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Széchenyi László grófot, 
az amerikai magyar követet 
vasárnap éjjel a Svábhegyen 
súlyos autókatasztrófa érte

Hz életveszélyesen megsebesült amerikai követet 
a Fasor-szanatóriumban ápolják 

Érthetetlen titkolódzás az autószerencsétlenség körül
Szombatról vasárnapra virradó éj

szaka a Svábhegyén súlyos kimenetelű 
autószerencsétlenség történt.

Széchenyi László gróf, Magyaror
szág amerikai követe, aki pénteken 
érkezeit meg New-Yorkból nyári 
szabadságra, a Svábhegyről szomba
ton éjszaka autón hazafelé igyeke
zett Ándrássy-uli paottájába. Amint 
az autó a Mátyáskirály-uton lefelé 
szaladt, szembejött vele egy másik 
autó, amely a gyakorlattól eltérően, 
elmulasztotta a reflektort eloltani. 
Széchenyi László gróf soffőrje a 
Mátyás király-ut és Lóránt-utca 
sarkán az erős fénytől elvakitva 
majdnem összeütközött a fölfelé tö
rekvő autóval s amikor az utolsó 

pillanatban sikerült az autót ol
dalra fordítania, nekiment egy sze
kérnek, amely az ut szélén üresen 
állott. Az autó ablakai teljesen ősz 
szezuzódtak és Széchenyi László 
gróf fején, amely nekivágódott az 
ablaknak, súlyos sérüléseket szen

vedett.
A súlyosan sebesült grófot még szomba
ton éjszaka bcszálitották a Fasor-szana
tóriumba.

A Hétf;i Napló munkatársa vasárnap 
este érdeklődött a Fasor-szanatórium
ban Széchenyi László gróf állapota iránt. 
A szanatóriumban érthetetlenül — úgy 
látszik, valamilyen nem ismert okból — 
erősen titkolóznak. A Hétfői Napló 
munkatársa azonban kétségbevoYihatat-

[ lan bizonyosságai megállapította. hogy
Széchenyi László gróf a Fasor-sza
natóriumban fekszik, ahová szom

baton éjszaka szántották be.
Azt is megtudtuk, hogy

állapota rendkívül súlyos, aineny- 
nyiben fej- és arcsérülésein kívül 
homlokcsontrepedést Is szenvedett.

Életveszélyes állapotáról közelebbit a 
szanatóriumban nem voltak hajlandók 
elárulni.

érkezett,- még aznap, pénteken este meg
jelent a Nemzeti Casinóban, ahol hosz- 
szasan elbeszélgetett. A Nemzeti Casinó
ban Széchenyi László gróf kijelentette, 
hogy azonnal vidékre utazik, épen ezért 
barátait és ismerőseit is váratlanul érte 
az a hir, hogy Széchenyi László grófot 
az autószerencsétlenség érte a Sváb
hegyen.

Amikor a grófot a baleset érte, egy 
magas társadalmi állású hölgy társasá
gában volt, aki a szerencsétlenség alkal
mával

szintén súlyosan megsebesült
és akit szintén a Fasor-szanatóriumba 
szállítottak és sürgősen ápolás alá vet--

Ebből a titkolózásból arra lehetne kö
vetkeztetni, hogy Széchenyi László gróf 
inkognitóban tartózkodik Budapesten. 
Ez a feltevés azonban megdől, mert Sze- 
chenyi László gróf, mihelyt Budapestre I tek.

Beszakadt a lakók alatt a padló 
egy Népszínház utcai ház első 

emeleti lakásában
Bass Lajos ügynök előszobájában beomlottak a padló
tartó korhadt gerendák és unokahuga, aki látogatóban 

volt nála, a mélységbe zuhant
Vasárnap délelőtt a Népszínház-utca 

egyik kopott és a régi időkből iltfelejtett 
rozzant házában rendkívül súlyos termé
szetű szerencsétlenség történt.

A Népszínház-utca 28. szánni kétemeletes 
ház vasárnapi csendjét délben féllizcnkettö 
tájban ágyudörgésszcrü robaj zavarta meg. 
Amikor a lakók kirohantak a folyosóra, 
velőt rázó scgélykiállást hallottak az első
emeleti tizenkilenc számú lakás felől. Vo- 
lamennyicn odarohnnlak és amikor kinyi
tották az ajtót, földbe gyökerezett lábbal 
álltak meg attól a borzalmas látványtól, 
mely clébiik tárult:

a szobában közvetlen az ajtó elölt két 
négyzetméternyi területen sötét, fekete 
ür tátongott, azon túl Bass Lajos ke
reskedelmi ügynök holtravált arccal 
támaszkodott a falnak, mellette pedig 
unokahuga, Fürst Jolán félig eszmé
letlen állapotban hisztérikusan sikolto

zott.
Miután a lakóknak nem sikerült a meg
rémült emberekéi szorongatott helyzetükből 
megmenteni, rendőrért szaladtak ,akl maga 

is megdöbbenve állt meg a különös lát
vány, az elölte tátongó sötét ür elölt, ahon
nan alig hallható nyöszörgés és scgélyltiáltás 
hangzott fel. Az őrszemes rendőr nyomban 
jelentést tett a tűzoltóságnak, majd telefo
non ériesitette a főkapitányságot, a Mo- 
sonyi-utcai rendőrlaktanyát és a Vili, ke
rületi kapitányságot, ahonnan nemsokára 
megérkeztek a hatóság emberei. Legelőször 
a tűzoltók érkeztek a helyszínre. Megállapí
tották. hogy

Bass Lajos elsőemelcll lakásának elő
szobájában a padozatot tartó gerendák 
teljesen elrothadtak, be«z,»*“’M*-k és 
Bassnak ott tartózkodó Ifji.oh uaoka- 
buga. Fürst Ilonka a két négyzetméter
nyi padozattal együtt lezuhant a föld
szinten lévő Diana ruházati r.-t. cso
magolóhelyiségébe, ahol eszméletlenül 

terült cl.
A holtravált Bass és unokahuga az elöltük 
tátongó ür következtében mozdulatlanságra 
voltak Ítélve és az a veszély fenyegette 
őket, hogy a szoba padozatának teljes le
szakadásával .és rombadőlésével ők is le

zuhannak. A tűzoltók deszkaszálakkal át
hidalták az ült és igy mentették meg Bass 
Lajost és idősebbik unokahugál, akiket a 
helyszínére kiérkező mentők vettek ápolás 
alá.

Bass Lajos, amikor magához tért, elmon
dotta, hogy borzalmas jeleneinek volt ta
núja és csak arra emlékszik, liogv fiatalab
bik unokahuga.

Füst Ilonka lábai alatt megnyílt a 
padló és egyenesen, szinte mozduld- 

Ionul lesülyedt a mélységbe.
A szerencsétlenül járt leány nővére, látva 
buga tragikus helyzetéi és szerencsétlensé
gét, ideggörcsöket kapott, bár balkarján ő 
is könnyebb természetű sérülést szenvedett 
a szcrlcliulló szilánkoktól.

Közben a tűzoltók a Diana-ruháznti r. I 
Népszínház-utcába nyíló vasredőnyeit bal
tával fclfeszilvc, behatoltak az üzlet cso
magolóhelyiségébe, ahol

véresen, eszméletlenül fekve találták 
Fürst Ilonkái.

A Jüzoltók és a mentők megérkezése uláu

néhány perc múlva már megjelent a VIII. 
kerületi rendőrség részéről Slolz Zsigmond 
dr. rendőrkapitány, a Mosonyi-ulcai rendőr
laktanyából Mossányi dr. rcndörliszlviselŐ 
•s a soros városi mérnök, Cziprián Gyula, 
akik nyomban megindították a vizsgálatot 
annak megállapítására, hogy kit terhel a 
szerencsétlenségért a felelősség.

A városi mérnök már első pillanatban 
megállapította, hogy

az épület, illetve ennek a lakásnak a 
padlózatot tartó gerendái, amelyek 
minden valószínűség szerint több mint 
ölvén évvel ezelőtt készültek, teljesen 
korhadtak és attól lehet tartani, hogy a 

lakás többi része is beszakad.
A tűzoltók hatalmas gerendákkal támasz
tották alá az üzlethelyiségben a lakás pa
dozatát.

Bassékat kilakoltatták a veszélyes lakos
ból azután megindították a vizsgálatot a 
szerencsétlenség körülményeinek megállapí
tására. Felmerült az a hir,

a lakók többször panaszkodtak Síéin 
Károly háziurnái az épület hiányos jó- 

karbanturtása miatt.
A vizsgálat most tisztázni fogja, liogv a
szerencsétlenségért kit terhel a felelősség.

A Népszinliáz-ulca 28-as ház első emelet 
19. számú lakása már másodszor szerepel 
szomorú eseménnyel kapcsolatban a nyíl* 
vánosság előtt.

t gyincbbcn a lakásban gyilkolta nug 
1919-ben kegyetlen módon fejszével 

Bass feleséget a cselédlánya.
Ezzel a szomorú előzménnyel vált isme

retessé a Népszínház-utcai hal.illakás, ahol 
ma újabb és különös szerencsétlenség tör
tént, amelynek áldozata még e pillanatban 
is eszméletlenül élei-halál között lebeg.
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Nem hozok mást, csak a szivemet— 
mondotta vasárnapi bevonulásán

Shvoy Lajos, Székesfehérvár uj püspöke
Székesfehérvár, augusztus 7.

(A Hétiül Napló tudósítójától.) Vasárnap reg- 
gclre az ősi koronázó város ünnepi képet öltött. 
A házak ablakaiból, az épületek ormain min
denütt nemzeti színű lobogókat lenget a szél. 
A pályaudvar bejáratánál virágos diadalívet 
emeltek, a székesegyház főterén délszaki növé
nyekkel és drapériákkal boritolt emelvény vár
ta Székesfehérvár uj püspökét. A város egészen 
kihaltnak látszott, mert a lnkósok tömegesen 
siettek a pályaudvarra és úgy várták Shvoy 
Lajos újonnan kinevezett székesfehérvári püs
pököt. A főútvonalon cserkészek, leventék, 
diszruhás rendőrök állottak sorfalat. Az útvo
naluk mentén az emberek százai csoportosullak, 
hogy lássák a bevonulást.

A pályaudvaron a fogadásra megjelent gróf 
Széchenyi Viktor főispán, dr. Zavaros Aladár 
polgármester. Teliér Gyula főkapitány, Málray 
Rudolf felsőházi tag. Klauncz György püspöki 
helynök, Kistclcky István, Székesfehérvár espe
res-plébánosa. Ileavranek József, a megye al
ispánja küldöttség kíséretében a vármegye ha
tárállomásáig utazott a megyéspüspök elé és ott 
kösz | dőlte.

Pontban ncgyedlizcncgy órakor robogott be a 
budapesti vonat a pályaudvarra, amely elhozta 
Slivoy Lajost, Székesfehérvár püspökét. A vona
lon elkísérte, a püspököt a Regnuin Marianum 
egyházközségnek több mint czernégyszáz híve.

A püspököt, aki korát meghazudtoló fürge
séggel ugrott le a vonatról, Zavaros Aladár pol
gármester üdvözölte.

Shvoy Lajos püspök a polgármester üd
vözlő szavaira ezeket mondotta:

— Drága, jó testvérem, háláiéit szívvel kö
szönöm ezeket a szavakat. Én nem egyszerű és 
könnyű küldetésben vagyok itt. Nehéz feladat 
elölt állok, de erőt ad és felemel az a gondo
lat. hogyZcbbcn a városban, a hamisítatlan, 
igaz, krisztusi szellem, a légi történelmi tradí
ciók lobogója és Ottokár püspök lelke lebeg 
mindenütt. Testvéreim,

szivemre ölelem Székesfehérvár minden

Egy Paulay Ede utcai építkezésnél több száz 
méteres földalatti alagutat találtak, amely 
behálózza a belső Erzsébetváros nagy részét

Szombaton váratlan Ideire bukkanlak egy 
Paulay Ede-utcai bérpalota építkezésénél. 
Néhány héttel ezelőtt kezdték meg a Paulay 
Edc-uica 19. szám alall egy ötemeletes bér
palota építéséi. Az építkezés helyén azelőtt 
kis földszintes ház állott. Szombaton, ami
kor az alapozási munkálatokat már be akar
ták fejezni, az építészmérnök és munkásai

hatalmas kőkutak nyomaira akadtak, 
amelyeknek formái, amióta megtisztították 
a homoktól és sártól, teljesen kivehetően 
rajzolódtak ki. Az érdekes lelet után tovább 
kutatlak a munkások s csakhamar néhány 
méterrel a föld alatt pénzeszsákot fedezlek 
fel.

Régi 1800-as tallérok, krajcárok, ezüst- 
és nikkelpénzek hevertek a földben.

Egy részük kis vászonzsákokba volt csoma
golva, többszáz darab ezüstpénz pedig ott 
hevert a zsákok melleit.

Délutánra azután újabb váratlan szenzá
ciója támadt a Paulay Ede-utcai építkezés
nek:

egy hatalmas földalatti alagút nyílását 
fedezték fel. Az alagút csaknem “lyan 
széles, mint a Paulay Edc-ulca és a 

szomszédos Laiidon-utca együttvéve.
Mr alagútnak a nyílása átnyúlik az épülői

Mit tartalmaz a szociáldemokrata 
párt lakbérszabályzati javaslata

Pongrácz Jenő nyilatkozik
A fővárosi lakbcrlcli szabúlyrcndelcl-lcrvczet 

nagymértékben foglnlkcztatjn a közvéleményt 
s a főváros lakosságát. A rendelet-tervezettel 
kapcsolatban most kérdést intéztünk dr. Pong
rác: Jenő ügyvédhez, nz ismert lakásügyi spe
cialistához, aki egyben ismertette elöltünk a 
Magyarországi Szociáldemokrata Párt állni 
most elkészült lakbérszabályzatra vonatkozó 
javaslat főbb vonásait.

— Mindaddig, amíg kellő lakás rendelke
zésre nem áll, kezdte nyilatkozatát Pongrácz 
Jenő dr. — a bérbeadó és a bérlő

nem egyenlő erejű gazdasági fél.
A lakás elsőrendű életszükséglet, amit minden
képpen ki kell elégíteni. Ily körülmények közt 
a lakásrendelet nem helyczkcdhetik a .szerző
dési szabadságok frázisára, mert ez végered
ményben nincsen. A mai gazdasági s iszonyok
nak megfelelő szabályrendeletnek fel kell 
ölelnie a bérleti jogviszony egész tartalmát és 
csupán olyan szabályokat kell tartalmaznia, 
amelyek

•kkor Is kötrltwk. h.. . frltk má.kíppcn 
szerződtek.

— A lAkbérlelj jzabályrenddiHcrvczcluck

lakóját, kicsit és nagyot egyaránt 
és kezet kézben, egy test és lélek fogunk mun
kálkodni hazánk felvirágoztatásán.

A székesegyházban dr. Halász Pál helyettes 
plébános csendes misét pontifikáit, majd a 
püspök és kísérete elfoglalták helyüket a szé
kesegyház főterén elhelyezett szónoki emelvé
nyen, ahol a tulajdonképpeni üdvözlések tör
téntek. A Regnuin Marianum hívei nevében 
Tabódy Tibor megható szavakkal mondott 
búcsút a Regnuin Marianum s-olt plébánosá
nak , Székesfehérvár uj püspökének, majd 
Málray Aladár bencés pap üdvözölte az uj 
püspököt.

Svoy Lajos általános figyelem közepette ál
lott fel szólásra és a kővetkezőket mondotta:

— Én az vagyok és az leszek Székesfehérvá
ron, aki voltam eddig is.

Nem hozok mást, mint a szivemet, de azt 
egészben.

Atyja akarok lenni a városnak, egyet akarok: 
krisztusi lélekkel dolgozni és segíteni talpra
állítani ezt a megalázott nemzetet. Ez lesz a 
programmom. Akkor, ha ezt tesszük, érzem, 
hogy a koronázó város nemzetre kiható nagyot 
tett, mint ahogy nemzetre kihaló nagyot tett 
Ottokár püspök alatt is.

Az uj püspök e szavak után Málray Aladár 
bencéspaphoz, az ünnepi szónokhoz lépett, át
ölelte és

könnyekig megindulva, csókolta meg 
a hivősereg szemeláttára.

A székesegyházi főtéren történt bemutatko
zás után diszebéd volt a püspöki rezidenciá
ban. Ezután pedig a hivősereg Shvoy Lajos 
püspök, vezetése mellett clzarándokolt Pro- 
hászka Ottokár püspök sírjához és azt meg
koszorúzta.

Hétfőn délelőtt folytatódnak' az ünnepségek, 
amikor is megtörténik Shavoy Lajos püspök 
iinncpics beiktatása a püspöki székbe. Ekkor 
mondja az uj püspök első miséjét a székes
fehérvári székesegyházban.

ház mellett lévő bérházba és néhány méterre 
a pince alatt ugyancsak bejáró van a titok
zatos, rejtélyes földalatti alagútnak. .4 Pau
lay Ede-ulca 21. számú ház, ahonnan az 
alagút elágazik, jelentős történelmi múltja 
van:

Laudon tábornoké volt a ház
és a 48-as eseményekben szerep jutott en
nek a háznak is. De nemcsak a múltja, ha
nem a jelene is érdekss ennek a háznak. Az 
idők folyamán annyira megrongálódott a 
ház alapzata .hogy

a szomszédos építkezés munkásainak 
gerendákkal kellett már megtámasztani 

a falakat.
Egy értesülünk egyébként, hogy már szak

értők is megvizsgálták az alagutat és megál
lapították, hogy

az alagút behálózza a belső Erzsébetvá
ros nagyrészéi és a Laudon—Paulay 
Edc-utcákból kiindulva a Király-utca 

alatt húzódik cl.
A Paulay Ede-utcai építkezés különös felfe
dezéséről értesíteni akarják az illetékes ke
rületi hatóságokat is, hogy azok szakértői is 
vizsgálják meg a Erzsébetváros szokatlan 
szenzációját.

a lakbérszabályzati kérdésről
legsúlyosabb hibája, hogy a szerződési szabad
ság fikcióján épül fel, igy tehát a gazdaságilag 
erősebb fél, a háztulajdonos, olyan feltételeket 
diktálhat a megszorult lakóra, amilyeneket 
akar.

A lakásrcndelcl-lcrvezetnck másik súlyos 
hibája az, hogy a

bér tekintetében nem állít fel semmiféle 
korlátozást.

A szociáldemokrata párt álláspontja szerint 
az a háztulajdonos, aki indokolatlanul magas 
bért követel, az uzsorabiróság hatáskörébe tar
tozó

lakásuzsora vétségét követi cl.
Végeredményben: ha lehet az őszibarackot 
drágítani, a lakások bérbeadásával is lehet 
ezt elkövetni.

— Ami pedig a felmondási okokat illeti, —• 
szól tovább a nyilatkozat — azokat nem sza
porítani, hanem

megszorítani kell.
A háborús lakásrendelet megszüntette a rög
töni hatályú felmondási okokat. Ez a mos
tani javaslat visszaállítja. A Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt most elkészült lakbér- 
szabályzat-tcrvezeti javaslata csak a bérévne
gyed végére szóló felmondási ismeri el, ki
mondva azt, hogy a felmondási időt szerző
déssel megszorítani nem lehet.

— X Szociáldemokrata Párt javaslata az u. 
n. főbérleti rendszernek, vagyis egész házak 
vállalkozásszerü, a lakások bérbeadása céljá
ból való bérbevételének eltörlését követeli. 
Erélyes rendszabályokat tartalmaz

az albérleti uzsora ellen
s rendezi

az ágyrajárók jogviszonyát.
Ezen javaslat szerint a hatóság körzetenként 
köteles megállapítani az ágybérletért követel
hető maximális összegeket.

A szociáldemokratapárt javaslata
a havi bérfizetési rendszer állandósítását 

követeli, mert az egész gazdasági élet havi 
bérfizetésre van berendezve. Nem áll az, hogy

„Már régen féltünk ettől a 
tragédiától"

— mondja az újpesti lugköves merénylet 
áldozatának anyja

Tegnap hajnalban Újpest, István-lér huszon
négy számú házban H’crs: Béla újpesti keres
kedőt álmában öccse, Weisz Jenő lugköoldattal 
leöntötte. Weisz Bélát súlyos égési sebekkel 
beszállították a Rókus-kórházba, mig a merénylő 
Weisz Jenő megszökött. A lapok jelentették, 
hogy Weisz Béla mindkét szemére megvakult 
és súlyos belső égési sebeket szenvedett.

Vasárnap délelőtt meglátogattuk Weisz Béla 
kereskedő családját. Kisirt szemű öregasszony 
fogadott. A két flu anyja. Előtte a reggeli la
pok kivágott oldalai, amelyekből betűzi a teg
napi hajnali tragédia icirt részleteit.

— Jenő fiam — mondja az anya — egész 
biztosan nem épeszű. Ép ésszel nem is lehet 
ilyet tenni. Ez a flu a harctéren súlyos ideg
bajt szerzett, kétszer operálták, ami rendkívül 
megviselte idegeit.

üldözési mániában szenved.
Mindig azt mondogatta, hogy nem bírja ki az 
életet, mert őt mindenki üldözi, hivatalt nem

Meg változtatta a Tábla a gyermek
tartási joggyakorlatot egy eminens 
diák ügyében, hogy a törvénytelen 

gyermek tovább tanulhasson
Jogi és szociális szempontból rendkívül 

nagyjelentőségű és a joggyakorlatra kiható 
döntést hozott a királyi ítélőtábla.

K. H. rcndörlanácsossal, egy vidéki város 
rendőrségének vezetőjével esztendőkkel ezelőtt 
szerelmi viszonyt tartott fenn J. P. dohány
tőzsdei kiszolgálónö. A viszonyból tizenkét 
évvel ezelőtt fiúgyermek született. X leány ti
zenkét esztendőn át nem indított apasági ke
resetet. mert abban bizolt, hogy a tanácsos 
feleségül veszi és csak mikor K. H. megnősült, 
adta be ellene keresetét. A kiskunhalasi járás
bíróság meg is ítélte a gyermektartást, havi 
400.000 koronát

a gyermek tizenhatodik életévének betöl
téséig.

Fellebbezés folytán a kalocsai törvényszék elé 
került az ügy. A törvényszék helybenhagyta 
az alsóbbfoku bíróság ítéletét.

J. P. felülvizsgálati kérelemmel élt és Így 
végső fokon a budapesti királyi ítélőtábla 
Polgár István tanácsa foglalkozott az üggyel. 
A leányanya jogi képviselője. Földi Dezső dr. 
ügyvéd feltűnést keltő előterjesztéssel élt. Ki
fejtette, hogy a joggyakorlat szerint valóban 

az adótörvény akadálya havi bérfizetésnek, 
nemcsak azért, mert a bevételnek csak 24%-a 
a Lázadó, hanem azért is, mert

■ háztulajdonos is csak utólag fizeti az 
adót.

—■ A szociáldemokratapárt tervezete, figye
lemmel az 1907-es évek bérmozgalmaira, azt 
a rendelkezést is tartalmazza, hogy

szUkséglakás nélkül senkit kilakoltatni 
nem lehet s egyben hatósági butorszállitó 

üzemet statuál.
A tervezet különösen fontos rendelkezéseket 

tartalmaz arra az időszakra, amig kellő számú 
lakás nem áll rendelkezésre a fővárosban. Rá
mutat ?rra, hogy a kereseti viszonyok lénye
gesen a békeparilás alatt vannak, az alapbérek 
pedig Budapesten drágábbak, mint bárhol 
Európában. Ettől eltekintve, a szabadforga- 
lomra áttérni akaró Budapesten a háború óta 
a legkevesebb lakás épült.

— A francia törvényhozás a kereskedelmi 
tulajdonról törvényt hozott. Ezen törvény 
szerint minden üzlettulajdonos bérletének 
meghosszabitását kérheti, mely kérelem felelt 
vegyes bizottság dönt. A meghosszabbítás aka
dálya csak az lehet, ha magának a háztulajdo
nosnak van szüksége a helyiségre. A szociál
demokrata párt tervezete

hasonló intézkedést tartalmaz, de a laká
sokra vonatkozólag is.

Eszerint a bérlő, aki legkésőbb 2 év óta bírja 
a lakást, öt esztendőre a bérleti jog meghozz- 
szabbitását kérheti. E kérelem felelt a lakbér
leti bizottságok mintáj'ára alakított bizottság 
döntene, amelynek elnöke egy tényleges bíró, 
tagja pedig egy háztulajdonos s egy bérlő. Ez 
a bizottság álllapitaná meg az összes körül

tud vállalni, mert kitúrják az állásából.
— Tessék elhinni, — mondja sírástól csukló 

hangon az anya —
már régen féltünk ettől a tragédiától, 

azt is mondta, hogy kiirt mindnyájunkat.
A Rókus-kórház negyvennyolcas kórtermé

ben fekszik a lugkőves merénylet áldozata, 
Weisz Béla. Itt beszéltünk vele, aki igy mondja 
el a borzalmas hajnal hiteles történetét:

— Nyugodtan aludtam otthon. Hajnaltájt cgV 
ütést éreztem fejemen és azt, hogy valami ir
tózatosan csípős folyadék ömlik végig az ar
comon és csorog be a számba. Ekkor észrevet
tem, hogy fivérem kiszaladt a szobából. Segít
ségért kiabáltam. Anyám beszaladt a másik 
szobából. Azután jöttek a mentők. Ennyi az 
egész. Hál istennek azonban komolyabb baj 
nem történt. Szegény, megháborodott fivérem
nek nem sikerült kioltani a szememviiágát. 
Az orvosok megmentettek, látok és néhány nap 
múlva el is hagyhatom a Rókus-kórházat.

16 éves korig ítélték meg a tartási költséget, 
erre vonatkozólag azonban semmiféle tételes 
intézkedés nincsen.

Amogyar bíróságot mindig az cmbcrlcs és 
szociális felfogás jellemezte

és a felsőbb bíróságnak jobában áll megvál
toztatni az olyan gyakorlatot, amely ellentét
ben áll az élettel. Bizonyítékokat mulatott fel, 
amelyekből kitűnik, hogy

a tizekétéves flu valóságos zseni, 
gimnáziumi tanuló, iskoláit kitűnő eredmény
nyel végzi és minden remény megvan arra, 
hogy mint végzett ember, nagy jövő várjon rá.

— A társadalomban — fejtegette az ügyvéd 
— úgyis sok hátrány származik rá abból, 
hogy törvénytelen gyermek ,ne zárja el tehát 
a biróság a régi joggyakorlat alapján a tanu
lás lehetőségétől és kérte, hogy a gyermek 
gimnáziumi tanulmányainak befejezéséig kö
telezzék az pát a tartásdij fizetésére.

A Tábla helyt adott a fclpcrcslü gyvéd ér
velésének.

Kimondotta, hogy a 16 éves korig való tartás* 
dij fizetésének gyakorlata azon alapszik, hogy 
Jyui lutidzspuaj Uüqaoj(0|9 zn u.iqq.i TpuiJaXS u 
képes magát eltartani. Ha azonban a gyermek 
szellemi tulajdonságánál fogva hosszabb idő
tartamot tölt cl tanulással, a természetes 
atya tartási kötelezettsége erre az egész időro 
kötelező. A felperes bizonyította, hog ya gyer
mek kiváló tanuló, akit méltánytalanság volna 
elzárni a továbbtanulás lehetőségétől. Fz ok
ból anyagi jogszabályokba ütközik az alsóbb
foku biróság ítéletének az a része, mellyel 
csupán 16 éves korig kötelezte eltartásra az 
apát. A Tábla határozata szerint az apa

18 éves koráig, vagyis amíg a gyermek 
érettségit nem tesz, köteles a tarifadíjat 

űzetni.
A Tábla P. III. 129-98/1927. számú hntáro- 

zata. mely jogászi körökben nagy feltűnést 
keltet, Jogerőre emelkedett és valószínű, hogy, 
más birósógoknál is a joggyakorlat megváltozó 
tatására vezet.
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Vasárnap felismerték 
a fóti máglya titokzatos, 

ismeretlen halottját
Faddi Sándor újpesti 
ben máglyára feküdt

munkás elkeseredésé- 
és agyonlőtte magát

Feloszlatják a Hadviseltek 
Gazdasági Körét

Spannberger Alajos főjegyző lesz 
a hatósági biztos

hulla személyazo- 
érdekében a nyo-

fóti csendőrségen

Fót, augusztus 7.
(A Hétfői Napló "tudósítójától.) Vasárnap 

délelőttre rendkívül érdekes fordulat állott 
be a fóti állítólagos gyilkosság ügyében, 
amelyről a vizsgálóbíró már szombat dél
után megállapította, hogy az összeégeti 
holttest nem gyilkosság áldoznia, hanem — 
a jelek szerint — az ismeretlen férfi öngyil
kossági szándékból gyújtotta föl magát. A 
vizsgálóbíró helyszíni nyomozása után Fót 
községben eltemették az összeégett férfi
holttest maradványait, de egyben intézke
dés történt arra vonatkozólag, hogy a fóti 
csendőrség az ismeretlen 
nosságának megállapítása 
mozást tovább folytassa.

Vasárnap délelőtt a 
megjelent egy siró asszony és elmondotta, 
hogy,

Faddi Sándor újpesti gyárimunkás fe
lesége. Erős a gyanúja, hogy az elteme

tett, összeégett férfi az ő férje.
'A csendőrségen elmondotta az asszony, 
hogy férjével Újpesten a Baross-ulca 4. sz. 
házban laktak már hosszú évek óla. Faddi 
Sándor, aki az újpesti Mauthner bőrgyárban 
van alkalmazásban, az utóbbi időben rend
kívül elkeseredett a súlyos gazdasági viszo
nyok miatt és állandóan az üngyilkosság 
gondolatával foglalkozott.

Többször kijelentette feleségének és 
tizennégy éves Sándor nevű mcstoha- 
tiának, hogy végez magúval vagy kiván
dorol, mert nem tudja nézni, hogy csa
ládja ilyen szűkös viszonyok között 

tengesse életet.
Múlt hét péntekjén Faddi Sándor kivette... ___ a
könyvét a gyárból azzal hogy másutt korcs 
magának állást. Odahaza a feleségével egy 
hátizsákba hecsomagoltatta magának j’elen- 
tcktclen kis fehérneműjét’, egy zöldes 
üvegbe bort öntetett, majd útra készülve, 
elbúcsúzott és kétségbeesett feleségének 
csak az utolsó pillanatban mondotta meg, 
hogy kivándorol és addig nem ad élet jelt 
magáról, mig kedvezőbb anyagi körülmé
nyek közé nem kerül.

Faddi Sándorné kijelentése szerint a 
férje Újpestül Fót felé akart Bécsbe menni, 
de útközben történhetett meg a szerencsét-

ápa a prímást 
a kormány megkérdezése 
nélkül akarja kinevezni?

kor- 
még

Vasárnap délelölt telicsen 
kormánypárti körökben arról a 
ségröl beszéltek, hogy 
a pápa az uj hercegprímást a 

mány megkérdezése nélkül 
ezen a héten ki akarja nevezni.

Köztudomású ugyan, hogy a primási 
szék betöltése kérdésében éles ellentétek 
merültek föl a pápa és a magyar kor
mány között, arra azonban senki sem 
gondol, hogy a pápa e fontos, díszes

beavatott
lehctő-

a főváros legélénkebb 
helyén, olcsó bérrel 
kiadó. - „Azonnal1* 
a kiadóba.

LegjobbLegszebb _____

PAP.. PAP.. PAP
Legolcsóbb

>_____ _ A világ metropolisai közül Pária talán az egyetlen,A PC mely az év minden szakában vonzza az idegent. AIII íjUijIIIUZjU^ Máv Menetjegy Iroda az érdeklődés hatása alatt 
megismétli népszerű társaskirándulását, mely szep
tember 3-án indul. Az 500 pengős részvételi díjban 
az összes kiadások, sőt még a borravalók és a sxln- 
házak, mulatók stb. dijai is benfoglaltatnak.

A

lenség. Elmondotta még, hogy a holttest 
legapróbb részéről is felismerné a férjét, 
mert több rendkívül érdekes és jellegzetes 
isinertelőjellel rendelkezik.

Többek között a két lábán két-két ujja 
teljesen össze van nőve, igy tehát az ex
humálás alkalmából az épen maradt 
lábról teljesen meg tudja állapítani a 

személyazonosságot.
csendőrségen ezután felmutatták Faddi

Sándornénak az összeégett holttest mellett 
talált zöldes borosüveget, a felrobbant Steyr 
pisztolyt, továbbá egy csomag Fecske jel
zésű szegedi gyújtót. Ezekből az asszony 
kétségtelenül megállapította, hogy ez férje 
tulajdonát képezték, majd amikor kivittek 
a sirhoz, a szerencsétlen nő eszméletlenül 
borult arra a kis hantra, mely alatt az ön
gyilkos Faddi Sándor nyugszik.

Ebben az időben érkezett meg a fóti 
csendőrségre a szerencsétlen végeiért gyári
munkás mostohafia is, aki hazulról egy cso
mag, a holttest mellett talált gyufához tel
jesen hasonló gyújtót adott át és ez a tám
pont is amellett szól, hogy az összeégett és 
titokzatos gyilkosság áldozatának látszó 
férfi nem más, mint Faddi Sándor.

A rendkívül érdekes adatok birtokában 
Plucki József, csendőrliszthelyettes, fóti őrs
parancsnok intézkedett, hogy a szombat 
délután eltemetett holttestet exhumálják, 
hogy

az asszony a férje épen maradt lábá
nak megvizsgálásával kétségtelenül be
igazolja a szerencsétlen ember személy

azonosságát.
Az eddigi adatok alapján tehát megálla

pítást nyert, hogy a megszenesedett holttest 
Faddi Sándoré, aki öngyilkosságot követett 
el, ■amelyet úgy rekonstruálnak, hogy

Faddi összehordta a rőzsecsoinót, szal
mát hintett rá, meggyujtotfa és még 
volt annyi lelki ereje, hogy revolverrel 
magára lőtt. Holtteste azután elszene

sedett a máglyán.
Ezzel befejezést is nyert a titokzatos fóti 

ügy, amelyben eddig nagy szerepe volt a 
fantáziának is.

▼

magyar közjogi méltóság betöltésénél 
kormány véleményét ne óhajtaná figye
lembe venni. A helyzet ma az, hogy

a Vatikán jelöltje továbbra is Se
red! Jusztin ián szerzetes, a kormányé 
pedig Glattfelder Gyula Csanádi 
püspök, a két fél pedig egymás je

löltjeit nem hajlandó elfogadni.

Ilyen körülmények között egy áthidaló 
megegyezést kell keresni — ebben a te
kintetben Vass József is kombinációba 
került — a pápa azonban ragaszkodik 
a maga jelöltjéhez.

Ami a kérdés belpolitikai vonatkozá
sait illeti, ebben a tekintetben

valamennyi politikai párt a kormány
* mellett áll.

Az ellenzéken hibáztatják ugyan, hogy a 
kormány a főkegyúri jog gyakorlásának 
kérdését törvényhozásilag mindezideig 
nem rendezte, abban az esetben azon
ban, ha a kormány és a pápa szembe- .....    nj ........... ...... .............
kerülnének egymással, teljes erővel Iá- középiskolai tanár volt, egyszerre csak ve- 
mogalnák Rehlen miniszterelnököt. Ma
gyar katholikus vezetőkörökben még 
nem adják fel a békés megegyezés re-
ményét, politikai körökben azonban tar- ’«« »,i’kold. ingatlanain kívül gyű- 
innak a kultúrharc kitörésétől. '"S,‘Sr"'

Több kínos affér után most ismét az ér
deklődés középpontjába került a Hadvisel
tek Gazdasági Köre. Zsíros István nyugalma
zott ezredes, a kör elnöke, szombaton meg
jelent a városháza szociálpolitikai ügyosztá
lyán és beadványába^ kérte, hogy sürgősen 
küldjenek ki hatósági biztost, aki ellenőrizze 
és felülvizsgálja a kör ügyeit.

A Jókai-ulca 3. szám alatt lévő körben 
nagy meglepetéssel tárgyalják az elnök eljá
rását, bár mindannyian hangoztatják, hogy 
legjobb meggyőződésük szerint elöbb-uíóbb 
ki kellett robbannia annak a tarthatatlan 
viszás helyzetnek, amely az egyesület műkö
dését végleg megbénította.

A tagok hangoztatják, hogy a hatósági 
biztos kiküldése már régóta szükségesé vált, 
mert a két pártra szakadt körlagok közölt, 
akiknek élén egyfclö laz elnöklő Zsíros ez
redes, másfelől az ügyvezető igazgató Kabos 
Ödön áll,
' napirenden voltak a nézeteltérések, 

melyek sokszor durva verekedéssé fa
jultak..

A miskolci Agrárbank 
ügyében vasárnap ki

hallgatták Haller József 
grófot, a bank elnökét
Penyigei Manezur Lajos ügyészségi elnök 

nyilatkozata a nagyarányú bűnügyről

a

Miskolc, augusztus 7.
(A ILtdföi Napló túdösitójától.) Miskolcot 

lázas érdeklődés kiséri az Agrár-bank ve
zérigazgatójának. Briinn Ignácunk bűn
ügyét, amely óráról-órára szélesebb hullá
mokat ver.

Szombaton a délutáni órákban a vizsgáló
bíró kihallgatta Briinn Ignácot. Elébe tárta 
mindazokat a vádpontokat, amiknek alap 
ján a vezérigazgató a rendőrségre került. 
Kihallgatása során a gyanúsított vezér
igazgató

tagadta, hogy a vállalat terhére bűnös 
manipulációkat követett volna cl.

Elmondotta, hogy a szabálytalanságoknak 
látszó dolgokat, de minden egyéb üzleti 
ügyet meg szokott beszélni a bank elnöké
vel, Haller Józser gróffal, aki minden ügyé
ről tudott- A hárommilliárdos kár szeren
csétlen üzleti vállalkozásból származol!. A 
vizsgálóbíró Brünn Ignác kihallgatása ulán 

beidézte vasárnap délelőtt Haller József 
grófot, 

aki kijelentene, hogy Brünn Ignác mani
pulációihoz , hozzájárulását soha sem adta, 
annál kevésbé adhatta, meri vele a vezér
igazgató ilyenirányú megbeszélést soha sem 
folytatott és azokról csak a legutóbbi napok 
folyamán értesült, amikor a rendőrség köz
be lépett, llallcr József gróf kihallgatása . 
után a vizsgálóbíró hozzáfogott a terjedel
mes vádindilvány megszerkesztéséhez, 
amelyben a fennforgó gyanuokok alapján

előterjesztést tett Brünn Ignác előzetes 
letartóztatásának elrendelésére.

Á szokatlanul nagyaiányu bűnügy 
ügyészi részét a miskolci ügyészség elnöke. 
Penyigei-Menczur Lajos végzi, aki vasárnap 
fogadta a Hétfői Napló munkatársát és a 
következőket mondotta az ügyről:

— Tizenöt éve vagyok a miskolci ügyész
ség tagja, de ehhez foghalé) hatalmas bűn
ügy nem fordult elő a gyakorlatomban. A 
bünügy anyaga óriási.

Olyan méretű és olyan szerteágazó ügy 
ez, amellyel még korántsem vagyunk 

készen.

— Brun Ignác személye érdekesen emel
kedik ki a bünügy hátteréből. Valamikor 

zető állásban találjuk, pénzügyi téren nagy 
sikereket ér le, nagyszabású üzleti transz
akciókat bonyolít le és hatalmas vagyonra

nyörü házakat vásárol Berlinben és más 
külföldi városokban.

AMIM

A pártharcok miatt lehetetlenné vált minden 
érdemleges munka. Az elnökség tagjai kö
zül nagybányai Horthy Béla, Barlos János 
képviselő, Szilágyi József tábornok

már régebben lemondottuk,
de a tagok nagyrésze is kilépeti a körből.

Információnk szerint a főváros már 
hétfőn kinevezi a hatósági biztost, 

aki a kör ügyeit felülvizsgálja. Erre az állásra 
Spannberger Alajos főjegyző. VI. kér. elöljáró
helyettes van kiszemelve, aki a kör rokkant
csoportjának tiszteletbeli elnöke és akinek mű
ködései a tagok osztatlan bizalma kisérne.

A Hadviseltek Gazdasági Köre különben e hó 
28-án közgyűlést tart. A közgyűlés eredeti 
programján a tisztujitás szerepel, erre azon
ban valószínűleg már nem kerül a sor, inért —> 
értesülésünk szerint — Dréhr Imre népjóléti 
államtitkárnak az a terve, hogy a

kört megszünteti. Illetve beolvasztja a 
lladröália.

Ezt a tervei a kör nagyrésze is szívesen fogadj.i 
és igy a közgyűlésen valószínűen a kör feloszt 
lását és a lladröába beolvadását fogják kimon
dani.

Legendákat beszélnek a vagyonáról, 
mely egyre gyarapszik. Ugyanakkor 
Agrár-bank pénzügyi helyzete meginog. , 
utóbbi időben aztán Ibiin Ignácot érzékei 
veszteségek érték, mclv elvitte vagyonún; 
nagy részéi. Megfordult -a szerencséje, 
vcsztcsségek megingatták őt is és ez vitte 
a biin útjára.

Eddig tart az ügyészi nyilatkozat. Á v 
rosban mindenütt a botrányról beszélni 
és újabb részleteket és adatokat várnak 
vizsgálóbíró munkájától. A vizsgálóbi 
egyébként holnapra berendelte a köny 
szakértőket, akik a hétfői nap folyam; 
fogják a bank könyveit átvizsgálni két év 
visszamenően.

A 
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fölvesz budapesti textllnagy- 
kereskedés. Ajánlatok „Per- 
fekt“ jeligére a kiadóhiva
talba küldendők. Német gép
én gyorsírásban gyakorlattal 
bírók előnyben részesülnek.

F



4 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1827 augusztus 8,

Nyugtalanság világszerte 
aSacco-Vanzettiiigymiatt

Botion, nug. 7.
A Sacco-Vanzelti-ügy világszerte óriási nyiig- 

tilansúgol kelt. Párisban a szocialista szak
szervezetek és a kommunisták tüntettek a bos
toni ítélet ellen. Buenos-Ayrcsben és Argentína 
jmis részein Északaineriku bojkottálásáról ta
nácskoznak és

megtámadják nz nmerlkal vállalatok alkal
mazottéit.

Az assunlioni munkások a tiltakozás jeléül 
hétfőn sztrájkba lépnek. Prágai jelentés sze
rint a cseh szociáldemokrata párt táviratot 
intézett a prágai amerikai követhez, amelyben 

tiltakozik Siicco és Vanzctli kivégzése ellen.
A halálraítélt anarhisták a dehdami legfelsőbb 
törvényszéknél perújítást kértek, amelyben azt 
állítják, hogy az első per során

a bíró elfogult volt
és pártoskodóan folytatta a tárgyalást. A kér- 
sény ügyét hétfőn tárgyalják.

Két halálraítélt ügye a leg
főbb honvédtörvényszéken

Ma tárgyalják a két honvéd íelebbezését, 
akik a mezőőrt agyonlőtték

A’é/ f/j/i/Aos.s'óf/O'ol vádolt katona ügyéinek 
tárgyalását kezdi meg hétfőn a legfőbb hon- 
védtörvényszék.

A mull év szeptember havában két kanizsai 
honvéd: Denk Mihály és Lápossl Ferenc sza
badságra hazament szülővárosába. A két hon
véri megbeszélte, hogy szabadságukat arra 
használják fel, hogy a közeli bagoli szőlőföl
deket megdézsmálják. Szolgálati fegyverükkel 
fölszerelve, ki is mentek a szőlőbe, ahol bő 
zsákmányra leltek szert. Már éppen hazafelé 
készülődlek, mikor szembetalálkoztak Császár 
Ferenc mezőőrrel. Az őr észrevette a zsákmá
nyával hazaigyekvő kél tolvaj katonát és

felszólította őket, hogy a lopott szőlőt te
gyék le.

Denk Mihály és Lápossi Ferenc nem akart en
gedelmeskedni a felszólításnak, mire a három 
ember közölt heves vita fejlődött ki. A vesze
kedés hevében « kft katona leemelte válláról 
u puskát fs

a szerencsétlen mezőőrre lőtt, aki a követ
kező pillanatban holtan terült el a földön.
A kanizsai rendőrség rövid nyomozás után 

elfogta a tetteseket, akik ellen a szombathelyi 
ka fóliái törvényszék erős felindulásban “ elkö
vetett emberölés büntette címén emeli vádat.

Ez év januárjában tárgyalta az ügyet a 
szombathelyi hadbíróság, mely az ügyész in
dítványára bűnösnek mondotta ki a vádlotta
kat és Denk Mihályt és Lápossl Ferencet gyil
kosság büntette miatt

kötéláltall halálra Ítélte.
Az elítéllek fellebbezést jelentettek be és igy 

a: iiyy a budapesti legfőbb honvédtörvényszék 
elé került, ahol hétfőn kezdik meg a gyilkos 
katonák bűnügyének tárgyalását.

Katonák fogták ki a Dunából 
Erdős Henrikné, a gödi csónak

katasztrófa áldozatának holttestét
Vasárnap, reggel díszes koporsót ravata

loztak fel a rákoskeresztúri zsidó temető 
halottasházában és kiírták a temetést jelző 
fekete táblára: Erdős Henrikné, született 
Knöpfmacher Viola, 28 éves, temetik hétfőn 
délután négy órakor.

A fővárosi társaságokban nagy részvétet 
keltő tragédia utolsó állomása a balottasbáz, 
ahol egy ragyogó szépségű fiatalasszonyt, 
Erdős Henriknél, a gödi csónakkatasztrófa 
áldozatát ravatalozták fel. Augusztus máso- 
dikán, kedden Gödről tíztagú budapesti tár
saság ment át négy csónakon a túlsó partra 
vacsorázni. Kilenc óra tájban indullak visz- 
sza. Alig kétszáz lépésnyire a gödi parttól 
felborult az egyik csónak, amelyben Erdős 
Henrik bankár felesége, Sámuel Jenő ban
kár özvegye, Behrmann Adolf bankár és 
Tóth Lajos csónakmester ültek. Sámuelné 
és a csónakmester szerencsésen kiúsztak, 
Behrmann Adolfot Dlnah nevű életmentő 
farkaskutyája segítette a partra.

A véletlen tragikus játéka, hogy éppen 
Erdős Henrikné, aki kitűnő úszó, nem 

tudott partra vergődni.
A hűvös nyári estén könnyű selyemruhája 
fölé vastag frottirkelméböl készült fürdő
köpenyt vett fel. A kelme telcszivta magát 
vízzel, a súlyos anyag valószínűleg rácsava
rodott a lábára, megakadályozta a mozgás
ban és a szerencsétlen asszony elmerült. Fér
je és a társaság többi tagjai órákon át kutat
ták a Duna fekete tükrét, segíteni azonban 
nem tudtak, a viz még a holttestét sem ve
tette ki. Erdős Henrik másnap reggel bú
várokat hozatott Budapestről.

Szerdától péntekig három napon át dol
goztak a búvárok,

azonban hiábavaló volt minden igyekezet, 
nem jutottak nyomára. Férje, akit a halálos 
csapás teljesen lesújtott ,nem akarta feladni 
a reményt, hogy legalább a holttest előkerül
jön és méltó módon eltemesse tragikus vé
get ért feleségét. Gödön tartózkodott a fivé
re, Erdős Géza gépészmérnök, aki nemrégi
ben jött haza családja' meglátóyntfrsárn Ame
rikából. Erdős Géza is minden idejét erre 
áldozta.

Kora hajnaltól késő estig járta a két fi
vér motorcsónakon a Dunát, minden ka- 
nyarodot, a rekettyés, nádas, füzes part
részletet átkutatták, a holttestnek azon

ban nem akadtak nyomára.
Pénteken is motorcsónakján kutatta a jobb
partot Erdős Géza, mikor ugyanebben az 
időben a balparton idegenek megtalálták a

holttes%t, négy kilométernyire Gödtől. Du
nakeszi határában gyakorlatozik a második 
szánni honvédgyalogczred árkászszázada.

A legénység a parton tartózkodott, mikor 
este hat órakor az egyik tiszt, Gabron fő
hadnagy, észrevette, hogy a parti füzes mel
lett egy sötét pont imbolyog a vizen.

Tábori, látcsövei jobban szemügye vette 
és legnagyobb megdöbbenésére

egy holttest körvonalai bontakoztak ki 
szemei előtt.

Azonnal maga mellé vett néhány katonát és 
megközelítették a sötét pontot. Szabó Gyula 
árkász ért oda elsőnek és a következő pilla
natban hangosan visszakiáltott az utána ha
ladóknak:

— Egy női holttest!
Néhány percig tartó munka után partra 
vitték a holttestet. A lázasan kutató család
tagok értesítették az összes parti községeket 
a tragédiáról, mindenki tudott róla és igy 
érthető, hogy már

az első pillanatban felismerték a kön.v- 
nyii selyemruhába, fürdőköpenybe és 
cipőbe öltözött holttestben a tragikus 

véget ért Erdős Hcnriknét.
Gabron főhadnagy azonnal jelentési telt 
a dunakeszi csendőrőrsön, ahonnan telefo-, 
non értesítették a gödi csendőrséget. Né
hány perc múlva beállított Erdösékhez egy 
csendőr és közölte velük, hogy Dunakeszi
nél kifogták Erdős Henrikné holttestét. 
Erdős Henrik öccse, Dezső azonnal Duna
keszire ment és a parton kiterített holttest
ben tényleg felismerte sógornőjét. Most már 
rövidesen értesült a holttest megkerüléséről 
az egész család és éppen az agnoszkáláskor 
érkezett oda motorcsónakján Erdős Géza, 
aki a szemben lévő parton kutatta a holttes
tet.

A szerencsétlen sorsú uriasszony holttes
tét azután beszállították a dunakeszi temető 
halotlasházába, majd a család intézkedett a 
temetésről. A székesfővárosi temetkezési 

anyján fémkopgjipU vittek ki 
Dunakeszire és "/•

szombaton reggel Budapestre szállítot
ták a holttestet.

Vasárnap ravatalozták fel a rákoskeresztúri 
temetőben Erdős Henriknét. A rokonság, 
férje és Vera nevű kislánya búcsúzik holnap 
délután a tragikus véget ért úrasszonytól, 
aki vidám kirándulásra indult és tragikus 
halálba érkezett a gödi Dunaparton.

Sági Pál.

A feltűnő csoportosulásra

figyelmes lett a strandon posztoló 
csendörörszem.

Odalépett a kabánhoz, benézett az oldala 
résen és a következő pillanatban mcgoldvg 
az oldalponyvák kötelékeit,

belépett a kabánba.
A történeti hűség kedvéért jegyezzük fett 
hogy a váratlan vendégtől a nős, többgyer
mekes bankigazgató ijedt meg jobban; az ő 
hangos felkiáltása teljesen elnyelte a kis 
szubrett felrianásál. A csend és rend őre 
igazoltatta az idyll szereplőit és felszólította 
őket, hogy gyorsan öltözzenek fel, mert 
bekíséri őket a községi csendőrparancsnok- 
ságra. Minden kérlelcs hiábavaló volt. A' 
színésznő és a direktor ur

a csendőr kíséretében, általános feltű
nést keltve kivonultak a strandfürdő

ből.
Vagy harmincfőnyi hangosan vigyorgó, kár
örvendő kamaszcsoport követte őket a 
strand kapujáig, ahol autóba ültek és a 
csendőrrel behajtattak a faluba, a csendőr
parancsnokságra. Itt újabb igazoltatás után 
a csendörparancsnokság vezetője közölte a 
megszeppent színésznővel és a direktorral, 
hogy közszemérem ellen elkvöetett sú
lyos kihágás címén megindul ellenük az el- 
járás. A csendőrségről ezután mindkettőjü
ket szabadonbocsájtották.

A szép színésznő, aki a fürdőkaland foly
tán az általános érdeklődés központjába 
került, továbbra is Siófokon maradt, a bank
direktor azonban sietve csomagolt és nyom
ban visszautazott a fővárosba.

Háromszázmilliós 
sikkasztás miatt letartóz
tatták Mikepércs község 
főjegyzőjét és pénztárosát

Őrizetbe vettek egy német 
nevelőnőt,mertselymetvitt 
el a Nemzeti Ruhaházból
Vasárnap délelőtt a Bákóczi-ut 7. szám 

'.dalt lévő Nemzeti Ruhaház üzletvezetője, 
Lusztig Vilmos lopás címén bűnvádi leijelen
tést telt a rendőrségen Wind Alma, friedrich- 
slndli születésű harminchatéves nevelőnő ellen, i 
aki szombaton délután, amikor legnngyobb 1 
forgalom volt az üzletben, kft fs [él méter sö
tétkék selymet akart ellopni \ főkapitánysá
gon intézkedés történi, hogy Wind Almát, aki 
jelenleg állás nélkül van, a Vörösmarthy-ulca 
3’a. szánul lakásáról előállítsák a főkapitány
ságra, ahol nyomban megkezdték a kihallga- 
lt!Át.

A leiiily Rtzní védekezett, hogy Lusztig Vil
mos üzletvezetővel már régebben egy kávéház- 
bah ismerkedett meg és azóta szoros barátsá
got tartanak fenn.

— .1; üzletvezető mondotta nekem, hogy 
menjek be szombaton délután a Nemzeti Ruha
házba — védekezett a lány a rendőrségen —és 
ott kapok tőle egy ruhára való selymet. A 
selymet meg is kaptam és amikor távozni 
akartam, az üzlet egyik alkalmazottja észre
vette, hogy én nem fizetek és ezt lopásnak mi
nősítve, nagy botrányt rendezett. Hogy n kel
lemetlen helyzetből megszabaduljak, elsiettem, 
de kijelentem ismételten, hogy nem volt lo
pási szándékom, mert én a selymet ajándékba 
kaptam.

Ezzel szemben Lusztig Vilmos üzletvezető 
kijelentette, hogy a leány védekezése nem 
jelel meg a valóságnak, ö nem Ígért fs nem is 
adott neki ajándékba selymet, hiszen nem is 
ismeri, soha nem is látta a leányt.

Wind Almát a rendőrségen őrizetbe helyez
ték. amig ügyéi nem sikerül teljesen tisztázni.

Pesti bankigazgató és vidéki 
szubrett kinos kalandja 

Siófokon
Egy pezsgős éjszaka vége a siófoki strand kőbán
jában csendőri igazoltatással — A strandról a 
színésznőt és a direktort bekísérték a csendőrségre, 
ahol közszemérem elleni kihágás címén megindí

tották ellenük az eljárást

Debrecen, augusztus 7.
(A Hétfői Napló tudósitőjától.) Preincsbcrgcr 

Jenő debreceni vizsgálóbíró előzetes letartózta
tásba helyezte Tőkés Vincét, Mikepércs község 
főjegyzőjét okirathamisitás és sikkasztás miatt. 
Tőkcs Vince 1925 óla háromszáz millió koro-? 
nát sikkasztott cl, részint a község vagyoná
ból, részint az árvák pénzéből.' Slöiiibalon dél- 
ben a vizsgálóbíró

letartóztatta a község pénztárnokát, Fene 
Józsefet is,

mert kiderült, hogy összejátszott a főjegyzővel. 
Érdekes, hogy a debreceni királyi törvényszék 
és a debreceni ítélőtábla korábbi feljelentések 
alapján eljárást indított Tőkés ellen, de a fő
jegyző oly ügyesen védekezett, hogy ugy a 
törvényszék, mint a Tábla felmentette. A vizs
gálóbíró megállapította, hogy a följelentések 
indokoltak voltak s valószínű, hogy a Kúria 
most Tőkést el fogja Ítélni.

Vasárnap délelőtt Preinesberger vizsgálóbíró 
Fene Józsefet elővezellcttc a fogházból, hogy 
kihallgassa. Fene József ekkor elővett a zse
béből egy iv papirost és onnan elvasta fel a 
védekezését. A vizsgálóbíró kivette kezéből az 
írást és megdöbbenve látta, hogy az Tőkés Feji 
renc Írása. Fene beismerte, hogy

a főjegyző még letartóztatása előtt leírta 
ezt a vallomását és átadta neki azzal, 

hogy ha baj történne, akkor vegye elő és 
olvassa fel védekezésük

Ugy Tőkés főjegyző, mint Fene pénztáros 1 
vizsgálóbíró letartóztatási végzése ellen felleb
bezést jelentettek be. A törvényszék vádta
nácsa kedden vagy szerdán dönt ez ügyben.

Mikepércs községből vasárnap több mint 40 
vagyonos gazda jött be Debrecenbe, hogy sze
mélyesen konstatálja, valóban letartóztatták-o 
főjegyzőjüket. Mikor meggyőződtek a helyzet
ről, örömükben az egyik kocsmában nagy dá- 
ridót csaptak.

Siófok, augusztus 7.
Siófokon másról sem beszélnek most, 

mint arról a kinos kalandról, amely a Bala
ton partján a siófoki strandon kezdődött s 
a községi csendőrparancsnokságon végző
dött. A kaland hőse egy budapesti bankigaz
gató és egy vidéki színésznő. Az ismert pesti 
bankdirektor — egyik fővárosi pénzintézet 
direktora, kiről köztudomású, hogy a mon
dáin-élet kedvelője, — rövid ideig való tar
tózkodásra Siófokra érkezett. Mindjárt az 
első nap bemutatták a direktornak Siófok 
egyik csinos fiatal fürdővendégét, legna
gyobb vidéki színházunk szubrettjét. Aznap 
este már együtt is vacsorázott a színésznő 
és a bank igazgató a fürdőtelepi étteremben, 
majd a Kaszinó kerthelyiségébe mentek át, 
ahol pezsgő és cigányzene mellett vigadták 
át az éjszakát. Reggel motorcsónakkirándu
lást tettek a Balatonon és a reggeli fürdőzés 
után hangos jókedvvel elfoglalták a siófoki 
strand egyik kőbánját, ahol folytatták a 
pezsgőzfst. Jóízűen mulattak a kényelmes 
öltöző kabánban, melynek belsejét minden

IDEÁL
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oldalról vitorlásvásznak védik a strandolók 
szemei elől. A kábán oldalponyvái balról 
jobbra faoszlophoz vannak erősítve,

a faoszlop és a ponyva között azonban 
rés van,

amelyen keresztül be lehet látni a kábán 
belsejébe. Ez a rés volt az oka annak

a kinos kalandnak
is, amelybe a vidéki szubrett s a bank
igazgató keveredtek.

Mámoros jókedvükben ugyanis teljesen 
megfeledkeztek a Balatonról, a strander- 
kölesről s rpindcnről, ami körülöttük zaj
lott és önfeledten egymás karjaiban kerestek 
menedéket a melegség clöl.

A strandsátrak elölt játszadozó ifjak, 
akik már előzőleg figyelmesek lettek a két 
mulatóskedvii, könnyű fürdöpizsamába öl
tözött fürdővendégre, idönkint

be-bclestek a kábán résein keresztül, 
s hangos nevetésbe, vihogásba törtek ki, 
amikor megpillantották furcsa helyzetük- 

Jöen^iJbankigazgató^^szinész^^ 

PAPLANKA 
in hetében

Autós, állj meg!
Polgárdi és Lepsény között amerikai rendszerű országúd 
bodega, melyben a uan bármely szakában falatozni lehet' 

Lepsényi gróf NAdaady-uradalom.

Magyar Légiforgalmi Rt.
Budapest, Vll, Erzsébet körút 9. (New-York palota) 

LÉCIIFOR0ALOM 
BUDAPEST—WIEN BUDAPEST—GRAZ

naponta.
MENETBEN Ds

Ind. 6.30 8.40 I BUDAPEST A Érk. 15.55 18.05 
érk. 8.15 1045 V WIEN í ind. 14.10 1640 
‘ I BUDAPE8T A Érk.

Y GRAZ M ind.
Csatlakosácoki

Budapest 
Wien 
Prága 

Dresda 
Berlin

Ind. 7.05 
érk. 9.80

0.30 |
8.15 |

10.45
12.10
13.50 I -------
18.05 Y Kopenhága
8.40 |

10.25 |
13.55
16.40
19.00 I
19.45 T

Budapest 
Wien 

München 
Zürich 

Lausannn 
Gént

1 15.551 ÍU0
1

640

18.05
16.20
13.05
10.35
8.25
7.40

Budapest 
Wien 

Brtlnn 
Gleiwitz 
Breslau 
Berlin

Budapest 
Gras 

Klagenfurt 
Velenca

Az autó 40 percoel a repülőgép indulása előtt Indul a 
New York palotától.

500 darab paplan! kiselejtezünk.
{Sándor Ideál pnplangyár IV., Kamermayer Károly u 1. Közp. városház épQ'etóben.

Tarifák: Budapest—Wien (vagy Wien—Budapest) 50.— P 
Budapest—Graz (vagy Graz—Budapest) 6a— P 

Caomr^sxAlllUa ia«rs«keltdljsnabAs sxerint 
Csomagok feladása a Magyar Légiforgalmi r.-L köz
ponti irodájában és az Angol—Magyar Szállítmányozást 

r.-t.-nál (V., Béta-utca 2.)
Jegyváltás: a központi irodában (New York palota, 

telefón J. 383—87) és az összes menetlegytrodákban.
Képviselet Wlcnben: östorreiohischn Luttverkebrs A.-Ü. 

L, Tegetthoff-atr. 7.
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Ma este kezdődnek a békéltető tárgyalások: 
keddre a sztrájkmozgalmak-megszűnése várható

Á vasipari munkások bérharcába a va
sárnap semmi lényegesebb változást nem 
hozott. Teljesen nyugodt hangulatban telt 
cl a nap. Újabb szlrájkmozgalomra, vagy 
bérkövetelés bejelentésére nem került sor. 
A munkásság fegyelmezetlen, minden rend
zavarástól tartózkodva várja az Andréka 
Károly főkapitányhelyettes által inditott 
tárgyalások eredményét.

Csepelen, ahol a legnagyobb mértékű a 
sztrájk, vasárnap tovább osztogatták a röp
cédulákat, amelyben az alkoholtól való tar
tózkodásra hívják fel a munkásságot.

A Weisz Manfréd-gyár hirdetményben 
hívta fel a munkásokat, hogy szolgáltassák 
be a náluk lévő szerszámokat.

Érdekes, hogy mig a munkás-röpcédula 
a kizárt munkásokról szól, addig a gyá
ri hirdetmény sztrájkoló munkásoknak 

nevezi őket.
A munkások ugyanis arra az álláspontra 
helyezkednek, hogy kizárták őket, a gyár 
pedig azzal érvel, hogy nem kizárás történt, 
hanem sztrájkba léptek. Teljes csend van a 
többi helyeken is.

Andréka főkapitányhelyettes tegnap tár
gyalt a munkások képviselőivel, akik át
nyújtották neki azokat az adatokat, ame
lyekből szerintük kitűnik követelésüknek 
méltányossága.

Ezeket az adatokat Andréka főkapi
tányhelyettes eljuttatta a munkaadók 

képviseletéhez.
'A Magyar Vasművek és Gépgyárak Orszá
gos Egyesülete sürgősen áttanulmányozza a 
munkásság elaborátumát, összehasonlítja 
azt a maga adataival, megteszi észrevéte
leit és ezeket a főkapitányhelyetteshez jut
tatja, aki a kétoldalról szerzett információ 
birtokában azonnal megteszi a szükséges 
lépéseket. Magához kéreti a munkaadók 
képviseletének kiküldöttjeit és miként 
szombaton a munkások képviselőivel, ve
lük is tárgyalást fog folytatni. Ezután 

közös tárgyalásra hivja össze a feleket.
Az egyeztető tárgyaláson előreláthatólag 
rövidesen

létrejön a megállapodás.
'Á Vasművek már valósfinüleg hétfőn elké
szülnek az adatok összehasonlításával, úgy 
hogy

hétfőn vagy kedden megjelennek An
dréka előtt,

aki másnapra összehívja a békéltető tár
gyalást, amelyen nemcsak a képviseletek, 
hanem az egyes érdekelt gyárak és egyes 
gyárak munkásak kiküldöttjei is részt fog
nak venni.

ANDRÉKA KÁROLY 
főkapitányhelyettes

n sztrájk ügyével kapcsolatban vasárnap 
a következőket mondotta a Hétfői Napló 
mukatársának:

— A tegnapi tárgyalások után most a 
munkaadók meghallgatására kerül a sor. A 
hangulat teljesen nyugodt. A sztrájk fázi
sairól teljesen tájékoztattam az illetékes 
köröket. Minden remény meg van a békés 
megegyezésre és még ezen a héten megin
dul a munka ,

A munkások és munkaadók egyforma 
szimpátiával kisérik Andréka Károly ak
cióját, amely rövidesen lehetővé teszi a 
békés munkát.

♦’
A sztrájkmozgalmakról egyébként 

a szociáldemokrata párt vezetőségében 
vasárnap este a következőket mondották a 
Hétfői Napló munkatársának:

— A helyzet lényegében változatlan. Újpes
ten vasárnap délelőtt a (munkásság bizalmiem
berei gyűlést akartak’ tartani a helyzet megbe
szélése céljából,

a rendőrség azonban a bizalmi értekezletet 
nem engedélyezte.

Ilyen körülmények között egyelőre tanácstala
nok vagyunk. Andréka Károly főkapitányhe
lyettes ur, aki a kormány részéről interveniált 
a megegyezés érdekében, érdeklődött nálunk 
a bérmozgalir.ak oka, a munkabérek í-» általá
ban azok iránt a kérdések iránt, amelyek a 
sztrájkmozgalommal kapcsolatosak. Mi meg
adtuk a szükséges utasításokat.

Vasárnap délután beszéltünk

Proppcr Sándor 
szociáldemokrata országgyűlési képviselővel is, 
aki a következőket mondotta a Hétföl Napló 
munkatársának:

— Andréka Károly főkapitányhejyettes ur 
megkapta tőlünk a szükséges adatokat, úgy 
tudom, hogy holnap a vasmüvek részéről is 
megkapja a bérekről szóló kimutatásokat. 
Egyébként úgy vagyok értesülve, hogy

az első békéltetési tárgyalást már hétfőn 
este megtartják.

A munkáltatók és a munkások álláspontját 
egyaránt ismerő,

teljesen beavatott helyről
"gy informálták a Hétfői Napló munkatársát, 
hogy

a békéltető tárgyalásokon előreláthatóan 
közeledés jön létre a két ellentábor között,

Vasárnap délben kigyulladt 
és leégett az F. T, C, pálya 

kistribünje
Vasárnap délelőtt rendkívül veszedelmes tűz 

pusztított az üllői-uti FTC-pályán. A tűz a 
nagy szárazság miatt néhány perc alatt olyan 
veszedelmes arányokat öltött, hogy attól lehe
tett tartani, hogy a két hatalmas párhuzamos 
tribün és a körtribün a lángok martalékává 
válik.

A központi tüzőrségen féltizenkét óra tájban 
egymásután szólaltak meg a lelefonok. Először 
az FTC-pályáról egy tisztviselő, utána, a 
pénzverdéből, majd a Zífa-barakból és a tü:- 
oltógyakorlótérről jelentették, hogy

az FTC pálya tribünje lángban áll.
Első pillantban megállapítható volt, hogy 

itt csak rendkívül nagy felkészültséggel lehet 
a tűz terjedését megakadályozni és éppen ezért 

INGYEN IS I 
csak teljes szövegű |

DUMAS MUVE-het
fogadjon

Mielőtt rossz
nézze meg a mi kiadásunkban megjelent

DUMAS MÜVEIT, mert az:
teljes szövegű, nem rövidített kiadás, Dumas arcképével;
eredeti franciából fordította: Színi Gyula, Forró Pál, Sztrokay Kálmán és 

Németh Andor; a bevetést és Dumas életrajzát Lándor Tivadar irta;
szép, nagy könyvalak; famentes papíron tiszta nyomással;
kiadásunk kötés-tervezete Végit Gusztáv művészi munkája, gazdag aranyozással, 

ami dísze lesz könyvtárának;
hasonlítsa össze az árakat; mi mindenkinél olcsóbbak*vagyunk. Kötött díszkiadá

sunk (A/-kiadás) ára — két kötetes sorozatonként — csupán 4.90 pengő.
A Gutenberg-kiadás teljesen elkészült, irodánkban bármikor megtekintheti. 

Hogy mindenkinek, aki elkésett megrendelésével, alkalmat adjunk arra, hogy a minden 
mással összehasonlíthatatlan

Gutenberg-kiadást
még ma is megszerezze, mellékeljük az alábbi megrendelő szelvényt.

kiadást rendelne és átvenne,

1.
2.

3.
4.I

nem lehetetlen tehát, hogy már kedden meg
szűnik a vasmunkások sztrájkja. A munkásság 
vezetői ugyanis azt hangoztatják, hogy a mun
kások maguk is a munka mielőbbi felvételét 
sürgetik, lia tehát a munkáltatók elfogadható 
ajánlatot lesznek, semmi akadálya sem lesz 
annak, hogy a sztrájk az egész vonalon meg
szűnjön.

A három nap óla tarló miskolci építőipari 
sztrájk vasárnap délelőtt

békés megegyezéssel végétért.
A munkások 12 százalékos béremelést kaptak. 
Vasárnap délután a munkaadók és munkások 
képviselői kimentek a szomszédos községekbe, 
ahol a legtöbb épitőmunkás lakik és 

értesítették őket a sztrájk befejezéséről,
hogy holnap reggel idejében megkezdhessék a 
munkát.

a helyszínre érkező Blasnek főparancsnok 
intézkedésére a Vili., IX. és a A’, kerületi, va- 
riileli, valamint a központi őrség négy Niagara- 
fecskendővel sietlek az FTC pályára, ahol

már emeletmagasságu lángok nyaldosták 
a párhuzamos- és körtribünt összekötő 

úgynevezett kistribünt.
A tűzoltók megfeszített munkával láttak 

hozzá az oltáshoz. A négy Niagara-fecskendö- 
vei percek alatt vízzel árasztották el a kevésbbé 
veszélyes pontokat és minden igyekezetük oda
irányult, hogy a tűz tovaterjedését megakadá
lyozzák. Ez sikerült is de a kis tribünt már 
nem leheteti megmenteni, mert pontosan

tizenöt perc alatt körülbelül hatvan méter 

hosszúságban leégett.

A roppant nagy hőség hozzájárult, hogy a ki
száradt fatribün menthetetlenül elpusztuljon! 
és bár a tűzoltók csákányokkal és baltákkal 
verték szél az összekötő gerendákat, a láng
nyelvek felkusztak a kátránnyal fedett tetőre 
is, amely ugyancsak néhány perc múlva nag’J 
recsegés és ropogás közt összedőlt.

A tűzoltók Szilvay főtiszt és Sturm segéd
tiszt vezetésével emberfeletti munkával dol
goztak és a veszedelmes tüzet pontosan huszon
egy perc alatt lokalizálták. Az oltási munkála
tok közben Sturm István segédtiszt könnyebb 
természetű sérülést szenvedett. Az Összedőlő, 
égő, tetőtartó gerendák egyike arcához vágó
dott. A nagy füstben a tűzoltók füstálarccal 
voltak kénytelenek dolgozni, később pedig az 
összekötő- és körlribün tetején helyezkedtek el, 
előbb vízzel árasztva el a tűz színhelyét, majd 
életüket kockáztatva leereszkedtek az izzó kat
lanhoz hasonló, körülbelül huszonötméter 
mélységű égő tribün alá és itt kezdték meg az 
ostromot a lángok ellen .Mikor már lokalizál
va volt a tűz, megállapították, hogy a tribün 
mellett elhúzódó öltözők, a jegypénztár és a 
biiffé-épületek is többé-kevésbé nagy kárt szen
vedtek, mert a percek alatt elharapódzó lángok 
ide is átkúsztak és a tetőzetet megrongálták.

A nagy tűz jelentésére a mentők is kellő ké
szültséggel vonultak ki, de szerencsére nem 
volt szükség rájuk. A helyszínen megjelenő 
rendőri bizottság megindította a vizsgálatot 
annak megállapítására, hogy tulajdonképpen

mi okozta a tüzet.

Kihallgatták’ az FTC'pálya alkalmazottait. Eti« 
nek során egy ellenőr elmondotta, hogy a dél
előtti órákban, amikor a pályán háziversenyt 
tartottak, a kevés érdeklődő — akik főként 
kebelbéliek voltak — az ellenőrnek arra a fel
szólítására, hogy hogyják abba a dohányzást, 
kijelentették, hogy ez nem lehet veszélyes, 
mert egy cigarctla úgysem gyújtja fel a tri
bünt. Miután hatósági személy nem volt je
len, igy az ellenőr nem tudott szavának kellő 
nyomalékot szerezni és minden kétséget kizá
rólag — mint a rendőrség megállapította —

egy eldobott cigaretta okozta a szerencsét' 
fenséget.

Az előzetes vizsgálat azt is megállapította, 
huogv a kár jelentékeny, mert a hatvan méter 
hosszúságú tribünt csak jelentős áldozatok 
árán fog sikerülni az FTC vezetőségének újra 
felépíteni.

Nem mulaszthatom el, hogy köszönetem mel
lett dicsérettel meg ne emlékezzem a mohai 
Agnes-forrás felséges vizéről. Mert igazán : 
üdítő hatása, kellemes ize, mintaszerű kezelése . 
és tisztasága első helyet biztosit számára. ' 
Gyomorburutnál, az emésztőszervek bántál- 
mainál, gyomorégésnél páratlan hatású. Bá- 
nyal Bertalan dr. gyermek- és ideggyógyász, 
Szabadka.

@ SZELVÉNY.
Christensen és Társa GUTENBERG-könyvkladóvállalat, Budapest ÍV., Váci ucca 17, télcmelet St 

Alulírott ezennel megrendelem a Gulenberg-könyvkiadóvállalat kiadásában megjelent Duiuas mii.
S- vetnek A)-kiadásál (kötött diszkiadását) tiz kötetben, mintegy 4000 oldalon, szállítandó két havonként Sz 
© két kötetben, A két kötet ára 4.90 pengő, tehát az egész mű 24,50 pengő, a kiadóhivatalban. (§)

Név;.................................................................................................................   Sg
ra) Lakhely (utca).........................................................Posta...........................ÍS.......- (g(55)
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HÍREK
Halálos motorkerékpár és 
villamos összeütközés az 

Aradi-utcában
Vasárnap hajnali cgynegyedkcltőkor nz 

Aradi-ulcában rendkívül súlyos karambol tör
tént cgv meg n< in engedett scbe.vséggci haladó 
motorkerékpár és egy 46-os jelzésű villamos 
közölt.

Az oldalkocsis motorkerékpár a Városliget 
felöl robogott a város belseje felé, amikor át
haladt a Szinnyei-Merse-utca keresztezésénél, 
a keleti pályaudvar felé tartva, a menetrend
szerű utolsó 46-os villamos. A motorkerékpár, 
amelyet Kalmár József 25 éves pesterzsébeti 
esztergályos vezetett, rendkívül gyorsassággal 
haladt, úgyhogy a villamos kocsivczetöje már 
nem tudta a kocsit megállítani. Az összeütkö
zés rendkívül erős volt. A motorkerékpárról 
Kalmár és az oldalkocsiból Adler Rezső kiesett 
és több sebből vérezve, hatalmas ívben kirepült 
a: úttestre.

A mentők csakhamar megérkeztek és mind a 
két férfit a Hókus-kórházba szólították. Kalmár 
útközben a mcnlökocsiban meghall, Adler, — 
aki súlyos koponyaalap! törési és több zuzó- 
dásl szenvedett —- haldoklik. A rendőrség a 
szerencsétlenség ügyében megindította a nyo
mozást.

— Tovább tart a szárazság. A Meteo
rológiai Intézet vasárnapi prognózisa: 
Túlnyomóan száraz, igen meleg idő vár
haló, helyenként zivatarokkal.

— Egy öngyilkosjelölt a Lánchíd pillér
jére esett és koponyaulapt törést szenvedett. 
(Vasárnap éjszaka egy ismeretlen, jól öltö
zött fiatal nő öngyilkossági szándékból a 
Lánchíd budai oldalánál a Dunába ugrott. 
De a süléiben rossz helyen követte el vég
zetes leltél, mert a víz helyett n kőpillér 
korlátjára zuhant, ahonnan eszméletlen ál
lapotban a Dunába gurult. A közeli hajósok 
idejekorán segítségére sicltek és kimentenék 
a fuldokló női, akit a mentők a Rókus-kór- 
házba szállítottak. Személyazonosságát — 
minthogy eszméletét még nem nyerte vissza 
— nem sikerült megállapítani. A kórház
ban megállapitotlák, hogy a szerencsétlen 
nő koponyaalapi törést szenvedett.

— 11a a huragosok éjszaka találkoznak. 
Szombaton éjszaka Ország István éjjeli őr egy 
pesterzsébeti korcsmában iddogált Éjfél után 
emelkedett hangulatban eltávozott baráti kö
réből, hogy a //nnr/ya-lelepén megkezdje szo
kásos ellenőrző körútját. Útközben találkozott 
egy régi haragosával, aki szintén boros hangu
latban volt. így történt azuláá, hogy a kél el
lenség rövid szóváltás után — n harag és a 
borgőz. hatása alatt — összeszólalkozott és 
olyan súlyosan bántalmazták egymást, hogy 
Ország súlyos sérüléseket szenvedett. A vere
kedőket a rendőr választotta szét, akinek in
tézkedésére a pesterzsébeti mentők' az éjjeli 
őrt a Szent István kórházba szállították.

— Hirtelen halál nz utcán. Kutas Márton 55 
éves bankszolga a Szent István-lér 11. számú 
ház elölt a járda szélén elesett és a bnlhalánté- 
kán súlyos sérülést szenvedett. — Haraszti La- 
josné 42 éves kalapkészilőnö a Szent István 
kórház előtt hirtelen rosszul lelt és összeesett. 
Mire a mentők megérkeztek, mindketten meg
haltak.

— Nyékhegyi tábornok halála. Nyékhegyi 
Ferenc nyugalmazott honvédtábornok holttestét 
vasárnap délután három órakor az I. számú 
honvéd és közrendészcli kórház haloltasházá- 
bán bcszentellék s innen Csehszlovákiába szál
lították. Hétfőn délelőtt tizenegy órakor en
gesztelő szentmise-áldozat lesz nz elhunyt Iá- 

Ferenciek templomában.

Leipzigi 
miníauásár

a világ legnagyobb vására - lt.000 kiállító 
21 országból pjn.ooo bevásárló 44 ország
ból - 16oo árucsoport az összes szakmából 

Őszi vásár 1927. 
nugusztus 28 -szeptember 3-lg

Laká«br|elcnté«rk legkósöbb nugusztus
Inuycn német és cseh vízum. Útlevelek át- 

v tele láttnmozás vegeit legkésőbb nugusztus 2Mg. 
25 ■> vnsutl kedvezmény l.cipzlg.lg és kíván
ságra vissza is, bármelyik vonattal vásári Igazol

vány ellenében. '
Odautazás, aug. 73-tól nug. 81-fg.
Visszautaz is MUg. 2H-tAl axepl. |O lg.

Közelebb!'vilAgosltóst nyújt a tiszteletbeli képvi
selő Guhmucr Oltó *
VI- Tri. /.k, 
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A főváros hajlandó valori
zálni belföldi adósságait
Uj kötvényeket adnak ki a régiek helyett

A főváros vezetősége eddigi rideg álláspont
jának felhagyásával újabban a kölcsönkötvé- 
nyék valorizálásának kérdésével foglalkozott.

Évek óta edkeseredett harc folyik azért, hogy 
a főváros méltányos arányban valorizálja a 
magyar tulajdonosok birtokában levő fővárosi 
kölcsönkötvényeket. Sokezer kisegzisztencia 
ment tönkre n fővárosi kölcsön jegyzésén, 
mert annakidején többnyire kisemberek fek
tették be megtakarított pénzecskéjüket a fővá
ros kölcsönkötvényeibc, abban a reményben, 
hogy szerény, de biztos kamatozású és biztos 
értékű értékpapírokat kapnak cserébe. A fővá
ros

gyönyörű alkotásokat épített a kisemberek 
pénzéből,

olyan beruházásokra fordította ezeket a köl
csönösszegeket, amelyek

ma is a legjövedelmezőbb intézményét 
a fővárosnak s emellett a beléjük fektetett 
érték, aranyalapon számítva is, meghaladja 
már az akkori befektetett tőkeértéket. A fővá
ros tehát minden körülmények között jól járt 
polgárainak áldozatkészsége folytán, de ezt 
eddig sehogy sem volt hajlandó elismerni.

Amikor az infláció legjobban tombolt s a 
pénz értéke óráról-órára zuhant, a főváros 
ügyes trükkel

hirtelen kisorsolta összes belföldi kölcsön* 
kötvényeit

és a békebeli aranymilliókért ugyanannyi 
paplrmilliót akart kifizetni 

hitelezőinek. 522 millió papirkorona névérték- 
ben akarta beváltani a főváros összes belföldi 
adósságait.

Természetes, hogy egyetlen kötvénytulajdo-'

— Fizetés elől kiugrott a robogó autóból. 
Keresztes József soffőr vasárnap délben te- 
lefónon Pécsről felhívta a budapesti főka
pitányságot és bejelentette, hogy Dörge Fri
gyes Kossuth Lajos-ulcai bankár autóján 
néhány nap óla egy Wesiz nevű utazót vitt 
városról-városra. Mór háromezer kilométer
nyi utat tettek meg. mikor felszólította 
Weiszt, hogy eddigi tartozását .eg.\(Uillhe.Ai. 
Weisz megígérte, hogy Pécsen kifizeti, út
közben azonban kiugrott a robogó autóból 
és a szántóföldeken eltűnt. A pécsi és buda
pesti rendőrség a fizetés elől megszökött 
utazó ügyében megindította a nyomozást.

— Két napi szenvedés után meghalt az 
autószerencsétlenség áldozata. Fohn Ede 
67 éves kereskedő, akit autóbaleset ért, két 
napi szenvedés után, a János-szanatórium- 
ban koponyaalapi törés következtében meg
halt.

— Budapesten tartózkodnak a Rákoson 
leszállt angol repülők. Ivor Hammileur és 
Sldney Barbe pilóta, akik tegnap Rákoson 
motordefektus miatt lcszállni kényszerül
lek, a Gellért-szállóban szálltak meg. Gépük 
kijavítása után útjukat azonnal tovább 
folytatják.

— A fürdés áldozatai. Kárász József húsz
éves gyári munkás a csepeli holt Dunaágban 
fürdőit, mikor hirtelen görcsöket kapott és el
merült. Társai segítségére siettek, de már csak 
holttestét tudták kiemelni. — Révai Károly 
harminckilencéves szabó Pesterzsébeten a 
strandfürdőben a mélyvízbe ment ,ahol nyom
talanul eltűnt.

— Vltrlolos dráma a Pelncházy-utcában. 
A Petneházy-utca 62. számú házban vasár
nap délelőtt súlyos kimenetelű családi 
dráma játszódott le. fíalec Imre gyárimun
kás különválva élő feleségét szóváltás köz
ben vitriollal leöntötte, úgy hogy a szeren
csétlen asszony súlyos égési sérüléseket 
szenvedett. Teltét — állítólag — azért kö
vette cl, mert az asszony őt elhagyta és 
többszöri felszólításra sem volt hajlandó 
visszatérni. A mentők az asszonyt a Rókus- 
kórházba szállították. A rendőrség a nyo
mozást megindította.

— Felakasztotta magát a fogházban. Kor- 
csák Lajosné, szül. Hermann Paula har
minckét éves háztartásbeli nő vasárnap 
délután a pestvidéki törvényszék fogházá
ban felakasztotta magát. Korcsákné hosz- 
szabbédő óla vizsgálati fogságban ült és ma 
ruhájának széttépett darabjait összekötözte 
s ennek segítségével a cella félreeső helyén 
felakasztotta magát. Holttestét a törvény
széki bonctani intézetbe szállították.

Kirakatverseny lesi a Sient István beli kiállításokkal 
kapcsolatban. Az augusztus hó 18-án megnyíló vas- és 
reklámmal kapcsolatban a tóvárosi kereskedelem for
galmának fokozására kirakatversen}’ lesz. Nevezés az I. 
Nemzetközi Reklám Kiállítás irodájában (IparesArnok) 
küldendő be. Részvételi díj nincs. A kirakatokat au
gusztus hó 20-ra cl kell készíteni. A zsűri az érdekelt 
szaklestölclek kiküldötteiből és kiváló iparművészekből 
óll. Zsűrizés augusztus 22-ike és 31-tke között. A legjobb 
kirakatrendezők, illetve cégek arany, ezüstérmet és tes
tületi díszokleveleket fognak kapni. Minden kereskedő
nek érdeke, aki Szent István hét idegenforgalmától ered
ményt vár. hogy minél szebb kirakatot készíthessen.

A 1«1 11 'fiá'ó 62 • 1 pengő 20 fillér és 2 pengő aivaZíailllaS • kád- és szalónfttrdö a

Hungária-fürdőben
Naponta reggel e-tól este 8-ig. - «««. um WRi.

nos sem jelentkezett kisorsolt kötvényeivel, 
hogy felvegye az értéktelen pénzt s igy az 522 
milliót a főváros pénztára még ma is őrzi, 
abban a reményben, hogy a kötvénytulajdono
sok egyszer mégis meggondolják magukat, 
vagy ha nem, úgy ez a pénz is megmarad a 
városnak. Csakhogy a közvélemény

nem nyugszik bele a jóhiszemű kisembe
rek elpusztulásába

és viharosan követeli, hogy a főváros teljesitsc 
adósi kötelességét belföldi hitelezőivel szem
ben is.

A feltartóztathatatlan erkölcsi nyomásra vég
re a városházán is kezdenek komolyan foglal
kozni a méltányos megoldás kérdésével. Infor
mációink szerint a főváros vezetősége 
tárgyal a kölcsönkötvény-valorlzáció tervéről 

s igen érdekes megoldást szándékozik keresztül
vinni. Mint értesülünk, arról van’ szó, hogy az 
522 millió névértékben kisorsolt, de beváltatlan 
kötvényeket bizonyos százalékos kulcs szerint 
valorizálnák, de a kötvényekért 

nem készpénzt
fog a főváros kifizetni, hanem 20—25 évi lejá
rattal uj, fix kamatozású

kötvényeket ad
a valorizált összegről a régi kötvénytulajdono
soknak. A terv, mindenütt, ahol értesültek róla, 
tetszéssel találkozott, mert a főváros súlyos 
megterhelése nélkül adná vissza a tönkrement 
belföldi hitelezők vagyonkáinak egyrészét. Azt 
persze még nem közük a nyilvánossággal, hogy 
ezt a valorizációt milyen arányban és mikorra 
tervezik, mert ha ezek az adatok nyilvános
ságra jutnának, tág tere nyitnék a spekuláció
nak a kedvező konjunkturális alkalmat kihasz
nálni.

— Hétfőn dönt a vádtanács a Bristol el
len kért bűnügyi zárlat ügyében. A Bristol- 
sálló, illetve étterem két tulajdonosa, 
Fienreisz István és Reigl Ferenc háborús
kodása hétfőn uj ctapjához érkezik el. Reigl 
Ferenc kérte a bíróságot, rendeljen el bűn
ügyi zárlatot a Budapesti idegenotthon és 
éttermi részvénytársaság, azaz a Bristol 

■ íuwMteiv-vagyonára. A vizsgálóbíróa. kéről-1 
met elutasította és az felfolyamodás folytán 
a vádtanács elé került, amely hétfőir hozzál 

meg döntését az ügyben.
— Munkaközben megölt a nagyfeszültségű 

vllanyáram egy postakocsist. A Ferenc József 
laktanyai HÉV villamos teherpályaudvaron 
Berczeli András 2t éves postakocsis egy vasúti 
kocsi tetején dolgozott, miközben a villamos
vezetékhez ért s az erős áramtól eszméletle
nül esett össze. A mentők megérkezésekor már 
a mesterséges légzés sem segített és a szeren
csétlenül járt ember rövid szenvedés után meg
halt. Berczeli holttestét a törvényszéki orvos
tani intézetbe szállították.

— Véletlenül a Dunába esett és belefulladt 
egy szabóinas. A csepeli holt dunaágban va
sárnap halálos szerencsétlenség történt. Fü- 
löp Albert 17 éves szabóinas egyensúlyát 
vesztve, az újonnan épülő kikötő magas 
rakpartjáról a Dunába esett, és c mély víz
ben csakhamar elmerült. A segítségére siető 
hajósok már csak a holttestét húzták ki a 
partra.

— Villamosgázolás a Béke-téren. Vasár
nap éjszaka súlyos kimenetelű villamoscl- 
gázolás történt a Béke-téren, amikor egy 
arrahaladó villamos, a 12-es számú már 
előbb elütött egy negyven év körüli mun- 
káskülsejü férfit, akit a mentők eszméletlen 
állapotban a Rókus-kórházba szállítottak. A 
nyomozás megindult.

— Főbelötte magát. Sós IV. József nyugal
mazott rendőrfelügyelő-helyettes Losonci-ut 17. 
szám alatti lakásán főbelötte magát. A Rókus- 
kórházba szállitoltták, ahol rövid szenvedés 
után meghalt.

— Három hét után elfogott betörő. 
Gerley Károly, a Központi Tejcsarnok igaz
gatója .három héttel ejelőtt bejelentette, hogy 
ismeretlen tettes behatolt Apponyi-utca 14 sz. 
alatti lakásába, felnyitotta a Wertheim kasszát 
és abból nagyértékü ékszert és készpénzt el
emeit. A rendőrség gyanúja Kovács Emil volt 
inas ellen irányult, Kovács azonban nyomtala
nul eltűnt és még nem sikerült megtalálni. 
Ma délben Gerley szobalánya a Hungária-körut 
és Aréna-ut sarkán felismerte Kovácsot. Fi
gyelmesé tette az őrszemes rendőrt, aki el 
akarta fogni, Kovács menekülni próbált, dc”a 
rendőr rövid hajsza után elfogta és előállította 
a főkapitányságra, ahol Kovács beismerte, 
hogy ő követte el a betörést, mire letartóztat
ták.

KÖZGAZDASÁG
Az Angol-Magyar Bank Rt.

augusztus 6-án tartott igazgatósági ülésen 
megállapította a folyó évi junius 30-ával 
lezárt félévi mérlegét, amelynek összes 
adatai az üzleteknek további erős fejlődé
séről tesznek tanúságot. Az 1926. évi mér
legben kimutatott 835.421.94 pengő ösz- 
szegff egész évi tiszta nyereséggel szemben 
az 1927. év első fele — a nyereségáthozat 
figyelembevétele nélkül — 916.495 P 91 f 
tiszta nyereséget eredményezett, annak el
lenére, hogy az alaptőkeemelésből kifolyó
lag az uj töke csak a második félévben 
fogja teljes mértékben érezteni hatását és 
a géposztályban elért haszon pedig — úgy 
mint tavaly — csupán az évvégi mérlegben 
fog elszámolásra kerülni. A mérleg egyes 
adatainak fejlődésére vonatkozólag meg
említendő, hogy 1926 december 31-ével 
szemben a váltóra 20,952.803.29 pengőről 
26,493.255.68 pengőre, az adósok összege 
27,227.916.42 pengőről 40,383.619.04 pen
gőre emelkedett, mig a takarékbetétköny
vecskéken és folyószámlán elhelyezett be
tétek 37,315.931.43 pengőről 44,351.012.23 
pengőre szaporodtak. Az üzleti forgalom a 
(levizaüzletben , váltóleszámitolási üzletben 
és pénztári forgalomban a múlt esztendő
höz viszonyítva 55—60 százalékos emelke
dést tüntet fel.

* Változás a Wiener Bankverein vezetőségé
ben. A Wiener Bankverein igazgatótanácsa 
legutóbb megtartott ülésén elhatározta, hogy 
a Wiener Bankverein magyarországi fióktele
pének ügyvezető igazgatóját, Sclimartz Alfrédet 
a bécsi központ ügyvezető igazgatóságába 
Bécs székhellyel meghívja. Schwartz Alfréd 
mar több mint 30 éve tartozik az intézet köte
lékébe. Pályáját Bécsben kezdte és a Wiener 
Bankverein magyarországi fióktelepének fel
állításakor helyezték át ide vezető állásba, 
amely pozícióban szerzett kiváló érdemeit ho
norálta most a bécsi központ. A magyarországi 
fióktelep vezetését most már Fischl Ignác ügy
vezető veszi ál, aki eddig Schwartz Alfréddal 
kooperálva, jelentős eredményekre hivatkoz
hatott. Fischl Ignác régi bankember és úgy 
prakszisa, mint nagy látóköre, sokoldalú te
hetsége predesztinálja őt a fiók vezetésére.

8 Ar Egyesült Budr.pesti FStvárosI Takarékpénztárnak 
<lr. Grntz Gusztáv v. b. t. t. elnöklete alatt Wrtott rend
kívül! kőgyűláse,. az intézet jelenlegi 1.2’33.150 pengő alp- 
tőkéjének később meghatározandó időpontokban négv 
részletben 143.105 darab 30 P n. i. uj részvény kibocsá
tása utján 5,586.300 pengőre való fokozatos felemelését 
határozta cl. Az uj részvényekből, melyek 1928 január 
hónap 1-től kezdve bírnak osztalékjogosultságal. 100.000 
darabot egy amerikai tőkecsoport vesz át. 43.105 darab 
pedig a ségi részvények birtokosainak fog átvételre fcl- 
ajánltatni. A közgpülés Lcdovgk.v Gézát az igazgatóság 
tagjává választotta.

Az Alumíniumén Bánya és Ipar Rt. alaptőkeemelésr. 
Az Alumíniumén: Bánya és Ipar Rt. az uj érdekeltekkel 
kötött megálapodásból kifolyólag legutóbb megtartott 
rendes évi közgyűlésén az igazgatóság uj tagjaiul meg- 

a Magyar Általános Köszénbánya Rt. részé
ről Vida Jenő. Fuchs Richárd, Ranzinger Vince és Spicgl 
Béla urakat, n Salgótarjáni Köszénbánya Rt. részéről 
(.honn Ferenc dr. és Schiller Miksa urakat, a Weiss 
Manfréd acél- és fémmüvei Rt. részéről pedig csepeli 
Weiss Jenő báró és Jünker Géza urakat. Az igazgatóság 
a folyó hó 13-án megtartandó rendkívüli közgyűlésen 
a már eddig eszközölt és még szükséges befkte'tésekre 
való tekintettel, valamint a vállalat terjeszkedésének le- 
hctovététele céljából az eddigi 1.5000.000 pengőt kitevő 
alaptőkének 6,520.000 pengőre való felemelését fogja in
dítványozni. •

* A Magyar Általános Takarékpénztár uj 
ügyvezető Igazgatói. A Magyar Altaláons Ta
karékpénztár igazgatósága legutóbbi ülésén 
^un**5cr Marcell és Ágoston Mihály igazgató
kat ügyvezető-igazgatókká nevezte ki. A pénz
ügyi világ két általánosan ismert és becsült 
tagja került ezzel a kinevezéssel olyan vezető 
pozícióba, melyre mind a ketten már eddigi 
működésűkkel is méltóknak bizonyultak.

Gyászruhák
4 óra alatt
Hortith és Halász ’£•
Teljes gyászfelszerelések speciális raktára.

Telefon: 
Teréz

208-61

Utazói

aki vidéki helyeket látogat, 
alkalmaz részvénytársaság 
jutalékra. — Ajánlatokat 
„Kurrens cikk" jeligére e 
lapkiadóhivatalába kérünk.
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Az első pesti kőszinház nyitása szombaton 
zajlott le. A Terézkörúti Szinház kezdte meg 
a sort, olyan repriz-müsorral, amely fősze- 
zónba is beillik. Az utolsó két év legpompá
sabb bohózataiból, vigjátékaiból és jelenete
iből válogatták össze ezt

a reprizmüsort
amelyet Nagy Endre inár sokszor méltatott 
szellemességével és frissen rakétázó konfe- 
ranszötleteivel kötött össze. Salamon Béla 
ellenállhatatlan humorral frissen és jókedv
vel tudta a közönséget a nagy hőségben is 
megnevettetni. Salamon méltó társai voltak 
ebben elsősorban a kitűnő Rajna Alicc, a fej
lődő Lengyel Gizi, Szenes, Romlás, Bcrczelli 
Magda, Verbőczi Ila, Sass Oly és Győry Ma- 
tild. A reprizmüsor a hőség ellenére is zsú
folt házakat vonzott.

Kitört a sztrájk 
Féld Mátyás színházában
Féld Matyi kizárta a diszletmunkásait, akiket 
azután Somogyi Nusi hozott vissza az előadásra

Fehér A**ur, a kiváló szavalómüvész. nagy 
estélyt rendezett a napokban a zugligeti Fá
cánnál. Az estély folyamán megérkezett és a 
hallgatóság között foglalt helyet

Alpár Gitta
akinek Fehér cgyk’or tanára volt. Mikor ezt 
Fehér észrevette a pódiumról, szavalatai köz
ben aposztrofálta Alpári, akit most a közönség 
zugó tapsokkal a pódiumra követelt. Alpárnak 
nem maradt más választása, énekelni kellett, 
így adott ő Pesten ingyen hangversenyt.

Péchy Erzsi tegnap hazaérkezett London
ból. Egy napot időzött Pesten, azután 

fonyódi villájába utazott 
hogy nyaralását folytassa. Péchy Erzsi 
dig még személyesen nem tárgyalt a 
i-ály-Szinházzal, de minden valószínűség
rint ő játssza a Király-Szinház újdonságá
nak főszerepét.

ed- 
Ki- 
sze-

Megbocsát Féld Mátyás, ha ezt a két vic
cet ideirom:

— Te, — mondja az egyik színész — én 
nevezetes csekket láttam Matyinél.

-— Milyen csekket.
— Hát bikacsekket!

Szinőszkörökbcn mondják:
— Hogy ez a Féld milyen szerencsés!
— Miért?
— Mert nála is beütött a Fedákí

fi1 ♦.
T 'A müvészfrontokon lázas készülődés van

A mindjobban terjedő országos bérharc 
hullámai úgy látseik eljutottak Féld Mátyás 
Budapesti Színházába is. Matyi színházában 
a diszletmunkások tették le a fúrót és Matyi 
imperativ intézkedésére kivonultak a szín
házból.

A városligeti sztrájkról szóló tudósításunk 
a következő:

Vasárnap délután háromnegyed négy óra
kor a színészek azt vették észre, hogy a 4 
órakor kezdődő előadás díszletei még nin
csenek felállítva, a diszletmunkások pedig a 
színpad egyik sarkában csoportba verődve 
bizalmiférfit választanak. Matyi ezalatt a 
szinház előcsarnokában lévő jegypénztárnál 
várta a színházba érkezőket. Idejött a hír
nök, aki pihegve jelentette a következőket:

— Igazgató ur, a diszletmunkások kéretik.
— Mit? — hördült föl Matyi, aki most ér

tesült a bérmozgalomról, — engem kéret
nek? Hogy jönnek ők ahhoz hozzá! Mars ki 
a színházból!

Féld Mátyás
kizáró határozata

nem érte készületlenül a munkásokat, akik 
már. előbb tudatták Matyival, hogy egy pen
gő napi béremelést kérnek. A diszletmunká
sok a közelben lévő vendéglőbe vonultak át, 
ahol sztrájktanyát ütöttek és várták Matyi 
békekövetcit. Matyi azonban besietett az öl
tözőkbe és a kimaszkirozott színészeknek

kétségbeesetten újságolta a sztrájk, il
letve a kizárás történetét.

A' színészek, színésznők és görlicék tatabár
ral az élükön kivonultak a színpadra, ahol 
megkezdték a színpad bediszletezését. Matyi 
ingujjra vetkőzve hordta a darabban szerep.-

lő Nemzeti Szinház díszleteit, inig a szőke
barna görlök a kisebb darabokat cipelték. 
Egyik egy asztalt, a másik az ágy egyik da
rabját, a harmadik egy széket fogott meg, 
úgy hogy egy negyedóra múlva, elkésve bár, 
de teljesen készen állt a díszlet.

Féld Matyi kezeit dörzsölve megállapítot
ta, hogy ime remekül sikerült a munkáski- 
zárás, magában pedig bizonyára elhatározta, 
hogy ily körülmények között jövőben nem 
is szerződtet diszlctmunkást a színházba.

Estére azonban a színészek nem vették 
ilyen kedélyesen tudomásul az uj testgya
korlást. Somogyi Nusi kiállt a színpad köze
pére és a társulati gyűlésen a következőket 
jelentette ki:

— Igazuk van a munkásoknak, hiszen 
neki kis kell élni! Hiszen mi az a 
három pengő, amit naponta kapnak? Ha 
Matyi nem emeli fel a munkabéreket, én a 
magaméból pótolom a különbözetet.

A jószivü Nusi szavait tett is követte. 
Esti fellépésére előleget kért Matyitől és

átment a .sztrájktanyára.
Á munkások kitörő örömmel üdvözölték 
Somogyi Nusit, aki megfizette a délutáni 
munkabérüket és előleget adott az esti bé
rükre is. A diszletmunkások ezután bevo
nultak a Budapesti Színházba, ahol hálájuk 
jeléül az egyik szünetben

szerenádot adtak Nuslnak, a békcan- 
gyaluknak.

Ezzel aztán befejeződött Matyi színházá
nak bérmozgalma. A színészek jókedvűen 
gyújtottak rá a „Schlesinger fiú esete Lef- 
kovits Katóval" melódiáira.

ulán a kollégák nem szokták elhagyni a csa
ládot. Tessék idcnéznil

Párnája alól könnyes szemekkel húzza elő 
Deréky Antal öreg nyugdíjas színész levelét. 
Ez az. ember

tizennyolc pengő nyugdijából tizet Kapóul 1 
családjának küldött.

Deréky öreg színésze volt a Kisfaludy Szín
háznak. Most ünnepelte félszázados színészi 
jubileumát.

Az óbudaiak is megmozdullak, mindenünk 
nen kapják a segélyt Kaposiék. Az asszony, 
sirós szeme alatt is mosolyogva mondja:

— A házban is összegyűjtöttek hatvannégy n 
pengőt. ’’’!

A házmester félve adta ál. nehogy megsértsert 
minket. Mennyi szivük van ezeknek az embe-. 
reknek!...

jr

■■ r «■

Slób Zoltán. 1 
rwmnaBsr*

Forrón 
tűz a nap
bágyadtak, 

lehangoltak, 
kimerültek

Kaposi Ernő színigazgató regénye
T 'A' müvészfrontokon lázas készülődés van a 
Szent István hét méltó megünneplésére. Mint 
már jelentettük, az összes színházak kiveszik 
a részlüket a két állami szinház kivételével, A 
nagy fővárosi akcióhoz most csatlakozik az új
pesti Blaha Lujza szinház is, amely augusztus 
20., 21. és 22-én elsőrangú varieté-kabaréelő- 
adásokat rendez. Ez annál érdekesebb, mert 
Kázméry Kázmér,

a Royal Orfeum volt titkára
Eapta bérbe az újpesti Blaha Lujza-szinházat 
és ott szeptember első napjaitól kezdve állan
dó variété-előadásokat rendszeresít. Az újpesti 
Blaha Lujza-szinháznak tehát megszűnik a 
színházi jellege. Ellenben Újpest városa e szín
háza helyett, nívós, színes és szórakoztató pro
dukciókkal teljes variétészinházat kap. Káz
méry, a varieté igazgatója mór megkezdte szer
vezkedését és igy rövidesen ügyes zsonglőrök, 
vakmerő akrobaták’, trapézmüvészek. bohócok 
és artisztikus táncosok fogják produkálni ma
gukat ezen a sokat hányatott színpadon.

Miért lelt öngyilkos aposl Ernő? — Hogy adják 
albérletbe a Petőfi Színkör játszási engedélyét?

vagyunk, mert a napok óta 
tartó pokoli hőség már el
viselhetetlen. Sokan nem 
bírják a meleget és össze
esnek az utcán. — Pedig 

olyan közel van a

CELSIUS

REKKENÖ HŐSÉG 
ben fokozottan fenyeget <a ferlozéb 
a ive. Védekezzünk

rmos iQmcsasoxkal.LYSÓFOAM 
frbsít megvéd minden prtózeM

Sovány, csontos, tipikus miivészarcából meg
történ, könyörögve néznek kék gyermeksze
mei. Feje fáradtan pihen a párnán és őszbe- 
vegyülö fekete haja gyűrötten lóg le lázas 
homlokára. A kórházi csikós hálóing ott, a 
szive táján halvány, vörös foltot mutat,

A Rókus-kóriiáz második emelet negyven
nyolcas számú szobája az öngyilkosok zárt 
ajlóju osztálya. Körülötte az élet többi kifá
radt, kidőlt vándorai. Ha az ágytáblákon a 
kórismét összeadnák, ilyen eredményre jut
nának: két revolver, két halálugrás, egy lugkő, 
három kés, két Duna. Itt, ebben a listában 
küzködik a halállal Kaposi Ernő színész és 
színigazgató, aki ugyan már orvosai véleménye 
szerint az innenső parton van, de két nappal 
ezelőtt komoly elhatározással a népjóléti mi
nisztérium kapuja elölt cl akarta magától 
dobni az életet.

Kaposi Ernő regénye boldog és derűs béke
évekre nyúlik vissza. Ekkor lett az óbudai 
Kisfaludy-szinház igazgatója, amely színház
ban 11 évig küzdött a létért. Közben szerzett 
is valamit, de újra eladja szerzeményét há
romszobás lakását, hogy a színházépület tu
lajdonosának

80 millió korona kauciót tudjon adni-
Dózsa János, a háziura, mindig nagyobb és 
nagyobb kötelezettségek elé állítja Kaposit.

A terhek nagyok, a közönség kezd elmara
dozni a színháztól, Kaposi rémülten látja, hogy 
dolgos életének minden számítása összeomlik 
az eddig pontos, rendes ember a színészeinek 
nem tudja pontosan fizetni a gázsit. Lassan
ként arra eszmél, hogy tönkrement. Arra szá
mit azonban, hogy jövőre regresszálhatja ma
gát, s ezért teljesiti a háziúrnak azt a kíván
ságát, hogy t __

a színházat mégegyszer kifesteti és álrenn- 
vállalja.

A következő évben azonban
nem ő, hanem Széli József nevű színész 
kapta meg az óbudai Kisfaludy-szinház

Kapóst vtssiaköuctelte 30 millió óoadéliát, ami- 
bői azonban

Dózsa János

segítség!
csak kilenc milliót adott 

vissza,
milliót különböző költségekmert huszonegy 

fejében visszatartott.
Ezek száraz tények. Ezen csúszott el Ka

posi élete.
Kaposi Ernő tehát újra az utcára került, ki

lenc millió volt a zsebében és öt gyermeke 
kért otthon enni. Ugyanekkor a Szent László- 
uton lévő Petőfi Színkör is válsággal küzdött. 
A szinház vezetői felajánlották Kaposinak, 
mint a perifériák publikuma kitűnő ismerőjé
nek a Petőfi Színkört. így Kaposi a megmaradt 
kilenc millióját a színházba fektette és megle
hetős rossz auspiciumok között kezdte meg a 
munkát.

A Petőfi Színkör szinjátszásl engedélye 
Barna József és C. Nemes Gyula színészek ne
vére szólott. Tehát ők kelten igazgatói voltak 
a színháznak, de igazgatója volt még Széli Jó
zsef és Steincr, a szinház építője is.

Ez a négy ember havonként csak azért, 
mert ők rendelkeztek a színház licenzével, 
három-három millió korona fizetést húztak.

Ezeknek az uraknak’ természetesen érdekük az 
volt, hogy a fizetésiek biztosítására a licenzíik 
kihasználására olyan embert szerezzenek, aki 
ezeknek eleget tud tenni. Később Széli József 
kiválásával négy igazgatója volt ennek az ici
pici miiintézetnek, amelynek nézőterén legjobb 
esetben háromszáz ember fért el.

Ebbe természetesen bele kell bukni,
Kaposi elvesztette utolsó kilenc millióját, 

Barna József és C. Nemes Gyula licencűk ki
használására pedig uj albérlőt keresnek.

«
'A Rókus-kÓrház kórágyán halkan, alig 

hatóan mondja Kaposi:
— Nagyon, nagyon megbántam, hogy 

ván el akartam futni. De azt gondoltam.

Mártsa be a zsebkendőjét 
néhány csepp valódi Diana 
sósborszeszbe, vagy öntsön 
a mosdóvizébe keveset eb
ből a hatásosan hilsltö, 
felüditő, frissítő házi
szerből és azután törölje le 
vele az arcát, izzadt testét

Azonnal megszabadul a szin
te kábultságig menő kínló
dástól. Csak valódi Diana 
sósborszeszthasználjon.mert 
ennek gazdag mentholtartal- 
ma és egyébként is kipróbált 
és bevált összetétele bizto
sítja a gyors és meglepő 
hatást — számos, látszólag 
olcsóbb — do gyakran tel
jesen értéktelen és hatásta

lan utánzattal szemben.

A valódi

hall- DIANA
1II. Saloniki-i Nemzetközi 

Mezőgazdasági-, Ipari-és Keres
kedelmi Mintavásár 

1927. szeptember 18-október 8
Magyarországi vezérképviselete 

BUDAPEST V. FALK MIKSA UCCA 16 
Telefon: Lipót 982—25 

A Levantc kereskedelmének központja. 
Biztos elhelyezkedési lehetőség! 

Gyárak transplantálása! — Görög tő
késekkel való társulások I

fZ'/'í- 
hogy

Galvanizáló .
VISEGRÁDI UCCA 8. SZ.., VILLANYSZEREIÉ,

Dí-ICA JDfllCSY szakorvos
Vili.. .Iór«<-í-k(trut 2. SÍ. l- < . • : i

sósborszesz
mindenütt kapható.

A hindu síremlék JOE MAY világhírű 
örökbecsű filmremeke 
augusztus 11-tOl a Fészek Mozgóban
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SPORT
Halasi Olivér a Balaton- 

távuszó-bajnok
Csapatversenyben UTE győzött

(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójának 
tclefonjelentése.)

Bécs, augusztui 7.
A Magyar Úszó Egyesület kitűnő rendezésé

ben, rcinek időben folyt le az egyesület ha
gyományos siófoki uszóversenye. A miiing ke
retében dőlt el a Balaton 
rés távuszó-bajnokságn, 
hireszlelt Halasi Olivér 
Fáitok István előtt.

Részletes eredmény:
A Balaton 1927. évi 2000 méteres bajnoksága. 

Bajnok: Halasi Olivér (UTE) 28 p. 6 mp. 2. Páhok 
István (MTK) 29 p. 23 mp. 3. Németh János 
(UTE) 31 p. 11 mp. — Csapatbajnok az UTE 2 
ponttal. 2. az MTK 20; 3. az OTE 24 ponttal.

Hölgyvarsenyben. Bajnok: Dénes Irén (N^C). 
2. Reichl Nóra (MAC). 3. Schwartz Magda 
(MIJE).

Csapatban. Bajnok: NSC 9 ponttal. 2. MUE 
16 .ponttal. 3. FTC 20 ponttal.

108 métere* höl<y-hátuiiá*. 1. Bencze Irén (MUE) 38.6 
mp. 2. Kovácsy Bözsi (MUE). 3. Komáromy Bözsi (MUE) 

.1 100 métere* flyurhxtnféta. 1. MTK 3 )>. 53.4 mp. 2. 
MUE 3 p. 55.8 inp. — Müugrá*. 1. Nagy (MTK) 3 pont. 
2. Hichlcr (UTE). — 10# métere* niellu**á*. 1. Tóth 
(UTE) 1 p. 27.2 mp. 2. Opler (MAC) - 108 métere* 
hiílg>■meluszá". 1. uencze Irén (MUE) 1 p. 42 mp. 2. 
Vn* Dusl (NSC). 3. Linzer Magda (FTC). — 100 métere* 
hátúvá*. 1. Karácsony (MTK) 1 p. 26 mp. 2. Kolozs- 
várv (MŰI >. 100 méteres hölgy gyortunió*. 1. Stiebcr
l.otti (MAC) 1 p. 26.6 mp. 2. Kraszner Vilma (MUE) 1 
p. 27.2 mp. - 100 métere* hi>lgy-hátu*zá*. 1. Brcuer
Frzsi (MUE) 1 p. 49 inp. 2. Kovács Rózsi (MUE) 1 p. 53 
mp. 3 100 métere* vegye* hölgyuszóstuféta. 1. MUE 
5 p. 12 mp. 2. FTC 5 p. 23 mp. *

1927. évi 2000 méte- 
amelyet a letörbnek 
fölényesen nyert meg

Catudal távolmaradt 
az UTE versenyéről

A francia világrekordé* Catudal, mint az már 
sejthető volt nem érkezett meg ~ U2.. ...
senyre, a közönségei azonban bőségesen kárpótolta Dobé, 
a német gárda egyik kiválóságának sikerült startja. — 
Eredmények:

3X350 méteres főversenye. 1. Eigncr (FTC) 15 p. 2. 
Szekeres (Posta) 7 p. 3. Tóth (UTE) ö p.

3000 métrres pontverseny, 1. Mazák. 2. Vclvárt. 3. Vit- 
tori. 4. Jánossy.

000 méteres viga*zvcr*eny. 1. Szilágyi (BSE) 2. Feigl 
(Postás). 3. Varga (Postás).

.Motorvezetése* verseny. A kétszer félóráig tartó ver
seny első futr.inát Bániczky nyerte, mig a második futam 
győztese Dobé volt. Eredmények: I. futam: 1. Bániczkv 
36.320 méter. 2. Bartos 31.250 m. 3. Gatscha 31.500 m. 4. 
Dohé 30.310 ni

II futam: 1. Dobé 38.385 m. 2. Bartos 37.350 m. 3. Eá- 
naczky 30.050 m. 4. Gatscha 34900 m.

....... — __  elére 
vasárnapi UTE-ver-

Vasárnapi sporthírek
X Glóbus—Pápai—Corvin 1:0. A két 

nyomda mérkőzéséből a jobb futballt játszó 
Glóbus került ki győztesen.

X Komlídl lléln 8—18 nap múlva elhagyhatja a kór
házat. Komjádi Réln álapotábnn a niult szerdai operatív 
bcavnlkozás után lényeges javulás óllottbc. Agyógyulási 
folyamat most niár annyira előrehaladt, hogy a MUSz 
szövetségi kapitánya 8—lo nap múlva clhagyhatfla a kór
házat.

X A kerékpáron országúti Csillag Lajos- 
emlékverseny vasárnap folt le a gödöllői or
szágúton. A főversenyzők és juniorok verse
nyét Huszka (Világosság) nyerte 2 óra 10 p. 
18 mp.-es idővel Zakariás (Turul) és Velvárt 
(MTK) elölt. A kezdők versenyében Balázs 
(MTK), a szeniorok csoportjában Knob (KAC) 
győzött.

X A lll.ker. TVAC súlyos veresége Spalatóban. A 
Jugoszláviában vendégszerepelt Hl. kér. TVAC első 
mérkőzésén a spalatói Hajdúk ellen játszott. A kitűnő 
magyar proflsápat érthetetlenül 6:2 (3:1) arányú veresé
get szenvedett horvát ellenfelétől.

X Jól sikerült a Hungária bemutatkozása. A 
Hungária vasárnap délután a Wokerle újdon
sült proficsapata ellen mutatkozott be közön
ségének. A Wckcrlc-telepen lejátszott mérkő
zést a Hungária fí : 2 (3: 0) arányban nyerte 
meg. Az Orlhot nélkülöző csnpat tagjaiból fő
ként Skvarek, Opata és Kvasz játéka tetszett. 
A győztes csapat góljait Skvarek, Opata és 
Kvasz rúgták, mig a Wekcrlc góllövöi Czirusz 
és Kovács voltak.

X Somogy nem tudtn legyőzni Kanizsát. A 
két proficsapat mérkőzése 1 : I arányú döntet
lent hozott.

X Mh 01 össze Parisban a nemzetközi futballszövetség 
konferenciája amelyen Magyarországot Fischer Mór. az 
MLSz nemzetközi bizottságának elnöke képviseli. A kon- 
fnlhíni?. ,|,|,íni’*<»»nbb tárává nz amstcrdnmi olimpiai 
futballtorna megbeszélése lesz Ez a pont különösen Ma- 
gy.iiorszigot éi dekli a futbnllolampiásx amatősége szem
pontjából.

X Sabaria legyőzte a Vlennát. Értékes győ
zelmet nratotl a kitűnő szombathelyi együttes, 
amikor 2:1 arányban legyőzi c a jóké|H*sségü 
bécsi csapatot, a Viennál. A gólokat Buresch és 
Szladovits, illetve Gschweidl rúgták.

X Kikapod a Bástya a SAND-től. Kellemet
len sereség érié a Bástyát, amennyiben 3:2 
arányban vereséget szenvedett a SAND-től.

X Ferencváros döntetlent ért el csak a Kis
pesttel. Ferencváros vasárnap Peslszentlörlnc- 
re rándull ki, ahol a Kispest csapatával ját
szod A Bukovi nélkül különben kompletten 
felálló Ferencváros csatársorának gólképtclen- 
ségc miatt meg kellett elégednie a 2:2-ös ered
ménnyel. A gólokat Dán és Turay, illetve Sza
bó és Fiirstner rúgták.

X Középmngyarország 8:1 arányban legyőzte 
Délnyugatot vasárnap Szolnokon.

<- Kertibutort
fából, vasból, teljes garnitúrát, színes, applikált ernyővel 
temót adunk 4 j» heti részletre elhicg néíkUI.

Nyugágyat 
csíkos vászon huzattal, lapos karral és lAb- 
hosszabbttóval 2 I’ hettrőszletre szállítunk 
licrnuinn Gyulu Mngvnr Kosárfonó 
Itt. Főílzlrt I Ipót-kőrut IS. (Vígszínházzal 

<■" ' l ei...on- Teréz 29S-HB Hóközlel 
kló* ti' tn-i? Tol ■ lőzset 386-77
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A csehek és a franciák után az osztrákokat is 
legyőzte a magyar válogatott vizipolócsapat
Az osztrák hölgyuszók ötödször is győztesen kerültek ki a magyar
osztrák párharcból. — Bárány István megvédte bajnokságát. — 

Bécsbe került a 100 méteres melluszóbajnokság
A magyar válogatott vizipólócsapatnak’ n 

csehek és a világbajnok franciák felett aratott 
győzelme után nem volt meglepetés, hogy va
sárnap porba hullott az osztrák trikolor is a 
Császáruszodában. Ezzel az aktívával szemben 
csak egy sajnálatos epizódnak kell tekinte
nünk a magyar—osztrák hölgyuszó-mérközés 
passzíváját. Tudomásul kell vennünk, hogy a 
magyar hölgyuszósport még nem emelkcdhe-

Szőke Kató volt a hősnője a magyar-osztrák válogatott 
hőlgyuszó mérkőzésnek

Magyarország és Ausztria hölgyuszói ötöd
ször csaptak össze vasárnap és az ötödik ta
lálkozás is — mint az előrelátható volt — a 
magyar színek fájdalmas vereségét hozta. Mi 
csupán eseményeket regisztrálunk és igy nem 
n mi feladatunk, hogy a sorozatos vereség 
okaira rámutassunk, mégis le kell szögez
nünk, hogy a fájó vereségben az egyetlen vi
gasztaló momentum Szőke Kató győzelme volt. 
Kató átérezve a mellét díszítő nemzeti címer 
jelentőségét, bámulatos lelkesedéssel vetette 
magát a küzdelembe és sikerült is az osztrá
kok reprezentánsát legyőznie. Kató győzelmé
nek értékéből mit sem von le az, hogy a ma
gyar staféta, amelynek ő is tagja volt, a vert 
mezőnybe került. Nem tudunk szemrehányást 
tenni hölgyuszó-gárdánknak, hiszen tudjuk 
azt is, hogy Virág Évi és Sípos Manci nem vol
tak fittek és igy nem fejthették ki teljes tudá
sukat.

200 méteres mellúszás.
Indullak’: Bienenfeld Heddy és Puchberger 

Mya (Ausztria), Benkö Margit és Feszt Francis
ka (Magyarország).

1. Bienenfeld Heddy 3 p. 22 mp. 2. Puchber
ger Mya 3 p. 36.4 mp. 3. Feszt Franciska 3 p. 
37 mp. 4. Benkö Margit.

100 méteres hátaszás.
Indultak: Gusti Fleischer, Hilda Konecny 

(Ausztria), Szőke Kató, Vermes Magda (Ma- 
gyarország).

1. Szőke Kató 1 p. 35.8 mp. 2. Hilda Ko- 
necny 1 p. 39 mp. 3. Gusti Fleischer 1 p. 40.6 
mp. 4. Vermes Magda.

100 méteres gyorsuszás.
Indultak: Fritzi Löwy, Buchbinder (AusaUia), 

Sípos Manci, Virág Évi (Magyarország).
1. Fritzi Löwy 1 p. 21 mp. 2. Sipos Manci

2. Tarródy 
nie András

Bárány István (MESE) 2 p. 
26.2 mp.

Géza (MESE) 2 p. 27 mp. 3. Wan- 
(Szegcdi (UE).

Egyéb versenyek.
210 méteres ifjúsági gyorsuazáa. 1. Surányl (NSC) 2 

p. 46.2 mp. 2. Stumpf Kart (Ausztria) 3. Gábory (BBTE) 
— 100 méteres II. oszt, gyorauazás. 1. Nicora (BBTE) 

,1 J>. .99 mp. .2. Andor (MAG). 3. Mészárovit* (NSC), — 
100 méteres I. osztályú hátuszás. 1. Dworzak (Ausztria) 
1 p. 16.8 mp. 2. Bitakey Aladár (Ludovika). 3. Bartha 
Károly (NSC). ........................ ’

Magyarország-Ausztria 7:0 (2:0)
Á magyar csapat, fog először labdát, de 

WenAr lövése félre megy. A magyar csapat le
hetetlen rossz passzokkal dolgozik. Dvorzak 
egymásután fautol, mire a biró kiállítja és 
négyméterest ítél. Vértessy rosszul helyezett 
dobását Kiéin komerre védi. Keserű 11.-őt lö
vés pillanatában benyomják. Végre 2 p 22 mp- 
ben Fazekas a labdát Wenknek adja tovább, 
aki megszerzi a vezetést (1:0). Utána Barta 
mutat be egy szép lehúzást. A 3 p 18 mp. Ho
monnay 11. szabaddobását Vértessy Wenknek 
továbbítja, aki azt vcdhctetlenül belövi (2:0). 
Homonnay II.-öl kiállítja a biró, a 4 méterest

Darányi 1474 cm-re javította a sulylökés 
országos rekordját

A MAC nyerte a Névtelen hősök emlékversenyét
Veröfényes, pompás időben rendezte meg a 

MAC vasárnap délután hagyományos atlétikai 
versenyéi, amelyet a Névtelen hősök emléké
nek szentelt a grifTmadaras gárda. Miként az 
elmúlt években, úgy most is egy kitűnő re
korddal lett gazdagabb a statisztika.

Darányi kitűnő stílusban dobva. 1474 
cm.-rc javította a sulylökés országos re

kordját.
A kitünően rendezett versenyről az alábbiak

ban számolunk be:
100 m. síkfutás. 1. Rózsahegyi (MAC) 11 mp. 2. Odri 

(BBTE) 11.3 mp. 3. Szalay (BBTE) 11.4 mp. Rózsahegyi 
végig vezetve biztosan győzött. Gcrő F. nem indult.

Tárolugrá*. 1. Farkas M. (MAC) 691 cm. 2. Püspöky 
(MAC) 676 cm. 3. Somfai (MAC) 664 cm. Barkas állandó 
jó formája örvendetes.

Sulylökés. 1. Darányi (MAC) 1474 cm., országos re- 
kord! 2. Egri (MAC) 1301 cm. 3. Marvalits (BTC) 1234 
cm. Darányi 1427 cm-cs dobással kezd s folyton javítva 
1433, 1135 cm után ötödik dobásra már 1 cm-rc meg
közelíti a rekordot 1469 em-cs dobással. Utolsó dobása 
azután remekül sikerül s a golyó a rekordon túl 4 cm-el 
ér földet.

400 m. síkfutás. 1. Gcrő M. (KAOE) 50.2 mp. 2. Szalay 
(BBTE) 51.5 n:p. 3. Kriger (BTC) 55 mp Gerő kezd a 
lég jóban s 200 méterig az összés pályaelőnyöket behoza. 
Ili elhúz a t ik pályán (utó Sugártól, mire az 300-nái 
feladja.

Magasugrás. 1. Késmárky (BBTE) 178 cm. 2. Udvordy

Szabó Miklós 1 p. 59'4 mp.-es rekordidővel nyerte 
Budapest 800 méteres ifjúsági bajnokságát

Várnai Béla 400 méteres aj gátfutó-rekordja 59 mp,
MTK-nak vasárnap délelőtt a Hungária-Az , ,___o___

uti pályán, főként 17 éven aluli ifjak részére 
rendezett országos ifjúsági atlétikai versenyé
nek keretében három Budapest-bajnoki szám 
került eldöntésre. A jól rendezett versenynek 
legnagyobb eseménye, hogy

Szabó Miklós (KAOE) 1 p. 59.4 mp.-ea re
kordidővel nyerte Budapest 800 méteres 

tett arra a színvonalra, amelyen a jóval ré
gebbi osztrák hölgyuszósport áll.

. Annál fájdalmasabban érint bennünket, hogy 
Ausztriába vándorolt a néhai Demján Oszkár 
nevére emlékeztető 100 méteres nielluszóbaj- 
nokság. Bárány István természetesen megvédte 
200 méteres gyorsuszóbajnokságát.

A nagy nézősereg előtt lefolyt szövetségi 
versenyről alábbi tudósításunk szól:

1 p. 23.6 mp. 3. Virág Évi 1 p. 24.4 mp.
3 X 100 méteres vegyes staféta.

1. Ausztria A) csapata (Bienenfeld, Fleischer, 
Löwy) 4 p. 36 mp. 2. Magyarország A) csapata 
B) csapata. 4. Magyarország B) csapata.

Végeredmény:
Ausztria győz 23:13 pontarányban.

Kikapott az osztrák pólócsapat, 
de magukkal vittek kárpótlásul 

egy magyar bajnokságot
A szövetségi verseny keretében két bajnok

ság került döntésre, amelyek a következő 
eredményt hozták:

Magyarország 1927. évi 100 méteres mell- 
uszóbajnoksága. (Demján Oszkár-emlékver- 
seny.) Védő: Barta István (III. kér. TVE).

Bajnok: Eugen Wondrowltz (Vienna) 1 
perc 23 mp.

2. Holósi Frigyes (NSC) 1 p. 23.2 mp. 3. Kövesi 
(MTK) 1 p. 23.4 mp.

Magyarország 1927. évi 100 méteres gyors- 
uszóbajnoksága. (Las Torres Béla-emlékver- 
seny. Védő: Bárány ■ István (MESE).

Bajnok:

Relch kapusának' lövi.
A második félidőben hat emberrel ját

szunk, ennek ellenére a 18 p-ben Vértessy ne
héz helyzetből gólt dob (3:0). A 46 percben 
Vértessy négy méteresből szerzi meg az újabb 
gólt (4:0). Az osztrákok erősen támadnak és 
előbb Homonnay, majd Fazekas kornert vét. 
De eredményt az osztrákok nem tudnak elérni. 
Újabb négyméteres, Keserű I. dobja — gól 
(5:0). Homonnay, Wenk, Vértessy összjáté- 
kából utóbbi gólt dob (6:0). Végül is Vértessy 
szép svéd csavarral beállítja az eredményt: 
7.0,

(BBTE) 178 em. 8. Farkas (MAC) 174 cm. Késmárky bi
zonytalanul ugrott. 183 cm-t csak a döntésnél ugrotta át.

11< m. gát. 1. Pőspöky (MAC) 16.3 mp. Indult még 
Somfai és Farkas M., de feladták.

Diszkosz vetés. 1. Marvalits (BTC) 4469 em. 2. Egri 
(MAC) 4186 cm. 3. Bertalan (BBTE) 3825 cm. Marvalits 
biztosan győzött, míg Egri ismét a régi bizonytalan for
májában dobott s két dobását kivéve 37 m-ket dobált.

1SM m. síkfutás. 1. Belloni (MAC) 4 p 09.6 mp. 2. 
Posch (SzTC) 4 p. 18.8 mp. 3. Horváth (BTC) 4 p. 22.9 
mp, Bellor.inak 550-ag Csekey. majd innen 1000-ig Fonyő 
vezetett. Szépen futott a székesfehérvári Posch.

801 m. síkfutás. 1. Szigeti ÍMAC) 2:06.4 mp. 2. Belloni 
(MAC) 2:11 mp. 3. Piros (Cegléd) 2 p. 11.8 mp. Bellon) 
az 1500 m-től fáradtan futott.

Rúdugrás. 1. Karlovits (MAC) 355 cm. 2. Andor (MAC) 
345 cm. 3. Nagy (MAC) 32(1 cm.

3808 m. •iktutás. 1. Nyirfási (SzTC) 9 p. 20.4 mp. 2. 
Ferihegyi (MTK) 9 p. 34.6 mp. 3. Osuszth (MTE) 9 p. 
50 mp. Nyirfási starttól kezdve vezetett s bár Feriehgyl 
fölzárkózott táv közben, ismét elhúzott s 70 méterrel győzött.

Gerelyvetí*. r s«Pes (MAC) 6090 em. 2. Budavári 
(BBTE) 5541 cm. 3. Riedl (Doneg) 4787 cm. Szepesnek 
a harmadik dobása volt a legjobb.
, Névtelen hősök emlékversenye
1 MAC (Császár. Pintér, Tary, Vitéz, Kabáth, Pflspökv. 
Rózsahegyi. Mendelényl. Benedek, Benkc. Gál, Belloni 
Ránk. Farkas M.. Danényi) 13 p. 28.4 mp. 2. BBTE 13 
P. 39.4 mp 3.FTC 14 p. 48. Hatodik emberig a BBTE 
vezetett, de itt a MAC. Bcrtók gyenge futása révén ve
zetéshez jutott a végül 100 méterrel győzött. Az FTC 450 
méterrel 3-ik. A BBTEben Barsi is futott.

ifjúsági bajnokságát.
Rekorderedményt hozott a 400 méteres gát- 

futó-bajnokság küzdelme. A bajnoki győzelmet 
Vdrnai Béla (MTK) ragadta magához, aki ver
senyét 59 mp.-es rekordidő alatt abszolválta.

A magasugrás bajnoki versenve ismét az 
MTK részére érlelt gyümölcsöt. Á bajnoki cim 
Szigetvári István (MTK-KlSOSz) zsákmánya 

lett. A verseny eredményei a következők’:
Bajnoki versenyek.

800 méteres síkfutás. Bajnok: Szabó Miklós 
(KAOE) 1 p. 59.4 mp. Országos Ifjúsági re
kord. 2. Sarkadi Gyula (KAOE) 2 p. 07 mp. 
3. Juhász Sándor (MTK) 2 p. 07 mp. Szabó 
Miklós ideje 400 méterre 57.2 mp.

400 méteres gátfutás. Bajnok: Várnai Béla 
(MTK) 59 mp. 2. Spilák (FTC) 62.3 mp. 3. 
Forrai (BBTE) 63.8 mp.

Magasugrás. Bajnok: Szigetvári (MTK—: 
KISOSz) 160 cm. 2. Mélykúti (MTK) 155 cm.

Egyéb versenyek.
100 méteres síkfutás. 1. Kosival (MAC) 12.4 mp. 2. 

Kárpáti (KAOE) 12.4 mp. 3. Wciszkopf (MTK). — Suly- 
dobás. 1. Róka (BBTE) 997 cm. 2. Csűrös (FTC) 964 cm. 
3. König (MTK) 954 cm. — Távolugrás. 1. Hermann 
(MTK) 621 cm. 2. Mcskó (KISOSz) 570 cm. 3. Kovácsi 
(FTC) 514 cm- — Magasugrás. 1. Jász (KISOSz) 155 cm.
2. Mélykúti (MTK) 155 cm. - 500 méter. II oszt. 1. 
Régner (KAOE) 1 p. 17.1 inp. 2. Badacsonyi (BUTI-:) 1 
p. 19.4 inp —- Rúdugrás II. oszt. 1. Csontos (MTK) 300 
cm. 2. Mélykúti G1TK) 260 cm. — 300 méter. 1. Farkos 
(MÁV) 39.6 mp. 2. Nádujfalvi (MAC-KISOSz) 40 mp. 3. 
Horváth (Vasas). 200 méteres gátfutás. 1. Hermann 
(MTK) 29.4 mp. 2. Wciszkopf (MTK) 32.5 mp. 3. Kacsai 
(MTK).

A még életben levő gyaloglóink 
teljes létszámmal — számszerint 
hárman — indultak az F. T. C. 

versenyén
Az MTK ifjúsági versenye elölt rendezte meg 

az FTC 3000 méteres gyaloglóversenyét. A hal
dokló gyaloglóversenyzésnek három reprezen
tánsa van czidőszerinl: Hóra, az FTC, továbbá 
Janosik és Juhász, a Máv. GSK gyaloglói. Mind 
a három versenyző elindult és a néhány néző 
előlit lefolyt versenyen a régi gyaloglógárda 
egyetlen kiváló tagja. Hóra Ferenc győzött 14 
perc 30 mp. alatt. Második Janosik (MÁV) 14 
perc 33 8 mp. Harmadik Juhász (MÁV) 16 perc 
22.2 mp.

LŐSPORT
Budapesti ügetőversenyek

Két heti kényszerpihenő után vasárnap kezdte meg az 
ügető versenyegylet augusztusi meetingjét. A köhögési 
járvány dacára népes mezönvök indultak és változatos 
sportban volt része. A szokatlanul nagyszámú közönség
nek. A ringben n silány oddszok miatt alig akadt fogadó, 
de annál több játékos ostromolta a totaíizatór kasszá
kat. A vasárnapi versenynapon 85.000 pengős forgalom 
túlszárnyalta az eddigi rekordot. Az ügetők közül leg
jobb kondíciót Zwilingcr, de különösen Maszár gondo
zottjai mutatták.

Részletes eredmény a következő:
I. 1. Kavaller (4) Rauch, 2. Pomoc (114) Moszár F.. 3. 

Ciprus (8) Zwillinger. I. ni.; Egyszeregy. Csárdás, Fur
fangos, Libor, Vétek. - Tót.: 10:73, 21, 14, 33. Olasz 27. 
Küzdelem, .

II. 1. Sári (6) Hauser, 2. Miss Franciska (1%) Novák*
3. Kocogó (1T-- reá) Cassolini. I. m.: Kritikus, Madár. 
Ujkut, Thomzoba. - Tót.; 10:192, 18. 13. 12. Olasz 31. 
Könnyen.

III. 1. Cella (1*4 reá) Kovács J.» 2. Cecília (1*4) No- 
vák. I. in.: Jeritza, Ölti. — Tót.: 10:23 Olasz 10:35. 
Küzdelem.

IV. 1. Knllmegdán (3) Maszár F., 2. Véletlen (p) Zwll- 
linger, 3. Kairó (S) Benkö. I. m. Shimmy, ügető, Dulce 
Tenoré, Babus, Wesndorí. — Tót.: 10:41, 13, 12, 13. r-i 
Olasz 10:41, Könnyen.

V. 1. Horpacs (4) Maszár, 2. Ismina (1%) Seagcr, 3. 
Arvalegény (5) Fityó, I. m.: Végre. Vidor, Heler, Alom. 
— Tol.: 10:68, 20, 18, 23. Olasz 10:46. Küzdelem.

VI. 1. Első Sz. (1’4) Benkő, 2. Nada (1%) Maszár F. 
I. m.: Winning Tickct, Pilger. Bitt schön. — Tót.: 10:24* 
16, 15. Olasz 10:34. Könnyen.

VII. 1. Arnjas (2 reá) Stein, 2. Orion (8) Salgó. I. m.f 
Almos, Puppili, G. Endre bácsi, Guszti. — Tol.: 10:16, 
13, 34. Olasz 63. Biztosan.

Bécsi lóversenyek
I. 1. N'obletnan (3) Szabó L. II., 2. Freyrner (3) Ta- 

kés I., 3. Amarant < 10) Szilágyi. Indult még 9 ló.
II. 1. l’raga (3) Szenté, 2. Mariengold (l*i) Gutái, 3. 

Kontra (2%) Szilágya. I. ni. 4 ló.
III. 1. Lavina (4:10 reá) Schejbál, 2. Inpair (6) Szabó 

L. II., 3. Tábor (6) Milord. I. m.: 3 ló.
IV. 1. Eisberg (4) Takács, 2. Asra (2!*) Schejbál, 3. 

Old Fellow (6:10 reá) Rojik. I. m.: Nimród. Marya II.
V. 1. Ganaa (3) Kovács, 2. Galant (12) Danegger, 3. 

Fraucnlob (6) Scheibnl. I. m.: 7 ló.
VI. 1. Novlllero (3*4) Holubek, 2. Bütykös (314) Eper

jesi, 3. Hunyor (10) Hitschich. I. m.: 4 ló.
VII. 1. Cheri (1’4) Weisz, 2. Lumpért (p) Eperjesi, 3< 

Dzsungel (12) Maciién. I. m.: 2 ló.
Vili. 1. Pommard (1) Rojik, 2. Tantris (2’4) Weckcr- 

maiin, 3. Maraton II. (3) Szabó L. II. I. m.: 3 ló.
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