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Pokolgépes merényletet 
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miniszterelnök ellen (?)
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Vasárnap éjszaka több határszéli városból egybe
hangzó hírek érkeztek Bratianu meggyilkolásáról

A román határt teljesen elzárták a külvilágtól és 
a merénylet ellenőrizhetetlen hirét hivatalosan 

nem erősítették meg
Vasárnap délután futótűzként elterjedi a 

hír a fővárosban, hogy Bratianu román mi
niszterelnök ellen merényletet követtek el. 
Percröl-percre csengett szerkesztőségünkben 
a telefon, olvasóink érdeklődtek, hogy mi 
igaz a merényletből. A hírnek Budapesten 
való elterjedése előtt már rendelkezésűnkre 
állt debreceni tudósítónknak egy jelentése, 
amely arról számolt be, hogy román meg
szállt területről érkezett hírek szerint való
ban megtörtént a merénylet. A külvilágtól 
elvágott Romániával a telefon és táviróösz- 
szeköttetés hiánya miatt nem tudtunk érint
kezésbe lépni. Beszéltünk az összes Romá
niába vezető határállomással, amelyek kö
zül egyesek megerősítették a hirt, mások el
lenben kijelentették, hogy nem hallottak a 
merényletről semmit. Más, hivatalos helye
ken semmit sem tudnak az állítólagos me
rényletről. Kötelességünknek tartjuk azon
ban, hogy beszámoljunk az elterjedt hírek
ről, amelyet természetesen csak fcntartással 
közlünk és amelyről alábbi tudósításunk szú- 
mól be.

Debrecen, julius 24.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

"leütése.) A ma délelőtt román megszállt te
rületről Debrecenbe érkező vasutasok óriási 
feltűnést keltő hirt közöltek. Az egyelőre

ellenőrlzhctetle nhlr szerint pokolgépes 
merényletet követtek el Bratlonu Jonel 
román miniszterelnök ellen, aki áldoza

tul esett a merényletnek.
Hogy a merénylet hol és miként történt, ar
ról semmi közelebbit nem lehetett megtudni. 
A megszállt Nagyváradról és környékéről 
vasárnap Debrecenbe érkezett utasok ugyan
csak beszámoltak arról, hogy

Romániában is elterjedt a hirc az állító
lagos pokolgépes merényletnek.

A Hétfői Napló tudósítója vasárnap délben 
telefonon érdeklődött Biharkeresztesen a 
Re mániához legközelebb eső magyar határ
széli városban. Érdeklődésünkre

a biharkereszteesi határrendőrségen ki
jelentették, hogy a hír hozzájuk is elju
tott már, a hafárrendörség is érdeklő
dött bővebb részletek után, hivatalosan 
azonban a hirt sehol sem erősitettékm 

meg.
Románia ebben a pillanatban tedjesen el 

feun vágva a külvilágtól és igy lehetetlen el
lenőrizni, hogy valóban megtörtént-e a me
rénylet.

A hír lehetőségét alátámasztani látszik az 

A palota dísztermei és szalonjai megtel
tek a gyászoló közönséggel. Románia minden 
előkelősége, egyházi, társadalmi és politikai 
férfiak tömege hullámzott a termekben, itt- 

a körülmény, hogy mint ismeretes, Brafranu o(t eiVCÍJUült köztük a Hohenzollern házbcli 
miniszterelnök a legéleesebb ellentétben all\ roj.onhercegek fényes, idegen egyenruhája.
Hamuval és Avcrescu tábornokkal, a szám-\ v óra hosszal tartott a gyászistentisztelet. 
űzött Károly trónörökös törhetetlen hívével.
tulajdonképpen Bratianu és Károly trón- A teremben, ahol a ravatalt felállították}

örökös állnak szentben egymással nem 
lehetetlen, hogy a király halálát követő idő
ben az elszabadult pártszenvedélyek kitöré
sének következménye az állitólagob me
rénylet.

Vasárnap Debrecenbe érkezett hírek sze
rint különben Romániában nagyarányú 
csapattest-áthelyezések történtek.

A román hadseregnek mintegy kilenc
ven százaléka tudvalevőén Károly- 
párli s feltétlenül híve a most háttérbe 

szorult Avcrcscunak.
Éppen ezért a román regatból most az er
délyi városokba újabb csapattestek érkez
tek, az Avcrescu-hü ezredeket pedig a leg-

Százegy ágyú dörgése mellett temették 
el vasárnap Ferdinánd román királyt 
Carmen Sylva, a költő-királyné mellé

Négyszáz templom harangzúgása közben ezer pap, 
a gyermekkirály, a Hohenzollern és a Hohenlohe 
hercegek kísérték utolsó útjára a román hadsereg 

zászlói alatt
Bukarest, julius 24'.

f.A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése Belgrádon keresztül.) Vasárnap 
érkezett el utolsó állomásához az elhunyt 
román király temetési szertartása. Reggel 
nyolc órakor kezdődött az aktus óhitű isten
tisztelettel. A szertartás három érsek, tizen
két püspök és száz pap végezte. A cotreceni-i 
palota nagytermében volt felravatalozva a 
koporsó.

A koporsó mellett térdelt az özvegy ki
rályné, Mihály, a gyermekklrály, Helcna 
anyahercegnő, Mária jugoszláv király
né, Miklós herceg és llcána hercegnő, 
valamint a temetésre érkezett Hohen- 

zollcrn és Hohenlohe hercegek. 

utóbbi napokban régi állomáshelyükről át 
helyezték. Az áthelyezésnek az a célja, 
hogy a Károlypárli katonai ezredeket régi 
környezetükből kiragadva, uj állomáshely^ 
re kerüljenek, amelyeknek polgársága más 
érzelmű, nem Károlypárli Ilir szerint ezek 
a katonai csapattest-áthelyezések sikerrel 
végződlek s most azok az ezredek, amelyek 
Károlypártiak, teljesen el vannak zárva 
a más érzelmű polgárságtól.

A román követségen semmit 
sem tudnak a merényletről

A merényletről szóló és egyszerre három 
oldalról érkező hir 

mélységes, tompa csend volt, amelynek 
komolyságát csak néha-néha szakította 
meg a királyi család nőtagjainak el- 

csukló zokogása.

Az istentisztelet után a hadsereg legidő
sebb tábornokai s az elhunyt király had- 

, segédei ágyutalpra helyezték a koporsót. Az 
! ünnepi gyászaktust százegy ágyulövés jelezte 

a gyászoló fővárosnak, mire ebben a pilla
natban

négyszáz bukaresti templom harangja 
egyszerre megkondult

Harangzúgás közben Indult el a gyász
menet és végig a város utcáin százezernyi 
tömeg sorfala között haladt. A gyászmenet 
élén a városi prefektus,, utána diszbeöltö
zött, gyúszfátyolos lovasszázad következett. 
A diszszázad mögött egyházi előkelőségek 
haladtak, majd nyomban utánuk a hadi
rokkantok küldöttsége, akik mögött vitték 
a királyság minden ezredének zászlaját.

A gyászkoc.sl mögött a királyi család 
tagjai ’5ttck akik a gyermekklrályt 

fogták körül.

ellenőrzését minden lehető formában 

megkíséreltük. A késő éjszakai órákig 

azonban sehol sem lehetett hivatalos 

formában felvilágosítást kapni az ügy

ről.
Érdeklődtünk a román követségen is, ahol 
kijelentették, hogy a mai napon Romániád 
ból semmiféle távirat nem érkezett,

a követség semmit sem tud az állítóla
gos merényletről

és igy nem nyújthat közelebbi felvilágosí
tást.

Ruzdugan, a semmitőszék elnöke, és Miron 
pátriárka a királyi családdal egysorban 
mentek. Utánuk a kormány, a diplomáciai 
kar, a parlament é.s más előkelő testületek 
képviselői. Prezant tábornok, volt hadsereg
főparancsnok, Ferdinánd király kedvelt 
katonája a koronát vitte, Mardarescu ,a 
román hadsereg legöregebb tábornoka pedig 
a kormánypálcát. Bukarest épületei mindé* 
nütt, amerre a menet elvonult, feketével 
vannak bevonva.

Tiz kilométernyi utat tett meg a ko
porsó a gyászoló közönség tízezreinek 

sorfala között

mig tizenegy órakor megérkezett a pálya
udvarra. Rt ismét a hadsereg legöregebb 
tizenkét tábornoka emelft) vállára akopor* 
sót s elhelyezte a várakozó diszvonatban. Aí 
első kocsiban volt a koporsó, a többiben pe
dig a királyi család, a régenstanács és a kül
földi diplomáciai testület tagjai foglaltak 
helyet. A különböző egyházi, katonai, pol
gári előkelőségek, valamint az újságírók 
négy más különvonaton indultak a koporsót 
vivő szerelvény után.

Délután félnégy órakor érkezett CurteM
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<Je Arges-ba a gyászvonat, ahol a román ki
rályok temetkezési helye van. Curtea de 
Arges kis városka, a Kárpátok lábánál terül 
el, a 18 században az nkkori Oláhország fő
városa volt A pályaudvaron a helyi hatósá
gok, ar egyház és más városi testületek kül
döttség! ii. valamint 12.000 román község 
kiküldöttjei vártak a gyászvonafra. A ko
porsót megint a tábornokok emelték le a 
vonatról és ráhelyezték a gyászkocsinak 
szolgáló ágyutalpra. Ebben a pillanatban 
újra százegy ágylövés dördült el egymásután 
a megkondultnk a városka harangjai.

Ágya dörgés és harangzúgás közben in
dult el dübörögve az ágyuskocsl.

Mögötte lassan megindult az óriási gyász
menet, amelyben a legimpozánsabb benyo
mást a menet elején haladó ezer pap keltette. 
Egy órai ut után megérkezett a gyászmenet 
a városka kolostorához. A gyászmenet óriási 
félkörben sornkozott fel a kolostor köré és 
a koporsó mintha úszna a tömeg fölött, a 
tábornokok vállán mcgnidult a szentély felé. 
Mögötte csak a királyi család, a régensta- 
nács tagjai és a legtekintélyesebb egyházi, 
katonai és politikai előkelőségek haladtak. 
A kolostorban újabb gyászszertartás követ

Párisban „Károly román királyt** éltették 
Ferdinánd király gyászrekviemjén

Pária, julius 24.

Károly román herceg, valamint számos 
diplomata, katonai és polgári hatóságok 
képviselői vettek ma részt Ferdinánd román 
király temetése alkalmából nz itteni román

A budapesti diplomáciai testület részvételével 
folyt le vasárnap délelőtt a román követség 

rekviemje

templomban tar tolt gyászistentiszteleten. 
Károly herceget a templomból való kilépé
se alkalmával néhány román diák hangos 
éljenzéssel s „Éljen a király" kiáltásokkal 
fogadta.

előtt Ferdinánd király címeres jelvénye
■ királyi korona, alatta a jellegzetes ket

tős F- monogrammal.
A kalafelk körűt délszaki növények, kande
láberek s gyertyák hatvan ezüst gyertyatartó
ban.

A gyAsrrekviemen megjelent előkelőségek 
zsúfolásig megtöltötték a fogadóterem vala
mennyi helyiségeit. A Bukarestben időző Stircea 
Trajan, budapesti román kővel kivételével, 
megjelent a gyászrekviemen Paraschivescu 
Gcorges követ ségi tanácsos és Margarltescu 
Poliphron ezredes, román katonai attasé veze
tésével a budapesti román követség valamennyi 
tagja. A katonai attasé, a román hadsereg 
diszegyenrahájában jelent meg, rendjeleit a 
gyász jeléül fekete fátyol fedte. Érdekes színes 
képet mutatott a végesvégig fekete termeken, 
a külföldi államok követeinek különbözőszinü 
disregyenruhája. A gyászrekviemen megjelent 
a budapesti angol, francia, német, holland, 
spanyol, belga, osztrák, cseh követ, az olasz 
követ távollétében az olasz követ képviseleté
ben a budapesti olasz követség egyik tanácsosa 
gróf Karát són yi Jenő, a máltai rend minisztere, 
n török ügyvivő, a lengyel főkonzul, a görög 
követség tanácsosa, s a többi Budapesten lévő 
követségek megbízottai. A román " “ ' ’ 
meghívására

megjelent a gyászistentiszteleten a 
külügyminisztérium képviseletében _____
Lajos külügyminiszter és báró Fest kül
ügyminiszteri tanácsos a főváros képvi
seletében pedig Folkusháry Lajos alpol

gármester.

A gyászszertartáson, amelyet Boguljevics 
György, román plébános celebrált, részlvett a 
budapesti román kolónia több tagja is.

Vasárnap, Ferdinánd román király temeté
sének napján az elhunyt király lelkiüdvéért 
gyászrckoleinct rendezett a budapesti román 
kir. követség. A gyászrekviemet megelőzőleg, 
vasárnap délelőtt féltizenegy órakor

■ Klrály-uleal Goasdu alapítványi bálban 
lévő görögkeleti kápolnában a

Boguljcvics, görögkeleti plébános nagymisét tar
tól! és félesendes imát mondott Ferdinánd ki
rály lelkiüdvéért. A gyilszdrapériával bevont j 
kápolnában tartott gyászszertartáson nagy
számban jelöniek meg

a budapesti román kolónia tagjai.

Délelőtt féltizemkét órakor a budapesti román 
királyt követség Horánszky-utcai palotájában 
tartott gyász rekviemet.

A követség Horánszky-utca 15. szám alatti 
épületének utcai frontját a gyászszertartás al
kalmából emelet magasságig gyászlepellel von
ták be. Az ugyancsak fekete drapériával be
vont kapualjban fehérkesrtyüs, frakkot urak, 
a román követség tagjai fogadják a gyászrek
viemre érkezőket.

Egymásután érkeznek a palota elé autói
kon a budapesti diplomáciai testület tag
jai, követek, ügyvivők, követség! tanácso
sok részint frakkban, részint országuk 

egyenruhájában.

A követség nagy fogadóterménck végén, me
lyet a hozzátartozó helyiségekkel együtt szin
tén gyászlepellel vontak be és kápolnasoráén 
képeztek ki,

oltárt emeltek. Előtte nagy kafafalk áll, 1 
melyen a jelképes koporsót bordószlnti I 
bároonylepellcl takarták le. A koporsó

követség

magyar 
Walkő

Ugrón Gábor 
az uj fővárosi törvényről

A belügyminisztériumban készül az uj fővárosi 
törvény, amelyet Scitovszky Béla belügyminiszter 

ankétek elé fog terjeszteni
A belügyminisztérium törvényelőkészítő 

osztályában készül az uj fővárosi törvény. 
Scitovszky Béla belügyminiszter, aki ezidö- 
szerint Marienbadban üdül, mielőtt nyári 
szabadságát megkezdte volna, megadta a 
szükséges utasításokat a: uj fővárosi tör
vényjavaslat megszerkesztéséhez. A belügy
minisztériumban tehát most készül az uj fő
városi törvény nyers tervezete, amelyet 
Scitovszky Béla belügyminiszter hazaérke
zése után .vaktanácskozások alá bocsájt. A 
Hétfői Napló munkatársa ebben az ügyben, 
megkérdezte l'gron Gábor volt belügy
minisztert, aki ennek a kérdésnek egyik leg
alaposabb ismerője.

l'gron Gábor,
oki a fővárost törvény revíziójának kérdé
sével a takarékossági bizottságban is be
hatóan foglalkozott, a következőket mon- 
dotta a Hétfői Napló munkatársának :

— A fővárosnak több mint ötven évvel ez
előtt törvény alapján való kormányzása a 
főváros rohamos fejlődése és főként hatal
mas üzemelnek kialakulása miatt agyszól-

i*dn lehetetlenség és valóban csakis a fő
városi pártok legmesszebbmenő önuralmán 
múlt az, hogy eddig maga a töruényhatósági 
bizottság munkaképtelenné nem vált. A je
lenlegi törvény és főként a most érvényes 
tanácskozási ügyrend alapján egy egészen 
törpe, kis csoport is képes lenne arra, hogy 
megbénítsa a törvényhatóság működését. 
Nemcsak a fővárosban, de általában vala
mennyi önkormányzat terén

feltétlenül aaükaég van gyökeres re
formra

abból a szempontból, hogy a nagyszámú 
közgyűlések csakis a legfontosabb kérdése
ket: a politikai problémákat, a tisztviselők 
választását, a költségvetést és a zárszámadá
sokat tárgyalják, általában tehát a nagy, 
irányadó eszméket szolgáltassák de

maga a tulajdonképeni admlntastrácló 
egy kisebb bizottság feladata legyen, 

amely ugy szakértelménél, műit összeállítá
sánál fogva alkalmas lehet a törvényható
ságok közigazgatásának vezetésére. Ebből 
a szempontból tudomásom szerint

kezett éa

a királyi hát tagjainak csönden zoko
gása mellett örök nyugalomra helyezték 

Ferdinánd király hült tetemét,

Károly király és Erzsébet királyné köp orsói 
mellé. A temetés pontosan öt órakor ért vé
get. Közben Románia összes helyőrségeinek 
ágyúi százegy lövést adtak le és Románia 
összes harangjai zúgtak, öt óra után néhány 
perccel már csöndes volt a cartes de argesi 
kolostor környéke. Románia népe elbucsuz- 
lutta, eltemette királyát...

Bukaresti küldöttség Károly 
hercegnél

Párta, julius 24.

Az Inlransigeant jelentése szerint Károly 
herceg több politikai személyből álló kül
döttséget fogadott. A küldöttség tagjai Bu
karestből utaztak a román herceghez. Az 
Intransigcant kijelenti, hogy megerősítik azl 
a hirt, mely szerint Károly román herceg 
mindaddig nem határoz, amig a bukaresti 
gyászünnepségek véget nem értek.

a fővárosi törvény reformtervezete meg
egyezik a vármegyei t örvény ha ióaáfuk 

reformtervezetével.
Ez a terv lenne az a bizonyos kisgyülcs, 

amely a tulajdonképeni adminisztrációt vé
gezné. Természetes, hogy a közgyűlésekben 
a törvényhatóság állal saját kebeléből vá
lasztott tagok legalább kétszer annyian kell, 
hogy legyenek, mint akik hivatalból tagjai a 
bizottságnak hogy ilymódon az autonómia 
sértetlensége biztosíttassák.

Szervez reformra van szükség az üze
mek adminisztrálásának kérdésében Is, 

mert az a kérdés a törvényhatóság anyagi 
helyzetét közelről érinti.

— A felebbezési fórumok tekintetében is 
egységes reformra van szükség valamennyi 
törvényhatóságra vonatkozóan. E téren 
ugyanis olyan káosz van hogy segédkönyvek 
nélkül e labirintusban a legelsörangu köz- 
igazgatási szakember is alig igazodik el. 
.Másrészt pedig ilt is, mint a bíróságnál, az

A hercegprímás 
nyugtalanul töltötte a vasárnapra virradó 
éjszakát, de napközben javult az állapota

Esztergom, julius 24.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap ismételten a nagybeteg 
hercegprímás állapota iránt érdeklődött az 
egész ország, mert az a hír terjedt el, hogy a 
hercegprímás állapotában rosszabbodás kö
vetkezett be. Vasárnap egész napon át ostro
molták a hercegprimási palota telefonját 
Budapestről és a vidékről az érdeklődők.

A Hétfői Napló tudósítójával az eszter
gomi hercegprimási palotában közölték, 
hogy a nagybeteg Csernoch János bíboros 
hercegprímás, aki az elmúlt héten napköz- 
ben már elhagyhatta betegágyát s néhány 
órát a karosszékben tölthetett,

szombaton gycugébben érezte magát a 
ágyát el sem hagyta.

A beteg, aki egymásután több éjszakát 
nyugodt álomban töltött, a szombatról vasár
napra virradó éjszakát

nyugtalanul töltötte

Huszonhat uj villanyrendőrt állítanak lel 
Budapest forgalmi gócpontjain 

9500 autó és motorbicíkli fut az utcákon
Ax epre rohamosabban szaporodó autók 

" ™'°rk"íkPá™k kírdéw uj feladatok 
?? ’ 1*1’ * közlekedési rendőrségei. A né
hány hónappal ezelőtt megszervezett közle
kedési rendőrség összesen 64 főből áll. Ilyen 
csekély létszám mellett tehetetlen elvégezni 
a nagyjelentőségű feladatot és ezért tervbe 
vették a közlekedési rendőrség kibővítését. 
Eddig

kétszázötven újabb rendőrt képeztek ki 
erre a speciális szolgálatra 

és ezek rövidesen megkezdik a szolgálatot. 
Ezzel egyidöben huizonhat villanyrendőr 
*"a “ u,Mra- Arról még nem dőn.
lőttek véglegesen, hogy milyen tipusu ké
szüléket szerelnek fel, valószínű azonban, 
hogy at Üllői nt és Ferenc kőrút keresrte. 
résénél kipróbált késrülék jön számításba, 
nérni jaoitássat. Ezekre az intézkedésekre 
égető szükség van. Bizonyitéka ennek n 
jármüvekről készült rendőri .latisztika.

A kimutatás szerina Csonka-Magyarország 
területén júniusban 14.800 autó és motor, 
kerékpár volt. Ebből

Budapesten 9.520 gépjármű volt.

Májusban még csak 9.096 autó volt Buda
pesten, tehát egy hónap alatt m uj gépkocsi 
került forgalomba.

Hetenkint állag 150 soffőr tesz vizsgát a 
rendőrségen. A kiadott sofförigazolvány 
már a 18.244 sorszámot viseli.

A llzennyoleezer Igazolvány negyven 
százaléka úrvezető, köztük Itl nő.

A változó gazdasági helyzetre jellemző, hogy 
naponta 35—40 autó cserél gazdát.

Budapest forgalma világvárosi méretek 
felé közeledik. A mull hét egyik napján hi
teles kimutatást készítettek egy utcakereaz. 
Iczés forgalmáról. A nagvkörut és Rákóczi 
ut keresztezésénél, a főváros legforgalmn. 
snbb frontján őrszemek álltak és jegyezték 
az áthaladó Jármüvek szárnál.

Reggel hattól eale Uzlg 13.000 autó, ke
rékpár, korai és villamos robogott át s 

keresztesésnél.
A Villany jelzőlámpa pedig 1324 ízben jel. 
zott tilos, vagy szabad Irányt. Ilyen forga
lom melleit sok a baleset is. Júniusban 6 no- 
nat-, ét villamos-, 72 autó-, 31 kerékpár- 
1 motorkerékpár- és 24 kocst-elgárolás tőr- 

Jént. A helyzet azonban aránylag Javult, 
(mert míg májusban 4 volt a halálos gázoló-

a helyzet, hogy a legkisebb bagatellügyek « 
különböző jogorvoslati módok: fclebbezé- 
sek, felülvizsgálati és ujrafelvételi kérelmek 
révén végeredményben minden esetben a 
miniszterig fellebbezhetek. Ez az eljárás az 
ügyek elhúzódását és az akta lóm egek gyár
tását jelenti.

— Amennyiben az uj fővárosi törvény és 
dl toló bán a közigazgatási reform ezek között 
a keretek között marad, csak örömmel kell 
azt üdvözölni a magam részéröl azonban

aemmieaetre sem vagyok hajlandó olyan 
reformtervezethez hozzájárulni, amely, 
csak a legkisebb mértékben la m ege sor- 

bitja aa önkormányul! jogokat.

Az uj fővárosi törvény — mini 
Scitovszky Béla belügyminiszter környeze
téből értsülünk — csak késő ősszel kerül a 
képviselőhöz elé, amennyiben a belügymi
niszter a vármegyei törvényjavaslatot, amely 
n vidéki törvényhatóságok újjászervezéséről 
intézkedik, előbb akarja letárgyaltat™.

ágyában s csak keveset aludt, egész éjszaka' 
az ápolónövér volt mellette. Habár látható
lag rosszabbul érezte magát őeminenciája, 
mint napokkal ezelőtt, állapota annyira még 
spm rosszabbodott, hogy kezelőorvosát éjnek 
idején hivatni kellett volna.

Vasárnap reggel a hercegprímás valamivel 
jobban érezte magát, elköltötte a reggelit is, 
majd néhány órán át aludt. Délben elfo
gyasztotta ebédjét, délután öt órakor pedig 
megjelent nála kezelőorvosa, dr. Gönczy 
Béla esztergomi közkórházi főorvos, aki a 
megejtett orvosi vizsgálat során konstatálta, 
hogy öminenciája ugyan gyengélkedik, de

állapotában semminemű újabb rosszab
bodás nem történt.

A hercegprímás a vasárnapi napol láz
mentesen töltötte.

• A késöéjjeli órákban újbóli érdeklődéi 
sünkre közölték, hogy a hercegprímás ál
lapota továbbra is változatlan.

sok száma, júniusban egy haláleset sem for
dult elő. A tervbevett közlekedési reformok 
a közlekedési rendőrség kibővítése, az uj 
lámpák felállítása és a Belvárosban kipró. 
bált egyfázisú közlekedés bevezetése, min* 
denesetre a helyzet további javulását ígérik.

Agglegényadó helyett: 
gyermeknevelési adó

A népjóléti minisztérium tör vény előkészítő 
osztályában a nyári szünet alatt serényen folyik 
a munka. Aa ősz folyamán ugyanis Vass József 
népjóléti miniszter három fontosabb törvény- 
javaslatot óhajt a képviselőház elé terjeszteni, 
E javaslatok: az öregségi és rokkantsági bizto- 
sitasról szóló törvényjavaslat, a fürdőügyi tör
vényjavaslat, valamint az a törvénytervezet, 
amelg a: egyke-kérdés törvényhozási rendezé
sét célozza. E javaslatok közül főként az egyke- 
rendszer leküzdésére irányuló törvényjavaslat 
kelt nagyobb figyelmet egyrészt a probléma 
megkülönböztetett jelentősége, másrészt az ide 
vonatkozó törvényhozási intézkedések szokat- 
lansága következtében. Ebben a kérdésben

teljesen beavatott helyen
a kővetkezőket mondották a Hétfői Napló 
munkatársának:

— A népjóléti kormány a legerélyesebb in
tézkedésekre határozta el magát az egyke* 
rendszer leküzdése érdekében annál is Inkább, 
mert

•a egyke ellen Indított harc élére maga 
Bethlen István gróf miniszterelnök állott.

Az egyke ugyanis a legnagyobb mértékben a 
dunántúli protestáns lakósság köriben pusztít, 
úgyhogy statisztikusok megállapításai szerint 
ez a népbetegség valósággal halálra ítélte a du
nántúli protestantizmust. Az egyke-rendszer el
len nemcsak szociális, hanem pénzügyi és Igaz
ságügyi vonatkozású Intézkedésekkel Is kell 
küzdeni. Éppen ezért a törvényjavaslat elsősor
ban pénzügyi természetű rendelkezéseket fog 
tartalmazni. Az alnpelv, amelyből a törvény- 
javadat kiindul az, hogy mindenkinek gon
doskodnia kell arról, hogy utódja legyen, ami
hez, mint utánpótlást, egy harmadik gyerme
ket is számításba kell venni. Eszerint

mindé* családban legalább három gyer
meknek kell lennie.

Azok a családok, amelyekben háromnál keve
sebb gyermek van, gyermekneveltetési adót 
tartoznak fizetni. A legtöbb adót természetesen 
az agglegények fizetik. Ez a rendelkezés tehát 
az jelenti, hogy

nem leaa agglegényadó. hanem uj adónem
ként a kormány a gy, rmeknereitetés! adót 

vezet! be.
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Nagy István biró 
vagyonát Sellő Vilmos 
repülőgépen szállította 

ki Svájcba
A rendőrségre érkezett bejelentés ügyében 

sürgős nyomozást rendeltek el
Nagy István bűnügyében a rendőrség 

folytonosan kutat a bírónak állítólag cl 
rejtett vagyona után. Vasárnap ez ügy
ben

szenzációs bejelentés érkezett a 
rendőrségre,

amely szerint a letartóztatásban lévő 
Scllő Vilmos dr.-nak nagy szerepe volt 
a vagyon elrejtésében, aki az értékeket

repülőgépen vitte ki Svájcba

és ott helyezte biztonságba.
A bejelentés kapcsán az ügyészség 

sürgős utasítására a főkapitányságon 
azonnal nyomozást indítottak és ennek 
során nyomban megállapítást nyert, 
hogy Seliő Vilmos dr. 1925 őszén tény
leg útlevelet váltott a főkapitányságon 
és néhány nappal később

repülőgépen eltávozott Budapestről.
Két napig Bécsben tartózkodott, majd 
onnan tovább repült Svájcba.

A most érkezett bejelentés szerint
Sellő Vilmos ez alkalommal Nagy 
Istvánnak nagyértékü értékpapír
jait és valutáit szállította ki kül
földre és ott megfelelő biztonságba 

helyezte.
A nem várt bejelentés után a rendőrsé
gen megtették a szükséges intézkedése
ket, hogy Sellő utazásának minden rész
letét pontosan megállapítsák. így talán 
sikerülni fog a hatóságnak azokról az 
elrejtett vagyonokról kellő információt 
szerezni, amelyeknek kétségtelenül meg 
kell lenni valahol, de amelyeket a tör
vényszéki bírónak ezideig sikerült elrej
tenie,

— Tisztességes asszony vagyok, engem ne 
igazoltasson! — kiáltott a rendőrre, aki 
azonban ragaszkodott az igazoltatáshoz.

Óriási botrány keletkezett percek alatt 
a kávéházban.

.Egyre jobban eiíajuit az igazoltatás körül 
támadt vita az asszony és a rendőr között 
s a vitatkozás hevében a rendőr állítása sze
rint az asszony öt

mellbe vágta.
A rendőr most már a legközelebbi őrszo
bára akarta előállítani az asszonyt, aki 
azonban semmiképpen nem volt hajlandó 
engedelmeskedni a felszólításnak. A rendőr 
végül is

összekötözte az asszony kezeit s igy ál
lította elő.

Félóra múlva megjelent a kávéházban a 
férj, aki érthető meglepetéssel értesült a 
történtekről s a rendőrőrszobára sietett, 
hogy feleségét igazolja és kiszabadítsa. A 
férj igazolása alapján

az asszonyt azonnal cl Is bocsátották

az örszobáról, de a rendőr feljelenté
sére megindult ellene az eljárás ható

sági közeg elleni erőszak elmén.
Ezzel azonban nem fejeződött be az odió- 

zus ügy. Lukács Nándorné

hivatalos hatalommal való visszaélés 
elmén panaszt emelt a rendőr ellen

s panaszában annak a gyanújának adott ki
fejezést, hogy a két fiatalember valószínűleg

agent provokatőrjel voltak egy ellen
ségének,

aki igy, akart kellemetlenkedni neki és fér
jének.

Az asszony feljelentése alapján ez irány
ban is megindult az eljárás, az ügyészség 
azonban nem vállalta a vád képviseletét, 
mert nem látott fennforogni bűncselek
ményi. Az asszony most dr. Altorjay ügyvéd 
utján újabb panasszal fordult a rendőr el
len az ügyészséghez. A hatósági közeg el
leni bűncselekmény ügyében néhány nap 
múlva tartják meg a főtárgyalást a büntető
törvényszék Mnyer-tanácsa elölt.

Csak az uj burgonya olcsób
bodott a vasárnapi piacon, 

minden más árucikknek 
rendkívül szilárd ára volt

Halálosvégü verekedés 
egy tanyán

A nagy drágaság folytán sokan üres szatyorral 
tértek vissza a gyümölcsvásárról

központi vásárcsarnokban, a duna- 
piacon és a budapesti kerületi vásár

vasárnap rendkívül nagy 
volt

Puhaj parasztlegények verekedés közben kaszával halálra 
sebezték az uradalmi ispánt és leütötték tíz társukat

K maga nemében egyedülálló véres vere
kedésnek volt színhelye az egyik tiszántúli 
község, ahol két egymás mellett fekvő tanya 
fiatalsága jelentéktelen. . aratóhérkülönbség 
miatt 
kedéssé fajult és később olyan méretétéi 
töltött, hogy csak nagyszámú csendőrség tu
dott véget vetni a küzdelemnek.

Néhány nappal ezelőtt Schwartz Sándor 
Földbirtokos ispánja, Boronkay Géza az ara
tási munkálatokra körülbelül harminc 
helybeli legényt alkalmazott, napi harminc 
kilogram búzának megfelelő bérért. Mi
után ez a munkaerő kevésnek bizonyult, 
már a következő napon ismét uj embereket 
állított sorba, de ezek a legények szomszé
dod tanyabelick voltak, akik már nem har
minc, hanem negyven kilogramm búza árá
nak megfelelő napibért kaptak. Emiatt az 
jcratók összekülönbözlek, aminek következ
tében

munka helyett Inkább veszekedéssel 
töltötték a napot.

később már olyan feszült volt a hangulat a 
legények között, hogy minden percben attól 
lehetett tartani, hogy vagy összeverekednek, 
vagy tettleg inzultálják az ispánt ,aki sze
rintük különbséget tett a két tanyabcli fia- járást.

talság között.
Ez a bejósolt és előrelátható szerencsét

lenség nem maradt el. Az. egyik reggelen,

A 
part 
csarnokokban vasárnap rendkívül 
mennyiségben volt kapható mindenféle 
gyümölcs és fözeléknemü, tejtermék, hal és 
szárnyas, a dunaparti gyümölcspiacon
egész gyümölcsdombok voltak láthatók, de 
a vásárlóközönség legnagyobb -meglepcté 
sere az óriási felhozatal ellenére sem lehe
tet — az egyetlen ujburgonyát kivéve —•

semmit sem olcsóbban kapni.
amikor a munkások rövid időre abbahagy- ,5^ 3 _ m|nt. cjdi-

............................* t....... f- . jg. Hrindeft- jvasásnap rendkívül; „szí- 
lárdak" xőlttík afr árak; ; az árusok .azért, 
mert a vasárnapi hiisárusilási tilalom' foly
tán versenytárs nélkül voltak,

szokatlanul magasra szabták az egyes 
árakat,

Á siitnívaló csirke páronkinl 8, sőt 9 pen
gőbe kerüli, az egész kicsiny rántanivaló 
csirke párjáért 4 pengőt kérlek, a hal
piacon pedig az élöponly kilóját 3—3.40, a 
harcsa kilójáért pedig4.S0—6.40 P-t.

A főzcléknemück piacán is a legdrágább

MStW • Marató*. vitatkozni. . n>elyiiőj'
eteltel sóvári fiitort a harc. A legények kaszál ra-

gadtak és egymásra rohantak, miközben 

az uradalmi lakból előrohanó ispánt 
több kaszavágással oly súlyosan meg
sebesítették, hogy az rövid Idő múlva 

elvérzett.
Az első sebesülés csak fokozta a harci

kedvet és körülbelül másfél óráig tartó for
mális kézitusa után, — amikor végül sike
rült a csendőröknek a verekedőket szét
választani, — megállapították, hogy

a harc több, mint tiz többé-kevésbé sú
lyos természetű sebesüléssel járt.

A sebesültek között van Csaláry Margit 
aratólány is, kinek felgyógyulásához kevés a 
remény. A lány ugyanis belekerült a leg
nagyobb forgatagba és néhány kaszavágás 
érte.

A verekedés után a község csendőrsege 
több, mint húsz verekedő legényt tartózta
tott le, akik ellen most megindították az cl-

áron árusítottak mindent. Zöldbab 40—60 
f, kelkáposzta 40—60 f, főzni való gyalu- 
latlan tök 08—16 f, uj káposzta 80—90 f. 
volt kilónkint, a tengeri csövenkint még 
mindig 08—10 f-be került, a kalarábét pe
dig fejenkint 07—10 f-ért árusitotlák. N

egyedül az ujburgonya olcsóbbodott 
egy-két fillérrel; 14—8 f. volt kilója.
A gyümölcspiacon voltak a leglartottab- 

bak az árak, úgy, hogy sok háziasszony, 
aki befőznivaló gyümölcsöt akart venni, a 
nagy drágaság folytán minden 
nélkül, üres szatyorral tért 
kajszinbarack kilója 1.30—1.50, 
—.70—1.70, körte 1.20—1.40, 
alma pedig 0.80—1.30 volt.

A tej és tejtermékek piacán a nagy felho
zatal ellenére is mindent a legdrágábban 
mértek. Teavaj 6—6.40, főzővaj 4.40—5.60. 
túró 1—1.30 volt kilónkint. A tojás sem 
olcsóbbodott, a főzőtojást 10 f-ért, a tea
tojás darabját pedig 12 f-ért árusitotlák.

A csarnoki zárás alkalmával, 10 órakor 
megállapíthattuk, hogy minden árucikkből 
több maradt meg a piaci árusok stand
ján, mint amennyi elkelt.

ar.

gyümölcs 
vissza. A 

őszibarack 
közönséges

Kicserélték a magyar csehszlovák 
kereskedelmi szerződés okmányait

Egy gyári főtisztviselő fele
ségét összekötözve bevitték 

a rendőrőrszobára, mert 
mellbevágta a rendőrt

Vasárnap délelőtt Uz órakor a magyar királyi külügyminisz.tériumban a ma
gyar—csehszlovák kereskedelmi szerződés megerősítő okiratait kicserélték. A szerző
dés ennek folytán augusztus nyolcadikén életbelép. Az okiratokat magyar részről dr. 
Walkó Lajos magyar királyi kölilgyminiszter, csehszlovák részről Václav Pallicr cseh
szlovák követ irta alá.

Orvosok és ügyvédek lakását fosztogatja ügyes 
trükkel egy veszedelmes szélhámos

Óriási botrány, bűnvádi feljelentések egy kávé' 
házi ismeretségből

Rendkívül érdekes bünügy foglalkoztatja 
hetek óta a hatóságokat. Egy kávéházi is
meretségből támadt a bonyodalmas bűn- 
per, amelyet ezen a héten tárgyalnak a tör
vényszéken.

Néhány héttel ezelőtt történt, hogy Lu
kács Nándor gyári főtisztviselö feleségével 
betért egy Rákóczi-uli kávéházba, ahol a 
férj csak rövid ideig tartózkodott, mert sür
gősen elhívták s igy az asszonyt egyedül 
hagyta hátra a helyiségben. Lukácsné azon
ban mégsem maradt egészen „egyedül" s 
éppen ebből származtak a későbbi bonyo
dalmak. A szomszédos asztalnál két fiatal
ember ült. A fiatalemberek

kitartóan, hosszasan flxlrozták az asz- 
szonyt.

Körülbelül egy negyedóráig tartolt a 
fixirozás, amikor a fiatalemberek felkeltek 
helyükről s

átüllek az asszony asztalához.

Lukácsné állítása szerint a két fiatalember 
férje barátjának mondotta magát s igy mu
tatkozhattak csak be neki. Újabb negyedóra 
lelt el, amikor váratlan, különös fordulata 
támadt a kávéházi ismeretségnek: rendőr 
jött be á kávéházba, aki

igazoltatni akarta az asszonyt,

azon a címen, hogy idegen férfiakkal „ismer
kedik." Lukácsné felháborodva tiltakozott 
az igazolta Iái ellen.

Vasárnap reggel feljelentés érkezett a fő
kapitányságra egy vakmerő szélhámos ellen, 
aki ügyes trükkel követett el lopást egy or
vosi rendelőben. Rudas József dr. fogorvos 
József körút 2. számú házban levő lakására 
szombaton beállított egy elegánsan öltözött 
férfi és az orvost kereste. A lakásban csak 
Korenetz Anna szakácsnő tartózkodott, aki 
közölte vele, hogy

az orvos nincsen otthon.

A látogató erre kijelentette, hogy akkor le- 
velet szeretne itthagyni dr. Rudas részére. 
A szakácsnő beeresztette a lakásba. Az ide
gen leült a rendelőben, papirt, ceruzát vett 
elő és hozzáfogott a levélíráshoz. Egyszerre 
csak abbahagyta az írást és megkérte a sza
kácsnőt, hogy

hozzon számára egy pohár vizet.

Korenetz Anna kiment a konyhába vízért 
és mire visszatért, az ismeretlen férfit már 
clmenőíélben találta.

—- Meggondoltam a dolgot — mondotta 
majd később visszajövök.
A lány gyanútlanul kiengedte a lakásból.
Nea>»ok4ra baiaérkcídt dr. Rudas JósfsC

és mikor bement a rendelőjébe dolgozni* 
meglepődve észrevette, hogy

a szekrényből eltűnt 6 darab 600 pengő 
értékű aranytűd.

Behívta a szakácsnőt, ez beszámolt az isme
retlen férfi látogatásáról. Most már. kiderült, 
hogy

az Idegen szélhámos tolvaj volt.

Mivel az utóbbi időben több Ízben fordult 
elő hasonló eset, főként orvosok és ügyvé
dek lakásán, széleskörű nyomozást indítót* 
tak a szélhámos kézrekeritésére, mert való< 
szinü, hogy az összes ebeteket egy személy, 
követte cl. A szakácsnő pontos személylei- 
rást adott a tettesről, aki 30 év körüli, zö« 
jnök termetű, szurósszemü férfi, szürke koc« 
kás ruhát visel. A rendőrség keresi.

A HÉTFŐI NAPLÓ SZERKESZTŐSÉGI 
ÉS KIADÓHIVATALI 

telefonjainak hívószáma: 
lapzártáig: Teréz 245—81, 245—82.

IGIobu-njromdal
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Séta a kávéházakban szombat 
éjjel két óra után, amikor már 

tilos a meleg étel
Mindenütt panaszkodnak az uj rendelet ellen

A kávésok és a közönség körében nagy fel- 
tiinést kelteit nz a felújított, szombntról vasár
napra urradó éjjel érvénybe lépett rendelet 
amely megtiltja a kávéháziján két óra után 
meleg étel felszolgálását. Pór évvel ezelőtt a fő
kapitányság kiadott cgv rendeletét, mely sze
rint a kávéházakban éjjel 2 őrá után a vendé
geknek meleg ételt kiszolgáltatni tilos. A ren
delet már mór feledésbe merült, a kávéháztulaj
donosok már nem í* tudtak létezéséről, mikor 
az utóbbi napokban a kávéházakban éjjel rend
őrségi közegek jelenlek meg, nkik megfigyelték, 
hogy a kávéházak éjjel 2 óra után is zavar
talanul szolgálnak fel meleg ételekéi.

Pénteken azután n főkapitányság leiratában 
figyelmeztette n kávésok Inarteatilletét, 

hogy hassanak oda. hogy a kavéházlujdono- 
>ok a még érvényben levő rendeletet szigorúan 
betartsák. Az iparteslület intézkedett is és így 
már

szombatról vasárnapra virradó éjjel, mikor 
■ legmozgalmasabb az élet a budapesti 
kávéházakhan, a közönségnek nem szolgál

tak fel meleg ételt
A rendelet érvénybe lépése utáni időben, 

szombatról vasárnapra virradó éjjel két óra 
ulán

végigjártuk azokat a kávéházakat, ahol 
eddig meleg ételeket szolgáltattak.

Mindenütt általános megdöbbenést és boszu- 
Ságot váltott ki az uj rendőri intézkedés. Meg
állapítottuk, hogy a rendes szombat éjjeli láto
gatottsághoz képest, az összes helyen

lényegesen megcsappant a közönség.
Megkérdeztük a vendégeket, a kávést, 

a ruhatárost, a felszolgáló személyzetet és min
denkitől egyforma haragos és kétségbeesett vá
laszt kaptunk. Mindenki érthetetlenül áll a 
drákói intézkedéssel szemben, amely

a vendéget az olcsó meleg ételtől, a töb
bieket a megélhetés lehetőségétől fosztja 

meg.
— Mit válaszoljak? — feleli kérdésünkre egy

dühös vendég. — Képtelen vagyok iájönni arra, 
vajjön kinek ártott nz. hogy ón munkám vé
geztével olcsó meleg levessel csillapítottam le 
éhségemet? Az eredmény, hogy most — éhes 
maradok, mert a drága eledelekre — őszintén 
bevallom — nincsen pénzem.

A pincér hangtalanul végigmutat a helyisé
gen. A máskor jól látogatott kávéház majdnem 
teljesen üres. Pedig odakint hűvös, szeles az 
idő. Nem vágyhat ezen az éjjelen a pesti ember 
a szabadba.

A kávés tele kétségbeesett panasszal.
— Mi már egészen apatikusan fogadjuk ezt a 

rendeletét ? mondják. — Minket a hatóságok 
résiéről az utóbbi időben annyi vesatura ért. 
hogy már bosszankodni sem tudunk a rendelet 
felett, amely elsősorban természetesen minket 
kávésokat sújt. A kispénzű éjszakai munkát 
végző emberek, akiknek szükségük van munká
juk után a meleg táplálékra,

nem rendelik a drága hideg ételt, hanem 
egyszerűen ki fognak maradni.

— íme itt van az első éjjel képe. A szórakozó 
közönség is meggondolja, mielőtt íz 50—60 fil
léres káposzta- vagy’ bableves helyett, egy 2.50 
filléres hideg ételt fogyaszt. A rendelet követ
keztében személyzetünket sem tudjuk kellőkép 
kihasználni,

kénytelenek leszünk számukat redukálni.
— Idegem forgalmi szempontból a rendelet 

direkt abszurdum, mert hiszen képzelhető, ho
gyan bosszankodik az idetévedő idegen, aki kül
földön bárhol bármily időben azt ehet, amit 
akar, hogy

Budapest világvárosban 2 óra után nem 
kaphat meleg táplálékot

— A rendelet — melynek visszavonása érde
kében már a szükséges lépéseket megteltük — 
a Vendéglős Iparteslület nyomásának köszön
hető, akik, mert nem kapták meg a záróra meg
hosszabbítási engedélyt, ki akarják erőszakolni, 
hogy nálunk is 2 órakor legyen záróra. Remél' 
jilk azonban, hogy a főkapitányság belátja e 
rendelet maradiságát és vissza fogfa azt vonni.

Magyar tisztviselői 
és munkásai nagyrészét 

csehekkel cserélte fel 
a Lanária

Budafok képviselőtestülete a kereskedelmi 
miniszterhez fordult sürgős orvoslásért

, Budafok határában hatalmas területen 
fekszik a Lanária posztógyár részvénytár
saság telepe. A gyár az utóbbi években ro
hamos fejlődésnek indult és a munkások és 
tisztviselők nagy tömegét foglalkoztatta. A 
Lanária magyar vállalat, a technikai irányí
tást azonban legutóbb a Hrünner Wollwaren 
Industrie .4. G. vette át. A brünni cég mun
káját azzal kezdte meg, hogy egy Hersch 
nevű cseh embert igazgatóvá nevezett' ki és 
azon a címen, hogy oktató szakmunkásra 
van szükség, több cseh munkást hozattak 
Brünnből. De ezzel még nem fejeződött be 
a technikai átszervezés munkája.

Elbocsátották a munkások és tisztvise
lők nagy részét és helyüket cseh embe

rekkel töltötték be.
A Lanári a posztógyárban uralkodó álla

potok az egész városban óriási megdöbbe
nést keltettek. Az állás nélkül maradt em
berek a polgármestert hivatalhoz fordultak 
és védelmet kértek a csehek ellen.

Eközben a budafoki rendőrségnek tudo
mására jutott, hogy a Lanária olyan

cseh munkásokat is foglalkoztat, akik
nek nincsen letelepedési engedélyük.

Be is idéztek a kapitányságra három mun
kást: Gondál, Uhlmann és Pavlicek ncvüc- 
két, akikről kiderült, hogy olyan útlevelük 
van, amelyre a prágai magyar követség rá
vezette, hogy

Magyarországon munkát nem vállal
hatnak.

De kiderült az is, hogy a három cseh em
ber még a jelentkezési kötelezettségének 
sem tett eleget. Kihágás címén indult meg

ellenük az eljárás és ennek során dr. Novak 
rendőrfogalmazó fejenkint 40 pengő pénz
büntetésre és az ország elhagyására ítélte 
őket.

Ezzel a három Ítélettel azonban nem ül
tek cl a hullámok. A képviselőtestület leg- 
utóbbi közgyűlésén Kiéin Mór nagykeres
kedő, bizottsági tag felhívta a városi tanács 
figyelmét, hogy a Lanária posztógyár elbo
csátja a magyar munkásokat és helyettük 
cseh munkásokat alkalmaz. A felszólalás 
óriási megdöbbenést és felháborodást vál« 
tott ki a képviselőtestület tagjaiból és a köz
gyűlés utasította a tanácsot, hogy az alkal
mazóitok érdekében sürgősen intézkedjék.

Kérdést intéztünk ez ügyben dr. Záborszky 
Nándorhoz, Budafok polgármesteréhez, aki 
a következőket mondotta munkatársunké 
nak :

— A városi képviselőtestület határozata 
alapján megvizsgáltuk a Lanária posztógyár 
ellen felmerült panaszokat és megállapítást 
nyert, hogy az elbocsátott magy ar munká
sok helyébe cseh állampolgárokat alkalmaz
tak. Éppen ezért felhívtuk a helybeli rendőr
hatóság figyelmét, hogy a lakhatási enge
délyek véleményezésénél e körülményre te« 
kintettel legyen. Ezenkívül felterjesztést in
téztünk a kereskedelmi minisztériumhoz, 
melyben kértük, hogy a magyar munkáso
kat és tisztviselőket védelmezze meg az ide
gen munkásokkal szemben.

Budafokon nagy érdeklődéssel tekintenek 
a minisztérium döntése elé, mert mindeddig 
példátlanul áll, hogy a magyar munkások
nak Magyarországon védelmet kelljen kérni 
külföldi munkásokkal szemben,

H. E.

Elrabolt fegyveredet 
foglaltak le egy szocialista 

párthelyiségben
Bécs, julius 24.

(A Hétfői Napló tudó silóját ójának telefon
jelentése.) A bécsi rendőrség pénteken ház
kutatást tartott a Tossgasse 4. számú ház
ban, ahol

négy vadászpuakát és nngymennyiségű 
revolverhez való löszért találtak,

A fegyvereket és a lőszert tizenöt-tizen
nyolc éves suhancok rabolták el a zendü
lés napján a /•’orQÓc.s-féle fogyverkereske-

A „megszüntetett" 
városi üzemek fokozott tempóban 

folytatják működésűket
A tanács nem respektálja a közgyűlés egyhangú 

feloszlató határozatát
\ főváros utolsó közgyűlése kimondotta a 

felesleges városi üzemek és vállalatok meg
szüntetéséi, Ennek ellenére még a mai napig 
semmi sem történt a törvényhatósági bizottság 
egyhangú határozatának végrehajtása érdeké
ben. A városháza vezetői mindig a legéleseb
ben állast foglallak az üzemek feloszlatása el
len s most abban bíznak, hogy a nyári szünet 
következtében néhány hónappal még meg tud
ják toldani a halálraítélt üzemek életét.

A legfurcsább mindenesetre nz a megdöb
bentő lény, hogy a megjelölt üzemeket nem- 
csak nem szüntetik meg, hanem ellenkezően, 
a közgyűlési határozni óta ezek nz üzemek

fokozottabb tevékenységet fejtenek ki.
A legkirívóbb n Fővárosi Faárugyár csele, 
amelynek feloszlatását egyhangúan mondotta 
ki a közgyűlés. Folkusházy alpolgármester, a 
lészvénytársaság elnöke, azonban nem akarja 
a felszámolás kimondáin végett a vállalat köz
gyűlését egy behívni, a Faárugvár pedig min
denképen igyekszik kihasználni .hátralévő" 
életét.

Eddig naponta 50 koporsói 
ktylIelM i gjirl.«n, de mióla a vállalat ha 

désböl, amelyet tudvalévőén kifosztott a 
csőcselék.

A mondott házban van a XIV, kerillcli 
köztársaság! védőrség kirendeltsége és 
a szocialista ifjúmunkások XIV. helyi 

csoportjának szervezete.

A puskákon még rajta volt a Forgdc.s-cég 
üzleti cédulája, amiből arra következtetnek, 
hogy még nem használták azokat.

kilós Ítéletét kimondották,
nnpl 100 koporsó gyártásra rendezték be 

az üzemet.

A gyár óriási koporsókészletet akar felhal- 
moni, hogy az üzem tényleges megszűntetése 
ulán ív hosszú időre el legyen látva a Temet
kezési intézet szükséglete s ne kelljen igénybe 
venni a kisiparosok munkájút.

A szappanfőzőüzem telepén, — mely szintén 
a megszüntetésre ítélt vállalatok sorában van 
— a közgyűlési határozat óta még nagyobb 
mennyiségben készítik a mosó- és pipereszap- , 
pánt és u —

cipőkrémet, ,

A Sirkőiizemben zavartalanul gyalulják és csi
szolják az ócska sírköveket, a javítóműhely
ben inég nagyobb tempóban folyik a munka. 
A zőldségúzem előkészületeket tesz nagymeny- 
nylségü alma és burgonya bevásárlására és a 
konyhakert-gazdaságban

most ültetik az őszi véleményekét.
A közgyűlés kimondhatta az üzemek meg 

szüntetését, de a városházán semmibe sem ve
szik ezt a határozatot.

Lebontották a tetőt egy 
bódéba húzódott, négytagú 

család feje fölött
Három hónap óta nyilt utcán tanyázik 

a Markovics-család
A lakáshiány és a nyomor mindennapi 

esetei közül is erősen kirívó az, ami Marko
viéi Gábor Inkatosmester négytagú család
jával történt.

Mar kavics Gábornak szép négyszobás la
kása volt Újpesten, jól keresett és feleségé
vel és két kis gyermekéve! nyugodtan élde
gélt. De jött a gazdasági pangás, a munka
nélküliség, Markovicséknak ki kellett köl
tözni a lakásból és a nagyforgalmu Irányi 
Dániel utcában

egy üres árusító-bódéba költöztek.
Lgy-ahogy beletörődtek a változott viszo
nyokba és a szellős bódét egészen lakályossá 
varázsolták.

Egy éve laktak már a bódéban, mikor 
annak tulajdonosa felszólituiia őket, hogy

költözzenek ki, mert a bódét lerom
bolják.

Hiába volt minden tiltakozás, a bódé tulaj
donosa megmaradt elhatározása mellett, vi
szont Markovicsék más lakás hiányában to- 
vábbra is a bódéban maradtak.

Mivel a Markovics-család — érthető okok
ból — nem akarta elhagyni hajlékát, a bódé 
tulajdonosa eredeti kilakoltatást eszközhöz 
folyamodott. Munkások jelentek meg Mar
kovicsék „házalóján” és legnagyobb rémü
letükre

lebontották ■ bódé tetejét.

A tető ulán az oldalfalakra került a sor.

Egyórai munka után kidőlt a négy fal 
éa Markovicsék bútoraikkal együtt a 
nagyforgalmu utca kövezetén marad

tak.

A 1*1 1 líú-i ® • 1 pongő 20 ,11Iér éB 2 Pengö •
• kúd- és sznlöntUrdtf a

Hungárla-fürdöben
r.ss.l o-tól —

Három hónappal ezelőtt történt az uj« 
rendszerű kihelyeztetés és leírhatatlan az# 
amit a Markovics-család szenved. Kátrányt 
papirt feszítettek a bútorok tetejébe, a kát- 
ránypapir azonban elégtelen volt az időjá
rás viszontagságaival szemben. A bútorok 
tönkrementek, úgy Markovics, mint várán* 
dós állapotban levő felesége és két kis gyer^ 
meke

súlyosan megbetegedtek.

Á napokban az egyik gyermeknek alvás köz* 
ben nyitott szájába folyt a zuhogó esővíz 
és ha szülei nem veszik észre — megfulladt 
volna.

És Markovicsék, bár ismételten kértek a 
várostól lakást, — minden civilizáció szél 
gyenére — még ma is ott tanyáznak a nagy
forgalmú utca kövezetén.

Legnebb Legjobb Legolcsóbb

PAP., PAP. PAP
kárpitosára# vas- és résbútorgyúra

Snúnyeg, pokróc, függöny, Agy- 4s asz
talterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, leány* 
sióba-, előszoba- és kertlbutorok, ernyők 4i 
■Átrak minden kivitelben kaphatók 

GÍCHNER JÁNOS
Budapest, Vn^ Erzsébet körút bOi 

Nagy katalógust 39 fillér ellenében postán küldők'

Dr. Kajdacsy
Vili.. József körút S. azé in

szakorvoa 
rendel: 10—4 ig és 
7-S-lg férfi- és női 

betegeknek.
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680 munkás sztrájkol 
a győri vagongyárban

Mára kirobbant a két hét óta húzódó bérmozgalom 
A szociáldemokratákkal együtt sztrájkolnak a kérész* 
tényszocialisták.

Győr, julhis 24.
64 Hétfői Napló kiküldött munkatársától.)
Csak néhány nappal ezelőtt csitult le a győri 

famunkások sztrájkja, amely a mukásság győ
zelmével végződött. Mára azonban sokkal ha
talmasabb méretekben lobbant lángra az a 
bérharc, amely most szinte megbénítja egész 
Győr életét. Győr leghatalmasabb üzeme, a 
Magyar Vagon- és Gépgyár rt. félüzemmel dol
gozik csak, mert üzemének másik fele

680 ember sztrájkol, Illetve az Igazgatóság 
kitiltó határozata értelmében nem állhat 

munkába.

Gryör városát egészen átalakította ez a szokat
lanul nagyarányú munkabeszüntetés. Az utcá
kon és tereken ünneplőruhába öltözött munká
sok álldogálnak és várják a szlrájkvezctőség- 
tői és a gyár igazgatóságától ki szivárgó híre
ket, amelyek azonban semmi jót sem monda
nak. Legújabb hirek szerint ugyanis lehet, , 
bogy ez a munkabeszüntetés még folytatódik, 
mert a gyár igazgatósága elhatározta, hogy 
végsőkig állja a harcot és ha kell,

■ vagongyár és az ehhez kapcsolt autó
gyár üzemét teljesen leállítja.

Ez pedig nem kis dolog, ha meggondoljuk, 
bőgj’ a vagongyárban 1300 ember keresi ke
nyerét, tgy tehát ugyanannyi család megélhe
téséről van szó. A gyári munkások között ez
rei szemben az a felfogás alakult ki. hogy a 
győri vagóngyár ilyen szokatlanul energikus 
intézkedésével szemben csak úgy védekezhet
nek,

ha Győr másik 64 Özemében is beszünte
tik a munkát és ezzel körülbelül 5000 em- 
bért állítanak szembe a vagóngyár kizáró 

rendelkezésével.

15 százalék béremelést kér- 
nek^ju hidosztály munkásai

A siírftjk, .mely már. óriáskígyóvá fejlő- 
dött ki, egy egészen apró bérkövetelésen kez
dődött. Két héttel ezelőtt a gyár hídosztályá- 
bán. ahol most a Győr—révfalusi uj Dunahid- 
nak vasszerkezetét készítik, hetven munkás le
tette a kalapácsot. A nehéz vasszerkezetű mun
kát a gyár átlagos 52 fillér órabérrel fizette. 
A munkások, akiknek legjava, nehéz testi 
munkával igy heti 23—24 pengőt keres,

tleenötszázalékos bérjavltáeért fordultak a 
mlihelyfőnökséghcz.

A műhely-főnökség kereken megtagadta a 
munkások kérését, akik előadták, hogy ebből 
az alacsonv bérből még szára? kenyérre sem 
telik a munkások ismételten a gyár Hoffmann 
nerd vezérigazgatójához fordultak; aki szintén 
elzárkózott a bér javítóéi kérelem teljesítése 
elől. Erre a hidosztály munkásai

titkos szavazással a sztrájk mellett foglal
tak állóét.

Másnap azonban ismét békehajlandóságuk
ról tettek tanúságot a munkások, akik a 
sztrájk elhatározása után is megjelentek a mű
helyben, ahonnan azonban Szabó főmérnök 
kizárta őket és a munkásság előtt a hidosztály 
kapuit becsukatta.

Tovább terjed a sztrájk
Egy hétig azután látszólag csendben és 

rendben folyt a munka a győri vagongyár többi 
műhelyeiben, ahol rengeteg áMami és városi 
szállítást készítenek elő. A hidosztálymak ter
minusra szóló városa megrendelése volt, ezért 
arra a gondolatra jutott az igazgatóság, hogy 
más műhelyekből vezényel munkásokat a 
hidosztályba. Ezeket a munkásokat arra 
akarták kényszeríteni, hogy a sztrájkoló mun
kások helyett vegyék fel a munkát. Hétfőn a 
lakatosmühelyből huszonhárom embert vezé
nyeltek a hidosztályba, akik azonban nem 
voltak hajlandók ott a munkát felvenni. Éne 
az igazgatóság ezt

a huszonhárom embert kizárta a munká
ból

Kedden harminc, szerdán ismét harminc 
ember került ki hasonló ok miatt a: utcára. 
Csütörtökön pedig at igazgatóság, amely min
dig hangoztatta, hogy sürgős munkája van, 
•gy hirdetményt jelentetett meg, amelyben 
közli, hogy

szombaton semmilyen munkásra nincs 
aaflkaégc, összes műhelyeit bezárja, 

kivéve a festő-, asztalos- ós az öntödémühelye- 
két. Egyben azt is köaölte a munkássággal, 
hogy ha pénteken a hidosztály nem veszi fel a 
munkát,

a gyár összet munkásad, a hároin műhely 
kivételével, elboeaájtja.

Természetesen óriási izgalom és konstornáció 
támadt a munkásság körében a szokatlanul 
arőshangu imperaliv intézkedésre éa ezért az 
ftatómühely, amelynek már májút óta húzódó

— Nem tárgyal a gyár igazgatója 
a munkássággal

bérkövetelése van, azonnal beszüntette 
munkát.

Ezrei 680-ra emelkedett a sztrájkoló, Illet
ve a kizárt munkások száma.

zeti munkának tekinti. A nehér vasszerkezeti 
munka átlagbére Budapesten óránként 88 fillér, 
tehát érthető, hogyha a munkások ezt a tény
leg nehéz munkát igazán igénytelen bér javítás
sal igyekeznek a maguk számára elfogadhatóvá 
tenni. Mondanom sem kell, hogy az óriási drá
gaság parancsolta ezt a bérmozgalmat., amelyet 
állnunk kell a végsőkig. A gyár igazgatósága 
puccsszerűen közölte velünk csütörtökön iizein- 
zárlat előtti negyedórában, hogyha a lúd mun
kások pénteken üzembe nem állanak, akkor 
minden más műhelyt bezár. Ez óriási pánikot 
idézeti elő. hiszen az igazgatóság jól tudta, 
hogy egy ilyen nagy mozgalomnak leszerelé
sére a részünkről sem elegendő egy félóra, 
vagy egy nap.

— Ebben a hangulatban azután nem csoda, 
ha az autómühely, amelynek óriási megrende
lései vannak és amely már hosszabb idő óla 
bcrdifferenziával áll szemben az igazgatóság
gal, beszüntette a munkát és a gyár területéről 
kivonult.

— A dolog érdekességéhez tartozik az is. 
hogy ezt a Győr-révfalusi híd építését a szo
ciáldemokrata munkások depulációzták ki 
Farkas Mátyás polgármesternél, illetve a ta- ! 
nácsnál, tehát a mi révünkön jutóit a gyár 
ehhez a sokmilliárdos megrendeléshez. Kél hét
tel ezelőtt, mikor a hidosztály sztrájkbalépelt, 
felmentem Farkas Mátyás polgármester úrhoz 
és megkértem őt, hogy érdekünkben inter
veniáljon a gyár igazgatóságánál. A polgár
mester ur azzal fogadott, hogy a vagóngyár 
nem tud bérjavitást adni, mert a hídmunkára 
ráfizet. Megígérte azonban, hogy közbelépésé
vel r békés utat egyengetni fogja. Másnap tele
fonon azonban kijelentette,

hogy nem közvetíthet.
Tudomásunk szerint a vagóngyár igazgató

sága bejelentete a tanácsnak bérmozgalniun- 
kai. A tanács a vagóngyár bejelentését tudomá
sul vette anélkül, hogy valamilyen irányit vizs
gálatot elrendelt volna. így a tanács segédke
zet adott a vagóngyárnak a sztrájk letörésére.

A tanács állásfoglalása a munkásságot 
mélyen megdöbbentette.

A harc Azóta áll, 68Ű ember nem dolgozik, 
ekörül pontosan 229 sztrájkol és 43/ embert 

I zárt ki a gyár igazgatósága.

El vagyunk készülve a legvégsőre is 
— mondta a gyár igazgatósága

áll azzal elő, hogy a munkái akkor hagyják 
abba, amikor éppen a legszükségesebb. Mi 
presztízsből vállaltuk csak a győri, a mosoni 
dunahidak építését, éppen csak azért, hogy 
munkásainkat foglalkoztassuk és egy huszonöt
éves osztályt ,a hidosztályt ne oszlassuk fel.

— Mi
belátjuk, hogy esek a munkások rettene

tes keveset keresnek.
Tudjuk, hogy rendkívül szomorú viszonyok kö
zött élnek, de sajnos, módunkban nem all, 
hogy többet fizessünk, mert ha elhagyjuk az 
országhatárt, huszonöt-harminc világcéggel ál
lunk szemben, akikkel a versenyt fel kell ven
nünk, ha azt akarjuk, hogy ne szüntessük be az 
üzemet. Megértjük tehát a munkásság helyze
tét és sajnálattal vesszük tudomásul ezt a 
sztrájkot, mert álláspontunk az, hogy a sztrájk
ban egyik fél sem nyer, de a munkásság vészit 
a legtöbbet. Mi el vagyunk készülve a legvég
sőre és arra, hogy ez a sztrájk még tovább fog 
fog terjedni, de álláspontunkból nem enged
hetünk.

Eddig tart a nyilatkozat .Győr városa pedig 
izgalommal várja a fejleményeket.

Stáb Zoltán.

Bél-mozgalmak országszerte 
Sztrájk fenyeget a sütőiparban is

Az ,'gazgatóság nem tárgyal 
a munkásság vezetőivel

Ebben a pillanatban tehát ez a helyzet 
Győrben. A munkásság és a részvénytársaság 
némán állanak szemben egymással. Nem tár
gyalnak egyrészt azért, mert nem akad közve
títő aki az elmérgesedett helyzetben a béke
tárgyalásának ódiumát vállalná, másrészt az 
igazgatóság mereven ragaszkodik álláspontjá
hoz és semmiféle engedményt nem hajlandó 
tenni a munkásság javára. Sztrájktanya nincs, 
a munkások szétoszolva lakásaikban, utcákon, 
a Rába partján pihenve, várják a holnapot. 
Rendzavarás nem történt, csend és nyugalom 
van a sztrájkoló Győrben. Hogy ez a bérmoz
galom mennyire nélkülöz minden politikumot, 
legjobban bizonyítja az,

hogy h keresztényszoclallsták a szociál
demokratákkal együtt harcolnak a maga

sabb bérért,
amelyet a növekvő drágaság kényszeritően 
diktál nekik. Jellemző erre, hogy a győri kleri
kális sajtó is mennyire a szociáldemokraták 
álláspontját foglalta el és milyen éles hangon 
kritizálja a Magyar Vagon és Gépgyár r.-t. 
igazgatóságának tettét. Ez a győri lap élesen 
támadja a gyár vezetőségéi, amely szerinte

bővelkedik városi és állami szállításokban 
és mindezek ellenére a város polgáraival nem 
igen törődik.

A polgármester nem vállalja 
a békeközvetitő szerepét

A Hétfői Napló munkatársa érdeklődött 
Hegyi Imre párttitkárnál, aki a sztrájkoló 
munkásság 'álláspontját. a Jkövetkeffikben fog
lalta össze:

— Hihetetlenül rosszul fizet a győri vágón- 
gy ár.A sztrájk kitörésének közvetlen oka az. 
hogy azt a nehéz hídmunkát, amelyért a gyár 
52 fillér órabérátlagot fizet, könnyű vasszerke-

Győr határában terül el a vagóngyár óriási 
telepe. A néhány nappal ezelőtt élénk és nagy
forgalmú gyár most kihaltnak látszik, a kémé
nyek közül csak az öntödéé füstöl, a többi hol
tan mered az ég felé. A hatalmas gyárban csak 
három műhely dolgozik. Itt keressük fel a gyár 
vezetőségét, amelynek nevében fíarcza Arnold 
igazgató mondta el a gyár állásfoglalását és 
beszélt az óriási méretű sztrájkról:

— A vasiparban mindig a legrosszabbul fize
tett munkások a nehéz vasszerkezeti műhely
ben dolgozók voltak. Ezek ugyanis a vasmun
kások alsó kategóriájához tartoznak, akiknek 
nem szükségeltetik nagy szakértelem. Termé
szetes, hogy ezek kevesebbet keresnek, mint 
például az autószerelők, vagy ■ géplakatosok. 
Mindig volt a budapesti munkabér is a vidéki 
munkabér között egg tiz-tizenkétszázalékos kü
lönbözet, amellyel a vidékiek kevesebbet keres
tek. Ezzel a tiz-tizenkét .százalékkel keresnek 
ma is kevesebbet a győri munkások, mint a 
pestiek. Természetes, hogy ez a különbözet 
állandóan ingadozik és mi eszerint megyünk 
fel- vagy lefelé a munkabérrel. Áprilisban és 
junius elején ezen az alapon javítottunk min
den kérés nélkül öt-öt százalékot és most is ja
vítottunk volna valamit, ha a munkásság nem

A budapesti stitőmunkások, mint tudvalevő, 
munkaadóiktól, a fővárosi pékmesterektől bér- 
emelést kértek, a Jelenlegi béreknek tizenöt 
százalékkal való felemelését. A béremelési ké
relem a fővárosi pékmesterek körött meglehe
tős ideges hangulatot váltott ki, szerintük

béremelés a kenyér árának emelése nélkül 
nem teljesíthető.

A béremelés kérdésében vasárnap beszél- 
getéet folytattunk mindkét féllel, a Budapesti 
SülŐiparleslület vezetőségével és a péktnunkA- 
sok szakszervezetével.

A Budapesti Sütők Ipartest öleiének elnöke. 
Deutsch Mór a következőkben nyilatkozott előt
tünk:

— A budapesti sütőmunkások az indexszám 
emelkedése folytán rendszeresen mindenkor 
megkapták a nekik kitáró béremelést, éppúgy, 
mint minden más szakma munkásai. Éppen 
ezért kissé furrsálluk. hogy most újabb bér
emelési követelésekkel álltak elő. Ipartestüle- 
tűnkhex intézett beadványukban tizenöt száza
lékos béremelést kérnek, Most, amikor mégha

dúlt A hadakozás a drágaság ellen, az uj bér
emelés súlyos gonddal nehezedik reánk, mert 
a kenyér árának emelése nélkül a munkások 
kérelmét teljesíteni nem tudjuk. Tehát a fo
gyasztók védelme érdekében is kénytelenek va
gyunk a bérkövetelést elhárítani. Ezt közöltük 
Dréhr Imre államtitkár ur utján

Vaa« Józaef minlsztcrelnökhdyetteo úrral 
h a előadtuk, hogy ha a munkások köve* 
telisét teljesítenünk kell, úgy • kenyér árát 

kilónként egy fillérrel emeínl fogjuk.

— Hogy mi lesz a megoldás, azt ebben a 
pillanatban még nem tudhatjuk. Az Iparleslülcl 
öt delegált tagja

hétfőn eate értékelik a munkások kikül
dötteivel a béremelés ügyében,

'■•zerdán pedig a Budapesti Sülőipnrosok szék- j 
házában renakivűll gyűlést tartunk, amelyen! 
tárgyalni fogjuk a kérdést.

Felkerestük az Élelmezési Munkások Orszá I 
go» Szövetbe budapesti sűtőosztálytatk yare-j

tőségét s nyilatkozatot kértünk tőlük a bérem* 
lés ügyében. Érdeklődésünkre

a szakszervezet vezetősége kijelentette, hogy 
jogos béremelési követeléseik teljesíthetők 

a kenyér árának emelése nélkül Is.

— A pékmesterek ugyanis — mondja ez a 
nyilatkozat — amióta a pékiparban bevezették 
az egyfázisú forgalmi adót, csupán egy fillérrel 
szállították le a kenyér árát kilónként, viszont 
oly kedvezményhez jutottak az egyfázisú adó
zás révén, hogy a bérkövetelést könnyen telje
síthetik. Mi feltétlenül ragaszkodunk u bérjavi- 
fáshoz.

Rendészeti vagy munkaügyi 
probléma-e a bérmozgalom 

levezetése
A győri sztrájkkal kapcsolatban politikai 

körökben napok óta beszélnek arról, hogy 
országszerte egyre erösbödő bérmozgalmak za
varják a közgazdasági élet konszolidációját. 
Kőművesek, faniunkások. bányászok, sütöipa- 
rosok, mezőgazdasági munkások és vasmunká
sok 'szerepelnek elsősorban ezekben a bérmoz- 
galmakban, amelyek már-már olyan nagy ará
nyokat öltenek, hogy a legkomolyabb formában 
kell foglalkozni az izgalmak levezetésének prob
lémáival Ezeket a bénnozgalmakat ugyanis 
nem szabad tisztán rendészeti kérdésnek föl
fogni. A bérmozgalmak elsősorban magángaz
dasági, vagyis megélhetési problémák és éppen 
ezért a változott viszonyokra való tekintettel 
feltétlenül módot kell nyújtani arra, hogy a 
kérdés megoldásába a rendészeti hatóságokon 
kívül elsősorban a népjóléti minisztérium szól
jon bele, annyival is inkább, mert a népjóléti 
minisztérium egyben szociális, vagyis munka
ügyi minisztérium is. A Hétfői Napló munka
társával vasárnap délelőtt teljesen beavatott 
helyen közölték, hogy

a bérmozgalmak kérdése az Illetékes ténye
zőket is élénken foglalkoztatja.

Kormánypárti körökből indult meg az az 
akció, amely arra irányul, hogy a népjóléti és 
munkaügyi minisztérium a drágasági ankété- 
zéssel kapcsolatosan vegye kezébe az ország
szerte jelentkező bérmozgalmak problémáját is, 
vagyis a drágaság kérdésével kapcsolatosan vizs
gálja meg szakmánként a munkásság megél* 
hetési viszonyait. Ebben a tekintetben már a 
legközelebbi napokban elhatározó lépések meg- 
indítása várható.

Készséggel hozom tudomására, hogy a mohai 
Ágnes-forrás savanyuvizet gyógyszonponthól 
többizbeu teljes sikerrel alkalmaztam. Dr. 
Moravcsik Ernő Emil egyet, tanár, Budapest.

Kertibutort
fából, vasból, teljes garnitúrát, színes, applikált ernyővé
Ismét adunk 4 1* heti részletre előleg nélkül.

Nyugágyat 
csíkos vászon huzattal, lapos karral es láb- 
hosFzahbitóval 2 P botlrészletro szállítunk 
RermannGyulaMagyar Kosárfonó 
Rt. Eőüzlet: Llpót-kör.it 15 (Vígszínházzal 
szemben.) Telefon: Terez 292— 9 6 Fióküzlet
Horthy Miklós ut 10 12 Tel József 386 — 77

EKsanaBsasaranBni

vas-, gép- és 
HÁZTARTÁSI IPARI 

KSÁ I,I,ITÁS 
kapcsolatban

I. NEMZETKÖZI 
REKLÁM KIÁLLÍTÁS 

és
Olcsó Polgári Butorbcmutató 

A Szent István hét kiállításai 
Városligeti Iparcsarnok

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

Magyar Légiforgalmi Rt.
Budapest, VII, Erzsébet körút 0. (New-York palota}

LÍJ.iror.G A LOM
BUDAPEST—WIEH BUDAPEST-GRAZ

naponta.
MENETRENDI

Ind. 6J0 MT> ■ BUDAPEST 1 Ért 1SJS ULM
érk. 8.13 10.25 f WIEN i ind. 14.10 16.20
ln<L 7jW * UUDAPES1 A l'rk. 19.15
erk. 9.30 Y GRAZ i ind. 16.50
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6.30 ■ Budapest i 15.6.5 8.40 8 Budapest A 1&55
8.15 | Wien 7 14.10 10.25 i Wien i 14.10

1045 PrAga 13.05 HrUnn 1150
12.10 Drezda 15.00 Glelwiu 1040
13.50 I Berlin I 130 16.40 ' Breilau I 9.15
18.06 Y KopenbAjffl | 10.25 Y Berlin t 6.30
8.40 9 Budapest . 18.05 7.051 Budapest | 18.15

10.23 I Wien 16 20 9.3 • 1 Graz . 16.50
13.55 München 1 13. b 1'4. 1 KlfgerJurt 15.30
16.40 Zllrich 10.35 13.15 Volcnco 13.00
18.00 Latmanne 1 b.25 17.OJ 1 Kóma I a.30
19.45 Y Gont ft 7.40 r •
As autó 40 perccel a repülőgép indulása elölt Indal a 

New York palotától
TarlMk. Budapest—Wien (vagy Wien—Budapest) 50.— P 

Budapest—Graz (vagy Graz—Budapest) 60.— P
CaosnagszAllitáa mértékeit díjszabás szerint 
Csomagok toladAaa a Magyar Légiforgalmi r.-t. köz
ponti irodéjúban és nz An.pl —Magyar Sz.Ulitmáayozási 

r.-t.-núi (V., Béla-ulca 2.)
JeryváltAs: a központi irodában (S'ew York palota, 
telelőn J. .383-57) és nr. Összes tnenetlegylrodAkban.

Képviselet Wienben: östorrolchische Luftverkehrs A.-O. 
L, Tegetthofl-slr. 7.
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HÍREK
Hatvanhatezer pengős 
hiány a soproni vasúti 

árupénztárban
Az eltűnt sikkasztó pénztárost nyomozza 

a rendőrség

Sopron, julius 24.

Vasárnap a soproni vasúti sikkasztás 
ügyében, amely a rendőrhatóságot napok 
óta foglalkoztatja és amelyet 
Nándor a Sopron (iyör-i vasút megszökött 
árupénztárosa követett cl, váratlan fordulat 
következett be. Megállapították, hogy a vas
úti pénztárból nem 18.000 pengő, — miként 
ezt az első pillanatába megállapították — 
hanem azonkívül még 48.000 pengő hiány
zik. Erre sürgősen további rovancsolást ren
deltek el, mert félő, hogy még nagyobb 
hiányt fognak felfedezni. A megindított vizs
gálat során most felfüggesztették állásától a 
sopron—győri vasút egyik főtisztviselőjét, 
az eltűnt Krizsmanovics Nándort pedig to
vább nyomozza a rendőrség.

— A kormányzó látogatása Egerben. 
Szombaton Horthy Miklós kormányzó ken
dercsi birtokáról autón Heves megyébe uta
zott, ahol Grafl Jenő országgyűlési képviselő 
poroszlói kastélyában tett látogatást és egy- 
ultal itt is ebédelt. Délután fél 5 órakor a 
kormányzó autója Egerbe érkczcett, ahol 
Szmrecsányi Lajos egri érseknél tett láto
gatást. A kormányzó felesége társaságában 
tette meg látogatását. Egri tartózkodása al
kalmával a kormányzónak érdeklődésére 
bemutatták Bárány Istvánt, a párizsi uszó- 
verseny háromszoros nyertesét. Horthy Mik
lós kormányzó teljesen inkognitóban uta
zott és ne mhivatalosan volt Egerben. Autó
ját azonban felismerték és a kormányzót 
megéljen z'.ék. Délután 6 órakor Parád- 
fiiredet látogatták meg, este visszatértek a 
kenderesi birtokra.

Hamisított egypengős ulán nyomoz a 
rendőrség. Vasárnap este a főkapitányság 
központi ügyeletén megjelent dr. Sófalvy 
Ferenc ügyvéd s egy hamis egypengőst 
nyújtott át nz ügyeletes rendőrfőtisztviselő- 
nck. Előadta, hogy a Central-kávéházban, 
midőn fizetni akart, a főpincér figyelmez
tette arra, hogy a pénz hamis. Dr. Sófalvy 
Ferenc nem tudja megmondani, hogy kitől 
kapta a hamiistott pénzt. A rendőrség meg
állapította, hogy a hamisítvány kitűnő 
utánzata az ezüst cgypengősnek, értéktelen 
fémből készült, csengéséről nyomban fel
ismerhető .hogy hamis. Az uj hamisítvány 
ügyében a rendőrség megindította a nyomo
zást.

Száraz, hűvös idő várható. A Meteo
rológiai Intézet vasárnap az időjárásról 
a következő jelentést adta ki: Szára
zabbra forduló és egyelőre még hűvös 
idő várható.

— Könnyítések a francia valuta kivitelében 
Franciaországban. Párisból jelentik, hogy a 
pénzügyminiszter körrendeletét intézett a hitel
intézetek vezetőihez amelyben lényegesen eny
híti az 1924 óta a tőke kivitelét korlátozó intéz
kedések szigorát. A rendelet minden további 
nélkül engedélyezi 5000 frank összegig külföldi 
devizák vásárlását, amennyiben a vásárlás gaz
dasági célokat szolgál; kivételt képeznek kül
földi értékpapírok vásárlására és külföldi tőke- 
Ivfcktelésrc szolgáló devizabeszerzések. A ma
gánosok állal külföldre kivihető frankösszeg 
továbbra is 5000 frank marad, de csekkek, hi
tellevelek és álutulások formájában 10.000 
frankig, Európán kívüli utazásoknál pedig 
30.000 frankig terjedő összeget vilidnek ma
gánszemélyek magukkal,

— A beomlott fal maga alá temetett egy 
munkást. Debrecenből jelentik: Tegnap dél
után egy ház renoválásánál bedőlt a meg
lazult fal és maga alá temette Vida János 60 
éves napszámost. A szerencsétlen embert 
társai kiásták n fnllörmclékek alól, majd n 
mentők beszállították a sebészeti klinikára, 
segíteni azonban már nem lehetett rajta s 
Vövid szenvedés ulán meghalt.

Nyomnvcszctt egy francia tengeralattjáró
nak. Parisból jelentik: A reggeli lapok jelentése 
szerint a Brumairo nevű francia tcngcralalt- 
járónak tegnap délelölt óla nyoma veszett. A 
Brumnirc tegna pdélelött 11 órakor Cap Gris- 
Ncz-től 5 kilométerre nyugatra motorhibát je
lentett és drótnélküli távíróján bejelentette, 
hogy Boulognc felé veszi irányát, ahova azon
ban nem érkeeztt merj. A második hajóraj el
indult a tengeralattjáró keresésére és ma dél
előtt óta vizirepülők is keresik a Brumairt.

— Tohnjlások. Ungár Zoltán tizenkilcncévcs 
tanuló bejelentette n főkapitányságon, hogy 
szüleinek Sip-utca hét szám alatti lakásából el
tűnt aranyórája és aranylánca. — Wcisz Lenke, 
huszonhároméves himző’nőnck a Dunastrandon 
ismeretlen tettes kabinjából ellopta ridiküljél, 
melyben száz pengő volt. — Formánok József 
huszonkétéves üvegcsiszoló bejelentette, hogy a 
lloltenbillcr-ulcábnn, mig egy üzletben vásárolt, 
n zűriét előtt elhelyezett kerékpárját ellopták. 
A rendőrség mindhárom ügyben megindította a 
nyomozást.

— Elütötte az automobil. Kovács József 
Soroksár, DezsőfTy-uka kelt öszám alatt lakó

I
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Egy megszökött fegyenc 
borzalmas vérengzése

Négyszeres gyilkosságot, rablást és erőszakot 
követett el

Bécs, julius 24.
Raabs an dér Thaya-ból jelentik, hogy 

tegnap délután az ottani kerületi törvény
szék épületében Sourada János 18 éves 
boszniai születésű, cseh állampolgárságú se-Ságot napok wwumi augu m-

Krizsmanics gédmunkás, akit betöréses lopás és erőszak 
elkövetése miatt tartóztatlak le és aki a tör
vényszék fogházában volt Iccsqukva, 

megölte a börtönfclvlgyázót, ennek fele
ségét és két gyermekét, majd elmene

kült.

Nitti, Olaszország 
háborús miniszterelnöke

Ez alka- 
a peres*

lapunk

Rothemere lord magyar
akciójáról
Páris, julius 24.

(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójától.) 
Egy név, egy történelem. A világégés zűr
zavarának olasz miniszterelnöke, Nitti, 

: most a Mont Parnassen az 5 Ruc Dognuay 
Thomas ötödik emeletén Írja memoárjait. 
Cikkekkel árasztja el a párisi lapokat, 
amelyeknek főmotvuma:

a béke.
Furcsa kontraszt. A háborús miniszterel

nök most a békéről álmodik.
Lift csak a negyedik emeletig megy, onnan 

mászik fel a látogató az ötödik emeletre. 
Becsöngetek. Egy csinos olasz pesztonka 
nyit ajtót. Néhány percre magamra hagy a 
bűvös előszobában, két perc múlva vissza
jön:

— A miniszterelnök ur várja önt.
Belépek. Nitti dolgozószobája olyan, mint 

egy leányszoba. Minden fehér. A bútorok, 
az Íróasztal, a könyvállvány. Egy mozgé
kony, ötvenöt év körüli, alacsony emberke 
jön elém, két kézzel rázza kezemet, majd 
egy na gykn rosszékbe nyom. A helyzet olyan, 
mintha nem egy nyugalmazott nagyurhoz 
jöttünk volna látogatóba, hanem egy szívé
lyes francia bankárhoz.

Csokoládéval és likőrrel kínál. Még dicséri 
is a jó márkát.

—írja meg, — mondja — mert ezt keve
sen tudják, hogy ifjúságom egyik legjobb 
barátai közé Emilé Zola tartozik. 1890-ben 
kezdődött ez a barátság, én akkor doktorál
tam a nápolyi egyetemen. Doktori értekezé
semnek, amelynek címe: Le Socialisme 
catholiquc" volt, nagy visszhangja támadt 
Olaszországban és Parisban. XIH. Leó pápa 
indexre is telte ezt a könyvet, amelyet 
éppen emiatt nagyon sokan elvostak.

Mélyet szippant cigarettájából.
— Úgy tudom, hogy ez a könyv rövid 

idő alatt három kiadást ért meg, lefordítot
ták franciára is, amelyről Zola cikket irt a 
Figaróba. Ugyanakkor Zola azt is megírta, 
hogy

« -én könyvem inspirálta Róma cimü 
regényét.

Egy másik könyvem hatása alatt a „La 
population ct te systémc sorfal" hatása alatt 
írja Zola az egyik chef d'oeuvre-ét, a „Fc- 
konilc"-l. Ettől kezdve nagy barátság fej
lődött ki közlünk, amely 1902-ben Zola ha
lálával végződött. Ezezl szemben — mondja 
a volt miniszterelnök — Zola is nagy hatást 
telt rám.

Végigmutat égy dúsan megrakott könyv
állványon, amelyen a volt olasz miniszter
elnök müvei fekszenek tizenkilenc élő 
npelmt lefordítva.

— Ezekben Írtam meg — mondja szeré
nyen — hogy képzelem én cl a békét. Az 
igazi, nagy, békeszerződéstclen békét. Ezek
ben a müvekben követelem a békeszerződé
sek revízióját, amelyek szülöanyjai a maj
dan elkövetkező nagy konfliktusoknak. Né
zetem szerint onnan indult el a baj, hogy

— Halálos szarkálás. Gulyás János Istv&n-ut 
26. szám alatt la«ó 47 éves napszámos vasár
nap hajnalban az Akácfa-utcában összeveszett 
egv ismeretlen férfivel. A napszámos a perpal- 

1 var során verekedni kezdett, mire az ismeretlen 
több sebet ejtett rajta késével. A mentők a 

, számos szűrési sebből vérző napszámost a

A rablógyilkos a börtönfelvigyázótól, aki 
egyúttal törvényszéki végrehajtó is és c mi
nőségében szombat délután egy féltül 10 
ezer chillingct szedett be, ez összeget elra
bolta. majd szökése után Grossauban

erőszakot követett el

egy leányon. Az elvetemült gyilkos minden 
valószínűség szerint Bécs irányába mene
kült cl. Kézrckeritésérc megtelték az intéz
kedéseket.

egy

Wilson nem Ismerte Európát.

így történhetett meg az, hogy a 
európai hatalmak az ő szándékával 
lokegyenest ellenkező békét diktáltak a há
ború úgynevezett veszteseinek. Ez a béke 
azonban inkább tekinthető a háború 
bizonyos fajta folytatásának, mint annak, 
aminek készült.

— Például — folytatja élénken gesztiku
lálva — a régi osztrák-magyar monarchia 
helyén most öt vagy hat állam nyert elhe
lyezést a térképen. Egy Elzasz-lotharingiai 
kérdés helyeit most nyblc ilyen megoldatlan 
problémánk van.

A teljes lefegyverzés helyett most na
gyobb seregek várják a parancsszót, 

mint azelőtt,
Európában a háború előtt huszonöt nemzet 
uralkodott, most harmincöt van. A vám
határok gyilkosababk minden háborúnál.

— Három kis állam. Lengyelország, Cseh
szlovákia és Románia, nagyobb katonaság
gal rendelkezik, mint a háború előtti mili- 
tarizmussal vádolt Németország. Európá
nak ezek a tűzfészkei. Ezek miatt követelem 
én a békeszerződések revízióját.

— Nem tudok hinni n háboruszülte 
békében.

A garancia-szerződések nem mások, mint a 
háború előtti szövetségek. Mert minden szö
vetség valaki ellen irányul.

— Mindenki a jövő békéért kiabál és 
mindenki felfegyverkezik a jövő háború
jára. Egész Európa nyögi ennek a szituáció
nak súlyát. Nehéz mermondani most már, 
hogy kié a felelősség az 1914—18-as világ
háborúért amely mindenekelőtt nem volt 
/nas egy nagy európai polgárháborúnál. 
Azonban most válaszuthoz értünk, folytatni 
akarjuk-e a mészárlást, amelynek veszte
ségeit még emberöltők múlva is érezni fog 
juk, avagy tiszta szívből kivánjuk-e mind
nyájan a békét? Választanunk kell e kö
zött a két ut között, amelynek egyike Eu
rópa romjaihoz, a másik pedig egyetlen egy 
virágzó országhoz vezet. Ez az utóbbi ut az 
Európai Egyesült Államok útja, amely nem 
illúzió többé, hanem az élet egyre követe- 
főbb szükséglete. Úgy a nyerstermékek, az 
ipari árucikk, mint a fogyasztók és a ter
melők kívánják már a vámfalán megélhe
tést.

— Ehhez pedg — folytatja nagy hévvel
— csak két dolog szükséges: őszinte kibé
külés Franciaország és Németország között 
és vámunió az osztrák-magyar monarchia 
utódállamai között.

— Mit szól cxcllenciád Rolhmere lord 
magyar akciójához?

— Rendkívül fontosnak tartom, mert 
a békét célozza,

— válaszol Nitti, Olaszország nagy háborús 
miniszterelnöke.

[yőztcs 
liom-

G. M.

— Heves viharok következtében kisiklott a 
Marseille—Párisi gyorsvonat. Páriából jelen
tik, hogy Délfranciaországban heves viharok 
tomboltak, nmeiké különösen lsére megyében 
okozta knagy kárt. A viharok következtében a 
Marseille és Paris között közlekedő gyorsvonat 
Viennc közelében kisiklott. Sebesülés nem tör
tént.

Letartóztattak a járásbiró- 
sáfjon egy ál-ügyvédnőt

A Hétfői Napló irta meg elsőnek, hogy ií 
budapesti központi járásbíróságon dr. Ungár 
Margit, az első magyar ügyvédnő nevében egy 
fiatal szélhámos nő szélhámosságot követett el.

Néhány nappal ezelőtt egyik járásbirósági 
tárgyalóterem előtt várakozott Vasskó Lajosnjé; 
akihez odalépett egy fiatal, jólöltözött hölgy, 
mint dr. Ungár Margit mutatkozott be és 
ajánlkozott a védelemre. Az ügyvédi honorá
riumra előlegül elkérte Vasskóné aranygyűrű* 
jét és amikor bevonultak a tárgyalóterembe; 
egy alkalmas pillanatban megszökött. A vád
lott asszony csak a bírói pulpitus előtt vette 
íszre, hogy védőügyvéd nélkül maradt. Utána
sietett ügyvédnőjének, az állítólagos Ungár 
Margitot azonban sehol sem találta, mire fel
jelentést'telt a rendőrségen.

A Hétfői Napló közlése nyomán sikerült most 
a tettest a központi járásbíróságon elfogni. A 
szélhámosnő ugyanis szombaton délelőtt ismét 
megjelent a járásbíróság harmadik emelet 342. 
számú tárgyalóterme előtt, ahol Székely bűn* 
tető törvényszéki egycsbiró tárgyalt, ” ’’
lommal is beszélgetésbe ereszkedett 
kedő felekkel,

Csik Pál teremőr azonban, aki 
közlése nyomán felismerte, 

nyomban karonfogla és minden feltűnést elke
rülve félrehivta. Az állítólagos ügyvédnő észre
vette, hogy leleplezték és

menekülni Igyekezett,
de a teremőr erős kézzel fogta és áiadta aS 
időközben előhívott rendőrnek, aki a szélűéi 
mosnőt az V. kerületi kapitányságra, onnajl 
pedig a főkapitányságra kísérte. Itt megállapí
tották, hogy Friedmann Erzsébet, huszonnégy- 
évcs foglalkozásnélküli leány, aki az Aréna-ut 
67. számú házban lakik.

Kihallgatása közben elmondotta, hogy1 
hasonló kisebb bűncselekmények miatt 

már többször volt büntetve.
és legutóbbi szélhámosságát is azért követte eh 
mert nem tudott másként pénzt szerezni. Ol
vasta, hogy az első magyar nőügyvéd Buda
pesten folytat gyakorlatot és igy jött arra az 
ötletre, hogy annak nevével visszaélve szélhá- 
moskodjék. Friedmann Erzsébetet kihallgatása 
után letartóztatták és megindították a nyomo
zást eddig viselt dolgainak pontos felderitésérct

— Az Artista Egyesülte harmincéves jubi
leuma. Harmincéves jubileuma alkalmából a 
Magyarországi Artista Egyesület julius hó 
29-én, pénteken délután 4 órakor a Beketow- 
cirkuszban díszelőadást rendez. Az utolérhetet
len júliusi műsor keretében kiváló fővárosi 
színművészek is fellépnek.

— A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank folyó évi ju
nius 30-<in latórt félévi, mérlege a folyó üzletnek to
vábbi erős fejlődését mutatja és az 1926. évi december 
31-én mérlegszerűen kimutatott 3,672.102 69 P összegű 
egész évi tiszta nyereséggel szemben az 1927. év első 
felére — a nyercség-átbozat figyelembevétele nélkül — 
2,651.261.78 P tiszta nyereséget eredményezett olykép, 
hogy több lebonyolított üzle-tnél elért haszonnak elszá
molása későbbi időpontnak tartaott fenn. A bank stá
tusa 1926 december 31-ével szemben a következő emel
kedést mutatja; A váltótárca 47,894.655.63 P-vel szem
ben 67,736.060.16 pengőre nz adósok összege 68,398.539 16 
pengővel szemben 8í,139.92u.27 pengőre, a jelzálog és 
községi kölcsönflzletben kihelyezett összeg 7,948.663.03 
pengővel szemben 25,306.745.58 pengőre emelkedett, mig 
a takarék- és folyószámlabelétck 128,673.143.81 pengőről 
161,996.416.64 pengőre növekedtek.

— A Magyar Általános Takarékpénztár Részvénj tár
saság igazgatósága folyó évi julius 30-ára rendkívüli 
közgyűlést hivott egybe, amelynek javasolni fogja az 
alaptőkének 8 millió pengőről 13 millió pengőre való 
felemelését oyképepn. hogy 80.000 darab, darabonként 
50.— pengő névértékű uj részvény bocstáassék ki, mely 
részvények 1928. évi január hó 1-tól kezdve részesednek 
a társaság üzlctereményébcn Az uj részvényekből 40.000 
darabot az igazgatóság javaslata szerint a régi részvé
nyeseknek ajánlanak majd fel és pedig 4 darab régi 
részvény után 1 darab njat, a következő feltételek mel
lett: Az uj részvényekre vételár fejében befizetendő 
89.— pengő bélyegilleték és költség fejében 5.— pengő 
összesen tehát 85.— pengő Minthogy pedig az uj rész
vények nem részesednek az idei év osztalékában, a ta
karékpénztár visszotérit az egész befizetett 85.— pengő 
után a befizetés napjától 1927. évi december hó 31-ig 
számított évi 6 százalék kamatot, amely kamattérítés 
és befizetési vételárból levonandó lesz. Az igazgatóság 
a közgyűlésnek jaasolni fogja, hogy a elővételi jog gya
korlásának határideje gyanánt az 1927. évi augusztus 
hó 1. napjától augusztus hó 6. napjáig bezárólag ter
jedő időt állapítsa meg. A többi kibocsátott 40.000 da
rab részvényt a Lazard Brothers u. Co. Ltd. londoni 
bankcég veszi át, amely ezeket a részvényeket részben 
állandó megtartása, részben ar. angol piacon ügyfeleinél 
állandó befektetés céljára való elhelyezésre szánja- A 
vásárolt részvények befektetési jellegét az egyéb kikö
téseken kívül megfelelő időre szóló lekötés is biztosítja 
Az igazgatóság végűi javasolni fogja a közgyűlésnek, 
hogy az uj igazgatósági tag gyanánt válassza meg ne
mes Rapp Miksát, a volt Osztrák-Magyar Bank vezér- 
titkárát. A tőkeemelés keresztülvitele után a Magyar 
Általános Takarékpénztár Részvénytársaság alaptőkéin 
12.000.000 pengő, tartaléktőkéje 8,000.000 pengő, összes 
saját tőkéje tehát 20.000.000 pengőre fog rúgni.

— Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár 
igazgatósága augusztus elsejére rendkívül közgyűlést hi
vott össze, amelyen felhatalmazást fog kérni arra, 
hogy az intézet alaptőkéjét 143.105 drb uj részvény ki
bocsátása által 1.293.ióO pengőről 5,586.300 pengőre az 
év végéig fokozatosan felemelhesse. Az intézet az uj 
részvényekből 100.000 drb-ot Amerikában helyezett el, 
oly feltételek mellett, amelyek biztosítják, hogy azok 
állandóan Amerikában maradnak. Ezenfelül az ameri
kai részvények utáni szavazati jog kérdése is oly meg
oldást nyert, amely mellett az intézet függetlensége és 
magyar jellege érintetlen marad. A tenmaradó 43.105 
dj-b uj részvény a részvényesek és a Takarékpénkztán 
üzletbarátai kőríbeu fog elhelyezést nyerni.

— ldényárusltástól hangos ma Budapest, de Igazán 
komoly és feltétlen megbízható a Salamander idényki- 
rusitósa. mert a nagyszerűnek elismert Salamander-már- 
káju cipőkhöz, minden egyes pár divatos és nem selej. 
tes áru, igazán mesés olcsó árban juthat a vevőközön
ség. Az idénykiárusitás az összes Salamandes-üzlctekben 
folyik.

— A vidék és küllőid érdeklődése a vas- és rekUtn- 
klállitás iránt. Szent István hetében, augusztus hő 
18-án nyílik meg a vasipari és reklámkiállitás a Vá
rosligeti kiállító csarnokban. A kiállítások iránt úgy 
belföldön, mint külföldön rendkívüli érdeklődés mutat
kozik. Tömegek fogják megtek.nteni a nagyszabású ki
állításokat. A kereskedelemügyi miniszter leejtővé 
tette, hogy a külföldi konzulátusoknál, vagy menet
jegyirodáknál jelentkező látogató csoportok korlátlan 
számban félráu vasúti kedvezmétyi kapjanak. A külföld 
s/ámos vasutigazgatósága jelentékeny j egykédveun.ényt 
biztosított s lehetővé van téve Bécstöl, a dunui hajókon 
a féláru ideutazás A kiállítások az idegenforgalmat 
rendkívül felfogják lendíteni, amit Budapest kercske. 
dclme jelentékenyen meg fog érezni. Az iroda (V., Va, 
dász-utca 31.) készségül szolgál minden felvilágosító 
fiókkal.



fchpMt, itM Jullu. ts. Hétföl NAPLÓ

színházi napló
V

London környékén nyaraló primadon
nánk, Péchy Erzsi küldött levelei a Király 
Színház igazgatóságának, hogy

augusztus elején Pestre jön
’és a színház rendelkezésére áll, Péchy 
Erzsi augusztus elején szeretné megkez
deni a próbákat a Király Színház legköze
lebbi újdonságából. Ugyancsak értesítést ka
pott a Király Színház

Petráss Sáritól
hogy elvállalja a Mercenary Mary cimü an
gol operett női főszerepét és ezért novem
berben a színház hívására hajlandó Pestre 
.visszatérni.

A Vígszínház és a Magyar Színház között ez
úttal nem színész miatt tört ki a háborúság. 
Harsányt Zsolt és Yvain francia zeneszerző kö
zösen irt operettje a csata tárgya, amely ope
rettet Yvain a Magyar Színháznak, Harsányi 
Zsolt a Vígszínháznak kötött le. Az operettet 
a két szerző Yvain Antibes-i nyaralójában ké
szítette el, ahova leutazott

Gaál Franci az operett főszereplője 
férje kíséretében. Gaál Franci már tanulja a 
szerepét, igy kétségtelen, hogy a Magyar Szín
ház pere ellenére is az operett a Vígszínházban 
kerül szinre.

Tegnap este nagy vacsorát csaptak a bu
daiak a zugligeti Fácánban. Fedák Sári ven
dégei: Babochay Erzsi, PclheŐ Attila, Berczy 
Géza, Boross Géza, Lóránt Vili és a kar né
hány szép fiatal hölgye

pezsgös jókedvükben mulattak 
iáikor Fedák előhívatta a cigányt és rágyújtott 
pz átalakított nótára.

— Elmegy a Fedák Amerikába. . ♦ 
r Itt vallotta ezután be Fedák, amit eddig 
félve titkolt, hogy nem játssza Pesten a 
'Pókhálót, hanem szeptember 3-án hajóra 
'il és Kuruc: János turnéjával újra nekiin
dul Amerikának.

A Vígszínház megszerezte előadásra Kiste- 
machers „A nagy sláger" cimü színmüvét, 
Amelynek főszerepében

Gombaszögi Frida 
fog a szezonban először a Vigszinház színpa
dára lépni. A Vigszinház egyébként erősen szer
vezkedik a jövő szezonra. Manghamnak 
,,Leoér cimü drámáját is megszerezte, amely
nek rendezésére Hegedűs Tibort, a Belvárosi 
Színház kitűnő fiatal rendező jót szerződtette le..

Három hét múlva, augusztus 22-én éri 
)tneg a Nemzeti Színház megnyitásának

90 éves évfordulóját
Az ünneplésre azonban illetékes körök még 
csak nem is gondolnak, mert semmiféle hi
vatalos vagy félhivatalos közlés erről a je
lentős kulturdátum ünnepléséről nem tör
tént.

Külsőleg csendes nyugalom képét mutat
ják színházaink, de az igazgatósági irodák
ban erős munka folyik. A színigazgatók 
Im&r most igyekeznek gondoskodni a jövő 
Azezón slágereiről, amelyek sorában meg
találhatjuk a híres cseh iró, Fritss Langer 
„Periféria" cimü életképét. A „Periféria" 
a cseh Liliom, nemcsak hasonló témaköré
nél fogva, de világsikere szempontjából is. 
Bécsben Reinhardt rendezte a darabot, 
amelvnek főszerepét Thimig játszotta. A zse- 

ré- 
amelynek főszerepét Thimig játszotta. A 
niális német rendező a kész és máshol 
gén előadott darabhoz

uj figurát költött
a szerző beleegyezésével. Ez a figura 
kopott, esemyős tudósnak látszó öreg 
a darab „rezonőr"-je minden felvonás 
gén megjelenik és bölcsen feldolgozza a

egy
ur, 
vé- 

b______ ____________________ „ kö
zönség számára a lepergett felvonás tapasz
talatait. Kesergő humorral megírt jelenetek 
sora Reinhardtot és rendezői karát dicséri. 
'A Periferiá-t nálunk a Magyar Színház sze
rezte meg előadásra, mégpedig abban a for
mában, amelyben Reinhardt adatta elő,

Jardin de Paris
Telefon. J. 885-31.

Minden este 20 VStlöté ŐS tállC*3ttF3kClÓi 
Kedd, csütörtök, péntek, ssotn-

A zenés pokol
Corlnna Grlfflth

és

[gy leány, aki Étal mer
Helíu HomniP.s ás Williatn Desmond 

hétfőtől szerdáig 

a Kamarában

MOZI

Kínos affér Féld Matyi bankettjén a zeneszerző 
és a színészek között — Somogyi Nusi leleplezése 

a csacsenoló Salamon Béláról

kezelt kibékíteni a feleket. Többek' között di< 
elérte a Leik ovi is Katót is..,

Ezt viszont Somogyi Nusi nem állhatta sr<5 
nélkül, hanem szólásra emelkedve

leleplezte Salamon Bélát.
Elmondta, hogy Salamon az ehő felvonás utad 
ezzel jött be öltözőjébe. i

„Ez rémest Igazán sajnállak titeket," A má
sodik felvonás után:

„Na, nal.... egészen türhetöl" A harmadik’ 
felvonás után:

„Hát igen jól mulattam. Kitűnői" A negye
dik után nem láttam.

Salamon erre személyi kérdésben szólalt fef 
és kifejtette, hogy Féld Matyitől kért

féláru jegy ellenében csak ■ fél előadtok l 

két felvonást volt jogosítva megnénJ, ■ har
madik felvonást megnézte privát lelkesedésből, 
a negyediket pedig senki sem kívánhatja tőle.

Salamon ekkor vette észre, hogy jóformán 
csak az üres sörös poharaknak beszél. Elszál
lingóztak az ünneplők. Egyik csoport a zene
szerzővel, a másik csoport a színészekkel tar
tott. Jgy ért véget Matyi jubileumi bankettje^ 

S. Z.

Egy jubileumi bankett, ahol 
az ünneplők nem ünnepelnek, 

hanem egymást szidják

Féld Matyi „A Schlesinger fut esete a Lef- 
kovits Katóval" cimü reviije huszonötödik elő
adása és saját szinmüiró pályája harminc éves 
évfordulója alkalmával bankettet rendezett. 
A bankett, amelynek menüje raguleves, csirke
paprikás és turóscsusza volt, amelyhez italként 
sört szolgállak fel, impozáns külsőségek között, 
a banketten résztvevők saját költségére zaj
lott le egyik Rákóczi-uti étterembem. Nem he
lyesen irtuk, hogy zajlott le, mert ennek utó
hatása még most folyik. Tudniillik itt történt 
meg az a csoda, hogy a tósztolók őszintesé
geket mondtak egymásnak, igy nem csoda, 
hogy a

Lefkovlts Kató zeneszerzője, Red (Roth)’ 
ur alaposan összekapott a revü szereplőivel 

és viszont
De várjunk csak a sorjára. A bankettről

szóló haditudósitásunk itt következik.
A várakozók dühös tányércsörömpölése kö- 

zepetteSomogyi Nusival az élén fél 12 óra
kor bevonult a Lefkovlts Kató művészgárdája, 
a négy fiatal primadonna: Biró Sári, Lészay 
Kató Rasovszky Juci és Dénes Manci is tel
jes számban megjelentek'. A kőszínházi direk
torok képviseletében Salamon Béla, a város 
nevében Bibiti Horváth János tisztelte meg a 
bankettet.

A vacsora kellemes hangulatban raguleves
sel kezdődött. Matyi boldogan mosolygott, 
mikor felállt az est vezérszónoka, Bibiti Hor
váth, akit ezideig meglehetős bizalmatlansággal 
hallgattak, mert Fedák titkos hívét sejtették 
benne. De Bibiti hosszú lépéssel közeledett a 
hallgatók szivéhez, mert beszédében végleg pál
cát tört Buda felelt és Matyi mellett tette le a 
garast. Matyi ezt köszönettel zsebrevágla a kö
vetkező magasröptű szónoklatában:

— Tavaly pofonütőtt volna az, akinek szabad
jegyet mertem volna kínálni, most megrohan
nak érte. Tehát jól megy nekem. Itt térek vissza 
kedvenctémámhoz. (Ezt Matyi minden bfts.zé- 
débén elmondja.) Kilenc évvel ezelőtt egy ki
tűnő ujságiró és iró, aki itt ül az asztalnál, öt 
percre kérte kölcsön a díványomat, hogy pi
henhessen rajta. Kölcsön adtam és hét évig ott 
lakott. Két éve azonb’an, mióta rosszul kezdett 
menni nekem, útjaink elváltak, de most újra 
kezd kerülgetni engem. Hát közlöm, hogy olyan 
jó nem mehet a Lefkovits Kató, hogy még egy
szer öt percre szállást adjak ennek a pihenő 
urnák.

ÍSALAMANDER
idényárusítása

MEGKEZDŐDÖTT
Női varrott vászonclpök

6 pengőtől ll*50-ig
Nöl fehér varrott antilop cipők 10*-
Nöl 1® fonott szandálok 14*50
Nöl gumitalpú sport- és teniszclpök 3*60
Férfi varrott vászonclpök 14*50

Gyermek varrott szandálok
| 5*- | 6.- | 7.-

Divatcipőink idényárai a kirakatainkban
. _ _ _ _ _ __  _ ___________________ ____________ F#SALAMANDERCIPO

r. • r.
IV., Kecskeméti u. 19.
IV., Kossuth Lajos u. 2.

\____ _ _____ _—

VII, Erzsébet körút 36 
VI.. Andrássy ut 37.

Élénk* lányércsörömpölés volt a válasz. Mert 
hozták a turóscsuszál. Ilyen előcsatározások 
után emelkedett szólásra dr. Roth (Red), a revü 
zeneszerzője, aki eddig jónevü védőügyvéd 
volt és most kóstolta először a színpadi siker 
izét. Ez különben arról nevezetes, hogy

a legnagyobb koponyát viseli Budapesten.
Ennek' tudatában felajánlotta koponyáját ha

lála utáni dátumra az anatómiai intézetnek. 
Addig is Féld Matyi béreli revüi számára ké
szítendő zenék részére. Roth J" '-,lm
és egyéni szempontjából

éles szavakkal emlékezett 
szereplőiről.

Még pedig annak’ kapcsán,

dr. tehát felállt

meg a darab

Még pedig annak’ kapcsán, hogy mit vittek 
sikerre a színészek és mit húztak ki, mielőtt a 
színpadra került volna. Ez a beszéd a zsíros 
turóscsusza közben sem csúszott el a többi 
mellett, hanem egy kis

konfliktusra adott alkalmat.
A megdermedt Somogyi Nusd, a négy kis 

primadonna, a görlök Latabár Árpádot biztat
ták a válaszra, mikor ez fel is állt és dörgedel
mes választ adott:

— Kijelentem, — mondta Latabár a zene
szerző felé fordulva — hogy a darab szereplői 
csupa kipróbált értékei az operettjátszásnak, 
akiknek mindenesetre el lehet hinni, hogy úgy 
értik <i mesterségüket, mint az illusztris zene
szerző ur, aki ebben az évben ismerkedett meg 
először a színházzal. Ha ők valamit

kilátástalannak tartanak a színpadi siker 
szempontjából,

nkk'or bizonyára tudják, hogy miért. A szerző
nek természetesen módja lesz még a jövőben 
orvoslással élni, mert ha még egyszer operett
zenét ir, akkor bizonyára megválogatja azo
kat a hölgyeket és urakat, akik kritika nélkül 
fogják sikérré vinni számait. De

ezek a hölgyek és urak mások lesznek, 
nem mi!

Szólt Latabár és néma csend lön szavai 
után. Egy-két görlice viháncolt csak örömé
ben. A „szerzők" elsavanyodotl arccal nyelték 
le maradék turóscsuszájukat. Ez késztette Sa
lamon Bélát a beszédre, arra, hogy ő is felszó
laljon: Salamon igen konciliáns hangon igve- 

A főváros egy összegben 
kifizeti a bankoknak 

a kislakásos bérházak 
építési költségeit

:özel«dik a befejezéshez. Ez év novembe-
A bankok lakásépítési ak'ciója gyors tempó

ban közeledik a befejezéshez. Ez év novembe
rében elkészülnek az összes lakások és a ta
nács már augusztus 4-én kiosztja azokat a leg
rászorultabb igénylők’ között.

Az eredeti tervek szerint a főváros kötele
zettséget vállalt arra, hogy 25 éven át lakbér
garancia formájában amortizálja a bankoknál 
az építési költséget. A közgyűlés azonban gon
dolt arra, hogy az idők folyamán a lakbérfize
tési kötelezettség esetleg súlyos teher lesz a 
főváros számára s különösen b több mint 7 
százalékos kamatszolgáltatás volt az, ami ag
godalmat táplált a szerződés megkötésével 
szemben. Az illetékes körök erre úgy hidal
ták át a kérdést, hogy a szerződésbe felvettek' 
egy pontot, mely szerint a fővárosnak jogában 
áll 2 éven belül egy összegben kiegyenlíteni az. 
építési költségeket és 25 év helyeit, azonnal 
birtokba venni a házakat. Ekkor gondoltak' 
már ugyanis arra, hogy a felveendő

külföldi kölcsönből
fedezik az építési költségeket. A kölcsön fel- 
vétele után siettek is ezt a kérdést rendezni s 
a tanács már elhatározta, hogy

uovemberben.
amikor a bérházak elkészülnek*,

egy összegben kifizeti a bankoknak
a 250 milliárdos építési költséget. Értesülésünk! 
szerint a tanács

már előlegeket is utalt ki
a bankoknak a követelés terhére.

Fizetésemelést kapnak 
a rendőrök

a rendőrök

többgyermekes, 
már többször

Á budapesti államrendőrség őrszemély
zete, a nehéz és fárasztó szolgálatot teljesítő 
rendőrök sokat panaszkodtak a nehéz meg
élhetési viszonyok miatt, Illetékes helyen 
megértőén kezelték a rendőrfegénység 
ügyéi és belátták, hogy a mai nehéz gazda
sági helyzet mellett valóban

elviselhetetlenül mostoha 
sorsa, 

akik közölt nagyon sok a 
családos ember. Az üggyel 
foglalkoztak az illetékes fórumok és arra a 
meggyőződésre jutottak, hogy javítani kell 
a helyzeten. A pénzügyi viszonyok miatt ter
mészetesen lehetetlen a gyökeres rendezés, 
azonban ideiglenesen is rendezni akarják a 
dolgot. Éppen ezért a belügyi kormány el
határozta, hogy felemeli a rendőrlegénység 
fizetését és értesülésünk szerint czirányban 
már meg is történt a döntés, amely, szerint

tizennégy pengővel emelik fel ■ rend
őrök havi fizetését,

akik augusztus elsején már meg Is k'apják a 
felemelt fizetést. Az őrszemélyzet között 
bizonyára örömet kelt a fizetésjavitás, 
amelynek összege nem nagy ugyan, de —« 
jóbb a semminél.

Szeged, Kárász u. 6.
Debrecen, Ferenc József u. 22.
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SPORT
Az Attila nagy győzelme 

Rómában
Attila—Fortitudo 6 :0 (2:0)
(A Hétfői Napló távirati jelentése.)

(Érkezett 10 óra 12 perckor). Az Attila 
vasárnap h római Fortltado ellen mérkő
zött é» azt pompás játék után 6:0-ra (2:0) 
legyőzte.

Kömmel jobbnak bizonyult Van 
Ruyseweldtnél, motorhiba folytán 
azonban két versenyben kikapott

r UTE-ylndion grandiózus nemzetközi prog- 
grammal kedveskedett vasárnap közönségének. 
A verőfényes, pompás idő végre alkalmat adott 
az exvilágrekordcrnek, Van Ruysewcldtnek, 
Rommellel, a gépemberrel való találkozásra.

A küzdelemben Rommel bizonyult jobb
nak, inotorhiba folytán azonban vereséget 

szenvedett belga ellenfelétől.
Az UTE-nek vasárnapra várt cseh vendége, 

Martinék nem érkezett meg, helyette egy táv
irat érkezett, amelyben a esdi bajnok közli, 
hogy vizuinnchézségek miatt ne mtudott a hatá
ron átkelni.

A’ főbb eredményeket itt adjuk:
10 kilométer: 1. Van Ruyseweldt 8 p. 23.2 

mp. 2. Bartos, 3. Bániczky, 4. Galsa, Rommel 
feladta.

15. kilométer: 1. Rommel 12 p. 35.6 mp. 2. 
Van Ruyseweldt, 3. Bartos, 4. Bániczky, 5. 
Galsa.

50 kilométer:
mp., 2. Bartos, 
Galsa. Rommel „__ ...... ..
versenyt veszilell.
Tóth, 4. Mazák.

Kis lóverseny: 1. Sánlha, 2. Szekeres, 3. 
Garbó.r.

Selejtező: 1- Velvárt.

I. Van Ruyseweldt 39 p. 40.4
3. Rommel, 4. Bániczky, 5. 

motorhiba folytán egy biztos

Balás László (FTC) 4162 cm.-re 
javitoita saját ifjúsági 

diszkoszrekordját

Szabó Miklós (KAOE) 1500 méteren, 
Németh József (FTC) 100 méteren 

és Katona (BBTE) a gerelyvetésben 
győzött Budapest ifjúsági atlétikai 

bajnokságainak küzdelmeiben
Ar. FTC-nck vasárnap délelőtt rendezett If

júsági atlétikai versenyének keretében Buda
pestnek ismét három ifjúsági bajnoksága dőlt 
cl. A kitünően rendezett versenyen

a gerelyvetéa bajnokságát Katona (BBTE), 
az 1500 méteres bajnokságot Szabó (KAOE) 
és a 100 méteres bajnokságot Németh 

(FTC) hódította el.
Pompás küzdelmek voltak azonban az egyéb 

versenyszámokban is. Ezek közül a legértéke
sebb

Balás László (FTC.) uj 4162 cm-es Ifjú
sági dlszkoszrekordja, 

mellyel a multié lett a jeles atlétának a három 
hét előtt lebonyolított ifjúsági bajnokságon 
felállított 4961 em-cs rckordju. A 
eredményeket alább adjuk:

Bajnoki versenyek.
1500 méter. Bajnok: Szabó Miklós 

4 p. 31.4 mp., 2. Huszár József (MTE)

részletes

(KAOE)
_______ ... . 4 p. 38.1 

mp., 3. Sarkadi (KAOE) 4 p. 56.2 mp.
Gerelydobás. Bajnok: Katona (BBTE) 4655 

cm., 2. Szekrényessy (MTK) 4580 cm., 3. Csik 
(BBTE) 4000 cm.

100 méter. Bajnok: Németh József (FTC) 
tl.l mp. 2. Solt (BSE) 11.2 utp. 3. Moharos 
(ESC) 11.3 mp.

Egyéb versenyek.
3H méter. 1. Lukács (MTK) 39.3 mp. 2. Kónya 

'(MTE) 39.2 mp 3. Medve (MTK) 39 9 mp, A második
ra!, befutott Ciakót (BEAC.) divzkvaliOkálták.

.Sulydobás. 1. Valáa (FTC) 124(1 cni. 2. Péti (FTC) 
1174 cn>. 3. Madarász (SzAK) 1128 cm.

Ilii méter. 1. Németh (KAOE) 3 p. 05 mp. 2. Rózsa 
(MTK) 3 r. IS mp. 3. Molnár (Vasas) 3 p 34 mp.

Tároluará- il. o. 1. Antos (FTC.) 725 cm. 2. Róna 
(FTC.) 721 cm. 3. Major (FTC.) 720 cm.

Ml méter. 1 Kovaicsik (KAOE) 1 p. 12.8 mp. 2. Sár- 
lead! (KAOE) 1 p. 14 4 mp. 3. Foray (BTF-).

4 10# méteres staféta. 1. FTC. csapata (Búky, Antos, 
Péti. Németh) 45.11 inp. 2. az MTK csapota 48.6 mp. 3. 
ti BBTE csapata 48.9 mp.

4 !l| méteres staféta. 1. az FTC. a) csapata 1 p. 36.2 
mp ’2 nz MTK csapata 1 p. 37.8 mp. 3. az FTC b) 
csapata 1 p. 39 mp.

A Vasasok propaganda-versenye
’A Vasas SC a szakma ifjúságának a sportban való 

Intenzív bevonása céljából, vasárnap déleiéit propa
ganda jellegű atlétikai versenyt rendezett, amelyen né- 
hány uj tehetség tűnt fel.

Magyarok győztek a balaton- 
földvári vitorlásversenyen

Több mint ezer főnyi közönség jelenlétében 
íolyt lo vasárnap a Királyi Magyar Yacht 
Club által rendezet olasz—magyar vitorlásver
seny. A közönség sorában megjelent többek 
között: Gordon Róbert, Széchenyi Pál gróf, 
Kienast Ferenc. Kiősz Károly, Heinrich Jó
zsef, Sebők Sándor. A verseny 7:3 eredmény
nyel a magyarok győzelmével végződött. Rész
letes eredmény: 1. Rossct, II.Libella, III.—IV. 
a két olasz hajó, a Campognia della Vcla és a 
Jlealc Yacht Club Aduaticos vitorlása.

a verseny második részét hétfőn, a harma
dik részét kedden rendezik meg Kedd este 
bankett keretében oscztjúk ki a dijakat.

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MÜINTÉZET B.T. KÖBFOBGgGft PElNj BUDAPEST, VL« AJUDI UGCA fi. - NYOMDAIGAZGATÓ; HAVAS M.

A világ két legjobb pólócsapatának 
küzdelméből ismét az FTC került ki 

győztesen
(FTC-III kér.

K magyar uszósport vasárnap ismét sikeres 
vizsgát tett a népszerűségéből. A Császár
fürdő pompás uj uszodájának premiérje óta 
szenzációs nemzetközi események váltották 
fel egymást és a sajtó az internacionális attrak
ciók javára irta a hirtelen történt fellendülést. 
Nos, az elmúlt vasárnap beigazolta azt, hogy a 
magyar uszósport külföldi vendegek nélkül is 
tud vonzó eseményekkel kedveskedni fáradha
tatlan munkával és szorgalommal megszerzett 
közönségének

Háromezer főnyi szakértő publikum adott 
Ismét díszes keretet az FTC versenyének. 
És ez a szakértő publikum a világ két leg
jobb vlzipólócsapatánalq az FTC-nek és a 
III. kerületi TVE-nek grandiózus küzdel

mére volt kiváncsi.
Az FTC, Magyarország sokszoros bajnoka 

5 : 3 arányban győzte le riválisát és igy sike
rült bajnoki címét megvédeni. A mérkőzés — 
mint az ilyen fontos küzdelmeknél elég gya
kori — nem volt túlságosan szép. A két csapat 
kemény küzdelmet vívott a győzelemért, bi
zonyos azonban, hogy a bajnokcsapat megérde
melte a győzelmet.

A csapatok Tichy birő jeladására a követ
kező összeállításban csapolt össze:

FTC: Nagy Barna — Fazekas, Szubota — Ke
serű II. — Wenk, Vcrlessy, Türy.

TVE 5:3 (3:2.)
III. kér. TVE: Barla — Sárkány, Susztro- 

vich — Rudas — Róbert, Keresü I., Czelle.
Az első félidő hullámzó, változatos játékkul 

telt el. Az első gól Vértesi dobásából eredt, 
majd néhány másodperc múlva Wenk lövése 
akad meg Barta hálójában. A III. kerület jut 
most fölénybe és ennek eredménye Rudas szép 
gólja. Czelle lövését engedi be ezután Nagy, de 
Türy csakhamar válaszol a kapott gólokra.

Szünet után a III. kerület támad sorozato
san, ennek ellenére Keserű II. juttatja újabb 
gólhoz az FTC-t, majd Czelle megszerzi a III. 
kerületiek harmadik gólját. A mérkőzés végén 
keletkezett FTC-fölény Wenk gólját eredmé
nyezi.

A két kiváló csapat közül határozottan az 
FTC volt a jobbik, a III. kerületiek azonban 
nem adták olcsón a győzelmet. A mérkőzés hő
sei Keserű II., Nagy, Barna és Wenk voltak, 
azonban Barta és a fiatal Susztrovics is.

A Ill.kerületiek közül különösen Rudas, Ke
serű I. és Czelle tetszett, kiválót nyújtottak 
azonban Barta és a fiatal Susztovich is.

Tichy jól vezette a mérkőzést.

MTK—MUE 7:0 (3:0).
A MUE egy percig sem tudta kétségessé tenni 

az MTK győzelmét. A kék-fehérek mindkét fél
időben fölényben voltak és megérdemelten 
győztek.

Az MTK végleg megnyerte a Hégner-vándordijat

élvezte

A Ferencvárosi Torna Club által alapitott 
Hégner-vándordij küzdelmei, amely évről-évre 
oly szép csatákat eredményeztek immár a 
múlté. Az értékes trófea birtokáért vasárnap 
szálltak küzdelembe úszóink és az MTK úszói 
a vándordijat vasárnapi győzelmükkel végleg 
birtokukba kerítették. A Császárfürdőben kitü
nően rendezett versenyt közel 3000 néző 
végig. Az eredményeket alább adjuk:

A Hégner-vándordij számai:
100 méteres mellúszás. 1. Kövesi 

(MTK) 1 p. 25.6 mp. 2. Máthé (FTC) 1 
mp. 3. Tóth (UTE).

1000 méteres úszás. 1. Páhok (MTK) 15 p. 
13.2 mp. 2. Geöcze (OTE) 15 p. 43 mp. Halasi 
nem indult.

100 méteres junior gyorsuszás. 1. Fehér (FTC) 
1 p. 15.6 mp. 2. Németh (MUE) 1 p. 17.4 mp.
3. Friedmann (FTC).

Növekvő gyorsuszó-staféta. (50-r-100-|-150 m) 
1. III. kér. TVE (Czelle, Hóiba, Dobos) 3 perc 
33 mp. 2. MTK 3 p. 33.2 mp.

László
p. 27.4

Szeged fiai győztek a miskolci kongresszusi 
uszóversenyen

A Szegedi Úszó Egyesület megvédte a kongresszusi vándordijat
Ünnepélyes külsőségek között bonyolították 

le Miskolcon szombaton és vasárnap a VIII. 
vidéki uszókongresszus versenyeit. A kitünően 
sikerült kongresszusi versenyt ismét a Szegedi 
Úszó Egyesület gárdája nyerte.

A kongresszusi dijat a Szegedi Unió Egyesület 
nyerte az Ssztergomi MOVE és a Tatabányai SG 
előtt.

Több eredmények:
Kongresszusi díj.

100 m. gyors. 1. Wannie A. (SzUE) 1 p. 05. 
mp. 2. Fehér II. (Jászapáti.)

400 m. gyors. 1. Wannie R. (SzUE) 5 p. 43.2 
mp. 2. Wannie II. (KISOSz).

A kongresszusi dijat a Szegedi Úszó Egye
sület nyerte,

az Esztergomi MOVE és a Tatabányai SC előtt.
Miskolc város nagydija.

A Postatakarékpénztár atlétái 
nyerték a Herendi Artur-vándor- 

dijat
A Pénzintézeti Sportegyesületek Szövetsége 

vasárnap délután rendezte atlétikai versenyét 
a BBTE Széna-téri pályáján. A zárt bankközi 
versenyek közé — igán helyesen — nyílt szá
mokat iktatott a rendező sportszövetség. A 
versenyre kiirt Herendi Artur-vándordijat a 
Postatakarékpénztár atlétái nyerték, mig az 
FTC a Pénzintézeti Sportszövetség tiszteletdi- 
ját kapta.

Részletes eredményt
IN m. síkfutás junior. 1. Farkas (FTC) 11.5 mp 2. 

Schrantz (MTK) 11.7 mp. 3 Bari (KAOE) 12.1 mp.'
811 m. síkfutás I. o. 1. Gerő Mór (KAOE) 36.8 mp.,

2. Sándor (BEAC) 37.2 mP- A Szigeti (MAC) 38 mp. A 
2 méterrel győztes Nagy (FTC) szabálytalan kereszte
zés miatt diszkvallflkáltatott.

Maganugrás junior. 1. RAcz (FTC) 160 cm.. 2 Jánowy 
(Postás) 160 cm.. 3. Hubert (BBTE) 150 cm. II. osxtály- 
bán 1. Szcitl (BBTE) 165 cm. 2. Bartal (Postás) 150 em.

I0M m. síkfutás junior. 1 Hajdani (Vasas) 2 p. 51.2 
mp. 2 Krammer (MTE) 2 p. 51.4 mp. 3. Geiger (MTK).

11*1 m. síkfutás I. o. 1. Aczél (FTC) 3 p. 14.4 mp. 
27 2PaPP ÍFTC> 3 P' 15,4 DIP' 3‘ Cíekey 3 P-

fiOO ni. síkfutás hep 1. Rózsa (MTE) 1 p. 26 mp. 2. 
Sriceti (MAC) 1. p. 28 mo.

Dlsiknstrrlés junior. 1. Rottlik tFTC) 3248 em. 2. 
Dek (Postás) 3140 cm. 3. Rácz (FTC.) 3113 cm.

4X4M m. staféta junior. 1. CAOE (ScMsaler. Bari, 
Duubner. Góbéi) 3 p. 37 mp. X Fi,'. 3 p 48.8 mp.

Pontverseny n Pénzintóvtl S. Sz. tisrteletdijáért: 1. 
FTC 19 ponttal. 2. Postás 11 ponttal.

108 m. síkfutás junior. 1. Krsmmer 12.3 mp. 2. Katz 
(Hazai) 12.5 mp. 3. Valentin (Postutakar) 12.6 mp. — 
Sulydobás. 1. Vállay (Kér. bank) 1126 cm. 2. László 
(Postatak.) 980 cm. 3. Farkas (Hermes) 870 cm. —

A Hégner-vándordijat az MTK nyerte 35 
ponttal,

a III. kér. TVE 15, az NSC 11, az FTC 9 és az 
OTE 6 pontja ellen. Az MTK a vándordijat ez
zel végleg megnyerte.

100 méteres oldaluszás. 1. Homonnav Márton 
(MTK) 1 p. 18.8 mp. 2. Seregély Antal (MTK).

100 méteres gyorsuszás. 1. Hóiba Tivadar 
(III. kér. TVE) 1 p. 08.6 mp. 2. Mészárovits 
János (NSC).

100 méteres hölgy-mellúszás. 1. Nemes Margit 
(NSC) 1 p. 43.4 mp. 2. Vass Margit (NSC) 1 p. 
43.8 mp.

200 métres II. o. gyorsuszás. 1. Dobos Lajos 
(III. kér. TVE) 2 p. 36 mp. 2. Hollósy Béla 
(MTK) 2 p. 36.4 mp. 3. Karátsony István (MTK) 
2 p. 44 mp.

100 méteres hátuszás. 1. Bartha Károly (NSC) 
1 p. 18 mp. 2. Egri József (MTK) 2 p. 21.2 mp.
3. Homonnay Márton (MTK) 1 p. 25 mp.

Műugrás. 1. Nagy Károly (MTK). 2. Lcnhardt 
Ernő (OTE).

200 m. mell. 1. Hollósi (NSC) 3 p. 04.8 mp.
2. Tapolcai (TSC).

50 m. gyors. 1. Bárány István (MESE) 27 mp.
2. F lór(Órosháza).

100 m. hátuszás. 1. Nagy Károly (Orosháza) 
1 p. 19 mp. 2. Horváth (MESE).

3X50 50 m. gyorsstajéta. 1. Szegedi
p. 27 mp. 2. MESE.

Hölgy versenyek.
50 m. hölgymelluszás. 1. Molnár Ella

1 p. 37 mp.
100 m. gyars. 1. Sípos Manci (NSC) 1 

mp.
100 m. hátuszás. 1. Szőke Kató (MUE) 1 p.

39.4 mp. \ i p

UE 2.

(Baja)

p. 24.4

Vlzlpóló.

• MESE—SzUE 3:0 (0:0).
I SpproniPannonia—Tatatóvárosi AC 4:2 (1:2).

2.
1.

Tvolugrás. 1. Nfedcrmann (Postaiak.) 616 em. 2. Far- 
kas (Hermes) 583 cm 3. László (Postatak.) 572 cm. — 
400 m. síkfutás. 1. Niedermann (Postatak.) 58.2 "
László (Postatak.) 58.4 mp. — 4XZI0 m, staféta. 
Postatak. a) 1 p. 45 mp.

Pontverseny a „Herendi Artúr vándordlj"-írt:

A
Vasárnapi sporthírek

X Komjádl Bélát szerdán operálják meg. .. 
balesetet szenvedett Konyádi Bélán orvosai hét
főn akarták végrehajtani a müttéet. Miután 
azonban a szövetségi kapitány sebe még nem 
érett meg a műtétre, Molnár főorvos az operá
ciót szerdára halasztotta. Komjádi állapota 
egyébként változatlan, kedélyhangulata most is 
kitűnő, fájdalmai nincsenek. Gyökeres javulást 
azonban csak a szerdán végchajtandó műtét 
után várnak orvosai.

X A szövetségi serleg selejtezőmérkőzéseit 
vasárnap játszották le. Szegeden Nyugat- 
magyarország és Délmagyarország válogatott 
csapatai kétszeri meghosszabbítás után sem 
tudták eldönteni a meccset .amely 2:2 arány
ban döntetlen maradt. — Miskolcon Közép- 
magyarország 7 :0-ra győzte le Észak legjobb
jait, mig Délnyugatmagyarország Keletmagyar- 
országot győzte le 6:3 arányban.

X Bocskay—Kispest 5:3. A kétcsapat deb- 
receni találkozása a fenti eredménnyel vég
ződött.

X Döntetlenül végződött ■ Vasas—Sabaria 
találkozás. A Sabaria vasárnap a Vasas komp
lett csapatát fogadta szombathelyi otthonában. 
A mérkőzés 2:2 arányban döntetlenül végző
dött.

X Jól startoltak a kanizsai profik. Nagykani
zsáról jelentik, hogy ott ma Nagykanizsa újon
nan szervezett protlalakulata vasárnap játszott* 
első mérkőzését a budapesti Turul ellen. A ka
nizsai játékosok meglepően jól tartották magu
kat és a gól nélkül végződött félidő után 1:0-n 
kaptak ki fővárosi ellenfelüktől.

X Vasárnap vezette kétszázadik mérkőzését 
Kann Ferenc. A kitűnő futballbirónak az els 
múlt vasárnap, Szegeden lejátszott Nyugat—4 
Dél serlegmérközés volt a kétszázadik mérkő
zése.

X A budapesti amatőr alszövetoég válogató
bizottsága ma esti ülésén állítja össze a csü< 
törtökön tartandó szövetségi tréningre meghí
vandó játékosok névsorát.

X A Nemzeti ma Játssza utolsó mérkőzését 
Talllnban. A csapat a hétfői mérkőzés utón 
Kovnóba utazik, ahol három mérkőzése vár 
lebonyolításra.

X A második profiliga ma esti ülése dönt az 
újonnan jelentkezett profialakulatok beosztásá
ról.

X Az MTE monstre atlétikai versenyt ren
dez vasárnap délelőtt 9 órakor a Millenáris
pályán, olyan munkásifjak számára, akik nyil
vános versenyen még nem indultak. Leventék 
is nevezhetnek. Versenyszámok: 100, 300, 1500 
és 3000 méteres síkfutás, magas-távolugrás, 
sulydobás és 4X400 méteres staféta.

X FrankllnTórsulat—Glóbus 4:1 (2:1). A 
két nyomdai csapat mérkőzése a Franklin gyö. 
zelmével végződött. A győztes csapatban a csa
társor, a centereknél Mészáros Miklós játéka 
tetszett.

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek

Nesze. Petanovits József kitűnő kétéves kancája igen 
jó idő alatt könyen nyerte a Liget-dijat a favorit Ph». 
raó és Cipou ellen. A tájig együtt haladt a hármai 
mezőny, ott Gutái felhívására Nesze megszaladt <*««* 
tói és két hosszal győzött. A nap többi versenyein kq> 
vésbé látszott meg a köhögési járvány, mint szombaton 
s a handacapokban a benevezett lovak nagyobb rtsza 
starthoz is állott. Igen jó kétévesnek látszik a ma be- 
mutatkozott Rum. mely a gyors Horacet lépésen 
verte. A 900 méteres handicapban végre győzelembe 
jutott Ponderevo, de ugyancsak igyekeznie kellett, hogy 
Püppchen Liese meg ne előzze. A szépszámú közönség 
előtt lefolyt versenyek részletes eredménye a következő,

I. futam. 1. Sólyom (%) Gutái. 2. De bizony (parifc 
Esch. 3. Adonis (3) Csuta. F m.; Az a faired. 3 fa.,

2. öreg Signore
5 h. 10:24. )

II. futam. 1. Galiba (2) Kaszián. 2. öreg Sigüööi 
(2’A) Szűcs, 3. Daruvér (3) Gutái. F. m.: Keepsake, 
moza. Éj h.. 1 h. 10:53. 25, 14
h„ 6 h. 10;17, 12. 11.

IH futam. 1. Nesze (1M) Gutái. 2. Pharao O/isJ 
Esch, 3. Cipou (4) Csuta. 2 fa.. 4 b. 10:24. z Z z

III. futam. 1. Rum (2 reá) Esch. 2. Horace (2) Gutái, 
3. Kohold (2) Szokolai. F. m.; Brigadir. Heimlich. 34 
h., 6 b. 10:17, 12, 11.

V. futam. 1. Princesi (1%) Csuta, 2. Peleas (10) Ka, 
szián, 3. Sehonnai (6) Szenté. F. m : Alperes, Marika 
H., Prímás. Ne busulj, Cornelie, 9i h., 24 fa. 10:34% 
15. 18, 33.

VI. (utam 1. Ponderevo •/»•) E»ch, 9. Püppchen Liese 
(5) Gutái. 3. Orsóvá (2W> Kaszián. F. m.; Sauvignon, 
Rugós, Eszinny, Formás, ’a h nyh. 10:24, 15, 16, 14.

Bécsi versenyek
I. futam. 1. Pergola (2*^) Biciste, 2. Bombay (3) Szft 

lányi, 3. Gyi lovam (2)6) Schejbál. F. m.: 4 ló.
II. futam. 1. Celiota (p?ri) Schejbál, 2. Kadét (lVáj 

Tuss F. m.; 2 tó
III. futam. 1. Alhambra II. (1H) Rojlk, 2. Műt zert 

(194) Eperjessy. F. m.; 4 ló.
IV. futam. (Preis von HelenenthaD t. Elsberg (154), 

Takács, 2. Nimród (2) Schejbál. 3. Brixia (8) Rojík. E 
m.: 5 ló.

V. futam. 1. Llluschka (2%) Hevesi, 2. BulcUcbreeb 
(3) Stecker, 3. Tantrii (6) Kovács L. F. m.; 4 ló. J

VI. futam (Preis von Schönau) 1. Lecarno (lm 
Weisz, 2. Pitykés Eperjessy. F. m.; 2 ló.

VII. futam. 1. Nemo <9:10 reá) Holubek, 2. Montg 
Godello (9;10 reá) Bansky.

Vili, futam. 1. Conoy UH) Takács J., 2 Inpaír (19ÍJ 
F. m.; 3 ló. "

X Horthy Jenő, a Magyar Lovaregylet 
tagja és évek óta gentleman trénere, a ma| 
napon tréneri licenciáját visszaadta a Lo. 
varegyletnek.

A HÉTFŐI NAPLÓ SZERKESZTŐSÉGE 
ÉS KIADÓHÍV ATALI 

vasárnap d. n. 4-lg Jóssef 308—06. 
vasárnap d. u. 4-t61 
lapzártáit: Térés 245—81, 245—83.

A szerkeaztéiért és kiadásért telel; 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja:
_________ A „Hétfői Lapok" Ujságvállalat.________ .


