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Letartóztatták Forgács Anna férjét, 
dr. Erdélyi Bélát és dr. Gáldy Máv. főfelügyelőt 
a fiatal színésznő titokzatos halála ügyében
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A klagenfurti törvényszék megkeresésére tegnap este 
a rendőrségre került dr. Erdélyi, Gáldy Nándor pedig 

vasárnap önként jelentkezett

Exhumálták a holttestet, hogy megállapít
sák mérgezés vagy belső vérzés ölte-e meg 

Forgács Annát
X főkapitányság őrizetes cellájának a va 

ssárnapra viradó éjszakán olyan lakója volt, 
akinek őrizetbevétele valósággal megdöb
benést keltett. Erdélyi Béla dr., a tragikus 
módon elhunyt Forgács Anna színésznő 
férje került a rendőrségre

az osztrák hatóságoktól érkezett meg
keresés alapján,

amely szomorú szenzáció központjába jut
tatta a fővárosi társaságokban ismert fiatal 
vállalkozót. A megkeresés kapcsolatba 
hozza személyét felesége halálával, aki 
tudvalévőén egy héttel ezelőtt egy ausztriai 
fürdőhelyen kirándulás közben lezuhant a 
hegyi útról és meghalt. Az osztrák ható
ságok kérésére a budapesti rendőrség foga
natosította az őrizctbevételt, de már az 
első pillanattól kezdve komoly és fontos 
adatok állnak rendelkezésre, amelyek mind 
•ízt bizonyítják, hogy Forgács Anna vélet
len szerencsétlenség áldozata lett. Az eddigi 
jelek a rendelkezésre álló adatok szerint, 
Erdélyi Béla dr.. akit felesége halála 
amúgy is mélyen lesújtott, teljesen ártat
lanul került ke'lemetlen helyzetébe és csak 
a véletlen tragikus összejátszása okozta, 
hogy ilyen még elképzelni is szörnyű eset
tel kapcsolatban került a neve a nyilvános
ság elé a család egyik barátjával, Gáldy 
Nándor dr. MÁV főfelügyelővel együtt, aki
nek nevéről szintén megemlékezett az 
Ausztriából érkező megkeresés. Lehetséges 
azonban, hogy a közeli órák eseményei, és 
a klagenfurti törvényszék által jelzett Írás
beli megkereséshez csatolt állítólagos bizo
nyítékok más világításba fogják helyezni az 
egész ügyet. A minden részletében izgalmas 
eseményről a Hétfői Napló tudósítója az 
alábbiakban számol be.

A tragédia első híre
Forgács Annál, a fiatal színésznőt, aki a 

Magyar Szinház, majd a Belvárosi Színház 
színpadán tűnt fel, ez év elején feleségül vette. 
Erdélyi Béla dr.. Erdélyi Márk fővárosi gép
gyáros fin. A házasság óla visszavonult a szín
padtól. Nemrégiben különös hírrel kapcsolat
ban szerepelt a neve. Elterjedt a híre, hogy 
megmérgezte magát, pár nappal később nzon- 
ban maga és n férje is a leghatározottabban 
meg áfollák ezt és kiderült, hegy egyszerű 
gyomormérgezésről volt szó. Erdélyt Béla dr., 
akinek gözekc-bérszénló vállalata van, olasz
országi kereskedelmi képviseletekkel is foglal
kozik. Két hónappal ezelőtt nyaralni vitte fe
leségét. A kniinlhia? Millstilt am See-he utaz
tak. Erdélyi innen üzl ti ügyei elintézésére 
Qlaszorszáaba utazott, majd maga is vissza

tért a fürdőhelyre. Forgács Anna több leve
lezőlapot küldött budapesti ismerőseinek és a 
nyaralóból küldött üdvözletek arról számoltak 
be, hogy

kitünően érzi magát s jó hangulatban van. 

Megdöbbentő volt azután a hir, amely a múlt 
hét csütörtökjén érkezeit Budapestre Forgács 
Anna apjához, Feuer Gézához, a Menetjegy
iroda igazgatójához. Erdélyi Béla küldte a táv
iratot s arról számolt be, hogy Forgács Annál 
halálos szerencsétlenség érte,

séta közben lezuhant egy hegyi ösvényről 
és halálra zúzta magát.

A megdöbbentő hírről értesültek Erdélyiek is. 
A két család tagjai közül Erdélyi Márkné, vá

Az osztrák hatóság nyomozása
Időközben Millstatt am See-ben a csend

őrség szokás szerint megindította a vizsgá
latot a halálos szerencsétlenséggel kapcso
latban. Ottani kihallgatásán Erdélyi Béla 
dr. elmondotta, hogy augusztus 20-án, 
szombaton, Szent Islván-napján sétára in
dult feleségével. Negyedórányira jártak a 
fürdőhelytől, mikor egy hegyi sétány éles 
kanyarodójánál véletlenül megcsúszott For
gács Anna lába és

még mielőtt elkaphatta volna, lezuhant 
az alattuk tátongó mélységbe.

Látta, hogy nem tud segíteni rajta, vissza 
rohant a faluba, segítséget hozott, mire 
azonban megérkeztek, felesége föltápászko- 
dott a földről s az alsó ösvényen át feléjük 
indult. Arcán kisebb zuzódások voltak, ko
molyabb sérülés azonban nem látszott 
rajta és

a szerencsés megmenekülésnek örvend
ve mentek együtt vissza a községbe.

Itt megvizsgálta az orvos, de nem talált 
rajta komolyabb sérülést. Forgács Anna 
ágyba feküdt, anélkül, hogy rosszullétrő! 
panaszkodott volna. Három napig szemmel- 
láthatóan elég jól érezte magát, a negyedik 
napon azonban

hirtelen meghalt.
A csendőrségen több tanút hallgatlak ki, 
majd az ügyészség vette át a vizsgálat irá
nyítását és újra kihallgatta Erdélyit, más
nap pedig az ottani biróság vezetője előtt 
lett vallomást.

A hatóság megadta a szabályszerű teme
tési engedélyt 

és pénteken, augusztus 26-ón eltemették.
A temetésen resztvettek a nyaralók közü'. 

lamínt Feuer Géza és felesége azonnal vo
natra üllek és Millstatt am See-be utazlak. 
Szombaton mór távirat érkezett tőlük a buda
pesti hozzátartozókhoz, akikkel közölték, hogy 
pénteken,

augusztus 26-án az osztrák fürdőhely csön
des kis sirkertjében eltemették a tragikus 

véget ért fiatal uriasszonyt.

Mig a család a tragédia helyén tartózkodott, 
rengeteget foglalkoztak a halálesettel kapcso
latban a főváros társasági életében ismert fia
tal házaspárral. Szóba került az is, hogy Er
délyi Béla tízezer dollárra biztosította felesége 
életét cs teljesen érthetetlen módon sokszor 
emlegettek a biztosítás ügyét.

mindazok, akik Erdélyiék társaságához tar
toztak és a néhány hetes együttlét alatt 
megtanulták szeretni és tisztelni a fiatal 
uriasszonyt. Részivel! a temetésen a Fciter- 
család egyik jóbarátja, Gáldy 
Máv. főfelügyelő 

Nándor dr., 
szabadságéi-is, aki nyári

Erdélyi Béla elmondja a szerencsét 
lenségr pontos és

A főkapitányságon azután csakhamar tisztá
zódott, hogy miért volt szükséges Erdélyi Béla 
dr. előállítása és mi az, ami őt megdöbbenést 
keltő kellemetlen helyzetébe hozta.

A klagenfurti országos törvényszéktől teg
nap megkeresés érkezeit a budapesti főka
pitánysághoz, amelyben dr. Erdélyi Béla 

és dr. Gáldy Nándor elfogatásit kérték.

A megkeresés alapján Erdélyi Bélát kihallgat 
Iák, őrizetbe vették és éjszakára a földszinti 
őrizetes cellába helyezték el. Még az éjszaka 
folyamán megjelent a főkapitányság központi 
ügyeletén Forgács Anna édesapja is azzal, 
hogy hallott az előállításról, ezért kötelessé
gének tartja, hogy vallomást tegyen. Az ügyelet 
vezető rendőrlanácsos előtt részletes vallomást 
lett arról, hogy minden körülmény ellentmond 
annak, hogy leánya erőszakos halállal halt 
volna meg, maga is lent járt Millstatt am See- 
ben, ahol

azt a benyomást szerezte, 
lelten szerencsétlenség

Vasárnap reggel Szrublún 
esős maga elé vezettette dr.

hogy leánya vé- 
áldozata lelt.

Dezső rendőrlaná-; 
™ .... ........................... -- Erdélyi Bélát é-,
részletesen kihallgatta. Erdélyi, akit nz egy éj
szakai fogság rendkívül megviselt, halálsápadt 
arccal, izgntottan állt a rendőrtanácsos elölt és | 
időnként cicicsukló hangon tette meg valló ,ncm

nak egy részét szintén Millstatt am See-ben 
töltötte. A tragédiától mélyen sújtott család 
a temetés után visszaindult Budapestre. 
Szombaton reggel indullak Budapest felé, 
Villachon keresztül, Gáldy pedig még pén
teken este elutazott Bécs felé, hogy először 
olt intézze cl hivatalos ügyét s onnan akart 
visszatérni Budapestre. A siófoki állomás
ról, mig a vonat állt, Erdélyi Béla felhívta 
telefonon egy barátját, Darvay János dr. 
ügyvedet, akivel különböző ügyekben akart 
tárgyalni s megkérte őt, hogy

várjon reá a délivasutl pályaudvaron.
Darvay dr. ki is ment a pályaudvarra. Este 
féltizenegykor érkezett be a vonat. Mikor 
Erdélyi leszállt, melléje lépett két ur :

— Államrendőrsegi detektívek vagyunk, 
szíveskedjék követni a főkapitányságra.

Erdélyi dr., aki természetesen nem tudtd, 
miért keresik, szó nélkül autóba ült és a 
delektivekkcl együtt a főkapitányságra 
ment.

hiteles történetét
mását. Az érvek egész sorát sorakoztatta fel 
bizonyítására, hogy felesége szerencsétlenség 
következtében halt meg.

— Augusztus húszadikán, szombaton, kettes
ben sétára indultunk — kedte vallomását. —- 
Negyedórái séta ulán egy hegyi ösvényre ér
tünk. Itt egy éles kanyarodó van, amelynél 
már több Ízben történt szerencsétlenség és a 
sétálók lezuhantak. Tragikus véletlen, hogy 
szerencsétlen feleségem éppen ennél n kanya
rodénál megcsúszott a hangos kiáltással lezu
hant. Én utánakaptam, de már nem értem el

megdermedve láttam, hogyan zuhan le a 
tizennyolc méter mély szalmdékba.

— Segítségért kiáltoztam, de senki sem hal
lotta meg. Rémülten futni kezdtem a falu felé, 
a Sce-villához rohantam, ahol laktunk, fellár
máztam a vendégeket, elökcritetlem a tűzoltó
kat, autóra ültettem őket és robogva indultunk 
a baleset helye felé. Mikor a szakadék szélére 
érkeztünk, mindnyájunk legnagyobb meglepe
tésére nz.t láttuk hogv feleségem a szakadék 
alján elhúzódó keskeny ösvényen áll már.

i Nem vesztette el eszméletét, föltápászko- 
i .inti n ót miri* tr ■ megérkeztünk,

felénk.
dolt a földről és mire ír* 

már lassan közeledett

— A tűzoltók és a társaság segítségére 
volt szükség, magam 

már
támogattam az
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autóhoz, beültettem és hazavittem a villába. 
Mig orvosért szaladtam, egy olt nyaraló buda
pesti uriaszony, Löm Zoltán bankár felesége 
és két leánya ápolták. Csakhamar megétkezett 
az orvos és megvizsgálta. Megállapította, hogy 
a derekán és a felső lábszárán szenvedett zú
zott sérüléseket, azonkívül a fején a fül mö
gött, valamint a szív felett lehetett horzsolá
sokat látni. Először a fürdőorvos vizsgálta 
meg, azután a községi orvos. Mindketten meg
nyugtattak, hogy nem történt komolyabb baj. 
Feleségem is a helyzethez képest jó hangulat
ban volt és

maga kért, hogy n balesetről ne értesítsem 
szüleit, nehogy megijedjenek.

Vasárnap, hétfőn és kedden naponként né
hány óráig fenn volt, de ekkor is a szobában 
tartózkodott, a nap legnagyobb részét azon
ban gyöngélkedve az ágyban töltötte.

— Szerdán délben tizenkét óra tájban — 
folytatta vallomását — nyugodtan pihegve fe
küdt nz ágyon. Láttam, hogy elaludt. Kimen
tem a szobából és néhány ismerősömmel 
együtt a strandra mentünk. Alig egy óra múlva 
érkeztem vissza dr. Gáldy Nándorral együtt.

Mikor benyitottam a szobába és közel lép
tem az ágyhoz, rémülten vettem észre, 

hogy feleségem nem lélekzik.
— Ijedten szóltam Gáldynak, aki orvosért

Gáldy Nándor dr. jelentkezik a rendőrségen
Mig Erdélyi kihallgatása tartott, megjelent 

a főkapitányságon Gáldy Nándor dr., MÁV 
főfelügyelő, akiről

szintén megemlékezett a klagenfurti 
törvényszék megkeresése.

Elmondotta, hogy tegnap érkezett Buda
pestre, s ma reggel a családtól hallotta, hogy 
mi történt. Tőlük tudta meg, hogy az ö 
neve is forgalomba került s ezért köteles

Titokzatos halálról beszél 
a vasárnapi klagenfurti sürgöny

A kihallgatások alatt telefónon értesítet
ték Bérsen keresztül n klagenfurti orszá
gos törvényszékei a Budapesten történt 
{reményekről. Ezzel egyidöben

újabb távirat érkezett Klagenfurtból, 
amely még mindig nem teljes részletesség
gel, de nagyjában maguarázatátadja annak, 
hogy •

mivel indokolják a letartóztatás kérését.
Az újabb jelentés szerint névtelen feljelen
tés érkezett, amelynek alapján szombaton,

a temetés után következő napon exhu
málták a holttestet, felboneolták és azt 
állapították meg, hogy a halált szlvbé- 

nulás okozta.
A halóinak ez a módja pedig — a felteve- 
sek szerint —

mérgezés következtében állt be.
Hogy egész pontosan mire alapítják ezt a 
feltevést, az értesítés szűkszavúsága és egy 
valószínűleg hibásan irt szó következtében 
nem lehet pontosan megállapítani.

A délelölt folyamán
telefonon is felhívta a klagenfurti rend

őrség a főkapitányságot
és ezúton is előterjesztette azt a kérelmét, 
hogy

tartóztassák le Erdélyi dr.-t és Gáldy 
dr.-t.

A kkagenlurti rendőrség Erdélyit 
gyanúsítja, hogy

megmérgezte feleségét,

tnig Gáldyt 
bűnpártolással vádolja.

A telefonbeszélgetés során bejelentették, 
hogy

bizonyítékaikat haladéktalanul eljuttat
ják a budapesti rendőrségre.

A főkapitányságon a kihallgatások aluli 
iöhbizben összeültek tanácskozni a sérülési 
osztály vezető tisztviselői, hogy mérlegeljék 
az újabb távirat alapján előállott helyzetet 
és megbeszéljék, hogy milyen irányban 
folytassák tovább a vizsgálatot. Szrübián 
Dezső és Győr ff y Aladár tanácsosok, akik 
a nyomozást irányítják, vasárnap többször 
megjelentek Szeszlér Hugó fökapitány- 
helycllesnel, aki a szabadságon lévő főka
pitány helyett vezeti a rendőrséget és ta
nácskozást folytattak vele. Ebben a pilla
natban az a helyzet, hogy biztos következ
tetéseket mindaddig nem lehet levonni, 
mig meg nem érkezik a klagenfurti elfo
gató parnnes, amelyhez csatolva lesznek 
azok nz adatok, amelyek az ügy részleteit 
pontosan megvilágítják.

A védő nyilatkozata
A Hétfői Napló munkatársa megkérdezte 

Darvay János dr. ügyvédet. Erdélyi Béla védő
jét. aki nz eseménnyel kapcsolatban a követke
zőket mandolin:

— Editig még nem volt alkalmam betekin
teni az iratokba, pontosan nem is tudhatom, 
miért történt az őrizclbevétel Valószínű, hogy 
névtelen följelentés alapján. Véleményein sze
rint egyébként ilyen megkeresés alapján nem 
lehet letartóztatni védencemet A külföldről ér

azzal

szaladt. Pár pillanat múlva már ott volt az 
orvo«. de csak azt állapíthatta meg, hogy m- 
"Tclakiiamar összegyűllek az ismerős fltaM- 
vendégek, valamennyien “'^'Jobbeme ,, , , sárssuBSS 

- fs* íüt- 
a Mie-csolid, GdWll dr. és míg mások. Az or- 
vosi megállapítás szerint

sérülés következtében előállott lap
pangó belső vérzés "kozla swreneséllen 

feleségem halálát.
Pénteken kiadták a temetési engedélyt és még 
™! anapon örök nyugalomra helyeztük. 
Szombaton indultunk vissza ^ap'stre, ahol 
már a pályaudvaron várták a detektívek és eW 
állítottak. Mást nem tudok mondám «,'** J 
rettentő szerencsétlenségről, amely teljesen 

° Szrübián tanácsos kérdésére azután elmon

dotta, hogy
házasságra lépése után három nappal kő
től! életbiztosítást a Frankfurti Biztosító 

Intézetnél
és júniusban fizette utoljára az esedékes har
minc dollárnyi dijat. A biztosítást felesége és 
jóbárataj unszolására kötötte.

gégének tartja, hogy jelentkezzék.
A rendőrségen azonnal megkezdték 

Gáldy kihallgatását le.
Erről azonban csak annyi szivárgott ki, 
hogy ő setn tud egyebei mondán, annál,
hogy mikéül történi « szerencsétlenség és 
hogyan telt el a lezuhanást kővető.négy 
nap és hogyan vették észre a halál bekovet- 

kezését.

kezd hasonló megkeresések esetén csak kW- 
földi állampolgárra vonatkozik az őn* 
vétel, magyar állampolgár dlen •«”>>«?* 
szabályszerű elfogatóparancs megérkezése eláll 
nem lehel ilyen intézkedést foganatosítani. A 
mef/kerc.és csuk annyit /elint, mmt eSS lel- 
jelenít, és ebben az cselben csak akkor v:un 
helye az őrizctbevételnek, ha megfelelő bízó- 
nyitékok állnak rendelkezésre.

Darvay János dr. különben vasarnap dél
előtt beadványt nyújtott át az ügyészségen, 
amelyben kifejti jogi véleményét és 

tiltakozik az őrizetbevétel ellen.

Beszélgetés Forgács 
Anna szüleivel

Az Attila-utca 8. számú házban laknak For
gács Anna szülei. Édesanyja és apja fogadják 
a Hétfői Napló munkatársát. Feuer Géza akit 
szemmelláthatóan megviseltek az izgalmak, 
röviden csak ezeket mondja:

__ Kijelentem önnek, hogy határozott meg 
gvőződésem szerint sajnálatos szerencseUenség 
áldozata lett a leányom, minden más amit eh
hez hozzáfűznek, csak valótlan kombináció.

Forgács Anna édesanyja, a kedves, finom
arcú, őszhaju uriasszony, könnyező szemekkel 
szól közbe: _ „

— Rettenetes. Nőin elég, hogy szörnyű sze
rencsétlenség ért bennünket, még ilyen meg
hurcoltatással is jár.

Hlgyjék cl, hogy csak szerencsétlenség tör
tént, hiszen ml, a szülei Is meg vagyunk 

erről győződve.
Erdélyi Béla édesapja, Erdélyi Márk gép

gyáros. szintén kétségbeesett hangon beszél a 
helyzetről, amelybe szerinte ártatlanul került 
íia és családjának barátja, Gáldy Nándor, a ki
fogástalan, korrekt úriember. A mérgezésre vo
natkozólag elmondotta, hogy

Forgács Anna állandóan altatószereket 
használt és ezért nincs kizárva, hogy beteg
sége alatt csillapítóul nagyobb adagokat 

vett be és igy történt a szerencsétlenség.
Erdélyi egyébként visszaemlékezve arra, hogy 
a szerencsétlenség helyén ott volt Löm Zoltán 
bankár felesége és kél leánya, akik később 
ápolták Forgács Annál, vasárnap délben sür
gönyt küldött Millstatt am Secbe és 

táviratban kérte Löwéket, hogy azonnal jöj
jenek Budapestre, 

mert azt akarja, hogy ők is vallomást tegye
nek, amely ugyancsak fia ártatlanságát fogja 
bizonyítani.

A Hétfői Napló munkatársa, hogy megáila- 
pitsa, milyen ok tette szükségessé a klagenfurti 
hatóság intézkedéseit, érdeklődött a Frankfurti 
Biztosítónál, ahol azt a választ adták, hogy

• vállalat semmiféle eljárást nem tett 
folyamatba

és minden olyan hir. amely ezzel kapcsolatban 
elterjedne, nem egyéb egyszerű koholmánynál.

Érdeklődik a bécsi 
rendőrség

A késő éjszakai órákban
■ wlcni rendőrigazgatóság telefonon ér
deklődött ü budapesti rendőrfőkapitány

súgnál
aziránt, hogy Erdélyi Béla dr., aki Forgács 
Anna színművésznő meggyilkolásával gyanú
sítható, letartóztatásban van-e Budapesten, 
ki érdeklődésre n főkapitányságon telefonon 
közöltél. Erdélvi Béla dr. és Gáldy Nándor 
fírizetbrvilelét.' A főkapitányság egyben kérte 
n wíeni rendűrigazgalóságot, hogy

h nyomozás sürgős Icfolytnthatása érde
kében a boncolási jegyzőkön) vet a az ira
tokat soron kívül juttassa el Budapestre. I

A pápa döntött:
Serédi Jusztin szerzetes lesz 

Magyarország uj hercegprímása
A Vatikán a magyar kormánnyal való megegyezés 

alapján döntött Serédi Jusztin mellett
Berlin, aug. 28.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Rómából érkezett jelentés 
szerint XI. Pius pápa meghozta dönté
sét a magyar hercegprimási szék betöl
tése tárgyában.

A pápai döntés szerint Magyaror
szág uj hercegprímása dr. Serédi 
Jusztin bencésrendi szerzetes lesz.
A római jelentés közli, hogy a pápa 

a magyar kormánnyal folytatott előzetes 
megbeszélések eredményeként hozta 
döntését. Serédi Jusztinián kinevezését 
még e héten hivatalosan is publikálják. 

Sz. J.

Berlini tudósitónk jelentését vasárnap 
este közöltük a kormányhoz közelálló he
lyen, ahol a hirt nem erősítették meg, de 
nem is cáfolták. Beavatott kereszténypárti 
körökben viszont a Hétfői Napló munka
társa előtt olyan kijelentéseket tettek, ame
lyek szerint

Serédi Jusztinián kinevezése befejezett 
ténynek tekinthető.

Alkalmunk volt ugyanis erről a kérdésről 
beszélgetést folytatni

a római katholikus egyház egyik leg
kiválóbb vezéregyéniségével, aki az or
szágos politikában is vezetőszerepet ját

szik.
Előkelő informátorunk, aki a Keresztény 
Gazdasági és Szociális Pártnak képviselő
tagja, a következő érdekes megjegyzéseket 
fűzte Serédi Jusztinián kinevezési híréhez:

— A pápa azt nevezi ki Magyarország 
hercegprímásául, akit akar, természetesen 
előbb meghallgatja a magyar kormány vé
leményét; ügy ttrdom, hogy ezúttal is az 
történt. Amikor Csernoch János meghalt, 
mindjárt Serédi Jusztin neve került előtérbe. 
A szentszéknél komolyan más név elő sem 
fordult. Serédi Jusztin dr., aki a római 
Sanct Anselm bencésakadémia tanára, hosz- > 
szu éveket töltött a vatikáni udvarban, a 
pápa közvetlen szolgálatában. Három pá-1 
pát szolgált: X. Piust, XV. Benedeket és1

A belügyminiszter fegyelmi 
vizsgálattal fenyegette meg a polgár
mestert az adminisztráció gyorsítása 

érdekében
Az ügyiratokat tizenöt nap alatt kell elintézni

A belügyminiszter minden tekintetben üdvös 
és a célzott eredmény elérése végett szokatla
nul szigorú hangú rendeletet adott ki a napok
ban az adminisztráció gyorsabb menetelének 
biztosítása érdekében.

A közönség soraiban általános a panasz, 
hogy a hatóságok kérelmeiket, amelyekkel hoz
zájuk fordulnak, indokolatlan lassúsággal inté
zik el, ugy, hogy egy-egy beadvány adminiszt
ratív eliutézése néha évekig is eltart. Különösen 
késedelmes azoknak az ügyeknek elintézése, 
amelyeknek több hatóságot kell inegjárniok. 
Ezekben az ügyekben intézett leiratot a bel
ügyminiszter a polgármesterhez, akit felszólí
tott, hogy a jövőben

a legrövidebb Időn belül intézzék el 
s küldjék vissza a városi hatóságok a minisz
tériumból érkező aktadarabokat. Hogy rendel
kezésének kellő nyomatékot is adjon, szigorú 

fegyelmi felelősségrevonással fenyegette 
meg a polgármestert

az cselre, ha a főváros nem tesz eleget a ren
deletnek. A belügyminiszter leirata többek kö
zött a következőket tartalmazza:

— A gyakran sürgős természetű ügyek is 
legtöbbször azért»nem részesülnek érd mi vég
leges elintézésben a minisztériumban, mert az 
alárendelt halóságok az intézkedés és jelentés
tétel céljából megállapított határidőt nem tart
ják be, sőt a sürgetéseket is válasz nélkül hagy
ják. Az alárendelt hatóságoknak ez a késedéi- 
mes, sokszor hanyag eljárása nemcsak az egyes 
ügyek szempontjából sérelmes, hanem fegyt- 
lembontó nemtörődömségre vall a felettes ha
tóságok rendelkezései iránt. A köz- és magán
érdekekéi egyaránt súlyosan -'rinlő késedelmek 
hátrányainak kiküszöbölése céljából a jelentési 
határidők uj szabályozására és a késedelem 
esetén követendő eljárásra

XI. Piust. Mindháromnak egyaránt ked
vence volt, de különösen nagyTabecsüli őt 
Gasparri bibornok, a Vatikán államtitkára, 
kihez Serédi Jusztint régi barátság fűzi. 

Gasparri a legfőbb pártfogó. Serédi Jusztin 
egyébként kiváló egyháztörténész, akáfl 
csak maga a pápa. A nagy egyházi kódex 
történelmi alátámasztását tartalmazó részeií 
Serédi Jusztin irta, aki az egyházi közigaz
gatásnak legkitűnőbb szakembere és cbbeií 
a kérdésben ő a Vatikán legfőbb tanács
adója. Régi római ember. A háború alatt* 
amikor a pápa sokszor napokon keresztül 
elzárkózott magántermeibe, egyedül Gas
parri bibornoknak és Serédi Jusztinnak 
volt hozzá bejárása. Ilyen körülmények kö< 
zött egészen természetes, hogy csak Serédi 
Jusztin jöhetett a pápa előtt számításba ak
kor, amikor a magyar primási széket be 
kellett tölteni. A szentszék érdeklődött a mai 
gyár kormánynál, hogy van-e kifogása Sei 
rédi Jusztin pápai kinevezése ellen. A kori 
mány nem emelhetett kifogást, hiszen Se-* 
rédi Jusztint csak legutóbb nevezte ki éri 
demei elismeréséül kormányfőtanácsossá.

__  Nagy érdeme a pápa előtt Serédi Juszi 
tiniánnak az is, hogy mindig távoltartotta 
magát a politikától. Soha nem politizált, ki
zárólag egyházi kérdésekkel foglalkozott! 
tudománnyal és hitéleti gyakorlattal. Szent
életű ember, akinek magánélete is például 
szolgálhat. Serédi Jusztin 43 éves és még 
Csernoch János életében utódjául volt kisze
melve.

Előkelő informátorunk éppen e megálla- 
pitások alapján azt a következtetést vontai 
le, hogy maga is azt hiszi:

a magyar primási szék betöltésének 
kérdése elintéződött, Serédi Jusztin 

lesz Magyarország uj hercegprímása.
A Hétfői Naplónak ez az értesülése feli 

tűnést fog kelteni a kérdés érdemi jelentő
ségétől függetlenül azért is, mert a személyt 
illetően legutóbb ellentétes híradások jelen
tek meg.

Hannauer A. István váci püspök nevét 
emlegették — még vezető egyházi körökben 
is — legújabb komoly jelöltként, mint akii 
ben megegyezés jöhet létre a pápa és a m.a- 
gyar kormány között.

uj rendszert léptettem életbe.
További végrehajtást nem igénylő, csupán egy
szerű felvilágosítást, véleményt, adatok közlé
sét, iratok felterjesztését kívánó rcndeleteknél 
a jelentés megtételére

tizenöt napot kell megszabni.
Általában ilyen határidőt kell kitűzni a sürgő
sebb természetű ügyekben is, ha az ügy termé
szete még rövidebb terminust nem kíván. Ha a 
kitűzött terminusra az utasított hatóságoktól 
jelentés nem érkezik, csak egy ízben lehet azt 
megsürgetni. E

sürgetésre újabb négynapi határidőt 
szabok meg. Ha ez a sürgetés is válasz nélkül 
marad, a hatóságokhoz újabb sürgetés nem 
megy, hanem

a főpolgármestert fogom értesíteni
a sürgetés eredménytelenségéről s felhívni, fi
gyelmeztesse az érdekelt hatóság vezetőjét* 
hogy az ügyre vonatkozóan 4S óra alatt tegye 
meg jelentését, különben a mulasztásért 

fegyelmi utón fogom felelősségre vonnL
Ha a bejelentés erre az újabb határidőre sem 
érkezik be, a polgármester ellen a fegyelmi éli 
járást megelőző vizsgálat kivétel nélkül, min
den egyes esetben el fog. rendeltetni. Felhívom, 
hogy ezekhez a rendelkezésekhez alkalmaz
kodva, előadóit és alárendelt hatóságait meg
felelően utasítsa.

A polgármester a belügyminiszteri leirat vé
tele után, annak tartalmáról sürgős körrende
letben értesítette a tisztviselőket, egyben maga 
is gondoskodott az adminisztráció gyorsításá
ról, a hatói idők pontos betartásáról.

Dr. IC ft JQBCSV szakorvos
rendel 10-4 és 7-8-tg
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A „Detroit büszkesége66 
átrepülte az Óceánt 

és vasárnap reggel meg
érkezett Londonba

Böhm Géza n székesfehérvári iparosság ne
vében szólalt fel s fejezte ki ragaszkodását Ha
dik mellett, majd Bartha Artúr a kárpitos-, 
paplan- és paszományiparosok szövetségének 
elnöke mondott beszédet, melyben szenzációs 
leleplezést tett:

— Tudom, — mondta — hogy
Pálffy Dánielnek mindig az volt az ambí
ciója, hogy az löksz élére kerüljön. Pálffy 
Dániel volt az, aki tápot adott az löksz el

leni támadásra.
— Az ország iparosságának neru szabad túr

ni, hogy Pálffy Dániel továbbra is az iparosság 
élén maradhasson, mert Pálffy Dániel volt az, 
aki az Iposz igazgatósága és vigrehajlóbízolt- 
ságn ellenére >

keresztülvitte puccsszerűié# azt, hogy az 
Iparosságnak nem két képviselője Jutott be 
a felsőházba, hanem csupán egy: egyes- 

cgycdiil lí maga Pálffy Dániel.

London, augusztus 28.

(A Hétfői Napló tudósítójának jele lése.) A reggeli őrlikban érkezett meg 
a jelentés, hogy a „Detroit büszkesége44 átrepült Plymouth felelt. Reggel 10 óra 
55 perekor pedig

leereszkedett a croydoni repülőtéren, 
ahol az összegyűlt közönség lelkes ujjongással fogadta a repülőket.

A csepeli gyilkos lakótársnőjét 
elbocsájtották a rendőrségről

London, augusztus 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának jelen

tése.) William Brock és Edward Schlee, 
akik tegnap Old Orchardból a „Pridc 
of Detroit“ (Detroit büszkesége) nevű 
egyefedeles repülőgéppel a világ körül-, 
repülésére indultak, szombaton reggel 7 
óra 44 perckor

a newfnndlandi Harbour-Gracehan 
startoltak az Atlanti Óceán átrepülé- 

sére.
Útjuk legközelebbi célja London volt. 
A két amerikai repülőnek kétségtele
nül merész volt a vállalkozása, már 
azért is, mert

az Óceán felelt az idő nagyon ked
vezőtlen volt az átrepiilésre,

de az amerikai közvélemény mégsem 
értékeli oly nagyra, mint Chamberlin 
és Lindbergh vállalkozását, mert a pi
lóták az amerikai szárazföldről elindul
ván, Newfundlandban leszállónak. Har- 
bour Grace Newfundland legkeletibb

részén van és igy legközelebb van 
Európától. így is azonban

3500 kilométert kellett megtennie a 
„Detroit büszkeségéinek.

Schlee vagyonos iparos és Brock hi
vatásos pilóta. Londonból a két pilóta 
Stuttgartba akar repülni, aztán Bel
grádiján és Konstantinápolyban fog le- 
Szállni.

London, augusztus 28.

(Wolff.) Brock és Schlee repülök, akik 
ma délelőtt Londonba érkeztek, világkörüli 
ütjük első szakaszát alig 2i óra alatt lelték 
meg. Egyfedelű repülőgépük szép, verőle-, 
nyes időben nagy sebességgel közeledett a 
croydoni repülőtér felé, ahol többszáz főnyi 
embertömeg lelkes ovációja közben telje
sen simán szállott le. A repülőket meg
érkezésükkor a hatóságok képviselői fogad
ták és üdvözölték, majd autókon nyomban 
Londonba mentek. Elmondották, hogy ki
tűnő ütjük volt, mindamellett fáradtaknak 
érzik magukat. Útjuk második szakaszára 
valószínűleg holnap reggel 8 órakor indul
nak.

Az iparosszövetségek 
vasárnap tűntető-gyülést 

tartottak Hadik gróf mellett
Az értekezlet elítélte a multheti székesfehérvári 
„puccsszerű támadást" — A gyűlés egyik szónoka 
szerint Pálffy Dániel adott tápot az IOKSz elleni 

támadásra
Vasárnap délelőtt az Iparosok Országos Köz

ponti Szövetsége kötelekébe tartozó vidéki szö
vetkezetek népes értekezletet tartottak a Buda
pesti Kereskedelmi és Iparkamara Baross-ler- 
mében. Az értekezleten az ország számos vidéki 
iparosszervezeténck kiküldöttjei jelentek meg, 
hogy állást foglaljanak a múlt vasárnapon 
Székesfehérvárott történt iparosgyiilés esemé
nyeivel szemben s hogy

bizalmukról biztosítsák az löksz elnökét, 
gróf Hadik Jánost, akit a székesfehérvári 
gyűlés alkalmával a gyűlés egyrészc élesen 

megtámadott.

Topor Endre, az értekezlet elnöke, megnyitó
beszédében röviden vázolta az értekezlet 
összejövetelének célját, majd Somló Jenőnek, 
az Egyesült Fővárosi Műbútorasztalosok Sző- 1 
vétke Jete tagjának, az értekeziet előadójának 
adta át a szót.

Somló Jenő előadói beszédében rámutatott 
arra, hogy a magyar iparostársadalom vezérét 
méltatlan támadás érte Székesfehérvárott, ahol

puccsszerűen készítette elő egy csoport a 
támadást.

ügyeibe n Szövetkezet kötelékébe néni tar
tozó Iparosok felvonultatásáról illetékte

lenül beavatkozzék.

Eltemették az áldozatokat
A csepeli borzalmas kettős gyilkosság 

ügyében vasárnap befejezte a nyomozási a 
rendőrség.

Kurucz Gvörgv két napig tarló kihallga
tása alatt feltűnő nyugalommal viselkedett. 
Közömbös arckifejezéssel állt Mészáros 
István rendőrfogalmazó elölt és kérdéseire

egykedvűen mesélte cl újra a kettős 
gyilkosság szörnyű részleteit.

1919 óla lakik Csepelen, mindig rendes, 
munkásember volt, — mondotta. Először 
a kikötőépilésnél dolgozott, később a töl
ténygyárba kerüli. Nem ivott, nem dohány 
zott, békés, csöndes ember volt de a gyil
kosság éjszakáján, mikor rájött, hogy meg
csalják, annyira erőt vett rajta a felindulás, 
hogy nem tudta, mit lesz, felkapta a baltát 
és háromszor lesújtott vele.

A főkapitányságra tömegesen érkeztek 

a névtelen levelek, 
amelyek régebben elkövetett gyilkosságok
kal vádolják Kuruczot. Ezeket a nyomokat 
lezárták, de kiderült, hogy csak az izgatott 
emberek fantáziájában született meg a gyil
kosságok meséje. Jelentkezett ma a meg
gyilkolt Karikó Pál öccse, Karikó István. 
Elmondotta, hogy

a bűntény felfedezése előtt három nap
pal nála járt Kurucz

és panaszkodott, hogy az asszony meg
szökött tőle a fivérével. Ekkor már a gö
dörben feküdt a két áldozat holtteste.

A kihallgatás befejezése után 
kihirdették előtte az előzetes letartóz

tatásról szóló végzést 
és holnap átkisérik a pestvidéki ügyészség 
fogházábar ~ -

Vasárnap fejezték be Steekinger Erzsébet 
kihallgatását is, aki a gyilkosság után kö
vetkező napon költözött Kurucz deszkabó
déjába. Az asszony, aki apróbb bűncselek
mények miatt ki van tiltva Budapestről, 
azzal védekezett, hogy semmit sem tudott 
a gyilkosságról. Vallomása után

elbocsájtották a rendőrségről.
de bűnpártolás miatt eljárási indítottak eh 
lene. ’

— Körülbelül négy éve ismerem Kuru
czot — mondotta Steekinger Erzsébet, ami
kor a rendőrség épületéi elhagyta. — Nem 
ivott, szorgalmasan dolgozott és amikor a 
töllénvgyárból hazajött, kis lelkén még vá
lyogon vetett, amelyeknek nagyrészét érté
kesítette. De ezenkívül Cinkotán is dolgo
zott és sokszor az éjszakai órákban tért 
haza. Szorgalmas ember volt, akit még szü
leim házában ismertem meg és igy hitelt 
adtam, amikor julius húszadikán — a gyil
kosság után három nappal — felszólított, 
hogy jöjjek hozzá házvezetőnőnek, mert 
Kiss Zsuzsanna megszökött és igy ő

asszony nélkül maradt.

A lakásban talált női ruhákról azt mon
dotta. hogy ezt ö vásárolta Kiss Zsuzsanná
nak, aki szökésekor nem vitte magával. Ké
sőbb átadott egy nagy csomó női és férfi
fehérneműt. amit Pesterzsébeten, a Petőfi- 
utcai zálogházban 47 pengőéit értékesítettem. 
Természetesen mit sem tudtam a borzalmas 
gyilkosságról.

Ezzel befejezést nyert a borzalmas cse
peli kettős gyilkosság ügye, amelynek áldo
zatait vasárnap délután temették el Csepe
len.

,.<Jó szivii embernek bizonyult44
- mondják Kuruczról szomszédai

Ezután 
határozati Javaslatot 

terjesztett elő, amelyet a jelenvoltak egyhangú
lag elfogadlak. A határozati javaslat kimondja, 
hogy az Iparosok Országos Központi Szövetke
zetének ügyviteli kezelése és rendszere feletti 
felügyeleti és ellenőrzési jog gyakorlására az 
1024. évi XVIII. t.-c. alapján a kereskedelmi és 
a pénzügyminiszteren kívül kizárólag a szövet
kezet évi közgyűlése jogosult A szövetkezet 
kötelékébe tartozó iparosságnak módot és lehe
tőséget nyújtanak az évi jelentéshez ” ’ 
szólásra.

A határozati javaslat értelmében 
let kimondotta, hogy

nem ismeri el az Ipartesiülcfck . 
Szövetségének (Iposz) Illetékességét nrra, 
hogy az löksz Intern üzleti és személyzeti

való hozzá-

nz értekez-

Az értekezlet határozatában kimondotta, hogy 
elitéli az Iparlestületek Országos Szövetsége el
nökének a székesfehérvári kongresszus napi
rendjének puccsszerű megváltoztatásával elő
idézett magatartását.

helyteleníti Nagy Antalnak Hadik János 
gróf elleni tiszteletien hangú felszólalását, 

támadását, botrányokozását

és leszögezi, hogy a botrányt az Asztalosmeste
rek Országos Szövetsége vidéki és helyi cso
portjának szövetségi kötelékébe nem tartozó 
turbulens elemei idézték elő, hogy ezáltal lehe
tetlenné tegyék azoknak a ténymegállapítások
nak az ismertetését, amelyeket Hadik János 
gróf a lefolytatott vizsgálat eredményeként 
akart a kongresszus elé tárni.

A szövelkczetközi ülés ezután mérlegelve 
Hadik János grófnak az löksz elnöki minősé
gében kifejteti közérdekű és önzetlen munkás
ságát, elhatározta, hogy bizalmáról, mély tisz
teletéről és nagyrabecsüléséről biztosítja őt. A 
szövetkezetközi ülés egyben elhatározta, hogy 
a határozati javaslatot küldöttség utján jut
tatja el Hadik János grófhoz és őt, mint a szö
vetkezetekbe tömörült iparosság bizalmának le
téteményesét, arra kéri, hogy továbbra is azzal 
a szeretettel és jóindulattal karolja fel az ipa
rosság ügyét, mint azt elnöksége első percétől 
tette.

A határozati javaslat elfogadása után Vil
máim Jákó, a Szabóiparosok Termelő Szövet
kezetének vezetője szólalt fel, aki beszédében 
(ladikot, mint az ország első, közgazdasági tu
dósát aposztrofálta s rámutatott arra, hogy 

lm n hitelviszonyok miatt valakit hibáz
tatni kell, úgy az nem az löksz, hanem a 

pénzügyi kormányzat.

Csepelen még mindig 
hatása alatt állanak. A 
mege keresi fel naphosszal 
viskóját.

A bódé vadnövényektől és vályogvctéscklöl 
körülvéve, meglehetősen elhagyott helyen áll, 
tőle mintegy 50 méteres körzetben semmiféle 
lakóhely nincs. Az egész 4—5 méter hosszú, 
3 méter széles, nyomorúságos deszkatákolmány. 
Nagy rések az oldalán és a tetején. A szél 
fütyül a hasadékokon keresztül. Az egész 
„háznak" egy kis ablaka van, amely egy kék ségböll Mert féltékenységből tette.

a kettős gyilkosság 
kiváncsiak egész tö- 

Kurucz elhagyott

— Zárkózott, szűkszavú ember volt a Ku
rucz bácsi, — mondja Stupicz — aki szorgal
masan dolgozott a Weisz Manfréd gyárban, ahol 
heti 30 pengőt keresett. Szabad idejében vályog
ból téglát készített és ezt eladta. Nem érintke
zett senkivel, hozzá sem járt senki. Ha szívessé
geket kértek tőle, örömest teljesitette, jószivü 
embernek bizonyult. Nekünk nincs kutunk, 
megengedte, hogy az ö kutjából hordjuk a vi
zet. Úgy nézett ki Kurucz bácsi, mint aki ket
tőig sem tud számolni és mit tett féltékeny-

ronggyal van belülről eltakarva. Az egész 
olyan nyomorúságos, hogy láttára még akkor 
is megborzong az ember, ha nem is tud arról, 
hogy belsejében embert öltek.

A rendőrség állal lepecsételt ajtót

hatalmas lakat zárja le.

A biztonság okáért még le is van szögezve, 
kiváncsiak a hasadékokon át próbálnak 
bódé belsejébe tekinteni.

A bódé elölt magárahagyotlan áll egy ütött- 
kopott üres baromfiketrec. A meggyilkolt Kiss 
Zsuzsanna tudvalevőleg vásári árus volt, a ket
rec az ő tulajdona.

A bódétól néhány lépésnyire van a gödör, 
ahová a gyilkos elásta szerencsétlen áldoza
tait.

Még most is
penefrans bűz árad belőle.

Alján még olt vannak az ásók, amelyekkel fel
kutatták a tetemeket. A gödör szélén hátbor
zongató látvány. Egy rongyos zsák, amelyen a 
hullák feküdtek, tele véres barna és fekete haj
cafatokkal. A barna haj Kiss Zsuzsannáé, a fe
kete pedig Karikó Józsefé.

A gödör körül nagy embergyürü. Nézik a 
gödröt, az ásókat, a rongyos zsákot. Izgatottan 
tárgyalják a gyilkossógol. Mindenki tud valami 
érdekes részletet.

Stupicz Mihály napszámos, aki a legközelebb 
lakik Kurucz György lakhelyéhez, ismeri a gyil
kost:

A 
a

Forgács Györgyné is ismerte Kurucz bácsit: 
— Igénytelen kinézésű ember volt a Kurucz 

bácsi, aki éjjel-nappal dolgozott. Féltékeny volt 
mindig a csinos Kiss Zsuzsannára, aki szegény 
nagyon kedves nő volt. A Steekinger Erzsébet 
már nem ilyen. Rosszarcu, szóllan. A Karikó 
Józsefet nem ismertük. Korán reggel ment 
munkába, későn este jött vissza. Hogy a göd
röt, amely egész mély volt, Kurucz bácsi fel- 
töllötlc, nem tűnt fel nekünk, mert ö szabad 
idejében is dolgozott.

— Mikor már sokáig' nem láttuk Kiss Zsu
zsannát, megkérdeztük Kurucz bácsit, hogy hol

— Megszökött a Karikóval. 
itthagytak engem.

— Mi még sajnáltuk is őt. Nem hittük, hogy 
ilyen borzalmas dologra képes.

Nagy szürke macska sompolyog Kurucz háza 
körül. Keservesen iniakol.

— A Kurucz bási macskája, — mondják az 
emberek. — Most senki nem meri magához 
venni, mindenki fél tőle.

Az éhes macska a ház ajtófájának nckidör- 
gölődzve keresi, várja gazdáját.

mondta —

Országos

— A mohai Ágnes-forrds vizét hosszú 
évek során át rendelem s jó szolgálatot tesz 
a gyomorhurut, a vékonybelek hurutos álla
pota, hólyaghurut és torokhurut cseleiben. 
Kétly Károly dr. egyetemi tanár, Budapest.

CELSIUS

REKKENÖ HŐSÉG 
ben fokozottan fenueget a ferlozéö 
veszélye. VedekeXzüriK ölene gyakori 
tvsoformcs léniátokkal. LYÍOFORM üdít/fri»it megvéd minden jí.rtözejiöl
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Orvosok és természet
tudósok vándor gyűlése 

Pécsett
Pécs, augusztus 28.

M Hétfői Napló tudósítójától.) Díszesen 
1 cllobogózott város fogadta a magyar orvo
sokat és természetvizsgálókat, akik az idén 
Pécsett tartották meg harminckilencedik 
vándorgyűlésüket. Délelőtt féltizenegy óra
kor a feldiszitett Nemzeti Színházban Virág 
Ferenc pécsi megyéspüspök, a vándorgyűlés 
egyházi elnöke nagyhatású beszéddel nyi
totta meg a tanácskozást. Utána Fischer Fe
renc dr., Pécs és Baranyavárniegye főispán
ja, a vándorgyűlés világi elnöke, majd Nent- 
vics Andor, pécsi polgármester, végül Fischer 
Béla haranyamegyei alispán üdvözölte a 
több, min* ötszáz főből álló vándorgyűlést.

Az üdvözlő beszédek után Virág Ferenc 
megyéspüspök bejelentette, hogy Vass Jó
zsef népjóléti miniszter betegsége miatt nem 
jelenhetett meg. Helyette Scholtz Kornél nép
jóléti államtitkár üdvözölte a vándorgyűlést 
és felhívta a figyelmet a népbetegségek el
len való védekezésre. Tauffer Vilmos egye
temi tanár, az országos közegészségügyi ta
nács elnöke indítványozta, hogy foglaljanak 
állást az egyke rendszer ellen.

Ezután Simonok Emil, dr. Vámosig Zsolt 
egyetemi tanárok tartottak előadást.

Délután kirándulást rendeztek, este hét 
órakor pedig a Nemzeti Színházban folytat
ták a tanácskozásokat. Rciter Kamillo pécsi 
egyetemi tanár a spirilizmusról, Szikora 
Gyula bányatanácsos pedig a pécsi szén 
tulajdonságairól tartott előadást.

Hétfőn délelőtt tiz órakor az egyes szak
osztályok kezdik meg ülésüket.

Eckhardt Tibor ki akarta békiteni
Hoyos grófnét Halmos Károllyal

Putty Sándor provokálta Halmos Károlyt
Mig Szemere István külföldön mézeshe- 

tcit élvezi, addig itthon tovább bonyolód
nak az események. Az ügy legújabb szen
zációs fordulata a napokban következett 
be: Szemere István apósa, Halmos Károly,

békejobbot kínált fel veje édesanyjá
nak.

A grófnő jelenleg fivérének, Hoyos Vik
tor grófnak sárospataki birtokán piheni ki 
a legutóbbi hetek fáradalmait.

Itt kereste fel őt Eckhardt Tibor, aki 
rá akarta venni, hogy béküljön ki Hal

mos Károllyal.
Hoyos grófnő azonban hajthatatlan ma
radt. Kijelentette, hogy ő nem haragszik 
Halmosra, de nem akar vele semminemű 
összeköttetésbe kerülni. A grófnő hangsú
lyozta, hogy neki meg van erről a viharos 
ügyről a véleménye, amit már többizben 
leszögezett. Ettől most sem tágít, tehát

semmiféle békülésről nem akar tudni.
így azután Eckhardt Tibor minden igye

kezete hiábavaló volt, eredménytelenül kel
lett visszatérnie. Eckhardt különben a fia
tal pár látogatására vasárnap Párizsba uta
zott.

Mialatt a grófnővel ezek a tárgyalások 
folytak, Halmos Károiynak, akinek az ifj. 
Dajkovics Istvánnal való lovagias ügye 
sem nyert még eddig befejezést, mert a 
vonatkozó jegyzőkönyvek a tábornoki be

csületügyi választmány előtt fekszenek, — 
az üggyel kapcsolatban máris

újabb lovagias ügye támadt.
Putty Sándor földbirtokos, Szemere Ist

ván unokabátyja, a Szemere-birtok volt va
gyonkezelője és Halmos Károly hetekkel 
ezelőtt találkoztak a Dajkovics-irodában és 
itt tárgyalás közben a vita hevében

Halmos megsértette Puttyt.
A földbirtokos, aki huszárfőhadnagy volt, 
barátai előtt tett nyilatkozata szerint Hal
mostól — állítólagos régebbi dolgai miatt 
— a sértésért nem vett lovagias elégtételt, 
hanem bírói útra terelte az ügyet. Ebben 
az időpontban még nem ült össze az a 
becsületbiróság, amely később Halmos Ká
rolyt elégtételadásra kvalifikálta.

A napokban aztán a budapesti dandár
parancsnokság

felszólította Puttyt, hogy provokálja 
Halmost.

Putty a felszólításnak eleget is tett és 
Slipslch Károly ezredes és Lindmayer ve
zérkari őrnagy utján provokálta Halmost,

A segédek össze is ültek, azonban Hal
mos megbízottai arra való hivatkozással, 
hogy Putty a provokálással elkésett,

az elégtételadást megtagadták.
A legújabb lovagias ügyet erre jegyző

könyv felvételével intézték el a felek.

Két embert és négy lovat 
ölt meg a villám Dorozsmán

Szeged, augusztus 28.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Tegnap 

délelőtt rövididelg tartó, de hatalmas, pusz
tító vihar vonult végig Dorozsma község fe
lett, amely két emberáldozatot is követelt.

A Gyur/s-csalad a mezőn dolgozott, ami
kor kitört a vihar. Hirtelen hatalmas fényű 
villám cikkázott fel, amely lecsapott a me
zőn áMoQáló tizenhétével Gyuris Mihályra, 
aki a következő pillanatban súlyos égési se
bekké!

holtan terült el a földön.

A Sziget Club vendéglőse ügyvédi Kamarai 
feliratú tiszteletjeggyel hívta meg 

tánchelyiségébe az ügyvédeket

Néhány perc múlva hatalmas dörgés hal
latszott: a villám tijból lesújtott és csodá
latos véletlen folytán ugyancsak Gyurisék 
tanyai istállójába ütőit be, ahol

négy lovat ölt meg.
A vihar másik áldozata Hcrnár József, 

dorozsmai gazda, aki az országúton haladt 
kocsiján feleségével együtt, mikor kitört a 
vihar. Már-már elérték házukat, midőn 
Hcrnár József villámcsapástól találva

holtan bukott le a bakról.
Feleségének az ijedtségen kívül más baja 
nem történt.

Böhm Kálmán Hordógyár R.-I.
Budapest, VI., Nzabolce-utca 10.

Ideiglenes telefon: József 301-26.

Az elmúlt héten furcsa kis levélkével ked
veskedett a fővárosi ügyvédek nagyrészének a 
posta. A levélkében egy

tiszteletjegy.. „ w « - 
foglalt helyet és ennek balsarkában olt díszel
gett nagy, vastag betűkkel az

ügyvédi Kamara 
felirata.

A kedves billetdout boldog tulajdonosa, vala
mint még egy névtelen, de szerencsés halandó 
számára— tehát 2, mond két személy részére 
„a Sziget Club rt.-nek a nagyközönség részére 
fentartott csodás dunai virágkertjében össze
sen két 80 flll. mérsékelt áru komplett táncos 
uzsonnát, valamint két (2) pengős vacsora
menüt" Ígért ajándékul.

A jegyecske még a tekintetben is megnyug
tatta kiváltságos tulajdonosát, hogy a fenti 
kedvezmény állandó jellegű, mert „használat 
utón" egyszerűen „pótjegy" kérendő a főpin
cértől, amelynek ellenében ismét és ismét két 
80 fill. mérsékelt áru komplett táncos uzsonna 
stb. stb. (lásd fent) jár gazdag ajándékul.

Szinte csodálni való, hogy a szigeti vendég
lősnek ez a nemes gesztusa nem örömet, ha
nem

megbotránkozást váltott ki
az ügyvédekből. Azt hangoztatják, hogy az 
„ügyvédi Kamara" felirat oly látszatot adott

az ügynek, mintha a táncos-helyiségnek ez a 
propagandája

az ügyvédi Kamara égisze alatt folyna 
és annak patronatusa alatt állana.

A kamara vezetőségének egyik illusztris tagja 
előttünk a következőképen nyilatkozott a fur
csa ügyről:

— A napokban egyik kollégám levélben for
dult hozzám és felháborodásának adott kifeje
zést, mikép adhatja oda nevét az Ügyvédi Ka
mara ilyen reklámakcióhoz. Természetesen 
azonnal megvizsgáltam az ügyet és megállapí
tottam, hogy

sem a kamarának, sem a kamara Irodájá
nak a dologhoz semmi köze nincsen.

— Tekintettel arra, hogy a tiszteletjegyen 
levő „Ügyvédi Kamara" jelzés tényleg félre
értésre adhat alkalmat, mert azt a látszatot 
kelti, mintha a tiszteletjegyet a kamara kül
dené, az ügyet

a legközelebbi választmányt ülés napirend
jére tüzzük,

amely a további lépések felől dönteni fog.
S mire megéred a szürke őszi eső és lehul

lanak a sziget csodás dunai virágkertjének 
sárguló levelei, hivatalos kamarai ügy lesz a 
80 filléres mérsékelt áru komplett táncos
uzsonnából és a kétpengős vacsora-menüből.

Boroshordók 
és mindenfajta csomagoló-, zsír- és olajosbordók, 

kádak, új ta használt Állapotban.

Ládák
Igen Jutányos áron

Fagyapot
elsőrendű minőségben

Kertlbatort

Ny ugágyat 
csíkos vászon huzattal, lapos karral ea lAh 
bosszabbltóval 2 P heUréMletre szállítunk 
Hermina Gyula Magyar Kosárfonó 
Rt. tóüzlet Llpót-körut 15. (Vígszínházzal 
szemben.) Telefon: Teréz 282-90 Élők Üzlet 
Horthy Miklós ut 10-12 Tel.- József 380 - 77

Dreher Jenő bevonul a Magyar
Lovaregylet igazgatóságába

Batthyány Gábor gróf csak ideiglenesen vállalta a 
tisztséget — Kombinációk a versenyüzem körül

kétes értékű pletykák és ellenőrizhetetlen teéa 
mészetü kombinációk sugárkévéjében részesük 
beinek azok, akik extra muros keresik az igaza 
ságot a Lovaregylet dolgai körül.

A tények azonban gyakran megadják' a fo* 
nalat ahhoz, hogy logikusan helyes Ítéletet 
lehessen alkotni olyan dolgokról is, amelyek 
köré a titokzatosság leplét néha mesterségesen 
csavarják, Nyílt titok, hogy a Lovaregylet 
vezetése körül összecsapott érdek-csatározá
sokban.

Csekonlcs Gyula gróf egyelőre teljes 
diadalt aratott:

A maga személyét ugyan nem állította elő
térbe, mert magántermészetű okok miatt nem 
óhajt a közeljövőben szerepelni, de egész 
presztízsét lalba vetette, hogy az uj igazgató
ság megválasztásánál ne a kiélezett személyi 
ellentétek, hanem azok a magasabb szempon
tok érvényesüljenek, amelyek hosszú évtize
dek óta jegeetsedtek ki a Lovaregylet vezetése 
körül.

A kérdés megoldásánál mindenesetre az uj 
kölcsön ügye állt az előtérben, de nem olyan 
mértékben, hogy ennek a megoldása által a 
Lovaregylet évszázados autonómiájának a leg
kisebb csorbát kelljen elszenvednie És abban 
a pillanatban, amikor a távozó elnök megvi
lágította ennek a kérdésnek teljes hátterét és 
meglobogtatta az autonómia védelmére szük
séges egység zászlaját, elnémultak az összes 
ellentétek és a szükségesség szülte azt a meg
oldást, hogy az uj igazgatóság megválasztá
sának kérdésében egyhangú felfogás és állás
pont alakuljon ki.

Az uj igazgatóság ennek alapján személyi
leg is

a mai elnök híveiből és tanítványaiból 
rckrutálődott.

Cziráky László gróf nemcsak közeli rokona 
gróf Csekonlcs Gyulának, de egyúttal legmél
tóbb reprezentánsa azoknak az elveknek, ame
lyeket Csekonlcs gróf személyesített meg a 
Lovaregylet vezetése körül.

Odescalchi Béla herceg kétségtelenül egyik 
legrokonszenvesebb tagja annak a mágnás
csoportnak, amely a versenyügy fentartása és 
fellendülése körül igyekszik maradandó érde
meket szerezni magának.

A harmadik igazgatóról: Batthyány Gábor 
grófról makacsul tartja magát az a hir, hogy 
nem óhajt aktív módon résztvenni a Lovar
egylet vezetésében. Túl azon a koron, amely 
az ambícióhoz megfelelő lelkesedést is tud ve
gyíteni, — csak azért vállalta ideiglenesen ezt 
a tisztséget, hogy az igazgatóság-választás 
harmónikus legyen. De abban a pillanatban, 
amikor utódjának személyében megállapodás 
jön létre, lemond tisztségéről. A beavatottak, 
illetve azok, akik bizonyos dolgokból szokták 
levonni a Lovaregylet körül történő kulissza
titkokban a helyes következtetéseket, már kez
dik is sejteni, hogy ki lesz Batthyány Gábor 
gróf utóda:

Dreher Jenő a legkomolyabb jelölt erre a 
tisztségre,

aki ugyan nem mágnás, de olyan tiszteletre
méltó reprezentánsa a versenyüzemnek s egész 
életét annyira ennek az ügynek szenteli, hogy 
minden kvalifikációja megvan ahhoz, hogy 
erkölcsileg is, anyagilag is az első tüzvonal- 
ban harcolhasson a Lovaregylet elodázhatatlan 
szanálásáért. A negatívumokból épitők ennek 
a kombinációnak megerősítését látták ezen a 
héten abban a tényben, hogy a távollevő Cse
konlcs Gyula grófot éppen Dreher Jenő helyet
tesitette csütörtökön stewardi tisztségében. 
Köztudomású ugyanis, hogy Csekonlcs Gyula 
gróf égisze alatt semmi sem történik tervszerű
ség és jelentőség nélkül a Lovaregylet ügyei 
körül. S ha az ugyancsak jelenlévő Batthyány 
Elemér, Batthyány Gábor grófok éá a mág
násvilág többi reprezentánsa helyett épp Dre
her Jenőt hívták meg Csekonlcs grój helyette
sítésére, ez nem puszta udvariasság akart 
lenni Dreher Jenő személyével szemben, ha
nem nyilván dokumentálása is annak, hogy. 
Dreher Jenőre bizonyos meghatározott szerep 
vár a Lovaregylet vezetése körül.

Dreher Jenő bekapcsolódása a Lovaregylet 
vezetésébe, hir szerint, a decemberi közgyűlé
sen fog megtörténni. Ezzel egyidejűleg teljes 
rekonstrukció is fog bekövetkezni, az altruista 
szempontokkal letompitott egészséges üzleti 
szellem vonul be a konzervatív hajlékba, amely 
mint Magyar Lovaregylet, felfrissültén, az 
idők szellemének megfelelően igyekszik majd 
lefektetni a második évszázad szilárd alapjait.

A „lovaregylet! válság", mint mondani szok
ták, egyelőre nyugvópontra jutott. A fel
színre került szenvedélyeket sikerült ideig- 
óráig elaltatni azzal, hogy a következő három 
évre megválasztották nz uj igazgatóságot, Czl- 
ráky László, Batthyány Gábor grófok és 
Odescalchi Béla herceg személyében, akik 
azonban még semmiféle módon nem folynak 
be a Magyar Lovaregylet vezetésébe, mert meg
bízatásuk csak január elsején kezdődik.

Az uj igazgatóság megválasztását tudvalevő
leg hosszadalmas, bizalmas tanácskozások előz
ték meg:

a kulisszák mögött lezajló kaszinói élet

ebben a kérdésben valósággal kiélte magát: 
mindazok az érdekek, magasabb szempontok 
és főleg magánszereplésekre visszavezethető 
befolyások, amelyek a Magyar Lovaregylet 
vezetésében befolyást igyekeznek biztosítani 
maguknak, késhegyig menő harcot folytattak, 
hogy pozícióikat megerősítsék és az ellenfelek 
sebezhető pontjaira halálos csapásokat mér
hessenek. A közvélemény sohasem jut abba 
a helyzetbe, hogy az ilyen, még annyira el
mérgesedett kaszinói csatározásoknak minden 
részletét megismerhesse s a helyes tényállás 
alapján alkothassa meg józan és tárgyilagos 
ítéletét azokról a szempontokról, amelyek a 
Lovaregylet vezetésében érvényesülnek. Csak

Magyar Légiforgalmi Rt.
Budapest, VII., Erzsébet körút 9. (New-York palota) 
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Meggyilkolta és kirabol* 
ta barátnőjét egy verseci 

kereskedő
Szeged, augusztus 28.

(A Hétföl Napló tudósítójától.) Borzal
mas rablógyilkosságot fedezett fel vasárnap 
a verseci rendőrség.

Néhány nappal ezelőtt beállított a verseci 
rendőrségre Geduldig Leopold verseci toll
kereskedő és elmondotta, hogy két alkal
mazottja: Mavrecu Angelina és Radanoff 
Dusán, akiket bevásárlás végett a közeli 
falvakba küldött,

napok óta nem adnak élctjclt ma
gukról.

A rendőrség megindította a nyomozást az 
eltűntek után és ennek során

borzalmas rablógyllkosságot derített 
fel.

Kiderült, hogy Radanoff Dusán és Mavrecu

A mészárosok követelik a vasár
napi árusítás engedélyezését

Az állat forgalmi-adó eltörlése érdekében az Omgeval karöltve 
akarnak eljárni

A Kiskereskedők és Kisiparosok Orszá
gos Szövetségének húsipari munkaadói szak
osztálya vasárnap délelőtt Hársfa-utca 21. 
szám alatti hivatali helyiségében értekezle
tet tartott, annak megbeszélése végett, hogy 
a szakosztály tagjai milyen álláspontot fog
laljanak el a mészáros és hentesipartcstüie- 
jovő héten tartandó rendkívüli közgyűlésén, 
amelyen a vasárnapi munkaszünet kérdésé
ben fognak újból határozni. Az értekezleten 
oly sokan jelentek meg — több mint négy
százan, — hogy a bizalmasnak jelzett érte
kezlet

valóságos nagygyűléssé alakult át.
Prohászka József elnöki megnyitójában 

vázolta a mészárosok és hentesek helyzetét, 
majd több felszólalás után az értekezlet el
fogadta a határozati javaslatot, amely

az állatforgalmi adó eltörlését követeli,

Ma dönt az összmunkásság 
a munka felvételéről

A gyárak és a munkások kölcsönös fenyegetőd- 
zése akadályozza a béke megkötését

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap este 

a szociáldemokrata párt vezetőségében 

érdeklődött a helyzet iránt. A következő 
választ kaptuk:

— A helyzet változatlan. A munkaadók 
szombati állásfoglalása és nyilvánosságra 
hozott határozata

fenyegetődzés, amely csak arra alkal
mas, hogy az ellentéteket kiélezze.

A vezetőségnek mindenesetre az a vélemé
nye, hogy

maga a munkásság döntsön 
és ezért hétfőre mindenütt gyári értekezle- 
tét hívtunk össze, hogy az összmunkásság 
akarata megnyilvánulhasson.

A munkásság körében kedvezőtlenül íté
lik meg a helyzetet. Itt is, ott is olyan hon-

Vass, Ripka és Scitovszky 
döntő tanácskozása Bélatelepen 

Bethlen miniszterelnökkel
A fővárosi törvényjavaslatról az utóbbi 

időben a legkülönbözőbb hirek jelennek 
meg, amelyek arról szólnak, hagy a kor
mány tervbevelt intézkedései lényegesen 
meg fogják szűkíteni az autonómia kereteit. 
így többek között arról is szó van, hogy 
Budapest polgármesterét a jövőben a kor
mány fogja kinevezni és igy Budapest első 
tisztviselője állami tisztviselő lesz. Kor
mánykörökben egyelőre nem szállnak vi
tába ezekkel a hírekkel. Illetékes helyről 
ugyanis nem hangzott cl ezekben a kér
désekben semmiféle cáfolat, viszont meg 
kell állapítani azt is, hogy sem a bel ügy - 
miniszter részéről, sem hivatalos helytől a

Angelina, akik szoros baráti viszonyban 
voltak egymással, a Versec melletti Kuvin- 
ban összeveszlek. Radanoff dühében botjá
val az asszony fejére sújtott, aki az ütés 
erejétől eszméletlenül terült el a földön. 
Radanoff erre újból felkapta botját és

dührohamában szétverte Mavrecu An
gelina fejét.

Radanoff ezután elvette szerelmese kétezer 
dinárját, a holttestet pedig elrejtette a ku
koricásban.

A rendőrség ma elfogta a gyilkost, aki 
azzal védekezett, hogy sok pálinkát ivott, 
nem is tudja, mit követett el. A pénzt nem 
rabolta, csak kölcsönvette az asszonytól és 
az örökösöknek hajlandó azt visszafizetni.

Radanoff Dusánt kihallgatása után letar
tóztatták.

I mely nélkül nein állhat be a húsúmban az 
annyira óhajtott olcsóbbodás. E követelés 
kivívása érdekében az iparosság összeköt-

' tetést keres az Omgeval, amellyel közös ak
cióban kiván megállapodni.

A vasárnapi husárusitás kérdésében az 
értekezlet kimondotta, hogy

követeli a vasárnapi árusítás engedélye
zését

és ez irányban mindaddig folytatják a leg
élesebb harcot, amig vagy az összes élelmi
szerüzleteket, tehát a fűszer és baromfiüzle-, 
tekét is bezárják vasárnap, vagy a mészáro
soknak és henteseknek is megengedik, hogy 
vasárnap délelőtt nyitva legyenek,

Végül elhatározták, hogy az ipartestületi 
közgyűlésen teljes létszámban megjelennek, 
hogy a mai határozati javaslatukat a köz
gyűlésen is diadalra vigyék.

A rendőrség utján 
keresi Czakó Lajos mű
építész a postán eltűnt 
200.000 aranykoronáját

A főkapitányság intellektuális osztályá
nak vezetője, Bartha Gyula rendőrtanácsos 
irányításával napok óta folytatnak nyomo
zást zárt ajtók mögött egy rendkívül érde
kes, bizalmas természetű ügyben. Az ügy 
előzményei esztendőkre nyúlnak vissza, 
megjárt már több hivatalos fórumot, mig 
most néhány nappal ezelőtt a rendőrségre 
került.

Czakó Lajos budapesti műépítész fordult 
a rendőrséghez egy nyolc esztendővel ez
előtt történt bonyodalmas ügy tisztázása 
céljából. A műépítész a román megszállásig 
Kolozsvárt lakott. 1919 januárban, mielőtt 
a románok bevonultak volna, Czakó egy te
lekvásárlási ügyből kifolyólag át akart 
utalni Budapestre 220.000 koronát. A posta
takarékpénztárnál folyószámlája volt.

A kolozsvári postán befizette a 220.000 
koronát és a saját számlája javára át

utaltatta Budapestre.
A befizetésről szabélyszerü nyugtát kapott. 

Eltelt azonban néhány nap, de az átutalás 
megtörténtéről még nem kapott értesítést 
Budapestről, öt nap múlva érdeklődött a 
kolozsvári postahivatalban, de még mielőtt 
elintéződött volna a reklamáció, bekövetke
zett a román megszállás, amely elől Czakó 
Budapestre költözött. Budapesten ujrr r- 
deklődött, de csak azt állapíthat ta meg, hogy

a 220.000 korona, amely mai értékben 
200.000 aranykoronának felel meg, 

még mindig nem érkezett meg.

Utánajárással telt-múlt az idő, végül is a 
kezében levő befizetési nyugta alapján valo
rizációs pert indított a kincstár ellen. A bu- 
budapesti királyi törvényszéken folyt a per 
tanukat hallgatlak ki, a kincstári jogügyi 
igazgatóság azonban kifogást emelt a per 
ellen, azzal az indokolással, hogy a pénz 
a kincstárhoz, illetve a postatakarékhoz, 
nem folyt be, tehát a kincstár nincs is jog
viszonyban Czakó Lajossal. A befizetési 
nyugta azonban nz építész kezében volt és 
az kizárta, hogy a befizetés megtörténtét 
kétségbe lehessen vonni. Novák János 
postaigazgató, volt a kolozsvári postahivatal 
akkori vezetője, aki közben Budapestre ke

Intézeti paplan matrac, tollpArnák. 
átfynemUcK minden 
intézet előirt mérete raktáron.

Sándor, Ideál paplangyár UTCA 1. SZ. Központi vdroshiUa.

rült és most a versenyutcai postahivatalt 
vezeti. Szerinte a befolyt

összeget a kolozsvári hivatal tisztvise
lőinek fizetésére fordították,

amire a postakerület főnöke az időközben 
nyugalomba vonult Fülep Samu főigazgató 
adott felhatalmazást. Fülep Samu viszont 
kijelentette, hogy

az akkori kereskedelmi miniszter kurír 
utján adott utasítást

a tisztviselői fizetések ilyen módon való tel- 
jesitésérc. A per már Ítélet előtt állóit, amikor 
192C-ban megjelent az ismeretes rendelet, 
amely szerint minden, í

a kincstár ellen Indított valorizációs 
pert 1927 december 31-lg fel kell füg

geszteni,
Czakó Lajos közben beadvánnyal fordult 

először a pénzügy-, majd a kereskedelem
ügyi minisztériumhoz és mivel szüksége 
volt a pénzre, s kerülni akarta a további 
huzavonát, méltányos ügyességre kérte fel 
a minisztériumot. A kincstár hajlandó volt 
tiO.OOO aranykoronával kiegyenlíteni a kö
vetelést,

Czakó azonban nem fogadta el a

200.000 aranykorona helyett a negyed
részét.

Végül most uj fordulathoz jutott a közel 
nyoic esztendeje húzódó bonyolult ügy, 
amelynek szövevényét ideiglenesen senki 
sem ismeri fel tisztán és nem látható, hogy 
egyáltalában felelőssé tehet-e valakit a mű
építész. Czakó Lajos néhány nappal ezelőtt 
ügyvédje, Altorjay Sándor dr. utján

ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a 
főkapitányságon.

és kérte, hogy a rendőrség állapítsa meg. 
ki felelős azért, hogy a pénz nem érkezeit 
Budapestre. Bartha Gyula tanácsos előke
restette a per iratait és megindította a vizs
gálatot. Elsősorban mint tanukat, Fülep 
Samut és Novák Jánost idézték meg a 
rendőrségre, mert az ő tanúvallomásuk 
nlapján indulhat cl a nyomozás.

Vasárnap megkezdődtek a kihallgatá
sok.

Fülep főigazgató kihallgatása már megtör
tént. Novák igazgató azonban vidéken tar
tózkodik és igy csak holnap tehet vallomást 
a bonyolult ügyben.

Sági Pál.

gok hallatszanak, amelyek szerint 

a sztrájkot ki fogják terjeszteni más 
szakmákra is, ha a vasgyárak beváltják 

fenyegetésüket.
Győrből jelentik: Az építőipari munkások 

három heti sztrájkja vasárnap véget ért. 
Az utóbbi időben az építkezés nagy mérték
ben föllendült s ez a munkások egész lé
gióját szólította munkába. Három héttel 
ezelőtt az építőipari munkások bérjavitást 
követeltek s miután ezt a munkaadók nem 
teljesitették, sztrájkba léptek. Három heti 
sztrájk után vasárnap végre egyezség jött 
létre a munkások és munkaadóik között. 
A munkaadók honorálták a munkások bér
követeléseinek egy részét, amit azok elfo
gadták s igy hétfőn a három héten át 
sztrájkoló több, mint ezer főnyi munkásság 

I a munkát Győrött megkezdi.

készülő fővárosi törvényjavaslat rendelke
zéseit illetően közlést még egyáltalán nem 
tettek. A fővárosi törvényhatósági bizottság 
tagjai mindenesetre éles harcra készülnek 
a: autonómia megnyirbálása ellen. Ebben 
a tekintetben egységes front van kialakuló
ban a szélső jobboldaltól a szélső balol
dalig — a Ripka-párt tagjainak kivételével.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap

délelőtt ezekről a hírekről

illetékes helyen
azt az információt kapta, hogy a fővárosi 
törvényjavaslatról eddig megjelent közlések 
önkényes kombinációk és találgatások. A 
javaslat még végleges formában nem ké
szült el, egyelőre csak miniszteriális tanács
kozások folynak. Az érdembevágó fontos 
alapélnek sincsenek még véglegesen tisz
tázva, azért, mert

Scitovszky Béla belügyminiszter a 
döntő szót nem mondja ki mindaddig, 
amig Bethlen István gróf miniszterel

nök jóváhagyását meg nem kapja.
Mint a Hétfői Napló munkatársa — teljesen 
beavatott helyről — értesül

a fővárosi törvényjavaslat sorsa azon a 
tanácskozáson dől le, amelyet Ripka

Súlyos autókataszirófa 
történt vasárnap hajnalban 

a siófoki országúton
A kispesti Sorgo Kereskedelmi és Ipari Rész

vénytársaság, amelynek szappangyára és seprö- 
árugyára van és mint ismeretes, főként a 
Hangya és más szövetkezetekkel bonyolít le 
nagy forgalmat, tegnap dunántúli szövetkeze
tekhez propagandautra küldötte a Bp. 26—10Í. 
számú túrakocsiján egyik utazóját, Weisz Jenöt. 
Hegedűs Elemér, a vállalat igazgatója, akinek 
családja Siófokon nyaral, szintén elindult az 
autón. Siófokon leszállt, a gépkocsi pedig to
vább indult a szomszédos Kiüti községbe, 
ahonnan terv szerint vasárnap reggel kellett 
volna visszatérnie Siófokra. Hét óra tájban el
indultak Siófok felé, az országúton azonban 
egy kanyarodénál defektel kapott a kerék,

a hatalmas Mercedes túraautó megfordult 
a saját tengelye körül, a következő pilla
natban pedig felborult és maga alá temette 

utasait.

Ferenc főpolgármester fónyódbéla- 1 
telepi nyaralójában tartanak meg ( 
Bethlen István gróf miniszterelnök rész- < 

vételével.

A tanácskozáson Ripka Ferenc főpolgár
mesteren kívül Bethlen István gróf minisz
terelnök, Scitovszky belügyminiszter és 
Vass József népjóléti miniszter vesznek 
részt. A tanácskozást még ezen a héten —» 
hir szerint — kedden tartják meg. A fő
polgármester szombaton még Budapesten 
tartózkodott és vasárnap reggel utazott el. 
Ugyancsak Budapesten tartózkodott — egy 
napig — Scitovszky belügyminiszter is, aki 
szombaton este gombai birtokára tért visz- 
sza. A belügyminiszter kedden vagy szerdán 
tárgyalja meg tárcája ügyeit, Fonyód-Béla- 
telepen Bethlen István gróf miniszterelnök
kel és csütörtökön veszi át hivatalát.

Hangos jajveszékelésükre megállt egy arra ha
ladó autó, utasai felvették őket és bevitték 
Siófokra. A pályaudvaron éppen indulásra ké
szen állt a budapesti gyorsvonat, a kél sebesül
tet azonnal beemelték és

az orvosok a robogó vonatban kötözték 
be őket.

Weisz Jenő vállcsontlörést és bordatörést szen
vedett, azonkívül tüdővérzést kapott, a soffőr 
pedig lábát törte. Hegedűs igazgató időközben 
telefonon értesítette a budapesti mentőket, akik 
már a pályaudvaron várták és a Rókus kór
házba vitték a sebesülteket. Weisz Jenő

a balállal vívódik,

a soffőr állapota is súlyos. A súlyosan össze
rongált autóért a vállalatnak egy másik ko
csija ment vasárnap Siófokra és Budapestre 
vontatta.



6 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest. 1927 augusztus 29.

ESI KI ÍK
Autó és szekér össze
ütközése az országúton

Orosháza, augusztus 28.
— 4 Hétfői Napi A tudósítójától. —

Az Orosháza közelében lévő Vásárhelypusz
tán vnsárnnp délelőtt súlyos kimenetelű sze
rencsétlenség történt. Egy nagy Fiat-automo
bil, amely Kecskemétről indult cl Braun János 
soíTör vezetése mellett

teljes erővel nekiszaladt az országidon egy 
vásárhclypuszlnl gazdálkodó szekerének.

A sofTör nz összeütközés következtében kire
pült az autóból, de oly szerencsésen esett, 
hogy csupán karficamodást szenvedett. A sze
kér tulajdonosa, Vált István gazdálkodóaz ősz- 
szeütközés alkalmával mindkét lábát törte. 
Braun János soíTör autójába tette a szerencsét
lenül járt gazdálkodót s

nz autói kificamodott kézzel vezette 
Vásárhelyre A vásárhelyi kórházban mindket
tőjüket ápolás alá vették.

— Ifimét jön a meleg. A meteoroló
giai inlézet vasárnap az időjárásról a 
következő prognózist adta ki: Száraz 
idő várható, hőcmclkedéssel.

— Vasa József minlszterdnökhelyettcs 
gyöngélkedik. Vass József népjóléti minisz
ter az utóbbi napok változó, hűvös időjá
rása következtében erősen meghűlt. Emiatt 
kénytelen volt lemondani a pécsi tudomá
nyos vándorgyűlésen való beígért részvéte
lét is. A helyettes miniszterelnök még szom
baton este táviratozott az orvosok és ter
mészettudósok vándorgyűlésének, hogy be
tegsége miatt nem jelenhet meg. A népjó
léti miniszter betegsége ellenére vasárnap 
délelőtt is megjelent hivatalában, ahol azon
ban kizárólag sürgős adminisztratív ügyeket 
intézett cl. A délutánt orvosai tanácsára la
kásán töltötte.

— Az amerikai újságírók vasárnapi ki
rándulásai. A fővárosban tartózkodó 
amerikai újságírók vasárnap különböző 
csoportokban kirándulást tettek, és az or
szág több nevezetes helyét keresték fel. Sze
geden, Mezőhegyesen, Pannonhalmán, Zir- 
cen, Debrecenben, a Hortobágyon, Visegrá- 
dón, Balalonföreden és Tihanyban voltak. 
Mindenütt megfelelő kalauzolás mellett te
kintették meg az érdekes látnivalókat. A 
külföldi vendégeket valmennyi helyen igazi 
magyaros vendégszeretet fogadta. Ma, hét
főn már el is utaznak a külföldi újságírók 
Budapestről Bécsbe, ahol kél napot tölte
nek cl.

— A genfi értekezlet a vízumkényszer ellen. 
A genfi snjtósznkértők értekezlete nz újságírói 
hivatás számára nyújtandó könnyítések kérdé
sében határozatot fogadott el, amely követeli, 
hogy nz újságíróknak adjanak meg minden 
könnyítést hivatásuk teljesítésére, úgy azonban, 
hogy ez ne érintse a sajtó függetlenségét és nz 
újságírók véleményszabadságát. Az értekezlet 
ezután számos más határozati javaslattal fog
lalkozott, amelyek az újságírók együttes utazá
sáról. ösztöndíjakról és a vízumkényszer meg
szüntetéséről szólunk. Ezeket a javaslatokat 
szerkesztőbizottság elé utalták.

—• I clboncollák Frcyrck Simonná holt
testét. Mint ismeretes, Újpesten, az Árpád
ul 57. számú ház elsöeinelcli lakásában 
szombaton reggel holtan találták Frcyrck 
Simon artista 40 éves feleségét. A rendőri 
bizottság nem tudta megállapítani pontosan, 
hogy mi okozta Frcyrckné halálát. A mai 
napon megejtett boncolás megállapította, 
hogy az asszony öngyilkossági szándékból 
megmérgczlc magát és a halál közvetlen 
oka: szivbénulás volt.

— Borzalmas vihar. Sl. Johnsban és kör
nyékén rettenetes vihar dühöngött, amely
nek <33 emberélet esett áldozatul. A vihar 
következtében mintegy 40 halászhajó elsü- 
lvedl és számos halfeldolgozó telep Össze
dőli. A kárt 450.000 dollárra becsülik.

— A Balntonl Szövetség közgyűlése. Vasár
nap délelőtt tartotta Balatonkenesén n Bala
toni Szövetség a fürdővállalat nagytermében 
rendes évi közgyűlését. A közgyűlés, melyen 
Batthyányi Elemér gróf elnökölt, megválasz
totta a szövetség uj igazgató-választmányát és 
az uj tiszteletbeli Ingókat. Lampérlh Géza, a 
Petőfi Társaság főtitkára, Sorfa Lajosról cm- 
lékbeszédet tartott, amely után a közgyűlés vé
get ért.

— Gcrster Kálmán temetése. Gerster Kálmánt, 
n Kossulh-mauzolcum épilőmiivészctét, előkelő 
gyászoló közönség jelenlétében, vasárnap dél
után négy órakor temették el a kercpcsl-uli 
temetőben, a főváros által adományozott dísz
sírhelyre.

4-5szobásurilakást 
keresek n VII. kerületben, els» 
vagy második emeleten. Cse 
rébe ndom lidromszobAs, hallos, nagy
szerű helyen levő, elsőemeleti, lép 
csőházi, igon szép, modern lakásomat 
Vagy anélkül is. Ajánlatokat kérek 
„Azonnal** a kiadóba ahol esetleg 

cinj is megtudható.

Az óceánrepülők bravúrjai a magyar 
repülőket sem hagyják érintetlenül. Ameny- 
nyire a szerény anyagi eszközök és lehető
ségek engedik, ök is igyekeznek világjelen- 
tőségü eredményeket produkálni. Leg
utóbb ez sikerült is vitéz Kaszala 
Károlynak, aki 18 lóerős kis repülőgépén 
4 óra 58 perces repüléssel megdöntötte a 
kisgépek kategóriájának három és félórás 
világrekordját. Van ugyan a németeknek 
egy állítólagos hétórás világrekordjuk, de 
ezt még nem hitelesítették és igy Koszaidé 
a babér.

Vitéz Hefty Frigyes kiváló pilótánk elha
tározta, hogy

megdönti Kaszala rekordját.
Ezt a szándékát már közölte a Magyar 
Aero Szövetséggel. Hefty a Műegyetemi 
Sportrepülők Egyesületének HM—HFD jel
zésű gépén akar felszállni és

— Súlyos baleset vadászat közben. Eger
ből jelentik : Könnyen végzetessé váló sze
rencsétlenség történt vasárnap délben a he
vesmegyei Tiszaszöllös községben. A Tisza 
partján nagyobb társaság vadászott vadli
bára. Vadászás közben egy a szántóföld fe
lett átrepülő vadlibacsoportot vett célba a 
vadászó társaság. A sőrétek azonban nem
csak a vadlibákat, hanem Kuruc: Sándor 
gazdászt is eltalálták, akit súlyos sérülés
sel — a testében huszonnyolc söréttel — a 
debreceni sebészeti klinikára szállitolták.

— öl utassal felborult egy autóbusz Pápán. 
Vasárnap délután a Pápa és Veszprém között 
közlekedő autóbusz, amelyen Kiss János sof- 
főr, felesége és két gyermeke ült, az ország
úton egy éles kanyarodénál nz árokba fordult, 
de oly szerencsésen, hogy orrával a földbe 
furodott, inig a hátsó része a levegőben ma
radt. Az utasoknak ily módon semmi bajuk 
sem történt, csupán az egyik gyerek arcát se
bezte meg az autó összetört ablaküvege.

— Repülőverseny Bclgrád és Varsó között. 
Belgráditól távirnlozza tudósilónk: A bel
grádi repülövcrsery 13 résztvevője, 7 
get felszállóit Belgrádbnn, hogy Pozsonyon és 
Prágán keresztül Varsóba repüljön. Az első 
repülőgép 5 óra 26 perckor indult, n többi öt- 
icrccs időközökben követte. A repülők előre- 
óthalólng ma este 0 óra tájban érnek Var

sóba. A program szerint a repülök nz éjei Var
sóban töltik és ugyanazon az utón visszatér
nek Bclgrádbn. ahová holnap délutánra vár
ják érkezésüket

— Felakasztotta magát, mert perben állt 
nz nnyjávnl. Pápáról jelentik: Hauptmann 
Sándor üzemvezető a sárosi erdőben fel
akasztotta magát és meghalt. Teltét állító
lag azért követte cl, mert édesanyjával per

Dávid Jenő dr. volt tiszti főügyészt 
súlyos állapotban vitték a mentők az Astoria 

szállóból a Rókus kórházba
Tragikus ut az elvesztett Erdélytől a kórházi ágyig

Ma délután az Asloria-szálló fényes épülete 
előtt mentőkocsi állt meg. Két ápoló hordágyon 
lehozott a szállóból egy sovány, félig eszmélet
len embert, elhelyezte egy autóban, amely ro
bogva indult a Rókus-kórház felé. A pesti utca 
mindennapi látványára összegyűlt néhány járó
kelő, azonban senki sem sejtette, hogy egy elő
kelő származású, hányt-velett életű ember útja 
vezetett ilyen szomorú módon a Rókus-kórház 
felé.

Dávid Jenő dr. ügyvédet szállitolták a men
tők alkohol mérgezéssel súlyos állapotban u 
kórházba. Az ötveneszlendős ember leírhatat
lan testi és lelki szenvedések után került mai 
helyzetébe. Dávid Jenő dr. ismert erdélyi csa
ládból származik. Mint jó hírnevű ügyvédet, 
még a háború alatt

Háromszék vármegye tiszti főügyészévé 
választották.

A köztiszteletben átlő vármegyei főügyész élénk 
szerepet játszott az erdélyi politikai életben. 
1917-ben, mikor a románok betörtek Erdélybe, 
súlyos megpróbáltatások vártak Dávid dr.-ra. 
Az ügyvéd a megszállás alatt is erősén hangoz
tatta magyarságát, mire egy román katonai kü
lönítmény elfogta és a hadbíróság elé állítot
ták.

A katonai bíróság hosszú időn át fogság
ban tartotta,

majd a büntetések leglealózóbb nemével súj
tották: ötven botütésre ítélték. Ezzel kezdődött 
meg a kálváriája. Az előkelő állásban lévő ügy
védet megfosztották állásától is és

kiutasították Erdélyből.
Családjától elszakítva Budapestre jött és ősz-

Vitéz Hefty Frigyes 
uj repülési világrekordot 

akar felállítani
Kis gépével több mint hét órás repülésre készül

szeköltcléseil felhasználva, a fővárosban ügy
védi prakszist kezdett. Ismerősei is barátai szí
vesen fordultak hozzá ügyeikkel, azonban csak
hamar különös változást tapasztallak rajta. Az 
előbb jókedélyü, egészséges ember lelkét az el
szenvedett büntetések teljesen megzavartak. 
Hozzájárult ehhez a fájdalom, hogy el kellett 
hagynia szülőföldjét. Rövid idő alatt teljesen 
elvesztette lelki egyensúlyát, melankólikussá 
vált,

nem tudott szabadulni a lelki depressziók 
alól és uz italban keresett feledést.

Teljesen rabja lett az alkoholnak s minden 
pénzét erre költötte. Tiszta pillanataiban fáj
dalmasan panaszkodott barátainak,, hogy nem 
tudja elviselni szülőföldje elvesztését. A mér
téktelen alkoholélvezcl lassan lassan lerongálta 
idegeit és szervezetéi. Az utóbbi időben az 
Astoría-szállóban egy negycdikemeleti kis szó- ; 
bábán lakott. Testileg, lelkileg teljesen össze
roppanva,

négy hót óla csaknem letargikus állapot
ban feküdt ágjf4n*

A szálló személyzete igyekezel* ápo’ni és gyak
ran fölkereste őt fivére, aki székesfővárosi 
tiszti orvos. A tisztiorvos természetesen ész
revette, hogy mi okozza a fivére fizikumát ősz- 
szeroppantó betegségét. Megállapította, hogy 
súlyos alkoholmérgezése van. Erre azután ér
tesítette a mentőket, akik rendkívül súlyos 
állapotban vitték a Rókus-kórházba. A kórházi 
ágyon még mindig eszméletlenül fekszik Dávid 
Jenő dr., akit a sors kiszámít hatatlan sze
szélye és szülőföldje elvesztése juttatott tra
gikus helyzetébe. Román Kálmán.

több mint hét órán át szándékozik a 
levegőben marndnl.

Hefty Frigyesnek az a terve, hogy Buda
pesten startol, innen Debrecenbe megy, 
majd vissza a fővárosba és ismét vissza 
Debrecenbe, ahol leszáll. Tekintettel arra, 
hogy Hefty kis gépével már a Budapest— 
Debrecen közötti utal két és félóra állaggal 
többször meglelte, rekordjavitó utján

körülbelül 7*/s—8 óra hosszat kell a 
levegőben maradnia.

A műegyetemi sportrepülők gépe rendkí
vül masszív, erős alkotmány, amely már 
többizhen bebizonyította használhatóságát, 
igy tehát minden remény megvan arra, hogy 
Hefty kísérlete eredménnyel fog járni.

A startot a jövő hét folyamáru tervezik.
Hefty repülése elé nemcsak nálunk, de kül
földön is nagy érdeklődéssel tekintenek.

— Sajnálatos névcsere. Múlt heti szá
munkban hirt közöltünk arról, hogy egy 
Máv felügyelő öngyilkossági szándékból 
Bécsben a villamos elé vetette magát. A 
tudósításban a ténylegesen öngyilkosságot 
megkísérelt nagyon is hasonhnngzásu Máv 
felügyelő helyett — akaratlanul, de nem a 
mi hibánkból származóit sajnálatos név
csere folytán — dr. Morvát] István Máv 
felügyelő nevét említettük meg, mint akivel 
a cikkben közölt események megtörténlek 
volna. Kötelességünknek tartjuk tehát meg
állapítani, hogy dr. Morva? István személye 
semmiféle formában sem hozható kapcso
latba múlt heti tudósításunkkal, amely egy 
teljesen más személyre vonalkozott.

— Széjjclliordták a debreceni regi temető 
halottainak csontmnradványalt. Debrecenben 
a város régi temetőjét a Dobozi-temetőt fel
ássák a onnan a halottak maradványait más 
temetőbe telepítik ál. Két-búromszázévcs csont
maradványok kerültek elő a temetőből s a 
debreceni gyermekek és suhancok naphosszal 
játszadoznak a halottak csontjaival. Hír ter
jedt el Debrecenben arról, hogy beteg gyér 
mekek meggyógyulnak, ha a régi koponyákból 
Isznak. Ezért most naphosszat egész csopor
tok kutatnak ily koponyák ulán. A városi ha
tósághoz emiatt több feljelentés érkezett s a 
hálósáig intézkedéseket telt aziránt, hogy a 
csonlniaradsányoknt ne bolygathassák meg.

— Magyar Törvénykezés címen havonként 
megjelenő törvénykezési szemle indul meg. 
Szerkeszti: Dr. Pongrácz Jenő ügyvéd. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Budapest. Vili., Nép- 
szinház-ulen 19. Előfizetési díj: egész évre fi P

— Bizonytalan Időre halasztották a Kuruc- 
lesluti népünnepélyt. A vasárnapra- tervezett 
kuniclcsiuli szocialista népünnepélyt a rossz 
időjárás miatt bizonytalan Idjrc elhalasztották.

A tanács a színigazgatók zsebéből 
gavallér a tűzoltókkal szemben
Harc a tűzoltók karácsonyi dupla fizetése 

körül.
Éndekes háborúság tört ki néhány nap elölt 

a főváros és a budapesti színigazgatók között. 
A harc a színházi tűzoltók kamcsonyi jutalom
ként kapott dupla fizetése miatt folyik. A szín
házi szabályrendelet szerint ugyanis a szín
igazgatók tartoznak viselni a rendőri ügyeleti 
dijakon kívül a színházak állandó szolgálatú
ban levő fővárosi tűzoltók összes illetményeit 
is.

A felülvizsgálat során a számvevőség rájött 
arra, hogy a múlt évi december havi tűzoltói 
illetményeket a színházak csak a szokásszerinti 
rendes összegben fizették be, holott a főváros 
karácsonykor az összes városi alkalmazottak
nak, igy a tűzoltóknak is, karácsonyi jutalom
ként dupla fizetést adott.

Az illetékes ügyosztály, amikor a számvevő
ség felfedezéséről tudomást szerzett, felszólí
totta a színigazgatókat, hogy

haladéktalanul fizessék be a színházi tűz
oltók karácsonyi jutalmát.

A .színigazgatók nagy meglepetéssel értesüllek 
erről a váratlan követelésről és szövetségük ut
ján azonnal átirattal fordultak a tanácshoz és 
tiltakoztak az ellen, hogy « főváros a színigaz
gatók zsebére legyen gavallér tűzoltóival szem
ben. A tanács a beadványt letárgyalta és ra
gaszkodott ahhoz, hogy a színigazgatók a tűz
oltók dupla fizetését térítsék inog, mert az 
volt az álláspontja, hogy az alkalmazottak 
illetményeit a főváros szabja rneg és a sza
bályrendelet kötelezi a színházakat, hogy a 
tanács által megszabott tűzoltói illetményeket 
megtérítsék. Erről a határozatról a főváros 
értcsilefte a színigazgatókat, akik nem nyug
szanak bele a döntésbe s az ellen a közigaz
gatási bírósághoz fellebbezlek.

— Halálos szerencsétlenség Kaposváron. 
Tegnap délelőtt a kaposmérői téglagyárban 
egy száritópajta összedőlt és négy embert 
maga alá temetett. Azonnal megindították a 
mentési munkálatokat, de Krausz Lapos 
01 éves gyárvezetőt már csak holtan tudták 
kihúzni a romok alól. Három munkás sú
lyos külső és belső sérüléseket szenvedett. 
A k; posvári közkórházba szállitolták őket.

— Csendélet az ősz-utcában. Újpesten, az 
ösz-utca 9. számú ház egyik lakója, Zsurma 
György 33 éves timársegéu már hosszabb idő 
óta hr.ragos viszonyban volt Kerstner Ádám 
házfelügyelővel. A régi haragosok ma az udva
ron találkoztak, összeszólalkoztak, a szóvál
tásból verekedés lett, Zsurma verekedés köz
ben felkapott egy hatalmas vasdorongot s 
többször a házmester fejére sújtott. Kerstner 
vérző fejjel összerogyoti. A házbeliek rendőri, 
majd a mentőket hívták. Az újpesti mentők 
a súlyosan sebesült házmestert a Károlyi-kór
házba vitték, Zsurmát pedig a rendőr előállí
totta a kapitányságra, ahol őrizetbe vették.

— Az Országos Színész Egyesület és a Ma
gyarországi Artista Egyesület monstre ünne
pélye az Angol Parkban. Egészen frappáns és 
minden képzeletet felülmúló meglepetésekre 
készít elő a színészek és artisták közös rende
zése, amely szeptember hó 1 -érc és 2-ára az 
Angol Park területén halmoz össze mindent, 
ami szenzációt a főváros ez idő szerint produ
kálni tud. A nagy érdeklődésre való tekintet
tel tanácsos a jegyeket előre megváltani.

— Az utazó közönség legmegbízhatóbb és 
legpontosabb üli kalauzai a „Panoráma Úti
könyvek**, amelyek dr. Szabó István szerkesz
tésében jelentek meg. Ez az egyetlen magyar 
könyvsorozat, mely a háborús és háború utáni 
összes változások figyelembe vételével friss és 
modern szerkesztésben mindenről informál. 
A sorozatban eddig megjcelntek a követ

kezők: Abbázia és az olasz Qunrnero. Velenco 
és a Lidó. Knrlsbnd. Praga. Postumia. Dalmá
cia és a szlovén fürdők. Egy-egy kötet ára 
2 pengő. Kapható minden könyvkereskedés
ben, mencljcgyirodában, ujságpnvillonokban.

— Lukács Júlia lilvafalnoknőt beszállítot
ták a debreceni fogházba. A miskolci rendőr
ség elfogta Lukács Júlia hivatalnoknői, akit 
különböző kommunista-üzelinekkel vádolnak. 
Vasárnap átszállították Lukács Júliát a debre
ceni ügyészség fogházába, ahol Prcinesberger 
Jenő dr. vizsgálóbíró hallgatta öl, majd kihir
dette előtte nz előzetes letartóztatás elrendelé
séről szóló végzést.

Baltával agyonverte n vejét, azután fel
akasztotta magát. Kaposvárról jelentik, hogy 
Baricsa György törökkoppányi földműves 
szerdán éjjel a padláson részegen fekvő ve- 
jét, Jázsa Györgyöt, baltával fejbeverte és n 
vértől boritolt embert otthagyta. Mikor dél
után hazajött, látta, hogy veje még él, mire 
levonszolta a pincébe, majd kiment a közeli 
erdőbe, ahol egy fára felakasztotta magát. 
Mikor rátalállak, már halott volt. A súlyo
st n sebesült Józsa György pénteken reggel 
belehalt sérüléseibe.
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SZÍNHÁZI napló
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SZÍNHÁZ MOZI
'Alig jött haza

Péchy Erzsi 
máris útra csomagolja bőröndjeit. Ma dél
után beszéltünk telefonon a legszökébb 
primadonnával, aki montecarloi kalandjá
ról és uj útjáról ezeket mondta ;

— Már beletörődtem abba, hogy nem ka
pom vissza a Montecarloban ellopott éksze- 
reimet, amelyek között bizony számos na
gyon kedves emlékem tűnt el. A főkapi
tányhelyettes mindent megígért, hogy elő
keríti, de én most már csak a véletlenben 
bizhatom.

— Újra utazom. Szerződést kötöttem 
'Amerikába, ahol egy később meghatáro
zandó new-yorki színházban fogok fel
lépni. Remek muzsikáju és kedves librettót 
irt számomra egy Grey nevű neves ameri
kai libreltista. Kijelenteni, hogy nem nagy 
örömmel megyek újra el itthonról, hiszen 
olyan lelkesen, olyan szivvel játszani sehol 
sem lehet külföldön, mint itthon, ahol a 
színházi kultúra, a közönség olyan magas 
nívón áll és oly sokat követel. Igyekszem 
'december végére, illetve január elsejére ha
zajönni, amikor tárgyalni fogok a Király 
Színházzal, hogy végre újra magyarul játsz
hassak. Egyelőre azonban búcsúzom...

A Király Szinház csütörtöki megnyitó-elő
adásán A legkisebbik Horváth-lány tavalyi sze
replői közül csak Halmay Tibor fog hiányozni. 
Feltűnést keltett, hogy Haluiay szerepkörét egy 
ismeretlen

Véd - ésdacszövetségZerkovitz ellen!
Két színigazgató 4000 pengős pönálés szerződést kötött, hogy 
három évig nem adnak elő Zerkovitz-operettet — Mit szól 

a dologhoz Zerkovitz?

vidéki színésszel
Zombori Zoltánnal tölti be a szinház, aki a 
Horváth-leány Berci szerepét és a Repülj fecs
kém kutyamosójának szerepét már erősen 
próbálja. A színháziak sokat várnak a fiatal 
színész szereplésétől.

Színházi körökben egy furcsa, pikáns 
szenzáció hírét rebesgetik. Nem kevesebb
ről van szó, mint arról, hogy két opcrelt- 
szinházunk igazgatója véd- és dac-szövetsé
get kötött egy kitűnő opereltszerzö ellen, 
akinek operettjeit mindkét szinház eddig 
nagy sikerrel adta elő és tartotta műsorán. 
A rendkívül érdekes ügy előzményei a kö
vetkezők:

Zerkovitz, mikor megvált a Városi Szín
háztól olyértelmü megállapodást 
Sebestyén Géza igazgatóval, 
marad a szinház háziszerzőjének és 
kint egy nyári és egy téli operettet készít a 
szinház számára. Ezt a megállapodást 
Zerkovitz más, Royal Orfeumbeli elfoglalt
sága miatt nem tartotta be.

A Király Színházban viszont előadallú 
legújabb operettjét, a „Legkisebbik Horváth 
leányt", amely a múlt idényben szép si
kert ért el és szezonnyitó darabja lesz csü
törtökön a Király Színháznak.

Zerkovitznak azonban első ízben a Király 
Szinház zenei igazgatójával, Szirmay Albert
iéi támadtak differenciái, majd, hir szerint,

kötött 
hogy meg- 

éven-

más anyagi természetű dolgokban is össze
különbözött a színházzal.

A két operttszinház igazgatói a napokban 
állítólag összeültek és a színházak történe
tében teljesen egyedülálló, olyértelmü meg
állapodást kötöttek, mely szerint

4000 pengő pönálé terhe mellett, 3 évig 
egyiküknek sem szabad Zerkovitz-ope- 

rettet előadatni.
Nagyon kétséges, hogy hogy ez a talán 

tréfás megállapodás meddig marad érvény
ben, de annyi bizonyos, hogy mindenki 
kíváncsian kérdezheti: mit szól ehhez Zer
kovitz, néhány száz sláger és néhány 
tucat sikeres operett szerzője?

Zerkovitz nevetve a következőket mondja:
— Őszintén megmondom, én addig nem 

hiszem, hogy ez a véd- és dac-szövetség leg
komolyabban létrejött, mig el nem készí
tek egy operettel és azt be nem nyújtom, 
valamelyik színházhoz. Mivel jelenleg ope
rettem nincs készen, várnom kell a véd- és 
dac-szövetség kipróbálására addig, mig 
egyet komponálok.

Szerdán uj fordulóhoz jut a győri azinháí 
sorsa. Az évszázados színházépület már tel
jesen alkalmatlan volt. Győr városa még a 
háború előtt újat akart építtetni, a háborús 
idők azonban megakadályozták a tervet. 
Legutóbb a városi törvényhatóság elhatá
rozta, hogy Vágó László műépítész tervei 
szerint négymilliárdos költséggel átépítik a 
a régi színházat addig, mig lehetőség nyílik 
az uj szinház felépítésére. Most azonban a 
győri rendőrkapitányság az épület rozzant- 
ságára való tekintettel

nem adta meg a játszási engedélyt
Ezek szerint a győri társulat nem kezdheti 
meg a téli szezónt. A városi tanács a vég
zést megfellebbezte a szombathelyi kerületi 
fökopitánysághoz, mely szerdára elrendelte 
az újabb tüzvizsgálatot. Három nap múlva el
dől tehát, hogy lesz-e a télen színháza 
Győrnek.

Gombaszögi Frida a Magyar
Színházhoz szerződött

'A héten már minden szinház kinyit az 
Operaház és a Kamara Szinház kivételével. 
rA Nemzeti Szinház elsejen kezdi meg sze
zonját az „Árva László király" reprizével. 
'A legtöbb várakozással természetesen Csor
tos Gyula, a szinház uj tagjának szereplése 
elé néznek, akinek első Nemzeti színházi 
bemutatkozása szenzáció számba megy. 
Most már véglegesen megállapították Csor
tos bemutatkozó darabját. Ez

Dán Caesar de Bazan 
lesz, egy negyven éve nem látott klasszikus 
operett, amely annak idején a Gyapju-utcai 
német színház legnagyobb sikere volt. A 
szereplés pikantériája az, hogy Kiss Ferenc 
még mint a Nemzeti Szinház tagja

három évig készült erre a szerepre 
Három évig ambicionálta Don Caesart el- 
'játszani Kiss Ferenc és három éve adta év- 
ről-évre programra jába ezt a darabot He
vesi igazgató, aki végül is Kiss helyett Csőr
fossal játszatja el a romantikus figurát.

Titkos Ilona, Gombaszögi Frida, Biller Irén a Magyar 
Szinház primadonnái

Tegnap nyílt meg aMagyar Szinház kivételes 
auspidumok között. Augusztus végén kikerült 
a szinház pénztára fölé a „Minden jegy elfo
gyott" tábla. Az „Oroszország*’ volt a színház 
nyitó müsordarabja, éppen az, amely nem a 
dráma belső értékei miatt, hanem éppen -emuik., 
előadása miatt ért meg eddig is kivételes sikert.

— Igen — mondotta kérdésemre Faludi Jenő 
a Magyar Szinház igazgatója — véleményem 
szerint a közönség érdeklődése szempontjából 
eltolódás mutatkozik a müvek előadása felé. 
Az előadás alkotórészei: a színészi munka, 
rendezés és kiállítás bir primér fontossággal. A 
közönség Ízlése megváltozott, illetve uj közön
ség született a flim és annak a szín
padi művészetnek hatása alatt, amely Orosz
országból indult ki, meghódította Berlint és 
most Reinhardt utján Newyorkba is eljut. Jo
gos kérdés, hogy kik fogják azt az uj irányt 
képviselni a Magyar Színházban.

— Tehát: állandó rendezőink Vágó Béla, 
Bródy István, Vaszary János. A Molnár-dara
bot a világ legjobb rendezője, Molnár Ferenc 
fogja rendezni. A Peri/erle-t <lr. Franz Hock 
állítja be nálunk is, miként Bécsben is .ahol 
szintén Reinhardt átdolgozással került színre

ez a Lánger-darab. Lesznek' darabjaink,
amit Karlheinz Mariin, majd Róbert Jenő fog
nak rendezni.

— A díszleteket a jelen legjobb, legartiszti- 
kusabb tervezője, Pán József „költi" a dara- 
TjöTíTiŐz.

— Az „előadás-siker" legfontosabb' tényezői 
a színészek. Kik ezek? Elsősorban a „Cliarles- 
tori'-ban Biller, Fejes, Kabos, a következő 
„Periferíű"-ban Titkos Ilona, Törzs Jenő és 
Kiss Feri, majd egy egészen fiatal és nagyon 
tehetséges szerző, Újházi György „A két Be- 
leznayné" cimü vígjátékéban Titkos, Berky 
Lili, Törzs.

— Ezután jön a Molnár-darab, amelynek 
címét egyelőre nem adhatom ki. Viszont 
örömmel jelentem ez alkalommal, hogy leszer-! 
ződtettem Gombaszögi Fridát, aki a Molnár- 
darb főszerepét játssza a Kiss Ferivel és Törzs 
Jenővel. Egy másik darabban megoldom a 
lehetetlent. Két ilyen színésznőt, mint Titkos 
Ilonát és Gombaszögi Fridát egy darabban 
Bernstein „Méreg" cimü drámájában lépte
tem fel.

Pethes Sándor, aki megjött, Dénes Györggyel 
rendezett nagy sikerrel zárult balatoni turné
járól, a következő kedves •történetet mondotta 
el:

— Örök vágyam volt mindig, hogy szép he
gyes francia bajuszt növesszek magamnak. Ez 
eddig színészi mivoltom miatt nem volt ke
resztül vihető, de most, nyáron sikerűit. A ba
latoni turnéra ugyanis megnövesztettem a ba
juszomat, amely azonban egy kellemesen kelte
mellen történetbe sodort Kis autómon turnéz
tunk hárman, Dénessel és Forgács Jenő im
presszáriónkkal, mikor Boglár határában de- 
fektet kapott az autó. Owerolba öltöztem és 
annak rendje és módja szerint aláfeküdtem az 
autó alá, szétszedtem az olajos alkatrészeket 
és a forró napsütésben dolgozni kezdtem. Fél
órája gürcöltem már, amikor egy vidéki ur 
rám szólt:

— Hallja csak, van ideje magának?
— Van — mondtam szerényen. — Miért kér

dezi?
— Jöjjön csak, elromlott a motorbiciklin, 

meg kellene javítani.
összeszedtem a szerszámaimat és a motor

biciklihez siettem. Mikor javában dolgoztam, 
egyszer csak érzem, hogy a biciklilulajdonos 
egy dráma cigarettát tol az agyaram közé. Az
után megveregeti a vállárnál és igy szól:

— Mondja csak, maga viszi a Dénesi?
— Én — mondtam haragtól pirosán. Dehát, 

kinek néz engem az ur?
— Hát a művész sofTőrjének.
Erre azután kitört belőlem a szinészirigység. 

Nem játszottam tovább az autószerelő szerepéit, 
hanem bemutatkoztam. A hüledező ur a bála- 
tonboglári gyógyszerész volt, aki elmondotta, 
hogy bajuszom miatt nem ismert rám. Bogié- 
ron levágattam a bajuszomat.

DARÓCZY 
az újjászületett Palace 

élén

Elsején nyit a Royal Orfeum is, amely 
a „Fekete sláger"-t hirdeti, mint főattrakció
ját. A „Fekete sláger" neve Pesten születeti 
meg, még pedig nagyon érdekes körülmények 
között. Ebben az artista-számban ugyanis egy
mással már évek óta féltékenyen rivalizáló két 
tíBW>spár lép fel, akiket

egymás tudta nélkül
Szerződtetett le a Royal Orfeum. A két fekete 
artistapár szerződésének kénytelen eleget len
ni. igy a rivalizáló párok egy műsorban egy
más után lépnek majd fel egy színpadon. A 
direkció ötlete ez a név, mert az lesz köztük 
a fekete sláger, amelyet a közönség avat slá
gerré. A riválisok nyílt versenye zajlik le te
hát a Royal Orfeum színpadán a welszi herceg 
jazz-band-jének kísérete mellett.

Belvárosi Színház 3 utolsó este

JÁNOS BÁCSI SZÍNHÁZAT VESZ
8 órai kezdettel.

Fekete sláger — Rastus és Banks — Mutt és Jeti
Graciella — Manuel Vega — 6 

A Royal Orfeum szeptember 1. csütörtöki 
megnyitó műsorának attrakciói

A Hétfői Napló számolt be először arról, 
hogy mégis mozi marad a Palace. Nem lett ka
baré a Palace, mint ahogy a nyár folyamán 
elhatározták, egyszerűen azért, mert a film
színház bécsi igazgatósága olyan erélyes kezű 
és nem mindennapi képességű szakemberre ta
lált, akire bátran rábízhatta a főváros lég- 
frequentáltabb helyén működő Palace vezetését.

A szerencsés választás Daróczg József alezre
desre esett, aki a filmszakmában ama kevesek 
közé tartozik, akire bátran ráillik a kivételes 
képességű jelző. Az ö nevéhez fűződik a Cor
vin Szinház és a UFA Filmszínház megalapí
tása és sikerének biztosítása.

Daróczy alezredes csendben, de annál na
gyobb energiával kezdte meg működését a Paló
cénál. A színház belső képét alakította át elő
ször, olyan sikerrel, hogy nem találni Pesten 
hasonló meleg tónusu, bájos interiőrt. Az újjá
született Palace — Daróczy igazgató Ígérete 
szerint — reprezentálni fogja azt a műsort, 
amelynek gondos ősszeválogatása Daróczy leg
főbb munkája volt. A Palace ünnepélyes meg
nyitása szeptember elsején lesz.

Itt említjük meg, hogy a bécsi magyar 
színész kolóniának ma este lesz a premi
erje a bécsi „Bouleivard,, Színházban. Ma 
lesz bemutatója a Fritz Grünbaum revünek,, 
amelyben Halmay Tibor, Békcffy László és 
Molnár Vera lépnek fel. Nagyon érdekes, 
bogy Béosben ezek a kitűnő magyarjaink 

„von"-ok lettek
mert a bécsi plakátok igy hirdetik őket: 
Tibor von Halmay, László von Békeffy.

ír

A Royal Orfeum igazgatósága tavalyi nagy
sikerű szezónjához méltóan az idei megnyíló 
műsorban is már a legnagyobb világallrakciók 
válogatott csapatával indul. A műsor közép
pontjában a

FEKETE SLÁGER
miniatűr négerrevü áll, mely az összes eddig 
Budapesten látott néger revüktől abban külön
bözik, hogy minden egyes szereplője a leg
nagyobb klasszist képviseli. A világ legmulat
ságosabb néger excentrikussal: Mutt és Jeti 
végignevettetik a publikumot. A másik két fő
szereplő Rastus & Banks .akik magukkal hoz
zák Amerikából a jövő szezon minden modern 
táncát A revü ben nagy óvációra számíthat Wil- 
ter’s, csupa fúvós hangszerből álló néger jazz- 
bandje. A zseniális összeállítású néger zenészek 
legnagyobb ajánlólevele, hogy kedvenc zené
szei a waleszi hercegnek. Hatalmas statisztéria, 
a görlök egész serege adják keretét a Fekete

Slágernek, jelmezei és kiállítása külön látvá
nyosságszámba mennek.

A műsor többi attrakciói közé tartozik Ma
miéi Vega, a mulattatás maximuma. Graciella 
tarkábbnál tarkább trópusi madarai, a madár- 
idomitós hihetetlen nagyszerűségét hozza t.zin- 
padra. Valóságos fenomén hatalmas accordeon- 
ján a norvég Erichsen. A világ Iegünnepeltebb 
akrobata csoportja a 6 Faludy és egy egész 
sereg pompásnál pompásabb varieté attrakción 
kívül a szeptemberi műsor színházi része is 
nagy meglepetéseket hoz. Solti Hertnin szólói a 
megszokottnál is pompásabbak. Dénes Oszkár uj 
műsorával bemutatja Márkus Alfréd világ
sikerre induló „Banán-héj tánc"-át. Sárossy 
Mihály uj Zerkovitz-dalt énekel. Roll Ferenc 
pedig a Nisnij Novgorod cimü kis táncos je
lenetben fog excelláhii a szezónnyitó műsor
ban, melynek jegyeit a Royal Orfeum pénztára 
és az összes jegyirodák már árusítják.

Fedák Sári 
első fellépése a 

Városi Színházban 
csüWrtöklB szeptember 1-éu

Korcsa AmertnaBao 
lOO-ik előadás 

szeptember lS-én.

Zerkovitz Béla ma érdekes lapot kapott 
Amerikából a kivándorolt híres cigánymuzsi- 
kustól, Berkes Bélától. Eredeti ortográfiává] 
Rt adjuk a levelezőlapot:

— Kedves igazgató url
it most Newportenben is Sokat jálzon a | 

sw-zeményeit és a miliumosok különösen a i 
Hulló falevelet és a legkisebbik Horválhot sze
retik. I

* Norma Talmndgrről szenzációs intimitáso
kat közöl a Mozi uj szánta.

Az Edénkért
Vígszínház

A Vígszínház jövő hete
ít CDEMtEUT. - NOS,TV.

A VtasiInMs jövő hetének műsorát is majdnem telje
sen a legfrissebb siker,

AZ ERENKERT
tölti be. A világhírt! vígjátékot az ismert parádés sts* 
reposztásban hatszor adják,

Csütörtökön
A KOSZT! FIÚ ESETE TÓTH MARIVAL, 

Mlksuíth Káhnár: és Harsán) i Esőit nagyszerű vígjáték* 
szertpri a mftwrvn. Ez terz a népszerű ujdniság 149-flc 
előadása.

Az előadáséit nyolc órakor kezdődnek.
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SPOIiT
Szabó Miklós 1 perc 08 mp.-re 
javította az 500 méteres síkfutás 

ifjúsági rekordját
Az MIK Szűcs-vándordíján ifjúsági versenyé

nek második napja nagy érdeklődés jegyében 
zajlott le vasárnap a BBTE Széna-téri sportte
lepén. A sorozatos rekorddöntések most már 
állandó örvendetes kísérő jelenségei az ifjúsági 
versenyeknek, különösen Szabó Miklós feltű
nt se óla. A tehetséges KAOE-futó vasárnap az 
500 méteres ifjúsági rekordot adta ál a múlt
nők. A vándordíja* verseny vasárnapi eredmé
nyei alább következnek:

10 100 ni. utalétu: 1. MAC (Goda, Vórí, F.álhonyl, 
Ko'ivíil, Palotai, Párezer. Maurény, Nádujfalvl, Farkas, 
Jetikéi) 9 p. 36.6 mp. 2. MTK 8 p. 41.8 mp.

3000 ni. 10-cs csopatt 1. MTE 132 pont. 2. A asas Hl 
].< ut. 3 MTK 193 pont. Egyénileg 1. Huszár (MTE) 
(i p. 33.fi mp. 2. Gergely (Vasas) 9 p. 40 mp.

Süljdobás 5-ös csapat; Budapest bajnoksága 1. MTK 
(Kemény 1070, Kállai 1045,• Szekrénycssy 1005. Pünkösdi 
9.1. Wfiskopt 870) 998.6 cm. átlag. 2. FTC 956.fi cm. 
állag. 3. BBTE 9IA 4 cm. állag. — Egyénileg Balázs 
'ITi') legyőzte 1259'•cm.-e» dobással a bajnok Hunyadit

Fujéb számok. 300»m. síkfutás; 1. I.ukács (MTK) 
39 mp. 500 in. síkfutás: 1. Szabó (KAOE) 1 p. 08 mp. 
Otszágos ifjúsági rekord! 2. Kasztner (DEAC) 1 p. 10 
mp. 4no ni. gát: 1. Fórnál (BBTE) 63.8 mp.

A magasugrás 5-ös csapatversenyt és a hármasugrást 
ni esó miatt elhalasztották.

Stieber Lotti országos rekordot 
javított az 50 méteres 

gyorsuszásban
Az OTE országos uszóversenye

Kisszámú közönség előtt rendezte meg az OTE orszá
gos uszóversenyét. A legkiemelkedőbb esiménye volt a 
versenynek Stieber Lollinak, a MAC kiváló hölgyuszójá- 
nak rckordjavitása nz 50 méteres gyorsuszásban.

Részletes eredmény. 50 méteres gyorsulás kezdői: ré
szére; 1. Kovács Ferenc (UTE) 34.4 mp. 50 méteres 
oeiinekgyorsuszés: 1. Kánássy (OTE) 33.2 mp. 100 iné
it írs. ifjúsági gyorsuszási 1. Mészöly (BBTI-. KISOSz) 
I p. 12.8 mp. 4-50 méteres junior gyorsuMŐ-statéta: 1. 
MAC 2 p. 10.4 mp. 100 méteres tiétuszás; 1. Avar Mi- 
íi.lv (.MAC) 1 p. 23 mp. 50 méteres hdlgygyorsusrás;
1. Stieber Lotti (MAC.) 31.6 mp. országos rekord! ÍXM 
méteres gyermekgyorsuszó-staféta: 1. MAC 1 p. 48.4 mp. 
100 méteres 11. oszt, gyorsuszós: 1. Bartók László (OTE) 
1 p 08.8 mp 1000 méteres uszás: 1. Gcőcze János (OTE) 
Ki p. 01.4 mp. 100 méteres ifjúsági hílU'zás; 1. Mészöly 
Tibor (BBTE—KISOSz) 1 p. 31 mp. Műugrás; 1. Len- 
hurdt (OTE) 157 ni. 3X59 méteres junior vegyes staféta:
I. MAC 1.46.6 mp.

Vizlpóló; MAC—OTE 6:1 (4:0), bíró; Schlenker An
tal; BESZKBT -POSTÁS 5:1 (3:0). biró; Várai Tibor.

A MASz vasárnap kijelölte a 
magyar—francia atlétikai mér

kőzés magyar résztvevőit
A MASz n Springer-cmlékverseny vasárnapi 

küzdelmei után válogatta ki a két hét múlva 
eldöntésre kerülő magyar-francia atlétikai mér
kőzésen n magyar színekben hiduló válogntotl 
ntlélncsapalot azzal, hogy végleges döntési 
csak ti jövő heti MTK-vcrseny után fog hozni. 
A zűrjeiben megjelöllek tartalékként fognak 
szerepelni.

700 méter: Hajdú, Nagy, (Fluck).
200 méter: Hajdú, Nagy, (Szalay).
100 méter: Barsi. továbbá Gerő és Szalay 

közül az, amelyik az MTK versenyen győz.
800 méter: Magdics, Marion, (Aczél).
1500 méter: Papp, Gross, (Szerb). 
5000 méter: Papp, Gross, (Szerb).
110 gát: Püspöky, Somfai, (Várnai). 
Távolugrás: Piispüky, Somfai, (Farkas). 
Magasugrás : Késmárky, Udvary.
Iludugrás; Karlovils, Hévízi, (Farkas). 
Sulydobás : Darányi, Bácsalmási.
Diszkosz: Marvalits, Egri, (Darányi).
Gerely: Szepes, Gyurkó.

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek

Sólyom nyerte a Mező-dijat.

A Mező-díjban Poéta, u rövid távokon kivételes ké
pességűnek tartott telivér a neki leginkább konveniáló 
900 méteren is csődöt mondott. Megválók Sólyom, An
drássy Géz i gtóf kitűnő FZtlrkéje és Miette, mely utolsó 
jó futása alapján, mint nagy favorit indult, de az erős 
iramú vezetésben kifáradt s az utolsó métereken maga 
«l« engedte a szül két. A nap többi versenyeiben na- 
gyobbtészt az erősen fogadott lovak végeztek elöl. 
C»utának igen jó napja volt. Agosla. Pasila és Piczikém 
nyergében három versenyt nyert és a lovaglásaiért folyó 
vilílktdést mi sem igazolja jóimba, minthogy mind a 
három versenyt más és más tréner (gróf Pcjacsevich, 
Kai ősi, Beevvs) gondozottjával nyerte. A napsütéses, 
kellene* időben szépszámú, előkelő közönség, — köztük 
lóbb csoportban külföldi vendégek -- gyönyörködött az 
éléi k. helyenként izgalmas versenyekben, melyeknek 
ró-Hetes eredménye a kővetkező:

I. 1. Ágota (pari) Csuta, 2. Kusto* (pari) Szabó, 3. 
Kapatos (3) Schejbál. 3 h., fejh. 10 : 19.

II 1 Né»» rám! (2) Blazsek, 2. Báróm (5) Gulyás, 3. 
1 if.lif font (3) (iulai. F. m Caprice II., Koma, Dacos, 
l-.lól)áió, Péter Pan. 3h, 2 h. 10:38, 15. 20, 14.

III. 1. .‘'óljain (4) Gutái, 2. Miette (pali) Schejbál, 3. 
Pilla (2) Esch. F. in. Nádor, Bépce. la h., 1V^ h. 
10 79, is. t i

IV. 1. I’onipodour (7 10) Schejbál. 2. Belzebub (2), 
< in : 3. Prímás (2) Balog. F. m. Pignouf, nyh, 6 h. 
10 21

V. i Pnsltn (3) Csuta. 2. Ginsy (6) Szűcs, 3. Fama 
(4) K i-.zi.in, F. m. Horace, Leleményes, Falugyöngye, 
l’andora, Hcimlkh, Seppl. ötnegyed h., i',4 h. 10:47, 
lő. 25. 23.

vi 1. I'lerlkém (5) Csuta, 2. O. M. (2) Gutái, 3. 
<.hinne (in). E. m. Nobody, Mandoliné, Mac Donald, 
Masa, l'v Ii.. 2h 10 ; 51. 17. 15, 30.

Slari es in lonatiasöháF
a bookmakerek Irodái elfogadnak:

VU Andrássy út 45., 263 — 35.
Vili,. Baross u. 52., 1. 439—12. 

|V_ Kossuth I. ii. 14-10.
223-39. J. 323 19

VII.. Rákóczi út 51.. 355. 01.
V. Náci út |„ 280-92.

A Középeurópai Kupa két nemzetközi 
mérkőzésével és négy bajnoki küzde

lemmel indult az uj futballszezon
Győzött a Hungária, döntetlenül végzett az Újpest

Az 1927—28. évi őszi futball szezonja pom
pás csemegét szervírozott a futball-közönség 
asztalára. Egyszerre két nemzetközi mérkőzést 
koptunk nz uj futballszezon nyitányaként. 
Mind a két intcrnacionális küzdelem a közép
európai kupáért folyt le. Mig a Hungária 
Belgrád nagyszerű csapatát győzte le újonnan 
szerzett sztárjai távollétében, addig Újpest a 
Szláviálól szenvedett múltbeli vereséget igyeke
zett kiküszöbölni.

A jeles újpesti együttes érdeméből milsem 
von le az a körülmény, hogy csak félsikert ért 
el Prága becézett kedvencével szemben. A dön
tetlen eredménnyel végződött meccsen biztató 
formát árultak el az újpesti futballisták.

A bajnoki fronton négy mérkőzés került 
terítékre. A Vasas legyőzte a Nemzetit. Az 
Attila és a Bocskay pedig szintén vasárnap de
bütáltak aZ első ligában. Mind a két Csapat ve
reséget szenvedett ugyan, de az első mérkőzés 
tapasztalatai azt mutatják, hogy mindkét csa
pat méltó ellenfél lesz a magyar futball első 
tűzvonalában.

A Hungária 4:0 (2:0) arányban 
győz a Beogradski ellen

A Hungária a középeurópai kupaszabályok 
rendelkezései értelmében nem szerepeltethette 
újonnan szerződtetett nagy játékosát, Konrád 
Kálmánt és Hirzer Ferencet. De a régi, stan
dard-csapat is elegendő volt ahhoz, hogy a kék
fehér csapat egy aránylag nagy gólarányu 
eredménnyel duplázzon rá Belgrádban aratott 
győzelmére.

A Hungária nagy, nyomasztó fölénye elle
nére sem tett jó benyomást. A belgrádiak az 
első félidőben jól tartollák magukat, szünet 
után azonban összeomlott a vendégcsapat., 
Kombinációs játékot kultivállak a védelem jól 
helyezkedik, általában munkabírónak mutatkoz- 
koztak a jugoszlávok. A Hungáriában csalódást 
keltett a csatársor, egyedül Opata teljesítménye 
teljesen kifogástalan. Bclgrád csapatában a 
kapus volt nagyon jó.

A vezető-gól a 37. percben esik. Kiéber sza
badrúgását Gligorievi'cs kapus kiejti és a résen 
álló Orth a hálóba juttatta. A 43. percben Opata 
pompás centerét Molnár értékesilette góllá.

Szünet után a belgrádi kísérők hangos biz
tatására a szerbek durva rúgásokkal próbál
koznak eredményt elérni és emiatt csaknem 
botrány tör ki. Á 35. percben kornerhez jut a 
Hungária és a kitünően irányított labdát Kvasz 
a tétovázó kapus mellett bevágja. A negyedik 
gól a 44. percben tizenegyesből cselt, amelyet 
Balasits juttatott rendeltetési helyére.

A meccset a bécsi Prcsslcr vezette. •

A Slavia 2:2 (0:0) arányú 
döntetlent csikar ki a balszeren

csével operáló U/pesttől
Újpest csapata bámulatos energiával feküdt 

bele a mérkőzésbe, hogy a Slaviától revánsot 
vegyen súlyos prágai vereségéért. Gyors iram
ban indul a mérkőzés és rövid ideig tartó me
zőnyjáték lilán már sikerrel kecsegtetnek Új
pest támadásai. A csehek kitűnő védelme > 
azonban résen áll ét. fedezetsoruk most már! 
sorozatosan küldi rohamra a Slavia híres csa
társorát. A Fogl-gát ám sziklaszilárdan ver 
vissza minden támadó-kisérlctcl.

Gól nélkül végződött félidő után erősödik a 
tempó és nemsokára hangos örömrivalgás jelzi 
a tribünről, hogy a Fogl III. által rúgott 
tizenegyes a csehek hálójába perdült. Az öröm 
azonban nem tart sokáig, mert Putz lövése 
rövid idő múlva utat talált a magyar hálóba. 
Nemsokára újabb tizenegyeshez jut a magyar 
legénység. Fogl III, irtózatos lövése ismét
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nem tévesztette ei célját. Már-már úgy lát
szik, hogy a magyar csapat egy szenzációs 
győzelemmel teszi emlékezetessé a tegnapi 
napot, amikor Putz újabb gólja a rosszul 
helyezkedő újpesti kapus mellett hálót ér.

Biró: Braun (Bécs).

A Ferencváros, a Sabaria, a 
Bástya és a Vasas az őszi szezon 

első pontszerzői
Biztató eredmények között startolt az el

múlt vasárnapon a magyar proflfutball. A teg
nap lejátszott első forduló során a Ferenc
város Takáccsal megerősített csapata szép já
ték után győzte le a debütáló Bocskayt. Gyön
gén mutatkozott be a másik újonccsapat, az 
Attila is, amely a Sahariától szenvedte cl első 
vereségét. A Vasas a Nemzetit verte meg, mig 
a Bástya a III. kerületiektől szerezte első két 
pontját.

Ferencváros—Bocskay 3:0 (2:0)

A Bocskay Debrecenbe invitálta első mérkő
zésére a Ferencvárost, amelynek együttesében 
a súlyos milliók árón szerzett Takács mutat
kozott be — elég gyengén. 5000 főnje közönség 
töltötte meg a pályát és adott ünnepi keretet 
a nagy meccsnek. A vezetőgól Fröhlich fejelé
séből esik, ezt követi Rázsónak a debreceni

A MAC atlétagárdája megnyerte 
a Springer-vándordij  at

4 p. 05'2 mp. Belloni uj 1500-as rekordja — Marvalits 
4657 cm.-t dobott diszkosszal

Az atlétikai szezonnak minden évben nagy 
eseményévé vált a Springer-cmlékverseny, ame
lyet az FTC írt ki néhai nagynevű elnöke, 
Springer Ferenc dr. emlékére. A nagyszabású 
kétnapos miting most is bővelkedett nagyszerű 
eseményekben. Két országos rekordot eredmé
nyezett ezúttal a Springer-cmlékverseny.

Mig szombaton Papp György (FTC) 15 p.
17.8 mp.-re javította az 5000 méteres rekor
dot, addig vasárnap Belloni Gyula (MAC) 
1500-on futott uj rekordot, 4 p. 05.2 mp.-re 
javítva Némethy (FTC) 4 p. 05.6 mp.-es 

régi rekordját.

Az uj rekorder harmadiknak futott be Sind- 
ler és Strniste mögött.

Marvalits 4657 cm-es diszkoszdobó ered
ménye a Springer-mcmoriál másik eseménye. 
Az értékes trófea védési jogát a MAC szerezte 
meg 31 szerzett pontjával az FTC 28 pontja 
ellen. A kétnapos verseny vasárnapi részéről az 
alábbiakban számolunk be:

A Springer-vándordij számai.

100 m síkfutás: 1. Hajdú (FTC) 10.8 mp. 2. 
Nagy (FTC) 11 mp. 3. Raggambi (BBTE) 11.2 
mp. — Nagy startol a legjobban, Hajdú csak 
50 m-nél tör előre s másfél méterrel győz.

7500 ni síkfutás: 1. Sindler (Zidenice Briinn) 
4 p. 02 mp. 2. Strniste (Zidenice Brünn) 4 p. 
03.3 mp. 3. Belloni (MAC) 4 p. 05.2 mp. Orszá
gos rekord! 4. Gyulay (BEAC) 4 p. 06.4 mp. 
Keleti kerületi rckordl 5. Ferihegyi (MTK) 4 p. 
07.8 mp. — Gyulay ugrik el a startnál, de már 
150-nél a két cseh van elől, nyomában Bclloni- 
val. Ez a helyzet marad 1100-ig, itt Gyulay erő
sít és élre vág, de már 1200-nál ismét Strniste 
vezeti a mezőnyt s erős tempóval elhagyják 
Bellonit és Gyulayt. A finisben azután Sindler 
kitűnő idővel veri 12 méterrel Strnistét, mig 
Belloni 10 méterrel harmadik. — Belloni ideje 
0.4 mp-el jobb Némethy (FTC) 1921-ben felállí
tott 4 p. 05.6 mp-es rekordjánál.

Suli/dobás: 1. Darányi (MAC) 1442 cm. 2. 
Egri (MAC) 1312 cm. 3. Balás (FTC) 1283 cm. 
Darányi ötödikre dobta legjobbját.

Magasugrás: 1. Késmárky (BBTE) 184 cm.
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védelem súlyos hibájából elért gólja, mig a 
harmadik gól szerzője Szcdiacsek volt.

Vasas—Nemzeti 2:1 (1»1)

A mérkőzés egyenlő erejű ellenfelek küzdel
mét mutatta. Az első félidőben a Nemzeti volt 
fölényben, gólhelyzetek is adódtak, a csatárok 
tudománya azonban kapu elölt csődöt mon
dott. A Nemzetiek jutnak az első gólhoz a 
Volenli által lőtt labdával a 8. perc
ben, mig a Vasasok a 14. percben egalizálnak 
egy büntető-rúgásból, amelyet Kővágó 
juttatott a hálóba. A II. félidőben is a Nemzeti 
támad, az utolsó 20 percben azonban össze
omlik és a Vasas Izsépy góljával megnyeri a 
mérkőzést.

Bástya—III. kér. 3:1 (2:1)

A Bástya megérdemelten jutott a kél pont 
birtokába. A gólokat Iiöss (2) és Varga, illetve 
Horváth rúgták.

Sabaria—Attila 1:0 (0:0).

A mérkőzés 6000 főnyi rekordközönség jelen
létében folyt le Miskolcon. A mérkőzés a Sa- 
baraia általános fölényének jegyében folyt le. 
Az egyetlen, egyben győztes gólt Stoflán rúgta, 
Srladovits fejes passzából.

A MAC nyerte a Corinthlán-vándordijat.

A Corinthián-dij döntőmérkőzése vasárnap 
folyt le gyérszámu közönség jelenlétében. A 
döntőmérkőzésen a MAC és a Dorogi AC vol
tak az ellenfelek. A MAC fölényének jegyében 
lejátszott mérkőzés a kék-sárgák 3:0 (2:0) 
arányú győzelmével végződött.

Kikapott az országos amatőrbajnok.

Az elmúlt vasárnap sporteseményének egyik' 
legnagyobb szenzációja, hogy az országos ama
tőr futballbajnokság multévi győztese, a BSE 
2:l-re kikapott a III. kér. TVE-töl.

2. Udvardy (BBTE) 178 cm. 3. dr. Farkas 
(FTC) 168 cm.

400 m. síkfutás: 1. Barsi (BBTE) 50. mp. 2. 
Szalay (BBTE) 51.1 mp. \ Gerő M. (KAOE) 
52.4 mp. — Gerő kezd a legjobban, 250-nél 
már Barsi előtt van, a célegyenesben azonban 
nemcsak Barsi, hanem a kitünően futó Sza
lay is megelőzi. — Sindler és Strniste is indult, 
de az előfutamokban kiestek.

Távolugrás: 1. Püspöky (MAC) 693 cm. 2. 
Somfai (MAC) 682 cm. 3. Rácz (FTC) 668 
cm. — Farkas M nőm indult.

Diszkoszvetés: 1. Marvalits (BTC) 4657 cm.
2. Egri (MAC) 4284 cm. 3. Bertalan (BBTE) 
4115 cm. — Marvalits utolsó dobására értő 
el kitűnő eredményét. Egri egy 4434 cm.-cs 
dobásánál kilépett Marvalits dobásai: 4362, 
4383, 4360, 4427, 4454 4647 cm.

Gerely vetés: 1. Szepes (MAC) 5993 cm. 2. 
Gyurka (FTC) 5427 cm. 3. Budavári (BBTE) 
5114 cm.

Olimpiai staféta: 1. BBTE (Odri, Raggambi, 
Szalay, Barsi) 3 p. 39.2 inp. 2. FTC (Nagy, 
Rácz, Hajdú, Aczél) 3 p. 40 mp. 3. MTK (Ku- 
runczy, Szabóki, Varga, Papp-Ferihegyi) 3 p. 
43 mp. — Aczél már 12 méterrel indult Barsi 
előtt, de Barsi kitünően futva, nemcsak be
hozta, hanem még 6 méterrel meg is verte.

Néhai Springer Ferenc dr. emlékére alapított 
örökös vándordíjban: 1. MAC 31 pont. 2. FTC 
28 pont. 3. BBTE 24 pont.

Egyéb versenyek: 500 m. síkfutás, II. o. E 
Veisz (MTK) 1 p. 09.8 mp. 2. Fülöp (BEAC)' 
1 p. 10.4 mp — 200 m. síkfutás hcp. 1. Dé- 
kány (Postás) 10 m. előny 23 mp. — Súly
dobás II. o. 1. Balás (FTC) 1283 cm. 2. Kiss 
(OTE) 1237 cm. — Diszkoszvetés II. o. 1. 
Balás (FTC) 4105 cm 2. Komlós (BEAC) 3954 
cm. — Olimpiai staféta B-csoport. 1. FTC 3 p. 
52.2 mp. 2. BTC 3 p. 53.5 mp.
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