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A fontkölcsőnt 2-3 nap múlva folyósítják

Bombamerenylet
Brilnlng birodalmi kancellár 

vonata ellen
a porosz nOpszouazás elsősükén a hitleristák felrobbantottak 
egp vonatot, amolyan a kancellárt várták - a kancellár szeren
csére nem von a vonaton, melynek nyolcvan utasa megsebesült 

flszaKal iiapc Berlin utcain
A népszavazáson muikuktaii a szélsőségek

Vasárnap minden más szenzációt túlszár
nyaló, izgalmas napja volt Németországnak. 
Ezen a napon tartották meg a poroszországi 
népszavazást arról, hogy föloszlatják-e a 
porosz tartománygyülést vagy továbbra is 
együtt marad. A népszavazás lezajlott, de 
ugyanekkor egy megdöbbentő esemény tör
tént:

Jüfeborg közelében elvetemült tettesek 
pokolgépet helyezlek cl a vasúti sínekre 
és fülrobbantottak egy gyorsvonatot. A 
merényletet tulajdonképpen Brüning 
kancellár ellen tervezték, a kancellár 
azonban nem tilt a vonaton, amelynek 

utasai közül nyolcvanon megsebesül
tek .

A népszavazás előestéjén robbant a bomba 
a Berlin hallei vasútvonalon és ennek az 
eseménynek dacára is a poroszországi nép
szavazás mégis rendben folyt le és ráadásul 
a szélsőségesek bukásával végződött.

A szélső jobboldali pártok és a kommu- 
ni kik összefoglak hogy népszavazás utján 
rendeltessék el a porosz tartománygyülés 
feloszlatását. A legutóbbi választás óta 
ugyanis a jobboldali pártok, főként Hit- 
lőrék, nagyon megerősödtek és az volt n 
cé’iuk, hogy feloszlassák a tarlománvgyü- 
lést, amelynek a mandátuma csak 1932 ta
vaszán járna le, mert abban reménykedtek,

Hivatalos jelentés a villanyárammal 
elkövetett merényletről

Húszezer márka jutalom 
a kézrekeritőnek

Halié, augusztus 9.
A Juteborg közelében történt vasúti merény

iéiről h német birodalmi tasutnk halld Igaz- 
gntósága h következő részletes jelentést adta ki:

1931 augusztus 8-án este *410 órakor n Berlin 
—Ilalle vasútvonal 60 fi kilométernél, Jüteborg 
és Grünau között, éppen amikor a 43-as gyors
vonat arra haladt

a jobboldali sínpár egy darabja felrobbant. 
Ennek következtében a vonat kilenc ko

hogy újabb választás esetén sokkal nagyobb 
számban juthatnak be a tartománggyülésbe, 
úgy mint ahogyan a birodalmi gyűlésbe be
jutottak. A mérsékelt pártok, de mindenki, 
aki Németország sorsát figyelte, aggódva 
látta a szélsőségesek összefogását, ami ab
ban nyilvánult meg, hogy

a szélső jobboldali Hltleréket a felosz
latás Iránti törekvésükben teljes erővel 

támogatták a kommunisták is.
akik szintén sok reményt fűztek az uj vá
lasztáshoz.

A jobb- és baloldali szélsőségek összefo
gása Hitlerék és a kommunisták alkalmi 
összeházasodása azonban nem hozta meg 
számukra a várt eredményt:

körülbelül egymillió szavazattal alul 
maradtak és a porosz tartománygvülést 

most mór nem oszlatják föL
A vasárnap lezajlott népszavazás tehát 
a mérséklet győzelmét jelenti, de ugyan
akkor megdöbbentő erővel suhant a 
közvéleménybe a hír, amely a fanatikus 
emberek által elkövetett bombamerény

letről szól.
A Hétfői Napló tudósitől alábbi eredeti te
lefonjelentéseikben számolnak be Német
ország nagy vasárnapjáról: a népszavazás
ról és a bombamerényletről.

csija klslklott és ezek közül kettő lezuhant 
a magas töltésről.

A szerencsétlenség színhelyén lett első meg
állapítás szerint egy ember súlyosan. 13 pedig 
könnyebben megsebesült. Egy negyedórával 
azután, hogy a Szerencseik őségről szóló jelen
tés befnlolt a jötrborgi pályaudvarra, mór a 
szerencsétlenség színhelyére érkeztek az első 
orvosok, akik nutón jöttek Jütcborgról. Az or
vosok megállapították, hogy 

a sebesültek közül négynek sürgősen kór
házi ápolásra van szüksége.

Ezeket a jüteborgi kórházban helyezték el, a 
többi utast u 23-as gyorsvonat vitte tovább 
Berlin felé. Berlinben azután

még 75 utas jelentkezést, aki utólag vette 
észre, hogy ugyancsak megsebesültek.

ötnek közülök oly veszedelmes volt a sebe, 
hogy az Erzsébet-kórházba kellett szállítani.

Hogy nem történt nagyobb katasztrófa, nz 
csak a jószerencsének köszönhető. A robbanás 
ereje oly nagy volt, hogy

a detonációt kilométerekkel távolabb Is 
meghallották.

így a grünal pályaudvaron egész sor ember 
tisztán hallotta a robbanást. Még a 13 kilomé
ter távolságban levő Luckenwaldeban is vilá
gosan hallották a robbanást, nmit megerősít az 
a tény, hogy a városka lf.kói közül többen 
nyomban a szerencsétlenség színhelyére sietet
tek. A Torgau mellett fekvő Zinnáhan a deto
náció még a tányérokat és poharakat is meg- 
reszkeltette az asztalon.

Ma reggel, már pirkadáskor, gondosan át
vizsgálták a merénylet színhelyét. Kiderült, 
hogy

a robbanást nem óramüves pokolgép 
okozta, hanem a tettesek a robbanó
anyaghoz áromvezetéket szereltek; a ve
zeték a sínektől 200 méternyire, egy 
bokorban végződött: a tettesek nyilván 
innen robbantották fel a bombát, ami
kor látták, hogy a vonat megfelelő kö

zel van.
A sínektől balra elhelyezett táviróvezeték 

cl van vágva
Nyilvánvaló, hogy

Kommunisták vagy hitleristák müve volt 
a merénylet?

A Hétfői Napló berlini munkatársa va
sárnap kintjárt az an^alti pályaudvaron, 
ahová megérkeztek n felrobbantott vonat 
utasai közül többen. Muhkalársunk beszél
getett egy nővel, aki a vonaton ült.

— óriási volt a pánik —■ mondotta. — 
Én, szerencsére, nem vesztettem cl lélek
jelenlétemet és az ablakon keresztül ki
mentettem egy kislányt .aki bennszorull n 

a merényletet funatikus nemzeti szocia
listák követték el.

A pályatest mellett ugyanis, az egyik táviró- 
póznán, a nemzeti szocialista „angrifT*' 
egyik kirajzszegezett példányát találták meg, 
amelyre színes ceruzával ezt Írták a tette
sek:

VIII. 8-1 merénylet/*
A szerencsétlenség színhelyének közeiéi 

ben később még egy ilyen kitűzött angrifT* 
példányt találtak, amelyen a következő szh 
nesceruzás felirat állott:

VIII. 8-1 merényiéi. Éljen a forra
dalom!"

Ezt a lappéldányt ezenkívül még több 
horogkereszt is diszitette.

Kiderült, hogy a merénylőknek még to
vábbi terveik is voltak, amelyek azonban 
szerencsére nem váltak be. A szcrencsétle- 
nül járt vonat mozdonyvezetője észrevette, 
hogy

a szomszédos sínre, néhány méterrel 
odébb, két vaslapot erősítettek a me
rénylők, hogy klslklassák a szembejövő 

vonatot Is.
A vaslapokat azonban még idejekorán el
távolították, úgyhogy u szerencsétlenség el* 
kerülhetővé vált.

A hallei vasutigazgatóság 
ezermárkás jutalmnt tűzött ki annak, 

aki a merénylők nyomára vezet.
Ezt a dijat a birodalmi vasutak vezérigaz
gatója, dr. Dorfmüller, húszezer márkára 
emelte fel.

fülkében.
Vasárnap
az álnmi’gyészség képviselője kiszállt 

a merénylet hely .'te 
és Berlinből és Potsdammból is rendőrtiszt
viselők érkeztek, akik hozzáfogtak o nyo
mozáshoz.

A nyomozás során az a feltevés alakult 
ki, hogy
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a merényletet tulajdonképpen Brünlng 
kancellár ellen akarták elkövetni.

Egyes lapok ugyanis az tirták. hogy a kan
cellár ebben az időben érkezik haza római 
útjáról. Szombaton más lapok már megír
ták, hogy a hazatérés elmarad. Valószínű- 
nsk tartják, hogy műveletlen emberek vol
tak a tettesek, akik

nem voltak pontos tíjságolvasófc és Igy 
tOrtént, hogy azt hittek, Brünlng esen 

a vonalon érkezik.
Az első feltevés az volt, hogy nemzeti szo
cialisták a tettesek. Felmerült azonban az 
a a feltevés Is, hogy

■ a merénylők kommunisták voltak 
és lehet, éppen azért helyezték el a gaztett 
helyén n hitlerista Angriff cimü lap kél 
példányát, hogy ezzel a hitleristákra terel
jék n gyanút.

Megállapitották azt is, hogy tulajdonkép
pen gyujtózsinóros gránátot robbantottak. 
Az utászkatonák ötórai munkával szabaddá 
tették a vasútvonalat és helyreállították a 
telefonforgalmat is.

A vizsgálóbizottság előtt Jelentkezett a

Jüteborgl katonai Kiér egyik k.toníja, aki 
azt vallotta, hogy

a robbaniat megelflxö Időben két em* 
bért Utóit, akik kM rtlIaayUmpdval 
kareaWk u utat a vaantvonal aaeatén.

Lehet, hogy ea a két ember helyezte el— -___ ____ _______________ 1 0
pokolgépet a síneken. A nyomozás tovább 
folyik.

KSlnben a nlőttek
•gy Hitler vezért

Vasárnap érkezett meg Berlinbe a I 
hogy a népszavazás éjszakáján

Kölnben gyilkos politikai merénylet 
történt.

Albert Ifelsler, az egyik kölni hitlerista ve
zér éjszaka két órakor a lakására igyeke
zett. Mikor becsöngetett a kapun, eléje ug
rott egy ismeretlen férfi és

revolverrel szlvenlőtte.
Albert Helslert nyomban megölte a golyó. 
Támadóját, aki elmenekült, a rendőrség 
keresi.

hír,

1555 Igen, Tierqartenben 6200 szavazatból 
1810 igen, Westtlngben 11.400 szavazó kö
zül 3780 igen, Penzlauetberge 1054-ből 292, 
Tempelhofban 10.700-ból 3056.

Hitlerik panaszkodnak 
a kommunistákra

A vidéken hasonló az arány mint Berlinben. 
És pedig Bitieken 16.166 választóból 9308, 
Schneidemühl 26.878-ból 12.581, Hetmánn
8240-ből 3441, Frtedrichshafen 121.630-ból
35.920, Charlottenburg 10.870-bői 2590, Schöne- 
berg 8200-ből 865, Steglitz 2700-ból 1070, Seeh- 
lendorf 21.841-ből 7406, Lichtenberg 74.308-ből 
22.273, Spandau 67.169-ből 19.816, Pánkom
76055-ből 24.607, Potsdam 10600-ból 5380.
Essen 78.941-bői 18.490, Donnerfeld 7741-ből 
3170, Herzellen 4450-ből 413, Drossen 5120-ból 
2700, Günsburg 269.000-böl 61.000, Botum

mUIiL viLooMnyu.LU
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72.146-ból 21.060, Mühlhausen 89.200-ból 42 
ezer 500, Altona 178.100-ból 52.100, JfoMem 
44.200-ból 11.300, Kőin 270.000-ből 33 200
Frankfurt a-M 95.040-bŐl 21.900. Breslauból 
175.650-ből 50.600, Düsseldorf 244.83O-bó| 60 

ezer 440, Neumünster 26.880-ból 9100 Ober 
hausen 116.000-ből 42.100, Rekllnhausen 51 ezer 
700-ból 16.190 választó szavazott le,

Hitlerik azzal magyarázzák vereségüket, 
hogy a kommunisták cserbenhagyták 

őket
Érdekessége a választásnak, hogy Potsdam* 

bán Vilmos volt trónörökös fiával és feleségé* 
vei együtt otthagyták vidéki kastélyukat és bo- 
mentek Potsdamba szavazni.

Véres tűzharc Berlinben: több halott 
és sebesült

Egymillió szavazattal alulmaradtak 
Hitlerek és a kommunisták

Berlin, augusztus 9.
A poro„<>r„«Sl níp„«vuií. n«pj. N.gjLer- 

Iliben nyngodt.n telt el. A, „le hal K 
futó jelentések összesen 58 tüntető előállításá
ról számolnak be. A megtörtént tüntetések 
azonban teljesen jelentéktelenek voltak.

A különleges rendőri karhatalom Igénjrbevé-
I telére sehol sem volt szükség.
’ A választási propaganda ezúttal — nyilván 
nem kis részben n súlyos gazdasági viszonyok 
következtében — javarészt röpcédulák osztoga
tására szorítkozott.

Sok helyütt ■ fekete-fehér-plros császárt 
zászlót ás ■ horogkersztes nemzeti szocla 

lista lobogót lehetett látni.
A háztetőkön Itt-ott trnnsrparcns állott a poli
tikai küzdelem szolgálatába, azonban csak ez
zel nz egy szóval „Igent" Minthogy a propa- 
Kundncélt szolgáló autós felvonulásokat ezultnl 

etillották, n várost plnkátokknl ellátott kerék
párok és motorkerékpárok járták be.

A déli órákban megkezdődött a „Schlepper- 
dlenst1' is: egvre-niásrn álltak meg a vólnsztási 
helyiségek elölt a népszavazást propagáló pár 
tok autói, amelyeken

a beteg vagy nyomorék szavazópolgárokat 
' vitték ni urna elé. Eteket a szavazókat 

egyenruhás aeélsisnkosok vagy nemzeti 
■soclnlhlák támogatták.

Minden egyes szavazatra ügyellek, mert hiszen 
úgyis megnehezíti a népszavazást kivónó pár-

bal-eredmény. A szélső jobboldali és szélső 
oldali pártok akciója nem sikerült: 

13.450.000 „Ifién** szavazatra lett volna 
FzUkséfiük, ezzel szemben csupán kö
rülbelül 12,400.000 szavazatot adtak le 
éa Igy kövei egymillióval kevesebbet, 
mint amennyire szükségük lett volna.

Berlinben a szükséges 50 százalék „igen** 
helyett 35 százalék szavazott le és ezek a 
szavazatok is a következőkép oszlottak 
meg: a Mitte kerületben 5102 szavazatból

Amilyen aránylagoa rendben zajlott le a 
nap, olyan szörnyű események következtek 
be Berlinben a népszavazás befejezése után.

Este 9 óra tájban a Bülöw-téren éa a 
környéken a kommunisták a házak ab
lakából lövöldözni kezdtek a rend

őrökre.
A rendőrök is fegyvert használtak és sor- 
tüzek ropogtak az utcákon.

A kommunisták golyói megöltek két 
rendőrt: Anlaus kapitányt és Melch 

főtörzsőrmestert, 
két rendőrt pedig életveszélyesen megsebe
sítettek. A rendörgolyók 

egy kommunistát leteritettek,

többet pedig megsebesítettek. A lövöldözés 
során a járókelők közül megsebesült

egy 15 éves Ea és egy Ismeretlen öreg. 1 
ur.

Később még néhány sebesültet szedtek fel 
az utca kövezetéről. Az esti tűzharc egészen 
az éjszakai órákig tartott és a halottak és 
sebesültek pontos számát végleg még nem 
sikerült megállapítani.

Tizenegy óra után a rendőrség helyre
állította a rendet.

Revolveres rendőrjáratok cirkálnak a kör
nyéken, az ablakokat mindenütt be kell 
csukni, a házakban keresik a lövöldöző 
kommunistákat. Palásti László.

Friedmann Ignác vasárnap este rádió 
utján megismertette az egész világgal• Z

a belsokölcsön tervezetét
Megmozdul a siker érdekében az egész magyar társadalom

toli helyzetét az, hogy aki egyáltalán nem sza
va*. nz <ls nekik okoz kórt.

1 A lassnn-lassan befutó jelentésekből délután 
az u kép alakul ki, hogy a szavazás a biroda
lom egész területén elég nyugodtan telt cl. Bo- 
ro silóban a választási idő vége felé különösen 
a kommunisták fejlettek még élénk tevékeny
séget.

As egyik szavazóhelylség előtt össze
tűzésre került a sor a kommunisták és ■ 

nemzeti szocialisták között.
A rendőrség hal verekedői letartóztatott.

A fclsősrtlézlal Iparvidékről
sem jelentenek emlilésreméltó incidenseket. 
Itt a déli bőségben erősen megcsappant a vá
lasztási tevékenység, n szavazás utolsó 
jában azonban nagy volt a tolongás a 
helyiségekben.

Hannoverben,

kél őrá- 
szavazó-

Osna-Hildchr Imbcn éa 
britekben

csak kisebb rendzavarások törléntek. 
őrség jelentése szerint egészen a 
utolsó órájáig Kölnben is teljes volt 1 
lom. Az utcán ulíg folyt propaganda.

Essenből
Is a választói nyugodt lefolyásáról adnak hirt. 
Az egész Ruhrvidéken teljes a nyugalom. Csak 
Duisburg-rlambotn Laar nevű városrészében 
történt szombat este összetűzés nemzeti szo
cialisták és kommunisták között. A kommunis
ták kőzáport zúdítottak ellenfeleikre ét több 
revolverlövést is adtak le.

A lövéark három embert megsebesítettek. 
A rendőrség nyolc rendzavarát őrizetbe vett.

Düsseldorfban, Mnjnn-Frankfnrtban, Cas- 
sclben éa Münstcrben

Is nyugodtan telt cl a népszavazás napja.

A népszavazás eredménye
Berlin, augusztus 9.

M Hétfői Naptó tudósítóidnak telefonje- 
leniére) A porosz alkotmányosé gyűlés fel
oszlatására vonatkozó népszavazás vasár
nap este befejeződött és pedig

at egyesült Hitler és Kommunista Párt 
teljes vereségével.

A német főváros különben nagyon moí- 
galmas képet mutatott Berlinben közel 

tizenháromezer rendőr volt készenlét
ben, 

behívták az összes tartalékoknt s az utcá
kon a rendőrautók tábora tanyázott készen
létben 

a tUzoltófccskendőkkel.
amelyek a legutóbbi alkalommal nagyon 
hatásos rendcoínáló apparátusnak bltonyul- 
tak.

Az utcákon röpcédulákat osztogatnak, 
házak falai teli vannak plakátokkal, mig 
Prledrlchstrasscn és környékén még 
szombati zavargások nyomni láthatók.

'Este 9 óra felé már nyilvánvaló solt az

K rcnd- 
sznvnzAs 

a nyuga-

a
a
a

A külföldi kölcsön 
sóval kapcsolatban — _____ _______
mann Ignác dr. budapesti ügyvéd egy terveze
tet bocsátott közre, amelynek alapján akció 
indult meg, hogy a nemzet áldozatkészségével 
saját magunk teremtsük elő azt az összeget, 
amely elsősorban szükséges arra, hogy az or
szág gazdasági élete újból rendes kerékvágásba 
kerüljön. A Freidmann féle tervezet nyilvános- 
ságrajulása alkalmából máris megindultuk 
— egyelőre még széttagolva —- a különböző ak
ciók, amelyeknek célja az. hogy alátámasszák 
a felvetett belső kölcsön gondolatának a meg
valósítását. Egyelőre még magánúton folyik a 
Fricdmann-félo terv szerint a szervezkedés, de 
kétségtelen, hogy napok kérdése, amikor

központosítani fogják a mozgalom kap
csán kialakult különböző terveket

és azután valóban efTektuálni is lehet magának 
a nemzet áldozatkészségéből megteremtendő 
kölcsönnek nz alapjait.

Eddig csak innen-onnan, szórványosan Je
lentkeztek azok, akik klsebb-nagyobb összeggel 
hajlandók hozzájárulni ennek a belső nemzeti 
kölcsönnek a megteremtéséhez. De természete
sen. amint az organizáció készen lesz és nmint 
a Nemzeti Bank tervszerüteg belekapcsolódik 
ennek az akciónak munkájába, abban a pilla
natban — az előjelekből ítélve —

meg fog Indulni az önként felajánlott köl
esönök áramlása a Nemzeti Bank pánt- 

táraiba.
Értesülésünk szerint nz előkészületek meg

lehetős mértékben folynak, de ahhoz, hogy si
kerre is vezessenek, szükséges, hogy az ország 
minden társadalmi rétege valóban és tevéke
nyen megmozduljon és — amiben nem lehet 
kétség — tettekkel fejezze ki készségét a terv 
megvalósítására.

A kormány és a Fritdman-akció
Mint Ismeretes, Setéd! Jusztlnlán blboros- 

hercegprlmás már kibocsátotta errevonatkozó- 
at egyházmegye papságához a buzdító kör

levelet, Esterházy Móric gróf pedig igyekszik a 
magyar arisztokrácia részvételét megszervezni 
az akció részére, de ezenkívül megmozdultak 
már a különböző társadalmi erők, amelyek 
mind azt a célt szolgálják, hogy <1 nemzeti köl
csön megteremtése minél gyorsabban és minél 
sikeresebben történjék meg.

Mivel az egész akció tulajdonképpen még a 
kezdet legelején van, természetesen a kormány
nak nem volt módjában eszel ax üggyel foglal
kozni, mert h’azen erre csak akkor lesz al
kalma, amikor 1 különböző előzetes Intézkedé
sek és a különböző társadalmi rétegek által tá
mogatott terv egy központi szervezetbe kap 
csolódik és

amikor ennek a központi szervezetnek 
módjában lesz a nemzet nevében felaján
lani a kormánynak az önmagunkon való 
segítésre való hajlandóság megnyllvánalá- 

aál.
Kétségtelen azonban, hogy es az akció ma

gában hordja annak a szituációnak a megszün
tetését, amelyet a pesszimisták nálunk a bi
zalmi válság jelzővel illusztrálnak. Ez a meg
mozdulás egyszeriben megsemmisíti a bizalmi 
válság jelenségeit, mert hiszen erőteljesebben 
nem lehet kifejezni bizalmunkat nemzetünk

tárgyalásainak elhúzódó- 
mint ismeretes —- Frled

hatatlan értéke iránt, mint azzal, hogy i ország háztartása egyensúlyának a meg-
minden kényszer nélkül, önként ♦sietünk az ’ teremtésére.

Friedmann rádiő-telhivása.
És amig immár a társadalom minden réte

gében várják as Összefogó erőt, amely egyesit! 
a különböző megmozdulásokat és amig a mi- 
nissterclnőkségrc és a pénzügyminisztériumba 
naponta százával érkeznek különböző terveze
tek, amelyek részben kiegészítik a Friedmann 
Ignác által felvételt gondolatot, vasárnap este 
negyedtiz órakor maga az önsegítés tervének 
szerzője odaállolt a rádió mikrofonja elé és 
népiesen az egész vilftggnl megismertette azt n 
tervezetet, amely hivatva van saját erőnkből 
megsegíteni megakasztott gazdasági életünket.

FRIEDMANN IGNÁC
a következőképpen ismertette tervezetét rádió 
utján nz egész világgal:

— Kis országgá váltunk. Kevesen vagyunk. 
Ismerjük egymást, ennélfogva engedjék meg, 
hogy mint jó barát szóljak hozzátok.

— Meghatottan állok itt, telve hazafias gond
dal és aggodalommal. Tervemet kellene közöl
nöm. De azt már a hírlapokból úgyis ismerik. 
200,000.000.-— P értékű arnnyvalutúra van 
szüksége a hazának. A külföldi hitelező nehéz
séget csinál. Ne kutassuk miért és mi okból. 
Szerezzük meg saját erőnkből. Ez méltóbb 
hozzánk és a külföld előtt ,a magyar név me
gint szép lesz, méltó régi rtigv híréhez".

— F. 200,000.000.— pengő értékű aranyfede
zet ellenében 000,000.000.— pengőt bocsát ki 
a Nemzeti Bank és kerül a gazdasági élet vér
keringésébe.

— Ezért fordult mindenkihez a sajtó, mély
nek különös hálával tartozom, hogy eszmémet 
oly lelkesen felkarolta és Igy lehetővé tette, 
hogy ezen eszme szárnyra kelt és ma minden 
hazafiban visszhangra talál.

— Érzem, nem csalódom a nemzetben. Nem 
nézi senki, hogy voltak-e bűnök és mulasztá
sok a múltban, kinek ml a pártállása? A sú
lyos válság orvoslást nem a múltnak kutatá
sában. hanem a jövőnek felépítésében merül
het ki.

— Ehhez egységet erő és akarat kell!
— Ez nz egyetlen hazafias felfogás és erre 

oktatott Kossuth Lajos is.
— Egyik beszédében igy szól a nemzethez: 

„Azt hiszem, hogy midőn egy nemzet minden 
oldalról fenyegettefik. de magában minden fe 
nyegetés visszaverésére akaratot ét erőt it 
érez, akkor a haza megmentésének kérdését 
semmi kérdéstől sem szabad felfüggeszteni. Ma 
mi vagyunk a nemzet miniszterei, holnap má
sok lehetnek, — e* mindegy, a minisztérium 
változhátik, de neked maradnod kell, oh há
tim és a nemzetnek erőt kell tetemtenie" Ez 
szolgáljon figyelmeztetésül átok számára, kik 
még ma nem tudnak a pártpolitika színvonala 
fölé emelkedni.

— Ám nsm vagyok politikus. Csak egvszerü 
ügyvéd, kihez emberek sora tanácsért lordul.

— A kereskedő kérdi: „Hogy fogok külföldi 
valulakötclrzcltségcimnek eleget tenni, hogy 
tudom az áru utánpótlását végezni, midőn nln- 
csőn külföldi valutám?**

— A földbirtokos, a gazda kérdlt „Hogy
gatdasági crpj- és n pci.gő szilárd és megingat (ítélhetem dollórlörleütéses kölcsönöm annui-

tásalt, hiszen nincsen dollárom? A bank —* 
még a legnagyobb is — a pengőmet csak letét
ként fogadja el és azt Írja, „hogy majd utólag 
fogja elszámolni".

— A gyáros — és igv különösen a textil- 
gyáros — felemeli 10—20 százalékkal a gyári- 
inónyát, noha a nyersanyag 40—50 száialékkal 
olcsóbb. A köz- és magóntisitviseiö dollórköl- 
csönnel felépítette családi házát, annuitását 
valuta hiányában nem törleszthet!. A gondos 
családapa biztosította életét. A biztosítós! ősz- 
szeget dollárban kötötte ki és így t dijnyuglát 
1$ dollárban kellene beváltani. Ám a biztosító
társaság csak dollárt fogad el, pengőt csak le
tétül. „Mit csináljunk!" Ilyen és ehhez ha
sonló kérdésekkel ostroinolhak naponta és 
nekem mindenkor csak egy feleletem van: 
„SegitsÜnk magunkon." A problémák egyszerre 
mind megszűnnek, mert a haza vérkeringése 
megint egészséges leszen. így mondja ezt KO»* 
suth Lajos is: „Mert a veszély nagy, vagyis 
inkább ruutffvá lehető v-srélv vonul öss>» na- 
zónk láthatárán, annak elhárítására öntna* 
cunkban kell erőt keresni mindenek fölött. 
Élni csak azon nemzet fog, melyben magáM" 
van életerő. Kit nem saját életereje, hanem 
csak másoknak gyámolitása tartogat, annak 
nincs jövendője."

500.000 embertől csak 400 P értékű valutát 
kérek! Ha nincs valutája, ajánljon fel ék
szert, terméséből, jőszágállományáből egy 
megfelelő hányadot. Külföldre átállítjuk ét 

valutává alakítjuk.
De még 500.000 emberre sínes ttükségem, 
mert miként a hírlapokban olvashatják ■ 
dolgot társadalom, n kereskedők. Iparosok 
stb. 1000 dollárjával sornkoznak. Minden 
1000 dollár 15 személyt képvisel.
— kell, hogy légynek, — akik még ennéljó- 
val többet fognak felajánlani. Sajót Jól fel* 
fogott érdekük diktálja. Csak úgy menthe
tik meg vagyonuk teljes érintetlenségét, nt 
adnak és ha minél többet adnak. Nem ké
rek ajándékot. A felajánlott összegeket 
vlMtakapjdk. Ezt nem a kormánynak ad
juk, w fel nem használható. Az összeg a 
Nemzeti Banknál „Nemtetl Valuíaletét 
számlán" csnk letétben marad, hol ezen 
letét ércpénzfedesctéül szolgál a majdan et 
alapon kibocsátandó bankjegyeknek. E le
tétet egy bizottság fogja kezelni a legna
gyobb gondossággal. A letét ott lesz addig, 
tsalg erre a Nemzeti Banknak ttükségc le
szen. Mindenki visszakapja, mihelyt a bl- 
toltsáf agy találja, hogy a Nemzeti Bank

nak a letétre többé szüksége nincsen.
^Siessünk tehát minél többen, minél töb

bel és minél előbbi Bit dal qui cito dat. Kélszer 
ad. ki gyorsan ad. .

Most már rádió uijón magától a tervezet e - 
gondolójólól tudja az egész vllóg. hogy mi 
akarunk és kétségtelen, hogy ma. vasárnap 
nemcsak a csonka határokon belül, honéin 
sierte a vilógon — mindenütt, ahol öiagvaro* 
laknak —- nagv érdeklődéssel hallgatták Fried
mann Ignác előadását.
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Braun-Moskovitsné, 
a hervadó szépasszony végzetes 

kései szerelme okozta a szabadság 
téri kettős rémdrámát

Áprilisban ment férjhez másodszor a gyilkos asszony és az esküvőn Roth 
Andor dr. volt a tanúja, akit most megölt - A Hétfői Napló hiteles valló* 

másokkal és interjúkkal tisztázta a rémtett minden részletét
Az egész fővárosban nagy érdeklődést és 

részvétet váltott ki az a megrendítő tragé
dia, amelyet szombaton délután 4 óra táj
ban fedeztek fel a Szabadság-tér 15. számú 
bérpalotában. Roth Andor dr. ügyvéd, akit 
feleségének nagynénje sósavval leöntött, 
majd revolverrel főbelőtt, ismert alakja volt 
a fővárosi társaságnak és nagy szerepet ját
szott a sportvilágban is. A gyilkosság után, 
mint ismeretes, a merénylő asszony — aki 
búcsúlevelét özv. Braun Dezsőné néven irta 
alá — a merénylet után végzett önmagával: 
revolverrel mellbelőtte magát és anélkül, 
hogy ki leheteti volna hallgatni a rejtélyes 
tragédia előzményeire vonatkozólag, a dél
utáni órákban meghalt a Rókusbán.

A titokzatos tragédia indító okait, a 
nagynéni pontos személyazonosságát va
sárnap délre tisztázta a rendőri nyomo
zás és igy az utóbbi évek legborzalma
sabb drámája majdnem teljes egészében 

tisztázódott a rendőrség előtt.

Az első vasárnapi tanúvallomás
Braun-Moskovitsné költséges kozmetikáfáróE

aA vasárnap reggeli lapok nyomán már 
kora reggeli órákban

megjelent a főkapitányságon Deutseh 
Miksa Visegrádi-utca 53. szúin alatt lakó 
kereskedő, aki az ügy referensét ke
reste azzal, hogy fontos adatokat sze
retne a rendőrség tudomására hozni 

a gyilkos asszony személyére vonatkozóan.
Zlmmcrmann Endre dr. rendőrkapitány

hoz utasították, aki nyomban meg is kezdte 
a kihallgatását. Deutseh jegyzőkönyvbe mon
dotta, hogy első felesége Tleischer Adél édes
testvére volt, aki a borzalmas gyilkosságot, 
majd öngyilkosságot elkövette. Elmondta, 
hogy éveken keresztül majdnem mindenna
pos vendég volt házában özv. Braun De
zsőné, családi nevén Fleischer Eliz, azonban 
amióta felesége elhunyt, csak ritkán talál
kozott vele. Pár héttel ezelőtt találkozott 
ismét az asszonnyal, aki akkor feltűnően 
izgatott volt. Hosszasan elbeszélgetlek. Kö
zölté; hogy

ez év áprilisban férjhezment Moskovits- 
Emll Rákócri-utl kereskedőhöz, azon
ban házassága nem sikerült és rövid 
idő után különment férjétől. A váló- 
pört Is megindította, amely még nem 
fejeződött be, de az asszony ismét el
halt férje, Braun Dezső nevét vette fel 

és mint annak özvegye szerepelt.
Arról panaszkodott, hogy szűkös anyagi 
viszonyok közé került és kénytelen Csáky- 
utca 49. szám alatti lakásának berendezését 
eladni, hogy adósságait kifizethesse és la
kásra, valamint megélhetésre jusson pénze.

Pár ezer pengőért értékesítette bútorait 
és egyéb holmijait.

Hogy pontosan milyen összeget kapott kéz
hez Braunné, arra nem emlékszik Deutseh, 
csak azt tudta, hogy az asszonynak adóssá
gai kifizetése után nem sok pénze maradha
tott:

a Eipót-körut 1. számú házba költözött, 
egy kis udvari hónapos szobába és olt 
élt augusztus 1-től egészen a tragédia 

napjáig.

A második férj és az após 
megrázó vallomása

Deutseh vallomása nagy lépéssel vitte 
előre a rendőrség munkáját. Most már két
ségtelenné vált ugyanis, hogy a revolver, 
amelynek eredetét helyszíni szemle során 
nem sikerült megállapítani, az asszony vá-

LIPCSEI ŐSZI VAS Ar
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2S°/o vasúti kedvezmény. 
Lakásjegyek, vásárigazolvánvok. vala
mint felvilágosítások a tiszteletbeli kép
viselőnél Guhrauer Ottó igazgató
nál, VE, Teréz-kbrnt 46 és a Leip- 
zlger Messamtnál, Lcipzlg szerezhetik be
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A gyilkosság és öngyilkosság felfedezése 
után kiszállott rendőri bizottság csupán azt 
tudta megállapítani, hogy az elegáns lakás 
halijában meggyilkolt ügyvéd mellett talált 
nő többször megfordult a házban » a szom
szédok annyit tudtak, hogy Rothék Alice 
néninek hívják csupán és rokoni kapcsolat 
van köztük és az idősebb, de még mindig 
fiatalos eleganciával öltözködő nő között. 
A késő éjszakai órákban sikerült csak meg
találni a detektiveknek egy-két ismerősét 
családnak, akik elmondták, hogy

a gyilkos nagynéni legutóbb Moskovlts 
Emil hőrdlszmüárnkercskedőnél volt 
férjnél, de már altól Is válófélben van.

A kereskedőnek a Rákóczi-ut 9. számú ház
ban van az üzlete és a bejelentőhivatalban 
Csáky-u. 49. sz. alatt szerepelt lakásaként. 
A Csáky-utcai lakásban azonban hiába ke
resték Moskovits Emilt, onnan már elköl
tözött és vasárnap délelőtt sikerült megál
lapítani újabb lakcímét.

A valamikor feltűnően szép nő nehezen tu
dott beletörődni abba, hogy öregszik és igy 
nz életszükségleti dolgokon kivül nagyobb 
összeget költött piperecikkekre, kozmeti
kára.

Revo!vervásádás
Fiatalabb korában szenvedélyes tennisz- 

iátékos volt, azonkívül uszósporttal is fog
lalkozott. Az utóbbi sportot még most, 45 
esztendős korában is szorgalmasan űzte és 
igen gyakori látogatója volt a margitszigeti 
strandfürdőnek, ahol nem egyszer a fiatalo
kat megszégyenítő uszóprodukciókat muta
tott be.

A tragédiát megelőző napon is a szigeti 
strandfürdőn volt a gyilkos nagynéni.

Többen is látták ott: Deutschék is, vala
mint dr. Roth Andor öccse és annak csa
ládja. Deutseh Miksa ezelőtt mintegy két 
héttel szintén találkozott özv. Braun Dezső- 
nével s megkérdezte, hova igyekszik.

Braun - Moskovitsné azt válaszolta, 
hogy revolvert akar vásárolni, mert 
soha nem tudhatja, hogy mikor lesz 

szüksége arra.
A kereskedő rosszat sejtve, érdeklődni kez
dett, hogy minek egy magányos nőnek re
volver, hiszen még férfiak kezében is ve
szélyes az ilyen szerszám.

Braunné tréfára ütötte a dolgot 
s azt hangoztatta, hogy éppen azért 
szüksége revolverre, hogy mint magányos 
nő védekezni tudjon, ha esetleg késő esti 
órákban valaki megtámadná.

Akkor még senkinek sem volt fogalma 
arról, hogy a revolver milyen borzalmas 
drámánál fog közrejátszani, csak most, az 
események után emlékeznek vissza az is
merősök, hogy

az utóbbi Időben egyre Idegesebben vi
selkedő, sokszor hisztérikus jeleneteket 

rögtönző nő
már akkor foglalkozhatott a gyilkosság, il
letve öngyilkosság gondolatával.

van

tárolta és a gyilkos szerszámot is abban a 
kis kézikofierben vitte magával, amelyben 
a sósavat helyezte el. A kereskedő kihallga
tása után

megjelent a főkapitányságon az asszony 
válófélben levő férje, Moskovlts Emil.

őt csak röviden hallgatták ki a főkapitány
ságon, hiszen jóformán semmit sem tudott 
arra vonatkozólag, hogy milyen viszonyban 
lehetett felesége dr. Rothékkal. Egy detek
tív kisérelében

a Szvetcnay-uleal haloüasházbo vitték 
ki a Rákóczi-uU kereskedőt, hogy 
kintse meg a szabadságtéri kettős tra

gédia női áldozatát
és ezáltal kétségtelenül ngncszkálhassa n 
rendőrség a halott nő kilétét.

A kereskedő első pillantásra felismerte a 
halottban válófélben lévő feleségét s h 
rendőrség ezen az alapon hivatalosan ag- 
noszkáltnak ismerte el a gyilkos nőt.

Délelőtt 11 óra tájban egy idős, jólöltü- 

le-

zott férfi jeleni meg a nyomozást vezető 
rendőrkapitánynál. Az öregur szemei ki 
voltak sírva, remegő hangon mutatkozott 
be a rendőrkapitánynak:

Neumann Manó 73 esztendős magánzó, 
az Ostrom-utca 14. számú ház tulajdonosa, 
dr. Roth apósa volt az öregur.

— Most érkeztünk a Tátrából szerencsét
len leányommal és kis árvájával. Alig tudok 
beszélni, annyira hatása alatt vagyok 
történteknek.

Róthné, az én lányom és a kis Ágneske 
kinn vannak a szigeti Nagyszállóban, 

őket nem is mertem Idehozni, 
hiszen már eddig is eléggé megviselte őket 
a nagy tragédia.

A budai háztulajdonos elmondta a rend
őrkapitány kérdéseire, hogy

teljesen érthetetlenül állanak a tragé
diával szemben.

Azt tudták ugyan, hogy özv. Braun De
zsőné hisztérikus természetű, de arra gon
dolni sem mertek, hogy ilyen borzalmas 
leltet forral agyában. Az após szerint

a merénylő asszony, aki már évek óta 
bejáratos volt a házhoz, beleszeretett 
vejébe, uki, mint jó családapa, termé
szetesen rá sem hederitett nénje sze- 
szerelml ostromaira és az öregedő 
efölötti elkeseredésében követhette 

a gyilkosságot.
Neumann Manó kihallgatása rövid 
tarlóit, utána arra kérte a rendőrséget, 
hogv a lakás kulcsát adják át neki, mert 
onnan leánya több holmiját szeretné ki
vinni jelenlegi szabásukra, h margitszigeti 
Nagyszállóba. A főkapitányságon úgy dön
töttek, hogy

a lakás kulcsait átadják Ncumannak
és ezzel egyidejűleg két detektívet küldtek 
ki a szabadságtéri lakásba, hogy az após 
jelenlétiben újabb helyszíni vizsgálatot

nő 
cl

idei'

Zsemle, vaj, revolver és lugköves sósav 
a látogató bőröndjében

a

A detcktivckkel együtt ment ki a szabad
ságiéri lakásba a Hétfői Napló munka
társa is.

Az előszobaajtót felnyitva, csakhamar 
hallba jutunk.

A bútorok, széttépett ruhadarabok, 
padlón és bútordarabokon megaludt 
vér, szétfolyt maró folyadék, minden 

az előző napi tragédiára emlékeztet.
Csak a holttesteket szállították el, külön
ben minden úgy van, mint a tragédia fel
fedezésekor. Neumann, amikor meglátja n 
különös képet, elfordítja az arcát, a hallal 
szomszédos irodahelyiségbe siet,

ledől egy székre, előveszi zsebkendőjét 
s hangos zokogásba tör ki.

— Szegény Andor! Hát ezt a sorsot ér
demelted? Ilyen brutális módop kellett 
meghalnod? — tör ki az elkeseredett pa
nasz az idős urból. — Szegény leányom, 
nem hiába mondta az utóbbi időben oly 
gyakran, hogy Alicct kiutasítja házából, 
mert úgy veszi észre, hogy ravasz és két
színű vele szemben.

Mig a megtört férfi gondolataiba temet
kezik, a detektívek alaposan átvizsgálják a 
hclysz’nl.

Még most Is érezni a maró folyadék 
erős, fojtó szagát.

A család egyik orvosismeröse, aki időköz
ben szintén a lakásba érkezett, nyomban 
megállapítja, hogy

a maró folyadék sósav és lugkőoldat 
keverékéből áll, 

legveszedelmesebb folyadékokamely a 
egyike.

A rendőrség emberei csakhamar rekon
struálják a történteket, özv. Braun Dezsö- 
né, miután megérkezett a lakásba, a cseléd
szobába ment, olt átöltözött abba a házi
ruhába. amelyben más alkalmakkor is házi 
leendőknél szokott segédkezni dr. Róthék- 
nál

A konyhaasztalra letett egy csomagot, 
amelyben két zsemlye és egy darab vaj 

volt.
helyezte cl koíTerjét, 

és a maró loivadék volt
A cselédszobában 
nmekben revolver 
egy üvegben.

Tudta, hogy dr. Rólb hétfőn reggel el-

Baracska-Pettend 
telep parcellázása

A telep 200, 300 és 400 négyszögöles par
cellái közvetlen Baracska vasútállomásnál 
kezdődnek és Pettend felé a vasútvonal két 
oldalán, a balatoni műut mellett terülnek el.

Baracska vasútállomás Budapest Kelen
földtől 28 km-re van. Naponta 7 vonat köz
lekedik és 60 perc alatt elérhető. Havi bér
letjegy nem köztisztviselőknek is P 27.20.

BUDAPtsv

VELENCEI 
5ZÉKÍ5HHÉW(RfElí

Házhelyek négyszög 
öíenként 1P 20

fillértől kaphatók. A vételárból készpénz
ben fizetendő 10%, a hátralékos öMwg 
parcellánként havi 10 pengős részletekben 
fizethető.

Minden anyagi megerőltetés nélkül szerez- 
hét tehát értékben emelkedő házhelyet ál
landó letelepedésre. *

A telep talaja kitűnő minőségű, 
talafvízraentes, gyiiinöcstermelésre és 
kertészetre kiválóan alkalmas.

Nyaralásra In különösen al
kalmim, mert a Velencei tó vasúton 
12 perc alatt elérhető.

Városi Iroda: Budapest. I., Horthy Miklós 
körtér 3/b. 1. fi., délelőtt 10—1, délután 5—7 
óráig. Telefon: A. 604—33.

tartsanak és ezáltal bizonyos eddig ismeret
len részleteit tisztázzák a nem mindennapi 
rémdrámának.

utazik és ezt szerette volna bizonyára 
meghiúsítani. Úgy gondolta, hogy ar 
ügyvéd enged szerelmi ostromainak, 
itthon marad, vele tölti azt az Időt, 

felesége távol van, ha pedig dr. 
nem honorálja szerelmét, végez 

vele és magával Is.
jel, az elhangzott tanúvallomásokMinden

arra engednek következtetni, hogy a szerel
mes nagynéninek már régebben járhatott 
ez a leszámolás a fejében. Miután átöltö
zött egyszerűbb ruhájába, benyitott a 
fürdőszobába, ahol dr. Róth éppen borot
válkozott. Pár percig beszélhettek valami
ről, majd veszekedés keletkezett közöttük. 
Ekkor a nő kirohant a konyhába, ott fel
nyitotta az egyik szekrényt, amelyikben tá
nyérok vannak,

az egyik tányért magához véve, a ma
gával hozott maró folyadékot beleön- 

tötte
és azzal rohant vissza a hallba. Éppen ek
kor jöhetett ki a fürdőszobából az ügyvéd 
s ebben a pillanatban a feldúlt lelkiállapot
ban lévő nő a sósavat dr. Róth Rrcába ön
tötte. Orvosi megállapítás szerint

a szerencsétlen ember két szemét telje
sen kiégette a veszedelmes folyadék

és nagy fájdalma következtében ájultam 
rogyott a földre. Az őrjöngő asszony ezután 
visszarohant a cselédszobába, magához 
vette a revolvert, majd

lehajolt a földre és közvetlen közelről 
főbelőtte az ügyvédet.

Borzalmas tette után a cselédszobába ment, 
ahonnan egy kis cédulát hozott magával, 
amelyet az eddigi megállapítások szerint, 
még előző nap irt lakásán, s amelynek szö
vege a következő:

Rendőrség! Táskámban 150 pengő van, 
ezt tessék átadni a zsidó hitközségnek, hogy 
az összeget temetésem költségeire fordít
sák. Kérem, hogy édesapám mellé temesse
nek. Az apámnak Fleischner Dezső volt a 
neve. 1913-ban halt meg. Tiszteletei özv. 
Braun Dezsőné.

Nyaralásból hazajöttem. 
Első dolgom - DITRICHSTEIN

MIM
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A boncolás állapítja meg: ml történt 
a gyilkosság előtt a bezárt lakásban

A gyilkos nő, áruikor a cédulával kaié
ban a hül! bejáratából ért, mellének sze
gezte a revolvert, elsütötte azt és vérző se
bével volt még annyi ereje, hogy áldozata 
mellé vánszoroghatott, Róth Andor holt
teste mellett ájultun rogyott Össze éa 

órákon keresztül tartott haláltusája.
A rendőri megállapítás szerint dr. Roth 
szombaton reggel félkilenc tájban halha
tott meg, mig a gyilkos asszony a tragédia 
felfedezésekor is életben volt és kórházba 
szállítása után egy órával, délután 5 órakor 
balt meg.

A rendőrség az újabb helyszíni szemle 
során átnézte a hálószobát is, de ott

nem találtak semmi olyan nyomot, ami
ből határozottan arra lehetett volna 
következtetni, hogy a gyilkos és áldo
zata között szerelmi jelenet lett volna. 
Erre a nyomozás szempontjából igen 
fontos kérdésre a hétfő délelőtti bon

colás fog fényt deríteni,
amelyet Kenyereit és Mlnnich orvosprofesz- 
azorok fognak végezni.

A szemle során különben
az Ügyvéd pamlagján néhány hajszálat 
talállak, Braun-Moskovltsné hajszálait.

Zimmermann rendőrkapitány vasárnap dél
ben átküldte az összes aktákat az ügyész
ségre és a hétfői nap folyamán fog eldőlni, 
hogy a rendőrség nyomozását ki kell-e ter
jeszteni még valamilyen irányban vagy már 
le is zárhatják a kettős tragédia aktáit.

özv. Rofhné kálváriás útja 
a Tátrából Budapestre

T ’A Hétfői Napló munkatársának alkalma 
volt beszélgetni Neumann Manóval, a meg
gyilkolt ügyvéd apósával, aki kérdéseinkre 
megrázó részleteket mondott el arról, 

hogyan értesült a Tátrában a Budapes
ten történt borzalmas eseményről, va
lamint a nagynéni személyére vonatko
zólag is több érdekes dolgot adott elő.

Neumann, aki valamikor Ismert vaskeres
kedő volt a fővárosban, elmondotta, hogy 
pár nappal ezelőtt Rozsnyóra utazott Lajos 
öccse látogatására. Szombaton délután fél
hat óra tájban öccsét Budapestről telefon
hoz hívták. Hatperccs telefonbeszélgetés 
után öccse feltűnően lehangolva jött vissza 
a lakásba. Neumann Manó észrevette test
vére lehnngollságát és kérdést intézett 
hozsá, hogy mi az oka hirtelen kedélyvál
tozásának? Hosszas kapacitálás után el
mondta, hogy

nagy baj von Budapesten, dr. Roth 
Andort baleset érte

Hiteles vallomások a gyilkos asszony 
életéről és a percekről, amikor 

elindult a Szabadság-térre 
Megtalálták Braun-Moskovltsné naplóját

Elindult a városban az újságíró, hogy 
megállapítsa a Szabadság-téri véres tragédia 
inditóokail, hogy megtudja azokut a szörnyű 
okokat, amelyek a borzalmas merényletig s 
a nyomában következett öngyilkosságig el
vezettek. A tragédia szálait egybe kell 
fogni, hogy tisztán álljon a szörnyű ese
mény minden előzményével és részletével a 
nyilvánosság elölt. Leveleket, adatokat, ta
nukat, hozzáLartozókat kellett felkutatni, 
hogy feleletet adjanak:

miért követelt egymásután két ember
ételei áldoiatul a Szabadság-téri lakás
ban néhány perc olatl lejátszódott 

szörnyű esemény?
Az első cim: Csáky-utca 49. Vasárnap 

reggel úgy tudták még, hogy
* negyvenötévé*, fekete, Izzó tempera- 
mentumii asszony Itt lakott második 
férjével, Moskovits Emil kereskedővel, 

miután első férje, Rraun Dezső meghalt. A 
házmesterlakáson azonban nem jutunk túl 
a Csáky-utcal bérházban. A házfelügyelő 
igy informál:

Látogatás a merénylő lakásán
Harmadik emeld 59: Róna Gábor ven-1 

déglős lakása.
Itt lakott özvegy Braun Dezsőné.

A kis harmademeleti lakásban ^őna Gábor 
fogadja a Hétfői Napló munkatársát, ö már 
érdekesebb dolgokat tud mondani a tragédia 
asszonyszcrcplűjéröl.

— Egy héttel ezelőtt költözött hozzánk 
—- mondja Róna Gábor. — Úgy vette ki a 
szobát, hogy az. ellátást is itt kapja. Meg
állapodtunk. hogy száz pengőt fizet ha
vonta n lakásért és mz ellátásért. Közvetlen,

kedves, jókedélyü asszonynak ismertük 
meg

— Pénteken úgy telt cl özvegy Rraun 
Dezsőné uapjn, mint m többi napok, amióta 
Ili Jnkott S amelyeket eddig Itt töltött há
lámnál- Reggel cllúxozotl hazulról s dél- 

és életveszélyei állapotban szállították az 
egyik szanatóriumba.

A szomorú hirt a budai háztulajdonos 
házvezetőnője közölte azzal, hogy a csalá
dot tapintatosan értesítsék. Neumann öcs- 
cse magatartásából rögtön kiérezte, hogy 
valami egészen különös katasztrófának kel
lett történni és bizonyára már nem is él a 
veje. Abban állapodtak meg, hogy

egy Ideig dr. Roth Andornéval nem köa- 
Uk, hogy férjével baleset történt.

Este félkilenc. tájban, amikor Neumann 
Manó megtudta, hogy balsejtelme tényleg 
helytálló és szerencsétlen veje nem él, 
autóba ültek s Rozsnyóról Feketehegyre 
mentek, Roth Andorné kisleányával éppen 
akkor ment le vacsorázni és édesapja ta
pintatosan közölte vele, hogy még az éj
szaka folyamán vissza kell térniük Pestre, 
mert férjét baleset érte. Az uriasszony va
lami különös sugallat hatása alatt ugyan
csak sejtette, hogy /érje már halott. Nem 
merték vele akkor még közölni a valót. Az 
éjszaka folyamán két autón elindultak 
Pestre.

Az egész utat véglgslrta dr. Roth An
dorné, • tízesztendős Ágnesbe Is zoko

gott.
Hajnalban érkeztek Pestre és Neumann ta
nácsára a margitszigeti nagyszállóba haj
tattak. Ott értesült a borzalmas tragédiáról 
részletesen az özvegy, akit annyira meg
viseltek a történlek, hogy

ágynak esett.
Az após elmondotta, hogy özv. Braunnét 

mint szegény rokont többször anyagilag is 
támogatták és azért a munkáért, amit a 
szabadságtérj lakásban végzett, kosztot és 
kisebb díjazást is kapott. Leánya az 
utóbbi időben észrevette, hogy a nagynéni 
idegesen viselkedik, ezért

ki Is akarta őt utasítani házából, 
hosszas könyörgésre azonban megengedte, 
hogy tovább is segédkezzen a háziteendők- 
ben. Érdekes, hogy

a nagynéni második házasságánál, 
amely ez év április elején volt, a meg
gyilkolt ügyvéd, dr. Roth Andor volt 
az egyik tanú, az V. kerületi anya- 

könyvvezetőségen.
A merénylő született Fleischer Eliz, béke

időben mint gépirónö dolgozott. A Ruttkai 
és Halupka hárfautcai vaskereskedő cégnél 
állott alkalmazásban. Ott ismerkedett még 
első férjével, Braun Dezsővel, aki a cég 
utazója volt. Több felnőtt testvére van, 
akik azonban az utóbbi időben megszakí
tották vele az érintkezést.

—. Itt laktak, kérem, Moskovitsék, de az
tán elköltöztek. Külön lakást bérelt a férj 
is külön lakást a feleség. Ahogy mi meg
figyelhettük, itt csendesen, harmonikusan 
éltek együtt. Rendes úri népek voltak. Kö
rülbelül

félesztendővel ezelőtt lehetett az eskü
vőjük,

úgy tudjuk: ez év áprilisának elején. A vá
lásról nem hallottunk közelebbit.

A Csáky-utca 49. számú házban nem tud
nak egyebet az asszonyról és második fér
jéről, Moskovits Emilről. Uj cím után kell 
kutatni s at autó megint csak egy lipót
városi bériház előtt áll meg: Llpót-körut 1. 
Itt lakott a tragédiát megelőző órákig az 
asszony,

innen Indult el ■ kis Vnlkán-flbcr tás
kával, amelyben már ott rejtegette a 
szörnyű mérget, a sósavat és a revol

vert.
A föbérlök tábláján nem szerepel a neve s 
a házmester könyvében az albérlők között 
találunk rá.

ben. mikor hazatért, nyugodtan megebédelt, 
lepihent, este pedig sétálni indult. Szombat 
reggel azonban olyan idegesnek, izgatottnak 
látszott, ahogy azelőtt sohasem. Szokott 
időben bevitték a reggeli Jé tszobájába, de 
hozzá sem nyúlt a kávéhoz és a sütemény
hez.

Ideges sietséggel magára kapkodta a 
ruháit, aztán valósággal elrohant hazul
ról. A kis Vulkán-flber táskát magával

ASZTALRESDKLiS: A. 6S2-34. UJ VEZETES.

SVÁBHEGYI TERRACE ÉTTEREM
(a fogaskerekű végállomásnál)
Budapest legújabb szenzációja!

— Közelebbi hozzátartozóiról, családi és 
anyagi viszonyairól nem beszélgettek vele?
— kérdezzük Rónáikat.

Ezt felelik:
— Családi kapcsolatairól nem mondott 

nekünk semmit. Mi eddig annyit tudtunk 
róla, hogy válófélben von a férjétől.. Anyagi 
ügyeiről azonban már többet tudtunk meg. 
0 maga mondta el, hogy

egy ügyvédbmerősénél többezer per
gője van letétben, 

elvált férjének az üzletében pedig ugyan
csak többezer pengőig vállalt érdekeltséget 
néhány hónappal ezelőtt. Olyan megálla
podást kötött a férjével, — mesélte nekünk
— hogy a pénze után kamatot fog kapni a

6 ebből kamatból szerényen megél.
Ezeket mondták a lipótköruti lakásban az 
asszonyról Rónáik. Közben előkerült a be
jelentőlap is, amelyen a következő adatok 
állanak:

özvegy Braun Dezsőné, született 1886- 
ban Pápán, foglalkozása: magánzónő.

Aztán széjjelnézünk a kis udvari szobában. 
Rend és tisztaság, néhány könyv az egyik 
polcon, egyszerű ruhák a szekrényben.

Előkerül a napló
Egy óra múlva aztán Írások is előkerül

nek. Detektívek jelennek meg az albérleti 
szobában és hatósági parancsra

házkutatást rendeznek.
Megnyílnak a szekrények, a fiókok s az 
egyikből

egy kockás papiros, vaskos füzet kerül 
elő: a halott asszony naplója!

Ebből talán világosság derül a titokzatos 
tragédiára!

A napló azonban meglepően kevés felele
tet ad a tragédiára. Az első oldalon háztar
tási jegyzetek vannak, aztán néhány odave
tett szám a napi kiadásokról: ebéd 1 pengő 
20 fillér, vacsora 2 pengő, mosás 3 pengő 
40 fillér. Mielőtt Rónáiknál teljes ellátást 
kapott volna, úgy látszik, vendéglőben ét
kezett. Ezt mutatják a napló apróbetiis 
számai. Tiz-husz üres lap következik ez-

A második férj szörnyű találkozása fele
ségével a bonctani intézet hullakamrájában

A bonctani intézet Szuetenap-utcai hűvös 
kis előszobájában nem kell soká várakoz
nunk, néhány perccel azután, hogy meg
érkeztünk ide, a rendőri kirendeltség szo
bájának ajtajában alacsony, őszhaju, szür
keruhás férfi kopogtat be egy fiatal, ijedt
arcú, kékruhás hölgy társaságában: Mos
kovits Emil és sógornője.

— Agnoszkálnl Jöttünk... özvegy 
Braun Dezsőnéhez vezessenek le ...

Nagyon halkan mondja. Hangjából ki
érezni az izgalmat, a megindultságot.

A rendőri kirendeltség törzskönyvéből 
felolvassák Moskovits Emil előtt a személyi 
adatokat és a férfi némán bólint. Azután

a rendőrőrmcster elindul velük a bonc
tani intézet hatalmas, földalatti tetem
nézőjébe, ahol jégbe ágyazott bádog
koporsóban, eltorzult, összemart arc
cal, átlőtt mellel, ott fekszik az asszony, 

akit agnoszkálri kell.
A férfi a megindultságtól, az Ijedt borza

lomtól percekig szólni sem tud. A fiatal
asszony szeméből megindulnak a könnyek. 
Moskovits Emil erőt vesz magán s nyugod
tan próbálja mondani, de reszket a hangja:

— Felismerem őt... szegény, szeren
csétlen asszony.,.

A különváltan élő férj igy találkozott 
utoljára feleségével. Az agnoszkálás után 
Moskovits Emil feltöri kabátja hajtókáját 
és úgy siet ki a jéghideg földalatti terem
ből, a bonctani intézet napsugaras, forró 
kertjébe...

Moskovits Emil, mikor megszólítjuk, hogy 
beszélgessünk vele, ezeket mondja:

— Nagyon, nagyon sajnálom szegény 
asszonyt, de

nem tudom megmagyarázni, 
miért követe el szörnyű tettét. Fogalmam 
sem volt arról, mi történik vele. Semmi kö
zelebbit nem tudok a tragédiáról.

Ezzel már ki is siet a kertből, az Üllöi-ut 
sarkán felugrik at első villamosra, a főka
pitányságra megy, ahol kihallgatásra idéz
ték, a többi hozzátartozókkal együtt.

Moskovits sógornője többet tud mondani:
— Moskovits Emil és mi semmit sem sej

tettünk a tragédiáról. Bennünket döbbentett 
meg és lepett meg legjobban, amikor hirt 
kaptunk róla, Úgy tudom, hogy

még csütörtökön este Moskovits üzle
tében bennjárt a szerencsétlen asszony, 

aki az utóbbi hetekben jó viszonyban volt 
Moskovits-csal és

azt tervezték, hogy Ismét összeköltöz
nek.

MEGNYÍLT
Krdélyl Dolly ro^ora-hangversenye
Francia-magyar konyha. Családi menü 8.50

után, körülbelül a napló közepetáján kuiz« 
írással ezek a sorok állanak:

— Tárcámban levő 160 pengőt fordít
sák temetésemre, édesapám mellé te

messenek.
A következő oldalon ugyanez a néhány sor 
csak azzal a különbséggel, hogy itt nem 160 
hanem 150 pengő szerepel. Ezek a sorok 
azonban még kuszáltabbak, szinte olvashat 
tatlanok.

A füzet következő lapjának egyik fele 
ki van tépve.

Könnyű magyarázatot adni a kusza sorokra 
s a kitépett füzetlapra: a szabadságtéri lat 
kásban a rendőri bizottság papírlapot talált, 
amelyen ugyanez a szöveg állott. A történ* 
teket úgy lehet rekonstruálni, hogy a gyih 
kos szombaton reggel, mielőtt elindult ha* 
zulról, búcsúlevelet akart Írni, de idegessé* 
gében nem jutott túl a néhánysoros fogai* 
mnzványon. Nagy idegességét mutatja az is, 
hogy

háromszor is leírta ugyanazt a szöveget 
és a harmadszor leirt sorokat kitépte a fü
zetből s magával vitte. Ezt találták meg 
a szabadságért lakásban a két holttest mii
lett.

Miután a napló előkerült, újabb Írások', 
dokumentumok után folyik a kutatás, de 
hiába. A fiókokból nem kerül elő más. Nem 
találnak olyan régebbi leveleket sem, ame
lyekből talán következtetéseket lehetne 
vonni a tragédiára. A kora délutáni órák
ban

vége a házkutatásnak,
a napló a detektívek zsebébe kerül s nem 
sokkal később ott van a főkapitányságon a 
a referens rendőrtisztviselő előtt, aki ku
tatja, boncolgatja a tragédia szálait.

A Lipót-kőruti bérházból a Rákóczl-ut 9, 
szám alá megyünk. Itt lakik Moskovits 
Emil bőrdiszmüárukereskedő, az asszony, 
különváltan élő férje.

— Néhány perccel ezelőtt ment el hazul
ról Moskovits ur, — mondják a házfelügye
lőék. — A bonctani intézetbe sietett ki.

Itt már az asszonyról, Moskovits Emil 
különváltan élő feleségéről senki sem tud 
semmit.

—- A csütörtök esti látogatás alkalmával 
arról beszéltek, hol vegyenek ki uj lakást. 
Mikor különváltak, nem volt köztük valami 
viharos, nagy harag. Csendesen és közős 
megegyezéssel mentek külön lakni s most 
ismét össze akartak költözni. Érthető, ugye, 
hogy mennyire meglepett bennünket ezek- 
után a szombat reggeli tragédia.

A szerencsétlen asszony egészen az elmúlt 
napokig is

a legjobb viszonyban élt első férjének, 
Braun Dezsőnek a hozzátartozóival, 

akik gyakran meglátogatták öt és ö is elke
reste őket. Róth Andor ügyvéddel való is
meretségéről mi semmit sem tudtunk. A 
tragédiája napjáig titok volt előttünk.

A margitszigeti szállodában, 
ahol betegen fekzzik 
az áldozat felesége

Vasárnap délután a Hétfői Napló munka
társa ellátogatott a margitszigeti Nagyszál
lóba is, ahol a tragikus sorsú Róth Andor 
dr. felesége tartózkodik.

A megtört fiatalasszonnyal senki sem be
szélhet, a portásnak utasítást adtak, hogy 
minden látogatót küldjön el s a portás 
olyan híven teljesiti kötelességét, hogy egy 
szerűen letagadja, hogy Róthné egyáltalán 
a szállodában van. Pedig

ott ápolják aggódó szeretettel a hozzá
tartozók a fialni asszonyt, akit beteggé 

tett a tragédia.
Idegeit súlyosan megviselte. Kisleányát, az 
asszony szülei vették magukhoz. A leányka 
nem tud apja tragédiájáról még, s a teme
tés napjáig

meg sem mondják neki, hogy meghalt 
az édesapja.

A hozzátartozók már a kora délutáni 
órákban ott vannak mind a Nagyszálloda 
halijában, Roth Andor egyik fivére, aki kint 
nyaral a Margitszigeten s vele együtt a 
többi rokonok olt ülnek a hallban s

csendesen beszélgetnek a tragédiáról.
Az ismerősök és hozzátartozók közül pe

dig néhányan kint a szálloda előtt sétálgat
nak. A tragikus sorsú Roth Andor egyik 
hozzátartozója a Hétfői Napló munkatársá
nak kérdésére ezeket mondotta:

— Mi, fájdalom, mit sem tudtunk azok
ról a dolgokról, amelyek a tragédiát meg
előzték. Ha ezeket tudtuk volna, egészen 
bizonyosan nem következett volna be a vé
res esemény, amely áldozatául követelte 
Roth Andort, ő

sohasem beszélt senkivel arról, hogy 
bármilyen kapcsolata lett volna az asz- 

szonnyal
s Így nem tudjuk most sem a tragédia 
vetlen előzményeit.

Roth Andor magával vitte a sírba tragé* 
diájának titkait...
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Meggyilkolta az aniat 
egy legeny a menyasszonya 

segítségével
a lB*nB-"*BlBn««» ■ bestiális gyilkosságot 

a gyilkosokat elfogtak es letartóztattak
Vasárnap délelőtt értesítették a csendőr

ségi sajtóirodát, hogy a somogymegyei 
Szentgáloskér községben apagyilkosság tör
tént. Szombaton éjszaka tizenkét óra tájban 
Major Antal 73 éves gazdálkodó udvarából 
elhaló nyöszörgésre lettek figyelmesek a 
ház előtt elhaladó szomszédok. A nyitott 
kapun keresztül bementek az udvarra, ahol 

összezúzott fejjel találták a 73 eszten
dős gazdálkodót.

Kihívták hozzá a községi orvost, aki azon
ban már nem tudott rajta segíteni, mert az 
idős ember, mire az orvosi segítség megér
kezett, meghalt.

Major Antal fejét hatalmas fejszecsapá
sok borították.

öt fejszecsapás nyomát fedezték fel a fején, 
amelyek közül orvosi megállapítás szerint 
már kettő is halálos lett volna.

A csendőrség mindenekelőtt a házbelie
ket akarta kihallgatni a gyilkosságra vonat
kozólag, de a meggyilkolt ember egyik hoz
zátartozóját sem találták odahaza. A szom
szédos vallomásából csakhamar kiderült, 
hogy

a gyilkosságot a gazdálkodó fia, Major 
, József követte el, 

aki már régebb ideje rossz viszonyban van 
apjával, mert az megtagadta fiától anyagi 
támogatását.

A flu többször hangoztatta, hogy leszá
mol az apjával és azt is tudták a szomszé
dok, hogy a flu egy Gerz Julianna nevű 
helybeli leánynak udvarol, aki ugyancsak 
gyűlöli az idős családfőt.

Még az éjszakai órákban
sikerült elfogni a környékbeli község
ben a gyilkossággal gyanúsított fiatal 

legényt és szeretőjét.
Mindkettőt előállították a csendőrőrsre, hol 
rövid tagadás után megtörtek és részletes 
vallomást tettek a gyilkosságról.

Major József már régebben készült a gyil
kosságra és szombaton tartotta elérkezett
nek az időt tette végrehajtására.

A gyilkosságnál Jelen vol Gerz Julianna 
is és az segédkezett neki a véres baltát 

elrejteni.
A gyilkos fiút és szeretőjét a csendőrség a 
kaposvári ügyszéség fogházába szállították.

Két testvér szörnyű 
tragédiája

Fürdés közben az egyik elmerült, a másik 
a segítségére sietett s mindketten megfulladtak 
Az apjuk, aki végignézte a tragédiát, megürült 

a fájdalomtól
Nagykanizsa, aug. 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Megrázó tragédia játszódott le teg
nap Szentgotthárdon, a határőrház melletti 
Unalom irányában. A malom két alkalma
zottja, két testvér, a tizenhétéves Petróczy 
Iván és tízenkiléncéves János nevű bátyjá
val a Lapincs-folyóban fürdött. Fürdés köz
ben

a fiatalabb Petrőczyt elkapta az ár és 
fuldokolni kezdett.

'A bátyja segítségére sietett és széles tem
pókkal úszott feléje. Utólérte és megragadta

Farkaskutyák ásták ki 
a temető árkából 

a meggyilkolt kisgyermeket, 
akit megölt a „szégyenbe** jutott leányanya

Nagykanizsa, aug. 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) Marcali mellett, Alsóbő községben 
vasárnap néhány falubeli gazda a temető 
felé sétált és észrevette, hogy a temetőárok
ban két hatalmas farkaskutya szüköl, vonit 
és kaparja a földet. Odamentek és látták, 
hogy

a kutyák egy nagyobbfajta fadobozt 
ástak ki a temető árkából.

Kinyitották a dobozt, amelyből párnapos 
csecsemő holtteste került elő. A csendörség 
megindította a nyomozást s rövidesen kide
rítette, hogy 

Vasárnap elárverezték a sikkasztó 
Kolossváry árvaszékí ülnök 

bútorait, könyveit és ingóságait
2500 pengő folyt be az elsikkasztott 100000 pengőből

r rA sikkasztásért elitéit Kolossváry Dénes- 
nek, Mohács egykori árvaszéki ülnökének 
lakásán vasárnap árverést tartottak. Annak 
a nagy port felvert bűnügynek volt a követ
kezménye az az árverés, amelyet Kolossváry

Telkek
6 évi részletre

Felsögödön
Villany, telefon, orvon, templom, fakó a, 
piac, szálloda, Dunastrand. naponta 32 
vonat és autóbusz.
PESTüORnVÉai TAKARÉK

vik EmébM-kAmt 27. AlaplUM ev: Tel. .1. ?M-52

őt. A fuldokló ember azonban 
belekapaszkodott megmentőjébe,

aki igy nem. tudott úszni és néhány percig 
tartó küszködés után,

egymást átkarolva, elmerültek ■ folyó
ban.

Mig az izgalmas jelenet lejátszódott, éppen 
a folyó partjára érkezett az édesapjuk, egy 
idősebb gazda, aki

a szörnyű tragédia láttára fájdalmában 
megőrült.

A szerencsétlen eset mindenütt nagy rész
vétet keltett.

kegyetlen gyilkosság történt.
A község egyik tekintélyes gazdájának a 
leánya, Major Margit titokban gyermeket 
szült és

hogy megszabaduljon a „szégyentől", 
megfojtotta a gyermeket, betette egy 
fadobozba és elásta a temető árkába, 

ahonnan azután most a farkaskutyák kiás
ták.

Mikor a faluban elterjedt a hir, hogy a 
holttestet megtalálták,

Major Margit megszökött
és a hatóságok elrendelték a körözését.

sikkasztása keltett. Mint ismeretes, a mo
hácsi árvaszéki ülnök esztendők során

közel százezer pengőt sikkasztott a vá
ros pénztárából.

Eleinte sokezer pengős tételek, később azon
ban már 50—100 pengős összegek hiányoz
tak az árvaszéknél A törvényszék előtt 
Kolossváry Dénes mindenre kiterjedő, rész
letes vallomást telt. Pontosan, szinte tétel- 
ről-tételre felsorolta a sikkasztott összege
ket s amikor megkérdezték tőle, mire for
dította a pénzt, ez volt*a válasza:

— Anyagi erőmön felül költekeztem, 
főleg vadászszenvedélyem került sok 

pénzbe.
Nagy vadászatokat rendeztem és ezek nagy 
összegeket emésztettek fel.

Mohács városa a büntető eljárással egy
idejűén

bűnügyi zárlatot kért Kolossváry Dénes 
minden ingó és ingatlan vagyonára.

A zárlatot el is rendelték, de a foganatosí
táskor ingatlan vagyont nem találtak, csu
pán ingóságokat. Ezeknek értéke messze 
azok mögött az összegek mögött maradt, 
amelyekkel Kolossváry Dénes Mohács vá
rosát megkárosította. Az anyagi gondokkal 
küszködő Mohács városa azonban ezekre az 
ingóságokra is kitüzette az árverést.

Vasárnap délelőtt tartották meg az ár
verést nagy érdeklődés mellett Koloss- 

váry lakásán.
Kétszáz apróbb lakásberendezési tárgy s 
néhány bútor és könyv került kalapács alá 
Kolossváry lakásán. Elsőnek a könyveit 
árverezték el. Prohászka Ottokár müvei öt
ven pengőért keltek el, egy lexikonsorozat 
pedig hatvan pengőért. Azután sorra kerül
tek azok a tárgyak, amelyeket a drágán 
megfizetett vadászatok alkalmával szerzett 
Kolossváry Dénes, a szenvedélyes vadász:

őzagancsok, vadászruhák, fegyverek.
Néhány bútordarabot is elárverezlek. Ko
lossváry hatalmas íróasztalát 16 pengőért 
vették meg.

Rendőri asszisztenciával 
bezárták a nagykanizsai 

Zeileis-rendelőt
Betiltották a zalaegerszegi rendelő működését is

Nagykanizsa, aug. 9.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen

tése.) Krátky István dr., Nagykanizsa polgár
mestere még a múlt hónapban határozatban 
betiltotta a nagyanizsai Zeileis-intézetet. Ecken- 
berger Imre dr. főorvos ezután eltávolitotla az 
intézet cimtábláját, de ugyanazon a helyen to
vább folytatta orvosi működését.

A Zalamegyel Orvosszövetség ezt is kifogá
solta és Kazán Imre dr. nyugalmazott ezredes 
orvos vezetésével az orvosok szombaton kül
döttségbe mentek Hegyi Lajos főjegyző helyet
tes polgármesterhez, akitől a rendelő bezárását 
kérték. A helyettes polgármester intézkedésére 
Goda Lipót dr. tiszti főorvos vezetésével

bizottság ment a Centrál-szállóban beren
dezett rendelőbe,

hogy helyszíni szemlét tartson, annak a meg
állapítására, hogy tulajdonképpen győgyinté- 
zet-e a rendelő, mert akkor belügyminiszteri 
engedély kell hozzá.

A helyszíni szemle során
kínos Incidens történt.

Kazán Imre dr. csalásnak és szemfényvesztés

Odescalchí hercegnő 
elkeseredett pereskedése 

Pálffy Antal vállalkozóval, 
aki 434.000 pengői követel a hercegnőtől 

és férjétől, Cech József ny. altábornagytól
Rendkivül érdekes per folyik a budapesti 

központi járásbíróságon dr. Halmi Dódog já- 
rásbiró előtt.

A keresetet Pálffy Antal József vállalkozó 
adta be Odescalchi Erba Amália hercegnő és 
férje, Cech József nyug, altábornagy ellen és 
abban

434.000 P megfizetését kéri ellenfeleitől.
A dolog előzménye a kereset szerint az, hogy 
nz alperesek Budán, a Városliget környékén és 
a Józsefvárosban levő 8 bérházukat neki fő
bérletbe adták ki. A befolyt bérösszegből 109 
ezer pengő illette a háztulajdonosokat, a több
let felett pedig a felperes rendelkezhetett, sőt 
a béreket is tetszése szerint ő állapíthatta 
meg. PálíTy szerint ezt szerződésbe Is foglal
ták, utólag pedig szóbelileg abban állapodtak 
meg, hogy a kauciót az alperesek a beszedett 
bérek egy részéből fogják visszatartani. A szer
ződés tartama alatt 5 és fél éven át 75.000 
pengőt vontak le az allábornagyék évente 
Pálffy bérllletményeiböl és erről mindannyi
szor nyugtát is adtak. E visszatartott bérillet 
ményekből és a házak egy negyedévi bérjöve
delméből származtatja PálíTy hatalmas követe
lését. A múlt évben ugyanis az alperesek azon
nali hatállyal megszüntették a főbérlell meg
állapodást, a felperes szerint pedig csak ne- 
tyedévi felmondással lehetett volna őt a bér
eiből kitenni.

Ez év március havában megtartott első tár
gyaláson az alperesek képviselője PúHTytól.

a szegényjog megvonását kérte,

Vihar a Balatonon
34-45. előadás
Minden este */<8 órakor. — Vasárnap délután S4 órakor.

Sikerek sikere Tüneményes szereposztás
Honthy Hanna, a Góth-pdr. Orosz Vilma, Itdtkay, Delly, Békássy felléptével.

Szombat, aug. 15-én, délután fél 4 órakor gy tmekolőadáK rcnik vli mirsókelt lielyárakkal:

A gyöngyöt síró király kisasszony
Budai Színkör

Végé a pengét
Beretválkozz a

magyar
TABULA RASA 
önborotva pengével 

tlcsaSge, tartóssága kQlónálló klassala

Két könyvszekrény 50—50 pengőért 
cserélt gazdát.

Néhány ezüst cigarettatárca pedig 14 pen
gőért. Egy arany karkötőhöz 42 pengőért 
jutottak az árverés vásárlói. Elárverezték 
Kolossváry Dénes rádióját és varrógépét is, 
a rádiót hetven pengőért, a varrógépet 260 
pengőért.

Ax árverés során összesen kétezeröt
száz pengő folyt be.

Ennyi térült meg tehát egyelőre Mohács 
városa számára az elsikkasztott százezer 
pengőből.

nek nevezte a dolgot, amit Eckenberg Imre dr. 
felháborodva visszautasitott de a nyugalmazott 
ezredes orrot megismételte kijelentését. Erről 
azután jegyzőkönyvet vettek fel. A szemléről 
készült jegyzőkönyvet a helyettes polgármes
ter Zala vármegye alispánja elé terjesztette s 

az alispán telefonon adott utasítást arra, 
hogy a rendelőt azonnal zárják be.

A városi közegek megjelentek a Cenlrál-szálló- 
beli rendelőben, Eckenberger Imre dr. főorvos 
azonban kijelentette, hogy csak az erőszaknak 
enged. A városháza erre érintkezésbe lépett a 
rendőrséggel és Rácz Kázmér rendőrkapitány 

karhatalmat vezényelt k|.
A városi közegek azután rendőri asszisztenciá
val bezárták a rendelőt. A műszereket érintet
lenül hagyták, az ajtót pedig bezárták és rend
őrt állítottak eléje.

Vasárnap különben a zalaegerszegi orvosok 
panaszára Czobor Mátyás polgármester elren
delte a zalaegerszegi Zellcis-intézet bezárását, 
a rendelő vezetője azonban a végzést megfelleb
bezte az alispánhoz.

mert megbízóival szemben alaptalanul támasz
totta igényét a szegényjog védelme alatt. Sem 
az altábornagy, sem a hercegnő óvadékot nem 
vetlek fel tőle, mert a házak bérjövedelméből 
ki sem lelt az. ö részesedésük és a PálíTy által 
óllitott évi 75.000 pengős óvadékrészlet.

PálíTy ügyvédje az alperesi védekezést visz- 
szautasitotta és előadta, hogy nyugtákkal bi
zonyíthatja az óvadék visszatartását és felvé

telét. Bizonyítékai azonban a pénzügyigazgnló- 
ságnál található íratok között vannak, mert a 
háztulajdonosok ellen

adóeltitkolás miatt eljárás Indult, 
házbérjövedelem be nem vallása miatt. Az Itt 
elfekvő eredeti nyugtákból megállapítható, 
hogy nz óvadékot az alperesek tényleg vissza
tartották.

Pénteken tartott újabb tárgyalást ez érdekes 
ügyben Halmi járásbiró, amikorra beszerezte 
az ügyre vonatkozó összes iratokat a pénzügy
igazgatóságtól, ahol adóügyi kihágást eljárás 
miatt

tényleg eljárás van o háztulajdonosok ellen 
folynmuthan.

A felperes nz iratok közölt levő 180 nyugtával 
kívánta bizonyítani, hogy a kereseti összeggel 
károsodott. A biróság az iratok áttanulmányo
zása után akként határozott, hogy felperest a 
követelés összegszerű mérlegének külön iratban 
való feltárására ulasilotta, amely periratra az
után az alperesek is nyilatkozni kötelesek. 
Evégböl a tárgyalás folytatását augusztus 
20 ára tűzte ki.
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Kifosztották a Römal-fUrdön _ 
Kooro WMto budapesti amerikai 

kouotsegl attasé feleseget
Amíg strandolt, ismeretlen tettes kinyitotta a Kabinjai 

es aluitte az ékszereit
A fit kerületi kapitányságon egy vak

merő etrandlopáe ügyében folyik a nyomo
zóé áa

■ lopás károsultja az Unió budapesti 
kllvetaéga kereskedelmi attaséjának ■ 

fclMége.
Mr. Hadgemann n budapesti amerikai kö

vetség kereskedelmi attaséja néhány héttel 
azelőtt kéthópapj szabadságra utazott. 8za- 
btdságldajére helyettest küldtek Ameriká
ból.

Az Unió mexikói követségéről Buda- 
peslre voaényelték Georg Whlte állásét, 

hogy ő lássa el Hodgemtinn munkakörét.
As uj attasé a feleségével egviilt érkezett 

és • bunapaiolában bérelt lakást. Georg 
Whlte és a felesége tegnapelőtt

■ Római-fürdőn eirandullak.
Nagyobb társasággal érkeztek, Az ull.isá és 
a felesége külön-külön kabint nyittattak 
maguknak, azután bementek a vízbe. Az 
előkelő társaság szórakozását ezután alapo
san elrontotta, hogy fíeorg Whlte feleségét 
n fürdés után kellemetlen meglepetés várta. 
As attasé felesége mikor öltözni akart, leg
nagyobb megdöbbenésére felfedezte, hogy 
mig ö strandolt

kifosztották a kabinját.
A beiért kabinban csak a ruháit találta 
meg, ellenben

• ké»llá*kájdból hiányozlak az ékszerei 
és más apróbb értéktárgyai.

Eltűnt egy pár onlsbrilliáns fülbevaló, egy 
ékkövekkel kirakott arany karkötöóra, egy

Egy póruljárt fővárosi tanár rosszul 
sikerült ötlete

300 pengő jövedelem mellett 150 pengő tartásdijra köteleztek egy tanárt
Rendkívül érdekes, elvi Jelentőségű határo-. 

isiét hozoJi fí^ji rtllarl&si puritán a Kúria 
Wesitsrniayer-ltmée.te. A part agy fővárosi ta
nár felasógu indította férje eben és előadta «zl, 
hogy férjo egyik kereskedelmi iskolában 
van alkalmazva, olt nemesek fizetése, hanoin 

járandóságul is vannak így részese
dése von nz érettségi vizsga pénzeunől, a, fő
várostól is mindep évben karácsonyi segélyt 
kap, ezenfelül idegeimyclvi| tanfelypmot is ve
iét, amelyből

flMtásével felérő b«v| Jövedelme van. 
Kérte, hagy a bíróság ezen

ösasjavadalinazások figyelembevételével 
állapítsa meg férje tartási kötelezettségét.

Minthogy nz asszony állításai igaznak bizo
nyultak, a központi járásbíróság at összes mel- 
léjtjóvedtlmek figyelembevételével állapította 
mtg • tartásdij összegét. Erre ■ férj azial fe. 
lelt, hogy

• nyelvtanfolyam viseléséről lemondott 
é| irt hiteles blzonyllvónnyal a bíróság elölt 
Igazolta Is. Minthogy ezek szerint jövedelme 
megcsökkent, kérte, hogy a megítélt larlásdi- 
Jat ttdllliták It.

Most került az ügy a Karig elé, amely a 
férj kérelmét elutasította, Az ítélet Indokolása 
szerint a tanár jövedelmének megállapitósánál 
nem lehet figyelembe venni az érettségi vl/s- 

Tizenkét német diák autó
szerencsétlensége az érdi 

országúton
Teherautón igyekeztek Budapest felé és a soffőr árokba 

borította a kocsit — Hét diák és a soffőr kizuhant 
az autóból és megsebesült

Ai Érd—Budapest kör ölti útszakasz m 
súlyos autószerencsétlenség történt, amely
nek kiránduló német diákok az áldozatai és

•yoiyhvtláh ma> meg.

Erodott galisgaohi zoilois-gippo'

«r, aAMCMMfffr BAfkMA erre* 
adráaey ut bt (Okkmoaaál)

Késeié. eeetenkÍQl 8.- pengő

Tizenkét német diák 
biciklin iádul) el Németországból, 

hogy a vakáció előtt bejárja Ausztriát és 
Magyarországot. A diákok eljutottak egészen 
Székesfehérvárig, ahonnan azonban a nagy 
meleg miatt már nem akartuk biciklin 
tovább menni, hanem

elhatározták, hogy autón folytatják Út
jukat Buduppst felé,

Székesfehérvárott béreltek egy teherautót, 
amelyik éppen Budapestre tartott. A diákok 
megalkudtak Molnár József sofförrel, hogy 
elhozza őket Budapestre. A kerékpárokat 
fölrakták, nmlán

* 10 diók la elhelyezkedett a leheroutón. 
Érd tájékán jártak, amikor egyszerre csak 
rémülten vették ésgre, hogy a kocsi oldijl 
farai.

n követi erő pl’l"nalh-n nedlg * nehéa 
leh-rieló na u( z.ll átokba fordult.

valódi, értékes teknősbéka-tárca és más ér
tékek Is hiányoztak. A strandon

kínos éa kellemetlen meglepetést keltett 
a lopás,

mert teljesen érthetetlennek látszott, hogyan 
követhették el. A Római-strandfürdő kabin
jait ugyanis a kablnmestcr zárja be, 

a vendégek nem kapnak kulcsot, 
hanem csak becsapják az automatikusan 
zároló ajtót, amelyet azután kívánságukra 
a kabinos kinyit. A kabinmester, mikor fér 
Icfősségre vonták, kijelentette, hogy 

nem oka a történteknek,
ö gondosan ügyelt, nem tudja, miként for
dulhatott elő u sajnálatos eset.

Többféle föltevés van.
Lehet, hogy az attasé felesége nyitva felej
tette a kabinját, valaki észrevette és el
emelte n kézitáskát, Az sincs kizárva, hogy 
észrevétlenül álkulacsai nyitották ki, de van 
egy kombináció, amely kínos megdöbbenést 
váltolt ki. Arra is gondoltak, hogy

a tettes egy nő volt, aki a kablnmestert 
becsapta és kinyitotta vele Georg Whlte 

feleségének öltözőszekrényét.
A forgalmas strandon dolgozó kabinos nem 
emlékezhet minden arcra és igy megtörtén
hetett, hogy a tettes az altató feleségének 
adta ki magát és igy kaparintotta meg az 
érték tárgyakat,

A rendőrség minden Irányban nyomoz, 
egyik lehetőséget sem hagyja figyelmen 

kívül
ds reméli, hogy rövidesen kézrekerü) a 
Strand-tclvaj.

gák diját, meri bár ez állandó jövedelem a la- 
jiári karra nézve, az egyes tanárok szempont
jából ezt mégsem lehet állandó Jaupdalmasát- 
nak. tekinteni, mert aR, hogy ezekből a vizpgp- 
dijakból jut-e valami neki, beosztásától és ál
lói a körülménytől függ, hogy az érettségi vizs
gálatokban részt vészre? Hasonlóképpen nem 
lehel n tartásdij megállapításánál figyelembe
venni « karácsonyi segély! «P- mert ennek ősz- 
szege él folyóailáza a székesfőváros jóindulatá
tól és méltányosságától függ.

Figyelembe vette azonban a Kúria a nótprtás- 
dij megállapításánál azt a jövedelmet, amelyet 
a tanár a nyelvtanfolyam vezetésével kapcso
latban élvezeít annak ellenére, hogy a fejek 
közölt nem volt vitás, hogy a tanár Innen évek 
óta nem hűt jövedelmet. A Kúria ugyanis úgy 
látta, hogy bár a tanár egészségi állapotára 
való hivatkozással mondott le a tanfolyamban 
való részvételről, ezt nem kényszerítő okból 
cselekedte, hanem c»ak árért, hogy

felesége Igényét kijátssz*
és tlymfidon, bár táját károsodásával Is, jőve, 
delinél csökkentse. A lanár ugyanis semmivel 
sem igazolta, hogy egészségi állapota a tan
folyamtól való visszavonulást indokolttá tett? 
volna. Védelemben az olyan eljárás, amely más 
megkárosítását célozza, nem részesülhet, tehát 
a tanár köteles a tartásdijakat annak ellenére 
is megfizetni, hogy erről a jövedelemről már 
évekkel ezelőtt lemondott.

A kiránduló társaság tagjai »^lgs Ívben 1,1’ 
röpüllek az autóból és néhányan az árokba, 
néhányon pedig a szántóföldre zuhantik.

Jajveuékelé* éa •egitoégkldltMda wte 
fel • környék Menőjét éa a diákok kö
zül heten véresen, megsebesülve hever

tek a földön.
Kilenc társuknak az ijedtségen éa apróbb 
horzsolásokon kivül nem történt bajuk. 
Ezek azután társaik segUlségéra siettek, 
majd egy közeli állomásról telefonon segít
séget kértek Budafokról. Néhány pera 
alatt _ ,

megérkeztek a budafoki mentők,
akik két autóval vonullak « halest helyire. 
4 budafoki mentők orvosai elslísegltsógben 
részesítették a sebesülteket: Kettlipger, !\eip,

Két héttel elhalasztottal 
a fővárosi tanácsülést

Augusztus 13-lka helyett esek 37-én lesz tanácsülés, mert 
a pártvezérek külföldön nyaralnak Készül kimutatás 

a inam inu tűzetésekről és az álláshalmozásokról
A főváros törvényhatósági tanácsát augusztus 

13-ára, vagyis csütörtökön délután 5 órára 
rendes tanácsülésre hívták össze, Főként ellen
zéki körökben türelmetlenül várták a fővárosi 
tanácsülés összehívását, tekintettel azokra a 
súlyos városházi problémákra, amelyeknek _ a 
megoldása sürgős volna. E problémák között 
szerepel elsősorban a főváros készülő költség
vetése, valamint a? a legutóbb kiadott takaré
kossági renddel, amely megtiltja kétezer pen
gőnél nagyobb értékel képviselő közmunkáknak 
a kiadását. Ez a rendelkezés súlyosan érinti n 
fővárosi iparosokat és kereskedőket, akik az 
Utóbbi időben egyre kevesebb megrendelést és 
munkát kapnak a fővárostól.

Szombat délelőtt kellett volna meglenni aj in
tézkedéseket a csütörtöki tanácsülés összehí
vása iránt. Mielőtt azonban nz elnöki ügyosi- 
tály szélküldle volna a meghívókat a fővárosi 
lörvényhatógúgi tanács tagjainak, kiderült, 
hopy

* tanácstagok legnagyobb réssé nem tar
tózkodik Budapesten.

fitpka Ferenc főpolgármester Reichenhallban 
Üdül, külföldön tartózkodik Kozma Jenő, o 
kormány városházi pártjának a vezére is, va
lamint Wolff Károly, a Kercsstény párt elnöke 
is. Sipőcz Jenő polgármester és Petcgvácz 
Uyuia kereszténypárti tanácstag Lillafüreden 
nyaralnak, csupán az ellenzéki pártvezérek: 
Rassay Károly és a szociáldemokrata Peyer 
Károly tartózkodnak fiudapestep. Ripka 
Ferenc főpolgármester és Sipőcz Jenő polgár
mester távollétében Liber alpolyármefter is 
összehlbh'atud fi tandásüléit, ezen azonban ki
zárólag ellenzéki bizottsági tagok vennének 
részt, mivel a kormánypárti tanácstagok körül 
csak elvétve található meg Budapesten egy

Egy amerikai magyar 
nyomdász 1094font salyu óriási 

bibliát fiéssifátt
Budapesten aüarja bematatni Waynai Lajos drdeties alfiotdsdt

Egy amerikai magyar érdekes és külön
leges alkotása indul útnak rövidesen Los 
Angelesből Budapest felé. A Vasárnapi Is
kolák Világszövetségének budapesti kon
gresszusén mér itt lesz ez a különleges oiRo- 
tás, amely méltán számíthat feltűnésre.

Los Angeles egyik bérházában esztendők 
fáradságos munkája után készült el ez az 
érdekes alkotás. Waynai Lajos nyomdász, 
aki Budapestről vándorolt ki évekkel az
előtt Amerikába, még 1923 decemberében 
hozzákezdett egy

óriási biblia megoikotásához.
Speciális gumi betűkkel nyomtatta a bib
liát, amely nemrég lett készen. 1094 font 
a súlya és nyolc láb a magassága. Egy egy
szerű teherszállító autón nem is fér el a 
biblia, amely 8048 oldal terjedelmű és a 
Szent-Biblia teljes szövegét magában fog

A vezérigazgató reprezentációs szivarjait 
a vállalat tartozik fizetni

Egy fővárosi nagyvállalat áronnál! hatály- 
lyal elbocsátottá vezetőjét és a vezérigazgató 
távozása után hivatalviisgálatot tartottak és 
többek körött elbocsátási okul azt is érvénye
sítették, hogy

a saját és Ismerősei aztikaégletére szánt 
dohánynemüeket a vceérlgasgató a válla
lat pánié* Mérésié be és * réaavénytáraa- 

séggal flMllelte meg.
Megállapították * könyvekből, hogy ||ymódo|l 
• vál|n|at jelentős össiegü kárt SjenvedfJlt ól 
arra az álláspontra helyezkedtek, hogy ci as 
eljárás a szolgálati hűség megszegésének é* a 
bírálómmal való visszaélésnek minősül.

A megindult felmondási perben az igazgató 
a vádakkal szemhen gizal védekezett, hogy ö 
a szivarokat és cigarettákat nem criipán a 
maga részére vásárolta, hanem abból n célból,

hogy as Igazgatósági éa felilayclőhlzottságl 1 
Hlésckrn résrtvcvö tagoknak legyen mit 

•aivnlok

Clopa, Uelnlsch, Meuer, Hegír is Ho/- 
bouer német dllkokal, atillán

valamennyinket a Bókul.kórházba 
' vitték.

Mcaubesfill a aotfór Is, da ólak kónnyabb 
természetű sérüléseket szenvedett. Mikor a 
mentük bajiinütték é» megvizsgálták, meg
állapították, hogv

•ok szeszes Italt fogyasztott 
és alighanem e< volt az oka, hogy a teher* 
autót árokba vezelta,

Molnár Józsefet is ápolás alá vették és a 
rendőrség most igyekszik tisztázni 

pontosan, miként történt a baleset 
ég milyen mértékben terheli a feUJönség * 
soffőrt.

vagy kettő. Ilyen körülmények között a város
házán

elhatározták, hogy a törvényhatósági ta
nács üléséi két héttel elhalasztják.

Ar első tanácsülés tehát ezek szerint esak 
augusztus 27-én, vagyis csütörtökhöz két hétre 
lesz, Ennek a tanácsülésnek a napirendjére 
felveszik piajd az Összes időközben felgyülcm’ 
lett folyó ügyeket,

Ellenzéki körökben egyébként erélyes akelő 
indult meg d mammutfizetések mielőbbi meg* 
szüntetése' érdekében. Hasonlóképpen erélyes 
mozgalom indult az álláshalmozások megszün- 
telése Iránt Is. Gallina Frigye? tanácsnok egy 
hét múlva visszatér szabadságáról és akkor 
atonpal hozzálát konkrét előterjesztésének el- 
késtitéséher. Ebben az előterjesztésben

Gallln* tanácsnok pontos kimutatást ké
szít a mammutfizetésckről és, az álláshal- 

mozásokról,
Ezldőszerlpt a mammutfizetések ügye ektóbsr 
15-ig átmenetileg rendezve van, amennyiben a 
törvényhatósági tanács a nyári szünet előtt 
úgy határozott, hogy oklóher 15-éig a meglevő 
helyzetet tudomásul veszi, ellenben október 
15-ére véglegesen rendezni óhajtja ezt a kér
dést. A uállozott gazdasági és pénzügyi viszo
nyok között nemcsak ellenzéki körökben, hm 
nem karmánypárti körökben is sürgősnek mb 
nősítik a mammutfizetések és az álldshálmozáe 
sok- megszüntetését. Rlpka Ferenc főpolgármes
ter, mielőtt nyári szabadságára elutazóit volna, 
utasította Gallina Ferenc tanácsnokot a meg
felelő előterjeiatés. elkészrténére. Collina ti- 
níícsnok tehát a főpolgármester utasításából 
képest elkészíti ezt az előterjesztést, amely már 
az augusztus 27-iki tanácsülést is foglalkoztatni 
(pgja.

lalia. Waynainak gondoskodni kellett arról 
is, hogyan száríthatja müvét.

Újszerű, hulubras automobilt kon
struált, amelyen elfér az óriási biblia.

Amerika egyik legnépszerűbb evangélista* 
nőjének, Semple Mc, Phersonnal-nak saját 
templomában, Los Angelesben mutatták M 
először a? óriás bibliát. A bemutatón

tízezer ember szorongott ■ templom
ban és a templomépület előtt, 

hogy láthassa Waynai érdekes alkotását, 
200 emberre volt szükség, hogy Waynai 
bibliáját összeolvassák az eredeti bibliával^ 
Waynainak óriás bibliájával az a terve, 
hogy

bejárja vele egész Európát, 
de elsősorban Budapestre akar jönni és 
innen indulna el európakörülj útjára.

és ezenfelül etekkel a dohánynemüekkel kínál
ták meg azokat az ügyfeleket, akik hivatalos 
ügyben a vesérlgargatóval tárgyaltak. E»*krt 
a repr«renlác|ós célokat . at<jlgé|ó kiadáséul 
nem volt köteles sajátjából viselni, hlwáh 

a klnálgatáa végeredményben « vállalat ér
dekében történt.

A bíróság a vállalatot elutasította keresetével 
éy Ítéletének indokolásában kimondta, begy a 
reprurenlációr célokra vásárolt dohányn«fflu*5 
árót a vezérlgargaté nem tartósat! sajátjából 
flgetni és

jogopan Járt el, amikor * számiét g VÓM*f 
lattal flseitatla kb

fia a vállalat pet bizonyította volna, hogy • 
szivarokat a vezérigasgatÁ kizárólag saját fét’ 
faira használta fel, nkkor 0< felmondást as’1 
szolgálhatott volna. De mert tat bi|«nyllail** 
nem sikerült, az azonnali elbocsátásnak ebből 
as okból helye nem lehetett.
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A „Kiserdő** 
háziurai

— Érzelmes riport —
'Aki a törhetetlen élniakarásnak csodálatos 

példáit akarja látni, nem kell messzire mennie, 
esak ide egy ugrásnyira, a ferencvárosi „Kis- 
erdő“-be. Erdő volt itt, talán nem is oly régen, 
de ma már csak egy-egy bozót legföljebb. Ez 
árulja el az egykori „Kiserdő" nyomát.

A Kiserdő ma homokos talaj és egy idő óta 
— lakótelep. A homokból, amelynek nincs gaz
dája ■— illetve hát a főváros volna a gazdája — 
magától kinőtt, mint a gomba, néhány viskó. 
A viskók, vityillók elkezdtek gombamódra sza
porodni. Abban a mértékben, ahogy a szegény
ség kiszorította az embereket a pesti odúkból.

Családok, amelyeknek még a legszerényebb 
pesti házbérre se tellett, a kilakoltatás követ
keztében egyszere a szabad ég alá jutottak vol
na. De nem veszítették el életkedvüket, nem 
mentek neki a Dunának, hanem itt telepedtek 
le a Kiserdőben. Sőt „házat" építettek maguk
nak.

A „ház'1 fogalom nagyon tág a magyar nyelv
ben. „Gombház" például a gombnak a háza 
vagyis az a kis zsinór, amelybe az atilla gombja 
bebújik. Ha a gombnak lehet háza, miért ne 
lehetne a aincstelen embernek isi Még ha a ház 
nem sokkal nagyobb is, mint egy gombház. Mi 
kell hozzál Agyagos sár, amelyből jóféle vá
lyogtéglát lehet csinálni. Aki jól ki tudja sütni 
a vályogtéglát, még tartósabb, igazi téglát is 
nyerhet. Aztán a vályogtéglából bagy téglából 
vakolat segítségével föl lehet épiteni a „házat'1.

így épült ki lassankint a kiserdei lakótelep. 
Ma vagy száz házból áll, száz apró házból, 
szinte azt lehetne mondani, gombházból. 
„Gombház, ha leszakad, lesz más." Igen ám, 
de ezek a gombházas emberek nagyon megsze
rették a vityillót, amelyet saját kezükkel építet
tek. Még tetejét is szereztek neki, ki deszkából, 
ki csak kátrányos papirosból.

„Háztető" ez Is, a kátrányos papír. Ha a ka
kas fölszáll rá, büszkén sétál végig rajta. Büsz
kék ezek az uj sütetü pesti háziurak, akik a 
maguképitette házakban laknak. Nem nagy
igényű emberek, hiszen meghengergette őket 
az élet és ellaknának egy hordóban is, mint a 
Diogénes nevű görög bölcs. Csakhogy néme
lyikre öt-hat gyerek csimpaszkodik. Ezeknek 
kicsi volna egy hordó. A vityillójuk se sokkal 
nagyobb, mint eqy félhektós hordó, de csodá
latosan elfér benne egy népes család. És az eső 
se esik be, a kátránypapir jóvoltából.

Szóval megalakult a lakótelep, illetve egy
szerre csak itt volt. Senkise tudja, hogyan ke
letkezett, mint egy amerikai farmtelep, amely 
fennáll, de még neve sincs. Gombház City ma
gától nőtt ki a földből. Földjét nem parcelláz
ták hatósági emberek, „közmüveket" nem léte
sítettek területén. Gombház City mégis él, lé- 
lekeik, létezik. Sőt erőteljesen szaporodik is 
lakossága. Belterjesen.

A hatóságok egyszerre csak arra eszméltek 
rá, hogy a kiserdőben egy kis város keletkezett. 
Ha nem is mezőváros, de kalyibaváros. A ha
tóságok elkezdték a fejüket csóválni. Mozgósí
tották Gombház City ellen a paragrafusokat és 
aktákat. De szerencsére az emberek jobbak, 
mint az akták és paragrafusok, amelyek nevé
ben szigorúan fellépnek.

A sajtó is segítségére sietett az uj háziurak
nak. Megvédte őket, a „gazdag szegényeket" és 
a hatóságok megengedték vagy eltűrték, hogy 
Vityillóváros tovább is fennállhasson. De hát 
hiába, a szigorú paragrafusok és akták tovább
ra is fennforognak és Gombház City lakói 
állandóan rettegnek.

A legújabb baj azért zudutt fejükre, mert — 
állattenyésztéssel foglalkoznak, óh ne tessék 
megijedni, nem méneseket és gulyákat nevel
nek. Néhány csirke vagy kotlós tyuk. I 
egy kecske, amely egy egész, esetleg 
tagú családot ellát tejjel .

A főváros azonban nem tűri ezt az 
állományt" set | Pedig nincsenek lakóházak az 
egész környéki. . A Kiserdő lakói megijedtek a 
szigorú hatósági rendelettől, amely eltiltja az 
állat-tartást. Küldöttségbe álltak össze és el
mentek — a Fiatalkorúak Felügyelő Hatóságá
hoz. $ok a gyerek a telepen, az állami patro- 
názsnak tehát minduntalan dolga van ott. Ezért 
jutott el a küldöttség a nyilván nem illetékes 
fórumhoz. És ott előadták kérésüket, hogy a 
főváros tűrje el néhány hónapig az állatok tar
tását, amig eladhatják őket. A szegény embe
rek nagy reménykedéssel emlegették azt a 
nagysztvü hölgyet, akinek jótékony akciójáról 
tudnak: a kormányzó feleségét.

Ha nem is jártuk illetékes helyen, de kérésük 
bizonyára eljut az illetékes szivekhez. Ahol 
ennyi él niakar ást és a sorssal való szemben
állást; dacot látunk, ott a segítség is helyén 
való. Vityillóváros lakói sok mindenfélét remél
nek az emberi könyörülctcsségtől Napközi ott
hont vagy népkonyhát melegedővel, ha jönnek 
a hideg napok, hogy legalább gyermekeik le
gyenek ellátva valahogy

Száz kis ház. száz kis család sorsáról van sző. 
Szint Gyula

nevel- 
’ Ijebb 
öt-hat

„állat-

Srenzáolósan
•iénvelme* - megblzbatft - szörieienltéR a 
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Nincsenek politikai 
feltételei a 7 milliófontos 

kölcsönnek
Imrédy Béla a kitlcsöntárgyalásokról

Ernszt Sándor népjóléti miniszter szom
baton nagyobb beszédet mondott Szombat
helyen és bizonyos kijelentéseket tett a kül
földi kölcsönre és a bankzárlatra vonatkozó
lag -is.

mert most már valóban úgy áll a helyzet, hogy a hétmilliófontos 
sorsa kedvező Irányban van és valószínű, hogy néhány nap múlva 

francia pénzpiacon perfektuálható is lesz.
Hogy miért húzódott eddig, annak két-1 kívül azoknak, akik a magyar kölcsön ügyé- 

ségtelenül a német válság az oka és azon-1 ben a tárgyalásokat folytatják.

olyan titkos erőkkel megküzdeniük, amelyek szinte példátlanok a nem
zetek történetében.

kölcsön 
már a

Nagyon sok oldalról igyekeztek bizalmatlan
ságot kelteni velünk szemben és olvastunk 
ellenséges sajtóban olyan közléseket, mint
ha a megadandó kölcsönnek velünk szemben 
politikai feltételei is lennének. Természete
sen — mint megbízható forrásból értesü
lünk — a politikai feltételek kikötése csu-

Megszüntetni a revíziós propagandát. 
Alávetni magunkat külfö'

Mindezekről szó sem volt kölcsöntárgyalá- 
saink folyamán, csupán arról a francia célki
tűzésről, amely szerint Franciaország meg 
akarja teremteni a nemzetek közötti gazda
sági kooperáció révén az európai népek 
nyugalmának biztosítását.

Ezzel kapcsolatban azután elterjesztették
hogy mindezekről soha sző nem volt és a magyar kormánynak nincs Is szándé

kában a külföldi tartozásokra vonatkozólag moratóriumot elrendelni.
A Hétfői Napló munkatársa megkérdezte 

Imrédy Bélát, a Nemzeti Bank igazgatóját a
IMRÉDY BÉLA

külföldi kölcsöntárgyalásokra vonatkozólag. I kijelentette munkatársunknak, hogy 

a kölcsöntárgyalások folyamatban vannak s annak perfektuálása most már a 
legrövidebb időn belül várható.

— A bankzárlat feloldására vonatkozólag
— amiről különben Ernszt népjóléti minisz
ter nyilatkozott — kijelentette a Nemzeti 
Bank igazgatója, hogy a kormány 14-ike 
előtt még

újabb Intézkedéseket fog tenni
A késő éjszakai órákban a legbeavatot tabb helyről szerzett információink szerint, 

hétmillió fontos kölcsön most már teljesen biztosítottnak tekinthető és erről még 
e hét első napjaiban részletes közlés fog megjelenni.

Itt említjük meg, hogy a 33-as bizottság 
legközelebbi ülésének napja még bizonyta
lan. Szó volt arról, hogy a bizottság kedden 
ül újra össze, azonban a bizottság tagjai 
még meghívót nem k , ’ ‘

a

nan a Dizousag tagja' , ... , , ,■ ,kaptak. Annyi bizonyos, bizottság tagjaival a teendő intézkedéseket.

A Neue Freie Presse érdekes
cikke a magyar deviza rendeletről

Bécs, augusztus 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A szombaton életbeléptetett ma
gyar devizarendelettel foglalkozik a Neue 
Freie Presse vasárnapi száma és cikkében 
megállapítja, hogy ezt a rendelelet

tulajdonképen a rövidesen bekövet
kező bankzárlat megszüntetésével hoz

zák kapcsolatba
és ezt annak elöfutárjaként tekintik. Meg* 
állapítja a cikk azt is, hogy a devizarende- 
lettel a Magyar Nemzeti Bank diktatórikus 
hatalmat nyert az egész magyar devizafor
galom felett és ennek alapján nemcsak a 
devizaforgalmat áll módjában kontrollálni, 
hanem

teljhatalommal szabályozhatja a be- és 
kiviteli forgalom kialakulását is.

— A rendelet alkotói — a cikk szerint — 
elsősorban az állam fizetési mérlegének 
egyensúlyban tartását kívánták biztosítani, 
de egyben szükséges intézkedésnek tekintik 
a rendeletet arra is, hogy az állampénztár

Dr. Rlnger Jenő szanatóriumi 
lOoruos gyermekei a hirtelen 

támadt viharban beleestek 
a báborgO Balatonba

izgalmas életmentés a uiharzé Balatonon
Pénteken délután izgalmas életmentés! je

lenetek játszódtak le a Balatonon. Három 
ismert budapesti uriflut 
borgó Balatonból.

fíinger Jenő 19 éves

mentettek kt a há-

fíinger Jenő 19 éves medikus s fíinger 
Károly Vili, gimnazista, dr. fíinger Jenő is
mert fővárosi orvos Lenke-uli szanatórium
tulajdonos fiai, egyik barátjukkal, Palócz 
Endre 20 éves egyetemi hallgatóval elhatá
roztál' hogv nagyobb csónakkirándulást 
tcszn k. Mind a három fiatalember a cisz* 
fercilák gimnáziumion járt, ott ismerked
tek meg és a nyári vakációban állandóan

A külföldi kölcsön tekintetében kijelen
tette, hogy annak elhelyezése most már csak 
napok kérdése. A népjóléti 
erre a nyilatkozatra — amint 
helyről értesülünk — megvolt 

miniszternek 
jól informált 
minden oka.

pán jámbor óhajtás volt azok részéről, akik 
a magyar kölcsön perfektuálását megaka
dályozni akarták. Olvastunk arról, mintha 
a francia kormány azt követelte volna, hogy 
a kölcsön fejében teljesítenünk kell a 
vetkezőket: 

kö-

Leszállítani nz állami költségvetést, 
dl pénzügyi ellenőrzésnek.

útközben azt a hazugságot is, mintha a 
gyár kormány a külföldi tartozásokra 
vonatkozólag moratóriumot szándékozna el
rendelni.

Illetékes helyről szerzett információink 
szerint megállapíthatjuk.

ma-

belül várható.
és lehet, hogy ezek az intézkedések össz
hangban lesznek Ernszt Sándornak azzal a 
kijelentésével, hogy a mostani bankzárlati 
rendelkezések teljes egészükben aligha tart
hatók fenn.

hogy ezen az ülésen már Bethlen István gróf 
miniszterelnök és Wekerle Sándor pénzügy
miniszter részletesen ismertetni fogják a 

devizaállományát megerősítsék és a pengő 
stabilitását továbbra is biztosítsák.

Végül megállapítja a cikk, hogy az utóbbi 
napokban

tekintélyes összegű betéteket helyez
tek cl a magyar pénzintézeteknél.

Ezt a pénzügyminiszternek azzal a nyilat
kozatával hozzák összefüggésbe, amely sze
rint

bizonyos határnapon túl a betéteknek 
aranyérték-jclleget biztosítanak.

Ezt a határnapot a bankbetétek szabaddá- 
tételével egyidejűén fogják megállapítani. 
A magyar devizarendelet szerint egyébként 
— mondja végül a cikk — a Nemzeti Bank
nak joga van ahhoz is, hogy a már kül
földre irányított és útban lévő áruk szállí
tását is engedélyhez köti, hogy azonban az 
áruszállításban fennakadás ne történhessék, 
a Nemzeti Bank a kiszállításhoz szükséges 
jegyzéseket már a mai napon az érdekelt 
szállítócégek rendelkezésére bocsátja.

együtt voltak.
Az idén nagyobb csónakkirándulást 

széltek meg. Elhatározták, hogy Budapest
ről elindulva, a Dunán keresztül megközelít
hetik a Sió csatornát, onnan Révfülöpre 
mennek, majd a Balaton megkerülésével 
Tihanyban fejezik be Útjukat. Csütörtökön 
indultak el Budapestről. Csónakjukba egy 
összeállítható sátrat is elhelyeztek, meri 
úgy tervezték, hogyha vihar vagv eső érné 
őkel utói, a part mentén kikötnek, sátrát üt
nek és az időjárás jobbráfordiilláit! ott tar
tózkodnak. Szüleik elemózsiával bőségesen 

bc-

felszerelték gyermekeiket, akik csütörtökön 
délután három órakor indultak útnak a bu
dai Dunaparthoz. Útjuk első részét simán 
töltötték, kedvező volt az időjárás és sike
rült eljutniok egészen Balatonszárszóig. Pén
teken délután, amikor országszerte nagy vi
har tombolt, a Balaton felett is beborult az 
égbolt, s

a hullámok toronymagasságra csaptak'.
A kis csónakot, mint egy labdát a magasba 
dobták a hullámok, majd

utasai a háborgó vízbe zuhantak.
A parton a kritikus időben több nyaraló éí 
az ottani csendörörs néhány tagja tartózko
dott, akik amikor észrevették a három fia
talember balesetét, életük kockáztatásával 
motorcsónakon és csónakokon igyekeztek 
megközelíteni a Balaton közepén cletvesze-* 
delemben lévő flatalembreket. Izgalmas per
cek következtek. A nagv hullámverésben 
nehezen ment az életmentési kísérlet, a bá
tor, önfeláldozó emberek élete époly veszély
ben forgott, mint a Balaton közepén vergő- 
dőké.

Már-már az a veszély fenyegetett, hogy 
a hullámok elnyelik őket,

amikor az utolsó pillanatban mint egy Is
teni csodaként e/fl/f a vihar és az daléit 
pesti fiatalembereket sikerült beemelni a 
segítségükre siető motorcsónakba.

A parton egybegyült közönség nagy ová
cióban részesítette a bátor életmentőket és 
mihelyt parthoz értek, az elalélt emberek.' 
segítségére siettek. Egv közeli csónakházba, 
vitték őket, ahol az elősietö orvos első se
gélyben részesitetle őket és ahol csakhamar 
öntudatra ébredtek a balatoni vihar áldo
zatai. »

Még az esti órákban értesült a Ringer- 
íluk Budapesten tartózkodó édesapja a bal
esetről és miután az első hírek nem nyug
tatták meg az aggódó szülőket, az orvos 
autóba szállt és Balatonszárszóra ment, hogy, 
személyesen győződjön meg, fiainak nemi 
történt-e komolyabb baja. Nem sokkal ké
sőbb érkezett a harmadik fiatalember édes
apja. aki fővárosi tanár, Balatonszárszóra! 
és az előbb még kétségbeesett szülők boldog
ságtól sugárzó arccal ölelték magukhoz a 
halál torkából megmenekült fiaikat.

A rendőrség Intézkedései 
a valutacsempészés meg* 

akadályozására
devizarendelet, amely arról intézkedik*A

hogy valutát egyelőre tilos kivinni az or
szágból, szombaton érkezett le a főkapitány
ságra és szükségessé vált, hogy a főkapi* 
tánytág' is alaposabban foglalkozzon a köt 
zeljövőben teendő intézkedésekkel.

Mint értesülünk, mindenekelőtt •
a határállomásokon lefolyó vám- éa * 
egyéb vizsgálatok szigorították meg.

A budapesti főkapitányságról érintkezésbe 
léptek a határállomásokon beosztott rendőt- 
tisztekkel és határrendőrségi kirendeltsé
gekkel és azokat arra utasították, hogy a 
rendelet értelmében a legszigorúbb vizsgá
latnak vessék alá mindazokat, akik az or
szágból kifelé igyekeznek. Szombaton kez
dődött meg a határállomásokon történő 
vizsgálat szigorított rendje, de

Idáig még nem érkezett jelentés arról, 
hogy valaki nagyobb mennyiségű pen
gőt vagy valutát igyekezett volna át- 

a határon.
döntenek a főka pl- 

külön csoportot állit- 
vonatokat, illetve a

csempészni
A közeli napokban 

tányságon arról, hogy 
sanak-e fel, amely a 
határállomásokat ellenőrzi.

A magyar határokon tegnap volt 
a valutabevallás premierje.

Beszéltünk erről angol, holland, amerikai' 
német, osztrák és inás oly külföldiekkel 
akik tegnap és ma léptek magyar földre* 
örvendetes jelenség, hogy valamennyien élt 
ismeréssel szólnak a magyar hatósági kőzet 
gek udvariasságáról, akik, ha szükség volt 
rá, mindenkinek előzékenyen megmagyaráz
ták, hogy a rendelkezés folytán külföldi 
vendégeinket semmiféle károsodás nem éri* 
Az idegenek ezután bejelentették, hogy mit 
lyen összeget hoznak magukkal külföldi 
valutában és ezt nz összeget bejegyezték az 
útlevélbe, ami tudvalevőleg lehetővé teszi 
annak az ellenőrzését, hogy a magyar terít* 
let elhagyásakor senki se vihessen ki a be
jegyzett összegnél nagyobb valutakészletet. A 
külföldiek az intézkedést, egyes, egészen 
sporadikus esetektől eltekintve, a legnagyobb 
megértéssel fogadták és igy a határon rend* 
szeresitett valutabevallás premierje kifogást 
talonul sikerült.

CSILLÁRT mOST UE6VENI
4IAn<|ubron>»b*dl6. JQ.38 
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Csokoládébonbon helyett 
36 darab arzénpasztillát evett 

egy ötéves kisleány
Borzalmas gyermektragédiát okozott a nyitvahagyott 
orvosségos doboz —■ A Fehérkereszt-kórházban élet

halál között lebeg a szerenoséflenség kis áldozata
A pestvidéki főkapitányságon megdöb

bentő szerencsétlenség ügyében folyik a 
nyomozás. A/észdroiufs Ferenc budapesti 
gépkocsivezető tegnapelőtt munkába ment- 
IA feleségének is dolga akadt és elment ha* 
xulról.

A lakásban egyedül maradt Mészáro- 
vltsék ötesrtendős kisleánya.

’A leányka játszadozás közben egy dobozra 
akadt, amely szabadon állt édesanyjának 
holmijai között.

A dobozban barna, csokoládés pasztil
lákat talált.

Nagyon megörült az édességnek és nyom
ban megkóstolta. Egyik pasztillát a másik 
után vette a szájába és megette. Rövid idő 
alatt

36 pasztillát fogyasztott el.
'Alighogy nz utolsót lenyelte, rosszullett és 
szörnyű fájdalmak lepték meg. Mire a szil
lel megérkeztek, már

görcsök között, eszméletlenül találták 
a kislányt.

A hercegi család bajor ága
megtelepszik Magyarországon

Fugger Ágoston György herceg látogatása Budapesten
Társadalmi és gazdasági körökben bizo

nyára egyaránt érdeklődést fog kelteni az a 
hír, hogy n híres, immár legendásnevü Fugger 
hercegek felfedezték Magyarországot és közü
lük ss egyik meg is telepszik nálunk.

Hogy ez a tény gazdasági tekintetben mi
lyen előnyökkel tárhat, egyelőre még tisztá
zatlan, de annyi bizonyos, hogy a Fuggerek 

évszázadok folyamán
nem először fedezik fel Mapvarorazégot, 
mint rentábilis piacot üzleti működésük 

számára,
<A Fuggerek nz ország gazdasági életében 

Jelentékeny történelmi szerepet jástzotiak a 
múltban A XIV., XV. és XVI. században a 
Fuggerek nagyobb állami kölcsönöket juttat
tak us országnak, azonkívül uz ura|kodóc.*alá- 
dnknak személyi bankárjai voltak. Azt mond
hatjuk, hogy

hogy ők voltak ss első laptulajdonosok 
Magyarországon; mert kereskedelmi út
jaikról, a karavánokkal történt események
ről jelentéseket adtak ki, amelyek kézirat

ban kézfői kéire Jártak na országban. 
Különösen a bányavidékekre tették rá a kezü
ket <'s óriási bányaérdeke|tségeket szerezlek. 
Később megkapták n grófi címet és ekkor 
..bányagrófoknak" nevezték őket. Csodálatos 
kereskedelmi ösztönük segítségével mérhetetlen

Csehszlovákiából érkezett adatok 
megerősítik Németh Ferenc 

beismerését, hogy hat évvel ezelőtt 
gyilkosságot követett el

Uj eljárás indult * régen lesárult bűnügyben
Napokon krrpagtül foglalkoztatta a budn-1 aa Ígéretet a meggyilkolt Hóban fia telit, aki- 

peMl főkapitányságot egy titokzatos fiatal- I nek agyában születeti meg az égisz gyilkos-
ember bejelentése, uki nem kisebb bűnt vállalt sági terv. Mayert életfogytiglani {egyházra itél- 
Rmgéru, mint egy pár esztendővel ezelőtt elkö tik és Nánelíiy, mint mondotta, nem tydjq fo-
Vetett rablógyilkossdgot.

Közel egy hóunppal ezelőtt történt, hogy a 
magyar-román határon elfogtuk egy teljesen 
b:rongyolód«»ll férfit, aki hlikolics Ferenc 
nyomdásznak adta ki magút és irafui íj erre a 
névre szóllak. Miután ál Ilim polgárságé t nem 
tudta Igazolni és különben is gyanúsan visel
kedett, Budapestre hozták. ahol ideiglenesen a 
tnloncházban helyezték el. Pár nappal később 
Nikollcz arra kérte a toloncház vezetőjét, hogy 
kísértesse át a főkapitányságra, mert könnyí
teni akar a lelkiismerelén, súlyos bűn terheli 
a lelkét, részletes vallomást szeretne tenni a 
főkapitányság bűnügyi osztályán. Kérésének 
eleget is tellek, átklsérjék a főkapitányságra, 
Dhol azzal kezdte vallomását. hogy öt nem Ni- 
k'dicsniik hívják, hímem Némethy Ferencnek, 
2K esztendős MÍtömunkás és I92ő már
ciusában Rultka közelében, többek felblztalá- 
eára

meggyilkolt cg.v Hében Károly nevű ottani 
malomtulajdono»l, 

majd a gyilkosság után W agyara rs Móra «#« 
főtt. A gyilkosságot töhhrgCf cach korom fejé- 
prn rgy Mayer Ferenc Revü ember vál- 
hlta magára, miután azzal hitegették, hogy 
összeköttetéseik révén elintézik a róf»"1"'K>' 
figyészséaau. hogy nem Ítélik nugvobh szabad- 
tagvesetézry, csupán pár hónapi Hrfönrg- !'»• 

zsoldost 

Nem tudták mi történt vele és rémülten 
hívták a mentőket, akik azután

megdöbbenve konstatálták, hogy arzén
mérgezése van

és Igen nagymennyiségű arzénnal történt a 
mérgezés. Teljesen érthetetlen volt, hogyan 
került ilyen veszedelmes méreg a gyermek 
kezébe. Rövidesen kiderült azután, hogy vé
letlen szerencsétlenségről van szó,

Mészárovits Ferenené beteg és az or
vosa arzénes gyógyszert irt neki.

Az arzénes gyógyszer-pasztilla csokoládéval 
van bevonva, hogy könnyebben élvezhető 
legyen. Egy dobozban voltak a pasztillák és 
Mészárovitsné nem zárta cl, hanem szaba
don hagyta.

Ezt a dobozt találta meg a kislány és a 
benne volt 36 arzénes-bonbont megette.

A szerencsétlen gyermeket életveszélyes ál
lapotban vitték a mentők a Fehérkereszt- 
kórházba, a rendőrség pedig

szigorít vizsgálatot indított,
hogy megállapítsa, ki felelős a kisgyermek 
tragédiájáért.

vagyont gyűjtöttek. Többek között pénzverési 
jogot is szereztek és pénzverőműhelyt állítot
tak fel Vöröskön.

A Fuggerek azután szétszéledlek a konti
nensen

és csaknem minden nagyobb országban letele
pedtek. Angliában, Bajorországban es Lengyel
országban jutottak jelentékeny szerephez. A 
magyarországi Fuggerek azonban a múlt szá
zad közepe táján elhagyták az országot,

A bajor Fuggcr-háa egyik Junior főnöke, 
Ágoston György herceg két év előtt már 

Járt Magyarországon.
A fiatal herceg, akit mértékadó gazdasági kö
rök informáltak, ugylátszik most valóra akarja 
váltani tervéi. Fugger Ágoston György herceg 
nemrég hosszabb ideig tartózkodott Budapes
ten, most pedig Bécsbe utazott.

Hogy a gazdasági életnek milyen ágaiban 
akarnak érdekeltséget vállalni a Fugge

rek, egyelőre bizonytalan, 
de értesülésünk szerint a fiatal herceg a turf 
iránt érdeklődik különösen. Informátorunk 
szerint arról van szó, hogy nagyobb mértékben 
belekapcsolódik a turfba és bécsi útja is ezzel 
van összefüggésben.

Gazdasági körök mindenesetre érdeklődéssel 
tekintenek a további fejlemények iránt- 

uább elviselni, hogy egy családot ember miatta 
élete végéig rabságban él.

A gyanús ember fantasztikus, regényes elő
adását a rendőrségen meglehetős kétkedéssel 
fogadták, hiszen nem az első dolog különösen 
loloneházban ülő emberek .észéről, hogy rabló
gyilkosságot akarnak m»0Ukra vállalni s ké, 
söbb kiderül, hogy az egészből egy szó sem 
igaz, csupán őzért találták ki az egész mesét, 
hogy a toioncházhói, ahol szigorúbb a bánás- 
mód, fogházba kerüljenek.

Némethy vallomásáról a magyar hatóságok 
értesítették a raehulovák rendőrséget i kér
ték, hogy a vizsgálat lefolytatásáról értesítsék 
a budapesti fóka pilányságoi. Hetekig tarló vá
rakozás után most érkezeti meg a csehszlovák 
rendőrség értesítése n magyar hatóságokhoz. 
Megállapították, hogy 1825 nyarán ■ l|pl,ó- 
megyei Vózsec községben, amelyet azóta lüz- 
s-ész puszlitotl el,

tényleg történt egy rablfayllkpsság, amely
nek HyrbeR Pál oltani molnár •»«’! 

áldozatául.
A gyilkossággal kapcsolatban Butikén Iplqr- 
lóztpllak egy Mnyer Ferenc ppvü mészárost, 
annak ÖCFsél. Mayer Emilt éb mindkettő fele
ségét. A rózsahegyi esRűdtbirósóg lárgyal|n az

VBKIMTBB MBO FŐLDKI MLA

Vioterla BÚTOR •"szalónlát
V.LMUB O»A*lAR-UT B. őri si »élM*l«k. BltileUe la, 

ügyel, amely 1826 márciusában életfogytiglani 
/egyházra ítélte Mayer Ferencet, öccse és a 
két asszony ellen azonban elejtette a vádat 
bűncselekmény hiányában. Mayer Ferenc ellen 
ugyan nem v°lt döntő bizonyíték, azonban le
tartóztatásakor tett beismerő vallomását és 
több tanúvallomást veitek alapul az ítéletnél és 
csak azért mellőzték a halálos Ítéletet, mert 
több vallomás hangzott el abban az irányban, 
hogy Mayer nem előre megfontolt szándékkal 
gyilkolt. Miután a jegyzőkönyvek arról is tanú
ságot tesznek, hogy Mayer, amikor ügyében 
a brünn! legfelsőbb törvényszék Is helyben
hagyta az életfogytiglani ítéletet, az utolsó szó

Nem lesz harmadik 
alpolgármesteri állás 

a városházán
A közigazgatási biróság szeptemberben foglalkozik 

a benyújtott panasszal — A kormány nem engedélyezi 
a harmadik alpolgármesteri állás megszervezését

A ffivóros törvényhalósági bizottságának 
közgyűlése még n tavasszal elhatározta a 
harmadik alpolgármesteri állásnak a meg
szervezését, Akkoriban a közgyűlés egy
hangúlag mondotta ki a harmadik alpolgár
mesteri állás megszervezését, csupán a mi
nősítés kérdésében támadtak ellntétek. A 
keresztény párt ugyanis azt akarta, hogy a 
harmadik alpolgármesteri állás betöltését 
kizárólag műszaki képesítéshez kösse a 
közgyűlés. A többség azonban úgy határo
zott, hogy bármilyen egyetemi végzettség
gel pályázni lehet a harmadik alpolgármes
teri állásra. A Keresztény Községi Párt a 
közgyűlésnek ezt a határozatát megfelleb
bezte a közigazgatási bírósághoz, amelynek 
döntését élénk érdeklődés előzi meg.

A Hétfői Napló munkatársa érdeklődött 
a harmadik alpolgármesteri állás sorsa 
iránt. Azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a 
közigazgatási biróság döntéséig nem ak
tuális a harmadik alpolgármesteri állásnak 
a betöltése, kétséges azonban, hogy a dön
tés iftán is szó lehet-e ennek az állásnak a 
megszervezéséről.

A Közigazgatási Biróság szeptember 
első napjaiban foglalkozik a benyújtott

A RENDETLEN FELESÉG
A hanyag házvezetés nem válóok

Érdekes válóperben hozott határozatot a 
Kuria. A perben szembenálló házasfelek 
busz évvel ezelőtt házasodtak össze. A 
férj munkába járt, az asszony pedig ott
hon maradt és a háztartást vezette. Éppen 
e körül tört ki a baj, mert a férj úgy ta
lálta, hogy az asszony

■ lakást nem tisztogatja kellőképpen, 
férjét nem látja el megfelelően és ezért 
otthonában olyan piszok és rendetlenség 
uralkodik, ami mindenkinek szemet szúr 
és a férgek elszaporodására vezetett. A férj 
tehát keresetében azt állította, hogy ilyen 
körülmények között nem tartozik az asz- 
szonnyal együtt élni, hanem joga van ah
hoz, hogy fáradságos munkája után rend 
és tisztaság vegye körül, az asszony pedig 
mindezeket a kötelezettségeit elhanyagolja.

A feleség elismerte, hogy bizony a ház

Nem lehet a férjet együttélésre 
kényszeríteni

A feleség sommás visszahelyezés! perét elutasította a Kúria
A gyakorlati életben nap-nap után előfor

duló érdekes jogkérdésben hozott most hatá
rozatot a Kúria

Jgep gyakran megtörténik, hogy a házasfe
lek közölt fennálló nézeteltérés következtében 
az együttélést jnegszünletik és ilyenkor min
dig kérdésessé válik az, hogy a külön költöző 
felek a közös ingóságok és berendezés haszná
lata tekintetében miképpen vannak jogosítva 
rendelkezni, joga van-e «z egyik házasfélnek a 
másikat a körös lakóé berendezéséből kizárni 
és helye van-e ebből kifolyólag a kirekeszteti 
hátasfél részéről az úgynevezett sommás visz- 
izahelyezési keresetnek?

A tényállás szerint L- K. részvénytársasági 
Igazgató feleségével Összeillőit és tőle elköltö
zött. Távozása alkalmával az igazgató magával 
vltlf azokat a bútorokat is, amelyeket addig 
feleségéuel közösen használt Az asszony erre 
xQUimdz visszahelyezést pert indított félje el
lep é» előadta azt, h<?gy u bútoroknak férjével 
együtt közös birtokában volt és ebben férje őt 
a tárgyuk elvitele folytán megzavarta. Kérte a 
bíróságot, kötelezze férjét arra, hogy ezt a kö
zös bírtokállást, amelyet önhatalmúlag szünte
len meg,

állítsa helyre.
A Kuria most kihirdeteti Ítéletével ezt a ke

selel
elutasította.

Az Ítélet indokolása szerint Miségit len Ugyan 
Hl, hagy a házasfelek huloraikul kö|pscn jbir 
loholják és az sem lehel vitás, hogy

• férj önhatalmúlag zavarta meg.
A Kúria ennek ellenére sejn ítélte meg a som
más visszahelyezést, mert a bútorokra nézve n 

jogán azzal védekezett, hogy nem ő a gyilkos, 
hanem

háromezer szók ólért vállalta magira a 
gyilkosságot,

valószínűnek látszik, hogy
Némethy vallomása tényleg megfelel a 

valóságnak
és ő gyilkolta meg Hyében molnárt. A szenzá- 
ciós fordulat hatása alatt Mayer védője újra- 
felvételi kérelmet adott be, a cseh balóságok 
pedig intézkedtek, hogy sürgősen kiadják JM, 
methy Fereneet és véglegesen tisztázzák a vá- 
zseci gyilkosság rejtélyeit.

panasszal.
Akármilyen irányban dönt is a Közigazga
tási Biróság, aligha kerül sor a harmadik 
alpolgármesteri állás betöltésére. .Szükség 
van még ugyanis a kormány jóváhagyására, 
amely azonban előreláthatóan nem les; 
megszerezhető. A főváros jövö évi költség, 
vetésének összeállítása körül felmerült ne- 
Kézségek, valamint azok a takarékossági 
szempontok, amelyek most a főváros veze
tőit kötelezik, egyértelműen azt követelik, 
hogy a főváros vezetői tegyék újabb meg’ 
fontolóé tárgyává; vájjon szükség vame 
egyáltalán a harmadik alpolgármesteri ál' 
lásnak a megszervezésére. Kormánypárti 
körökben azt beszélik, hogy

a kormány aligha fogja engedélyezni a 
harmadik alpolgármesteri állásnak a 

megszervezését.
A jóváhagyás nyilvánvalóan azért késik, 
mert a belügyminisztériumban a változott 
gazdasági és pénzügyi viszonyokra való te
kintettel nem. tartják célszerűnek az enge- 
délyezést. Ilyen körülmények között aligha 
lesz harmadik alpolgármestere Budapest 
székesfővárosnak.

körül nincs minden a legnagyobb rendben, 
azonban azzal védekezett, hogy már

előrehaladt korban van
és ezért sok mindent el kell férjének néznie. 

A Kuria most kihirdetett Ítéletével a ke» 
resetet

elutasította.
Az Ítélet indokolása szerint a háztartási 
teendők ellátása az asszony fontos köteles? 
sége. Ennek elhanyagolása kétségtelenül 
házastársi kötelességszegés megsértésének 
tekintendő és ezen az alapon a házasság fel* 
bontását esetleg kérni is lehet. Ennek elle
nére azonban a Kúria a keresetet elutasí
totta azért, mert figyelemmel a felek húst 
év óta fennálló házasságára, a? asszony 
előrehaladott korára, úgy találta, hogy a 
házasság nincsen annyira feldylva, hogy a 
felek ne élhetnének tovább együtt.

közös birtoklás csak úgy állítható helyre, ha • 
házasfelek

egy lakásban együtt laknak,
amj lényegileg nem volna más, mint a házas
sági együttélés tényleges helyreállítása. Ezt 
azonban

bírói ulun nem lehet kikénysserlteal, 
mert a házastársak együttlakásra való köte
lezettsége erkölcsi természetű, amellyel szem
ben hiányzik a jogi kényszerítő eszköz arra, 
hogy a különálló házasfeleket az együtt
lakásra lehessen szorítani- A biróság nem hoz
hat olyan határozatot, amelyet végrehajtani 
nem lehet, tehát

a férjet nem lehet arra kötelezni, hogy a« 
elvitt bútorokat szállíttassa vissza- 

az elhagyott lakásba és azokat fejeségével 
együtt csépiül közösen birtokolja. Q!yért«lp’ü 
döntés pedig, hogy a bútorokat vissza kell szál
lítani. a férj pedig maradjon újonnan kibérelt 
lukósáhan, a Térj jogait sértené, ipcrt ez aqy* 
pyit jelen lene, hogy az asszony a bútorokat 
nem közösen, hanem kisdrólag pirtnkolng- 
Ilyen körülmények közölt q bjróság nem teher 
lelt egyebet, mini azt, bógy 6 keretet elytgr 
Zilplla.

Egészen pás lapra tartozik azoknak Af tol*; 
Ságoknak ne ügye, amelyek természetüknél 
fogva kizárólag y nő hoszpálpfirq uannar 
hivatva Ezek vlwzasíálliliiséi <i; elhagyott 
felesén követelheti, azonban pmi MRRa* 
vissrahelyezési perhon, hap«»»i külön, 
zett hirlokperben, ennek a kérdésnek bMFö* 
lása azonban nem tartozik a iRPSt ItM/W’ 
per kereteibe



10. HÉTFŐI NAPLÓ Ö

HÍREK
Kasszaíurók

a pestszentlőrinci 
községházán

Vasárnapra virradó éjszaka betörők fúrtak a 
pestszentlőrinci községháza épületében. Az Is
meretlen tettesek a kerítésen keresztül jutot
tak a községháza udvarára, majd álkuccíal 
felnyitották az irodahelyiségét és

abba a szobába hatoltak be, ahol az adó
ból befolyó pénzeket helyezik el. 

A pénz állandóan Weríhe/m-szekrónyhen van 
elhelyezve és szombaton éjszaka mintegy hat- 
nyolcezer pengő lehetett a pénztárszekrény- 
h'X' belátók

bírom helyen lurtík meg * Werlhelm- 
szekrényt,

azonban mire célt érhetlek volna, valaki meg
zavarhatta munkájukat, mert hátrahagyva 
szerszámaikat,

zsákmány nélkül menekültek
a kasszafurás színhelyéről.

A rendőrség megindította a nyomozást a be
török kézrekeritésére,

— Horthy Miklós kormányzó Izabella fő- 
hereegasszony betegágyánál. Izabella föiier- 
eegasszony, amint ismeretes, két nap óta 
betegen fekszik a Fasor-szanatóriumban. 
Betegágya mellett állandóan olt tartózkodik 
két leánya. Vasárnap sokan érdeklődtek a 
szanatóriumban Izabella föuercegasszony 
hogyléte iránt: gróf Bethlen István, a mi
niszterelnök, Búd János kereskedelemügyi 
miniszter, Ernszt Sándor népjóléti minisz
ter, Rótt Nándor veszprémi püspök és még 
sokan mások a közélet számos előkelősége. 
Ma délután nagybányai vitéz Horthy Miklós 
kormányzó személyesen tette tiszteletét a 
szanatóriumban. Frigyes főherceg ő császári 
és királyi felsége, aki külföldön tartózko
dik, útban van hazafelé. A főhcrcepasszony 
Állapotáról a főhercegi udvarmester! hiva
tal a következő hivatalos komünikél adta ki: 
Izabella főhercegasszony ő császári és ki- 
rályi fensége állapota változatlan. Hőmér- 
Zéklefe 37.5 fok. A táplálékfelvevőképesség 
CUkély.

„Időváltozást" Jósol a Meteorológiai 
Intézet, Vasárnap kánikulai forróság ön
tötte el az egész országot. Már a kora dél
előtti Órákban nagy hőség volt, amely dél
felé tovább fokozódott. A déli hőmérséklet 
30 fok Celsius volt. A Meteorológiai Intézet 
prognózisa a következő: „Vasárnap derült 
idő, hétfőre időváltozás várható." A prog
nózisból azonban, amely mindeddig prpci- 
zen határozta meg a várható időjárást, ez- 
yttal csodálatosképpen hiányzik, hogy a jel
zett időváltozás milyen lesz. Fokozódik-e a 
meleg, vagy hűvösebb lesz-e az idő? Majd 
hétfőn elválik...

— A magyar-cseh kereskedelmi tárgya bi
tók. A magyar-cseh kereskedelmi egyez
ményre vonatkozó tanácskozások augusztus 
hó 18-án kezdődnek meg, amikorra Buda
pestre érkeznek a cseh delegáció tagjai és 
a cseh kormány megbízottai, lehetséges, 
hogy az előreláthatólag napokig tartó ta
nácskozások színhelye Lillafüred lesz.

Aug. 15-én befejeződnek a román
magyar kereskedelmi tárgyalások. Nickl 
Alfréd meghatalmazott miniszter Sipajában 
időzik, ahol állandóan folytatja a román 
kormány megbizottaival a végleges kereske
delmi szerződésre vonatkozó tárgyalásokat, 
amelyek hivatva vannak a mostani provi
zórikus egyezmény helyett végleges megál
lapodásokat létesíteni a Romániával folyta
tandó árucsere kérdésében.

A JVépszövptség. A Népszövetség taná
csa augusztus 80-án tart Ülést Gpnfben, 
amelyre a magyar kormány részéről Appo- 
yyi Albert gróf elnöklete alatt Szferényl 
József báró és Tánczos Gábor tábornok 
utaznak ki. A tanácsülést követőleg szep
tember 8-án az európai tanulmányi bízott- 
íág ülésezik ugyancsak Genfben, amelyen 
részt vesz Károlyi Gyula gróf külügyminiszr 
tcr. Az európai bizottság tanácskozásainak 
befejezése után szeptember 7-én tartja a 
Népszövetség rendes közgyűlését.

— Félmillió török font kárt okozott a tö- 
rökprszági tUzvési. Is/tdmbulbál jelentik: 
Mint ismeretes, a törökországi Mqtska vá
rosnegyedben óriási tűzvész pusztított. A 
biztositó társaságok most becsültették fel a 
káft, amely az eddigi megállapítások sze
rint félmillió törők foptra rúg.

— Az ácsi csata 82-lk évfordulója. Eszter 
ttomból jejtniik; Mr volt nyolcvankettcfjik év
fordulója »z ácsi csatának, amikor g 48-as 
piűgyar honvédek nz ácsi erdőben az osztrák- 
prosz egyesített seregpt legyőzték. A| évforduló 

rom város nevében Szabó Kálmán tiszt{főügyész 
koszorút helyettit el.
„ ~ «gy Ma cseléd PngyiikoHági kísérlete. 
Vasárnap délután egy tizenötesztendős l*ény a 
báncMdrél a Dunába vetette magát. Ag ön
gyilkos leányt sikerült Mmmtenl. A rendőr
ségen elmondotta, hogy állásnélküli cseléd és 
ezért akart megválni as élettől, mert nem Jq- 
teU munkához.

— Vakmerő éjszakai rablótámadás Pest
erzsébeten. A vasárnapra virradó éjszaka 
kétóra tájban vakmerő rablótámadás tör
tént Pesterzsébeten a Batlhyény-utca és Hí- 
tel Márton-utca sarkánál. Balaska Júlia 20 
esztendős cukorkaárusitónö, aki egy mozi
ban van alkalmazásban, az utolsó előadás 
után hazafelé tartott lakására. Retiküljében 
7 pengő készpénz és 3 pengő értékű cu
korkaáru volt. A fiatal leányt az utca sarká
nál két suhanó támadta meg. Az egyik foj
togatni kezdte, mialatt a másik kiszakította 
rctiküljét kezéből és mindketten futásnak 
eredtek. A leány segélykiáltásaira a közeli 
vendéglőkből többen elősiettek, üldözőbe 
vették a rablókat, azonban nem sikerüli 
őket elfogni. A rendőrség erélyes nyomozást 
indított az útonálló kézrekeritésére.

— Megkezdte munkáját a bázeli szakértő
bizottság. Bázelből jelentik: A Nemzetközi 
Fizetések Bankjának szakértő bizottsága 
vasárnap délelőtt kezdte meg tulajdonkép
peni munkásságát. A bizottságnak dr. Mel- 
chior német bankár beható jelentést tett 
Németország pénzügyi és gazdasági helyze
téről. Bukaresti jelentés szerint a német 
márka valuta- és devizaforgalom, vasárnap 
a román piacon megkezdődött.

— Nagy felfedezés a kozmetikában a Morls- 
son-tej forgalombahozatala, mert a por- és 
krémdepilátorop kivül folyadékalakban is for
galomba került egy megbízható, ártalmatlan 
szőrcltávolitó.

—• öngyilkosság a vonaton, Esctergomból je
lentik: Sípos Vilma 19 éves leány Salgótarján
ból Dorogra utazott s a vonaton lugkőoldatot 
ivott. Kórházba szállítása tjtáp meghall.j Tel
tét szerelmi bánatában követte el.

— Halálos verekedés az aratási áldomáson. 
Hatvanból jelentik: Ecséd községben Zsák Sán
dor és László István földmivesek az aratási ál
domáson összeszólalkoztak. Zsák kést rántolt 
és László mellébe szúrta, aki rövidesen bele
halt sérüléseibe A gyilkos földmives önként je 
lentkezett a csendőrségen és azt adta elő, hogy 
"nvédelemböl szúrta le Lászlót, Zsákot le
tartóztatták.

Egy hatvanéves ember összeszurkálta sze
relmeséi. Vasárnap délután a Német-utca 45. 
számú házba hívták ki a mentőket és rendőr
séget. A házban lakik Pintér Mihály 60 éves 
csarnoki árus, aki hosszabb ideje udvarolt 
Kovács Lajos MÁV-nyugdijas ötvenkétéves öz
vegyének. A 60 éves ember vasárnap össze
szólalkozott KovácsnévaJ, féltékenységi jelene
teket rögtönzött és konyhakéssel az asszonyt 
összeszurkqltq. A mentők Kovácsnál a Rókus- 
kórházba vitték, Pintér ellen pedig a rendőrség 
megindította az eljárást.

-r Koestpal verekedés közben összeverték 
a rendőrt. Vasárnap délután egyik pestszent
lőrinci vendéglőben több lókereskedő cigány 
mulatott. Mulatozás közben a cigányok össze
verekedik, mire rendőrt hívtak. Makai János 
rcndÖFŐrmestcr sietett a vendéglőbe, ahol a cj- 
lánvok rátámadtak a rendőrre, elvették fegy
verei. földreteperték és összeverték. Nagyobb 
rendőri készültség sietett a vendéglőbe s a ve
rekedő cigányokat sikerült megfékezni és a 
kispesti rendőrkapitányságra előállítani.

— Kínos Mlváqy a Tisza Kálmdn-térl gvö» 
nyörti kis ligetben A tér szomszédja: Fecske
utca 18 alatti lakos, bizalmi állást betöltő, ad
minisztratív ember vagyok. Egy évtized óta 
sem nyaraláshoz, sem szabadsághoz nem jutot
tam. Azonban augusztus 6-án a hőmérő 53 fo
kot jelzett — igy kényszerítve voltam a búro
mat becsukni és életemben most egyszer akar
tam felhasználni -rr a jó és szép szomszéd li
getem — csalogató lombjainak hűvös árnyé
kát — enyhe és éltető levegőiét. Délelőtt 11 
órakor elindultam a természet nagyszerűségé
ben: a forró napsütésben a tündöklő és hara
gosan zöldelő Tisza Kálmán-térre. Itt azonban 
szomorú a látvány: Gyermekkocsikkal körül
vett szekérvárakban csinos felnőtt leányok, 
gyerekekkel mérgelődő szépiaomú asszonyok 
guggolnak a magukkal cipelt ülőkéken a Ipm- 
bqs fák árnyékában A szilárdan beépített te
mérdek padokat a tüzes nap pedig üresen pi
tit jq, Alig található az elég nagy téren néhány 
olyan pad, hogy hűvös árnyék alatt volnának 
lerögzítve. Úgy tűnik fel — mintha tervszerűen 
— csupa szándékos akaratból rendezték vo/nq 
ily formábqn az egész teret, a környékbeliek 
bosszantására. A padok 00%-át reggeltől estig 
pörköli q nap. 4 gyönyörű lombos drnyékokqt 
a padokon pihenve kihasználni alig lehet. Akik 
nem akarnak „szenegáli" arcszint ölteni, akik 
az üde éltető levegői akarják éluezpl, azok 0 
térre menetelük alkalmával nem éppen ékes 
díszekkel: sámli, háromlábú suszterszék, négy
lábú klsszék. félig filő, félig fekvő ágyakkal, 
élő és játékkutyákkal, faparipákkal stb. felsze
relten vonulnak ki és helyezkednek el a pad- 
nélküli hűvös helyekre, — a közegészségügyi 
szempontból és nagy költséggel fenntartott sé
tánytérre. A pedok nagy része pedig hadd he 
verjep a forró napsütésben üresep legalább 
még 50 esztendeig, akkorra a fák teljesen ki 
fejlődnek, leplezve lesz hűvös árnyékkal min
den pad fa ekkor majd vége lesz a cirkuszi 
látványosságnak. Egyébként pedig úgy hiszem, 
hogy az illetékesek találnak intézkedésre való 
okot ebben a kis cikkemben, melyet a tekinte
tes Főszerkesztő ur szivesége folytán jelen so
raimmal becses lapjában közzétettem, Novák P.

— Verekedés a MÁV-sportlelepen. A Kő- 
bánvai-ut 45. szám alak lévő MAV-sporttelepcn 
ma, a k»|ppböfő pppflesenjények izgaln>ainHk 
hatása alatt, több flatnlemb< r összeverekedett. 
A verekedők közül Gombok Károly, (Jserli Já
nos és Kernműller István iparossegédeket a 
mentők részesítenék első segtiségben, a vereke- 
dóinak pádig a rendőri beavatkozás v*|e|| 
véget.

Házhelyparcelíázás

woooocípő
Minden pár becsületes magyar munka.

A magyar cipőket szeretettel fogadta a közönség, 
mert már az első héten 1358 pár cipőt adtunk el. 

1358 megelégedett vevő dicséri a magyar Ipart.

vasárnap Megint gázolt, 
aratan elmsnakuit egy autó

n rendőrség keresi a gazoló senort
A rendőrség hetek óla ujqlt erővel foly

tatja azt a harcot, amelyet a gázolás utón 
elmenekülő autóvezetők ellen indított. Az 
utóbbi időben ismét megszaporodott azok
nak a lelketlen gázolóknpk a száma, akik 
áldozatukat otthagyva, továbbmenekiilnek. 
Az illetékes rendőri hatóságok

javában tanácskoznak a drákói intéz
kedésekről,

melyek kedvüket szegik az autóvezetőknek 
ettől a lelkiismeretlen meneküléstől.

Érthető megdöbbenést keltett vasárnap a 
rendőrségen ezek után az a hir, amely újabb 
ilyen balesetről adott számot.

Vasárnap délután a Fővámtéren 
a Nagycsarnok közvetlen közelében egv ha
talmas teherautomohil elütötte Sági János 
ötvenötéves csarnoki munkást. Sági össze
esett és súlyos sérüléseket szenvedett. Az 
autógá?o|ásról nyomban értesítették a közeli 
rendörőrszeinet, mire azonban a rendőr 
odaérkezett,

az autó már elmenekült és a szemtanuk 
közöl senki sem jegyezte fel a számát.

A rendőr értesitette a mentőket, akik meg

Ibrahim szultán, a legendásan 
gazdag yahorei uralkodó feleségével 

együtt Budapestre érkezett
Héttőn délben már

Szombaton délután Bécsből Budapestre 
érkezett a hátsóindiai Yahofe uralkodója, 
Ibrahim szultán. Az ötvenes éveiben lévő 
atléta termetű, olajbarnaarcu és legendásan 
gazdag szultán a feleségével együtt jött Bécs- 
ből saját remek autóján, amelyet német 
származású sofőrje vezet. A szultán és a 
szultáné, akik elegáns európai ruhát horda
nak, személyzetének egész légiójából

csak ébenfekete legbensőbb komornyik
jukat hozták magukkal.

A Dunapqlotában laknak és o|t piindazok, 
akikkel érintkeznek, a legnagyobb elragad
tatással hegéinek az uralkodópár közvetlen 

A Délivasut igazgatóságának 
rágalmazás! pőre egy szállító ellen

Számos polgári per után a napokban a 
budapesti büntető törvényszék elé került 
Légrádi Ernő szállító rágalmazást ügv»-

Légrádi évekkel ezelőtt kel fegyelmi fel
jelentést tett ké| fegyelmi feljelentést tett 
Molnár József dr. délivasut! igazgató ellen, 
nki azóta már nyugdíjba ment. Molnár dr. 
annakidején a Délivasut anyagbeszerző osz
tályának volt az igazgatója. A feljelentések 
ut án nyomban megindult a vizsgálat az igaz
gató ellen. A vizsgálat sokáig húzódott éa 
Légrády Ernő abban a íriszemben, hogy a 
vizsgálat mcgokolntlanul húzódik,

levelet Irt Búd János kereskedelem
ügyi miniszternek,

amelyben erősen kifakadt a Délivasut ellep. 
A levélben fngleltglí miatt a Déivasut sgáas

állapították, hogy Sági egyik lábán sérült 
ineg, azonkívül súlyos belső sérüléseket 
szenvedett. Nyomban beszállították a Rókus- 
kórh ha, ahol ápolás alá vették, Az elütött 
cipber állapota életveszélyes.

A rendőrség
nagy créllyel indította meg a nyomozási, 

hogy a gázoló teherautó vezetőjét kézre- 
kerítse.

Vasárnap este a főkapitányságra jelentés 
érkezett, amely arról számol be, hogy Ismét 
el akart menekülni egy gázoló autóvezető, 
de még idejében elfogták. A jelentés szerint 
a békásmegyeri utón Letyák Árpád 21 éves 
so(Tőr a B. 81—020. számú motorkeréknár- 
jóval

elütötte Marosi András 18 éves kifutó- 
fiút.

Nyomban a gázolás után a helyszínre érke- 
zet egy úrvezető autójával, aki

mietőlt még a soffőr kereket oldhatott 
volna, elvette tőle az igazolólapját, 

a súlyosan sebesült kifutófiut pedig autó
ján kórházba szállította. A rendőrség meg
indította a nyomozást.

visszautazik Bécsbe
egyszerűségéről.

A yahorei szultón és felesége hosszabb 
londoni tartózkodás után Európa nevezetet 
sebb metropólisait látogatták meg. Utóljára 
Berlinben és Bécsben jártak és Bécsből, ahol 
sok szépet hallottak a magyar fővárosról, 

két napra rándullak le hozzánk.
Érkezésük óla megnézték a város minden 

látnivalóját, a vasárnapi estét a szigeten fölr 
lőtték. Mindentől el vannak ragadtatva,

csak a „rettentő meleget" kifogásolják.
Talán Indiában hűvösebb va i? Ibrahim 
szultán és felesége hétfőn délben már vissza- 
utaznak Bécsbe.

igazgatósága rágalmazás miatt feljelentést 
tett Légrádi ellen a büntető járásbíróságon.

Ebhen az ügyben Nagy Benő büntető já- 
rásbiró a napokban tartott tárgyalást. flq- 
láss Lajos dr., Légrádi védője a tárgyaláson 
kijelentette, hogy a levélben foglaltakat véé 
denoe

egyedül csak Pogány Sándor v eié rigai- 
gatóra értette.

Egybep árra való tekintettel, hogy a Déli
vasút Ifwtvisclöi büntetőjogi szempontból 
közliszlvisflöknek tekintendők, kérte, hogy 
a rágn'mazási peil legyék h bilntclölöf? 
vényuékhez, mert ebbm uz. figyhun fl pád 
képviseletére egyedül m ygyissség jognsyli,

A járáshiró le Is szállította hatáskörét és 
az ügyet áttette a büntető törvényszékhea.
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— ANautillus útja. Ősidből jelentik: Nau- 
tlllus 11 óra 10 perckor Tromsőbe érkezett.

— Merénylet egy főpap , c’len Parisban. 
Pártiból jelentik: Vasárnap'délelőtt a párisi 
örmény mctropolila-templomban egy Ábrá
ndén nevű dühöngő Őrült hét revolverlövést 
tett a metropolita püspökre, anélkül, hogy 
a főpapot eltalálta volna. Eá.v másik pap 
vállán megsebesült. A dühöngőt azonnal le- 
tai tóztalták. A vizsgálat megállapította, 
hogy Abrámián néhány nappal ezelőtt az 
örmény érsektől szállodaszánjJájának ki
egyenlítését kérte.

— A vihar pusztítása Franciaországban. 
Toulonból jelentik: Vasárnap reggel 9 és 
10 é»ra között Toulon környékén nagy vi
har dühöngött. A vihar előtt pár órával több 
hnlászhajé) és magánjacht hagyta cl slóli 
irányban Tonlon kikötőjét Touloni jelentés 
szerint a vihar következtében mintegy 10 
halál:hajó, valamint több magánjncht el- 
sülyedt. Kél halász holtpslét sikerült n víz
ből kihalászni. A keresési és mentési mun
kálatokat a touloni flottnkülöpitmény |or- 
pedónaszúdai végzik.

— A marséiIIesi csatornába zuhant egy 
autó. Provehceből jelentik: Egy. automobil, 
amelyen öt ember foglalt helyet, St.-Estgvg 
község közelében a mnrseillei csatornába 
zuhant. Az automobil három utasa, köztük 
Gaussea, Franciaország vnlparaiaói kon- 
zujn halálát lelte.

— Tiiz Berchtold gróf híres kastélyában. 
fíuchlotvitzból jelentik: Vasárnap délután 5 
óra tájban tűz ütött ki a Buchlow-hegy tete
jén lévő régi várkastélyban, amely Berch
told grófi család tulajdona. A kastély őrtor
nya teljesen elhamvadt. A várkastély a tör
ténelemben több ízben játszott'* szerepet, 
igy legutóbb olt folyt le Berchtold gróf oszt
rák-magyar külügyminiszter és Izvolszklj 
orosz külügyminiszter találkozója.

— Az oceánrepUlők a Juslice fór Hunga- 
rln Bécsbe repülnek. Az óccánrepiilés két 
magyar hősét, Endresz Györgyöt és Magyar 
Sándort a régi osztrák-magyar hadseregbeli 
Fajtársaik Bécsbe hívták. A kél óceán
repülő készségesen clfogndhi a meghívást. 
A Juslice fór Hungarin szombaton Bécsbe 
repülnek, ahol nz Osztrák AcrOklub vendé
gel lesznek. Másnap pedig n legkitűnőbb 
osztrák és német pilóták társaságában részi
vesznek a Némclország-körrepülésén.

— Egy tanító titokzatos mérgezsc a Park- 
szállóban. Vasárnap délelőtt súlyos mérge
zési tünetekkel száilitották a Park-szállóból 
a Rókus-kórházba Vass Andor 35 éves tiszti
földvári tanítói. A tanító feleségével együtt 
pénteken délután érkezett a szállodába és 
nz egyik cmeleli szobát bérelték ki. Fele
sége szombaton délután tobább utazott a fő
sárosból, de Vass Andor ittmaradt. Vasár
nap azután nz ágyban eszméletlen állapot
ban találták a tanítót. Az orvosi megállapí
tás szerint Vass Andor mérgezés áldozata, 
nzt nzobon, hogy öngyilkossági kísérlet, 
vagy husmérgezés történt-e, nem sikerült 
megállapítani. Mihelyt a tanító állapota 
jobbrnfordul, rendőri bizottság száll ki a 
kórházba, hogy nz ő vallomásából állapít
hassa meg, hogy tulajdonképpen mi is 
okozta rosszullétét.

— A Balatonba fulladt egy kisfiú Bnla- 
tonfilrcdcn. Nagykanizsáról jelentik: Pál ff y 
Dénesnek, a balatonfüredi Jacht Club al
kalmazottjának Őtesztendös fia a klubház 
mellett a Balaton partján játszodozott. Já
ték közben elszédült, beleeseti a vízbe és el
merült. Holttestét később kivetette a viz.

— Vállalkozók a közmunkákéi. A Köz- ' 
szállítók Országos" Szövetsége vasárnap dél 
előtt tiltakozó gyűlést tartott a közmunkák 
megszüntetése mialt. Korányi Béla elnöki 
megnyitójában elmondotta, hogy nemcsak 
uj városi és állami közmunkákat nem ad
nak ki, hanem a folyamatban levő állami 
közmunkákat is szüneteltetik. Korányi be
jelentései nagy konstcrnációt 
Kardos József javaslatára 
hogy küldöttségilcg fogják 
egyes minisztériumokat, ahol 
megindítását fogják sürgetni.

— Eltűnt egy fiatal tisztviselő. Steiner Gyula 
műszaki kereskedő .vasárnap este bejelentette a 
főkapitányság központi ügyeletén, hogy 20 éves 
Árpád fia szombaton este azzal távozott el Iza
bella tér I. szám nlattl lakásukról hogy hiva
talba megy és ezóta nem jelent kezelt sem ott
hon. sem hivatalában. A kereskedő kérle a 
rendőrséget, hogy indítsa meg a nyomozást el
tűnt fiának felkutatására

— Ma Budapestre érkezik Tlmolheua 
T beméi Is paleaztlnal örmény érnek. Augusz
tus II. és 1fi. közt Budapesten tartják meg 
a „vasárnapi iskolaszövetség'* hrit osztálya 
állal rendezett európai kongresrust. A kon
gresszusra. melynek előkészítésén serényen 
dolgozik Vidor János nyugalmazott pö1- 
gáriiskolul tanár, mint a szövetség titkári, 
huszonhárom országiról mintegy háromszáz 
delegátus érkezik. Ezek közül már holnnn 
Budapestre érkezik és n Bristolban száll 
meg Timothcpa Themelis palesztlnal ör
mény érsek. Sir llarold bfackintóah skót 
gváros és felesége, valamint számok lelkész, 
akik n Bristolban fognak megszállni. A va
sárnapi iskolaszövetség n bibllamagvarázat 
népszerOsitésére alakult és különösen a hrit 
bl)(utalómban rendelkezik hatalmas szerke
zettel.

Zalaegerszeg, aug. 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Egv flalalasszonv megdöbbentő 
bűncselekménye foglalkoztatja az itteni 
csendőrséget. Egy bizalmas bejelentés alap
ján derüli világosság a fiatalasszony ször
nyű bűnére.

Szarka Györgyné 35 éves lajoskomáromi 
asszony

férje már esztendőkkel ezelőtt kiván
dorolt Amerikába.

Mielőtt azonban útnak indult, megígérte 
feleségének, ha anyagi helyzete megengedi. 
visszatér hozzá. Szarkáné miközben férje 
Amerikában tartózkodott, viszonyt kezdett 
egy flatlemberrel s ennek következményei 
leltek.

A fiatalasszony nemrég kőt Ikergycr- 
>• meknek adott életet.

Alig hogy gyermekeit megszülte, értesítést 
kapott férjétől, hogy rövidesen megérkezik 
Magyarországra. Az asszony félelmében és 
szégyenében

a két kis apróságot megfojtotta
s holttestüket udvarának trágyadombjában 
ásta el. A szomszédok közül valaki besúgta 
Szarkáné bűnét a csendőrségnek, amely 
megindította a nyomozást. A csendőrök rö
vid kutatás után

— Gyomor-, bél- és any-igcserebetegségek-. 
tiél a természetes „Ferenc Józsefkeserű-, 
víz az emésztőszervek működését hatható
san előmozdítja s így megkönnyíti, hogy a 
tápláló anyagok a vérbe kerüljenek. Orvosi 
szakvélemények hangsúlyozzák, hogy a 
Ferenc Józscf-víz különösen ülő életmódnál 
igen hasznos gyomor- és bélszabályozó szer. 
A Ferenc József keserűvfz gyógyszertárak
ba!., drogériákban és fűszerüzletekben 
kapható.

meg is találták az udvarban 
csecsemők holttestét.

elásott

csendőr- 
vallomásl

k eltettek és 
elhatározták, 
fölkeresni az 

a közmunkák

Szarka Györgynél bekísérték a 
ségre, ahol töredelmes beismerő 
lett. Elmondotta, hogy férjétől való félelmé
ben követte el a kettős gyilkosságot. Be
ismerő vallomása után az asszonyt letartóz
tatták.

Budapesti bőrgyáros 
autókalasztrófájá 

Dorog mellett

Hallatlanul izgalmasnak ígérkezik
a szombathelyi választás

Vasárnap délután súlyos autóbaleset töri 
tént a bécsi országúton, Dorog közelében. 
Éried Bernát bőrgyári igazgató családjával 
Bécs felől Budapest felé hajtott Paccard- 
kocsiján.

Az Igazgató egy előtte haladó motor
kerékpárt akart megelőzni éa csak az 
utolsó pillanatban vette észre, hogy 
vele szemben nagy sebességgel közele

dik egy másik motorkerékpár.
.4z igazgató erősen elforditota a kor

mányt, mire a hetven kilométeres sebesség
gel'rohanó kocsi befordult az árokba.

Az autóban ülők hatalmas ívben kirepül
tek az ülésből és elterültek az országúton. 
Néhány száz méterrel a Paccard-kocsi után 
haladt dr. Marton Vilmos postaigazgatósági 
főorvos motorkerékpárján. A főorvos, aki 
tanúja volt a katasztrófának azonnal az 
eszméletlenül heverő emberek segítségére 
sietett. Elsősorban az igazgatót részesitetto 
első segélyben, majd pétiig a közeli faluban 
értesítette a csendőrségei ahonnan

egy csendőrtiszt két csendőrrel érkezett 
kocsival a baleset színhelyére.

A gyárigazgatót, feleségét, valamint kislá
nyát elhelyezték az autóban és Budapestre 
szállitcUták, fihol az egyik szanatóriumban 
helyezték el őket.

Az országúti autókatasztrófa áldozatainak 
állapota súlyos.

Szombathely, aug. 9. I foglallak állást a szociáldemokraták is, akik 
iC.sekonics megbuktatásával a szómba” ’ 'Hft/ti Napló ludóMjától.) A .xombat-10”11”"1". n’cgíU,kl,“t4’ár,Lk,romb?!h1lV Pu? 

víú.zlS, 'hirtelen kitűzi,, ké.züle(lenül DÖkvSrn"k ■ h«1'’1 nolltlkáben való Mnviló-
Ezért kezdetben

(A 
helyi 
találta az összes pártokat, 
senki sem gondolt arra, hogy a választás külö
nösebb izgalmakat fog hozni.

Csekonics Iván gróf jelölése okozta az első 
meglepetést és egyúttal

nagy konsternáclót Is keltett.
Az összes szombathelyi pártok kedvetlenül 
fogadták a gróf kiküldését. A keresztény gaz
dasági és az egységes párt feltűnő hűvösen 
fogadták n hivatalos jelöltet. Különösen azért, 
mert a párt a szombathelyi kerület megkérde
zése nélkül döntött n jelölés kérdésében. A fő
ispán. Tardnyi Ferenc gróf elnöklőjével meg
tartott póriközi értekezleten a fölszólalók na
gyobb része/ közöttük n keresztény párt egyik 
vezető tagja, Lingaucr Albin, valamint a köz
ségi polgári pártok feje, Mórái Szabó László 
nytitán is kifejezést adtak elégedetlenségüknek. 
t'nvnnrrnk n jelölés ellen nvihifkoztnl, meg a 
város iparossága és a kereszfényszocialisták is, 
akik jelenleg a városi pártban vezetőszerepet 
játszanak.

A kereszlényszocinlisták nem elégedlek meg 
az eszmei tiltakozással, hanem párthatározat
tal

Tóth István dr. Ügyvédet Jelölték

pökvámak a helyi politikában való irányító
szerepére akarnak csapást mérni.

A hivatalok nagyrésze is szimpatizált 
a jelöléssel.

Tegnap a legnagyobb meglepetésre 
újabb Jelölt Is Jelentkezett

Kiskos István volt polgármester és a kerület
nek volt képviselője személyében. Mellette kü
lönösen a keresikedőtársadalom foglalt állást. 
Ez az újabb jelölés különösen Csekonics Jván 
gróf táborában éreztette hatását.

Most azután nz utolsó pillanatban megjelent 
a színtéren Beck Lajos, az őriszentpeteri kerü
let országgyűlési képviselője is, aki ' szintén 
beleavatkozott a harcba

Pártonklvüli programmal jelöltette magát.
Megjelenése teljesen felborította a helyzetet 

Szombathelyen. E pillanatban az a helyzet, 
hogy Tóth László dr. és Beck Lajos között dől 
majd el a választást harc. Annak ellenére, hogy 
a hatóságok fokozott nyomást fejtenek ki gróf 
Csekonics érdekében, a hivatalos jelölt pártja 
teljesen összezsugorodott. Megtörtént az az. ér
dekes esel, hogy a hivatalos jelölt jóformán 
csak szemlélője a küzdelemnek.

Tarányi Ferenc, dr. főispán mindent elkövet, 
hogy Csekonics ügyében megfordítsa a hangú-

evvel

Csekonics Iván gróffal szemben. A jelöléshez latot, de Szombathelyen már számolnak avval, 
csatlakozott az iparosság, valamint a város hogy a 23-ára kitűzött választáson a gróf meg 
polgárságának nagyrésze. Ugyancsak mellette I fog bukni.

Vfires Közelharc a mezon 
kot megvadult bikával

FeiOhieiteK a bikák egv gazdálkodót
Nagykanizsa, aug. 9.

Hé!fői Napló tudósítóidnak telefon je-(A . .
leütése.) Ságvár község határában dolgozott 
a mezőn Kencssei István gazdálkodó, mikor 
észrevette, hogy a közelben

két megvadult bika egymásnak rohan.
Kenessei ráuszította kutyáját a bikákra, 
hogy szétválassza őket. A kutya közéjük 
ugrott és srétterelte őket, a dühödt állatok 
azonban ekkor

Kenéssel Istvánnak rohnntak.

de utólérték és rátámadtak. Percekig tartó 
kétségbeesett halálküzdelem után 

az egyik bika szarvával fclökleltc 
magasba röpítette a szerencsétlen 

bért, 
azután áttaposott rajta. Kenessei 
szörnyű sérüléseket szenvedett:

mellkasa beropnant, bordái eltörtek.
Végül megint kutyákat uszítottak a bikákra 
és lefogták a megvadult állatokat. Kenes- 

. scit élctveszedelmes állapotban vitték kór- 
A gazdálkodó rémülten menekült előlük, | házba.

és a
em-

István

A szegénység megosztja 
a családot

Udvariasság-e, ha a férj a pályaudvarra 
felesége csomagjait

K, Ernő segédhivatalnok keresetet indí
tott felesége ellen és kérte, hogv a házas
ságot

hűtlen elhagyás
cimén m< asszony hibájából bontsák fel. 
Előadta, hogv amikor megnősült, tiszt
viselői állást töltött be, később azonban 
nyugdíjazták és összes illetménye havi 80 
pengő léit. - • • * ................................*
de miután

Egyldeig a fővárosban laktak,
Itt 
nem tudtak megélni.

lekQltöztek a férfi vidéken lakó édesanyjá
hoz. Felesége azonban „csak néhány napig 
maradt ott és gyermekévei együtt rövidesen 
hazament szüleihez. Az. asszony többszöri 
felhívás nlán sem akarta férjével az élet
közösséget felvenni, mire K. Ernő hűtlen 
elhagyás elmén kérte

az asszony hibájából
n sálán kimondását.

A keresettel szemben az asszony azzal 
édekczelt, hogv nem a sóját elhatározá

sából, hanem férje belcegs’czésévcl távozott
V(

viszi

— 1200 iparos dalosversenye Budapesten. 
A Fővárosi Iparos Dalárda Egyesület tízéves 
jubileuma alkalmából folyó évi augusztus hó 
15—16-án Budapesten harminckét vidéki egye
sület mintegy 1200 dalos részvételével rendezi 
meg a II. Országos Iparos Dalosvcrsenyt, amely 
iránt Országszerte nagy érdeklődés nyilvánul 
meg és nemcsak a fővárosi, hanem a Szent 
István-napra utazó vidéki közönségnek is nagy
szabású kultureseményt Ígér.

— A nagykőrösi kalászverseny eredménye. 
Nagykörösről jelentik: A téli gazdasági iskola 
és a gazdasági egyesület védnöksége alatt ren
dezett nagykőrösi kalászverseny eredményét 
vasárnap hirdették ki. A csoportos kiállításban 
első lett Bekő Dénes, második Halápi Pál, har
madik Ibiié Ferenc; az egyes-versenyben első 
lett Várady Dénes, második K. Kiss Ádám, har* 
madik Cziffra Dénes.

— Hat fiúval felborult egy csónak. Pécsről 
jelentik: Két hét óta Báta község határában, a 
Duna mellett táborozik a pécs-bányatelepi 
elemi Iskola cserkészcsapata. A tábornak egy 
hét óta vendége volt ifj. Császár Géza, Császár 
Géza pécsi hírlapírónak fia. A hírlapíró szom
baton autón indult el Bátára, hogy hazavigye 
kisfiát, aki délután még bucsucsónakázásra 
ment. A csónak azonban hat fiúval a folyam 
közepén felborult és a bennülök közül ifj 
szűr Géza, aki nem tudott úszni, a vizbe fűlt. 
Holttestét még niQ sem találták meg. A tragédia 
híre nagy részvétet keltett Pécseit

— Sörárpn-kldlIUás Sopronban. Sopronból je
lentik: A sopronmegyei gazdasági egyesület 
szeptember hó másodikán sörárpa-kiállitást és 
vásárt rendez az illeni kereskedelmi és ipát' 
kamara helyiségeiben. A kiállításon vagy a vá
sáron részlvenni akaró termelők bejelentésüket 
augusztus 20-áig küldjék meg az egyesületnek; 
az ötkilogramos sörárpa-mlntacsomagokat e hó 
29-ikéig lehet beküldeni.

O A Belvárosi Takarékpénztár Rt. zálog- 
levélszelvényeinek beváltása. A Belvárosi Ta
karékpénztár Rt. közli, hogy 7%-os dollár
jelzálogleveleinek folyó évi augusztus hó 15-én 
esedékes szelvényeit pénztáránál már n mai 

l-rzdve dollórbfinl’lc"nc,:hcn beváltin.

nyugdíjaztatása

családja eltör*

szüleihez. Férje ugyanis 
óta
^nem tudott gondoskodni

fásáról
és maga kívánta, hogy amig helyzetük nem 
javul, éljenek külön. A férj tagadta, hogy 
feleségével megegyezett volna a különélés 
tekintetében, azt azonban elismerte, hogy

felesége holmiját a vasúthoz ő maga 
szállította ki,
köteles udvariasságnak mon-

itéletével a férj keresetét cl- 
indokolásában kimondta, hogy 

. . megél-

ezt azonban 
dotta.

A bíróság 
utasította és ______ _____ ______
a család szegényes körülményei a 
hetés lehetősége szempontjából

• Itótrfuiv nzak.dóst kézenfrk.STÍ 
teszik.

A bíróság valószínűnek minősítette az asz- 
szony védekezését és igy nem lehetett szán-, 
dékosnnk ítélni az asszony távozását férje 
házából.

Magyar Légiforgalmi Rt. 
NYÁRI MENETREND 
ér v árny •

•7.00 14 20 ind.
8.40 15.50 érk

A •-<•! ielMl
12.05 Ind.
1335 érk.
15.00 Ind.
16.10 érk.
16.20 ind.
16.40 érk.

IMI i B| Hl II 81-lfl 
BUDAPEST

WIEN 
tárat vasárnap la

Nyíregyház 
Budapest 

BUDAPEST 
PÉCS 
PÉCS 

Ksposvár

érk. 13.30 16.45 
ind. 12.10 17.15 

közlekedik.
érk. 10.40 
ind. 150 
érk. 8.40 
ind. 736 
érk. 7.20 
ind. 7.00

At autók Indalnak: Badapeaten a Váef-ulca 1. a>5m 
•lói 45, Wlenben • Bristoltól 40 perccel a repülőgép 

Indulása előtt.
PelvaáeoiftíB és jegyváltás: Magyar Légiforgalmi 
Rt., IV., Várd-ntea 1 szám. Telefon; 808—88. KÖx- 
Cntl Menetjegyiroda és as Összes Oőkok. Wtenbes: 

ftrelsebureav. Károlnerring 5. Telefon: R 28186. 
I-EVE! ÉT M CSOMAGJAIT Kft OJE 

LÉGIPOSTÁN!
Dtjszabásért fordnljnn szállítás! oszlályattk- 

Imti Telefont Aol. 808—Rt-



Ba&qml. IMI anguula* 15. HÉTFŐI NAPLÓ 11

SZIVHÁZ- HOZ! 
Letiltási rendelvényt 

függesztettek ki nőtartás címén 
a Magyar Színház kapujára

Ifj. Vajda Lászlónak, akt még bent sincs a Magyar Színház 
Igazgatói Irodájában, máris lefoglalta a fizetését elvált felesége

Műjég Mozgó Márkus Park Mozgó

LILDAGOVER
Az asszony és a végzet
Márkus Park Mozgó Mű jég Mozgó

A biróság előtt csatáznak, hogy ki is le* 
gyen a Magyar Színház igazgatója az uj 
szezonban. Dr. Juhi Marcell, akinek az uj 
szezonra szóló jogérvényes szerződése a 
zsebében van, ugyanis arra a meglepetésre 
ébredt, hogy dr. Molnár Jenő, az Unió 
csődtömeggondnoka és Szende Péter Pál, 
az Ingatlanbanknak a Magyar Színház épü
letére kinevezett zárgondnoka, nem törődve 
a néki már előbb kiadott szerződéssel, egy
szerűen másik két igazgatót nevezett ki a 
Magyar Színházba. Ez a két derék és szim
patikus ur, Farkas Imre és ifj. dr. Vajda 
László akaratlanul is egy olyan harc kö
zéppontjába kerültek, amelyre eddig semmi 
szükségük sem volt, mert amikor a Magyar 
Színház uj szezonjának igazgatói állását 
elvállalták, nem tudták, hogy az egyelőre 
más kezében van. A közönség azonban ezt 
nem tudja, de nem is akarják tudomásul 
venni a hitelezők sem, akik egyre nagyobb 
számban jelentkeznek a Magyar Színháznál 
és foglalásokat vezetnek, árveréseket tűznek 
ki a nem létező uj rezsim adósságai miatt. 
Hogy kié lesz a Magyar Színház, erről a 
biróság fog dönteni, de ezt a bírói döntést 
meg nem várva,! egyre-másra érkeznek a 
különböző letiltások és egyéb anyagi termé
szetű követelések hivatalos formában a 
Magyar Színház épületébe, ahol most dr. 
Juhi Marcell az ur.

A napokban egy egyenruhás bírósági al
kalmazott dr. Vajda László igazgatót ke
reste a Magyar Színházban. Hiába mondta 
a portás, a titkár és a gondnok, hogy ezt 
az urat egyelőre magánlakásán keressék, 
a bírósági kézbesítő nem volt hajlandó dr. 
Vajda László megadott lakására vinni a 

Kavarodás egy Stolz-operett 
körül

Retten szerezték meg az előadás jogát Magyarországon
A Fővárosi Operetlszinház rövidesen meg

nyitja kapuit és az igazgatóság elhatározta, 
hogy az uj szezont slágerrel kezdi meg. A 
mai színházi viszonyok mellett ugyan egyet
len színigazgató sem mehet bizonyosra, a 
valószínűség azonban az, hogy a Fővárosi 
Operetlszinház készülő újdonsága ugyan
olyan előadássorozatra számíthat, mint ta
valy a szezon elején a Csodabár.

A színház erre a célra lekötötte Róbert 
St fonák. az Immár világhíré bécsi zene
szerzőnek operettjét, amelynek címe; „lm 
weíssen Bőssel". Az operett szövegét Hans 
Müller irta. A darabot Berlinen kivül Lon
donban mutatták be White Horse Inn el
men és mind a két helyen szenzációs siker
rel többszáz előadást ért el. A darab érde

111 —■i i .

Salamon Béla berlini kalandjai 
és egyéb berlini érdekességek a színházi 

és filmfrontról
(A Hétfői Napló berlini tudósítójától.) 

Salamon Béla a hét végén megérkezett 
Berlinbe és elhatározta, hogy csak németül 
fog beszélni, hogy a nyelvet begyakorolja. 
Egy magyar penzióban szállott meg, ahol 
a magyar tulajdonos két óra hosszáig be
szélt vele magyarul. Azután lement az ut
cára, ahol Zsoldos Andorral találkozott. 
Újabb két órai magyar beszélgetés. Ezután 
kimentek Szőke Szakállhoz, ahol egész késő 
délutánig beszéltek magyarul. Három óra 
felé bementek a Weisz-csárdába, ahol egy 
pincér igy fogadta Salát: „Alázatos szol
gája Salamon url“ A Weisz-csárda után a 
Cafe Hesslerbe mentek át, ahol persze a 
vendégek 90 százaléka magyar volt. Később 
egy borbélyhoz ment, aki magyar nyelven 
szólította meg és megkérte, hogy mondjon 
néki jó pesti vicceket. Este Mihály Dénes
sel vacsorázott együtt, utána a Hesslerben 
Ismét magyarok közé került. Pásztor Béla 
igazgató, aki most Berlinben tartózkodik, 
megkísérelte ugyan, hogy németül beszél
jen, de a társaság leszavazta ezt a kísérle
tet. Salamon erre a telefonhoz ment, fel
hívta Testet és a telefonhoz kérte feleségét.

Amikor a felesége Jelentkezett, Salamon igy 
szólt:

— Drágám, ha Istent ismersz,
beszélj velem egy kicsit németül, mert 
Itt Berlinben elfelejtem azt a kicsit Is, 

amit tudok.
Salamon egyébként a jövő héten már fil

mezni fog és színpadra is hívják.

¥
Most* tartották meg Berlinben a férfiak szá

mára rendezett
főzőversenyt,

amelyen csak színészek és filmszínészek indul
hattak. A versenyt Eszterházy Ágnes férie, 
Fritz Schulti nyerte meg egy pompás paprikás
csirkével. Második dr. Krűger lett, aki Linz 
Mártának, a világhírű magyar hegedűművész
nőnek a férje.

A harmadik dij Bolváry Gézának jutott, aki 
Ugyanúgy, mint Linz Márta férje, erdélyi ra
kott káposztát készitett.

¥
Most mutatták be a „Glória Palástban'’ li

láiig Lajos „Tábornok'’ című filmjének film
változatát. A film nem is hasonlít a darabhoz,

kézbesítésre szánt okmányt, mert annak 
címzése a Magyar Színház volt. A vihar
edzett bírósági kézbesítő, aki, úgy látszik, 
nem olvassa a lapok színházi rovatát, azt 
hitte, hogy ezzel a kifogással csupán a 
kézbesítés idejét akarják elodázni, egy
szerűen

elővette aktatáskájából a már előre elő
készített kalapácsot és szögeket és a 
színháziak nagy meglepetésére, a letil
tási rendelvényt kiszögezte a Magyar 

Színház utcai kapujára.
amely a színház színpadi bejárójául szol
gál.

Az utcai járókelőknek Is feltűnt a külö
nös pecsétes Írás a Magyar Színház kapu
ján, amely nyilvánosan hirdette, hogy a 
biróság elrendeli ifj. dr. Vajda László, a 
Magyar Színház igazgatója terhére 1400 
pengő tőkekövetelés és ennek kamatai, va
lamint S20 pengő havi tartásdij erejéig a 
végrehajtást. A tartozás nemének megneve
zése is igen érdekes és furcsa, amelyet 
szintén megmosolygott a színház előtt 
összesereglett nagyszámú közönség. Az 
Írásból ugyanis kiderült, hogy ifj. dr. Vajda 
László második elvált felesége

nőtartás elmén követeli volt férjén ■ 
fenti összeget.

A legkellemetlenebb és a egpikánsabb 
azonban az, hogy ez a letiltási rendelvény 
négy óra hosszat díszelgett a Magyar Szín
ház kapuján, egészen addig, ameddig dr. 
Juhi Marcell a színházba be nem jött, aki
nek utasítására a portás eltávolította a Ma
gyar Színház kapujáról az okmányt és el
juttatta ifj. dr. Vajda Lászlóhoz.

kessége többek között, hogy a szerzők 
Ferenc Józsefet Is szerepeltetik

nyílt színen. A színház még a tavasszal kö
tötte le a darabot és a fordítás munkájával 
Farkas Imrét bízta meg.

A darab budapesti előadásának joga körül 
azonban komplikációk állottak be. Kide
rült ugyanis, hogy

az operettet Magyarország számára kel
ten is megvásárolták,

Incze Sándor és Marton Sándor. Hogy ket
tőjük közül kit illet me g véglegesen a Stolz- 
operett kezelési joga, nincsen tisztázva, de 
értesülésünk szerint máris békés megálla
podás jött léire Marton és Incze között, úgy
hogy az operett bemutatásának semmi aka
dálya sincsen, 

de letagadhatatlan, hogy kitűnő. Csortos szere
pét Conrad Veidt alakítja, Bajor Gizi szerepét 
pedig Olga Csehova. Ez a színésznő egyre 
szebb, jobb és fiatalabb lesz. A film az orosz 
fronton játszódik és Conrad Veidt orosz tábor
nokot alakit. A sajlóhcmutatón nagy sikere 
volt ennek a monumentális Paramount-fllmnck

¥
Ábrahám Pál megvette a Fasanenstrasse 

53-as számú házat, amelynek tizenkilenc 
szobája van és az egyik szobában 

délszaki növények között szökőkút 
csobogó vize ringatja hangulatba a lakás 
boldog tulajdonosát.

¥
Brodszky Miklós befejezte a Pa/fenfeery-fllm 

megzenésítését. Ebben a filmben Pallenbergnek 
Fritz Kortner lesz a partnere. Most dolgozik 
a „Telephonistin" című filmen. Az Unlucrsal 
egyébként meghívta Brodszkyt Hollywoodba.

¥
A „Szökik az asszony" főszerepét Berlinben 

Moug Dejary, egy newyorkl színész fogja ala
kítani .

★ .
Szőke Szakáll befejezte az első saját 

„Szőke szakállára** készitett filmet, amelyet 
elejétől kezdve végigkacag majd a publi
kum.

♦
. Megkezdődtek a „Viktória" film felvé

telei is. A kapitányt Petrovich . Szvetiszláv 
alakítja a filmen, Jancsi cigány Verebes

SZÍNHÁZI napló
Tíz szerzője van annak az érdekes darab

nak, amely rövidesen nálunk is színre 
fog kerülni. A darab természetesen Német
országban Íródott, — hol is. íródhatott volna 
másholf A szerzők között vannak orvosok, 
bűnügyi védők, szociológusok és mérnökök 
is, de — egyetlen hivatásos író nem foglal 
helyet a szerzők listáján. A darab elme — 
„1931" — és a mai társadalmi, politikai és 
gazdasági étet keresztmetszetét adja. Német 
színházi körökben nagy érdeklődéssel te
kintenek az újdonság premierje elé. A da
rabot Budapesten egyik drámai színházunk 
vásárolta meg és a szezon elején mutatja be.

Szlnházalapitás, amelynek a bíróság előtt 
van folytatása — ez lehet a elme annak 

a viharos komédiának, amelynek hőset Bérét- 
vás Károly, a Nyári Operetlszinház igazgatója 
és Róna Zoltán színész. A részletek már isme
retesek leltek akkar, amikor a Nyári Operett
színház bezárta kapuit és hutvantagu személy, 
letét elbocsátotta. A gázsik kifizetése körül 
differenciák támadlak és Bcretvás Igazgató 
egyik nyilatkozatában kijelentette, hogy Róna 
Zoltánt, a színház tagját okolja a történtekért, 
aki különböző adminisztrálta teendőket is 
végzett. Bcretvás Rúna követeléseinek kifizeté
sét azzal tagadta meg, hogy már amugyls töb 
bet kapott, mint amennyi járt volna, viszont 
Róna azt hangoztatja, hogy ezeket az összege
ket különböző hivatalos teendőkhöz szükséges 
költségek címén vette fel. A pernek többek 
között az lesz az érdekessége, hogy napvilágra 
kerülnek egy szlnházalapitás anyagi kulissza
titkát.

Abonvlván, akt több mint egy évtizedig ra
gyogott a magyar opereltszinjátszás egén, 

most végleg befejezte pályáját. Szomorú trou- 
velleja egy ragyogó színészi karriernek. Ki
rály Ernő szombat este Irta alá szerződését a 
Táborin mulatóval, amelynek értelmében át
veszi a mulató művészi vezetését. Mtndeztdeig 
úgy volt, hogy Kabos Gyula vállalja a Tabarin 
Igazgatását. Kabos azonban lemondott és a 
Táborin most Király Ernőt szerződtette a he 
Igébe.

A Vígszínház kit hét múlva újra meg- 
nyitja kapuit, mégpedig külföldi ven

dégjátékkal. A pesti közönség ismét viszont
látja majd Bergnert, akit a színház öt estére 
kötött le. Az „isteni" Bergner ezúttal el
játssza legendás szerepét a „Szent Johanná
ban. A vendégjátékra azért van szükség, 
mert a Vígszínház premierrel szándékszik 
megkezdeni szezonját. Bergnerék vendégjá
téka után szünet következik és a színház 
ezalatt készül az újdonságra, amelyet egyéb
ként még nem választott ki megvásárolt da
rabjai sorából. Ez az első alkalom, hogy a 
Vígszínház vendégjátékkal kezdi meg sze
zonját.

Ernő lesz, a követ szerepét Bohnen Mihály 
alakítja és Dénes Oszkár szerepét Gustav 
Grűndgens adja. Két hét múlva már készen 
is lesz a film és rögtön utána megkezdődi 
nek a „Haway" film felvételei is.

Gordon Pál színigazgató megállapodott Gcorg 
Alexanderrel és Anny Öudrávai a régóta ter
vezett pesti vendégszereplés ügyében. A meg. 
állnpodds szerint a vendégjáték december 
10-én kezdődik és 17-ig tart. Szó van arról is, 
hogy Curt Bols is Pesten fog vendégszerepelni 
Gordon rendezésében.

*
Székely János befejezte uj filmjét, amelynek 

javában folynak a felvitelei. A film címé 
„Glória". A címszerepet Grcte Nozhcim ala
kítja.

¥
Huszár Pufit nagy bosszúság érte. Egy 

nagy film főszerepét Párizsban kellett 
volna egy keddi napon megkezdenie, ami
kor hétfőn táviratot kapott, hogy repülő
gépen utazzék Berlinbe, mert az afrikai 
filmnek egy műtermi jelenetét kell fel
venni. Pufi eleget tett a kérésnek, de a 
francia film főszerepétől igy elesett.

¥
Ábrahám Pál Pestre utazott a Hawai 

pesti előkészületei miatt. Pestre utazott egy 
napra repülőgépen F.ggerth Mártha is, aki
nek egy neves német politikus megkérte a 
kezét, de a művésznő nemet mondott.

Eggerlh Mártha jövő héten kezdi el 
Hans Alberssel uj filmjét.

JJ clix Candcra, a kitűnő francia vígjáték- 
* író Grocknak, a híres zenebohócnak a 
történetét irta meg legújabb darabjában. 
Grock, mint ismeretes, nemrég nyugalomba 
vqrjuH és ekkor tollbajnondta élettörténetét 
Gandeftjnak. A háromfelvonúsos vígjáték 
at Andrássy-uti színházban fog szinrekt- 
rülnl.

Erzsébet királyné-nt 1, 
1 etetőn: 97-0-07

Madelíne trió
és 15 világattrakció

T^éhány nappal ezelőtt ünnepet üli a Magyar 
Filmipari Alap abból az alkalomból, hogy 

első magyar hangosfllmját befejezte. A magyar 
filmipari alapnak e: a film tuljdonképpen már 
a második produktuma, mert az első még a 
néma korszak terméke volt: a Mária nővér. A 
legnagyobb magyar filmsikerek emléke elevene
déit meg a Mária nővér bemutatása alkalmá- 
bál, amikor e film előadásain hónapokig zsú
folásig megteltek a mozik. Forgács Antal, a 
korán elhunyt magyar filmrendező, bravúros 
alkotással búcsúzott el a pályájától a Mária 
nővér megrendezésével és most a hangosfilm
korszak megkezdésekor felújítják a legutóbbi 
és legnagyobb magyar filmsikert.
Az örökifjú Rótt tehát ismét Pesten fog főt- 

lépni. Rótt egyelőre egyetlen műsorra 
szerződött a Terézköruti Színpadra. Salamon 
Bélát fogja helyettesíteni, aki rövldebb időre 
Berlinbe utazott két filmszerep eljátszására.

A célszigeten épült egy színház Monlecarló- 
bán. Az acélszlnház a világ legdrágább 

színháza, mert csupán a megalapozásához 
tizennyolcezer tonna acélt használtak fel. 
Ugyanis a színházat a tengeren építették fel, 
néhány száz méternyire a parttól. Annyi bi
zonyos, hogy nem olcsó mulatság, viszont a 
montecarlói milliárdosok bizonyára meg tud
ják fizetni a méregdrága belépődíjakat.
A Royal Apollo, Palace és Fórum Filmszln- 
** házaknak a jövőben közös vezetőségük 
lesz, amennyiben „ Mozgóképüzem Rt. kivonul 
a Capltol filmszínházból és e három színház
nál vállal érdekeltséget. A Mozgóképüzem Rt. 
leszereltetl a Capilol filmszínházban a legújabb 
ílpusu Western Elektrte gépét és azt a Palace. 
bán helyezi el. A Palace filmszínházat egyéb
ként teljesen álalakit jók és augusztus H én 
nyitják meg Hatold Lloyd beszélő  film /ével, a 
Suszterprinc cél. Ugyanezen a napon nyitja 
meg kapuit a Fórum Is, amely a Pádual Szent 
Antal élele és csodát cimü filmet mutatja be. 
A filmben a milánói Scala és a vatikáni kórus 
éneket és az előadások érdekessége, hogy 7.ad- 
ravelz tábori püspök mond előszót. A Royal 
Apollo augusztus 19-én kezdi meg szezőnját a 
híres Dupnnt francia filmrendezőnek Salto. 

1 martaié ctmü eirkuszdrámdfával.

kizárólagos joggal Marid nÓWGSP + Pátria- Fészek
FORGÁCS ANTAL blhunyt rondezönk utolaő mottor művet hangos moxyókban
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H ÉTFÖI SPORTNAPLŐ
Remek versenyben vizsgázott le 

a magyar atlétika az olaszokkal szemben

78:64 a győzelem 
aránya

Uj rekord a 110-es gáton
óriási érdeklődés előzte meg az ötödik 

magyar- olasz atlétikai viadalt. Ez az érdek
lődés két forrásból táplálkozott: Olaszország
gal a sportok terén fennálló barátságos 
versengésünkből és az aUétavczetök jó poli
tikájából.

Kétségtelen, hogy a magyar atlétika 
még előtte jár az olaszokénak, de nem 

■okkal.
S meri, hogy a verseny akkor a legizgal 
masabb, ha nyílt — s minthogy ez a ver
seny kis jóakarattal annak volt nevezhető 
»— érthető tehát, hogy a nézők ezrei,

kereken tízezer atlétikáért rajongó ma
gyar vonult ki a Hungárla-utl sport
telepre, hogy véglglzgulja az év leg

nagyobb versenyét.
’Á versenyt még a számítottnál Is fölé
nyesebben nyerték meg derekasan küzdj 
atlétáink a

as Igyekezetei ml sem mutatja Jobban, 
minthogy egy rekordunk dőlt meg, 
ezenkívül pedig két számban Jobb 
eredmény született, mint a még fenn
álló, (le Időközben már túlhaladott, 
eddig még nem hitelesített rekord. Vég
eredményben a magyar atléták 78:64 
arányban győzték le az olaszoknt s 
ezzel pontosan beállították a legutóbbi, 
1029-ben Genovában tartott olasz
magyar atlétikai viadal eredményét, 
amely egyben az eddigi öt találkozó 

között is a legjobb volt.
A szép teljesítményért s azért a 

lésért, amelynek kétségkívül nagy 
ynn abban, hogy a magyar atlétika 
fejlődőit, a legteljesebb elismerés illeti a 
versenyzőket és a vezelőséget egyaránt.

Hogy egészen tiszta képet alkothassunk 
a két ország sportjának viszonyáról, álljon 
itt az a kis statisztika, amely az eddigi 
eredményeket foglalja össze:

1926. ........................... .. “ * ‘
Vára.

1927.
1928.

vára.
1929.

Vára.
1930. a verseny ebben
1931. Budapest 78:64, 

vára.
A végeredményben tehát 310:280 arány
ban győztünk eddig Olaszország felelt, 

amely határozott fölényünk megállapításá
hoz feltétlenül elegendő. Ezt a mérleget 
mindenesetre az olaszok szempontjából ja
vítja nz a furcsa körülmény, hogy n négyes 
mezőnyökben negyediknek beérkező atléta 
is egy pontot kap. Ami bizony igazságtalan. 
'Arra azonban mindenesetre alkalmas, hogy 
az olaszok vereségét enyhítse.

A VERSENY ELŐTT
Az MTK Ilungárin-uli pályája pompás 

gódiszben várta nz ötödik magyar-olasz .......
telek közötti találkozást. Mór félnégy órakor 
n nálvn nyüzspőbolvgó méhkas képét mulatta. 
Atlétikai mérkőzés Iránt ily óriási érdeklődés 
talán még sohasem nyilvánult meg... izga
lom, tippelések... a tizenegyezer néző soraiban 
sok-sok előkelőség. A közönséget könnyed grn- 
mofonzene szórakoztatja. Végre a közönség 
szűnni nem akaró tapsorkánja közepette kivo
nul a vendég olasz csapat, majd utánuk követ
kezik a magyar gárda. A magyarok élén 
Misángyi Oltó hnlnd, a magyar zászlót Kés
márki Kornél viszi, majd Darányi következik 
utána hatalmas virágcsokorral a kezében.

A két ntlétacsnpnl a nagytribün előtt elha
ladva, ék-alukbon áll fc). Sztankovils Szilárd, 
a MASz elnöke mikrofon közvetítésével olasz 
nyelven üdvözli a vendégeket, mely után fel- 
hangzanak a Giovinezza akkordjai. A sorból 
előlép Késmárki és Facelli. kezet fognak, át
nyújtják egymásnak a virágcsokrot, majd ösz- 
stecsókolja egymást a két kiváló reprezentáns. 
Ezután a Himnuszt Intonálják, mely után n 
szócsövek n pálya minden részébe dörglk, hogy 
megkezdődik a 110 méteres gátfutás.

pompás magyar rekord SZÜLETIK, DE 
FACELLI LEGYŐZHETETLEN

110 méteres gátfutás: A pálya belsejétől 
kezdve a következő sorrendben térdepelnek le 

iűmira kerékpárok, 
verrogepek részletre Is SSM 

„oimmi.” Tjioksiv-ut ze.
{Keleti 0. u.kftMlSb.) Kérjen d'jUltn kSpos e*xj Írjeié***'

veze-

Budapest 53:49, Magyarország ja

Bologna 56:46, az olaszok javára. 
Budapest 55:47, Magyarország ja-

Genova 78:64, Magyarország ja-

az évben kimaradt. 
Magyarország ja-

„Ezn futók: Facelli, Kovács, Calsana, Jávor. .. 
lesz a befutás sorrendje is“ — mondja min
denki. No de Jávor végezhet előbb is . . . Ta 
tár István pisztolya indít, de rossz a start s a 
szakállas budai vezér visszalövi a mezőnyt. 
Újra lő, de a második Indítás is rossz. Idege
sek a futók, de a közönség Is... Végre a har
madik start jó. Facelli azonnal élre megy s 
végig jó méterrel vezetve nyeri a versenyt. 
A hatodik és a hetedik gátat dönti ugyan, de 
könnyed gazella-mozgása 
gát vitele révén biztosan 
Jávor kezdetben Kovács 
vács a hetedik gát után 
mellé, de meg is előzte, 
gyediknek fut be.

A

s rendkívül impozáns 
szakítja a fonalat. 
előtt haladt, de Ko- 
nemcsak felzárkózott 
A másik olasz

magyarok teljesítménye pompás uj 
szágos rekord.

Kováét

1. Facelll 15.1 mp., 2. Kovács 15.3 mp. Orszá
gos rekord! 3. Jávor 15.4 mp. (szintén rekordon 
belül), 4. Calzana

A pontverseny állása: Magyarország 5 pont, 
Olaszország 5 pont.

NEHEZEN BÁR, DE MÉGIS GYŐZ ZSITVAI
400 méterei síkfutás: A pálya belsejétől szá

mítva a sorrend: Tavernari, vitéz Szalau, Fa
celli,' Zsitval. Az olaszok tehát váratlanul 
harcba dobták Facellil, akitől remélték, hogy 

legyőzi Zsitvait. Tényleg, 
a verseny rendkívül ne
héz körülmények között 
és kissé zilált szituációt 
teremtve, folyt le. Szalay 
a külső pályán hamar, 
lábrakapott s 200 méte
ren keresztül előbb 15, 
majd 10 méterrel veze
tett. A kanyarodéban 
Zsllvai fel-mellézárkó- 
zott. de Facelli Zsitval 
mellől egy pillanatig sem 
engedve, együtt kanya
rodott a célegyenesbe. Az 
utolsó száz méteren ha

kerekedik Zsitval és az olasz 
teljesen kimé-

Zsltval

lobo- 
nem-

tál más küzdelem 
között, Zsllvai halálsápadtan, 
rülve fut, mór-már minden energiáját a ver
senybe ölte, de móg mindig hátra van hatvan 
méter. Méterről méterre fogy közte és Facelli 
közt lévő másfélméteres distancia, már csak 
egy méter, már csak ötven centiméter ... de 
szerencsére Zsllvai végigbirja a spurlöt s mell
szélességgel szakítja a célsznlagot.

1. Zsitvai 49.8 mp., 2. Facelli 49.9 mp., 3. 
Szalay 50 mp., 4. Tavernarl.

A pontverseny állása: Magyarország 11 pont, 
Olaszország 9 pont.

A SULYDOBÁSBAN KISS VÁRATLAN KU
DARCA RÉVÉN PONTOT VESZTÜNK.

Sulydobás: Elsőnek az olasz Zeni, majd Kiss, 
utána Pighl s végül Darányi dr. dob. E ver
senyszám közben tört Ül a közönség elégedet
lensége a versenyhirdetés tökéletlensége miatt. 
Ugyanis csak egyetlenegy hangszóró dübö
rögte az eredményt, amit sem a nagytribün 
egyik részén, sem pedig az állóhelyen nem 
hallott senki. A zajongás percekig tartott s 
szcinmellálhnlóan felidegesítette a magyar ver
senyzőket is. At első dobásra mind a négy ver
senyző kilépett, majd Zeni 1215 cm.-t. Pighi 
1252-t dobott. Kiss golyója 1306-ra repült, mig 
Darányi kivágja az 1443at. A harmadik do
básra Kiss és a két olasz nem javít, de Darányi 
dobása is hat centivel kevesebb. A negyedik 
dobásra Pighi pontosan 13H-<*t dob, de ekkor 
még senki sem gondolja, hogy ezzel az arány
lag gyenge eredménnyel le tudja győzni a fel
tűnően indiszponáltan és szokatlanul idegesen 
dobó Kissi. Zeni is leg
jobb dobását. 129t-cl dob 
ekkor, majd Kiss 1348-nt. 
Darányi pedig 1479-et 
Darányi az ötödik do 
bánra 1470-re. majd

■i utolsó dobásnál 
1480 ra löki ■ golyót.

Kiss egész gyengén, majd 
végül egv kilépeti dobás
sal fe|ezi be szereplését. 
A közönség bosszan
kodva veszi tudomásul n 
kudarcot és sokan meg- 
tapsolják a második olaszt,

Darányi dr 

amikor az ered-

ményhirdető hirdeti:
1. Dr. Darányi 1480 cm., 2. Pighi 1350 an, 

3. Kiss 1348 cm., 4. Zeni 1291 cm.
A pontverseny állása; Magyarország 17 

pont, Olaszország 13 pont.
TUGNOLI REMEK FINISÉVEL VESZTÜNK 

1500-ON.
1500 méteres síkfutás: A pálya belsejétől szá

mítva Tugnuli, Szabó, Zamba, Hevele a sor
rend A rekkenö hőség még kibírhatatlan s igy 
az 1500-asok is gyenge, valóságos ötezres tem
póban kezdenek. Az első körben a két olasz 
vezetett, de 400 méter után Szabó Miklós vá
ratlanul előretör, ám Tugnoli folyton egy mé
terrel mögötte nyomában ... 800 méter után is 
változatlanul ez a helyzet, Zamba mintegy 
busz méterrel leszakad a külön versenyt futó 
Tugnoli és Szabótól, mig Hevele senkitől sem 
zavarva, valósággal végigsétálja a távot. Le- 
csöngetéskor Szabó két méterrel vezet s ez a 
távolság meg is marad az utolsó száz méterig, 
ekkor a közönség „Szabó... Szabő...‘, kiálással 
győzelemre tüzeli a magyar versenyzőt, de 
Tugnoli könnyed sprinttel előretör, bár hihe
tetlenül erőlködik, eltorzult arca borzongás 
grimaszokban játszik, de tör előre, s mintegy 
15 méterrel előzi meg a finisben visszaeső 
Szabót.

1. Tugnoli 4:05.8 mp., 2. Szabó 4:08.4 mp., 3. 
Zamba 4:25 mp., 4. Hevele.

A pontverseny állása: Magyarország 21 
pont, Olaszország 19 pont.

KÉSMÁRKI ÉS ORBÁN KÖZEPES ERED
MÉNNYEL BÁR, DF, NÖVELIK A PONT

ARÁNYT
Magasugrás: Az ugrók sorrendje: Caldana, 

Orbán, Tomassi, Késmárki. A lécet 150 centi
méterre teszik fel. Sorban valamennyien meg
erőltetés nélkül, könnyedén viszik keresztül. 
Késmárki nadrágban ugorja. Majd következik 
a 160 centiméter. Ezt is valamennyien jóval 
léc fölött, érintés nélkül ugorjók. Ekkor 170-re 
teszik a lécet. Ez is hiba nélkül megy vala
mennyi ugrónál. Tomassi pompás, ruganyos 
ugrása, könnyedsége s szép stílusa feltűnést 
kelt. De következik a 176 centimétert Caldana 
kétszer egymásután veri, mig harmadikra kissé 
súrolva, átviszi. Tomassi és a két magyar elsőre 
repülnek át felette. Ezután lön a 180 cm. Cal
dana ezt is elsőre veri, a többiek azonban ezt 
is elsőre uporják. Orbán ugrásánál ugyan kissé 
mozgott a léc, de fennmaradt. Caldana máso
dikra ezt is átvitte. Majd a 184-re kerül a léc! 
Ennél a magasságnál a két olasz elvérzik, de 
Orbán is csak harmadikra vitte át. Késmárki
nak azonbnn elsőre sikerült. A két magyar 
tovább küzd, 184-re teszik a lécet, de Orbán 
is, Késmárki is mindháromszor veri. Késmárki 
harmadszorra átmegy ugyan s már a földön 
ül, amikor a megmozgatott léc mégis csak a 
homokba hull. Nem baj, fő hogy győztünkl

1. Késmárki és Orbán holtversenyben, 184 
cm. 2. Tomassi és Caldana holtversenyben, 
180 cm.

A pontverseny állása: Magyarország 28 pont, 
Olaszország 22 pont.

MADARÁSZ NEM ENGED A 48-BÓL!
Diszkoszvetés: Madarász, Zent, Donogán, 

Pighi a dobók sorrendje. A két világhíres ma
gyar versenyző mellett csak szerény szerepet 
játszott a két olasz. Donogán igen gyenge, 
38.20 cm-es dobással kezd. Madarász elsőre 
43.28-ra vágja ki a korongot. Az egyik olasz 
37-et, a másik 42-t dob. A második dobásnál 
Madarász kilépett, mig a hatalmas rendőr
atléta diszkosza 45.19 centiméternél köt ki. 
Nagy tapsot kap érte. A következő dobásnál 
Madarász tiz centiméterrel tuldobja Donogánt, 
aki ekkor 44 körül dobott. Az ötödik dobás 
senkinek sem sikerül, mindegyik dobás után 
bömböli a mikrofon: „Volt jobb!" Az ötödik 
dobásra Madarásznak kicsúszik a diszkosz s 
4756-ra perdüli No de most Donogán . . . biz
tatja a közönség, szépen repül a diszkosza, de 
„csak" 45.92 cm-ig. Pighi is megemberli magót 
s 44 métert és 1 centimétert dob és igy mind
össze 43 centiméterrel marad cl az olasz re
kordtól. Madarász legjobb dobása utolsóra 
sikerül, amikor is kifogástalan fordulat, vil
lámgyors, precíz berántás s a diszkosz kitűnő 
szögben szeli n levegőt s hatalmas port ver fel 
a pálya talajából, amikor földet ér. Lemérik:

48 méter 09 centiméter!
Egetzengő tapsorkán, gratulációk, hiába — 
Madarász nem enged a 48-ból! Donogán utolsó 
dobása 40-en alul köt ki, Pighi kilépett. Zeni 
pedig n legjobbat, 39 méter 44 centimétert 
dobja ki.

1 Ma'tarást 48.09 cm. 2. Donogán 45.92 cm. 
3. Pighi 44.01 cm.. 4. Zeni 39.44 cm.

A pontverseny állása: Magyarország 35 pont, 
Olaszország 25 pont.

HOL VANNAK A RÉGI SPRINTEREINK?
A 100 m. síkfutás előtt nagy izgalommal 

várja n közönség a startot, ami érthető Is, mert 
itt bizony vereség néz ki. A starter lövésére 
először Toetti, másodszorra Gerő ugrik ki, 
harmadszorra jól indulnak, mégis vlszalövlk 
őket, uéfjűl negyedszerre fut a mezőny. Azaz a 
két olasz fut elöl és Gerö egv méterrel végig 
követi őket. Régi idő, hová lettéit... Az ered
mény kihirdetése nagy meglepetést kelt, aztán 
meg Tatár starter kap nngy füttyökkel és pfujo- 
zásokat, amiért a harmadszori startot vissza
lőtte.

I Maregatfl 10.8 mp., 2. Toetti 10.9 mp.. 3 
Gerő 10 9 mp. (valószínűleg azért, hogy mégse 
legyen 11 mp.).

A pontverseny állása: Magyarország 38 pont, 
Olaszország 3'2 pont.

A NAP LEGSZEBB VERSENYE
800 m es síkfutás: Barsl nimbusza ilt veszély

ben forgott. Érezte ez a közönség is, incrl olyan

őrült tempózással biztatta a magyar futót, ami
lyenre még kevésszer volt példa. Barsl az első 
körnél tartja a távolságot Bcccalival, aztán 500 
méternél előretör s mintegy három méterrel 
fordul az egyenesbe. Arca halálsápadt, látható, 
hogy minden ereje a versenyben van s most 
következik a ízéditöen nagy küzdelem, az 
utolsó 50 méter. Bec- 
cali feldolgozza magát 
Barsi mellé. Már-már úgy 
látszik, hogy győz is, 
amikor 30 méterrel a cél 
előtt Barsi még egy utol
sót próbál s a kétségbe
esett erőfeszítés félmcll- 
hossz előnyhöz juttatja. 
Ezt azután végig tartja 
is a közönség fülsiketítő 
tombolása között és első
nek tépi el a célszalagot.
A nagy verseny közben 
észre sem venni, hogy 
Cortinit a nagy hátrány
ban lévő Szabó befogja és

1. Barsi 1:53.4 mp. 2. Beccali 1:53.4 mp., 3. 
Szabó 1:58.2 mp.

A pontverseny állása: Magyarország 44 pont, 
Olaszország 36 pont.

sok matert ráver.

EJNYE, EJNYE KARLOVITS...
Rúdugrás: Hát bizony itt volt egy kis kelle

metlenség, ami egész röviden abban állott, hogy 
Karlovits kikapott lnnocentitől, amit senki sem 
várt. Szerencse még, hogy Zsuffkának helyén 
volt a szive és elugorva a mezőnytől, még csak 
fenyegetni sem hagyta magét a többiektől. 
Mellesleg Karlovits 360 centiméterrel sem tu
dott boldogulni. Ezen vérzett el.

1. Zsuffka 380 cm. 2. Innocenti 360 cm. 3. 
Karlovits 350 cm,

A pontverseny állása: Magyarország 50 pont, 
Olaszország 40 pont.

TAKÁCS SZIVE A HELYÉN VAN
Gerelyvetés: Szepes már az első dobásnál 

tuljut az olasz rekordon s igy az első helye 
nem is kétséges. Taká
csot azonban, akinek se
hogy sem mennek a do
bások, Dominuttl 90.02 
cm-es dobásával már- 
már verni látszik, ami
kor az utolsó dobásnál 
Takács minden erejét 
összeszedi és 59.29 cm- 
rel megszerzi a már-már 
veszettnek hitt második 
helyet. Kellemes megles 
petés.

1. Szepes 61.44 cm* 
cm., 3. Dominuttl 59.02 cm.2. Takács 59.29 ___ .

A pontverseny állása: Magyarország 62 pont, 
Olaszország 48 pont.

KELEN „MEGÖLI" AZ OLASZOKAT
5000 méteres síkfutás: Érdekes verseny ez is, 

mert az elején legalább is C*. ’ *“ ‘"x'_
mezőny együtt van. Az 
olaszok szeretnének szök- 
dösnl, de hol Kelen, hol 
Hevele hiúsítja meg és 
zárja lo előlük a teret. 
Három körrel a cél 1 
Hevele az élre szökik', 
viszi magával Kelent is. 
Ezt a tempót az olaszok 
már nem bírják és mint
egy ölvén méterrel le
szakadnak. Üzembe kezd 
a tribünök népe is, üte
mes láhdobogás biztatja 
a magyarokat, mert must ................  ...
nyos az első két hely. A tempózástól Kelen 
felbuzdul, elfut Hevelétől, aki közel száz mé
ternyire szakad le, de ez az elfutás sem elég, a 
rekordhoz. Amikor ez nyilvánvalóvá válik, Ke
len is lassít.

1. Kelen 15:35.8 mp.., 2. Hevele 15:50.02 mp., 
3. Franceschlni 16:09 mp.

A pontverseny állása: Magyarország 69 pont, 
Olaszország 51 pont.

MASSEI, AZ AKROBATA
Távol ugrás: A betegeskedő Balogh helyeit 

Afegyerf ölti magára a címeres trikót és kelt 
korai reményeket a dagadozó I
A közönség ugyanis nem számolt Massei kivé
teles képességeivel, aki az egész ver: 
egyik legkiötlőhb alnkjává nőtte ki nw’t ’ 
a második ugrásával is. Nem Is annyira a 720 
cm, mint inkább az az elkápráztató, tökéletes 
légmunka fogta meg a laikusokat és szakértő
ket egyaránt. Ezzel a második ugrásával már 
a versenyt is megnyeri s a magyarok hiába 
lendülnek bele, utolérni már nem tudják.

1. Massei 720 cm., 2. Megyeri 713 cm., 3. 
Kottái 709 cm.

A pontverseny állása: Magyarország 74 pont, 
Olaszország 56 pont.

öl körig az egész

Kelen
már majdnem bizo-

EGY ELTAKTIKÁZOTT STAFÉTA
IOO-SOO-SŰO—S00 mflttei ita/fta/utii. Hír- 

delik az indulókat: Barsi, Szalay, Gerő, Zsitval- 
Gerardi, Maregatti, Toetti, Beccali. „Hát ezzel 
baj lesz valószínűleg” — állapi (ja meg a közön
ség. A startnál ugyanis rögtön kiderül, hogy 
Barsl 400 at fut, mig a 800 at Zsitval fogla- 
Ezzel már cl Is dőlt a verseny sorsa, mert 
hiába minden igyekezel, Zsitval 5—6 méteres 
előnyét Beccali játszva dolgozza le, sőt még 
megtoldja újabb lizenöttcl.

1 Olaszország 3:29 6 mp., 2. Magyarország 
3:32.8 mp.

A pontverseny végeredménye tékái: Ma* I 
gynrorszóg 78 pont, Olaszország 94 pont-



Badapeit, 1S31 aaguaztua 1«. HÉTFŐI NAPLÓ

A magyar futball bukásának titka: 
mindennek ellenkezőjét tenni, mint az olaszok

Szomorú kilátások
A mainál válságosabb helyzetben a magyar 

futball még sohsem volt. A közönség még csak 
nem is sejti, hogy ml fő a futball fazekaiban 
— egyelőre csak azt érzi, hogy a levesnek 
kozmái a szaga. Az bizonyos, hogy

nz elkövetkező szezón szomorú szenzá
ciókat érlel s a magyar futball a féloldali 
gutaütést már megkapta. Nem sok hiány

zik a teljes bénasághoz.
Vájjon bevórják-e a különféle doktorok és fel
cserek, ezt a szomorú véget? Nem tudni.

Hogy milyen mélyre süllyedt itt mlndlen, azt 
legjobban azok tudják, akiknek alkalmuk volt 
összehasonlítani a magyar futballt például az 
olasszal.

Itt szinte menthetetlenig a mélység felé 
zuhan minden, ott diadalmasan törtet 

előre, slkcrt-sikerre halmozva.
Nem nekünk van Igazunk.

A külföldet járó magyar futballszakemberek 
egyöntetűen komor képpel, sopánkodva álla
pítják meg a nagy hanyatlást. Ezek közül al
kalmunk volt a szabadságát itthon töltő Weisz 
Árpáddal beszélni.

WEISZ ÁRPÁD
mai Is trénere egy elsőosrtályu olasz csapat
nak és módja van az Összehasonlítást meg
tenni.

Kérésünkre a következőkben vázolta a hely
zetet:

— Kétségtelen, hogy a magyar futball ber
keiben kaotikus állapotok uralkodnak. Ha az 
ember ismeri a külföldi államok sportjának 
szervezetét, lehetetlenség meg nem látni azt a 
dzsungelt, amelyben jelenleg a magyar futball 
tengődik.

Az embernek at at önkéntelen impresz- 
szlója, hogy es ■ sport azért létesült, hogy 
egy nagy csapat emberből elnök, alelnök, 
titkár, jegytő, kalaposlnas vagy legalább Is 

szövetségi altiszt legyen.
Hogy közben megsemmisül a sport és eladmi- 
niszirálódik a pénz, az mellékes szempont Ma
gyarországon. Nálunk a különböző tisztségek 
betöltésére nem a hlvatottság predesztinál, ha
nem különböző egyéni célokat szolgáló érdek
csoportok nagyzási hóbortja.

Ezért kellene nálunk Is — miként Olasz
országban — a kormányzatnak közbelépni.
— Fájdalommal kell megállapítani, hogy Ma- 

gyaroszágon a sportban hiányzanak a nagy, 
komoly célkitűzések.

Olaszország külön törvénnyel seabályozta 
a fulballsport szervezetét*

' Tfa összehasonlítjuk a két országot, 'óriási

Bárány István dr. 2 p. 2'22 mp.-es 
idővel nyerte a 200-as bajnokságot

Két héttel a párisi Európa uszóbajnokságok 
előtt rendezte a MAC országos uszóversenyet, 
amely az olasz-magyar atlétikai viadal ellenére 
is szépszámú nézőközönséget \-onzott. Az ér
deklődés főként a három bajnoki vizipóló- 
mérkőzésnek szól, amelynek mindegyike a baj
nokság szempontjából döntő jelentőséggel bir. 
így főként az ÜTE csapatának az MTK elleni 
k.ízdeimél kisérte hatalmas érdeklődés, bár 
nem sokkal maradt mögötte a III. kér. TVE*- 
MAC mérkőzés sem, mert hiszen ha a lila-fe
hérek elvesztik a játékot nz MTK ellenében, 
úgy as óbudai gárda jutott volna a büszke baj
noki cím birtokába. Az UTE azonban keresz
tülhúzta a titkos reménykedők számításait és 

biztos győzelmet arattak a kék-fehérek 
fölött, másodszor Is megszerezte a bajnoki 

elmet.
A vizipóló mérkőzések mellett Magyarország 

1930. évi 200 m.-es gyorsuszá bajnokságát is 
lebonyolították, amelyet Bárány dr. nyert meg 
Szabados is Wannie ellenében

Hölgyuszó szám nem volt a műsoron, de ver
senyen kívül száz métert úszott a tatabányai 
Magasházy Rózsi, a Párisba küldendő hölgy
versenyzők tartaléka. A 100 méteres távot szép 
stílusban abszolválta, ideje azonban eléggé 
gyenge, de érthető, meri egyedül Indult.

A verseny részleteiről az alábbiakban számo
lunk bn:

Magyarország 1981. évi 200 m. gyorsusró 
bajnokságai 1. Bárány István dr. MESE 

t 212 mp.,
2. Szabados László ÜTE 2 p. 24.fi mp., 8- Wan
nie András SzUE 2 p. 25 2 mp. A starter rossz 
Indítása miatt a mezőnyt vissza kell hívni s 
Igy a start csak másodszorra szabályos. Leg
jobban Szabados ugrik a vízbe, míg Bárány 
megkésve startol. Ennek ellenére 25 méternél 
már Bárány van az élen s előnyét az első for
duló után még jobban növeli. Szabados és 
Wannie fej-fej mellett úsznak, Bárány a 100 
m-es távot 1 p. 04? mp. alatt ússza le és öl 
méter előnnyel fordul Szabados és Wannie 
felé. Most Szabados kissé előretör és elhúz 
Wannlelöl, de Bárányt 
nem tudja megszorítani. 
Az egri úszó az utolsó 
50 méteren kissé alább
hagy a tempóval, ennek 
ellenére

biztos fölénnyel győz, 
az utolsó métereken 
még Inkább följövő Sza
bados ellen. Wannie 
harmadik helyéi biztosan 
tartja, mert a négyes me
zőny utolsó tagja, nz 
egri Baranyai egyáltalán

az őszi revansra
aránytalanságot kell észrevenni. Itt van mind
járt néhány csekélység, amely mindennél job
ban beszél.

A hatalmas olasz futballt, az egyesületek 
százait két kis szobából irányítják. Szö
vetség csak egy van, egyetlen elnökkel és 

egyetlen titkárral.
Emellett csupán egy Intézőbizottság működik. 
Amely hetenként egyszer tart ülést és egy-kél 
óra alatt mindent elintéz.

Olaszországban elismerik ■ futballsport 
nemzetnevelő célját és hatását. Emellett a 
nagy célkitűzés mellett eltörpül minden 
más szempont. Nem osztják különféle 
kasztokra a játékosokat. Nem tárják el 
hermetikusan a proflkai az amatőröktől. 
Egy esetleges szerződés a klub és a játékos 
magánügye. Maga az állam nem kér anyagi 
áldozatot a sporttól. Mindenfajta adó el
mén összesen 15 százalék terheli csak az 

olasz futballt.
Olvastam egyszer egy magyar parlamenti be

szédet, amely szerint minden külfőtdön sze
replő sportember a magyar kultúra egy kato
nája.

Nos, a magyar futballisták a magyar kul
túrának testileg legyöngült, rosszul táplált 
katonái, akik a jelenlegi kondíciójuk mel
lett a fenti célt képtelenek jól szolgálni.

Az embernek megesett a szive, amikor a túrák 
idején a jól táplált olaszokkal szemben a leso
ványodott, testileg legyöngült magyar együtte
seket látta. Ez magyarázta meg azt is, hogy 
egy Hl. osztályú olasz csapat hogyan mérhetett 
súlyos vereséget egy 1. osztályú magyar csa
patra.

— Egy másik óriási hiba volt a szétválasz
tás.

— Aki a szétválasztást előidézte, az töb
bek közölt nagy ostobaságot követett el.

Láttam például at amatőr Törekvés csapntát 
játszani, amelyben túltengenék a nagy tehetsé
gek. Ezek azonban sohasem juthatnak cl arra 
n magaslatra, amelyre képességük prediszti- 
nálja őket, mert holmi rövidlátással megalko
tott szabályok megakadályozzák őket abban, 
hogy első klasszisu mérkőzések keretében ki
fejlődhessenek.

Bosszús kézlegyintés fejezi be az Interjút. A 
gyakorlat embere látja a szörnyű hibákat, de 
nem segíthet rajta, mert a teoretikusok és a 
kávéházi Csákmátécskák jól megtelepedtek kü
lönféle pozícióikban. S inkább pusztuljon a 
futball, fő a pozíció. No. és a futball pusztul 
is. Szép kilátások a revónsra az 6:0 és a 
2.0-értl 

nem veszélyes és messze mögötte érkezik a 
célba.

Egyéb versenyek:
Toronyugrás: 1. Nagy Károly MTK 104.97, 

2. Lenhardt Ernő MAG 104.87 pont. Indult még 
Vajda László FTC Is, ö azonban a negyedik 
ugrás után visszalépett, mert a bokáját erősen 
beleütötte az ugróállványba.

200 méteres ifjúsági gyorsuszds: 1. Kónássy 
Gyula MAC 2 p. 35.2 mp. 2. Pauer Ödön MAC 
2 p. 80.4 mp 8. Oyárfás Miklós ÜTE 2 p. 37 
mp. Kúnóssy végig vezetve, biztosan győzött.

50 méteres gyermekgyorsustds: 1. Kukorelli 
József MAC 31 2 mp. 2. Durko László BBTE 
34 mp. 3. Kertész István ÜTE 38 mp A ver
seny időeredményei két előfutam alapján 
adódtak.

400 méteres hátuszás fiuk részére: 1. Brém 
Ernő MAC 1 p 25 8 mp. 2. Nagylványl Zoltán 
UTE 1 p. 20 mp. 3. Barber FTC 1 p. 30.5 pm.

200 méteres I osztálya mellúszás; 1. Kövess 
László MTK 3 p. 058 mp. 2. Lantos László 
FTC 3 p. 06.8 mp. 3. Pattlik István UTE 8 p 
14 mp.

Cy&nnaaB Irt
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100 miteres I. osztálya hátuszás: 1. Nagy 
Károly UTE 1 p 16 mp. 2. Bltskei Aladár 
MESÉ 1 p. 16.2 mp. 3. Bltskei Árpád MESE 1 
p. 18 mp. Bár Bltskei állandóan Nagy Károly 
nyomában volt, az újpesti úszó győzelmét meg 
nem akadályozhatta.

5X50 méteres Ifjúsági gyorsuszá staféta: 1. 
MAC A) csapata 2 p. 25 mp. 2. MTK 2 p. 29 
mp. 3 MAC B) csapata 2 p. 44 mp. Hat csapat 
indult ebben a számban, amely a kék-sárgák 
részére biztos győzelmet hozott.

3X50 méteres fia vegyes staféta: 1 MAC A) 
csapata 1 p. 40.4 mp 2. BBTE 1 p. 56 mp. 3 
HL kér. TVE i p. 58.4 mp.

JXfOO miteres I. osttályu vegyes staféta. 
(Donálh-vándordij.) 1. UTE (Puzsinsrky, Nagy, 
Szabados) 4 p. 04.6 mp. 2. FTC (Lantos, Hu
nyadi, Siecney) 4 p. 09.4 mp. Két induló. Az 
ÜTE csapatának első tagja, Puzsinszky együtt 
úszik Lantossal s csak nz utolsó méterekben 
szerez némi előnyt. Ezt Nagy Károly még In
kább fokozza Hunyadival szemben, ugv, hogy 
mikor Sznbodos a vízbe ugrik, már nem lehet 
vitás az UTE győzelme.

100 méteres hölgy gyorsuszds: 1. Magasházy 
Rózái (Tatabányai FC) 1 p. 21.4 mp. Az unió- 
verseny egyetlen hölgy verseny tője Is versenyen 
kívül Indult Magasházy a Párisba induló hölgy
csapatnak a tartalékja. végig pompás stílus 
bán oszolt.

Az UTE másodszor is vizipolóbajnok
UTE—MTK 5:2 (2:0)

óriási izgalom vett erőt a közönségen, amikor 
a két csapat játékosai a vízbe szálltak. De hi
szen ez az iragalom teljes mértékben igazolva 
is volt, mert ezen a meccsen dőlt el véglegesen 
az 1930—1931. évi vizipólöbajnokság sorsa. 
Az MTK, amely a sorsdöntő találkozóból min
den alknlommal különös ambícióval feküdt 
bele a játékba a legerősebb ellenfelek ellen Is, 
ezúttal is nagy mumus volt. Az UTE gárdája 
viszont abban bízott, hogy ha nem is menne 
jól a játók, mdr egy döntetlen eredménnyel is 
övé a bajnoki cím. Ez a ludat nagy előnyt és 
önbizalmat kölcsönzött a illa-fehéreknek S Igy 
érthető volt, hogy több nyugalommal szálltak 
a vízbe, mint az MTK, amelynek ugyan nem 
jelenteit létérdeket a győzelem, mégis sarkalta 
az a tudat, hogy a bajnokság sorsa most az Ő 
kezébe van letéve. A bécsi Eichbcrg bírásko
dása mellett a következő csapatok állottak fel:

UTE: Bartha—Barna, Kövess — Halasig— 
Vágó Bozsi, Németh, Vdgó.

MTK: Bori — Homonnal — Hazai — Szabó
— Keserű II., Rajl;i 11., Brandy.

Már az első pillanatokban nyilvánvaló, hogy 
az UTE játékosai jobban úsznak. Ax 1 p. 24 
mp.-ben születik meg az UTE első gólja, egé- 
sxen váratlanul. Bozsi úszik r labdával és ugv 
csinál, mintha a kapura akarna lőni, közben 
azonban átemeli Némcthhez és

a center élesen bevágja. (1:0).
A közönség lila-fehér érzelmű részo hatalmas 
tapsorkánnal jutalmazza a gólt, mig az ellen
pártnál érthetően nyomott a hangulat. Ennek 
ellenére som adtak föl még minden reményi. 
Az MTK nagy elánnal fekszik a küzdelembe. 
Rajly két alkalommal is tisztán áll az UTE ka
puja előtt, a Illa-fehér védők azonban közvet
lenül a gól előtt elnyomják s a közönség Jog
gal reklamál két ízben is négy métert. Az 
osztrák Eichbcrg bíró azonban általános clkép- 
pedésre nem hogy az UTE terhére csak szabad
dobást is adna, áe fordítva ítél at MTK ellen. 
A közönség élénk pfujolásban tőr ki s csak 
nagynehezen csillapulnak I# a kedélyek, ame
lyek fclkorbácsolása miatt, már-már vihartól 
kellett tartani.

Az 5 p. 22 mp.-ben esik • második gól, ami
kor Is

Németh könnyen védhető lövését Bory be
engedi. (2:0).

Kezdés után Homonnav egyedül leúszik, a 
kapu előtt Barna a víz alá nyomja, de a négy
méteres most is elmarad. A bécsi bíró újabb 
súlyos hibáját a közönség tüntető füttykoncert
tel fogadja. Eichberg a joggal járó négyméteres 
helyett csak szabaddobást ad, amelyből Siabó 
a kapu fölé lő

A 11. félidőben Keserű, Rajkai, Brandy szép 
akciójából az utóbbi nagy gólhelyzetben Bartha 
kezeibe emeli a labdát. Ezután az UTE mind
inkább feljön és az 1 p. 43 mp.-ben

Bozsi átadását Németh — bár Homonnay 
erősen fogj* — nagy erővel bevágja, (3:0).- 

Vágó labdája a kapu fölé jut. A biró Vágót és 
Hazáit eluszásért kiállítja. Barna faultolja Ke
serűt, a 4 méteres ismét elmarad! A 4 p, 43 
mp.-ben

Bozsi átadásából Németh pompát gólt dob. 
4:0).

Ezután Homonnay elŐreuszik, átad Szabónak, 
ő Rajkl Il.-höz továbbit, akt végre meg

szerzi az MTK elad gólját. (4:1).
Alig kezdenek, nz UTE ismét javil: Németh a 
hátvédektől kitűnő labdát kap, amelyből pom
pás gólt dob. (5:1). Két másodperccel a befeje
zés előtt Barnái kiállítja a biró Keserű faulto
lásáért és négvméterest ad az UTE ellen.

Ezt Keserű I. góllá la értékesíti. (5:2).
Meg kell állapítanunk, hogv az UTE megérde
melte a győzelmet. Az MTK gyengébb forrná 
bán is, de végig becsülettel harcolt.

„Most már mindegy!..."
— szólt a.III. kerUlet csapata 
és unott arccal ugrott a vízbe 
m. kér. TVE-MAC 3:2 (1:0)

Miután már köztudomásúvá vált, hogy at 
UTE nyerte a vizipólóbajnokságot, ár óbudai 
csapat láthatóan deprimáltán szállt a vízbe. A 
két csapat a következőképen vette fel a küz
delmet:

IU. kér. TVE: Bródy—Sárkány, Nolba—Mu- 
sic, Dezső, Cele.

MAC: Ludvig—lvády dr., Corba—Kánássy— 
Vértessy, Keserű II., Vadasty.

Schlenker Antal bíráskodása mellett a MAC 
támadásaival indul a mérkőzés, amely eléggé 
gyenge iramban folyik. Több óbudai támadás 
eredményeként a 6. p. 44 mp.-ben Husié át
adásából Surányl végre gólt ét el. (1:0). A 
második félidő Kánássy és Cele kiállításával 
kezdődik, mojd pediR Dezső lövését Bródynak 
kell parírozni. A 2. p. 40 mp.-ben Csorba előre 
úszik, szép, de védhető labdája Bródy mellett 
a kiegyenlítő gólt eredményezi (1:1). Rövid kö
zépjáték után Cele átadásából Surányl ismét 
mcgeszerzl a kerületieknek n vezetési majd Hói
ba, Surányl, Muslc szép akciójából az utóbbi 
bebiztosítja a győzelmet (3:1). Félperccel a be
fejezés előtt Vértessy álllljn be a végeredményt

Kiesett az NSCI ...
BSzKRt—NSC 5:2 (2:0)

A kiesésre nézve döntő fontosságú mérkőzést 
,i villamoscsapat megérdemelten nyerte. Az 
NSC ezzel n vereségével kiesett aa első ősz* 
(ályból. A játék elején azonnal a BSzKRT ve
szi a kezébe az Irányítást, de gólt csak 4 perc
nyi küzdelem után ér el, amikor is Tóth faul
tolja Srhnllert. A bíró na NSC játékosát kiál 
Htja, a néayméterest pedig Se halle r a gólba 
helyezi (1:0) At 5. p 29. nip-ben Schaller sza
baddobásából Vékony doppler gólt ér cl. ame
lyet a bíró megad. Áz NSC is hiúba reklamál 

a szabálytalan gól miatt. Ezután FéfenozBy ré
tén at NSC jut négymétereshea, de labdáját 
Mczey kurnerre hárítja. Az NSC két helyzet
ben hibáz. A II. félidőben Jahl közelről meg
szerzi ne NSG első gólját, de ezt rövidesen « 
BSzKRT viszonozza Bokor révén (3:1). Gd- 
borlfu gólt ér cl (4:1), majd pedig Permnzeif 
az NSC-t juttatja eredményhez (4:2). Ezután 
Úgy látszik, mintha nz NSC. kissé össze "dné 
magát, de ez a föllángolás csak rövid ideig 
tart. Újból a BSzKRT lendül támadásba. 
Szőke kétszer is fautolja Vékonyt, a biró két
szer egymásután négyméterest Is ítélt, de ut 
NSC kripusáf elfelejtette ugyanakkor kiállítani. 
Emiatt a súlyos bírói hiba miatt az NSC meg
óvja a meccset! (Ért a tévedésit egyébként 
Nádas biró Is elismerte!) A négyméteresek nem 
heztnk eredményt, de röviddel később mégis 
sikerült Vékonynak eredményt elérnie (5:2).
A IU. kér. TVE követi a bajnoki 

listán az UTE-t
A vasárnapi bajnoki vlaipólómérkőzéiek 

eredményeként
a MAC elkerült a második helyről, 

amelyet kénytelen volt a III. kerületieknek át
engedni.

A kiesési derbyt a BSzKRT nyerte az NSC 
ellen és igy a helyzet az, hogy

na NSC, amely csak az Llén verrkedte be 
magát újból az elstfosatályba, lemét kiesett.
ArNSC-nck ugyan hátra van még egy mér

kőzése, ám ez sem segit a csapaton, mert 14 
vesztett pontja van a BSzKRT 10 veszteit pont
jával szemben.

A bajnoki tabella a vasárnapi meccsek Után 
az alábbi képet mutatja:

1. UTE . . . Ifi pont 61—13 gól.
2. III. kor. TVE 12 „ 27—4 „
3. MAC . , . 11 48-15 „
4. MTK , , . 9 „ 80—1B ,,
5. MESE . . , fi «• 12—15 „
fi. FTC . . . 5 H 18—34 „
7. SzUF. . . . 3 „ 13—24 „
8. BSzKRT • » 2 „ 8—36 „
9. NSC . . s 0 „ 7—67 „

A vizipóló-áólrekorder

Németh (UTE)
81 GÓLLAL

Jamesz, akinek egy héttel ezelőtt még holt
versenyben kellett megosztani a gólrekordef 
dicsőségét Keserű II. vei, öt gólt dobott vasár
nap és így megszökött riválisától.

A további helyezést sorrend:
2. Keserű II. 20, 8. Vértesi 13, 4. Bozsi 12, 

6. Halasy 10, 6. Brandi 9, 7. Dezső, Tinódi és 
Zental 8 góllal.

As olasz atléták további 
programm|a: 

kedden: Pécs, 
csütörtökön Budapest

A magyar-olasz mérkőzés olasz résztvevői 
közül néhányan Budapesten maradnak és csü
törtökön délután résttvesznek uz MTK—BBTE 
meghívásos atlétikai viadalán, A versenyt * 
Hungária—WAC középeurópai kupamérkőzése 
előtt rendezik.

Az olasz atléták öttagú csoportja ma Pécsre 
utazik, ahol részlvesz a holnap rendezendő 
meghívás: versenyen.

X Nemzetközi- és válogató-verseny — po- 
•y^Jcggyel- A MUSz szerdán este fi órakor a 
CsászárfÜrdöben triálmérközést rendez, amely
nek érdekessége, hogy ingyenesen, belépődíj 
nélkül tekinthetik meg mindazok, akik a szom
bat-vasárnapi bajnoki versenyre jegyeiket előbb 
megváltják. A vizlpóló-trlál alapján válogat 
este a MUSz n szombat-vasárnapi magyar
osztrák mérkőzésekre. Ugyancsak ekkor tör
ténik meg a végleges nevezés a párizsi E irópa- 
bajnokságra. At uszószámok közül a l.-gna- 
gyobb érdeklődés Bárány István dr. első Idol 
hútuszó-startját előzi meg. Eldől a 400 méteres 
ifj. bajnokság Kánássu és a tatabányai Angyal 
közölt. A verseny érdekességét növeli, hogy a 
verseny clsölzben holtversennyel végződött. A 
verseny nemzetközi jellegét az out rák Stan
dingének, Európa legjobb toronyugrójának; 
startja adja meg.

X A soproni úszóit megnyerték a Sopron— 
Győr— Pápa uszóversenyt. Vasárnap tartották 
a Sopron—Győr—Pápa városok közötti üsző* 
mérkőzést, amelynek főbb eredményei a kő
vetkezők: 100 m. szenior gyorstiszás: 1. Arxén 
(3) 1 p 112 mp. — 100 in. hölgy szenior hát- 
úszást 1. Plolzár Lolli (S) I p. 48 2 mp. — 
100 m. szenior hölgy mellúszást I. Koglzr 
Gréll (S) I p. 48 mp. — 400 m. azenlur gyors- 
úszás: 1. Aarzén (Sl A p. 24 mp. — 200 m. Sze
nior mellúszást I. Lnkncr (S) és Schftn (Ov) 
holtversenyben 3 n 23 2 mp — 100 m. szenior 
hátuszá.V I. Vas (Qy) 1 p 27 4 mp. — 100 m. 
szenior hölgy gyorswsrá*- 1 Plotzár Lolli (S) 
I p. 20 mp — VltlpAiómérkfltés: Soproni vá
logatott- Győri válogatott 5:3 (2:3. Biró. Wil- 
hetm (Győr) — A ponlversenyben a férfiaknál 
leső Sopron 70 pont 2. Győr A7W pont. 3. 
Pápa 15’4 pont A hölgyeknél első Sopron 4?, 
pont 2. Gjnr 31 pont. 3 Pápa 2 pont
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Itt a szezon: „bemelegítenek" a profik
IH. KÉR. FC—ATTILA 4:2 (5:2).

Miskolcról jelentik: Közel ezer főnyi kő- 
sönség előtt Játszott az óbudai proficsapat 
as e.ső ligába visszakerült Attilával barát
ságos mérkőzést. A meccset • második fél
idő 20. percében Krada biró a sötétség miatt 
félbeszakította. A gólokat Lengyel 21. p., 
"Nemes 24 p., Dömötör 34 p., Vermes 40 p, 
Nemes 44 p. lőtte, a 11. félidő egyetlen gól
ját Dömötör szerezte a 8. percben.

VASAS—BOHN SC 4:2 (2:0). .
Békéscsabáról jelentik: A Vasasok együt

tese több mint kétezer főnyi közönség előtt 
pompás mérkőzést vivőit a kerület amatőr 
bajnokával s azt nehéz küzdelem után 4:2 
(2:0) arányban legyőzte.

NEMZETI—SsAC 5:0 (2:0).
Szentlörincről jelentik: A Nemzeti a 

SzAC csapatát 5:0 (2:0) arányban győzte le 
barátságos tréningmérkőzés keretében. A 
Nemzetiben különösen a csatársor produ
kált nagyszerű játékot.

A Budai „11“ keserű emlékei Karlsbadból..,
Karlsbader FC-Budai „11“ 3:2 (1:2)

(A Hétfői Napló tudósitójától.) A budaiak 
nz egész meccs folyamán jobb játékot mu
tattak ellenfelüknél, azonban a.bíró hallet- 
lan pártoskodása megfosztotta őket a jól 
megérdemelt győzelemtől. Az élsŐ félidöbén 
még Czumpf két góljával vezettek a bu
daiak, de szünet után a biró egy jógosulat-

lan 11-est és egy kiáltó ofT side gólt ítélt 
meg a különben jóképesáégü helyi csapat- 
nak, mellyel azok minimális győzelmet 
arathattak. A pesti csapat veresége ellenére 
is nagy sikert ért el s a rhérkőzés végén a 
közönség lelkesen ünnepelte a szép, fair és 
technikás játéku együttest.

Az első maratoni győztes övének cérnaszálai, 
az első magyar olimpikon startszáma 

és az első hitelesített diszkosz 
a Nemzeti Sportmuzeum kincsei között

Nagyváradon vasárnap 
„debrecenit" ettek uzsonnára
NAC—BOCSKAY 2:0 (1:0).

Nagyvárad, aug. 9.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen

tése.) A teljes térning nélkül Nagyváradra uta
zott Bocskay kudarcot vallott a jóképességü 
NAC-cal szemben. Az első félidő 1 percében 
Glanzmann átadásából Kovács szerezte meg a 
váradiak vezető gólját. A Bocskay ebben a fél-
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időben még valamennyire bírta tüdővel, de szü
net után teljesen visszaesett és rapszódikus 
széteső játékával egy szemernyi dicsőséget sem 
szerzett setn a debreceni, sém a magyar proji- 
fut ball nak. A 16. percben Borbély 20 méteres 
lövésével beállította a végeredményt A mécs
esét négyezer főnyi közönség nézte végig. A 
biró Farkas volt.

Még ebben a hónapban megnyílnak a Ma
gyar Testnevelés Házában a Nemzett Sport- 
muzeum ajtói. A aportmuzeum, amely most 
még a Testnevelési Főiskolán van elhelyezve, 
az Alkotmány-utcai palota harmadik emeletén 
kap végleges hajlékot.

A spurltársadalom semmit sem tud még a 
Sportmuzcumról, amelyben rendkívül értékes 
ritkaságok vannak. A főiskolának több termét 
foglalják el a aportmuzeum klncsei.A legelső, 
ami szemünkbe fttlik ,a szenzációs képgyűjte
mény. Nngyértékü grafikai ritkaságok, fa- és 
rézmetszetek, amelyek mind a sport őskorát 
tárják a néző szemel elé.

Talán a legmegkapóbb ezek között 

egy futballkép as 1606-lk évből, 
amely két férfit ábrázol, amint a labdát 
fütik. Alatta ó-német és latin helyesírással 
versslakban a magyarázó fzöveg. Rendkívül 
érdekes egy 1626-ból származó . uszókép, egy 
régi, sokszázéven fedett vlvóstadion párbajo
tokkal, tribünökkel, segélyhelyekkel. Meg
utáljuk

as első pesti dunai uuoda 
sslnes, rézknrcszcrü látképéi, valamint a né
met tornánál nélkülözhetetlen, párnázott bőr
rel bevont ló ősét. Ennek a fából készített 
tornaszernek még bozontos farka és feje Is

A sportmuzeum egyik termének közepén vé-

gigfuló vitrinekben üveg alatt látjuk a világ 
összes sportlapjait és a külföldi politikai napi
lapok összes sportmellékleteit és sportrovatait.

Egyszerű keretben megtaláljuk
Szokolyl Alajosnak, az első magyar olim
pikonnak startszámát a panatbenei ollm- 

plászról.
Az első modern ollmpiászon az első szám 
100 méteres síkfutás első előfutama * volt,

VILÁGSZEMLE

be-
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amelyen Szokolyl az 1-es startszámot kapta. 
Ezt a vászonra nyomtatott startszámot látjuk 
a falon üveg alatt.

Nem kevésbé érdekesek a többi emléktár
gyak. Cérna- és pamutszálak

E. Louls, ai első maratoni győztes övéből. 
Babérlevélhulladékok Hajóé Alfréd kormány
főtanácsosnak, az athéni első uszóolimpiász 100 
és 1200 méteres győztesének, valamint Basi- 
lokos görög maratoni futónak babérkoszorúi
ból. Keretbe van foglalva az ezeréves torna- és 
sportünnepély sokszínű plakátja. A BEAC első 
versenyzőit és bajnokait ábrázolja nagyított 
csoportkép, mig mellette két értékes ritkaság 
húzódik meg szerényen:

Jahn és Guts-Muts eredeti levele.
Kezünkbe fogjuk az első silécet. az első hi

telesített diszkoszt és az első gerelyt.
Értesülésünk szerint, az augusztus vége felé 

megnyíló sportmuzeum még több értékes rit
kasággal gyarapodik.

A RIPENSIA NAGYSZEBENBEN
Nagyszebenből jelentik: A Ripensia csapata 

szombaton és vasárnap Nagyszebenben ‘mérkő
zött. Első nap a Soimi volt az ellenfél, amelyet 
8:1 (5:1) arányban győzött le We{zer (3), 
Schwarcz (2), Semler, Lakatos és Raffihszky 
góljával. Másnap a Hermannstádter TV ellen 
meccseit a Ripensia, szintén 8:l-es győzelmet 
érve el. A félidő eredménye 3:0 volt. Góllövők: 
Schwarcz (5), Dobai és Raffinszky.

Uj román aszórekordok
Kolozsvárott tegnap uszóversenyt rendeztek, 

amelyen három uj rekord dőlt meg. Az uj re
kordok: 400 m. junior gyorsuszás: Russu 6 
perc 43.5 mp., 100 m. mellúszás: Pártos 1 perc 
30.6 mp., 100 m. női mellúszás: Újhelyi 1 perc 
43.4 mp.

TEMESVÁR BOXOLÓI
9:5 arányban győztek Nagyvárad Kolozsvár 

fölött.

badka)—Macsva 1:0 (0:0). Meglepetés! —
Eszék: Slvija—Pancsovai S. C. 10:0 (4:0.

A BELGA VIZIPÓLÓZÓK LEGYŐZTÉK A
németeket.

Barnemből jelentik: Belgium—Németország 
válogatott vizipólómérkőzése a belgák 3:2 
(1-2) arányú győzelmével végződött. A meccset 
ötezer főnyi közönség nézte végig. A németek 
közül hiányzott P.ademacher Erich, aki a ka- 
púban a magdeburgi Hallmann helyettesített.

Amérkőzés igen durva volt. A belgák góljait 
De Payw. Van Ghen (2), a német gólokat 
Ahmann dobta. 

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

Az olasz atlétavezérek 
köszöneté

A m.gy.r-ol.iz atlétikai mérkőzésen 
ró,átvett Atléták veretöl. Candelort ezredes 
éa Pucci főtitkár ■ következő sorok közlé
sére kérték fel a Hétfői Napié szerkesz
tőségét:

— Az olasz atillák is azok vezetői a 
nem várt szlvflges magyar fogadtatástól

Rm e£diuea szakorvos llP rHl VI"ÍJ vAr-, bőr-nemlbetwk-111 ■ ■ UBi Mk TeOdel agán nap
""TCTESffJffCTToS. I. Hókussal ssamban,

és testvéri vendéglátástól meghatottan 
mondanak köszönetéi a Magyar Atlétikai 
Szövetségnek, a magyar sport naggközon- 
,Igének és őszinte liiuvel gratulálnak a 
bajtárslasan küzdő nagyszerű magyar

Dr. FtHYES

7:2-re győztek az amerikai 
főiskolai tenníszezők

Az amerikai-magyar egyetemközi tennisz- 
verwny utolsó mérkőzését vasárnap délután 
tartották meg a margitszigeti center courton. 
A befejező páros mérkőzést a Basconie-Hol- 
vay amerikai pár 6:3, 6:3 arányban fölényesen 
nyerte a Ferenczy—Friedrich pár ellen.

A bemutató mérkőzések sorát Kchrlingnek, 
a legjobb amerikaival, Breesevel kellett volna 
mérkőznie, azonban a magyar bajnok beteg
sége miatt kénytelen volt a versenytlemondani. 
Helyette Schmldt játszott, aki szép és nehéz 
küzdelem után 6:4, 8:6 arányban győzte le a 
szintén balkezes amerikait.

A páros bemutató mérkőzést a gróf Zichy— 
Gabrovitz pár nyerte 4:6, 6:3, 3:6, 6.0, 6.-2 
arányban az amerikai Hlll—lngram pár ellen. 
Az amerikai-magyar egyetemközi tenntszmér- 
kőzést tehát végeredményben
7.2 aránybc.t nyerték a magyar diákkoilégáiic- 
kal szemben.

HÁROM JUGOSZLÁV USZÓREKORD
Szabadkáról jelentik: Az itt megtartott or

szágos uszóversenyen a 400 méteres hölgy- 
uszásban Roje Olga (Susák) 6:34.8 mp.-el uj 
hölgyrekordot teremtett. A spalatói < Jadran 
4><200-as stafétája 10:29.6 mp.-el s a 3X100 
m.-es vegyes stafétája 3:523 mp.-es rekordok
kal győzött.

JUGOSZLÁVIÁHAN IS BEVEZETIK AZ UJ 
FUTBALLSZABÁLYOKAT

Belgrádból jelentik: A jugoszláv labdarugó
szövetség elnöksége elhatározta, hogy szeptem
ber elsejétől kezdve bevezeti a FIFA uj szabá
lyait, melyek a taccsdobást és a kapus labda- 
hordázását szabályozzák.

JUGOSZLÁV FUTBALLEREDMÉNYEK:
Szabadka: Vojvodina (Újvidék)—Bácska,

(Szabadka) 2:0 (22:0). — Sabác: SAND (Sza-

x Tegnap választotta oeg uj tisztikarát ■ 
Köteti LASz. A Keletmagyarországi Labdarugók 
Szövetsége vasárnap tartotta rendes évi köz
gyűlését Ferenczy Károly elnöklete mellr. A 
közgyűlésről, amelyen az MLSz-t Tibor Dajos 
társelnök képviselte, tüntetőleg távolmaradtak 
a nyíregyházi egyesületi képviselők. A WíJJ?* 
lésen keresztülment az uj bajnoki beosztás 
terve, amely szerint az első osztályt a jövőben 

-két csoportba osztva játsszák le, az egyik a 
szabolcsi alosztály, a másik a debreceni alosz- 
tóly. Ezután' ■kerül! aor • tWIkar megválasztá
sára. Elnök lett Ferenczy Károly, társelnök 
Benedek Sándor, főtitkár pedig Görget József.

X A Fér. Vasutas győzelme Sátoraljaújhelyen. 
Fér. Vasutas—Sátoraljaújhelyi MÁV 2:2 (1:0). 
Vasutasbajhoki mérkőzés.

X Kedden este mű- és lorönyugró próhavef- 
seny. A MUSz válogató bizottsága va»Jf"ap 
este ülést tartott és elhatározta, hogy néhány 
versenyző mérsékeltebb eredménye utón újabb 
válogató versenyt rendez. Kedden este 6 órakor 
a Császár-fürdőben Hódy és Vajda formájáról 
akarnak tiszta képet nyerni a mű- és torony
ugrásban. 

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek 

vasárnapi versenyek sportja a várt nívó 
maradt, mert a program három futatná-

A Hungária fényes formában van - 
jöhet a WAC...

ben ríMC.ltelték. A szakembereknek egyön
tetűen az volt a uóíómónpf, hogy bdr nem 
könnyil ellenfél n bécsi WAC, de a kék-fe- 
béreknek mindkét meccset meg kell nper-

HUNGÁRIA—MAKKABI 7:1 (2:0).
Pozsony, aug. 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának télefonje- 
fentéae.) A Hungária a Kösépeurópai Kupa 
mérkőzései előtt utolsó próbagaloppját ját
szotta vasárnap Pozsonyban. A kék-fehérek 
közel háromezer főnyi közönség elölt, hatal
mas kánikulai hőségben győzték le Pozsony 
egyik reprezentáns együttesét.

A Hungária a várakozásnak megfele
lően úgy technikailag, mint taktikailag 
kiválót nyújtott a bár az elvlselhtctlen 
hőség deprlmálólag halott a játékosok
ra, azok mégis mindent elkövettek, hogy 
kihozzák mngukból a várhntó legjobb 
formájukat, ami teljes mértékben sike

rült is.
A 34. és 44. percekben az újonc Cseh IL 
góljaival 2.0-ra zárta a félidőt a budapesti 
vendégcsapat. Szünet után a 9. percben 
Hauer háromra növelte a gólok számát, de 
ekkor a pozsonyiak Kádi révén szépítettek 
az eredményen. Néhány perc múlva a ven
déglátó csapat Öngólt vételt, majd

az lakolajátékot mutató Hungária flnl- 
arinl kezdett a a 20. percben Barálky, a 
33-ikban Titkos a a .M ikben Hauer ál
tal lőtt szépen kidolgozott gólokkal nö

velte győzelmének arányát.
A Hungáriát a pozsonyink nagy ünneplés-

Barát ky 

játék, a kifogás-

Tlcska

nlök. Legalább a mutatott .
tálán kondíció, a máris kiválóan érvénye
sülő Összjáték s az ellenállhatatlan gólratö- 
rés mind-mind ezt sejttetik ...

X A MKSz országúti kerékpáros versenye. 
A MKSs vasárnap délelölt a bécsi orszógut 
10—110—10 km-cs terepszakaszán öt osztály- 
futamu nyílt országúti kerékpárversenyt ren
dezeti. amelynek kiemelkedő eseménye volt 
Muszkának n Világosság KK versenyzőjének 
Irijeallménye, aki a táv nagy részét egvedül n 
mezőny élén futotta le, s a nagy hőség és n 
hátszél ellenére, 6 óra 30 pere 2.1 mp-es Időt 
és ett« l 31.4 km-es órnátlngof ért el.
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bán, köztük a nap főszámában is, gyér mező
nyök startoltak. Kirívóbbá tette a küzdelmek 
színét, hogy még a kis mezőnyökben is felfor
dult a papírforma. Az első futamban mindjárt 
Musset csődje okozott meglepetést, amelyet 
Benvenuto nagy súlyával is könnyen vert meg. 
Rapallo ellen hozzá méltatlan ellenfelek álltak 
ki a Választmányi díjban, s a nagyszerű kanca 
el is szórta maga mögött őket. A kétévesek 
versenyében az angol Blackburn rátette a ko- 
nát magyarországi szereplésére. Naplemente az 
egész ütőn, de még néhány méterrel a cél elölt 
is kanternyerö volt, hogy azőhban nűre képes 
egy ügyetlen lovas, arra Blackburn mester is
kolapéldát szolgáltatott azzal, hogy ezen a pár 
méteren sem tudta megvédeni győzelmét az 
erélyesen támadó Mulatós ellen. Szombaton 
Jósnővel brillírozott ugyanígy Blackburn, a 
szinte csodálatos, hogy miért boszantja saját 
magát és a közönséget ezzel ■ kis kaliberű an
gol lovassal istállója, amikor olt van az ügyes 
és engedményes Rózsa rendelkezésére. aki 
egyre-másra nyeri a versenyeket az idegen is
tállóknak. A nagy hűhóval reklsmirozott Árva
legény végre megnyerte versenyét, dicsősége 
azonban közel sem áll arányban Istállója véle
ményével, miután a pálvq leggyöngébb képes
ségű lovai voltak ellenfelei. Az Augasztusi 
handicap és a kétévesek handicápje Javított 
valamit a nap nívóján Az előbbiben gondosan 
előkészített betörés sikerült Bon soir ral. Bon 
sofr az idén hatszor, futott, háromirör utolsó
előttinek, háromszor utolsónak ment át a cé
lon. ma pedig mint egy táltos nyert. Ilyen Xor- 
mák után természetes, hogy a közönség előtt 
nem léhet szimpatikus n Mélik istálló. A kor
mányzó színeit vitte diadalra Ta mértan az 
ulólsó futamban. Tatnnrlan stylusos győzelme 
arra vall, hogy idei karrierle csak futásával 
kezdődött meg. Crlcsóné Allvamaradt a stnrt- 
nól s megkésett Riksa Is A keltösfngnHások 
nsztnléka az Árvái égé mi—Bon solr douhlefe: 
5-503.50. A részletes eredmény a következő:

I. futam: I Drehcr J. Benvennto (,1) Gótal,

2. Musset (3 reá) C,apiír. 3. Fonóliny (3) 
Rózsa. Több ló nem futott. Tolt-: 10:W- — 
IL futatni 1. Issekuzt Gy-pé Arvafegény ffl 
Balog, 3. Péter (10) Esch. 3. Takarodó (JA) 
Kllmsclia és Cluny (10) Balázs J. II, 
senyben. Fm.: Csopak, Obsitos, Nunl, Izolda, 
Héra. Vallomás. Tol,: 10:45, 27. 28, 13. 23. — 
III. futatni 1. Dreher J. Rapallo (3 reá) Gutal, 
2. Betyár (4) Sejbal, 3. Corvus (i’Al Balog. 
Fm.: Gyöngyhalász. Tol.: 10:16. - IV. lutam:
1. Kengyeli ménes Mulatós (pari) Csaplár es 
Schiller M. Naplemente (2) Blackburn holtver
senyben, 3 Maris (ll/<) Esch. Tót.: 10:10 és 1 ■ 
V. futam: 1. Mélik A. Bon solr (8) Kaszián
2. Pálma (3) Fodor, 3. Siker (2%} sejbal. Fm- 
Somali, Sonhenschein, Mirjam, Suta. Sárkány, 
Pici, Kereső, Bósnyák, Habart Tol: 10:109, 29, 
19, 18. — VI, fulam: 1. Kendercsi ménes Ti- 
merlSn (2) Csapiár, 2. Ahogy akar (2&) Kü”]* 
scha, 3. Snow Whité (ö') Blackburn Fm.: Gst- 
csóné, Csak rájtal, Erdély gyöngye. Riksa, To- 
reador. Tót.: 10:44, 16, 14, 22.

Bécsi versenyek
A vasárnapi bécsi versenyek részletes ered

ménye a következő:
I. ftilam: 1. Patriot (3) Tuss, 2. Simnle Si

mon (2) Gulyás B. Fm.: Sans coeur. Pálról- 
Tót.: 10:44, 16, 14. - II. futam: 1. Karfa (2 r.) 
Rojik. Fm.: Monté, Sabina. To|.: 10:13. - Hb 
futam. 1. Cbestnut (2) Nagy G, 2. Rusalka (6) 
Mildorf, 3. Sámson (8) Müller. Fm.: Hosson, 
Pretty Molly, Hokobal, Hapng, Bcllator, Salvga 
Tót.: 10:22. 14. 33. 28 — IV. futam: 1. L»»l (51 
Tuss, 2. Maggot (1%) Szabó L. II... 3- 
sinus (16) Nagy G. Fm.: Ideálist. Bacnrai. K»- 
pitin S., Ded(c«tion. Tót - 10:87, 27, 15, 80. — 
V. futam: 1. Salnt Louls (1H) Róinwald. Fm.: 
Sugár. Evian. Tol.: 10:32. — Vt futára:: 1.
Anlsette (5) Stircula J.. 2. Bacchantin (6) Ro
jik, 3 Maikönig (16) Wéckermann. Fm.: Rob- 
bioso,- Jaroslawlce, Stra Milano, Ariosjo, La 
Coquctle, Foxmuid Tol.: 10:52, 48, 25, 53- — 
VII. futam: 1. Bandita (3) Szabó.L. IL. 2. Ro- 
nnchrr (fi) Bosco, 3 Petiit (8) Slefan. Fm-: 
Abony, Redvencz. Bcst hope, LÍght Slor, Hnppy 
horAe, Sonnrwrnde, TamlroUt; Hippos. Tót.: 
10:40, 22. 53. 28.
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