 
9 helyet biztosítani

A módosító indítvánv azonban ugyanarra a 
sorsra jutóit, mint a többi indítványok: ur elő
adó visszavonta azokat, neiiogy a törvényja
vaslat tárgyalása elhúzódhatták Ilyenformán 
cank 83 hely betöltéséről van szó. Miután a 
szocialisták és a Gaal Gaaslon-párt nem veac 
r'srt a bizottságban, ez az öt ellenzéki hely 
jutóit volna a többi ellenzéki pártoknak. Amint 
áronban jó forrásból értesülünk, az ellenzéki 
számottevő pártok közül

csapán a azabadelvMpárt hajlandó a bízott 
aághan tag> ágo! vállalni:

mig a Vázsonyi párt, h Ériedrí eh-párt — amely 
pártok tulajdonképpen a púrloakiviil| címen 
kaplak volna bizottsági helyei — nem fognak 
résztvennl a bizottság munkájúban.

A pórlonklvüli ellenzékiek közül — mint 
értesülünk — Kültag Tibor ugyanazon az ál
lásponton van, mint a szabadelvűpárt s igy 
Rassnyékkal együtt el fogja fogadni a részükre 
felajánlott bizottsági Irelyeket.

l.gvébként a vasárnapi nap folyamán maga 
az egységespárt vezetősége sem döntött még 
a bizottság tagjainak személyét illetőleg és 
erre vonatkozólag csupán kombinációk vannak.

A Hétfői Napló munkatársa beszélt erre vo
natkozólag Rubinek Istvánnal, az cgységespárt 
ügyvezető elnökével, aki kijelentette, hogy

a Jelöléseket Illetőleg még folynak a meg
beszélések, az ellenzék részvétele a bizott

ságban még nincs teljesen tisztázva.
Amint értesülünk, az egységespárt hétfőn a 
képviselőház ülésének megkezdése előtt érte
kezletet tart n képviselőházban s ez alkalom
mal fog dönteni a 33-as bizottság tagjainak 
jelölése ügyében.

(elajánlotta neki, hogy költözzék hozzá, 
szívesen megosztja vele kétszobás Ma ud
vart lakását, gondoskodik az ellátásáról Is, 

anyja azonban erről hallani sem akar.
Neki nincs módjában hatvan pengős tartásdijat 
fizetni anyjának, mert csekély nyugdiját tarló- 
zások terhelik.

Bázelben vasárnap foglalkoz
tak a Magyar Nemzeti Bank 

helyzetével is

Negyedórával elkéstek a szécsényi 
választás elleni petíció beadásával
Báró Orosdy Fülöpné rövidesen végleg igazolt képviselő lesz

pengő kerüljön forgalomba a jelöltek ré-

Basel, aug. 2. 1 
A Nemzetközi Fizetések Bankja székházában ma, vasárnap délután a jegybankok' 

kormányzói értekezletet tartottak, amely elhatározta, hogy a Nemzetközi Fizetések 
Bankja holnap összeülő Igazgatótanácsának javasolni fogja a segitőblzoltságnak szóm- 
hatra, augusztus 8-ra való összehívását. A segltőbizottság ezt az első ülését Baselben 
fogja tartani.

A bankkormányzók továbbá félhivatalos értekezletükön Ausztria és Magyarország 
jegybankjainak helyzetét Is megvitatták, errevonatkozóan azonban határozatokat nem 
hoztak.

A szécsényi választási kerületben tudvalévő
lég heves választási harc utón kisebbségben 
maradt nz egységes párt hivatalos jelöltje: 
Krúdy Ferenc és a küzdelemből báró Orotdy 
Fülöpné ötvenegy szótöbbséggel került ki győz
tesen, keresztény szódul ista programmal

Krúdy Ferenc pártja azonban nem nyugodott 
bele « bukásba és a választás után nyomban 
megindult az adatgyűjtés a petícióra, amely el 
Is készült pontos határidőre. A peticionálók — 
hír szerint — olyan komoly adatokat gyűjtöttek 
össze,

hogy blzIoMn számítottak arra, hogy a 
közigazgatási bíróság meg fogja semmi

síteni báró Orosdy Fülöpné mandátumát.
Ezért különben nem nagyon bánkódtak volna 
a szécsényi kerület választól, mert mindkét 
pártnak olyan költséges volt a választása, hogy 
a kerület kibírta volna azt,

hogy az uj választáson Ismét 150—200X100

özéről.
Egy kis véletlen azonban — mint értesülünk — 
egyrészt biztossá tette most már báró Orosdy 
Fülöpné mandátumát, másrészt megfosztotta a 
szécsényi kerület választóit attól, hogy újra 
megfelelő meggyőző eszközök élvezete mellett 
— gyakorolhassák alkotmányos jogaikat.

A petíciót ugyanis kedden délben 1 órakor 
kellett volna beadni a közigazgatási bíróság
hoz bizonyos összegű költségbiztosítékkal fel
szerelve.

Politikai körökben azt beszélik, hogy a pe
tíció benyújtása — elnézés következtében — 

a végső terminus után egy negyedórái ké
séssel — tehát kedden — egynegyed két 
órakor adatott be és Így azt a közigazgatási 
bíróság — n késés miatt — minden tárgya

lás nélkül elutasítja.
Ilyenformán báró Orotdy Fülöpné már is vég
leg igazolt képviselőnek tekinthető.

vasárnap délután önként 
leientkezett a szentmárton- 

kátal gyilkos borbély

A német kormány 
legújabb rendelete 
a bankbetétekről

...... " Berlin, aug. 2.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának tele/onje- 

lrillése.) A b|rnduliul kormány újabb rcu- 
1 őrletet adott kl„ amellyel a bankbetétek 

forgalmát szabályozza. A rendelet szerint 
‘ 300 márkáig terjedd bankbetétet mindennap 

kivehetnek betétesek n bankokból. Ugyan
csuk 300 márkáig terjedd Összeget kötelesek 
kiil/elnl a bankok azoknak a betéteseknek.

akik külföldre utaznuk. Szabályozza a ren
delet a külföldi átutalásokat és kimondja, 
hogy postautalványon korlátlan összegűt 
pénzt lehet külföldre küldeni. A csekk ut
ján való külföldre átutalás korlátozása azon
ban érvényben marad. Végül úgy Intézkedik 
a rendelet, hogy a bankbetétekből szabadon 
felvehető 10 százalékos betétösszeg egészen 
nyolcezer márkáig terjedhet.

Két nap óta az ország valamennyi rend
őrhatósága Bene Mihály, a szentmárton- 
kátai gyilkos borbélymester után nyomoz. 
Bene, mint ismeretes, pénteken délután 

megölte feleségéi, majd megszökött.
Vasárnap délután egy sovány, összetört, 

idősebb férfi jelent meg a budapesti 
ügyészségen.

— Bene Mihály vagyok,
én követtem el a szentmártonkátal 

gyilkosságot, tartóztassanak le
— ezzel állított be a soros ügyészhez, aki 
erre átkisértette a főkapitányságra a férfit 
Itt azután részletes beismerő vallomást 
tett.

— 56 éves vagyok és
32 esztendeig békés, harmonikus há

zaséletet éltem feleségemmel, 
aki most 52 esztendős. Az utóbbi időben 
azonban anyagi gondjaim miatt idegeim 
valósággal összeroppantak. Talán ideges 
állapotomnak tudható be, hogy felesé- 
g, ,

féltékenykednl kezdtem,
attól féltem, hogy egy fiatalemberrel tart

fenn barátságot, akivel együtt el a kárnál 
tenni láb alól.

Ezután a gyilkosság előzményeit és le< 
folyását mondotta el Bene Mihály. Pénte« 
ken ebédután ismét fellángolt féltékeny- 
ségi mániája, kirohant a konyhába, majd 
visszatért a hálószobába, ahol felesége 
aludt.

A konyhából hozott hatalmas konyha
késsel az alvó asszonyra támadt és 
ötször szúrt a szerencsétlen nő testébe. 
Bene Mihályné nyomban meghalt, a 

gyilkos pedig elmenekült.
Pénteken a község halárában bujkált, 
majd feljött Budapestre, itt csavargott a 
Ligetben, aztán elhatározta, hogy önként 
jelentkezik vasárnap az ügyészségen. A' 
gyilkos borbélymester, aki csöndes, szó* 
moru hangon adta elő vallomását, Így fe
jezte be mondanivalóit:

— Most már nyugodt vagyok. Nem 
félek attól, hogy ők kelten megölnek. 
Bene Mihályt beismerő vallomása után 

a rendőrségen letartóztatták s ma, hétfőn 
adják át a szentmártonkátal csendőrség
nek.

Mussolini vasárnap szenzációs 
békebeszédet tartott

A rossz asszonnyal a vétkes férj 
sem köteles együtt élni 

és uj otthont kereshet magának

Róma, aug. 2.
Mussolini n rnvenini városi vízvezeték fel

avatása alkalmából beszédet mondott.
— A fasiszta kormány, — mondotta — 

» fasiszta rendszer és a fasiszták maguk a 
békét akarják. A békét akarjuk miden 
állammal, a távolinkkal, a közeliekkel s a 
közvetlen szomszédainkkal;

a békét akarjuk,
nem azért, mintha félnénk a háború kocká
zataitól, hanem azért, mert hatalmas mun
kába kezdtünk és a legrövidebb időn belül 
ki akarjuk emelni az olasz népet a jelen ba
jai közül

A tömeg frenetikus tapsorkánnal fogadta 
a Duce beszédét.

Königsegg • Fidél gróf özvegye 
szülői tartásdij cimén beperelte fiát, 

akitől havi 60 pengőt követel
Egyik legelőkelőbb s valamikor leggazdagabb 

erdélyi magnásfamília kálváriája bontakozik ki 
abból a furcsa perből, mely a budapesti tör
vényszéken kezdődött most. Anya és fin állanak 
egymással szemben a bíróság előli:

özvegy gróf Königsegg Fidélné beperelte a 
flát, Ifjabb Königsegg Fidél grófot szülői 

tartásdij megítéléséért
A nyolcvanhárnm esztendős Königsegg gróf

né, aki jelenleg Aradon lakik, keresetében elő
adta. hogy férje még a háború elölt királyi en
gedéllyel

értékesítette nagykltcrjcdésü hllblzomá-

•161 |Ar, ha

férfiingét
RUBINSTEIN Ingapectal latinál

KIRÁLY IT 17 versibe
Ai emelkedő Irányzat dacára a cíg varaanyan klvdl átlő 
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Allaaóóan BOOO darabból válaaaUiatl

nyál.
Nem sokkal azután, hogy a hitbizományi bir
tokot eladta, kitört a világháború s az idős 
Königsegg gróf

nagyösszegü hadikölcsttnt Jegyzett, ezen
kívül különböző záloglevelekbe és érték

papírokba fektette pénzéi.
Mire a háborúnak vége lett, n gróf hatalmas 
vagyonából semmi sem maradt. A papírok el
értéktelenedtek, a hadikölcsönért nem kapott 
semmit, ugy hogy szegényen halt meg. A grófi 
házaspárnak két leánya és két íla volt — mond
ják ■ peres iratok. — A leányok férjhezmen- 
lek előkelő állású, vagyonos férfinkhöz, a fiuk 
közül pedig az Idősebb flu: Königsegg Fidél 
gróf mint rokknnt huszártiszt tért haza a há
borúból és alezredes! ranggal ment nyug
díjba. A flnlal Königsegg Lajos gróf pe
dig ismert nevű Afrlka-kutató volt s több 
érdekes könyv jelent meg, amelyekben tfr*kai 
vadúszknlandjairől és nz egzotikus tájakra ve
zetett expedíciójáról számolt be. Nemrég Kő 
nigsegg Lajos gróf elhunyt. Elmondja a kere
set art is, hogy a nyolcvanhároméves özvegy 
grófné! leányai támogatják, de fia nem jullnt 
számára semmit sem és ezért

kéri a bíróságot, kötelezze Ifjabb Könl<*rqg 
FI«WI grófot, hogy szülőt tartásdíj rímén 

hasi hatvan pengőt fizessen anyjának.
Königsegg Fidél gróf édesanyja keresetével 
szemben előad la a bíróságon, hogy igen szűkös 
anyagi vistonyok körött él. feleségével és gyer
mekeivel. Amikor öl édesanyja felszólította a 
támogatásra,

A tflfváayacák most fog ítéletet hóul 
Königsegg grófné szülői tartásdíj perében.

A házasságok felbontásának megnehezítését 
illetően figyelemre méltó ítéletet hozott a bu
dapesti bíróság egy válóperben. Az Ítélet

megállapította a férj részéről a legsúlyo
sabb házastársi kötelességszegés fenforgá- 

gását,
az erkölcstelen életmódot és a házasságtörést 
és ennek ellenére is a házasságot az asszony 
hibájából felbontotta.

A férj azért akart válni feleségétől, mert 
megállapította, hogy

as asszony több mint két éven át az ő 
tudta nélkül egy Idegen férfi udvarlását 

fogadta
és többszőr éjnek idején a lakásból eltávozott, 
máskor pedig, amikor erre mód kínálkozott, 
a férfit lakásában is fogadta. Az is megállapi- 
tást nyert, hogy az asszony az udvarlóval 
többször elutazott és amikor a férfi az asz- 
szonyt mór megunta, tőle szabadulni igyeke
zett,

ai asszony öt szerelmével üldözte.
A bíróság előtt a nő tagadta a férj vádjait, 

a tanuk azonban ellene vallottak. Ekkor az 
asszony kezdte vádolni férjét azzal, hogy a 
különélés ideje alatt

egy másik növel közös háztartásra lépett.
A férj ezt nem is tagadta és igy történt, hogy 
noha az alsóbiróságok az asszony vétkességéi 
mindenben megállapították, az újabb kúriai 
gyakorlatra hivatkozással a keresetet mégis 
elutasították azzal, hogy

a férj, aki maga Is vadházasságban él, 
nem kérheti a házasság felbontását

és nem tekinthető olyan egyénnek, akire nézve 
a házasság folytatása lehetetlen lenne.

A legfelsőbb bíróság azonban a döntést 
mégis megváltoztatta és

a házasságot az asszony hibájából felbon
totta.

Az ítélet szerint mindkét fél súlyosan meg 
szegte ugyan a« házastársi kötelezettséget, sőt 
n férj ma is egy másik növel él együtt, ennek 
ellenére sem lehel a férjet arra kényszerí
teni, hogy n házastársi életközösséget foly
tassa. Megállapította ugyanis a bíróság, hogy 
amikor a férj a háborúban bevonult, hadifog
ságba cselt és a béke megkötése után sem 
tért vissza, nz. uszony pedig a közös lakásból 
eltávozott, nem tért vissza odn akkor sem, 
amikor a férj később hazaérkezett.

Nem lehet tehát csodálni, hogy as üresen 
talált családi tűzhely helyett a férj magá

nak más otthont keresett.

mert a férfi valóban rá van szorulva arra, 
hogy nehéz munkája után öt az asszony gon
dozza. A történlek után viszont nem lehet a 
férjtől követelni, hogy feleségét visszavegye és 
így a házastársi viszony tényleg annyira fel
dúltunk látszik, hogy a felek azt már tovább 
nem folytathatják. _____

NYÍLT-TÉR
(E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget ) 

a szerkesztőség.)

Ötszáz pengő 
lutalom!

Elveszett a Margitszigeten a Hungária Eve
zős Klub előtti sétányon egy platina gyöngy
lánc, briliánsokkal kirakott platina go
lyócskákkal. Becsületes megtaláló vagy 
nyomravezető ÖTSZÁZ PENGŐ JUTALOM
BAN részesül. Leadható a főkapitányságon, 
vagy a Margitszigeti nagyszálló titkárságá

nál.

Magyar Légiforgalmi Rt.
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Hazahozták külföldről Os a 
Schuiartzer-szanaföriumba 

unták Farkas iránt
P rutfönuns házassági honvodalom szorepföla bünuádt fel- 
jaioitást tolt az ünvászságen - n uizsgáföbiró eirendoite 

Farkas Irán almsáiiapotának uiabb mesuizsgáiását
Nemcsak a társasági köröket, hanem 

legújabban a hatóságokat is foglalkoztatják 
már annak a viharos és regényes házassági 
ügynek a bonyodalmai, amelynek közép
pontjában Farkai Elemér országgyűlési kép
viselő huszesztendős leánya, Farkas Irén 
és dr. Daikovich Sándor ismert fiatal pesti 
ügyvéd áll. Mint ismeretes, a fiatalok elje
gyezték egymást, de a házasságot Farkas 
Elemér ellenezte, mire a lány vőlegényének 
rokonaihoz utazott, amikor azután vissza
került Budapestre, orvosszakértők vizsgál
ták meg s az orvosi vélemény alapján

egy külföldi elmegyógyintézetbe vitték 
be Farkas Irént.

Közben azonban egyéb események is történ
tek. A Jeány Fehér vármegye árvaszékéhez 
fordult és olt kérte, hogy érvényesítsék há
zasságát, tekintve, hogy apja, aki egyben 
gyámja is, ellenzi ezt. Az árvaszék azonban 
anélkül, hogy a leányt meghallgatta volna, 
meghozta döntését, amelyben

Farkas Irén keresetét elutasította.
rA leány ügyvédjei fellebbezést jelentettek 
he az árvaszék határozata ellen, úgy, hogy 
legközelebb már a felsőbb közigazgatási ha
tóságok foglalkoznak a házasság ügyével.

Mialatt Fehér vármegye árvaszékét fog
lalkoztatta a házasság ügye, a leány ügyvéd
jei valóságos nyomozást indítottak annak 
megállapítására, hogy hol tartózkodik a le
ány. Ebben a nyomozásban maga Farkas 
Irén sietett az ügyvédek segítségére: a leány 
egyik levelet küldötte a másik után pesti is
merőseinek és hozzátartozóinak s ezekben a 
levelekben elmondta, hogy

Tullnban, egy osztrák elmegyógyinté
zetben helyezték el, ahol szomorú hely

zetben van.
Most azután érdekes és meglepő fordulat 

következett be az osztrák elmegyógyintézet
ben gondosan őrzött Farkas Irén ügyében. 
!A tuilni intézetben orvosszakértök jelentek 
meg, akiknek véleménye alapján azután

Farkas Irént egyik éjszakáról a másikra 
elhagyta az osztrák intézetet és Ausz
triából egyenesen Budapestre nozták és 
itt a Schwartzer-szanatóriumban helyez

ték el a leányt.

A pletyka és rágalom elől halálba 
menekült egy fiatal leány

Életével bizonyította be ártatlanságát
A Váli-ut 4. számú ház egyik lakásában hol

tan találták Kovács Anna 24 esztendős háztar
tási alkalmazottat. A fiatal szobaleány

gázzal mérgezte meg magát
és mire öngyikosságát fölfedezték, már halott 
irojt.

Az életunt leány búcsúlevelét nem ievélpa* 
pirosra, hanem egy papírzacskóra irta, amely
bén előző nap hozott árut egy közeli fűszer- 
űriéiből. A papírzacskó mindkét oldala apró 
betűkkel van teleirva. Elkeseredetten panasz
kodik, hogy amióta felkerült vidékről Buda
pestre,

állandóan üldözték ellenségei, 
édesanyjához hazug leveleket írtak, azt akar
ták elhitetni vele, hogy leánya Budapesten 
rossz útra tért.

A szerencsétlen Kovács Anna nem tudta el

Meglepő fordulat a margit- 
hidi autógázolás ügyében

A rendőrség nyomában van a gázoló 
Bugatti-kocsl vezetőjének

A főkapitányságon negyedik napja folyik 
« nyomozás a Margilhid pesti hídfőjénél 
történt autógázolás ügyében és

■ nyomozás vasárnapra érdekes forduló
ponthoz jutott.

int ismeretes, a hídfőnél Elischer László 
fiisztrkereskedősegédet elgázolta a Bp. 28— 
366. rendszámú öuj/nf/i-versenyautó és a 

.4 legnagyobb titokban érkezett meg néhány 
nappal ezelőtt Budapestre Farkas Irén s 
nyomban a Schwartzer-szanatúriumba vit
ték.

A leány ügyvédjei ezután a meglepő for
dulat után tovább folytatták harcukat, 
amelynek az a célja, hogy megállapíthassák, 
hogy Farkas Irén semmiféle elmebajban 
nem szenved és semmiféle szükség nincs 
arra, hogy elmegyógyintézetben Őriztessék. 
Miután azonban az ügyvédek harca mind
eddig hiábavaló volt, most olyan lépés ki
vetkezett Farkas Irén ügyében, amely már 
a bűnügyi hatóságoknak is dolgot ad.

A Hétfői Napló értesülése szerint, Far
kas Irén nevében ügyvédje bűnvádi föl jelen
tést tett a budapesti királyi ügyészségen.

Személyes szabadság megsértése elmén
Ismeretlen tettesek ellen tette meg u 

följelentést Farkas Irén,
aki ebben előadja, hogy nem létező betegsé
gének ürügye alatt személyes szabadságától 
jogtalanul megfosztották, leghevesebb tilta
kozása ellenére vitték az osztrák elmegyógy
intézetbe. Kéri, hogy ebben az ügyben az 
ügyészség sürgősen indítsa meg a nyomozást 
és vizsgáltassák meg őt ellenőrző orvosszak
értőkkel.

— Minthogy a velemszületett jóizlés és 
nevelés folytán még a mai rettenetes hely
zetben sem akarok biinvádilag senkit sem 
megnevezni — végződik Farkas Irén elke
seredett hangú feljelentése — viszont a sze
mélyes szabadságom megsértésének bűncse
lekménye kétségkívül fennforog, nem látok 
más kivezető utat, mint az előadottak alap
ján

az ügyészségnél oltalmat kérni e felje
lentés formájában.

így került most már az ügyészség elé is 
a romantikus házassági ügy. Információnk 
szerint, a királyi ügyészség a feljelentés 
ügyében megindította a nyomozást és indít
ványt is tett a vizsgálóbírónak arra, hogy, 
Farkas Irén, elmeállapotát hites törvény
széki orvosszakértőkkel vizsgáltassa meg.

A vizsgálóbíró el Is rendelte, hogy Far
kas Irén elmeállapotát a törvényszék 

orvosszakértői felülvizsgálják.
A vizsgálatot e héten folytatják le.

viselni, hogy az utóbbi időben már édesanyja 
is úgy látszott, mintha hitelt adna ezeknek a 
hazug leveleknek s ezért, mint írja,

életével bizonyltja be ártatlanságát.
A papírzacskó egyik oldalára a legapróléko- 
sabb részletekben beszámol arról, hogy mire 
költötte azt a pénzt, amit szolgálati helyén ke
resett. Valósággal.

naplót vezetett
és még az is szerepel a kimutatásban, hogy 
mikor küldött haza csomagot, mennyibe került 
annak tartalma és mennyit fizetett a szállítási 
költségekért. Az utolsó tételek közölt még az 
is szerepel, hogy

mennyit dobott ■ templomi perselybe
és hány fillért adott az utszéli koldusnak. A 
tragikus sorsú leány holttestét a törvényszéki 
orvostani intézetbe szállították.

vezető a gázolás után megállás nélkül to- 
vúbbrobogolt cs elmenekült. Több biciklista 
és gépkocsivezető üldözőbe vette, de a gá
zoló autó átrobogott a hídon és a budai 
oldalon eltűnt.

A gázolás után egy órával megjelent a 
főkapitányságon Németh Sándor mecha

nikus. 

aki előadta, hogy a neki javításra átadott 
Bp. 28—366. rendszámú versenyautót o 
Sas-utca 4. számú ház elől, mig ő egy ba
rátjánál tartózkodott, ismeretlen tettes el
hajtotta. Pár órával később megtalálták a 
Karácsonyi-utcában az ellopott autót és az 
időközben elhangzott tanúvallomásökbói 
megállapították, hogy az az autó gázolt és 
robogott tovább a Margithidon, amelyet a 
Sas-utca 4. számú ház elől elhajtottak. Az 
autógázolás és nz üldözés szemtanúi közül

tizen Jelentkeztek a főkapitányságon
és valamennyien az autó utasaira nézve 
igyekeztek hozzávetőleges személyleirást 
ndni. Egy egész detektivesoport hajszolja az

Csodálatos gyomoroperációt 
végzett egy budapesti sebész
tanár René Brentane néger 

bankigazgatón
Repülőgépen hozták Budapestre a pácienst, 

akin külföldön nem tudtak segíteni
Az orvosi köröket most élénken foglal

koztatja egy szenzációs műtét, amely hal
latlan perspektívákat nyit meg a gyomor
sebészet terén. Nem kisebb dologról van 
szó, minthogy

egy Ismertnevü budapesti sebésztanár 
együk páciensének gyomrát a szónak leg
szorosabban vett értelmében megfordította. 
A műtét minden tekintetben kitünően sike
rült, a páciens már lábbadozik és néhány 
napon belül normálisan étkezhet, szóval 
megkezdheti uj életét — megfordított gyom
rával.

A megfordított gyomra ember 
egy algíri néger bankigazgató, René 

Brentane,
aki Európa összes nevezetesebb sebészeit 
felkereste, hogy súlyos gyomorfekélyét meg
gyógyítsák. A néger bankigazgató legutóbb 
Berlinben és Bécsben járt, az ottani sebész
tanárok azonban különböző hosszadalmas 
eljárásokkal kísérletezlek, diétákkal és 
mindazzal, amit hasonló esetekben aján
lani szoktak. Brentane igazgatónak végül 
egyik berlini ismerőse ajánlotta az ismert 
budapesti sebésztanárt. A néger bankigaz
gató ekkor már testileg egészen leromlott 
állapotban volt, úgyhogy járni sem tudott.

Berlinből táviratozott Budapestre a se
bésztanárnak, hogy repülőgépen érke
zik, készítsen mindent elő a műtétre, 

mert az rendkivül sürgős.
Brentanet repülőgépre tették és az egyik 

berlini sebészklinika asszisztense kisérte 
Budapestre. A repülőtérről betegszállító 
autón

Árdrágító perrel, elzárással fenyegetik a vidéki 
hatóságok az áremelésre készülő pékeket

Búd Jánostól kértek segítséget a sütők
Kállay Miklós államtitkár és a budapesti pé

kek között létrejött megállapodás szerint a 
pékek a kenyér nyolcíllléres áremelésével 
hárítják át a fogyasztókra a .lisztárak tetemes 
emelkedését és az államtitkár körátiratban ér
tesítette a vidéki hatóságokat, hogy azokban 
a helyiségekben, ahol a sütőiparosok a kenyér 
árát nyolc fillérnél többel emelték,

ne avatkozzanak a sütőipari termékek 
árainak alakulásába.

A vidéki hatóságok azonban több helyütt en
nek ellenére is minden rendelkezésükre álló 
törvényes eszköz felhasználásával megakadá
lyozzák a sütőiparosok áremelését.

Somogyvármegye alispánja
a kaposvári sütőiparosok ellen árdrágítás eljá
rás megindítását helyezte kilátásba, mert a pé
kek a kenyér árának hat fillérrel való feleme
lését tervezték.

Egerben
az alispán hatósági kenyérüzletet állított fel és 
a kenyér árát ebben tiz fillérrel kisebb összeg
ben állapították meg a sütőiparosok kenyér
árainál.

Jászberényben a rendőrkapitányságra hi
vatták a sütőiparosok vezetőit

és közölték velük, hogy árdrágitási eljárást in
dítanak ellenük, ha a kenyérárakat nem szál
lítják le* Az adonyi főszolgabíró

elzárással fenyegette meg Báthory Miklós 
ráckcresrturl sütőlparoel. ha a kenyér árát 

felemeli. 

autós banditákat és megvan a remény, hogy 
a legközelebbi napokban kézrekerülnek az 
autó utasai. Vasárnap délelőtt ugyanis

érdekes s egészen uj Irányban Indult 
meg ■ nyomozás.

Az eddig elhangzott vallomások különösen 
Niedetkirchner Gáspár klinikai tanársegéd 
vallomása és egyéb bejelentések tették szük
ségessé a nyomozás uj irányban való kiter
jesztését. Ma még korai volna beszélni 
azokról a motívumokról, amelyek szüksé
gessé tették a nyomozás kiterjesztését, de 
rendőri körökben remélik, hogy

rövidesen meglepő és érdekes fordulat
tal nyer megoldást

a különös gázolási ügy.

egyenesen a szanatóriumba szállították. 1 
Néhány óra elteltével, miután tüzetes ront* 
^en-vizsgálaton esett át, mór a műtőaszta
lon feküdt. A műtétet helyi érzéstelenítés
sel hajtották végre és összesen ötnegyed
óra hosszat tartott.

A maga nemében páratlan műtét lényege 
az, hogy az clfekélvesedett részt kivágták, 
majd a gyomorszéleket összevarrták, végül 
a sebésztanár

uj gyomornyllást készíteti.
A műtétet megnehezitette az a körülmény, 
hogy az elfckélyesedett terület igen nagy 
volt, úgyhogy a gyomornyilást a gyomor 
másik oldalán kellett készíteni. Ennek kö
vetkeztében a műtét után

a gyomor helyzete is megváltozott és 
most már fordítva foglalt helyet a has

üregben.
A hasonló gyomormütétekkel először 

John Buzié manchesteri orvostanár kísérle
tezett, aki azonban nem jutott odáig, hogy 
a gyomor helyzetén is változtasson, az ö 
műtétéi abból állottak, hogy az. elfekéiyese- 
dett részt kivágta és más helyen készíteti 
nyílást. Ez az eljárás azonban csak azokban 
az esetekben vezetett eredményre, amikor a 
fékélyesedés kezdetleges stádiumban volt.

Egyébként
a néger bankigazgató néhány napon 
belül elhagyja a budapesti szanató

riumot,
hogy megfordított gyomrával, az orvosi 
fantáziának a remekével visszautazzék 
Algírba.

A szeghalmi járásban a főszolgabíró a kenyér 
árának négy fillérrel való felemelésébe sem 
egyezett bele. Mindezek miatt

a Magyar Siltők Országos Szövetsége fel
terjesztéssel fordult Búd János kereske

delmi mlnlszterhes
és sürgős közbelépésre kérte. Másik felterjesz
tésében a hatósági kenyérüzemek felállítást 
terve ellen foglal állást a szövetség és arra 
kéri a minisztert, hogy ezek felállítását aka
dályozza meg.

Kenyérmegállapltóblzottságok felállítását 
indítványozza a felterjesztés

és annak sürgős elrendelését, hogy a kenyér* 
megállapitóbizoltságok óllal megállapított ára
kat a vidéki hatósógok mindenkor irányadónak 
tekintsék a kenyér árának megállapításánál.

A Magyar Sütők Országos Szövetsége egyéb
ként

augusztus 18-án közgy űlést tart.
amelyen a magyarországi sütőket érdeklő ösz- 
szes kérdések tárgyalásra kerülnek. Így tár
gyalják a bok-ttarendelct szerintünk sérelmes 
rendelkezéseit, n vidéki hatóságoknak a ke
nyérárak megállapításába való beavatkozását, 

a háziipari kenyérsütés! rendelet kérdését, 
a kis sütőiparosok forgalmi adójának meg
szüntetését, a sütemény- és kenyércsere végle
ges abbahagyósót, az egységes liszttlpusok 
ügyét, a hatósági kenyérórmegállapltóst és a 
bérsülés kérdését, továbbá a sütőipari tőzsdei 
képviseletek ügyét. Ezen a közgyűlésen egyéb
ként Staub Elemér dr. nv. államtitkárt a szö
vetség disztagjává választják.

Vásároljon augusztusi vásárunkon sokat — olcsón!

REISZ ÁRUHÁZAK Ül. -VafitWta 23
vósárl cikkek UzletUnk 72 kirakatában I Áthat Aki
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Bosnyák Géza felsőházi tag 
életveszélyes kalandja 

a robogó, kigyulladt autón
Nagykanizsa, aug. 2.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 
terítése.) Kalandorflhnbe illő országúti sze
rencsétlenség játszódott le szombat délután 
Nagykanizsa közelében.

Bosnyák Géza felsőházi tag éa Mhcfal 
András földbirtokos

családjukkal együtt látogatóba mentek egy 
somogymegyel földbirtokos ismerősükhöz. 
Az országúton

az autó kigyulladt,
a soffőr egyszerre észrevette, hogy a gép
házból lángok csapnak ki.

A lángoló autó többszáz métert rohant 
as országúton, 

majd a soffőr megállította a rohanó kocsit. 
A bennülöket annyira megrémítette a lát
vány, hogy mozdulni sem tudtak ülésükről. 
Szerencsére a sofför nem veszítette cl lélek
jelenlétét és

egymásután emelte ki az autóból a 
rémülettől tehetetlen utasokat.

Az autó ekkor már teljes lánggal égett. Meg
akadályozni természetesen nem lehetett a 
lángok terjedését, úgy hogy a kocsi ott az 
országúton tökéletesen porráégett.

Harminc ember fulladt az Idei 
rontás Közben a Dunába

Hegy ismeretlen dunai halott var agnoszkálásra
A főkapitányság élalvédclml osztályán teg

nap délelőtt megdöbbentő mcgállnpttásra ju
tottak. Slatlazlikal kimutatást készítetlek nz 
elmúlt hónapok eltűntjeiről és munkájuk az- 
tál a szomorú mcgálliipltáaial végződött, hogy 

aa eltűntek csaknem hatvan százaléka a 
Dunábun lelte halálát.

As Idei különösen nagy kánikulában az em
berek a meleg elöl valósággal meneküllek a 
Duna htls hullámaiba és bizony a szegények 
nem Igen tudták megfizetni a drága strand
fürdői belépődíjakat s igv kénytelenek voltak 
a szabad Dunára menni fürödni. Májusban in
dult meg a fürdőzési szezon és mór ebben a 
hónapban nyolc halottja volt a szabad dunai 
fürdőzésnek. Ez a szóm a többi hónapokban 
még jobban emelkedett a

julius végéig a Duna pesti szakaszán több 
mint harminc áldozata van a fürdőzésnek.

Természetesen a dunai halottak nagy része 
olyan egyén, aki nem tudott úszni, vagy me
részségében a Duna olyan szakaszaira kalan
dozott, ahol szigorúan tiltva van a fürdés. A 
dunai fürdés halottjai közül eddig egy-kél ki
vétellel majdnem valamennyit sikerült ngnosi- 
kálnia a rendőrségnek, ellenben négy olyan 
dunai halott van, akinek n személyazonossá- 
Iát még nem tudják, s mind a népi/en őnyyll- 

osság köveikésiében kerülhettek a Dunába,

Halálra készül a halmaz
újvárosi háromszoros gyilkos

Debrecen, augusztus 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen- 

tété.) A debreceni ügyészség fogházában várja 
a sorsát Szabó Sándor, a balmazújvárosi ször
nyű gyilkosság lettese. Szabó, mint ismeretes. 
Balmazújvároson behatolt Kecskés Sándor gaz
dálkodó lakásába, ahol Kecskésnél ét egyik 
gyermekét meggyilkolta, a másik gyermekei 
pedig olyan súlyosan sebesitette meg, hogy né- 
hángnapi szenvedés utón a kórházban kiszen- 
vedelt.

A háromszoros gyilkosság tettese elfogntásn 
óta

teljes apátiában tölti az idejét a fogház 
cellájában.

Állandóan arról beszél, milyen büntetés vár rá. 
Vasárnap pedig arról faggatta őreit, hogy váj
jon mikor Ítélik halálra. Miután őreitől nem

Párisi interjú Major Henrikkel, 
aki karikaturistából újra portréfestő 

lett és talán kasa jön Pestre
Pária, augusztus 2.

(A Hétfői Napló tudósit ójától.) Nagysza
lonta. Nagyvárad, a pesti Otthon Kör, Berlin 
és végül Newvork. ládák Major Henrik, min
dig emelkedő karrierjének, csupán a világhír 
zenitjén megálló étapjalt. Azonban a művész 
sorsutja még Itt sem ismer pihenést. Miután 
párvonalas, de gyakran megbocsájtbatatlan 
ceruzarajt.il lu.-ghódltottók, nem csupán 

mert valamennyiökön ruha van.
A négy agnoszkálatlon halott

az elmúlt napokban került a törvényszék or
vostani intézetébe. A Ferenc Józscf-rakpart 
irányúban

egy huszonöt-harminc évesnek látsző nőt 
fogtak ki 28-án a Dunából Banánsárga kötött 
dzsemper, barna selyemruha, ugyanolyan 
színű selyemharisnya és fekete félcipő van 
rajta. 165—170 cm. magas, barnnhaju. A du
nai teherpályaudvar közelében, a, Kén-utca 
irányában

egy 18 év körlili nőt
vetett partra a Duna, fehérpettves vöröses 
ruha, fekete félcipő van rajta, különös érde
kesség, hogy a Jobb kezére egy fehér tseb- 
kendő van kötue. A csepeli Dunaágban 

egy 26—28 évesnek látszó nő 
került partra, sárga szalmakalap, szürke ruha, 
testszinii harisnya, fekete félcipő van rajta. A 
negyedik ismeretlen halott, férfi. A Római
fürdőnél fogták ki ezelőtt három nappal.

Huszonöt-harminc éves lehet
sötétkék kabát van rajta, csikós ing, fekete 
félcipő. Valószínűleg napszámos lehetett. Az 
ismeretlen dunai halottakat a nagyközönség 
segítségével igyekszik agnoszkúlnl a főkapi
tányság.

kapott feleletet kérdéseire, ereket mondotta:
— Nem lehet más az én büntetésem, mint 

a hltófa. Már most készülök a halálra.
Adcbrecenl ügyészség vezetője maga elé ve

zettette tegnap n háromszoros gyilkost és meg
kérdezte tőle, védőjéül kit kíván választani.

— Nem kell kérem nekem védő, nem segíthet 
az én törtömön senki — válaszolta Szabó Sán
dor.

Az ügyészség vezetője ezekután Intézkedett, 
hogy az ügyvédi Kamara rendeljen ki közvédőt 
a rablógyilkos védelmének ellátására.

A gyilkosság! bűnügyben egyébként értesü
lésünk szerint

szeptember első felében tartják meg a fő
tárgyalást

a debreceni törvényszéken.

Európa nagyszakállu kritikusait, de Newyork 
és Hollywood Werthcimkasszáit is.

Major Henrik visszahallott, élete első és 
legnagyobb saerelme, a festészet felé.

Kis Időre búcsút mondott Amerika gazdag, 
de tulhnngos bulldingjeinck és szobrászok meg 
festők kikerülhetetlen végzeteképp,

Párlst kereste fel.
Elegáns, kényelmes műtétemben, a Mont- 
aouris park környékének egyik csöndes utcács
kájában lakik

A „Hétfői Napló" tudósítójának kérdésére, 
először Budapesttől beszél.

— Kerek három esztendei® nem voltam ott
hon. Azt hallom, azóta még szegényebbek és 
szomorúbbak lettek hajdani barátaim. Jóma
gam

frissen, sok életkedvvel dolgosom 
és amint érezni fogom, hogy valami újat és 
érdekeset csináltam, klállitoK. Azután talán 
haza is elmegvek.

Hatalmas atdkrjénck felét, már elkészült 
képek töltik he. Ha talán egy pillanatig arra 
gondoltam; hogy ez az uj pólfordulása nem 
egyéb, szeszélyes jókedvnél, el kellett Ismer
ni uj, hogy tévedtem. Ezek, a szintén

Irónlkus portrék
ugyauolynn művészi szenzációt fognak kel- 

Ileiil, mint annakidején. Icgehő skiccel.
—■ Pária gyönyörül — s»nkad fel belőle Jő 

adag elragadtatás. — Minden utcasarkára, 
mind-n hídja mögé feaf*M érdemelne. Ami 
épp ezt Illeti, festői \ . is, de hogy égé-

yU 5000 pengős díjon ííi9ül a Magyaréira- 

alap külön dijjaí Jutalmazza á győztes 
pályamunkát

5 győztes nő és férfi szerepet 
kap magyar filmeken 

^JzinHAzi&T-Ln

szén őszinte legyek... tehetségtelenek. Rí- 
pacskodó, majmoló üzletemberek. A művész 
kommerciális is csak akicor lerz, ha művész 
marad. Hogy magamról beszéljek,

vannak többé, vagy kevésbé sikerült, egy 
feketekávéval, vagy sok ezer dollárral 

megfizetett rajzaim, 
de soha élelemben nem dolgoztam anélkül, 
hogy a munkám, legalább magamat, művészileg 
is nem elégített volna ki.

— Beszéljen Amerikáról...
— A viszonyok rosszabbodtak, de Európá

hoz képest még mindig kitűnőek. Majd
mindent elértem,

amire csak művész, hazulról áhitozhatik, de

Halálba ment a leánya alán
Gázzal megmérgezfc magát az elhagyott férj, 

mert a felesége elvitte tőle kisleányát
/» Csengery-utca 12. számú hát egyik 

földszinti lakásában holtan találták Horváth 
József 29 éves szabót. Horváth bezárkózott 
lakásába, kinyitotta a gázcsapot és mire a 
házbeliek hazatértek,

holtan akadtak rá.
Horváth már napok óta foglalkozott öngyil
kossági tervekkel. Pár héttel ezelőtt ugyanis

elhagyta a felesége
és magával vitte kisleányát, Magduskát Is 
a szabósegéd ettől kezdve buskomorrá lett. 
A rendőri bizottság több búcsúlevelet talált 
asztalán, amelyekben meghaló szavakkal 
búcsúzik ismerőseitől és különösen érzé
keny hangon kisleányától. Arra kéri kisleá
nyát, hogy soha ne feledkezsen meg édes
apjáról, aki nagyon szerette; de 

itthon, azéit csak Európában érzem magam...
— Az amerikaiakt
— Főleg a farmok egyszerű parasztjait s«e- 

retem. Ismerni, egész Amerikát ismerem. A 
bostoni majompet esküd tjeitől. Maurice Cft«» 
valieriy mindenkit lerajzoltam.

Még a múltról beszélünk Major Henrik, 
mióta csak dolgozik, karikaturista volt. Raj
zolt úgy a háború, mint a forradalmak alatt 
Szerette Nagyváradot, Pest irodalmi kávéhá
zalt és mindenné; jobban a bihari kis faluk 
parasztjait

Most fest. Nem adok többet egy esztendőnél 
és Major Henrik a festő is világhírű less.

Körösi IMI.

meg kellett halnia, mert a felesége el
hagyta.

Arra kéri Magduskát, hogy minden eszten
dőben legalább kétszer, halottak napján és 
az öngyilkosság évfordulóján

menjen ki a temetőbe apja sírjához <• 
tegyen rá virágot.

Az életunt szabósegéd egy másik lévaiéban 
feleségétől búcsúzik és arra kéri, hogy ta
lálja meg az életben a boldogságot, amit ő 
nem találhatott meg. Egy papírlapon

leltározta lakáén Itanea berendeséel tff* 
arait*

és pontosan megjelölte, hogy melyik bútor
darab kló legyen. A bútorok legnagyobb ró* 
szét kisleányára hagyta, a többit rokonaira.

ceruzarajt.il
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Veszedelmes autókaland 
a Bécsi-uton

Kövei megdobálta és megsebezte egy garázda 
suhanó MAly Győző operaénekest, aki az autó 

volánjánál Ült
Kellemetlen kalandja volt tegnap éjszaka 

Máig Győző operaénekesneek. A fiatal 
operaénekes, aki a Kádár-utca 5. számú 
házban lakik, több barátjával együtt autó
kirándulásra indult Óbudára. A volán mel
lett az operaénekes foglalt helyet, mig ba
rátai a kocsi belsejében ültek. A megenge
dett sebességgel haladtak a Bécsi-uton, ami
kor az úttesten egy kerékpárosra lettek 
figyelmesek, aki

szabálytdlanu) hajt.
Az operaénekes figyelmeztette a kerékpá
rost, hogy térjen ki előlük, illetve, hogy 
tartsa be a közlekedési szabályokat, mire, a 
kerékpáros leugrott kei ékpárjáról, hangos 
káromkodásra fakadt, majd

felkapott egy követ és azt az opera
énekes fejéhez vágta.

Máig későn vette észre a kerékpáros szán
dékát és igy nem tudta elkapni a fejét ide
jében. A kő a jobb halántékát érte és na
gyobb sebet ejtett a fején. Sérülését 

a Margit-kórházban kötözték be.
A dohálódzó kerékpárost az autó utasai rö
vid üldözés után

elfogták
és átadták az őrszemes rendőrnek, aki iga
zoltatta. Kiderült, hogy az illető *

fiatalkorú.
Előállították a főkapitányságra, ahonnan a 
fiatalkorúak bíróságához továbbították az 
éretlen suhancot.

megtette a szükséges lépéseket a cég
bejegyzésre vonatkozóan, valamint a 

gyárengedély megszerzése Iránt Is.
Az V. kerületi elöljáróságon kért gyárenge
délyt Batáék számára, akik a beadvány 
szerint

a Václ-utl Wtfrner-gvárban jelölték 
meg cégtelepiikct.

Az érdekeltek annakidején a cégbiztos előtt 
megtámadták a cégbejegyzést azzal az in
dokolással, hogy a cégnek nincsen telepe 
Budapesten. Mint mondották, az a hely, 
amelyet telepnek megjelöltek, nem a Bata- 
gyáré, hanem a IVörneré és csak arra vo
natkozóan van megállapodásuk, hogy

Batáék a Wörner-gyár telepén kilehe
lik a cégtáblájukat,

ami pedig a megtámadók szerint sérti a 
cégvalódiság elvét.

Úgy látszott, hogy fellángol a harc Ba-

Központi tejcsarnok
naponta friss

Yoghurt
táék és a letelepedésük ellen tiltakozó érdéi 
költségek között, de most azután olyan im 
tézkedés történt, amely véget vetett az egész 
ügynek:

Batáék megbízottja megjelent az V. 
kerületi elöljáróságon és visszavonta a 

gyárengedélyre vonatkozó kérvényt.
Ezzel tehát végleg eldőlt a kérdés, Batáék 
nem telepednek le Magyarországon. Légi 
alább is erre vall az, hogy a kérvényüket 
visszavonták.

Rehabilitációt kérnek az ár
drágításért elitéit kereskedők

Gróf Csáky Károly kivette 
a házassági dispenzációját

épsiohos feitorjesztfis zsitvay Tlbon 
igazságiigvmlniszter előtt

Úgy politikai, mint művészi körökben, de 
általában a fővárosi társaságban, nagy feltű
nést és érdeklődést keltett, egy nemrégiben 
felröppent házassági hír. Arról volt ugyanis 
szó, hogy

Csáky Károly gróf,
a volt honvédelmi miniszter, nőül vette volna

Síró Annát,
a Városi Színház tehetséges fiatal művésznőjét.

A hirt egyelőre nem követte sem cáfolat, 
sem megerősítés. A művésznő akkor, hivat
kozva az ügy diszkrét természetére,

elzárkózott
minden nyilatkozat elöl, mig a gróf a követ
kező felvilágosítást adta:

— A hír csak megtiszteltetést jelent reám 
nézve, de bármennyire boldog lennék is, ha a 
művésznőre ruházhatnám nevemet, ez

egyelőre
rajtam kívül eső körülmények miatt nem le

hetséges.
Annyi megállapítható, hogy ez időtől kezdve 

Siró Anna
visszavonult

a színpadon való szerepléstől s azóta mindenki 
Csáky Károly gróf, az előkelő arisztokrata és 
volt honvédelmi miniszter

menyasszonyának 
tekintette.

Mint értesülünk, Csáky grófnak — aki nős 
ember volt — válópere a közelmúlt napokban 
befejezést nyert. Ezzel elhárult az az akadály, 
amely a nem közönséges érdekességü házas
ságkötésnek eddig útjában állt.

Ennek következtében Csáky gróf pénteken, 
julius 30-án megjelent a székesfővárosnál 

és kikérte a házassági dlszpenzációt, 
amelyet dr. Paizs József, fővárosi fogalmazó 
nyomban akadálytalanul ki is szolgáltatott 
részére.

Az esküvő néhány napon belül meg fog tör
ténni.

Batáék végleg döntöttek: 
nem telepednek le Budapesten
A megbízottjuk visszavonta a gyárengedélyre szóló kérvényét

Fcltünéstkeltő, érdekes beadvány érke
zett az igazságügyminiszterhez: a Debreceni 
Kereskedelmi és Iparkamara felterjesztést 
intézett az igazságügyminiszterhez

a háborít alatt és az inflációs időben 
árdrágítás miatt elitéit kereskedők reha

bilitációja érdekében.
A felterjesztésben arra kérik az igazságügy
minisztert, hogy terjesszen elő a parlament
ben törvényjavaslatot a rehabilitáció intéz
ményének behozatalára. A háború alatt, 
majd később az inflációs időkben — 
mondja a beadvány — rengeteg füszerke- 
reskedőt és éielmiszerkereskedőt Ítéltek el 
árdrágító visszaélés miatt, mert

a bíróságok nem ismerték el az után
pótlási úr elvét,

már pedig a beszerzési ár elvéhez való ra
gaszkodás a kereskedőnél azt jelentette 
volna, hogy áruraktára lassan, de biztosan 
semmivé válik. Ezek a kereskedők azóta az 
erkölcsi bizonyítványaikban árdrágítóként 
szerepelnek és ettől

a megbélyegzéstől nem tudnak szaba
dulni,

mert kiállóit és letöltött büntetésüket az en 
kölcsi bizonyítványba feltüntetik a hatósái 
gok. Esztendők múltak el már azóta, hogy, 
a büntetéseket kiszabták, a viszonyok megi 
változtak és mégis, mihelyt a kereskedőnek 
az élet sok vonatkozásában szükséges erköli 
esi bizonyítványt kell beszereznie,

nem mehet semmire, mert ott áll a 
megbélyegző megjegyzés: árdrágító visz- 

szaélés miatt büntetve volt.
A kamara felhívja az igazságügyminiszter 
figyelmét, hogy Magyarországon 1914-ben 
elkészítették és a képviselőház elé terjeszi 
tették a rehabilitációról szóló törvényjavas
latot, amelyből

csak a közbejött háborít miatt nem lett 
törvény.

Végül arra kéri Zsitvay Tibor igazságügyi 
minisztert, hogy vegye kezébe az 1914-ben 
elejtett szálat és tegye meg a szükséges léi 
péseket a rehabilitáció megvalósítása és 
intézményes bevezetése érdekében.

Éjszakai tablótámadás 
Pesterzsébeten

A csehországi Bata-féle cipőgyár Magyar
országon tervbevett letelepedése körül zajló 
bonyodalmak most váratlanul véget értek.

Mint emlékezetes, egy időben az a hir tar
totta magát, hogy Bata Tamás gyára meg 
akar telepedni Magyarországon. A magyar 
cipőgyárak, de főként a kisüzemek és kis
iparosok méltatlankodva fogadták ezt a 
hirt és méltatlankodásukat azzal okolták 
meg, hogy

Batáék megtelepedése egész sereg Üze

met sodorna bajba és a kisiparosok el
vesztenék lábuk alól a talajt.

A hir elterjedése után kipattant ifjabb Csá
kány Károly ismeretes botrányának az ügye 
és ez az eset még inkább az állítólag tervbe
vett letelepedésre terelte a figyelmet.

Nem sokkal ezután kiderült, hogy Batáék 
valóban komolyan foglalkoznak a letelepe
dés gondolatával és budapesti jogtanácso
suk, dr. Friedmann Ignác kormányfőtaná
csos már

Három útonálló megbicsááxott egy fiatalembert
Vasárnapra virradó éjszaka, kólóra táj

ban, Pesterzsébeten, a Jókai Mór- és Zrinyi- 
utca sarkán, az Andriska-ÜAe gyógyszertár 
előtt egy több sebből vérző emberre akadt 
az őrszemes rendőr. A földön heverő férfi 
fején, bal lapockáján és a hátán voltak 

késszuráslól eredő sebek.
Kihívták hozzá a mentőket, akik első segély
ben részesítették. Lier Ilermann 22 éves 
szijgyártósegéd, Vas Gereben-utca 30. szám

alatti lakos volt a súlyosan sérült emben 
Elmondotta, hogy hazafelé tartott, amikor 

három Ismeretien férfi megtámadta, 
belekötöttek, pénzt követeltek tőle, majd mii 
kor ö nem volt hajlandó eleget tenni felszói 
litásuknak, késeket rántottak elő s összoi 
vissza szurkállák. Mire segítségért kiáltott, 

támadói mór elmenekültek.
Liert sérülésével a Szent István-kórházbat 
szállították. Támadóit keresi a rendőrség.

DIVAT TÁRHÁZ
Uj nagy áruház, Rákóczi-ut 57 vAilunkácsy-kávéháOz) 
Árainkból som 40 -50%-ot, söl mag io%-ot sem engadank, mert nálunk csak rondkluan olcsú és szigorúan szabolt arak vannak. 
M. t. Vevőközönségünk figyelmét felhívjuk, hogy az első 3000 vevőt a megnyitás alkalmával kellemes meglepetésben részesítjük

Megnyitó áraink:
1 drb fehér pupllnlng, 2 gallérral.............. P
1 lórii Öltöny..............P 40.-, 46.-, 66.-, 60.—
1 lórii lelöltö ......................P 40.-, 60.-, 60.—
1 nöl átmeneti kabát P15.-, 30.-, 40.-, 40.— 
NŐI panama ruhák......................P 5.80,
Intézeti ruhák ...............................................P 6.50

számonként 80 fillér emelkedés 
Hernyóselyem Crepe de chlne mtrkéntP 4.00 
Tisztaselyem georgette... .méterenként P 5.80 
Vásznak méterenként.......... -.58 fillértől P 1.10
la lepedő vászon 148 cm széles méterénként P 1.00 
Damaszt...................................... méterenként P 1.75

la bőrerős angln...................méterenként P 1."“

.méterenként P 1.—

.méterenként P 1.—

.......................... p —.#0

....................p 1.—-tél

.................. P —.40-töl

.................. p —.BO-töt

.................... p -.26

t drb színes női kombinő..............
1 drb szines női hálőlng.................
1 drb la színes nanszu kombiné
1 drb la szines nanszu hálóing..................P 3.SÖ

1 drb Toál női kombinő............................P 4.20
1 drb Toál női hálőlng............ ..................... p 5.20
1 drb müselyem Crepe de chlne kombinő P 9-60
1 drb hernyóselyem n kombinő P 12.80
1 drb la oxZordlng.......... ...............................P 3.00
1 drb la oxfordlng, két gallérral ..............P 8-50

1 drb la zephlrlng ..........................................P 3-60
1 drb la zephlrlng, 2 gallérral......................P 4.50
1 drb fehér pupllnlng ..................................P 3.00

Nöl és förfflruhák megrendeíósónéS külön mértékosztály I
Külön fförffl-, nöl ön gyermokclpőosztály rendkívül olcaó megnyitási árakkal

Divat Tárház. Rákóczi-ut57
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Saját érdekében ön Is jöjjön el

Dús választék babakelengyékben, flu- és 
teánykaruhákban, óriási választék kész női 
ruhákban, valamint az összes méterárukban, 

rövidárukban, ur! és nöl divatcikkekben.
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vasárnap hirtelen meghall 
Budapesten iilyetaiw vitéz Géza 

debreceni egyetemi tanír
Káinéiban szlvszeihUdds erte es megölte 

a touaroshan tidliio professzort

MINDEN KÜLÖN ÉRTESÍTÉS HELYETT 
Vágó Magda 

és dr. Wirkmann Tibor jegyesek
A pesti milliomos leány megható szerelmi regényének 

és tragédiájának happy-endje

Vasárnap délelőtt n debreceni egyelem 
egyik-ismert profoKszorúnnk tragikus halál
híre terjedt el Budapesten. Az egyetemi ta
nár. aki szombaton este érkezett a fővá
rosba feleségével, vasárnap reggel hirtelen 
rosszul lett és pár perccel később meghalt.

Dr. lllyrfalvy Vitéz Géza, a debreceni 
egyetem jogi fakultásának tanára 

minden esztendőben hosszabb időt töltőit 
nyári vakációja alatt Budapesten. Az ismert 
professzor, akinek több jogi tanulmánya is 
megjelent, felesége társaságában szokott 
Budapesten Időzni és rendszerint a főváros 
gyógyfürdőit kereste fel. Minden egyes al
kalommal

n Daross-ulea 45. szám alatti Vlktória- 
pcnzlóbun szállt meg 

ée ide érkezett tegnap este is.
'fiz óra tájban tárt haza a batvaneszten- 

dős egyetemi tanár feleségével panzióbeli 
lakására és több mint egy óra hosszat be
szélgettek. A legjobb hangulatban volt, 
semmiféle fájdalomról nem panaszkodott, 
sőt az esti órákban

boldogan jelentette ki felesége előtt, 
hogy már évek óla nem érezte magát 
olyun jól, mint most az utóbbi napok

ban.
Négy hetet Ausztriában töltöttek és azt volt 
a tervük, hogv egyheti budapesti tartózko
dás után nyári szabadságának hátralevő ré
szét Karlsbadban töltik cl. Vasárnap reggel 
őt óra tájban dr. Illyefalvyné arra lett fi
gyelmes,' hogy

Hirtelen elmoxditottáfi a szombatfielyi 
Hangya ügyvezető-igazgatóját 

ős üzletvezetőjét
Szombathely, aug. 2.

A r.zombathelyi Ilungya körül érdekes 
események történtek. A kirendeltség vezető
sége

azonnali távozásra bírta az ottani ügy
vezető Igazgatót, Bellczay Zoltán pénz
ügyi titkárt, a cégvezetőt. lirunkala Ta

mást pedig elbocsátotta.

'A személyi változás nagy meglepetést kel
teit, annál is inkább, mert az ügyvezető 
igazgató személye, aki mint pénzügyi tit

A vőlegény zsarolás miatt 
feljelentette a menyasszonyát, 
aki kártérítést követelt tőle

A zsarolási ügyben megszüntették az eltérést, 
de a menyasszonynak megítélték a kártérítési követelését

Érv szerelmi viszonyból támadt háborúsko
dás került most a bíróság elé. A romantikus 
szerelmi történet ugv indult el, hogy D. I. 
tisztviselő egy este irodájából tért hazn, ami
kor látta, hogy egyik körúti pádon egy fiatal 
hány

keservesen sir.
A U»«tviselőnek megesett a szive a leánvon, 
odament hozzá s jóindulatúan, részvéttel ’kér- 
<1 sto meg: miért zokog.

— í/« vcsztttlem el nz állásomat... Holnap 
ni'ir a: életein is elvesztem — szepegte könv- 
nyek között a fiatul leány. A tisztvlsélö vi
gasztalni kezdte a leányt, aki lassan megnyu
godott.

jól estek neki az Idegen ember vigasztaló 
szaval.

A tisztviselő hnznklsérto o lakásáig a leányt s 
megígérte neki, hogv a jövőben Is érdeklődni 
Ing a sorséról. így ismerkedett meg (1. N. hu
szonkét esztendős állást vesztett hivatnlnoknÖ 
a tisztviselővel, akivel azután

másnap, harmadnap Ismét találkoztak.
A gyakori találkozásból szerelem támadt, a

íiiagasfraKvanoiálu besugárzás 

ZEILEIS 
kúszOIAKhel

III., Szlu-utca 69
OyóKykei, -óa láváivá: idegbkntalmnk. bé- 
nulA'.rhvH’ti i.vé>rta’niH!lev8ög, érőimen e-1 
védés, korai megOior d**/Bav<*rt'»wkór női 
változási zavarok, máj-. ve o ó*
teelaőazcrvek mogbw.e;edó»et eae ébon.

férje hörög
és homlokát verejték borítja el. Megkér
dezte tőle, hogy mi a baja, azonban az 
egyetemi tanár nem tudott válaszolni fele
sége kérdéseire. Az uriasszony kétségbeeset
ten a panzió tulajdonosnöjéhez rohant és 
arra kérte, hogy

hívjon sürgősen orvost.
A házban lakó dr. Révész Aladár sietett az 
eszméletlen állapotban levő egyetemi tanár 
segítségére. Az orvos több injekciót adott 
neki, azonban már nem volt hatásuk és dr. 
Illuefalvy Géza anélkül, hogy egy pillanatra 
is visszanyerte volna eszméletét, mintegy 

Hz percig tartó haláltusa után meghalt.
Dr. Révész Aladár szivszélhüdést állapí

tott meg a halál okául és a halálesetről ő 
maga értesítette a főkapitányság központi 
ügyeletét, ahonnan

rendőri bizottság szállt ki a Vlktórla- 
panzlóba.

A rendőrorvos ugyancsak szivszélhüdést ál
lapított meg a halál okául. Az egyetemi ta
nár feleségét annyira megrendítette férje 
hirtelen elhunyta, hogy

ájulton esett össze
és úgy kellett eszméletre téríteni. A rendőr
ség elrendelte az egyetemi tanár holttesté
nek törvényszéki boncolását s a holttestet 
a törvényszéki orvostani intézetbe szállítot
ták. Dr. Illyefalvy Géza a debreceni egye
tem felállítása előtt Budapesten tanított és 
tragikus, hirtelen halála a fővárosban is 
nagy részvétet keltett.

kár, közismertségnek örvendett, igen szim- 
pátikus volt a szombathelyi közönség előtt.

A változás a Hangya üzletében a leg
utóbb megtartott

váratlan vizsgálattal függ össze, mely 
különböző szabálytalanságokat állapí

tott meg.
Tekintettel nz érdekellek személyére, a szö
vetkezet ugv határozott, hogy az ügyet nem 
viszi az igazgatóság elé. Az ügyvezető igaz
gatót lemondásra bírták, inig az üzletveze
tőnek felmondtak.

szerelemnek következményei leitek és a sze
relmi következmények miatt a leány súlyos 
műtéten esett keresztül.

Amikor azután felépült betegségéből £ fiatal 
hivntalpoknő, felkereste a tisztviselőt és kárté
rítést kért tőle.

— A házasságunkból már úgy sem lehet 
semmi, as egészségemet teljesen aláásta az 
operáció, nincs miből megélnem, biztositson 
tartásdiiit számomra — mondotta a leány a 
tisztviselőnek, aki egy Ideig

havi nyolcvan pengővel támogatta Is a 
leányt,

miutón valóban nem akarta feleségül venni, 
hanem továbbra is vőlegény és menyasszony
ként szerepeltek.

A nyolcvanpengős fartásdij azonban később 
elmaradt, mire a leány perrel fenyegette a 
tisztviselőt é.s amikor ez sem használt, ezzel 
állított be hozzá:

— Lelövöm, vagy leszúrom, ha nem ad 
tarlásdljatt

A tisztviselő erre tsarolás elmén bűnvádi 
feljelentést tett a leány ellen és az ügyészség 
vádat Is cincit ellene, később azonban

megszüntették az eljárást.
Miközben a zsarolási ügy a hatóságokat 

foglalkoztatta,
a leány kártérítési pert Indított as elma

radt házasság miatt vőlegénye ellen.
A kártérítési perben azonban mindaddig fel- 
függesztették az cjlárást, nmig a zsarolási ügy 
le nem záródik. Amikor azután a zsarolási 
perben megszüntették az eljárást, ismét tár
gyalásra tűzték ki a kártérítési ügyet, amely
ben most hozott ítéletet a bíróság.

A törvényszék a leánynak megítélte havi 
nynlcvanpengőa követeléséi

s nt ítéletben mindketten megnyugodtak.
I Ezután a viharos intermezzo után tehát a 
I tisztviselő tovább küldi a havi nyolcvan pen- 
I gőket n leánynak.

Heteken át foglalkoztatta a magyar saj
tót Vágó Magdának, a 21 éves pesti millio
moslánynak megható tragédiája. A láng- 
vöröshaju gyönyörű pesti urileány, a társa
ságok kedvence, többszörös milliomos szü
leinek dédelgetett kincse és szemefénye sze
relmi bánatában megmérgezte magát. Szinte 
hihetetlennek hangzott, de úgy volt. A fiatal, 
rendkívül komoly urileány egy társaságban 
megismerkedett egy fiatal orvossal, dr. 
Wirkmartn Tiborral, aki a Zsidó kórházban 
folytatta orvosi gyakorlatát. Az ismeretség 
bői mély vonzalom támadt és a fiatal orvos 
megkérdezte a leánytól, hogy szüleitől meg
kérheti-e a kezét. Vágó Magda akinek eddig 
még minden kérését teljesítették, aki elölt 
semmi sem volt lehetetlen, váratlan választ 
kapott. Édesapja, a Dozzi szalámigyár ve
zérigazgatója

kereken megtagadta beleegyezését ■ 
házassághoz.

Már már úgy volt, hogy a szegény fiatal
ember és a gazdag leány meséje nem való
sul meg az életben és a szerelmi idill várat
lanul befejeződik. Az engedelmes és szó
fogadó urileányt, akin a búskomorság jelei 
mutatkoztak, szülei felejteni, utazni küld
ték. Már be is csomagoltak és úgy volt, 
hogy Vágó Magda másnap útnak indul. A 
szerelem azonban kétségbesett lépésre ösz
tökélte a mindig komoly és meggondolt 
leányt. Egy tavaszi reggelen

eszméletlen állapotban találták háló
szobájában.

A csendőrség szerint gyújtogatás 
okozta a budaörsi tűzvészt

Körözik a gyujtogatót
Pár héttel ezelőtt a Hétfői Napló jelentette, 

hogy Budaörsön az esti órákban nagy tűzvész 
pusztított. A község határában, a szőlőhegyen 
keletkezett a tűz. A budafoki rendőrség a 
budaörsi csendőrséggel karöltve nagyarányú 
nyomozást indított, mert több gyanuok merült 
fel már az első pillanatokban is amellett, hogy 

nem véletlen baleset, hanem gyújtogatás 
történt.

Ezt a feltevést a későbbi tűzvizsgálat alá is tá
masztotta. A tűz keletkezési helyének közvet
len közelében több petróleumos rongyot és pa
pírdarabot találtak.

A bukott képviselőjelölt 
nem köteles kifizetni 

a kortesek kocsmaszámlájáé
A tábla sxerint ax etetést-itatdst a tárván? tiltja 

ás ax Ilyen követelés erkölcstelen
Érdekes választási ügyben hozott első je

lentőségű határozatot a budapesti Ítélőtábla 
May-tanácsa. A keresetet egy kocsmáros 
indította

a megbukott képviselőjelölt ellen 
és előadta azt, hogy az ő vendéglőjében 
volt a bukott jelölt választási helyisége. 
Amikor a jelölt még csak kortesutra járt, 
megbízta őt azzal, hogy pártembereinek és 
azoknak az egyéneknek, akik a helyiségben 
megfordullak,

ételt-llalt szolgáltasson ki 
és egyben Ígéretet telt arranézve is, hogy 
az igy előálló számlát ki fogja fizetni. A do
log vége az lett, hogy araikor a jelöli a vá
lasztáson

kisebbségben maradt.
a kocsmáros 1800 pengős követelését nem 
volt hajlandó elismerni és annak kifizetését 

megtagadta.
A keresettel szemben az alperes azzal vé

dekezett, hogy kocsmai hitelről van szó, 
amely biróilag nem érvényesíthető, ezen
felül UiJíímLíM

erkölcstelen követelés,
azért is, mert az etetést-ifatást a választási 
törvény szigorúan tiltja.

Ezt az érvelést az adóbíróságok nem fo
gadták el és úgy a járásbíróság, mint

a törvényszék a megbukott Jelöltet a 
számla megflretésére kötelezte,

ASZTA LRENDELÉ8: A. 662-34. UJ VEZETÉS.

SVÁBHEGYI TEBBACE ÉTTEREM
(a togaikaraka vígtliomá.nai) 
Budapest legújabb szenzációja!

A gyorsan hívott orvosok megállapitották, 
hogy Vágó Magda szokatlanul nagy adag 
mérget vett be — és megmentéséhez alig 
van remény. Édesanyja ájulton esett össze 
leánya mellett, akit már elveszettnek hitt.

Hetekig élet-halál között lebegett a 
fiatal leány

és ott a betegágyánál csodálatosan még job
ban kibontakozott a ,ihalálos“ szerelem. Dr. 
Wirkmann Tibor, a fiatal orvos hetekig 
talán csak órákra hunyta le szemét és 
féltő gonddal virrasztva ápolta Vágó Mag
dát, aki mellé még egy ágyat tettek a szana- 
toritimi szobába: az édesanyáét, oki súlyos 
idegbajt kapott.

A fiatal életerő, a szerelem mégis csak 
győzedelmeskedett, különösen akkor, ami
kor a leány szülei, ott a szanatóriumi szo
bában

beleegyezésüket adták ■ nehezen kiví
vott házassághoz.

A fiatal leány életre kapott és hónapokig 
a Tátrában pihente ki a betegségét — 
amelyből virulóan, még jobban megszé
pülve került ki.

A szülök most már elérkezettnek találták 
az időt — a szanatóriumi ágynál adott sza
vuk betartására. E héten szűk családi kör
ben a Ráth György-u. 56. sz. alatti villájuk
ban

megtartották az eljegyzést,
az esküvőt pedig szeptember első napjaira 
tűzték ki.

A vizsgálat most meglepő fordulathoz érke
zett. Megállapitották ugyanis, hogy a tűzvész 
keletkezése előtt pór órával egy budaörsi ven
déglőben mulatott Kern Púi, 36 éves kőműves
segéd, akit mint verekedő, iszákos embert is
mernek a környéken. Ez az ember többek elölt 
olyan kijelentéseket tett, hogy

meg fogják látni, hogy nemsokára lángba- 
borul az egész szőlőhegy

A budapesti főkapitányság is értesítést kapott 
a pestvidóki királyi törvényszéktől és most 
már az egész ország rendőrsége kutatja a bu
daörsi tűzvész állítólagos okozóját.

mégpedig azzal az indokolással, hogy itt 
nem kocsmai hitelről van szó, hanem áru
vételárról, amelyet a megrendelő kifizetni 
tartozik. Sem az ételt, sem az italt tudniillik 
nem a Jelölt maga fogyasztotta, hanem má
sok, azt pedig jogszabály nem tiltja, hogy 
valaki a vendéglátás költségeit magára ne 
vállalhassa.

Felülvizsgálati kérelem folytán a buda
pesti ítélőtábla ezt a döntést megváltoztatta 
és

a keresetet elutasította.
Az ítélet indokolása szerint a kocsmában 
megfordult egyének a kortesek írásbeli 
utalványai alapján vették igénybe az italt. 
A kiszolgáltatott borok és pálinka nagy 
mennyiségéből, valamint abból a körül
ményből, hogy a vendégek felelt a kortesek 
intézkedtek, nyilvánvaló, hogy

az etetés-itatásnak a választók megnye
rése és a szavazásukban való befolyá

solás volt a célja,
A vendéglősnek tehát tudnia kellett, hogy 
a fogyasztás a rendes rokoni és társadalmi 
érintkezés kereteit meghaladja és ebből kö
vetkeztetnie kellett arra Is, hogy tulajdon
képpen a jó erkölcsökbe ütköző dologról 
van szó, amelyet

a törvény tilt,
az ilyen követelés biróilag nem érvényes’*-' 
hető és ezért a keresetet el kellett utasitaw-
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hírek
A Szent István kórházban 

egy beteg leugrott 
az emeletről

Vasárnap este a Szent István-kórház bel- 
gyógyászati pavilonjának egyik második 
emeleti ablakából

as udvarra vetette magát Stengll István 
22 éves magántisztviselő, a kórház be

tege,
akit súlyos gyomorbajjal kezeltek. A fiatal
ember életveszélyes sérüléseket szenvedett. 
Stenglit beszállították a kórház sebészeti 
osztályára. Kihallgatni eddig még nem lehe
tett, mert állapota igen súlyos. Az öngyilkos- 
ság hire a kórházban nagy riadalmat és iz
galmat keltett.

— A ssentes! kaszárnya alapkőletétele. 
Szentesről jelentik: Vasárnap helyezték el 
ünnepélyes keretek között a szentesi uj hu
szárkaszárnya alapkövét. Az ünnepélyen 
Lázár Andor dr., honvédelmi államtitkár 
mondott ünnepi beszédet.

— Egy temesvári fiatalember autbalesete 
Párizsban. Párizsi tudósítónk telefonálja: 
Vasárnap délelőtt a Trinité-téren autóka
rambol áldozata lett Balassa Simon temes
vári származású fiatalember, aki egy szá
guldó tarl kerekei alá került. Lábtöréssel és 
agyrázkódással szállították kórházba.

— Véres kommunista zavargás Klagenfurt
ban. Klagenfurtból jelentik: Vasárnap délután 
véres tüntetést rendeztek n kommunisták Kla
genfurtban. A Ferdínánd Platzon gyűltek össze, 
ahonnan a Szent Jakab strassera vonultak, Itt 
felgyújtottak egy vendéglőt, amelyben a ho
rogkeresztesek gyülekeztek. A horogkereszte
sek és a kommunisták összeverekedtek, s a ve
rekedés során egy ember életveszélyesen, 
kettő pedig súlyosabban megsbesült.

— A máltai lovagrend nagymestere 
Horthy Miklós kormányzónál. Horthy 
Miklós, Magyarország kormányzója, ma 
délben félcgy órakor a gödöllői királyi kas
télyban fogadta Lodovico Chigi Albánt her
cegnek, a máltai lovagrend nagymesterének 
látogatását, akinek tiszteletére a kormányzó 
és felesége délben egy órakor villásreggelit 
adott. A hercegen kivül a villásreggelin 
résztvettek: József királyi herceg, gróf A’o- 
rátsonyi Jenő, a máltai lovagrend rendkí
vüli követe és meghatalmazott minisztere, 
gróf Károlyi Gyula külügyminiszter, báró 
Vesque-Püttlingen Oszkár, a máltai lovag
rend osztrák meghizotlja és vitéz Koós Mik
lós alezredes, első szárnysegéd.

— Súlyos baleset a szentendrei strandon. 
Vasárnap délután a szentendrei dunai strand
fürdőben súlyos baleset történt. Nagy Béla 
nyugalmazott HÉV kalauz a partról a vizbe 
ugrott, de oly szerencsétlenül, hogy jobb lábát 
eltörte és súlyos belső sérüléseket szenvedett 
A szerencsétlen embert a helyiérdekű vasút 
egyik külön kocsiján nyomban a Pálffy-téri 
állomásra szállították, ahonnan a mentők az 
Irgalmasok kórházába vitték.

Nem kell Budára 
menni vacsorázni I

HALÁSZLÉT és jól aknr vacsorázni, jöjjön el a 
virágot, szép LEHEL-KERTBE. (fcltBnú szolid árak! 
Hungária körút 71. (Lehel u. sarok) egy szakaszjeggyel a 

, Berlini túrtól (beiús kocsin).
Kitűnő cigányzene. Ászt alrendelés 911—88. Nagv autópark- 

TÜL. KOVÁCS KORNÉL 
Bristol. Carlton, Astoria-étterem 
is kávéházak v. üzletvezetője

— Apagyllkossággal gyanúsítanak két gax- 
dalogényt. Nagykanizsáról jelentik: Néhány 
nap előtt a zalamegyci Egyuta községben 
meghalt Varga József jómódú földbirtokos. 
A boncolás azzal a meglepő eredménnyel 
végződött, hogy Varga József erőszakos ha
lál következtében halt meg. A csendőrség 
több szomszédbeli tanú kihallgatása után 
megállapította, hogy Varga József összeve
tett Ferenc és György nevű fiaival. A ta
nuk elmondották, hogy látták, amikor a 
földbirtokos fiaival az udvaron bottal és 
kapával verekedett. Varga József a vereke
dés után másnap meghalt. A csendőrség a 
boncolás, valamint a tanúvallomások alap
ján őrizetbevette a két fiút, akik egyelőre 
tagadják, hogy részük lenne apjuk halálá
ban.

— Aufógázolás a Nagyfuvaros-utcában. Teg
nap hsjnnlban, négy óra tájban, a Nagyfuva- 
ros-tuca 33. számú ház elölt Peller György 27 
eves gépkocsivezető, n Bp. 18—691. rendszáma 
személyautóval elütötte Kcrelma Magda 24 
evez lapkihordót, aki az úttesten haladt ke
resztül. A gázoló gépkocsivezető megállította 
■utóját, elsőnek sietett a lapkihordó leány se
gítségére, majd feltette autójára és a Kun-utcai 
kórházba szállította. A kórházban bekötözték 
Kcrelmo Magda sérüléseit s miután megállapl- 
,O1, • ho8.V állapota nem súlyos, lakására 
''■állították. A gázolás ügyében a rendőrség 
^eginditolla « vizsgájától.

Vasárnap Budapestre érkezett 
Emilé Vandervelde 

és nyilatkozott a Hétfői Naplónak
A belga szocialistavezér-miniszter nem farija ildomosnak, 

hogy mint vendég, a magyar kérdésről beszéljen
(A Hétfői Napló munkatársától.) Vasár

nap délután a II. Internacionálé kongresz- 
szusának befejezése után Bécsből autón 
Budapestre érkezett feleségével együtt

Emilé Vandervelde, a volt belga külügy
miniszter, a nemzetközi szocialista moz
galom egyik legrégibb és legkimagas

lóbb vezére, 
aki hétfőn este egyik szónoka lesz a Mille
náris pályán megtartandó nagy szocialista 
gyűlésnek.

Vandervelde és felesége a Szent Gellért- 
szállóban szálltak meg és megérkezésük 
után nyomban

lesiettek a hullámfürdőbe.
A szocialista államférfi és felesége a hul
lámfürdő terraszán fogadták a Hétfői Napló 
munkatársát.

— Elvbarátaim meghívására jöttem Bu
dapestre — mondotta a volt miniszter — és 
a holnapi gyűlésen különböző európai pro
blémákról fogok beszélni, nemzetközi vo
natkozásban, De

nem tartanám ildomosnak, hogy én, 
mint vendég, a magyar kérdésekről 

nyilatkozzam.
A továbbiakban hangoztatta, hogy a német
francia közeledésnek a híve. Rámutatott 
arra, hogy

Belgium a Hoover-javaslat elfogadásá
val nagy áldozatot hozott, 

mert az Amerika részére fizetendő, de most 

Chaplin óriási éjszakai botrány 
után elhagyta Juan le Pinst 

és Amerikába utazott
Barátnőjével veszett össze a kaszinó báriában

Juan le Pina, aug. 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 

Nizza és Cannes közötti kis fürdőhely Juan 
le Pins, néhány hét óta arról híres, hogy 
Chaplin ott tölti el szabadságát. Chaplin, 
illetve az amerikai Gould-cég sajtóirodája 
ugyan, amely cég tulajdonában van ez a 
hatalmas méretekben fejlődő riviérai fürdő
hely, azt kürtölte világgá, hogy Chaplin vég
leg Jüanban akar letelepedni és búcsút 
mond Kaliforniának.

Chaplin azonban idő előtt befejezte euró
pai sejourját, amelynek egy meglehetősen 
hangos, különös

botrány vetett véget.
Chaplin minden este a tengerparti kaszinó 
gyönyörű terraszán szórakozott édes kettes
ben csehszlovák barátnőjével, akiről nem kis 
irigységgel beszélnek az öt világrész asszo
nyai. A gyönyörű cseh lány teljesen meghó
dította a nagy Chaplin szivét és a filmszíné
szek koronázatlan királya minden idejét a 
sudár, szép leány társaságában töltötte el.

Rendőrségi hajsza <
Vasárnap délután megjelent a főkapitány

ság központi ügyeletén H. B. textil és selyem
áru nagykereskedő és Izgatottan tett bejelen
tést arról, hogy alig félórával ezelőtt

eltűnt feleségének uagyértékü Igazgyöngy
sora,!

amely több ezer pengőt én A nagykereskedő 
az ékszer eltűnésének előzményeiről ezeket 
mondotta el:

— Feleségemmel a Margitszigeten üdülünk. 
A délutáni órákban feleségem

rövid sétára Indalt
a Nagyszállóból. Az egyik sétányon elhelyezeti 
pádon leült, pár perc múlva

egy fiatal férfi la helyet foglalt mellette 
a pádon. Erre a feleségem felkelt s visszasétált

Rejtélyes módon eltűnt 
a Margitszigeten egy úrasszony 

nagyértékű gyöngysora

— Egy eeeesemö tragikus halála. Várról je
lentik: Konkoly Ferencné kimnet az erdőre és 
csecseiaögyermekét a szomszéd béléves kis
leányára bízta szál, hogy ha sir a kisbaba, 
adjon neki kévét meg burgonyát. A kisbaba 
evés után is sírt, ■ ezért a kisleány mákhéjjnt 
fözölt és avval Itatta meg az apróaágot. A 
gyermek ettől elhallgatott éa elaludt. Amikor 
Konkolyáé hazajött gyanúsnak találta a gver
melt honira alvásál, kellegelni kezdte, de a 
gvermek nem ébredt fel. Orvoshoz sietett, oki 

már csak a halált konstatálhatta. Az eljárás 
megindult.

elengedett adóssága 200 millió frankot tett 
ki, mig Németországgal szemben egy milliárd 
frank jóvátételi követelésről kellett lemon
dani. Szerinte

Belgium élénk érdeklődést mutat ■ 
magyar mezőgazdasági válság iránt, 

mint ez kitűnik a belga Yanssennek a Nép
szövetségben előterjesztett jelentéséből is.

Ezután a beszélgetés személyes vonatko
zású témákra terelődött. Megemlítette, hogy

először a Bánffy-korszakban Járt Buda
pesten,

aztán 1022-ben, amikor még a háború 
pusztításai erősen meglátszottak a város ké
pén.

Vandervelde és felesége ezután elragadta
tással nyilatkoztak Budapest meglepő fejlő
déséről.

Megérkezett Paul Loebe is
A hétfői szocialista gyűlésnek még kél 

szónoka lesz: Paul Loebe, a német biro
dalmi gyűlés elnöke és dr. Marion Philips.

Paul Leobe vasárnap este a bécsi ha
jóval Budapestre érkezett.

A hajóállomáson a szociáldemokrata párt 
vezető emberei várták.

Loebe a Gellért-szállóban szállt meg. Ké
sőbb a margitszigeti étterembe ment, ahol 
Emilé Vanderveldc-ve\ találkozott.

Megérkezett vasárnap Budapestre dr. 
Marion Philips is.

Tegnap este azonban nemcsak az asztaluk
nál szolgálatot teljesitő maitre d'hotel és 
pincérek hada vette észté, hogy Chaplin 
idilljével valami baj van, hanem a Chaplin 
tiszteletére megjelent kiváncsiak serege Is 
tapasztalta, hogy

éles szóváltások hangzanak el Chaplin 
elkülönített asztalánál.

A szóváltásokból vita, majd hangos vesze
kedés támadt, amelynek hevében

Chaplin kirúgta maga alól a széket és 
nagy feltűnéssel a kiváncsiak bámész 
tekintetétől kísérve, elhagyta a kaszinó 

terraszát.
Chaplin azonnal hoteljébe ment, ahol cso- 
magoltatott és kábeleket küldetett Ameri
kába. A kábelek Chaplin hollywoodi stólá
ját arról értesítették, hogy a nagy filmszí
nész visszatér munkahelyére és hozzákezd a 
legközelebbi filmje elkészítéséhez. Az egye
dül maradt cseh szépséget ezentúl nem fog
ják irigyelni az öt világrész asszonyai.

K. L.

i drága ékszer után
a Nagyszállóba. Itt azután megdöbbenve kon
statálta, hogy

a nagyértékü gyöngysora nincs sehol.
A nagykereskedő arról nem tudott pontos 

felvilágosítást adni, hogy felesége az ériékes 
ékszert talán a pad közelében a földön leej
tette, vagy elvesztette, mivel erre felesége nem 
emlékszik.

H. B. bejelentésére nyomban detekllveket 
küldtek ki a Margitszigetre. A detektívek 

elsősorban a fiatalembert Igyekertek fel
kutatni, 

majd pedig a kereskedő szállodai lakáséra 
mentek a rendőrség emberei, hogy itt Is foly
tassák a nyomozást. Az esti órákig azonban 
nem kerüli elő a rejtélyes módon eltűnt nagy
értékü gyöngysor. ;

— Ismeretlen holttest a Dunában. Soroksár 
közelében a Duna husz-huszonkét éves fe
kete fürdöruhés leány holttestét vetette ki a 
partra. Megállapították, hogy öl hat hete le
het már a vízben. Az ismeretlen holttestet a 
soroksári hullaházba szállították.

— Nagy ttta a veszprémi káptalani erdőben. 
Zalaegerszegről jelentik: Markó község határé 
ben egy mozdonyból kipattanó szikra felgyuj- 
tolt rgy szénaboglyát. A fűz a nagy szárazság- 

Iban gyorsan terjedi és nemsokára lángban ál
lott a veszprémi káptalan erdeje és alig egy 
óra leforgása alatt 20 hold erdő pusztult el.

— Emésztési gyengeség, vérszegénység, 
lesoványodás, sápadtság, mirigybetegségek, 
bőrkiütések, kelések, furunkulusok esetei
ben a természetes „Ferenc József*4 keserű
víz szabályozza a belek annyira fontos 
működését. Az orvosi tudomány számos 
vezérféríia meggyőződött arról, hogy a va
lódi Ferenc József viz hatása mindig ki
tűnően beválik. A Ferenc József keserűvíz 
gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer
üzletekben kapható.

— Bestiális kéjgyllkos megölt egy négy
éves gyermeket. Berlinből jelentik: Berlin 
egyik külvárosában, Teltowban egv négy 
esztendős leánygyermek holttestére akadtak. 
Megállapították, hogv a kislány, akinek 
Braun Frida a neve, kéjgyiikosság áldoznia 
lelt. A rendőrség Gustave Loose 53 éves ber
lini lakost vette gyanúba, aki hn»onló 
ügyekben már szerepelt, Loese tagadja a 
gyilkosságot, de letartóztatták.

— Caekonlca István a szombathelyi ke
rület hivntalos jelöltje. Szombathelyről je
lentik: Miután Ernszt Sándor népjóléti mi
niszter a győri mandátumot tartja meg és 
igy Szombathelyen uj választásra kerül a 
sor. A kereszténypárt hivatalos jelöltje Cse- 
konies István gróf lesz, a’i hétfőn leutazik 
a kerületbe, hogy érintkezést keressen vá
lasztóival. Ernszt Sándor lemondásának hi-» 
rére megindult a szervezkedés az ellenzék 
részéről is, amelynek eddigi jelöltjei Erdődy 
Pál gróf, részben Tóth László dr. helybeli 
ügyvéd. A szocialisták is álitanak jelöltet.

— Halálra zúzta magát egy osztrák sport
repülő. Borzalmas szerencsétlenség áldozata 
lett vasárnap Salzburg közelében Wilhelm 
Franz Mark Gráf müncheni pilóta, aki 500 
méter magasan lebegő repülőgépéből kiug
rott, azonban ejtőernyője a földtől csak kö
rülbelül ötven méter magasságban nyílt ki. 
A zuhanás erejét az ejtöerpyő ekkor már 
nem tudta mérsékelni s a szerencsétlen pi
lóta borzalmasan összezúzott testtel terült 
el a földön. Nyomban meghalt.

— Egy spanyol arisztokrata öngyilkos
sága Párizsban. Párizsi tudósítónk telefo- 
náljt: Don Carles De Vanda Caldau, fiatal 
spanyol arisztokrata, vasárnap öngyilkossá
got követett el. Átlőtt szívvel, holtan találták 
lakásán. A fiatal arisztokrata, mint moziszi- 
nész, később pedig, mint parkcttáncos mű
ködött Párizsban, öngyilkosságának oka Is
meretlen.

Cyánna! Irt
Mattelne Teíe.on'lOV-S

— Baleset a budai hegyek között. Vasár
nap délután Zugliget közelében a Loránt-u. 3. 
számú ház előtt három-négy méter mélységbe 
zuhant Kapós Nándorné, aki Újpesten, a Lő- 
rinc-ut 11. számú házban lakik. Agyrázkódást 
és kisebb zuzódásoknt szenvedett. A mentők 
az Uj Szent János-kórházba szállították.

■— Megtámadták az utcán. Vasárnap dél
után 5 óra tájban az Andrássy-ut 130.számú 
ház előtt egy ismeretlen ember hatalmas 
bunkósbottal megtámadta Karsay Lajos 5-t 
éves újságárust. A bottal többször fejére súj
tott az idős újságárusnak, azután elmenekült. 
Karsayt a mentők kötözték be * lakására szál
lították. A rendőrség megindította a nyomo
zást az ismeretlen támadó kézrekeritésére.

— Katonák autóbalesete. Hajmáskérről je
lentik: A Balatonalmádi és Hajmáskér kö
zötti országúton egy automobil, ameh ben 
négy hajmáskéri katona ült, felborult. Az 
autó utasai közül egy őrmester és egy őrve
zető sulyos sérüléseket szenvedett, két újonc 
pedig könnyebben sérült meg. Valamennviü- 
ket a veszprémi kórházba szállítottak. A vizs
gálat eddig azt állapította meg, hogy a kocsi 
gumidefektet kapott és igy történt a szeren
csétlenség.

— As Állatkerti esti nagy szimfonikus hang
versenyeket mindenki ingyen hallgathatja, ha 
nólunk varsorózlk. Uj étlap-árrendszerünk kö
vetkeztében visszatérül az Állatkerti belépőjegy 
ára, mert 1 GO pengős árban elsőrangú kis 
finom sülteket vezettünk be, hogy ezzel Is le
hetővé tegyük a Nagyközönség tömeges déli és 
esti Állatkerti látogatását. Táncos uzsonna n 
Kutassy-terrasszon 120 pengő. Az esti hang
verseny szünetében felejthetetlen látványosság 
n nagv vízesés színes klvilápilósa. A kávéház
ban 00 filléres feketénél is élvezheti a pompás 
miisort. Tánc délután fi-lől éjlel 1 óráig. Legyen 
a Vendégünk! Kutassy Állatkerti Éttermek és 
Kávéház. Telefon: 281 — 50.

— Alexlus Szabó férfisznlontermel Ber
linben n Nürnbergerslrasschun, az Edén 
hotel közelében vannak. A Srobő-féle férfi
szalont n legelőkelőbb berliniek látogatják 
és olt csináltatjn ruháit a berlini magyar ko
lónia minden számottevő tagja Is.

— As Ügyvéd légiitől bt sráma első helyen 
közli Raymond Tolnraré, a francia köztársaság 
volt elnökének a párisi ügyvédi kamara ezidő- 
szerinti balonlerjának, a lap szerkesztőjéhez In
tézett levelét eredeti formájában. Az elevenen 
szerkesztett lap Fehér Ákos, Ressenyeg Zénó és 
Szegő Ferenc ügyvédek szerkesztésében jelenik 
meg.

— A szabadkai öregdiákok szokásos össze- 
jövcleleüket augusztus 5 én szerdán este 7 
órakor lartjók a margitszigeti víztoronynál 
lévő tsjcsarnokl>nn



— Dr. Tóth Gyula a rrndőrfőorvosl hi
vatal uj vezetője. A főkapitányság egyik is
mert, régi főtisztviselője vonult nyugdíjba 
■ tegnapi napon. Dr. Tlrscher Ernő, rend
őrfőorvos, a főkopitányság rendőrorvosi 
hivatalának a vezetője, több mint negyven 
esztendei szolgálat után nyugdíjazását 
kérte. A kiváló rendőrfőtlsrtviselőt nyuga
lomba vonulása alkalmából a főkapitány, 
valamint kollégái meleg szavakkal búcsúz
tatták és kiemelték azokat nz érdemek*t, 
amelyeket dr. Tlrscher Ernő négv évtize
des rendőrségi szolgálata alatt a köz és a 
testület szolgálatában kifejtett. Tlrscher 
Ernő utódja dr. Tóth Gyula rendőrfőtanú- 
rsns főorvos lesz, n magyar orvostársada
lom Ismert és érdemen tagja.

— A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallga
tók Bajtársi Egyesületeinek Országos Köz
pontja, a „Turul" Szövetség közli az ország 
összes egyetemeire újonnan beiratkozni kívánó 
ifjúsággal, hogy mindennemű egyetemi beirat
kozási. menza és lakáskedvezményi ügyekben 
készséggel nyújt mindenkinek felvilágosítást 
díjtalanul, naponként délelőtt 10—2-ig és dél
után 4—-7-ig a Szövetség hivatalos helyiségé
ben: Muzctim-körut 6—8. Il ik udvar, földszint 
jobbra. Telefon: József 300—09. Vidéken: Sze
geden a Központi Egyelemen. Debrecenben s 
Kollégiumban. Pécseit a Központi Egyetemen. 
Kecskeméten a Jogak.idémiún. Miskolcon a Jog
akadémián.

— Földbérlők gyűlése Nagykörösön. Va
sárnap délelőtt Nagykőrösön az ottani és 
környékbeli földbérlők népes gyűlést tar
tottak, amelyen n bérlőtársadalom súlyos 
helyzetét ecsetelték. Az ülésen különben 
nagyon izgatott hangulat volt és különösen 
n lulmngas haszonbérek és a hntpengős bo- 
lettn ügyében hallatszottak kifakndások. 
Végül elfogadtak egy határozati javnslatol 
azzal, hogy nz ország összes bérlőit felhív
ják: foglaljanak állást n bérlötársndalom 
súlyos terhel ellen.

— A miniszterelnök vasárnapja. Bethlen 
István gróf miniszterelnök vasárnap az 
egész délelőttöt hivatalában töltötte. Kihall
gatáson nem volt nála senki, mert a mi
niszterelnök a különböző nkták tanulmá
nyozásával foglalkozott egész délelőtt.

— Meleg, felhős idő. Vasárnapra ismét 
felmelegedett az időjárás és a hőmérséklet 
a déli órákban ismét közel volt a 30 fok
hoz. A Meteorológiai Intézet prognózisa a 
következő: továbbra is melegedő, változóan 
felhős idő várható.

_ __  ■ ArtihAvmbsn kge!fliiyö«eb-■ M ■ ■ Q A IW bon bnuerezbettik reurtre !•
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Páratlanul álló érdekes és elvi jelentő
ségű döntést hozott a minap a biróság. Az 
eset szereplői:

egy földbirtokos, egy Antal leány és a 
leány hozzátartozói.

A leány, aki azóta meghalt, egy vidéki 
földbirtokos szolgálatában állt. A fizikailag 
erősen fejlett leány szellemileg visszament 
volt. A földbirtokos ezt az állapotot kihasz
nálva,

divatcikkeknek. Pazar választékban,

— Budapest világvárosi nívója ismét emel
kedett: a várói szivében, a Rákóczi-ut 57. sz. 
húrban megnyílt Budnpcst legújabb hatalmas 
áruháza, n Divat Tárház. Impozáns külső, rő
tnek kirakatok, pompás berendezés: ez nz első 
vonzóereje n pesti Broodway, a Rákóczi-ul uj 
áruházának. Bent pedig — amint az áruház 
neve h hirdeti — dús tárházát nyújtja a női 
<» úri ■’ ■ •• • 1 • ■' ;• • •• • _
minden minőségben, kész női, férfi, leányka-, 
fiuruhák és babakelcngyék. Tetőtől talpig fel- 
öllöahct itt mindenki, clcgánsnn, Ízlésesen, 
a melle ti a legolcsóbban. A Divat Tárház n mo
dem kereskedelmi éleinek (übb nagyszerű újí
tását is bevezette. Így bevezették a kétnapos 
wcokendet. A Divat Tárház szombaton és 
vasárnap zárva tartja kapuit. A személyzet igy 
a wcokcndcn kipiheni mngát és nz üzleti na
pokon frissen, kipihenten áll szolgálatúra a 
közönségnek. De minden más újításnál többel 
ér az. hogy n Divat Tárház főnökei megvaló
sították a közönség számúra legtöbbet nyújtó 
elvet: ez egyéni kiszolgálúsl. A Divat Tárház
ban minden vevővel maguk n főnökök foglal
koznak és ezzel is bozlosllják, hogy a vevőt 
mindenben legnagyobb megelégedésére szolgál
ják ki.

elcsábította a leányt.
A leány anyává lett és ekkor beperelte a 
földbirtokost, akitől erkölcsi kártérítést kö
vetelt azzal az indokolással, 
let jó hírnevét csorbította 
teli esélyeit hátrányosan 
pör javában folyt, amikor

■ leány váratlanul :
Ekkor azonban örökösei, 
apja, édesanyja és testvérei beléptek a 
perbe és kérték, hogy a biróság a kártérí
tést az ő javukra állapítsa meg, mivel a 
leány elhalálozása folytán minden vagyo
nút, igy a földbirtokossal szemben fennálló

hogy n merény- 
és férjhezmene- 
befolyásolta. A

meghalt.
mégpedig édes-

A PESTI 
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a. legnépszerűbb és legkomo- 
lyabj közgazdasAgl , hetilap.
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Vasárnap délelőtt a főkapitányságon előzetes 
letartóztatásba helyezték Vukovics József 36 
esztendős volt rendőrt. Vukovics mint köz
rendőr tcijcsitelt -szolgálatot s az utóbbi időben 
több prtnnsz merült fef ellene, hogy különböző 
árukot hitelbe vásárol, azokat tovább adja s 
kollégái nevében is

különféle visszaéléseket követ cl.
Amikor fellebbvalói tudomást szereztek külö
nös Özeiméiről, a Icgszlgohlbb vizsgálatot ren
delték cl ellene, azonnal

felfüggesztették állásától

— Az óceánrcpiilők Cegléden. Ceglédről 
jelentik: Az óceánrepüiők kíséretükkel há
rom gépkocsin vasárnap délelőtt fél 11 óra
kor Ceglédre érkeztek. A városháza előtt 
nagy tömeg várakozott a levegő hőseire, 
akiket dr. Sárkány Gyula polgármester üd
vözölt a város közönsége nevében. A repü
lök az üdvözlés után folytatták Útjukat 
Szolnok ffjlé.

— öngyilkosság • kórházban. Szolnokról je
lentik: Vass László 21 éves napszámos 10 hó
napja betegen feküdt a szolnoki kórházban. A 
hosszú betegség annyira elkeserítette, hogy el
határozta, végez magával. Szombaton este 
nyolc órakor az ágyban, a takaró alatt szivén- 
szúrta magát zsebkésével. Mikorra észrevették 
leltét, már halott volt.

— Megfulladt a bölcsőben egy kisgyermek. 
Szolnokról jelentik: Kiss Bálinlné rákócifalvai 
asszonv kiment a konyhából u disznókat etetni. 
Irén nevű nyolchónapos gyermeke ezalatt a 
bölcsőben, párnák között feküdt. Mikorra 
Kiesné visszajött, a gyermek meghalt. A sze
rencsétlen kisgyermek arccal lefelé fordult és 
megfulladt.

— Jardln de Paris. A szenzációs 16 attrak
cióból álló augusztusi műsorból különösen ki
emelendők: a három ktadeline nagyszerű ka
cagtató mókáikkal. Cimarro trió, olasz artisták 
klasszikus táncaikkal (először Budapesten!. 
Hubai Elza sláger nótáival. Pártos Gusztáv uj 
műsorral és Drly .t Jo,t felülmúlhatatlan 
akrobatikus táncmutatványaival.
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Puccini fia Budapesten
Intim beszélgetés a nagy mester fiával a magyar 

muzsikáról és Puccini zenei hagyatékáról — ami nincs
Érdekes vendége volt tegnap Budapestnek. 

Amikor a rokonszenves harminc év körüli 
fiatalember e sorok Íróját Hungária-széllóbeli 
lakásán fogadja, varázslatos névvel mutatko
zik be:

Pácéiul.
A nagy olasz zeneszerzőnek egyetlen fia, oki 
fiatal francia feleségével együtt európai kör
utazása alkalmából egy napra Pestre is elláto
gatott.

— Volt már Budapesten, signor Puccini?
— Testileg csak most először, — felelt — de 
apámtól sokszor hallottam hírét ennek a

városnak, ahol rengeteg jó barátja volt
és ahol szerették őt, lelkesedlek érte. Ncm- 
csoda, ha mindig boldog örömmel jött ide cl. 
De most figyeljen ide: tudom, hogy önök már 
nem veszik komolyan, ha egy idegen áradozni 
kezd Budapest szépségeiről és mégis kimondom, 
hogy, amit az apámtól hallottam, az mind 
kevés... Rudapest a bellissima! És lia nem 
várnának holnap Bécsben, úgy két hétig el se 
mozdulnék Innen.

— Hát akkor legközelebb megint elláto
gat hozzánk, signor Puccini!

— De mennyire! Már ősszel szándékozom, 
amikor nyitva vannak a színházak, hogy né
hány Puccini-operkt meghallgassak

— Bármikor jön, Puccini-operát mindig 
hallhat Budapesten.

— Tudom, — veti közbe — nem csak onnan, 
hogy szeretik az apám műveit Budapesten, 

hanem a tandem-jelentésekből la.
— Mondja, Signor Puccini, a hagyatékban 

a befejezetlen Turandot operán kívül semmi 
sem maradt?

— Sajnos, nem. Az apám operán kivül sem
mit se komponált. Se zenekari müveket, se ka
marazenét, de még egy dalt sem. Mindig egy 
dologra koncentrálta magát és igy a

Turandot-on kívül még egy vázlat sem 
maradt.

— Ismeri Signor Puccini a magyar zenét?
— Sajnos, nem. Nem vagyok hivatásos mu

zsikus, de azért képzelheti, imádom a zenét. 
És biztos, hogy

a magyar zene gyönyörű,
ősszel, ha eljövök, ezt a fogyatékosságomat 
rohamlépésekbcn fogom kipótolni!

Amikor elbúcsúzunk, arra kér, tolmácsol
jam a magyar közönségnek a fiú háláját 
azért a szeretetért, amit a magyar közön
ség az apja iránt érez.

A halott leány pőre 
élő csábítója ellen

A bíróság kártérítésre kötelezett egy földbirtokost, 
a halott leány elvesztett becsülete miatt

követelését is ők öröklik.
A földbirtokos a kereset elutasítását kérte 

azzal, hogy a halottnak már erkölcsi kárt 
okozni nem lehet,

a leány férjhezmenetelének megnehe
zítéséről sem lehet azó, hiszen már 

halott.
A biróság azonban nem fogadta el a vé

dekezést és kötelezte a földbirtokost, hogy 
az örökösöknek ötezer pengő kártérítést 
fizessen. Az Ítélet indokolása szerint kétség
telen, hogy

a férfi visszaélt a hatalmával,
mikor a nem egészen beszámítható leányt 
megtámadta. A leány még életében

perelte csábítóját,
tehát kifejezésre juttatta azt a szándékát, 
hogy kártérítést követel.

A bíróság szerint pedig
a követelés is vagyon,

minden vagyon öröklés tárgya lehet, tehát 
nincsen semmi akadálya annak, hogy a le
ány halála után törvényes örökösei érvé
nyesítsék a követelést.

Csalás miatt letartóztattak 
egy felfüggesztett rendőrt

s a fegyelmi eljáráson kivül a bűnügyi eljárást 
■ s folyamatba telték ellene. A felfüggesztett 
rendőrt szombaton délután egy detektív állí
totta elö a főkapitányságra, ahol megkezdték 
részletes kihallgatását. Töredelmes beismerő 
vallomást telt és teljes megbánást matatott.

Vasárnap délelőtt áikisérték a bűnügyi osz
tályra, ahol

csalás büntette elmén
kihirdették előtte nz előzetes letartóztatásról 
szóló végzést. A kora délutáni órákban átki- 
sérlék az ügyészség fogházába.

— Elromlott a fék, felborult az ontó. 
Székesfehérvárról jelentik: A város határá
ban súlyos autóbaleset érte Hercza Albert 
budapesti bérautótulajdonost, aki kocsiján 
Székesfehérvárra igyekezett. Az automobil 
fékje egy lejtős útszakaszon felmondta a 
szolgálatot, mire a kocsi nekirohant egy 
fának és felborult. Hercza súlyos sérülése
ket szenvedett. A fehérvári Szent György- 
kórházba szállították.

— Halálos kerékpárbaleset. Szolnokról jelen
tik: Galik István 25 éves szolnoki magántiszt
viselő Neugcbauer Béla és Sebestyén Ferenc 
nevű barátaival kerékpárki indulási a indult. 
Az országút egy lejtős és élts kanyarodójában 
Gállk István kerékpárja felborult és a szeren
csétlen fiatalember végigvógódolt a köves or
szágúton, oly erővel, hogy agyrázkódást Szen
vedett és meghalt.

— Halálos szerencsétlenség a cséplőgépnél. 
Szolnokról jelentik: Bikl István GO éves nap
számos Kisújszálláson cséplőgép mellett dol
gozott. Tegnap délután felment a gép tetejére, 
hogy a rostát kicserélje. Alig tett a tetőn kél 
lépési, megszédült és leesett. Nyagcsigolvatőrést 
szenvedett. Azonnal beszállították a szolnoki 
kórházba, de segíteni már Itt sem tudtak raj- 
la. nagy kínok között kiszenvcdelt.

Dr. FEHYES íjKaga
" HMkccai-ut |. esi. L RákJUTHl NtObU*. *
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O A Phönix Élrthlxt««llö TiruiQ Ml-,, 
lése. A mai nemzetközi válság idején fokozott 
figyelmet érdemel az a jelentés, amely Európa 
egyik vezető biztosító intézetének, a Phönix 
Életbiztosító Társaságnak üzíeleredménydcő! 
és legújabb nemzetközi tranzakcióiról szánról 
be. A társaság folyó hó 22-én tartotta Bécsben 
évi rendes közgyűlését, amelyen az igazgatóság 
az elmúlt üzletév eredményéről a következők, 
ben számolt be:

Az 1930. évben összesen 625.5 millió schilllna 
uj tőkére szóló életbiztosítást és 460.791 schll- 
ling évjáradékra szóló biztosítást kötöttek, A 
Phönix állománya 1930 december 31-vel 2556.5 
millió S-re, az éleljáradékok összege pedig 2 
millió S-re emelkedett. Ez az állomány kb, 
750.000 kötvényre oszlik meg. Ezenfölül a Phö. 
nix a netvyorki Metropolitan Life Insurance 
Co-val még a mull év folyamán kötött viszont
biztosító’. szerződése alapján az úgynevezett cső* 
portos biztositás keretében körülbelül 7000 
munkást és alkalmazottat biztosított összesen 
kereken 30 millió S tökére. A társaság díjbevé
tele 130.2 millió S volt. A biztosítottaknak, 
illetve hátramaradottaknak az elmúlt évben 
35.5 millió S-t fizettek ki. A díjtartalékok, díj- 
átvitelek és nyereményrészesedési tartalékok 
összege 351.2 millió S-re emelkedett; ehhez já
rul még a németországi felértékelési állomány 
vagyona: 12.5 millió S értékben. Jelentékenyen 
emelkedett a társaság ingatlanállománya, amely 
64.3 millió S-el szerepel a mérlegben. A társa
ság által folyósított összes kölcsönök összege 
52 millió S-et telt ki.

A legnagyobb érdeklődéssel fogadta a közi 
gyűlés az igazgatóságnak azt a bejelentőét, 
hogy a Phönix a legutóbbi napokban a halak 
más tőkeerejéről ismert angol Prudential Ássa- 
ráncé Co. Ltd-del már a múlt évben megindult 
együttműködést szorosabbra fűzte és lényege* 
sen szélesebb alapokra helyezte. Ezen megálla, 
podás folytán a Prudential fokozottabb mérték* 
ben fog résztvenni a Phönix üzleteiben, vala* 
mint azoknak a bel- és külföldi biztositó válla* 
latoknak üzleteiben, amelyek állományukat • 
Phönixnél viszontbiztosítják. Ezzel a nagyfon*- 
tosságu lépéssel a Phönix a maga üzleti gesz- 
ciója körében máris megvalósította azt a prog. 
rammot, amelytől ma európaszerte a gazdasági 
válság enyhülését várják: a tőkeerős országok 
gazdasági erejének szorosabb hozzákapcsolását 
a középeurópai gazdasági helyzethez. Elsősor
ban a Prudential-lal való szorosabb kooperáció 
folyományaképpen a közgyűlés elhatározta, 
hogy az igazgatóság mellett egy nemzetközi 
igazgatótanácsot szervez.

Az 1930. üzleti év 758.508.02 S tiszta nyer* 
séggel zárult, amelyből a tőketartalékok i1 a 
tisztviselők nyugdíjalapjának megfelelő dolás 
lása után a társaság az idén is, mint a múlt év* 
ben, részvényenként 3.40 S osztalékot fizet.
0 A Magyar Általános Hitelbank igazgató* 

sága f. hó 28-án tartott ülésében megállapította’ 
az 1931 első félévi üzleteredményt. A tiszta 
nyereség 2,155.735.69 P a multévi 3,470.404.19 
P-vel szemben. A mérleg fontosabb tételei szem* 
beállítva az 1930 december 31-i állapottal, a kő* 
vetkezőképpen alakulnak: a takarékbetétek ősz* 
szege 56.2 millió P-t (tavaly 61.3 millió P), A 
folyószámlán és csekkszámlán elhelyezett belé* 
lek össze 112.9 millió P-t (tavaly 147.2 millió 
P), az egyéb hitelezők összege pedig 128.5 mii* 
lió P-t ( tavaly 136.3 millió P) tesz. Az adósok 
összege 192.8 millió P (tavaly 210.4 millió P), a 
váltólá-ca 84.2 millió P (tavaly 102.7 millió P), 
Az értékpapirállomány és a pénzintézeteknél, 
valamint egyéb vállalatoknál fennálló érdekelt* 
ségek együttvéve 51.3 millió P-vel szerepelnek 
a tavalyi 53.8 millió P-vel szemben. A forga* 
lomban levő saját záloglevelek állománya < 
belföldi piacokon eszközölt folytatólagos ekidá* 
sok következtében 28.1 millió P-ről 30.6 millió 
P-rc emelkedett és ezzel a bank teljes zálog* 
levélállománya értékesíttetett. A bank érték* 
papirtárcája, valamint a pénzintézeteknél és 
egyéb vállalatoknál fennálló érdekeltségek 1030 
december 31-én együtvéve 53.8 millió P-t tettek 
ki; ez az állomány a folyó év első felében az ár* 
folyamhanya tiások korlátozását célzó tőzsdei 
vásárlások folytán 2.2 millió P-vel emelkedett. 
Ennek dacára a foganatosított leírások után a« 
értékpapírok és érdekeltségek tétele együttesen 
csupán 51.3 millió P-vel szerepel a mérlegben. 
Ezen értékeknek csaknem része tőzsdén jegy* 
zett értékpapírokból áll, melyek a mérlegben-a 
tőzsdei árfolyamoknál alacsonyabban v®nn®“ 
felvéve. A kedvezőtlen bel- és külföldi tőzsde 
helyzet folytán piacra került saját intézeti rész
vények elhelyezést talállak olykép, hogy mind
össze 51.773 darab, vagyis az egész részvénylow 
6%%-a van egy, a bankhoz közelálló „Hermes 
Magyar Általános Váltóüzlet Rt. által vezetett 
csoport birtokában. Az intézet kihelyezésemé 
jelentős részét — az összes kihelyezéseknea 
kerek számban nem egészen %-át — tessik 
bank érdekköréhez tartozó vállalatoknak nyoj* 
tol, hitelek, amelyekbe bele van értve az össZC. 
campagne- és rembourshilelek s a villalato 
másutt felvett kölcsöneiért vállalt kezességek 
Tekintettel a hazai gazdaság jelenlegi 
helyzetére és arra a körülményre, hogy a 
junklura jövő alakulása tekintetében még min
dig bizonytalanság uralkodik, a vállalati kun • 
lévőségek értékelésénél az igazgatóság oly *•* 
tankolásokkal élt, amely a mai súlyos viszo
nyok közölt fokozottan megkívánható gondos 
mérlegelés melleit is kellő fedezetet nyújt.

Az igazgatóság mindaddig, mig a féltől m 
lég pontos számadatai nem állottak rendéItt i 
»ére, nem látta célravezetőnek, hogy az utó 
időben a urieni és berlini események nyomán 
forgalomba került, a bank ellen Irányuló ntr 
Illésekkel szembeszálljon, mert ez csak mta 
nosságban* tartott cáfolatok alakjában törttn 
tett volna. A jiléoí mérleg számadatai Dltz0. 
az Igazgatóság meggyőződése szerint önmaga 
bán kétségtelen bizonyítékot szolgáltatnak ar 
hogy az említett híresztelések minden alap ne 
kitt valók. _______ _____ ____ ■

TSKINTSS MIKO FÖLD1M 

Vfotoria BUTOR'«‘aló"J*' 
v;um ..Oriui rtimtu. xn**1 *
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MOZI
Kerekes taligával faluzni ment 
Gonda István, a Nemzeti Szinház 

rendezője, a Liget királya
Lassanként Itthagynak minket a színházak!

Nagy ember volt valaha a Ligetben Gonda Ist
ván. A Liget régi romantikája fűződik nevéhez, 
ó volt ugyanis a Liget koronázatlan királya. 
Neve fogalom és mint ilyen élt ós virult sok éven 
keresztül az akkori leányszivekben. Hősszerel
mes volt ő a színpadon, a Sziklai Kornél híres 
ligeti színkörében. Imádták a lányok ezt a ma
git, délceg jóbahgu szerelmes szavú fiút, a fér
fiak pedig azért irigyelték, mert a tűzről pattant 
Bogár Gizi állandó partnere lehetett. Gonda Pis
táról népdalok keringtek és a Liget forgatagá
ban a daíoskönyvet áruló suhancok énekelték 
Gonda Pista ,.elévülhetetlen" dicsőségét.

Gonda Pistából azonban Gonda István lett. 
Az orsrág első színpada is ráflgyelt. A Nemzeti 
Színház szerződtette rendezőnek. Itt élt pár 
éven kérésziül, majd a Fővárosi Operettszinház- 
höz került, ahol ragyogó disalelábrázolási te
hetségét Is felfedeztük és az öregedő színész és 
rendező

káprázatos színpadokat varázsolt elő a 
papírból, a semmiből.

És most Górd a István elérkezett pályájának 
újabb fordulójához, amellyel egyúttal visszaka- 
nyargott abba az Időbe, amikor Ő még a Liget 
hőse volt és más szegény vándorszínészek gya
log rótták az országutakat, hogy faluról-falura 
járva hirdessék a magyar szó erejét, a magyar 
színházi kultúrát

Gonda István azonban nem a színház! kultú
rát. hanem a vallás igéjét hirdeti megkapóan 
érdekes módon — a próféták nyomán.

NagySzécbényi Széchényi Gonda István Őrök 
életében vallásos ember volt. A szentnek élete 
csodaszép misztikus történetek megfogták a lel
két é» a világi élet mellett nagy gonddal és sze
retettel ápolta magátan a vallásos érzést. Régen 
apró szent szobrokat faragott művészi módon 
a maga passziójára. Majd a régi

klastroml barátok mintájára évekig tartó 
komoly és alapos munkával kézzel festett 
bibliákat készített, amelyek lakásának félt

ve Őrzött kincse! voltak.
Egyre Jobban fejlődött művészi készsége ami
kor, — de ezt mondja el maga Gonda István. 
— Foglalkozni kezdtem a nemrég elhunyt Li- 
sleuzl kis Terézk.e szent életével. Megkanó mó
don hirdette a kis Teréz a szeretetef. Körülöt
tem ették egvmást az emberek, és annál jobban 
hatott rám kis Teréz életcélja: megszerettetni az 
örök szeretetet. Mivel az élet olyan súlyossá 
vált, hogy szinházban nem igen tudtam volna 
elhelyezkedni, hiszen

lassanként Itthagynak minket a színházak, 
elhatároztam, hogy faluzni megyek és úgy 
szerzem meg a betevő falatomat, a llsicuxi 

kis Térés templomával és emlékeivel.

A Fővárost Operett színház műszaki műhe
lyében aprólékos gonddal fából, vászonból, szí
nes viaszkból és gipszből Gonda István hosszú 
hónapokon tartó munka után felépítette a lisi- 
euxi Teréz templom pontos hü mását. Alig egy 
méter nagy a templom. Eltekintve ettől, hogy 
külső képe tökéletes mása az ismert gyönyörű 
templomnak, a belseje is a legutolsó cirádától 
kezdve az oltárig és a falfreskókig minden pon
tos mása az eredetinek. Gonda az ezermester 
természetesen arról is gondoskodott, hogy ez 
látható ja legyen, ezért rejlett villanyvilágítás
sal kivilágította az aprócska templom belsejét, 

amely csodaszép fényhatásaiban valóban 
Impozánsnak látszik.

Mindezt egy kétkerekű taligára helyezte és a ta
liga elé befogta — önmagát.

Reménytelen az élet Pesten, •— mondja ez az 
érdekes ember. Elhelyezkedni lehetetlen, pedig 
ml mindenhez értekíl

Teljesen bizonytalan a színészek sorsa, 
nem tudom, hogy ml less ezzel a pályával. 

Teljesen csőd előtt állunk, a magam részéről 
levontam a konzekvenciát, holnap

hajnalban elindulok a kocsimmal, magam 
előtt tolom a kis templomot és faluról fa
lura, tanyáról tanyára járva, mutatom be 

ezt a lelkek épülésére.
Esik majd néhány fillér a tányéromba. Szerény 
ember vagyok, majd csak megélek valahogy. 
Hogy ez koldulás: nem szégyclem, tízezer pen
gőért sem adnám oda művészt munkáimat és 
mégsem akadt egyikre sem vevő. Pedig

rongyképeim a színházi világban nagyon 
híresek

négy-ötszáz rongydarabból varrogattam össze a 
nagy festők egy-egy képének mását, de van egy 
önálló kompozícióm is. Tessék nézni.

Ezzel kiterít egy négyméteres óriási képei: 
Háború. Egy nagy kaszás halál uralja a képet, 
amely fölött diadalmasan áll a magyar ka
tona. A lábánál fekszik az ellenséges államok 
egy-egy katonája.

— Amikor egy-egy ország megüzente a hadat 
és csatlakozott az ellenségünkhöz, idevarrtam 
epp-egy katonát, mondja. Lassanként a katonák 
már nem fértek el a képre, megtoldottam a ké
pet. Vffy nőit ez a kép, mint a háború és mint 
a hóboruszülte nyomor . . .

Gonda István, Bogár Gizi Irigyelt partnere, a 
Liget szerelmese megtörli könnyező szemét és 
arra a kálváriára gondol, amely a poros ma
gyar országutakon vár rá. Mert nehéz dolga lesz 
az uj prófétának, akinek célja: megszerettetni a 
szereteted

Stób Zoltán

Bethlen egy berlini színpadon
Uj magyar színésznő karrierjt — Alpár Gitta mint pilóianő

Berlin, 1931 aug. 1.
Héifől Napló berlini tudósitójától.) — 

Berlinben már megkezdődtek az uj szín
házi szezon előkészületei. Most próbálják az 
„Egy színész politikát csinál" cimü darabot, 
amelynek címszerepét Eugen Klöpfer ala
kítja. A darabban egyetlen női szereplő 
sincs és a szerző színpadra vitte gróf Beth
len István alakját Is.

Darvas Lili első szerepe valószínűleg Ke
lemen Viktor „Mesterma" cimü darabjában 
lesz. A vígjáték főszerepét Ottó Gebühr 
alakítja.

Augusztus közepén kerül színre a Leasing 
Theaterben a „Sínek énekelnek" cimü orosz 
darab, amelynek Fritz Kastner játssza a fő
szerepét.

A Metropol Theaterben fog Bzlnreke- 
rülnl a Szilágyi—Kari—Wllcslnszky— 

Eiscmann-opcrett, a *X1V. Juci**, 
amelynek címszereplője Mfldy Christians 
lesz.

Egy uj magyar karrierről kell beszámol
nom. Ez Szécsl BÖzsi-é, aki Pesten a Király- 
és a Magyar-szinházakban játszott vezető 
szerepeket. A gyönyörű szőke színésznő

(A
már huzamosabb ideje Itt élt. Néni mutat
kozott sehol csak

tanult a leghíresebb énekmestcrnél.
Teljesen készen énekmestere a Mctropoln 

Thcnlerhez vitte és
Rottcr Igazgató fényes szerződtetés! 

nyilatkozatot tett, 
de ezenkívül több film főszerepét is játszani 
fogja. Most Pestre utazott — nyaralni —, de 
őszre visszatér dolgozni.

Valószínűleg a szezon elején kerül szinte 
a Meddig fogsz szeretni cimü //a/dsz-vigjá- 
ték Berlinben és szó van arról is, hogy

Baross Elemér uj darabja Is közvetle
nül a Nemzeti Színházi bemutató utón 

kerüljön Berlinben színre.
Molnár uj darabja októberben kerül be

mutatóra és még három Molnár-reprlz la 
lesz az uj szezonban.

Ősszel Alpár Gitta h filmezni fog, még 
pedig egy repülő-filmben. Egy pilótanőt 
alakit és most szó ríjál másán tanul repülni* 
Tanítómestere Guslav Fröchllch filmszínész, 
aki ebben a filmben a partnere lest. A leg
frissebb berlini pletykák szerint az életben ist 

P. L.

VIHAR A BALATONON
Minden este ‘/,8 órakor. Tüneménye- -zerepo-ntóa !
Honthy Hanna, aGóth-pdr, Orosz Vilma, IUktkay, Dolly, Bekdmy

Ma, hétfőn 25.fidször 
BUDAI SZÍNKÖR

Turay Idát hatóság* előtti 
rágalmazás címén bíróság elé 

állíttatja Juhi Marcell, 
a Magyar Szinház igazgatója
Kánikulai botrány egy elhamarkodott feljelentés körül, 

amelyet azonnal visszavontak — de hiába
Abba a kíméletlen, embertelen hajszába, 

amelyet teljesen ismeretlen okból egyesek dr. 
Juhi Marcell, a Magyar Szinház igazgatójának 
személye ellen Indítottak, sajnálatos módon 
kapcsolódott be — talán akaratán kívül — 
Turay Ida, a Magyar Színház volt tagja. A 
kitűnő naiva betegen érkezett meg abbáziai 
nyaralásából és mig a nyaralás fáradalmait 
• Fasor-szanatóriumban pihente, addig ügy
védje, dr. Kalledey Sándor a rendőrségen bűn
ügyi följelentést tett dr. Juhi Marcell ellen, 
Turay Idának a Magyar Színháztól járó egy 
havi gdzsikővetelése miatt. A feljelentésben 
Turay elmondja, hogy havonta 50 pengőt le
vontak nyári gázsitartalékolás cimén fizetésé
ből s mivel ezt a szezon végeztével sem kapta 
meff, az igazgatóság eljárását sikkasztásnak 
minősíti. Dr. Juhi Marcell, aki az egyik dél
utáni lapból értesült erről a színházi világban 
teljesen szokatlan lépésről, előkereste Turay 
Ida szerződését és azt ügyvédjével, dr. Sugár 
Ferenccel bemutatta. Ezt megelőzően azonban 
dr. Kall cd ey sürgős levélben átküldte Sugár 
Ferenc dr.-uak

■ Turay feljelentését visszavonó kérvényt, 
*»■! a kéréssel, hogy Turay Idával szem
tea a Magyar Színház Igazgatósága semmi

féle retorziót ne alkalmazzon. '
Dr- Juhi Marcell, aki ugylátszlk megelégelte 
már a személye ellen iránvuló hajszát és végre 

tisztázni akarja, hogy kik. milyen célból 
állanak a hajsza mögött.

visszaküldte a feljelentést visszavonó kérvényt 
azzal, hogy — amit n rendőrségi referens elölt 
is kijelentett — most már maga követelt a vizs
gálatot és ennek befejezése után eljárást akar 
tnditani hatóság előtti rágalmazás elmén Turay 
Ida és mindazok ellen, akik a személye elleni 
hajszában résztuettek.

Beszéltünk Juhi Marcellal, aki a következő
ket mondotta:

— Itt van Turay Ida szerződése. Évi 5400 
pengővel szerződtettem tavaly a Magyar Szín
házhoz. A szerződés szerint ez az összeg tiz 
egyenlő havi részletben fizetendő. Itt vannak 
Turay Ida előlegbonjai, amelyekből kitűnik, 
hogy én

sohasem vontam le nyári gázsi elmén 50 
pengőket, ellenben n művésznő mindig a 
teljes fizetését meghaladó összeg erejéig 

előlegben volt a Magyar Színháznál.
Az történt, hogy a korai zárás miatt, amit_____ _ „ _ ____  ____  .... , t a 
kánikula rdnkkényszeritett, az utolsó havi gá
zsijával adós maradtam. Ezt bár nagyon res
tellem, de vélemény szerint nem olyan bűn a 
mai világban, hogy ezért rendőrségre kelljen 
szaladgálni és egy tisztességes szándékú em
bert, aki neki egy évig kenyeret adóit és mű 
vészi pólyáján elősegítette, oktalanul és alap
talanul meghurcolni lehessen. Elhatározott 
szándékom, hogy az eljárást teljesen lefoly
taltatom és azután hatóság előtti rágalmazás 
elmén bíróság elé állítom Turay Idát.

SZÍNHÁZI napló
Olvasom az egyik vasárnapi lap színházi 

rovatában, amelyet az egyik legkitű
nőbb, egyben a legjobbhiszemÜ színházi 
szerkesztő ír, azokat a bizonyos anzikszo
kat, amelyeket ismerős és ismeretlen küld 
csak azért, hogy ez a kitűnő szerkesztő 
lapjában leközölje. Mivel ez az ur a legsze- 
retctreméltóbb emberek egyike a világon, 
nem is gondol arra, hogy ezzel az úri gesz
tusával mennyire vissza lehet élni. Olvasom 
például az egyik anzikszot, amelyet egy is
meretlen hölgy jegyzett, még pedig olyan 
tartalom alatt, amely a laikus olvasót is 
mosolyra késttetl. Ez a hölgy azt Írja, hogy 
tavaly Juan le Pinsben Mistinguettel együtt 
hirdették fellépését a transzparensen és most 
a vakító betűk feletti uralmat egyedül az ő 
neve — amelyet azért nem írok ki, meri 
néni akarok nyilvánosságot adni neki — 
vette át. Most már őt egyedül hirdetik nagy 
betűkkel a transzparensen, mint a magyar 
táncművészet legragyogóbb csillagát. Megér 
ez a nem is Ízléses önreklám 7 cent portó
költséget 9
JUTi játsszák a Budai Színkörben huszonötöd 
J*1 ÍZBr a „Vihar a Balatonon" cimü operettet, 
Góth Sándor és Bús Fekete László közösen trl 
kitűnő munkáját, amely gyorsan és biztosan 
karriert csinált a budapesti közönségnél. Esté
ről estére telt ház tapsolja végig a Budai Szín 
kör nyári nagy slágerét és forró sikert arat kü
lönösen a nagyszerű Góth-pár, Honthy Hanna, 
az egyedülálló Rátkaí Márton, a pompás Orosz 
Vilma, Delly Ferenc, Békássy István, Tamássy 
Lívia, Szász Lili, Orl ín Viola és az Oxford- 
görlök.
VJ égre itt az igazi filmoperett. Az VFA 
’ egy nyári filmoperettct mutat be a na

pokban, még pedig a kánikulát meghazud
toló óriási sikerrel. A négy színpadi és négy 
fllmrészből álló ötletes és ami a legfonto
sabb, tehetséges fllmoperctt cime: „Elvesz
tettem a babámat". A főszerepeket Kun 
Magda, Verböczy lla, Radó Sándor és Szik
lai József játsszák, akik előadásról előadásra 
viharos tapsorkánt támasztanak az UFA 
nézőterén. A zene a Cs. Sz. K. zeneszerzőjét, 
Radó Józsefet dicsérik, az ötletes szöveg s 
a kifogástalan versek és kitűnő rendezés 
Szántó Armand és Szécscn Mihály kitűnő 
munkája. Végre egy Ízléses, jólevegöjü 
filmszkeccs, kedves, bohó és mulatságos, 
amelyet tehetséges emberek játszanak, Írtak 
és rendeztek.
TJT egedüs Gyula a nyarat Reihenhallban 

torokkurával töltötte. Most váratlanul 
hazaérkezett, még pedig súlyos betegen. 
Reihenhallban ugyanis husmérgezést kapott 
és az első rohamok kihevertével azonnal 
vonatra ült s hazajött, hogy itthon folytassa 
gyógykezelését. A művész állapotában már 
javulás állt be és minden remény megvan 
arra, hogy a Vígszínház szezonkezdésében 
már résztvehet.

Végre sikerült egy szabadtéri előadás és 
nem jutott a szokásos Duna-űnnepélpek 

I sorsara, ámbár ez tényleg a vizen volt: a — 
I hullámfürdőben. Két és félórás ötletes és

változatos műsor szórakoztatta a zsúfolásig 
megtelt fürdőhelyiség olyan előkelő közön
ségét, amilyent csak az operapremiereken 
lehet így együtt látni. A műsor egyik fény
pontja egy velencei szerenád voll, amit erre 
a célra épített gondolában énekeltek. Nagy 
sikere volt a Brdda-balettnak, a Kun Magda 
-Sziklai-duettnek, Kőszegi Tetéznek, Ver- 
bőczy liánok, Radó Sándornak és a műsor 
végén a tűzijátéknak. A Júliusi éjszaka ta
nulsága, hogy a Nyári estéken a hullám
fürdő márványstrandján táblás ház előtt le
het színházat játszani.
1\] incs nagyobb bosszúság annál, amikor 

a poínt nem sül el, vagy a viccet me
séidtől a point elölt búcsúzik gyorsan a hall
gatója. Ezt érezhették tegnap a Terézkőrutt" 
Színpadon a kitűnő Komlós Vilmos és Berki 
József, akik egy remek utópisztikus politi
kai tréfát játszottak. A darab 1970-ben ját
szódik le, amikor már teljesen megváltozott 
a világ rendjéé és 
nct minden tagjának 
lovasszobrot. Ma épp 
leplezik le, amikor 
Komlós dühösen szól:

— Ez mégis csak disznósági A legnagyobb 
ember mégsem kapott szobrot! Éppen ő 
nemi

— Ki azf — kérdezi Berki.
— Bethlen István gróf — feleli Komlós 

és ezzel lehullott a függöny, elvágva az igazi 
point, amely így hangzik:

— Ez természetes is — válaszolja a má
sik. — Először mondjon lel

Tegnap színháznyitót volt Budapesten. Bősz- 
szns huzavona után mégis csak kinyitott a 

Nyári Operettszinház a Ligetben. Az Anyásom 
férje cimü operettet játszották, egy sereg pom
pás fiatal színész és Komlóssy Emma redMvd- 
jóval.
palásti László, a Berlinben élő fiatal ma- 
* gyár újságíró „öt kilót fogytam" cím
mel fllmvigjátékot fejezett be, amelyet az 
egyik előkelő filmgyár elfogadott forgatásra. 
A felvételek ősszel kezdődnek el.

az 1931-1 nagykabi- 
egymásután emelik a 

Búd János szobrát 
a tréfában szereplő

TartzkRruti
Színpad

augusztusi szenzációja
Nyírt Atlrtrshl

Ráihai Márton 
a Terézköruti Színpadon

Az őszi szezón első fecskéjeként n Teréc- 
köruti Színpad szombat este megnyitotta ka
puit. As elmúlt szezon legsikeresebb darabjai
ból összeválogatott egylet vonó sósokat gyűjtöt
ték csokorba, ahol azonban helyet kapott sze
rényen, de nnnál kirobbanóbh halássnl néhány 
aktuális politikai jelenet és tréfa Is. A közön
ség azon túl, hogy szeret jól mulatni és hogy 
jól mulatott, csak egyet várt, egy nagy attrak
ciót. Rátkny Mártonnak és Gárdonyi Lajosnak 
együttes felléptét a legendásan híres „Katica
bogár'* cimü mulatságos, de poétlkus szépségű 
darabban. Gárdonyt Lajost, akinek eredeti hu- 
morál mór ebben a kabaréban jó néhánysz- r 
megkneagtuk és megtapsoltuk, ezúttal is a tel
jes elismerés illeti. Dehát Rátknl?! Egv hun
cut, tréfálkozó, öfcg ísldó szerepében mily nagy 
és mily határtalan az emberábrázoló készsége. 
.Megdöbbenve Ismer rá nz ember azokra nz ah- 
kokra, akik n villamoson köhögnek mellette, nz 
utcán belebotlanak vagy a ligetben rgy pádon 
napfényes délelőtlön a Pestcr Llnydot bújják. 
Honnan vette Rátkni ezeket nz akcentusokat, 
honnan vette azt a mozdulatot, nmellyel a szi
vart emeli remegő kezévpl n szájához, hogyan 
örcgltetle meg a szemét ötven évvel és ez a 
szem mégis barátságosan, melegen én Jó lelket 
takarva csillan elő ezrrráncu, barázdás arca 
keretéből. Rálkui Márton nagy nyeresége a Te- 
rézköruti SzínpadnakI

(M
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
Máglyatüzek lángolnak 

Miskolcon, az Attila 
győzelmének örömére 

Az Attila bekerült az első ligába: az egész város mámorosán tombol 
Attila-Bástya 4:1 (2:1)

Miskolc, aug. 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonja- 

leütéses.) Még sohasem uralkodott olyan lá
zas igznlom Miskolcon, mint vasárnap.

Agyul vasztó kánikula volt és mégis 
6000 ember vándorolt n pályára, hogy 
végig izgulja az Atilla élet-halál harcát.

Nagyon készültek ere a meccsre. Közönség 
és csapat egyaránt. A cél az volt, hogy ki
egyenlítsék a Bástya 3:1 arányi: előnyét s 
aztán egy hannudik meccsen dőljön el a ki
esés sorsa.

Még a legfanatikusabb rajongó sem 
volt elkészülve azonban arra, hogy 
megnyílik n Szezám bűvös ajtajú s az 

Attila már Is az első ligába kerül.
Miskolc és csapata eggyé forrott és megtör
tént a csoda.

Rossz volt ugyan a Bástya, de ez mit sem 
von le az Attila érdeméből. A csapat mindén 
tagja elszánt, lankadatlan erővel küzdött, de 
közülük is

messze kiemelkedett Dnnkó, aki váloga
tott formúbun játszotta végig a sors

döntő mérkőzést.
’Az 'Attila mindenesetre azzal nyerte meg 
nagy harcát, hogy félretette a flnomko- 
dást és

osztályozó stílusban, gólruiűrve dobta 
küzdelembe újra és ujrn csatársorát.

ELKÉPESZTŐ IZGALOM — MÁR A MÁ
SODIK PERCBEN VEZET AZ ATTILA.
A mérkőzés elejétől a végéig az izgalmak 

szakadatlan láncolata volt. Érthető is. A 2. 
percben

Rudas—Plmpl—Nemes—Rudas-akció vi
harzik a Bástya felé, Hajós elé tálal
ják a labdát, aki dühödten bevágju. 1.0.

’A közönség tombol. .. tovább — tovább! A 
Bástya lélegzcni sem tud. Szörnyen szorít
ják. De kiszabadul n gyűrűből és a 12. p-bon

Pogány kezel, szabadrúgás a 16-os sar
káról. Kitrunczy vágja meg ... erősen 
tűz a nap szembe. Németh fogja a lab
dát, de kiejti s Körösi fürgén egyenlít 

1:1.
Most van itt nz n lélektani pillanat, amikor 
az Attila elveszthetné a meccset. Dohát a 
Bástya nem pszichológus. Az Attila inog, 
tántorog, aztán lassan újra felgyűl az erő. 
Tűzbe lendülnek.

Plmpl—llnjós-ŐMzjálék ... Rudas kapja 
a labdát és nincs mentség. 2:1.

Fellélegzenek Attiláék. Hiszen, amint lát
szik, lehet ma minden. Változatos, nyílt a 
játék, nmig Pogány megsérül. Tiz emberrel 
robotol most az Attila. Megint megbomlott 
az egyensúly, de az akarat tartja a lelket 
bennük. Kihúzzák a félidőt gól nélkül.

Szünetben tömve nz öltöző. Csupa bizta
tás. lelkesítés öleli körül a fiukat.

Szünet után két korner az Attila javára. 
De semmi sem lesz belőlük. A 10. p-ben

jön n harmadik korner. Pimpi labdája 
nemesen Ivei a 16-oson álló Pogányhoz, 
aki hatalmas bombát ereszt meg, amely 

zúgva csapódik a hálóba. 3:1.
Ezzel kiegyenlítette az Attila a Bástya nagy 
előnyét. A közönség lelkesedése határtalan.

Pokoli hangorkán tüzeli n csapatot to
vább ... Tempó Attila, Tempó Attila!

Az Attila elkábul az észbontó hangkaosztól 
és szinte transzban játszik. Zugnak a roha
mok, nincs megállás, nincs kegyelem. Szilaj 
vágtában érkeznek el a 20. perchez.

Sípos a szélre kerül, fut, bead, a labda 
a G-osru pottyan. Nemes, Rudas és a 
Bástya védelme egyszerre érkezik. Ru
das gyengén pöccinti a lábúéit, de Ne
mes megtoldja és megtörténik a hihe

tetlen: gól! 4:1.
következő perceket nem lehet leírni/

Az emberek sírnak, ölelkeznek, csóko- 
lódznak, verik a padlót, törnek-zuznak, 

az öröm paroxizmusu ez!
A további félóra már csak a védekezés 

ideje. A Bástya ostromol ugyan, de hiába.
Csárdás biró, aki jól és erélyesen vezette 

a nehéz mérkőzést, füttyén!: Vége!
Ezrek tódulnak a pályára, ölelik-csó- 
kolják a futballistákat. A nagy örömben 
egy uj ötlet Is megszületett. Tudj* Isten, 
honnan, fát kerítenek s máglyát raknak 
a pályán. Az esti szürkületben fellán
golnak az öröm tüzek és önfeledt öröm

mel táncolják körül.
Az egész város leírhatatlan örömben úszik, 
s hiába vannak nagy gondok, hiába súlyos a 
megélhetés gondja, vasárnap Miskolcon 
csak boldog ember van.

A futball ismét vizsgázott. S a bizonvit- 
vány: jeles.

dr. érkezett elsőnek a célba 1:00.4 mp. alatt. 
Hát ez, ugyebár, semmi kérem ...

Európában ugyan 
nem sokan úsznak 
Ilyen Időt, de a pesti 
közönség már csak 
akkor lendülne meg
lepetésbe, ha Bárány 
— tegyük föl — 40 
másodpere alatt usz- 
uá a száz métert.

A többi befutók idő
rendi sorrendje a követ
kező volt:

Székely (FTC) 1:01.5 
mpn Wannie András 
(SzUE) 1:02 mp., 
Szabados 1:02.2 mp

és Boros 1:03.8 mp.
Csekélység. Budapest bajnokságában ennélfogva 
a helyezések:

1. Székely, 2. Szabados, 3. Boros. A Vencz el- 
emlékversenyben: 1. Bárány, 2. Székely, 3.
Wannie András.

A 200 méteres elsőosztályu mellúszás
ismét Hild zsákmánya lelt, aki mellé sehogy- 
sem tudnak fölnyomulni a többiek. Ez egy
úttal természetesen azt is jelenti, hogy Hild 
sem tud fejlődni. 1. Iliid UTE 2:59 mp., 2. 
Lantos FTC 3;00 mp., 3. Forral FTC 3:07.6 
mp.

A 100 m. elsőosztályu bátuszás
Bárány távollétében szép nyílt versenyt jelen
eit. A vidék itt alaposan kitett magáért és az
Isö három helyet megszerezte. Indult még 

ezenkívül Nagy Károly 
is, aki a sok dédelgetés 
közben, úgy látszik, las
san visszafejlődik. 1. 
Bitskey Aladár MESE 
1:15 mp., 2. Herendi 
SzUE 1:16 mp., 3. Bits
key Árpúd MESE 1:16.5 
mp.

A 3x50 m. Ifjúsági 
vegyes stafétát 

fölényesen nyerte oz
Bitskey Aladár MTK (Hozat — Hódy—

Brandy) 1:44 mp. idő
vel. 2. az FTC 1:47.2 mp., 3. BBTE 1:43 mp.

A 100 m. ifjúsági hölgy-gyorsuszásban
remek lassúság: versenyt csobogtattak a höl
gyek végig. Már a start is rosszul kezdődött, 
mert vissza kellett lőni a hölgyeket. Végül is 
aztán elindultak és holtversenyben az FTC két 
hölgye: Somogyi és Csukay 1:34 mp-cl végzett. 
Utánuk Báder UTE 1:36 mp-cl következeit.

A 3x100 m. I. o. hölgy vegyes stafétában 
az FTC A, B és C csapatával szerepelt. Úgy 
látszik, hogy az FTC lassanként az egész ábé
cét elindítja. Két rossz start verette be aver- 
senyt és néhány sikoly, amit a hölgyekből az 
ijedtség sajtolt ki. Harmadszorra azonban mái 
cl tudlak indulni. 1. FTC/a (Bethlen, Maliász,

Székely András nyerte 
a Vencz el-emlék versenyt 

Bárány István dr. i 1:00’4 mp.
Szép, kedélyes, csendes uszódélulánt rende

zett vasárnap nz FTC n Császár-fürdőben. 
Sromhnton n fedett uszodában elcsitultak már 
• nagyobb hullámok, a terebélyescbb szenzá
ciók, vasárnapra a nyugalom maradt. Igaz is. 
Az emberek Idegeit elég Izgalom tépázza. Az 
uszóversenyek lesznek lassanként a jótékony 
hidegvizes „umschlag".

Kezdődőit mindjárt a dolog egy lázasan ér- 
dekfeszilő szenzációval, amelynek címe:

loronyugeáa.
Csupa izgalom, villámgyors akciók sorozata, az 
ember lélegzete eláll, amikor látja, hogy a 
toronyugrók mily lázas lassúsággal kapasz
kodnak fel r létrákon a magasba. Apropos! 
I gy halljuk, hogy Parisban toronyugróinkat Is 
e| fogják Indítani. Ez nem volna baj, mert el
végre n fiatul toronvugiógcncráclónak fejlőd
nie kell és teimészclis hogy Párlsbun jobban 
fejlődhetnek, inir.t itthon. A baj olt van, hogy 
Párivban a toronviigrúst előírás szerint 10. il
letve ét méterről fogják végezni Logikus 
volna tehát, hogy nr itthoni felkészülés idő
szaka nlall toronyugróink szintén hasonló ma- 
gasaógokbM végezzék n gyakorlataikat.

A logikát azonban . lesánlllotta a Csáaiár- 
fUrtlő Igaigatósága aaxal, hogy a Uiméter 
helyet nyolcra szabta a tornyot és kettőt 

Igyekezett megtakarítani.
l.;y azután Párisban szokat lm mngaanágokból 
fognak ugrani s egészen természetes, hogy ug
róink legsúlyosabb része fogja a «»:z tükrét te 
libetalálni l)v mindettől függetlenül vasárnap 
két ugró gyakorlatozott a közönség Idegein és 
ekőiben

Nagy MTK 11143 ponttal. 2. Lenbardt MAC 
dől elvitte a pálmát.

Aztán még izgalmasabb mutatvány követke
zett, amikor nz ifjak őlvenméteres gyors
úszásba kezdtek. A leggyorsabb ifjú Hazai 
(MTK) lett 36mp.cl, 2. Barabás (BBTE) 37.8 
mp., 3. Bokor (FTC) 38 mp.

A atáimétercs claőoaitályn hölgy gyora- 
uaaás

startja már élénkebb csillogást varázsolt a sze
mekbe. A férfiak természetesen n platzrn álló 
hölgyek verscnyrutinjáról cserélték ki nézetei
ket, mig n nők inkább a hölgyek „mulatós** 
megjelcncsév<íl foglalkoztak. Az utóbbiban 

és Kraszncr Vilma érke
zett be, mig a versenyt 
mellesleg Sípos (FTC) 
nyerte meg 1:17 mp. alatt. 
2. Muilász (FTC) 1:17.4 
mp. 3. Fekete 1:20 mp.

Ezt tgy összetett ver
seny követte, amelyet

Budapest száxmétcres 
gyonusióbajnokságá- 
ért és a Veneael-ván- 

dnrdljért 
úsztak. Hat elsőosztályu 
úszó állt a starthoz. A 
szokott bombn-egvüttes: 
Bárány, Székely, Wannie

. r- > . András, Boros, Szabados
és C.sepela különösebb izgalom nem előzte 

roerl h*» kérem, — mit ne
künk Hckuba — holmi szánná teres gyorsíts zás 
meg se kollvan. Nagyon hozzászoktunk már a 
)ó eredmények bei, legalább |< ez. n n távon s 
igv nem történt semmi különösebb meglepetés 
már csak azért sem. mnt az idők sem voltak 
■ pesti közönség számúra Icnyügöiöck. Bárány

holtversenyben Sípos

Sípos Manci

VtitDhirfl KarlKpírsk. 
uarrAgápea riszieira la ffl 

„oianiir Tnmiy-m te. 
p- •• **•*»•*.• K4r)Mdtpa*Mkéjssoifj árpásakat.

Sípos) 4:44 mp., 2. FTC/b 5 perc, 3. UTE, 
mert a MUE-t szabálytalan váltás miatt dhx- 
kvalifikálták.

A 3x50 méteres II. o. stafétát a BESzKÁRT 
(Mezei— Schallcr—Rajky 1.) 1:41.6 mp. alatt 
nyerte. 2. FTC!a 1:42.3 mp., 3. BBTE 1:43 mp.

A 400 méteres I. o. gyorsulást
nagy figyelem kisérte, már csak azért is, medt 
Páhok starthoz állt. Általában az a hir kerin
gett, hogy Páhoknak a 400 méter rövid, a fo. 
lyambajnokság hosszú s tulajdonképpen Páhok 
csak a húszezer kilométeres versenyben igazán 
nagy. Hát erre a kis zömök úszó ma szépen 
rácáfolt, mert ngy küzdelemben sikerüli má- 
sodiknak beeveznie. 1. Mihályit SzUE 5:19 mp. 
2. Páhok MTK 5:24 mp. 3. Baranyay MESE 
5:24.8. 4. Székely FTC 5:28.2 mp.
FÜRDÉS KÖZBEN NÉGY GÓLT IS LÖT- 

TEK A BUDAIAK AZ FTC-NEK.
III. KÉR. TVE—FTC 4:0 (2:0).

Valamikor a III. kerületi TVE és az FTC 
harca a legnagyobb csemege volt a vizipóló- 
bán. Ádáz küzdelmek, rengeteg izgalom, 
sőt verekedés is fellángolt a két csapat ta
lálkozásakor, ma azonban ... szép, szabá
lyos, rendes fürdést jelentett a két csapat 
„harca". A mérkőzés már a startnál eldőlt 
és az óbudaiaknak csak arra kellett fi
gyelni, hogy gólt ne kapjanak, ami sikerült 
is. Az első félidőben Czele szabaddobásá
ból Musitz dob gólt, majd Hunyadi kapu-

Czele Susztrovits
fát dob, utána pedig ismét Musitz lesz 
eredményes. 2:0.

Szünet után Sárkány és Hunyadi addig 
dagasztják egymást a vízben amig a biró 
kiküldi őket. Nem sokáig vannak távol, 
mert Susztrovis—Dezső—Cze/e-akció kö
vetkezik s a háló rezeg a harmadik góltól. 
Az egyre unalmasabb mérkőzés befejezése 
előtt még Dezső gurul dühbe és hirtelen 
góllal fejezi be a mérkőzést. 4:0.

MTK—BSzKRT 5:1 (3:1).
Bíró: Stamfer. Góllövök: Brandy 1:0. Csil

lag 1:1. Keserű I. (2) 3:1. — Homonnay IL 
(2) 5:1.

SzUE—NSC 5:1 (1:1)
Biró: Rudas. Góllövök: Wannie II. 1:0. Gön- 

díics 4 yardos 1:1. — Wannie II. 4 yardos 2:1, 
Mihályfy 3:1. Hcrendy ll. (2) 5:1.

A Hősök emlékversenye 
biztató ígéret a magyar-olasz 

mérkőzésre
A MAC hősi halált atlétái emlékezetének 

szentelt versenye igazi főpróbája volt a 
jövő vasárnapi magyar—olasz nemzetek 
közötti viadalnak. Érdekessé és érdekfeszi- 
tővé telte a versenyt a MASz igen helyes el
gondolása, amely válogató főpróbának dek
larálta a nütinget s igy szinte kötelezővé 
tette legjobbjainknak a startot. A jövő va
sárnapi magyar reprezentánsok közül a kis 
Gcrőn kivül nem is hiányzott senki. Az ö 
elmaradása is teljesen igazoltnak vehető. A 
margitszigeti MAC-pályán több mint há
romezer főnyi közönség gyűlt össze, hogy 
a verőfényes, pompás időben szemtanúja 
legyen legjobbjaink nagyszerű küzdelmé
nek. A ritka szép és izgalmakban gazdag 
viadal meg is érdemelte a közönség meleg 
érdeklődését, mert bár rekord nem szüle
tett ugyan, de több kiváló eredmény s kö- 
römszakadtig megnyilvánult küzdelem

elejétől végig rég látott élvezetet nyúj
tott.

A verseny rendzése is kifogástalan volt, ta
lán csak a magasugrás és a rúdugrás húzó
dott kissé hosszúra, úgyhogy csak e két 
szám váltotta ki a közönség lürelmctlenke- 
désél.

Az egész viadal kimagaslóan legizgal
masabb számú a 15x400 méteres sta
féta futás volt, amely pazar mivoltá
ban a Névtelen Hősök emlékének meg

koszorúzása volt.
A magasugrásban, a diszkoszvetésben és 

a távolugrásban magyar pályákon még soha 
nem látott elsőrendű mezőny indult. Atlé
táink formája és mai eredményei teljesen 
megnyugtathatnak mindenkit a jövő va
sárnapi magyar—olasz mitingre, előrelát
hatólag a magyar atlétika a jövő vasárnapi 
nagv küzdelemben is pompás, világraszóló 
diadalt fog aratni.

A verseny lefolyása és részletes eredményei: 
100 m es síkfutás. Bertalan Zoltán emlék

verseny.

A kis Gerő hiányzott nz indulók közül, mivel 
egyik barátjának esküvőjén vőfélyként startolt. 
Forgács pompás startol vett, Paitz és Pa^u 
mintha egy parányit bent rugadt volna a lyuk* 
bán, nzonban mindketten hamar lábrakapnak s 
mindhárman 40 méterig teljesen egyvonalban 
vannak, ekkor Forgács némi előnyre tesz szert, 
amit végig megtart s félmétcrrel győz.

1. Forgács (UTE) 11.1 mp., 2. Paitz (BBTE) 
11.2 mp., 3. Paku (TFSC) 11.2 mp.

Sulydobás, Mudin Imre-emlékverseny.
Darányinak nem kedvezett ezúttal a rekkenő 

hőség s mintha kissé fáradtnak is látszott volna 
s igy csupán 14 és fél métert dobolt. Nagy ér
deklődés kísérte, a még középiskolás Horváth 
István szereplését, aki két alkalommal is tul- 
dobta a 14 métert. Az első dobásnál Darányi 

mindössze 1373-al do
bott, mig Horváth 
1395-öt. Darányi máso
dik dobása 1439 volt, 
mig Horváth pompás len* 
dülcltel 1418-at dobott. 
Darányi következő do
bása 14-cn alul volt, majd
1448- at, 1425-őt » v^gijl
1449- et ért el. Horváth 
egymásután háromszor 
közcldobott a 14-hez,

Darányi dr. majd neki is az utols' 
dobása sikerült a legjob

ban. Az „öreg** Bácsalmási nem játszott szere
pet.

1. Darányi dr. (MAC) 1449 cm., 2. Horváth 
(KISOK) 1421 cm., 3. Bácsalmási 1. (BEAC) 
1289 cm.

Érzékeny arcbőrön 
erősebb szakállhoz 

lagíobb a paplrrékooy avM acélcaoda: 

á-bé-cé & 
^s^^ss^smosgssffsapigr
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Zsitvay

I Távolugrás. Veress Sándor-cmlékverseny.
Régen volt ily nagyszerű mezőny égyült. A 

hosszú idő óla pihenő Balogh, küzdelem utón 
bár, de biztosan nyerte a versenyt, amit főleg 
nagy rutinjának köszönhet A pécsi Molvarelt, 
aki ezúttal Megyeri néven állt starthoz, igen 
nagy tehetség s ha a homoritásai is sikerülnek, 
úgy 730-on felül is ugorhat. Goda ugylátszik 
már állandó hétméteren felüli ugró.. Az UTE. 
színeiben induló dorogi Fekete 602-vel kiesett.

Szabó József versenyen kívül indult s 6Ö4-el 
ugrott. A verseny átlaga jó, de országok kö
zötti küzdelemre még nem kielégítő s így Ba- 
loghnak jövő vasárnapig javulnia kell, ha 
győzni akar Tomassi ellen.

1. Balogh MAFC 718 cm. 2. Megyeri PEAC 
713 cm. 3. Goda MAC 702 cm.

(Balogh ugrásai 655, 680, 703, 711, 718. Me
gyeri ugrásai 604, 678, 698, 710, 713, 704.)

400 m. gátfutást
Valentin az első gátat döntötte s az itt szen

vedett hátrányát nem tudta Héjjassal szemben 
behozni, csak az utolsó gátnál, amikor Héjjas 
ugrott be a gátba, úgy hogy majdnem elvágó
dott. Végül Valentin három méterrel biztosan 
győzött.

1. Valentin SOAC 57.4 mp. 2. Héjjas BEAC 
57.7 mp. 3. Bajor UTE.

1500 m. síkfutás.
Szabó a lövés után azonnal az élre ment s 

végig vezetett, anélkül, hogy valaki megszorí
totta volna. A többiek 1200 m-ig egy csomóban 
haladtak, amikor is Eper feladta a versenyt, 
Krizsán pedig felzárkózott Szabóhoz s biztos 
másodiknak látszott, ám az utolsó métereken 
a kitünően flniselö Govrik egy méterrel meg
előzte.

1. Szabó MAC 4.06.2 mp. 2. Govrik BEAC 
4.11 mp. 3. Krizsán Vasas 4.11 mp.
400 m. síkfutást Fábián Vilmoz emlékverseny.

Az első futamban Zsit
vay könnyedén futva 
52.1-et ért el Szondyval 
és Antallal szemben, a 
második előfutamot Sza
lag nyerte 52 mp. alatt 
Sugár előtt. A döntőben a 
belső pályát Szalay kap
ta, mellette Sugár, majd 
Zsitvay s végül Szondy 
következett, akit a szi
gorú starter két kiugrás 
miatt kiállított. A 15X400 
m-es stafétára való te
kintettel Zsitvay és Sza- 

... ... futott.
1. Zsitvay BBTE 50. mp. 2. Szalag BBTE 51.6 

mp. 3. Sugár MTK 54 mp.
5000 méteres síkfutási

A verseny nem nyújtott különösebb élveze
tet, mert Hevele végig nagy fölénnyel vezetett 
s Galambost csaknem lekörözte. Cser 2000 mé
ternél feladta a versenyt, amikor is Szilágyi és 
Riegler biztosan futottak be a helyezésre.

1. Hevele (SOAC) 15.44.2 mp., 2. Szilágyi 
(CLE) 15.51.2 mp., 3. Riegler (BIK) 16.21.4 mp. 
110 méteres gátfutás. Varga Pál emlékverseny.

Még soha nem látott nagyszerű mezőny állt 
a starthoz ebben a számban is. Az első elő
futamban Jávor 16.7 mp-el győzött Kálmán és 
Dénessel szemben, a másodikban Kovács 16 
mp-es idővel megelőzte Borosst és Várnait. A 
döntő: futamban valamennyien kifogástalan 
startott vettek, de Kovács 
azonnal az élre került s 
végig vezetve, biztosan 
győzött c rekorder Já
vorral szemben. Kálmán 
az ötödik gátba oly erő
sen beleugrott, hogy 
utána métereken keresz
tül botorkált s végül el
zuhant. A harmadiknak 
befutó Borost három gát
döntés miatt diszkvalifl- 
kálták.

1. Kovács (BBTE) 15.6 
mp., 2. Jávor (MTK) 15.9 mp.

Magasugrás (Szegedy Géza emlék verseny).
Itt is nagyszerű gárda állt starthoz. Kés- 

márky ugylátszik hamarosan visszanyeri régi 
rekorderformáját, Orbánnak azonban mintha 
az idegei romlottak volna. A fiatal Bódosy mu
tatta hármuk közt a legjobb formát, a 191 et is 
simán ugrotta s csak a kezével ütötte le. A ver
seny kissé hosszadalmas volt, úgyhogy a ver
senyzők teljesen kifáradva, a 191 cm-rel már 
nem tudtak megbirkózni. Orbán és Bódosy a 
185-öt elsőre, Késmárky pedig másodikra vitte 
át 188-on Késmárky elsőre keresztülment, mig 
Bódosy és Orbán csak a harmadik ugrásra. A 
191-et valamennyien verték. A második és har
madik helyért való küzdelemben Bódosynak 
nem kedvezett a szerencse.

1. Késmárky (BBTE) 188 cm., 2. Orbán 
(BBTE) 188 cm.. 3. Bódosy (PEAC) 188 cm.

A III. kér. I VE döntetlenül végzett 
a B1 C-vel a megsemmisített bajnoki 
mérkőzésen és igy a B1C kiesett 

az elsőosztályból
III. ktr. TVE-BTC 1:1 (0:0)

A nyár közepén túl járunk ugyan, de igy is 
’gen szokatlan volt az a hosszú embertömeg, 
amely mint karaván haladt az óbudai határul- 
cai pálya felé. De érthető Is voll ez a nagy ér
deklődés, amennyiben Óbuda reprezentáns 
klubjának és a magyar futballt megalapító 
Budapesti Torna Clubnak sorsdöntő csatája ke
rült ott sorra. Mindkét tábor a saját csapatá
nak a győzelmére esküdött, s ebben a hitben 
buzdította végig a játékosokat az egész mér
kőzés folyamán. El leéli ismerni, a meccs való
ban visszatükrözte sorsdöntő mivoltát, mert 
elejétől végig hatalmas iramban, szűnni nem

Diszk ősz vetés:
Marvalits, Remecz, Donogán, Madarász. Vi

lágviszonylatban is félelmetes mezőny. A kö
zönség lélcgzelfojtva figyelte valamennyi do
bást. Marvalitanak ez volt ez évben az első 
startja, de ugylátszik, mit sem vesztett régi for
májából. Két 44-en felüli dobása, volt. Remecz 
hallatlanul rossg stilushibával minden alkalom
mal a futópálya szélére röpítette a diszkoszt. 
Ezért több Alkalommal, mint szabálytalan do
bást, le sem mérhették az eredményét s való
színűleg emiatt nem jogja a MASz tanácsa hite
lesíteni 4883-as rekordját sem. Első dobása 
4502, majd 4534, 4587 vj., kilépett s végül 4519. 
Donogán már az első dobásra 4555 centimétert, 
majd a másodikra 4640-et dobott. Madarász át
igazolás alatt lévén, csak versenyen kívül in
dult s legnagyobb dobása 4798 cm. volt. Ezen
kívül 4741-et és 4739-et dobott. Stílusa és be- 
rántása abszolút tökéletes

1. Donogán BTC 4695 cm., 2. Remecz RÁC 
4587 cm., 3. Marvalits BTC 4439 cm

(Madarász versenyen kívül 4798 cml)
Rúdugrás:

Zsu ff kának nem volt ellenfele s igy minden 
megerőltetés nélkül felvitte 380-lg, mig Andor
nak és Szekrénvessynek már a 335 sem sikerült.

1. Zsuffka MAC 380 cm., 2. Andor MAC 325 
cm., 3. Szekrényesig MAC 325 cm.

Gerelyvetés:
Sem Takács, sem Budavári formája nem 

nyugtatta meg a közönséget, úgyhogy ha az 
olaszok ellen Szepes startjára nem számítha
tunk, ezt a számot könnyen elveszíthetjük.

1. Takács PSE 59 m. 68 cm., 2. Budavári 
BBTE 57 m. 80 cm., 3. Wennesz GYAC 55 m. 
43 cm.

15X400 m-es atafétaugráa: Névtelen hősök 
emlékverseny.

Hat egyesület: SOAC, MAC, BTC, MOTE, 
UTE és BBTE állt starthoz. Az első 400 után 
Soroksár váltott elsőnek, de a második 400-nál 
a MAC már ötven méter előnyre tett szert. 
Ettől kezdve a MAC és a BBTE külön versenyt 
futott. A harmadik BBTE 400-as a MAC elő
nyét két méterre redukálta, majd Szalay pom
pás futás után két méterrel váltott a MAC elölt. 
A kővetkező budai futó azonban érthetetlenül 
a külső pályán futott, úgyhogy a MAC ismét 
tizenöt méterrel előbb váltott. A következő 
MAC-futó öt métert ugyan leadott, de a hete
dik Ismét 30 méterre növelte az előnyt. A BBTE 
ekkor Zsitvayt indította Szabó Miklóssal szem
ben. Zsitvay szenzációsan futva, 48.8-es idővel 
nemcsak ledolgozta Szabó Miklós 30 méteres 
előnyét, hanem három méterrel meg is előzte 
őt. A kővetkező BBTE-futő ismét igen gyengén 
futott, uyghogy a MAC előnye 15 méterre, a kö
vetkezőben pedig 35 méterre növekedett. A ti
zennegyedik BBTE-ista a sokszoros magyar vá
logatott futballista és kiváló tréner: Tőth-Potya 
Istvánnak a fia volt, aki 200 méterig nagysze
rűen futott, de azután teljesen kifulladva het
venöt méterre növelte a BBTE hátrányát. A 
BBTE ezután Borsit futtatta, aki azonban „csak'1 
45 métert tudott hozni a MAC-futón, úgyhogy a 
griffmadarasok előnye mintegy harminc méter 
maradt. A két utolsó MAC-futó ezt a distan
ciát 80, majd 100 méterre növelte.

1. MAC 13:12.2 mp., legjobb országos ered
mény, 2. BBTE 13:34 mp., 3. UTE 14:17.4 mp.

A versenyt kedden délután folytatják és fe
jezik be.

A pontverseny állását
1. BBTE 27 ponttal, 2. MAC 11 ponttal. 3. 

UTE 6 ponttal.

Az uj ifjúsági bajnokok
A MOVE OTE vasárnap délelőtti ifjúsági 

atlétikai versenyén három kerületi ifjúsági baj
nokság dőlt el. A Hévizi-uti pályán rendezett 
verseny eredményei a következők:

Bajnoki számok:
Távolugrás: Kerületi bajnok: Dombóvári 

(BSE) 660 cm. 2. Hubai (MTK) 655 cm. 3. 
Mezei (MTK) 642 cm. 4. Hollinger (FTC) 
625 cm.

Diszkoszvetés: Kerületi bajnok: Aczél (BBTE) 
3760 cm. 2. Csányi (BBTE) 3456 cm. 3. Papp 
(MAC) 3454 cm. 4. Keresztes (OTE).

3000 m. síkfutás. Kerületi bajnok: Simon 
(MTK) 9:26 mp. 2. Ersching (UTE) 9:39 mp. 
3. Weninger (Törekvés) 9:59.4 mp.

Egyéb versenyek:
Sulydobás: 1. Kolonics (FTC) 1066 cm. 2. 

Dratsay (MAC) 1053 cm. 3. Szabó (UTE) 996 
cm. — Magasugrás: 1. Hillinger (FTC) 155 cm.
2. Révay (OTE) 150 cm. 3. Fister (OTE) 150 
cm. — 600 m. síkfutás. 1. Magyar (FTC)
2:10.2 mp. 2. Müller (FTC 2.13 mp. 3. Sárvári 
(UTE) 3.13.2 mp. — 300 m. síkfutás. 1. Sárvári 
(UTE) 39 mp. 2. Zimonyi (MTK) 39.2 mp. 3. 
Nagy (Törekvés) 39.2 mp.

akaró lelkesedéssel küzdöttek a mérkőző felek.
A tribünön egy-egy csoportot alkotva, úgy 

helyezkedtek el a nézők, hogy egy emberként 
irányíthassák kedvenc csapatukat.

A BTC néhány ifjú játékosát kihagyta a 
sorsdöntő mérkőzésen s ezek helyébe „örege
ket" állított be. így nagy meglepetéssel láttuk 
ismét a piros-fehér színekben Pótz Árpádot, 
valamint a kapuban Pátereket, akik mindket
ten már nagyon régen öltöltek komoly meocs 
keretében fulballdresszt magukra. Az óbudai 
gárdát ezzel szemben fiatalok alkották, az 
egyetlen old-boy a balszélen játszó Mayherr 

volt. Meg kell adni: a kerület okosabban cse
lekedett, amikor fiatal erőkkel vonult fel erre 
a nagy Ütközetre, mert azok elevensége többet 
használt, mint a piros-fehérek egyes játékosai
nak nagy rutinja, de kétségen kívül nehézkes 
mozgása.

A mérkőzés első negyedórájáén a BTC kap 
Inkább lábra, * néhány veszélyes támadással 
közelíti meg az óbudai kaput, amelyet azon
ban biztosan védelmez a kerületi védelem. De 
az óbudai csatársor is csakhamar akcióba 
kezd és formás támadásokat vezet a piros
fehérek kapuja ellen. Ezek az attakok sokkal 
veszélyesebbek, annál is Inkább, meri a BTC 
védelme helyenként meginog. Gól az első fél
időben mégsem esik. Szünet után a 4. perc
ben Pótz közvetlen közelből hibát. Erre jog
gal jegyezte meg a közönség, hogy ezen az el
vétett akción fordult meg a BTC sorsa, jólle
het később is több veszélyes labda ment az 
óbudai kapura, de azokat a szenzációs formá

Bezárják ősszel a fufballpályákat 
és külföldre távoznak proficsapataink

Teljes as anyagi és szellemi csőd az egykor rettegett 
magyar futball portálán

Még néhány hét és starthoz áll a prollful- 
ball. Azaz, hogy csak állna. A közönség türel
metlenül várja már kedvenc sportját s eköz
ben aligha tudja, hogy ez a kedvenc sport a 
tönk szélére jutott minden vonatkozásban. 
Csak órákról van inár szó és

a magyar futball eltűnik a porondról, 
ahol mindig az elsők között volt.

Arról van szó, hogy
ősszel bezárják a fufballpályákat s azok 
az egyesületek, amelyek megtehetik, neki
indulnak a világnak és túrázni fognak, 

ott ahol lehet s ameddig lehet.
Szóval úgy állunk, hogy kenyerünk sincs és 

cirkuszunk se lesz.
Beszéltünk

Herzog Ed vinnél,
aki a magyar futballsport egyik legjobb Isme
rője és leginvenciózusahb vezetője. Objektiven 
világította meg a helyzetet, bár az elkeseredést 
nem tudta titkolni. íme az interjú:

— Hát igenl Végünk van kérem. Megállt 
minden. Egyesületeink túlnyomó része tarto
zásban van.

Tartozása úgynevezett „piszkos adósság:** 
játékosainak tartozik.

A kenyérre valóval tartozik. Olyan lóval, ame
lyiknek nem adnak takarmányt, nem lehet 
szántani. Még kevésbé aratni. Hogy milyen 
tragikus a helyzet, arra legjellemzőbb, hogy 
itt volt a nyári időszak, a „szabad-rablás" 
ideje, amikor a játékosállományt kell felfris
síteni.

összesen tizennégy amatőrjdfékosf szer
ződtetett a proflfutball! Csak ennyire volt 

pénz.
Ezek közül Is négy olyan szerződtetés volt, 
amelynél a pénzt az egyesület egyik zsebéből 
a másikba tette. Szóval tiz játékos az összes 
szerzemény.

— Újabban az olimpiáéi jelszavába buj
tatták a könyörtelen adóztatást politikát. 
Ezzel persze a játékosok szájából veszik

ki a kenyeret.
— Amfikor a közelmúltban egy fedél alá te

lepitették az .összes sportágakat, azt hittük 
hogy elérkezett az összefogás ideje. Hogy se
gíteni akarnak. Szó sincs róla. A futball a ne
gyedik emeleten kapott lakást. Az OTT az el
sőn. A differencia három emelet. A valóság
ban azonban egy hónapi Mert legalább ennyi 
kell ahhoz, hogy a vezetőséghez be lehessen 
jutni. Kifelé persze már sokkal rővidebb az 
ut. És eredménytelenebb is. Hát ez az össze
fogás. A gyakorlatban.

— De nemcsak itt a baj. A saját portánkon 
is annyi a hiba és a bűn, hogy nincs semmi 
csodálatos abban, ha elpusztulunk.

Ha kertész lennék, kánkánt kellene jár
nom az örömtől, hogy a fulbellszövetoég 

ily szépen — begyepesedett.
Harminc év óta ugyanaz a verkli járja. Szinte 
természetes is, hogy csökken az érdeklődés.

Még el sem kezdődik a bajnoki szezon, 
már Is tudni lehet, hogy ki less a bajnok 

éa ki esik ki.

KÜLFÖLDI SPORTIfflPLÓ
A csehszlovák válogatott csapat 

váratlan kudarca Belgrádban 
Jugoszlávia— Csehszlovákia 2:1 (1:0)

Belgrád, aug. 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Nagy érdeklődés előzte meg a két nem- 
set futballcsapatának összecsapását, amely egy
részt a cseh futball fölényes klasszisát volt hi
vatva dokumentálni, mfirésrről pedig Jugo
szlávia fialnak be kellett bizonyítaniuk, hogy a 
román válogatottaktól májusban elszenvedett 
vereségük nem volt reális. Az események Jugo
szlávia csapatát Igazolták. A több, mint 15.000 
néző előtt.

tikkasztó melegben lejátszott meccsen vá
gta egyenrangú ellenfelet voltak a eoehezlo- 
vák együttesnek, amelynek főként a fede- 

zetsora szerepelt a várakozáson alul.
De a csehszlovák támadósortól (s többet vártak, 
amely a kapu előtti gólképtelenségével nem kel
tett jő benyomást.

A jngooalávok 2:1 (Itt) aránya gyóaelmo
Igy — a nagyobb lelkesedést Is számítva — 

megérdemelt.
A mérkőzésen egyébként tok előkelőség jeleni 

ban lévő Zoch parírozza. Az első gól a 33, 
percben esik, amikor

Moshclm hossza szabadrúgását Dinnyés 
magasan a hálóba fejeli.

.4 kerületieknél leírhatatlan az öröm, a játé
kosok össze-vissza ölelgetik-csókolják egymást, 
a tribünön pedig dörgő éljen hangzik el. Még 
12 perc van csak hátra, s igy ha a BTC ki is 
egyénül, a meccset megnyerni már aligha less 
képes. A kerületieknek lelt Igazuk, r.-.ort bár 
néhány perc múlva

Sáros pompás lövéssel klegyenll % 
a győztes gól elérésére már nem futotta as 
ldől tői. Ahogy a meccset befejező bírói fütty 
elhangzott, az óbudaiak körében nagy boldog* 
ság lett utrá, a BTC hívein azonban nagy szó- 
mór u.tág és levertség vett erőt. A kerületiek 
tehát a jövő évben is az első osztályban fog
nak játszani, mig a BTC csapata a másodom 
tilyba került . . •

A futball úgy általában elvesztette az érdekes* 
ségét. legfeljebb egy-egy mérkőzés érdekes 
még. így pedig tarthatatlan az állapot. Nincs 
semmiféle akarat uj rendszer kezdeményezé
séhez. Ha pedig jön valami próbálkozás — tn» 
szem fel a nemzeti bajnokság terve — ékkő® 
ezt elgáncsolják a különböző pártszempontoki 
vagy az anyagi önzés.

— Úgy áll a dolog, hogy a profik saalad- 
Sálnak az adóelengedés után fühöz-fához, 

e ugyanakkor saját belső szervi hibáikon 
sem próbálnak segíteni.

Ha lenne is adóelengedés, csődbe kellene ke
rülni emiatt.

— Hogy mi segítene?
Gyökeres rendszerváltozás belül és ötévi 

adómentesség.
Valamikor viruló volt a futball. Mióta Ipar, 
elzüllött. Tessék az ipart pártolni, hozzásegí
teni a fejlődéshez. Ha pedig ez nem követke
zik be, aminthogy nem fog bekövetkezni, ak
kor

a legkomolyabban számolni kell azzal, 
hogy ősszel bezárjuk a fufballpályákat és 

vándorútra kelünk.
Más országok vendégszeretetét fogjuk Igénybe 
venni. Persze ez is csak tengődé* és Így sem 
soká élhet a futbellsporlunk, dehát nincs más 
választásunk. Ebbe tudatosan kerget bele a 
rövidlátó politika. Megpróbáljuk, aztán . . . 
mindegy. Elvégre mindennek van határa. Az 
áldozatkészségnek és a romboló szellemnek iv 

Eddig tart a nyilatkozat. Sötét a horizont 
és a reménynek még csak egy sugara sem vi
lágit.

Kinevezték a magyar futballt a holtára 
egy derék hareosásek, de nincs mit ennie.

Mármost tessék megnyerni az Európa-kupái 
és tessék decemberiben a ragyogó olasz futbal
lal megmérkőzni. Kilátástalan ügy. Rossz ráj 
gondolni is. i

A vesztegetési botrányok 
a futballszövetség taná
csának terített asztalán

Az Attila—Turul-mérkőzés vesztegetési botrá
nyának ügyében — mint ismeretes — az orszá
gos felebbviteli bizottság 1000 pengős pénzbír
sággal sújtotta az Attilát. Mindenki abban a 
meggyőződésben volt, hogy a felebbviteli bizott
ság határozata az utolsó szót mondotta ki eb
ben az ügyben. Úgy látszik azonban, hogy ez a 
tengeri kígyóvá duzzadt ügy mégis tovább megy 
a szövetségi szervek rctortáján.

A vesztegetési ügy ugyanis most váratlanul az 
országos tanács terített asztalára kerül. Oda 
viszik ugyanis a tanácsba delegált amatőrszö
vetségi tanácstagok, akik napirendre kívánják 
tűzetni ezt a kérdést.

As amatőrök, akik közben a felebbviteli ta
nácsban viselt tisztségeikről is lemondtak, az
zal indokolják ezt a lépésüket, hogy a felebb* 
vitell fórum határozata ellenkezik a régebben 
hozott hasonló ítéletek szellemével.

meg, igy a többi között a cseh és a jugoszláv 
követek is olt voltak. Nagy izgalom közepette 
indult meg a játék, amelynek első félórájában 
a csehszlovák együttes irányította a meccs me
netét, de a kapu előtt sokat pnsszolgntó és a 
lövésektől meglehetősen irtózó csatárok ered
ményt nem tudtak elérni.

A 35. percben a jugoszláv csapat komért I 
árt el, amelyet követően Jlvbovles bomba- 1 

lövése a hálóba jutott Itt.
Szünet után, bár a csehszlovák csapat kis vál
toztatást eszközölt az összeállításon, nz első fél
időbeli gólképtelenségen ez sem segített. Már a

HÁZHELY SF‘
■ott • neodőo kaanatasontM WrldCv- 
tóoaei, ölenként 1.00 P-*rt eladd. Előleg 
10 pengő KŐVIka'marottaknak előleg nőikül 

InkbérlekötéMel.
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f. nercben újabb gólt ért el a hazat csapat, 
amikor It

Ifkovlea hoMzu lövését Plsnlcka kiejti, s 
■ ráfutó Marjsnnvlcn ■ labdát • hálóba 

sodorja. 2.0.
Ezután a csehszlovák csatársor kissé összeszedi

magát és
a 8. pereben Podhrazll beadását Pue góllá 

értékesíti. 2:1.
A játék további részében a csehszlovák támadó
sor attskjsit biztosan veri vissza a jugoszláv 
védelem, s igy az eredmény nem változik.

A félelmetesen naggyá nőtt 
Hungária remek eredmény- 
nyel startolt Temesvárott

Hungária—Ripensia 5:0 (1:0)
Temesvár, aug. 2.

(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) A Hungária kezdte cl legelőször a mun
kát őszre. A szükség sarkalta, mert hiszen tiz 
nap múlva Budapesten a WAC-cal szemben 
snár komoly futballba kell kezdenie. A beme
legítést ehhez Temesvárott kereste. A Ripensia 
már megalapította a hírnevét néhány konti
nentális értékű eredményével.

A találkozást tehát nagy érdeklődés előzte
meg mindkét oldalon.

A Ripensia támad, de puha. 
Szünet után 
a mezőny 
formában
Hauer Jól

legjobb embere, a szenzációs 
futó Hlrzer, leszáguld, bead, 
fogja a labdát éa pontosan lő. 

2:1.
szebbnél szebb akciókba kezd.

Szinte
a szenzáció erejével hat most azután, hogy 
a félelmetes hírű Rlpenslát a Hungária 
friss, alig tréningezett csapata ilyen lenyii- 

| gőzően nagy arányban verte.

HlrzerBarátky
'A mérkőzés mindvégig fair volt, Moravetz aradi 
bíró gyengén bíráskodott, ötezer főnyi közön
ség fogadta n Hungáriát lelkes óvációval.

Az első félidőben még kiegyensúlyozott volt 
a játék. A 24. percben

Tlcskát négyméteres ofszájdról elengedik, 
lövésszerü beadása Hokaárlról gólba pat

tan. öngól. 1:0.

A Hungária ----------- ------- —-------
Nagy a fölénye. Közben ugyan a Ripensia kor- 
nert erőszakol, de mitsem ér vele. A 32. perc
ben

Hungária közjáték, a labda Jobbról Ivei és 
Hauer imponáló nyugalommal fejeli sarok

ba. 3:0.
Rossz a Ripensia centere, nem tud kibonta
kozni a Temesvár csapata,

A 38. percben nagy kavarodás keletkezik a 
Ripensia kapuja előtt és

Barátky irtózatos erejű bombával fejezi 
be. 4:0.

Most még Cselák szépíthetne a vereségen, de 
4 méterről is fölé lő. A 42. percben aztán befe
jezi a Hungária a szép napot

Hlrzer Ismét szilája tőrtel le, beadását 
Barátky kapásból lövi. 5:0.

A mérkőzés után a Hungária kísérete nyilat
kozott

Klsfalvy dr.: Azt hiszem, a csapat megnyerte 
Temesvár tetszését. A Rlpensláből Bürger tet
szett.

Senkey, tréner: Tudtam, hogy a II. félidőben 
feljönnek a fiuk. Mindenki jó volt. Különösen 
Hlrzer. A fiatalok közül Hauer és Barátky. A 
hírlapok túloztak, a meccs nagyon fair volt.

Márlssy dr.: Az I. félidő gyenge volt. A má
sodikban Hirzer és Kiéber jó volt, mig Kalmár 
kihagyott, de viszont jó passzokkal látta el a 
csatársort. Nem voltam elkészülve az ered
ményre. A Ripensia játszott már sokkal job
ban is.

Andor szövetségi kapitány vezetésével utazott 
le Balatonkenesére, a válogató verseny lebo« 
nyolitására. A verseny távja Balatonfüredi 
Keszthely—-Siófok volt, azonban Balatonfüredi 
nél Nemes tévedése miatt a versenyt semlege
síteni kellett. Bnlalonfüredtöl 142 km-es távon 
uj versenyt írtak ki, amelynek eredménye a 
következő: 1. Nemes (Póstás) 4 6. 57 p. 39 mp. 
2. Balta (Pesterzsébet, Viktória) 5:47X14, 3. já„ 
lics (Póstás) 5:13:18. 4. Szeifert (Lehel KK)’
5:13:54. 5. Orczán (Törekvés) 5:15:18. Szenes 
és Vida a versenyt feladta, Szeifert bukott, Jé. 
lics pedig Két gumidefektet szenvedett. A titkos 
terep ötlete bevált, mert a verseny lefolyását 
semmiféle akadály nem zavarta. A szövetségi 
kapitány egyébként Nemest a további verseny 
alól felmentette és a többi szereplők között uj 
válo'aió versenyt tűzött ki.

X Jugoszláviai eredmények. (Szabadka.) 
Macka—Bácska 1:0 (1:0). Újvidék.) Vojvodina 
—SAND 4:1 (1:0). (Zágráb-) Illyria—Gradjanskl 
1:1 (1:0).

X Lenkei Magda és Magasházy Rózsi 
Győrben. A Győri Úszó Egyesület tegnap 
rendezte országos uszőversenyét, amelynek 
főbb eredményei a következők: 200 m-es 
mellúszás: 1. Tapolczai (TSC) 3 p. 18.2 mp. 
100 m-es hölgy-gyorsuszás: 1. Lenkei Mag
da 1 p. 14.2 mp. (III. kér. TVE). 2. Magas
házi Rózsi (TSC) 1 p. 19 mp. 100 m-es 
gyorsuszds, bemutató: 1. Kánási (MAC) 1 p. 
05.8 mp. 2. Laki (BBTE) 1 p. 07.4 mp. Vízi- 
póló: MAC—Főiskolai válogatott: 11.0 (7:0), 
TSC—GyAC 5:4 (3:1).

X A Hungária Automobil Club tegnap dél
előtt rendezte csillagturáját, amelynek célja 
Szolnokon a fellobogózott Tisza-szállő előtt 
volt. Már a kora délelőtti órákban ellepte a kö
zönség a szálló környékét, mert híre járt, hogy 
Endresz György óceánrepülő is résztvesz a tú
rában. Féltizenkettökor futott be Endresz nem- 
zetiszinü autója a közönség üdrivalgása kö- 

nesén. A válogatott kerékpáros keret Neumann zepette.

A NÉMET ATLÉTIKAI BAJNOKSÁGOK.
Berlinből jelentik: Vasárnap folytatták a 

német atlétikai bajnoki küzdelmeket, ame
lyek során a grünewaldi stadionban ismét ér
dekes eredmények voltak. A legszenzációsabb 
a hamburgi Sieurert dckatlon eredménye volt, 
aki 7874 605 ponttal uj rekordteljesltményt 
nyújtott. A nyolcszáz méteres síkfutást Pel 
ezer dr. nyerte 1 p 58.9 mp-es gyenge idővel. 
A 200 m-es síkfutásban Jonáth 22.2 mp-es 
teljesitménnyel mcHszélességgel győzött Kör- 
niggel szemben. Az 500 méteres síkfutást 
Schaumburg nyerte 15 p 04.7 mp-cel. A súly- 
dobásban Hirschfeld győzött 15 m 66 cm-rel. 
A magasugrásban Köppke, Bornhofft és Beetz 
egyformán 18 6cm-t ugrott. A távolugrásban 
kiváló eredmény született, Mölle révén, ak: 
747 cm-rel győzőit a 744-et ugró Köchermann 
ellen. A gerelyvetést Mecset 63 m 65 cm-rel 
nyerte. Az eintrachti staféta 41.6 mp-et futott 

v_... srI.j.1 n 4 XIÍWOTT.győzött Környékkel szemben a 4><100-on.

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

X Romániai túrát kötött le a Bocskay. 
Debrecenből jelentik: A Bocskay^ FC meg
bízottai utján romániai túrát kötött le. A 
túra állomásai: Nagyvárad, Kolozsvár és 
Temesvár. A Bocskay reméli, hogy a túra 
jövedelméből sikerülni fog a klub meglehe
tősen üres pénztárát megtölteni.

— Úszás. A Balaton átuszás bajnokságát ez- 
évben 1931 augusztus 8-án, szombaton délelőtt 
J410 órakor rendezi meg a MUE. A verseny 
előkészületei máris széles körben megtétettek 
s a verseny nevezési zárlata 1931 augusztus hó 
3-án, hétfőn este 7 órakor lesz a MUSz hiva
talos helyiségében, V., Alkotmány-utca 3, II. 7.

X A válogatott kerékpárra keret Balatonkc- 
. . I__ baral V.IIRinnfl

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek
favoritok testvériesen megosztoztak a________  A va-

autszájderekkel.

Együtt van a válogatott atlétacsapat
A MASz egyébként tegnap este kijelölte |arra. hogy csak 22 atléta vehet részt, igy nem

• t olaszok ellen kiálló válogatott atléták mindenki lesz kéne. . várható taainhh téllé* 
névsorát, amely a következő:

100 m síkfutás: Gerő III., Héjjas.
400 m síkfutás: Zsltvni, Szalay. 
1500 m síkfutás: Szabó, Hevele. 
5000 m síkfutás: Kelen, Hevele. 
110 m gátfutás: Jávor, Kovács. 
400 m gátfutás: Héjjas, Kovács. 
Magasugrás: Késmárki, Orbán. 
Távolugrás: Balogh, Koltai. 
Rúdugrás: ZsufTka, Karlovits. 
Sulydobds: Darányi, Kiss. 
Diszkoszdobás: Madarász, Donogán. 
Gerelyvetés: Szepes, Takács. 
Olimpiai staféta: Zsitvai, Gerő III., 

!ny, Barsi.

75:67 arányban fognak 
győzni a magyarok...

tippeli Marlo Marzetti
Marlo Marrettl, a Budapesten élő kiváló olasz 

újságíró, alaposan Ismeri úgy a magyar, mint 
az olasz atlétikát. A jövő vasárnapi nagysza
bású találkozóra való tekintettel a MAC-vcrseny 
titán alkalma volt a Hétföl Napló munkatársá
nak Marzettivel beszélgetnie az esélyekről. 
Marrettl a következőkben foglalta össze vélemé
nyét és tippjét:

— A 1O0 m-es síkfutást Toettl biztosan nyeri, 
sőt a második Maregatli lesz. A 400 m-es sík
futásban, amennyiben Carlinl Indul, úgy győzni 
is fog. A 800 m es síkfutást Bnrsl nyeri Beccnli 
előtt. Az 1500 m-es sikfulásnál az olaszok telje
sen egyenrangúak a magyarokkal s a pillanatnyi 
diszpozíció fogja eldönteni ezt a számol. Az 
ötezer méteres síkfutást Hevele nyeri, hippivel 
szemben A 110 m-es gátfutásban az első Facelll,
• második Carlinl lesz. A 400 m-es gát Is az 
olaszok száma, Fascclll és De Negrl szinte le- 
győzhetetlenek. A tduoluprdsban az olasz Massei 
fog győzni, mig a második vagy Tommnsi, vagy 
Balogh lesi, Massei legjobb ugrása 732, de 
étidén még csak 722-t ugrott. A magasugrásban, 
a súly- és diszkoszvetósben ■ magyarok úgy az 
első, mint a második helyet megszerzik. A 
gerelyvetésben, ha Szepes indul, úgy győzni is 
fog. mig ellenkező esetben a magyarok csak a 
második helyre szár.-.Uhatnak. A staféta az ■ 
szám, ahol nem lehet tippelni. Mert a 400 m*en 
Carlinl 40-et tud. mig Zsitvay 48.2-öt futhat. Az 
első kétszázas Marcgatll lesz, aki 21.5-öt, mig a 
második olasz kétszázas Toettl 214-et futhat s 
Igy n magyarok Itt hátrányba kerülnek, mert 
Paitz 22-re, Gerö pedig 21.8-ra képes. A 800 
méteres Beccnli és Barsi egyaránt 1:52.8 mp-re 
képes, s Igy a két staféta összteljesítményét 
figyelembe véve, mindkettőnek pontosan 3:25.8 
mp es idő jön ki. Természetesen tekintettel

mindenki lesz képes a várható legjobb telje* 
sitményére.

— Mindent egybevetve az én tippem:
— Magyarország fog győzni 8 pont különb- 

léggel, vagyis 75:67 letz az arány, de Budapes
ten még soha nem látott ótiási küzdelem után. 
Ha az idő it kedvezni fog a versenynek, úgy 
több magyar ét olasz rekord megdöntésére 
számitok.

VILAGSZEMLE

Sza-

A BOCSKAI SIKERREL SZEREPELT 
UNGVAROTT.

Bocskai—Ungvári TK 4:1 (2:1).
Ungvár, aug. 2.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A debreceni Bocskai csapata tegnap Ung- 
várott vendégszerepelt. A kitűnő vidéki csapat 
bemutatkozása iránt nagy volt az érdeklődés, 
de erre rá is szolgált a Bocskai, amely szép já
ték után megérdemelten győzött. A gólokat Te
leki (3) és Varga lőtték.

A ..................................
sárnapi program számain az „
A mérleg azonban inkább a favontok felé bil
lent, miután a második futamot is az erősen 
véleményezett Orpington nyerte meg s csak a 
két handicap végződött kevéssé várt ered
ménnyel. A nap sportja egyébként jelentősebb 
esemény nélkül folyt le, kiemelkedő csak a 
program főszámát nyerő Livorno győzelme volt. 
Livorus a derbytávolságon végigvezetve, köny- 
nyen nyert a bécsi Corinthia és a nagyszerű 
versenyt futó Fababa ellen. Szépen színezte a 
nap küzdelmeit a két utolsó futam heves finise. 
A handicapben Sütsz, Kereső és a megkésett 
Pálma, a Welter-handicapben pedig Haborl. 
Mazurka és Fuvolás vívtak nagyszerű harcot. 
Az első futamot Rejtély biztosan nyerte, ami
ben azonban segítségére volt, hogy Pezsgő 
startja nem volt szerencsés. Imponáló stílussal 
hagyta maga mögött allenfeloil Orpington a 
kétévesek versenyében. Maróthnak egy darabig 
nagy gondot adott Tiro, az utóbbinak a finisre 
azonban már nem maradt erejt. A double fo
gadások nyerői ma újból kiadós osztaléknak 
örülhettek, miután a Livorno—Suta doublera 
száztizenháromszoros osztalékot (5:566.50) fi
zetett a totalizatör. A részletes eredmény a 
következő:

I. Futam: 1 Berkes B. Rejtély (pari) Schej- 
bal. 2. Pezsgő (PA) Rózsa. F. m.: Bernina, 
Pártűtö, Hűmmel Tót • 10-21, 13, 13. II. Fu
tam. 1. Dr. Gárdonyi P. Orpington (2) Rózsa. 
2. Lido (3) Csapiár. 3. Diadal (8:10) Sejbal. 
F. m.: Komámuram, Medúza, Csicsóné, Nótás, 
Búzavirág. Tót : 10:35, 13, 14, 13. IH. Futam. 
1 Mr. C. Wood Livorno (pari) Sejbal. 2. Co
rinthia. 3. Fababa F. m.: Raynn, Gyöngy
halász, Levine, Taps, Románc. Tót : 10:17, 12,

erősen

16, 13. IV. Futam. 1. Kengyeli ménes Maróth 
(pari) Teltschik. 2. Tiro (1‘A) Rózsa. F. m.: 
Baka, Barátnő, Bellevuc. Tót.: 10:23, 12, 12- 
V. Futam. 1. Groedel T. bárónő Suta (12) Ró
zsa. 2. Pálma (3) Csuta. 3. Kereső (3) Sejbal, 
F. m.: Bonny Boy, Mungo, Pici, Kitáblárás, 
Renaissance, Baksis, Emlék, Nebuló. Selver, 
King, Hadúr, Nonnsberg, Túzok, Ximene. Tot.s 
10:276, 49, 19, 21. VI. Futam. 1. Horthy I. 
Háború (6) Csapiár. 2. Mazurka (4) Fodor. 3. 
Fuvolás (4) Klimscha. F. m.: Alvinc. Csopak, 
Hárem, Pityke. Máramaros, Szászrszép. Bifii- 
kom, Happy End, Becsvágy’. Tót.: 10:84, 23, 
18, 15.

Bécsi versenyek
A vasárnapi freudenaui versenyek eredmé

nye a Grosser Sommer Preis volt. Az értékes 
dijat Beaurivoye nyerte meg a favorit Flrst 
Start ég Valat előtt. A részletéé eredmény a 
kővetkező:

I. Futam. 1. Daphne (5) Tamási. 2 Suzy 
(l‘A) Tuss. F. m.: Heros, Hermes, Problem, 
Vilja. Tót.; 10:93, 14, 12. H. Futam. 1. Isola- 
bella (pari) Esch Gy. 2. Ariosto (3) Esch L. 
F. m.: Bacchautin, Sabina. Tót.: 10:15, 11, 11- 
ni. Futam. 1. Slmple Simon (5) Gulyás B. 2. 
Santa Mauza (8) Valentin. 3. Patriot (8) Ta
kács I. F. m.: Abony, Cigányasszony, Bolka, 
Kedvenc, Tip Top, Balbina, Nordtern, Dark 
Rock, Savannak. Tót.: 10:70, 22, 22, 27. IV. 
Futam. 1. Beaurirage (3) Nagy G. 2 First 
Start (P/<) Gulyás B. 3. Volat (3) Esch Gy. 
F. m.: Bfiby, Liebling, Chestunt, Passat, Kas
sán. Tót : 10:0, 12, 12, 13. V. Futam- 1 Salnt 
Louls (pari) Reinwald. F. m.t Unión, Széplak, 
Tót.: 10:24. VI. Futam. 1. Herba (5) Nagy G. 
2. Pechvogel (8) Takács I. 3. Saluga (5) Múl- 
ler. F. m.: Ecarte, Best hope, Lights Star, 
Pan. Őrei, Galtossia, Hippos, Ronacher. Tót.: 
10:22, 25, 19. VH. Futam. 1. Happy borse (4) 
Tamási. 2. Robinson (3) Gulyás B. F. m.: 
Pellit, Sonnerwende, Osculum, Touut rout. 
Tót.: 10:47, 26, 30. ,

A NEMZETI KIKAPOTT ZSOLNÁN. 
SK Zllina—Nemzeti 6:4 (8:2).

Zsolna, aug. 2. 
Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen-(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen- 

téses.) Az első félidő első negyedórájában a 
Nemzeti szép Játékot mutatott és Weisz révén 
a vezető gólt rúgta. A 17. percben Trengi ki
egyenlített, majd a 27. és a 30. percben két 
újabb gólal terhelte a fekete-fehérek hálóját. A 
43. percben Weisz Javított az eredményen. Szü
net után a Nemzeti öngóllal kiegyenlített, majd 
Weisz révén ismét vezetéshez jutott. De a 40. 
percben Priboj 11-esből kiegyenlített, majd a 
42. percben Prndovlcsl az ötödik gólt rúgta.

SCHUBERT UJ REKORDJA
Németország usróbajnokságait vasárnap 

Kőnlgsbergben bonyolították le. Az eredmények 
általáhan közepesek A áXlOO-as gyorsuszó 
stafétát a Poseidon együttese nyerte 4 p. 22.3 
mp-el. A 200 m-es gyorsuszást Schubert nyerte 
2 p. 21.2 mp-cs uj német rekordidővel. Az 1500 
m-es gyorsuszásban Bode 21 p. 55.4 mp-es uj 
német rekorddal győzött. A vegyes stafétában 
a kölni Sparta csapata 5 p. 12.6 mp-es gyenge 
Idővel ért célba.

VJ Nöl GERELYVETŐ VILÁGREKORD
Magdeburgből jelentik: Vasárnap Magde- 

burgban bonyolították le Németország hölgy 
atlétikai bajnokságait, melyeknek során a pen- 
tntlonban Ellen Braumüllei győzött 395 ponttal, 
ami uj német rekordot jelent. Braumüller kis
asszony a gerelyvetésben 41 méter 28 cm-es do
hárral uj női világrekordot állított fel.

A hűtlen asszonynak nem jár 
özvegyi jog

A nőnek nemcsak férje halála után, hanem életében i$ 
erkölcsösen kell viselkednie

A magyar jog értelmében tudvalevőleg a 
második feleséget, ha a férj meghalt, va
gyonára úgynevezett özvegyi jog illeti meg. 
Egy ilyen alkalommal a férj vérrokonai 
megtagadták az özvegynek ezt a jogát és 
azzal védekeztek, hogy az asszony

kikapós természetű volt 
és ezzel a magatartásával érdemetlenné vált 
a hagyatékban való részesedésre. Előadták, 
hogy az asszony a per folyama alatt egy 
mozdonyvezetővel állott össze, de már 

férje életében sem volt a hűség minta* 
képe, 

hanem urát még a házasság fennállása 
alatt is többekkel megcsalta.

A bíróság le is folytatta az özvegy által 
megindított perben a bizonyítást, amely a 
felhozott vádakat nagyrészben Igazolta.

Az özvegy, aki addig tagadásban volt, 
most változtatott addigi taktikáján és azt 
vitatta, hogy mivel a vasutassal csak huza
mosabb idővel a per megindulása után lé
pett közös háztartásra, eddig az időpontig 
nem vált semmiképen sem érdemetlenné s 
igy a hagyaték jövedelmének megfelelő ré-

magyar jog értelmében tudvalevőleg a sze eddig az időpontig megilleti. Az, hogy 
a férj életében mi történt, nem játszik sze
repet, mert ehhez a többi örökösöknek sem
mi közük nincsen, ha egyszer férje ő ma
gatartásával szemben semmiféle kifogást 
nem emelt.

Az elvi jelentőségű kérdésben .aost hir” 
dette ki határozatát a Kúria Westermaycr* 
tanácsa, amely

aa asszony keresetét teljea egészében 
elutasította.

Az Ítélet Indokolása szerint a férj halála 
után tanúsított viselkedés megállapítja a 
érdemtelenséget, de ugyanez áll az egész 
vonalon is. A biróság ugyanis megállap*' 
tolta, hogy a férjnek életében nem volt tu
domása felesége ballépéseiről, azokat tehát 
meg nem bocsátotta. Az olyan nő. aki há
zastársával szemben a hűség parancsát 
megszegi, érdemetlen minden tekintetben 
arra, hogv férje hagyatékából özvegyi J0,4 
gon bármiképpen is részesedhessék.

A szerkesztésért ás kiadásért felsh
Dr. EI.ER HUGÓ
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