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18 kapott tussal. 
1 Ragno (Olaszország) 6 győzelemmel. 12 

ponttal, lft kapott tussal 
3. Corneggia Medici (Olaszország') 6 győze-

lemmel, 12 ponttal, Ifi kapott tussal. 
fl. dr. B»v (Magyarország) 3 győzelemmel, 1 

döntetlennel és 27 kapott tussal. 

4 tornászok küzdelme 
— a zsűrivel 

A tornászok kedden folytatták küzdelmüket 
az ellenfelek é-s a — zsűri ellen. A hétfői igaz-
nágtalam pon'owis kedden megismétlődött, er-
re a mag1 esapat vezetője erélyesen tiltako-
zott A tiltakozásnak annyiban lett eredmé-
nye,. hogy n zsűri valamivel Igazságosabb lett 
cs igv lavitani tudott a magyar csapat pozí-
cióján. A délelőtti eredmények a lap ján a ma-
gyar c«*fiaf sz Összetett versenyben * kilence-
dik hetven ált. Németország vezet Svájc és 
Finnország előtt. 

Pompás nap*íM<-.c". ¡dilben délután bonyolí-
tották le • torn'" ok dönt* kiiirdrlmét 20 ezer 
főnyi kóíönae„ előtt. A küzdelemben legjobban 
•«¡terepeit négy nemzet. Németország, Svájc, 
Finnország és Csehország. Finnország a ló-
lengésben 12.390 pontot ert el, a legjobb em-
l>ere Saarvalla voll 91K7 ponttal. A verseny ál-
lása az első forduló után: 

1. Németország 073.466 ponttal, 
2. Sváje 571.904 p a t t a l , 
.1 Finnország Míl.ftfiO ponttal. 
4. CsehorssAg 54fi.908 ponttal. 

Nincs siker a magyar 
tornászok számára 

Az olimpiai tw jnokok tornában az egyes szé-
f-kén a következők: 

LAográsban olimpiai hajnok Schwarzmann 
(Vémetország). 

Mtsrahadgyakorlatok olimpiai bajnoka Miez 
(Svájc). 

I,ólengé* olimpiai bajnoka Frev (Németor-

Győrt) olimpiai bajnoka Hudec (Csehszlo-
vákia). 

Korlát olimpiai bajnoka a nómet Frey. 
Vyojtón olimpiai Hajnok Saarvala (Finnor-

összetett egyéni verseny olimpiai bajnoka 
S c b w a r z m a n n (Németország). 

Losangelesben négy év előtt P e l l e két baj-
nokságot szerzett. 

A nemzetek versenyében Magyarország — « 
hivatalos eredménv szerint — a hetedik helyen 
áll 590.197 ponttal. 

Futball 
Az osztrák—Icngvcl labdarugó mérkőzés az 

osztrák csapat 3»1 (1:0) arányú győzelmével 
végződőlt. 

A box 

Kedden délután a* ökölvívó mérkőzések se-
lejtezői! lallnlták meg. Ranlamsttlybiln az 

Szabadtéri 
Jeggek 
v a l a m e n n y i 

e l ő a d á s r a a 

rflUMIHUM 
íJradMiccai kiadóhivatalában. 
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olasz S e r g o pontozással győzött a magyar 
K u b i n y i ellen. 

Az olimpiai ökölvívó mérkőzések során esté 
a welter-íulycsoportban a magyar M á 0 d i és 
az amerikai R u t e c z k i mérkőié&re került a 
sór. A birák Mándi győzelmét pontozták és igv 
értékes győzelmével biztosította a továbbjutást 

Evezés 
Délelőtt kezdődött Grürtauban az óffmpTa? 

evezősverseny előfutama a kormányosnégyes-

ben. A harmadik előfutamban első Svájc 6 perc 

4I.9 mp, 2. Olaszország 6:50.2, 3. Magyarország 

fi perc 58.8 mp„ 4. Uruguay fi pete 69.1 mp., 5. 

Belgium 7 perc 08.5 mp. 

Kormányos nélküli kétevezóshen a második 
előfutamban 1. Magyarország (Győri—Mamu-
sícs) 7 perc 19 mp.. 2. Dánia 7 perc 19.1 mp . 3. 
Uruguay 7 perc 31.2 mp., 4. USA 7 pere 42.1 
Másodpere. 

MetcaXfe legyőzte Owenset 
— Kölnben 

Az atlétikai oliinpiász befejezésével, n ver-
senyzők sok meghívást káptak. különösen 
nagy a kereslet az amerikaiak iránt. Kölnben 
és Drezdában is starthoz álltak a világ legjobb 
atlétái. Megrendezték Kölnben a 10Ö méteres 
síkfutást, amelyen Melcalfe 10.,t másodperces 
világrekord teljesítményével legyőzte az olim-
piai bajnok OtvenM. aki 10.\ másodpercei fit-
tet (. 

Ribbentronp: 
londoni követ 

Berlin, augusztus 11. Hitler kancellár Bib-
béntrow Joachim rendkívüli meghatalmazott 

követet Németország londoni nagvkővétévé ne 

vezte ki. 

London,, augusztus 11. Lord Hnhfax lord-

pecsétőr, aki most Eden külügyminisztert he-

lyettesíti, hétvégi pihenőjéről visszatért Lon-

donba. és tanulmányozni kezdte a függőben lé-

vő nemzetközi kérdéseket. Anglia ás Francia-

országnak a benetnavatkozdsl tervezet, miatt 

állandóan tárgyal egymással, amire főleg Por-

tugália fenntartásai miatt került eor. 

Nem tudiáft, 
merre hajózik az Adrián 

az angol király 
Belgrád, augusztus 11. VIII. Eduárd király 

dalmáciai utazásánál is ugyanazt az elvet kö-
veti, mint amelyet egykor walesi herceg korá-
ban követett. Most sem hajlandó előre megha-
tározott pontos uti programot betartani, hanem 
ötletszerűen utazgat. Nem hagyja magát *avar-
fátrtl semmiféle élőirás vagy hivatalos fogad-
tatás által. A jacht a középdalmát partvidéken 
a szigetek körül hajózik és ott áll meg, ahol 
éppen az uralkodónak legjobban tetszik a vi-
dék. 

A jugoszláv újságíróknak mindézideig nem 
sikerült megállapitani, bogy pontosan hol van 
á Nahlin-jacht A luxusjacht hétfőn délben 
futott ki * sobenicói kikötőbe és aióta nem 
tudják, hogy merre hyiórik 

ÉrAdetdAg utt hitfAk, hó*y a jacJit dáli 
tfányb* vewi útját H Raguié felé tárt Annyi 
bizórtyó*. hn£v a járth* Atftki iránVbárt f^iwt 
ki * ki köt óból. 

A Nahlin-jachtot á Ajsiakái órákban 
az Incoronafa-íziget egyik öblében látták. S;-
Incóronata-síiget Sebénicötól északra vat-
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Az életbiztosítás 
két uti a 

Aki csak halálesetre szólá élefblzfosi tást 
hői; az a családfáról Is gondoskodik, 
telesleges fftkéfét pedig a bankban ka-

matoztathatja 

Mélvén fis ítélt Főszerkesztő Ür! Keserű élte-
tétellel olvasom a közönség köréből érkező si-
ralmas panaszokat, amelyek szerint az életbiz-
tosítással kapcsolatban egyre-másra érik sérel-
mek és károsodások a polgárságot Több, mint 
20 esztendőn keresztül töltöttem be fontos po-
zíciót egyik biztosító társaságnál és már réges-
régen megjósoltam, hogy a Magyarországon mű-
ködő biztosító intézetek üzletpolitikája követ-
keztében a publikum előbb-utóbb bizalmi vál-
ságba kerül. Jóslatom bevált, mert a magyar 
közönség nagy tömegei csakugyan kezdenek 
hátatforditam az életbiztosításnak és félrerak-
ható pénzecskéjüket inkább ingatlanvásárlásba 
fektetik, vt^y a megbízható pénzintézetiben 
kamatoztatták. 

Biztosítási szakember létemre kénytelen va-
gyok igazat adni azoknak, akik megtakaritott 
tőkéjüket más tájakra viszik. Am felmerül a 
kérdés: mit tegyenek a családfők, akik korai, 
váratlan elhaláiozásuk esetére is megfelelően 
gondoskodni kívánnak hátramaradt famíliá-
jukról? Erre a kérdésre szeretnék most felvilá-
gosítást nyújtani. 

A biztosítási szakma beavatottjai tudják, 
hogy kétféle életbiztosítási mód v*n érvényben. 
Az egyik az úgynevezett elérés esetére szóló 
életbiztosítás, amikor a biztosított fél a kikötött 
idő tartamáig kötels a di jakat fizetni s ba meg-
éli a biztosítási Idő végét, ugy teljes összegében 
felveheti a kötvényében szereplő összeget. Per-
sze. ha időközben meghat ugy örökösei sem-
tén egvösszegben megkapják a szóbanforgo 
pénzt Ezt szaknyelven vegyes életbiztosításnak 
nevezik, mert a halál esetére és az elérés ese-
tére egyaránt vonatkozik. 
A / életbiztosításnak egy másik tormá ja a csak 

halálesetre szóló biztosítás. Ez alatt a j értendő, 
hogy aki például 15. 20. vagy 25 étré biztosít-
ja magát és időközben elhalálozik, ugy örökö-
sei azonnal megkapják a kikötött összeget. 

A biztosító társaságok azzal a taktikával dol-
goznak, hogv ügynökeik utján csupán a vegyes 
életbiztosítást erőltetik míg a halálesetre szó-
ló biztosítási módot valósággal titokban tartják. 
Mi énnek a magyarázata? A biztosító intézetek 
részére a vegyes életbiztosítás sokkal jobb és 
előnyösebb üzlet, mint a csupán halálesetre 
szóló életbiztosítás. Ez az oka annak, hogy Ma-
gyarországon a közönség körében jóformán 
csak minden ezredik ember tud arról, hogy a 
yegves életbiztosításon kívül az a másik élet-
biztosítási mód Is létezik. 

Mi tehát a leendő a kliensek számára? Aki 
halálának esetérc családjáról mindenképpen 
gondoskodni kíván, az kössön csupán halál-
esetre szóló élethizlositáM, amelynek dija a 
vegyes biztosítás méregdrága díjtételeivel 
szemben szírénV g»ranokba kerül. Ilyenformán 
a Családjáról is gondoskodik s arra is módja 
van, hogy a vegyes életbiztosítás és a ésak ha-
lálesetre szóló biztosítás fizetendő dijai kö-
zötti óriási különbözetei hánkba tehesse, 
amehhez ott bármelyik pillanatban teljes egé-
rében hozzájuthat. — Hangsúlyoznom kell, 
hogv ilvenforhián a bankba tett pénzének ka-
mataiból kényelmesen fedezheti azokat a dija-
kat, amclveket a cs»k halálesetre szóló életbiz-
tosítása után kell a biztosító intézet számára 
kiizzadnia« 

Soraim leközléséért ;t Főszerkesztő Urnák 
Őszinte köszönetet mondók. (Aláírás.) 

U S e b e s t y é n J ó z s e f és E n d r e ^ 

M -szomorúan tudalják fivérük 

I A. sebesíQfti Pál j 
Végt isz tesség 12-én, 

s íérdán 9 

H d e. 9-kór a zsidó, temető dn- £ 9 

§ | terméből. Részvétiétógatások mel- « 

• lőzésél kérjük. W 


