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nem
polgári ellenzék 

támogatja a szocialisták 
államtanács-akcióját
a Népszava vasárnapi számát Újabb nagy párElkobozták ___

iamenti viharok várhatók — A szocialisták folytatják a sorozatos 
napirendi vitát — Farkas Istvánt három hónapra akarják kizárni

Vass József bejelentette a kormánypártban* hogy 
„nagy ellenzéki meglepetés készül"

A Beniezky-ügy fejleményei kö
rül keletkezett bonyodalmak, bár a 
vallomás közlése óta egy hét telt el 
— egyre jobban fokozódnak. A szer
dai parlamenti vihar óta az ellen
zék tagjai, minthogy tíz uj házsza
bályok szerint más mód nem all 
rendelkezésükre^ naponkint napi
rendi vitát rendeznek, hogy igy a 
Somo/zj/i—Bacsó-gyilkosság ügye 
állandóan az érdeklődés előterében 
maradjon. A szociáldemokrata párt 
vezetősége, amely a sorozatos napi
rendi vitákat rendezi, úgy infor
málta munkatársunkat, hogy

a Somogyi—Bacsó-gyilkosság
ügyét, valamint Beniezky Ödön 
vallomásának vonatkozó részeit 
mindaddig naponta elevenítik 
föl a napirendi javaslat vitájá
ban, amig a kérdést közmegelé

gedésre meg nem oldják.
Ezzel a kérdéssel áll kapcsolatban 

az államtanács felállításának, a 
szociáldemokrata várt által fölve
tett terve, amelyre vonatkozóan a 
párt úgy határozott, hogy tekintet 
nélkül a polgári ellenzék támogatá
sára

az államtanács felállítására vo
natkozó indítványt Peidl Gyula 
hétfőn este félhat órakor a na
pirendi javaslat tárgyalása so
rán feltétlenül be fogja nyúj

tani.
Politikai körökben sokat foglal

koznak a szocialisták akciójával, 
amely az államtanács szervezésére 
vonatkozik. Legitimista, képviselők 
a leghatározottabban cáfolják azt 
az egyébként elterjedt hirt, hogy az 
államtanács terve tőlük eredne. Ez 
a. beállítás valóban téves, mert ma
guk a szocialisták se ni tagadják, 
hogy

az államtanács tervét minden 
külső irányítás nélkül a szociál
demokrata pártvezetőség vetette 
fői és ennek indoka: Beniezky 
Ödön vallomásának fejleményei.

Tényként meg kell állapítani, hogy 
az államtanács tervét még a 
polgári ellenzék sem helyesli.

A demokratikus ellenzék egyik ve
zető tagja, aki a blokk taktikájának 
megállapításában sddigelé mindig 
döntő szerepet játszott, kijelentette 
a Hétfői Napló munkatársának, 
hogy

az államtanács tervének indít
ványozása kizárólagosan szociál

demokrata egyéni akció, ame
lyet a polgári ellenzéki pártok 

nem támogatnak.

ezért az egységespárt vezetősége 
pénteken kiadta a rendeletet, hogy

a kormánypárt minden tagja

rási liaárözatot fog javasolni. Hiri 
szerint

három hónapi időtartamra akar
ják , a kormánypártiak Farkas 
Istvánt az ülésteremből kizárni.

Ha ez a határozat javaslat formájá
ban a Ház elé kerül és lőtt többséget’ 
nyer,:

megismétlődhetnek a novem
beri események.

Á Beniczky-ügy parlamenti viha
raival fűszerezve lassan, de annál 
hosszabbra nyúlva folyik a válasz
tójogi javaslat vitája. Minthogy a 
kormány úgy tervezte, hogy még a 
nyári szünet előtt letárgyaltatja a 
felsőházi javaslatot és főként na 
indemnitást is

nagy a nyugtalanság főként a 
kisgazdák körében a nyári szü

net, kitolása miatt
Erről a kérdésről, amely a a egysek 
gespárt csütörtöki értekezletén 
szóba került.

IMRE

Csak a Kossuth-párt három tag ja maradjon Budapesten, a vidéken 
Nagy Vince, Kúpért Rozsa és II or- . tartózkodó képviselőket pedig 
váth Zoltán ta’nuaMatnak szolidan - táviratilag- felrendeltek, nehogyváth Zoltán tatiiíftMtttnhk ~~---------
táts ebben a kérdésben is a szocia
listákkal. Általában nagy feltűnést 
kelt, hogy a polgári ellenzék több 
vezető tagja, a kik a novemberi ese
ményeknél erősen exnonált maga
tartást tanúsítottak, most

teljesen lemérsékelték magukat.
Ebben a ekintetben elég Szilágyi 
Lajos, Baross János és mások vi
selkedésére hivatkozni.

Az aktuális kérdésekről megkér
deztük

PEYER KÁROLY, 
nemzetgyűlési képviselőt, a szociál
demokrata párt egyik vezetőjét, aki 
a következőket mondotta a Hé fői 
Napló munkatársának:

— Akciónkat, amely a Somo
gyi— Bacsó-gyilkosság felderíté
sére és a bűnösek megbüntetésére 
irányul, fokozott erővel folytat
juk.

Ma újra elkobozták a Nép
szavát — egy vers miatt.

Érthető tehát, hogy a parlament
ben nem szűnünk meg sérelmeink 
orvoslását célzó követeléseinknek 
hangot adni. Az államtanács ter
vét mi vetettük föl, de tudtak róla 
a demokratikus blokk polgári 
pártjainak tagjai is. Ez a mi ak
ciónk, amely hétfőn konkrét for
mát ölt, valószínűleg napirendi irn 
ditvány formájában fog a Ház elé 
kerülni, bár, végleges döntés e 
tárgyban még nincs.
Politikai körökben ezekkel a kér

désekkel kapcsolatban egy
rendkívül titokban tartott nagy 
ellenzéki akció megindítását hi- 

resztelik.
A beavatottak szerint ez a várható 
eshetőség az egységespárt csütör
töki ülésén is szóbakerült.

Vass József miniszterelnök
helyettes több egységespárti 
képviselő előtt beszámolt arról 
a hírről, amely szerint az ellen; 
zék egy nagy meglepetést keltő 

akciót készít elő,
’ a nemzetgyűlés egyik legkö- 

' zelebbi ülésén fog nyilvánosságra 
jutni és előreláthatóan további bo- 

• nyadalmakat idézhet elő. Éppen

• amely a nemzetgyi 
zelebbi ülésén fog

az ellenzék akciója meglepetés 
szerűen érje a jobboldalt.

Ezek a hirek mindenesetre azt bi
zonyítják, hogy a szembenálló két 
táboi; erős küzdelemre készült föl 
és további bonyadalmaktól tart. A 
Ház legközelebbi ülései igen viha
rosaknak Ígérkeznek s az ingerült 
hangulatot csak fokozni fogja, ha a 
'mentelmi bizottság hétfői ülésért 
Farkas István ellen szigorú ítéletet 
hoznak. Farkas Istvánt ugyanis a 
Ház pénteki ülésén elmondott napi
rendi beszéde miatt a mentelmi bi
zottság elé utasították, amelynek e 
tárgyban hétfőn déli 12 órakor tar
tandó ülésén Rubinek István előadó 
hir szerint rendkívül szigorít kizá*

ÖRFFY
a következeiket mondotta a Hétfőd 
Napló munkatársának: * 

választójogi javaslati Viták 
.iának elhúzódása miatt remé
nyünk, sem lehet arra, hogy a.1 
felsőházi javaslat még a nyári 
szünet előtt letárgyalható legyen^ 

Ma már elhatározott dolog, hogy
a felsőházi javaslat tárgyalása 
őszre marad és előreláthatóan 
ebben az évben már nem is 
történhetik meg az ország

gyűléssé való átalakulás.
— Az egységespárt túlnyomói 

többsége azon az álláspontom van, 
hogy

julius első hete az utolsó tár- 1 
gyalási hete legyen a nemzet
gyűlésnek a nyári szünet előtt, 
Julius 10-én tehát meg kell 
kezdődnie a nyári szünetnek.

Bethlentől várják
99 Hz Újság" betiltásának 

hatálytalanítását
hi'ilyes akció indult meg a sajtószabadsag 
helyreállítása érdekében — Raftovszfty Jván 
belügyminiszter, mint Hz lljság munkatársa 
kezdte pályáját: most betiltja a Tisza-kultusz 
lapját — Lapvezérek a sajtószabadságról

A szélcsendet, amely a politika 
horizontját legalább látszólag de
rűsebbé tette, hirtelen és váratlan 
támadt vihar váltotta lei. A kor
mányfő távollétében Beniezky val
lomása nyomán oly kavarodás ke- 
eltkezett közéletünk terén, amely 
már-már azzal fenyeget bennün
ket, hogy romhalmazzá pusztítja 
el mindazt, amit az utóbbi eszten
dők, igaz, nagyon lassú, de mégis 
további reményekre jogosító mun
kája megteremtett. Pünkösd ün
nepi csendjébe erősen belesüvöl
tött ennek az eseménynek diso- 
nanciája. Mindenki elképedve fo
gadta a váratlan ostorsubintást

és mindenki várta, érezte, tudta, 
hogy ez a megnyilatkozás nem 
maradhat sokáig válasz nélkül.

És a válasz nem is váratott so- 
káig magára. Nyomban jelentke
zett és magán viselte a megtáma
dott dühének és haragjának ösz- 
szes ismérveit.

A higgadtságot, mérsékletet, á 
közzel szemben feltétlen kötelező' 
önmegtartóztatást és meggondolt- 
ságot egyik félen sem találtuk 
meg. És éppen ezen követelmé
nyek nélkülözése miatt sodródott 
az ország politikai élete abba a 
kinos helyzetbe, amely folytonos 
izgalmaival lázba boritottu már
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nz egén órásából. •
A közvélemény azonUan nyngal- 

xnat kíván. Nem óhajt továbbra is 
áldozata lenni politikai, avagy 
iársadalmi excesszusoknak és ami
kor törvényes megtorlást köve
teli minden gazságnak, emberte
lenségek és gyilkosságnak, egy
ben felemeli tiltakozó szavát az 
ellen, hogy akár lentről, akár lent
ről ismét politikai komédia esetleg 
tragédia szinterévé tegyék ezt a 
szerencsétlen, agyonsanyargatott 
agyonszanált, de erős akarással uj 
életre vágyó országot.

A Magyarországi Újságírók Egye
sülete egyébként szombaton délután 
nyilvános választmányi ülésen fog
lalkozott, Az Újság betiltásával, ami 
46 újságíró kenyerét és többszáz 
munkás létfeltételeit veszélyezteti. 
A sajtószabadságon esett súlyos sé
relem az újságírókat és lapkiadó
kat erélyes állásfoglalásra kénysze
ríti. Éppen ezért a szombati választ
mányi ülés

az újságírók teljes szolidaritá
sának adott kifejezést Kóbor 
Tamás, az Az Újság szerkesz

tője iránt,
akinek azt az eljárását, hogy a Be
niczky Ödön vallomását közölte, az 
újságírás természetéből következő 
és érthető ténykedésnek minősí
tette.

Rabár Mihály, a Magyarországi 
Újságírók Egyesületének elnöke

éles szavakkal Ítélte el Ra
kovszky Iván belügyminiszter 

nyilatkozatát,
ftmelyben a lapbetiltást, mint pre
ventív intézkedést törvényes és vég
leges elhatározásnak nyilvánította. 
A választmányi ülésen nagy hatást 
keltett Pakots József beszéde, amely 
közgyűlés összehívását sürgette, 
mert hiszen a kormány a belügymi
niszter, nyilatkozatában foglalt ty. 
ílokolás alapján az egész sajtót el
némíthatja és csak a neki tetsző és 
ft kormány politikáját támogató la
pok megjelenését enegedélyezheti. 
Ujságirókörökben általános az a vé
lemény, hogy - .

a sajtószabadság 1848 óta élő 
jog, amely fölötte áll múlandó 

kormányok politikájának.
Ebben a kérdésben nincs különbség 
az egyes pártok vezetőemberei között 
— bármilyen politika szolgálatában 
álljanak is. A lapvezérek, akiket ez 
ügyben megkérdeztünk, a követke
zőket nyilatkozták:

A Pesti Hírlap felelős szerkesztője, 
LENKEY GUSZTÁV:

— Minden újságírónak kötelessége, 
‘hogy a sajtószabadság nagy elvének 
megtagadása ellen tiltakozzék. Helyez
lek minden olyan akciót, amely az Az 
Újság betiltásának hatálytalanítását cé
lozza.

RÁSSAY KAROLY,
Hz Esti. Kurír főszerkesztője kőt vezér
cikkben is foglalkozott az Az Újság be
tiltásával. Mindkét vezércikk élesen tá
madja a kormányt a sajtószabadság meg
sértése miatt, sőt a „Nem fogadom** 
cimü vezércikkben személyében támadja
Vass József miniszterelnök-helyettest, 
nkí az újságírókat másfélórai várakoz
tatás után sem fogadta.

S A LlS t NSZK Y 1M R E.
./: Est felelős szerkesztője:

— Tessék megírni, hogy r<7y újság
nak közigazgatási utón való betiltása és 
megszüntetése az elképzelhető legna
gyobb igazságtalanság, ami egy nagy 
vagyon elkobzását, is jelenti. Vagyoni 
pedig csak úgy kobozunk el, ha három 
bírói fórum egybehangzóan a vagyon 
elkobzása mellett döntött.

— El sem tudom képzelni, hogy 
Az Újság ügyét a közeljövőben ne 
parálnák.

PAKOTS JÓZSEF:
— Az Az Újság betiltásával a sujló-

Rzabadsagon súlyos sérelem esett. Hi
báztatom. hogy a kormány a sajtó 
ügyét politikailag kezeli, mert a bel
ügyminiszternek tudnia kell, hogy la
pot betiltani csak bírói utón lehet. E 
mellett a rendszer mellett egyetlen lap 
sem lehet nyugodt, hogy egy rosszindu
latú magyarázat mialt nem tiltják be. 
Ez pedig nagy veszedelmet jelent. Az 
11 ísá u I rőt ársnd alomnak kötelessége,
hogy keresse az igazát, umig megtaláljad

az 
re-

TÓTH LÁSZLÓ, T
a „Nemzeti Újság" felelős szerkesztője:

— Elvonatkoztatva mindentől, a leg
teljesebb sajtószabadság álláspontján 
vagyok. Ebből következik, hogy minden 
olyan intézkedést, mely közigazgatásilag 
éri a sajtót, nőin helyeselhetek. Ha a 
kormány az „Az Ujság“ közlésében de- 
liktumot talál, bírói utón kell ellene el
járnia. A bírói ítélet, bármilyen szigorú, 
sohase válthat ki olyan ellenhatást, 
mint a közigazgatási intézkedés.

Dr CSERGŐ HUGÓ, 
a „Pesti Napló" főmunkatársa:
- Úgy látom, hogy meginterjúvolni 

könnyebb, mint interjút adni.
— Én az „Az Ujság“ betiltása által az 

újságírói kar létérdekét látom megtá
madva. Lehetetlen dolog, hogy egy la
pot közigazgatási utón hallóiul lehessen 
büntetni; lehetetlen, hogy valakinek a 
sajtódeliktumáért olyanokat is büntesse
nek: munkatársakat és lapot, akiknek 
ahoz semmi közük sincs.

Strasser Sándor, a „Neues Pester Jour
nal" főszerkesztőjének túvollétében

BRÓDY LÁSZLÓ dr.
a következőket mondotta:

— Elvi szempontból teljesen rosszai
nk ég igen nagy tévedésnek tartjuk a 
lapbetiltást, mert megtörtént dolgokat 
nem ...................................
szak 
bet.

lehet erőszakkal gyógyítani és erő- 
csak újabb erőszakot eredményez-

PERSIÁN adám,

a Világ munkatársa:
Az Újság ügyével kapcsolat- 
egy körülményre hívom fel a 

A Somogyi

— Az
bán csak__  _________ ________
közvélemény figyelmét/ A 2___
gyilkosság aktáit, amelyek nyomozati 
iratok s nőm tartoznak a nyilvánosság 
eló, maga a kormány vitte a nyilvános
ság elé. A Somogyi-gyilkosság iratai 
tekintetében a kormány eddig nem 
diaztingvált, sőt arra hivatkozott, hogy 
ez ügyben semmi takarnivalója nincs. 
Ilyenformán minden lap nyugodtan le
közölte volna a vallomást. Ha a kor
mány úgy látta, hogy a Beniczky-val
lomásból baj lehet, neki lett volna kö
telessége errőf a sajtót informálni, mert 
hiszen a vallomás egész terjedelmében 
már szombaton délelőtt ismeretes volt 
a katonai ügyészség előtt, tehát a kor
mánynak módja lett volna tudomást 
szerezni a vallomás tartalmáról.

KÓBOR TAMÁS,
az ,lAz Újság" felelős szerkesztője:

— Ahoz, amit tegnap az Újságíró- 
Egyesület választmányi ülésén elmon
dottam, nincs hozzáadni valóim. Amikor

A ceglédi Unghváry örökösök 
százmilliárdos hagyatéki pere• z

Julíuc 7-re tűzte ki az Úgy tárgyalását 
a kecskeméti törvényszék

Nagyarányu és érdekes örökösödési per 
indult meg a kecskeméti törvényszéken, 
amelynek főszereplői a híres ceglédi 
Unghváry-család tagjai.

Unghváry László ceglédi nagybirtokos 
1919 augusztusában végrendelet hátra
hagyása nélkül hunyt el. Törvényes örö
kösei voltak a világháborúban hősi ha
lált halt Ede nevű fiának három kiskorú 
gyermeke: Unghváry László, Vilma és 
Ede, a másik örökös volt Vilma leányá
nak kiskorú fia: Huszthy Jenő, a har
madik örökös pedig fia: Unghváry 
László. A keresetet Unghváry László, 
Vilma és Ede nevében Bernolák Nán
dor dr. indította meg özv. Unghváry 
Lászlóné, Huszthy János, úgy is, mint 
kiskorú Huszthy Jenő gyámja, ifjú 
Unghváry Lászlóné, Milacsevics Jánosné 
és az Unghváry-féle ceglédi részvény- 
társaság ellen, mert mint a kereset ki
fejezésre juttatja,

a kiskorúakat a hagyaték túlnyomó 
részéből k zár fák.

A kereset, pontosan részletesd a hatalmas 
Unghváry-vagyon értékét is, moly meg
haladja a 17 millió aranykoronát. A ha
gyatékhoz tartozik többek közt Csőmön 
egy 309 holdas szőlő, Gyónón egy 1500

Hibás paplanok 
féláron!

Hibás és kiselejtezett paplanok 200.000 koro-
■<■”**■* nától. GyünyörO virágos hibás paplanok 300.000 

_ _ _________ _______ __ J koronától feljebb áruslttatnak, míg a készlet tart.

Sándor „Ideál" paplingyár IV, Kammermayer Károly ucca I (Köapontl városháza).

Beniczky megjelent az „Az Ujsag“ szer- 
. kesztősé gében és átadta vallomását, an- 
’ nak elolvasása után a legmesszebbmenő - 

leg mérlegeltem az eshetőségeket. Végre 
' is az a szempont győzött bennem, hogy 

a közlésnek nem lehet akadálya, mert 
’ hiszen Beniczkyt a hivatalos titoktartás 

alól felmentették, a kormány hivatalo- 
san is kijelentette, hogy ez ügyben tit
kolni valója nincs, tehát a magyar 
sajtószabadság megvédése szempontjá
ból Is szükségét Iá Ham, hogy a vallo
mást magyar lap közölje le, mert hiszen 
Beniczky kijelentette előttem, hogy 
amennyiben mi le nem közöljük, kül
földi lapban gondoskodik megjelenésé
ről.

— Az „Az Ujság“ a vallomást semmi
nemű kommentárral nem kisérte, ami 
már magában is bizonyítéka annak, 
hogy a lap nem azonosította magát Be- 
niezky vallomásával.

— Számot vetettem az esetleges követ
kezményekkel ég gondoltam arra is, 
hogy esetleg személyemben, mint aki 
egyedül vagyok felelős, számot kell ad
nom cselekedetemért, do arra nem is 
gondolhattam, hogy a lapot egyszerűen 
betiltja a kormány s ezzel negyvenhat 
újságírót és többszáz alkalmazottat és 
munkást könyörtelenné tesz a kormány.

— És ebben a kérdésben — vélemé
nyem szorint — a kormánynak se lehet 
más szempontot figyelembe vennie. Ifa 
az „Az Ujsúg“ hibát követett el, vonja
nak felelősségre engem, mint aki fele
lős vagyok a közleményért, vállalom 
minden konzekvenciáját az esetnek, de 
nem tartom helyesnek, hogy a kormány 
a mai gazdasági helyzetben sok százzal 
növeli a munkanélküliek számát.

Újságíró körökben egyébként egé
szen bizonyosra veszik, hogy

Bethlen István gróf miniszter
elnök. hazaérkezése után hatály
talanítja az Az Újság betiltá

sát
Teljesen’ megmagyarázhatatlan el
járás volna ugyanis megsemmisí
teni éppen Az Újságot, azt a lapot, 
amely a Tisza-tradiciók levegőjé
ben nőtt nagyra, s amely Tisza Ist
ván knltuszáriak, meleg.' önzetlen 
ápolásával, érdemeket szerzett.

De szóvátették ujságirókörökben 
Rakovszky Iván belügyminiszter 
magatartását is. A belügyminiszter 
ur éppen az elmúlt hetekben mon
dotta büszkén, hogy újságíró volt, 
ezzel a mesterséggel kezdte pályá
ját es érdemes megemlíteni, hogy 
eppen Az Újságnál volontöröskö- 
dött, mint második színházi ripor
ter.

holdas birtok, a bedéi 750 holdas Örök
bérlet szőlővel, nagy épületek, háztelkek, 
mintegy 16.000 hektoliter bor stb. A to
vábbiakban előadja a kereset, hogy az 
örökösök között kötött egyesség értel
mében az elhunyt Unghváry László má
sodik felesége és második házasságából 
szármázott fia, a felperes kiskorúak 
örökrészét 1921 decemberében azzal a ki
kötéssel vásárolták meg 12 millió papír
koronáért, hogy ezt az összeget 1923 ja
nuár 15-ig befizetik Cegléd város gyám
pénztáránál. Ezen kötelezettségüknek a 
v»vők tényleg eleget is tettek. A szerző
déskötés idején azonban a 12 millió ko
rona 90 ezer aranykoronának felelt meg 
és a fizetés idején már 20 ezer aranykoro
nára szállt lu az értéke. A porul járt 
örökösök természetesen nem vették fel a 
pénzt és az még ma is érintetlenül fek
szik a gyámpénztárban. A kereset ezael 
szemben a három kiskorút illető nagy
atyai örökséget mintegy 6 millió arany
koronára, tehát a hatalmas Unghváry- 
féle vagyonnak egyharmad részére be
csüli. Ezért a 6 millió arnnykoronáért fo
lyik a por.

A perfelvételi tárgyalás most volt 
a 100 milliárd papirkoronát kitevő 

nagy hagyatéki perben.

A fötárRJ-alást nődig Jnlius tón turtiát 
rneg, melynek most már semmi töret 
nyes akmlulya nincsen, luorl Pest 
árvnszéko még 1924-ben elrendelte 
bírói nton történjék mos az. ügy elintZ 
zése; a kiskorúak ügygondnokául nedl® 
Bernolák Nándor dr.-t rendelte ki, aki 
azután bo is adta fonti keresetét

Bernolák Nándor <lr., a kiskorú föl™ 
rések jogi képviselője Ítéletiig kéri ki 
mondani, liogy a néhai Unghváry Lómé 
hagyatéka tekintetében létrejött árva 
székileg jóváhagyott egyezségek érvéiül', 
telének és hogy a kiskorúakat törvényes 
öröklés elmén együttesen as egész m. 
gyón harmadrésze illeti meg. A 12 öli 
dalra terjedő keresetben részletesen is’ 
mertoti a tényállást és mindazt, aminek 
alapján a jelenlegi helyzet megváltotta, 
tusát reméli. Az alpereseket Lenowrf 
Zoltán dr. képviseli.

A nagyarányú hagyatéki per tárgya
lása elé jogi körökben is ólénk érdeklő
déssel tekintenek.

Hojszo megszökött 
örült utón u Schunrtzei 

szmurtöHDRiimn
Vasárnap délután jelentette a 

rendőrségen Gössler Gyula 
Schwar teer-ideg gyógyi n tézet 
vosa, hogy az intézetből ____ _
Reichler Ernő közveszélyes őrült, 
akit az intézetben ápoltak.

Reichler Ernő, akit a zárt 'osztá
lyon ápoltak, egy óvatlan pillanat
ban, eddig még meg nem állapított 
módon kiszökött a kórteremből és 
pillanatok alatt eltűnt az ápolók 
szómé elől. Megszökésekor teljesen 
meztelen volt, ruháit menekülés 
közben eldobálta a folyosón. A fő
orvos attól tartott, hogy a megszö
kött őrült, aki hatalmas termetű, 
erős ember, kárt tesz valakiben. 
t A bejelentésre csakhamar rend
őrök siettek a Schwartzer-szauató- 
í'iumba , és az ápolószemélyzettel 
együtt átkutatták az épületet és a 
környékét, mert valószínű volt, hogy 
a meztelen ember nem menekülhe
tett. messzire. Hiába volt azonban a 
legszorgosabb kutatás is, Reichler 
Ernő nyomtalanul, eltűnt.

Teljesen lemondtak már a szöke
vény megtalálásáról, mik-oY egyik 
ápoló kakaskukorékolást hallott a 
kertből. Gyanúsnak találta a dolgot, 
mert tudta, hogy az intézet terüle
tén nem nevelnek baromfiakat. Ki
sietett a kertbe, ahol most már per
ceken át szakadatlanul hallatszott 
az éles kukorékolás. Az ápoló a 
hang irányában haladva egy tere
bélyes fa elé ért. Flepillantott a fára 
és mefjlwetve látta, hogy a gallyak 
között összekuporodva ül a meztelen 
ember. O volt, aki a kakaskukoréko
lás hangját utánozta. Az ápoló fel
lármázta társait, akiknek segítségé
vel levették a fáról Reichler Ernőt 
es visszaszállították a kórterembe.

dr.. a 
főor- 

eltünt

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAP LAN PAP LAN PAP
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

Szőnyeg, pokróc, Uggóny, ágy- és 
asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, 
leftnyszoba-, előszoba- és kortibutorok, ernyők 
és sátrak minden kivitelben (knph tók 

gkhner jAnos 
BUDAPEST, VII., ERZSEBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust 4000K ellenében postán küldök

CSILLAGHEGYI 
STRANDFÜRDŐ 
tudatja, hogy városi Villamossal, helyiór- 
doküvol és fürdővol kombinált jegyok oda 
és vissza az Általános BeszbzésI Összes 
uecal újságos pavilonjaiban kaphatók.

Hétköznap 17,000 korona 
Vasárnap 21,000 korona 
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Államtanács — 
munkástanács 

Nem keressük a motívumokat, 
amelyek a szocialista, pártot arra 
indították, hogy a nemzetgyűlésen 
indítványt készüljenek , előterjesz
teni az 1920. I. te. módosítására, 
mely az államfői hatalom gyakor
lását a kormányzó kezéből három
tagú államtanács kezébe helyezné. 
Nem keressük a motívumokat azért 
sem. mert ezt a tervet az egész el
gondolást annyira groteszknek, 
annyira lehetetlennek tartjuk, hogy 
szeretnénk vele egyáltalán nem 
foglalkozni. .

Az egesz gondolat apropos-.iat 
egy a katonai ügyészség előtt tett 
és sajtó utján nyilvánosságra ke
rült vallomás adja, amely , viszont 
egy gyilkosság bírói eljárásával 
Van szoros vonatkozásban. Amenv- 
nyire kívánjuk, sürgetjük és köve
teljük az ország nyugalma, békéje 
és konszolidációja szempontjából, 
hogy a gyilkosságok megtoroltas- 
sauák és ne lehessen akár jogosan, 
akár jogtalanul, de mindenesetre 
büntetlenül beleharsogni a közvéle
ménybe. hogy ebben az országban 
gyilkosok és halálra ítéltek az uc- 
cán szabadon járnak, épugy tilta
kozunk az ellen is, hogy bűnügye
ket politikai látószögből bíráljanak 
el ve a gyilkosságokat politikai 
háttérrel fessék alá. vagy gyilkos
ságokból pro. vagy kontra párt po
litikai tőkét kovácsoljanak.

Az Államtanács terve, pedig nem 
egyéb, mint pártpolitikai kihasz
nálása az újólag aktualitást nyert 
Somogyi-Bacsó gyilkosságnak. Ilyen 
messzire azonban nem szabad men
ni. mert az igazság felderítése, a 
bűnösök megbüntetése egyáltalán 
nem teszi szükségessé, hogy az or
szágot a mai helyzetében még job
ban felforgassuk.

Ám még ha nem ez volna ennek 
a szándékolt szocialista indítvány
nak a mozgatója, még akkor is. 
ellene volnánk az államtanácsnak, 
nyert már a fogalom bennünk rossz 
és keserű emlékeket ébreszt, akik 
átéltük és átszenvedtük a katona
tanácsot és munkástanácsok szo
morú korszakát. Nem akarunk taná
csokat látni semmiféle, formában, 
nevezzék azt munkástanácsnak, 
?“\gy államtanácsnak.

A mag'rar nemzetgyűlés az 1920. 
<?vi I. tc.-ben szabályozta az ország 
ideiglenes alkotmányát. Eszerint 
Magyarország királyság, melynek 
állanvőí hatalmát ideiglenesen Ma
gva? Jrszág választott kormányzója 
gyakorolja. Az 1920. évi I. te. két
séget kizáróan megállapít ja a kor
mányzó jogkörét s azt is. hogy ez 
az ideiglenes állapot csak addig 
maradhat fenn, míg az ország kül- 
és belpolitikai vonatkozásban meg 
nem érik arra, hogy a királyi hata
lom visszaállításáról gondoskodnak.

Semmi ok sincs tehát arra, hogy 
az 1920. I. te. most megváltoztassek. 
mert az ideiglenes kormányzó he
lyét legjobb esetben is csak egy 
[ugyancsak ideiglenes jellegű állam
tanács válthatná fel. Ennek a mai 
viszonyok közt semmi eredménye, 
nem volna, ellenkezően hátráltatna 
és késleltetné a végső kibontakozást 
Erre pedig semmi okunk sincs.

De el is kell Ítélnünk minden 
olyan kísérletet, mely ma az ország 
belső rendjét veszélyeztetné. Már 
pedig kétségtelen, hogy egy ilyen 
kísérlet ma nem folyhatna le si
mán. A forradalmakból, a felfordu
lásból. a nyugtalanságból és izgal
makból pedig elég volt.

Ellene vagyunk és ellene van az 
ország egész közvéleménye az ideig
lenes államhatalom módosításának 
addig, amig ez a kérdés végső fo
kon el nem intézhető. Veszedelmes 
praecedensnek s az ország szem
pontjából kifejezethetlenül karos
nak tartanák, ha akárcsak Magyar
ország ideigleres államfőjének — 
nem mondiuk szent és sérthetetlen 
—. de minden tisztelet legmagasabb 
fokán álló személyét akár a napi 
politika, akár egy bűnügy piszkos 
mocsarába rángatnák. Minden 
szennyfolt, mely a kormányzó sze
mélyét érhetné, az ország, hírnevét 
és becsületét csorbítaná jelentősen 
és nem lehet állampolgára az 
országnnk. aki ezt akarhatna.____ _
WEISZ SÁNDOR RÓNA
Posztó- és bélésárunagykereskedés
V. kurOlt, Arany JÍhoa uccu «»»***

Bárczy István 2 millió font 
külföldi kölcsönt akar 
szerezni a fővárosnak

A külföldi kölcsönügy végleges rendezésénél, a válasz
tások eredményére való tekintettel, nagy enged
ményeket fognak tenni a hitelezők a fővárosnak

Az ideiglenes bázeli szerződés ér
telmében junius 30-ig a főváros és 
a külföldi hitelezők között fel kell 
venni azokat a tárgyalásokat, ame
lyek a főváros külföldi kölcsön- 
ügyének rendezését célozzák. A hi
telezők megbízottai pár nappal ez
előtt készítették el jelentésüket, 
amelyben Budapest anyagi helyze
terői is itt végzett vizsgálódásaikról 
számoltak be.

Sipőcz Jenő polgármester a na
pokban magához kérette Bárczy 
Istvánt, akit felkért, hogy a küszö
bön álló, döntő jelentőségű tárgya
lásokon képviselje a fővárost, s 
védje meg érdekeit. Bárczy azonban 
csak ugy volt hajlandó vállalni a 
nehéz feladatot, ha a főváros a de
mokratikus blokk négy tagjával ki
bővíti a kölcsönügyi bizottságot, 
mely a tárgyalásokat fogja foly
tatni. Sipőcz bele is egyezett abba, 
hogy Wolffékon kívül a blokk négy 
képviselője is helyet kapjon a bi
zottságban s igy Bárczy részvételé
nek semmi akadálya nincs. Az ed
digiek szerint bizonyos, hogy Éber 
Antal és Glücksthal Samu is részt 
vesz a kölcsönügyi bizottság mun
kájában.

Bárczy István különben, mint ér
tesülünk, azzal a tervvel foglalko
zik, hogy új kölcsönt szerezzen a 
fővárosnak, amelynek segítségével 
megindítanák a régen hangoztatott 
nagyszabású építkezéseket, végre
hajtanák a szükséges beruházásokat 
és megvalósítanák azokat a szebb- 
nél-szebb terveket, amelyek évek 
óta érintetlenül ott nyugodnak a 
városháza hivatalában. Legalább 2 
millió font sterling kölcsönre szá
mítanak illetékes körökben s meg
vannak győződve arról, hogy a fő
város uj vezetősége meg is kapja a 
külföldtől ezt a segítséget. Wolffók
nak természetesen egy fillért, sem 
hitelezett volna senki. Az uj köz
gyűlés azonban minden tekintetben 
kellő garancia a külföld előtt anya
gi és erkölcsi ügyekben. Miután a 
főváros új kölcsönt a, jelenlegi hi
telezők beleegyezése nélkül nem ve
het fel, Bárczy a most meginduló 
szerződési tárgyalásokon kérni fog
ja. a hitelezőket, hogy egyezzenek 
bele a főváros uj kölcsönének felvé
telébe. Nincs kizárva az sem, hogy 
esetleg maguk a jelenlegi hitelezők 
fognak uj kölcsönt folyósítani a fő
város uj vezetőinek.

Magyar reklámtáblát 
hordozgatnak a Boulevard 

St. Michelen
Minden kerületben van már néhány magyar vendéglő — 

újságárusoknál a külföldi lapok kömül magyar fogy a 
legnagyobb példanysxámban — Két magyar pincér 

a Café de la Paixben
Párizs, junius.

A világ leginternacionálisabb nemzete 
kétségtelenül a magyar. Az egész vilá
gon találkozhatunk velük és majdnem 
mindig felszínen vannak. Amerikai ki
vándorlóügynökök mondják, hogy a len
gyel után a legalkalmasabb anyag a 
magyar, gyorsan asszimilálódik, megta
nulja a szokásokat és a jég hálán is 
megél.

Párizsban az utóbbi időben különösen 
elszaporodtak azok a magyarok, akik 
kénytelenek voltak a rossz gazdasgi vi
szonyok miatt uj exisztencia megterem
tése végett külföldre kiszivárogni. Hogy 
azután ezeknek tetemes része épen Pá
rizst választotta, annak is megvan a 
magyarázata. Elsősorban az Amerikába 
való kivándorlás hihetetlen megnehezí
tése és nagy költségei, másodsorban a 
középeurópai államokban fennálló gaz
dasági krízis okozta ezt.

A magyarok itt Párizsban hamar ott
hon érzik magukat. Sportegyesületet, 
irodalmi kört, sőt színházat is alapítot
tak, nem beszélve a politikai pártokról. 
Az a hatvanezer magyar, aki itt él. meg
tízszerezi önmagát a franciák előtt és 
igy történt az meg, hogy a világváros 
minden lakosa, Franciaország minden 
polgára tudja, hogy kik a magyarok. 

Csaknem páratlan a maga nemében 
az, ami a napokban itt megtörtént A 
boulevard St. Miclielon, Párizs egyik 
legjelentékenyebb és legnagyobb for
galmú uccuján egyik magyar vendéglő 
magyar nyelvű reklámtábláit hordozták 
fel-alá. A franciák ámulva nézték a 
részükre értelmetlen reklámtáblákat és 
nem egy soviniszta polgár állt meg és 
kérdezte meg a reklámtáblát hordozó 
embert, hogy mit és milyen nyelven hir
detnek itt.

Az egész városban, mindenütt lehet 
magyar szót hallani, újabban már a 
színházak tájékán is, mert az utóbbi két 
hétben tizenhat fiatal pesti lány jött ki 
Párizsba és helyezkedett el különböző 
revüszinházaknál.

Az egész várost behálózó ujságosbódék- 
ban kaphatók a magyar lapok, nemcsak 
a pestiek, hanem a pozsonyi, kassai, ro
mániai és jugoszláviai napilapok is. 
Beszélgettem néhány rikkanccsal, mind 
azt mondták, hogy a külföldi lapok kö
zül a magyar újságok fogynak a leg
jobban.

Megtörtént velem a múltkor, hogy a 
Grancl Hotelba mentem valaki után ér
deklődni. Az illetőt Gellértnek hívják, a 
portásnak tehát franciásan mondtam be 
nevét: Zsellért. A portás rám nézett és

20 cm.-től — 3 méterig
Méntélé ffiDrOAéhOt olcsón vehet 

csak Junius 15-ig
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Koronaherceg uccai főüzletének elkülönített helyiségében

tiszta magyarsággal igy válaszolt: — 
Itt lakik kérem, a 345-ben! De mért nem 
tetszik kimondani, hogy Gellért?

Egyszer meg az autóbuszon utaztam 
és a kalauztól egy ucca után érdeklőd
tem. — Magyarul beszéljen az ur, hiszen 
Budapesten vagyunk! — mondta a ka
lauz kedélyesen.

A Café de la. Paixban két magyar 
pincér szolgál ki, Franciaország leghíre
sebb autógyárában kizárólag magyar 
munkások dolgoznak. Egész Párizsnak 
valami pesti mellékize van, a hatvan
ezer ideszakadt magyar hozott valamit 
magával abból az édcs-bus pesti levegő
ből, amit annyira megszoktunk odahaza 
és ami itt mégis olyan nagyon jól esik 
nekünk.

A párizsi magyar hírlapírók heten
kénti összejövetelén elmondják egymás
nak megfigyeléseiket, amelyek bizonyos 
tekintetben magyar vonatkozásnak. Mind
annyi kis eset, egy-egy mozaikdarabja 
Magyarország és a magyarok mentali
tásának, kedves kis történetek, amelyek 
mind megérdemelnék a nyomda festéket. 
De elmondjuk egymásnak azokat a fá- 
jóan jellemző magyar dolgokat is, ame
lyeket nem szoknak le még itt sem ik 
magyarok: túl sokat politizálnak és 
hangosak.

Igaz, hogy a párizsi magyar követség 
sem jár elől valami jó példával, nem 
szívesen ad utabigazitást a hozzájuk for
duló magyaroknak, és ha már tesz is 
valamit nagy kegyesen, akkor is kegyet
lenül megfizetett magának min lent.

A magyar munkás pedig, akit a 
Champs Elysée melletti követség! palota 
előtt majdnem elütött a követségi taná
csos ur hatalmas sárga privát autója, 
mely azután odaáll a követ ur és a 
magyar követség két másik autója mögé, 
elkeseredve gondol egy pillanatig arra, 
hogy tőle néhány napi munkabérét kér
ték el egy okirathitelesítésért és hogy 
odahaza, az óhazában 33% a munka
nélküli . . .

Makai E. Emit.

A szegedi egyetemi ifjusús 
tüntetett aKorműnyzó mellett

Szeged, Junius 7.
Vasárnap délelőtt fél 11 órakor a; 

szegedi egyetemi ifjúság mintegy 
2000 főből álló csoportja a városháza 
elé vonult, ahol dr. Aigner Károly 
főispán előtt a kormányzó irántit 
törhetetlen hűségüket fejezték ki. 
A főispán az ifjúságot lelkes sza-. 
vakkal üdvözölte és megígérte, hogy 
hódoló tiszteletüket a kormányzóhoz 
továbbítani fogja.

A meggyilkolt Boroslgozgntó 
ügyében senzóclős fordulatot 

vár a rendőrség
Mint ismeretes a főkapitányság 

gon jelentkezett N. Erzsébet vasme
gyei írónő, aki Vogel József dr. 
rendőrkapitánynál történt kihallga
tása során szenzációs vallomást tett 
Boros István bútorgyári igazgató 
meggyilkolása ügyében. N. Erzsébet, 
aki eddig azért nem jelentkezett 
tanúvallomásra, mert félt a nyilvá
nosság előtti szerepléstől, előadta, 
hogy Borost többször látta Lédere- 
féknél és Boros eltűnése után egy 
csikós zsakett-nadrágot és egy fe
kete zsakett kabátot talált Lédére* 
rék padlásán, amelyben határozot
tan felismerte Boros ruháját, még
pedig arról a pecsétről. am?ly a 
zsakett elején látszott. Léderernét 
a ruhára vonatkozólag még aznap 
meg is kérdezte, araikor Léderernó 
azt felelte, hogy Boros náluk átöl
tözködött.

A rendőrség széleskörű nyomozást 
tett folyamatba, mert mint ismere
tes — már a Kodéi ka-gyilkosság 
felfedezése után is jelentkeztek ta
nuk. akik Boros Tsfrván bútorgyári 
igazgató meggyilkolása ügyében 
Lédererék ellen terhelő vallomást 
tettek.

Angyal László detektivfeliigyelő 
csoportja indította meg N. Erzsébet 
vallomása alapján a nyomozási. A 
nyomozás során megállapították 
ugyan, hogy Boros igazgató szürke 
ruhában tűnt el, de azért ez nem 
zárja ki. hogv a közeli napok éppen 
az írónő vallomása alapián szenzá
ciós fordulatot hoznak Boros Ist
ván meggyilkolása ügyében.



4 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, hétfő, június 8.

Ijesztő mértékben 
pusztít a tüdővész

Magyarországon évente négyvenezer ember hal meg 
tüdővészben — Össze kell fognunk, hogy további 
pusztítását megakadályozzuk — Fritz igazgató főorvos 
tervezete a tbc. elleni védekezés kérdésének meg- 

oldására
A tüdővész továbbterjedésének íneg- 

gátlására indított eddigi mozgalmak 
speciálisan Magyarországon nem tudtak 
oly eredményeket felmutatni, mint a 
külföldi államok mozgalmai. Távol áll 
tőlünk, hogy ezzel lebecsüljük a nép
szerű egészségügyi előadásokat, amelye
ken a tbc. ellőni védekezés biztos fegy
vereit ismertették, de éppen gyér láto
gatottságuk miatt jelentőségükből sokat 
veszítettek. A hallgatóság soraiban 
majdnem száz százalékban olyanok fog
laltak helyei, akik a tüdővész jelentősé
gét és az ellene való védekezés eszközeit 
már iesmerik. Nőni vett részt ezeken az 
előadásokon az alsóbb néposztály, ahol 
a tüdővész főfészke van. Pedig ez a nép
betegség, ha továbbra is oly mértékben 
terjed, mint azt a halandóság statiszti
kája világosan megmutatja s ha meg
felelő óvóintézkedésekkel nem sietünk a 
tbc. borzalmas pusztítását megakadá
lyozni, a legrosszabbra is felkészülhe
tünk.

Munkatársunknak alkalma volt Fritz 
János dr., a József kir. herceg szanató
rium-egyesület igazgató-főorvosával be
szélni, aki a tbc. elleni küzdelem leg
újabb módszeréről az alábbiakban nyi
latkozott:

— A németek a vérbaj, tüdőbaj ós kü
lönböző népbetegségek elleni propagan
dában uj ’rányt teremtettek az egész
ségügyi hét rendezésével. Ennek beható 
tanulmányozására Berlinbe utaztam, 
ahol Schollz dr., Berlin főpolgármestere 
lekötelező előzékenységgel lehetővé tette, 
hogy az egészségügyi hót rendezésének 
összes körülményeivel tisztába jöjjek. 
Bemutatott Hoffmann professzornak, az 
egésífeégügyi hivatal főnökének, aki az 
egész propagandát irányította s úgy 
vele, mint a propagandában részt vett 
orvosokkal való beszélgetésem impresz- 
sziója az volt, hogy

ez a csodálatosan szívós nemzet 
ezernyi baja közt nem feledkezik 
meg azokról a népbetegségekről, 
amelyek alapjában véve legnagyobb 

ellenségeik.

Az egészségügyi hét rendezésénél kifej
tett hatalmas propagandájuk élesen 
megmutatja, hogy ez a nemzet a komoly 
küzdelmek

Egy hét 
lönböző

; után is talpra akar állni.
I leforgása alatt Berlin kü- 

negyedeiben 2G0 előadást 
tartottak.

többi városokban is ugyanígy 
munkájukat, hogy flgyrlinez-

S most u 
folytatják _ _____ „ _ _______
fessenek ezzel mindenkit a népbetegsé
gek elleni küzdelem fontosságára. Ne
mes törekvésüket azonban a teljes siker 
még sem koronázhatta, mert azt láttam, 
hogy ezen előadások hallgatói közül, ép- 
ngy mint Magyarországon, szembetűnő 
módon hiányoztak az alsóbb néposztú- 
lyok. Pedig ezeknek jelenléte nélkül nem 
képzelhető el a kitűzött cél Rikeres el
érése. Mert az alsóbb népofiztályok közül 
szedi legtOb áldozatát a tüdővész.

— Nekünk magyaroknak kétszeres erő
vel kell kiizdenünk a tbc. ellen.

Magyarországon évente 40.M9 em- 
bér hal meg tüdővészhen és négy
százezerre tehető azok száma, akik 
c fertőző kórt magukban hordják.
— Hazaérkezésem után a tbc. elleni 

védekezés sikeres megoldására terveze
tet dolgoztam ki, amelyet már meg is

NYÁRI SZEZONCIKKEK VERSENYENKIVÚLI ÁRAKON! tbu
Befőttes üvegek Mffi ís bcé|,c,ve
Befőttes üveáeK
PaSZÍfOZÓSZitS eredeti is, HAIDEKKER féle.......

Paradicsompaszirozófa i.________

1 vizesüveg és 6 pohár Jfri»«iytcha

6 drb. KávésKanál . l

a

oly íigyel- 
családnak

valósítottam. A Lukács György elnök
sége alatt álló József kir. herceg szana
tórium-egyesület révén 250.000 színes pla
kátot nyomattam, amelyeket a házi ok
tatást célzó vészkiáltásunkkal küldöttem 
meg a vidéki városok összes háztulajdo
nosainak oly kéréssel, hogy a plakátot 
függesszék ki a kapura, a vészkiáltást 
pedig, amelyben részletesen közöltük a 
tüdővész elleni védekezés összes módsze
reit, köröztessék a lakóknál 
meztetéssel, hogy egy-egy 
maga a családfő olvassa fel.

Ezzel azt akartam elérni, 
egész ország lakossága egy hét le
forgásánál rövidebb idő alatt tudo
mást szerezzen mlndannyinnk közös 
veszedelméről, a tüdővész Irtózatos 
térhódításáról s az ez ellen való vé

dekezés sikeres eszközeiről.

hogy az

A városházán nasv az elégedetlenség az 
flgyoszMlyoknnk átcsoportosítása miatt 
Nem tadnak egyesülni az egymásba olvasz

tott hivatalok
Mint köztudomású, napokkal ezelőtt a 

főváros vezetősógo végrehajtotta az ügy
osztályok összevonását, aminek követ
keztében ZiZahi Kiss Jenő alpolgármes
tert és Schőbcrl Ferenc és Till Autal ta
nácsnokot elbocsájtották állásaikból. A 
leépítés keresztülvitele Sipőcz Jenő pol
gármester műve, aki olymódon hajtotta 
végre az ügyosztályok átcsoportosítását, 
hogy most az egész városháza elégedet- 
lenkedik miatta. Már

a megszüntetendő ügyosztályok ki
válogatásában végzetes hibát köve

tett el a polgármester,
így megszüntette a közjogi ügyosztályt, 
amely a házassági, anyakönyvi, válasz
tási és közjogi ügyeket intézi, állandóan 
túl van halmozva munkával, a felek 
csak úgy nyüzsögnek a hivatali szobák
ban és a folyosókon. Meghagyta ellen
ben a katonai ügyosztályt, amelynek a 
mai viszonyok között semmi létjogosult
sága nincs. Hasonlóképen megszüntette 
a közlekedési ügyosztályt, amely az ösz- 
szcs fővárosi közlekedési eszközök 
ügyeit intézi, ellenben meghagyta a vi- 
lágitási és vízvezetéki ügyosztályt, 
amely csupán három, amúgy is külön 
igazgatás alatt álló nagyüzem felülvizs
gálását végzi. Megszüntették az ut- és 
csatornaépítési ügyosztályt, de meg
hagyták mind a két építési hivatalt.

A hivatalok átcsoportosításánál 
azután'

leküzdhetetlen technikai nehézségek
Is keletkeztek.

Úgyszólván minden egyes ügyosztály, 
mely más ügyosztályba olvadt bele, egy
mástól óriási távolságra van s helyiség 
hiányában nem lehet az egyesített hiva
talokat ténylegesen egyesíteni. Például 
a közjogi ügyosztály a városházuccai 
fronton van, s a katonai ügyosztály, 
amellyel egyesülnie kellene, a Károly- 
kömti fronton. A szociálpolitikai ügy
osztály a városházuccai front udvarán, 
a vele egyesített közjótékonysági ügy
osztály a Károly körúton. A többi ügy-

2.500
2.000 

15.000
3.500 

17.000
5.000

— A megcsonkításunkkal járó követ- 
kozméuyek máris éreztetik hatásukat. 
Mig Franciaország a tüdőbajosok ré
szére hatalmas szanatóriumokban- 25.000 
ágyat állított fel, addig nálunk mind
össze 1000 ágy áll rendelkezésre.

— Ismeretes, hogy Franciaországban 
a háborús esomények hatása alatt a tör
vényhozás 1916., 1919. és 1920. évben 
hozta meg a tuberkulózis elleni törvé
nyeit, amelyek a védekezés módjait sza
bályozzák, meghatározták a létesítendő 
intézményeket is,

amelyeknek költségeit túlnyomórészt 
az állam fedezi.

Kötelezi a megyéket, hogy 5 éven belül 
mindegyik népszanatóriumot létesítsen. 
Ha valamelyik megyében a gümökórban 
elhaltak száma nagyobb volna, mint az 
egész ország átlagos arány szára a, akkor 
itt az u. n. dispensairek felállítása köte
lező. Ezek feladata a gümőkóros bete
gek megvizsgálása, proíllaktikus és hy- 
gionlkus kezelése, fertőtlenítő anyagok 
és gyógyszerek kiszolgálása. A kiadáso
kat az állam fedezi.

— Jól tudjuk, hogy a kormány nem 
segíthet úgy bennünket, amint szeretné. 
Éppen ezért nekünk, a polgárságnak kell 
összefognunk, mert ha tétlen karokkal 
hagyjuk e borzalmas népbetegséget gát 
nélkül tovább rombolni, a legrosszabbra 
készülhetünk, mert már most sincs ele
gendő szanatóriumunk arra, hogy leg
alább a súlyos betegeket elhelyezhet
nénk. Már pedig ne feledjük; a tüdö- 
vész fertőző.

osztályokat is emeletek választják el 
egymástól, s most az a helyzet, hogy a 
tanácsnok az III. emeleten van, az alája 
rendelt hivatal pedig az I. emeleten, 
vagy az épület távoleső részén.

Sőt megtette a polgármester azt is, 
hogy az átcsoportosítás kapcsán

egyes tanácsnokokat előttük telje
sen ismeretlen szakkörbe osztott be.

így Purébl Győzőt, a közgazdasági ügy
osztály vezetőjét, akinek ügyosztálya is 
megmaradt s egész fővárosi szolgálatát 
a kereskedelmi és ipari ügyek intézésé
ben töltötte el, a tanügyi ügyosztály 
élére állitotta, holott Puréblnek nincs 
jártassága a tanügyi dolgokban. Várossy 
Gyulát, a közjogi ügyosztály vezetőjét 
pedig a közlekedési és közgazdasági 
ügyosztályba osztotta be. Várossy az
előtt tanügyi tanácsnok volt, tehát ő 
lett volna hivatva Schőberl megürese
dett helyét átvenni, ha már a közjogi 
ügyosztály éléről elmozdították.

Az egész vonalon nagy az elégedet
lenség a városháza tisztviselői között s 
különösen a tanácsnokok panaszkodnak 
a polgármester intézkedései miatt. Min-, 
denki biztosra veszi, hogy az uj köz-’ 
gyűlés reparálja a hibákat.

Purébl Győző tanácsnok a városházi 
ügyosztályok uj beosztásáról az alábbi 
véleményt mondotta a Hétfői Napló 
tudósitójának:

— Lehetetlen a mai állapot fentartá- 
sa. Valóságos káoszt csinált az, aki ezt 
az ügyosztályátcsoportositást rendezte. 
Sem nekem, sem másnak nem kérték ki 
a véleményét, csak ide-oda tologatták 
az embereket és a hivatalokat. Ha en
gem megkérdeztek volna, nyugodt lehet, 
nem lennék ma ezen a helyen. De vi
gasztal az a remény, hogy már nem 
tarthat sokáig pz a helyzet. Az iparosság 
már megmozdult és erélyesen követeli, 
hogy helyezzenek vissza engem arra a 
helyre, ahol legjobban, méltóan tudom 
szolgálni a fővárost s védelmezni a ke-

6 drb. alumínium nagy evőKanál
polírozva összesen ... ...............U-BilO^S9 Ebédlő étkészletek
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reskcdolmet és az iparosságot. Hiszen, 
liogy ha most nőm is, do rövidesen 
megváltoztatják azt az intézkedés 
amely-ilyen helyzetet teremtett W.„, 
csak a magam, do kollégáim érdokóhon 
is sürgésnek tartom a revíziót, amit a 
uj közgyűlés bizonyára nem fon elmj 
fosztani. u

Késik a forgalmi 
adó módosítása
Csekö Béla miniszteri tanácsos 

nyilatkozata
A pénzügyi kormányzat még u 

múlt évben kommünikében jelen 
tette ki. hogy 1924. december végén 
11.1 forgalmiadórendszerre tér ét 
Ez a terminus már féléve letelt ó- 
még semmi jel arra, hogy a forgal 
miadó terén változás következhet
nek be. Megkérdeztük eziránt

CSEKÖ BÉLA dr.
miniszteri tanácsost, a pénzügy- 
minszterium forgalmiadó-osztálya- 
nak vezetőjét, aki a. következőket 
mondota a Hétfői Napló munka
társának:

— A forgalmiadórendszer egyéb
ként elhatározott revíziója a pénz
ügyminisztériumon kívül álló té
nyezők késlekedése miatt húzódik 
cl. A különböző érdekeltségeknek 
megküldtük a tervezetet, az érde
keltek azonban egymás között és 
kiilön-külön folytatott tanácsko
zások után még mindig nem dön
töttek véglegesen.

Az OMKE csak most kiidte 
meg memorandumba foglalt 
észrevételeit a forgalmi adó
ról a pénzügyminisztériumnak.

A GYOSz válasza még mindig 
késik. Ha majd minden érdekelt
ség megküldötte már véleménye
zését. az ügyről és ezeket minden 
felelős tényező áttanulmányozta,

újabb ankétot hívunk össze.
Ilyen körülmények között, miut 

más beavatott forrásból is értés®', 
lünk,

ebben az évben már nem változ
tatnak a forgalmi adó rendsze

rén.
Legjobb esetben decemberre vár
ható változás a forgalmi adó terén, 
amely pedig súlyos terhe a gazda
sági életnek.

Pasztőrözött

PALACKTEJ 
YOGHURT

és az összes tejtermékek friss 
állapotban egész napon át kaphatók a 

Budöpesli Központi ós Általános Tejcsarnokok: 
fiókjaiban

Büohler Zsigmond és Társa, Budapest
Gyors-, teher- és gyüjtöforgalmak

TELEPEK:
Wien, I., Blborstrasso 8 — Briin, Da 
vadelni 6. — Warnsdorf, Cár! Wagner- 

strasse

h
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Ünnepel a csongrádi 
rendőrség

Csöng rád, juuiua 7.
A csongrádi állami rendőrkapitányság 

junius elsején ünnepelte meg működésé
nek első évfordulóját. Ebből az alkalom 
ból a csongrádi hatóságok és a közélet 
vezetői az ottani sajtóban a legmelegeb
ben nyilatkoztak az újonnan felállított 
rendőrhatóság működéséről s maga az 
egész társadalom osztatlan rokonszenv- 
vol vette körül a rendőrség tisztikarát 
és legénységét. Annál szomorúbb mogle- 
potést okozott az a hir, hogy súlyos 
kényszerítő körülmények hatása alatt 
Ó-est, az első eredményes esztendő után, 
a belügyi kormányzat a rendőri őrsze
mélyzet működésének megszüntetését 
volt kénytelen elrendelni.

A város és vármegye vezető tényezői 
minden lehetőt megkísérelnek, hogy az 
állami rendőrkapitányság teljes szerve
zete megmaradjon Csongrádon, a mivel 
a belügyminiszter rendelkezésének egyik 
főoka a rendőrkapitányság elhelyezésé
nek és a személyzet lakáshoz juttatásá
nak megoldatlan volta, a város megfe
lelő nagyobb épület megvételével szán
dékozik elhelyezni a rendőrkapitánysá
got; e célból a tárgyalások már folya
matban is vannak.

A helyi társadalom dr. Schandl Ká
roly államtitkár, a város nemzetgyűlési 
képviselője utján fordul a belügyminisz- 
terhoz azzal a kérelemmel, hogy Csong- 
rád területén továbbra is az állami rend
őrség lássa el a teljes rendőri szolgála
tot.

MegrenísznhílgozzúK 
o pesti strandokat

A folyamőrség és rendőrség 
motorcsónakos különítményei 

vigyáznak a fürdőzőkre
Néhány év óta számtalan szerencsét

lenség történt a pesti strandokon. A leg
előkelőbb strandfürdőktől kezdve, az 
úgynevezett „proli strandig*' majdnem 
minden vasárnapnak megvolt a szomorú 
szenzációja. Vasárnaponként ugyanis 
tódul a közöuség a dunai strandokra, a 
nagy tömegben természetesen sok olyan 
fürdőző akad, aki nem tud úszni, ennek 
dacára mégis bemerészkedik a vízbe és 
a rosszul kotort fenékben egy-kettőre 
örvénybe kerül. Még nagyobb veszély 
fenyegeti azokat, akik nem a berende
zett dunai strandokon, hanem csak a 
homokos Dunaparton. Újpest irányú 
bán strandolnak. Ezen a vidéken leg
inkább a szegényebb néposztály, mun
kások, diákok, inasgyerekek fürödnek.

Az idei fürdőszezonban is több halá
los szerencsétlenség történt már, annak 
dacára, hogy a rendőrség már két év 
óta figyelemmel kiséri a strandokat és 
igyekszik megakadályozni a szerencsét
lenségeket. A rendőrség azonban nem 
tudta ezt a feladatot megfelelő módon 
ellátni, mert az erre a célra kirendelt 
csekély számú legénység a legjobb aka
rat mellett sem ellenőrizhette végig a 
Pest niellett közel tizenöt kilométernyi 
hosszúságban elhúzódó Dunapartot.

A dunai kapitányságon most terveze
tet dolgoztak ki a fürdőzés hatásosabb 
ellenőrzéséről, mely szerint az ellenőr
zés munkájába bo akarják vonni a 
folyamőrséget is. A tervezetet már el
juttatták a folyamőrség parancsnoksá
gához, ahol az illetékes ügyosztály tár-, 
gyalus alá vette. A két hatóság mog- 
bizotlai együttes megbeszélést tarta
nak, melynok során minden valószínű
ség szerint végleges megállapodásra 
jutnak.

-4 partokon szolgálatot teljesitő rend
őrség mellé nagyobb létszámú folycrműr- 
osztagot vezényelnek, azonkívül a fo
lyamőrség hat motorcsónakkal, fog ál
landóan úszkálni a vizen. 1

legerősebb len
vászonnal 
lábfarfó nilKQI 150.000'^160.000

Viszonteladóknak engedraíny
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A nyári szünet után 
kerül sor a Beniczky-ügy 

főtárgyalására
A vizsgálóbíró újból kihallgatja e héten 

Benlczkyt
Beniczky Ödön volt belügyminisz

ter ügye állandóan foglalkoztatja 
még nemcsak a pQliílkai világot, de 
az igazságügyi hatóságokat is. Be- 
niczky ugyan most még a Kúria 
jogerős ítélete értelmében üli le 
fogházbüntetését a Sréter István 
volt hadügyminiszter sérelmére el
követett rágalmazásért, de bizonyos, 
hogy ennek a büntetésnek a letelte 
után se kerül ki Beniczky a markó- 
uccai fogházból, mert akkorra már 
előreláthatóan Beniczkynek kor
mányzósértés, hivatali titok megsér
tése és tiltott közlés vétségek címén 
történt ’őzetes letartóztatása jog
erőre fog emelkedni.

Mint ismeretes 3/cdves-Medico 
István vizsgálóbíró, az. elmúlt hé
ten már egyszer kihallgatta Be-

Ripka Ferenc 
nem akar főpolgármester lenni 
„Parádés állásra nem reflektálok, ha nem ültetnek 

olyan pozícióba ahol produkálni tudok, inkább 
lemondok minden tisztségről**

Zajlás a polgármesteri állások körül
A multheti pártközi konferencia — 

mint ismeretes — meghozta azt az ered
ményt, hogy lehetővé vált az alakuló 
közgyűlés junius 17-re való cgybehivúsa, 
a legfontosabb bizottságok sürgős meg
alakítása és egyúttal biztosítva van az, 
hogy az összes bizottságokban a demo
kratikus blokk pártjai fogják a többsé
get alkotni.

Azonban még mindig elintézetlen egy 
nagyfontosságu kérdés: a polgármesteri 
állások betöltésének kérdése. A polgár
mesteri állásra egész sor jelölt neve ke
rült forgalomba. Az első bolyon áll

BÁRCZY ISTVÁN.
aki után

SIPÖCZ JENŐ.
RIPKA FERENC, 
BUZÁTIT JÁNOS, 
SZABÓ IMRE, 
MÁRKUS JENŐ

neve szerepel a kombinálások előtéré bon. 
Az alpolgármosterl állásra a demokra
tikus blokk három jelöltje:

MÁRKUS JENŐ, 
flARRER FERENC és 
DÉRI FERENC

egyforma eséllyel pályázik. A kormán/' 
úgy szeretné a nehéz problémát megol
dani, hogy a főpolgármesteri székbe a 
maga embereit ültesse. Azért is állított 
a főpolgármesteri állásra Huszár, 

Aki kegyeletből közokiratot hamisított — 
Elégtétel egy halott asszonynak

Az emberi lélek meghaté jelense- 
Keivel bővelkedő üKKyel foelalko- 
zott szombaton a budapesti bünte
tőtörvényszék. A bíróság előtt egy 
gyári üzemvezető állott vádlottként, 
akit az anyakönyvi hivatal jelen
tett fel. közokirathamisitás miatt. 
A nem mindennapi ügy szálai vlsz- 
szanyulnak az elmúlt év augusztu
sára. Akkor történt, hogy Budinszky 
Ottmár gyári üzemvezető arra kérte 
az anyakönyvezetőt. hogy

az az nap délelőtt elhunyt Bük- 
ham Maráit haiadont. törvé
nyes feleségekében könyvelték 

el. 

niczkyt. aki akkor a vallomást meg
tagadta. A sikertelen kihallgatás 
után a vizsgálóbíró Beniczky cb vé
dőié előtt kihirdette az előzetes le
tartóztatásról szóló végzését, mely 
ellen úgy Beniczky, mint védője 
felfolyamodást jelentettek be a vád
tanácshoz.

Most mint értesülünk a vizsgáló
bíró a közeli napokban Beniczkvt 
újabban ki fogja hallgatni s mikor 
ez megtörté'”( elfogja rendelni el
lene a vizsgálati fogságot. Hogy ez 
a vizsgálati fogság milyen időtar
tamú lesz, azt egyelőre nem lehet 
tudni, de a törvényszék tagjainak 
körében bizonyosra veszik, hogy a 
törvényszéki nyári szünet után 
azonnal sor kerül a Beniczky-üsv 
főtárgyalására is.

Platt hy, Bessenyei ég Kozma bzömélyó- 
bou egyszerre négy jelöltet, mig a pol
gármesteri állást Ripka Ferenccel kí
vánja betölteni.

A polgármosterkérdés azonban Beth
len miniszterelnök hazatéréséig hivatalos 
formában, nem kerül szőnyegre. A mi
niszterelnök genfi küldetéséből való visz- 
szatéréso után, azonban rövidesen a 
megoldás stádiumába kerül ez a nagy
fontosságú személyi kérdés is. Érdekes, 
hogy Ripka Ferenc, aki eddig nem is 
gondolt más tisztségre, mint a főpolgár
mesteri állásra, most mindenáron pol
gármester akar lenni. A napokban 
Ripka, Ferencet egyik bizalmasa meg- 

. kérdezte, mint vélekedik a polgármesteri 
kérdésről és az ezzel kapcsolatos kombi
nációkról. A kormány biztos, bizalmasa 
kérdésére, igy válaszolt:

— Nagyon sok a jelölt a polgármes
teri állásokra, de egy részük vagy nem 
arravaló, vagy más okból nem lehet a 
főváros polgármestere. Ami az én sze
mély ómmal kapcsolatos kombinációkat 
illeti, határozottan kijelentem, hogy pa
rádés állásra nem reflektálok. Ha nem 
ültetnek olyan pozícióba, ahol produ
kálni tudok, akkor inkább lemondok 
miuden, tisztségről.

Mindenesetre a közeljövőben eldől,, 
vájjon lesz-e alkalma Ripkának megfe
lelő helyen bemutatni „alkotóképességét*' 
vagy pedig kijelentéséhez híven vissza
vonul a közélettől.

Az anyakönyvezett) eleinte nem 
találta rendben valónak az ügyet 
és több kérdést intézett az üzem
vezetőhöz arra nézve, hogy tényleg 
hitvestársa volt-e az elhunyt asz- 
szony. Budinszky a kérdések sőrán 
elmondotta, hogy

a házassági levelei nem tudja 
bemutatni, mert elhunyt nejé
vel megszállott területen lépett 

frigyre.

Az anyakönyvezett) erre eleget tett 
Budinszky kérelmének. Az anya
könyvi hivatal azonban közigazga

tási utou tovább érdeklődött tíu- 
dinszky házasságkötése iránt és 
akkori kiderült, hogy

a? üzemvezető félrevezette a 
hivatalt.

amennyiben az elhunyt asszony 
nem volt a törvényes hitvese.

Az anyakönyvi hivatal feljelen
tése folytán a királyi ügyészség 
közok irat hamisítás vétsége címen 
vádat emelt Budinszky ellen és 
szombaton foglalkozott az üggyel a 
budapesti bűn te tő tör vényszék Csen- 
gery tanácsa.

— Nem érzem magamat bűnösnek
— védekezett a vádlott. Mert igaz 
ugyan, hogy három teljes éven át 
pusztán házasságon kívüli viszony
ban éltünk együtt Bnkham Margit
tal. de igy talán még jobban sze
rettük és tiszteltük egymást, mintha, 
csak törvényes házasok lettünk 
volna.

— De hát akkor miért nem kötöt
tek jogérvényesen házasságot? — 
kérdezte a biró.

— Mindig ez volt a leghőbb vá
gyunk, hogy megesküdjünk, de ez 
az okmányok beszerzése miatt 
egyre késedelmet szenvedett.

— Hát akkor miért mondott be 
az anyakönyvi hivatalnak valótlan 
adatokat.

— Az elmúlt év au gusztusának- 
első napjaiban a megboldogult asz-, 
szony súlyosan megbetegedett — 
folytatta vallomását Budinszky. 
Amikor a halálát közeledni érezte 
könyörgött. hogy

ne legyem ki őt a közmegvetés
nek.

Igen jóérzésü nő volt és uagyöir 
bántotta az a tudat.

hogy őt mint törvénytelen asz- 
szonett fogják eltemetni.

Különösen a ház lakói előtt sze
gyeit© az ügyet, akik mint törvé
nyes hitvest tisztelték és becsülték. 
—Nem tudnék nyugodni a földben 
a szégyentől — mondotta, hogy csak 
a szeretőd voltam és néhány órára 
e kijelentés után mesrhalt. Tudtam
— folytatta a vádlott, hogy törvény
telen dolog az. amit elkövettem, de 
súlyos erkölcsi kényszer bírt rá. 
hogy beváltsam a haldoklónak tett 
ígéretem.

A bizonyítási eljárás során be
igazolódott. hogy a vádlott minden
ben igazat mondott és a bíróság 
tekintettel az enyhítő körülmények 
túlsúlyára igen humánusan mind
össze háromszázezer korona pénz
büntetésre ítélte Budinszku Ott
márt.

Rendkípüli occasió
DzletMnMtós miatt

a raktáron lovö összes tavaszi 
és nyári árak ú. m, 

kovevkot, burberry-, ripsz- 
és angol divat köpenyek, 
kosztümök, valamint szövet-, 
grenadin-. mosó- és nyári 

selyemruhák, pongyolák, 
aljak és blúzok

július hó 6-lg bezárólag 

minden elfogadható áron 
kerülnek eladásra'

molnár Gyula 
női dinaláruhága 
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A zgnáís üzletnyitás! 
epilógusa

A Holcsei-áruház tulajdonosit 
teljelonlették a szomszédai

Az elmúlt napok egyikón nagy szen
zációra ébredtek a Rákóczi nt lakói. A 
Holezer-áruhúz előtt, mely a Rákóczi 
itt 18. hzuiíiu házban van, hatalmas tö
meg verődött össze, szólt a zene, színes 
Juftballonokm. lengetett az enyhe má
jusi szél uz üzlet kirakatai felett. A szo
katlan cécó. az amerikai méreteket is 
felülmúló ötletes reklamirozás azt je
lentette. hogy a Holczer áruház tulaj- 
doonsj megnagyobbította üzletét és ün
nepélyes keretek közt újból megnyi
totta. Három napon út tartott a zenés
megnyitás, mely alatt a zenekar több 
ízben kivonult az uccára és nagy tömeg 
élén vonult vissza ismét az üzletbe. A 
közönség 1< .észote en nagyban vasé 
roll és a Hol ezer-áru ház hatalmas for
galmat ért el az ötletes és szokatlan 
zenés reklamirozással.

A környékbeli kereskedők rossz szem
mel nézték mindezt és akció indult meg, 
melynek eredményeként elhatározták, 
hogy memorandumba foglalják a Hol- 
czer-áruház feltűnő és szokatlan rekla- 
mirozási módját és kérik Holczer ellen 
a tisztességtelen versenyről szóló tör
vény alapján az. eljárás megindítását.

Körülbelül 20 Rákóczi-uti kereskedő, 
köztük 3 ékszerész irta alá a memoran
dumot és meg bízták az aláírók közül 
Eteléi* Gábor, Vajda és Szemző és a 
iWcisz-rckláinúruház tulajdonosait, hogy 
a memorandumot nyújtsák be az 
OMKE-hoz elintézés végett.

Az OMKE ez ügyben sürgős válasz
tott bírósági tárgyalást hívott össze. A 
tárgyaláson >S\<A'ács József elnökölt ós 
azon Halkúnyi Kálmán, stugenfeld La
jos, eusladl Miklós választott bírósági 
tagok és György Ernő dr. ügyész vet
tek részi. valamint a három említett 
cég tulajdonosai. A választott bíróság 
maga elé citálta Holczert, aki azonban 
nem jelent meg, helyett© a felesége és 
n sógora jelentkeztek a választott biró- 
Bág előtt. Kihallgatásuk sorún a leg
határozottabban visszaút ásították a va
dat. Végül kompromisszumot kötöttek. 
Eszerint Holczer felesége kötelezi magát 
távol’evő férje nevében, hogy legké
sőbb a mai nap déli 12 órájáig rever- 
gálist fog adni, melynek értelmében a 
zenés reklámirozást beszüntetik. Meg
állapodlak abban is. hogy amennyiben 
Holczer nem tenne eleget ezen kötele
zettségének, a feljelentést a Kereske
delmi és Iparkamara kebelében működő 
tiszlessé-.xteifn verseny leküzdésére ki
küldött bizottságnak fogják átadni.

BIZTOSÍTÓ kt
Világiellegü kötvénye 
külföldön is érvényben
biztosit szanatóriumi kezelésre műtét 

esetén, csoportos biztosítás: élet, tílz, 
betörés és betegség esetére

torihai FEndszer
Szabad műtőoruos választás

Rendkívül kedvező felieielek!

Budapest VII, Erzsébet körút 26 
Telelőn: lózsef 129—42

HŐS KALAPOKAT

az .OKISZ* taSoK 
családtagjai részét e 
2O°/o Kedvezmény
nyel adunk. Férfi és 
női kalaplavit sokat 
is Ata'aliitásoknt 8 
nap alatt eszköz
lünk nagyon szépen 

Kalapipari is 
Kereskedelmi Rt.

Budapest Vi. Óuoca 47 
Nagymező ucca és 

Gyár ucca között

A főváros 
több milliárdos alándékot 
adott a fogaskerekűnek
közös költségen tervezett és felszerelt sinautó. 

faraiéit — Mi lesz a legális koncesszióval!

500 milliót Höltctt a főváros a svábhegyi 
téM közlekedés fenntartására

A

fővá-1 a fogaskerekű vasul koncesszió-A fogaskerekű vasút és a 
ros már régen tervezik az üzem mo
dernizálását, ami már alaposan rá
fért a rozoga gőzvasutra. Sokfele 
terv merült fel arra vonatkozóan, 
hogy miként lehetne a fogaskerekű 
közlekedését a modern technika vív
mányainak megfelelően átreformál
ni. végül is úgy döntöttek, hogy 
gőzerő helyett

sindúlókkal fogják a közlekedési 
lebonyolítani.

A napokban készült el az első fo
gaskerekű sinautó, amelyet a válla
lat

a fővárossal közös költségen 
építtetett,

s a múlt héten már meg is tartották 
a műszaki bejárást és próbautat. A 
próba nagyszerűen sikerült s ezen
túl

a sinautó vasár- és ünnepnapo
kon közlekedni is fog,

egyelőn* azonban csak a svábhegyi 
nagyállomás és a Széchenyi hegy 
közötti 800 méteres útvonalon, ahol 
eddig semmiféle közlekedés nem 
volt. Ez az út 5000 koronába kerül, 
a sinautók 9 percenkint közleked
nek. Rövidesen elkészül a második 
sinautó is, s akkor már a városma
jori állomástól tagnak közlekedni a 
20 személyt befogadó autók. Foko
zatosan megfelelő számú autót hoz 
a vállalat forgalomba, úgyhogy á 
gőzuzemet a lehető leghamarabb ki
küszöbölik.

Mint fentebb megemlítettük, 
sinautók előállítási költségeihez 
főváros is hozzájárult. Ennek az 
magyarázata, hogy

Kirabolta az életmentőiét 
Egy vasmegyei földbirtokos kalandos életmentése 

a Dunán

a 
a 
a

S. Dezső toronyi földbirtokos szom
baton éjjel megjelent a Zrinyi uceai fő
kapitányságon és ott a központi ügyele
tén, ahol az éjszakai feljelentéseket ve
szik fel, a következőket adta elő:

— Körülbelül egy héttel ezelőtt jöt
tem fel a vasmegyei birtokomról Buda
pestre, ahová fontos gazdasági ügyeim 
elintézése szólított. A Hungária-szálló- 
ban béreltem lakást. Ma éjszaka kelle
metlen eset történt velem, amely nagy

Bnyer-Eulnn iwl

ja 1926 október. 31-én lejár , 
s akkor a vasút minden felszerelési ' 
tárgyával együtt minden ellenszol- ( 
gáltatás nélkül átmenne a fuvaros 
tulajdonába, A főváros tehat .ügy 
vélekedik, hogy a saját maga sza
mára tesz befektetést, ha a Jövőre 
saját, tulajdonába kerülő vállalatba 
beruházásokat eszközöl. A Hétfői 
Napló tudósítója előtt azonban Pau~ 
lini vezérigazgató .kijelentette, hogy

a vállalat a jövő évben nem 
megy át a főváros tulajdonába, 

miután a fogaskerekű vasút kon
cesszió meghosszabbítást fog kórjai, 
s minden reménye megvan arra, 
hogy azt meg is kapja.. Már most 
kérdés, vájjon valóban jogosak-e a 
vállalat reményei, amelyeket a kon
cesszió meghosszabbításához fűz. A 
jelek azt mutatják, hogy igen, mert 
máskülönben el sem képzelhető, 
hogy egy vállalat igazgatósága, 
amely tudja, hogy egy év múlva el
veszti tulajdonjogát, ma több száz
milliós, sőt többmilliárdos beruhá
zásokat eszközöljön s az üzem mo
dernizálásán fáradozzon. Ha pedig 
úgy áll a dolog, akkor joggal kér
dezhetjük, miért fektet be a főváros 
milliárdosat egy olyan vállalatba, 
amely talán csak évtizedek múlva 
kerül a birtökabaT

Itt említjük meg, hogy a főváros, 
amely kötelezettséget vállalt már 
évekkel ezelőtt, hogy a fogaskerekű 
vasút téli üzemét saját költségén ■ 
fen tartja, az idei Szezonban tóim 
mint egy

fél milliár.dót fizetett rá a vasút 
kezelésére.

a hömpölygő víztömegbe. Gyanús volt 
a dolog. Figyelni kezdtem, láttam, hogy 
a nő észrevett. A nő néhány percnyi 
eszeveszett gyors járkál ás után, két kezé
vel eltakarta szemét és lassú léptekkel 
megindult a Duna vizébe vezető lépcsőn. 
Már térden leiül gázolt a vízben, ami
kor utána szaladtam és fttagaiu is a vu> 
ben gázolva, kihúzta in az ismeretlen ön 
gyilkos jel öltét a hullámokból, kar
jaimra kaptam és kivittem a partra. A 
nő kétségbeesetten tiltakozott, rug-kapú 
lódzott és követelte, hogy „engedjem el. 
hagyjam meghalni, megunta az életet.'1 

— A tiltakozás és ellenkezés dacára, 
felcipeltem a Petőtl-térre. Csurgóit 
mindkettőnkről a víz, mert én te alapo
san átvizesedteai az életmentés alatt. 
Egy konflist hivtani ezután. Beleültünk 
minketten és az ismeretlen nőt a főkapi
tányságra akartam hozni, hogy az élet
mentési osztálynak adjam át. Mikor ér
deklődésére közöltem vele, hogy hova 
viszem, kért, hogy ide ne hozzam, ki
sülne a szeme, ha a családja megtudná, 
hogy mit csinált.

— Pillanatnyi elkeseredés volt az 
egész ... Reménytelen szerelem ... Ta
lán jobb is, hogy igy történt, hogy meg
mentette az életemet. Ha már igy va
gyunk, nagyon kérem, vigyen el a laká
somra: Damjanich ucca 38.

— A konflist a Damjanich ucca felé 
szállítottam és szótlanul folytattuk az 
utat.

— Szeretném — kérem —, ha előbb 
megkérdezné telefonon a nővérem laká
sát, azt hiszem otthon van, szólalt meg 
ekkor a hölgy. Itt a Miicsarnok-kávéház, 
talán innen telefonálhatna is. A telefon- 
szám: 118—0-1.

— Megtettem ezt is, mert sajnáltam. 
Hamarosan utánam jött a kávéházba a 
kocsis és azt mondta, hogy rossz a tele
fonszám, nem: 118—01, hanem: 118—07 
Az fizonct átadása után a kocíris vissza
ment, de mire az utánaért, a kocsiját 
üresen találta. A hölgy eltűnt. Közben 
megállapítottam, hogy a bemondott te- 
lefonszám rossz volt és kisiettem az uc
cára, hogy ezt közöljem a högygyel, akit 
persze én sem találtam jpeg. Izgatottan 
kutatunk 'mindenfelé, de az öngyilkos je
löltet nem találtuk sehol.

Egyszerre csak ösztönszenileg zsebem 
; hez nyúltam: a pénztárcám hiányzott és 
■hiányzóit fekete szalagon függő arany
órám is. Rögtön konstatáltam, hogy el
lopta az életnek megmentett hölgy.

A toronyi földbirtokossal együtt meg
jelent a rendőrségen a konfliskocsis is, 
aki a vallomást megerősítette ós S. De
zsővel együtt pontos leírást adtak az 
életunt tolvajnőről. A rendőri nyomozás 
meg is indult, de eddig még nem veze
tett eredményre.

anyagi kárt okozott nekem ée éppen 
ezért a rendőrség intézkedését kell kér
nem.

— Este vacsora után, este 11 óra táj
ban kimentem a Dunapartra, hogy lefek
vés előtt egyet sétáljak. A lépcsőzet alsó 
forraszán sétáltam, amikor alig néhány 
lépésnyire az Erzsébet-hidtól egy jólöl
tözött, karcsú, magastermetü nőt pillan
tottam meg, aki a víz partján sétált 
fel-alá, majd megállt és merően bámult

Kizárólag

Kováid
moly 

mentesít 
tartósan

Molykárok ellen egyszeri 
kezeléssel évekre meg
véd, a ruhát nem ron

gálja, színtelen, 
szagtalan, 

olcsó I

Átvétel minden 
gyüitötelepen I
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HÍREK
Két hónapi fogházra ítélték, 
mert pofonütötte a villamos

kalauzt
Néhány hónappal ezelőtt botrányos 

'jelenet játszódott le egy, a keleti pálya
udvar felé haladó villumoson. A robogó 
kocsira egy fiatalember ugrott fel, aki 
a kalauz ismételt figyelmeztetésére is 
ött maradt a villamos lépcsőjén.

A kalauz felszólította a fiatalembert, 
hogy vagy' szálljon le, vagy jöjjön fel a 
perronra, de ne tartózkodjék a lépcsőn, 
mert azt a főkapitányi rendelet szi
gorúan tiltja.

A fiatalember hosszabb szócsata után 
fellépett a perronra, de ugyanakkor rá
támadt a kalauzra és hatalmas pofont 
mért arcára, úgyhogy az hányát esett 
és táskájából szerte szóródott a pénz, 
mire a fiatalember leugrott a villamos
ról és cl akart szaladni.

A perronon tartózkodott Maiunka 
‘.Egon fővárosi orvos is, akit annyira fel
háborított a fiatalember durva eljárása, 
hogy utána szaladt és a járókelők se
gítségével sikerült is elfognia és a rend
őrnek átadnia. Az igazoltatás során ki
derült, hogy az illető Deutsch Árpád 
villanyszerelő tanonc.

Szombaton foglalkozott ezzel az ügy
gyei a budapesti büntetőtörvényszék.

— Nem érzem magam bűnösnek —vé
dekezett a brutális villanyszerelő —, 
mert a kalauznak nem volt joga engem 
az, utasok előtt megszégyeníteni.

A bíróság azonban nem fogadta el 
ezt a gyönge védekezést és hatósági 
közeg elleni erőszak vétségében bűnös
nek mondotta ki a tanoncot, akit ezért 
kéthónapi fogházra és kétmillió korona 
pénzbüntetésre Ítélt

— Soltész István főhadnagy 
ügyében még nem történt intézke
dés. Ismeretes, hogy a Népszava be
jelentette a főhapitányságon; hogy 
Soltész István főhadnagy akit vo
natkozásba hoztak a Somogyi-Bacsó 
gyilkossággal. állítólag el «kar tá
vozni az ország területéről. Tekin
tettel arra, hogy Soltész István 
katonai személy, a rendőrség a be
jelentés iratait átküldötte a katonai 
ügyészségre, ahol amennyiben szük
ségét látják. megindítják az eljá
rást. Értesülésünk szerint ebben az 
ügyben a katonai ügyészség eddig 
még nem tett lépéseket, mert ez 
esetben a főkapitányságra értesítés 
érkezett volna erről.

— A Népszava vasárnapi számát el
kobozták. A főkapitányság hivatalosan 
jelenti: „A budapesti királyi büntető
törvényszék vizsgálóbírója f. évi ju
nius 7-én B. 7593/925. szám alatt kelt 
végzéssel elrendelte a „Népszava** cimü 
időszaki lap 1925 junius 7-iki 126. szá
mának lefoglalását. A Népszava oknü 
lapot a vizsgálóbíró sajtó utján elköve
tett kormányzósértés címén foglaltatta 
le. A rendőrség a lefoglalást foganato
sította.

— Elfogtak egy körözött keres
kedősegédet. Vasárnap délelőtt a 
nyugati pályaudvar; első és máso
dik osztályú váróterme előtt egy 
gyanús külsejű ember} vonta ma
gára a figyelmet A rendőr igazo
lásra szólította fel, de nem volt haj
landó magát igazolni. Előállították 
a rendőrségre, ahol megállapítot
ták, hogy Krausz Ernő 26 éves ke- 
Ireskedősegéd az illető, akit a nyír
egyházai törvényszék már hosszabb 
idő óta köröz.

lÍMS? ’aF^-llöitaiitlpí
íntte leliÉroei’iiiehliillm^Xh.n
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Egy milliárdos elmebeteg 
váltóhamisításai

Hogyan használtak ki könnyelműségét a hitelezek 
Édesanyja leleplezi a hitelezek Özeiméit

Néhány nappal azelőtt a főkapitány
ságon feljelentést tettek Engel József 32 
éves mérnök ellen. A feljelentés szerint 
Engel József Sonnenfeld Rezsőtől 500 
milliót, Sáry Gizella magánzótól 30 mil
liót és Korber Miklós igazgatótól 50 mil
lió koronát vett fel váltók ellenében, 
mely váltókra édesanyjának, özv. Engel 
Mihálynénak, nevét r áh amis i tóttá- Ami
kor ezeket a váltókat Engelnének pre
zentálták, az idős uriasszony azokat vo
nakodott beváltani és kijelentette, hogy 
Ha rdhamisitotta a nevét a váltókra és 
ö fta könnyelműségéért nem hajlandó 
felelősséget vállalni.

A hitelezők Engel Józsefet váltóhami
sítás, Engelnét pedig bűnpártolás címén 
feljelentették, mert elősegítette, hogy fia 
külföldre szökhessen. A vizsgálóbiiró 
a hitelezők feljelentésére bűnügyi zárla
tot rendelt el Engelné több milliárdot 
érő ingatlanaira és ingóságaira.

Felkerestük Országház tér 4. szám alatti 
lakásán özv. Engel Mihálynét, aki e-z 
ügyben a következőket mondotta munka
társunknak:

— Én mindenkinek kijelentettem és 
hangoztattam, hogy fiam könnyelműsé
géért semilyon felelősséget nem vállalok, 
Fiam a kezemben lévő — törvényszéki 
orvoszszakértök által kiállított — bizo
nyítvány szerint elmebeteg. A háború 
alatt Miskolcon katonai elmegyógyinté
zetben is volt és csak a forradalmak 
zür-zavarában került ki onnan.

— öngyilkosság az Elnke kávéház 
előtt. Szombatról vasárnapra vir
radó éjszaka Fillér János 24 éves 
kőmives az Emke-kávéház előtt egy 
lugkő oldattal megtöltött üveget vett 
ki a zsebéből és annak tartalmát 
kiürítette. A járó-kelők vették észjre 
a járdán iszonyú kínokkal gyöt
rődő embert és telefonáltak a men
üikért,. akik a Rókus-kórházba szál
lították. ahol vasárnap délben meg
halt.

— Kiirtotta a családját. Hassenberg- 
ből jelentik: A Kóburg melletti Hassen- 
liergben borzalmas esemény történt 
Egy Brückner Vilmos nevű kosárfonó, 
aki ellenséges viszonyban élt családjával, 
tegnap éjszaka megölte feleségét, édes
anyját, sógorát és sógornőjét és annak 
öt gyermekét, részint fejükre mért 
fejszecsapásokkal, részint úgy, hogy el
vágta a torkukat. A gyilkos ezután fel
akasztotta magát.

— Halálosvégü villamosszeren
csétlenség. Vasárnap délelőtt a 45- 
ös jelzésű villamos az Üllői utón 
elgázolta Nyiri Ferenc 7 éves ta
nulót. A kisfiút életveszélyes sérülé
seivel eszméletlen állapotban az I. 
számú sebészeti klinikára szállítot
ták, ahol meghalt. A rendőrkapi
tányságon előállították a villamos 
vezetőjét, mivel azonban tanuk iga
zolták. hogy a villamos vezetőjét 
nem terheli mulasztás, a halálos
végű villamosszerencsétlenség miatt; 
mert a kisfiú ugrott a villamos elé, 
kihallgatás után elbocsátották.

— Csalárd bukásért letartóztatott tex- 
tllkereskedök. A Bibó Kálmán Rt. nem
régiben büntető feljelentést tett az Al- 
dor és Vámosi textiláru cég főnökoi Al- 
dor Tódor ée Vámosi Zoltán ellen, 
mert tőle nagymennyiségű árut vettek 
bizományba, de nem számoltak el velő 
ée ekként 443 millió korona kárt okoz
tak. Aldor és Vámosi ellen még többen 
is bűnvádi feljelentést tettek. A cég 
csődönkivtili kényszeregyősségi eljárást 
kért, maga ellen és ennek során megálla
pították, hogy mindössze csak hatvan
millió koronányi aktívával rendelkezik. 
A két kereskedőt a rendőrség letartóz
tatta éa átkieérte az ügyészség foghár

— Eltűntek. A rendőrfő kapitányságon 
bejelentették, hogy Benedek Lili 23 éves 
tisztviselőnő István út 18., Drexler Ig- 

’náoné mül. Vetsz Anna 26 éves masa- 
mód Hernád uoca 88., Balhééi Júlia 28 
éves hivataláoknő Ranolder uoca 24., 
Heuer Sándorné szül. Ferfesky Anna 26 
éves, szibériai reűletésü uriasszony Gi
zella ucca 21., báró Spornfeld-Welzl 
Aladár 26 évse tttzérfőhadnagy Bakács 
ucca 3., Kálin Ödön 16 éves gimnáziumi 
tanuló Süllő uoca 5. alatti lakásukról el- 

, tűntek és non adtak életjelt magukról.

— Az esőt ott kezdődik, hogy fiam 
mintegy 150 millió koronával tartozott 
Lányi Kornél tőzsdebizományosnak. Mi
vel fizetni nem tudott, Lányi felvitte dr. 
Weinberger Elemérhez, aki őt össze
hozta Sonnenfeld Rezsővel. Sonnenfeld 
ekkor folyósított neki 500 millió koro
nát, amelyből azonban Lányi tartozásá
nak, Weinberger províziójának és Son
nenfeld előleges kamatkövetelésének le
vonása után fiam összesen 30 milliót ka
pott kézhez. Ebből látható, mennyire ki
használták a fiamat.

— Dr. Weinberger februárban feljött 
hozzám és kérte a váltó beváltását, én 
azonban természetesen megtagadtam ezt 
azzal, hogy ők nekem pénzt nem adtak 
és még annyi gondossággal sem jártak 
el, hogy a kölcsön folyósítását előzete
sen közölték volna.

— A másik két hitelező megbízásából 
— akik szintén horribilis kamatot szá
mítottak fel— egy dr. Gallért Samu ne
vű ügyvéd járt nálam, azonban neki is 
megmondottam, hogy nem tárgyalok. 
Tehát az a nekem imputált kijelentés, 
hogy én Ígéretet tettem a váltók kifize
tésére, nem áll.

— A hitelezők ellen különben ügyvé
dem, dr. Illés József utján hamis vád, 
hatóság előtti rágalom és uzsora elmén 
feljelentést teltem.

— Hol napr délelőtt lesz ez ügyben a 
törvényszéki tárgyalót; és remélem, hogy 
vagyonom a bűnügyi zárlat alól felol
dást nyer.

— Kétszázötven áldozata van 
Amerikában a hőségnek. Mint a la
pok Neyorkból jelentik, az Egyesült 
Államok területén a rendkívül me
legnek eddig 250 halálos áldozata 
volt.

—- Két és félévi börtönre Ítéltek egy 
gyerinekroutót. Sági János, az Univer
zum panoráma tulajdonosa ellen azért 
emelt vádat a királyi ügyészség, hogy 
serdületlen gyermekkel illetlenül viselke
dett. Az üggyel most foglalkozott a bu
dapesti büntetőtörvényszék Kraysell 
tanácsa. A bíróság tekintettel arra, hogy 
kiskorú gyermekről van szó, másrészt 
pedig a tárgyalás anyagának kényes 
voltára zárt tárgyalást rendelt el. A nyil
vános itéletkihirdetésen a bíróság bű
nösnek mondotta ki Sági Jánost négy
rendbeli szemérem elleni bűntettben és 
ezért összesen két és fél évi börtönbün
tetésre ítélte. A gyermekrontó panoráma 
tulajdonost az itéletkihirdetése után 
nyomban letartóztatták.

— Szenzációs árleszállítás Molnár 
Gyula női divatáruházában, VII., Rá
kóczi út 22. Ez a szolid árairól előnyö
sen ismert régi fővárosi cég üzletátala- 
kitás miatt a raktáron lévő legújabb ta
vaszi és nyári árukat julius 6-ikáig be
zárólag mindetn elfogadható áron bo
csátja a tisztelt hölgyközönség rendelke
zésére, amire ezúttal is felhivjuk a tisz
teit olvasóközönség figyelmét.

— Csaló házaló. Engel Dezső ma
gántisztviselő feljelentést tett a 
rendőrségen egy ismeretlen nevű 
házaló ellen, akit ő felhívott a laká
sara es néhány ruhadarabot kínált 
neki eladásra. Mivel megegyezni 
nem tudtak, együtt eltávoztak a la
kásról. Később a házaló visszament 
Engel lakására, ahol azon ürüggyel, 
hogy Engel megbízta, hogy négy 

ruhát vigyen el és azokért 
200.000 koronát fizessen ki. Engel 
anyjától a ruhákat elvette. A csaló 
házaló kézrekerltóse iránt megin
dult a nyomozás.

— öngyilkosságok. Jedlíc.ska Forouc 
24 éves magántisztviselő Szekszárdi ucca
26. számú házban lévő lakásán ismeret
ien méreggel megmérgezte magát A 
mentők a Rókus-kórházba szállították. 
— Skoklich Anna 23 éves nevelőnő Lo- 
vento ucca 10. számú házban lévő laká
sán ópiummal megmórgeate magát A 
Rókus-kórházba szállították. — Bodóki 
Ilona 29 éves háztartásbeli alkalmazott 
Gólya ucca 27. számú házban lévő laká
sán szerelni bánatában tömény lugkőol
dattal megmérgezte magát. Életveszélyes 
állapotban vitték a Rókus-kórházba.

— Elütötte az automobil. Kovács Er- | 
zsébet 21 éves hivatalnoknőt vasárnap 
a Horthy Miklós úton elütötte egy autó- 
taxi. Súlyos sérüléseivel a mentők a 
Rókus-kórházba szállították, 1

— Megszüntetett sajtópör. A 
Hétfői Napló múlt évi ausztus 4-í 
számában Rátkai Károly dr. cikket 
irt „Csendőrök keresték a miniszter- 
elnökségen Gömbös Gyula válasz
tási titkárát" címmel. A cikk miatt 
Eperjessé Béla úszóba.inok rágal
mazás vétsége címen feljelentést 
tett a cikk szerzője ellen. A vádirat 
ellen beadott kifogások tárgyalása 
után a vádtanács Almássy Dezső 
dr. törvényszéki tanácselnök elnök
lővel a vádiratot elutasította és 
Ivátkai Károly dr. ellen az eljárást 
megszüntette, mert a főmagán- 
vádló vizsgálati indítványaival el
késett.

A Pesti Tőzsde uj száma szenzációs 
részleteket közöl a bankvezérek genfi és 
párizsi tárgyalásairól, az Angol-Magyar 
Bankról, Krausz Simonról, a Városi 
Bank helyzetéről, a Rimamurányiról, a 
Telefongyár uj bolgár rendeléséről. Elő
fizetési ára; egész évre 250.000, fél évre 
125.000, negyed évre 65.000 korona. Szer
kesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 
VIII., Rökk Szilárd ucca 9.

Biciklid gázolás. Az Üllői utón 
bicikli elgázolta Grünwáld ülés 

70 eves magánzót, aki súlyos sérü
léseket szenvedeti. A mentők a Ró- 
kus-korházba szállították. A bicik
lista az elgázolás után nyomtalanul 
eltűnt. A rendőrség keresi.

—- Leesett a hintáról a vurstliban. 
Jakab Mária tizenhat éves szoba
lány a lágymányosi mutatványos
téren kizuhant a hintából. Életve
szélyes sérülésekkel szállították a 
lelepi uccai kórházba.

—- Bársony Oszkár az Idegenfor
galmi vezérigazgatója. Gálos Kál
mán utóda az Ide gén forgalmi vál
lalat vezérigazgatói állásában Bár
sony Oszkár lett, aki mint a válla
lat igazgatója már eddig is szép 
eredményeket ért el. Bársony Osz
kár 23 évig dolgozott Gálos Kálmán 
mellett es azon az utón, amelyen 
eddig haladtak, fogja tovább ve
zetni az intézetet.

— A fürdés áldozata. A lágymá
nyosi Dunaágban vasárnap délután 

év körüli fiatalember, 
lurdotf. Nem tudott jól úszni, az ár 
i és a Duna hullámai közt
lelte halálát. Néhány óra mnlva a 
víz a partra vetette holttestet. Az 
eset szemtanúi értesítették a rend
őrséget. Az orvos rendőri vizsgálat 
megállapította. a ruháiban talált 
iratokból, hogy Szénási Pál tör
vényszéki dijnok a. fürdés áldozata. 
Tárcájában találtak egy ezer szoko- 
Trxsi^s J5N* büos papírpénzt.
D°1titestet a bonctani intézetbe szál
lítottak.
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— Az olasz, király 25 éves uralkodói 
jubileuma. Rómából jelentik: A király 
ura)kodásának 25 éven jubileuma alkal
mából ma nagy és fényes ünnepségeket 
rendeztek. A királyt és u királyi család 
tagjait óriási néptömeg lelkesen ünne
pelte.

— A művéssek és Írók kongresszusa 
a szerzői Jogról, Párizsból jelentik: A 
művészek és írók nemzetközi kongres
szusa határozatot fogadott el, melybon 
azt kívánja, hogy a szerzői jogot és a 
reprodukció jogát minden országban a 
nzerző halála után eltelt ötvenedik évig 
hosszabbítsák meg.

Zárt tárgyalta 
hallsattűk W o bolgár 

összeesküvőit tóét
Szófia, junius 6.

A szófiai haditanács megkezdte a Mii- 
lenoff és kileno vádlott-társa elleni pör 
tárgyalását. A vádlottak egy össze
esküvő szervezőt tagjai voltak, a egyi
kük, Angclova asszony rendelkezésére 
bocsátotta lakását Jankóénak ésMinkov- 
nak az összeesküvés fővezéreinek. A tár
gyaláson u vádlottak közül a fővádlót, 
M'dtenofí, aki mint a hadsereg műszaki 
csapatainak mühelyfőnöko összekötte
tést tartott fenn az agrárpárti összees
küvőkkel s nekik fegyverek és robbanó
szereket szolgáltatott, továbbá Grudov 
és két másik társa jelent meg a biróság 
előtt, akik rejtekhelyét készítettek az 
összeesküvés értelmi szorzőinek. Vala
mennyi többi vádlott szökésben van. Az 
ügyész kérésére a bíróság Miltenoff ki
hallgatása és az ellene irányuló vád 
ügyében megidézett tanú kihallgatása 
tartamára elrendelte a zárttárgyalást, 
azonban elvileg fentnrtja a tárgyalás 
nyilvános jellegét. Tanukként többek kö
zött a hadügyminisztert, a belügymi
nisztert és több más olőkolő személyisé
get is megidéztek.

A kormány tudvalevőleg egyelőre 22 
millió aranykoronát fordít a mezőgaz
daság legsürgősebb hiteligényeinek ki
elégítésére. 22 millió aranykorona 825 
milliárd papirkoronának felel meg s 
látszatra meglehetősen tekintélyes ösz- 
szeget tesz ki. A valóságban azonban — 
szemben a fennálló szükséglet nagysá
gával — mindössze egy elenyésző há
nyada a mezőgazdák által igényelt ösz- 
szegnok. Igen tanulságos képet nyerünk 
erről a kérdésről dr. Mutschenbacher 
Emilnek, az OMGE ügyvezető-igazgató
jának alábbi információja alapján:

— A mai megcsonkított ország mint
egy 11 millió katasztrális hold szántó
földdel rendelkezik. Egy hold föld mai 
átlagos értékét 450 aranykoronában, 
azaz 6.75 millió papirkoronában állapít
hatjuk meg. A kormány kölcsönterve- 
zete szerint « szántóföld értékének 
csakis a 15 százaléka hitelképes, azaz a 
földtulajdonosok a termőföldjeik érté
kének 15 százalékát fogják majd felve
hetni jelzálogkölcsönök alakjában. Ez 
azt jelentené, hogy a földtulajdonosok 
holdanként átlagosan 67 aranykoro
nára, azaz körülbelül 1 millió papirko- 
ronára tarthatnak igényt. Szükségtelen 
tán hangsúlyoznom, hogy a hitelezésnek 
ez a mértéke a tényleges szükséglettel 
szemben rendkívül kismértékű s például 
egy 80 holdas gazda bizony nem va
lami sokra tud menni ma 80 millió hi
tellel, mikor a mezőgazdasági gépek s 
felszerelési eszközök ára messze megha
ladja a békeparitást De még így is a 
kormánynak mintegy 737 millió arany
koronát, azaz 11 billió papirkoronát kel
lene készenlétbe helyeznie a mezőgazda
ság hitelszükséglete számára. Vegyük 
azonban a pontosság kedvéért azt is

Megindul a gyorsáru gyüjtöfor- 
galom. A kereskedelmi és ipari ér
dekeltség már régóta sürgette az 
expressz csoniagforgaiomiiak'. az 
úgynevezett Hirsch-postának újból 
való megindítását, miután ez az 
intézmény a békében évtizedeken 
keresztül közmegelégedéssel műkö
dött, Amint értesülünk, a ..Gyors
áru Gyűjtő Rt." most eleget tett 
ennek a régi kívánságnak, s a 
Hjrscli-posta forgalmat ismét meg
kezdette. Az ozidőszerint működő 
állomások jegyzékét, s a tarifákat 
a társaság készséggel bocsátja az 
érdeklődök rendelkezésére.

—- 128 millió elsikkasztása miatt fel
jelentették és 808 millió elslkkasztását 
vallotta be. A Budapesti Tejkoreske- 
delmi Bt. igazgatósága feljelentést tett 
a rendőrségen György Dezső 45 éves 
tisztviselője ellen, akit 120 millió korona 
átvételével híztak meg és u pénzt elsik
kasztotta. Györgyöt a detektívek nem ta
lálták lakásán. Két nap múltán vasár
nap délelőtt önként jelentkezett György 
és az őt kihallgató Georgevlts Béla rend
őrfogalmazónak bevallotta, hogy a sik
kasztást rendszeresen három éve foly
tatja és összesen nyolcszáz milliót tu- j 
lajdonitott el. A sikkasztott pénzt, pesti 
kártyaklubbokban vesztette el. Valló
masa után letartóztatták.

JOSS

FÉRFIING
Gyári árban

VARGA
KÁROLY KÖRÚT 22. SZÁM 

xinőrtsben.legjobbI - Arbun a legolcsóbb!

11 billió papírkorona 
a mezőgazdaság minimális hiteligénye 
Mutschenbacher Emil, az OMGE Uv.'igazgatójának nyilatkozata

Katonai Konvenció 
Franciaország és Lenjyelorszíj Között

London, junius 6.
A Manchester Guardian ma közli a 

l'rancia-lengyel szövetség szószerinti szö
vegét és a.7Á állítja, hogy a 3-ik cikkelyt 
egy francia-lengyel katonai konvenció
val egészittotik ki, melybon pontosan 
meg van állapítva a vezérkarok együtt
működése.

A lengyel és francia kormány a követ
kezőkben állapodtak meg:

1. cikkely. Hogy békére irányuló tö
rekvéseikben egyöntetűség legyen, a két 
kormány kötelezi magát, hogy minden 
oly kérdést közösen fog .megtárgyalni, 
amelyek a két államra és nemzetközt 
viszonylatokra vonatkoznak, mégpedig a 
kötött szerződések szellemében és a 
Népszövetség határozmányaival meg
egyezően.

cikkely. Minthogy a gazdasági fej
lőd óh a nemz-(közi rend és az európai 

BÚTORSZÖVETEK
Selyemripsgek Damaiztok Függöny kelmék Szőnyegek 
Brokátok Uelourok Matraccsinvatok Futók

fltveiö?, az összes Kárpitos kellékek nagyban és kicsinyben 1,'SoSSnk11101" 
Vágó és Társa (ív. Kammwmayiir Király u. a. Központi városház

Különleges tömörfa-hálószobákat, 
Louls XVI. faragott hálószobákat 
villa*, nyárilakáx»,sgálloda*, penzió* és saanatórlumberendeeéseket 
meglepő olcsó árban, kedvező fizetési feltételek mellett szállít a 
Hazai Fatermelö rt. a«í.«. V.. Nádor u. 18 sy

számításba, hogy a 11 millió katasztrá
lis holdnak — mondjuk — egyharmada 
tőkeorős kezekben van s igy nem szorul 
hitelre, s csak 7.2 millió katasztrális hold 
tart igényt a kormány jelzálogkölcsö
nére, igy is 7.2 billió papirkorona, azaz 
488 millió aranykoronára volna szükség. 
Ha pedig egész józanul akarunk szembe
nézni a tényekkel, úgy a lehető legmi
nimálisabb hiteligényt holdanként 100 
■aranykoronái’a kell taksálnunk — ez 
még mindig nem éri ol a föld effektiv 
értékének 25 százalékát sem holdanként 
—. úgy 720 millió aranykoronában, 
azaz 10.8 billió papirkoronában kell 
megszabnunk azt az összeget, melyre a 
magyar mezőgazdaságnak a legégetőbb 
szüksége van, abból a célból, hogy a 
föld termőerejét konzerválhassa, s a 
szükséges művelési eszközöket beszerez
hesse.

— Ez mindenesetre igen tekintélyes 
összeg, ámde tekintetbe kell vennünk, 
hogy a magyar mezőgazdaság export
feleslege egy egészen közepes termésnél 
is egyedül gabonanemüekben 2—3 billió 
korona értéket reprezentál, igy tehát a 
föld termőereje bőven gondoskodik kellő 
fedezelről egy ilyen kölcsönösszog számá
ra. Igen jó termés esetében úgyszólván a 
mellényzsebéből űzetheti vissza a ma
gyar mezőgazdaság a felvett invesz
tíciós kölcsönt. így hát a kormánynak 
most folyósításra kerülő 22 millió 
aranykoronás mezőgazdasági kölcsönét 
legfeljebb propagativ jelentőségűnek 
tarthatjuk s meg vagyunk róla győ
ződve, hogy ezt rövidesen feltétlenül 
követni fogja a külföldi szeriőz tőkék 
orientálódása a magyar mezőgazdaság 
irányában.

béko előfeltétele, a kormányok e tekin
tetben egymást kölcsönösen támogatják 
és közösen lépnek föl.

3. cikkely. Ha a szerződő felek vára
kozásával szemben és békés szándékai
val ellentétben a szerződő felek ogyite 
alaptalanul megtámadtatnék, mind a 
két kormány tárgyalni fog területének 
védelméről és jogosult érdekeinek biz
tosításáról — a jelen szerződés által 
megvont keretben.

<f. cikkely. A két kormány kötelezi ma
gát, hogy oly uj egyezmények megkö
tése előtt, amelyok közép- és keleteuró
pai politikájukat befolyásolhatnák, egy
mással megbeszélést folytatnak.

5. cikkely. A jelen szerződés csak a 
kereskedelmi szerződés megkötése után 
lép életbe.

Aláírva: Briand, Sapieha.

SanKhaibL.%nl“‘ajelefn£eka^a 

nyugalom helyreállítása érdekéhen 
Három cirkáló, két torpedóhajó éií 
tíz awunaszad erősítik ezt a csa 
pátié szamot. Az olasz követ a 
nal kulugyminiszteriumban uial.h 
.jegyzéket adott át, melyben u • lenti, hogy az érdekelt7 hatalmik 
rfcSK tenfegg 

sr&MEtAHK 

megkezdték a munkát Sanghaib^ 
?aY»nr««ok Samos sziirefén 

Athéni jelentések szerint szigetén eddig ismereten „fból 
zavargás tört ki. TornedóhoiAi 01 
a^‘XlnSktek ki- 

rti ®
ma l’^nUfcW & nSfi 

ezelőtt szüleinek a Ferenc uooa 27 
számú házban lévő lakásukról tűni 
bY68*6*1- Az ügy- «en ^íss Béla detektív kihallgatta 
a hazbelieket, köztük egy korcsma 
ros feleseget is, aki elmondta, hogy 
az eltuues napjan látta a kisfiát 
egy vidéki parasztemberrel, akivel 
meg egy hasonlókorú fiúcska volt 
A parasztember állítólag nagykö- 
*?si es libapásztornalc csalta
el az eltűnt fiút. A rendőrség ebben 
nyomozási 18 Myamatba te‘t® »

— A felrobbant benzinlámpa ál
dozata. Farkas József 26 éve. ko
vács a Práter ucca 29. számú ház
ban levő lakásán egy benzinlámpát 
akart kipróbálni, miközben a benzin 
felrobbant és olyan súlyos égési se
beket szenvedett, hogy a mentők sú
lyos sérüléseivel a Bókus-kórházba 
szállították.
,7“ korona nyereségűt

Hitelintézet, 
rendes köz- 

A Maawt>-, Mezöaazdasáai 
Hitelintézet._ melynek mérlegadatai 
igen kedvező uzlcteredményről szá- 
molllak,KS; intézet betétállomá
nya az 1923. évi négy és félmilliárd 

??£“b,6n a “W1* esztendőben 6618 millió koronára emelkedett 
Az, intézet érdekeltségei közül a 
Ttodntuli Mezöaazdasám Hitelinti- 
zet Debrecen jó eredménnyel zárta 
le az elmúlt üzletóvet, ugyancsak ki
elégítő eredménnyel működött a 

Kölcsönös Seaélyzőeaulel 
ls‘ A Corvin Vasöntő és Gén a vár. 
továbbá a Mereur Általános Bizto
sító es a múlt évben megszerzett 
Patria Általános Biztosító mind si
keresen dolgoznak. A Mezőgazda
sági Hitelintézet hatmilllárd koro
nát reprezentáló részvény- és tarta
léktöke mellett 502.2i2.i06 korona 
tiszta 'miereséaet ért el a mailt élt
ben. amelyből a 750.060 darab rész
vényt darabnnkint 450 korona divf- 
dendával dotálja.

Férfiingek 
szenzációja I

A Joss M. és Löwenstein rt. fohór- 
nemügyár jól bevált gallőr-propagan 
dója után szenzációs ingakciót Indított 
meg. A cikkeit árusító divatáru-üzle
tekben jelentékeny mennyiségű férfi
ingeket bocsát a propaganda rendelke* 
zésére, melynek keretében férfiaknak 
akik Ízlésre éa külsőre súlyt helyeznek, 
módjuk All a propaganda tartama alatt

Joss oroszlán-védJogyO
Ingeket

gyári áron beszorozni és Így.legelőnyö
sebb bevásárlás révén meggyőződni a

Joss oroszlán-védjegyű 
ingek

legkiválóbb mtnétagértl éa kiviteléről 
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Tel efóríbeszélgetés 
a jubiláns Féld, 

Zsigmonddal 
Énekem csaga ty erekek párt- 
(okolnak — mondja Eeld Zsiga

— Halló! Itt. a Hétfői Napló! Kérjük 
az igazgató urat.

— Azonnal.
— Holló! Holló! Asz örtög Ugye esz a 

telefon, uty berrerele, hotg alik hallog,
— Halló! halló!
— Ja a jubileum. Hát asz mell folt 

tegnap este. Tudja én azlat mek nem 
érdemeltem, mert én semmi etyepet nem 
megtettem, csak ami mindenki megtette 
volna: egy darab föld megmat párosít ot- 
fám. őt ven esztendő ezelőtt. Itten min- 
tenki németül beszélte. Mondtam Márkus 
Józsefnek, hóig én mekcsinúlok a ma- 
tyar színház. „Jó Siga csinált meg. Se
gítsen az isten. Hát mekcsináltam. Per
sze cty kutya nem jötte a müintészet, 
pedik akkor már nem fából volt, hanem 
tiszta vas, meg kő, meg rapic. Felmen
tem a városháza. Enkem ott mindenki 
szerette, de nem folt pénz. A csatorná
záshoz kellette. Mintegy, gondoltam, én 
mégis mát y árul fogom itten játszani. 
Hát játszottam.

— Halló!
— Holló! Holló! Egyszer elmentem 

Bécsbe, hát kivel nem találkozom, a 
Dúséval. Montam neki, jöjjön cl hosszúm 
vcndékszcrcpelni. „Magához a világ fé
lti re is“ — mondta és el is Jött. Gyönyörű 
nnnepsék volta, nálam a szinhdzpo. Zsú
folva volta összes székek, négyezer pengő 
kereste. Akkor először kerestem. Asztán 
jötte Novclli, meg a japán Hanako. Ne
kik is szörnyű naty siker volt, akkor 
mék én felléptem a „Kirclifeldi papi
ban. Mák a Potmaniczky báron is tap
solta nekem. Esz folt életem lekszebb 
perce.

— Halló!
— Holló! Asztán tugya jöttek nehész 

napog is és mindenki csak nevetett a 
Feldeigán, a'ki ráfizette a ligeti müinté
szet re. Egyszer találkozom a Kerepesi- 
slr^s^’n g Kilry Klárival. Azt montya 
végéin.'-

Holfjo-.e Féld papa. Én tudnég ma
gának cty remek operett. Bizonos Muzsik 
kilSlány cimezetil. Én eljátszanég a fő
szerep.

— Jó van lelgem, mondottam. El fo
gunk játszani. És el is játszottuk. Por- 
szásztó fiatal volt. Ezután jötte az Er
dészián, meg asz Ártatlan Susi. óriási 
sigereg min. Eszután Matyi fiam, a be
tömte Felmatyi irta azt a natyszerü re
vüket, amit negem mind pénztcsináltog, 
aztán hát mekfáradtam egy kicsinket, 
nyukdijállamánypa mentem és a Matyi 
csindljo helyettem a. művészet.

— És direktor ur?
— Én nem belcavatkozok semmibe. A 

Matyi csináljo m hiten önállóan. A jupi- 
leum is ő rendeztct Én abszolud vissza- 
vonulog.

— S ezentúl.
— Eszentul is ify lesz minden. A Ma

tyi tudjo mit csinál, ő behívja a publi
kum. Enkem csak a tyerekek pártfogol
nak. Bekergetek őket a müintészet. Esz
ért a Matyi mindig veszeked is énvélem, 
de én tiltom, hoty a t perek felnő és ak
kor nem megfeledkezz arról, hogy a 
Fclsiga bekerkette a színházba, és mogo 
is be fok jönni. So ist dass mein F reund.

SZIGET SZÍNPAD MOZI 
(Alsó Margitsziget)

Jt főváros legszebb és leg
olcsóbb szórakozó helye 
kabaréval egybekötve 

megnyílik IS-án, szombaton

Helyárak 10000 K-tól 30000 K-ig

A Mozgóképcttnon 
csat Uránia Színház 

órltil sikerű műsora
A Mozgókép 
Otthonban 
U ÖRÖK CSEND 

TORNYA 

fíaoda Sonia 
főszereplésével 

Híradó.
Előadások: 4,6,8,10

Az Uránia 
Színházban 
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Rlchard Taimadga 
vígjátéki 

é-revue.
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_ SZÍNHÁZ
Újból súlyos válság elé került 

az Unió
Még két színházat bezárnak és csak a Kíráfy=színházban játszanak 
A vagyonfelügyelő nem garantálja a fizetéseket — Színészek a 

konzorcium visszaállítását követelik

Rátkay megpályázta a BeívárosUszínházat
Éppen ma két hete, hogy Csathó 

Kálmán a kény.szoregyességi tár
gyalások alatt álló Unió színházak 
vagyonfelügyelője Csiky Károly dr. 
törvényszéki bíró hivatalos helyisé
gében az Unió színházak kiküldöt
teivel hivatalosan tudatta, hogy

sikerült nagyobb kölcsönhöz, 
jutnia, amellyel szanálni fogja 
az Unió színházait és amelynek 
segítségével biztosítani tudja a 
tagok fizetését szerződésük le
jártáig. azaz augusztus 31-ikéig.

. kijelentése 
rendkívül megnyugta- 

már meg-

A vagyonfelügyelő 
mindenfelé .. ''.1. 
tóan hatott s másnap . ... 
szűnt a színészek konzorciuma is, 
amely négy napig működött és 
megkezdődött a rendes munka.

Az Unió személyzete, a színészek 
a szí napádon, a tisztviselők az iro
dában minden erejükből azon vol
tak. hogy a válságba került négy 
színház életét megmentsék munká
jukkal. Csathó dr. pedig összekötte
tései segítségével azon fáradozott, 
hogy pénzt hajtson fel mielőbb, 
részint a színház zavartalan mene
tének biztosítására, részint pedig, 
hogy

helyt tudjon állni adott szavá
nak, amellyel a fizetéseket ga

rantálta.
A pénzszerzés súlyos gondjai kö

zött azonban váratlan támadás 
érte az Unió színházak vezetőjét, 
illetve váratlan támadás akasztotta 
meg a vagyonfelügyelő munkáját. 
Egy ismert forrásból olyan hírek 
indultak el, amelyek szerint Falu- 
diék 

mozi engedélyt kértek az Unió 
színházak legnagyobb jövede
lem-forrására, a Király Szín

házra.
Ez a kósza híresztelés teljesen 

felborította Csathó kölcsöntárgya- 
lásait és a kölcsönözni szándékozók 
visszavonultak a tárgyalásoktól, 
miután ugy vélekedtek, hogy ha

a Király Színház vezetősége 
maga sem bízik színházai mene
tében, akkor egy idegen ember 
előtt hogyan tűnjék fel biztosí
tottnak az az összeg, amelyet a 
színházak szanálására akar for

dítani.
Csathó Kálmán egészen szombat 

délelőttig kísérletezett pénzszerzés
sel. ami azonban nem sikerült neki, 
sőt még a reményeit sem látta 
annak, hogy a kölcsönt meg tudja 
szerezni. A vagyonfelügyelő ekkor 
határozta el magát a döntő lépésre 
és közölte a színészekkel, hogy

a gázsit julius elsejére már ga
rantálni nem tudja, csupán azt, 
hogy a színházak bevételéhez 
képest a-konfókát fog folyósí

tani.
Ez a bejelentés természetesen 

mérhetetlen elkeseredést keltett a 
színészek körében és vasárnap 
egész napon át csak arról tárgyal
tak, miképpen lehetne a színháza
kat mégis megmenteni. Vasárnap 
reggelre a vagyonfelügyelő bejelen
tése dátumának megfelelő dátum
mal újabb átirat érkezett az Unió 
színházaihoz. A Budapesti Színé
szek Szövetsége irt át és azt kér te, 
hogy a tagok

haladéktalanul jelentsék be kö
veteléseiket, illetve igényeiket 

a szövetségnél.
Az Unió színházak tagjai e két 

egyforma dátummal kelt átiratból 
azt. sejtik, hogy az Uniónál még az 
eddiginél is komolyabb veszedel
mek várhatók, amelyek a kényszer- 
egyességi eljárások következményei

szoktak lenni. Bár ezzel szemben 
áll az Ingatlanbank vezetőségének 
mint f óhitelezőnek és a főrészvé
nyeseknek, Faludiéknak az az ciha- 
tarozása, hogy a. színházakat min
den körülmények közölt fenn kell 
tartani, mert

a nehéz helyzeten segíteni csak 
az élő színházak segítségével 

lehet.
Mindazonáltal az a hír járja, 

hogy a Blaha Lujza Színház után 
rövidesen sor kerül a Belvárosi 
Színház és a Magyar Színház kapu
zárására is. mert igy legalább a 
színházak dologi kiadásaitól szaba
dulnak meg, a személyzeti kiadáso
kat pedig a Király Színház fedezi 
majd, ahol állandó táblás házak 
mellett megy „A régi jó Budapest" 
cimü revüoperett.

A színészek azonban természete
sem nyugi alapkódnak és jövőjüket 
ma már korántsem látják olyan 
biztosnak, mint két hét előtt Csat hó 
Kálmán emlékezetes kijelentései
kor.

Nagy elkeseredést kelt annak es
hetősége. hogy a hatalmas munkát 
végző Király-színházi tagok julius 
elsején fizetésüknek esetleg csak 
kis hányadát fogják megkapni az
ért. mert a „Régi jó Budapest'1 jö
vedelméből kell fizetni a nem játszó 
tagok gázsiját is. Egészen bizonyos, 
hogy be fog következni az, hogy a

Király Színház dolgozó színé
szeinek igen nagy többsége ki
sebb fizetést fog kapni, mint a 
nem dolgozó színész, miután 
úgynevezett arányosított gázsit 
helyeztek kilátásba, tekintet 
nélkül arra, hogy a színész dol

goz ik-e vagy nem.
Hétfőn délelőtt egyébként kül

döttség fogja felkeresni Csathó 
Kálmánt és arra kérik, hogy

állítsa vissza a konzorciumot.
Bár ezt az álla pólót maguk a szí
nészek sem tartják egészségesnek, 
ma csak a konzorcium az egyetlen 
kivezető ut. ha már nem sikerül a 
színházakat bérbeadni. A konzor- 
ciális működést a jövő év január
jának 31-ikéig kérik, amint abban 
már egy Ízben meg is állapodtak.

Mérhetetlen elkeseredést keltett 
az is, hogy a Nemzeti Színház igaz
gatója, nem tekintve a színészek 
rendkívül súlyos helyzetét, a Blaha 
Lujza Színházra hamarosan rátette 
kezét és ezáltal körülbelül

hatvan személynek elvette ke
nyerét.

Most egy éve az Andrássy-uti 
Színház lagjait fosztották meg ke
resetüktől, most a Blaha Lujza 
Színház tagjait, akik a mai kon
junktúrák között sehol sem találnak 
majd elhelyezkedést.

Az állami színház igazgatója 
ahelyett, hogy két kézzel sietne 
az állam dolgozó polgárai exisz- 
teneiájának megmentésére, még 
fokozza a munkanélküliséget és 
rövid két esztendő alatt két 
színház társulatának tagjai alól 
veszi ki a megélhetés alapját.
Szinészkörökben jól tudják, hogy 

Hevesi Sándornak a jövő évben a 
Blaha Lujza Színház sem fog meg
felelni Kamara Színház céljaira és 
akkor maid jönnek az uj meg uj 
próbálkozások. A Blaha Lujza Szín
ház színészei azonban mindenképen 
kenyér nélkül maradnak. A Belvá
rosi Színházat egyébként tegnap 
megpályázta Rátkay Márton, a Ki
rály Színház művésze, aki erről 
munkatársunknak a következőket 
mondotta:

— Igen, a vagyonfelügyelőnek, 

beadtam pályázatomat a Belvá
rosi Színház bérletére. Olyan' 
.színházat akarok csinálni, amely
ben mindent játszanak, operettet* 
bohózatot, tragédiát.

Az én színészi múltain azt 
hiszem elég garancia arrtí, 
hogy nívós előadásokat fogok 

produkálni.
és az a pénzcsoport, amely a há

tain mögött áll nem fog fukar- 
művészibbet nyújtsanak annak :i 
közönségnek, amely még a mai 
lyos helyzetben is lelkesedni tud ak
kor, ha szépet kap.

RÖVID HÍREK
A NEMZETT SZÍNHÁZ

e hónap 16-án zárja kapuit
A IMKOSI-ISKOLA

vasárnap délután a Király Szín* 
házban vizsgaélőadást tartott. 
Szinrckérült a „Tatárjárás." A 
növendékek közül, akik Farkas 
tanár tatiilványai, Székely Gizi 
és Szilágyi Aranka tűntek ki.

A VÍGSZÍNHÁZ KABARÉJA 
átköltözik a Fővárosi Operett- 
színházba és a Vígszínház be
zárja kapuit.

* A vidéki szülészek versenye. A leg
jobb vidéki, színészek estélye a Fővárosi. 
Operettszinliázban junius 10-én fél nyolc 
órakor kezdődik. Ezen az estélyen 39 ki
tűnő vidéki színész lép fel, azok, akik 
a Színházi Élet országos pályázatán 
elsőknek érkeztek be. Minden nagy vi
déki város képviseli a maga színházi 
kultúráját a páratlanul érdekesnek ígér
kező előadáson, mely mintegy monstro- 
felvonulása lesz a vidék nagy színházi 
életének. Rendező: Bárdy Ödön. Beve
zető beszédet mond Gótli Sándor, konfe
rál Kőváry Gyula, a zenekart Kuruc? 
János ós Losonczy Dezső zeneszerzők 
vezetik. Jegyek mérsékelt áron a Fő
városi Operettszinház valamennyi jegy
árusító-helyén és a Színházi Élet jegy
irodájában, VII., Erzsébet körút 29. sz, 
kaphatók.

* Pénteken lesz az uj Budai Színkör 
megnyitó díszelőadása a Nemzeti Szín
ház együttesének vendégjátékával. A 
megnyitó díszelőadást Iíerczcg Ferenc 
„Szinházavatás“ cimü alkalmi játéka 
vezeti be, Sebestyén Géza felléptével. 
Utána a Nemzeti Színház művészgár
dája: Rózsahegyi Kálmán, Kiss Ferenc, 
Somogyi Erzsi, Kiss Irén, Környei 
Paula, Horváth Jenő, Partos Gyula és 
Pethes Gáborral a főszerepekben a 
liomfl“-t adja elő. Szombaton és Vasár
napfolytatja a Nemzeti Színház nagy 
érdeklődéssel várt vendégjátékát. Szom
baton, második este, Herczeg Fereno 
népszerű vig játéka, a „GyurkovicS 
lányok", vasárnap pedig Csathó Kál
mán nagysikerű vigjútéka. a „Házassá
gok az égben köttetnek" keiül színre. 
Vasárnap délután Márkus Emília fel
léptével „Alice, ülj a kandallóhoz'* ke
rül színre. A Budai Színkör szezonnyitó 
előadására keddtől kezdve árusítja a ,je- 
jegyeket a színház pénztára és a jegy
irodák.

* A Vígszínház jövő hete a nyári ka
baré jegyében lóg lefolyni, a melyei 
holnap, hétfőn játsszanak harmadszor. 
A hét folyamát ötször adják a páratla
nul gazdag műsort. Két este, a keddi 
és a szombati jut a Csirkefogó-nák, 
Szenes Béla kacagtató bohózatának.

* „A postásba és a húga", a legragyo
góbb énekes bohózatok egyikét újítja 
föl szombaton este a Városi Színház. Az 
érdekes repriz alkalmat ad Ferenczy 
Kúrolynak, a színház népszerű vendég
művészének, hogy leghíresebb szerepét 
ismét el játszhassa. A kacagtató darab 
lobbi vezetőszeropében is a színház leg
kitűnőbbjei lépnek föl.

DohúnyzóX
rossz szájízét oltüutotí a 

Fodormenta LYSOFORM 
öblögetés

Fertőtlenít Olcsó

Holczer Viktor, Budapest
éksxeréee, arany- és eiüttmüvoi

Oyár és raktár «V. KfiroU KBrút IQ ifi-lem,> 
Villamos erőre berendezve. Készít mindenféle 
ékszer-, arany- és cziistinunk.it, alaki tűst és javí
tást. Állandó raktár mindennemű ékszer, arany-, 
ezüstárukban és órákban. Telefónszám: 116—24

cziistinunk.it
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&KHOE 
országos atlétikai 

viadala
A' KÁOE nemzetközinek torvezott at- 

Jctikui versenye külföldiek távollétében 
zajlott le. Rossz rendezés és walkowercs 
versenyek untatták a megjelent csekély- 
számu közönséget. Az eredmények is 
gyengék voltak. Igaz azonban, hogy a 
szél is nagyon akadályozta a verseny
zőket.

Főbb eredmények:
200 m. II. oszt. 1. Ruzicska (KAOE) 

21 mp. 2. Nagy (FTC 24.1 mp. 3. Kör- 
jnendy (BBTE) 24.2 mp.

Súly dobás hendikep, 1. Vágó (KAOE) 
1379 cm. (255 cm. előny.) 2. Pápai (MAC) 
1324 cm.

400 m. hendikep. 1. Gerő II. (KAOE) 
(előny nélkül) 51.7 mp. 2. Várkonyi 
(BBTE) (15 m. e.) 55.6 mp.

800 m. hendikep. 1. Rózsa (MTE) 2:09.8 
(előny pólkiil).

100 ni. hendikep. 1. Steinmetz (KAOE) 
10.9 mp. (8.5 m. e.) 2. Fluck (BBTE) 11 
mp. 3. Magyar (KAOE) 11 mp.

Magasugrás hendikep. 1. Kellner 
(BBTE) 190 cm. (30 cm. e.) 2. Krieger 
.(FTC) 185 cm. (15 cm. o.)

Távolugrás hendikep. 1. Plavenszky 
(BBTE) 672 cm. (70 cm. előny.) 2. Timár 
(FTC) 653 cm. (30 cm. előny.)

Gerelyvetés hendicep. 1. T. Szabó 
(MAC) 58.45 m. (8 m. o) 2. Gyurkó (FTC) 
54.14 m.

110 m. gát II. oszt. 1. Ujfaluczky (FTC)
17.7 mp.

5000 m. hendikep. 1. Nemes (MTK) (140 
m. o.) 16.14 p. 2. Király (ESC) előny nél 
ikül) 16:18.8 p.

100+200+300+40o m. staféta. A) cső- 
friort: 1. KAOE 2:07 mp. 2. BBTE 2:10.2 
mp. 3. MTK 2:12 mp. B) csoport: 1. FTC 
b) 2:07.4 mp. 2. Movo BSE 2:11.5 mp. 3. 
BEAC 2:14 mp,

Százhúsz ufonc- 
atléta vizsgázott 

vasárnap a BEHC 
pályán

Jtz MTE monstre atlétikai 
versenye

Az MTE atlétikai szakosztálya 
Vasárnap rendezte hagyományos 
tnonstre verseny ét a BEAC lágy
mányosi pályáján. Százhúsz fiatal 
njoncatléta jelent meg ismét a 
startnál, hogy számot adjon képes
ségeiről. A verseny el is érte a cél
ját, mert ismét jó néhány ifjú ka
pott kedvet az atletizáláshoz.

Az eredmények a következők:
100 méteres síkfutás. 48 induló, 

fi előfutam és 4 középfutam után a 
döntőben. 1. Rubin Ármin 1’3 mp. 
B. Schuckler Ede 13.1 mp. 3. Glück 
Menő 13.2 mp.

1000 méter. 32 induló. 1. Glück 
Oozsef 3.08 mp. 2. Kovács Károly 
8.09 mp. 3. Wilhelm János 3.10 mp.

Magasugrás. 35 induló. 1. Rosen; 
b'aum Imre 150 cm. 2. Jenei Mihály 
345 cm. 3. Faragó Imre 145 cin.

Sulydobás. 32 induló. 1. Ililí János 
882 cm. 2. Szeifert Mihály 834 cm. 
8. Mágocsi János 806 cin.

400 méteres síkfutás. 50 induló, 
h előfutam után a döntőben. 1. 
Glück Jenő 59.8 mp. 2. Rubin Ár
min 61 mp. 3. Csobai Kálmán 61.2 
inp.

Távolugrás. 47 induló. 1. Szeiffert 
Mihály 542 cm. 2. Schuckk Ede 509 
cm. 3. Csobai Kálmán 500 cm.

3000 méter. 42 induló. 1. Végh Fe
renc és Hitting Nándor 10:54.6 mp. 
B. Glück József 10.55 mp.

Jlx utolsó bajnoki 
mérkőzések
lITETÖrekvis 3tJ 
VJie-in. TVE 3tO

Az elsőosztályu bajnokság hátra
levő két mérkőzését vasárnap ját
szották le. Az UTE a Törekvést 
győzte le 3:1 arányban, mig a VÁC 
tartalékos csapata a III. kerületiek
től szenvedett vereséget 3:0 arány
ban.

X Az NSC veresége külföldön. Az 
NSC vsapata tegnap Kiéiben játszott a 
Holstein Kiél ellen. Az NSC külföldi 
játékosait; Hessert és Oencsyt is szere
peltette. Réniay III. és Volcntik ellen
ben pihentek. A csapat mu hazaérkváik,

SPORT
Tíz országos 

futbaltbajnokság döntő- 
mérkőzései

Jtz FTC a meghosszabbított mérkőzés ellenére 
sem tudta legyőzni a Diósgyőri vasgyári csapa
tot — fiz MTK nagy gólaránynyal győzte le dél
nyugati bajnokcsapatot — PL két SIKK mérkő
zéséből a szombathelyiek kerültek ki győztesként 
— Debrecen minimális gólaránynyal győzött 

Soroksár fölött
A Magyar Labdarugók Szövetsége ren

dezésében első izbon korültek eldöntésre 
vasárnap az országos futballbajnoksá- 
gok. A vidék bajnokcsapatait hatalmas 
közönség kísértő föl a fővárosba, amely 
lelkesen biztatta csapatát.

A bajnoki döntőmérkőzések szenzá
ciója, hogy

az FTC a meghosszabbított félidő
ben sem tudta legyőzni a diósgyőri 

bajnokcsapatot.
A döntőmérkezésekről szóló beszámo

lónkat alább adjuk:

MTK—Pécsi JBTC 5:0 (3:0)
Biró: Dr. Juhász Attila.

Bajnokcsapatunk fölényesen győzte lo 
a pécsiek szimpatikus csapatát. Azt, 
hogy még csak szépíteni tudott az ered
ményen, részben az ellenfél kitűnő vé
delme ós részben belső csatársorának 
gólképtelenségén múlott, A 14 percben 
Rakitovszky szerzi meg a vezetést, majd 
a 17 percben Dóra gólját nem adja meg 
a bíró. A 30 percben, majd a 35 percben 
Molnár egy-egy labdája akad meg a 
hálóban. (3 :0)

Szünet után már lanyhul az iram és a 
pécsiek csak ritkán jutnak át az MTK 
térfelére. Az 5 percben Opata és a 11 
percben Rakitovszky góljai ötre szapo- 
poritják a gólok számát. Pécsi támadás
sal ér véget a mérkőzés.

Debreceni VSC—Soroksári AC 2:1 (1:0)
Biró; Fenyves Miklós.

Kevés szerencsével könnyen magának 
vallhatta volna Soroksár a mérkőzést. 
Annak ellenére, hogy a Debreceniek sok
kal nagyobb technikával rendelkeznek, 
mégis ellenük az első félidőben több kor- 
ner eáik. Wampetics éri el az első gólt, 
de ofseid címén a biró nem adja meg. 
A 19 percben Polanetzky II. szerzi meg 

71 MUE országos 
uszóversenye

n honvédelmi miniszter ván- 
dordifát Bárány István, Eger 

másodszor is megnyerte
A Magyar Úszó Egyesület vasár

nap rendezte első nyári uszóverse- 
nyét a lágymányosi Dunaágban 
gyönyörűen kiépített uszodájában. 
A versenyben összes mezőnyök áll
tak strathoz és a MUE kipróbált 
rendezőgárdája bonyolította le a 
versenyt.

Főbb eredmények:
Junior gyorsuszás 100 méter. 1. 

Susztrovits Károly (MTE) 1 :14.1 
mp. 2. Szabó István (VÁC). 3. Eck- 
stein (VÁC).

Mellúszás 1. őszt, lóverseny. 1. 
Barta István (III. TVE) 1 :25.6 mp. 
2. Kehidai Béla (MAFC).

Hölgy-hátuszó előnyverseny. 100 
méter. 1. Steiner Lilly (NSC) 55.1 
mp. 2. Komárom? Bözsi (MUE). 3. 
Sípos Manci (NSC).

100 méteres úszás a Honvédelmi 
miniszter vándordíjáért. 1. Bárány 
István (MESE Eger) 1 :5.2 mp. 2. 
Magyar (MTK). 3. Hóiba (III.TVE).

I. oszt, höl au-gyorsuszás 100 mé
ter. 1. Dénes Irén (NSC) 1 :35.2 mp. 
2. Ullrich Ilus (MUE).

I. oszt. hölgy-mellúszás. 100 méter.
1. Feszt, Franciska (NSC) 1 :46 mp..
2. Korányi Ilonka (NSC). 3. Bencze 
Irén (MUE).

1. őszt, hátuszás. föversenu. 100 
méter. 1. Horváth Ferenc (KTSOSz) 
1 :27 mp.. 2. Wenezel József (FTC).

(iuorsuszó-staféta I. őszt. 3 50. 
méter. 1. NSC (Schlcuker. Barta.

a vezetést. (1 :0) Szünet után már hul
lámzó játék folyik, mindkét részről erő
teljesebbek a támadások. A 9 percben 
Wampetics rúgja a második gólt. (2 :0) 
Majd a 24 percben Hochrein szépít az 
eredményen. Soroksár nagy ambícióval 
küzd a kiegyenlítésért, do fáradsága 
kárba vész.

Szombathelyi ÁK—Szegedi ÁK 4:0 (2:0)
Biró: Iváncsics Mihály,

A nagyobb technikával és rutinnal 
rendelkező Szombathelyiek meglepetés
szerű vereséget mértek a gyengén funk
cionáló szegediekre. Kezdés után rögtön 
Szombathely kerül frontba és a 26 perc
ben Pallos majd’ 5 percre rá* Takács 
gólja terheli meg Szeged kapuját.

Újrakezdés után tovább is Szombat
hely van fölényben és Holzbauer és 
Krutzler góljaival megsemmisítő vere
séget mér Szegedre. Néha-néha Szeged 
is támad, de a minden összjátékot nél
külöző akciót Szombathely könnyen ver 
vissza.

A győzteseknél Prém, Vámos, Krutz
ler és a Pallós-Németh balszárny volt jó. 
Szegednél Prisslinger és Solti. A szegedi 
Horváth I. durva játékáért kiállítva.

Diósgyőri VTK-FTC 2:2 (2:1)
Biró: Schissler József *

Rendkívül erősiramu mérkőzés, amoly 
a diósgyőriek dicsőségére eldöntetlenül 
végződött.
veszélyesebben frontba, de az FTC csa- 

Általában az FTC volt többször és 
tárainak támadásait a diósgyőriek biz
tosan verik vissza. A gólokat a diós
győrieknél Völker, illetve Kelemen és 
Nikolsburger lőtték.

Jók voltak a DVTK-nál PosteimeT és 
a kapus, mig az FTC-nél Amsei és Sán
dor tűntek ki.

Gábori!) 1:31‘/« mp.. 2. III. TVE.
Hölgy-gyorsüsző-staféta 3 50 mé

ter. 1. NSC a) (Dénes. Mácsai. Sí
pos) 2:15.8 mp.. 2. NSC b). 3. 
NSC c).

1000 méteres jubileumi emlékver
seny. 1. Szigovitz Géza (MESE) 
15 :9.6 mp.. 2. Páhok István (FTC).

Műugrás (junior) 1. Grünzweig 
(EgriTE).

Bajnoki vizivolómérkőzések.

I. osztály.
FTC—VÁC 16:0 (8:0). Bíró: Ke

serű Ferenc.

Millió és millió ember
iszik naponta kávét, mert 
üdítőnek, táplálónak és Ízle
tesnek tartja. Ezekkel a 
tulajdonságokkal azonban 
csakis a valódi, hamisítatlan 
babkávé bir.

Meinl Gyula

X A Budapest—Balassagyarmati táv. 
versenyt Jerzsabek Károly (MTK) 
nyerte, A Korékpáros Szövetség rondo- 
zósóban ma bonyolították lo a Budapcst- 
Balrssagyarmat közötti kerékpáros táv. 
vorsenyt. A győztes Jerzsabek Károly 
(MTK) lett, aki a 158 kilométeres távot 
5 óra 57 perc és 25 inúsodporo alatt fu
totta be, Bouska József (Jóbarátok) előtt.

LÓSPORT
A Magyar Lovaregylet derby- 

meotingje tegnap kezdődött. Sajnos, a 
megnyitó napon kevesen voltak kint 
ami nem is csoda, mert nagyon gyönge 
program volt. A Lovaregylet áldozat
készsége, hogy a mai viszonyok között 
Európa legmodernebb pályáját felépí
tette, az istállótulajdonosok és az 
istállóvozotőknél süket fülekre talál* 
Mert az igazán lehetetlen dolog, hogy 
a hendicepekben 25—30 lovat neveznek 
és a versenyben alig indul 3 vagy 4 ló. 
Egyes istállóvezetők elhaározták, hogy 
ha lovuknak -nincs esélyük, rögtön tör
lik, azzal, hogy majd a legközelebbi 
versenyben a ló súlyban jobban fog 
állni. Tessék példát venni Bécstől ahol 
sokkal kisebb lóanyag van és a verse
nyekben mégis nagy mezőnyök vannak. 
A Lovaregylet figyelmét felhívjuk,’ 
hasson oda, hogy nagyobb mezőnyök 
induljanak, mert ha ez igy folytatódik, 
a júliusi és augusztusi meetingen alig 
lesz közönség kint A tegnapi verseny- 
nek főfutama a Villám-dij volt, amely
ben csak három ló indult. Boglár igen 
könnyen nyerte a versenyt Oktondi eh 
len. Oktondinak nagyon nagy súlya 
volt, 67 kiló, úgyhogy veresége nem 
meglepetés. A többi versenyekben kis 
mezőnyök voltak, a nap egyetlen meg
lepetése a második futamban Eszmény 
vol, amely negyvenötszörös pénzt fize
tett csekély számú hiveinek. A győztest 
a kis Pfiszter lovagolta, akiben a jövő 
csillagát véljük felfedezni A futamok 
részletes eredménye a következő:

I. 1. Csavargó II (Schajbal 3 reá). 2. 
Kérdőjel (2%). 2 h. 10 :10.

II. 1. Eszmény (Pfiszter 20), 2. Fel-
peres (4). 4. Frendeman (5). Futottak' 
még: Kóbi, Raquette, Hódas, Hetyke. 
Antlnea, Wau-wau, Rózsalány, 3. h^ 
1 h. 1:443, 62, 20, 19. n

Hl. L Boglár (Gulyás 1%). 2. Ok- 
tondi (p). 3. Utolsó (2%). nyakh. 9 h« 
10 :24.

IV. 1. Patyolat (Schajbal 8—10 reál
2. Albatros (3). 3. M. Mére (4). Futott 
tok még: Sarkantyúé, Damaskus. % h„ 
1 h. 10 :20, 15, 20.

V. L Mufti (Schejbal 2% reá). 2. Pa- 
pagena (2%). 3. Marika II (6). Futottak 
még: Erdőkincso, Néniké. 1% h. Holt-« 
verseny. 10 :13, 10, 10.

VT. L Ballada II (Schejbal 1
Alpdrücken (p). 3. Párkány (4). Futott 
még: Atompo (2%).

X A bécsi Derbyt, amint tudósítónk 
telefonálja, Sirocco (Szabó L. II.) nyerte 
igen könynen, 4 hosszal Montalto 
(Gutái) és Madame Pompadur (Janók) 
ellen. A Derbyt 25 ezer főnyi közönség 
nézte végig.

X A közlekedés megkönnyítése. A va
sárnap kezdődő budapesti lovaregylet! 
meetingre uj közlekedési lehetőséget te
remtettek az intéző körök az első és má
sodik hely közönsége részére. Ugyanis 
minden versenynapon 2 óra 22, 2 óra 42 
és 3 óra 7 perckor különvonat indul a 
Kerepesi-uti állomásról, melyek közvet
len az I. és II. boly bejáratánál fognak 
megállani. A verseny végén e vonatok 
szükség szerint tiz percenkint közleked
nek. E vonatoktól függetlenül a III. 
helyre közlekedő különvonatok — mint 
a májusi meeting alatt — ezután is köz
lekedni fognak.

Divatcsipkék 
Crepe de Chinek 

Opálbatisztok 
Eponge-ujdonságok

legolcsóbban

Kiéin Antal
dlvatáruhásában

Király ucca 53. szám
("JHtác/a ucca .aroltj
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Kereskedő ét Iparos Újság
AZ UJ KAMARA

II.

Éber Antal
Hosszú és fordulatokban gaz

dag közéleti múlt állott már 
Éber Antal mögött, amidőn mint 
„a bankok képviselője" először ju
tott mandátumhoz a budapesti Ka
marában. Nagylcaneepeióju egyé
niségével, kiváló szellemi képessé
geivel még szelemesebb dialektiká
jával rövidesen meghódította itt is 
azokat, akik még nem ismerték a 
parlamentből, vagy a főváros köz
gyűlési terméből a Magyar-Olasz 
Bank népszerű vezérigazgatóját. 
Fiatalos temperamentumán mit- 
seni változtatott az évek csendes, 
vagy viharos folyása, s talán, ez a 
magyarázata annak, hogy gazda
sági életünknek az előkelő Com- 
merce-clubban csoportosult ifjú 
óriásai épen őt választották elnö
kül. Éles szemmel meglátni az uj 
helyzetekr’ hideg fővel levonni a 
konzekvenciákat s azután százper
cen tes energiával cselekedni: gjt a 
prorammot hirdeti Éber Antal 
egész egyénisége, minden szeme- 
yillanása, hangmodulációja és 
gesztusa ma is. Akik azt várták 
tőle, hogy a Kamarában a bankok 
érdekeinek lesz a szószólója, téved
tek, s tévedtek azok is, akik sze
rették volna valamelyik párt kere
tei közé szorítani. Éber Antal ép
pen -annyivá nem exponense a ban- 
kokráciának, mint a demokráciá
nak, éppen annyira nem. merkan
tilista, mint ahogyan nem agrá
rius, Éber Antal megcsalt nem is 
radikális, vagy konzervatív: ha
nem egészen egyszerűen — reálpo
litikus. Ezért nem volt és nem lesz 
soha úgynevezett kamarai „osz
lop". Számára a kamarai tagság 
nem cél, csak eszköz, s ha holnap 
jobbat talál: illő tisztelettel félre 
teszi. Testtel-lélekkel összeforrom 
egy intézménnyel, s azzal állani 
vagy bukni: büni> szentimenta- 
lizmus volna Éber Antalnál. S 
amíg Kornfeld Zsiginond egyet 
jelentett a Hitelbankkal, Lánezy 
Leó a Kereskedelmibankkal a 
közvélemény szemében: Éber An
talt el tudjuk Képzelni az Olasz
bank, s a Kamara nélkül is, vagy 
megfordítva. Do tagadhatatlan, 
hogy az egyéniségéből sugárzó 
energia termékenyitőleg hatott a 
legmeddőbb ugaron is, s ez ad 
Éber Antalnak erkölcsi jogot ah
hoz, hogy szerepet kapjon minde
nütt, ahol szerepet vállalni — 
akar.

(fi.)

Deutsch Mófés Fiai
Vilmos császár út 6 85

Férfi-, fiú- és gyermekruhagyár. Szőrme- 
éragyár. Poszté- és bélésáruk nagyban

" Legjobb minőségű 
férfi- és nAiszBvttek 
legolcsóbb bevásárlási forrása 

FRIEDMANN FARKAS 
divatáruháza VII., Király ucca 11. sz. 
Eladás nagyban és kicsinyben II

„A bankok bankja nem vállalkozhatik 
arra, hogy a kereskedelmet és ipart 

hitellel lássa el“
Papp Elek a Nemzeti Bank alelnökének 

nyilatkozata
Amint ismeretes a Nemzeti Bank 

főtanácsa a múlt hónap végén le
szállította a kamatlábat anélkül, 
hogy ez az intézkedés a hitelt ol
csóbbá s a hitelkrizis lefolyását I 
enyhébbe tette volna, aminthogy 1 
előrelátható is volt, hogy ennek a 
kamatláb leszállításnak csupán a 
bankok veszik hasznát, egyrészt a 
hivatalos kamatláb és a leszámíto
lási kamatláb között mutatkozó kü
lönbözet megnövekedése, másrészt 
pedig a betéti és folyószámlakamat- 
lab leszállítás révén.

Éppen ezért a Kereskedő és'lpü- 
’,'?s uÍs<i<l munkatársa felkereste 
Papp Elek államtitkárt, a Nemzeti 
Bank alelnökét, hogy tőle felvilágo
sításokat kérjen arra vonatkozólag, 
hogy milyen további intézkedéseket 
kivan a Nemzeti Bank a hitelválság 
enyhítése érdekében foganatosítani.

Papp Elek, a Nemzeti Bank alel- 
noke erre vonatkozólag az alábbi 
bevesse biztató nyilatkozatot tette:

— A Nemzeti Banknak az alap-

hogy a „bankok bankja legven,’Bank eevik lno-f/ílih * • emz. ,

a&g 4
Hí® várhat a vas- és géolpar 

a külkereskedelmi szerz&défeMöl? 
Kende Tódor a Magyar Vasművek és Gépgyárak Egye

sülete igazgatójának nyilatkozata
Lapunk múlt számában ismertettük 

Szurday Róbertnek, a Magyar Textil
gyárosok Országos Egyesülete iigyvc- 
zető-alelnökének a kereskedelmi szerző
désok ügyében tett nyilatkozatát, amely 
azt tanúsította, hogy a textilgyári ér
dekeltség is hajlandó áldozatokat hozni 
a kereskedtemi tárgyalások sikero érde
kében. Szurday Róbert nyilatkozatát 
harmóniknsan egészíti ki Kende Tódor
nak, a Magyar Vasmüvek és Gépgyárak 
Egyesülete ügyvezető - igazgatójának 
alábbi nyilatkozata, amely szerint

nem igaz az, hogy a gyáripar el
lenzi a kereskedelmi szerződések 
megkötését, ellenkezőleg, éppen az 
exportra dolgozó gyáriparnak érde
ke olyan kereskedelempolitikai meg- 
állapodások létesülése, amelyek le
hetővé teszik termelésének a vám

külföldön való elhelyezését is.
Ez most különösen aktuális, miután 

a helyzet a gyáripari termelés szem
pontjából hat hét óta a javulás jeleit 
mutatja. Megszűnt az a „leépítési fo
lyamat", melynek során a munkanélkü
liek száma úgyszólván napról-napra 
szaporodott és a .................................
kezdett kialudni.

Az utolsó hat 
Uzembcazilntetés, 

csájtás netn fordult elő.

A termelési keretek tehát javullak. 
Ennek főoka a MÁV és a Déli-, illetve 
Duna—Adriavusut összesen kb. 10—12

gyárkémények füstje

hét folyamán sem 
sem munkáselbo-

WA.ENHAUSU^
VI, MARI AHILFEfISTR ASSE 85-8J 
SOLIDESTES, BlbLIGSTES KAUFHAUSZ WIEN

i

szabalyszeriileg megállapított fel
tételeknek megfelelnek, s ezzel hi
vatását be is fejezte.

Nem vitás, s ezt a Bank veze- 
I tősége szem előtt tartja, hogy a 
! kihitelezéseknél tekintettel kell 
| lenni a reális élet szükségleteire 

is. Azt is figyelembe kell venni, 
hogy az ország lakosságának vá
sárlóereje javult-e vagy csökkent, 
mert a 'piac felvevőképessé’gétől 
függ a hitelt igénylő cégek borí
tása.

— Miután Magyarország agrár- 
allam, tehát a kereskedelmi és 
ipari vállalatok üzletmenete is 
szoros összefüggésben van a ter
meseredménytől, mely a pénz kör
forgásának forrása. Ezért, ameny- 
nyiben az időjárás valóra váltja 
a kedvező terméskilátásokat, úgy 
a kereskedelem és ipar hitelvál
ságánál is enyhülés várható.
A, Nemzeti Bank alelnökének ez 

az érdekes nyiltkozata bizonyára 
nem fog visszhang nélkül maradni 
a közgazdasági életben, mert az al- 
elnok nr személyének minden nagy- mCJlett sem kelthet k(jd.

millió aranykoronás megrendelésére ve
zethető vissza, melyet remélhetőleg más 
közintézmények megrendelései is fog
nak követni, azonban külföldi részről is 
fokozottabb érdeklődés mutatkozik a 
magyar nehézipari termékek iránt.

Legújabban Törökország és Görögor
szág n magyar gépgyárak legjobb pia
cai, utóbbi ország a magyar építőipar- 
nak is nyújt foglalkoztatást, emellett 
azonban a magyar gépgyárak megőriz- 
t/'k a szomszédos államokkal való régi 
összeköttetéseiket is, a versenyképesség 
biztosítása céljából tehát

múlhatatlanul szükséges a kereske
delmi szerződések mielőbbi megkö

tése.
A magyar ipar üzeme a régi keretek

ben lassan ismét megindul és visszaadja 
a munkásoknak a kenyeret, ha bizto
sítva lesz részére a lehetősége, hogy 
megfelelően értékesíthesse is termelését.

Ebből következik, hogy

néni az Import egyoldalú korláto
zása, hanem az exportlehetőségek 
kitágítása kell, hogy legyen főcélja 

a magyar gyáriparnak,

ami csak a kereskedelmi szerződések 
mielőbbi megkötése állal érhető cl. Ke
reskedelempolitikai egyezmények pedig 
csak a „do ut des" elve alapján létesül
hetnek, egyik félnek som szabad a köl
csönös korlátozások leépítésével szem
ben a merev elzárkózás álláspontjára 
helyezkedni.

A Kultuszminiszter 
engedélyezte nz OKISZ Keres- 
Kedsimi tunfolyamónoK ki

bővítését
Két évvel ezelőtt nyitotta meg aa 

Országos Kereskedő és Iparos Szö
vetség Gyár ucca 1 szám alatt egy
éves kereskedelmi szaktanfolyamát 
mely rövid idő alatt oly hatalmas 
iiranyokban fejlődött, hogy annak 
különleges. de

rövidebb időtartamé tanfolya
mokat vált) kibővítése mutatko

zott szükségesnek.

OKISz , szaktanfolyamánAZ __ ______ U.V.4«U«Ml
ugyanis igen sokan szerettek ’ volna 
ismereteiket gyarapítani a társada
lom minden rétegéből olyanok, 
akik egész napjukkal nem rendel
keznek szabadon, hanem csak a 
napnak bizonyos részét szentelhetik 
t:i. nu 1 má nyaik folvtatására.

Az OKISz kérelmére a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a felső
kereslted élni l iskolák főigazgatójá val 
megvizsgáltatta az egyéves keres
kedelmi, szaktanfolyam működését s 
e vizsgálatnak igen kedvező ered
ménye alapján most leiratban érte
sítette az OKISz elnökségét, hogy

az egyéves szaktanfolyam mel
lett speciális ielleagel és tára li
kőrrel bíró 3. ti és 8 hónapos tan
folyamoknak f eltartását is en

gedélyezi.

Ezeken a tanfolyamokon a már 
alkalmazásban levő kereskedelmi 
alkalmazottak, illetve a kereske
delmi életbe’! elhelyezkedést kereső 
nyugdíjas állami tisztviselők,* Ing
ják ismereteiket kibővithetnj. s a 
tante^v gólnak megfelelően
evakorlati szempontból lesz össze
állítva. . ...

1

!

tiszta lenvászonból, 
gyönyörű pasztellszínekben, 

könnyű, kellemes, hűvös 
nyári háziöltözék 

295 OOO K

GnttmmnJ.ésTiirsn
Budapest VII, Rákóczi út 16. sz.

Beck Vilmos és Fiai
SyapJAárugyAral

Gross — Meseritsch 

Emerich Dltö Humpoleo

Iroda:
Bács VI, Hirschengasse 25

< V • '
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KÖZGAZDASÁGI HÍREK
Az Angol-Magyar Bank mérleg

megállapító ülése. Az elmúlt héten 
lényegesen engedett magából az 
a feszültség. amely Krausz Si
mon. az Angol-Magyar Bank el
nöke és White, a Marconi-cso- 
port kiküldötte között fennállott 
és amelyet fokozódó figyelemmel 
kisértek a belföldi és külföldi pénz
piacokon egyaránt. White a múlt 
hét végén , látogatást tett Krausz 
Simonnál és azóta is többször együtt 
tárgyaltak White és Krausz Simon. 
Természetesen ennek a külső tény
nek megnyilvánulása a budapesti 
pénzpiacon igen jó kihatást váltott 
ki. mert azt remélik, hogy immár 
az Angol-Magyar Banknál kipat
tant feszültség megszűnik és a bé
kés és alkotó munka kezdődik meg 
az intézetnél, amelynek nélkülözhe
tetlen szüksége van Krausz Simon 
sokoldalú tehetségére és szüksége 
van baráti érzésű angol tőkére is. 
Úgy halljuk, hogy minden valószí
nűség szerint semmiféle személyi 
változás szükségessége nem merül 
fel és már össze is hívták az Angot- 
Álagvar Bank mérlegmegállapitó 
ülését. 4

A Ganz és Társa—Danubius Gép-, Vá
gón- és Hajógyár Rt. folyó hó 4-én 
Kiéin Gyula elnöklete alatt tartott köz
gyűlése az 3924. évre az igazgatóság ja
vaslatának megfelelően 120.000 korona 
osztalék fizetését határozta cl, amely f. 
hó 5-től kezdve Budapesten a Magyar 
Általános Hitelbanknál, valamint a Ma
gyar Leszámítoló ós Pénzváltó Banknál, 
továbbá Wienbon a Kroditanstalt für 
Handel und. Gewerbo-nél fog kifizetésre 
kerülni. A közgyűlés az eddigi igazga
tóság összes tagjait újból megválasz
totta, akik mellé uj igazgatósági tago
kul Klóin Ferenc, Piorson Allard, Prie- 
Fiter Gyula, dr. Scitovszky Tibor és báró 
Ullmann György választattak még meg,

A Földhitelbank Részvénytársaság 
május 28-án tartotta Paupera Ferenc dr. 
elnökléso alatt mérlegmegállapitó ülé
sét. a bank 1924. évi tiszta nyerésé go 
7.647,619.848 korona volt. Az igazgatóság 
a közgyűlésen javasolni fogja, hogy a 
tartalékalap dotálására 1.518,001.959 ko
rona ford ittassók, miáltal a tartalékalap 
10.050,000.000 koronára emelkedik, oszta
lékra pedig 5.200,000.000 korona, azaz 
részvényenként 8000 korona fizettessék.

n

A

A Budapest —Wamsdorfi 
Pamut szövőgyár R.-Társ. 
egyedárusitói lerakata. 
Budapest V, Zrínyi ucca 15 48

Epstein és Pfeifer
textiláru-nagykereskedés, Budapest V, Sas u. 6

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Noustadt an dér Tafelfickto 
i. B. Jun;?bunzlau i. B.

Kratzau i. B. Dalowitz 1. B.

vezérképviselete Magyarország számára 
Béos. Zelinkagasse 4

Erasmo M. Reda 
Biella

4! *

Textilwaren altér Art
Rtprestntanx von 7 axtllfabriktn

A magyar kormány aláírta 
a görög, spanyol és olasz 
kereskedelmi szerződéseket 
szerződések szövege legközelebb nyilvánosságra 

kerül

cseh tárgyalások folytatására ma reggel indult 
el a magyar delegáció Prágába

A kereskedelmi és ipari érdekeltség, 
igy az Országos Kereskedő és Iparos
szövetség is, a hosszan elhúzódó gazda
sági válság egyik okát külkereskedelmi 
szerződések hiányának tudja he, amint 
ezt az OKISz a kormányhoz intézett 
memorandumában is kifejezte. A válság 
belső oka ugyanis elsősorban fogyasztói 
válság, amely a szanálással kapcsolatos 
leépítésen és az ezáltal előidézett nagy 
munkanélküliségben leli magyarázatát, a 
külforgalom erős megcsappanása azon
ban kizárólag a külkereskedelmi szerző
dések hiányának tudható be.

A fogyasztói válság enyhítésének és a 
munkanélküliség leküzdésének a céljá
ból tehát a gazdasági körök véleménye 
szerint minden eszközzel a külkereske
delmi forgalom élénkitóséro kell töre
kedni, aminek első feltétele viszont a 
külkereskedelmi szerződések megkötése. 
Ezért sürgetik az érdekképviseletek 
ezeknek a szerződéseknek a tető alá ho
zását, amelyek nemcsak lényoges vám
mérséklést fognak hozni, hanem a vám
tarifa és a külkereskedelmi árucsero te
kintetében egyedül teremthetnek olyan 
konszolidált holyzetet, amelynek alapján 
a kölcsönös forgalom megélénkülése 
várható.

Addig ugyanis, amíg úgy az impor
tőrnek, mint az exportőrnek számításait 
egyaránt veszélyezteti az a lehetőség, 
hogy a megkötendő kereskedelmi szer
ződések és az azokban megállapítandó 
vám mérséklések máról holnapra teljesen 
uj helyzetet teremthetnek, sem az impor
tőr, sem az exportőr nem boesátkozhatik 
a nagy kockázattal járó üzletekbe. 
Kénytelenek tehát beszerzéseiknél azokra 
a minimális mennyiségekre szorítkozni, 
amelyeknek eladását a legrövidebb időn 
belül remélhetik, ellenben egy rendesen 
szortírozott raktárt nem tarthatnak. Ez 
a körülmény a tranzitraktárak megnehe
zítésére vonatkozó rendelkezésekkel 
ogyüttosen kellő magyarázatát adja an
nak, hogy miért nem tudunk a Balkán
államokkal, ahol egyébként természetes 
piacunk volna, élénkebb kereskedelmi 
forgalmat lebonyolítani.

A kormány most végül elhatározó lé
péseket tett a külkereskedelmi szerződé
sek megkötésére és egyidejűleg több ál
lammal folytat szerződéses tárgyaláso
kat. Beavatott helyről nyert értesülésünk 
6z»rint

amely azután a legtöbb kedvezmény el
vénél fogva az összes többi államokra 
is ki fog terjedni. A cseh szerződés meg
kötése tudvalévőleg nagy nehézségekkel 
jár, azonban a tárgyalások ebben az 
irányban is szakadatlanul folynak és

a magyar minisztériumok kiküldőt-

télből alakult delegáció a küliigy. 
minisztérium egyik magasrangu 
tisztviselőjének vezetésével ma reg. 
goi utazott Prágába a cseh-magyar 
kereskedelmi szerződés folytatólagos 

tárgyalására.

A delegációban a külügyminisztérium 
képviselőin Xkirtil a földinivelésügyi, 
pénzügyi és kereskedelemügyi miniszté
riumok szakelőadói foglaltak helyet, akik 
már teljesen előkészített anyaggal utaz
nak a csehszlovák köztársaság főváro
sába.

A tárgyalásokat hosszabb időre terve
zik és kormánykörökben azt remélik, 
hogy a Prágába induló delegáció ered
ményes munkát fog végezni, ós a ma- 
gyar-cseh kereskedelmi szerződés tető alá 
hozását lényegesen előbbre fogja vinni.

A jelenlegi tárgyalásokat kizárólag a 
minisztériumok képviselői fogják foly
tatni, és ipari, vagy kereskedelmi szak
értők bevonására csak a tárgyalások kó- 
sőbbi folyamán fog kerülni a sor.

Kedvezményes utazással egybekötött 
szakmai kiállításokkal kell növelni

Budapest idegenforgalmát

a Görögországgal kötendő kereske
delmi szorződég már alá van Írva és 
a Spanyolországgal, valamint Olasz
országgal létesítendő szerződés meg

kötése ís csak napok kérdése.

Az ipari technika fejlődése és 
minden területen való térhódítása 
folytán mind nagyobb és nagyobb 
nehézségekbe ütközik olyan általá
nos jellegű országos, vagy világ
kiállítások rendezése, amelyek a 
mezőgazdasági, ipari és kereskede- 
ini kultúrának minden ágazatát 
egybefoglalhatnák. Gyakorlatilag 
sem mutatkozik ez immár célszerű
nek, mert a tapasztalat azt mutatja, 
hogy a kiállítás anyagának Össze
hordása sokkal alaposabb és szak
szerűbb. s ennélfogva nagyobb ér
deklődésre számottartó lehet akkor, 
ha a kiállítás valamely speciális 
szakmát mutat be.

Éppen ezért szaporodtak el ezek 
a különleges kiállítások az összes 
nyugati államokban. így a legutóbb 
Párizsban megtartott szinpadmüvé- 
szeti kiálitás és a Becsben megtar
tott egészségügyi kiállítás nagy si
kere is azt mutatja, hogy ezeknek

a szakmai kiállításoknak ide
genforgalmi jelentőségük 

vonzóerejük van.
A Magyarországon rendezett ré
gebbi mezőgazdasági gép- éc hűtő
ipari kiállítások is nagyon szép 
eredménnyel zárultak.

Ezt a fejlődési irányt a magyar! 
közgazdaságnak is éber figyelemmel 
kell kisérnie, mert ha anyagi erőnk 
ma valamely általános kiállítás 
gyakori rendezését nem is teszi le
hetővé. viszont éppen az ország 
mostoha anyagi helyzetére való te
kintettel

az idegenforgalom emelésére és 
a külföld érdeklődésének meg
nyerésére mindenképpen töre

kednünk kell.
A’ Budapesti Kereskedelmi és 

Iparkamara a kiállítások gazdasági 
jelentőségét felismerve, most tervbe 
vette a tavaszi vásár intézményének 
továbbfejlesztését abban az irány
ban, hogy őszkor, is fog ily nemzet
közi vásárokat rendezni, azonban a 
kiállítások rendezésének ügyet a 
szakmai kiállítások irányában kel
lene továbbfejleszteni és a külföld 
példáját követve, különleges kiálli; 
tások rendezését kell tervbevenni 
azokban a szakmákban, amelyekben 
az elmúlt évtizedek alatt olyan elő
rehaladást tettünk, hogy a nyugati

és

Az ilyen szakmai kiállítások sí. 
körének előmozdítása szempontjá
ból természetesen szükség volna 
arra is, hogy a kormány minden lei 
hető eszközzel tr— -ossa a rendező
séget és elsősorban

a vasúti tarifák árainál eszkö
zölt engedményekkel tegye le
hetővé, hogy a külföldi láto
gatók minden különösebb ál
dozat nélkül juthassanak leg
alább az utódállamokból Buda

pestre.
Ennek az ügynek a fontossága 

megérdemelné azt is. hogy külön kii 
állítási tanácsot szervezzenek, amely 
a szakmák képviselőinek bevonásán 
val a különleges kiállítások tervezé
sét és rendezését megfelelő szakéri 
telmmel intézhetné.

Az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség egyébként részletes tér-*1 
vezetet dolgozott ki a szakmai kiál
lítások rendezésére vonatkozólag, s 
azt a kereskedelmi minisztériumhoz 
és a kereskedelmi kamarához ter« 
jeszti fel.

Kiadja:
A „Hétfői Napló** lapkiadóvállalat.

Az Országos Kereskedő és Iparos 
Szövetség hivatalos lapja 

Az OKISz közleményeit Szarka István dr. 
szerkeszti

Guítmann és Fekete

Ezok a szerződések azonban még nem 
fognak a fentebb jelzett irányban kon
szolidált helyzetet teremteni, mert egyik 
állammal som tartottunk fenn a múltban 
oly ólénk koreskedolmi összeköttetést, 
hogy az ezekkel megkötendő szerződés a 
reánk nézve fontos export- és importcik
kek nagyobb körét foglalhatnák maguk
ban. Ezeknek a szerződéseknek a tar
talma azon cikkekre vonatkozó tarifális 
megegyezésre fog szorítkozni, amelyek 
már a régebbi árucseroogyezményekben 
is szerepeltek. Az olasz áuresereogyez- ------ v —
ményben textilcikkek is szerepeltek 18 szegyenkezes nélkül
ugyan, a most megkötendő olasz-magyar | vehetjük fel a versenyt.____________ __
kereskedelmi szerződésben azonban ezek 
a cikkek hiányozni fognak és igy a ha
zai textilkereskedelem som az olasz szer
ződéstől, még kevésbé pedig a spanyol 
és görög szerződőstől nem várhatja a 
magyar textilvámok enyhítését.

A kormány, úgy látszik, a textilvámok 
tekintetében adandó engedmények mérté
kének megállapítását teljesen a cseh 'ke
reskedelmi szerződés számára tartja fenn,

Donáth Jenő és Társa
Budapest. IV. karlHat, Szerb ucca 8 

S. addington & Co Ltd 
londoni posztógyár i 
cég vezérképviselői

Sugár Arnold Ozletház Buda
pest V, Sas ucca 20. axAm. Kendő-, zsebkendő- és 
divatárunugykereskedő. — Állandó dfls raktár

ktttazüvSit- *■ kötöttárugyár 
Budapest-Óbuda 

Központi raktár éi Irodai
VI. KÉR., DE AK TÉR 6. SZÁM

(ANKER PALOTA) ka
SZAKORVOSI vér- és nemlbetegoll 

részére.
EZÜST SALVARSAN-OLTÁS. — Rendelés egész nap 

Rákéczi-iít 32. I. cm. 1 Rókusiul szemben.

Porges és Társa Rt 
textilnagykereskedés Károly köryt 19. Vezérigazgató 
Wild |enö. Igazgatók Baum Mőr é» Sohonenacheln Béla

GROSZ ADOLF
Posztó ós kózmüáru 
nagykeroskedése 
Budapest, V, kerület 
Vilmos császár út 12

Telefonnám: 110 — 40.
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Pártos, Grosz es Tsa nagykereskedés
VI Király ucca & Nacy válaszlék: Libéria, rendőr- 
.égi, tazoltó, kOzszallitás! és lroc.ipo.ztdkl.an

TfTTTVH

Nyomatott az „UJSAGÜZEM"könyvkiadóéi nyomda r.-t, körforgógópoin, Rökk Szilird ucoa 9, Üzemvozstő: Qunoch Oyőrwt


