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CsütörtőHőn 
Saharet fiim! Saharet táncol! 

8oszorl(áiiytttz 
Dráma 3 felvonásban. Irta Roda Roda. 

A f ő s z e r e p e t j á t s z a Miss Saharet . 

Ezt megelőzi: 

M o z i - U J s á g 
Heti aktuálisok. 

M ó k á k 
Humoros esetek az Ulk nyomán. 

Storm p r o f k o r hit kánya 
Amerikai vigjáték. 

Előadások d. u. 6, este fél 8 és 9 órakor. 
Vasárnap d. u. 2 érától éjjel 11 óráig. 
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CsUtSrtSKSn 
N é g y v ig já ték . V i g műsor . 

Kitart í szerelem 
Vigjáték 2 felvonásban. Irta és előadja 

Max Lindner. 

Duci bácsi 
k a l a n d j a 

Amerikai vigjáték. 

Heten uagyunk, 
uram, . . . heten 

Vigjáték. 

CsiiloX szereti a tisztaságot 
Bohózat. 

Palhé-Journal 
Mozi-hiradó. 

*i Előadások d. u.6, estefél 8 és 9 órakor. 
Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 óráig. 

Hitvesgyilkosság vádja alatt. 
— Rejtélyes bűnper. — 

(Saját tudósítónktól.) A budapesti esV 
kíidtszék legközelebb a kriminál-pszichológia 
szempontjából rendkívül érdekes, szinte pár-
ját ritkító bünpöuben fog Ítélkezni. Szándé-
kos emberölés kísérletével vádoltan jelenik 
majd ímeg birái előtt Barta-Hackl József ta-
nító. Azzal vádolják, hogy feleségét harma-
dik emeleteim levő lakásáról éjnek idején az 
ablakon ledobta. A hitvesgyilkosság rette-
netes bűne ez. Nálunk egyedül álló a Barta-
Hackl rendkívül érdekes bünpöre. 

Meleg nyári éjszakán, julius hetedikén, 
egy óra tájban, amikor Fehér József magán-
hivatalnok hazafelé tartott a Schwartzer Fe-
renc-utca 3. számú ház egyik harmadik eme-
leti ablakából egy nagy hófehér tömeget lá-
tott lezuhanni. Odarohant és a kövezeten 
élettelenül, összetört tagokkal talált feküdni 
egy szép, fiatal asszonyt. Fölcsengette a ház-
mestert, aki az asszonyban Barta-Hackl Jó-
zsefnét ismerte föl. Rendőrök, mentők jöttek. 
Az asszonyt az Uj-Szent-János-kórházba 
szállították. A rendőr és a házmester fölmen-
tek Bartáék lakására. Többször csöngettek, 
azonban az ajtót neím nyitották ki. A rendőr 
ekkor betörte az ajtó üvegét és bemászott 
rajta. Az előszobában szemközt találta ma-
gát Barta-Hackl Józseffel, aki egyszál ing-
ben, karján kicsike gyermekével, ott állott. 
Elmondták neki, hogy a felesége levetette 
miagát az ablakból és élettelenül fekszik a 
kórházban. Hackl nem mutatott külölniösebb 
fölindulást. Siró gyermekével visszament a 
hálószobájába és reggelig ki sem mozdult. 
A rendőrség gyanúsnak, rejtélyesnek találta 
az ügyet és megindította a nyomozást. 

A nyomozás során kihallgatták Barta-
Hackl József anyósát, Filó Ferencnót, aki .el-
mondta a rendőrségen, hogy a lezuhanás nap-
ján Barta-Hackl József elvette feleségének 
mindlen pénzét és azzal mulatni ment. Késő 
éjjiel jött haza. és alkkor veszekedni kezdett az 
asszon nyal, mert nem szerzett pénzt. Vesze-
kedés közben azutáln ledobta az ablakból az 
utcára. 

A rendőrség valószínűnek találta ezt Va 
Barta-Hackl Józsefet letartóztatta. Természe-
tes, bogy a fér j ie tudott mentségeket felhoz-
ni. Bevallotta, liogy elvette a feleségétől a 
pénzét., de azért tette, mert állást keresett és 
ehhez volt szüksége a pénzre. Amikor haza-
ment, feleségével barátságosan beszélgetni 
kezdett és a jövőjüket tervezgették. Majd el-
aludtak. Csak az ajtó betört üvegének a csö-
römpölésére ébredt fél. A rendőrtől tudta 
meg, hogy felesége leugrott az utcára. Nem 
tudta akkor éjjel, mit- csináljon, siessen sú-
lyos heteg feleségéhez, vagy maradjon siró 
kis gyermekénél. Az utóbbit cselekedte". 
Mentségeit nem hitték el és Barta-Hackl Jó-
zsef még ma is fogságban van a gyűjtőfog-
ház kórházálban. A fiatal asszonyt az Uj-
Szeut-János-kórházban vették ápolás a lá 
Másnap már eszméletére tárt és kihallgatá-
sakor azt vallotta, hogy nem tudja, miiként 
került az utcára. Elmondta, hogy az utolsó 
napok szomorú eseményeinek hatása adatt 
öngyilkossági tervekkel foglalkozott. Ké-
sőbb a vizsgálóbíró hallgatta ki az asszonyt 
ós ekkor már első vallomásával szinte ellen-
kező dolgokat mondott. Ekkor is kijelentet-
te, hagy nem emlékszik, mi előzte meg köz-
vetlenül a lezuhanását, de azt is mondta, le-
hetséges, hogy a 'férje dobta le. 

A fogságban sínylődő Barta-Haakl Jó-
zsefetek nagyon érdekes iá miultja. A Ihitves-
gyiítfcossággal vádolt Barta már két évet 
a lipótmezei tébolydában is töltött mint el-
mebeteg. A székesfővárosi törvényszéki or-
vosok véleménye alapján került a tébolydá-
b.a. Barta-Hackl József ugyanis Székesfe-
hértváronl 1904. január ih arminioa rliikán 
Deutsch Simon zálogháztulajdonost, mert 
egy csekély kérését, megtagadta, meg akarta 
ölni. Szándékos lemfbieröíléls! bünitott'évdl Vá-
dolta meg ekkor a székesfehérvári ügyész-
ség. Hacklról, hogy közveszélyes elmebeteg, 
megszüntették ellené az eljárást és a lipót-
mezei tébolydába internálták. Két évig ke-

zelték itt, amíg 1906. november huszadikán, 
mint teljesen gyógyult,at, elbocsátották. Leg-
utóbb, amikor anyósa megtagadta a segélye-
zést, feleségével együtt okmány hamisítást is 
követett el. Filó Ferencné nevében ugyanis 
könyveket rendelt. Amint megkapták a 
könyveket, eladták. Ezért is folyik az eljá-
rás ellene, bár Barta azt vallja, hogy fele-
kégen <jk ajz eszméje voljt a csalás. Banta-
Hackil Jóastef különiblen1 (rajongó szerététtel 
van a felesége iránt. Valahányszor az asz-
szonyríól beszél, minidig könnyek gyűlnek a 
szeméibe. Nem tudja elhinni, bogy a felesége 
őt. a gyilkosság vádjával illesse és folytono-
san ártatlanságát hangoztatja. Védőjét, Tö-
rök Sándor dr.-t mindig arra kéri, eszkö-
zölje ki, hogy feleségét és a kis fiát láthas-
sa. 

Bartáné már he is adta különben a váló-
keresetet férje ellen Ebiben a keresletben azt 
állítja az asszony, hogy a férje meg akarta 
gyilkolni. Már meg ils volt az első békélte-
tési tárgyalás. Felesé gémek válási kerestető 
annyira elfciesieritette Barta-Hackl Józsefet, 
hogy öngyilkosságot kísérelt meg. Két hét-
tel ezelőtt, amikor fogolytársaival a gyűjtő-
fogház udvarán séltált, hirtelen a villámhá-
rítóhoz szaladt és felmászott rajta. Közel' két 
emeletnyi magasságból azután levette ima-
gát,. A szerencsétlen isulyos törési sebeket, 
szenvedett, amelyeket még máig som hevert 
ki. 

Nemsokára elkövetkezik a rejtélyes bűn-
ügy utolsó felvonása. Az esküdteik fognak 
igazságot nenni éhben a drámában, amely-
nek alapimdofca, akár gyilkos-, akár öngyilkos 
kísérletről van szó, a nyomor. 

K Ö Z I G A Z G A T A S 
(—) Befejezték a közgyűlést. Ma dél-

után négy órakor Lázár György dr. polgár-
mester elnöklésével folytatták és befejezték 
a decemberi közgyűlést. A hat pontból álló 
tárgysorozatot alig negyed óra alatt letár-
gyalták. Fölszólaló nem akadt egy sem, mert 
a póttárgyak között nem volt olyan, amely 
különösebb érdeklődést váltott volna ki a 
csekély számban megjelent bizottsági tagok-
ból. A javaslatokat mind elfogadták. Tasch-
ler Endre főjegyző az 1913. évi ujoncozásí 
munkálatokról tett előterjesztést, mia.id be-
mutatta a polgármester jelentését a decem-
beri városatya-választásokról. Eszerint az 
igazoló választmány a december 12-én meg-
választott törvényhatósági bizottsági tagok 
megbízását igazolta, még pedig Turschányi 
Imre dr.-ét az első kerületben 1916. december 
31-ig, Vékes Bertalalnét 1913. december 31-ig 
szintén az első kerületben, Pálfy Dánielét a 
harmadik kerületben 1913. december 31-ig, 
Krausz József dr.-ét a harmadik kerületben 
1913. december 31-ig, Hajnal Istvánét a ha-
todik kerületben 1913. december 31-ig és Ső-
reghy Mátyás dr.-ét ugyancsak a hatodik 
kerületben 1916. december 31-ig. Ezután 
Fajka Lajos főszámvevő az 1913—1914. évi 
útalap költségvetését mutatta be. A költség-
vetés szerint az 1913. évi bevételek előirány-
zata 244,158' 48 koropia, 1914. évi bevételeké 
296,096*48 korona, az 1913. évi kiadások ösz-
szege 226,094'— korona, az 1914. évi kiadá-
sok előirányzata 253,046'— korona. Miután a 
közgyűlés ezt az előterjesztést is elfogadta, 
elnök az ülést berekesztette. 

Hiidessen a 
Délmagyüioi szagban 


