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II. Ottót ünnepelték 
a legitimisták körmendi 
zászlóbontó gyűlésén

Apponyi, Andrássy, Sigray és Friedrich 
a jogfolytonosság helyreállítását követelték

Körmend, junius 21.
(Kiküldött tudósítónk teiefon- 

jelentése)
Vasárnap délelőtt zászlódiszt öl

tött Körmend városa, amely beszá
molóra várta képviselőjét. Slff'ráy 
Antal grófot és díszpolgárát: 
Ap'ponyi Albert grófot. Kíséretük
ben megjeléntek a beszámolón 
Andrássy Gyula gróf, Pallavicini 
György őrgróf, Rdkövszk'y István, 
Czirálcy György gróf, Pálugyay 
Móric, Friedrich István, Lingauer 
Albin, Farkas Tibor, Vargha Gábor, 
Huszár Elemér, Taszter Béla, Rei- 
ner, János és mások. Apponyi és 
Andrássy már szombaton Kör
mendre érkeztek és, az éjszakát 
Sigray ivánci kastélyában töltöt
ték. A többi vendég vasárnap reg
gel érkezett meg Körmendre. A 
Batthyány téren diszkapu várta a 
képviselőket virággal és nemzeti 
szinü zászlókkal, majd autón a kö
zönség és az iskolásgyermekek sor
fala között a hercegi vár kertjébe 
hajtattak.

A szónokok a márványterem erké
lyén sorakoztak. Többezer ember- 
gől álló, hatalmas gyűrű vette kö
rül a szónokokat, akiket szűnni nem 
akaró éljenzéssel fogadtak. Kluge 
Pál városbiró üdvözölte az illusztris 
vendégeket, majd jelentette, hogy 
Ugrón Gábor, Huszár Karoly, 
Grátz Gusztáv, Grieger Miklós. 
Zichy János gróf, Károlyi József 
gróf ós Szilágyi Lajos táviratban 
mentették ki távollétüket.

A legnagyobb magyar 
asszony magyar 

királynak neveli flát
Sigray Antal gróf 

beszámolójában az ország gazdasági 
helyzetéről beszélt. Nem tartozik 
azok közé — mondotta —. akik poli
tikai ellenfeleinek érdemeit el nem 
ismerik ós konstatálni óhajtja, amit 
mindenki örömmel tapasztal, hogy

hosszú idő után végre sikerült 
gazdasági téren az államháztar
tásban stabilitást elérni és a 
koronának külföldi viszonylat
ban nyugvópontot teremteni a 

kormánynak.
— Nem mulaszthatom el — foly

tatta — rámutatni arra, hogy a 
szanálás megrázkódtatta az egész 
gazdasági életet, mert a kormány 
fináncpolitikája kapkodó volt. Nem 
tudta eltalálni a kormány a helyes 
mértéket sem az adózásban, sem a 
leépítésben. Oíi/on hihetetlenül ma* 

gas adókulccsal jött- a kormány, 
hogy a gazdák legnagyobb része 
annyira tönkrement, hogy még a be
ígért hosszúlejáratú kölcsön is ne
hezen fog segitgui.

Arányos adóztatásra van szűk- 
SÓK.

Ugyanez a fejetlenség és kapkoüás 
érvényesül külpolitikánkban is- 
Folytan változtatják a külügymi
nisztereket, sőt legtöbbször nincs is 
felelős külügyminiszterünk, pedig 

csak a helyes és önérzetes kül
politika készítheti elő az egyet
len kivezető utat a béke revízió
ját és annak lehetőségét, hogy 
a magyar trónt Szent István 
koronájának örököse, II. Ottó 

elfoglalhassa.
A közönség percekig tartó éljenzés
sel tüntetett II. Ottó király mellett. 

Sigray Antal az éljenzés után így 
folytatta;

A királykérdesrol nem beszelek.

Apponyi Albert hatalmas 
beszéde a jogfolytonosság 

helyreállításáról
Ezután

Apponyi Albert gróí
a közönség ezreinek percekig tartó 
ünneplése közben állott fel szólásra.

— összejöttünk számosán a köz
élet öregebb és Ifjabb harcosai 
mondotta hogy hitvallást te
gyünk azon elv mellett, amely 
mindnyájunkat és az itt 'evőkön 
kívül ezreket es százezreket, bármi
lyenek legyenek is a részletkérdé
sekben az eltérések - egyesit: a 
jogfolytonosságnak nemzerfentartó 
elvét.

A jogfolytonosság elve _ ma a 
törvényes királynak száműzött 
voltában és abban nyilvánul 
meg. hogy ő nem veheti at az 

ország kormányzását.
Ugyanaz a harc, amely az elmúlt 
időkben az alkotmányos népiogo- 
kért folyt, most a .törvín.™ziil 
alkotmányos királyság helyreállí
tásáért folyik. Ez nem egyoldalú 
királyimádás, hanem az alkotmá
nyos királyság intézményének, az 
ősi alkotmány kiegészítő részének 
kultusza.

A jogfolytonosság egy és oszt- 
hatatkm. amely meg volna tá

mert királykérdés nincs és sohasem 
lett volna, ha azok a hatalmi ténye
zők, akik az ellen forr odaírni győze
lem után, mint elsők állottak a 
nagy nyilvánosság előtt, úgy mer
tek volna hitvallást tenni, mint 
gyakran, talán túlszivesen is négy
szem között.

A mi feladatunk: előkészíteni 
azt a jövőt, amikorra a számki
vetésből visszahozhatjuk és meg
koronázhatjuk az ifjú királyt.

(Hosszas és lelkes éljenzés.)
— Ne féljen senki attól, hogy ma

gyarul nem tudó, idegen király fog 
a magyar trónra ülni, mert mi élő 
tanúi vagyunk annak, hogy a leg
nagyobb magyar asszony, a magyar 
királyné

magyarnak és magyar király
nak neveli Ottó flát.

(Megújuló éljenzés és hosszantartó 
taps.)

madva akkor is, ha a királyi 
hatalom átlépné az alkotmány 
korlátáit és megsértené a nép

jogokat.
Ép úgy meg van támadva a jog
folytonosság, mindaddig, amíg az 
ősi alkotmány másik pillére a. tör
vényes királyság helyreállítva 
nincs. A jogfolytonosság élő orga
nizmus, amelyet nem lehet részle
tekben életté galvanizálni. Nagyon 
jól tudom, hogy a jogfolytonosság 
teljes helyreállítása, vagyis a törvé
nyes királynak a maga jogkörébe 
való tényleges visszahozatala le- 
gyözhetétlennek lácszó akadályokba

Az integer Magyarországot 
csak a jogfolytonosság 

alapján érhetjük el
Közben Andrássy Gyula gróf 

szólt.í
— Azokhoz — mondotta Andrássy 

—, amit előttem kifejtettek, már 
csak azt akarom fűzni, hogy ha ez 
igy van, akkor el kell határozni, 
hogy

ütközik.

Mi sohasem fogjuk a nemzetet 
kockázatnak kitenni, 

mert Deák Ferenccel tartunk: „A! 
nemzetért mindent lehet kockázz 
tatni, de a nemzetet semmiért!1 
Azokat az intézményeket, amelye
ket a megtámadott jogfolytonassán 
helyében ideiglenesen létesíteni kel* 
leit. mint ideiglenes jogintézmé
nyeket tiszteletben tartjuk és tisz
teletben fogjuk tartani, mert utó
végre a nemzetnek nem szabad 
anarchiába esnie. De, ha ezek az 
intézmények nem úgy fogják fel 
feladatukat, mint ahogy azt mi fel
fogjuk, hogy tudniillik:

ezeknek az intézményeknek a 
hivatása: előkészíteni a jogfoly
tonossághoz való visszatérést.

ha át akarnak alakulni, vagy fut 
létesíteni akarnak végleges valamit 
ami. nem a jogfolytonosság helyre
állítása, akkor ezzel a forradalmi 
jogalkotás terére léptek, ami min
den bizonytalanságával, annak min
den erkölcsi gyengeségével, elfaju
lásával: diktatúrához, pretorianiz- 
mushoz rezet.

Apponyi Albert ezután azt fejte
gette .hogy

a legitimizmus nem Habsburg- 
kérdés.

Majd igy folytatta:
— Tanúi vagyunk, hogy az ifjií 

király (Éljen II. Ottó!) a magyar 
alkotmány szellemében nevelkedik. 
Azt mondják, hogy a legitimizmus 
hitvallása ellenkezik a demokratikus 
felfogással. A demokráciának: a 
nép szervezett hatalmának egyen
súly ozottnak és mérséklő tényezők
kel kell körülbástyázva lenniük, kü
lönben az a veszély fenyeget, hogy 
valamilyen népszó szélit jut ura
lomra.

— Én értein, hogy olyan hatalmak, 
amelyek erkölcsileg gyenge alapon 
állanak, félnek a jogterjesztéstől, 
félnek a szabadságtól. De az n ha
talom, amelynek évezredes gyökerei 
vannak, az nem fél a jogterjesz- 
t és tői.

A magyar demokráciának leg
jobb, sőt egyetlen eszköze a tör
vényes királyság helyreállítása.

Ebben van a magyar jelennek, a 
magyar igazságnak, a. magyar ha
ladásnak a magyar jövőnek egyilj 
záloga..

— E helyről kérem Magyarország 
minden gondolkodó fiát, az egész 
magyar népet, hogy csoportosulja
nak, tartsanak ki addig, amíg a 
gondviselés kegyelméből azt. tényleg 
megvalósítani szerencsénk lesz.

Szűnni nem akaró, lelkes éljen
zés és taps, a közönség Apponyit 
nem akarja kibocsátani a pó
diumról.

ezt az országot megmentő igaz* 
ságot meg is valósítjuk.

A kérdés csak az, hogyan csináljuk 
ezt meg. Miként törekedjünk a tör
vényes királyunk uralmát helyreál
lítani, Ottó királyt visszahözni.
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A régi integer Magyarországot 
csakis a törvényes alapon, a 
jogtisztelet, a jogfolytonosság 

alapján érhetjük el.
Ezután a különféle legitimistákról 

beszél Andrássy, majd igy foly
tatja:

Senki sem áll távolabb a kalandok
tól, mint én. Én csak biztos alapon 
akarok állni, de aggodalom nélkül, 
felelősségem tudatában mondom, 
hogy merhetjük hirdetni meggyő
ződésünket, nem kell félnünk attól, 
hogy ily nagy célokat hirdessünk. 
Abból még veszedelem nem lesz, ha 
például holnap egy legitimista, több
ség venné át a kormányzatot, még 
nem jelent felfordulást, veszedelmet, 
ha okosan, óvatosan, de ugyanakkor, 
határozottan és bátran történik.

— Minden kockázatot kerülni 
kell, de bátornak kell lenni. Annyi 
önállósága ennek a. rongy Magyar
országnak is lehet, hogy a cél kitű
zésében mindaddig, ómig erőszakos 
eszközökhöz nem nyúl, ne zavarja 
senki.

— Célunk legyen egy olyan több
ség megalkotása, amely a politikai 
helyzetet ngy alakítsa, hogy

az ország kockáztatása és veszé
lyeztetése nélkül vissza lehessen 

hozni a királyt.
Olyan belpolitikát folytasson, mely 
egyesíti az egész nemzetet a legiti
mizmus gondolata megett, amely 
lehetővé teszi, hogy a király ne mint 
egy várt, egy osztály, egy irány, 
hanem az egész nemzet törvényes 
királyaként jöhessen vissza hozzánk.

Friedrich — Farkas — Halier
Nagy taps és éljenzés után 

Friedrich István beszélt. Rámutatott 
arra, hogy a királyság tekintélyét 
részletekben visszaállítani nem le
het. Foglalkozott a szabad király
választás kérdésével és 
nyosan jegyezte meg, 
nép, amely a kormány 
képviselőt sem 
semmi eset re sem érett 
választásra.

Közben luegeredt az eső, Friedrich 
abba, akarta hagyni lieszédét, de a 
tömeg „halljuk“-kiúltással buzdí
totta a beszéd folytatására. Fried
rich beszédének többi részéit a; -már
vány-terembe n mondotta el.

— Magyarország boldogulása ér
dekében —- mondotta Friedrich -- 
vissza kell helyezni az igazi tekin
télyt, a királyt.

Nagy éljenzés után Farkas Tibor 
beszeli. Kijelentette, hogy bár a 
részletkérdés tekintetében nem min
denben ért egyet az előtte felszóla
lókkal, az ősi magyar intézmények 
tiszteletében, tökéletesen együtt érez 
velük. A kormány gazdasági politi
káját kritizálja.

Utána Hallév István népiesen ma
gyarázta a jogfolytonosságot és a 
legitimizmust.

Jager József dr. ügyvéd, a kör- 
toiendi párt elnöke tartott záróbe
szédet, nmey után a gyűlés egy 
órakor a Himnusz oléneklésével vé
get. ért. A közönség még Lingauer 
Albint akarta hallani, ő azonban 
közben eltávozott.

Sigrayt ás kíséretét a Batthyány 
hercegi család látta vendégül, a- 
sajtó képviselői pedig a .,Koroná“- 
ban rendezett banketten vettek 
részt. A budapesti vendégek a dél
utáni gyorssal tértek vissza.

fajvédők reggeli orgánuma va-
sárnapi számában szokatlanul erős 
támadás jelent meg dr. Rácz Vil
mos ellen. A vádaskodó cikkre vo
natkozólag kérdést intéztünk dr. 
Rácz Vilmoshoz, aki munkatársunk 
előtt a következő nyilatkozatot 
tette:

— Most vasárnap este értesül
tem arról az aljas, gaz támadás
ról, amely a diszkvalifikált főszer
kesztővel biró fajvédő lapban je
lent meg és amely az eddigi ösz- 
szes ellenein szinte naponta inté
zett támadásait felülmúlja.

— Érdemben nincs tehát módom 
arra , válaszolni az idő rövidsége 
miatt — nem lévén ma vasárnap

Ünnepi esemény színhelye volt vasár
nap a budapesti új lóversenypálya. Az 
év legnagyobb versenye, az ötszáz mil
lióval dotált derby került lefutásra. 
Négy éven át .Hágón került lefutásra 
ezen legnagyobb tenyészversenyünk és 
ezért semmi fény és pompa nem övezte 
ezt a klasszikus eseményt. Sajnos, az 
idén sem volt az a nagy társadalmi ese
mény, amely más országokban van, ha 
a derbyt futják, az idő teljesen elron
totta a szép napot, közvetlen a verse
nyek előtt hatalmas zápor vonult cl, 
igy a derby napja meg sem Jcözelitette 
a megnyitó vagy a Milleniumi dij nagy 
közönségéi.-A versenyon jelen- volt 
Hoviiig >MWős»kormátryzó><#08#Család
jával és József főherceg és családja. 
Mágnásaink’ nem .nagy számmal keres
ték fel a derby napját. Pedig a derby 
éinűke volt, a Jogszenzációsabb verse- 

.nycKnek, .mnelyét ráz ■ ■nj'dnidap^sti pá
lyán eddig lefutottak, mert .starthoz 
álltak benne legjobb hároméveseink 
Sirocco, a bécsi derby győztese, Montalto 
a Milleniumi dij győztese, Bajtárs, az 
Alagi dij győztese, a Dréher-lovak: 
Csavargó II. és Korai, amelyeket szin
tén nagyon jó hir előzte meg és végül 
Pronto. amely tavaly óta hatalmas ja
vuláson ment keresztül. A paárdénál 
legjobban Bajtárs és Montalto tetszet
tek, mig a Dréher-lovak és Sirocco tul- 
trenirozott lovak benyomását tették. A 
start gyorsan sikerült, Korai vezet Csa
vargó II. előtt, Sirocco utolsó, a távnál 
a Dréher-lovak verve vannak. Montalto 
kerül az élre, mögötte Bajtárs, amely

közben gu- 
hogy az a 
szerint még 
választani, 
a. király-

tud

budapesti rendőrfőkapitányság tog- 
értcsitést kapott a pécsi rendőrka

pitányságtól, hogy ott egy nagystílű 
szélhámosnőt fogtak el,: akinek a kül
dött fényképek és ujjlenyomatok alap
ján a személyazonosságát kéri megálla
pítani.

A pécsi rendőrkapitányság közölte azt 
is, hogy a szélhámos asszony Pécsett a 
menekült családok iránt érdeklődött és 
igy jutott, el Horváth János ottani rend- 
őrfőtörzsörmcsterbez, aki Lúgosról me
nekült Pécsre. Horváth Jánosnak mint 
Szilbertnc mutatkozott be és elmondta, 
hogy pár nappal ezelőtt jött Lúgosról, 
ahonnan Üzenetet hozott Horváth roko
naitól. Ilorvúthék barátságosan fogad
ták a jó megjelenésű assonyt, aki nagy 
bőbeszédűséggel hamarosan elmondta 
egész naoionáléjAt Miután főcélja az 
volt, hogy bizalmat keltsen maga iránt, 
j azdag rokonságával hozakodott dö; 
c,mesélte, hogy egyik nagybátyja Szom
bathelyen kanonok, a másik Lököshá- 
zdn ezredes cg végül ezorényen kirv.k-

Méinl-káré

Rácz Vilmos dr. 
visszautasítja a fajvédő sajtó 

' újabb durva támadását
Pesten — csak annyit mondhatok, 
hogy minden Írott sor értékét és 
súlyát az azt aláíró egyén értéke 
adja meg. Aki Budaváry Miklóst 
ismeri, az tudja, hogy gyilkos, 
mert védtelen emberek meggyil
kolásában vett részt.

— Nem tudom mással megma
gyarázni ezt az aljas rágalomhad
járatot, amelyet ellenem a faj
védő sajtó már hetek óta intéz, 
mind azzal az elvadult politikai 
gyűlölettel, amely ezt a társasá
got minden cselekedetében jel
lemzi.
A cikkre csak annyit, hogy elejé

től végig szemenszedett rágalom és 
hazugság!!

Bajtárs a dei»&yt
Pvonto második, Montalío harmadik

Budapesti lóversenyek

gén jövő Pronto lesz második, Sirocco 
egész utón utolsó. Bajtárs győzelme na
gyon népszerű volt, a jelenlevő gazdá
ját, gróf Jankovich Endrét a közönség 
zajos ovációban részesítette. A derby 
napján különben nagyon szép verse
nyek voltak s minden futamban nagy 
mezőnyök állottak a starter zászlaja 
elé.

A nap részletes eredménye a követ
kező:

I. 1. Utolsó (Martinék 4). 2. Borgia 
(12). 3. Koppány (2 reá). F. in.: Bon- 
lieur, Székelyvér, Delila. '% li., 2 h. 
10:54, 32, 45.

II. L Kesely (Schejha! 4). 2. Mumus
ka (3). 3. Rózsaleány (6). F. tm: ''Szór 
szegő, Felpértz, ’Sobri Jóska, Antinea. 
# h., 1% h. 10 : 33, 13, 13 18.

TTL Derby. 1. Bajtárs (SajdiR 1M).
■ 2. Pwmto liMmjht*! -• -•». *
3. Montalto- tGutai 8).’ —

■ 4. Csavargó II. (Szabó L. TI. 2%).
F. ni.: Sirocco (2), Korái (8). 2% h.,
2 h. 10 : 23, 16, 25.

IV. 1. Papagena (Schejbal 3). 2 .Tóal
más (1X). 3. Krikri Pasim (6). F. in.: 
Nándiim, I’omvagli, Nádor, Viktoire, 
Andromeda, Bootlegér. 2 h., 2 h. 10 : 51,
14. 14, 17.

V. 1. Sárgám (Gutái 6). 2. Felkelő (4).
3. Bergére (3). F. m.: Frivol, Útmutató, 
Szándék, Poseuse, Embona, Maros, Mau- 
sika, Párkány, Sunyi. % h., fojh. 10 :102, 
30, 21, 22.

VI. 1. Nápoly (Gutái 3). 2. Madi (2).
3. Dsungel (4). F. in.: Patyolat, Elope- 
ment, Paraszt. Fruzsi, Ametist, Pyityő- ’ uiugvw ÜÍIJVU1B, cinieiy uieui, jraraszt. l'TUZSl, AmOtlSt, PjjltyŐ- 

könnyen elfut Montalto inellett és igen ke,'Facetté, Fodros, Fenegyerek, BI011- 
könnyen két és fél hosszal nyer, a vé- dián, Mucii II.

•0*^0.

Országosan körözött nagystílű 
szélhámosnöt fogtak el Pécsett

Kanonok és ezredes nagybácsik és 2000 dollár 
meséjével csalta végig az egész Dunántúlt

költ azzal is, hogy neki Lúgoson 800 
katasztrális hold főidből álló birtoka 
van. Majd nagy honleány! orényoiről 
emlékezett meg és éppen . honleány! szí
vó késztette — mondotta —-, hogy eljöj
jön Romániából és a menekültek, vala
mint hozzátartozóik között összekötte
tést teremtsen. Ismeri a Vonlán cenzúrát 
és tudja, hogy milyen fontom az,.hogy 

. tartózkodás nélkül válthassanak Üzene
tet a menekültek régi otthonukban lakó 
hozzátartozóikkal..

Meséit arról is, hogy Szombathelyen 
-kanonok nagybátyjánál 2000 dollárja 
van. Mindjárt engedélyt is kért Hor- 
váthéktól, hogy még onnan írhasson 
Szombathelyre, tokin tóitól arra, hogy 
magával hozott péuze teljesen elfogyott, 
A Lö» .'i lmón vés bevezetés ’ utón végül 
a*ía kérte Ilorváthot, hogy külcsönöi- 
zön neki 100.000 koronát addig, amíg 
Szombathelyről. megérke'ái a pénze* 

. Horváthéknak gyanús volt az asszony 
ós felszólította, hogy igazolás , céljából 
kövesso Út a mdúraégre. Alig kezdtek

meg a kihallgatását, az asszony ro,„„, 
lett, swmai kimeredtok. sédjén 
véres hab bugyborékolt. Azonnal a v." 
házba ezAllitottúk. ■ ’1-

A pécsi rendőrség azonban tovább 
nyomozott is hamarosan megállói>tt„i 
ta, hogy Szilberthné azonos azzal n 
vei, aki Kiss Ferenc pécsi lakostól ka' 
zel li millió koronát csalt ki, do „kkői 
mint jugoszláviai menekült, szerenou 
Egyebekben Kiesnek is előadta ;í m„ 
dollár mog a nagybácsik meséjét és vé 
'gül pillananyti pénzzavarára hivatkozó 
va kicsalta a pénzt.

A budapesti rendőrkapitányság ma... 
állapította a közölt adatok alatS 
hogy a Pécsett elfogott nagystílű szél’. 
Ijámosnöt Dengl Józsefnénck hivják és 
hasonló csalások miatt a székosfehér 
vári törvényszék még 1922-ben két , 
félévi fegyházra Ítélte. A fegyházbau 
azonban betegséget szimulált, a bud i
pesti gyiijtötogházba szállították, ahon- 
nan betegség címén két hónapi bünte
tés megszakítást kapott, A két hónap 
letelte után köteles lett volna jelentkezni 

ezt nőm 
tekintet- 

't gyíijtőfogházban, miután 
tette meg, szökött fegyenenek 
ték ós elrendelték körözését.

A további nyomozás során 
pitást nyert az is, hogy Dengl 
hasonló trükökkel Budapesten, 
mon, Móron és még sok u.A, 
dunántúli községben követott cl csaííb 
sokat.

megálla-
Józsefnó
Szeghal- 

más kisebb

Ruhák
virágos, könnyű anyagból... 190 
virágos grenadinból -----
modem anyagból 
csíkos selyemből 
nyers selyemből...

Blúzok
batísztból....................

Aliak
gyapjúszövebö! ........

Kabátok
covercoatból............... ... 600
gyapjúszövetből... ... ... 350 
A fönti árak árak ezer korongén értendők

1SO

150

ezpterénjében 1V, Kossuth Lajos u.»

::

::

Budapesti 
Szimfőnlkus 

Zenekar 
nagy hangversenyei

ii
::
::
:: 
::

:: ::

::
ii::

Ábrányi Emil
elnök karnagy

Márkás Dezső 
Miiller Károly 
Fraknói Károly 

karnagyok vezénylete alatt 

azflM-MnrMzWn
Márkus Imre 

éttermei, kávéház és tejcsarnoka 
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$ 

Részletes műsor a helyszínen 
Külön belépődíj nincs
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",,‘"S”unk Az ellenzék követeléseket állít
Nem szívesen Írunk magunkról, 

az ország, a nemzet, az élet,névte
len napszámosairól; az újságírók
ról. ®s hogy ma mégis önmagunk
ról kell írnunk e helyen, arra okot 
egy a bíróság előtt elhangzott tanú
vallomás ad okot.

Hozzászoktunk az utóbbi evekben 
ahhoz, hogy boldog, boldogtalan, 
előkelő szabású cipőjenek porát, 
vaffv otromba csizmájának sarat 
belénk, újságírókba törülje s ha 
balba jut. a mi hofeher köpönye
günkkel igyekszik takarni szennye
sét Egyetlen országban, egyetlen 
időben nem volt annyi sajtopor, 
mint nálunk napjainkban es a nagy 
urak könnyelmű kiszolasaiert, ep 
agv, mint a szegénység vedelmeert 
a nemzet e névtelen napszámosai
nak. az újságíróknak kell megii- 

ZeÉs ez a társadalom önzetlenül, ön- 
feláldozóan. magáról egészen meg
feledkezve vállalja mindazt a köte
lezettséget., mely hivatasa becsüle
tes teljesítéséért ráhárul es vallalja 
a börtönt, a pénzbírságot akkor, 
amikor emberfeletti agy- es ideg- 
nmnkával a köz érdekében keresi 
az igazságot, mert azt. keresi, azt 
munkálja minden újságíró azokkal 
a betűkkel, amelyeket W1™, 
« amely másnap az újságok hasab 
iáin megjelenik, hogy véréve, meg- 
győződésévé legyen a közvélemény- 
n De amennyire hivatásunk köte
lezése, hogy névtelenül »M.ora|k 
agyunk és idegeink, energiáját a 
köz oltárán az igazságért, ep aw 
nyira kötelességünk, hogy kari be 
csületünk fehér köpenyegere 
eyAZZnapokban egy bírósági tárgya^ 
láson vallomás hangzott »
vallomás a legsúlyosabb vadat tar 
taimazta a magyar újságírók ellen. 
A vallomás azt állította, hogy bizo
nyos bűncselekmény kapcsán ille
gitim összegek hovaforditasa került 
Sóba és- a vád, hogy ezekbe az Ü- 
legitim pénzekből a sajtó munKasai 
réA°^dtrtvan"Mrmintha csak 
egy katholikus papról azt ^’ltanakt' 
hogy elárulta a gyonasi titkot, mert 
az uj ságiró hivatását tartjuk \ . 
szentségnek, melyet bűnös pénzért 
áruba bocsátani becstelenségnek 
bé&Sjuk.. hogy mennie ha- 
larit a nyomozás megallapitasa, ne 
öik hogy «
let ügyésze megtette a lepereketa 
megtorlásra, de ez hogv
Igenis akarjuk és követeljük, no^y 
erre a vallomásra ..teljes világogag 
derittessék a leksaT«asebbeXagvS 
ujsáítró8 tartalom az “rnegvá®

Meggyőződésünk, hogy a A
^ytal“?v& ^ngZg 

SyUt; bírósági tárgyaláson a vad 
nyomdafestéket kapott a 
sáhiain és a közvélemény

se állhat ilyen gyanú alaM'Követci.
Követeljük a tisztázást. Ikovei i 

3Uk ° ^V<,ékseta”vallo"ih t̂- 

zott” HaVvolt magy.ay,,u-’S^.KÍrplexi
hivatásáról megfe 'edbocsát’otta az 
tlm pénzért áruba .b™bal%%nül 
igazságot, melynek ha ^taie^ 
is, de kerlelhetlen es k nnáiává 

az uiságirók eme parazitáitól mea 
k Am haaa vád hamis akkor .meg a 
megtorlást követeljük habozás nél 
kiil. mert a magyar W^Xlnden 
pillanatig se tűrheti, h g^ 
sáros csizmát, Pi.í?k°s. ;“„i’ságirók 
beszenyezett becsületet 8^ J töj,ül. 
W! kemény nyilvános- 

SáFs amig a vallomástevő konkrét 
neveket^ bizonyítékokat nem jaj 
dukál, hitvány rágalmazónak m 
nősítjük s ezért mi vállaljuk a i 
lelösséget.

az indemnitás átengedéséért 
Vass József bízik az ellenzék belátásában 

20%-kal emelik a tisztviselőfizetéseket

Amióta Bethlen István gróf mi
niszterelnök és Búd János pénzügy
miniszter Genfből hazaérkeztek, a 
{lénzügyminisztérium majdnem va- 
amennyi ügyosztálya a genfi ta

nácskozások eredményének feldol
gozásával foglalkozik. A legfonto
sabb teendő természetesen az 1925— 
1926. évi költségvetés összeállítása 
volt, amelynek munkálatai Búd Já
nos pénzügyminiszter idejét még 
vasárnap is kora reggeltől késő es
tig igénybe vették. Áz összeegyezte
tés munkája szombaton reggel kez
dődött, de még a késő éjszakai órák
ban sem fejeződött be, úgyhogy a 
vasárnapot is a hétfőn a nemzet
gyűlés elé terjesztendő javaslatok 
szövegének végleges megállapítá
sára kellett fordítani.

Búd János pénzügyminiszter 
vasárnap délelőtt 11 órától 
kezdve a pénzügyminisztérium* 

bán,
órákon' át tárgyalt a minisztérium 
osztályvezetőivel: Szabóky Alajos, 
Vargha Imre és Kerntler Kálmán 
államtitkárokkal, Jakabb Oszkár mi
niszteri tanácsossal, a költségvetési 
osztály vezetőjével, Iklódy Szabó 
Andor miniszteri tanácsossal, a 
hitelo6ztály vezetőjével és több re
ferenssel.

Nagy A1 foglaltsága közijén is al
kalmunk yolt

A pénzügyminiszter 
nyilatkozata

BÚD JÁNOS 
pénzügyminiszterrel beszélni, aki a 
következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— A nemzetgyűlés hétfői ülé
sén beterjesztem az 1925—26. évi 
költségvetést és ezzel együtt az 
uj költségvetési év első

hat hónapjában
viselendő közterhekre és állami 
kiadásokra vonatkozó felhatal
mazási, vagyis az indemnitási 
javaslatot. A költségvetés beter
jesztése alkalmából a parla
menti gyakorlatnak megfelelően 
hosszabb beszédben fogom is
mertetni a pénzügyi helyzetet 
és a költségvetést.

Arra a kérdésünkre, hogy a fel
hatalmazási javaslat, mennyiben 
lépi túl az indemnitás szokásos ke
reteit, Búd János pénzügy miniszter 
ezeket mondottat

— A genfi tanácskozások ered
ményeinek

az ország egyetemes érdeké
ben szükséges mielőbbi gya

korlati megvalósítása
a kormány kötelességévé tette, 
hogy már most, az indemnitás 
beterjesztésekor kérjen felhatal
mazást olyan intézkedések foga- 
natisára, amelyek egyébként az 
appropriációs, vagy megajánlása 
javaslatba volnának felveendők. 
Búd miniszter nyilatkozatát kiegészí

tik a következő
Illetékes helyről

szerzett információk:
— A pénzügyminiszter hétfői 

expozéjában, amelyben a költség- 
vetést fogja ismertetni, a felhatal
mazási javaslat mielőbbi megsza
vazására vonatkozó kérés előter- 
jeeztéeénéli

a parlament belátására fog 
appellálni.

— Mielőtt a pénzügyi expozéra 
kerülne a sor,

Vass József miniszterelnök
helyettes, Scitovszky Béla ház
elnököt pártközi konferencia 
összehívására fogja felkérni.

A pár.tközi konferenciát a házel
nök fogadószobájában tartják 

meg.
Arra a kérdésre, hogy a felhatalmazási 

javaslat tnílj/en rendkívüli intézkedése
ket tartalmaz,

teljesn beavatott helyről
a következő értesüléseket szerezte a 
Hétfői Napló munkatársa:

— A felhatalmazási javaslatnak 
az indemnitás kereteit meghaladó 
összes intézkedései a genfi határo
zatokkal vannak szoros összefüg
gésben. Kiterjeduek tehát

a köztisztviselői fizetésrendezés, 
a beruházások és az adómérsék

lések
kérdésére. A kormány ugyanis nem
csak arra kér felhatalmazást, hogy 
a beterjesztett, de a nemzetgyűlés 
által még törvényerőre nem emelt 
költségvetés keretében adót szed
hessen és kiadásokat utalványozhas
son, hanem arra is, hogy a népszö
vetség által e célra engedélyezett 
összeget tervszerűen beruházásokra 
fordíthassa, a beruházásokat a meg- 
álapitandó céloWa folyósíthassa, a 
a tisztviselők fizetését rendezze és 
az adókat az eredeti szanálási terv
től eltérően állapíthassa meg. Ezek 
mind olyan rendelkezések, amelyek-

Pártvezérek nyilatkozata a hétfői 
indemnitási konferenciáról

Az üj házszabályok szerint az in
demnitást a nemzetgyűlésnek négy 
nap alatt le kell tárgyalnia, ha az 
a szokásos kereteket túl nem lépi. 
Minthogy azonban a kormánynak 
szüksége van arra, hogy a felhatal
mazási törvény javaslatba több kü
lönleges rendelkezés vétessék be:

kérdéses, hogy az ellenzék négy 
nap alatt átengedi-e az indem

nitást?
Ha az ellenzék hétfőn’ a neadció 
álláspontjára helyezkednék!

julius elsején beáll az ex-lex.
A pártvezéreknek a Hétfői Napló 
számára adott nyilatkozatai a kö
vetkezők:
Vass József miniszterelnökhelyettes

— Hétfőn módot keresek arra, 
hogy az ellenzéki pártok vezetőivel 
tárgyalhassak. Azt a kérést fogom 
előterjeszteni, hogy az ellenzék en
gedje át négy nap alatt az indemni
tást, ellenére annak, hogy a felha
talmazási javaslatban különlege
sebb és a szokástól eltérő rendelke
zések foglaltatnak. Tekintettel arra, 
hogy azoknak a rendelkezéseknek 
a foganatosítására, amelyek a fel
hatalmazási javaslatban az indem- 
nitás kereteit meghaladó mértékben 
foglaltaknak, nem a kormánynak, 
hanem a nemzetnek van szüksége.

bízom az ellenzék vezéreinek be
látásában és úgy hiszem, hogy 
a hétfői pártközi konferencia 

eredménnyel fog végződni.
VÁZSONYI VILMOS

— Csak a lapokból értesültem a 
pártközi konferencia összehívásáról 
Amennyiben’ meghívnak, természe
tesen elmegyek. Az előterjesztett 
W-réere ndapdó ^álaszgm az előtét

nek foganatosításához előzetes paiS 
lamenti hozzájárulás szükséges.

Húsz százalékkal emelik 
a tlsztviselóflzetéseket 
—Ami a tirztviselőfizetések ren

dezését illeti, erre vonatkozóan 
Bethlen István gróf miniszterelnök 
beszámoló beszédében csak annyit 
mondott, hogy a julius 1-ig engedé
lyezett 15%-os segély állandósulni 
fog .illetve ezt az összeget fizetés
emelésként csatolják a tisztviselők 
legutóbb megállapított illetmó^ 
nyeihez.

A végleges fizetésrendezést ille
tően a számitási munkálatok 

most vannak folyamatban.
A pénzügyminisztérium illetményt 
osztálya Kerntler Kálmán államtit-. 
kár, vezetésével most állítja össze az 
uj státust. Legkésőbb julius első fe
lében lezárulnak a számítási mun
kálatok, amelyeknek eredménye
ként közlik majd a tisztviselői fize
tési osztályok illetményeit — papír
koronákban. A tisztviselőket ezúttal 
kellemes meglepetés fogja érni, 
mert

a fizeiésrendezés átlaga megha
ladja a húsz százalékot.

A miniszterelnök Genfben négy ter
vezetet terjesztett elő a tisztviselők 
fizetésrendezésétől. Azok a számítá
sok, amelyek a Genfben elfogadott 
tervezet alapján indultak meg ked
vező eredményt helyeznek kilátásba, 
amely a miniszterelnök állal be
jelentett fizetésemelési méreteket 
meghaladja.

jesztés tartalmától függ. Amig nem 
hallottam, hogy mit kérnek addig 
érdemlegesen nem nyilatkozhatok 
tanúsítandó magatartásomról.

KÚPÉRT REZSŐ:
— rÁ kormány a hibás, ha elkét 

sett azokkal a javaslatokkal, ame
lyeknek megszavazása határidőhöz 
van kötve,

a kormány nem követelhet ma
gának előjogokat:

egyszeri már végezni kell azzal a 
szokással, hogy a kormány az utolsó 
pillanat kényszerhelyzetével kény
szerítse az ellenzéket folytonos kö
telességmulasztásra.

Engedményekért engedményeket 
kérünk.

Tessék most rendezni az összes 
függő kérdéseket, ha az ellenzéktől 
engedékenységet követelnek. Csak 
a magam nevében beszélek. Hétfőn 
korán délelőtt értekezletet tartunk, 
mert a blokk pártjai egyöntetű 
álláspontot fognak ebben a kérdés
ben is elfoglalni.

PEYER KAROLY
— Csak annyit mondhatok, hogy 

a pártközi konferencián, ha lesz és 
oda meghívnak, megjelenünk. Mi a 
magunk részéről az összes aktuális 
kérdések megbeszélését tartanók 
szükségesnek, a miniszterelnökhe
lyettes ,ur azonban — úgy olvas
tam — csak az indemnitás átenge
déséről óhajt tárgyalni velünk. Vá
laszunk attól függ, milyen kérdése
ket terjesztenek elénk. Mielőtt azon
ban fellelnénk a miniszterelnökhe
lyettes urnák, intézőbizottsági ülést 
tartunk és a demokratikus blokk 
pártjaival egyetéxtőeg foglalunk 
állást
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Kormányfőtanácsosok és 
„luxus -ügyvédek harca a 
milliárdos honoráriumtól 
az ügyészség fogházáig 

Erdős és J^emenes hírhedt nyugtái 
dit mondanak a felek ügyvédei

ebben az ügyben, különben is az egé
szet a bíróság fogja tisztázni.

Megemlítünk egy érdekes dolgot, mely 
eddig még nem került nyilvánosság elé. 
Mikor Erdős dr. a rendőrség őrizetében 
volt az ügy előadójának engedélyével 
felkereste védője, akit arra kért Erdős, 
hogy szerezzen engedélyt számára levél
íráshoz. Balog megkérdezte, hogy kinek 
akar írni

•— Az ügyész uraknak szeretnék leve
let írni. Bocsánatot akarok kérni, hogy 
akaratomon kívül ilyen csúnya ügybe

A hírlapok hasábos tudósításaiból pon
tosan értesülhetett a közönség arról a 
nem mindennapi bűnügytől, mely a Hol- 
diagus bankház ügyei körül játszódott 
le és melynek első felvonásaként tegnap 
bezárult az ügyészség fogházának ka
puja Erdős Ferenc dr. ügyvéd mögött.

Az ügy elbírálására a bíróság van hi
vatva. Nem országos jelentőségű kérdés, 
hogy egy pesti fiskális mogkárosította-e 
ügyfelét. Ha nem: ki fog szabadulni, ha 
pedig megtette: el fogja venni bünteté
sét. Tulajdonképpen az a fontos ebben 
az ügyben, hogy ez az ügyvéd állítólag 
kijelentette, hogy az ügyészség megvesz
tegetésére használt fel 230 millió koro
nát. Ezt a kérdést kell először tisztázni. 
Akadt-c egy magyar ügy véd, aki megvesz
tegethetőséggel merte vádolni az ország 
egyetlen ki nem kezdett tekintélyű fóru
mát, a bíróságot és akadt-e egy vállalkozó, 
aki elhitte ezt és pénzt adott erre a célra.

Annál különösebb az egész ügy, hogy 
két kormányfőtunácsos é i egy olyan 
ügyvéd szerepel benne, aki mikor egy
milliárdos honoráriumot kért, büszkén 
mondotta:

—- Én luxus áru vagyok. Engem mog 
kell fizetni.

Erdős Ferenc, a luxus ügyvéd állító
lag 230 millió koronát kért arra a célra, 
hogy a „vérengző Moldoványi ügyész
től0 egy „8zelidebb“ ügyészhez kerüljön 
a Holdingus bank ügye, /Lements 
kár dr. kormányfőtunácsos az angol kö
vetség ügyvédje, a bank egyik felszá
molója közvetítette a kérést Sváb János 
kormányfőtanácsoshoz, a vállalat x elnö
kéhez. A bíróság fogja tisztázni, h&gy 
miként történt, de tény az, hogy Erdős 
Ferencnek valóban ki is utaltak pénzt 
erre a célra.

A rendőrségen történt kihallgatások 
alkalmával az ominózus 230 millió koro
nás pénztár-belég születéséről érdekes 
vallomást tett Schell János, a Holdingus 
volt aligazgatója. Elmondotta, hogy ez 
év január 3-áu Kemenes dr. megkezdte 
egy Erdős dr. által felvett, 230 millió ko
ronáról szóló pénztár-belég megírását. 
Közben azonban a telefonhoz hívták, 
mire átadta a beléget Schell nek és meg
kérte, hogy fejezze be. Schell kiállította, 
azután átadta Sváb Jánosnak, aki 
visszaadta, azzal az utasítással, hogy 
írja rá ezt a szót; ügyészségnek. Schell 
ráírta és átnyújtotta Svábnak. Sváb 
azonban ismét visszaadta és kérte, hogy 
az „ügyészségnek" szót az elülső lapra 
írja rá.

Munkatársunknak alkalma volt meg
tekinteni a bont, melynek pontos for
mája és szövege a következő:

H. E.

Dr. E.
KÖLTSÉGSZÁMLA,

Ügyészségnek 230,000.000.— 
1925 január 2.

FUrdőköpeny-szövet
40 síin- él mlntaérnyalatban

Vágia ki
ezt a hirdetést, mert annak ellenében 
külön IO°/o engedményt 

kap fürdőcikkeit vásárlásánálDr. Kemenes.

Ez a nyugin Sváb ügyvédjének birto
kában van. A rendőrség kérésére azon
ban nem adta út.

Erdős dr. védője szerint különös az, 
hogy még egy nyugta létezik, moly nem 
23(1, hanem 280 millióról szól. Ez a nyugta 
január 3-án kelt, Kemenes dr.-hoz vau 
címezve, szövege a következő:

A Holdingus Bank ügyeiben felvet
tem tőled több részletben 280,000.000 
koronát. Egy 45,000.000 koronáról szóló 
Oszlót nyugta tőled visszajár.

1925 január 3.
Dr. Erdős Ferenc,

Különös tehát, hogy „ január inásodi- 
kun kelt kdltsógszámldn 230,000.000 ko- 
rúna szerelmi, ,nlg I, .mildikán több itsz. 
Miien felvett 210,000100 mllll6t nyl,gUí 
kidől di. Erdő, Hiíinbeu azt állítja 
hogy „ vállalni pénztárkönyvében ■»-’ 
lepel egy hitel, ,„,.!ybciJ 8(

korona költségszámlával terhelték meg. 
Ezt az összeget Erdős nem vetto fel. A 
vizsgálóbíró előtt még tisztázásra vár a 
foutt pénztárbelég ég nyugta ügye, mert 
ez büntetőjogi szempontból igen fontos.

Erdős Ferencet két ügyvéd védi: Bá
lint Ferenc dr. és Balog N. Imre, Gömör- 

, Kishont megye volt t. b. ügyésze. Balog 
dr. a következőket mondotta munkatár
sunknak:

— Az a mód, amellyel a bizonyítás 
anyagát előállitották, teljesen szokatlan 
a jogszolgáltatás technikájában. Valódi
ság bizonyításával összekötött bünper- 
ben eddig kihallgatták a tanukat és vagy 
sikerült a bizonyítás, vagy nem. Ez biról 
mérlegelés tárgyát képezte. Lehetetlen 
azonban, hogy a rágalmazást per vád
lottjai francianégyesbe illő helycserével 
tanuk legyenek s igy a vádlottak — ter
mészetesen —- védekező vallomása most 
már mint tanúvallomás nehezedjék a 
vádlóból vádlottá lett félre.

— Véleményem szerint perdöntő súlya 
van Kemenes dr. esküvel megerősített 
vallomásának, mely igy szól:

„Azokról az összegekről, melyeket Er
dősnek kiutaltam, 1925 január 3-án elszá
moltuk Erdős és én. Ez 280,000.000 koro
nát tesz ki és ezt Erdős mint költségelő
leget nyugtázta. Erről kimutatást adtam 
a banknak, de ezekbe Erdősnek nem volt 
betekintése."

— Régi ügyvéd vagyok, de a tévédé- 
fts h ferde beállítások és a látszat, 

de meg az ügyvédek között megnyilatko
zott ellenszenv embert még nem tett oly 
üldözött vaddá, mint Erdőst, aki szerin- 
temuígy került ebbe «z ügybe, mint Pi
látus a Crédóba. Hogy lőhet elképzelni, 
hogy józan fejjel rágalmazást feljelen
tést tegyen valaki, amikor tudnia kell, 
hogy ellenfelei esetleg bizonyítani tud
nak. Erdős dr. nem lehetett olyan ostoba, 
hogy ha bármely tekintetben is ludas
nak érezte volna magát, a biróság elé 
menjen és ekként provokálja, hogy el
lene bizonyíthassanak.

— Az ügy most már a legjobb utón 
van és remélem, hogy egy-két napon be
lül tisztázódni fognak a súlyos félreér
tések.

Fenyő Soma dr., Sváb János ügyvédje 
íffy nyilatkozott:

— Szintű kémikusnak tartom, hogy 
szóba került a leltárkönyvbe beirt het
venötmillió ügye. Erre wak az a mos- 
ji'gyxéeoin, hogy Svdb János nogyven- 
milliáárdot fizetett ki a Holdingus-ügy-ben Mbéf míJ ■ ,' • ■ , 21 logKeisogneojtóbb helyzetű

*“«? kenlltünk- a kis lakásban húzta,hetvenötmilliós panamák történjenek | meg magunkat és _  mit

Farkas Ernőd özvegye mtg 
sem mehet koldulni • • ®

iró Szvegyánsk tragédiás sorsa --A népszerű iró özvegyének tragédiás sorsa — 
Apránként mindenét eladogatta — „A Jóbarátok 

elfeledtek, a pártfogoltak elhagytak" — 
mondja az özvegy

Nagy emberek örök tragikuma, hogy 
naiv gyermeki szemekkel néznek a vi
lágba, nem értenek az élet apró-cseprő 
dolgaihoz, nem tudják kiaknázni képes
ségük anyagi előnyeit. Rendületlenül 
csak élethivatásuknak élnek, megfeled
kezve minden más gondoskodásról. Az
tán ha 'megöregednek, bokoszönt a nél
külözés, a küzdelem, a nyomor s ők te
hetetlenül állnak mindezekkel szemben. 
És ha elhunynak, kálváriáé sötét napok 
borulnak hátrahagyott családtagjaikra.

Ez a tragédiás sors érte utói Farkas 
Ernőd, a népszerű ifjúsági és történeti 
író özvegyét. Idős, a hatvan évet meg
haladott uriasszony. Egyszerű, közvetlen 
megjelenésével a hajdani nagyasszo
nyokra emlékeztet.

— Amig az uram élt — mondta — ad
dig nagyon szép napokat éltünk. A la
pok jól fizettek, a kiadók versenyeztek 
a könyveiért. Minden évben megjelent 
kettő-három és szépen jövedelmeztek. 
Tele volt tervekkel, a Rákóczink koráról 
készült írni egy nagy regényt,

— 1920-ban, élete teljében, hirtelen 
meghalt és én itt maradtam lányommal 
együtt. Pénzünk nem volt, mert bár ő 
életében jól keresett, de a vagyongyűj
téshez nem érteti. Az első időkben még 
csak akadtak jóakarók, támogatók, in
nen is, onnan is kaptam segélyt, de az
tán rövidesen megszűnt minden segít
ség és mi a legnagyobb nélkülözések elé 
néztünk. Ekkor a lányom irodába ment. 
Előbb a kereskedelmi minisztériumban 
volt, majd a postához került. Ö volt 
Magyarországon az első női számtiszl. 
A keresete azonban nagyon csekély volt 
és mi lassanként eladogatni kezdtünk 
ékszereket, ezüst tárgyakat és egyéb ér
tékeinket. A múlt évben aztán a lányom 
B-listára került és így még ez a kis 
pénzforrásunk is megszűnt. Csupán az. 
Újságíró Egyesülettől kaptunk valami 
csekély nyugdíjat, dehát ez édes-kevés 
volt a megélhetéshez, mert a lányomnak 
— aki elvált asszony — két kis gyermeke 
van és bizony egy négytagú családnak 
••’Ok kell. A legkétségbeejtőbb helyzetbe

mial/um — felelt,keverödött a nevük 
Erdős.

Tegnap délután három órakor szállt 
tolták át Erdőst bérkocsin a markó,. 
cái fog-házba. Két detektív kísérte akit 
magukkal vitték és átadták az ügyész 
Bégnek az ügy összes iratait a 
ügyészség vezetője az iratot .Ws/toíe-í 
Ágost királyi ügyésznek osztotta ki 
Múkolczy az. iratok áttanulmányozása' 
után Erdős ellen nz előzetes letartóztm 
tás fentartását Indítványozta. Az ügyet 
hétfőn már átteszik a vizsgálóbíróhoz ' 

sok szűkös napot éltünk át. Hogy mégis 
valamit keressünk, kézimunkát vállal
tunk, de bizony ez keveset hozott és mi 
kénytelenek voltunk folytatni az e-lado- 
gatást. összes értéktárgyaink dobra ke
rültek, majd mikor már nem volt mit 
eladni, sor került boldogult uram híres 
és a maga nemében szinte páratlanul 
álló levelezés-gyűjteményére, mely a 
48-as idők szereplőinek levelezéseit, tar
talmazta. És most már ott tartunk, hogy 
el kell adnunk a több mint kétezer köte
tes könyvtárat is.

A szegény asszony itt hangosan felzo
kog. Minden visszafojtott fájdalom kitör 
belőlo és percekig nem jut szóhoz.

— Pedig istenem, hogy szerette ezeket 
a könyveket. Olyan féltő, aggodalmas 
szeretettel becézte őket, mintha a gyere
kei lettek volna. Hosszú, évtizedes gyűj
tés eredménye és most mindenki prédája 
lett. A könyvek leginkább a 48-as idők 
és a Rákócziak korának történetét tar
talmazzák a magyaron kívül német, 
francia, angol, latin és más nyelven, do 
sok egyéb történeti és modern könyv is 
van közötte. A fővárosi könyvtár meg
vett belőle körülbelül 8U darabot és so
kat vásároltak mások is.

Elhallgat, révetegen maga néz és 
lemondóan legyint a kezével:

— D<r ha ezt is eladtuk már, akkor nem 
tudom mi lesz velünk. Most már csak a 
bútorokra kerülhet a sor.

Könnyezve folytatja:
— És sehol semmi segítség. A kiadók, 

akik meg gazdagodtak az uram könyvein, 
egy Iliiért sem adnak. Az egyik még 
csak nem is fogadott, pedig ő vette meg 
löbbek között a „Diákhősök í8-ban" c. 
könyvét és az „Egy rossz fiú története" 
címüt, amelyek ma is nagy keresletnek 
örvendenek. Mindent megkíséreltem, 
amit csak lehet, — de hiába. Megpróbál
tam a hátrahagyott írásokat kiadni, do 
nem vállalkozott rá senki. A jóbarátok 
elfeledtek, a pártfogoltak, akikből az 
uram csinált embert, elhagytál,-, senki 
sem törődik velünk.

— Es Farkas Ernőd özvegye, talán még
sem mehet koldulni...

ruha 
triton 
sapka 
köpeny

Selyem fürdőruha
nagy választékban

JÓZSEF ES TÁRSA
Budapest, V., Deák Ferenc ucca 

ós Bécsi ucca sarok
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Anya és lánya
A Rónainé csalásai és sikkasztásai 

"bűnügyében van sok olyan motívum, 
amelyek miatt ez a tragédia ki- 
kívánkozik a szürke, vagy színes 
riportanyag kereteiből és gondol
kodásra késztet napjainkban. Éppen 
most, amikor Oreskovitsnék, Léde- 
rer Micik bűnügyei még mindig 
tágas idegességgel foglalkoztatják a 
közvéleményt.

Az alapmotívum a különböző bűn
ügyekben csaknem azonos, mohó 
pénzvágy és nem tudom, hogy csak 
az intelligencia számlájának javára 
irható-e az, hogy Rónainé csalással, 
sikkasztással akart sok pénzhez 
jutni, Léderer Mid és Orcskovicsné 
gyilkossága árán.

Akárhogyan vizsgálom korunk ezt 
a három asszonyát, úgy látom, hogy 
külön species valamennyi. De asz- 
szonytipus mindenik.

És valahogyan megértem Ores- 
kovicsnét, vagy a vidéki város ka- 
szirnőjéből kincstári nagyságos 
asszonnyá vedlett Schwarz Midi, 
hogy amikor másként nem ment, 
gyilkolni is tudtak a pénzéf.t, hogy 
jól táplálkozzanak és szép ruhában 
tetszeleghessenek az éhes férfiszem
nek.

De Rónainé egészen más. Ö talán 
szerény tudott volna lenni szürke 
férje oldalán. Magának nem voltak 

.ambíciói a maga számára. Túl volt 
jmár a veszedelmes koron is, hiszen 
nacionáléja szerint közel járt, a 
hatvanhoz.

És mégis bűnözött a pénzért. Nem 
gy Hókkal, vagy méreggel szedte ál
dozatait, hanem ravaszsággal. Hi
hetetlen ravaszsággal. Milliárdokkal 
fisait, sikkasztott, lopott.

Miért? A gyermekeiért. Miután a 
fia meghalt, a lányáért. „Főherceg 
Vagy legalább herceg lesz a lányom I 
férje** — mondogatta. Nem úgy 
{mondta, „vöm**, mert ebben önzés 
fvan és hiúság. „A lányom férje.** 
Wem volt önző. Csak anya volt. 
Csodálatos anya, aki bűnözni is ké- 
&es gyermekéért. Eltévelyedés ez is, 
bűn, de van benne valami, ami gon
dolkodóba ejt...

És most együtt vannak a fogház
ban, egyformán elzárva a világtól: 
Oreskovicsné, Lédererné és Ró- 
'nainé. Vizsgálati rabok mindhár
man és külsőleg nincs különbség 
Köztük.

És mégis,., •
Ennek a tragédiának a legszim

patikusabb hőse: Hédy. Ez a fiatal 
lány, aki az összeomlásban erős tud 

\ lenni, imponáló jelenség. Csak ő a 
'vesztes, mert mindent vesztett: a 
boldogságát, amelynek kapuja előtt 
állott fejedelmi megjelenésben. És 
előtte becsukódott a kapu, mielőtt 
átléphetett volna, és innen maradt 
szegényen és egyedül is.

És ez a fiatal lány, aki maga 
vallja: „huszonhárom éves vagyok, 
érthető tehát, hogy férjhez akartam 
menni ahoz. akit szerettem**, a tra
gédia első napján visszaküldi vőle
gényének a jegygyűrűt. Sőt már 
tervei vannak: „tudok zongorázni 
és órákat adok, hogy eltarthassam 
magam.**

Nem hisztériás sírásba tör, nem a 
kezeit tördeli, nem az emberek rész
vétére apellál, nem viszi tragédiáját 
az uccára, pedig ez a könnyebb meg
oldás lett volna számára és talán, 
az olcsó lelkek előtt pillanatnyilag 
eredményesebb.

Hédy, mikor összeomlott az égbolt 
előtte,' visszaküldte a jegygyűrűt, 
melyet vőlegénye nem kért vissza 
és dolgozni akar, hogy eltartsa ma
gát, aki nem szokott a munkához.

Imponáló akarat, nagy lélek el
határozása. Megérdemli az élettol, 
hogy boldog legyen.

És mi hisszük, hogy Rónai Hédy 
még nagyon boldog lesz...

(nő) 

lEpstein és Pfeiferl 
| textiláru nagykere»kedéj,Bad«pMtV,S»»u.6|

A kormányzó 
meglátogatta a beteg 

miniszterelnököt 
a Fasor szanatóriumban 

A miniszterelnök egész nap láztalan volt 
Nyugodtan néznek a kritikus harmadik nap elé 
Az egész ország figyelmes együttérzéssel kíséri 

Bethlen gróf betegségének lefolyását
A Fasor-szanatórium, mióta a minisz

terelnök ott fokszik, valósággal a meg
szállás kópét mutatja. A bejárat előtt 
két rendőr áll, akik feszes tisztelgéssel 
fogadják az autón, kocsin szüntelen ér
kező notabiltásokat. A szanatórium előtt 
hatalmas ember tömeg csoportosul és 
élénken tárgyalja A kiszivárgó híreket 
a miniszterelnök állapotáról. A portás 
fülkéjében szinte állandóan cseng a te
lefon: mind érdeklődő. Egy kis asz
talon lefektetett ivre írja fel minden 
látogató a nevét. Vasárnap folyamán 
részben személyesen, részben telefonon 
érdeklődtek többek között: Baneth Sán
dor, Beteg h István, Kállay Tamás, Al- 
mássy László, gróf Cziráky György, 
Moser Ernő, Matlekovits Sándor v. b. 
t. t., báró Bottlik István, Szapáry Lajos, 
Vojnits Sándor, Ravasz László, báró 
Rudny&nszky György, őrgróf Pallavi- 
esini György, Búd János, Csáky Ká
roly srróf, az egységospárt igazgatósága, 
dr. Kövesligethy Iladó, Kühne Loránd, 
herceg Festetich, báró Karg Frigyes, 
Grósz Emil, gróf Teloky Pál, gróf An- 
drássy Mihály, báró Győrffy Samu, 
báró Radvánszky Albert, Széli József fő
ispán, báró Vojnits Sándor v. b. t t., 
dr. Bókay János, dr. Domony Móric, új
faluéi Németh Károly, báró Maillot Nán
dor, báró Weies Alfonz, Mikszáth Kál
mán, H. Vavrecka csehszlovák követ, 
Wild József, Karlovszky Bertalan és 
nője, Folkueházy Lajos alpolgármester, 
Latinovits Endre, Poór Béla, gróf Kle- 
belsberg Kuno, Teleki Domonkos és 
Margit, Preszly Elemér, „Margit néni“, 
á kormányzó előtt hódoló vármegyei és 
városi küldöttség, Janky Konrád altá
bornagy, Teleki Tihamér gróf, Csáky 
Gusztáv gróf, Apponyi Rezső ós neje, 
Pintér László képviselő. Illés József 
képviselő, Létay Ernő képviselő, gróf 
Károlyi György, Hermaun Miksa, a 
Pálóezy-Horváth István, Gábriellé fő
hercegnő, Bariba Richárd, gróf Bánffy 
Miklós, gróf Szapáry György és a tár
sadalmi élet számos más kiválósága.

Az első emelet 29. számú sarokszobá
jában van a miniszterelnök betegágya. 
A szobában a betegen kívül csupán a 
grófné, Bethlen Margit és az ápolónő 
tartózkodik. Ma délelőtt meglátogatták 
a tini is, akik délig tartózkodtak a szo
bában. A miniszterelnök Adóm pro
fesszor rendeletére senkit sem fogadhat. 
Alkalmunk volt beszélni az ápolónővel, 
aki a következőket mondotta:

— Ritka jó beteg a kegyelmes ur. 
Még az operáció után is friss kedélyben 
volt, mosolygott és sizvélyesen elbe
szélgetett. az orvosokkal. Ma meghozatta 
velem az összes újságokat és a napot 
azeal töltötte, hogy cigarettázva olva
sott és a kegyelmes asszonnyal disku- 
rált. Az éjszakáit nyugodtan tölti és jól 
alszik. Az étvágya is megjött ma, de 
még ’• nagyon könnyű ételt „adunk“ 
neki.

Különben szigorúan ellenőrzik, hogy 
a folyosón csak a szanatóriumi betegek 
hozzátartozói mehessenek föl és a mi
niszterelnök szobája előtt senki se tai- 
tőzkodhassék.

Vasárnap kora délelőtt a kormányzó 
szárnysegéde által tudakozódott a mi
niszterelnök hogylóte felől. Tizenegy 
órakor jött Kállay Tibor v. pénzügy mi
niszter, aki felment az emeletre, de mi
kor megtdta, hogy a betegszobába be
menni nem szabad, visszafordult és el
ment. Délben a miniszterelnök autója 
állt meg a szanatórium előtt. Kiszállt 
belőle egy ember, kezében nagy kosa
rat tartva. Ebédet hozott a gróf és a 

! grófnő részére. Adóm tanár megnézte 
I az ételt és csak azután vihették fel. Köz- 
' ben a szanatórium mozgalmas élete

nem csökkent. Állandóan újabb érdeklő
dők jöttek.

Félegykor hirtelen megjelenik a foym- 
ban József főherceg livrés inasa. Érdek
lődik a miniszterelnök állapota iránt. 
Az orvosok informálják, az inas vissza
megy az autóhoz és néhány perc múlva 
megjelenik Auguszta föhorcegasszony, 
nővére Seifricd grófnő kíséretében. Fo
gadtatásúra lesietnek Adóm tanár és dr. 
Freud Frigyes a szanatórium igazgató
főorvosa. A főhercegasszony nem ment 
be a betegszobába, csupán az ajtó előtt 
jiiskurált a grófnővel, érdeklődött a mi
niszterelnök állapota felől és örömét fe
jezte ki, hogy a javulás gyors úton halad.

Gróf Bethlen Istvánná egészen a foyerig 
kisérte le a fenséges asszonyt, Ép akkor 
érkezett meg Durini di Monza olasz kö
vet, a feleségével, akik szívélyesen üd
vözölték a főhercegnőt és a grófnőt és 
néhány percig eldiskuráltak.

Délután csendes volt a szanatórium. 
Négy óra tájban újból eljött Kállay Ti
bor és érdeklődött a miniszterelnök 
egészségi állapota felől. Fél ötkor nagy 
rondőri készültség vonult fel a szanató
rium elé. és kordont, vont. Mingyárt ha-

talmas tömeg verődött öeszo, amely iz
gatottan suttogta a hírt:

—• A kormányzót várják.
Pont negyed hatkor megérkezett a kor

mányzó nyitott autója és a neje, majd 
bárciházi Bárczy István államtitkár éa 
Wctzcl Antal szárnysegéd. A magas ven
dégeket Adám tanár és dr. Freud főor
vos fogadták. A kormányzó neje haladt 
elől Ádáin professzorral és már a fiyer- 
ban örömmel mondotta: _

— Ez aztán szépen sikerült gyors ope
ráció volt.

A miniszterelnök szobájába csupán a 
kormányzó és neje ment be, míg a kísé
rete és az orvosok a szoba előtt várakoz
tak. A vendégek 35 percig tartózkodtak 
a szobában. Mikor lefelémenet a portás
fülke elé ért a kormányzó, megszólította 
Sir Colville Barclay angol követet, aki 
ép akkor írta alá az ívet és néhány per
cig kedélyesen elbeszélgetett vele.

A kormányzó távozása után kérdést 
intéztünk Ádáni tanár úrhoz, aki a kö
vetkezőket mondotta:

— A kegyelmes ur állapota minden te
kintetben kielégítő. Reggel a hőmérsék
let 36.8. az árverés 66 volt. Az éjszakát 
nyugodtan töltötte. A bélműködés meg
indult. Ma délben étvágya is volt. Hus- 
pirélovost és csirkepirét kapott ebédre. 
Fájdalmai nemigen vannak és injekciót 
sem kap már. Este a hőmérséklet 37, az 
érverés 72. Ma megyünk át a harmadik 
kritikus éjszakán, do abszolút nyugod
tan nézek eléje.

— Látogatókat egyelőre nem fogadhat 
a miniszterelnök. Ma is csak a kor
mányzói látogatásra tartogattam erejét. 
Feltétlenül bízom abban, hogy a kegyel
mes ur egy hét múlva teljesen egészsé
gesen elhagyhatja a szanatóriumot, de 
valószínűleg néhány nap múlva már 
foglalkozhat külső eseményekkel is.

Este még néhány perces látogatást tett 
Rakovszky Iván belügyminiszter.

Hajdú Endre.

Mária román királyné 
a női divatról

„Az öltözködés minden időben óriási szerepet játszott —
1 nőknek már a vérében van az öltözködnivá(inás“

Párizs, junius.
Mária román királyné, aki 

nemcsak szépségéről híres, ha
nem arról Is, hogy minden idő
ben jelentős részt vesz a poli
tikai életben és annak szöve
vényes intrikáiban, a párizsi 
Figaróban cikksorozatot irt 
társadalmi problémákról. A 
cikksorozat negyedik részleté
ben a női divat és öltözködés 
kérdéseivel foglalkozott, mely
nek érdekes fejezetét az aláb
biakban adjuk:

Az öltözködés minden időben óriási 
szerepet játszott a történelemben — Írja 
a királyné —. Ha visszapillantunk az el
múlt évszázadokra, magunk előtt látunk 
egy végeláthatatlan tomegot a legkáprú- 
zatosabb szinvariációkkal és ebben ott 
látunk minden divatot és öltözetet, kezd- 
vo Éva anyánk fügefalevelétől Mária An- 
toinette gyönyörű toillct jeléig, amelyek 
súlyosan lenyomták a franoia költség
vetést.

Minden idők asszonya akart és kívánt 
gyönyörű szöveteket, selymeket, broká
tokat. ékszerüket és gyöngyöt, hogy fel
díszítse magát, hogy még kívánatosabb 
logyen és hogy még jobban tessék a fér
fiaknak. Ez volt mindenkor az igazi célja 
az öltözködésnek és a divatnak.

A ma civilizált és ultramodern asszo
nya senn fojtja el ezt a vágyát és ebben 
nincs különbség szép és kevésbé szép, 
öreg vagy fiatal, fehér- vagy szinesbörii 
nő között És nincs különbség koronás 
asszony vagy egyszerű munkásnő között 
sem. Mindnyájan csak asszonyok ...

Csodálatos, hogy az állatvilágban min
denütt a hím ruházata tarkább, színe
sebb és díszesebb. A madarak tolla csil
logó, a négylábúnknál a him fejlettebb, 
szebb. Ezt nem is kell bővebben magya
rázni, annyira közismert tény.

Régebbi korokban a férfi ruházkodása

is volt olyan fontos, mint a nőé. A fiatal 
vitézek és nemesek ruháján csak ug.v 
pompázott a selyem, csipke, atlasz, mint 
akármelyik hölgyén. Csak lapozgassunk 
a régi könyvekben, nézzünk egykori 
festményeket és rézkarcokat s mindjárt 
szemünkbe ötlenek a cifra ruhájú fran
cia udvaroncok, akiknek az öltözéko ros
kadozott a sok szalagtól és csipkétől.

A fejlődés és a civilizáció azonban el
tüntette a pompás ruhájú férfit, de meg
hagyta a színekben tobzódó nőt. Minél 
egyszerűbb és disztingvúltabb a férfi jól
szabott ruhája, annál elegánsabb, annál 
jobban tud hódítani a külsejével. Csak a 
király, ha egyszer életében magára ölti 
a koronázási bíboros hermelinpalástot és 
a katonatiszt, amikor díszbe öltözik, 
pompázhatnak még szinpompás ruhák
ban.

De térjünk vissza ismét az asszonyok
hoz. Azt mondják, hogy a nőnek már a 
vérében van az öltözködni vágy ás. Én ma
gam is, nagyobb ünnepek alkalmával, 
amikor a nép elé lépek, a tömegek álta
lános Ízléséhez választom meg ruhámat. 
Nemzeti ünnepünkön, amióta csak visz- 
szaemlékezni tudok, mindig olyan tet
szetős ruhát, kalapot, köpenyt és cipőt 
csináltattam, hogy az mindenkinek fel
tűnjék és bizonyos mértékben büszke ü 
voltam arra, hogy az általános érdeklő
dés központjába kerültem.

Tény az, hogy némi hiúság is szerepet 
játszott ebben. Mennél inkább Keleten 
van az ember, annál jobban megfigyel
heti, hogy az ott élők mennyire kívánják 
a pompát és ragyogást.

Amíg fiatalabb voltam, legszívesebben 
fehérbe öltöztem és halványpiros rózsák
kal díszített kalapot viseltem, ami divat 
szerint változott hol nagyra, hol kicsiny 
alakúra. De viseltem csodás köpenyeget 
és kosztümöket Is világos sziuekben.

És azt hiszem, mindig slkerom volt a 
megjelenésemmel. És ez minden nőnél a 
legfontosabb.

Beretvús Pasztilla a legmakacsabb íeiBsi elmulasztja
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Az apósgyllkos

Froreich Ernő bimjwraaii 
főtárgyalását ma Razdl meg 

a soproni törvényszék
flz orvosszakértfik vallomása dönti el a gyilkos sorsát

Sopron, junius 21.
(A „Hétfői Napló" kiküldött tudósító, 

'jutói.) Nyugatinagyarország egyik legér
tékesebb, az osztrákok által Burgenland
iak elnevezett részének elszakitásával 
halott várossá lett Sopronban már ma 
szokatlan élénkség uralkodott. Budapest
ről és Becsből számos újságíró érkezett 
és már ma feljöttek Egyed község és a 
környék lakói közül mindazok, akik je
len akarnak lenni az apósgyilkos Fro
reich Ernő bűnügyének holnap kezdődő 
főtárgyalásán.

Az elmúlt év legnagyobb bűnügyi 
szenzációinak egyike az az eset, amely
nek középpontjában a budapesti úri tár
saságokban is általánosan ismert Fro
reich Ernő volt banktisztviselő és tőzs
debizományos áll. Froreich Ernő a gaz
dasági konjunktúrák folytán tudvalévőén 
a legrosszabb anyagi viszonyok közé ke
rült. Hosszú időn át úgy segített magán, 
hogy dúsgazdag apósához, Egyedi Artúr 
földbirtokos és versenyistállótulajdonos- 
hoz fordult kisobb-nagyobb segélyekért. 
A túlzott takarékosságra hajló Egyedi 
Artúr végre is megunta a sok zaklatást 
és vojét kereken elutasította kérelmével.

'A vő, aki fia volt a világháború leg
első idejéből ismert Froreich tábornok
nak, arra az égbekiáltó cselekedetre ha
tározta el magát, hogy apósát elteszi láb 
alól és igy felesége hozzájut a régen 
várt örökséghez és sikerül zilált helyze
téből magát és családját kiszabadítania. 
Froreich feleségével és kis gyermekével 
leutazott apósához a sopronmegyei Egyed 
községbe és ott, mint minden alkulom
mal, apósának főúri kastélyában szállot
tak meg.

Froreich', mivel egy miniszteri titkár 
által rábízott pénzt elsikkasztotta, kapa
citálni kezdte apósát, hogy segítse ki 
bajából egy jelentősebb összeggel. Az 
após, akinek birtokából a földbirtokren- 
dező bíróság nagyobb terülotet sajátított 
ki és azonkívül különböző adók cimén na
gyobb összeggel tartozott a soproni pénz
ügyigazgatóságnak, hallani som akart az 
általa semmirekelőnek tartott vő kérésé
ről.

Ez az esemény adta meg a végső im
pulzust Froreichnek sötét terve végre
hajtásához. Froreich egy éjszaka beosont 
apósa hálószobájába és az öreg utat ál
mában egy törülközővel megfojtotta. Az 
első napon senki sem mert volna arra 
gondolui, hogy a megyeszerto ismert dús
gazdag földesur gyilkosság áldozatává 
vált volna. Erre’ támpont annál 
kevésbé volt, mert Geley dr., a csornai 
járás hatósági orvosa megadta a sza
bályszerű temetkezési engedélyt. A falu
ban azonban arról kezdtek suttogni az 
emberek, hogy Egyedit meggyilkolták. 
A sok szóbeszéd eljutott a csendőrség fü
lébe is, úgyhogy a csornai járási csen- 
gőrparancsnokság erélyes nyomozást in- 
Jflitott a rejtélyes eset felderítésére.

Ennek sorún azután kiderült a való 
tényállás. Frordch legelőször tagadott, 
később azokban beismert annyit, hogy 
zsugori apásával, aki állandóan bántal
mazta az egész családdot, összezördülése 
támadt, amely utóbb verekedéssé fajult < 
és ennek herében legjobb szándéka elle
nére meggyilkolta az öreg urat.

Közben a holttestet folszállitották Bu
dapestié és itt a törvényszéki orvosszak- 
órlők beható vizsgálatnak vetették alá.

Az orvosok nem tudtak pozitív szak
értői véleményt adni arról, hogy Egyedi

önkezével vetett-e véget életének, avagy 
gyilkosság okozta váratlanul bekövetke
zett halálát.

Az orvosok az eset rekonstruálása 
céljából leutaztak Egyedin, de mire oda
értek Froreich már bevallotta, hogy 
alvó apósát egy törülközővel megfoj
totta és amikor a földbirtokos kiszenve
deti, odavonszolta a holtestet a mosdó 
márvámy fedőlapjához, úgy a nyakánál 
fogva odakötötte, hogy az eset önakasz
tásnak tűnjék fel.

Froreichet beszállították

ügyészség fogházába, aliol a vizsgáló
bíró előtt is megismételte vallomását és 
őzen uz alapon a soproni királyi ügyész
ség a biintetőtörvénykönyv 278-ik pa
ragrafusába ütköző gyilkosság és rablás 
cimén vádiratot adott ki ellene.

Azóta több ízben hire jött annak, hogy 
Froreich súlyos elmebajban szenved és 
a fogházban őrülési rohamot kap.

Ma, hétfőn kezdi meg ennek a szenzá
ciós bűnügynek a tárgyalását a soproni 
kir. törvényszék Pentelényi táblabiró 
vezetése alatt álló tanácsa. A vádat Kun 
László kir. ügyész képviseli, a vádlott 
Froroicli Ernőt pedig Sándor László dr. 
védi.

A főtárgyaláson, amely előrelátható
lag két napig tart, mintegy 36 tanút 
fognak kihallgatni.

A főtárgyalás iránt óriási érdeklődés 
nyilvánul meg, mert a törvényszéki 
elmeorvosszakértők vallomásán fog el
dönt, hogy főbenjáró büntetést fog-e 
kapni az apósgyllkos Froreich Ernő, 
vagy beszámithatatlannak nyilvánítják.

A főtárgyalást a nagy érdeklődésre 
való tekintettel a soproni törvényszék

a soproni I esküdtszék! termében tart ják meg.

RAKOVSZKY IVÁN 
belügyminiszter a polgármester kérdésben 

beállott szélcsendről
Elakarják napolni a közgyűlést — A demokratikus blokk 

a törvényhatóság nyári szünete ellen

Hiányzót, majd a főkapitányt diszkard 
dal három ütést mórt a diszpajzsra a 
következő szavak kisórotóheu: „Tisztelőt 
adassák az giaz Istennek, akit a i ■ 
őseink Hadúrnak neveztek!” U

Vitéz Nagy Pál, a Vitézek I’őkauilá 
nyának helyettese, átvette a diszkardot 
s magasan tartva a kormányzó alá 
ment, ót a vitézi asztal elé vezotto > 
ott átadta neki a' kardot. ' 3

Vitéz Simánfalvy Tihamér vitézi 
törzskapitány „Eskühöz’4 vezényelt 
majd felolvasta az eskü szövegét me
lyet a vitézek utána mondottak. ’

Az eskü utón a zenekar a Hiszekegyet 
játszotta s megkezdődött az avatási 
szertartás, A vitézek ötös csoportokban 
a kormányzó elé járultak s előtte az 
emelvény lépcsőjén féltérdro ereszkedtek 
s a vitézek első főkapitánya a disz 
karddal vállukat megérintve „a Hadúr 
nevében vitézzé avatlak” szavakkal vt 
tózzé ütötte ökot. 1

Az avatás befejeztével a. zenekar is 
mét rázendített a Himnuszra s a kor
mányzó az alabárdos testőrök sorfala 
között visszatért díszhelyére. Az ünnep 
seget a Ludovlka Akadémia zászlóaljá
nak. majd pedig a cserkészeknek dísz
menete fejezte be.

Könnyen és f'áradsáfftalan
■■

fejezetekben ismertet meg

DoMnyzft Z
rossz szájízét ©ltüuteti a

Fodormenta lysoform 
öblögotés

Fertőtlenít Olcsó

SZAKORVOSI

megy a közgyűlés és szeptemberre ma
radnak az összes fontos ügyek, így a 
polgármesteri állások kérdésének a meg
oldása is. Érdekes, hogy egyik oldalról 
sem feszegetik most a polgármester-kér
dést.

Rakovszky Iván belügyminiszter a 
polgármester-kérdésben beállott szél
csendről ezeket mondotta:

— Újabban nem foglalkoztunk a pol
gármester-kérdéssel s ennek megoldása 
most már csak attól függ, hogy mikor 
lesz a közgyűlés abban a kedvező hely
zetben, hogy ezzel az üggyel érdemileg 
foglal kozhassék. Ha ez a kedvező idő 
hamarosan elkövetkezik, semmi sem aka
dályozza a kérdés megoldását, de ha a 
közgyűlés helyzete úgy alakul, hogy ez- 
időszerint a polgármester-kérdés nem 
kerülhet a bizottság napirendjére, nem 
is várható annak gyors megoldása.

Ripka Ferenc kormánybiztos a párt
közi konferencia eredményéhez képest 
péntek délutánra összehívja a második 
közgyűlést. Az e heti közgyűlés igen bő 
tárgysorozattal fog rendelkezni, ameny- 
nyiben választás alá kerülnek a múlt 
ülésről lemaradt közjogi ós a most ki
tűzött szakbizottságok.

A legtöbb szakbizottság tagjainak szá
mlát jelentékenyen felemelték s a tagsági 
helyeket az egyes pártok számarányuk 
szerint fogják tagjaikkal betölteni. Az 
egyes pártok között szóba került, hogy 
a pénteki közgyűlés után a közgyűlést 
szeptemberig elnapolják, a demokrata 
blokk azonban tiltakozik ez ellen s azt 
követeli, hogy a felhalmozódott elinté
zetlen ügyek miatt vagy no tartson a 
törvényhatósági bizottság ez évben nyári 
szünetet, vagy csak augusztusban kezdje 
meg a vakációt.

Valószínű, hogy e hét végén szünetre

Vitézt avatás 
a Margitszigeten

Ezevhétszázhavminchávom vitézt 
avatott fel a kormányzó 

„Maradiatok fókán, rosszban hűséges ftal a so ka 
szenvedett hazának" — mondta a kormányzó

WELLS;

NAGY 
VILÁG

TÖRTÉNETE
mindazzal, amit az 
emberiség múltjáról

rendre, rangra, 
társadalmi állásra 
való tekintet nélkül 

mindenkinek 
tudnia 
kell!
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Magyarország kormányzój” vasárnap 
délelőtt a Magyar Atlétikai Club mar
gitszigeti sporttelepén impozáns ünnep- 

’ ség keretében avatta fel a vitézi rend 
uj tagjait. Az ünnepi diszbe öltözött 

• sporttelepet már a kora reggeli órákban 
nagy számban kereste fel a közönség. 
Megjelent az össezs vármegye és város 
küldöttsége.

Fél kilenc óra tájbun egymás után 
érkeztek az előkelőségok. Az elsők kö
zött volt József kir. herceg szárnysegé
dével, majd Mayer János földmivolós- 
iigyi miniszter, Scilovszky Béla, a nem
zetgyűlés elnöke, Zsil vaj/ Tibor, a nem
zetgyűlés alelnöke, liartha Richúrd, a 
kabinetiroda főnöko. Kevéssel 9 óra 
előtt érkezett meg a kormányzó felesége 
leányéval, vitéz fái Fáy Lászlóval, if
jabb Horthy Miklóssal és Horthy Ist
vánnal.

Pontban 9 órakor harsont fel a disz- 
■ jel, mely a kormányzó érkezését jolezte. 
A zenekar a Himnuszt játszotta. A kor
mányzó Magasházy László első szárny
segéd, vitéz Nagy Pál gyalogsági 
tábornak és Nádocsy Imre országos 
főkapitány társaságában érkezett meg 
kíséretével és a közönség lelkes ün
neplése közben haladt fel a szá
mára feltartott emelvényre. Miután a 
kormányzó elfoglalta helyét, harsona 
jelezte az ünnepély kezdetét.

Zadravecz István rom. kath. tábori 
püspök, Mertes Emil görög katolikus

püspök, Raffay Sándor evangélikus püs
pök, Soltész Emil református tábori 
püspök és Józan Miklós unitárius espe
res áldották meg egymás után egyhá
zaik nevében a vitézeket

Az áldóimák végeztével a kormányzó 
az Országos Vitézi Szék kíséretében a 
Himnusz hangjai közben az alabárdos 
testőrök sorfala között a vitézi avatás
hoz elkészített emelvényhez vonult s 
onnan a következő beszédet intézte a vi
tézekhez:

— Vitéz Bajtársaim! Annak az eszmé
nek, amelynek a bátorság és a hazasze
retett a megtestesítői, kívántam ón a 
Vitézi Rend élctrehivásával olyan ma
radandó emléket állítani, amelyből erőt 
meríthetnek a zólők és okulhatnak, ta
nulhatnak majdan a késői utódok Is. 
Maradjatok jóban és rosszban hűséges 
és áldozatkész fiai ennek a sókat szen
vedett hazának. Mutassátok meg, 
nemcsak elsők tudtatok lenni a 
mezején, de elsők lesztek abban a 
mnkában is, amely ezt a nemzetet 
masztani és talpraállítani akarja.

— A magyarok Istenének áldása kí
sérje munkátokat!

A kormányzó beszéde után Igmándi- 
Hogyess Géza vitézi törzskapitány fel
olvasta a felavatandó vitézek statiszti
káját, melyszerint 305 tiszt, 1358 legény
ség, 21 várományos és 54 hősi halott 
kerül avatásra.

Ezután a ftaéktartó üdvözölte a kor*

hogy 
tettek 
békés 
feltó-

kedvezményes áru (441.000 
koronás) előfizetés, 73.000 
K-ás havi törlesztésre bár
mely könyvkereskedés útján 

vagy a kiadónál

GENIUS RT.
(Budapest, VII, Ilka ucca 31)

Rendkívüli 
cipűszenzációl

Kertész Antal
alatti üzleteit június 1-én feloszlatja és az 
ottlevő 12.000 púr cipőit a következő olcsó 

úron bocsátja b. vevőinek rendelkezésre:

Női cipők s
Női antilop .....................K 180.000
Nöl antilop kivágott ... K 130.000 
Nöl antilop és zsovró

pántos  ...................K 200.000
Női bőr regatta és pántos K 185.000 
Nöl bőr magas..............K 245.000

Férfi cipók:
Barna szeges és varrott

regatta ......................K 275.000
Ugyanez fekotóbon ... K 28O.OOO 
Fekete amerikai ........ K 200.000
Gyermekcipők:
bán..................................... — — BO.OOO koronától
Összes cipők minden sr.ftmban és minden szín
ben kaphatók. Viszonttrusítóknak is figye- 

lembe ajánlom ezen oecasiót

(
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A föruényhatéságoK 
hódoló hQldóttsógi 
a hormányzó alóli
Budapest székesfővárosnak, az 

öaszes vármegyéknek és a törvény
hatósági városoknak ötszáz tagú 
küldöttsége jelent meg vasárnap 
délután a kormányzó előtt, hogy ki
fejezzék előtte hódolatukat és ra
gaszkodásukat. A küldöttség a lak
osztály nagvobédlőjében gyüleke
zett és percekig tartó tapssal üdvö
zölte a kormányzót, aki Bártha Ri- 
chúcd a kabinetiroda főnöke és 
Benk Gusztáv ezredes, a katonai 
iroda főnöke kíséretében fogadta a 
küldöttséget.

Palóci Horváth István a küldött
ség nevében rövid beszéddel üdvö
zölte az államfőt:

Az üdvözlő beszédre a kormányzó 
a következő beszéddel válaszolt:

— Az összetartás, nagy érzelmé
nek megnvilvánulását látom az 
előttem való megjelenésükben k 
törvény hatóságaik azért küldötte’ 
el hozzám, hogy irányomban ra
gaszkodásukat s velem való együtt
érzésüket kifejezésre juttassák.

— Most is, 
amidőn akadt egy kéz, amely 

üszköt próbált vetni 
a megélhetés nehéz küzdelme 
vergődő s — hite szerint — még 
mindig forradalmi gyúanyagoktól 
átitatott telkekbe, felsorakoztak, 
hogy a személyem és azon leér észtül 
az ország rendje és békéje ellen 
irányuló támadásokkal szemben ál- 

*lást foglaljanak.
— Ezt az alkalmat felhasználom'’ 

orra, hogy felhívjam figyelmüket 
egy 11 ágy fontosságú ügyre, amely
re az ország jövője szempontjából 
különös súlyt helyezek.

— Mindent el kell követnünk, 
hogy a nem helyesen irányítottakat 
s ép úgy a mai élet útvesztőiben 
irányítás nélkül állókat a haza 
egyetemes céljainak megnyerjük.

Az irányításra hivatott társa
dalmi rétegek ezt a célt el is érhetik, 
ha mindent megtesznek, hogy önzet
len munkával s felvilágosítással 
a nép bizalmát megnyerjék. .

— A magyar embernek történel
mileg kialakult tisztánlátása és 
józan ítélőképessége mellett nem 
tehet kétséges, hogy őt a nemzeti 
céloknak meg lehet nyerni.

akár földmunkásról, akár ipari 
munkásról legyen is szó.

— A törvényhatóságok közönsé
gében látom elsősorban az erre a 
feladatra való hivatottságot, s azt 
hiszem, hogy az ő igazán közérdekű 
tevékenységük szebb és üdvösebb 
teret nem is találhat.

A megjelentek a beszéd végezté
vel ismét hosszasan ünnepelték a 
kormányzót, aki a küldöttség tag
jai közé vegyült s közülük többet 
megszólítással tüntette ki, majd 
yisszavonult lakosztályába.

— A háztulajdonosok gyűlése. A Ház
tulajdonosok Országos Szövetsége vasár
nap délelőtt a régi kópviselőházban gyű
lést tartott. A gyűlésen megjelentek a 
népjóléti miniszter képviseletében dr. 
Borsos Endre lakásügyi miniszteri biz
tos, a pénzügyminiszter képviselője, Ja- 

László miniszteri tanácsos, Hamvay 
József elöljáró, a főváros képviselője, dr. 
Czabelay Kálmán, a közmunkák tanácsa 
és Alpár Ignác műépítész. Dr. Németh ~-------".”77".
Károly elnöki megnyitója után határo- kasztása miatt feljelentést tottok eU®e. 
zati javaslatot terjesztett ol», molyben A jóhiszemű szabómester Ácson elkészi- 
kérik a kormánytól az üzletek félszoba-1 ......."”’«t
ditásút, a jelzálogkölcsön rendezését, a 
lakásépítkezés megkezdését, egyes vidéki 
városokban az üzletek és lakások felsza
badítását, a lakáshivatal megszünteté
sét. az adók leszállítását .a kincstári ha
szonrészesedés csökkentését és a viriliz- 
mu8 visszaállítását. A határozati javas
latot Alpár Ignác, Jankovics Oszkár, 
Teles Béla dr. é3 Szombathy Kálmán fel
szólalása után egyhaugulag elfogadták 
és elhatározták, hogy küldöttséget me- 
nesztenok a népjóléti, pénzügy.- és ke- 
■<*kedelmi minieztcrckho

egy elgázolt suhant után
Vasárnap délután izgalmas jele

net szemtanúi voltak a forgalmas 
Wesselényi ucca járókelői.

A Wesselényi és Klauzál ucca 
sarkán egy robogó villamoskocsi 
elé került egy 15—16 év körüli fiú. 
A villamoskocsi vezetője egy pilla
nat alatt lefékezte a kocsit, úgy
hogy a fiú testét nem érték a ke
rekek, csak a kocsi elejére szereli 
életmentő deszka és az első kerék
vár közé szorult. Az elgázolt fiú 
rettenetes jajveszékelésbe tört ki:

— Segítség Segítség! Mentsenek 
ki! A rémült jajveszékelésre össze
csődültek a járókelők. Pdr perc 
alatt több száz főnyi tömeg verődött 
össze. Néhányan megkísérelték ki
szabadítani veszélyes helyzetéből, 
de nem sikerült. A közeli rendőr
őrszem értesítette a tűzoltókat, akik 
nagy készültséggel, több kocsival 
vonultak ki. A tűzoltók emelőgépet 
is hoztak magukkal. Teasdale fő
tiszt vezetésével hozzáfogtak a ki
szabadításhoz. Először az életmentő 
készüléket akarták leszerelni. Köz- i

Öngyilkos B-listás tanító
A nyomor elől a halálba akart menekülni

Vasárnap délután a Népligetben 
sétáló közönség egy revolverdörre- 
nésre lett figyelmessé. Többen a 
sétálók közül a dörrenés hangja 
felé siettek és az egyik pad előtt 
földön, vértócsában fetrengve ta
láltak egy fiatalembert, aki öngyil
kossági szándékból hasbalőtte ma
gát,

Kögtön értesítették a mentőket, 
akik azután a Szent István kór
házba szállították, ahol eszméletre 
tért és a kiszállott rendőri bízott? 
ság előtt elmondta, hogy Jancsó 
József a neve, 25 éves,, B-listás ta
nító, aki a nyomor elől akart ha
lálba menekülni.

— A Ferenc József hídról a Du
nába ugrott,. Vasárnap délután a 
Ferenc József hídról a Dunaba ug
rott egy ismeretlen ember. Ott, 
ahonnan a Dunába vetette magat 
egy arcképes igazolványt talaltak, 
mely Baki Ferenc zálogházi altiszt 
nevére volt kiállítva. Az a felteves, 
hogy az öngyilkos azonos az arc
képes igazolvány tulajdonosával. A 
hullát még nem sikerült kifogni.

— Leugrott a második emeletről. Va
sárnap este 10 órakor Kicin Jakab sza
bómester leugrott az Ó ucca 51. számú 
ház második emeletéről. Szörnyet halt. 
Holttestét a törvényszéki orvostani in- 
téetbze szállították.

— Veszélyben a londoni lapok megje
lenése. Londonbó ljelentik, hogy szinte 
bizonyosra lehet venni, hogy a lapok 
megjelenésének megszüntetese küszöbön 
áll, ha a lap! ”dók szövetsége és a sze
dők szakszervezeto közt nem jön létre 
megegyezés.

— Szerencsétlenség a motorkerékpár- 
versenyen. Vasárnap délután Schnell 
Béla magántisztviselő az Istenhegyi 
utón tartott motorkerékpárversenyen 
vett részt. Verseny közben kerékpárjá
ról leesett és súlyos vállpcrecflicamo- 
dúst szenvedett. A mentők az Uj Szent 
János kórházba szállították .

— Felmentettek egy szabómestert a 
sikkasztás vádja alól. Koch Lajos buda
pesti szabónak rosszul ment a főváros
ban a sorsa és ezért Ács komárommegyel 
községbe költözködött. Koch nem érte
sítette eltávozásáról túlnyomóan rendőr
tisztekből és altisztekből álló- megrondc- 

i lőit, akik az átadott ruhaanyagok elsik-

tX. J VI11 OKÚUL U uuwizv —--------- - . ,
tette a rendőrségi alkalmazottak ruháit 
ős elküldötto azokat jogos tulajdonosaik- 
nak. Nagy meglepetés érte a szabómes
tert az óv tavaszán, amennyiben Buda
pestre jövet itt letartóztatták és csupán 
a vádtanács helyezte szabadlábra. A bu
dapesti büntetőtörvényszék Kraysell ta
nácsa a tegnap tartott főtárgyaláson fel
mentette Koch Lnjost, mert jóhiszemű- 
sóg0 kétségen kívül beigazolódott.
- A pszíhoanallzis megalapítójának 

halála. Breuer József dr., a pszihoanali- 
zU megalapítója tegnap nyolcvanhárom 

. ^09 korában Béesbon meghalt 

ben azonban mikor a tűzoltók egy 
kissé megemelték a villamoskocsit, 
az elgázolt fiú olyan szerencsés 
helyzetbe került, hogy egész vélet
lenül sikerült neki kibújni a kocsi 
alól. A lázasan dolgozó tűzoltók 
egyszerre csak észrevették, hogy a 
fiú teljesen sértetlenül felemelke
dik a villamos oldala mellett és az 
ijedten figyelő tömeggel nem is tö
rődve, futásnak eredt.

Mikor a rendőrőrszem észrevette, 
rákiáltott, hogy álljon meg, de a 
fin tovább futott. A rendőr üldö 
zŐbe vette, a közönség segítségére 
sietett és az egész tömeg üldözni 
kezdte a menekülőt. A fiú kereszt 
uccákon át menekült üldözői elől, 
kiknek kiáltozása felverte az egész 
városrész csöndjét. Az üldözőkhöz 
csatlakozott a tűzoltók automobilja 
is, a hihetetlen sebességgel rohanó 
suhancot azonban nem sikerült utói 
érni. Végül is eltűnt üldözői szemei 
elől, akik még sokáig csoportokban 
összeverődve tárgyalták a különös 
elgázolás történetét.

is,Kihallgatása során előadta azt 
hogy 4 évvel ezelőtt szerezte meg a 
tanítói oklevelet és hamarosan ál
láshoz is jutott. A múlt évben azon
ban B-listára tették és végkielégí
téssel elbocsátották állásából. Ek
kor sikerült bejutnia a Weisz Man- 
fréd-féle acélgyárba, de most onnan 
is elbocsátották.

Mindent elkövetett, hogy ismét 
álláshoz, illetve megélhetéshez jus
son, nem sikerült neki. Már minde
nét felélte, éhezett, nyomorgott és 
.ez késztette arra, hogy véget, vessen 
életének. Állapota súlyos,, életben- 
maradásához kevés a remény.

— Gyermektragédiák. Hoffmann Lajos 
16 hónapos Manci nevű kisleánya va
sárnap szüleinek Szentendre ut 16. szá
mú házban lévő lakásán véletlenül lug- 
követ ivott. A Fehér Kereszt gyermek
kórházba szállították. — Németh János 
3 éves Mária nevű kisleánya szintén 
egy lugkövet tartalmazó üveghez férkő
zött, amelynek tartalmából ivott. A 
rendőrség mindkét gyermektragédia 
ügyében a legszigorúbb vizsgálatot in
dította meg.

— Amundsen északsarki útja kerek 
négy héten át tartotta izgalomban a vi
lágsajtót, legeklatánsabb bizonyítékául 
annak, milyen rendkívüli érdeklődés 
mutatkozik manapság már a közönség 
legszélesebb rétegeiben is a tudományos 
kérdések megoldásának olyan bátor és 
önzetlen munkásai iránt, amilyen 
Amundsen. Ennek az érdeklődésnek kü
lönben egy másik, nem kevésbé súlyos 
bizonyítékát is produkálta ez alatt a leg
utolsó négy hét alatt éppen a magyar 
sajtó. Az Amundsen-kérdés mellett még 
egy valami iránt nem lankadt négy hé
ten keresztül a magyar közönség legszé
lesebb rétegeinek érdeklődése s ez H. G. 
Wells világhirü nagy történeti munkájá
nak készülő magyar kiadása. Az igazi 
esoményoket jóelovo megérzi mindig a 
közönség s megérzéseinek csalhatatlan- 
ságára jellemző, hogy az Amundsen-kér- 
dés egyedül e rendkívüli könyv iránt 
való érdeklődést nem tudta háttérbe szo
rítani, amelyről ösztönösen érezte, hogy 
tudományos jelentősége vetekedik az 
északsarki expedíció minden remélt ered
ményével.

— Rendkívüli clpőflzcnzáelóról min
denki meggyőződhetik, aki Kertész An
tal Rákóczi ut 76. és István ut 10. szám 
alatti üzleteiben felhalmozott dús raktá
rakat megtekinti, hol kiváló minőségű 
ó8 kivitelű női, férfi- és gyermekcipők 
bámulatos olcsón kaphatók.

— Szenzációs árleszállítás Molnár 
Gyula női divatáruházában, VII., Rá
kóczi ut 22. Ez a szolid árairól előnyösen 
ismert régi fővárosi cég üzlet-átalakítás 
miatt a raktáron lévő legújabb tavaszi 
és nyári árukat jullns 6-ikálg bezárólag 
minden elfogadható áron bocsátja a t. 
hölgyközönség rendelkezésére, amire ez
úttal la felhívjuk a t. olvasóközönség 
figyelmét

— öngyilkosságok. Bukrén Margit 20 
óvea esel ód a Németh ucca 25. számú 
házban lévő lakásán kinyitotta a gáz
csapot és úgy akarta megmérgezni ma
gát. — Stanyó Katalin 16 éves cseléd a 
Damjanich ucca 54. számú házban szol
gálatadó lakásában, Hetzendorfer Fe
renc magántisztvisolő Széchenyi ucea 3. 
számú házban lévő lakásában, Betzkó 
József nó 48 éves pestszentlőrinci asz- 
szony lugkövel mérgezték meg magu
kat. A mentők a Rókus-kórházba szállí
tották őket.

— Június 21. Nem hivalkodott 
piros betűkkel a Gergely-naptárban 
csak kopottan szerénykedett a hét
köznapok szürke sorában. Pedig 
benne reménykedtek a strandra 
vágyó bakfisok, a nyári szeplő elleni 
balzsamot gyártó patikusok, a. fagy- 
laltkészitő ál — olaszok, nem is 
szólva a budai „zöldvendéglők" tu
lajdonosairól, akik hittel hitték, 
hogy ma bekövetkezik az a nap, 
melytől kezdve nagy keletje lészen a 
'tejfölös ugorkasalátával köritelt 
idei libasültnek és mosolygó habzó 
árnalének. Mert junius huszonegye
dikén fordul hivatalosan nyárba az 
idő. Ma azonban baj támadt. Az idő 
ez egyszer nem akart engedelmes
kedni a bölcs kalendárium csinálók- 
nak. Megcsufolta az idő a bak fiso
kat, a patikusokat, az ál — olaszo
kat, és a zöldbeli „tulajokat** is. 
Déltájon, mikor a legforróbb nyári 
nanot. vártuk, a budai heg”'*. felől 
felhők gomolyogtak át a Duna fe
lett, szél vágott végig a korzón, 
megbillentette a vők tarka-világos 
ruháit, azután sűrű pászmákban eső 
zuhogott végig az uccákon és el
mosta a hivatalos nyárba bizako

dók minden reményét.

Rákfazl-ut 74

Janán és francia nap- és 
esöernyők aIssegysze- 
r’lbblő! a legdíszesebb 

kivitelig

Női ernyők
Tiszta selyemernyő, 16 

ágú, a legdivatosabb T&li.UUU
Félselyemernyő,16ágú, OK fi fflRO 

legújabb nyolü____ £3ll«UUiJ
elegáns ....... - 12.^ 160.000

Divat gloria-ornyő, 12 *107I fi fin 
ágú, csontfogantyús laiLlaUUU 

fogóval .e.rar:..b6r: 85.000

Férfi ernyők
Fólsolyem ernyő selyem Ofln fi fi fi 

tokkal, elegáus........ AtUUU
Félsolyom ernyő, diva- 1Ofl OHR 

tos elegáns nyolü... lUU«cJUul
Tartós ernyő, jóminő- 98.000

Méteráru-osztályunk mintát 
küld meg nem felelöáruórt 

a pénzt visszadjuk, vagy 
becseréljük

Rékócxl-Mt 74



8 HÉTFŐI HAPLO Budapest, hétfő, június ».

Kwa

Demobrata-képsiselők 
beszámolói

Vázsonyi Vilmos — a fővárosi 
választások eredményéről

Fábián Béla, a pestkörnyéki kerület 
képviselője vasárnap délelőtt tartotta 
beszámolóját Újpesten az Apollo-mozl 
kertjében, ahol több, mint ötezer ember 
jelent meg. Az eső gyakran szakította 
meg a beszámolót, de a tömeg nyugod
tan és lelkesedéssel hallgatta végig a 
beszédeket. Kiss Sándor dr. elnök üdvö
zölte a megjelenteket, majd Szabó Béla, 
az újpesti demokratapárt nevében, Fa
ragó Sándor a kereskedők testületé. Fe
hér Miksa a piaciárusok és Holló Jó
zsef a fűszeresek nevében üdvözölték 
Fábián Bélát, a kerület szeretett képvi
selőjét. Fábián Béla beszámolójában a 
forgalmi adó terén a pestkörnyéki kerü
letekben tapasztalható visszaéléseket os
torozta, majd a választójogról, a legiti
mizmusról és az országban tapasztal
ható izgatásokról és lázitásokról beszélt. 

rVázsonyi Vilmos a fővárosi választások 
tanulságait vonta le és azt hangsú
lyozta, hogy a demokratapárt ós szö
vetségesei nemcsak győzni akartak a 
fővárosi választásokon, hanem a győze
lem gyümölcseit is le akarják, szedni és 
éppen ezért szembeszállónak minden 
olyan törekvéssel, amely a győzelmet el 
akarja vitatni. A beszámoló az elnök zá- 
yószavaival ért véget.

Beszámolót tartott, vasárnap délelőtt 
Pakots József demokrata képviselő is 
— Monoron, ahol nagy lelkesedéssel fo
gadták. Pakots Józsefet Monorra elkí
sérték Benedek János, Huska Vilmos és 
Horváth Zoltán képviselők is, akik va
lamennyien felszólaltak és ismertették 

politikai helyzetet.

— Az Elemér uccában beszakadt az 
úttest. A nagy esőzések következtében az 
Elemér ucca 36. Hmu ház előtt ma dél
után beszakadt mintegy másfélméter 
hosszúságban és cgyméter mélységben 
az úttest. A rendőrség intézkedésere a 
mérnöki hivatal a szerencsétlenségek el
kerülése végett elzárta az úttestet.

Hölgyektigyelmébe^ 

Szenzációs árleszállítás 

Nolníi Ma 
női divatáruházában 

VII, Rákóczi út 22. szám
Átalakítás miatt a raktáron levő össses 
cikkek: u. m. covercoat, burberry, 

rlpsz éi angol dlwatkockás 
köpenyek, kosztümök, 

szövet., selyem, és mosó- 
ruhák, aljak, blúzok 

és pongyolák 
mlndenfélekiörusitúsnálolcsóbljan 

kerülnek eladásra 

árusítás minden elfogadható áron 
julius hó 6-ig bezárólag

Covorcoat köpeny 650.000 K-tól 
Burberry köpeny 780.000 K-tól

Egyes külföldi modellek 
szenzációs olcsó árban I

Pasztőrözött

PALACKTEJ 
YOGHURT

és az ttaixes tejtermékek frla. 
állapotban egész naponétkaphatók a 

Bthpesli Köiponli és Allalános lejcsamokok 
fiókjaiban

Egy mllllárdot keresett a 
főváros azon, hogy nem volt 

az Idén árvíz
A főváros leszállította a közmunkák bánatpénzét

A fővárosnak minden évben óriási ki
adásokat okoz a Duna áradása s a ta
vaszi árvizek elleni védekezés évről- 
évre sok százmilliót, sokszor milliárdo- 
kat is felemészt. Erre az évre kerek 
egymilliárdot irányozott elő a tanács a 
tavaszi árvizveezcdelem elleni védeke
zésre, de a kedvező időjárás következté
ben megtörtént, hogy tavasszal semmi
féle áradás nem volt. Az örvendetes 
helyzet arra indította a tanácsot, hogy 
a felszabadult egymilliárdot a főváros 
útvonalainak és csatornahálózatának 
javítására szánt összeghez csatolja, hogy 
igy még jobban kiszélesíthesse prog- 
rambavett útjavítási munkálatait.

Most egymás után jelennek meg a 
főváros versenytárgyalási hirdetmé
nyei az uocák, utak újraburkolására, a 
csatornák javítására vonatkozóan. A 
versenytárgyalási hirdetmények egyik 
érdekes pontja, hogy a főváros újabban 
az ajánlattevőktől csak kLsösszegii bá
natpénz letétbehelyezését követelt A 
kisösszegü bánatpénzek bizonyára több 
vállalkozót fognak a pályázatban való 
részvételre bízni.

Ezen a héten számos verseny tárgya
lást tűzött ki a tanács. A VII., Alsó
erdősor ucca 7. alatti Erzsébet szegény- 
liázban szükséges 2 toldaléképités. föld, 
kőmives, elhelyező és vasbetonmunkákra 
vonatkozó versenytárgyalásra julius 
6-ig adhatók be pályázatok s ami kü
lönös, a főváros ennél a pályázatnál egy 
fillér bánatpénzt sem követel az ajáu-

Nvolc unni orgazdasággal vádoltan 
állott a bíróság előtt 

Akik tudtukon kívül lopott kelmét vásároltak
Nem mindennapi bűnügy foglalkoz

tatta a budapesti bűntotőtörvényszéket. 
Az érdekes eset szálai visszanyúlnak 
még az év elejére, amikor Beck Márta 
Dorottya uccai ruha szalonjában rájöt
tek, hogy valaki a női kosztümök leg
drágább anyagait rendszeresen lopkodja. 
A lefolytatott nyomozás megállapította, 
hogy a tolvaj nem más, mint a szalon 
egyik elárusító leánya, aki összesen l 
szilszkin, 9 biber prémet, azonkívül na
gyobb mennyiségű selyem kelmét lo
pott el.

A leány a rendőrségen töredelmesen 
bevallotta a lopásokat és egyben elmon
dotta azt is, hogy

a lopott holmikat olyan előkelő tár
sadalmi állású hölgyeknek adta él, 

akiket az üzletből ismert,
A budapesti királyi ügyészség a leány 

ellen többrendbeli lopás,
nyolc úri hölgy élten pedig orgaz-

Százkil enc venkét rendbeli okirathamisítást 
követett el egy Nláv altiszt 

Akit a nyomor vitt a bűn útjára
A héboru és azt követő idők egy ál

dozata állott, ma a törvényszék előtt 
nem kevesebb, mint 197-rendbeli okirat- 
hamisilással vádolva.

Ifj. Takó János, mint MÁV altiszt, az 
államvasutl alkalmazottak kedvezmé
nyes tüzelőanyag ellátását ellenőrző 
osztálynál volt alkalmazásban. Ezen be
osztása közben feltűnt neki, hogy egyes 
alkalmazottak, akik a kedvezménye* tü
zelőanyag kiváltásakor a fajárandósá
guk felapritásának és szén járandóságuk 
kövezetvámának diját feledékenységből 
elfelejtették lefizetni, később e csekély 
összegű dijakat pótlólag a járandóságuk 
kiutalásához használt nyugtán és utal
ványokon pótlólag is lefizethették. Ifj. 
JTakó János tehát Aktív személyek ne
vére nyugtákat dllitott ki, u felapritAs 
és kövezotvám diját lefizette, az aprítás 
szót aprított szóra javította kl» • kö* 
VBzetvám elé odaírta; ée szén, ráütötte

lattevőktől, csupán a döntésig, illetve 14 
napig kötelezettségben tartja őket. Pá
lyázatot hirdetnek a III. Tomplom ucca, 
Kiskorona ucca, Korona tér kocsiutjá- 
nak trakitfejkővel való burkolására. A 
bánatpénz ennél a munkánál csupán 30 
aranykorona. A I. Mártonhegyi útból 
kiágazó Névtelen ucca maadamszerü 
burkolására a szállítandó anyagokkal 
együtt hirdet pályázatot a főváros, a 
bánatpénz csak 175 aranyokorona. A II. 
Lánchíd ucca, Clark Ádám tér és a 
Lánchíd köz kocsiút burkolatának uj kö
vezésére 70 aranykorona bánatpénz mel
lett nyújthatók be ajánlatok. Pályáza
tot hirdetnek a VII. Semsey Andor 
ucca, Stefánia út, Gizella út rendelésére, 
a bánatpénz csak 2 millió. A fenti ver
seny tárgyalásokra junius 26-ig lehet 
ajánlatot beadni az ut és csatornaépí
tési ügyosztályhoz. Óbuda csatornázása 
is nagyobb lendületet vett, most, kezdik 
meg a Várhalom, Szemlöhegy és Apos
tol uccák csatornázását. Az erre vonat
kozó pályázat szombaton járt le és egy 
egész sereg ajánlat érkezett be a határ
időre éppen a kisösszegü bánatpénz kö
vetkeztében. Szombaton hirdették ki an
nak a pályázatnak az eredményét, amely 
az Andrássy ut, Kőrönd és Bajza ucca 
közötti szakaszának, valamint az Aréna 
ut keresztezésének javítására vonatko
zott. A munkálatot ifj. Helfenstein 
Károlynak adták ki, aki 891,848.000 ko
ronáért vállalta a munka elvégzését és 
6 évi jótállást vállalt.

daság címén indított bűnvádi el
járást.

Most foglalkozott ezzel az üggyel a 
budapesti büntetőtörvényszék Kraysell 
tanácsa. Az ügyészség nem emelt vádat 
a tolvaj leány ellen, mert a lány szülei 
az eset kiderülése után megtérítették a 
szalon tulajdonosnőjének a kárát és ez 
visszavonta feljelentését.

Nem ez történt azonban az orgazdaság
gal perbefogott úri nőkkel, akik ellen a 
vádat megszüntetni nem lehetett.

Az úri nők a főtárgyaláson egyértel
műen azzal védekeztek, hogy sejtelmük 
sem volt arról, hogy a vásárolt, kosztüm
anyagok lopásból származnak. A leányt 
az üzletből ismerték és a leány mint 
visszamaradt alkalmi Árut, aránylag ol
csón adta el nekik.

A bíróság, miután bebizonyosodott, 
hogy az úri nők jóhiszeműen jártak el, 
mindannyiokat felmentette az orgazda
ság vádja alól.

az állomásfőnök bélyegzőjét és az igy 
kiváltott fát és szenet fuvarokkal el
adatta. Ilyen módon a MÁV-nak mint
egy 30 millió kárt okozott, mert 197 drb 
hamis utalványt váltóit be.

Érdekes kortörténeti kép az, amit ifj. 
Takó János védőbeszédében elmon
dott.

— 1915-ben — mondotta Takó —• 18 
éeves koromban as iskola padjaiból ren- 
cigáltak el katonának. Az első harc
vonalban küzdöttem egészen a háború 
végéig. Amikor hazakerültem állást 
nem tudtam kapni, mert semmihez sem 
értettem, & hozzámtartozóimtól elsza
kítottak a megszállás folytán és én a 
legnagyobb nyomor előtt állottam. Vé
gül sikerült bejutnom a MÁV-Jipz őr
nek,ami félig katonai jellegű állás volt 
így olyan fizetést kaptam, hogy abból 
ugy-ahogy megéltem.
- Uralni Nős mter voltom &

k0r0”a havi Hűtésem volt 
Még lukast sem tudtam volna nbbm Uzc'J1j- ,S5“oncsérB " főnököm „gy Vrei 
n-odahelyméget engedett át „ekem S 
ott húzódtam meg családommal együtt 
De nem sokáig örülhettem a nyím» 
ómnak, mórt néhány hónap után el™ 

tek a lakásomat ós én az. neoára kert 
tóm. Hogy mégis valahogy eltartsa,n 
a csaladomat, délutáni különmunkát 
vállaltam: csomagokat dobáltam ki « 
vagónokból. **
~ aki egy mulatóban volt

föpincér, megbetegedett és én, mert á 
adta ogy szobáját, elvállaltam a holvet 
tesltését. Rettenetes munkát végeztem 
Reggel 7-töl délután 4-ig a MAV-rát 
dolgoztam, esto 8-tól hajnalig töpincér 
voltam. Alig álltam a lábamon, mert 
lakbért nem tudtam volna fizetni é, 
kellett a pénz, mert a gyermek folvton 
beteg volt.

Itt zokogva folytatta:
— Becsületes embernek születtem én. 

Csak annyit, kerestem volna, hogy szű
kösen megélhettünk volna belőle, sonse 
követek el én semmit. De tél volt, a gye-
rek beteg, éheztünk, mi más 
mint a bűn ...

— Ezért hamisítottam én 
kát, ezért lettem gonosztevő, 
zen lakást vettem, orvost*. 
fizettem és enni adtam a családomnak,

— Mást nem tudtam tenni. Érzem, 
hogy bűnös vagyok, do nagyobb bűnös 
az élet, mely neon tudott olyan viszonyo
kat teremteni, hogy tisztességes kere
setből tartsam el családomat.

Az érdekes ügyben kedden lesz 
let.

ité.

— Sikkasztó könyvelő. Ca.ro és 
Jelűnek budapesti szállító cég fel
jelentést tett a rendőrségen Reisz* 
mann Jakab nevű könyvelő ellen, 
aki az üzleti könyvek meghamisí
tásával 25 millió koronát sikkasz
tott. Bűnét beismerte. Letartóztat’ 
ták.

— Japánt gyilkol a kínai. Kantonból 
jelentik, hogy a japán kórház gondnokát 
egy kínai agyonlőtte. A japán konzul 
erélyes tiltakozást jelentett be és egy
szersmind felszólította Kantonban lakó 
honfitársait, hogy meneküljenek az euró
paiak negyedébe.

~ Gombamérgezés. Darabont Zsig- 
mond 27 éves mészárossegéd Csengcri 
ucca 20. számú házban lévő lakásán va
sárnap este gombát vacsorázott. A va
csora elfogyasztása után rosszul lett. 
Az orvosok gombamérgezést állapítottak 
meg. A mentők a Rókus-kórházba szál
lították.

ASTRA
BIZTOSÍTÓ RT

Világjellegü kötvénye 
külföldön is érvényben
biztoait szanatóriumi kezelésre műtét 

esetén, csoportos biztosítás: élet, tüx, 
betllréa és betegség esetére

ftmerlkal rendszer
Szabadmüffiorvos választás 
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A nóta vége
Elmondja; Kiss .Ferenc

Azoknak vádiratára, akik azt 
mondják, m tessék, Kiss Ferenc 
•újból onerett szín pádon játszik, Bu
dán, pedig hogy fogadkozott. hogy 
nem áll be az opereétisták sorába, 
felelem, hogy bocsánatot kérek, de 
Zerkovitz Béla és Sebestyén Géza 
barátom az okai, hogy ime ez a 
nóta vége és én újból operett színpa
don vagyok.

— De hu nagyon nézem a Budai 
Színkörben szinrekerülö Zerkovitz 
operett nem is operett. Daljáték, 
csak éppen nem operett, mert annyi 
szépség, annyi jó van benne, ameny- 
nylvel a mai operetteket nem igen 
szokták megajándékozni.

— Boldoguld Kacsóh Pongrác. aki 
Zerkovitz Béla barátja volt mondta 
mindig „A Zerkovitz operettben 
öröm lehet játszani, mert a színész 
'Áldja, hogy amit ö ma énekel a 
színpadon, holnap már szerte az 
országban énekelni fogják** és bi
zony az csak boldogság lehet, meg
indítani útját egy népszerű dalnak 
akár a színész, akár a szemző szó
széról.

— Hát én is örülök, hogy a Nóta 
végében játszom. Igenis örülök, 
mert tudom, hogy a „Nova vége** 
kezdetű dal, amely nekem a hatal
mas csokorba kötött dalok közül a 
legjobban tetszik, a premier, után 
már megkezdi pályafutását nem
csak az ország négy sorka, hanem 
a világ négy tája felé és jó azt úgy 
érezni, hogy ime egy sláger, ame
lyet én indítottam útnak.

— Ezt el kellett mondanom, ez az 
én védelmem... Úgy érzem a kö
zönség mellém áll majd a premier 
uKin. Egy véleményen leszünk.

A „Lili bárónő"
a Városi Színházban

A Városi Szinház vasárnap este fel
újította Martos és Huszka annakidején 
igen nagy sikert aratott operettjét, a 
„Lili bárónŐ“-t, amely először a Városi 
Színházban, majd a Blaha Lujza Szín
házban került színre, de hat esztendő 
óta megjárta a vidék ós a külföld szá
mos színházát.

A felújításon a közönség nagyon jól 
fogadta az operettet és nagyban méltá
nyolta annak szépségeit. A szereplők — 
egy kivételével — a régiek voltak, akik 
most is tehetségük legjavát, adták. Uj 
szereplő volt firvzkövy László, a szinház 
fiatal táncoskomikusa, aki pompásan 
beleillett az együttesbe.

* Táblás házak a Royal Orfeumban. 
Napról-napra zsúfolt nézőtér ejőtl; folyik 
lo a vendégszereplő Apolló-Szinház ra
gyogó műsora, melynek minden száma 
a szenzáeió erejével hat és tomboló taps
vihart arat. Három és félórán át muszáj 
nevetni, még a leggondterhescbb ember
nek is. És ezt a nagyszerű élvezetet min
denki megengedheti magának, mert a 
legdrágább jegy 50.000 korona és a lóg- 
olcsóbb 8000 korona.

* Kerti ünnepély Julius 2-án az Angol*  
parkban.

* A Lili bárónő Pécliy Erzsivel a. Vá
rosi Színházban. A kiváló primadonna 
visszatér néhány estére első nagy diada
lai színhelyére, a Lili bárónő címszere
pében. A többi főszerepet Sziklay, László 
Andor, liaskó Ilona, Sik Rezső játsszák. 
A Lili bárónő a mai, vasárnapi reprizen 
kívül o héten kedden, szerdán és csütör
tökön kerül színre a Városi Színházban.

* A Hadimuzeuin Javára Julius 2-án 
kerti ünnepély az Angolparkban.

* Egy rendkívüli siker körvonalai bon
takoznak ki a Nóta vége próbáin, ame
lyek már a megerősített ének- és zene
karral folynak az uj Budai Szinkör-ben. 
A kiváló főszereplők, Honthy Hanna, 
Kiss Ferenc. VlghAíancl, Kabós Gyula, 
Simon Marosa, Hamvas Józan, Szirmai 
Vilmos, Dénes György, Pethes Sándor, 
színészek és zenészek, diszlctezők ós sce- 
nikusok, rendező és karmester, — min
denki megfeszített lelkesedéssel dolgozik, 
hogy az új Zerkovitz—Bus-Fekete opo- 
rett szerdai bemutató előadása minél ra
gyogóbb. minél tökéletesebb legyen. Az 
uj Budai Színkör szerdai első bemutatója 
egy uj világsláger kiindulópontjának 
Ígérkezik.

SZÍNHÁZ
Színházi történetek

A primadonnák nem kapnak szerződést
Tavaly ilyenkor már megindult a 

szerzödtetési kampány és a direk
torok egymást túllicitálva igyekez- 
keztek maguknak tagokat, főként 
sztárokat szerezni. Egy-egy színész
nő vagy színész után elutaztak 
messzi földre, külföldi fürdőhe
lyekre, mert azt remélték, hogy a 
nyaralóhelv gondtalan világában 
könnyebb lesz megkötni a szerző
déseket. Szóval az elmúlt esztendő
ben ilyenkor valósággal forrott az 
igazgatói irodák katlanja, ma azon
ban nagy némaság borul a színhá
zak világára és eddig csak

egyetlen primadonnának és 
egyetlenegy bonvivánnak van 
szerződése, a többiek — a Nem
zeti Színház és Operaház tagjai 
kivételével — valamennyien 

szerződés nélkül állanak.
A szerencsés primadonna, akinek 
még áprilisban aláírták a további 
egy évre szóló szerződését: Billen 
Irén, a bonviván pedig, aki egy 
évvel ezelőtt hároméves szerződést 
írt alá: Tolnay Andor, mindketten 
a Fővárosi Opereltszinház tagjai. 
A többiekkel úgy áll a helyzet:

Petrás Sári Londonba megy.
Fedák Sári szeptemberben egy 

hónapig újra Pesten lesz és a fel
melegített „Antónia** címszerepét 
játsza majd a Vígszínházban.

Péchy Erzsi Párizsba utazik, nem 
lehetetlen azonban, hogy szeptem
ber elsején a Városi Színházba 
szerződik.

Eüpna $ppsl/e szerződött.
irthass Jucinak, K ólban Ildikó

nak. Honthy Hannának, Vaály 
Ilonának, Somogyi Nusinak, Viola 
Margitnak, Hajdú Etának még 
nincs szerződéit^ 'ÜfvÖs Gitta pedig 
úgy halljuk visszatér, a színpadra 
és a Városi Színházhoz szerződik.

A bonvivánok közül az egy Tol
nay Andoron kívül „csak Király 
Ernőnek van szerződése. Király 
Becsbe szerződött, de u többiek. 
Nádor Jenő, aki hir szerint a Fő
városi Operettszinházhoz szerződik 
László Andor, Galetta Férne. D*Ar-  
rigó Kornél, Kompóthy Gy.ula egye
lőre még szerződés nélkül állanak.•

Saljapin
300 milliót kér egy estére

Az egyik budapesti hangversenyvál
lalkozó az elmúlt esztendőben felkereste 
Saljapin impresszárióját és szerzödtetési 
ajánlattal kínálta meg a nagy orosz éne
kest. Saljapin akkor a következő üzene
tet küldte:

— Nincs maguknak annyi pén
zük, hogy engem meg tudjanak 

fizetni.
Azóta azonban nagyot fordult a világ 

és vagy a mi pénzünk szaporodott meg, 
vagy a Saljapin igényei lettek kisebbek, 
mert az elmúlt napokban a világhírű 
orosz művész elküldte impresszárióját 
Budapestre, hogy az egyik színházunk
kal tárgyaljon Saljapin vendégfellépései 
érdekében. Saljapin

öt estét akart garantáltatni ma
gának. esti négyezer dollár fel

lépti díjjal,
ami körülbelül háromszáz millió ma
gyar koronának felel meg.

Saljapin tehát másfélmllliárdot 
kért az öt esti vendcirszerep- 

lésért.
A színház igazgatója számolni kezdett 

és kiszámította, hogy helyárait az ötszö
rösre kellene felemelnie, hogy csak költ
ségeit behozza a vendégszerepléssel. To
vább már nem is gondolkozott, hanem 
Saljapin tavalyi, üzenetéi küldte el az 
impresszáriónak:

— Nincs nekünk annyi pénzünk, 
hogy Saljapint meg tudjuk fi

zetni.
így. tehát Saljapin, akinek az orosz

szovjet a „népéneken" címet adomá
nyozta, az idén sem látogat el hozzánk.

Eljött a kabarék kora
A szezon életének Utolsó napjait 

éli és most végnapjaiban a mai 
nehéz viszonyok között uj csodái 
produkált.

Eljött a kabarék konjunktúrája.
A kabarévá átalakult Vígszínház 
estéről-estére zsúfolt házak közön
sége előtt megy, a Royal Orfeum 
vendége az Apolló Szinház minden 
este tábla mellett játszik, a Rónai s- 
sance Szinház pénztára előtt való
sággal tolongnak az emberek, akik 
a csütörtökön érkező „Orosz Kék
madár** kabarét akarják látni, ügy 
látszik ez a kabaréláz ejtette gon
dolkozóba Sebestyén Gézát, a Vá
rosi Színház igazgatóját, aki most 
arról tárgyal, hogy

néhány napos vendégszerep
lésre szerződteti a Berlinben 
vendégszereplő néger színházat, 

amelynek csak a neve színház, de 
tulajdonképpen az is kabaré.

A négerek harmincötén vannak, 
akik közül tizenhat színész, tizen
négy jazzband muzsikus és öt szín
padi munkás. A színészek vala
mennyien énekes és táncos színé
szek, a zenészek mindegyike nyolc 
hangszeren játszik, úgy hogy a ti
zennégy muzsikus egy száztizenhét 
tagból álló zenekarnak felel meg.

Ha a Városi. Szinház és a ^égerek 
impresszáriója meg tudiiMt egyezői, 
akkor már c hónap végén látni fog
juk a színművészet legújabb csodá
ját, a néger színtársulatot a Városi 
Színházban. *'•

Kik pályáznak a Király Színházra 
Kik pályáznak a Király Szín

házra?
A kulisrák világéban ma egyébről 

sem beszélnek, mini arról, hogy ki lesz 
az a szerencsés, aki a Király-Színház 
bérletét megkapja. A fantázia termé
szetesen szárnyat bontott és a legtan- 
tasztikusabb hírek keringenek arról, 
hogy kik pályázták meg a Király-Szín
ház bérletét.

A Hétfői Napló munkatársa úgy érte
sül, hogy a KirálySzinházra eddig csak 
négy pályázó jelentkezett és pedig:

Lázár Ödön, a Király Szinház 
igazgatója,

Horti Sándor, a Városi Szinház 
tagja,

Keleti és Riebner, a Fővárosi 
Orfeum volt tulajdonosa’ 

és Meinhardt Kurf, az Angol 
Park tulajdonosa.

A kát utóbbi varieté céljaira akarja 
bérbevenni a Király-Színházat. ügy 
halljuk két olyan pályázó is jelentke
zett, akik mozivá szeretnék átalakítani 
a Király-Színházat. Ezek pályázatát 
azonban Csathó Kálmán dr. vagyonfel
ügyelő át sem vette.

A régészet
A. Magyar Sainház társalgójában uie- 

sélto Csortos Gyula.
A háború alatt meggazdagodottak 

világkörüli útjukban meglátogatták a 
londoni Brlttisli inuzoumot Is. A mú
zeum magyarázó lisztviselője a vendé
geknek megmutatta a Londonban pi
henő megkövesedett Fáraót is.

— ötezer éves halott — _ magyarázta, 
amire a meggazdagodotfné nagyot só
hajtva felelt:

— Istenem, hogy múlik az idő!

Rejtvény
A Király Színházban már napok 

óta törik a fejüket egy rejtvényen, 
de bizony nem tudják megfejteni. 
Somogyi Nuei, Vaály Ilona, Bérky 

Lili, Sándor Gizi, Rátkay. Kerlésá, 
Szirmay, Latabár, Gallay a rejt-, 
vényfejtök, s megfejtés azonban 
sehogysom megy. Ide adták hát a 
Hétfői Naplónak, hátha meg tudja 
fejteni a mi olvasó közönségünk. A 
rejtvény a következő:

Nem lehetek
y M 1925*  julius 22.

a felesége

Aki megfejti, a megfejtést küldje! 
be a Hétfői Napló szerkesztőségébe! 
(Rökk Szilárd ucca 3.), ahol a meg
fejtők között sorsolást rendezünk Ó4 
a szerencsés nyerőt megajándékoz
zuk Rátkau Márton' autogrammo® 
fényképével. Az eredményt a jövő 
számunkban közöljük.

A Hétfői Napló múlt számában: 
közölt rejtvény helyes megfejtésev 

„Jöjj vissza ifjú csókos nyár',*  
Megfejtették hétszáznegyvenen. Alj 
sors a megfejtési jutalmat — két 
jegyet a Városi Szinház bármelyik 
előadására — Weinberger Dórának 
juttatta, aki a nyereményt bármesj 
lyik délelőtt átveheti a Hétfői Napló: 
szerkészt őségében.

* Száz színész és artista lép fel Júliusi 
2-án a lladiniuzeum Javára rendezett*  
kerti ünnepélyen.

* A Vígszínház nyári kabaréját a hét, 
minden estéjén megismétlik. Kezdete 8‘ 
órakor.

* Nemzetközi divatrevü julius 2-án az 
Angolparkban.

* Hétfőn Ptaslnszky Jozefin felléptével: 
a Hasis kerül színre a Városi Színház
ban. Az Operaház kiváló primaballerl*  
núja Salabert. a híres párisi zenemű
kiadó kívánságára lép fel a nagysikerű 
pantomim rcprizén, mert a női főszere*  
pet ő fogja kreálni a Haéis párisi prc« 
mierjéu. A Hasis után Lukács Sári fel
léptével a Parasztbecsület kerül színre.

* Mindek! filmezik julius 2-án az An« 
golparkban. ’l

A kis huncut bemutatója a Várost 
Színházban. Szombaton, junius 27-én uiu*  
tatja be Sebestyén Géza művészgárdája 
Jean-Gilbert-nek, a Hermelines nő, Ma
rinka a táncosnő és annyi más világ*  
hírű operett szerzőjének Berlinben és a 
külföldi színpadokon óriási sikert ara
tott uj operettjét, a Dic kiélné Sün*  
derin-t, amely Faragó Jenő fordításában 
A kis huncut címmel fog szinrekcrülni< 
Az uj Gilbert-operett, akár a Dolly, pél
dátlanul mulatságos librettója a legjobb 
bohózatokkal vetekedik; zenéje jókedvű, 
pompás slágerek bokrétája. A híres új
donság vezetőszerepeit ugyanazok játsz*  
szák, akik a Dolly-t oly rendkívül 
sikerre vitték: a kedves ifjú Mólnál*  
Vera és a kitűnő Sziklai József. A többi 
főbb szerep Horti Sándor, Lakatom 
Ilonka, Cselényi József és Sárossy An
dor kezében van. Rendező Sik Rezső, 
karnagy Stefanidesz Károly. A jegyeket 
már mai nap is kezdi árusítani a Vá
rosi Szinház jegypénztára és a jegy*  
irodák.

* Futurista táncpalota julius 2-án a*  
Angolparkban.

* A hét és az egész nyári szezon mű
vészi eseménye a Kékmadár Kabaré 
csütörtökön kezdődő vendégjátéka a Be- 
nassance-Szinhdzbau. Jusnijék ezúttal 
még a szokottnál is nagyobb művészi 
szenzációkkal fogják meglepni a buda*  
pesti közönséget. Műsoruk teljesen uj, 
sőt több uj műsor válogatott kivonata. 
Konferanszié: Jusnij igazgató. Szenzá
ciós uj díszletek. A legnagyobb művészi 
élmény és a legszellemesebb mulatság. 
Jegyek már kaphatók a Renaissanco- 
Szinház pénztáránál és az összes jegyi
irodáknál.

* Rádióhangverseny julius 2-án Jl 
lladiniuzeum javára rendezett kerti iln*  
nepélyen «z Angolparkban,

* Julius 2-án vivóbajnokok alkalmi 
mérkőzése az Angolparkban.

SZIGET SZÍNPAD MOZI
(Alsó Margitsziget)______________

MOZI ÉS KABARÉ

A legszebb asszony
cimil filmattrakció

Személyesen fellépnek: StAsz fia, Dénes György, 
Pethes Sándor, Hercegh Albert

Holyárak 10000 K-tól 30000 K lg 
Előadások kezdete: 8 és 8/<10 órakor
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Tíz NSC 
nemzetközi 

uszóver senye 
X JJJ TVE bafnok vlzlpolő- 

csapatának nagy golardnyú 
győzelme a bécsiek felett

A kcllomotlen, esős idő ellenére is ha
talmas közönség kereste fel a Császár
fürdő uszodáját vasárnap délután, ahol 
az uszókoalicló első nemzetközi úszó ver
senye zajlott le az NSC rendezésében.

Mint minden versenyt, ezt is az egri 
fiuk dominálták.

A 100 méteres gyorsuszásban Bárány

István beállította a magyar rekordot.
Sz/p győzelmet arattak az egriek a 

3X66% méteres I. osztályú vegyes stafé
tában is, legyőzvén az NSC-t és a III. 
kér. TVE-t.

Ezel szemben a 100 méteres hátuszás- 
ban Bitskey II. vereséget szenvedett 
Barthn Kár oly tői.

Meglepetés volt Sípos Manci győzelme 
klubtársnője: Dénes Irén fölött a 100 
méteres hölgygyorsuszásban. A kitűnő 
hölgyuszó országos rekordot javított.

Pompás győzelmet aratott vizipóló- 
bajnokcsapátunk; a III. kér. TVE 

a bécsi IWASC fölött.

Bészletos eredmény:
200 méteres mclluszóbajnokság. 1. Jung 

Frigyes (NSC) 2:58.6 mp. 2. Bitskey Zol
tán (MESE) 3:0.6 mp. és Fricdborger 
(IWASC) holtverseny.

100 méteres hátuszás Argentor vándor
díj. 1. Bartha Károly (NSC) 1:16 mp. 2. 
Bitskey Aladár (MESE). 3. Klausz József 
(MTK).

100 méteres hölgygyorsuszds. 1. Sípos 
Manci (NSC) 1:29 mp. 2. Dénes Irén 
(NSC).

100 méteres gyarsuszús I. oszt. 1. Bá
rány Istán (MESE) 1:1.8 mp. (Országos 
rekord beállítva.) 2. Gáborfi Antal (NSC) 
1:04.2 mp. 3. Magyar (MTK).

100 méteres hölgyuszás. 1. Stqin,er Lili 
(NSC) 1:45.2 mp. 2. Wagner Olga (FTC).

Műugrás. 1. Nagy Károly (FTC).
300 méteres hölgyuszús. 1. Dénes Irén I 

(NSC) 5.-4Ö.1 mp. 2. Sipos Manci (NSC) 
ö:50 mp. 3. Rcichl Nóra (MAC).

3X0ö méteres I. oszt, vegyes staféta. '
1. MESE (Bitskey I., Bitskey II., Bá- I 
rúny) 2:25 mp. 2. NSC a) csapata. 3. III. I 
kér. TVE.

Az Argon tormű vek vándordíját a 
MOVE Egri SE nyerte 11 ponttal az 
NSC 9 pontja ellen.

VIZIPŐLÓ.
III, kor. TVE—IWASC (Bécs) 12:0 (4:0) 
t Biró; Speisegger Ernő.

A gyenge képességű bécsi együttes el
len fölényosen győzött a magyar bajnok
csapat. A gólokat Keserű, Hlavacsek és 
Czelle lőtték.

NSC—MTK 4:3 (2:1) 
Biró: Keserű Ferenc,

záró előadásai a személyzet 
Javara I

ALICE TERRY és RAMON NOVARRO 
főszereplésével

MOTAURI
Jackle Coogani

A flandriai fiú
Előadások kezdete: .4, 6, 8 és 10 érakor

Sí wXmtt árai feltűnést keltenek
HS‘ vAxonelpSk szürke is leh«,
__ütemekben, legtöbb gyártmány .........

FcM. gg.rmekclpa klttülö Kft 
bőségben és lezonban _ ______ I* -

rzbiekben, legtöbb gyártmány .. ... 155 ezer

110 ezerTení.M .Torna -
vörös gumitalppal, extra 1-a minői 
Síé, fehér, leket-, szürke, barna ina
színekben, sarokkal ................... 11)0 erer

’SS! 155 ezer
IM| - - ■ ... ...

190 ezer
•■andftiok extra I-a minöséü

Hócipők mindenféle HvS’bTn “
tornatrikó HO. eredeti «tvld « ”i/s nben ®°»

SPORT
7T Slavia legyőzte az 
MTK-t Elberfeldben

Slavia—MTK 2ti (1:0)
n német futballszövetség letiltotta a mérkőzést, 

amelyet ennek ellenive is megtartottak
A jnuári esőzés miatt elhalasztott el- 

berfeldi MTK—Slavia-találkozás uj ter
minusa tegnap volt. A középeurópai 
futballvilág ismét összejött vasárnap a 
hatalmas elberfeldi stadionban, hogy 
tanúja legyen a magyar ós a cseh baj
nokcsapat első háború utáni találkozójá
nak.

Az MTK annak rendje és módja sze
rint elutazott Elberfeldbe és minden elő
készületet megtettek a mérkőzésre, midőn 

szombaton váratlan meglepetésként 
befutott a Magyar Labdarugók Szö
vetségébe a német futballszövetség 
távirata, amelyben tudatja, hogy a 

mérkőzést letiltja.
A szövetség azonnal intézkedett ugyan

M MJIC szenior nyolcasa 
legyőzte a Pannóniát 
H Jubileumi Nyolcast a Pannónia nyerte

ünnepi külsőségek között folyt lo va
sárnap a MAC nemzetközi jubileumi re- 
gattayersenye a Margitsziget pesti Du- 
naágában. Az ünnepi regattának nem
zetközi jellegét a Rudeonverein Briinn 
startja adta meg. A bécsi Pirat még 
szombaton lemondotta startját.

Nagyszámú nézőközönség töltötte 
meg a zászlódiszben pompázó nézőteret. 
A közönség között ott láttuk társa
dalmi életünk szinejavát.

A legszebb verseny a szezon nyolcas 
küzdelme volt, amelyen a MAC szép 
győzelmet aratott a Hungária ós a Ru- 
dornvéréin Briinn evezősei felett.

Ujitás volt a vadevezősök versenye, 
amelyet — ugy hisszük — ezután min
den regattán viszont fugunk látni: 

Részletes eredmény:
1. Jubileumi nyolcevezős verseny. 1. 

Pannónia. 2. MAC (V/3 hajóhoesz).

Jól szerepeltek 
az MTK cseh, atlétavendégel 

Jlz MTK nemzetközi atlétikai versenye 
A tegnapi napon léptek első Ízben ma-1 faluezky .FTC), 
yar salakpályára. Két csehszlovák at-1 600 méteres e'“ - —gyár ___________ ____ ___________ _

léta vendégszerepelt nálunk és adott 
nemzetközi jelleget az MTK atlétikai 
viadalának. Egyik sem vérbeli cseh. Az 
egyik Willy Schindler némot-oseh, a 
másik Koszcsák József, ogy magyar 
származású kassai flú. Csak az egyiknek 
sikerült győznie. Schindler az 1000 mé- 

I teres Duna-dijban legyözto Rózsát, míg 
I Koszcsák Orosztól szenvedett vereségét 
5000 méteren.

i A versenyt egyébként jó eredmények 
jellemezték. Fluck (liaggambi) 11 mp. 
alatt győzte le Hajdút 100 méteren, míg 

í “. 2.00'.n8 síkfutásban Somfai 25.8 mp-cs 
kitűnő idővel győzött A diszkoszvetés
ben Egri 43.20-at dobott.

Részletes eredmény:
Diszkoszvetés. I. o. előny verseny: 1. 

I Egri (MAC) 43.20 cm. (előny nélkül). 2. 
| Somfai (MAC) 40.81 cm. 3.5 ni. o.

200 méteres gátfutás: 1. Somfai .MAC) 
I 25.8 mp. 2. Pallagliy (BBTE) 27.2 mp.

HOO méteres síkfutás, ff. o. 1. Sznbad- 
kny (FTC) 4.26 mp. 2. Pakurái- (FTC) 
4.30.2 mp. 3. Palvin (MTE).

1000 méteres síkfutás: 1. Seliindlor 
(Sparla, Prága) 2.36.6 mp. 2. Ilózsa 

I (MTE). 3. Fonyó (MTK).
Magasugrás: 1. Farkas .MAC) 160 cm. 

(W. O.)
rnnU^íf"™ 1- Baggambi
(BBTE) 11 rnp. 2. Hajdú (FTC) 11.1 mp.
3. Juhász (MAC).

4-srer S00 m-es II. o. staféta: 1. FTCa) 
8.4a.3 mp. 2. MTK 9.003 mp. 3. FTCb).

ooo méteres elönyverscny: 1. Deák 
(lóstul) 30 mp. 2. Nagy (FTC) 36.2 mp.

110 méteres gátfutás: 1. Muakát MTK ten ' wui/wiuí. .i. niiuSKat MIK l'enszki Timári 1167 mp. 2. Somfai (JUCJ.16.7 mp. 8, Ujjaik Upau rijtt,

osak táviratilag, a mérkőzés lebonyolí
tását azonban megakadályozni már nem 
tudta, mert a móg januárban súlyos 
kárt szenvedett elberfeldiok nőm tehet
ték ki magukat újabb súlyos károknak és

a mérkőzést vasárnap megtartották.
A meccsről lapunk zártáig csak szűk

szavú táviratot kaptunk, amely szomorú 
szenzációval szolgált részünkre:

A tartalékos, Orth nélkül kiállt MTK 
2:1 (1:) arányú vereséget szenvedett 

a prágai bajnokcsapattól.
Anémet futballszövetség tilalma foly

tán Bauwens dr. kölni biró természete
sen lemondott a mérkőzés vezetéséről és 
a mecset angol biró vezette.

Szenior nyolcevezös verseny, 1. Hun
gária. 2. Rudernverein Brünn.

Kormányos négyevezős verseny. (II. 
o.) 1. MAC. 2. Rudemverein Brünn. 3. 
Nemzeti H. E. A Pannónia feladta a 
versenyt.

Újonc nyolcevezös verseny. 1. Hun
gária. 2. MAC. 3. Pannónia.

Kormányos négyes. I. o. 1 Hungária.
2. Pannónia. 3^ hossz.

Szenior egyes. 1. Szendey (Nép tun). 2. 
Grosz Andor (Duna).

Junior négy evezős verseny. 1. Váci 
SE. 2. RÁC.

Kormányos dubló. 1. Schőn fivérek, 2. 
Misi fivérek.

Kormányos négyes vidékiek részére.
1. Váci Evezős Egylet. 2. MOVE Eszter
gomi HE.

Katonai verseny. 1. Győri utászzászló
alj.

600 méteres előny verseny: í. Horváth 
(MTK) 1.31.5 mp. (18 m. e.). 2. Kelemen 
(Postás). 3. Balázs (Postás).

Hármasugrás, élönyverseny: 1. Kovács 
(BEAC) 1400 cm. (150 cm. e.). 2. Farkas 
(MAC) 1379 cm. .150 cm. e.).

5000 méteres egyéni és csapatverseny: 
Egyénileg 1. Gross (MTK) 16.01.8 mp. 2. 
Koscak (Sparta, Prága) 16.04.3 mp. 3. Ki
rály (ESC) 16.12.9 mp. Ccapatverseny- 
ben 1. MTK 33 pont. 2. ESŐ 47 pont. 3. 
FTC 79 pont.

200 méteres síkfutás: 1. Hajdú (FTC) 
22.8 mp. 2. Barsi (BBTE) 23 mp. 3. Réti 
(MTK).

X Eldőlt az alsóbbosztályu futballbaj- 
nokságok sorsa. Vasárnap bonyolították 
le az alsóbbosztályu bajnokságok dön- 
tőmérkőzósoit a lóversenytéri pályán. A 
III. ostázlyu bajnokság két csoport
győztese: az URAK és az ETSC küzdel
méből utóbbi került ki győteszcai 3:0 
arányban. A harmadik helyért vívott 
küzdelemben a Tets vérit ég meglepetés
szerű veszteséget szenvedett a Világos
ság csapatától. A IV. osztályú bajnok
ság döntőjében a Cipészek 3:1 arány
ban győzték le a Kalaposok csapatát.

A Budapest-Gyöngyös- Budapest 
közötti kerékpáros távverseny. Vasárnap 
bonyolította le a Kerékpáros Szövetség 
a Budapest—Gyöngyös—Budapest kö
zötti kerékpáros-távversenyt. A szép 
turaversenyt a Jóbarátok nyerték meg 
o óra 46 perc alatt. A győztes csapat 
tagjai: lleíchert, Bouska I., Bouska II. 
Második a TTC csapata (Magyar, Ho- 
renszki, Tímár) lett a Jóbarátok máso-

Feledi Pál dr. 
győzött a motor- 

kepékpápos hegyim 
vepsenyen 

n mellékkocsis motos.vei.sessgs 
Hafés Imre nyeote

A Jánoshegyen bonyolították lo vasár 
nap a motorkerékpáros hegylversMjt’ 
58 netezos érkezott a versenyre és a be" 
neyzettek tulnyomórésze starthoz is állt 
1 v £ klIom<ftores távú versonyeu Fe- 
ledi Pál dr., asz osztrák Tourist Tronbv 
győztese futott keresztül a célon Sun 
Mrvei> 6:4

Feledi dr. után Balázs László, (Sün 
boám) ugyancsak az osztrák Tom™t 
«0Uymn?teSO-él'tt<S1 “ 1CKj<'bb « 
(o . 14 mr>.), inig harmadik Urbaclt 
László (A. I. 8.) lett, 6 :15 mp. alatt.

A mellékkocsts motorkerékpárok ver. 
senyében Hajós Imre (Sco(t-motor) gyö- 
XJmn2) előtt.’" a,a“’ Ist'“

A versenyt szép közönség élvozto vé- 
[e?t!íirséK “7. útvonalat a verseny 

előtt elzárta. A mentők nagy készült
séggel vonultak ki, bár szerencsétlenség 
nem történt. b

A versanybiróságban Jakab Tivadar 
és Kirchncr Béla ültok a Királyi Ma
gyar Automobil Club képviseletében 
míg a klub hivatalos képviseletét Szel- 
nar Aladár dr. és Fábry Oszkár látták

| Különféle ajándékokl|

Minden vevő ajéndtkot kap I

Cikkeink olcsóságáról
győződjön meg!

Műsolyem harisnya (kis 
hibával) .......................

Fátyolharisnya...................
Strapaharisnya..............
Karlsbadi kesztyű....... .
TÍBzta selyemkesztyü 
Hímzett csíkos zokni 
Férfi cérnakesztyű .. 
Pouplín-Ing 2 gallérral 
Panama apacs-ing... 
KayémeUű ing, 2 gallérral 
Zefír rövidnadrág............ .
Divatböröv................. ~~~
Selyem magánkötö I” “ 
Bécsi puhagallér ....... . ..
Fürdőtrikó (nöl dlvatfazón- 

ban) ................................
Klott fürdőruha (dlvat- 

fazónban)....................
Úszónadrág....................
Férfi atlétatrikó ............. J
Gumi fürdösapka (dlvat- 

fazón ...............................
Gyormektrlkó, 1. szám ..1 
Gyermekzokni, 1. szám ... 
Dlvatornyé férfi vagy nöl 
Hímzett csipkés batisztlng 
Sifón nöl ing ....................
Hímzett CBlpkés hálóing 
Hímzett batisztnadrág kom

biné ...............................
Trikóselyem-komblné.........
Erős pamutvászon m-ként 
Erős angin m-ként .........
Kanavász (ágynoműre) ... 
Angol batisztsifón.............
Függöny elemin, 160 szél. 
Konyhatörlö ....................
Műselyem ruhaanyag.........
Tetra törülköző ..............
Trikóselyem 140 cm széles

korona

28.800

9.900 
13.000

6.500 
99.000 
32.400 
27.500 
74.300

29.000
26.300
7.300

22.500
29.500
14.500 

. 20.500 
148.000 
106.000
88.000
33.500
18.500
25.300
4.300

128.000
18.SOO
28.600

AUTÓBUSZOK
16 és egy 30 személyes elegáns kivitelben

TEHERAUTÓK
nagy választékban
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IV.

Reiss Jenő dr
Teljes elméleti felkészültséggel, 

doktori diplomával a zsebében a 
Hitelbanknál kezdte meg közgaz
dasági tevékenységét, s nagy tu
dással párosult vasszorgalmával, 
úgyszintén kiváló szervezőképessé
gével csakhamar magára vonta 
bankja vezetőinek figyelmét, akik 
a legteljesebb bizalommal honorál
ták a tehetséges fiatal tisztviselő 
kiváló képességeit, melyeknek 
külső eredménye gyanánt Reiss 
Jenő dr. a háború alatt a Haditer- 
mény Rt. egyik igazgatója lett. 
Ebben a pozícióban vált szélesebb 
körökben is ismertté Reiss Jenő 
dr. neve és munkássága, s ebben a 
pozícióban nyílott alkalma arra, 
hogy szervezőképességét megfelelő 
keretek között érvényesítse. De al
kalma nyílott arra is, hogy bete
kintést nyerjen a kötött gazdálko
dási rendszer egész gépezetébe, 
meglátta a mesterséges eszközök
kel elfojtott gazdasági lehetősége
ket, s számot vetett a háborús gaz
dálkodás leépítésekor előálló uj 
helyzettel. Ezeknek a megismeré
seknek és tapasztalatoknak birto
kában csak természetes, hogy az 
ország első nagybankjai által ala
pított külkereskedelmi vállalatnak 
ő került az élére, sőt — ezt mond
hatni — az alapítás egyik fontos 
mozgató.volt, hogy Reiss 
Jenő dr. képességei számára méltó 
tér és alkalom nyíljon. Reiss Jenő 
dr. valóban be is váltotta a hozzá
fűzött reményeket, mindig ós min
denütt első volt az export-import 
sanszok felismerésénél és kihasz
nálásánál, s az a nagyfokú biza
lom, mellyel a külföldi tőkések ta
lán elsőként tüntették ki az ő sze
mélyét, lehetővé tette, hogy a veze
tése alatt álló vállalat eredeti 
progromját kibővitse a kereske
delmi közvetítés mellett az ipar
fejlesztésre is. Ma, amidőn az 
Európa-szerte dühöngő gazdasági 
válságok nem egy régi céget, s 
nem egy régi, negynevii közgazda
sági vezérférfiut ingattak meg po
zíciójában, ma, amidőn bealkonyo. 
dott a konjunktúra képzelt nagy
ságainak is: kétségtelenül megál
lapítható, hogy Reiss Jenő dr. 
minden tekintetben kiállotta a 
tiizpróbát, s azok közé a kevesek 
közé emelkedett, akik sziláid osz
lopai lesznek az újjászületésre 
váró magyar gazdasági életnek. 
Ezt a meggyőződést juttatta kife
jezésre a legutóbbi kamarai vá
lasz: ás is. mely fteiss Jenő dr.-t a 
levelező tagok sorából a rendes ta
gok sorába iktatta, annak doku
mentálásául, hogy munkásságára 
az érdekképviseleti életben száz
százalék erejéig tart igényt, (fi.)

Pártollak a hapal Ipart!

M is Muri
pamutszöTet- és hélÉsÁranagykereskedök

A Budapest-Warnsdorfi 
Pamutszövögyár R.-Társ. 
egyedárusitói lerakata.
Budapest V, Zrínyi ucca 15 «

Nagy nézeteltérések 
a fővárosi hitelezőknek 

szindikátusában
Ma tárgya’^ Brüsszelben a hitelezők s itt dől el az 

% Isságok rendezésének kérdése
Szabó Imre dr tisztifőügyész nyilatkozata

értel-
30-ig 
kül-

a 
a

Megírta a Hétfői Napló, hogy a 
bázeli ideiglenes egyezmény 
méhen a fővárosnak junius 
kellene véglegesen rendeznie 
loldi tartozásait. A. mai napig azon
ban nem jött értesítés arról, hogy 
ténylegesen megindulnak-e a lió vé
gén a végleges szerződés megköté
sére irányuló tárgyalások s e tekin
tetben a helyzet most teljesen bi
zonytalan.

Néhány nappal ezelőtt
bizalmas közlés érkezett a kül
földi hitelezőkkel kapcsolatban,

amely érthető izgalmat keltett 
városházán. A főváros ugyanis 
tárgyalásoktól különállóan állandó 
összeköttetésben van a hitelezőkkel 
és az azokhoz közelálló körökkel, 
miután minden hónapban pontosan 
fizeti az ideiglenes szerződés értel
mében a minimális havi 200 milliót 
s úgy az átutalás, mint az elismerés 
alkalmával a főváros és a hitelezők 
ismertetik a helyzetet, illetve érdek
lődnek bizonyos dolgok iránt. A na
pokban azután a főváros vezetői a 
hitelezők bizalmasai köréből olyan 
értelmű közlést kaptak, amelyből 
arra lehet következtetni, hogy a hi
telezők szindikátusa kebelében

a különböző nemzetiségi! hitele
zők között komoly nézeteltéré
sek támadtak, amelynek követ
kezményei még kiszámíthatatla

nok.
A hitelezők szindikátusa ugyanis, 
amelyben mint köztudomású, néniét, 
svájci belga, angol és francia ban
károk foglalnak helyet — a bizal
mas közlés szerint —, a közelmúlt 
napokban előzetes megbeszélésre ül'.' 
össze, hogy megtárgyalják azokat az 
elvi kérdéseket, amelyek alapján

Budapestet a tartozások végle
ges rendezésére szorítják.

A hitelezők között ezen
a megbeszélésen nagy differen

ciák támadtak,
miután a hitelezők egyik csoportja 
azt az álláspontot vallotta, hogy az 
előttük fekvő jelentések szerint 
Budapest anyagi helyzete és fizető
képessége elég kedvező s

igy súlyosabb feltételek mellett 
követelhető a magyar fővárostól 

az adósságok visszafizetése, mig a 
hitelezők másik része az ellentétes 
áláspontra állott s azt hangoztatta, 
hogy Budapest pénzügyi viszonyai 
eléggé ziláltak, tehát méltányos, sót 

enyhe feltételek megállapítását 
követelte.

A két ellentétes álláspontot az ed
digiek szerint nem sikerült egymás
hoz közel hozni ás a hitelezők mind-

WARENHAUS VIBH
MARIAHILFERSTRASSE85-8T HLLH 

SObIDESTES, BlblilGSTES KAUFHAUSZ WIEN

Fogászat-dentist
ÍHÍíiuííib>iiiinani>iaa;»M>u>»"|»i>>^>

MARFAI ARTÚR

két csoportja kitartott fent ismer
tetett álláspontja mellett. A két cso
port tagjai közötti állítólagos mély 
szakadék miatt

nincs kizárva az sem, hogy a 
hitelezők szindikátusa felbomlik

s a főváros minden egyes nemzet 
hitelezőivel külön-külön lesz kényte
len megálapodást kötni a tartozá
sok visszafizetésére vonatkozóan. 
Azt beszélik, hogy a súlyos feltételű 
adósságrendezést a belgák, franciák 
és svájciak kívánják, niig az an
golok és a németek a méltányosság 
mellett tartanak ki.

A Hétfői Napló munkatársa fel
kereste Szabó Imre dr. tiszti fő
ügyészt, aki a fenti hírekre vonat-

a malomipar a túlzott 
vámvédelem ellen

Bacher Emil a malomkartel elnökének nyilatkozata
Lapunk mull számaiban ismertet

tük Szurday Bobért, a Magyar 
Textilgyárosok Országos Egyesülete 
alelnökének. Kende Tibor, a Magyar 
Vasmüvek és Gépgyárak Egyesü
lete ügy vezető-igazfcat ójának ' és1 
báró Kobncr Adolf, a Magyar Ve
gyészei i Gyárosok Egyesülete elnö
kének nyilatkozatait, melyek azt ta
núsítják, hogy a. gyáripari érdekéit-, 
ség vezérei is kezdik lassan-lassan 
belátni azt, hogy nem a behozatal 
erőszakos leszorítása, hanem a kivi
teli lehetőségek céltudatos fejlesz
tése. tehát az u. n. nyitott, kapu po
litikája felel meg a gyáripar érde
keinek is.

Hogy az iparvédelmi intézkedés
nek nevezett túlzott vámvédelmi 
politika éppen a régibb, patinás tör
ténelmi múlttal biró iparágak hely
zetét neheziti, azt tanúsítja

BACHER EMIL,
a Vidor ia Gőzmalom vezérigazga
tójának alábbi nyilatkozata:

— A túlzott, vámvédelem követ
kezményei máris jelentkeznek és 
károsan kezdenek hatni egyes ed
dig erős és verseny képes gyár
ipari ágakra (malomipar, szesz
ipar). E káros hatást nemcsak a 
kereskedő és a gyáros, hanem a 
bankérdekeltség is megérzi, mert 
hiszen az ipari és kereskedelmi 
vállalatok nagy része a bankok 
érdekköréhez tartozik.
— A magyar malomipar nehéz 
helyzetének, a stagnáló lisztki vi
telnek is főleg a íiatalabb ipar
ágak erős vámvédelméhez való 
merev ragaszkodás az oka. mert

kozóan a következő nyilatkozatot 
tette: , ■

— Hivatalos értesülésem nincs 
arra vonatkozóan, miszerint a fővá
roshoz csakugyan érkeztek-e volna 
olyan hírek, melyek a külföldi hite
lezők körében támadt bizonyos dif
ferenciákról számolnának be. Be
szélni, pletykálni azonban én is hal
lottam ilyesféléről és nem tartom 
lehetetlennek, hogy ezek r nézetel
térések valóban fenn is állanak. A 
mi fülünkbe is eljutott, hogy a hi
telezők egy csoportja nagyon ró
zsásnak látja a mi helyzetünket s 
eme véleményéhez képest kívánja a 
végleges szerződés feltételeit is 
megállapítani. Úgy értesülök külön
ben, hogy ma,

hétfőn, junius 22-én a hitelezők 
Brüsszelben összülést tartanak, 

miután már teljesen áttanulmányoz
ták megbizottaiknak jelentéseit s 
lehet .hogy ezen az ülésen dől el, 
miképpen tartozunk majd eleget 
tenni kötelezettségeinknek. Én remé
lem, hogy a hitelezőkön a méltá- 

I nyosság, a belátás lesz úrrá s ha a 
megbízottak szakjelentése hűen vá
zolja Budapest pénzügyi helyzetét s 
ha a hitelezők ennek alapján állít
ják fel feltételeiket, úgy nincs okunk 
aggodalommal nézni a közeledő tár
gyalások elé.'

megnehezíti oly kereskedelempoli
tikai megállapodások megkötését, 
melyek hivatva volnának a ma
gyar liszt pozícióját a volt mo
narchia államaiban hagyományai
hoz' méltón biztosítani. Eddig 10 
állammal folytatunk kereskedelmi 
szerződési tárgyalásokat, de a 
piindkét részen mutatkozó protek- 

. cionista tendencia miatt csak egy 
lett perfektuálva. (A magyar-Jcu- 
gyei szerződés.)

— Hogy ezt a gyáripar hivatott 
régi vezérei is elismerik — mutat 
reá találóan Bacher Emil — ezt 
tanúsítja Gratz Gusztávnak, a 
GYOSz volt igazgatójának a 
Tőzsdeklubban tartott előadása, 

amely erélyesen szállt szembe a 
vámvédelem túlzásaival.

Gratz Gusztávról nem lehet azt 
mondani, hogy nem pártolja a 
magyar gyáripart, hiszen éppen 
mi tudjuk legjobban, hogy milyen 
meleg támogatásban részesítette 
a malmok érdekeit az őrlési for
galom megszűnte következtében 
előállott nehézségek idején. De 
éppen azon • tapasztalatokból, me
lyeket akkor merített, fakad az a 
megértés, mellyel a magyar gaz
daság összes szükségletei iránt és 
nem egyoldalúan érez.
Itt említjük meg. hogy Bacher 

Emil értesülésünk szerint a magyar
oséit kereskedelmi szerződés ügyé
ben Ferenczy Izsó miniszteri taná
csos elnöklete alatt tartott bizalmas 
értekezleten is igen erélyesen szál
lott szembe a túlzott protekcionista 
tendenciákkal és reámutatott arra, 
hogy újabb iparágakat néni szabad 
mértéken túl kedvezményes elbá
násban részesíteni a szerzett jogok
kal biró régibb iparágakkal szem
ben és

Bacher álláspontját támogatták 
a mezőgazdasági érdekeltség 

képviselői is,
kik szintén méltányolják a lisztki
vitel ügyének fontosságát. Egyéb
ként most lépett életbe az uj cseh 
lisztvám. amely teljesen meg fogja 
bénítani a magyar liszt verseny
képességét a cseh piacon, hacsak 
sürgősen létre nem jön a kölcsönös 
méltányosság alapján a magyar- 
cseh kereskedelmi szerződés.

WEISZ SÁNDOR ÉS RÓNJ4 
l’osxtó- és bélésárunagykereskcdés Budapest, I 
V. HerMlet, Arsny János ucca 22.
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Be kell terjeszteni 
a vámelőjegyzési 

raktárak elszámolásait
A fővámhivatal felhívása
■ raktártulajdonoaokhoz

'A budapesti m. kir. fővámhivatal 
előjegyzési osztálya felhívta az ösz- 
szes előjegyzési raktártulajdonoso
kat, hogy 1925 első félévi leszámolás 
megejtése céljából leszámolási beje
lentéseiket — 3 példányban — és a 
leszámoláshoz szükséges árubeval- 
Jásokat legkésőbb julius hó 8-ig 
nyújtsák be a fővámhivatal előjegy
zési osztályához annál is inkább, 
mert ennek elmulasztása esetén a 
fél költségére bizottság száll ki a 
szükséges adatok beszedése végett.

Julius 8-ig kötelesek tehát az elő
jegyzési rakiártulajdonosok benyúj
tani a külföldről behozott mennyi
ségről, a raktáron levő készletről 
s a szabad forgalomba hozott (bel
földiesített) mennyiségről szóló je
lentésüket s az összes vonatkozó 
vámokmányokat s a visszkiviteli 
elszámolást is.

A jelentések idejében való beadá
sának elmulasztása nemcsak a bi
zottság kiszállását vonja maga 
után, hanem amíg az az adatokat 
be nem szerzi, az előjegyzési rak
tárra való újabb betárolás sem esz
közölhető.

A minisztérium kilátásba helyezte 
az uj vámtörvény végrehajtási uta
sításának a közeli napokban való 
kiadását, mely előreláthatólag , ho
norálni fogja a kereskedelmi érde
keltségeknek az előjegyzési raktá
rak tekintetében előterjesztett kí
vánságait is, többek között a 
raktárengedélyeknek visszavonó sig 
való engedélyezését, is. Minthogy 
azonban a megadott engedélyek, e 
hó végén lejárnak, az engedély , 
meghosszabbítását okvetlenül újból 
kérelmezni kell, de most már visz- 
ezavonásig való engedélyezés is ké
relmezhető lesz.

HŐI KALAPOKAT
az,OKISZ* tagok 
családtagjai részire 
2O°/o kedvezmény
nyel adunk. Férfi és 
női kalaplavit .sokat 
és átalakításokat 8 
nap alatt eszköz
lünk nagyon szépen

Kalapipari és 
Kereskedelmi Rt 

Budapest VI. ó uooa 47 
Nagymező ucca és 

Gyár ucca között

Gr«f« Meserltsoh
Emerlch Ditő Humpoleő

Iroda:
Bécs VI, Hirschengasse 35

Büchler Zsigmond ás Társa, Budapest
Gyors-, teher- és gyiijtöforgalmak

TELEPEK:
Wien, !., Biberstrasso 8 — Brün, Da- 
vadolni 6. — Warnsdorf, Cári Wagner- 

strasso

Deulsch Mír is Fial
Vilmos császár út 6 85

Férfi-, fiú* és gyermekruhagyár. Szörme- 
árugyár. Posztó- cs bélésáruk nagyban

Holczer Viktor, Budapest
óksxerésB, arany és oeUstmOves

Gyár é- raktár IV, Károly körűt ip (fjlcm.)
Villamos erőre berendezve. Készít mindentéle 
ékszer-, arany- és ezüstmunkát, alakítást és |aví- 
tAst. Állandó raktár mindennemú ékszer, arany
ezüstárukban és órákban. Telefónszám: 116—24

Működnek az adóügyi 
szakbizottságok

Az OKISZ ankétot hív össze az eljárás 
egységesítésére

Az 1925. évi kereseti és jövedelmi adó 
kivetések előmunkálatait a kerületi adó- 
felügyelőhelyettcsek most kezdték meg 
és a kivetéseknél már igénybeveszik 
azokat az adóügyi szakmai szakértőket, 
akiket az érdekképviseletek erre a célra 
kijelöltek.

Mint minden uj rendszernél történni 
szokott, ennek az adóügyi újításnak is 
vannak kezdeti nehézségei, amelyek 
mi-'tt a munka csak zökkenésekkel ha
ladhat előre.

Az egyes kerületek adófelügyelőhe
lyettesei ugyanis nem egységes 
rendszer szerint vonják be a szak

értőket.
egyes kerületekben a szakmai szakértők 
külön-ktilön kapnak kézhez egy név
jegyzéket, más kerületekben viszont leg
alább 5 szakértőből alakított bizottság 
elé terjesztik az adatokat. Előfordul az 
is, hogy sürgős esetekben az Országos 
Kereskedő és Iparos Szövetségtől köz
vetlenül kérnek két szakértő kiküldését, 
azonban a tárgy megjelölése nélkül, s 
igy az illetők kellő információt nem 
szerezhetnek be.

Ezekro a kezdeti nehézségekre való te
kintettel az Országos Kereskedő és Ipa
ros Szövetség az általa delegált külön
böző

szakmai szakértőket külön ankétre 
hívja össze, és ebbe a tanácskozásba 
bevonja a kerületi adófelügyelő he

lyetteseket is,
akikkel egyetértőleg igyekezik egy i munkálatokban megfelelő buzgósággal 
olyan egységes rendszert létrehozni, I és lelkiismeretességgel vegyenek részt.

WWAAAMAAAMAMfWVWMWWWIAAAAAAARARAAAAAAAAAAAMA

Az untai árusítás 
uj rendje

X széketefővároA tanácsa szabály ren
deletét készitett, amely a főváros terü
letén mindinkább felburjánzó uccai áru
sítást lesz hivatva szabályozni és amely 
valószínűleg már julius hó 1-én életbe 
is lép.

A szabályrendolet szerint a jövőben 
uocai árusítási engedélyt általában csak 
hadirokkantaknak vagy olyan egyének
nek adnak ki, akik más munkára vagy 
keresetre képtelenek.

Ipart a szabály rendelet szerint a fő
város uccáin és a piacokon űzni nem 
enged, kivételt csupán a cipótisztitókkal 
és a köszörűsökkel tesz.

A mozgó árusítást teljesen 
megtiltja a szabályrendelet, 

A magyar Textilgyárosok Országos 
Egyesületének igazgatósága most adta 
ki jelentését az 1924. évről. A jelentés 
szerint a textilipar évi termeli és ének ér- 

hogy az egyes uocai árusok hatósági I téke félgyártmányokban és készárukban
és közegészségügyi ellenőrzése minél j 804 mililó aranykorona, vagyis az egész 
könnyebben történhessen. Bódékat áru- magyar ipari termelésnek 15 százaléka, 
sitás céljára a székesfőváros a város A termelés nettoértéke, vagyis kizárólag 
belterületén egyáltalában nem engedő- I az ipar által termelt készáru értéke évi 
lyez. Iparcikkek árusításéra a jövőben'260 millió aranykorona.
uj engedélyeket nem adnak. Általában A textilipar által produkált ipari ha- 
rneg van engedve a gyünölcs, a perec, , szón szóval a nemzeti vagyonszaporulat, 
a kukorica, a gesztenye, a virágárus!- ' a termelt áru értékének átlag 40 gzáza-

BÚTORSZÖVETEK
Selytmripszek Dama'ztok Függöny kelmék Szőnyegek 
Brokátok Uelourok Matraccsinvatok Futók

Atvetök, az összes kárpltoskellékek nagyban és kicsinyben í» kÓ*dünkd<kr' 
Vágó és Társa (IU, Kammirmayer Károly u. 3. Központi városház

Mih/hs hahIsina le éB kiseIeitezett paPian°k 200.000 koro- lliUtSd nától. Gyönyörű virágos hibás paplanok 300.000

ff wl 8 FŐI) I koronától feljebb,taníttatnak, mig a készlet tart. 

Sándor „Ideál" paplangyár IV, Kammermayer Károly uooa I (Központi városháza).

amely ezen újítás meghonosítása alkal
mával szem előtt tartott cél elérését leg
jobban biztosítja.

Az eddigi tapasztalatok alapján lég- 
kielégi tőbnek 
mely szerint 
lyettesek 

az a módszer mutatkozik, 
a kerületi adófelügyelőhe-

legalább öt szakértőt hívjanak nuj
egyszerre,

és ezek együttesen mondanak véleményt 
a szakmájukhoz tartozó adóalanyok ke
reseti viszonyairól. Ezzel nemcsak a köl
csönös ellenőrzés van biztosítva, hanem 
az elérendő cél is legjobban megköze- 
üthető, mert az öt szakértő között min- I Fásában.** Azok
denesetre könnyebben akad valaki, aki 
az illető adóalany kereseti viszonyait 
ismeri, mintha csupán egy szakértőnek 
osztják ki az ügyeket. Ez utóbbi rend
szer mellett nagyon könnyen megtör
ténhetik, hogy az egyik szakértő olyan 
adózók ügyét kapja kézhez, akiket nem 
ismer, ellenben véleményt tudna mon
dani olyan adóalanyokról, akiknek 
ügyét viszont más szakértőnek osztották 
ki, mig ha e két szakértő együttesen 
tárgyalna, mindkét ügycsoportot el tud
nák intézni.

Az Országos Kereskedő és Iparos Szö
vetség elnöksége addig is. mig az emlí
tett tanácskozáson egységes rendszerben 
fognak megállapodni, felkéri az egyes 
kerületekbe delegált szakmai szakértő
ket. hogy a közügy érdekében hivatalos 
helyről nyert felhívásra az előkészítő 

tós, léggömbárusitás és alkoholmentes 
hűsítő italok árusítása.

Jti , ■,■ • ,
Az összes kiadott engedélyeket 
az e célra alakult kerületi bi
zottságok a rendelet életbelépte 
után legalaposabban felülvizs

gálják.
Az uccai árusok szabályozása után a 
közeljövőben bot kerül a kapu alatti 
árusítás rendezésére is, ugyancsak a ke
reskedelem megvédése érdekében.

Több mint háromszözmlllló 
aranykorona colt a textilgyúrak 

1924. évi termelése 

léka, vagyis 304 millió után 121.6 millió 
aranykorona. A hazai textilipar a szük
séglet 56 százalékát fedezi. Hn saját 
textilipari termelésünk nem volna, egy. 
évi textilszükségletünket évi 462.4 millió 
aranykorona értékbon a külföldről kel
lenne importálnunk. Ami annyit jelen- 
tene, hogy kereskedelmi mérlegünk pasz 
szivuma évi 121.6 millió aranykoronával 
emelkedne .tehát éppen megduplázódnék. 
A textilipar 27.500 munkást foglalkoztat. 
1921ben még 33.000 orsó volt Magyaror
szágon, ma pedig 93.000, a pamutszövő
iparban pedig 4100 szövőszék, ma pedig 
8240, a posztóiparban 370, ina 1126.

A jelentés részletesen beszámol' az uj 
vámtarifa hatásáról, kereskedelmi szer- 
ződósekről, a szabad forgalom helyreállí
tásáról, a gazdasági válság hatásáról, a 
textiliparra és textilkereskideiemre s’ a 
textilipar fejlődéséről. A hitelkérdést 
illetően rámutat arra, hogy a belföldön 
sem az állam szervei, sem a bankok ut
ján nem lehetett termelési hiteleket 
kapni. Az összeg belföldi hitellehetősé
gek , kimerültek az áruváltók leszámito- 

, A~vk a panaszok, hogy az ál
lam hitelnyújtó szervo, a Jegybank 
még ezeket a hiteleket is sok esetben 
nehézkesen, tulszigoruan és az egyes 
vállalatok tényleges helyzetéhez képest 
nem mindig arányosan intézi, a múlt 
évben sem hallgattak el teljesen.

A jelentés, amelyet Schiller Ottó dr. 
titkár állított össze, végül a közszálli- 
tásokról, továbbá a vámügyi és adópoli
tikai kérdésekről számol be.

Kiadja:
A „Hétfői Napló** lapkiadóvállalat

Az OKISz közleményeit Szarka István dr. 
szerkeszti

Donátit Jenő és Társa
Budapest IV. kerület, Sz^rb ucca 8

S. addington & Co Ltd 
londoni posztógyári 

cég vezérképviselői

26 Legjobb minőségű 
férfi- és nőiszövetek 
legolcsóbb bevásárlási forrása 

FRIEDNANN FARKAS 
divatáruháza VJ!.» Király ucca 11. az. 
Eladás nagyban ég kicsinyben!!

Sugár Arnold üzletház Buda
pest V.Sas ucca 20.'szám. Kendő-, zsebkendő-és 
divatárunagykereskedő. — Állandó dús raktár

SZÖVET E$ 
MUNKARUHÁK 
GuTMANNJ^SU 

WtunAPttr.tbúwn-uTÓfi

kötszövött- és kötöttárugyár
Budapest* Óbuda

Központi raktár ás Irodai 
VI. KÉR, deák tér e. szám 

(ANKER PALOTA)

Pártos, Orosz és Tsa nagykereskedés
VI, Király ucca a Nagy választék; Libéria, rendőr- 
ségl, tűzoltó, közszall^ási és kocsiposztőkban

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Neustadt an dér Tafelfickto 
i. B. Jungbunzlau 1. B. 

Kratzau 1. B. Dalowitz 1. B.

vezérképviselete Magyarország számára
Bées, Zelinkagasse 4
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