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Vasárnap újabb véres harcok voltak Becsben— 
34 külföldi kommunistát letartóztattak — A sztrájk 
az egész vonalon tovább tart — Burgenlandban 

is felborult a rend
■CTR—

A Hétfői Napló munkatársainak izgalmas tudósításai Becsből, Pozsony
ból, Sopronból és Hegyeshalomból

r Á vasárnapi nap Bécsben viszonylago-1 
San nyugalomban telt el. Ez a többé-ke- 
vésbé békésebb hangulat az újabb vihar] 
előtti csönd hangulata. Lappangó parázs 
ég a hamu látszata alatt: vasárnap haj-1 
Halban Bécs egyik városrészében, Her- 
'nalsban újabb véres zavargás volt, 
amelynek hat emberélet esett áldozatul. 
Ha tehát az osztrák hatóságok hivatalos 
és félhivatalos tudósításaikban arról szá
molnak be, hogy a császárváros vasár
napja békés nyugalomban múlt el, ezek
ből a közlésekből távolról sem lehet arra 
következtetni, hogy Bécsben a rend 
'helyreállott. Ellenkezőleg. Azon az egyet
len tényen kívül, hogy a villamosok Bécs 
utcáin újra forgalmat bonyolítanak le, 
•— egyelőre nagyon gyér forgalmat, — 
semmi sem szól amellett, hogy Bécs vá
rosában a normális élet jelenségei vol
nának észlelhetők.

Az első jelentős lépést a kibontakozás 
felé Seipel kancellár tette meg azzal, hogy 
megkezdte a tárgyalásokat a szociálde
mokratapárt vezetőivel. A kancellár kez
detben nem volt hajlandó tárgyalásokba 
bocsátkozni. Úgy látszik, meggondolta 
magát. Mint közvetlenül lapzárta előtt 
Pozsonyból kapott megbízható tudósítá
sunkban olvasható, Seipel kancellár va
sárnap folytatott tanácskozások során a 
szociáldemokrata képviselőket drámai je
lenetek közt megfenyegette azokkal a 
konzekvenciákkal, amelyekkel a zendü
lés folytatása járna. E fenyegetések kö
zött szerepelt az az eshetőség is, hogy 
francia vagy olasz csapatok megszállják 
'Ausztria területét. Ilyen körülmények 
között teljes a bizonytalanság Bécsben. 
Hétfőn délelőtt dől el, hogy a vasutasok 
és a postások megkezdik-e a munkát, 
vagy sem. Kritikus nap a keddi is, ami
kor az utcai harcok áldozatait fogják te
metni. A temetés ugyanis kilünö alka
lom újabb tüntetésekre azoknak, akik a 
Aendülés értelmi szerzőinek és messzebb- 
tnenő céljainak vak eszközei,
L ’A Hétfői Napló repülőgépen és autókon

Bécsbe, Pozsonyba, Hegyeshalomra és I 
Sopronba kiküldött munkatársainak je
lentéseit itt adjuk: |

Pozsony, Jullus 17. 
' Éjjel fél kettőkor érkezett.

(A Hétfői Napló munkatársa, aki vasárnap 
reggel a Légiforgalmi repülőgépén Bécsbe re
pült, jelen volt a bizalmiférflaknak a Favori- 
tenre összehívott gyűlésén, amely délutántól éj
félig tartott.

A szociáldemokrata munkásság blzalmlférflal- 
nak gyűléséről éjfél után autón Indultam el 
Pozsonyba, ahol külön hatósági engedélyt kel
lett kérnem arra, hogy a Hétfői Naplónak az 
alábbi tudósítást leadhassam.

Bécsben a helyzet teljesen bizonytalan. Sem 
a keresztényszoclallsta, sem a szociáldemokrata 
vezetőférfiak nem tudják megítélni, hová fog 
fejlődni Bécs és Ausztria sorsa. Az elmúlt éj
szaka szakadatlanul tárgyalások folytak a két 
párt vezetői között, aminek credményeképcn 
Seitz polgármester proklamációt bocsátott ki.

A proklamáció lényege az, hogy a szocialis
ták szervezete egyesült a rendőrséggel, vagyis 
az államhatalom szervezeteivel, hogy együtte
sen vigyázzanak a rendre. Ennek a proklamá- 
etónak szociáldemokrata körökben nagy jelen
tőséget tulajdonítanak abból a szempontból, 
hogy a proklamáció kiadását Seipel kancellár 
meghátrálásának minősítik, vagyis elfogadott
nak tekintik követelésüknek azt a pontját, 
amely szerint a rendőrség városi fennhatóság 
alá tartozik. Ebben az ügyben a keresztény
szocialisták természetesen ellenkező álláspont
ra helyezkednek. Bunder dr., a Reicbspost fő
szerkesztője ugyanis a következőket mondotta 
a Hétfői Napló munkatársának:

— Seitz polgármester proklamációja megha
misítása a tényeknek. A polgármester ur tör
vényellenesen cselekedett, mikor ezt a prokla
mációt Ilyen tartalommal adta ki. De tör
vénytelenül cselekedett abból a szempontból Is, 
hogy a szociáldemokrata munkásság kezébe 
fegyvert adott. A polgármesternek ezért a cse
lekedetéért felelnie kell.

Beszéltem ebben az ügyben Seipel kancellár 
sajtófőnökével, Ludwig dr.-ral Is, aki a követ
kezőképen nyilatkozott:

— Tény az, hogy Seitz polgármester jogilag 
nem volt felhatalmazva arra, hogy a Sehulz- 
bundot felfegyverezze. A lényeg azonban az, 
hogy sikerüljön a rend helyreállítása.

Egyébként Seipel kancellár a 
maga részéről is u 11 i á t u m o t 
adott át vasárnap d é 11 ű 11 a 
szociáldemokratapárt vezető

ségének.

amely szerint a helyzetnek politikai szempont
ból való higgadt megtárgyalását tartja szük
ségesnek. Seipel kancellár a szocaldemokrata 
párthoz Intézett ultimátumában kijelenti, hogy 

felajánlja lemondását abban 
az esetben, ha a s z o c I a 1 de m ok- 
rata párt képviselői lehetővé 
teszik, illetve biztosítják a par
lamentnek né hány napon belül 

való összehívását
és egyben biztosítják azt, hogy a parlamentnek 
ezen az ülésen nyugodtan lehet majd tárgyal
ni. Seipel kancellár lemondása ellenében azt is 
követeli, hogy még a parlament megnyitása 
előtt

szűnjék meg az általános 
sztrájk

és erre vonatkozóan a szociáldemokrata képvi
selők adjanak garanciát.

Seipel kancellár ultimátuma fölött vasárnap 
délután négy órakor indult meg a vita a szo
ciáldemokrata párt bizalmi férfiéinak gyűlé
sén. Ezen a tanácskozáson, amely délután 
négy órától megszakítás nélkül éjjel tizenegy 
óráig tartott, rendkívül

viharos jelenetek játszódtak le.

A jelentősebb felszólalók között elsőnek dr. 
Dauer Ottó ajánlotta elfogadásra Seipel kan
cellár javaslatát. Dauer Ottó Indítványát óriási 
viharokkal fogadták.

Fölállott ugyanis a vili amoskalauzok 
szakszervezetének vezetője, aki a szocialista 
mozgalmakban évtizedek óta Jelentékeny sze
repet játszik. A vlllamoskalauz erősen kifa
kadt és kijelentette, hogy a munkásságnak 
semmiféle körülmények között sem szabad 
Seipel kancellár ajánlatát elfogadnia.

A munkásság negyvenezer főből áll, eze
ket fel kell fegyverezni és ■ mai 
halaimat erőszakkal Is meg kell semmi

síteni.
Felszólalt a gyűlésen Frltz 

Adler l«, .ki r«P Ul«í«p«n érkeielt 
Zürichből. A felszólalások hosszú sora kö
vetkezett, amely végül is megújuló botrányok 
után határozathozatal nélkül fejeződött be.

A blzalmitcstület ugyanis a helyzet blzony- 
talunsógára való tekintettel nem meri ha
li r ozat ol hozni. A párt vezető tagjai ugyan
is semmilyen Irányban sem merik vállalni a 
felelősséget

Nem merik vállalni a felelősséget a hatalom 
átvétele tekintetében, de nem merik az ellen
kező szempontból sem vállalni a felelősséget —•

a munkásságnak a blzalmitestület ülésén meg* 
nyilatkozott állásfoglalásával szemben sem. 
Ilyen körülmények között, minthogy a bizalmi
testület az általános sztrájk kérdésében sem 
tudott végérvényes határozatot hozni,

az általános sztrájk h ét főn Is 
tart.

A rendőrség egyébként ma megpróbálkozott 
az utcai zavargások résztvevőinek előállítá
sával.

Vasárnap estig harmincnégy 
embert tartóztattak le.

mindenkiről kiderült, hogy külföldről érkeztek 
Bécsbe, legnagyobb részükről határozottan 
megállapították, hogy

Moszkvából jöttek.

A letartóztatottak közölt van a magyar szárma* 
zásu dr. Friedltfnder volt kommu
nista n é pb 1 z t o sh e 1 y e 11 e s.

De letartóztatták a Deutsehes Volks- 
theater egyik primadonnáját Is,

Lia Lootof, aki Jelen volt a somfaival esküdt- 
biróságl tárgyaláson, amely alatt rendkívül Íz* 
gatottnn viselkedett, majd végigjárta a bécsi 
munkásnegyedeket és mindenütt agitált.

Bécs utcáinak képéről nem lehet megállapí
tani, hogy holnapra miként alakul a helyzet. 
Mindenki tudja, hogy

a politikai tárgyalások eredmé-
' nyétől függ, lesznek-e további harcok. 
Minden előkészület megtörtént a harc fölvéte
lére és folytatására: úgy a munkásság részé
ről, amely fegyverekkel van ellátva, mint a 
rendőrség részéről is. A parlament előtt a 
munkások felfegyverzet ten állanak.

A Bécs felé vezető utak teljesen el vannak 
zárva a külvilágtól. Este hét órakor az a hir 
terjedt el, hogy a vonatok megindulnak. Csak
hamar kiderült, hogy ez a hir nem felel meg a 
valóságnak. Egészen bizonyosra lehet venni, 
hogy az általános sztrájk még bizonytalan Ideig 
fog tartani.

Nagy várakozás előzi meg az áldozatok te
metését. Egészen bizonyos, hogy a temetés al
kalmából viharos tünlclések lesznek, amelyek
nek kimenetele kiszámíthatatlan.

Vasárnap esle nyolc óráig harmincnyolc ha
lottat agnoszkáltak.

A legtöbb közöttük rendőr. A súlyosan sebe
sültek száma meghaladja a négyszázat, közUlüK 
több mint háromszáz élet-halál között lebeg. ( 
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A forradalmi Bécs vasárnapja
Bécs—-Hegye(halom, julius 17.

(A Hétfői Napló kiküldött munkatársának 
'Jelentése ) A bécsi zendütys viharos hullámai 
péntek óta Hegyeshalmon csapódtak le. Itt 
futott össze minden hir, ez volt az egyetlen 
hely, ahonnan pontos értesülést lehetett sze
rezni a világtól elvágott osztrák fővárosból. 
A forgalmi sztrájk kitörése után szombaton 
már utasokkal zsúfolt autók szivárogtak át 
a határon. A forgalom a bécsi zendülés csil
lapodásával ilymértékben növekedett. Va
sárnap délelőttre már valóságos

autójáratokat rendszeresítettek az élel
mes bécsi taxlsoffőrök Bécs éa Hegyes

halom között.
Szombaton már csak olyan utasok voltak, 
akik Bécsböl futottak, ma azonban a meg-

anyugtató hirek hallatára megváltozott 
helyzet.

A kiváncsi Budapest
Vasárnap a Budapestre érkező vonatokról 

egész sereg utas szállt le, okik valamennyien 
Bécsbe igyekeztek. Bécsben rekedt családok 
hozzátartozói mentek megnyugtató hírekért, 
azonban nagyon sokan csak puszta kíváncsi
ságból, érdeklődésből, hogy „megnézzék maguk
nak" a vihnrdulta császárvárost.

Vasárnapra látványosság lett ■ pestiek 
számára ■ forradalmi Bécs,

amely még szombaton este hnlálosvégü össze
csapások színtere volt. A hegyeshalomi állomás 
épülete mögött egész autópark táborozott. Va
lóságos autóbörze alakult ki az állomáson. Al
kudozó felek tárgyaltak és mindig sikerült meg
egyezni, mert a sofförök ugylátszik megérezték, 
hogy nem sokáig tart a konjunktúra és enged
tek a tarifából. Három-négy utas kapaszkodott 
fel egy autóra és összesen 120—150 schillinget 
fizetlek. Valahányszor vonat futott be az állo
másra, hosszú kocsisor Indult Bécs felé az or
szágúton.

Végig a csöndes Bécsen
A Hétfői Napló munkatársa is autón indul 

Bécs irányába. Az állomáson osztrák detektí
vek igazoltatunk, n határon egyenruhás, fegy
veres emberek. A kétszeres igazoltatás után ne
kivágunk az országúinak. Egymásután robo
gunk keresztül a községeken.

Nlcklsdorf, Zumdorf, Gersdorf, Neudorf, 
Pendorf, Lajta-Bruck, Stlcks-Neundl, Kel- 
bran, Schwandorf és a többi klnközségek- 

leljeaen nyugodt a hangulat,

mindössze annyiban különbözik a megszokott 
képtől, hogy az utcákon mindenütt két-három 
Ifékzubbonyos, tapossapkás

szövetségi védflr cirkál rövid, bunkószerü 
bottal a kezében.

A vörös karszalagos védőrök elég jámbor ki 
nézésüek .mindössze a vállukon keresztül öve
zett ententszij ad némi katonás jelleget nekik. 
Igazoltatás azonban már nincsen, sőt a legtöbb 
helyen tisztcsségtudóan szalutálnak az autósok
nak.

A Trlesll-uton kanyarodunk be Bécsbe, a 
régi rádióállomás tájékán.

Egymásután haladunk át azokon az utcákon, 
amelyek az utóbbi napok harctéri jelentése ré
vén váltak ismerőssé a közönség előtt. Az ellő 
meglepetés már a külvárosban fugád:

a sztrájkoló Becsben vígan csilingelnek a 
villamosok.

A xillamosvasulak tizemére nem vonatkozik a 
forgalmi sztrájk és a huszonnégyórás demon
stratív munkabeszüntetés után vasárnap haj
nalban rendesen megindult a villamosközleke
dés. Maga Béri képe alig emlékeztet a kétnapos 
csatára. Mintha nem marcangolta volna magát 
két napon át az egykor „gcmiitllch‘* város.

Az utcákon, ahol kél napon ál aortUzek ro
pogtak, most csak a villamosok cslllnge- 

lése, az autók kürtölése okoz zajt 
és ahol knrdlappal oszlatták a tömeget, olt 
most fehér falapátos közlekedési rendőrök di
rigálják szép svédlornás mozdulatokkal a for
galmat. A város képe aránylag nyugodt, de 
mégis lehet érezni, hogy valami lóg a levegő
ben. A rendőrség szigorú iilasitást kapott, hogy 
lehetőleg feltűnés nélkül xégezze munkáját. Az 
utcákról bevonták a huszlépésenkint felállított 
kettős őrszemek*' és helyettük apróbb őrjára
tok cirkálnak.

A Belvárosban, a Rlngcn vasárnap délben 
már a legtöbb kávéház nyitva van.

A terrnszokon rengeteg ember. Nyugodtan reg
geliznek. Csak szeszesital nincs. Puska helyett 
kiflit ropogtat a bécsi polgár.

A fnrrndnlmnt vnsárnap mór csak az üvöl
töző rikkancsok képviselik, akik az „Arbeiter 
Mlttcllung" ciniii kiadással rohannuk végig u 
városon. Az emberek vásárolják n lapot, de 
nem nagy buzgalommal.

Bejutunk a pénteki csatatér közepébe.
A Burgszinháznál, az Opera elölt, az Imperiál 
tájékán kisebb csoportok ácsorognak. A golyó
verte falak snkolalút bámulják. A Balcnbcrger. 
slrassen kérésziül a Justizpalasthoz érünk. 
Még mindig

Ijesztő a pusztulás képe.
Irodaszolgák szedik össze a szétszórt iratokat. 
Egy ott álldogáló igazságügyi tisztviselő pontos 
felvilágosítást nd a pusztulásról. Rengeteg pő- 
tolhatatlan Irat égett el. A telekkönyvek és nz 
állami levéltár nagyrészét sikerült megmenteni.

A forradalom nem ölte ki a becsi polgárból 
n kedélyes humort.

A sztrájk első napján, mikor az aulótaxikból 
kiráneigóllák az utasokat, a Schutzbund embe- 
rel kissé erélyesen bántak el egy szikár, ősz 
hajú úrral, aki autón hnlndt n Ü ingen. Az öreg- 
br nyugalmason tábornok volt, A veszekedésre 

rendőr került oda, akinek méltatlankodva 
mondta:

• - Mégis csak felháborító, hogy egy volt ge
nerálissal igy bánnak.

Farkaaazemet néznek a szocialisták, a kommunisták 
ás a csőcselék

A Gürtlen túl kijutunk a munkás
negyedekbe.

Végighajtunk a forradalom had
kiegészítő terepén. A X., XIII. kerü
let, a Favoritén, az Óttakrlng, a 
Hernals utcáin járunk. Innen kerül
tek ki a köztársasági védőszövetség 
karhatalmi csapatai, de Innen Indul
tak rombolni a tüntetők. Itt, külö
nösen a Hernalsban még ma Is 
farkasszemet néz a szocialisták, a 
kommunisták és a csőcselék félel

metes háromszöge.
Rengeteg schützbundista van az utcá
kon. Állandóan vitatkoznak, hangosan 
tárgyalják az eseményeket. A horog
kereszteseket, a frontharcosokat emle
getik. Dicsekednek, hogy a jobboldali 
szervezetek nem mertek megmozdulni. 
örülnek is ennek, mert, ha a fronthar
cosok közbelépnek, akkor nem csak a 
csőcselék, hanem a szocialisták is kelle
metlen helyzetbe kerültek volna talán.

Magyar név a forradalom 
veszteséglistáján

Újra vissza a városba. A mariahilfl mentő
állomáson megnézzük a halottak és sebesültek 
listáját.

ötvenegy halott és háromszázegynéhány 
sebesült.

Néhány név azonban többször is szerepel, kü
lönböző ortográfiával. Ezek azonosak, végleges 
veszlcséglista még nincsen összeállítva.

Az első halott: rendőr.
Johan Zlndraéck 23 éves közrendőr, a bécsi

A vasárnapra virradó éjsza
kán újabb három halott

Szombatról vasárnapra virradó éjszakás szór
ványosan kiújult a harc.

A Hernals újra megmozdu.
Szombat délben ’/tl-kor a Rotsergasscn cirkáló 
6 tagú rendőrőrjáratra lövéseket adtak le. A 
rendőrök visszalőttek: eredmény 3— n____ ■ -* —
össze a rendőrség és a csőcselék. Itt újabb 
halottat követelt a harc.

Éjszaka ugyancsak a Hernalsban egy 
kommunista csoport megtámadta a szo
cialista Schutzbund egyik hatfőnyi őr

járatát.
Percekig ropoglak a fegyverek. Az őrjárat ve
zetőjét, Franz Müller vasmunkást több golyó 
érte és a szerencsétlen ember meghalt. Később 
rendörök érkeztek és szétszórták a koinmunis- 
iákat. Romélik, hogy ezek voltak az utolsó 
áldozatok.

A belvárosba visszaérve, a Bank’gasseban, a 
magyar követség épülete előtt rend és nyuga
lom fogad. A Wienzeilen, az Arbeiter Zeitung 
palotája előtt sokan álldogáltak.

Scitz polgármester felfegyverzi a szocialistákat
A Reichsratshausén a Rathaus előtt nagy 

csoportosulás. A Schützbund emberei tolong
nak a kapuban.

Scitz polgármester proklamációt bocsáj- 
tolt ki, amelyben bejelenti, hogy „Gemeinde 
Sicherheilsmachc" néven uj karhatalmat 
szervez és

felszólítja a SchUtzbund tagjait, hogy 
jelentkezzenek fegyveres szolgálatra.

A proklamáció szerint a rendőrség meg
erősítésére akarják felhasználni az őrséget. 
A polgárság azonban megdöbbenve gondol 
arra, hogy ez a tény tulajdonképpen a 
munkásság felfegyverzését jelenti a fegyver
leien polgársággal szemben. Valószínű az is, 
hogy

a munkás karhatalom megszervezése 
óvintézkedés a szocialisták részéről a 
vidékről felhozott, paraszt legénységből 
álló katonai ezredek esetleges ellenforra

dalmi felhasználása ellen.
A katonaság különben eltűnt az utcákról. 

Csak a középületek belsejében vannak el
helyezve rohamsisakos gyalogosok. A pol- 
gármester felhívására nagyon sokan jelent
keznek szolgálatra a községi biztonsági őr
ségbe.

Délben kihirdették a munkáslakta negye- 
dekben, hogy délután 4 órakor a bizalmi
férfiak nagygyűlést tartanak a Favoritén és 
itt döntenek a továbbiak felöl.

Át Arbeiter Zeitungnál úgy Informálták 
a Hétfői Napló munkatársát, hogy a 
forgalmi és posta sztrájk rövidesen meg
szűnik. Az utcai harcok áldozatainak 
eltemetése után lefújják a sztrájkot, ami 

előreláthatóan keddre várható.
A délutáni órákban, mikor visszafelé ke

resztül jöttünk a városon a munkás bizal-

Összetűzések Nyugatmagyarországon
Sopron, julius 17.

(A Hétfői Napló soproni tudósítójától.) 
'a 

A
bécsi események folytán Sopronban ésA

város környékén nagy a nyugtalanság.
lakosság körében

a legkülönfélébb rémhíreket kolportál- 
ják

s igy nőttőn nő az izgalom, amit csak fo- 
koz nz, hogy Bécsböl Pozsonyba a vasár
napi napon különböző ellentétes hirek ér
keztek. Midőn a déli órákban az első meg
nyugtatónak látszó hirek megérkeztek ide,

Innen a szombaton Bécsböl Ideérkezett 
menekültek jórésze kocáit. Illetőleg 
p"tót fogadott a azon vÍM*M*rt az

Sopronban
som falsai pör felmentett s ttjairól, 

Tscharmann Jeromosról a annak csa
ládjáról, aki Sopronba érkcsett

s itt Grafft József volt frQnlharcosparancs-

A szomszéd utcában sorliiz ropogott, a rend
őrt azonban nem hagyta el a hagyományos 
bécsi „gemütllchkeit" és vállatvonva mondotta:

— Hja, jetzt ham’a in Austria nur a g'neral. 
As öregur kérdően nézett rá:
— Noja t’generalaztrajk.
A forradalom tehát nem tette tönkre a bécsi 

kedélyességet.

forradalom első 
Kolin kalauz. A 
golyó. Magyarok

áldozata. A második Kari 
villamos perronján érte a 

„ .. . ____ után kutatok. A sebesültek
között egy magyar név: Horváth. Lőtt sebbel 
fekszik egyik kórházban. Félig eszméletlenül 
szedték fel. A keresztnevét nem tudják. Több 
magyar név nincsen. A sebesültek között na
gyon sok a rendőr. Két felügyelő is van közöt
tük. Feltűnő, hogy a rendőrök legtöbbje “ 
sebet szenvedett.

A tüntetőknek tehát fegyverük volt.
A rendörfőnökség épülete előtt nagyobb kar
hatalmi osztag. A kapu előtt eldugva két gép
puska. Egy magasrongu tisztviselő elmondja a 
logutóbbi órák’ eseményeit.

lőtt

------ ---------- „ sebesült.
Négyóra tájban a Roscnstcingassen ütközött 

miak már lassan szivárogtak' a Favoritén 
felé a naggyülésre.

Az Ostbanhof körül körülbelül száz-száz
ötven főnyi földmivescsoport, félig paraszt, 
félig amerikai szabású pantallós emberek. 
Vitatkoznak, tárgyalnak, alkudoznak néhány 
sofTőrrel. Egy-két zamatos jóízű marnnr 
káromkodás hallatszik. Odafigyelek:

Amerikás magyarok.

Bécsen keresztül igyekeztek hazafelé és a 
vasutassztrájk miatt nem folytathatták út
jukat. A sofförök valamennyiben egy-egy 
milliárdos amerikai farmert sejtének. Tiz- 
lizenöt-husz dollárt kérnek tőlük személyen
ként Hegyeshalomig. A magyarok nem áll
nak kötélnek. Boszusan morognak, de elha
tározzák, hogy nem hagyják zsarolni magu
kat, inkább megvárják, mig megindulnak a 
vonatok.

Másfél órai körutazás után hagytam el 
Bécset. Hegyeshalom állomáson változatta- 
nul nagy a forgalom. Az osztrákok átveszik 
a Bécs felé irányított élelmiszerküldeménye
ket. Az állomáson a bizonytalan kurzusra 
való tekintettel nem fogadják el az osztrák 
pénzt. A határállomáson működő rendőri 
kirendeltség állandó permanenciában van.

A Bécsböl hozott tiltott röpiratokat el
kobozzák a detektívek.

A kirendeltség vezetője telefonon állan
dóan érintkezésben áll a belügyminiszté
riummal és jelenti a Becsből érkező híre
ket, amelyek azonban csak az egykori csá
szárváros nagyrészt helyreállt nyugalmáról 
számolnak be, ahol a színházak csak a nyári 
szünet miatt nem játszanak és vasárnap éj
szaka, a forradnlom utóestéjén már nyitva 
vannak a lokálok

Ság! Pál.

noknál szállt meg. Tscharmannék Grafflék 
soproni házában töltötték zárt ajtók mö
gött a vasárnapi napot.

A Sopronba érkezett hírek szerint

az egész Burgenlandban ■ lakosság 
körében rendkívül nagy az izgatottság, 

noha a nap folyamán Bécsböl többlzben 
érkezeit megnyugtató hir. De ennek elle
nére, miután a legkülönbözőbb rémhírek 
keltek szárnyra, a felizgatott lakosé*'"''' 
alig lehet lecsillapítani.

Somfalván — mint értesülünk —

vasárnap sorozatos incidensek fordul
tak elő. A Schutzbűndlerek nagy tömeg
be csoportosulva járkálnak a helység 

utcáin ,

A tartományi kormány attól tartott, hogy 
Somfáivá véres zavargásoknak lesz a szín
helye s ezért vasárnap

számos munkúsparancsnokot küldött 
Somfaivára, akik megakadályozták a 
nagyobb zavargásokat « Igv csak ap-

róbb incidensek, tüntetések fordultak 
elő.

Felgyújtották Tscharmann 
kocsmáját

Sopron, julius 17, 1
Vasárnap délelőtt Bánfaiváró] Saváé 

nyukutra ment át egy magyar levente, 
hogy bátyját meglátogassa. A testvérek! 
egy vendéglőben diskuráltak.

— Mit akartok li Schutzbundlerek —» 
monda a magyar fiú majd átjövünk 
egyszer ide mi, magyar leventék és ki* 
verünk benneteket Burgenlandból.

E szavakra a másik testvér öccsérd 
támadt és

hasbaszurta.
A magyar fiatalembert súlyos sérülésével 
kórházba szállították-

Az éjjel Schutzbundlerek
megszállták a Wienerneustadt—Sop

ron közötti országutat.
A falvakban 10—12 tagú Schutzbundler* 
csapat táborozik ,akik minden jármüvet! 
feltartóztatnak s csak azt engedik toe 
vább, akiknek a savanyukuti Landes* 
regierungtól igazolványa van. Érdekes, 
hogy a Schutzbundlerek jól beszélnek! 
magyarul és legtöbbjük magyar cmig-* 
ráns.

Somfaivárói érkezett hir szerint a tö* 
meg

felgyújtotta Tscharmannék kocsmá
ját és malmát.

Tscharmann Józsefet és feleségét, akiH 
továbbra is Savanyukuton maradtak, ál
lítólag

letartóztatták.
A tömeg haragja Fleimbauer József som* 
falvi plébános, a Tscharmann fivéred 
nagybátyja ellen fordult, akitől követek 
lék, mondja meg, hol tartózkodik a mái 
sik, megszökött Tscharmann-fiu. Annak-* 
idején ugyanis a plébános rejtette el aí 
Tscharmann-testvéreket és most azt hi* 
szik, hogy a megszökött Tscharmannt is* 
mét ő rejtette el.

.Vasárnap este
a haláron elfogták és Sopronba szál
lították Király József ismert kom

munistát és négy társát.
Király annakidején szerepelt a Rákosi-* 
ügyben, de megszökött. A rendőrségért 
most folyik a kihallgatása, hogy miért jött 
át magyar területre. A feltevés az, hogy 
Királynak

szerepe van a bécsi mozgalmakban 
és feleimében szökött meg Ausztriából.

Bécsi jelentés a budapesti 
osztrák követségre

A Hétfői Napló tudósítója vasárnap dél* 
ben érdeklődött a budapesti osztrák követ
ségen aziránt, hogy milyen értesülés érke* 
zett Bécsböl a követségre. Az osztrák kö
vetségen kijelentették, hogy

Bécsböl kerülő utón, Pozsonyon át 
vasárnap délelőtt érkezett egy jelentés, 

amely megnyugtató hírekről szól. Ez í 
bécsi jelentés közli, hogy Seitz bécsi polgár* 
mester Seipel kancellárral vasárnap reggel 
a következőket közölte:

A forgalmi sztrájk meghatározatlan 
Idejű, a bécsi gyáripari éa üzemi mun
kások sztrájkja 24 órás. A szocialdemok* 
ralapárt vezetősége felhívja a munkássá* 
got, hogy minden tüntetéstől tartsa ma* 
gát távol a tartózkodjék otthon.

Minden olyan hír — mondja a bécs! 
jelentés, —

mintha az osztrák kormány lemon
dott, vagy állása megrendült volna, 

nem felel meg a valóságnak.
Az osztrák követségen ennek a szűkszavú 

jelentésnek első részét úgy értelmezik, hogy, 
Seitz polgármester a szocialdemokratapárt- 
tal való megbeszélés után tette Seipel kan
cellárnak azt a közlést, hogy a forgalmi 
sztrájk még meghatározatlan ideig tart, 
azonban az ipari munkások már csak hu
szonnégy órán át sztrájkolnak, igy tehát —.

a munkásság határozata szerint — hét
főn a munkát megkezdik.

Helyreállt Béccsel a repülő
gépforgalom

B««, 1927 jullu. 17. ’ 
(Bécsi külön tudósítónk jelentése. 

Budapestre repülőgéppel érkezett déli 
12 órakor.)

Vasárnap reggelre Bécs egész területén meg- 
indult a közlekedés. As autók és autótaxik is 
rendesen közlekednek. A jármüveket hz utvo* 
nalakon sehol nem tartóztatják fel. Minden
felé rendőri őrjáratok cirkálnak, ügyelnek a 
rendre és a normális utcai forgalom lebonyoli* 
tására.

A KVrtnerstrasse és m aspernl repülőtér 
között la megindult vasárnap reggel az 

nutóközlekedés,
mely a tegnapi napon csak a város határéit



Badipegt, 1927 Julim 18. hÉÍFÖl NAPLÓ
közlekedhetett. Az asperni repülőtéren vasár
nap már

rendszeresen bonyolítják le a szomszédos 
országokkal való repUlftgépforgalmat.

Szombaton tudvalevőleg csak Bécs és Buda
pest között volt légi közlekedés. A Bécs—Ber
lin, Bécs—München, Bécs—Prága közötti repü
lőgépjáratok nem közlekedhettek. Vasárnap 
reggel

az asperni repülőtér parancsnoksága rádi- 
I ón felhívta Budapestet
és a Magyar Légiforgalmit kérte, hogy telefo
non jelentse a müncheni és berlini repülőtér 
parancsnokságának, hogy

Véres összetűzések a vasárnapra virradó 
éjszakán

Bécs, julius 17.
, A „Sozialdemokratische Mitteilungsblatt** 
iz eddigi eseményekről szóló tudósításában 
a Hernals külvárosi kerületben történt ösz- 
szeütközésröl is közöl részleteket. Ezt a Her- 
nalsi főutcán lévő rendőrőrszobának a cső
cselék által péntek éjjel történt megtáma
dása előzte meg. Az utcai csőcselék kidobál
ta az őrszoba berendezését az utcára cs ott 
meggyujtotta.

A tűzoltóságot eleinte Itt Is megakadá
lyozták az oltási munkálatokban,

mint az igazságügyi palotánál.
A szombatról vasárnapra virradó éjjel a 

késő órákban történt

összeütközések komolyabbak voltak.
Nagyrészt fiatalkorú elemekből álló csopor
tok gyülekeztek a kerületi kapitányság kö
zelében és fenyegetően léptek fel az őrséggel 
szemben, amely a levegőbe lőtt és igy hárí
totta el a támadást. Ennél a támadásnál

hárman sebesültek mc.
r Az éjszakai órákban a Roscntin-utcai 
jendörörszoba előtt gyülekeztek a tüntetők.

Az őrség éles lövéseket adott le,
'de senki sem sebesült meg. Az őrszoba elle
ni újabb támadáskor az őrség ismét tüzelt 
a támadókra, aminek következtében

több áldozat akadt.
'Az összetűzések egymásután ismétlődtek, 
mig végre sikerült az őrségnek az egész 
környéket lezárni. A legutolsó összeütközés 
alkalmával, a mentők jelentése szerint,

két ember meghalt,
többen súlyosan megsebesültek.

Ezek a felelőtlen fickók a kerület más ré
szein is folytatták gonosz üzelmeiket. A gyer
mekbarátok egyesületének egyik barakját is 
megostromolták és megtámadták az ott elhe
lyezett védőörséget. Itt ismét megkísérelték, 
hogy

felgyújtsák az őrszobát.
Á rendőrségtől való félelmében a csőcselék
V torlaszokat emelt.
A rendőrség folytonos lövöldözés közepette kí
sérelte meg az utcák megtisztítását. Ennél a 
munkánál egy menekülő védöörségi embert
, az egyik garázdálkodó kommunista háláló- 
'A san találta.
Azonkívül egy közúti vasúti alkalmazottat és 
feleségét, akik az ablakon néztek ki,

szintén agyonlőtték,
egy rendőrfelügyelőt pedig 

leszúrtak.
Sok sebesültet kellett kórházba szállítani.

A szomszédos Ottakring-kerülclben a helyzet 
egyideig

szintén fenyegetőnek látszott 
és csak estefelé adott helyet a megkönnyebbü
lésnek.

Ezektől az összeütközésektől eltekintve a va
sárnap az egész városban nyugodtan mull el. 
A belvárosban nemcsak a gyalogjárók for
galma csökkent a délután folyamán, hanem a 
délclöttel szemben igen kevés autón utazót le
hetett látni. Ez azonban korántsem jelentette 
azt, hogy az autóvezetők is csatlakoztak a köz
lekedési eszközök sztrájkoló alkalmazottaihoz, 
hanem inkább teljes kimerülésükre vezethető 
vissza, minthogy a közúti vasúti sztrájk foly
tán a bécsi bérautókat nagyon is igénybe vet- 
ték. Leggyakrabban a szürke fogházautókkal 
lehetett találkozni, amelyek a kerületi kapi
tányságokról vitték a letartóztatottakat a 
rendörfökapitányságrra vagy pedig a törvény
széki fogházakba. ., ..

y ..... .  ’ Bécs, julius 17.
Épp úgy, mint a „Sozialdemokratisches Mit- 

leilungsblalt’*, amelyik a tegnapi események 
okozóinak a kommunista ifjúságot tartja, a 
Hervci sajtóügynökség is úgy értesül, hogy 

’ a bécsi eseményekben Moszkva keze is 
benne van.

A fenti sajtóügynökség idézi egy orosz sze
mélyiség nyilatkozatát, aki azt mondotta: „Ér
zem moszkvai hazámfiainak kezét.'*

Ugyancsak ez az ügynökség jelenti, hogy 
Plck kommunista vezér, aki tegnap érkezett 
meg repülőgépen Moszkvából Berlinbe, tegnap 
éjjel Bécsbe érkezett.

Bécs, julius 17.
r Az igazságügyi palotában talált halottakról 
szóló híresztelés valótlannak bizonyult. Három 
rendőr, akiket a rendőrség mint eltűnteket ke
zelt, a szombatra virradó éjszakát egy csator
nában töltötte, ahol tegnap délelőtt találtak 
rájuk. Hasonlók épen menekült ói család egy 
szellőztető. aknába,. Jiogy. « ?l$l megmcnc-

Münchenből és Berlinből a légi jármüvek 
elindulhatnak Bécsbe,

mert a rendszeres légi összeköttetésnek már 
nincs akadálya.

A Bécs és Budapest közötti légiposta is rend
szeresen közlekedik. Vasárnap már a külföldi 
államok transil-csomagjail is továbbították Bé
rsen út Budapestre. A Magyar Légi Forgalmi 
rt. első ilyen transit szállítmányában Berlinből 
Bécsbe érkező kísérleti célokra szolgáló tengeri 
malacokat továbbítottak Pestre.

Egyébként a Légiforgalminak, amelynek re
pülőgépjein szombaton 24 utas utazott Bécsböl 
Pestre, vasárnap a rendes járatain kívül 3 kü
lön gépe is érkezett ide Budapestről.

küljenek és jónéhány óra múlva tudták csak 
megtalálni őket.

Újabb esti jelentés az osztrák 
követségre

A budapesti osztrák követséghez kerülő 
utón vasárnap este a következő távirat ér
kezett:

Seitz polgármester saját hatáskörében pol
gárőrséget szervezett azzal a kimondott ren
delettel, hogy a szövetségi rendőrséggel való 
együttműködést biztosítsa s ezáltal a zavar
gások újabb fellángolásával hatásosabban 
tudjon szembeszállni.

Az utca képe vasárnap délelőtt vissza
nyerte normális színezetét. A közúti villa
mosvasút és automobilközíekedcs teljes mér
tékben helyreállolt. Már ez látható jele an
nak, hogy a huszonnégyórás tüntető sztrájk 
véget ért.

A mai napot arra használják fel, hogy 
a közlekedési sztrájkot, vagyis a szövet
ségi vasutak, távíró és távbeszélő 
sztrájkját, melyet tegnapelőtt bizonyta- 

__lan időre mondottak ki, befejezzék.

Á politikai eszmecseréknek, amelyek a 
legutóbbi napok eseményeit követni fogják, 
kétségtelenül el kell jutniok a megfelő hely
re, vagyis a parlament elé.

Arról, hogy a nemzetgyűlést mikor hív
ják össze, tárgyalás folyik a kormány 

és a politikai pártok vezetői között.

A kormánynak az az álláspontja, hogy a 
nemzetgyűlés tárgyalásainak szabadságát 
biztosítani kell. Ehhez tartozik az is, hogy 
a közlekedési sztrájk a nemzetgyűlés össze
hívása előtt véget érjen.

Seitz polgármester 
nyilatkozata

Bécs, julius 17.
Seitz polgármesternek a „Sozialdemokra

tisches Mitteilungsblatt" mai harmadik számá
ban a fegyveres városi polgárőrség alakítására 
vonatkozó fölhívását a tegnapi újabb véres ese
ményekkel indokolják meg, amelyek halálos 
áldozatokat követeltek.

Kérdést intéztem erre vonatkozólag Seitz 
polgármesterhez, aki a következő választ 
adta:

— Ennek' az állapotnak véget kell vetni.
Meg kell szünniök a további véráldozatok

nak. ,ü:

A magyar kormány és az ausztriai helyzet
Abécsi események a magyar hatóságokat 

is élénken foglalkoztatják. Vass József nép
jóléti miniszter, az Inkcn nyaraló Bethlen 
István gróf miniszterelnök helyettese, va
sárnap délelőtt is hivatalában tartózkodott 
és sorozatos tanácskozásokat folytatott. A 
népjóléti miniszter már reggel 9 órakor hi
vatalában dolgozott, előbb a debreceni vá
rosi kórház ügyében folytatott hivatalos 
megbeszélést, majd jelentéseket kapott a 
legújabb bécsi eseményekről és utasításokat 
adott különböző intézkedések foganatosítá
sára. Ezekről a magyar kormányintézkedé
sekről

teljesen beavatott helyen
vasárnap délben a következőkben tájékoz
tatták a Hétfői Napló munkatársát:

— A magyar kormány teljes nyugalommal 
várja a bécsi helyzet kialakulását. Nyugta
lanságra nincs semmiféle ok. A miniszter
elnököt helyettesitő Vass József népjóléti 
miniszter a vasárnapi nap folyamán intéz
kedett, hogy

a vonatok továbbra Is menetrendszerűen 
Induljanak el, éppen úgy, minthogyha

Gyűjtenek az utcai harcok áldozatai 
és sebesültjei számára

. Bécs, julius 17.
(A Hétfőt Napló bécsi külön tu

dósítójának jelentése. Érkezett 
repülőgépen, délután 5 órakor.)

Becsben az általános hangulat kezd mind
inkább bizakodóvá válni. Vasárnap délelőtt 
és a déli órákban a város képe jórészt olyan, 
mint máskor vasárnap. Nagyobb csoporto
kat, tüntető munkástömegeket, sebesülteket 
szállító autókat már nem lehet látni az utca-

El kell hárítani városunk fölül a rettenetes gaz
dasági katasztrófa bekövetkezését és a köztár
saság fennállásának veszélyeztetését.

A polgárőrséget munkásokból, tisztviselőkből 
és a köztársasági védőszövetség tagjaiból ala
kítják meg. »

A lap a szociáldemokrata pártelnökség és 
a szakszervezeti bizottság határozatát is közli, 
amely a polgárőrségbe belépő minden egyes 
személy proletár! kötelességévé teszi, hogy a 
polgármester és az általa kijelölt parancsnokok 
utasításait kövessék, a legszigorúbb fegyelmet 
tartsák és minden könnyelmű, fegyelmezetlen 
és rosszindulatú elemmel szilárd akarattal és 
határozottsággal szembeszálljanak, akiknek 
fellépése csak újabb vérontásokhoz vezetne.

Hasonló felszólítást intézlek a munkássághoz 
is. A pártvezelöség egyben

ma délutánra összehívta a bécsi párt
bizalmiakat.

Fel lehet építeni újból az 
igazságügyi palotát

Bécs, julius 17.
A tűzoltóság főparancsnokának a Socialde- 

mokralisches Milteilungsblallban közöli nézete 
szerint a felgyújtott igazságügyi palotát

Ismét fel lehet építeni.
Az alapfalak megmaradtak, épugy, mint a 
külső falak. A palota belsejében mindenesetre 
nagy a pusztulás. A tetők és a lépcsők beom
lottak. Beomlott a tetőszerkezet egy része és a 
legfelső emeletek. Az épület némely része azon
ban teljes épségben maradt. .4 telekkönyvek 
tekintélyes része és a levéltár egy része is meg
maradt. A könyvtárt a közelben levő parla
mentbe vitték. Az épületet körülvevő utcák
ban, valamint az előtte elterülő parkban, min
denütt iratmaradványok láthatók szétszórva, 
amelyeket a tömeg pénteken az utcára haji
gáit. Ócska, elsárgult lapok váltakoznak leg
újabb keltezésű iratokkal.

A parlament épületében nem esett jelentő
sebb kár,

bár az épület előtt órákhosszat tartott a lö
völdözés. A főhomlokzat három ablakán lö
völdözések nyomai látszanak. A hátulsó hom
lokzat egyik leszakadt faldarabkáján egy lö
vés nyoma áltszik.

„Szervezett forradalmi akció“
Párls, julius 17.

A francia lapok' a bécsi eseményekkel fog
lalkozva kiemelik, hogy a gyors kitörés és a 
sztrájk proklamálása arra mutat, hogy

szervezett forradalmi akcióról

van sző, azonban a Temps és néhány más lap 
fentartással fogadja azokat a híreket, hogy a 
bécsi felfordulás kommunista mozgalom ered
ménye.

Bainville a tibetiében francia belpolitikai 
szempontból azt a tanulságot vonja le a bécsi 
eseményekből, hogy a szocialista akciók mö
gött mindig forradalmi és kommunista szán
dékok rejlenek és rámutat Léon Blum politi- 
kájának veszedelmére. Külpolitikai szempont
ból igen pesszimisztikusan ítélik meg a hely
zetet, mert a bécsi események alkalmat adhat
nak

akár a Relchsvvehr, akár az olasz fasisz
ták beavatkozására.

Felszólítja a nagyhatalmakat, hogy a veszede
lem lokalizálására haladéktalanul kezdjenek 
diplomáciai tárgyalásokat.

Bécsben semmi sem történt volna.
De súlyt helyez a kormány arra is, hogy az 
élelmiszereket szállító vonatok közlekedje
nek. Ebben a tekintetben a helyzet az, hogy 
az osztrákok csak azokat az élelmiszerszál-, 
litó vonatokat veszik át, amelyek Bécs la
kóságának élelmezésére szolgáinak, a tran- 
zitókocsikat nem engedik át. De intézkedett 
a miniszterelnökhelyettes abban az irány
ban is, hogy

a Becsből és Ausztriából haza igyekvő 
magyarok minden akadály nélkül visz- 
szatérliesscnck. A határállomásokon 

szigorú igazoltatás folyik,

aminek egyetlen oka az, hogy a kommu- 
nista-gyanus egyének Magyarországtól tá
voltartassanak. Azok az idegen állampolgá
rok, akiknek útlevelük rendben van, termé
szetesen átjöhetnek a magyar határon.

Vass József helyettes miniszterelnök 
egyébként épp úgy, mint eddig is naponként, 
vasárnap délelőtt is, beszél telefonon Bethlen 
István gróf miniszterelnökkel Ínke pusztán. 
De jelentést telt a népjóléti miniszter termé
szetesen Horthy Miklós kormányzónak is.

kon. Á város egyes részein alig látni embe
reket, sok helyütt egészen kihaltak az ut
cák. Vasárnap'lévén, az üzletek zárva van
nak, azonban egyetlen olyan üzlethelyisé
get sem lehet látni, melynek* redőnyét nem 
húzta volna le bezárás elölt a tulajdonos. 
Nyilván féltek az üzletek tulajdonosai at
tól, hogy a tüntetések megismétlődnek, a 
tömeg beüti az üzletek kirakatait és kifosztja 
a bolthelyiségeket, ' ' ' ' '

Több bécs! kávébáz és étterem, Bécs bel
városában Is. vasárnap a késő délutáni 

órákban zárva volt.
A város egyes utcáin jóformán * <

csak rendőröket és katonákat látni, 
akik utcai járőr és posztszolgálatot tel

jesítenek.
Az igazságügyi palota, a nemzeti tanács 

helyisége köré katonai kordont vontak, oda 
járókelőket nem engednek.

Az utcai közlekedés sima lebonyolítására 
külön rendőri és katonai készenlétet vezé
nyeltek ki. A csöndes vasárnapi Bécsben az 
egyetlen zajt az utcákon a zsúfolásig megra
kott rendőri és katonai teherautók robogása 
idézi elő. A villamosok Becs egész területén 
zavartalanul közlekednek. A déli órákban az 
utcákon, főként a főútvonalakon, nyugodtan 
közlekedő autókat és autótaxikat látni.

A bécsi szociáldemokrata pártvezető
ségben és valamennyi bécsi szakszerve
zet helyiségében vasárnap délelőtt és a 

déli órákban mozgalmas élet volt.
Az egyes szervezetek vezérei és bizalrai- 

férfiai órákon át tanácskoztak a helyzetről 
s az elterjedt hírek szerint a délutáni órák
ban a szociáldemokrata párt vezetősége ta
nácskozást tart a helyzetről, amelynek ered
ménye minden valószínűség szerint az lesz, 
hogy

proklamáció! bocsájtanak ki, amelyben 
a munkásságot felszólítják, hogy hét
főn reggel haladéktalanul kezdje meg a 
munkát Bécsben és bécskörnyékl gyá
rakban, iparvállalatokban és üzemekben.

Minden valószínűség szerint a bécsi szociál
demokrata párt, amely a vasárnapi napon 
többizben megfontolás tárgyává tette a for
galmi sztrájk megszüntetésének, illetőleg 
további fentartásának kérdését, elhatározta, 
hogy,

kiáltvánnyal fordul a bécsi vasutasok
hoz a postai, távlrdal, telefonszolgálatot 
lebonyolító tisztviselőkhöz, alkalmazot
takhoz. munkásokhoz s a kiáltványban 
felhívja őket orra, hogy hétfőn ’ ’-nje
nek meg munkahelyeiken s rendes 

munkájukat lássák el.
A szociáldemokrata párt hir szerint elha

tározza azt is, hogy a nyomdai szakszerve
zet utján, felhívást intéz a szedőmunkások
hoz, gépmesterekhez s általában a nyomdai 
munkássághoz, amelyben felszólítja őket, 
hogy hétfőn álljanak munkába s igy remény 
van arra, hogy

a bécsi lapok a hétfői napon inár za
vartalanul megjelenhetnek.

A bécsi szociáldemokrata nárt vezetősége 
s az egves bécsi szakszervezetek vasárnap 
mozgalmat indítottak meg a szociáldemok
rata párt kebelébe tartozó i hni

szakszervezetek azon tagjainak segélye- 1 
zésére és támogatására, akik a bécsi za- * 

vargásokban megsebesültek.
A párt segélyezi a zavargások alkalmával 

elhunyt tagjainak hozzátartozóit, valamint a 
kórházakban fekvő s hosszabb ideig tartó 
ápolásra szoruló tagjainak családjait.

Járnak a villamosok
Becsből érkezett megbízható információk 

szerint a villamosvasutak forgalma ma reg
gel óta megindult.

A szakszervezeti tanács Bécsben ma dél
után fog dönteni arról, hogy a vasúti forgal
mat hétfőn felvegyék-e vagy, sem.

Bécsi utasok 
a budapesti szállókban

A bécsi eseményekkel kapcsolatban az a hit 
terjedt el, hogy a véres zendülés folyománya- 
kép igen sok bécsi lakos menekül külföldre, 
főleg Budapestre. Erre vonatkozólag érdeklő
désünkre az előkelőbb budapesti szállodákban 
megtudtuk, hogy Bécsböl csupán a megszokott 
számú vendég szállt meg náluk, ezek is túl
nyomóan nem bécsiek, hanem

németek és amerikaiak,
akik csak átutazóban tartózkodtak' Bécsben, 
hogy aztán programmszerüon folytassák útju
kat Budapestre. A Bécsböl vasárnap érkezettek' 
előadása szerint bécsi tartózkodásuk alatt 
semmiféle Incidensük a zendülökkel nem volt. 
Az utasok részint a Légiforgalmi rt. repülőgé
pén, részint a halárig autón és onnan vonaton 
tették ineg az utat Bécstől Budapestig.

A Hétfői Napló a mai naptól kezdve szer
kesztősége részére uj telefonállomásokat 
szereltetett fel. Szerkesztőségünk uj telefon- 
jóinak hivó számn:

hétköznapokon és 
vasárnap d, u. 4-ig József 308—96. 
vasárnap d. u. 4-től
lapzártáig: Teréz 245—SÍ, 245—82. 

(Globus-nfomda)
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Tömeges éjszakai vereke
dés és szurkálás Újpesten 

és Pesterzsébeten
A szurkálás eredménye: 

5 súlyos sebesült
Szombatról vasárnap virradó éjszaka n fő

város perifériáin több nagyarányú verekedés 
és szurkálás történt.

Újpesten, a Nyár-utca 30. számú házban lakó 
Ctrohu>al(l litván gyári munkás szombaton a 
késő esti órákban hazafelé sietett a lakására, 
miközben a Phöbus villányidén elölt ismeretlen 
tettesek megtámadták. Verekedés közben Groh- 
vrald segítségért kiáltozott, de a népiden és el
hagyott kültelken eredmény nélkül hangzott 
el segélyt hivó szava és közben

támadói többször mcllbeszurták,
úgy hogy a szerencsétlen ember elvesztette esz
méletét. Csak később találtak rá a járókelők, 
akiknek értesítésére nz újpesti mentők a gróf 
Károlyi-kórházba szállították Grohwaldot,

Hasonló természetű éjszakai támadás történt 
Pesterzsébeten szombaton éjszaka, amikor 
ugyancsak ismeretlen tettesek megtámadták és 
Összeszurkálták Schuliwald János 34 éves rak- 
támokot. Schuhwald Jánost fél tizenegy óra 
tájban két ismeretlen fiatalember állította meg 
a Baross- és Nagy Sándor-u<ca sarkán, ahol 
rövid szóváltás után

mindketten kést rántottak elő
és a raktárnolcot összeszurkálták, akit a men
tők a Szent hl vált- kórházba szállítottak.

Ugyancsak Pesterzsébeten ,a Valéria-ucca 36. 
számú házban lövő kocsmában

Italozás közben összeszurkálták
Őtabó Károly 30 éves napszámost. — A Ceglédi
ül 14. számú ház előtt Ismeretlen tettesek

megtámadták és leütötték
Radomeczky István 42 éves gyári munkást. 
Alig szállították be a pesterzsébeti mentők 
Szabót és Hadomeczkyt a kórházba, amikor 
ismét kihívták n őket a Valérin-uccn 34. sz. 
házba, ahol Klsulzky Ferenc 10 éves gyári 
munkás feküdt eszméletlenül, Klsutzkyt is a 
kórházba szállították a mentők és a rendőrség 
most megindította a nyomozást a sorozatos 
szurkálás ügyében .

Negyven gram aszpirinnel 
megmérgezte magát, mert 
nem tudta elviselni férje 

halálát
Szombatról vasárnapra virradó éjjd hangos 

sikoltozás és dörömbölés zaja verte fel éjsza
kai nyugalmukból a Mária-utca 18. szám alatti 
ház lakóit, ahol észrevették, hogy a ház első 
emeletén lakó 52 éves özvegy Hartl Gézáné 
tántorogva veri szomszédjának, Hálást Gyulá- 
nrnnk njlaját. Rosszat sejtve, futottak öavegy 
Martinéhoz, aki a megrémült lakóknak alig 
hallható hangon tudtukra adta, hogy 40 grnmm 
aszpirinnel

megmérgezte magát
ts most rettenetes kínokat szenved. Alighogy 
ezt elmondta, eszméletlenül terült cl a folyo
són. A lakók rendőrért rohanlak, aki értesí
tette a mentőket. Az előhívott mentők özvegy 
Harllnén gyomormosást alkalmaztak, majd

súlyos állapotban
■ Rókus-kórházba szállították.

özvegy Hartl Gézáné férje, akivel huszonöt 
évig a legboldogabb házasélete élte, nemrég 
szlvszélhfldésben hirtelen meghalt. Hartlné

nem tudta elviselni férje halálát, 

idegei felmondták a szolgálatot, buskomor 
lett, ismerősei és hozzátartozói előtt állandóan 
panaszkodott, hogy férje nélkül nem tud élni 
es öngyilkos lesz. Szombaton esto nztán végre
hajtotta szándékát. Előzőleg búcsúleveleket Irt 
sógorához, nővéréhez és dr. Risztits rendőrka
pitányhoz, melyekben kusza sorokban elmond
ja, hogy idegeit annyira tönkretette férje ha
lála, hogy közel All az őrültséghez, ezért inkább 
megválik nz élettől. Érdeklődtünk n Rókus- 
kórnázban az öngyilkos uriasszoaiy álInpMa 
felől, ahol azt a felvilágosítást kaptuk, hogy 
állapota változatlanul súlyos.

Jár din de Parist
Telefon: J. tWS-Jl fi

Mtatfea este TILDA ÍS LÉÉ és 30 attrakciói

Kedd, osUtllrtbk, péntek, sióm- I
bat Báróra reggel 0 órakor. |

A Pyramis egész szindikátusának 
letartóztatását, büniigyi zárlatot és 

házkutatást kértek a hitelezők
Hogyan gazdálkodott Berger István a csődbe
jutott vállalat vagyonával — Szenzációs fordulat 

a Pyramis csődügyében
Közel egy hét óta nyomoz a rendőrség és 

az ügyészség Toldy biró és társai bűnügyé
ben, amely most már a Pyramis csődügye 
körül támadt bonyodalmas és szövevényes 
bűncselekményeket is igyekszik tisztázni.

A Pyramis csődügye nem először kerül 
az ügyészség elé.

A hitelezők a vállalat élén álló szindi
kátus tagjai ellen eljárást Inditattak, 
mielőtt még Toldy biró ügye foglalkoz

tatta volna az ügyészséget.
1925 elején bukott meg a Pyramis. A 

törvényszéken Toldy Zoltánhoz került a 
vagyon bukott vállalat Ügye s Toldy el is 
rendelte a csődöt. A csődeljárás során az
után meglepő dolgok történtek.

Az első tárgyaláson olyan mérleget pro
dukáltak a vállalat vezetői, amelyről meg
állapították, hogy

hamis.
A későbbi tárgyalásokon pedig a kirendelt 
szakértő arról számolt be véleményében, 
hogy

az igazgatóság egyes tagjai több mil
liárd korona erejéig Igénybe vették 

saját céljaikra a vállalat hitelét.
.4 tőzsdén pedig gabonakonlreminben spe
kuláltak s ez a spekuláció nem kevesebb, 
mint 18 milliárd korona veszteséggel zá
rult. Amikor mindezek az adatok a főrészvé
nyesek tudomására jutottak, az egyik rész
vényes bűnvádi feljelentést tett az ügyész
ségen a Pyramis élén álló szindikátus tagjai 
ellen s feljelentésében

Fajvédő konzorcium akarta 
átvenni a községi javító műhelyt
Tömegesen alakultak alkalmi társaságok a meg

szűnő fővárosi üzemek megszerzése céljából
A várospolitika nyári csendjét hirtelen, 

de nem váratlanul, megzavarta az Őrszem 
Szövetkezet ajánlata folytán keletkezett ha
talmas botrány. A jobb- é» a baloldali pár
tok igyekeznek politikai tőket kovácsolni az 
esetből s valószínű, hogy a jövő hét folya
mán rendkívüli közgyűlést hívnak egybe, 
az akció elleni éles tiltakozás céljából.

Kevesen tudják azonban, hogy nem az 
őrszem volt az egyedüli őrszem, amely les
ben állt a fővárosi üzemek elharácsolásáért. 
Nem régen

a Stáhly-utcal községi javító műhely 
ellen vetette ki hálóját

több alkalmi alakulat s valósággal elárasz
tották a fővárost különféle ajánlatokkal, 
konzorciumi, szövetkezeti beadványokkal, 
melyeknek az volt a céljuk, hogy a javító
műhelyt a fővárostól átvegyék és tovább 
folytassák kibővített keretekben annak mű
ködését.

Röviddel ezelőtt nagy feltűnést keltett a 
városházán egy ilyen irányú ajánlat. Egy

ismert fajvédő vezér részvételével 
kínálkozott egy konzorcium, mely azt az 
ajánlatot tette a fővárosnak, hogy átveszi 
a javítóműhelyt és

részvénytársasági formában folytatja 

tovább annak működését. Az ajánlattevők

3 jegyszedő visszaélései 
a szigeti belépőjegyekkel

A pénztárossal összejátszva több ezer pengővel 
károsították meg a Margitsziget r.-t.-t

Vasárnap délelőtt előállították a főkapitány
ságra a Margitsziget pénstázának három jegy
kezelőjét, akiket azzal gyanúsítanak, hogy egy
mással összejátszva,

többezer pengővel megkárosították a vál
lalatot.

A három jegyssedő közül keltől: Török Józse
fet ésKmidl Ferencet nyomban letartóztatták, 
míg harmadik társuk ügyében még folyik a 

csalárd bukás, csalás, sikkasztás és 
hűtlen kezelés büntette elmén kérte az 

eljárás megindítását.
Az eljárás meg is indult s az ügyészség 

lefolytatta a nyomozást, amelynek során 
azután kiderült, hogy Berger István dr. — 
aki a csődeljárás során a kirendelt tömeg
gondnok mellett szerephez jutott — a Pyra- 
misnál olyan megállapodásokat kötött a 
vállalat egyes vezetőségi tagjaival, amelyek
kel súlyosan megkárosította a hitelezőket. 
Schreffer János igazgatósági tagtól például, 
akinek 800 milliós folyószámla tartozása 
volt a Pyramissal szemben,

150 milliót fogadott cl a 800 millió 
helyett.

A tartozás többi jelentékeny részét egysze
rűen elengedte a ieljesen jó bonitásu veze
tőségi tagnak. Hasonlóan „egyezett ki" egy 
másik igazgatósági taggal is.

A hitelezők, ezekután az előzmények’ után, 
néhány nappal ezelőtt 40 oldalas beadványt 
intézték a királyi ügyészséghez s ebben

kérték a Pyramis szindikátus összes 
tagjainak letartóztatását. Kérték to
vábbá, hogy vagyonukra bűnügyi zár
latot rendeljenek cl, lakásukon házku
tatást foganatosítsanak, a Pyramis ösz- 
szes könyveit pedig bűnjelként foglal

ják le.

Ez a legújabb fordulata a Pyramis körül 
támadt bűnügynek, amely előreláthatóan 
még hetekig foglalkoztatni fogja a hatósá
gokat.

kötelezték magukat arra, hogy a kis Rókus 
helyén, ahol ma a javítóműhely van, öt
emeletes, hatalmas üzemi és bérházat épí
tenek, amelyet 25 év múlva ingyen átadná
nak a főváros tulajdonába. Ennek ellené
ben kikötötték, hogy a főváros

az összes javítási munkákat a részvény
társasággal köteles elvégeztetni,

tehát nem a kisiparral, amelynek érdeké
ben n javítóműhely megszüntetését követe
lik. A konzorcium vezetői felajánlották azt 
is, hogy a részvénytársaságban helyet adnak 
a fővárosnak is és igy az elérendő nyere
ségből a főváros is részesedik.

Az illetékes ügyosztályon sokáig gondol
koztak az ajánlat felett és

csak Buzáth János alpolgármesternek 
köszönhető,

hogy a főváros nem kezdett tárgyalásokat 
az ajánlattevőkkel, hanem ad acta tette a 
beadványt.

Néhány nap előtt valami iparos szövet
ség nyújtott be hasonló ajánlatot a tanács
hoz a javítóműhely megszerzése iránt. Az 
ajánlattevők alkalmi szövetkezetét akar
nak létesíteni, amelyben nagyrészt önálló 
kisiparosok vennének részt és a szövetkezet 
utjáii akarják ellátni a városnál előforduló 
javítási munkákat. Ez az ajánlat azonban 
szintén az előbbi sorsára jutott.

nyomozás
A Margitsziget igazgatóságának már hetekkel 

ezelőtt feltűnt, hogy *
egyes napokon fcltllnfcn kevesebb a bevé

tel a belépődíjukból,
mint más napokon. Annál is inkább gyanús 
volt n dolog, mert a jegykezelőket másodna
ponként váltják fői és a csekély bevétel rend
szeresen másodnaponként mutatkozott, tehát 

nyilvánvalónak látszott, hogy Itt szerveiéit mn 
chináclóról van szó.

A Margitsziget igazgatósága előbb titokban 
házi vizsgálattal próbálta megoldani a rejtélyt, 
mert a több éve szolgáló Őröket —- akiknek 
nagyrésze nyugdíjas állami altiszt — nem 
akarta alaptalanul meggyanúsítani. A házi 
nyomozás azonban nem vezetett eNidményre. 
Semmi gyanúsat sem találtak, viszont a pénz
tárban a kérdéses napokon továbbra Is keve
sebb volt a bevétel.

Az igazgatóság ekkor a főkapilánysághoz 
fordult. Több detektív jegyszedőnek öltözött 
és úgy figyelte a hldőrök munkáját. A csalók 
azonban úgy látszik megsejtették, hogy figye
lik őket, mert az első npokban a detektívek' 
semmit sem tapasztaltak és ez idő alatt na
ponta normális pénztárbevétel mutatkozott. 
Röviddel azután azonban megismétlődött a 
furcsa eset és bizonyos időközökben ismét 
rendszeresen csökkent a bevétel.

Több, mint két héten át figyeltek a detektí
vek az őröket, mig végül vasárnapra virradó 
éjjel munkájukat siker koronázta. Megfigyel
ték, hogy az örök közül hárman összejátszva

a belépőktől elvett jegyeket nem tépik el, 
hanem visszaadják a pénztárba, ahol cin

kostársuk azt újból eladja,
A leleplezés alapján vasárnap délelőtt előállí
tották a főkapitányságra a csalással gyanúsí
tott három jegyszedöt. Az előállítottak közül 
Török József és Kmtedl Ferenc beismerték a 
csalást és őket nyomban le is tartóztatták, mig 
harmadik társuk egyelőre tagadja az ellene 
felhozott vádakat, de az eddig már beszerzett 
súlyos bizonyítékok alapján előreláthatólag 
még a mai nap folyamán szintén le fogják tar
tóztatni.

Az Ügyvédi Szövetség 
a sziineti tanácsok meg* 

szüntetését kéri

Egységes kéthónapi szabadság 
rendszeresítését kéri

Az Országos Ügyvédi Szövetség julius vé
gen megtartandó vándorgyűlése alkalmával 
rendkívül érdekes, újszerű pontot foglal a 
határozati javaslatok közé. Az ügyvédi szö
vetség arra kéri az igazságügyminisztert, 
hogy jövő évtől kezdve a bíróságon ] 

egységes kéthónapi teljes szünetet ren- ] 
deljen el és szüntesse be az úgynevezett ’ 

„szünet! tanácsok" működését. |
Ezt a határozati javaslatot azzal indo

kolják meg, hogy a jelenlegi rendszer élet- 
bentartása nagy veszteséggel jár úgy az 
igazságszolgáltatásra, mint a felekre, mert a 
bíróságokon minden év május és október hó 
között — különböző időpontban — mennek 
a birák szabadságra és igy nagyon sok ügy, 
gyakran féléves időveszteséget szenved az 
által, hogy az eljáró tanács tagjai különböző 
időpontban veszik igénybe szabadságidejü
ket. Ha az egységes kétíiónapi szünet életbe
lép, a bíróság munkaideje tiz hónap lesz 
amiáltal az igazságszolgáltatás és az ügy^ 
felek négy hónapot fognak nyerni.

Ügyvédi és bírói körökben a határozati 
javaslatnak eme pontja máris nagy érdeklő
dést keltett, mert a vélemény teljesen meg
egyezik abban, hogy ez az újítás meghozná 
a hozzá fűzött reményeket.

Olaszországba szállítják 
a pesti szemetet

A főváros tanácsa legutóbbi ülésén egy igen 
érdekes beadvánnyal foglalkozott. Grimm Alá- 
dár, volt fővárosi tanácsjegyzö kérvénnyel for
dult a fővároshoz és engedélyt kért arra, hogy 
a pestszentlőricl szeméttelep

óriási szeméthegyeit ingyen elszállíthassa.
A tanácsülés érdemileg nem döntött a beadvány 
felett hanem hozzászólás végett felterjesztette 
a földmivelésügyi miniszterhez.

Érdeklődtünk Grimm Aladár tervének rész
étel felöl, de a volt tanácsjegyzö nem volt haj

landó elárulni, miért van szüksége a szemétre, 
miért akarja az évtizedek óla rothadó sromét- 
hegyeket ingyen elszállítani. Illetékes helyen 
azonban sikerült megtudnunk a titokzatos ügy 
részleteit.

A felvilágosítások szerint Olaszország mocsa
ras vidékeit az olasz kormány le akarja csa- 
poltatní s ezeket az óriási kiterjedésű területe
ket termőföldekké akarja Átalakíttatni. A terv 
kivitelére nagymennyiségű feltöltő- és trágya
anyagra van szükség s erre a célra nagyszerűen 
alkalmas a háziszemét, mely mind a két tulaj
donságot egyesíti. Olnszorszógban azonban ke
vés a szemét a nagykiferjedésű mocsárterüle
tek feltöltéséhez s ezért ar. olasz kormány kül
földről akar szemetet importálni. Grimm Aladár 
értesült az olaszok tervéről és sietett kihasz
nálni az alkalmat. Koncessziót kért a főváros
tól, hogy a pestszentlőrinci szeméttelep egész 
készletét, mely több tízezer vagonrakománrt 
less ki,

ehzálllthasM Olaszországba.
Tulajdonképpen a főváros is jő! járna, meri a 
teljesen megtelt szeméttelep kiürülne s nem 
kellene gondoskodni uj szemétlerakodó terület 
kijelöléséről. A fővárosnak azonban különösen 
közegészségügyi szempontból súlyos aggályai 
vannak, mert attól fél, hogy n nagymennyiségű 
szemét ?hzállilásával megfertőzik a levegőt. 
Ezért, mielőtt érdemileg határozna az érdekes 
beadvány felett, a földmivelésügyi minlszteí 
véleményét is kikéri. ,
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Hősies életmentés vasár
nap éjszaka a Dunakor zó 

közönsége előtt
Vasárnapra virradó éjszaka, éjfél után a 

Dunakorzó közönsége hangos segélykiáltá
sokra lett figyelmes. A nagy hőség folytán 
sokan sétáltak a dunaparti sétányon s a Vi- 
gadó előtti alsó rakodópartról a Petőfi-tér 
felöl jövő segélykiáltásra számosán lesiettek 
az alsó partra. A part melletti stégnél ekkor 
két trikóra vetkőzött hajóslegény mentő
övet dobott lo a vízbe, ahol egy 40—45 év 
körüli nő küzködött a babokkal. Pillanatok 
alatt szétterjedt a Dunakorzón a hir, hogy 
valaki a Dunába ugrott s a helyszínre mind 
nagyobb számban siető kiváncsiak legna
gyobb meglepetésére
l egy katonatiszt kardját leoldva s blúzát 
1 ledobva a Dunába akart ugrani, hogy a 
* fuldoklót kimentse.

rA katonatisztet elhatározásától az utolsó 
pillanatban a társaságában lévő menyasszo
nya tartotta vissza, aki afeletti ijedtségében, 
hogy vőlegénye a Dunába akarja vetni ma
gát az életunt után,

elájult.

A hercegprímás a vasárnap 
délelőttöt ágyon kívül töltötte
Az örvendetes javulás tovább tart 

nem adtak ki
Orvosi jelentést

r A hercegprímás állapotában állandó és 
tartós javulás mutatkozik, őeminenciája 
szervezete örvendetesen legyőzte a súlyos 
betegséget és ma már biztosan meg lehet ál
lapítani, hogy a hercegprímás minden veszé
lyen túl biztosan halad a teljes gyógyulás 
felé. A hercegprímás állapotáról a mai na
pon a következő jelentést vettük:

’r v* ■ Esztergom, julius 17.
’ (A Hétfői Napló tudósítójának telcfonje- 
lentése.) A hercegprímás állapotában beállott

örvendetes javulás egyre tart, 
aminek külső jele az, hogy a primási palota 
kapujára vasárnap már orvosi jelentést sem 
tűztek ki.

Igyessy Ferenc 
ügyvéd eltűnt a lakásáról

Szombaton a késő esti órákban meg- 
Jelent a főkapitányság központi ügyeletén 
Buritz Pálné gépirönö és bejelentette, hogy 
principálisa, dr. Tölgyeisu Ferenc ügyvéd 
napokkal ezelőtt

eltűnt
Régiposta-utca 6. szám alatti lakásáról és 
azóta semmit sem tud róla.

A továbbiak során előadta a gépirónő azt 
!s, hogy kedden volt utoljára az ügyvéd 
odahaza az irodában, amikor még rendes 
irodai ügyeivel foglalkozott. Azóta nem 
jelentkezett.

Tölgyessy semmiféle kijelentést nem telt 
arról, hogy eltávozik, sőt, mint bármelyik 
más napon végezte a munkáját és kijelen
tette, hogy azt másnap folytatni fogja. A 
gépirónő szerdán is bement az irodába a 
rendes időben, az ügyvéd azonban már 
akkor nem tartózkodott odahaza és nem is 
jelentkezett. Buritz Pálné a szokásos napi 
munkáját el is végezte, miközben igen 
sok fél kereste őt fel és Tölgyessy ügyvéd 
után érdeklődött. Ugyanez Ismétlődött a 
következő napokon Is, amikor már a felek 
izgatottqbban viselkedtek és azt mondták, 
hogy különféle összegeket fizettek le Töl- 
gyessynek, amelyeknek a sorsáról kívánnak 
most érdeklődni.

Miután az ügyvéd kedd óta nem jelent
kezett, egyes felek pedig n következő na
pokban az irodájában felkeresték és az ott 
dolgozó Buritz Pálné gépirónőtöl az ügyvéd 
holléte és a nála lefizetett összegek után 
érdeklődtek, tt gépirónő szükségesnek talál
tai, hogy az ügyvéd

nyomnélküll hirtelen távozását a fő
kapitányságon bejelentse.

rÁ kapott bejelentés alapján szombaton 
(éjszaka detektívek mentek ki a Régiposta- 
utca 6. számú házba, hogy az ügyvéd távo
zásinak körülményeit tisztázzák. Megálla- 
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telefonjainak hívószáma:

lapkádéig: Téréi 245—SÍ, 245—82.
jGlobus-nyomda).

Végül is a Dünaparton sétáló közönség kö
zül Á*éf ctth7 fiatalember egy hajóslegénnyel 
csónakba ült, gyors tempóban az életunt fe
lé evezett. Még Idejekorán sikerült elérniük

a fuldokló asszonyt, megragadták hajá
nál fogva s Igy kiemelték a vízből.

A teljesen daléit nőt, Kiss János kispesti la
katosmester 45 éves feleségét az előhívott 
mentők részesítették első segélyben, majd n 
Rókus-kórházba szállították.

Ugyancsak a Petöfl-térről, nem sokkal az 
előbbi vízbe ugrás után

a vízbe vetette magát a dunai alsó ra
kodópartról

Pető Sándor 22 éves pesterzsébeti munkás, 
akit a dunai életmentő szolgálatot teljesítő 
rendőrök motorcsónak segítségével mentet
tek ki a habokból. Pető Sándort ugyancsak 
a mentők részesítették első segélyben és be
szállították a Rókus-kórházba.

őeminenciája az éjszakát nyugodtan töl
tötte. Ma délelőtt meglátogatta kezelőorvosa: 
Gönczi Béla egészségügyi főtanácsos, aki 
örömmel állapította meg, hogy a hercegprí
más állapota egyre javul, láza nincs és így 
hivatalos buletin kiadása felesleges. A her
cegprímás ereje is lassankint teljesen visz- 
szatér. Bár még gyakran panaszkodik fárad
ságról, a délelőtt folyamán

hosszabb Időt ágyon kívül, kedvenc ka
rosszékében ülve töltötte el.

Délben meglátogatták Leopold Antal oldal
kanonok, Drchos János irodaigazgató és 
Leszlényi Zoltán titkár, akikkel kedélyesen 
elbeszélgetett és tőlük egyházi és gazdasági 
ügyek iránt érdeklődött.

A rendőr erre

pitották, hogy kedden éjszaka tizenegy 
óra tájban nyitott a házmester Tölgyessy- 
nek kaput, aki eltávozott és azóta nem tért 
vissza.

Diana sosöorszesz
mindig osak valódi

marad l

ne fogadjon el mást, mint „DIANA1* 
névvel ellátott sárga csomagoló 
papírba burkolt, leplombált ilve 
got, mert rendkívül sok az ér 
féktelen utánzat, mely hatásában 
meg sem közelíti a valódi DIANA 

sósborszeszt I

Semmi sem olcsóbbodott 
vasárnap a vásárcsarnokokban

A husárusitás vasárnapi szünete miatt megdrágult 
a hal és baromfiárupiac

Vasárnap a Központi vásárcsarnokban a 
kora reggeli órákban meglehetős élénkség volt. 
A dunaparti piacra rengeteg áru érkezeti. Ész
revehető volt, hogy Budapestre kerültek egyes 
olyan gyÜmölcsszállitmányok is, amelyeket 
Kecskemétről, Nagykőrösről s más gyümölcs
termelő gócpontokból

eredetileg Bécsbe igyekeztek Irányítani, 
azonban a vasúti forgalom szünetelése folytán 
oda az árut elküldeni nem lehetett. Tekintettel 
a nagy nyári hőségre s arra, hogy a gyümöl
csöt, különösen a barackot elraktározni, vagy 
■ tehervagónokban hagyni hosszabb időn át 
nem lehet, mert különben a gyümölcs „be
gyullad", a fővárosba küldték fel nagy vágón- 
tételekben a szállítmányokat, ez azonban cso
dálatos módon a gyümölcsárakban

változást nem Idézett elő.

Semmi sem lett olcsóbb. Vasárnap is ugyan
olyan drága volt a Központi vásárcsarnokban, 
a dunapartt piacon s a főváros egyes kerületi 
csarnokaiban és piacain a gyümölcs, mint a 
szombati napon.

Az egészen aprószcmii kajszinbarackot 50— 
70 fillérért, a nagyobbszemüt 1 pengőért, sőt
1.20 —1.40-ért árusítottak kilónként. Az Őszi
barack ára 0.60—1.80, a rétesalma 50—70, a 
körte ped tg/.20 volt. A bofőznivaló úgyneve
zett szegfükörto 70-80 fillér, betózni való

A rendőr kardjával 
levágta egy részeg mészáros 

balkezének több ujját
A botrányt okozó ittas ember megtámadta a rendőrt, 

aki erre kardjával védekezett
Vasárnap délután véres affér játszódott 

le a Dob-utca és Körút sarkán szolgálatot 
teljesítő rendőrőrszem és egy mészáros kö
zött. Tóth Sándor 24 éves mészáros ittas ál
lapotában botránvokozóan viselkedett a Kör
út és Dob-utca sarkán és az őrszemes rendőr 
főlszőlitására sem hagyta abba a botrányt. 
A rendőr erre hozzálépett, hogy bekísérje a 
közeli VII. kerületi kapitányságra. Sikerült 
is néhány lépésnyire magával vinnie, ami
kor azonban befoi dúltak a Dob-utcába, a 
mészáros újból hangoskodni kezdett és neki 
támadt a rendőrnek. Meg akarta ütni, a 
rendőr elkapta a fejét, az ütés célt tévesz
tett és

a rendőrnek fejéről lchajltotta a sapká-

ZKZ

meggy L50 pengőbe kerüli, 8—1Ö centiméter 
hosszúságú tengeri csövenként 6—fő fillér, ke
vert zöldség csomónként 0.04—0.16, ujkáposzta 
0.30—0.50, ujhurgenya 0.20—0.24, tök 0.50, 
paraj 0.40—0.50, zöldbab 0.40—0.60, zöldborsó 
0.90, salátának való uborka 0.40 pengő volt 
kilónként.

Tekintetlel arra, hogy a vasárnapi húsárud- 
tásl még mindig nem engedték még, a vásár
csarnokokban a baromílnemück és a halárusok 
piacán

meglehetős élénkség volt, ’l

de éppen úgy, mint más vasárnapi napokon is, 
a közönség több helyütt hangosan zúgolódott 
amiatt, hogy az élőhal, a baromfi ára szombat
ról vasárnapra

megdrágult.
Detektivcket nem lehetett látni s igy az áru

sok szemérmetlenül magas árakat kértek az 
egyes cikkekért. Egészen kis esi. ke 3.50, pap
rikásnak való 5—7, siilnivaló 7—8 pengőbe 
került. Az élő ponty kilója 3.—3.40 volt, a har
csa kilójáért pedig 5 pengőt, sőt 5 50-et is kér
tek. A Központi vásárcsarnokban ét a kerületi 
vásárcsarnokokban, annak ellenére, hogy sok 
volt a vásárló, mindenki csak kis mennyiség
ben vásárolt s igy 10 órakor, amidőn a csar
nokokat bezárták, a baromfi- s a halpiacon, 
valamint a gyümölcsáruk piacán rengeteg áru, 
maradt meg.

ujját levágta.

támadt az utcán, amely1 
pártjára állott. A közeli

kirántotta kardját

és a támadó felé sújtott, a kard a mészárol 
balkezét érte és

több
óriási csődület 

a vérző ember 
rendőrőrszobáról néhány gyalogos és lovas
rendőr érkezett segítségül, amely a tömeget 
visszaszorította. A tömegből kifakadások hal
latszottak, mire a rendőrök ezt kiabálták 
vissza:

— Ez nem Bécs, itt nyugodtan kell visel
kedni.

Közben kihívták a mentőket, akik Tóth’ 
Sándor mészárost bekötözték. A mészáros 
még mindig hangos volt és a mentőkocsiba 
sem akart beülni. Végre rendőrök emelték 
be a kocsiba. A mentők Rókus-kórházba vit
ték s ott helyezték el.

A véres kardaíTér ügyében a rendőrség a 
nyomozást tovább folytatja, különösen an
nak a megállapítására, hogy jogosan hasz
nálta-e kardját a rendőr.

A román parlament első

Bukarest, julius 1?. 1
Az uj parlament ma tartolla első ülését, me

lyen Brattanu felolvasta a király üdvözletét. Á 
királyi kézirat többek között a következőket 
jelenti ki:

Boldog vagyok, hogy ennek a főrvényho* 
zásl ülésszaknak a kezdetén megállapíthatom, 
hogy a választóközönség bizalmából megvá
lasztott törvényhozótcstület folytathatja Nagy- 
románia konszolidációjának munkáját. Bol
dog vagyok, hogy önöket is a hazaszeretet és 
az egység érzése tölti el. Fájdalommal tölt 
cl, hogy egészségi állapotom nem teszi lehe
tővé, hogy önök közt legyek ennek a rend
kívüli ülésszaknak a megnyitásakor, melynek 
csupán az a rendeltetése, hogy az alkotmány 
rendelkezéseinek eleget tegyen és megvizs
gáljon néhány sürgőstermészetü törvény
javaslatot. Felkérem önöket az összetartó 
munkára és az ülésszakot megnyilottnak 
jelentem ki.
Az Oricnt Rudio arról értesül .hogy Ferdi- 

nánd király állapotán javulás érezhető. A ki
rály lassanként magához tér.

Kertibutort
ttbó), vasból, teljes garnitúrát, színes, applikált ernyővel 
Ismét adunk 4 P heti részletre előleg nélkUI.

Nyugágyat 
csíkos 'ászon huzattal, lapos karral es láb- 

nSyiUMfmJ! hosszabbltóval 2 I* hét (részletre szállítunk
Hrrmann Gyula Magyar Kosárfonó
Rt. FflUzlet: l.lpót-krtrut 15. (VlgMlnbáml ű jf U szemben.) Telefon: Teróz 292—M Fióküzlet: 9 1 Horthy Miklós ut 10U Tel* József
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HÍREK
_ További meleget jelez a Meteoroló

giai Intézel. A Meteorológiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prog
nózist adta ki: Meleg idő várható, helyi 
zivatarokkal.

— Sok tumultust okozott a vasárnapi zivatar. 
A vasárnap esti zivatar sok incidenst okozott, 
különösen a kirándulók között. Újpesten, n 
Monostori-sziget közelében n csónakosok nem 
tudtak mind partot érni és nz újpesti mentők 
motorcsónakjának 19 esetben kellett segitséRpt 
nyújtani a felborult csónakok utasainak. Külö
nösen nehezen mentették ki a Bp. 5115. sz. 
csónak Légy evezősét: Hajnal Imre, Kővári 
Gyula, Kóláiul Ernő és Fürst Rózsi tisztviselő
ket, Az újpesti Löwi-gynr közelében egy ful
dokló fiatalembert mentettek ki, aki részegen 
ment fürdeni és a viz sodra elragadta. Nagy 
zavart okozott a vihar a csillaghegyi fürdő kö
zönsége között, amely valósággal megrohanta 
a vicinálist. A vicinálison leszaggatták egymás 
ruháját, többen elájultak, kisebb sérüléseket 
szenvedtek, csak a zsebtolvajoknak volt bő szü
ret jtik. Pesterzsébeten, a Dühöngő telepen a 
zivatar több házat elöntött, úgyhogy a tűzol
tóknak kellett a szobákból a vizet kiszivaty- 
tyuzni.

— Leesett a kerékpárról, — elgázolta a 
villamos. Vasárnap délután a Gubacsi-ut cs 
Illatos-utca sarkán Henz Valéria, huszon
négy éves háztartásbeli nő kerékpárja a 
villamossínek közé akadt. Henz Valéria le
esett a kerékpárról, de oly szerencsétlenül, 
hogy a szomszédos sínpáron elhaladó villa
mos pótkocsija alá került. Tűzoltókat hív
tak ki. hogy a szerencsétlenül járt nőt ki
emeljék a pótkocsi alól, de mielőtt a tűz
oltók megérkeztek, az utca közönsége ki
emelte a szerencsétlenül járt nőt a villamos 
alól. A mentők Henz Valériát koponyaalapi 
töréssel a Szent Islván-kórházba szállitolták.

— Megakadályozták Mnuránovics Istvánná 
öngyilkosságát. A Hétfői Napló múltbeli szá
mában hirl adtunk, hogy Mauránovics Istvánná 
71 éves uriasszony bejelentette, hogy keserves 
nyomora miatt meg fog válni az éleitől. A sze
rencsétlen urinö végre is akarta hajtani szán
dékát, nz óbudai Dunapartról bele akarta 
vetni magát a Dunába, de egy ismerőse meg
akadályozta ebben. Az előkelő családból szár
mazó, jobb napokat látott urinö, ki teljesen 
kereset nélkül áll, tökéletesen beszél fran
ciául, nngolul, németül és olaszul, zongora
leckéket ad, a Hétfői Napló utján kéri a tár
sadalom nemcssszivü egyéneit, vegyék igénybe 
szolgálatát, hogy ezáltal megmentsék az ön
gyilkosságtól, amelynek gondolata állandóan 
kísérli. Az erre vonatkozó megkereséseket kér
jük n Hétfői Napló szerkesztőségébe juttatni.

— Izgalmas életmentés ■ Dunán. Szom
batról vasárnapra virradó éjszaka az Erzsé
betedről Kovács István 14 éves tanuló be
esett a Dunába. A szerencsétlenség pillana
tában arra haladt a hídon Georg Hirschner, 
aki utána ugrott és hosszú ideig tarló izgal
mas küzdelem után sikerült a szerencsétlen 
fuldokló gyereket a Dunából kimentenie. 
Az izgalmas életmentésnek 50—60 főnyi né
zője akadt, akik a bátor életmentőt — ami
kor a fiút a partra vonszolta — megéljenez
ték. Kovács Istvánt a mentők a Rókus- 
kórházba szállitolták.

— A mngy. kir. Oszlálysorsjátékhan részt- 
vovuk felkéretnek, hogy megújítási betétjei- 
két 1/1=20 pengő. >/, = 10 pengő, ’/«=?= 
5 pengő) és az előirt 30 fillér költséget leg
később egy nappal a f. hó 20-án kezdöcjö 
4 ik osztály húzása előtt fizessék meg, mert 
ellenkező cselben a nyercményigény és 
minden más, a sorsjeggyel kapcsolatos jog 
elvész.

— Kapualjba lette gyermekét egy lelket
len anya. Vasárnap délelőtt a Jókai-utca 9. 
számú ház házfelügyelője a kapualjban egy 
csecsemőt talált. Ertesitetle a közeli rendőr- 
őrszemet, aki csakhamar megérkezett a 
helyszínre. A házbelieknek közben feltűnt, 
hogv a kapuban egy izgatottan viselkedő 
fiatal nő leselkedik. Gyanúsnak találták a 
dolgot. A rendőr igazolásra is szólította fel 
a nőt, aki erre sírni kezdett s elmondotta, 
hogy Fleischovctz Annának hívják, 22.éves 
háztartásbeli alkalmazott és a kapualjban 
talált csecsemő az ö gyermeke. Félórával ez
előtt helyezte el a kapualjban és azért jött 
vissza, hogy megtudja mi történik a gyerek
kel. A lelketlen anyát a rendőr előállította 
'H. kerületi kapitányságra, a gyereket pe- 
dig a menhelyen helyezték el.
«ITT..?nRV ,d,vány«»”irt " vas- éa rcklám- 
klállltás. Amíg n vas. és gépipari kiállítás 
ezen hatalmas iparág legutóbbi fejlődésének 
eredményeit reprezentálja, a rcklámkiállitós 
módot ad nz iparnak és kereskedelemnek n 
legszélesebb körű propagandára. Igazi célja 
azonban, hogy n Magyarországon még igen 
fejletlen állapotban lévő reklámügynek lökést 
adjon A belyclöjegyzésckkel most már sietni 
kell azoknak, okik még részt akarnak vonni 
Tajókozfatósul szolgál n kiállítási iroda, V 
Vadász utca 31.

Nem mulaszthatom el. hogv köszönetem 
mellett, dicsérettel meg ne emlékezzem a mo- 
hat Agncs forrás felséges vizéről. Mert igazán 
üdítő hatása, kellemes ize. mintaszerű kezelése 
és tisztasága első helyei biztosit számára. Guo- 
morhurutnál nz emésztőszervek bántnlmnlnál, 
gyomorégésnél páratlan hatású Dr. Bányai 
BeUalan gyermek- és idcggyógyá.iz, S^hadka.

A sürgősen megvásárolt kiállítási terü
let rendezésére nincs pénze a városnak

A tenyészállatvásár területére helyezik 
a Nemzetközi Vásárt

Évek óta foglalkoznak illetékes körök az ál
landó kiállítási terület ügyével. Kétségtelen 
ugyanis, hogy a nemzetközi vásárokat és egyéb 
nngybhbszabii.su kiállításokat nem lehet többé 
az Ipajcsarnokban rendezni, mert a csarnok 
befogadóképessége kicsi, a ligetből pedig nem 
lehet uj területeket kihasítani erre a célra. 
Úgy látszott, hogy nz érdekeltség meg is oldot
ta a kérdést, amikor a Lágymányoson a fővá
ros megszerezte a Nádor-kertet s hozzácsatolta 
a már meglévő, nagy kiterjedésű városi telkek
hez. Az volt a terv, hogy ezt a hatalmas terüle
tet használják fel az állandó kiállítási terület 
létesítésére, felépitik a borárostéri hidat, nagy 
kikötőt építenek a lágymányosi parton a ki
állítások árukészleteit szállító hajók részére és 
n kiállítási épületeken kivid múzeumokat, ter
mészettudományi intézetet és más nagyszabású 
középületet építenek a Nádorkert területén. 
Erősen hangoztatták, hogy még ebben az évben 
megkezdik a hatalmas terület feltöltését és 
rendezését, tavasszal pedig hozzáfognak a mo
dern kiállítási pavillonok építéséhez is. A vá
rosligeti Iparcsarnokban ugyanis legfeljebb 
még a jövő évben rendezhetik a nemzetközi 
vásárt. Legalább is ezzel az indokolással haj
szolták keresztül szinte érthetetlen gyorsaság
gal a Nádorkert és a lágymányosi telkek meg
vásárlását. S most, mielőtt a nagy munka ki
viteléhez hozzákezdtek volna, megejtették a 
részletes számításokat s ekkor kiderült, hogy

a terv megvalósítása ezldőszerlnt anyagi 
okból lehetetlen.

A kormány a fővárostól a községi illetékek 
törlését követeli

Dréhr Imre népjóléti államtitkár nyilatkozata — Kedden délután 
a piaci árusokkal ankétezik a népjóléti minisztérium — Szerdán 

nagy ankét Vass József elnöklésével
Dréhr Imre, népjóléti államtitkár, Vass 

József miniszterelnökhelyettes megbízásából 
a napokban a különböző vásárcsarnokok
ban és fogyasztási szövetkezetekben szemé
lyesen ellenőrizte a közszükségleti cikkek 
árának alakulását, hogy szerdán délután a 
népjóléti minisztériumban tartandó ankéten 
tapasztalatairól részletes beszámolót tehes
sen. Ezekről a tapasztalatokról, valamint 
azokról a legújabb intézkedésekről, amelye
ket a kormány a drágaság letörése érdeké
ben foganatosítani óhajt,

Dréhr Imre, népjóléti államtitkár,
a kővetkezőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

—- Minthogy a közélelmezési minisztérium 
megszűnt, igy az áralakulás ellenőrzésének 
feladata a népjóléti minisztériumra hárult. 
Miniszterem megbízásából tehát a helyszí
nen tanulmányoztam az összes áralakulási 
problémákat. Végigjártam a piacokat, fo
gyasztási szövetkezeteket, községi élelmi- 
szeriizemeket. Hétfőn éjjel Kecskemétre 
ufasont, ahol éjfél után kezdődik a piac, és 
ahol a hajnali órákban bonyolítják le a bu
dapesti nagykereskedők, a konzervgyárak 
cs a külföldi exportőrök vásárlásaikat. Kecs
kemét után Nagykörös és Gyöngyös követ
keznek. Ezeket a piacokat is megtekintem. 
Hangsúlyozni kívánom, hogy

a népjóléti kormány nem incldentaliter 
óhajt ennek a kérdésnek a mélyébe te
kinteni, uem csupán a mostani drágu
lási folyamat miatt határoztuk el az 
áralakulás ellenőrzését, hanem Itt egy 
állandó munka megindításáról van szó 
— szisztematikusan kiépített program 

alapján.

.4 legfőbb probléma a vásárlóközönség tá
jékoztatása. Szemléltető oktatást kell ren
deznünk, ezt a célt kívánja megvalósítani a 
hivatalos árjegyzőbizottság megalakítása, 
amely nemcsak most, hanem a jövőben ál
talában, mint állandó szerv igen hasznos 
munkát fog a közönség érdekében végezni. 
Az árjegyzöbizottságban a termelői és fo
gyasztó érdekeltségek, vagyis a szövetkeze
tek vezető embetei fognak helyet foglalni a

— Elmebeteg az utcán. Rövick Józsefné 27 
éves házlartásbeli asszony, a Iiidegkuli-uton a 
70. számú ház előtt olyan feltűnően viselkedett, 
hogy az őrszemes rendőr előállította a főkapi
tányságon, ahol — orvosi vizsgálat ulán — az 
angyalföldi elmegyógyintézetbe szállították.

Á 1*1 1 l-i-g-cá C • 1 Pengő 20 fillér és 2 pengő a
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A lágymányosi terület feltöltése, rendezése, a 
megfelelő utak elkészítése és az uj kiállítási 
pavillonok építése

olyan hatalmas összeget Igényel, 
amely som a fővárosnak, sem az érdekelt ke
reskedelmi és iparkamarának egyáltalában

nem áll rendelkezésére.
Az érdekeltek erre természetszerűleg minden 
szempont nélkül elejtették a lágymányosi ter
veket és — nem törődve a város állal felescl- 
gesen elherdált milliárdokkal — egyszerűen 
más megoldást kerestek.

Ezidőszcrint úgy áll a helyzet, hogy a X. ke
rületi Ligettelki diilö mentén lévő Országos Te- 
nyes- és Haszonállatvásár óriási területén akar
ják elhelyezni a Nemzetközi Vásárt és a na
gyobb kiállításokat. A kérdéssel foglalkozott a 
Közmunkatanács, a főváros tanácsa és az Ipar
kamara elnöksége is s mind a három testület 
elfogadhatónak találta az uj tervezetet. Értesü
lésünk szerint minden valószínűség megvan 
arra, hogy

a jövő és ben már itt rendezik a Nemzet
közi Vásárt,

mert a feltételek rendkívül kedvezőek és csu
pán kis befektetés szükséges a terület megfe
lelő átalakítására. Épületekről sem kell gondos
kodni, mert hatalmas istállók állanak a tele
pen, melyeket a főváros szakvéleménye szerint 
könnyen lehet kiállítási célokra átalakítani.

főváros szakembereinek bevonásával. Heg
gel már a piac indulásakor megközelíthető 
helyeken ki lesznek függesztve azok a táb
lák, amelyek tájékoztatják a közönséget ar
ról, hogy a Tisztviselői Fogyasztási Szövetke
zet, az Általános Fogyasztási Szövetkezet, a 
Háztartás cimü szövetkezet és a főváros 
üzemei milyen árakon adják az elsőrendű 
közszükségleti cikkeket.

— De segiteni akarunk a bajokon a hitel- 
kérdcs rendezésével is, ami a kereskedők 
szempontjából fontos. Ha a kérdést alapo
san akarjuk megoldani, akkor a főváros ve
zetőségének is cselekednie kell.

A főváros vezetőségének a községi élel
miszer üzemeket mentesítenie kell a fő

városi terhek alól.

Ezek a városi illetékek és egyéb terhek tel
jes mértekben jogosulatlanok. Ezzel szem
ben majd a fővárosi kereskedők azzal az 
óhajtással fognak jönni, hogy ök ugyan
ilyen előnyökben részesüljenek. Ebben a 
vonatkozásban csak egy szempont lehet 
irányadó: a szegény polgárság és munkás
ság részére olcsóvá tenni a mindennapi köz
szükségleti cikkeket. Itt nem a vesepecsenyé
ről van szó, hanem a kenyérről, zöldföze- 
lékről és általában azokról az, élelmiszerek
ről, amelyek a munkás és dolgozó polgár 
mindennapi eledelét alkotják.

Dréhr Imre népjóléti államtitkár közölte 
egyébként a Hétfői Napló munkatársával, 
hogy

kedden délután megbeszélést tart a 
Piaci Árusok Egyesületének vezetősé

gével,
ahol mindezeket a kérdéseket megvitatja, 
szerdán dálután 5 órakor pedig Vass József 
népjóléti miniszter fog elnökölni egy na
gyobb ankéten, amelyen az összes fogyasz
tási szövetkezetek szakférfiai és más köz
élelmezési szakemberek és a fogyasztói 
érdekeltségek vezetői is résztvesznek.

Dréhr Imre népjóléti államtitkár nyilat
kozatának az a része, kelthet feltűnést, 
amely valósággal kormányakciót jelent be, 
a városi adók és illetékek törlése érde
kében.

— Ezüst szivardobozt lopott egy ügyvédi 
Irodában. Dr. Erdős Ferenc Rákóczi-ut 19. szá
mú házban lévő ügyvédi irodájában megjelent 
egy kliens s egy őrizetlen pillanatban ellopott 
az asztalról egy ezüst szivardobozt. Az isme
retlen tolvaj kézrekeritésére a nyomozás meg
indult. 6

— Elmebajos, féllóbu rokkant a mille- 
niumi oszlop tetején. Vasárnap az alkonyati! 
órákban párját ritkító mutatványra lelt 
figyelmes a városligeti közönség. A városin 
geíi milleniumi oszlopra felmászott egy hónát 
altt mankót szorongató, rongyoskiilsejü, féh 
lábú rokkant, akiről csakhamar kiderült,, 
hogy őrült. A rendőrőrszem tűzoltókat hí
vott segítségül, akik tüzoltólétráról leemelt 
ték az elmebajos rokkantat és a főkapitány- 
ságra szállították. Kiderült, hogy az illető 

Drechsler Béla, elmebajos rokkant. Orvosi 
vizsgálat után elmegyógyintézetbe szállítót- 
ták be. |

—- Máglyán akart véget vetni életének. Wis- 
ner Károlyné. hatvanöt éves hózlartásbeli nő, 
Medve-utca 25. szám alatti lakásán halomba 
rakta szobája bútorzatát, majd az egészet 
spritusszal leöntötte. Ezután a bútorok fölött 
egy szögbe kötelet erősitelt, amelyre hurkot 
kötött. A nagy zajra figyelmesek lettek’ a szom
szédok, akik behatoltak a lakásba és sikerült 
megakadályozniok, hogy XVisnerné a máglyát 
meggyujtsa. Az asszony a szomszédoknak el- 
mondotta, hogy öngyilkos akart lenni s ezt 
ngy akarta keresztülvinni, hogy meggyujlja a 
máglyát és a máglya fölött felakasztja magát, 
A különös öngyilkosjelöltet őrizetbe vették.

— Kocsmai verekedés. Lázár János cipészmester fe
leségével vasárnap este egy István-uti vendéglőben ült. 
A szomszéd asztalnál Csáky István, 2$ éves kereskedő- 
seged borozgatött. A két férfi összeszólalkozott és en
nek során a cipészmcster dikicsével Csáky István 
combjába szúrt. Csáky erre fölugrott, a vendéglő kony
hájába rohant s eközben feldöntötte a konyhaszekrényt, 
amelyből az összes poharak, tányérok és evőeszközök 
a földre hullottak. Közben Csáky felkapott egy vas- 
f: zekat és azzal a cipószmestert le akarta ütni, mire 
I.azár János újból reátámadt és késével négy heljeii 
megszórta. Csáky Istvánt súlyos állapotban a Rókus- 
kórházba szállították, mig Lázár Jánost a főkapitánysá
gon őrizetbe vették,

— Futballozás közben eltörte a karját. Ha
lász Béla 16 éves asztalosinas a A’AC-pályán a, 
futballozás közben oly szerencsétlenül esett el, 
hogy balkarját eltörte. A mentők a Szent Ist- 
ván-kórházba szállították.

— A Magyar Általános Hitelbank igazgatód 
ságának mai ülésen báró Kornfeld Pál helyet
tes vezérigazgató közölte azt az elhatározását, 
hogy ügyvezető-igazgatói, illetve vezérigazgatód 
helyettesi megbízatásától visszalép. Az igazga
tóság ezt az elhatározást, melyet Kornfeld 
Pál báró ez idő szerint megmásithatatlannak 
jelölt meg, legnagyobb sajnálattal és csak mint 
ideiglenest vette tudomásul és sikerült Korn
feld Pál bárót megnyerni arra, hogy nemcsak' 
a Hitelbank és az érdekkörébe tartozó társa
ságok igazgatóságában és végrehajtó-bizottsá
gában viselt tagságait tartsa meg, hanem egy
idejűleg mint „administrateur délégué" fontos, 
különleges missziókat is ellásson, melyeket a 
végrehajtó-bizottság reá ruházott.

— összeesett a borbélymühelybea. Csepregl 
József 39 éves kovicsscgéJ a Hengermalom
utca 76. számú borbély üzletben, hirtelen rósz- 
szül lett és összeesett. A mentők Csepregit a 
Rókus-kórházba szállították'.

— Leesett a villamosról. A Baross-utcában Fehér Veri- 
delné 34 éves földmives neje egy mozgásban lévő villa, 
mosra fel akart szállni, de megbotlott és olyan szeren
csétlenül csrtt vissza, hogy fején súlyos sérüléseket 
szenvedett. A mentők a telepi-utcai kórházba szállították.

— Súlyos baleset munkaközben. Polanczky 
József 34 éves gyári munkásra, a Köbányai-utí 
Ganz-gyárban egy 5—6 mázsás hengerszék rá
dölt. A szerencsétlenül járt munkást a mentők' 
súlyos sérülésekkel szállították be a Dolog-kór
házba.

— Munkakeresés közben cipőt lopott egy eseléd. Dr. 
Hegyi Zsigmond orvos Erzsébet-körut 34. számú házban 
lévő lakásán újsághirdetésre több cselédleánv jelentke
zett, mtnt álláskereső. Valamelyik közülük besurrant a 
konyhába és onnan egy pár sárga és egy pár lakk
cipőt ellopott. Az ismeretlen tolvajt a rendőrség ke.

— A kútba ugrott. Debrecenből jelentikj 
Hódosi Sándorné 69 éves hajdúnánási asz* 
szony gyógyithatatlan idegbaja miatt az ud« 
varán levő kulba ugrott. Mire észrevették, 
már meghalt.

— Lakodalmi veszekedés, Gáresu Ferenc. 35 éves fu
varos betért a Gólya-utca 25. számú ház házfelügyelőjé
hez, ahol éppen esküvői lakoma volt. Gárcsut is meg
kínálták borral, aki addig ivott, mig teljesen részpg 
lelt és részegségében összeverekedett az egvik vendég
gel, Polonyi János vásári árussal, akit zsebkésével 
nyakszirlcn szúrt. A feldühödött esküvői közönség erre 
Gárcsura támadt és alaposan összeverte. Ugv Gáresu 
Ferenczet, mint Polonyi Jáuost a mentők a Telep-utcai 
kórházba szállították.

— Sörözés közben csapott bele a villám. 
Vasárnap este a Római-fürdő közelében, a 
Nánási-uton egy vendéglő udvarán terebé
lyes tölgyfa alatt sörözgetett Sarovics Ferenc 
48 éves géplakatos. Hirtelen zivatar támadt, 
dörgölt, villámlott, megeredt a záporesö, 
de Sarovics nem zavartatta magát és a fa, 
gályáitól védve nyugodtan tovább üldögélt. 
Néhány perc múlva a vhllám belecsapott a 
tölgyfába. A villámcsapás Sarovics Ferencet 
is érte, aki megbénult és könnyebb égési 
sebeket szenvedett. A mentők a Rókus kór* 
házba szállították.

— Illetékllgyl kxlkon. Szcrk-xztette dr. Pongrácz 
Jenő. A miinxa betüsoros rendben, lexikonszerűen közli 
<az .é-né?Abe.n . törvénykezési, okirati és közigazga- 
tási illetékeket. A könyv magába foglalja az 1927 Juliul 
10-en érvényben volt anyagot, tehát az összes uj sza- 
k dé°b3,‘ Ar> 2 PC"gd’ kapható D’,uden könyvkeres.

— Megharaptn egy veszett farkaskutya. Kis
pesten, Radócz János 66 éves magánzót egy 
veszett farkas-kutya megharapta. A kispesti 
mentők Radóczot a Pasfcur-intézelbo szállítot
ták, ahol nyomban orvosi kezelés alá vették’ 
és a rendőrség a gyepmesleri hivatallal együtt 
megindította a nyomozást a veszett kutya gazt 
dójának kinyomozása érdekében, egyben szé
leskörű lépéseket tettek, hogy az esetleges sza
badon járó és ugyancsak veszettségben szen
vedő kutyáktól megtisztítsák a környéket.

— A G.inx és Társa, Danubius Vagon- és Hajógyár 
Itt. közgyűlése elfogadta az igazgatóság összes Javasla- 
tóit s elhatározta, hogy a vállalat egyesül a Schlick- 
Nicholson gyárral 7:3 arányú és a klstarcsai Gép- és 
' asutfclszcrelési gyárral 5:1 arányú részvénycsere 
“‘te" ebből • célból alaptőkéjét 9,150,000 pengőről 
11,699.450 pengőre emeli. Az igazgatóságba uj tagokul- 
R>«rta Arnold, Bún József, dr. F.ber Antal, dr. Fabinvi 
Tihamér dr. Halmi Miklós. Hubert Lipót, Orphanidee 
János és Rossi Adolfo (Milano) urakat választották

nngybhbszabii.su
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Mig primadonnáink expressz hagyták el 
festet és Európaszerte szétszéledtek nyaral- 
ni, addig

Darvas Lili Pesten fogja eltölteni a nyarat 
Darvas Lili kedden érkezik meg Molnár Fe
renccel a Lidóról és megérkezésük után 
egyenesen a zugligeti Fácánnál bérelt villá
ba hajtatnak. Darvas Lili és Molnár Ferenc 
családi körben egy hónapig fognak Pesten 
tartózkodni. Szeptember elején Darvas Lilit 
Bécsbe szólítja szerződése.

Csorlos a mai nappal megkezdte első 
Nemzeti Szinház-beli ténykedését. Jelentke
zett a színház pénztáránál, ahol felvettte

júliusi és augusztusi fizetését
mmely a szerződése alapján megilleti. Csór- 
fos Gyula, aki elhatározta, hogy végleg sza
kit a múlttal, a Belvárosi Színházban is 
klasszikusokat óhajt játszani. Beöthy László 
ugyanis tervbe vette, hogy a jövő szezónban 
hetenként egy estén klasszikus darabokat 
játszik a Petöü Sándor-utcai intim színház.

Szabolcs Ernő is illhagyja Pestet. A Fővárosi 
Operettszinház igazgató-főrendezője a

Kleines Theater igazgatójától
kapott előnyös ajánlatnak nem tudott ellen
állni és főrendezőnek leszerződött Bécsbe. A 
Kleines Theater-ben égési magyar kolónia 
dolgozik a jövő szezónban. Itt van Békeffy 
László, Halmay Tibor és Molnár Vera is, akik 
Fritz Grünbaum „Halló Grünbaum...” cimü 
revüjében lépnek először a bécsi közönség elé. 
Természetesen, ha elmúlik addig a forradalom.

SZÍNHÁZ MOZI
A FORGÖSZiNPADNÉLKÜLI OROSZORSZÁG PREMIERJÉN

Pontos beszámoló a külvárosi Oroszország
ról, Pál cárról, Pahlen grófról, a premier
közönségről, díszletekről, a Miklóssy dinasz
tiáról, a vidéki primadonnáról, aki ezer 

pengőt keres havonta

vil-
Mik-

A Király Színház a mull izezónban néhány- 
ior már legközelebbi programmjába vetteszór már „__ ______ , ___

Strauss Oszkár „Könlgin” cimü operettjének 
bemutatóját. Az operett előadása mindig

szereposztási nabézségek miatt 
elmaradt. Arról értesülünk, hogy erről az ope
rettről végleg lemondott a Király Színház, mert 
ennek egyik főszerepére Kiss Ferencet, prima
donna szerepére pedig Péchy Erzsit nem tudta 
megnyerni.

Pikáns kombinációk' fűződnek ahhoz, 
hogy Titkos Hona megszakítva olaszországi 
nyaralását utőkurára Karlsbjidba utazott. 
Ugyanitt tartózkodik

a művésznő volt férje
az ismert főszerkesztő is. Azt mondják, 
hogy ez a találkozás nem a véletlen müve, 
hanem a jóbarátok által előre megbeszélt 
kibékitési terv egyik fázisa. Hogy mi lesz 
a dologból — az a jövő titka.

Szívélyes hangú meghívó és kétszinnyomásos 
plakát értesít arról a kulturális ese
ményről, hogy a Magyar Színház szenzációs új
donsága, az „Oroszország” péntektől keddig 
egyfolytában szinrekerül a Kispesti Színházban- 
Mivel a plakátokról az Is feltűnő módon kitű
nik, hogy: „Uj díszletek'' és hogy: „kérem a t- 
közönséget, szíveskedjék most pontosan megje
lenni, mert a kezdés után az ajtók be lesznek 
zdrua", nem volt már kétséges, hogy Kispesten 
teljes tisztelettel és megértéssel vannak Alfréd 
Neumann kitűnő munkája iránt és felfogják a 
Magyar Színházi siker őket is kötelező erejét —■ 
elfogadtam a premierre szóló meghívást.

♦
Kerti vendéglő transparenssel. Felirás 

lanybctükkol „Kispesti Színház, igazgató 
lossy Imre”. Belül öt szál cigány húzza:

— Az én babám egy fekete nő...
Csak ezen keresztül jutunk a színházhoz. Uj 

épület, földszintesnek látszik, de belül kiderül, 
hogy hátul egy ici-pici emelete Is van. A fala
kon óriási színes plakát: „Mister X”, Aki azt 
gondolja, hogy moziplakát, azt felvilágosítja 
egy átragasztott, magyar fellrásu szallag. „A 
cirkuszhercegnö“. „Újdonság." És a közönség? 
Fekete cstélyiruhás hölgyek, nagy piros művi
rággal a vállukon. Majdnem azt írtam, hogy 
körorvos, patikus, szolgabiró. Kövér asszony
ságok lihegnek a nag melegben. Gallér nélküli 
ifjak, a helyi aranyifjuságból. Nagybajuszu tűz
oltó sétál méltóságosan a vészkijárat előtt. 
Zsongás, beszéd, kacagás, udvarlás. Szóval

Izzó premierhangulat.
Á közönség Itt külön tanulmány, ahogy áhítat
tal, bízva, csillogó szemmel, meghatva, elérzé- 
kenyedve, örömmel, hátsó gondolat és kritikai 
ösztön nélkül figyel, bámul, csodálkozik a szín
padra. Olyanok ezek, mint akiknek ünnep még 
a színház, olyanok, akik komolyan elhiszik a 
színházi hetilapoknak, hogy ott a gyengén fes
tett, kissé düledező színfalak mögött tündéror- 
szág van, királykisasszonyokkal és tündérifjak- 
kal. ‘Olyanok, akik a szünetben boldogan 
állják körül és vizsgálják az öltözők előtt leve- 
gőző, izzadt, parókás, festett és negllzsés színé
széért. A Közönség ez! ö előttük zajlik le majd 
Fái cár és szent Oroszország tragédiája.

Nem, hiába, az előadásról nem lehet fölé
nyesen beszélni. Igaza van a közönségnek. 
Szeretni kell, becsülni kell ezeket a színésze
ket, akik ide jöttek, akik el mernek játszani 
szerepeket nagy elődjeik után, ■

pótolni tudják őket
és illúziót tudnak lopni a szivekbe nz illúziót , 
rontó, szegényes színpadi miliőben és komoly ' 
hangok, szívből jövő hörgések a közönséggel 
teljes kapcsolatot találnak itt a

külvárosi színházban, 
ahol igazi színházi kultúrát csinál ez a Mik- 
lossy igazgató.

Ki hitte volna? Sarlay Imre, aki Csorlos után 
elsőnek játssza Magyarországon Pál cár nehéz- 
veretű szerepét, miközben végigüli a félbolond 
cár tragédiáját, — nem gondol arra, hogy

neki a Vígszínházban volna tulajdonképpen 
a helye.

Beszél, mintha valóban tőle függne a szent bi
rodalom sorsa, hörög, mintha tényleg félne a 
megörüléstöl és a közönség tényleg elhisz neki 
mindent. Valaki mondja is a hátam mögött:

— Bele fog fáradni!
— Rém nehéz neki, szegénynek, ebben a me

legben.
— Rettenetes!! Szegény cári Hát mégsem 

olyan jó cárnak lenni.
A fiatal szőke fruska torkából pedig felgur- 

gulázik a visszafojtott indulat, amikor Pahlen 
gróf a cárnak eladja saját kedvesét. Ez a rész 
itt például vígjáték. Nevelnek azon, hogy az 
őrült, hülye pofáju, lebergenyes ajkú cár még 
kéjt keres az életben.

♦’
Pahlen gróf, az erős nkaratu, hideg, szilárd 

figura (Pesten ódry) itt sem vesztett semmit 
értékéből. Jávor Púi nevű fiatal színész, nagyon 
tehetségesen szinészkedett. Viszont Oster- 
mann Anna szerepében Miklóssy Klári ifjú

• hölgy próbált sikereket elérni. Azt meg kell 
- állapítani, hogy nem minden eredmény nélkül 
i tette, habár a név a direktor rokonát, igv pro-
• tekclót sejtett. Ezek ellenére neki is vőllák ra-
• jongól és tapsolói.
I Stepánf, az orosz lövészt egy másik Miklóssy 

alakította. Fejét ez alkalomra kopaszra borot-

váltatta. Színészi sikere is volt.
A többi szereplő? Nem is fontos, nem is 

tetszhettek. Kiabálósak. félénkek voltak, lámpa
lázuk volt. Legfeljebb a cárevicset, Komáromit 
Andort kellett észrevenni.

♦
Igen, ez egy pontos premierbeszámoltf Kis* 

pestről, ahol nagy hőségben telt ház tapsoltál 
ki a forgószinpad nélküli „Oroszország” ize* 
replölt

tlzszer-huszszor la a felvonások végén.
Premierbeszámoló arról a közönségről is, 
amely nem operettet, de komoly drámát nea 
meg mindem színigazgatói számítás ellenére ju« 
Húsban. Premierbeszámoló azokról a színészek* 
röl, akik komoly, becsületes szándékú közka* 
tonái annak a hadseregnek, ahol csak tábornok 
koknak jó az élet. Premierbaszámoló azokról^ 
akik Uticában lettek az elsők, holott Rómába 
bo se engedték őket...*

A közönség izzadva lelkesedik

nyoctól fél tizenkettőig.
Sir a színésszel együtt és jókedvűen nevet, hat 
ez egy tropikus jelenete után elbotlik ■ lép
csőn. De nem veszi észre, hogy Pál cárnak 
folyton a parókájával van baja, Pahlen gróf
nak pedig rövid egyenruhája alól kilátszik • 
nadrágszija. Paupin gróf is bejöhet csikós, fel
vasalt uccai nadrágban és azt sem kifogásolja, 
hogy a Púi cár hálótermét már látta egyné
hányszor. Volt ez már kokott budoárja. mar- 
quis fogadószobája és exotikus fejedelem trón* 
terma is.

Azt hiszem, hagy Hevesi Sándor igazgató ur* 
nak igaza van. így is lehetne színházat játszani 
ha az üres színpadon egy cédulára kiírnák:

— Ez egy ragyogó XVI. Lajos stilusu szalóni

Rövid interjú az Igazgatóval:
— Hány tagja van?
— NegyvenöH
— Ili
— Milyenek a helyárak?
— Legolcsóbb délután 20, este 40 fillér.
— Mennyi volt ma a bevétele? 1
— Ma jó házam volt. Kettőszázhusz pengőt 
— Milyen gázsija van a primadonnának?
— Ezer pengő havonta.
— Hát miből fizeti ezt a negyvenöt emberi?
— Hát nagynehezen kiszorítom!
— Miért tart akkor Ilyen sok színészt?
-— Hát mit csináljanak szegények? A mi esa* 

ládunk régi szinészdinasztia, ml tudjuk, hogy 
mi ez. Harminc éve Miklóssyak igazgatják Kis* 
pesten a színházat. Bizony sokat kilzködtOnk,

— Hányán vannak IIt a Miklóssyak?
— A társulatnál nyolc Miklóssy van. Nálunk' 

tradíció, hogy minden fiuból-lányból színész 
vagy Igazgató lesz. Volt úgy, hogy egy darabot 
csak a Mlklfissy-család taglal játszottak.

Jön ki a közönség n színházból. Elégedett. 
Az arcokon még az öröm, az Igazi élvezet ró
zsái égnek,

— Be szép volt! — mondja egy kövér asz- 
szonyság és sóhajtva gondol a holnapi nagy- 

' mosásra...
Stób Zoltán.

Úri divat: 

la bécsi kemény vws&fsstt 
Férfiing zefir mellű, 2 gallérral reklámár .... 
VArflinfl ló minőségű zeflrből, X gallérral, az 
1 ül 11UIU egész ing egy anyagból....... ...............

Hálóing színes bordűrrel, komplett nagyiig.... 

Alsónadrág gombos, jómlnőségd zafírból . 

Nadrágtartó gumiból, bőrrészekkel ............

Selyem nyakkendő 
Puhakalapok divatos, tartói minőség ... 

Sporting gyöngypanamából, apacsgallérral .. 

Fertizokni divatos, ló minőség......................

Férfi hosszú sportharisnya
mintás és sima..........................................

r

-.85
4.50
6.50
5.20
2.80 
2*30
1.60
7.50
7.60 
—.05
8.60

Flórharisnya színben 2.70
Mosóselyem harlsnya ssmk* 4.80

KesztyUk:

Férfi svéd szövetkesztyü assa 2.—
Nöl divat cérnakesztyű, hímzett kézelővel .. 2.10
Prágai és pécsi cég, ^minden színben .... 4.60
Férfi mosóbör sárga és fehér kesztyű ... 7.50

Mosóméter Aruk:
TIaIÁII marokén, asáda pamutból uj minták, 
UV1UII, 70 éa 78 cm. széles..................................

Francia voálok, .5’’’“
Eponge, 100 om. és 70 cm. széles, divatos minták

—.82
1.30
1.50

Mintás nyersselyem francia áru .... 7.80
Georgette minden színben..... .......................  9.50
Crepe de chlne mintás Iránéin . . 10.50

NŐI divat.
Női ing hímzett, hozzávaló nadrág, drbja.....
NAI ÍHíT I6 mosott ellonból, hímzett, ugyanolyanHŰI lliy nadrág, drbja.........................................

Nöl Ing la mosott alton, hlmsett és ueuroe...

Nöl hálóing hímzett....................................

Nadrágkomblné " Honból*’. ,!?*

Harisnya minden színben, reklám ..................

Selyemharlsnya

1.20
1.90
2.50
3.80
4.50 
—.48
1.58

Silón, reklámár, 75 cm. széles —.64

BordtlrUa grenadlnok, aeb-emfényU alma 
éa mintán pnpllnok. divatos mtiaelymek 
ruhákra, rendkívüli egységára ..........................

Selymek i
2.80

la iapánselyem 3.90
Nyersselyem 5.50
la crepe de chlne hfra alkalmas . - 7.80 
Foulardselyem,

mintás Japonaise, eredeti lapén, W dl
öft em. széles, nagy választék « < «— |>aRU

Szövetek:
Kasha 4.80
EOliü gyapjú, minden színben, 100 cm. széles.... 5.44
línchzl tiszta gyapjú, kockás és sima eomposé, nüdllu 130 és 135 cm. széles........................ 7.60

Fürdő cikkek i

Úszónadrág . . . . . . . . . . . . . . 1.50
USZÓÖltÖny, férfi, minden nagyság..... 2.70
Nöl fürdőruha 5.20
NŐI fürdőruha cloth, háromfodros .... 6.50
Gumisapka . . . . . . . . . . . . . . . -.70
fllrdöcipő, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.45
FürdöclDö. 1.55
Frottlrköpeny * női, divatos fazon, _ _

Bécsi strandpljama öl t öny 17.60
22.—

Ernyők x

Nöl, divatos barna macco anyagból . 

Férfi, cloth reklámár, tartós minőség

11.—
6.—

Lepedővászon 145 cm széles 2*40 Ingzeflr és ágynemükanavász egységár 1*20

Mosó maradékok 60 0 Selyem maradékok méterje pengdtH

DIVAIxsaünOK
Rákőczl-ut 74.

Minden osztályunkon legolcsóbb árban megtalálja, amire önnek szüksége van. Nagy választékban utazási és lürdöclkkek 
bárhol Ytlsároln*, tekintse meg Snünknt, Meg nem telető Áruért * pínit vl»«»«»djuk, t’o.UI megrendeltedet díjmentesen esikOzldnk
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SPORT
Rommel motorhiba folytán 

feladta a versenyt
h korndélutáni mosolygó nap a közönség ezreit csá- 

bilota ki nz újpesti stadionba. Az a nagyszabású nem- 
zetkörl en-irénv, amely Rommelt, n gépembert hozta 
össze Van Ruyssewelltcl, a belga viligrckordcrrel, való
ban csábitó is volt.

A nagy, fnternaclonálu találkozásból azonban az idő
közben megindult záporeső miatt sovány esemény lett, 
mert

mindössze rg)ellen futamot, a 10 kilométeres 
motort errtéses versenyt tartották meg, a ver
senyt azonban Kömmel motorhiba folytán feladta 

és így Van Ruysscwelt ellenfél nélkül győzött.
A 3X1000 méteres lóversenyt Tóth (UTF) nyerte Lo- 

vat Marák és Ilivel (MTK) előtt, mig a ki* főverseny 
győztese .Sikeres (Postás) lett Velvárt (MTK), Vittori 
(UTE) és Baross (BTC) előtt.

Széles, Bokody, Gelb és Micsicsák 
a boxoló-válogatóverseny 

győztesei

Hegedűs Péter ünneplése
f A Terézvárosi Torna Club a MÖSz égisze 
nlatt a városligeti Selunidt-néparénában ren
dezte meg a julius 31-iki magyar-német ököl- 
vivómérközés válogató-versenyét. A klub a ver
senyt Hegedül Péternek, a jelessportpedagó- 
gusnak 15 éves jubileumával kapcsolta össze. 
A kiváló sportembert a szövetség nevében 
Tátiéit Péter dr. it. táblai biró köszöntötte.

A válogató-verseny eredmény a következő: 
Szélei (FTC) győz Leitner (BTK) ellen pon- 

jozással.
Gelb (NSC) győz Schmidt (BTK) ellen pon

tozással.
Micslcsák (MTK) győz Sparrlng (FTC) ellen 

pontozással.
Hokodg (Bp. Vasutas) győz Rusofszky (FTC) 

ellen pontozással.
A válogató-versenyt bemutató-mérkőzések követték. 

Az amatőr-mérkőzések során Hochmann (TTC.) győzött 
Bokody II. dl. Vasúté*) ellen, mig Lehreich (Spárta) 
Endrét győzte te.

A verseny fénypontja két proflmérkőzés volt. Bern- 
•walter pompás küzdelemben 5 menetben mérkőzött 
Berdével, mig Búdra KOnstlerrel 3 menetben meccseit. 
Búdra az utolsó menetben arcán megsérült.

Budapest három ifjúsági atlétikai 
bajnoksága dőlt el vasárnap

’ Az MTK vasárnap délután rendezte ifjúsági 
versenyét, amelyen Budapest három ifjúsági 
bajnoksága dőlt el. A távolugró-bajnokságot 
Ooda László (MAC) ragadta magához, mig a 
két slafétaverseny közül 4X1000 méteren a 
KAOE Kovalcsik—Szabó—Sarkadi—Szabó ösz- 
szcállitásu stafétája győzött a MAC és az MTK 
ellen, mig 4X100-on az FTC (Vezér—Bükky— 
Péti—Németh) stafétája győzött az MTK és a 
MAC stafétái ellen.

Bajnoki számok.
Távolugrás. Bajnok: Goda László (MAC) 654 cm. 2. 

Péli (H'() 618 cm, 3. Obercián (MTK) 605 cm. Goda 
első — 635 cm-cs — ugrójától kezdve végig vezet és 
biztosan nyer.

4X1001 m stafétátiilds. Bajnok: KAOE (Kovalcsik, 
Kocsis, Sarkad!, Szabó) ti p. 16.4 mp., 2. MAC (Ugrón, 
Mészáros, Mauréry, Jenkei) 11 p. 24.2 mp.. 3. MTK 
(Goldmann, Takács, Weineck, Juhász) 11 p. 24.4 mp. 
A nap legszebb versenye. Az első embereknél a KAOE 
vált először 6 méterrel az MTK előtt, amit Takács 
nemcsak behoz, hanem még 25 méter előnnyel indítja 
Weineeket, amiből Sarkadi 10-et ledolgoz. Szabó azután 
500 méternél lefogja Juhászt és fokozatosan elhúzva, 
40 méterrel győz, mig Juhászt a pompásan flniselő Jen
kei is lefogja az utolsó métereken.

4X100 ni stafétát utó*. Bajnok: FTC (Vezér, BOkky, 
réti. Németh) 45.6 mp. 2. MTK (Oterclán, Viski, Lö- 
wlnáer, Polgár) 46.6 mp. 3. MAC 47.8 mp. Az FTC 
végig vezetve biztosan győzött a gyengén váltó MTK-val 
szemben.

Egyéb számok'.
100 m síkfutás. 1. Steiner (BSE) 11.3 mp., 2. Moharos 

(ESC) 11.4 mp., 3. Viski (MTK) 11.6 mp. Az ifjúsági 
bajnok biztosan győz. — 111 in gátfutás. 1. Várnai
(MTK) 17.4 mp., 2. Velskopf (MTK) 19.8 mp. - 200 m 
gátfutás. 1. Várnai (MTK) 29 mp. — Gerelyvetés I. ősz- 
fályu. 1. Szckrényessy (MTK) 4375 cm. 2. Göndör (OTE) 
3720 em, 3. Dedinszky (BBTE) 3695 cm. — Juniorban. 
1. UJfalussy (MAC) 3715 cm, 
3695 cm. 3. Végvári (BBTE) 3 
1. Dankó (MAC) 160 cm, 2.
3. SpihAk (FTC.) 153 em. — Sulydobás 8-ös esapatvar- 
•eny. 1. MTK csapata 1046 cm átlag. 2. FTC csapata 
1012 cm átlag, 3 BBTE csa

A hármasugrás és a disz 
miatt elmaradt.

2. Dedinszky (BBTE) 
195 cm. — Magasugrás. 
Deckleva (MTK) 160 em.

pata 942 cm átlag, 
koizvetés a rossz időjárás

Vasárnapi sporthírek
X Uwodát avatlak Gyümrőn. A BBTE va

sárnapi uszóverscnyével avatták fel az uj gyöm- 
rői sportuszodát, amelynek eseménye, hogy az 
MTK tartalékos viripólócsapata barátságos 
mérkőzésen 4 :l-re (3:0) legyőzte a MAC 
komplett együttesét. A Balaton-scrlcgct ismét 
nz MTK, a Honvédelmi miniszter vándordíját 
ugyancsak az MTK nyerte; mig a Pesti Hazai 
Takarék pénztár által banktisztviselők részére 
kiirt vándordíjban az Angol-Magyar Bank 
úszói győzlek.

X Glóbus- Budapest) Hírlap 1:8 (1:1). A két csapat 
vasárnapi mérkőzése eldöntetlenül végződött. A mezőny 
legjobb embere Guttmann Árpád, a Glóbus kapusa volt, 
aki szenzációsan védett egy tizenegyest is.

HtOMATOTy A GLÓBUS NYOMDAI MII INTÉZET BcT. EQBFOBGQGt PE1N, BUDAPEST, VI, ARADI UCCA 8. - NYOMDAIGAZGATÓI HAVAS M,

Válogatott vizipólócsapatunk 
12:l-re győzte le a cseh válogatottat

Molnár Ella a 200 méteres hölgymelluszásban országos 
rekordot javiott — Komjádi Béla vizipólókapitányt láb

töréssel szállították a kórházba
Háromezer főnyi nézőközönség adott díszes 

keretet az NSC nemzetközi uszóversenyének, 
amelynek keretében került eldöntésre a máso
dik magyar-cseh válogatott vizipólómérkőzés. 
Valóban sajnálatos, hogy a hirtelen megeredt 
esőzés elrontotta a közönség élvezetéi. A fel
hőkből siiru csőppekbetn hulló eső fedél alá 
kergette a publikumot, de elvette kedvét a 
magyar csapatnak is, amely

miután az első félidőben nyolc gólt Jut
tatott a csehek hálójába, szünet után a rész
vétlenség folytán csak könnyedén Játszott 

és megelégedett négy góllaL
A magyarok lanyha játéka kapóra jött a cse

heknek és sikerült is egy tiszteletgólt elérnie. 
Végeredményben tehát 12 :1-re győztük le a 
cseheket és igy nyugodt lélekkel tekintünk a 
küszöbön álló magyar-francia mérkőzés elé.

A magyar válogatott csapat második félidő
beli gyöngébb játékának másik oka uz a sze- 
rene.vétlenség, amely Komjádi Béla vizipóló
kapitányt érte. A kiváló sportembert ugyanis 
lábtöréssel szállították el a mentők a kórházba. 
A sajnálatos szerencsétlenség természetesen 
teljesen lesújtotta a magyar csapatot, amely 
igy képtelen volt teljes erejét kifejteni.

örvendetes eseménye az NSC uszóversenyé- 
nek, hogy

Molnár Ella bajnokversenyzőnőnk 8 p.

Magyarország—Csehország 12:1 (8:0)
A bécsi zavaros események miatt Neuuielt, a 

meghívott bécsi biró természetesen nem érkez
hetett meg és igy a mérkőzést Beleznay László 
dr. volt vizipólókapitámy vezette le szakérte
lemmel és mindkét fél megelégedésére.

A két csapat a kővetkező összeállításban 
vette fel a küzdelmet: Magyarország: Barta— 
Fazekas, Homonnay II.—Keserű II.—Wenk, 
Vértesi, Keserű I. — Csehország: Novotny— 
Epstein, Khoutek—Reitmann—Schmuck', To- 
masek, Rohlik.

A magyar válogatott csapat pompás techni
kai készsége mellett nem volt kétes a magyar 
győzelem, ily nagy gólarányu győzelemre azon
ban mégsem számítottunk. A már szitáló eső
ben bámulatos lelkesedéssel vetette magát küz
delembe a magyar csapat és Ilomonnay II. 
mindjárt az első percekben három góllal ter

KomjádiBéla szövetségi vizipólókapitány lábát törte 
a vasárnapi uszőversenyen

Az egész sporttársadalom lesújtva vett tu
domást Komjádi Béla szövetségi vizipólóka
pitány szerencsétlenségéről. Komjádi, aki a 
magyar uszósport egyik legrégibb munkása, 
aki hosszú évek óta lelkes önfeláldozással 
szolgálja a magyar sportot, az NSC vasár
napi versenyén, miközben fáradhatatlan 
buzgalommal szorgoskodott a zsüriasztal 
körül,

a nedves betonpadlón megcsúszott és a 
térdére esett.

Az egész nézőközönséget megdöbbentette 
Komjádi szerencsétlensége, segíteni azonban 
nem tudott senki és igy a szövetségi kapi
tányt lábtőréssel szállították a mentők a 
Zsidókórházba.

A Budapest Sport Egylet 
Magyarország amatőr futballbajnoha

BSE—Diósgyőri Vasgyári TK 3:1 (2:1)
,'ÍL -

Miskolc, julius 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) 3000 főnyi közönség jelenlétében, Gcrő 
Ferenc bíráskodásával folyt le Miskolcon, a 
népkerti pályán Magyarország amatőr futball- 
bajnokságának döntő mérkőzése. A két kerületi 
bajnok együttes hatalmas küzdelmet vívott az 
„országos bajnok" büszke címéért. A küzde
lemből a fővárosi tisztviselők sportegyesülete, 
a BSE került ki győztesen, miután az északi 
kerület bajnokcsapntót, a Diósgyőr Vasgyári 
Tcstgyak’orlók Körét 3:1 (2:1) arányban le
győzte.

Az első félidő a BSE nagy fölényének jegyé

VAS-, ®ÉP- ÉS 
HÁZTARTÁSI IPARI 

KIÁLLÍTÁS 
kapcsolatban

I. NEMZETKÖZI 
REKLÁM KIÁLLÍTÁS 

és
Olcsó Polgári Butorbemutató 

A Szent István hét klállitásal 
Városligeti Iparcsarnok 

Fővárosi Csarnok 
augusztus hó 18-tól szeptember hó 15-ig

28.4 mp.-re Javította meg a 200 méteres 
hölgyuszás 8 p. 28.6 mp.-es országos re

kordját.
Az egyébként kitűnően rendezett versenyről az 
alábbiakban számolunk be:

SS méteres gyorsuszás. (Argentor-vándordij.) 1. Dobos 
(Hl. kér.) 30 mp. Perlaky (NSC) 30.2 mp.

200 méteres mellúszás. (Argentor-vándordij.) 1. Hol- 
lóssy (NSC) 3 p. 01.2 mp. 2. Köve*! (MTK). , , x

280 méteres hölgy-mellúszás. 1. Molnár Ella (Baja) 
3 p. 28.4 mp. Országos rekordl 2. Bencze Irén (MUE) 
3 p. 44.8 mp. 3. Vas Margit (NSC).

Ili méteres hölgy-hátuszós. 1. Szőke Kató (MUE)
1 p. 36.8 mp. 2. Vermes Magda (FTC) 1 p. 43.6 mp.

100 méteres hátuszás, 1. Bartha Károly (NSC) 1 p. 
23.4 mp. 2. Kolozsvár)- (MTK).

3XS0 méteres Junior hölgy vegyes staféta. 1. az NSC 
csapata (Elek, Badó, Mérő) 2 p. 38 mp., 2. az NSC B) 
csapata 2 p. 42 mp. mp., 3 a MUE csapata 2 p. 45 mp.

100 méteres I. osztályú hölgy-gyorsuszás. 1. Sípos 
Manci (NSC) 1 p. 24 mp. 2 Virág Éva (III. kér. TVE) 
1 p. 25 mp. 3. Kraszner Vilma (MUE) 1 p. 25.2 mp.

100 méteres gyorsuszás I. osztályú. 1. Hóiba Tivadar 
(III. kér. TVE) 1 p. 12 mp. 2. Bőnk László (III. kér. 
TVE).

8X88 méteres hölgy vegyes staféta. 1. a MUE csapata 
(Bencze—Szőke—Kraszner) 2 p 08.6 mp, 2. II. kér. 
TVE, 3. NSC.

1500 méteres úszás. 1. Halasi Olivér (UTE) 22 p 57.6 
mp, 2. Farkas László (FTC).

|X50 méteres hölgy melluszóstaféta. 1. a MUE csa
pata (Szőke, Komáromi, Breuer, gr. Zay, Belházy, Ben- 
sze) 4 p S5 mp, 2. NSC, 3. FTC.

IX80 méteres vegyes staféta. 1. NSC 1 p 45 mp. 2. 
FTC, 3. III. kér. TVE.

helte meg a csehek hálóját. A cseh csapat ere
jét felőrölte a magyarok pompás összjátéka és 
Vértesi csakhamar megszerzi a negyedik és az 
ötödik gólt. Wenck és Homonnay (2) góljai 
nyolcra szaporítják a gólok számát. Szünet 
után az esőzés hevesebbé válik és a közönség 
fedél alá menekül. Az iram most már nem 
olyan rendkívül heves, mint az első félidőben 
és a magyar csapat Homonnay (2) Wenck Ke
serű I. révén éri el további négy gólját, mig a 
csehek egyetlen gólját Reitmann dobta.

Félbeszakadt az NSC—MUE I. osztályú 
mérkőzés.

Szakadó esőben kezdték meg az NSC és a 
MUE bajnoki mérkőzésük lebonyolítását, a 
meccs azonban részint a záporeső, részint pe
dig a fenyegető sötétség miatt félbeszakadt.

Á Hétfői Napló szerkesztősége még az éj
szaka folyamán felhívta a Zsidókórházat, 
ahol a következő felvilágositást kaptuk:

•— Komjádi Béla elcsúszott a nedves pad
lón és a térdére esett.

A baj korántsem oly súlyos, mint első 
pillanatra látszott.

Komjádi ugyanis térdkalácstörést 'szenve
dett és — amint a helyzetet most látjuk, —

több, mint valószínű, hogy meg kell 
majd operálnunk.

A gyógyulás előreláthatóan három hetet 
vesz majd igénybe^

ben játszódott le. Az első negyedórában o 
diósgyőri csapat támadott, majd a fővárosiak 
ragadják magukhoz az irányitást és a 20. perc
ben Borsi vezetéshez juttatja a BSE-et. AJig 
telik el egy perc, a diósgyőri támadósor a fő
városiak kapuja elé küzdi magát és Páva lövé
sét a BSE-kapus már nem tudja elhárítani. A 
gyorsan történt kiegyenlítés után ismét a BSE 
lép fel támadóan és Kiss lövése megszerzi a fő
városi csapat második gólját.

Szünet után a diósgyőriek is frontba kerül
nek, ám de a BSE védelme résen van és az új
ból akcióba került fővárosi bajnokcsatársornak 
egy sikerült támadáson Szűcs II. lövéséből meg
szerzi a bajnoki győzelmet jelentő harmadik 
gólt is.

Br.KHJDHCSY izakoroas,
■bmhhhhmhbhmhhmhhi J6x,eI körút 2

Rendel: 10—4 és 7—9-ig férfi-ég nőbetegeknek

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek

A legjobb kétéves ménnek tartott Old cup fvászo* 
vereséget szenvedett a Balatoni díjban Harmadik he
lyen végzett a hármas mezőnyben, pontosan hat hoszs 
szál a könnyű nyerő Ibikus mögött. — A mezőny lég. 
jobb lova, Nesze nyerte a Dömösi liandicapot. A kö
zönség egy része vgy látta, hogy a belső korlátnál jövő 
Horace megelőzte a Petanovitsistálló lovát s ezért ■ 
bírói Ítélet ellen kisebb tüntetést rendezett, melynek 
azonban — mint az természetes Is — semmi eredménye 
sem volt. — Pharao igen könnyen nyerte a Rétévé* 
nyeretlenek versenyét Inferno és a debütáló Becse* 
ellen — Az utolsó versenyben feltűnően rossz start 
után Ágosta győzött. Az erősen lefogadott Puritán az 
Indításnál minden sánszát elvesztette. A szép közönség 
jelenlétében lefolyt élénk versenynap részletes ered
ménye a következő:

I futam. 1. Halna (3) Szekeres, 2. Didó (3) Szabó', 
3. Alfa (I) Esch. F. m. Szt. Lőrinc, Kacagó, Pong. 1 h., 
3 h. 10 : 45, 26, 21.

II. futam. 1. Az a híred (5) Schejbál, 2. Nobody (4) 
Szűcs, 1. Rázd le (5) Kaszián. F. m. Krikri Pasha, Vig. 
legény, Dehogyisnem, Pagát, Gödöllő, Beatrice, Tán
cosnő. Nyh., nyh. 10:63, 20, 26, 24.

III. futam. 1. Ibikus (2%) Schejbál. 2. Flczkó (5) Sze. 
keres, 3. Old cup (2 reá) Gulyás. 2^ h„ h. 10 :28.

IV. futam. 1. Nesze (3) Takács) I., 2. Horace (3) 
Szabó, 3. Cipou (5) Csuta. F. m. Gyöngyhalász. Prlvat- 
pass, Ripittyóka, Ráróm, Feneegye, Faun, Clarapacta. 
Bona Dea. Nyh., 1 h. 10 : 58, 21, 22, 31.

V. futam. 1. Pharao (e/i o) Esch, 2. Inferno (116) Hof. 
bauer, 3. Becses (6) Gulyás). F. m. Kohold, Lllah S., 
Heimlich, Jómadár, Avar. 216 h., nyh. 10:22, 12, 13, 
22.

VI. futam. 1. Agosta (3) Csuta), 2. Almsee (6) Balog, 
3. Vak Bottyán (6) Németh. F. m. Marika II., Puritán, 
Borlska, Tonnant, I’rincess, Hírmondó. 116 h.. 2)6 h, 
10 : 53, 22, 35, 34.

A HÉTFŐI NAPLÓ SZERKESZTŐSÉGI 
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