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Ssarkasstősárás kiadóhivatal l ludassal^
VIII. ksraiet, Rökk Szilárd ucca 3. saá*

Tolaláns J. S-9*, vasárnap ostoi J.M-M

26. szám

Végit és huszonnégy
társát őrizetbe vette

Vági István a Magyar Szocialista 
Munkás-Párt nevében a múlt héten 
gyűlést hívott egybe a régi ország
házba, amit a rendőrség nem enge
délyezett. A gyűlésen azonban so
kan megjelentek, akik a betiltásról 
nemi tudtak. Ezek a csoportok a. 
rendőrség fellépésére előbb a Rá
kóczi téren gyűlést tartottak, majd 
a Népszava elé vonultak, ahol a 
szociáldemokrata-párt és a Nép
szava ellen tiintettek. A rendőrség 
innen is elkergette őket, mire a 
Tisza Kálmán térre - u-hoi
a Tüntetőket széjjeloszlatni akaró 
rendőrökkel kerültek összeütközésbe.

A rendőrség a szociáldemokrala- 
pártból kivált frakció működését ál
landóan szemmel tartotta és szom
batra annyi adatot hordott össze, 
hogy a megfigyelők jelentése alap
ján érettnek látta a helyzetet arra, 
hogy Vágiék működését feltárja..

Vasárnap hajnalban mintegy 60 
detektív ment szét a város minden 
részébe és megkezdték a Munkás
párt vezetőinek előállítását. A lista 
szerint elővezették:

Szabó Mihály. Boros Imre, Berés 
József, Hamán Kató, Osvát Gá
bor. Pintér János, Ben ke János, 
Brohovszky Ede, Steinlein Sán
dor, Radics Árpád. Rothauser 
Ilona, Szántó Sándor, dr. Vájná 
Géza, Bócz Béla, Vági István, 
Szilágyi Gyula, Hajdú Henrik, 
Polgár Gizella, Kreiszl János, 
Weisshaus Aladár, Náthán Imre, 
Bruck Jolán, Gőgös Ignác es 

Schönemajin László
részben vezetőségi tagokat, részben 
Szervezőket és röpirat terjesztőket. 
Az előállítottak lakásán házkuta
tást is tartottak és főleg azután ku
tatott a rendőrség, hogy megálla
pítsa azt

kikkel állott összeköttetésben a 
párt, az emigránsok elégedetlen 
csoportjából és honnan szerezte 

a pénzt a szervezkedéshez.
k házkutatások azonban,nem hoz
lak meg a kívánt eredményt.
Vasárnap reggel az úgynevezett 

lériilési csoport. Szrubián Dezső 
•endőrtanácsos csoportja nyolc re
ferenssel megkezdte Katona Rezső 
főtanácsos utasítására az eloallitot- 
lak kihallgatását.

A kihallgatás föléé arra irá- 
nyúlt, hogy honnan szerzi a part 
a pénzt és mi a célja. Igaz-e taz, 
hogy a tanácsköztársaság, Yls?“ 
szaállitását kívánja a part és 
Oroszországból, illetve becsi 
orosz politikai ügynököktől 
kapja a párt a politikai utasítá

sokat.
X kihallgatás vasárnap délelőtt és 
télutón este 7, óráig lartott. mely
lek eredményéről
Isos A'alena ía-------—

ián'térre v»mitóc, «ta»l őrsig megállapította,i-1reiÍF — H0H élsikktidnak.

óraiír lartott, meiy- János jómódú heutesmeatorrel, Kodclka jobbkezén az ütőeret. Kodéi
Ktunle'Xk \ Ade. humánig nem aludt mélyen és ezért

a rendőrség
rált. Hétfőn délelőtt és délután 6 1______ ,...................
óráig folytatták a kihallgatásokat, rendőrségnek ügyi 
majd este 9 óráig tartó referáda I a pénzek eredete 
és megbeszélés után Katona főta
nácsos Marinovich főkapitányt in
formálta.

Még hétfőn délelőtt úgy volt, 
hogy este döntenek az őrizetben 
tartott szélső szocialisták sorsa fe
lett, azonban ez nem történt ineg. 
mert vannak egyes részletek, me
lyek még felderítésre várnak.

A kihallgatások alapján a rend

a pártpénztár alapjait még Bécs
ien vetették meg, amikor a ve
zetők még a szociáldemokrata 
párthoz tartoztak és megbeszélé
seket folytattak az emigránsok

kal.
Tagi István elmondotta vallomá

sában. hogy a várt szervezéséhez 
szükséges pénzt mrtbélycgelc, tág- 
dijak, adományok, prormgandaira- 
tok eladása és terjesztése utján 
szerezték. Tagadta, hogy Bécsből, 
vagy egyébünnen kapott volna na
gyobb összeget. Ugyanilyen érte-

Szombaton kerül ítéletre a sor Lédererné ügyében
A szomorú emlékű tölgyfáuceai 

rémdráma egyik bűnöse, Lederer 
Gusztáv fölött kimondta a halálos 
ítéletet a hadbíróság. Mii reggel is
mét bírák ülnek össze, hogy Lederer 
Gusztávné, a gyilkos asszony fölött 
ítélkezzenek. A törvényszék tár
gyalótermében ma újra visszapei- 
gétik a rémdráma filmjét s a tár
gyalás közönsége és az egész ország 
feszült figyeleméi lesi es várja a 
tárgyalás minden mozanatat. tar 
nap még. azután az igazságszolgál
tatás sújtó keze ránehezedik Léde
rerné vállára és ezzel a rablógyilkos 
házaspár számára befejeződik a 
földi igazságszolgáltatás útja.

A budapesti büntetőtörvényszék ked
den kezdi meg főtárgyalását annak a 
nagyszabású bűnügyi rémregénynek, 
amely ez év telén folyt le a csendes bu- 
dal Tölgyfa nccában és amely eaot ugy- 
„zólván, páratlanul áll a magyar bűn
ügyi krónikában.

Az eset előzményei visszanyúlnak meg 
n bolsevik! rémuralom utáni Időkre. Ak
koriban történt, hogy Léderer Gusztáv 
tartalékos hadnagy, aki az egyik külö
nítmény ólelemezési tisztje volt, hivató- 
sából kifolyólag ismeretséget kötött Ko-

lemben vallottak a többiek is. A 
rendőrségnek ugyanis arról, hogy 
_ í__ L .után kutatott
az volt a célja, hogy a párt politi
kai misszióját megvilágítsa. Vági 
elmondotta, hogy ők a szociálde
mokratákkal teljesen egyező poli
tikai célokért küzdenek és progra
mot vallanak, csak éppen a várt 
vezetőségével és irányításával nin
csenek megelégedve és félnek, hogy 
az igazi szociálista célok és mun
kásérdekek a mostani vezetők ke

Tagadta, hogy rejlett kominu- 
nista céljai volnának a pártnak.

Mint megalakult párt ugyanazok
kal az emigránsokkal állottak ösz- 
szeköttetésben, mint Peidl és társai.

A párt helyiségében tartott ház
kutatás eredményeként, több zsák 
röpiratot szállítottak be a rendőr
ségre. Előre, A munkás, Szikra, A 
szocialista, A harc cimü részben 
fordított, részben a párt vezetői ál
tal irt szocialista agitációs brosú
rák amelyeket a detektívek lefog
laltak, mintegy 24.000 példányban.

I

léit. A különösen meleg barátság akkor 
fejlődött ki a tiszt és a hentesmester 
között, amikor az egyizben a hadnagy 
lakásán járva, megismerkedett annak a 
feleségével.

A zajosmultu szép szőke bécsi asszony, 
az egykori kávéházi kaszirnő, elfogadta 
az egyszerű ferencvárosi hentesmester 
udvarlását, Kodelka pedig egyrészt az 
asszony miatt, másrészt pedig társadal
mi hiúságból, örült annak, hogy a fő
hadnagyék elfogadják társaságát.

Lédererék állandóan pénzszuükében él
tek, aminek nagyrészbon az asszony volt 
az oka, akinek nagyúri allűrjei messze 
meghaladták az arányag alacsony tiszti 
fizetést. Kodelka igen boldog volt, ha 
időnként^kisebb-nagyobb összegekkel se
gíthetett Lédererék anyagi zavarán.

Az elműt év decemberében

Lédererné arra biztatta fel a fér- 
Jét, hogy tegye el láb alól a hentes

mestert.

Az egyik karúcsonyelőttl napon, ami
kor meggyőződtek arról, hogy sok pénz 
van a hentesmesternél, éjjeli szállásra 
lakásukon tartották. Már akkor megkí
sérelték a gyilkosságot és valamilyen 
éles alkalmatossággal fel akarták vágni 
Kodelka jobbkezén az ütőeret. Kodelka

A rendőrség eddigi megállapítási; 
szerint

a párt túlzó elemeket gyűjtött 
magában, akik kominunisztikus 
törekvésekkel alaposan gyanú

síthatok.
A párt hivatalos irataiban azonban 
ennek nyoma nem igen van. Az el
járás az állam és társadalmi rend 
felforgatására irányuló törekvés 
címén indult meg az őrizetben tar
tottak ellen, akik közül ötöt le fog
nak kedden tartóztatni. Ezek ellen 
ugyanis súlyosabb adatok merül
tek fel. Kettőt, akik sem lakást, sem 
foglalkozást nem tudnak kimutatni, 
a toloncházba visznek és két ide
gen állampolgárt kitoloncolnak. A' 
többi tizenötöt valószinüleg elbó- 
csájtják.

Kedden délelőtt dől el az őrizetbe 
vettek további sorsa végleg. Annyi 
azonban már is bizonyos, hogy

a Magyar Szocialista Munkás
párt működését a rendőrség 
nyomozása álapján be fogják

szüntetni.
Kérdést intéztünk Katona Rezső 

főtanácsoshoz, a bűnügyi osztály
vezetőjéhez, aki a következő felvilá* 
gositást. adta:

— A nyomozás még nincsen befe
jezve. Az azonban körülbelül vilá
gos, hogy

ez a párt melegágya volt a szél
sőséges szocialista, kommunista 

törekvéseknek.
A rendőrségnek kötelessége, hogy 
■perevenció formában is biztosítsa a 
rendet és minden olyannak kifejlő
dését megakadályozza, ami a társa
dalomra veszélyes lehet. Holnap 
délelőtt történik döntés az őrizetbe 
vettek sorsa felett.

házaspár abbanhagyta a kísérletet Ko
delkának vérzett a karja és ezt, amikor 
felébredt, azzal okolták meg, hogy nyug
talanul aludt és a kezét beleütötto az éj- 
jeli szekrény márványperemébo.

A sikertelen kísérlet nem riasztotta 
vissza Lédereréket sötét tervük végre
hajtásától. Lédererné elhitette az egyéb
ként kapzsi Kodelkával, hogy dollár* 
vásárlással nagy pénzeket kereshetnek. 
Kodclka az ügylet lebonyolítása céljá
ból egy délután magához vett mintegy 
hetvenmillió koronát és ezzel felment 
Lédererék Tölgyfa ucca 4. számú ház 
második emeletén lévő lakására. Lóde- 
rer tudomására adta Kodelkának, hogy 
az üzletet csak másnap reggel perfek
tuálhatják és egyben meghívta vacso
rára. A vacsora belenyúlt a késő éjjeli 
órákba és Lédererék ekkor éjjeli szállást 
kínáltak a kissé illumlnált állapotban 
lévő Kodelkának. aki ezt készségesen cl 
is fogadta.

Léderer Ószláv azzal az űrüggyel, 
hogy kutyáját leviszi az uccára, eltávo
zott sétálni. Ezalatt az, asszony együtt 
maradt Kodelkával. Léderer hamarosan 
visszatért és a konyhában elrejtőzve 
várta az időt, amikor feleség© tudomá
sára adja, hogy Kodelka már alszik. 
Léderer ekkor beosont a szobába és

• Molgálatl revolveré vei fejbelőtte »» 



2 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest kedd, június 30.

alvó henteamestert, akinek a vérző 
feje alá Lédererné helyezte el a 
mosdótálat és ebbe felfogta a meg

gyilkolt kiömlő Vérét.
Léderorék azután magukhoz vették 

Kodéi ka pénzét és hogy a gyilkosság 
nyomát eltüntessék,

a holttestet feldarabolták.
A hontesmester holttestének egyes da

rabjait azután kiilön-külön becsomagol
ták. majd három bőröndöt megraktak 
Kodelka hullájának részeivel. Az egyik 
bőrönd tartalmát nem sokkal a reggeli 
kapunyitás után Léderer a téli szürkü
letben a Margithld közelében a Diinába 
dobta. A másik két bőrönd tartalma az
nap délutánig ottmaradt a lakásban. 
Ezeket Lédererné sógorával, aki az 
egyik nagy pénzintézetnek volt a tiszt
viselője, kicipelte Csepelre és ott átadta 
férjén ok.

Léderer a hullnrészeket tartalmazó 
bőröndökkel elindult a Duna felé, de a 
gyártelep éjjeliőrei igazolásra szólítot
ták fel. Léderer csendőrföhadnagyi te* 
kintélyét latbavetve, azt adta elő az éj
jeliőröknek, hogy az egyik kedvenc ku
tyája váratlanul kimúlt és annak hullá
ját akarja a Dunába dobni.

éjjeliőröket kielégítette ez a vá
lasz és

elálltak attól a követeléstől, hogy 
felnyissák a bőröndöket.

A következő napon már kiderült, hogy 
alapos volt az őrök gyanúja. Ugyanis

a Dunaparton járó-kelők emberi 
hullarészeket találtak, amiről nyom
ban Jelentést tettek a csendőr

parancsnokságnak.
Léderert parancsnoka előbb magán

beszélgetés formájúban, később hivata
losan is kihallgatta s amikor Léderer a 
gyilkosságot bevallotta, nyomban letar
tóztatta és bekisértetto a MargitkÖruti 
katonai fogházba. Hasonlóképpen, letar
tóztatták Léderer feleségét, és sógorát is.

A bűnvádi vizsgálat sorún
a bestiális házaspár egymás ellen 
tett stilyosan kompromittáló vallo

mást,
B vizsgalat azonban’tuegáUapWotta, hogy1

a gyilkosságot az asszony felbujtá- 
sára a férj követte el, majd mind
ketten rész tvettek a hulla feldara

bolásában.
Lédorer Sándorral csak utóbb tudatták 
a szörnyű cselekményt.

A honvédtörvényszék rondkivül izgal
mas tárgyalás után a gyilkos csendőr
főhadnagyot kötél általi halálra Ítélte. 
Kedden pedig a bűnös asszonyt és só
gorát vonja felelősségre a budapesti 
bűntetőtörvónyszék.

A vád az asszony ellen gyilkosságra 
való felbujtásról és rablásról szól,

a banktisztviselő ellon pedig bűnpárto
lásról.

A közönség körében rendkívül nagy 
érdeklődés nyilvánult meg a nem min- 
dennnapi bűnügy főtárgyalása iránt. A 
törvényszék jobbára a. jogászokból álló 
közönség számára csak korlátolt szám
ban bocsátott ki jegyeket és erős ren
dőri készültséget rendelt ki az esetleges 
rendbontások meggáfiúsára. Nőket egy
általán nem engednek be a terembe, 
ami azért is helyes, mert a Molndr-Tóth 
tárgyaláson úgy ellepték a nők a tár
gyalótermet, hogy még a bírósági funk
cionáriusok is alig juthattak helyükre.

Az elmúlt héten — mint ismeretes — 
Lódererné kérelmére helyszíni szemle 
volt újból a tölgyfáiméul elhagyatott la- 
kÚteban. Ez

nem járt azzal az eredménnyel, ame
lyet Lédorerné várt.

Találtak ugyan egy golyónyomot, de 
megállapították, hogy a golyót az abla
kon át nz alkov felé lőtték, ami kizárja 
azt, hogy n szobában lőtt volnai rá Lé
déről- a feleségére. Ugyancsak megdőlt 
az nz állítás is, hogy Kodelkának két 
nyugtája lett volna Lédererné ruhazseb- 
Jében, mert ilyet egyet sem találtak. Él
űmben ott találták Lédererné vörös iró- 
mappáját, amiben azonban nem volt 
semmiféle írás som.

A védő <lr. Lévai Tibor n helyszíni 
szemlén bejelentette a vizsgálóbírónak, 
hogy

az első helyszíni szemlén elvitték a 
lakásban talált összes iratokat s ezek 
közölt kell lennlök a keresett nyug

táknak.
A kedden megkezdődő tárgyaláson — 

amelyet az osküdtszéki leidben tarta
nuk meg - Denk Tivadar dr. Ítélőtáblái 
hírű, tanácselnök fog cUőköluL A köz

vádat dr. Makkay Jenő ügyézségi al- 
olnök képviseli, a védelmet dr. Lévai 
Tibor ügyvéd, kormánytanácsos látja el.

Értesülésünk szerint Léderernét tol
mács utján hallgatják ki és utána való
színűleg már az első napon megkezdi a 
bíróság a tanúkihallgatásokat is. Min
den valószínűség ezerint

pénteken kerül sor a párbeszédekre 
s t . ítéletet szombaton fogják ki

hirdetni.

Léderer Gusztávné — akit fogságba- 
jutása óta so rokona,so ismerőse nem 
keresett fel — igen paiyan gondolkozik 
ügye állása felől.

Azt hiszi, alig 1—2 évet fog kapni 
büntetésül.

Reményű, hogy elhiszik neki azt a me
sét, hogy férje orvul, lőtte le Ködeikét 
s igy őt befojezott cselekmény elő állí
totta s az ő büno mindössze az, hogy 
egy edényben felfogta a lecsurgó vért. 
Az elrabolt pénzről is kitalált valami 
mesét s úgy akarja beállítani a dolgot, 
hogy

ő a saját pénzét kérte vissza a meg
gyilkolt hentesmestertől.

A fogházban rabkoszton él, ami — 
úgy látszik — az erős testalkatú asz- 
szonynak nem elég, mert

meglehetősen lefogyott.
Az előtt telt arca most beesett, szőkére

Folyosói disputa a parlamentben 
a fővárosról

Wolff Károly csalódott: a kinevezettek nem csatlakoznak 
a kereszténypárthoz — Kikapcsolnak a városházán 

minden politikát 1
Frledrich, Pakots és Petrovácz vitája az uj Budapestről

Szombaton a parlament folyosóján 
aktuális ‘ főrvárösi''kérdéseidről '-vágy' ■ dis
puta támadt, amelynek három szerep
lője volt: Friedrich István, Pakots Jó
zsef ós Petrovácz Gyula.

A folyósói disputa — a parlamentben 
a fővárosról — nem szűkölködött érde
kességekben, azoknál a szokatlanul 
őszinte kijelentéseknél fogva, amelyek a. 
fajvédő Petrovácz Gyula részéről el
hangzottak. Petrovácz ugyanis az „ille
tékes hely" kijelentése ellenére azt han
goztatta, hogy

mégsem lesz teljes csöijd a nyáron 
a főváros közgyűlési termében.

Kétségtelen mondotta Petrovácz, hogy a 
szocialisták, illetve a blokk a nyár fo
lyamán többször is összeliivathatja a 
közgyűlést, mert ehez csak 50 aláírásra 
van szükség. A közgyűléseken egyéb
ként — folytatta Petrovácz — előrelát
hatóan nem lesznek viharok, mert 

<3 Nyugdíjintézetja vái'a

Jr®.rcngér/y nyerhet

<3 Nyugdíjintézetja vára

Egy teljesen felszerelt uj automobilt, 
egy nemes szőrméből készült női bundát 

egy teljesen felszerelt motorkerékpárt oMarttoctlval e
két teljesen felszerelt motorkerékpárt 

tíz teliesert felszerelt kerókpárt •
—— Sorsjegyek mindenütt kaphatók ■ ■—
------- HÚZÁS 1S2S AUGUSZTUS S3-ÁN -----------

Sorsjegyek viszonteladóknak Is: '

trtékforpalml Bank R.T.-nÁI Zrínyi ucca 14.
Telefon; 1S2-58, 185-91. kaphatók

festett haja megfakult és minden, szín
ben játszó.

Szombaton — a vizsgálóbíró engedé
lyével — lakásából kapott néhány ruha
darabot, mert

Jól kiöltözködve akar megjelenni 
bírál előtt.

Szinte drámának ígérkezik majd az 
asszonynak szembesítése halálraítélt fér
jével. Léderer Gusztáv tudvalevőleg a 
hadbíróság! tárgyaláson szemébe mond
ta az asszonynak, hogy ő hajtotta föl a 
gyilkosságra.

Ledererné most abban reménykedik, 
hogy férje visszavonja ezt az állí

tását.

Egy levelet ki akart csempészni, 
amelyben arra kéri az urát, hogy vall
jon mellette. Épp ezért a férj és feleség 
szembositése a főtárgyaláson izgalmas 
jelenetek közt fog lefolyni. A szembesi- 
sités szerdán lesz.

A hadbíróságon tudvalevőleg sem Lé
derer Gusztáv, sem védője nem kértek 
kegyelmet., de a hadbíróság állítólag hi
vatalból mégis a felsőbbség elé terjesz
tette az iratokat. Úgy lehet, néhány nap
pal Léderer Gusztáv kihallgatása után 
kihirdetik, hogy

kegyelemben részesült-e Léderer, 
vagy pedig legfelsőbb helyen szabad 
folyást engednek az igazságszolgál

tatásnak.

| a Wolff-párt politikai, kérdéseket
nem fog fölvetni, minthogy pedig" 1 

( Vázsonyi Vilmos is kijelentette, 
I hogy minden politikai kérdést le

szorít a napirendről,
egészen valósziníl)i..liíWeP gazdasági ési 
szociális kérdésekben teljes összhang 
fog uralkodni a városházi pártok között.

PAKOTS JÓZSEF
nem tudta megállni, hogy Pctrovácz- 
nak oda ne mondja:

— Csak jöttetek volna be többségben 
a városházára, bizonyára nem „kapcsol
nátok ki“ a politikai kérdéseket.

— Természetesen egészen másként vi
selkedik az ember, ha abszolút többsége 
van, mint akkor, ha csak relative van 
többsége... (?!) — hangzott Petrovácz 
válasza, mire Pakots József megje
gyezte:

— Legalább őszintén megmondod.

FRIEDRICH ISTVÁN
is belekapcsolódott a vitába:

— Nem lehet mást csinálni, mint ba
rátságosan összeférni és együtt dolgozni 
Látod — folytatta Peírowícz feló — 
Wolff Károly azt mondotta, hogy a ki
nevezőitek mellette lesznek. Ezzel szem
ben áll az a tény, hogy Hermann Miksa 
kinevezett, llipka. ivét irta elú,

tizenegy kinevezett pedig kijelentet- 
te, hogy egyik párthoz sem csatla

kozik.
Ezek barátom, Ripka-pártiak...

Petrovácz Gyula erre a kinevezeltefc 
háttérbeszoritá-sát tette szóvá és elmon
dotta, hogy például

a pénzügyi bizottságban Bittner 
Jánoson kivül egyetlen kinevezett 

sincs.
A közlekedési bizottságban’csak húrom 
helyet kaptak a kinovezettek. Általában 
az a helyzet, hogy a kinevezettek, akik 
éppen szakértőkként jutnak a bizott
ságba, politikai okoknál fogva nem jut
nak szerephez.

Ebben mindhárman egyeztek. Pakots 
a demokrata, Friedrich a keresztény 
nemzeti és Petrovácz az intranzágens. 
Hogy aztán a közgyűlési teremben is 
ilyen nagy lesz-e a békesség: a jövő kér
dése.

Btíeremben
IV., Kossuth Lajos ucca 12 szám

a főváros leglátogatottabb úri és 
• esaládi szórakozóhelyén 

minden este a 

Londonból 
hazaérkezett 

ili. Magyari Imre 
teljes zenekara muzsikálja a legjobb 

londoni 
fis amerikai 
slágereket

Aaztalrandalús 89-38

Világjellegil kötvénye 
külföldön is érvényben
biztosit szanatóriumi kezdésre műtét 

esetén, csoportos biztosítás: élőt, tűs 
betörés és betegség űsoiét'..

Amerikai rendoef
Szabad műtő orvos választás

Rendkívül kedvezd teiteielBkl

Budapest VII, Erzsébet körút 20 
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n sajtófőnök űr! |
Eckhardt Tibor fajvédő képviselő 

ur az 'elmúlt szerdán interpellált a 
nemzetgyülópeii. Az emeritált sajtó
főnök interpellációjának tárgyát 
kiboldogult korának tárgyköréből 
vette, s amint egy volt sajtófőnök
höz talán még sem illik, követelte 
az Az Újság betiltásának véglegesí
tését. Őszintén szólva, nem hittünk 
füleinknek, nem akartuk , elhinni, 
hogy azok a szavak a törvényhozás , 
házában egy olyan férfiú ajkáról 
hangzottak el, akinek egykoron 
volt valami köze a sajtóhoz. Es amit I 
hallottunk, azt nem tudtuk meg
magyarázni azzal sem, hogy a néhai 
sajtófőnök ur most inás módon ke
res relációt a sajtóhoz s szavainak 
rezgéséből inkább a konknrrens fé
lelme csendült meg, mint az igazság 
keresése.

A magyar sajtó mindenesetre el- j 
könyvelte Eckhardt Tibor sajtó- j 
munkás exisztenciák ellen intézett j 
kirohanásait a „követel" oldalon s s 
a magyar sajtó mindenesetre tudni 4 
fogja kötelességét az egykori sajtó- } 
ionok úrral szemben és meggyőző- j 
désünk. hogy az emeritált sajtóid- 1 
nők urnák nagyobb szüksége lesz a ] 
sajtóra, mint viszont és hisszük, j 
hogy el fog jönni az idő, amikor . 
nem a sajtó fog Eckhardt ur kegyei- ; 
Srt esedezni, hanem ő fog a sajtó j 
küszöbénél Canossát járni. Meg kell 
várni, mert mindennek eljön az 
Ideje. ,.

Az obsitolt sajtófőnök ur ama bi
zonyos interpellációjának volt azon
ban igen érdekes és a közfigyelemre ' 
érdemes részlete. Megtudtuk belőle, ' 
hogy az ellenforradalom zűrzavara- ■ 
bán milyen érdemekkel tette mél
tóvá Eckhardt ur magát arra, hogy 
az ismeretlenség sötétségéből a saj
tófőnökség méltóságába emelkedjek 
g ennek révén képviselővé is avan
zsáljon. '

Eckhardt ur maga vallotta be ta
lán öntudatlan vallomásában, hogy 
5 volt az. aki a felelős kormány al'- 
lal engedélyezett és a törvényes 
hatalom részéről hivatalosan cenzú
rázott lapokat a hazafiatlansag 
vádjával megbélyegezte ^és ,a .fele
lős magyar kormány törvény es ren
delkezései ellenére felelőtlen szerve
zeteivel a vasúti vagonokból kido
batta és máglyán megégette. A ma
gyar sajtó életébe való ilynemű be
kapcsolódása mindenesetre predesz- 
finálta Eckhardt urat arra, hogy 
tevéssel utóbb hivatalos minőség
ben is a magyar sajtó legfőbb őre 
eNmnirlgyeljük egy pillanatra sem 
ízt a dicsőséget, amelyet Eckhardt 
ír a sajtó terén aratott. Legyen 
neki. A magyar sajtó volt és küz
dött az igazságért, a jogrendért, a 
becsületért, az országért es népéért 
ikkor, amikor Eckhardt űrről senki 
lem tudta, hogy alvilágon van es 
íz cmeritá. t sajtófőnök ur regen 
letűnik a közélet horizontjáról, ami
tor a magyar sajtó' változatlan ón
feláldozásai, nagy és eredményes 
munkát fog végezni a magyar haza 
íjjászületéséért. A közvélemény táp
lálkozni fog a fehér ujsaglapok le
lete betűiből még mindig, ami-kor 
i közélet teréről nyomtalanul el
tűnik. mint, ahogyan előbukkant 
sgykoron az, ki irlgylesreméltó 
fantáziával azt hitte magáról, hogy 
Hogy, pedig dehogy.

Az obsitolt sajtófőnök ur fiatalos 
térkedéssel és talán meg nem gon- 
loltsággal azt is mondotta, hogy 
unit tett, azért vállalja a felelős
séget és ma setn cselekednek ú}as- 
ként, mint akkor. Megnyugtatjuk, 
Hogy el fog jönni az idő. amikor 
még számot kell adnia cselekedetei
ért, de amint Budán kutyavasar s 
Magyarországon bolsevizmus csak 
egyszer volt, ép úgy olyan idő sem 
fog ebben az országban 
kezni, amelyekben felelőtlen csatló
saival kidobálhatja még egyszer a 
vasúti vagónokból a kormány által 
engedélyezett lapokat Eckhardt 
képviselő U1-, hogy sajat lapjait 
mentesítse a konknrrenciatol.

Eckhardt képviselő ur pedig ta
nulhatott volna sajtófőnöksége ide 
ián annyit, hogy a közönségnek 
nem az az újság kell, amelynek ki
tűnőségét gumlbottal verik az ol
vasók fejébe, hanem az, amelyik be
csületes, igaz és jó. Nagy dobbal 
verebet nem lehet í°Kn1,* amjP, 
kevésbbé gumlbottal előfizetőket* t

Fényes László a Somogyi-ügyben 
tájékozatlansággal vádolja 

Csáky honvédelmi minisztert
„Van egy kérdés, amelyre Csáky gróf következetesen kerüli a 
választ** — Fényes László szenzációs nyilatkozata Tahy hadbíró
ról, Soltész-Oszu Istvánról, a halálautóról és az új nyomozásról

Peyer Károly ma tesz vallomást Somogyi 
gyilkosairól — a katonai ügyészségen

Csák)/ Károly gróf honvédelmi 
miniszter a nemzetgyűlés szombati 
ülésén válaszolt az indemnitás vi
tájában elhangzott szocialista fel
szólalásokra, amelyek a Somogyi— 
Bacsó gyilkosság új katonai nyo
mozásával foglalkoztak. Györki 
Imire válaszolni akart a honvédelmi 
miniszternek, kénytelen volt azon
ban keddre halasztani felszólalását. 
Minthogy a Somogyi-ügy összes 
adatainak nyilvántartásával Fényes 
Lászlót bízta meg a szociáldemo
krata-párt, megkérdeztük

FÉNYES LÁSZLÓT
volt országgyűlési képviselőt, mi a 
véleménye Csáky Károly hon vé
delmi miniszter szombaton elhang
zott felszólalásáról. Fényes László 
a következő rendkívül érdekes nyi
latkozatot adta ebben az ügyben a 
Hétfői Napló munjkfitársának:

Egyetlen egyben van igaza a hon
védelmi miniszter urnák: egy komolyan 
kivizsgálni akart bűnügyben vannak 
olyan adatok, amelyeket nem lehet nyil
vánosságra hozni, mert a közlés árthatna 
a nyomozás érdekeinek. Éppen azért, 
amikor a szociáldemokrata párt megbí
zásából a rendelkezésre álló adatokat 
amelyek természetesen

csak részel lehetnek az egész tény
állásnak —

a hadbíróságon előterjesztettem, azokról 
egy szót sem irtunk a Népszavában, sőt 
sem a sajtóban, sem a parlamentben köz
lést nem tettünk. Kétségtelen, hogy rö
vid idő múlva, amikor az átnyújtott ada
tokat a katonai ügyészség megrögzitette,

ki fogunk azokkal jönni a nyilvá
nosság elé. Reméljük, hogy a nagy 
nyilvánosság ereje az igazság tuda

tában segíti a ml küzdelmünket.
•— Áttérve a honvédelmi miniszter ur 

állításaira, rá kell mutatnom, hogy fel
szólalásából ez derül ki:

a honvédelmi miniszter ur teljes 
tájékozatlanságban volt

abban a kérdésbfjn, amelyben felszólalt. 
Tahy Pál, százados hadbíró igenis első
sorban foglalkozott a katonai ügyészsé
gen annakidején a Somogyi—Bacsó gyil
kossággal. Tény az, hogy amikor Osztcn- 
burg alezeredest — akkor még őrnagyot 
— maga elé idézte és amikor őt, mint
hogy nem jelent meg, elő akarta vezet
tetni: Tahy Pál százados, hadbiró-ügyész- 
tői egyszerűen

a fövezérlet egy tisztje hivatalos pa
ranccsal a kezében elvette az ügyet,

amely igy került, aztán Littomcritzkyhez. 
Ha a honvédelmi miniszter ur ezt ta

gadja, akkor ez csak tájékozatlanságból 
történhetik azért, mert nem volt infor
málva a történtekről. Tény, hogy ezután 
Tahy Pál ellen bűnügyet konstruáltak 
abból a — legfeljebb - szabálytalanság-

Jellemző, hogy 
teljesítő tiszt,

használhatta 
a Solymoss álnevet is.

ilyenre hamis menetlevelet kopott, azon
kívül pedig a Soltész nevet is használta, 
noha egy zempléni

Oszu nevű klsorosz család sarjadéka. 
bóChogy amikor két kémkedés gyanúja I Majd meglátjuk, hogy a terhelt mivel

a gyilkosságok idején

BÚTORSZÖVETEK
Barnásatok Függínykelmék Szőnyegek 

Brokátok Velourok Matracot Innátok Fu'ik
Atvetök, nz összes kűrDltoskellékek nagyban éi kicsinyben 1. kö!d5nkillík" 
Vágó és Társa (IV. Kammirmaytr Király ii.a. Központi vArosliAz

hím. Pjgl.nok Hibás és kiselejtezett paplanok 200.000 koro
nától. Gyönyörű virágos hibás paplanok 300.000 

koronától feljebb árulhatnak, mig a készlet tart-

Sándor . üW paplanQyár IV, Kammermayer Károly ucca I (Központi városháza}.
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miatt lefogott szerb egyént felsőbb ható
sági parancsra szabadon bocsátott, mert 
ártatlanságuk kiderült,

két magyar ügyvédnek állítólag ér
tesítést küldött és Így lehetővé tette, 
hogy a szerb alattvalók- letétjéből 
felvegyék az ügyvédi honoráriumot.

Ennél nagyobb törvénytelenséget ne kö
vessen el soha egyetlen hadbiró-ügyész 
sem! Tahy ugyanis arra gondolt, hogy 
abban az esetben, ha ezek a szerbeik el
utaznak 'Budapestről, a magyar ügyvé
dek bottal üthetik a nyomukat expenz- 
nótájuknak. Ezért Tahy Pált lefokozták, 
börtönbüntetésre ítélték, amit ki is töl
tött, most magántisztviselő valahol. Köz
jegyzőileg természetesen azt nem lehet 
bizonyítani, hogy ez a szokatlan súlyos 
eljárás összefüggésben van a Somogyi
üggyel, de mindenki levonja a következ
tetést.

— A honvédelmi miniszter állandóan 
kikerüli a választ, amit arra a száz
szor feltett kérdésre kellene adnia, 

hogy Somogyi—Bacsó meggyilkoltatása 
ügyében már

ott van a teljes bizonyíték: Kovarcz 
Emil és Megay László védekezése,

hogy tudniillik ők a gyilkosság ideje 
alatt „ismeretlen civileknek" kölcsön ad
tak egy 
kaptak.

Aki
Aki ezt. ... . __
bizonyítékokkal elfogadja: az — én sze
rintem — bűnpártoló. Most, amikor újra 
felvették an yomozást, miért nem teszik 
újból mérlegelés tárgyává a két alapo
san gyanúsítható teMesnek ezt a vallo
mását. Ha ezt most megtennék,

le kellene őket tartóztatni.
Ezeknek a tárgyi bizonyítékoknak jogta
lan beszüntetése felől tett kérdésre a 
honvédelmi miniszter sohasem válaszol.

— Ami az adatokat illeti, amelyeket a 
hadbíróságnak szolgáltattam, azokat ma 
még nem mondhatom el. Annyit azonban 
kijelenthetek, hogy ezek az uj adatok 
nem annyira Kovarczra és Megayra uj 
adatok, hiszen ezekre már megvan a bi
zonyíték a régi tényállásban, hanem arra 
a kérdésre szolgáltainak adatokat,

kik voltak a többi tettesek.
Az egyiknek a neve közszájon forog: Sol
tész István, aki

sohasem volt

autót, amit azoktól vissza is

igy védekezik: az beismer.
a védekezést szemben a tárgyi

Soltész, hanem Oszu 
István.
mint aktív szolgálatot

fog védekezeni és milyen védekezését fo
gadják el szemben a tanuk tényállításai
val: „meg nem döntött"-nek".

Fényes László végül elmondta 
még munkatársunknak, hogy

Peyer 
meg

Károly kedden jelenik 
a katonai ügyészségen 
vallomástételre.

szocialista képviselők nem 
külön adatokat,

A többi ____
szolgáltathattak .. .
mert azokat éppen a párt megbízá
sából Fényes László gyűjtötte össze 
és adta át a katonai ügyészségnek..

Peyer Károly azonban önálló 
bejelentést fog tenni.

és nem lehetetlen, hogy ugyanolyan 
okokból, mint Fényes László, kény
telen lesz a jegyzőkönyv aláírását 
megtagadni.

33

főváros tisztviselői ós alkalmazottaiA
idegesen tekintenek a mai nap elé, mert 
junius 30-án kell végrehajtani a város
házán a létszámcsökkentés harmadik 
turnusát. Úgy látszik, hogy a kritikus 
dátum elmúlik anélkül, hogy olyan ve
szedelmet hozna, mint amilyet sokan 
tőle vártak. A főváros eleget tett ugyan 
a törvényben előirt kötelezettségnek, 
végrehajtotta a D-lisfáf, azonban egyet
len embert sem fosztott meg állásától 
és kenyerétől az illető akarata nclkiil.

A városháza elnöki ügyosztályán ki
jelentették a Hétfői Napló munkatársa 
előtt, hogy junius 30-án 66 tisztviselői 
állást szüntet meg a főváros, ezek közül 
azonban 43 már eddig is halálozások és 
nyugdíjazások folytán üresedésben volt, 
A tanács a napokban felhívással for
dult a tisztviselői karhoz, amelyben je
lentkezésre szóllította lel azokat, akik 
önként kivannak B-listára jutni. A fel
hívás eredményeként 23 l iszt viselő je
lentkezett, akik elsején már el is hagy
ják állásukat, az év végéig tovább kap
ják rendes fizetésüket, azután pedig 
vagy felveszik a végkielégítést, vagy 
pedig nyugdijaztatják magukat. A leg
többen mint értesülünk végkielégítést 
kérnek. A városházán most folyik annak 
kiszámítása, hogy mennyi végkielégítés 
jár az egyes tisztviselőknek .A főváros
nak ez a létwzámcsökkontés is 4—500 
millió koronába fog kerülni, nem is 
szólva arról, hogy a hiányzó munkaerők 
ismét megnehezítik az adminisztráció 
folyását.

Szombaton 
nyitotté meg

Gundel Ferenc
■8——

/ a

Fiúmé Kávéházat
IV, MUZEUM-KŐRÚT 13.

Telefon i Józaef 88-53.
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Hogyan hntúroztn el Mnla a háborút 
a központi hatalmuk ellen 

Marghlloman Sándor emlékiratai kiadásra kerülnek — 
Hogyan folyt le Marghlloman szerint az a bizonyos 
szlnalal korona-tanács — A háborús idők új meg

világítása
Bukarest, 1925 junius

A háború. felelősség sok övvel a nagy 
világégés után in érdekes kérdése nem
csak a laikusoknak, akik a világdiplo- 
rnácia boszorkánykonyhájába nőm lát
hatnak be, de a politikai és diplomáolal 
világnak is.

Nemrégen Italt meg Bukarestben a ro
mán politikát élet egyik kétségtelenül 
Jegmarkánsabb alakja

Marghiloman Sándor,

aki hosszú 5dőn át úgy élt a köztudat
ban, mint a monarchia leghívebb ba
rátja, aki számtalanszor exponálta ma
gát a monarchia mellett s emiatt a ro
mán politikában nem is tudott rokon- 
szenvet szerezni magának.

Marghiloman Sándor, aki az utóbbi 
években szólütött s magával tehetetlen 
volt, még egészséges korában

megírta emlékiratait
és úgy intézkedett, hogy azokat halála 
után bocsássák közre. Ez a román ál
lamférfin élete utolsó esztendeit azzal a 
váddal terhelten élte le, hogy politiká
jával Románia érdekeinek ártott. Az 
emlékirat, mely különösen

az 19U—19 évek történetét 
öleli fel s mely a román közvéleményben 
is élénk visszhangot keltett, részletesen 
foglalkozik a még 1914 év nyarán Szína- 
jában tartott koronatanács lefolyásával, 
amelyen — mint ismeretes — eldőlt, hogy

Románia a központi hatalmak olda
lán semmiestre, az antant mellett 
bizonyos garanciák mellett hajlandó 

a háborúba beavatkozni.

A memoárnak Marghlloman -régi bi
zalmas embere Kiriacescu a Progress 
című lap szerkesztője bocsátotta most 
közre. A híres koronatanácsról szóló 
részben a történteket Marghiloman igy 
írja le:

— Károly király — írja Marghiloman 
— azzal tisztelt meg, hogy a koronata- 
nácsra közvetlenül hívott meg. A koro
natanács Romániának a háborúba való 
beavatkozásával, az okkupúcióval, a bu
karesti békeszerződéssel a központi ha
talmak törekvéseivel foglalkozott. Bel
politikai követelés az ellenzék részéről 
csak az idősebb Bnatianu eltávolítása 
volt. Ez volt az első eset, hogy az öreg 
király a régi rendtől eltért és táviratban 
közvetlenül hozzám fordult. Azonnal 
tisztában voltam vele, hogy rendkívül 
fontos dolgok kerülnek megbeszélésre. 
Ezt megerősítette a miniszterelnök te
lefonértesítése, hogy rajtam kívül Carp 
Péter és Bosettl Tivadar is meghívást 
kaptak.

— A koronatanács reggelén Szinajába 
utaztam e itt alkalmam volt találkozni 
előzőén Carp Péterrel, aki előtt kifejtet
tem, hogy a koronatanácson milyen 
irányban fogok felszólalni. A másokkal 
való tanácskozás elől kitértem.

— A koronatanácsban akkor mint leg
idősebb először

Rosetli
beszélt. Azt magyarázta, hogy Románia 
ne adminisztratív, se pénzügyi helyzeté
nél fogva nem angazsálhatja magát egy 
európai konfliktusban való részvételre. 
Rosetli azt tanácsolta, hogy Románia 
maradjon nyugton a csupán saját érdo- 
keit védelmezze.

Carp Péter
ezeket mondotta:

— A háború, amely most kezdődött, 
az fogja eldönteni, hogy a jövőben ki 
fog uralkodni Európában. A harc az 
orosz és német hegemónia között indult 
meg. S aztán politikai ösztönének és ta
pasztalatainak engedelmeskedve felkiál
tott: „Sohasem kell az orosz hegemónia".

— Azután reáin került a sor — Írja to
vább Marghiloman —. Én azt mondtam, 
hogy Románia számára a eacus fuederis 
nem következett be. Kifejtettem, hogy 
Ausztria provokúldsa semminemű oldal
ról nem történt s ez a körülmény, hogy 
szerb területen összeesküvést szőttek, 
amely a monarchia trónörökösének há

láim;-. vi/(•tett, nem tekinthető az ál-
'.:un kihívásának. i

Mindazok, akik utánam szólaltak 
h i azon u véleményen voltak, hogy fío- j 

mánia nem léphet háborúba a központi 
hatalmak oldalán. Ez már akkor elhatá
rozásba ment.

Az emlékirat a továbbiakban összesen 
azt bizonyítja, hogy

maga Marghiloman és nem Bra- 
tianu Jonel

volt az, aki megakadályozta, hogy Ro
mánia a központi hatalmak oldalán avat
kozzék be a háborúba,

A koronatanács — mint ismeretes —, 
akkor egy semlogességi formulát szöve
gezőit meg, amelyet Caernín gróf ak
ceptált s nem látta meg, hogy Románia 
ezzel a formulával csak két éves nyu-

Bethlen a nyári szünet előtt 
nem Jelenik meg a Házban

Bethlen István gróf miniszterel
nök szombaton délután hagyta el a 
Fasőtf-szanatóriumot. A két ünnep
napot a miniszterelnök családi kör
ben töltötte. Állapota iránt érdek
lődtünk

ADÁM LAJOS dr.
egyetemi professzornál, aki a mi
niszterelnököt megoperálta. Az or- 
vostanár a következőket mondotta 
a Hét ói Napló munkatársának:

— A miniszterelnök ur szombaton 
gyógyultan hagyta el a szanatóriu
mot. Természetesen

még legalább 10—12 napig teljes 
pihenésre van szüksége.

Ezalatt az idő alatt tartózkodnia 
kell minden fáradtsággal járó mun
kától. Gyóykezelésre már nem szo
rul, szombat óta nem isvoltam nala, 
s minthogy nem telefonáltak ejtem.

Nem a betegseg fa/, 
hanem, Aogy nem voltam a 

premieremen
Látogatás Féld Matyi betegágyánál a Park

szanatóriumban
Szombat este a Budapesti Szín

házban a „Meztelen Pest4 premier
közönsége lelkes tapssal és ováció
val szólította a szerzőt a függöny 
elé. mikor megjelent egy színész és 
halk hangon bejelentette, hogy Féld 
Mátyás, a szerző súlyos betegen fek
szik és nem jelenhet meg a közön
ség előtt. És a bejelentés után a ne
vető ajkakra ráfagyott a mosoly és 
dermedt csend ült a nézőtérre.

Péntek este Féld Mátyás egy jó
kedvű társasággal borozgatXt a 
New-York kávéházban. Ittak a 
szerző egészségére. Féld Matyi csil
logó szemekkel beszélt új darabjá- 
ról, a várható sikerről, mikor egy-' 
szerre csak a társaság rémületére 
elsápadt, hátrahanyatlott a széken 
és szálból ömlött a vér. Nagy ria
dalom támadt Gyorsan felemelték, 
autóba ültették és elrobogtak a Ró
kus-kórházba. Itt azonban nem le
hetett elhelyezni, mert csak egy ágy 
volt szabad, amely szegény jó Ke
ni énéig halálával üresedett meg, mi
kor azonban Féld Matyi ezt meg
tudta, minden erejét összeszedve, ro
hant a kijárat felé. Az inspekelós 
orvos utánakiabált:

— Igazgató úr! Igazgató úr! Vár
jon egy kicsit!

De Matyit pénzért sem lehetett 
volna visszacsalogafiii.

A Rókusból aztán a Park-szanató- 
rlumba vitték, ahol fél 4 kor injek
ciót kapott, amely csökkentette a 
vérzést. Külön szobát nyitottak neki 
és gondos ápolás alá került. j

MjáJu Matyi á P.wk-swuíi- 

goimat akar magának, hogy katonailag 
a háborúra az ántánt oldalán felkészül
hessen. És, amit akkor a diplomáciánk 
nem látott meg, az pontosan két év 
múlva 1916 őszén bekövetkezett s Ro
mánia megüzente a háborút a központi 
hatalmaknak.

De nem kevésbbé érdekes, amit Marg
hiloman a bukarest békéről ír, amely
ben neki nagy szerepe volt:

—- A bukaresti béke csapda volt a köz
ponti hatalmaknak, amelybe beugrottak. 
A bukaresti béke által Románia nyu
godtan kivárhatta, amig a többi fron
tokon megtörténik a döntés. Ez az oka, 
hogy a bukaresti békét a központi ha
talmak folytonos sürgetése dacára sem 
irta alá doha Románia. A későbbi ese
mények engem igazoltak.

A Marghiloman-iö\e emlékirat, melyet 
most fordítanak le idegen nyelvekre 
mindenesetre élénk világot vet arra a 
tényre, hogy békebeli és háborús diplo
máciánk bürokratizmusa milyen lehetet
len helyzeteket teremtett s akit a mo
narchia és Németország törhetetlen hí
vének tartottak, az árulta el elsősorban 
a központi hatalmakat az ántántnak.

És az egész csak azon múlott, hogy az 
ántánt többet Ígért Romániának.

— bizonyára
jól érzi magát.

— Úgy tudom, hogy két hétig itt
hon fog pihenni a miniszterelnök 
ur, azuán pedig vidékre megy nya
ralni.

Arra a kérdésre, hogy mikor, je
lenhetik meg a miniszterelnök leg
közelebb a parlamentben. Adám 
professzor a következőket mon
dotta:

— Nyolc napon bélül semmiesetre 
sem.

Politikai körökben bizonyosra ve
szik, hogy

a miniszterelnök a nyári szünet 
előtt már nem vesz részt a Ház 

ülésein.
Őszig Vass József népjóléti minisz
ter fogja helyettesíteni.

tórium kénytelen lakója lett, szinte 
percenként szól a telefon: érdeklő
dők, akik a mindnyájuk Matyija 
egészségi állapotát tudakolják.

Az első emeleten van a szobája. 
Az ajtón egy nagybetűs tábla csüng: 
„Tilos a bemenet!*4

Viaszsárga arccal, fején boroga
tással fekszik az ágyban. Az ajtó
nyílásra megrezzen, felnyitja sze
meit és keserű humorra húzódott 
szájjal mondja:

— Na ugye, mégsem haltam meg! 
Hogy miket kitalálnak rólam. ]Jí?y 
megijesztették a hitelezőimet, hogy 
minden pillanatban idecsöngetnek: 
élek-e még. És direkt az ő meg
nyugtatásukra életben maradtam.

Aztán elmondja betegsége történe
tét és megnyugodva teszi hozzá:

— Azt mondja az orvos, hogy rö
videsen meggyógyulok. Akkor el
megyek valahova délvidékre, kicsit 
rendbehozom a tüdőmet. Sok bajom 
volt már vele, rosszul szuperál.

Néhány percig hallgat, látszik, 
hogy készül valamit mondani, v.égiil 
mégis csak kibuggyan belőle:

— Mondja csak, mit beszelnek 
„róla“, a darabrój!. Látja, ez az 
egyetlen, ami fáj, jobban, mint a 
betegségem, hogy nem lehettem ott 
a premieren. Jól ment!

Megnyugtatom, de szemei mar 
erőtlenül lecsukódnak, látni, hogy 
nem hallja, amit mondok.

Érdeklődtünk Féld Mátyás kezelő
orvosánál Követi Géza dr. főorvos
nál, aki a következőket mondotta:

— Féld MáUMt nagyon rnegyi- 

selték a darab előkészületei és az iz
galmak miatt véredény-repedés ke
letkezett. Állapota lényegesen ja
vult és azt hiszem, hogy néhájiy nap 
múlva üdülő beteg lesz. Láza nincs 
és így a legnagyobb reményekkel 
nézünk a javulás felé.
___________________________________H. E.

Az Angol-Magyar Bank Részvény- 
társaság igazgatósága, felügyelőbi
zottsága és tisztviselői kara mély 
fájdalommal jelenti, hogy

máriabesnyől

Ország Róbert 
m. klr. kormányfőtanácsos, az Inté
zet Igazgatósági tagja és ügyvivő

igazgatója
folyó hó 25-én hosszas szenvedés 
után életének delén elhunyt.

Immár elköltözött igazgatónk .3.3 
óvon ót szolgálta intézetünket oda
adó munkássággal, lankadatlan aka
raterővel, kereskedelmi és ipari té- 
ren szerzett tapasztalataival. Kö
rünkben kezdte és fejezte be pályá
ját, tevékenységét soha nem csök
kenő lelkesedéssel egyedül bankunk
nak s a gondjaira bízott vállalatok
nak szentelte. A magyar mezőgazda
sági gépipar bekapcsolódása a nem
zetközi kereskedelembe nagyrészt el- 
£unyt kartársunk érdeme.

Intézetünk nagy tehetségű igazga
tóját, tisztviselői karunk atyai ba
rátját gyászolja az elhunytban, ki
nek emléke mindenkor kegyelettel 
és szeretettel fog élni közöttünk.

Budapest, 1925. junius 26.

Az Angol-Magyar Bank Részvény
társaság érdekkörébe tartozó alul. 
Írott vállalatok Igazgatósága és fel
ügyelőbizottsága mély fájdalommal 
jelenti.

mirlabesnyől

az Angol-Magyar Bank Rószvény- 
táj-spsájr iigyvlvő-lgazgatója

folyó hó 25-én hosszas szenvedés után 
elhunyt.

A megboldogult mint alulírott vál
lalatok igazgatóságának tagja, ve- 
jfMéWikbmf ■" tevékenyen közreműkö
dött, ügyeikkel mindemkor szeretet
tel és odaadással foglalkozott, és 
azok felvirágoztatása körül mara
dandó érdemeket szerzett.

Budapest, 1925. junius 26.
Emlékét hálás szeretettel őrizzük 

meg!
Angol-Magyar Szállítmányozási Rt. 
Balassagyarmati Mezőgazdasági Ipar

telepek Rt.
Bánki-féle Vlzlturblnát Értékesítő Rt. 
„Economla" Ipart és Kereskedelmi 

Rt., Nagyvárad
Fehér Miklós Gépgyár Rt., Buda

pest
Fehér Miklós és Társa Rt.. Szófia 

„Ferro** Vas- és Érckercskedelnii Rt. 
„Focns" Tüzeléstechnikai és Hőgaz

dasági Rt.
Franco-Hongrolse S. A. de Commerce 

et d'Industrlc, Paris
„Garbe“ Gesellrfchaft für Landwlrt- 
schaftllche Maschinen, Wten—Linz 

Golyóscsapágygyár Rt.
,/Industrla" Ipari és Kereskedelmi Rt. 

Temesvár
dr. Ltpták és Társa Építési és Vas. 

Ipari Rt.
Magyar Kereskedelmi Rt.

Magyar Vegyipari Gépgyár Rt. 
Nagymágocsl Mezőgazdasági Ipar Rt. 
„Rekord" Ipari és Kereskedelmi Rt.

Eszék
Temesvári Bank és Kereskedelmi Rt.

Kedvezmény lapunk olvasóinak
Ha élethfl, művészi fénykópot akar, 
keresse fel három évtized óta fönnálló 

s országosan előnyösen ismert

DISKAY 
fényképmester műtermét Budapesten, 
Rákóczi ut.74.(ügyanott vau a régi Mona 
Llsa műterem Is.) A legmérsékeltebb 
árakért művészi fényképet kap. Fiók: 

Budán, III, Zslgmond ncca 36. 
Mona Llsa műterem

Szelvény 1362.
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Búd pénzügyminiszter 
nyilatkozik a beruházást 

javaslat sorsáról
Julius 1>töl számit 

a tisztviselők fizetésemelése
A nemzetgyűlés szombati ülésén 

újra elmérgesedett a politikai hely
zet, amely a közelgő nyári szünet 
reményében már-már megnyugodni 
látszott. A kormány, hogy bosszút 
álljon az ellenzéken, mert az a fel
hatalmazási szakaszokkal megra
kott indemnitást nem volt hajlandó 
négy nap alatt átengedni, — egy
szerre sürgősnek minőtítette a vá
lasztójogi javaslatot és ezért a keddi 
ülés napirendjére nem vette föl a
II. számú felhatalmazási javaslatot, 
amely a lisztviselők fizetésemelé
sére, a beruházásokra és az adók 
mérséklésére tartalmaz rendelkezé
seket. Hiába ígérték a baloldaliak 
kórusban:

E/y.v óra alatt átengedjük ked
den a. beruházási javaslatot... /“ 
Vass József, miniszterelnökhelyet- 
tcs hajthatatlan maradt. Nem en
gedte napirendre tűzni az indemui- 
tástól elkülönített szakaszokat, csak 
azért, hogy taktikai hiba elköveté
sével vádolhassa meg az ellenzéket.

Minthogy pedig a még hátralévő 
tíz nap alatt a választójog nem lesz 
letárgyalható, mert az ellenzék a 
még hátralévő közel 180 szakasznál 
jelentős módosításokat követel, az a 
hífl terjedt el, hogy

a beruházási javaslat a nyári 
szünet elódázhatatlansága miatt 

őszre marad.
EzJ a hfit kömöly aggodalmakat kel
tett nemcsak a közitisztviselők, ha
nem a munkásság körében is, mert 
Igy elhalasTjtódnának mindajíok a 
közmunkák és magánvállalkozások, 
unelyek a gazdasági vérkeringés 
felfrissítésére és a munkanélküliség 
enyhítésére volnának hivatottak. 
Éppen ezért szükségesnek tartottuk, 
logy

Búd János pénzügyminiszter 
rélefflénye iránt érdeklődjünk. A 
oénzügyminiszter a szombati ülés 
itán a parlamentben e tárgyban a 
következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Arról a kérdésről, hogy a 
beruházásokra, az adómérsék
lésre és a köztisztviselői fizetés
emelésre az erre vonatkozó ja
vaslat tárgyalásának elhalasz
tása miatt mikor fog sor kerül
ni, véleményt nem mondhatok,

minden attól függ, hogy az 
ellenzék mekkora 'terjedelmű 

vitát fog folytatni.
— A választójogi javaslat vi

táját az indemnitás tárgyalásá
nak halaszthatatlansága miatt 
szakította meg a nemzetgyűlés. 
Már folyamatban volt közjogi 
vitát — mint azt a miniszterel
nökhelyettes ur szombati beszé
dében preciszirozta —, másod
szor megszakítani nem lehet, 
mert ez ellenkeznék a parlamnti 
gyakorlattal.

—- Az a hir azonban, hogy a 
beruházási javaslat tárgyalása 
őszre maradna, nem felel meg a 
válóságrtaK. A kormány elhatá
rozott szándéka az, hogy

azt a javaslatot, amely a tiszt
viselők fizetésemelésere, a, be

ruházások elrendelésére és az 
adÁir máraéklésére felhatalma

zást ad a kormánynak, még 
a nyári szünet előtt le kell 

tárgyalni.
— Mindenesetre az ország ér

dekében akkor cselekedett vol
na az ellenzék, ha ezt a felhatal
mazást már az indemnitás Ígére
tében megadta volna a kormány
nak, amely igy kénytelen a tör
téntekért az elenzékre hárítani 
a felelősséget.
Az ellenzék természetesen vissza

utasítja a felelősség vádját.
FARKAS ISTVÁN,

a szociáldemokrata párt egyik ve
zetője ugyanis az ellenzék felfogá
sát a következőkben ismertette a 
Hétfői Napló munkatársa előtt:

— A kormánynak azt a vádját, 
hogy mi vagyunk az oka a beru
házások és a tisztviselői fizetés
emelés és az adómérséklés elhúzó
dásának, — a leghatározottabban 
visszaütő silóm. Ha a kormány 
valóban szívén viselné a tisztvise
lők sorsát, a munkanélküliség 
enyhítését, a forgalmi adó leszál
lítását, akkor keddre napirendre 
tűzte volna a beruházási, vagy 
II. számú felhatalmazási javasla
tot. Azt csak nem állítja a kor
mány, hogy három napi késede
lem már lehetetlenné teszí ezek
nek az intézkedéseknek a fogana

Ausztria elzárja határait a
külföldi munkakeresők elől...

Kiutasítják as 1919 óta beköltözött idegeneket 
ás emigránsoknak biztosítják a menedékjogot 
A munkanélküliség ügyének politikai háttere

A Magyarországról kitiltott -4r- 
beiter Zeitung vasárnapi száma 
részletesen foglalkozik az osztrák 
munkanélküliség kérdésével és az 
ezzel kapcsolatban arról a felmerült 
komoly javaslatról ír, amely azt 
célozza, hogy külföldiek ne kaphas
sanak az osztrák köztársaság terü
letén alkalmazást. A javaslat a lég- 
erélyesebb intézkedéseket tartal
mazza az Ausztriában dolgozó ide
gen dllamDolgórok ellen. Mindenek
előtt kimondja, hogy

az osztrák munkaadók kötelesek 
elbocsátani külföldi illetőségű 

alkalmazottaikat.
Szükség esetén a kiutasítás alkal
mazandó. , ...

Ez a kérdés természetesen érzéke
nyén érinti az Ausztriában dolgozó 
nagyszámú magyar munkást es 
tisztviselőt.

Alkalmunk volt ebben az ügyben 
az osztrák szakszervezeti mozgalom 
két vezetőegyéniségevei Fritz Jor
dánnál és dr. Kari Foltossal be
szélni. akik vasárnap Budapesten 
tartózkodtak. A szakszervezeti ve
zetők a következőkben világították 
meg a szóbanforgó javaslatot:

— A munkanélküliség egyik leg- 
szomorubb problémája Ausztriának. 
Tmz hoev a munkanélküliek nyo
morának kiküszöböléséről törvény
hozási utón némileg gondoskodtunk, 
mindazonáltal a kérdést ezzel ko
rántsem lehet ehntezetnek tekln- 

tosítását? Mert csak három nap
ról van sző. A kormánynak még 
abban az esetben sem szabad 
ezeket a rendelkezéseket kés
leltetnie, ha az ellenzék valóban 
taktikai hibát, követett volna el. 
Az ország érdekét fontosabbnak 
kell tartania, mint annak a bi
zonyítását, hogy az ellenzék sze
rinte tévedett. Ug.v látszik azon
ban, a kormányt csak az a cél ve
zeti, hogy a választójog vitáját 
siettesse.

— Az ellenzék napirenden fogja 
tartani ezt a kérdést.

Minden ülésén Indítványozni 
fogjuk a beruházási javaslat 

napirendretüzését.
— Különben is semmi sem ve

szett el azzal, hogy a beruházási 
javaslat későbbre maradt.

Búd János pénzügyminiszter 
a pénzügyi bizottság ülésén 
kijelentette, hogy amúgy is 
csak augusztus elsejére foga
natosíthatja a tisztviselői fize
tésemelést. a beruházásokat és 

az adók mérséklését.
Eszerint tehát, késik, nem
mulik.
Beavatott helyről szerzett értesü

lésünk szerint a tisztviselők a fel
emelt fizetést augusztus elsején 
kapják először. A fizetést emelő 
rendeletnek jiilitis elsejéig vissza
ható ereje lesz. 

feni. Az osztrák köztársaságban ma 
több mint 150.000 munkanélküli van. 
Ennek dacára eddig semmi komoly 
mozgalmat nem indítottunk azok 
ellen, akik nagyobbára 1919 óta jöt
tek be az országba, itt letelepedtek, 
állást vállaltak és közvetve a mun
kanélküliséget elősegítették. Sajnos, 
a. munkanélküliek száma még min
dig emelkedő tendenciát mutat és 
igy kénytelenk vagyunk az egyetlen 
lehető védekezéshez fordulni. A ja
vaslat még nem ment keresztül egy 
fórumon sem és elsősorban a mun
káskamara elé fog kerülni letár- 
gyalás céljából. Nem kétséges azon
ban, hogy

a szóbanforgó javaslatot kisebb 
módosításokkal el fogják fo
gadni úgy a munkástestületek, 

mint a munkaadók.
Ez esetben kénytelenek leszünk 
megfosztani azokat a külföldieket 
állásuktól, akik az utóbbi 5 évben 
telepedtek le Ausztriában.

Meg kell itt jegyeznünk, hogy 

a menedékjogot ezúttal is a leg
nagyobb mértékben tiszteletben 

fogjuk tartani.

Ki kell jelentenünk, hogy az emig
ráns külföldiek elbírálásánál a leg
nagyobb körültekintéssel fogunk el
járni. Ezt a kényszerű intézkedést 
azonban meg kell hoznunk, annál 

I is inkább, mivel a munkanélküli

ség kérdésében majdnem mindet! 
ország hasonló álláspontot foglal el.

— Ismételjük, a politikai mene
kültek megélhetési lehetőségének 
megszüntetéséről nincs szó, mint 
ahogy ebben a kérdésben az őszi rák 
köztársaság mindenkor a legdemo
kratikusabb álláspontot foglalta el.

Más forrásból szerzett értesülése
ink szerint a kiutazási javaslat

nem annyira az utódállamokbeli 
munkakeresők ellen irányul, 
mint inkább Németország ellen.

Az iilőbbi időben ugyanis tömegen 
sen jöttek a német- horogkeresztesek 
Ausztriába, összeköttetéseik révén 
í|Oi *'] helyezkedtek Természetesen 
bekerültek ezek az osztrák szak
szervezetekbe is. ahol zavarokat 
igyekeztek kelteni. Ez ellen kíván
nak a javaslat várható megszava
zásával az osztrák szakszervezetek? 
küzdeni.

Beszeltünk különben ebben afl 
ügyben a magyarországi szociál
demokrata párt néhány képviselő
tagjával is, akik kijelentették, hogy

az osztrák intézkedés szükség
szerűségét teljes mértékben ho

norálják.

A létért küzdő Ausztria nem leheli 
a munkanélküliek nemzetközi sere
ginek utolsó bástyája. Ez a kérdés 
nem érintheti a nemzetközi munkás
szolidaritás megingathatatlan egy
ségét.
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Japán és francia nap- és 
esőerwök a legegysze
rűbbtől a legdíszesebb 

kivileiig

Női ernyOk
Tiszta selyemernyö, 16 ífiflfl

ágú, a legdivatosabb
Félselyemernyö,16ágú, fBgfl fWft 

legújabb nyelű........ áyU.yöU
PéXe&r™yö?2.^: 160.000
Divat gloria-orny.ő, 12 ’S'fíS gUfílfl 

ágú, csontfogantyús
Tartós női ernyő, bőr- OE OtTJE 

fogóval .................... UlMJCJU

Férfi ernyők
Félselyemornyőselyem Q/Jíi flíin 

tokkal,elegáns.........
Fólselyem ernyő, díva- íllfj finn 

tos olegáns nyelű ... 11 UtUUU
Tartós ernyő, jóminő- 9000

Mó teráru-o sz tá 1 y tink mintát 
küld meg nem felelő áruért 

a pénzt visszadjuk, vagy 
becseréljük
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A főpolgármestert 
(még a ngári szünet előtt 
választja a közgyűlés 

)A pártok békét hirdetnek, de készülnek a harcra — 
A polgármesterválasztás nem aktuális — Vázsonyl, 

, Ugrón, Kozma Jenő és Ereky a városházi helyzetről 
Csütörtökön sorsolják ki azokat 

a bizottsági tagokat, akiknek 
mandátuma három évre szólI

| * Az új városházi közgyűlés az elmúlt 
Hhéten végleg megalakult. A két első ala- 
>kuló közgyűlés a béke, az együttmű
ködés jegyében folyt lo s a két közgyű
lés hangulata arra enged következtetni, 
hogy a pártok nemes igyekezettel akar
ják biztosítani a békét és a nyugodt 

I munkát a városházán. Ez természetesen 
hkem jelenti azt, hogy fenyegető jelensé
gek ne mutat koznának.
I A robbanóanyag, mely az óhajtott bé
két a levegőbe röpíti — többek közt -- 
n főpolgármester-kérdés. A demokratikus 
blokk pártjai azon s.z állásponton van 
fiák, hogy a főpolgármesteri állást mi
előbb be kell tölteni, hogy ilyenformán 
a főváros ismét visszanyerje sokat meg
tépázott autonómiáját. A blokk állás
pontját magáévá tette a Ripka-párt es 
a szabadelvű párt is, csupán Wolffék 
tiltakoznak a főpolgármesteri szék be
töltése ellen s azzal fenyegetőznek, 
hogyha a többi pártok ennek ellenére 
kiforszirozzák a főpolgármester válasz
tást, munkaképtelenné teszik a közgyű
lést.

Ma az a helyzet, hogy
i a főpolgármester-választás még a
1 nyári szünet előtt meg fog történni. 
fi a kormány is meglette intézkedéseit, 
hogy a választás julius első felében le
folyhasson: Főpolgármester Ripka Fe
renc lesz és kivü’o a kormány második he
lyen Platthy Györgyöt, harmadik ne-‘ 
Jyen pedig Kozma JonŐt fogja jelölni.

A Hétfői Napló munkatársa felke- 
toste a pártok vezéreit, akikhez kérdést 
Intézett: mi a véleményük a közgyükéi* 
megalakulása után a városházi helyzet
től. A pártvezérek igy válaszoltak:

Vázsonyi Vilmos
— Csak röviden válaszolhatok 

Miennyi kérdésre. Én úgy látom, 
* helyzet nem valami rózsás k a 
megalakulás után még elkeseredett csa
ták fognak n városházán tombolni. De 
De értsen félre senki, ha most harcokat 
Jósolok.
j A harcot nem mi akarjuk, a. csatát
$ nem mi provokáljuk.

Nekünk meg van a programunk, és ez 
M békés, nyugodt, becsületes munka. Mi 
állni is fogjuk programunkat, de lm 
Bkad valaki, aki bennünket ebben meg
akadályoz, vagy igyekszik megakadá
lyozni, az szembetalálja magát velünk 
léé táborunkkal.

Béke csak akkor lehet a városházán, 
ha más is békét akar,

’úe ha más inkább a harcot választja, 
iám állunk elébe. Készek vagyunk har
colni is, hiszen megszoktuk már a csa
tatér levegőjét. Nekünk is meg van a 
fegyverünk, amellyel sikeresen tudunk 
operálni a velünk szemben állók ellen, 
ám rossz hadvezér lennék, ha már most 
elárulnám, hogy miben rejlenek özek a 
fegyverek. A személyi kérdéseket ille
tően ismeretes az én álláspontom. Most 
gém mondhatok mást, minthogy’

mielőbb megoldáshoz kell juttatni 
ezeket a sokat bolygatott kérdése
ket. még pedig oly kép, hogy a meg
oldás az egész polgárság megelége

dését szolgálja.

Ugrón Gábor
B szabadelvű párt vezére igy nyilatko
zott tudósítónk előtt:

—- A közgyűlést a mai összetételében 
munkaképesnek óh munkára késznek ta
lálom. Bizom n közgyűlés pártjainak 
hékeszándékában s remélem, hogy meg
figyelésemben nem fogok csalatkozni. 
Ami személyi kérdéseket illeti, u szerin
tem két csoportba osztható. Az egyikbe 
tartozik a polgármester és az egyik al
polgármester személyének kicserélése. 
(Eben azonban gyorsan napirendre lehet 
^bérni,

miután sem a polgármester, sem az 
i alpolgármater nem mondott le állá-

vala
hogy 
békés

sóról s ennek folytán ezidőszerint 
nem is lehet mást választani.

Polgármester-kérdés tehát nincs, mert 
van polgármester.

Másképen áll azonban 
dések másik része, a 
kérdés. Nekem és azt 
tárgyilagos várospolitikusnak, 
álláspontom, hogy ma, amikor a fővá
rosnak meg 
képviselete,

Budapest

a személyi kér- 
főpolgármester- 
hiszem minden 

az az

van a törvényes, választott

élén nem állhat tovább 
kormánybiztos.

A főpolgármester személyében a pár
toknak közösen kell megegyezniük s nem 
szabad, hogy a személy kiléte körül har
cok keletkezzenek. Minél előbb meg kell 
tehát választani a főpolgármestert, mert 
az önkormányzat csak akkor tekinthető 
helyreállottn&k, ha ez az üres szék gaz
dára talált.

Kozma Jenő
a Ripka-párt elnöke ezeket mondotta:

— A főpolgármesteri kérdés nézetem 
szerint rövidesen megoldásra talál, ügy 
tudom, most már a kormány sem zár
kózik el a gyors megoldás elől, hogy a 
főváros élére az a férfiú kerüljön, aki 
hivatva van és képes a város és pol
gárság érdekeit védeni. Ez pedig nem 
lehet más, mint Ripka Ferenc.

«-r- Ami a polgármester-válságot illeti; 
az ezidőszerint nem aktuális. Azt hiszem, 
a pártok is rájönnek, hogy ennek a kér 
dásn.ek a forszirozása nem időszerű. 
Mindenedre, meg kell várni, hogy mi
ként viselkedik a polgármester a pár
tokkal és a közgyűléssel szemben s csak 
ha magatartásával okot szolgáltat, ak
kor van helyén lemondását követelni. 
De nem valószínű, hogy Sipőcz ellen
szegülne az uj közgyűlésnek.

—- Azt tartom,' hogy a főpolgármester 
megválasztása után egész nyugodtan 
megkezdődhetik a nyári szünet, mert a 
többi ügyek előkészítéséhez időre van 
szükség s különben is a tanács kéthar
mada a nyári hónapokban szabadságon 
lesz s érdemlegesen nem lehetne 
gyalni.

tár-

ugy
Ereky Károly

a személyi ügyeket illeti, 
hogy a döntés már nem késik 

Polgármester-választásról 

— Ami 
értesülök, 
soká. Polgárniestor-választásról ezidő- 
szerinf nem lehet szó, egyszerűen azért, 
mert vau polgármester, aki nem is gon- 
dől a lemondásra. Most egy dolog sür
gős. Megválasztani a főpolgármestert, 
azután elrendelni a nyári szünetet, ősz-'

szel azután szőnyegre lehet hozni mind
azokat a kényes, sürgős és fontos kér
déseket, amelyeket a közgyűlés pártjai 
megoldani kívánnak.

Az Igazoló választmány 
csütörtökön délután egyébként újból 
ülést tart az uj városházán, amelyen 
igazolják a még hátralévő mandátumo
kat s ezenkívül sorshúzás utján kijelölik 
azokat a bizottsági tagokat, akik három 
óv múlva elvesztik mandátumaikat. A 
fővárosi törvény értelmében ugyanis 3 
év múlva csak a közgyűlés fele kerül uj 
választás alá, a bizottsági tagok másik 
részének mandátuma további 3 eszten
dőre automatice meghosszabbodik. Csü
törtökön tehát az igazolóválasztmány 
megállapítja, hogy kik lesznek 6 évig a 
főváros városatyái s kik azok, akiknek 
megbízatása 3 év múlva megszűnik. 
Ugyancsak a jövő héten, Julin, 6-án, hét
főn tartja első ülését az uj közigazga
tási bizottság, amelyben csak 4 régi tag 
van: Csilléry András, Kozma Jenő, Lá
zár Ferenc és Platthy György. Uj tag
jai a bizottságnak: Baracs Marcell, Be
nedek János, Gaár Vilmos, Györki Imre, 
Hann Arnold és Peyer Károly. A bi
zottság első ülése elé nagy érdeklődéssel 
tekint a főváros közönsége, mert az első 
ülésen érdekes felszólalások várhatók. 
A közigazgatási bizottság hétfői ülésén 
különben nemcsak a júliusi, de a jú
niusi havi jelentések is tárgyalás alá 
kerülnek, miután — mint ismeretes — 
az elmúlt hónapban már nem hívták 
össze a régi bizottságot, az uj pedig 
még nem volt megválasztva. A bizottság 
összeülésének sürgősségét bizonyítja az 
is, hogy ez alkalommal — nem mint szo
kásos — a hónap második hétfőjén, ha
nem már az első hétfőn tart ülést a bi
zottság.

A

Elfogták a Latinák 
szerszámgyár 
fosztogatóit

Latinák Jenő szerszámgyár, 
igazgatója néhány nappal ezelőtt 
feljelentést tett a főkapitányságod, 
hogy a vállalat Asztalos Sándor uc
cuban levő gyártelepéről az utóbbi 
időben nagymennyiségű nyers
anyag és készáru tűn? el.

A detektívek megállapították, 
hogy a lopásokat csak a gyár üzem
menetét jól ismerő alkalmazottak 
követhették el. Ezen a nyomon el
indulva a detektívek gyanúja Typri 
János- 43 éves gyárvezető ellen irá
nyult. Typrit, aki 25 éve áll a gyár 
szolgálatában, a gyárvezetőség tel
jesen megbízható alkalmazottnak 
tartotta és így nehéz volt ellene bi
zonyítékot szerezni.

Néhány napi megfigyelés azután 
igazolta a detektívek feltevését A 
gyár kapujában tettenérték Typri 
Jánost, amint Lignef Pál műveze
tővel együtt egy kézikocsira való 
szerszámot akart kicsempészni a 
gyár területéről. A két alkalmazot
tat előállították a főkapitányságra, 
ahol a gyárból lopott árut elhelyez- 
már két év óta, rendszeresen űzik. 
Elmondották, hogy a Kápolna ucca 
8. szám alatt egy raktárt béreltek. 

ahol a gyámból lopott áru elhelyez
ték. Két év alatt annyi áru gyűli 
össze raktárukban, hogy elhatároz
ták, hogy önállósítják magukat. r\ 
jövő hónapban fel akarták monda
ni állásukat és külön szerszám mű
helyt akartak berendezni a lopott 
holmikból. Az ellopott áru érteke, 
meghaladja a félmilliárd koronát. 
A gyár kára azonban teljes összeg
ben megtérült, mert az ellopott árut 
hiány nélkül megtalálták a kápolna- 
uccui raktárban. A két . gyári tol
vajt a rendőrség őrizetbe vette.

Méinl-kávé
5, 10, 15 és 20 kg-os postacsomagokat 

vidékre bérmontve küldünk !
(kivéve rizs és cukor után)

Pasztőrözött

PALACKTEJ 
YOGHURT

és az összes tejtermékek friss 
állapotban egész napon át kaphatók a 

Budapesti Központi és Allolónos lejcsorrokok 
. fiókjaiban

Túlhalmozott 
áruraktár miatt 

KERTÉSZ ANTAL 
István út 10 alatti üzletében 

néhány napig 
kiárusítást tart és az ott levő 10,000 pír aipőt minden elfogadható áron kiárusítja 
Saját érdekében ne mulassza el ezen rend

kívüli alkalmat

NíiiXTí.™ félcipők 180.000 tői 
Női íoTéT’evro magasoipök 280.000-tő 
Férfiolpök • 200.000-től 
Férfioipők 250.000 tői
Gyermekcipők. . . . . . . .  50.000-től

HŐI KfiLAPOKAT
az „OKISZ" ta^oK 
családtaqiai részére 
2O°/o Kedvezmény
nyel adunk. Férfi és 
nol kalaplavltisokat 
és átalakításokat 8 
nap alatt eszköz
ifink nagyon szépen

Kalapipari és 
Kereskedelmi Rt.

Budapest VI. Óuooa47 
Nagymező ucca és 

Gyár ucca között

PESTI TŐZSDE
új száma

csupa szenzáció I
Sierkosrtl: Kallás János

Ksphrtó mindenütt
ISgyos száma 5000 koron*
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hírek
Orth Syörgy harca 

egy hangversenyrendező 
vállalattal

Érdekes ügyben fog felperesként 
a bíróság elé állni Orth György, a 
futball-világ dédelgetett kedvence. 
A múlt év végén a Lukáts-féle hang
verseny-iroda megállapodást kötött 
Orth Györggyel, hogy a Zeneaka
démia termében két előadást tart a 
népszerű futballista. Az előadások 
címe: „A futball játék művészete" 
lett volna. Előadásonként 2,500.000 
koronát. összesen tehát 5,000.000 ko
ronát ígért a vállalat Orthnak. A 
szerződést aláírták a felek. A szer
ződés szerint az első előadást no
vember 22-én, a másodikat decem
ber 6-án kellett volna megtartani.
„ Ortli György november 22-én meg
jelent a Zeneakadémia épületében, 
ahol egyetlen egy főnyi közönséget 
sem talált. A portás világosította 
fel, hogy az előadás elmaradt. Orth 
néhány napig várt arra, hogy a 
hangversenyrendező-vállalat. majd 
közli vele, hogy miért maradt el az 
előadás. Értesítést azonban nem ka
pott.

Eljött a második előadás napja is. 
December 6-án ismét elment a Zene- 
akadémiába, de megint csak a por
tástól tudta meg, hogy nem lesz elő
adás.

Orth György ekkor ügyvédje, 
Csató Ferenc dr. útján felvilágosí
tást kért a vállalattól, de semmi vá
laszt nem kapott. Többszöri sürge
tés után végre jelentkezett Lukáts 
Elemér, a hangversenyrendező-vál- 
lalat tulajdonosa és kijelentette, 
hogy az előadásokat vis major miatt 
nem lehetett megtartani, merfc. <?., 
kultuszminiszter nem engedélyezte 
a Zeneakadémia termét erre a célra.

Csató Ferenc dr. ezzel szemben 
megállapította, hogy a vallás- ós 
közok tatásügyi miniszter 29/91M. sz. 
alatt kelt határozatával tudomásul 
vette az előadás megtartását és erre 
a célra a vállalat rendelkezésére bo
csátotta a Zeneművészeti Főiskola 
termét.

Orth György ezek után öt millió 
korona tőke és Járulékai erejéig pert 
indított a hangversenyrendező-vál- 
laUrt ellen, auzal az indokolással, 
hogy a vállalat vis majorra való 
hivatkozása nem helytálló, mert a 
Zeneakadémia terme az előadásokra 
kitűzött napokon a vállalatnak ren
delkezésére állt.

— Pótválasztás lesz a tabi kerü
letben az egységespárti és a faj
védő jelöltek közt. Kaposvárról je
lentik: A Heinrich Ferenc halálá
val megüresedett tabi kerületben 
most folyt le a választás, amelyen 
Kálmán Jenő dr. egységespárti. 
Turchányi Egon fajvédő és Hencz 
Károly liberális jelöltek vették fel 
a küzdelmet a mandátumért A vá
lasztáson leadott szavazatok össze- 
számlálását ma fejezték be. KálmáD 
Jenő (egységespárt) 3887, Turchá
nyi Egon (keresztény ellenzék) 2356, 
Hencz Károly (ellenzéki kisgazda
párt) 1842 szavazatot kapott. Esze- 
i’lnt álmán Jenő és Turchányi Egon 
között pótválasztásra kerül a sor.

•— A Kossuth-párt uj központi párt
helyiségének felavatása. A Rupert Rezső 
olnöklése alatt működő Országos Függet
lenségi Kossuth-párt központi párthelyi
ségét áthelyezte a Dob ucca 88. szám 
alatt volt kerületi pártkör helyiségébe. 
Az uj központi párthelyiség megnyitása 
szombaton zajlott le, ünnepi koretek kö
zött. Az e célra újonnan átalakított és 
fényűző kényelemmel berendezett helyi
ség zsúfolásig megtelt a párt, híveivel és 
vezéreivel. Az ünnepélyes megnyitáson 
jelen volt Rupert Rezső pártelnök, Nagy 
Vince, volt belügyminiszter, Vass János 
volt belügyminiszter, Horváth Zoltán 
nemzetgyűlési képviselő, Vdmbéry Rusz- 
tom és még sókan mások. A megnyitó 
ünnepség társasvacsorával kezdődött, 
majd Ocskay Kornél, az Operaház tagja, 
SÓM Hermin, Dajbukdt Ilona, Bársony 
István és még több művészi előkelőség 
hangversenyezett. Hangverseny után táuo 
következett,

felakasztott holttest 
a hidegkúti erdőben

Hétfőn este a Hidegkúti ut men
tén levő feketehegyi erdőben Ferro 
István asztalosmester egy fel
akasztott férfi holttestére bukkant. 
A húsz—huszonöt év körüli férfi
holttest két keze erős zsineggel a 
nadrágszijjához volt szorítva, lába 
erősen össze volt kötözve. Nyakán 
a kötél alatt egy összehurkolt zseb
kendő feszült, szeme pedig egy 
zsebkendővel be volt kötve.

A megrémült Ferro István rend
őrért szaladt, aki azután értesítette 
a főkapitányság központi ügyele-

Klotürrel fenyegetik
az ellenzéket, ha „húzza"

a választójog vitáját
Van-e junkíim a választójog és a beruházási javaslat között? 

— Mit mond Rubinek István, a választójog előadója ? — 
Julius közepén kezdődik a Ház nyári szünete

A választójognak az indemnitás 
tárgyalásával megszakított vitáját 
kedden folytatja a nemzetgyűlés. 
Még csak a 14. paragrafusnál árta
nak, pedig a javaslat több, mint 
190 szakaszból áll. A többségi párt 
sürgeti a vitát, mert nyári szünetre 
akar menni. Épen azért az a hír ter
jedt el, hogy a vita további folya
mán a Hedry-eset sűrűn meg fog 
ismétlődni. Megkérdeztük erről a 
hírről

ÉUBÍNEK ISTVÁN.
kormánypárti képviselőt, a javaslat 
előadóját, aki a következőket mon
dotta a Hétfői Napló munkatársá
nak:

— A választójogi bizottságban 
messzemenően honoráltuk az el
lenzéki tagok módosító javasla
tait, nem volna tehát indokolt, ha 
az ellenzék a még hátralevő sza
kaszoknál hosszabb vitát 
kálna. Mi mindenesetre 
elébe.

El vagyunk készülve

provo- 
állunk

El vagyunk készülve arra, 
hogy a kiotürt alkalmazzuk, 

ha azt tapasztaljuk, hogy az el
lenzék húzza a vitát. A javaslat

— Hétfőn avatták fel az első bol
gár villamosvasutat. Szófiából je
lentik: Ma avatták fel ünnepélyes 
keretek között Bulgária első elek
tromos vontatásu .vasútvonalát, 
amely a fővárost legfontosabb kül
városával, Knyazsevóval köti ösz- 
sze. Az ünnepély istentisztelettel 
kezdődött, melyet a szófiai érsek'ce
lebrált. A megnyitás szertartásá
ban resztvettek a belügyminiszter, 
az igazságügyminiszter, a vasut- 
iigyi miniszter, a szófiai polgármes
ter és a városi tanács. Az ünnepé
lyes aktus nagyszámú közönség je
lenlétében folyt le.

— Fürdőélet Balaton füveden. A pesti 
kövezetét még eső mossa és az uccukon 
őszre valló szél fütyül, az omberek az 
elkésett nyarat siratják, de a magyar 
tenger legszebb pontján, Balatouftiroden 
már az üdülésre szorulók százai laknak. 
Az áldott hatású szénsavas fürdőkben 
szépen még nyáron keresnek enyhülést 
betegségükre -és az ózondus esti levegők 
sétálva pihentetik idegeikot a pompázó 
tájék harmóniáján. A fürdő igazgató
sága minden igyekezettel arra törekszik, 
hogy az üdülésre szorulók ottartozko- 
dási Idejét kellemessé tegye. Ezt a célt 
szolgálják a szállodák penziók és ven
déglők is, melyek közül különösen a 
Grand Hotel, a Sanatorium és a Szántó- 
fólo vendéglő nevét kell megemlíteni, 
ahol dicséretre méltó baráti vendégsze
retettel fogadják a füdővendégeket.

— Bárhol elzálogosított arany., pla
tina-, briliáns- és ezüsttárgyait kiváltja 
és azokra mindenkor három-, illetveés azokra mindenkor narom-. íneivc v—™.------- - ~
wStfortSS* vn ' Vilmos fWnmbui’itwky bWeban voit, több < MrWII.nl*

I O. AtoSm ive: MM. ‘ Wt » »Ultó lovára becsülik. »-------------------

ren-tét, ahonnan Alvinczy Rolaud___
dőrkapitány vezetésével rendőri bi
zottság szállt ki a helyszínre. A 
rendőri bizottság a legszorgosabb 
kutatás ellenére sem tudott semmi 
olyan nyomot felfedezni, mely a ti
tokzatos esetre világosságot derí
tett volna. A fa körül, melyre a 
holttest fel volt akasztva, minden 
lábnyomot eljnpsott az eső. A holt
test elhelyezéséből azonban határo-

azottan arra következtetnek, hogy 
férfi bűntény áldozata lett.

legfontosabb, szakaszain már túl 
vagyunk, még csak a választások 
tisztaságát biztositó szakaszok 
vannak hátra. Ezeknél azonban 
azért nem lehet hosszabb vita, hi
szen Rassay Károly, Szilágyi 
Lajos és Vázsonyi Vilmos majd
nem valamennyi idevonatkozó ja
vaslatát. magunkévá tettük. A 
vita véleményem szerint nem tart
hat tovább egy hétnél.
Ellenzéki körökben úgy vélik, 

hogy a kormány a választójogi 
vita tartamát junktimba hozta a 
beruházási javaslattal. Az hangoz
tatják ugyanis, hogy a kormány 
azért nem, tűzte ki a beruházások
ról szóló javaslatot a keddi ülésre, 
vagyis azért akarja azt csak a vá
lasztójog után tárgyaltatni, hogy 
naponként a szemére vethesse az 
ellenzéknek' a beruházások, az adó
mérséklés és más hasznos intézke
dések foganatosításának elhúzódá
sát. Kétségtelen, hogy az ellenzék 
kénytelen le^z a beruházási javas
lat mielőbbi átengedése érdekében a 
választójog vitáját rövidebbre fog
ni és ebben az esetben julius köze
pén megkezdődhetik a parlament 
nyári szünete.

— Kigyulladt egy raktár. A Mu
rányi ucca 2. szám alatt a 72-es 
postahivatal volt helyiségében, ahol 
most egy magánraktár van, az ott 
elhelyezett üres ládák — eddig is
meretlen okból — meggyulladtak. 
A tűzoltók Szilárd Kornél főtiszt 
vezetése alatt nagy készültséggel 
vonultak ki és egyórai kemény harc 
után sikerült eloltaniok a tüzet.

— Kilenc eltűnés a két ünnepnapon. 
Az utóbbi idők szomorú regisztrálásához 
tartozik, hogy minden alkalommal az 
eltűntök nagy seregéről kell beszámol
nunk, akik között meglepően nagy a fia
tal lányok száma. Vasárnap ós hétfőn a 
következő eltűnéseket jelentették be a 
főkapitányságon: Barabás Béla 40 éves 
hivatalnok, Heffncr Rudolf 30 éves tiszt
viselő, dr. Glilck Sándor 35 éves tiszt
viselő, Ritter Stefi 14 éves danuló, Kövess 
Magda 15 éves tanuló, Závoszky Rózsi 
15 éves tanuló, Gál Teréz 25 éves hivatal
noknő, Schlesinger Olga 20 éves hivatnl- 
noknő, Bárány Emilné 29 éves háztartás
beli. A rendőrség keresi őket.

— Elkobozzák Stambulinszky és mi
niszter társainak vagyonát. Szófiából je
lentik: A feljebbvitell törvényszék pol
gári tanácsa holnap veszi tárgyalás alá . 
az agrárpárt! uralom megbuktatásával 
kapcsolatos ügyeket. A vád az elhunyt 
Sztambulinszky és Bójád vo’t kép- | 
viselő törvénytelenül .avc’ ,
nak elkobzását fogja kftMr Á s unnak 4 
kimondását, hogy az állam újvára ko- * j 
hozzák el mindazt a vagyoni, amelyet W; 11 
említettek 1919 és 1923 között szereztek. 11 
. - ---------- * ' 4 pénzösszeget arviy ’ 

— Fábián Béla beszámolója. Rá
kospalotait. Dr. Fábián Béla, buda- 
pcstköruyéki kerület demokrata 
nemzetgyűlési képviselője vasárnap 
tartotta meg beszámolóbeszédét Rá
kospalotán többezer főnyi hallgató
ság jelenlétében. A képviselőt dr. 
Völ gyes Andor pártelnök üdvözölte 
majd Fürst Ernő a kereskedők, 
Tóth Dezső az iparosok, Szabó Béla 
a piaci árusok és Eötvös László a 
nyugdíjasok megbízásából köszönték 
meg Fábián Bélának, hogy a parla
mentben kemény harcot folytat a 
kisemberek érdekében. N egyedi 
Szabó Béla, Bibiti Horváth János 
és Horváth Károly beszéde után 
Vázsonyi Vilmosné jelentette be, 
hogy férje gyengélkedése miatt nem 
jöhetett ki Rákospalotára, de lélek
ben ő is jelen van a nagygyűlésen 
Fábián Béla dr. nemzetgyűlési kép
viselő tartotta meg ezután beszámo
lóját. Beszédében részletesen foglal
kozott az aktuális politikai és gaz
dasági kérdésekkel. Elszánt harcot 
hirdet a forgalmi adó ellen, beszélt 
a kisipari hitel kérdéséről ós kár
hoztatta, hogy a kormány milyen 
kevés érzékkel viseltetik a kereske
dők és kisiparosok érdekeivel szem
ben, majd a fajvédő politikával és 
a fajvédő sajtóval foglalkozott A 
nagygyűlés lelkesedéssel hallgatta 
végig Fábián Béla dr. beszámolóját 
és egyhangú határozati javaslatot 
fogadott el, amelyben a kerület kép
viselőjét törhetetlen ragaszkodásá
ról biztosította.

Az Első Magyar Általános Biztositó 
Társaság folyó évi punius hó 25-én tar
totta 1024. évi rendes közgyűlését amely 
az évi nyereséget 1.806,058.603 korona és 
az osztalékot pedig 70.000 koronában ál
lapította meg.

— Kiár Zoltán dr.-t szándékos 
emberölés kísérletével vádolja az 
ügyész. Annak idején napokon ke
resztül foglalkoztatta a sajtót azaz 
incidens, amely Klári Zoltán dr. 
főorvos és Dánér. Béla ny. királyi 
ügyész közt folyt le s amelynek fo
lyamán Kiár Zoltán revolveréből a 
levegőbe lőtt. Dánér Béla feljelen
tésére szándékos emberölés bűntet
tének kísérlete címén indult meg az 
az eljárás KI ár Zoltán ellen. Az 
ügyész Klár előzetes letartóztatá
sára tett indítványt, Medvés-Medico 
vizsgálóbíró azonban ennek az elő
terjesztésnek nem adott helyet, ha
nem újabb tanuk kihallgatásával 
rekonstruálta az incidens lefolyá
sát, amelynek során megállapítást 
nyert, hogy amikor # Dánér. Kiárt 
váratlanul és észrevétlenül „tett lég 
inzultálta, Klári önvédelemből rán
totta elő revolverét és a levegőbe 
lőtt. Az érdekes ügyben most fe
jezték be a vizsgálatot s értesülé
sünk szerint nemsokára kitűzik a 
főtárgyalást.

— Királynővé akarta koronáztatni 
magát egy őrült. A Szentháromság té
ren álló rendőrhöz vasárnap délután 
odament egy fiatal nő és erélyes hangon 
•követelte: nyissa ki a Mátyás templom 
kapuját, mert királynővé akarja koro
náztatni magát. írást is mutatott, amely 
szerint Magyarországot a mai viszo
nyok között csak ő mentheti meg. A nőt 
a rendőr előállította a főkapitányságra, 
ahol megállapították, hogy az illető G. 
Rózsi 28 éves háztartásbeli és elmebaj 
bán szenved, do mivel fteni közveszélyes 
átadták hozzátartozóinak.

— Razzia a beteges hajlamú férfiak 
ellen. Róna Ernő detektivf -1 ügyelő cso
portja vasárnap és hétfőn folytatta a 
inár napok éta tartó, a fővárosban egyre 
jobban szaporodó beteges hajlamú fér
fiak ellen rendezett razziát. A két nr.p 
alatt a Népligetet és az Erzsébet teret 
kutatták át. Ö.:szes?n 51 emb i 
tak elő a főkapitány vígra, akik kii-.ül 
több foglalkozásnélküli egyént a 1- I ige
házba kisértek át.

— Amerikában Is volt földrengés
6 óra 43 perckor Los A n gr’ősben lu ve.- 
földrengést éreztek. Néliúnj városrész
ben az épületek erősen nu'gi.iogí ik• kár 
azonban nem e ott.

iiölgyelt 
es 
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— Román-szerb katonai konvenció 
Magyarország ellen. Londonból je
lentik: A Daily Ileraid diplomáciai 
tudósítója jólértCHÜlt forrásból azt 
írja, hogy az ezldőszcrint Szerbia 
ós Románia között folyamatban 
levő tárgyalások titkos katonai 
egyezmény létrehozására irányul
nak. Az egyezmény alternativo 
Oroszország, Magyarország, vagy 
Bulgária ellen irányul. Szerbia ed
dig vonakodott kimondottan szov- 
jetellenes politikát folytatni. A leg
utóbbi római megbeszélések óta 
azonban Paslcs és Nincsis állandó 
nyugati nyomás alatt állottak. Ezt 
a körülményt a legjobban bizonyít
ja az a rendkívül éles jegyzék, 
amelyben Belgrád legutóbb azt kö
vetelte a, bécsi kormánytól, hogy 
azonnal járjon el a bécsi bolsevista 
ügynökök es szervezetek ellen. A 
jegyzéknek halasztási nem tűrő 
hangja és diktatórikus követelései 
azt a következtetést engedik, hogy 
egy nagyobb blokknak titkos politi
ka céljairól van szó. Furcsa iróniája 
a történelemnek, mondja alap.hogy 
kormány 1925-ben Ausztriától a for
radalmi tevékenység elnyomását 
követeli. Emlékezetes, hogy 1914-ben 
az osztrák kormánynak a szerb kor
mánnyal szemben a forradalmi te 
AÓkeuység elnyomására támasztott 
kívánsága vezetett a világháború 
kiörésére.
- öngj /111c osságok. A'o/7.7 Rózsi 18 éves 

házlnrtfifeboll nlknlniazott Dobozi ucca 8. 
Bzátn alatti szolgálati helyén nyitva- 
hagyfa a gázcsapol és meghal L — S</r- 
ltadi Tál 18 éves 1’anuló a Rákóczi ut .34. 
szánni ház harmadik emeletéről lövetett© 
magáit, Élet veszélyes sériilósolvel a Rókus 
kórházba vitték. — Rermmin Fiilün keres
kedő Váci ut 4. szám alatti lakásán 
mellbeWtte magát. Súlyos állapotban a 
Bftthfalvy fusnuiitóriumba vitték.

— Dollár-, angol font- és svájci frank- 
jefcélogkök«Uut 10 évi időtartamra évi 
14 azásBiékvs kamat mellett folyósittat 
budapesti bérházakra és mezőgazdasági 
nagybirtokokra Róili Bank Jelzálog. 
OszUlya Budapesten, VI., Vilmos 
szár Ut 45. Alapítási éve; 1906.

A Newyork Times a magyar újjáépí
tés eredményéről. Londonból jelentik: 
A Newyork Tinjeg vezércikkben foglal
kozik a magyar újjáépítés eddigi fényes 
eredményével. A cikk kiemeli, hogy ere
detileg kcresztülvlhetotleunek tartották 
a pénzügyi ellenőrzést külföldi tényezők 
utján. Mindamellett oz a rendszer Ausz
triában kitűnő eredménnyel járt és a 
magyarországi siker még kielégit^h. A 
végeredményt ugyan még nem lehet 
teljes biztonsággal előre megmondani, 
do már idáig sikerült a káosz helyén 
rendet teremteni és egyesek és az egész 
nemzet egyaránt friss reményt és erőt 
merltottek. Sikerült két európai vesze
delmes zónát a biztonság és konszolidá
ció aránylag békés területeivé átalakí
tani. Ez a gyakorlati nemzetközi együtt- 
működés olyan példája, amely megmu
tatja az utat az általános világbékéhez.

Kitüntetett magyar tudós. Pá
rizsból jelentik: Magyary Zöltándr. 
osztálytanácsost a vallás- ós közok
tatásügyi miniszter Párizsba kül
dötte azzal a megbízással, hogy a 
francia tudományos élet és felsőbb 
oktatás szervezetét tanulmányozza 
s a magyar-francia tudományod 
kaussolatok ú.irajelvételét előké
szítse. De Monzie francia közokta
tásügyi miniszter most Magyary 
Zoltánt az Officier de Tlnstruction 
publique rendjelével tüntette ki.

— A pesti izr. hitközség közgyűlése. 
A pesti izraelita hitközség vasárnap dél
előtt tartotta meg rendes évi közgyűlé
sét. amely Székly Ferenc volt hitközségi 
elnök arcképének leleplezésével vette 
kezdetét. Dr. Léderer Sándor hitközségi 
elnök nagyobb beszédben méltatta Szé
kely érdemeit, aki meghatott szavakkal 
mondott köszönetét az elismerésért. Ez
után n közgyűlés letárgyalta az elöljá
róságnak a hitközség évi működéséről 
szóló jelentését, amit Gaidusek Maróéi, 
Szabolcsi Lajos dr., Őszien Lipót dr., 
Gál Jenő dr. hozzászólása Pozsonyi Vil
mos nagyszabású beszéde után egyhan
gúlag elfogadott. A közgyűlés elhatá
rozta, hogy Vázsonyi beszédét teljes ter
jedelemben jegyzőkönyvileg megörökíti. 
Végül a napirend többi pontját tárgyal
ták le, .s. közgyűlésaz elnök zárósza
vaival véget ért.

— Nyugdíjaztatások az állainren- 
<1 őrségen. A főkapitány mai napi
parancsának 2-ik bekezdése kilenc 
nyugdíjaztatásról számol be. A 
nyugdíjazottak — akik között sok 
munkateljesítményéről közismert és 
kiváló rendőrtisztviselő van, — a 
következők: dr. Glősz Ödön r.-taná- 
esős, Huszkó János r.-lauáesos, dr. 
Fürjes Sándor r.-fogalmazó. Szűcs 
Pál dtv.-főfelügyelő, Lanró Ferenc 
dtv.-í’őfelügyelő, Fekete Gyula dtv.- 
főfeliikyelő, Kern Ferenc dtv.-főfel- 
iig.velő, Tusnovits József dtv.-fel- 
iigyelő, Pilspöky Ferenc dtv.-fel- 
ügyelő.

— Aki meztelenre fosztotta ki társait. 
ílabrányi Imre, Csikesz János és Pozsyc 
3 ömet munkások együtt laktak A’ewof 
István 27 éves munkás újpesti, Szent 
Gellert uccui lakásán. Német István va
sárun]) éjjel, mig társai aludtak, magá
hoz vette azoknak minden értéktárgyát, 
ruháját és megszökött. Mikor a munká
sok reggel észrevették a lopást, feljelen
tést akartak tenni, do néni tudtak ki
menni az uccára, mert nem maradt ru
hájuk. Egy szomszédjuk utján tettek te
hát feljelentést és a rendőrségnek hétfőn 
este sikerült elfogni Németet, amint a 
Nyugati pályaudvaron éppen fel akart 
szállni egy vonatra. Előállították a fő
kapitányságra .ahol kiderült, hogy ro- 
vottniultu betörő, aki több bűncselek
ményért köröznek. Németet a rendőrség 
letartóztatta.

—- Lugkövet ivott egy kislány. 
Gapodl Magda egyéves kislány szü
leinek Déri ucca 8. szám alatti la
kásán véletlenül lugkőoldatot ivott. 
Súlyos állapotban a Fehér Kereszt 
kórházba vitték.

— Földrengés Somogymegyében. Mi-, 
búidról jelentik: A somogymegyei Mi
háld községben szombaton, junius 27-én 
délelőtt 9 óta .30 perekor két erős föld
lökés volt érezhető. A szobákban a búto
rok megingottak, a tetögorendázat re
csegett. Kár nem történt.

— Forduljunk mindennemű hitel- és 
financiális ügyben legnagyobb bizalom
mal hazánk békebeli legtekintélyesebb 
és legmegbízhatóbb bankcégéhez, a Róth 
Bankhoz, Budapesten, Vilmos császár íjt 
45. Alapítási éve: 1906.

Dr. Bádar Artúr
iidülohBlyai

Eggcnbcrg bel Graz 
Stlttlng bei Graz..... naponta K IMmq 

naponta K lMÍtM 
Klen árakban lwutogUltalik: szoba, i, 
nrolgalán. világítás. odúk és naponta öt 
szőri guzdng és kitűnő étkezős. Gyö 
nynrn fekvés, kltün.i levegő. Usioda . 
hnzuban. nnpltlrdök atb. Kívánatra mi" 
denfajtn gyógykezelés a tulajdonos fő 
orvos vezotoso alatt. — FcIvíIAzmífa^ nyn.lt (pro.,,oktus. vizűin, pénílfflf 
szobaolojogyzo.) délután 2-S óra között 
wentólyesett is Bokor-Benkő blrdHőíro. 
tlája, IV., Vad ucca 25. Telefon: 11,—ít.

Sií.í&mWÍSftS; árai foltOnéBt keltenek
Nffl vftszonelpfik szürke és fehér 

színekben, legtöbb gyártmány ... .. IJU ezer

Fehér gyermakelpff kitűnő mi- iin
Hőségben és fazonban —................ IIU ezer

Tenisz-Torna-Házlclpff vastag
vörös gumitalppal. extra l-a minő
séé, fehér, fekefe, szürke, barna Ifin 
szinekben, sarokkal ............................. IUU ezer

Teniszcipffk legjobb gyártmányú, 4Rc 
francia fazon, bivalybőrtalppal.......... ezer
férfi nagyságban ... ................... 173 ezer

Bffrclptf férfi és női kitűnő minő- inn 
ségben................................ ... líJUezer

SzándA lók extra I-a minőség
19-22 23—26 27-30 31—35 36-40 számig 
80.— OO.— T1O.— 130.— 130.— ezer K 
Házicipők mindenféle kivitelben és szinben 90, 
tornatrikó 90. eredeti svéd szoknyatornanadrág 
129. fehér férfi tenisztornanadrág 125 ezertől 
SchMfar-cégnél, Döbrentci-tér 4.

MHWlf
olcsón kapható a 
kiadóhivatalban

Corvin-Áruház Rt.
— Vili., Blaha Luiza tér 3-------------—

Jlz 1926. év tavaszán megnyitandó áruházunk részére 

elsőrangú bevásárlókat 
és osztályfőnököket

keresünk a következő osztályaink számára:

Len- és pamutáru, ruhaszövetek, selymek, kesztyűk, kötött- és szövöttáruk, uridivat, ernyők és botok, 
kárpitosáruk, rövidáruk, csipkék és betétek, női konfekció, női kalapok, szücsáruk, szőnye

gek és függönyök, cipőáruk, sportcikkek, illatszerek, bőráruk és utazási cikkek 

október 1-i belépésre
Kizárólag nagy detailüzleteknek elsőrendű szakmaklválóságai, 
akik hosszú bevásárlási gyakorlattal és elsőrangú ajánlatokkal rendel* 
keznek jönnek tekintetbe. Csakis bizonyítvány másolatokkal és fénykép* 
pel ellátott írásbeli ajánlatokat kérünk a tanuló kortól kezdődő 
tevékenység tüzetes felsorolásával és fizetési igények megjelölésével
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Mi történt 
a színházak körül?

í>
liőxsahegyi a cigány

Rózsaheaifi Kálmán kint filmezik 
Csömörön, ahol „A ciaánii" felvéte
leit készítik. Fölvétel közben megér
kezett s betért a korcsmába ebé
delni. Uau látszik, raauoaóan nagy
szerű maszkja lehetett, mert egy
szerre csak odaállít hozzá az öreg 
eskütt és borral kínálja:

— Igyál cigány!
— Nem iszol! — mondja Rózsa

hegyi. .
— Miért nem iszol?
— Mert előbb enni akarok.
Az öreg eskütt méltatlankodva ré

giómért. aztán így szól:
— Az ördöa vigyen el. de kényes 

lettél. Gyász te még az én istállómba 
hálni, de riltlcor maid én leszek ké
nyes. ,

Az élethü maszk miatt még kelle
metlensége is támadt Kálmán bá
tyánknál:. Csobánkán egy öreo na- 
rasztasszony támadt rá nagy dühö
sen : , , .

— Hallod-e, ha néni hozod vissza 
a tepsit, elmék a csendőrökhöz, őszt 
bccsukatlak!

Forgács főrendező nevetve fordult 
az öregasszonyhoz:

— Hát ö vitte el a tepsit?
— Nem ü, hanem a felesége. 

Panni! — mondta az öreg csobánkai 
asszony, — akinek a fejéből még ma 
sem lehet kiverni, hogy az elkalló
dott tepsi nem Rózsahegyi Kálmán,
V. fizetési rangosztályba. beosztott 
örökös Nemzeti Színházi tag és mél- 
tóságos úr lelkiismcretét terheli.

Féld Matyi cáfolja halálhírét
A Budapesti Színház „Meztelen Pest1' 

cimü revüjének bemutatója elölt a 
szerző, Beid Matyi hirtelen súlyos beteg 
lett, úgy hogy szanatóriumba kellett 
vinni. A népszerű Matyi betegsége nagy 
részvétet keltett mindenfelé s a Park
szanatórium telefonja reggeltöl-estig 

i aggódva
'érdeklődnek a beteg direktor állapota 
felöl. Amint már ilyenkor szokás, persze 
annak is elterjedt a kire, hogy Fold 
Matyi elköltözött a másvilágra. Ezt 
maga. Féld Mátyás cáfolja meg:

— Hogy én meghaltam volnál Ezt 
csak valami konkurensem találhatta 
ki, aki nagy félelémmel tekint éstén- 
kint a „Budapesti Színház" pénztára 
felé, ahol már a kora délután lezárják 

a kis ablakot, mert elkel minden jegy.
Nem haltam meg cs nem is halok. 
Egyelőre a jövő esztendei revümön 
dolgozom, amelynek ez lesz a elme: 
„A cethalott'*.

•

Jusnij színháza
Jusnij, a Renaissance Színházban 

vendég szereplő orosz Kék madár, 
kabaré igazgatója meséli:

— A Kék madár kabarét először, 
Görbe Tükör-nek hívták Oroszor
szágban. Moszkvában alakult 1915- 
ben. 1920-ban, amikor a bolsevizmus 
teljesen megbénította a színházak 
működését, én is külföldre menekül
tem és először Berlinben telepedtünk 
meg. Évekig itt játszottunk és 1923-

■ ban kezdtünk túrázni. Eddig 16 or
szág másfélszáz városában játszat
tunk. , , ,

Most, ide Pestre sojc újat hoztunk 
•magunkkal, amelyek kzül a legki
emelkedőbbek a dekorációkon végre
hajtott változtatások. Bizonyara

■ szembeötlőtt a. magyar , közönség 
előtt, hogy elhagytuk a miniatűr de
korációt és most valóságos rejtvé
nyekkel játszunk.

•

A Hétfői Napló rejtvénye
A Budai Színkörben törik a fejüket 

ezen a rejtvényen.

. Aki megfejti a megfejtést, küldje be a 
Hétfői Napló szerkesztőségébe, ahol mi a 
'megfejtők között sorsolást rendezünk. A 
szerencsés nyerő kél földszinti jegyet kap 
a „Nóta vége" bármelyik eWnMtára a 
Budai Színkörbe. Az eredményt jövö 
t^dmunA.'ban hirdetjük ki.

SZÍNHÁZ
Felborultak a tárgyalások 

a színészek és igazgatók között
Kilenc hónapos szerződéseket akarnak kötni az igazgatók — 

Nagy elkeseredés a színészek között
Az a háborúskodás, amely a bu

dapesti színházak igazgatói között 
már hónapok óta tart,

az igazgatók és színészek vasár* 
nap esti ülésén teljes szakadásra 

vezetett.
Most tehát az a helyzet, hogy 

mind a direktorok, mind a színé
szek a legnagyobb bizonytalanság 
gal néznek a jövő elé és ha elveik
ből nem engednek.

szeptemberben nem nyílnak meg 
a színházak.

A színészek és igazgatók közötti 
harc hónapokkal ezelőtt tört ki, 
amikor az igazgatók kijelentették, 
hogy

kollektív szerződést többé nem 
kötnek, 

miután a kollektív szerződés az el
múlt nagyszerű konjunktúra vív
mánya, ellenben minden színésszel 
egyévi szerződést kötnek. A színé
szek viszont ragaszkodtak a kollek
tív szerződéshez és miután mind a 
direktorok, mind a színészek ragasz
kodtak álláspontjukhoz, a tárgya
lások abbamaradtak, amelyeket 
csak most, néhány nappal ezelőtt 
kezdtek meg újra, az igazgatók kez
deményezésére.

Az együttes tárgyalásokra az 
igazgatók új szerződési tervezetet 
vittek el. amelynek pontjai nagy 
általánosságban megfeleltek a szí
nészek iiLtenoióinak. Az első tár
gyalási napon a színészek kisebb 
változtatásokkal el is fogadtak min-^ 
den pontöt es már úgy látszott, 
hogy vasárnap este tető alá kerül 
a szinészszerződés kérdése.

Vasárnap este azonban váratla
nul felborultak a tárgyalások, 
amennyiben az igazgatók kijelentet
ték. hogy

csak a létminimumos színészek

nek hajlandók tizenkét hónapos 
szerződést adni, a többieket csu
pán kilenc hónapra szerződtetik.
Az igazgatóknak ez a kijelentése 

a vasárnap éjszakai ülésen nagy 
megdöbbenést keltett, annál is in
kább, miután biztosra vették, hogy 
vasárnap éjszaka tartják a szerző
dés kérdésében utolsó ülésüket es 
néhány nap múlva az uj szerződési 
tárgyalásokat. Ma ugyanis az a 
helyzet, hogy az

Operaház és Nemzeti Színház ki
vételével egyetlen színház sem 
szerződtetett színészeket a jövő 
szezonra és igy valamennyi szí
nészünk szerződés nélkül áll még.
A színészek egész nyári szünide

jét elrontotta a bizonytalanság nyo
masztó súlya és éppen ezen akartak 
segíteni akkor, amikor újból tár
gyalásra ültek össze a jövő évi 
szerződtetések tervezetének megbe
szélésére.

A vasárnap éjsazkai ülésen a szí
nészek nagy elkeseredéssel. de 
számtalan komoly és súlyos érvvel 
akarták meggyőzni az igazgatókat 
a kilenchónapos szerződés tartha
tatlanságáról.

a direktorok azonban álláspont
jukból nem engedtek.

így tehát a színészek felálltak a 
tárgyalóasztal mellől és elhatároz
ták, hogy

érdekeikért, létfentartásukért a 
legkomolyabb harcot fogják meg

vívni
az igazgatókkal szemben.

— Ha kell, ne nyíljanak meg szep
temberben a színházak — mondják 
—, de álláspontjukból nem enged
hetnek, hiszen egyetlenegy olyan 
foglalkozási ág sincs, amely alkal
mazottainak csupán kilenchónapos 
szerződést adna.

RÖVID HÍREK
HALMAY TIBOR

július 5-én Párizsba utazik, 
ahol egy hónapig játszik a 
Moulin Rouaeban.

A NÓTA VÉGÉT
Zerkovilz. operettjét már megvá
sárolta az olasz Somogno eég.

A MAGYAR SZÍNHÁZ
rég nem látott táblás hoz,előtt 
tartotta vasárnap este évad
záró előadását. A nyári szü
net bizonytalan idein tart.

AZ APOLLÓ SZÍNHÁZ 
meghosszabbítja vendégjátékát a 
Boyal Orfeumban.

BEN BLUMENTHAL
éhét végén Marienbadból újra 
Budapestre jön.

* A Budai Színkör fennállása ina nem 
hallott annyi tapsot egy este, mint most 
,A nóta vége" előadásán. Bus-Fekete 
László szövegkönyve az első jelenettől 
az utolsóig lebilineselőou érdekes és mu
latságos, Zerkovitz Béla muzsikájának 
pedig minden száma .láger, A szenzá
ciós és pazar kiállítás, a rengeteg lát
ványos színpadi trükk a mindonekolött 
Honthy Hanna, Kiss Ferenc, Vigh 
Manci, Koboz Gyula. Sinom Marosa. 
Hamvas Józta. Szirmai utólerhetetlen 
együtteső a rendkívüli siker »«ny«oi 
A nóta vége természetesen a jövő héten 
is minden este színre kerül a Budai 
Színkörben.

* Kacagó esték vannak a Városi Szín- 
házban, amióta a Kis huncut dominóba 
a miitort, ailbcrt világhírű operettje o 
héten is minden este színre kerül a 
premier friss ás vidám együttesével, 
Molnár Verával és Szikkty Józseffel a 
Kíflfcerepekben.

• A második Nyári Kabaré bemuta
tója a Vígszínházban. A mostani Nyári 
Kabaró páratlan siker© folytán, amely 
huszonöt zsúfolt házban nyilvánult meg, 
a Vígszínház — ezúttal is a Fővárosi 
Operettszinhdz teljes személyzetének, 
zenekarának, kórusának és ballotkará- 
nak vendégszereplésével — szombaton, 
julius 4-én teljesen uj műsorral második 
Nyári Kabarét mutat be. A pompás víg
játékok. mulatságosnál mulatságosabb 
és érdekesnél érdekesebb tréfák, dalok, 
táncok és látványos revűszámok nagy 
tömegét nyújtja a színház az uj műsor 
keretében. A Bubi. A faluk Grossza, a. 
Betörő cimü egyfclvonásosok, az Éjjeli 
keverékhely és a Faluk Grossza, cimü 
paródiák adják gerincét a műsornak, 
amelynek szereplői: Góthné Kertész 
Ella, Németh Juliska, Gcutl Franciak^, 
Fejes Teri, Szokolay Olly, Vaszary Pi
roska, Balta. Mariska, Gyöngyössy Erzsi, 
Kürthy Sári, Kész Rózsi, Orsolya Erzsi, 
Rajna Alisz, Sltkey Trón, Góth Sándor, 
Lukács Pál, Kürti József, Halmay Ti
bor, Sarkady Aladár, Vjváry Lajos, Zd- 
tony Kálmán, Béla Miklós, Dénes 
György, Fenyő Aladár, Földényi László, 
Latabár Kálmán, Pártos Gusztáv, Pa- 
taky Ferenc, Nagy Jenő, Békeffy László 
konferál. A szombati bemutatóra is a 
leszállított nyári helydrak érvényesek. 
A jegyeket már árusítják.

• 50.000__koronáért az első sorban
ülhet a Royal Orfeumban, de már 8.000 
koronáért is nagyszerű helyet kaphat és 
élvezheti a vendégszereplő Apolló Szín
ház pazar műsorát. Egyhangú vélemény, 
hogy ilyen mulatságos műsort még nem 
játszottak pesti színházban.

• Minden este nyári kabaré. A Víg
színház jövő hetét a nyári kabaré tölti 
be, amelynek nagyszerű műsoráról egész 
Budapest a legnagyobb elragadtatással 
beszél. Kezdete nyolc órakor. Leszállí
tott nyári lielyárak. I

* A Beketow Cirkusz júliusi műsorá
nak minden egyes száma szenzáció 
számba megy. Don Arturo Manzano .‘1 
spanyol idomított bikáival és ugró 
lovaival. 3 Codonas, a világ leghíresebb 
légtornászai, akik a levegőben kézből- 
kézbe háromszoros saltomortalét fordul
nak bámulatba ejtik a közönséget. Ches- 
ter Dieck az indiai kerékpáros unikum 
u maga nőmében. Tegethoff a világhírű 
illusionista. Az 5' személyből álló G. 
Balaguer-csoport humoros és akroba
tikus jeleneteiben. Ranni Garóen a szép
séges csillag a levegőben. A 2 Paul 
Emanuel egy hölgy egy férfi a legjobb 
zenebohócok. Ottó Schumann a jelenkor 
legjobb iskolalovarja. Mind-mind a leg
tökéletesebb artista szám.

* „Szivecském, ha a szemedbe nézek“ 
— kiolvasom belőle, hogy ma este A 
nóta végéhez akarsz menni a Budai 
Színkörbe, ahol ezt a gyönyörű szerelmi 
duettet énekli Honthy Hanna és Kiss 
Ferenc.

A Htéfői Napló múlt számában közölt 
rejtvény helyes megfejtése:

Kosáity Emma
Megfejtették hatszázhuszonnégyen. A 

nyertes lett
Steiner Ferenc, Nagyatád,

aki Rátkay Márton autó grammos fény
képét bármikor átveheti lapunk szerkesz
tőségében.

Ma este megnyitó műsor

Mozi és kabaré
Hugó Beltaucr világfilni|e:

(Iris-film)

Internacionális divatrevü
A Vezúv kitörése 1923-ban

Személyesen fellépnek:

Szász Ila
Dénes Gzörgy 
Pethes Sándor 
Herceg Albert

Azonkívül:

Fő a pontosság
cimü 2 felvonásos burleszk és

Pilotti az AngoiparKban
cimü 2 felvonásos burleszk

Helyárak: 10.000—30.000 koronáig 
Előadások kezdete: 8 és a/*10 órakor

Reisz áruház
Király ucca 47.

E heti reklámcikkel: 
lakk női divattáska 

felül rámával és patentzárral 
hossza 18 cm 20 cm 22 cm 
Kor 90.000 100.000 110.000

Figyelje minden vasárnap megjelenő 
reklámhírdotósünkot

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PflPuAK ÍAL, PflPüC
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

Seffnyeg, pokróc, UBgóny, ágy- és 
asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, 
leányszoba-, előszoba- és kertibatorok, ernyők 
és sátrak minden’kivitelben kaph-tök 

GICHNER JÁNOS 
BUDAPEST, VII., ERZSEBET KORÚT 20.
Nagy katalógust 4000 K ellenében rostánkdlilök
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R kettős Ünnep 
usiósportta

Az UTE országos jubileumi 
uszóversenye

Gyenge érdeklődés mellett bonyolí
totta le az UTE országos jubileumi 
uezóversenyét az újpesti híd mellett 
levő uszodájában. A Duna lehűlt vize 
és a hideg időjárás befolyásolta az 
eredményeket és ennek következményo 
volt, hogy a MAFC—UTE elsőosztályu 
vizipolómérkőzés cJmaradt.

Részletes eredmény: 50 m 
gyermekháiuszás: 1. Kraut 
49 mp (2 induló). 100 m I. 
úszás: I. Tóth István (Mue) 
(3 induló). 100 m junior

Eckstein

(kizárásos) 
Pál (UTE), 
oszt, mell- 
1 p 30 mp 
gyorsuszás 

Béla1.(Szücs-vándordij): ... ________
(Vác) 1 p 19,6 mp, 2. Vékony Sándor 
(Kisosz), 3. Krainmer István (Mtk)). 
(18 induló). 100 m junior mellúszás: 
(Szücs-vándordij): 1. Szabó István (Vác) 
1 p 37.2, 2. Bognár Kálmán (Kisosz),
3. Tolnay (Mtk) (8 induló). 100 m junior 
hátuszás (Szücs-vándordij): 1. Krammor 
István (Mtk) 1 p 34.2 mp, 2. Fehér Ist- 
sosz) (6 induló). 100 m mellúszás kezdők 
részére: 1. Ritter Gusztáv (Ute) 1 p 46.4 
mp., 2. Tischler Géza (Beac) (3 induló). 
100 m hölgyuszás I. oszt. 1. Kraszner 
Vilma (Mue) 1 p 34.6 mp., 2. Ulricli 
Ilus (Mue) (2 induló). 50 m gyermek
mellúszás: 1. Handler György (Ute) 49 
mp., 2. Krausz III. (Ute) 49.6, 3. Zeller 
Tibor (Ute) (4. induló). 4X50 m gyors- 
uszóstaféta II. oszt.: 1. (Mafc csapata): 
idő; 2 p 72 mp Várnai, Lttvay I. és II. 
Kenyéri II., 2. a Mue csapata: 2 p 15 
mp. 3X100 m junior vegyes staféta 
(Szücs-vándordij): 1. a Vác csapata, 
idő: 4 p 55 mp Szabó, Fehér, Eckstein,
2. Ute a) csapata. 1000 m gyorsuszás 
(titkos handicap): 1. Serény István 
(Mtk) 17 p 03 mp, 2. Mattyasovszky Ja- 
nek (Mue) 18 p 08 mp., 3. Dömötörffy 
(Mue) 18 p 54 mp (5 induló). II. oszt, 
műugrás: 1. Lenhardt Ernő (Ote) 11 
pont. III. oszt, mellúszás 200 m.: 1. Beu- 
mark Imre (Mtk) 3 p 38.4 mp., 2. Bog
nár Kálmán (Kisosz), 3. Konecsny Vil
mos (Ute) (7 induló). 400 m junior gyors
uszás (Szücs-vándordij): 1. Susztrovics 
Károly (Mte) 6 p 44 mp,, 2. Wrahel (Ftc)
3. Nadler (Vác) (5 induló). 100 m I. oszt, 
hátuszás: 1. Avar Mihály (Kisosz) 1 p 
26.4 mp. (2 induló). 200 ni ifjúsági gyors
úszás: 1. Frlcdmann Tibor (Ftc) 3 p 15.7 
mp., 2. Engel Miklós (Ute) (3 induló). 
Vizipoló-mérkőzés: (szöv. díjért): NSC 
II.—UTE II. 5:2. NSC csapata: Krato- 
chwill, Lajta, Keresztes—Ziogler—Dara
bont, Begicsány, Fekete. UTE csapata: 
Krausz, Engel II., Kaufmann—Heim- 
ler—Tímár, Klézl, Engel. NSC góllövői: 
Darabont (2), Lajta (1) és Begicsány (2). 
UTE góllövői: Engel (1), Kaufmann (1). 
Biró: 
sodik 
miatt

Kelemen. Az UTE csapatja a má- 
félidő vége felé a túl hideg 
levonult.
A BBTE USZÓVERSENYE 

Balaton-emlékvcrscuy
100 méteres gyorsuszás: 1. Gáborffy An

tal (NSC) 1:4.4 mp. 2. Turnovszky Endre 
(MAO). 3. Magyar Gusztáv (MTK).

1000 méter: Hármas csapatverseny. 1. 
Páhok István (MTK) 15 :45 mp. 2. Se
rény István (MTK) 15 : 53 mp. 3. Horváilh 
Gyula (MTK) 17 : 50 mp.

Műugrás férfiaknak: 1. Nagy Károly 
(FTC) 3 pont. 2. Lenhardt Ernő (OTE).

Műugrás höl gyeknek: 1. Förstner Klári. 
öreg urak versenye: 1. Balatoni Károly 

(BBTE) 1: 25.6 mp.
VIZIPÓLÓ

I. osztályú bajnokság.
NSC—VÁC (9:1 :1) 
Biró: Kann Ferenc.

víz

X Uruguay csapata legyőzte Bécs vá
ros csapatát. Uruguay, a futballolim- 
piáaz győztes csapata, amely „Club Na- 
tional di Montevideo" néven szerepel 
Európában, vasárnap Bécs város válo
gatott csapata ellen játszott és azt 2 : 0 
arányban győzte le. •

X Elmaradt Alniássy László eszter
gomi startja. Tegnap, hétfőn akarta 
Jlmássy László, az FTC kitűnő hosszu- 
távuszója megismételni Labori Károly 
dr. bravúrját. Esztergomból akart a 
fiatal úszó Budapestig leúszni, a 11 fo
kos hideg víz azonban lehetetlenné tette 
a kísérletet. Alniássy julius 12-ére ha
lasztotta el tervének végrehajtását.

X A Pannónia szenior nyolcasa győ
zött Bécsben. a nemzetközi regatta teg
napi napján a junior egyest és a szenior 
kettőst a budapesti Neptuu Evezős Egy
let, a junior kettőst az Esztergomi Eve
zős Egylet, a szenior nyolcait n budá- 
posti Pannónia nyerte el, a szenior né- 
Kyespcn és a vendégversenybon'a buda-

Az

SPORT
Bavsy legyőzte 

a haííand Pauíení
Martin viíágrekovdktsérlete nem 

sikerült
csőre hajló időjárás rendkívül 

sokat ártott a kétnapos finn-magyar 
atlétikai versenynek. A finnek általában 
a várakozásnak megfelelően szerepeltek, 
do a versenynek örvendetes eseménye 
volt

tíarsynak 800 méteren Paulen felett 
aratott győzelme.

A verseny végén Martin világrekord 
kísérletet futott 1000 méteren. A rossz 
időjárásnak tulajdonítjuk, hogy a kísér
let nem 
lelkesen

járt eredménnyel. A közönség 
ünnepelte a pompás atlétát.

Részletes eredmények:
I. nap.

síkfutás. 1. Fluok BBTEf 10.8100 m
mp. 2. Husgafrell (finn) 10.9 mp. 3. Helle 
10.9 (finn). Hátszél!

Diszkoszdobás. 1. Nuttymaa (finn) 40.94 
inp. 2. Markalits (NkTE) 40.82, 3. Egri 
(Mac) 40.72,

400 m síkfutás. 1. Martin (Svájc) 49.6
2. Paulen (Holland) 50 mp. 3. Juhász 
(MAC) Barsi az előfutamban kieset!

110 m gátfutás. 1. Muskát (MTK) 16.6
2. Hahn (MTK) 16.6 3. Somfay föladta 
Hátszél!

1500 m síkfutás. 1. Helgas (finn) 4.06.8
2. Andersen (finn) 4.07.2 3. Belloni 4.16.4.

Gerelyvetés 1. Yalovinen (finn) 58.2 
Szopes (MAC) 58.34 3. Bácsi (Hajdú
böszörmény) 57.55.

1X100 m II. r. staféta. 1. FTCb 47.5,
2. az FTCa csapata az I-ső helyről disz- 
kaliflkálva.

Hármasugrás 1. Somfay MAC 1423 2. 
Kovács BEAC 1349, 3. Ujfalucky (FTC) 
1320.

3000 m II. oszt. 5-ös csapat verseny 
Csapatban. 1. MAC 47 pont, 2. FTC 51 
pont, 3. MTK 55 pont. Egyénileg 1.

Ünneplő közönség 
sorfala között, diadalmenet
ben vonult ab be a fővárosba 
a dunántúli kerékpáros kör

verseny győztesei
A háromnapos dunántúli körverseny 
eredménye .* 1. Jerzsabek (MTK), 2. La
dányi (MTK), 3. Bouska R. (Jóbarát)

Ha valaki megírja majd a magyar 
kerékpáros-sport aranykönyvét, annak 
legszebb lapjait fogja elfoglalni a Bu
dai Kerékpár-Egylet 
lefolyt háromnapos 
páros turaverseny.

Jerzsabek Károly,
szerű képességekkel megáldott fia
tal versenyzője volt a hőse ennek a 

grandiózus versenynek.
A péntekről szombatra virradó haj

nalban volt a start a Gellert térről. 
Nagytéténynél Tandary János haladt 
mezőny élén.

Székesfehérvárott diadalkapu és fris
sítő-állomás fogadta a versenyzőket.

rendezésében most 
dunántúli kerék-

az MTK nagy-

Ezután hovos széllel kellett megküz
deniük. Székesfehérvár és Várpalota kö
zött erős iramot forszírozva,

Jerzsabek kerül az élre és Veszpré
mig 10 kilométernyi előnyt szerez 

magának Horváth felett

a

Sümegen utolérték a katonai járőr
csapatokat. Itt megpihenve, Rábahidvég 
után találkoztak a Szombathelyi Korék- 
pár-EgyleN. versenyzőivel, akik messze 
olébiik jöttek és velük együtt tették 
meg az utat Szombathelyig.

Szombaton délután 4 órakor fejezték 
be az ut első etappe-ját. Impozáns 
fogadtatásban részesült Itt a ver
senyző gárda. Hatalmas diadalkaput

MTK

1. Hajdú (FTC) 22.2
22.4, 3. Fluok (BBTE)

Szabadkay FTC 9 : 33.3 2. Bokor 
9 : 37.8, 3. László MAC 9 : 38.2.

4XídO II. oszt, staféta 1. FTC 3 : 35 mp
2. MAFC 3 : 40.8 3. MTK 3 : 41.2.

I00+200X3300+Í00 (Svéd) staféta. 1. 
Magyar csapat 2.01.7 (Fluok, Hajdú, 
Steimctz, Gert II), 2. Fiun csapat 2.03.3 
(Helle, Husgafvel, Yliinko, Hilden).

Hétfő második nap.
200 m gátfutás. 1. Somfay (MAC) 25.9 

mp., 2. I’allagny (BBTE) 26.9 mp., 3. 
Braun (MTK) 27 mp.

Sulydobds. 1. Bedö (BEAC) 13.72 cm. 
2. Forbáth (FTC) 13.37 cm, 3. Vállay 
(MAC) 13.06 cm.

800 m sikfutás. 1. Barsy BI^TE) 1.58.2, 
2. Paulen (Holland) 1.58.3, 3. Aczél 2.01.3,
4. Helle (finn).

200 m síkfutás.
2. Husgrafel (finn)
22.5.

500 m sikfutás.
15.19, 2. Helgass (finn) 15.40, 
(MTK) 15.53.Í.

Diszkoszdobás. 1. Nüttymaa (finn) 3922 
2. Egri (MAC) 3848.

4X200 m staféta. B és C csoportok ré
szére. 1. BBTE 1 :34.1 mp., 2. FTCa 
1 : 37.1 mp., 3. FTCb 1 : 42 mp.

Távolugrás. 1. Bakó (MAC) 692 cm, 
2. Püspöky (MAC) 678 cm, 3. Balogh 
(MAFC) 661 cin.

Gerelyvetéshcp. 1. T. Szabó 4 
5590, 2. Szepes (MAC) 
(FTC) e. 5178.

Olimpiai staféta 
méter.) 1. Finnország 
Jlünkö, Hilden) 3 : 39.4' ,mp. 2. Magyar- 

•,4. •- , Hajdú, Rózsa)

1. Andersen (finn)
3. Grosz

m e.
e. 5552, 3. Gyurkó

(400+200+200+800
(Husgrafel, Helle,

ország (Juhász, Flück,
3 : 39.8 mp.

Világrekord-kísérlet
Martin (Svájc) 2:30.8 
(svéd) világrekord ja 2 : 28.5 mn.

1000 méteren. 
mp. Lundgreen

I egyes versenyzőt indulóval fogadott. .
Az ut első etappe-jának eredménye: 

1. Jerzsabek Károly (MTK) 11 óra 24 
I pere. z. Horváth Dezső (MTK). 3. La
dányi Miklós (MTK). 4. Bouska Rezső 
(Jóbarát).

Az ut második szakasza Szombathely 
és Győr között folyt le. Kőszegen, Sop
ronon, Kapuváron és Csornán keresztül 
vezetett a turaut és vasárnap délután 
érkeztek be Győrbe a győri Hungária 
Dunántúli Atlétikai Klub sporttelepére.

Az ut harmadik szakasza Ujszőnyön, 
Ószőnyön, Dorogon, Pillscsabán, Soly
máron, Hidegkuton keresztül vezetett a 
fővárosba.

A Hüvösvölgytől kezdődő útszakasztól 
kezdve hatalmas közönség állott sorfa
lat és szakadatlan üdvözlés közepette 
vonult a menet a BBTE zászlódiszben 
Dbmpázó* szénatéri sporttelepére.

A beérkezés sorrendje a következő:
L Jerzsabek Károly (MTK).
2. Ladányi Miklós (MTK).
3. Bouska Rezső (Jóharát).
Az ünnepélyes díjkiosztást még hétfőn 

délelőtt tartották meg. A rengeteg ér
tékes tiszteletdijak közül a győztes
. 1 aranyérmet, 1 hah6rkoszori.it, t 

bajnoki szalagot, 1 serleget, 1 kerék
párt é" egy ezüst cigarettatárcát 

nyert.
A háromnapos túra versen:1: ' io- 

latban lezajlott katonai járőrversenyt a

Csapataink 
külföldön

MTK—Frelburgcr FC 3:3 (2:1) 
5000 néző jelenlétében játszott bainot, 

csapatunk a Freiburger FC ellen GvK 
nyörii időben és jó pályán 3 : 3 aránv’ 
bán döntetlenül végződött a meccs A 
gólphat Opata (2) és Molnár (1) löttok 
Kiéber, Ovuta, Jenu és Remete voltak 
csapat legjobb tagjai. a

FTC—Erfurt 1:1 (0:0)
Az FTC csapata egész éjjel utazv. 

faradtm állt ki a jóképosségü német 
csapat ellen. Az FTC egyetlen góliát 
Stecsovlts lőtte. J 1

Wacker—FTC 3:2 (1:0)
A rosszakaratú és pártos biró miatt 

szenvedett vereséget, a zöld-l’ehéiek csa 
pata a Waokertől. A gólokat Stectovü. 
és Kelemen lőtték.

Pardubilz—VÁC 2:1 (0:0)
Tetszetős és szép, azonban eredmény

telen küzdelem után szenvedett veresé
get a VÁC fáradt, letört csapata Par- 
dubitzban. A mezőny legjobb embere 
Fischer volt.

KAC—Ligeti SC (Pozsony) 3:1
A kispestiek fölényesen győzték le « 

kitűnő pozsonyi egűttest.

X Elit vizipólócsa patáink győzelmei 
külföldön. Legkitűnőbb két pólócsapa
tunk: az FTC és a III. TVE külföldön 
is becsülettel képviseli a magyar szí
neket. A III. TVE a Jungdeutschlaná 
Darmstadt csapatával játszott és azt 
8 :1 arányban legyőzte. — Az FTC a 
Hellas Magdeburg csapata ellen győzött 
4:1 arányban.

X A siófoki sportünepély. Nagy ér
deklődés előzi meg az MTK és az úszó- 
koalíció siófoki sportünnepélyét, amely 
vasárnap, julius 5-én lesz. Kerékpáros
táv verseny, futballmérkőzés, uszóver- 
seny. box-mérkőzés és pin^-pongverseny 
lesz a sportünnepélyen. Az MTK a sió-, 
foki sportünnepélyre külön vonatot in
dít.

Káposztásmegyeri 
versenyek

A vasárnapi és hétfői megyeri verse
nyek főszáma az Újpesti nagy akadály- 
verseny volt. A versenyben starthoz áll
tak Rival kivételével az összes jobb gát- 
és akadálylovaink. A futam egyike volt 
az év legszebb akadályversenyének. 
Start után Figurás és Sláger vezetnek 
felváltva, mig Finálé a harmadik he
lyben fekszik. Az erdőnél lévő gátnál 
Finálé az élre áll és feltartva 10 liosz- 
szál nyer, Sláger második, a végén jövő 
Napvilág harmadik. Finnle ezzel a győ
zelmével az utóbbi évek egyik legjobb 
gát- és akadálylova lett. A versenyekei 
nagy' közönség nézte végig, a sikverse- 
nyékben szépszámú starterek voltak, dfl 
a gát- és akadályversenyekben nagyon 
kis mezőnyök álltak a starter zászlaja 
elé. A futamok részletes eredmenyo a 
következő:

Vasárnap:
I. futam. Vőfély (Orosz 2'/a reá). 2. 

Ragyogóé (2). 3. Bari tás (6). % h. 10:12.
II. futam. Quodlibet (Gimpl 8/io reá).

2. Paul (pari). 3. Csiesóné (33). F. m.i 
Leandro (10). 8 h. 10:15.

III. futam. Nosza (Csató 2'/t reá). 2. 
Parisienne (3). ’/s h. 10:11.

IV. futam. Blondian (Jeney 2). 2. Pin
tyőke (l’A). 3. Fortély (4). F. m.: Forgó
szél, Pityergő, Maritta. 3 h., l’/» h. 10:33, 
13, 18.

V. futam. Paraszt (Martinék 6) 2. 
L’Alsaco (2). 3. Godalming (4). F. m-: 
Madi, Memento, Pagat, Vampyr II. % 
h., 1 h. 10:71, 15, 13, 16.

VI. futam. Siléna (Kardos 16). 2. Pi
cikém (l‘/»). 3. .Útmutató (8). F. ni.: Al
mom, My Pót, Alpendriickcn, Rozgonyl. 
Cserkésző, Párkány, Sunyi. Fcjh., fejh. 
10:387, 79, 15, 81.

Hétfő:
I. futam. Ne mókázz (Csernovits l'/<)*

2. Petité (6). F. ni.: Canossa. l'/i h. 10:20.
II. futam. Elsőm (Hutflesz W- 2. 

Vinkó (2 reá). 10:21.
III. futam. Finálé (Patzák pari). 2. 

Sluger (2’/t). 8. Napvilág (8*/»). F. 
Jenő (4), Figurás (8), Xerxeg (4). 10 h., 
8 li. 10:22, 16, 25.

IV. futam. Dagorel (Kovács 1 /<). * 
Nápoly (8/io reá). 3. Sabaria (5). F. HM 
My Pét. ’/t h., 3 b. 10:24.

V. futam. Nephtisz (Stenzel 5). 2. Ru
gós (50). 3. Embona (4). F. m.: Mau»lk«

tempó, Szívtelen, Erzsi

hah6rkoszori.it


A HÉTFŐI HJIPLÓ közgazdasága

Kereskedő é$ Iparos Újság
AZ UJ KAMARA

V.

Bittner János
Tulajdonképpen anakronizmus 

Bittner János neve ebben a ro
vatban, mert hiszen az utóbbi 
években Bittner szinte ugyanolyan 
elválaszthatatlan tartozéka lett a 
Kamarának, mint amilyen szívós 
következetességgel kapcsolódik ösz- 
sze talán évtizedek óta az iparos
ság politikai szervezkedésének moz
galmaival, anélkül, hogy ez a szer
vezkedés maradandóan elérné azo
kat az eredményeket, melyekről 
egy-egy választási kampány előtt 
a sajtó bizonyos része beszámol. 
S ezért nem veheti rossznéven 
Bittner Jánop, ha személyével kap
csolatban önkéntelenül is felvető
dik annak a megállapításnak a 
szükségszerűsége, hogy lehetnek 
ugyan barátai és hívei, de pártja 
éppen úgy nincsen, mint ahogyan 
nincsen Pálffi Dánielnek sem, s az 
iparospárt egyelőre csak papíron 
létezik anélkül, hogy az iparosság 
egyetemének abból bárminő erköl
csi, vagy anyagi haszna lenne. Sőt, 
nem lehet elhallgatni azt sem, 
hogy az úgynevezett iparospárt
nak némelyik politikai állásfogla
lása egyaránt káros volt az iparos
ságra és az iparospárt esetleges 
fejlődésére is. Bittner egyébként 
a múlt ciklusban alelnöke volt a 
Kamara ipari osztályának, s ebberi 
a mi«í»s(>Sidwt- elismerésre méltó 
tárgyilagossággal működött, an
nak ellenére, hogy bizonyos kap, 
csolatok fűzték a kurzusuralom
hoz. Konzervatív — mondhatni 
antidemokratikus — elveihez hű 
maradt a mai napig is, noha izig- 
vérig a munka embere, s időtörlő 
közéleti tevékenykedése mellett 
küzdötte fel magát saját erejével 
a legnagyobb hentesiparosok so
rába, akik között ő az egyetlen 
kormányfőtanácsos. De letétemé
nyese más irányban is a kormány 
bizalmának: az egyetlen „kisipa
ros" — ha ugyan ma már nem ve
szi rossznéven ezt a jelzőt —, aki 
a belügyminiszter kinevezése révé,! 
a Kamara részéről tagja lett a fő
város képviselőtestületének. S ha 
a belügyminiszter kegyéből nyert 
mandátum talán nem is mentes 
minden szépséghibától, különösen 
egy pártvezér számára: másrészt 
viszont tág terét nyitja meg a po
litikai érvényesülés lehetőségeinek 
arra az esetre, ha a Bittner által 
támogatott kormány fokozatos jog- 
fejlosztése törvénybe fogja iktatni 
a nemzetgyűlési képviselők kine
vezését is.

(fi.)

Beck Vilmos és Fial
gyapJPkr ugyáral

Grata — Meserltsoh
Bmerlch ülté Humpoleo

Sugár Arnold üzlethíz Buda
pest v"a» ucca 2Ü. szám Kendő-, Mcbkendö-es 
divaiárunagykereskedő, - Állandó dús raktár

Július elseje után is bélyegben fizet
hetik a cégek a forgalmi adót, ha a 

pénzügyminiszterhez felebbeznek
M fetebbezésnek halasztó hatálya van — n kedvező elintézés 
érdekében tárgyalások indulnak meg a isénzügymlnisz* 
tóriummal — Tettesen megszüntetik az előlegrendszert

Hz OKISZ az Móügyi Útmutató és Ellenőrző 
Hivatal vezetőségénél
fővárosi' vállalatok készpénzfizetéstől az az-Az elmúlt napokban a 

cégek tömegesen kapták kézhez az 
Adóügyi Útmutató és Ellenőrző Hi
vatalnak végzését, amely a forgal
mi adónak készpénzben való fizeté
sét julius hó 1-től kezdve kÖtelező- 
leg elrendeli.

E végzések azoknak a kereske
dőknek a körében, akik ily irányú 
kérelmet nem terjeszhettek elő, 
meglehetős izgalmat keltett, mert

a készpénzben való fizetés egy
úttal azt is jelenti, hogy a vál
lalatok előlegeket kötelesek be

fizetni,
ami a jelenlegi tőkeszegénység mel
lett igen sok cégnek komoly gondo
kat okoz. Emellett a készpénzben 
való fizetés a bélyegjegyekben való 
adólerovásnak eddigi megszokott 
rendszerét is megszüntetvén.

zavarólag hat a vállalatok ügy
vitelére.

Az említett okokból támadt iz
galmat csak fokozták azok a gyű
lések, amelyeket ebben az ügyben 
az utóbbi napokban a kereskedők 
bevonásévái' tartottak. s amelyeken 
az a vélemény jutott kifejezésre, 
hogy a sérelmes intézkedés megvál
toztatása érdekében mozgalmat kell 
indítani, r ....

A kereskedők 'korélicií észlelhető 
nyugtalanság eloszlatása céljából az 
OKISz ezúton is szükségesnek tart
ja közölni, hogy ebben az ügyben 
az Adóügyi Útmutató és Ellenőrző 
Hivatal osztályvezetőjével.

Bensc Dezső dr. főtanácsossal 
beható tárgyalásokat folytatott 
és e tárgyalások folyamán tisz
tázást nyert az a jogi helyzet, 
hogy mindazok számára, akik 
a készpénzben való adófizetést 
sérelmesnek tartják, a jogorvos
latot maga a forgalmi adóról 

szóló törvény biztosítja,

amely az Adóügyi Útmutató és El
lenőrző Hivatalnak mindazon vég
zései ellen, amelyek miatt nem ki
fejezetten a Közigazgatósági Bíró
sághoz intézendő panasznak van 
helye, fellebbezési jogot ad a pénz
ügyminisztériumhoz. Ugyancsak 
ezen alaptörvény rendelkezéseiből 
folyik, hogy

a pénzügyminiszterhez benyúj
tott fellebbezésnek halasztó ha

tálya van,
vagyis a végzéssel készpénzfizetés
re kötelezett vállalatok mindaddig 
bélycgjegvekben róhatják le a for
galmi adót, amig fellebezesük elin- 
tézvo nincs.

Az OKISz a fellebezéaek kedvező 
elintézése érdekében a pénzügyim- 
niszterhez fog fordulni, s a vállala
tok ügyvitelének zavartalanságára, 
valamint a nagyfokú tőkehiányra 
való utalással kérni fogja, hogy 
mindazon cégek számúra, amelyek 
az eddigi rendszer mellett akarnak 
megmaradni, tegye lehetővé az . 
hogy továbbra Is belyegjegyekben 
róhassak le forgalmi adójukat.

Megemlítjük, hogy wAdóüni 
Útmutató és EV^rzóJllvatal u 
készpénzfizetést elrendelő, végzések
nek a bejegyzett cégek reszere való 
kézbesítésével az adólerovás tekin
tetében könnyítést akart, nyújtani, 
miután azonban úgy látja, hogy a 

Országot Koraokedfi áa Iparos SzDvatság hivatalos lapja

zal egybekapcsolt előlegnyujtási 
kötelezettség miatt húzódoznak.

az Adóügyi Útmutató és Ellen
őrző Hivatal előterjesztéssel fog 
fordulni a pénzügyminiszterhez, 
akit arra kér, hogy az előleg
fizetési kötelezettséget szüntesse 

meg.

Bécsi kereskedők látogatása 
a fővárosban

Komoly tanácskozások után os.’.trák=magyar bizottság alakult 
a gazdasági közeledés fejlesztésére

A bécsi kereskedők dalárdájának há
rom napos budapesti kirándulása alkal
mából több osztrák kereskedelmi testületi 
kiküldöttei is ellátogattak Budapestre, 
hogy a gazdasági közeledésről tanácsko
zásokat folytassanak.

Szombaton este érkeztek meg n vendé
gek, akiket a budai dalárda fogftdott, s 
még aznap esto díszhangversenyt adtak 
a Vigadóban.

Vasárnap délután az osztrák kereske
dők a Mftr külön hajóján-a MhrgitMi- 
getre rándultak ki, hétfőn délelőtt Gold- 
zieher Géza, Beiméi Sándor és Fröhlich 
Berthold vezetésével a Kereskedők Men- 
házát tekintették meg,

hétfőn délben pedig a főváros adott 
diszebédet a Gellert. Szállóban a ven

dégek tiszteletére.
A főváros ebédjén a polgármester ne

vében Hamva)/ Ödön kor. elöljáró mon
dott felköszöntőt, majd Baránszky Gyula 
dr. hívta fel az osztrák és magyar gazda
sági köröket arra, hogy faji és felekezeti 
különbségek félretét.elével törekedjenek n 
gazdasági jóiéit helyreállítására.

Galice gróf, követ az osztrák kormány 
nevében iidvözölto a gazdasági közeledés 
eszméjét, majd Hlawatsch kereskedelmi 
tanácsos köszönte meg a vendéglátást. A 
magyar érdekképviseletek nevében Mar
ton Alajos, Epplnger Károly és Ddn Leó 
beszélt.

A gazdasági tanácskozás, amely a ki
rándulás tulajdonképpeni célja volt, a 
Kereskedelmi Csarnok helyiségeiben tar
tóit ták meg. A magyar kereskedelmi mi
nisztert Resovszky Béla miniszteri taná
csos, az osztrák ipari és közlekedésügyi 
minisztériumot Friedrich Förster dr., az 
osztrák közoktatásügyi minisztériumot 
Kari Kobald dr., a bécsi Kereskedelmi 
Testületet Papanek Rlcliárd tanácsos, az 
osztrák követséget Hornbosse. tanácsos és 
Schön Oswald főkonzul, a bécsi kereske
dőim! egyesülést pedig Wltz-Obertini fő
tanácsos képviselte.

A hazai érdekképvisoletek közül a Ke
reskedelmi Csarnokot Eppinger Károly 
és Rotter Zsigmond, az Országos Keres
kedő ós Iparosszövetséget Neustadt Emil 
és Szarka István dr., a Fővárosi Keres
kedők Egyesületét Dán Leó, az Aruttgy- 
nökök Egyesületét Brüggler Bertalan dr. 
képviselte.

A gnzdaságl tanácskozás során Heln- 
rich Rienössl, a bécsi kiskereskedők egye
sületének főtitkára

az osztrák és magyar pénznem lehető 
egységéről

szólva, azokra a gazdasági előnyök ro 
mutatott rá. amelyek ebből a kölcsönös 
kereskedelmi kapcsolatban előállónak.

A’ Hivatal ebben az irányban már 
lépéseket is tett a pénzügyminisz
tériumnál és valószínűleg a meg
ígért részleges adóügyi reform el
húzódása okozza, hogy az előlegfize
tési kötelezettség, mely a korona 
értékállandósága mellett már lét
jogosultsággal nem bir, még élném 
töröltetett.

Max Zto/ui bécsi nagykereskedő a vám
védelmi túlzásokat tette szóvá és arra 
hívta fel a magyar kereskedelmi körö
ket, hogy az országban nem készülő cik
kekre megállapított vámtételek mérsék
lését vigyék keresatüL

Brüggler, Bertalan dr. a beutazási kor
látozások' kölcsönös eltörlését javasolta 
és a gazdasági kérdések letárgyalására 
külön bizottság kiküldését indítványozta.

Gonda Hugó, Siegmann dr., Hichard 
Pa pernek, Hlawatsch* kereskedelmi taná
csos, Alfréd Schwartz és mások hozzá
szólása után az értekezlet külön bizottsá
got küldött ki a felvetett kérdéseik letár 
gy alá sára.

A. bécsi vendégek hétfőn este a Gél 1 ért 
Szállóban tartotték utolsó hangversenyü
ket és éjjel 12 órakor utaztak el.

Nem „csalás" a Fenyues-cé$ 
amerikai reklám-triikkje
Vámbéry Rusztem nyilatkozata

A múlt hét folyamán kereskedői 
és jogászi körökben nagy érdeklő
dést keltett az a „csalási" pör, me»
l.vet  egy csalódott vidéki egyszeri 
ember indított a modern szellemű 
hirdetései révén a népszerű Feny
ves-cég főnöke ellen, annak az ötlo- 
tes körlevélnek alapján, amelyben 
a gazdag amerikai rokon felszólítja 
hozzátartozóit. hogy vásároljanak 
részére Fenyveseknél.

A per tárgyalását elnapolták, 
minthogy azonban a kérdésnek elvi 
jelentősége van, felkerestük tehát 
Vámbéry Rusztem dr.-t, a kiváló 
büntetőjogászt, kinek jogi ügyekben 
való abszolút elfogulatlanságát és 
tárgyilagosságát jellemzi az Ulain- 
ügyben tett feltűnő nyilatkozata, 
melyben mint jogász védelmébe 
veszi politikai ellenfelét is.

VÁMBÉRY RUSZTEM dr.
a következőket jelentette ki munka
társunk előtt:

— Büntetőtörvényünk értelmében 
csalás téuyálladékát az képezi, ha 
valakinek megtévesztéssel unyagi 
kárt okozunk. Fenyvesek a vevők
nek anyagi kárt nem okoztak, hi
szen nem ellenőriek nélkül vettek 
fel azoktól pénzt, hanem árul adtak 
érte a rendes piaci árakon. Az árit 
most is a vevők birtokában van, 
anyagi kárról tehát nem lehet szó. 

Is ig.v csalásról sem. __________
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Gratz Gusztáv 
a magyar helyzetről tartott 

előadást Brüsszelben
Véget ért a kamarák nemzetközi 

kongresszusa
Beható és eredményes tárgyaié- hogy a nemzeti bizottságok 

sok után — amint Brüsszelből je-
-______ . _______ _ utján

.. ........      .. megkeresi a kongresszuson képví-
* Jen tik — tegnap véget ért a keres- selt államok kormányait a közvet- 

len vasúti tarifák rendezésének ki- 
között építése tárgyában. Ehhez a ponthoz

kedelini kamarák többnapos kon
gresszusa, mely egyebek 
hosszasan foglalkozott az úgyneve
zett „területi** védjegyek ügyével, 
amely Magyarországot, is igen kö
zelről érdekli. Az ipari tulajdon vé
delmének kérdésénél ugyanis a kor
mányok elé terjesztendő javaslatba 
a franciák egy pontot óhajtottak 
bevétetni, amely kizárólagosságot 
biztosit a „cognac**, „champagne?**, 
.,camembert“ és más hasonló szavak 
kereskedelmi használata számára. 
Ezt a pontot a többi állam képvi
selői, főleg az amerikaiak és ola
szok igen erősen megtámadták és 
sikerült nekik teljes törlését keresz
tülvinni.

Az idegen államok részéről hozott 
Ítéleteknek végrehajtásához magyar 
részről Auer Pál dr. szólt hozzá és 
azt javasolta, hogy a nemzetközi 
választott bíróságok ügye, amely 
könnyebben megvalósítható, a nem
zetközi jogsegély ügyétől válasz
tassák külön, nehogy az utóbbinál 
időálló késedelem az előbbi pont 
megvalósítását veszélyeztesse. Ja
vaslatát az ipari és kereskedelmi 
csoport elfogadta.

A közlekedési csoport elhatározta,

Mit vár a nölruhakészitő-iiw 
a kereskedelmi szerződések 

megkötésétől?
Holzer Sándor a NOSz

rA Kereskedő és Iparos Újság kül
kereskedelmi ankétjén a különböző 
ipari szakmák részéről eddig Szur- 
day Róbert. Kende Tódor, Kohner 
Adolf báró, s Bacher Emil fejtették 
ki álláspontjukat, s különböző szem
pontok kiemelésével valamennyien 
hangsúlyozták a külkereskedelmi 
szerződések mielőbbi megkötésének 
szü ksége sségé t. Áll áspon t j u kh oz
In őst csatlakozik

HOLZER SÁNDOR
R Noiruhakészítők Országos Szö
vetségének elnöke is alábbi nyilat
kozatában:

— Magyarország a. sok csapás után 
mely a háború előtt, alatt és után 
érte, az úgynevezett szanálás kor
szakát éli, melynek a viszonyok ja
vulása. irányában kellene haladnia. 
Ehelyett azonban visszaesést, gazda
sági pangást látunk. Ha közelebbről 
vizsgáljuk a helyzetet, arra a meg
győződésre kell jutnunk, hogy

a belföldi kereskedelem és ipar 
pangásának az olcsóbb külföldi 

termelési ár az oka.
A magyar kereskedők és iparosok 
nem felelősek ezért, hanem felelős 
az a. pénzügyi politika, amely az 
állam terheit különböző egyenes és
fogvasztási adók, forgalmi és fény-

WEISZ SÁNDOR ÉS RÓNA
Posztó- és bélésárunagykereskedés Budapest,
V. kerület, Arany János utca 22. tión

Pártol/ült a haaal Ipart!
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pamntszöTtf- és btlésárnnagykereskedűk
A Budapest — Warnsdorfi 
Pamutszövögyár R.-Társ. 
egyedárusitói lerakata. 
Budapest V. Zrínyi ucca 15 48

kapcsolódott a szegedi kamarának 
Tonclli Sándor dr. által bemutatott 
javaslata, hogy a kormányok te
gyenek sürgős lépéseket a háború 
óta megszakadt összes vasúti össze
köttetések helyreállítására.

A kongresszus záróülését Marice 
Despret-nak, a Banque de Bruxel- 
les elnökének vezetése alatt tartotta 
meg. Ezen az ülésen Fred J. Kent, 
a Nemzetek Szövetsége újjáépítési 
Bizottságának elnöke tartott hosz- 
szabb előadást „A fegyverszünet 
utáni idők gazdasági tanulságai** 
címmel és az egyes bizottságok el
nökei előterjesztették jelentésüket a 
szakcsoportok működéséről.

Végül az elnökség a volt monar
chia utódállamai eg.v-egy képviselő
jének módot adott, hogy rövid elő
adás keretében saját országuk vi
szonyait inegvilágitsák. Magyaror- 

helyzetét Graíz 
delegáció vezetője

szag gazdasági 
Gusztáv dr., a 
ismertette.

A legközelebbi
ben lesz, a hely ..........
bán még nem határozott a nemzet
közi kamarák tanácsa.

kongresszus 1927- 
tekintelében azon-

elnökének nyilatkozata
űzési adók formájában nagyrészt 
ennek a gazdasági osztálynak a vál
tóira hárítja. A vezetésem alatt álló 
erdekképviselet évek óta folytat 
küzdelmet a kereskedelmi szerződé
sek megkötéséért, de ankétezéseken 
kívül eddig alig történt valami, 
noha kétségtelen, hogy

egy jó kereskedelmi szerződés 
többet használ az országnak, 
mint a leghangzatosabb irre

denta politika.
7- Egészen bizonyos, hogy a meg

szállott területek lakossága sokkal 
szívesebben vásárolna Budapesten, 
mint Prágában, Bukarestben, vagy 
Zágrábban, s az üzleti és gazdasági 
összeköttetéseknek ez az életrekel- 
tése*állandóan fentartaná és szoro
sabbra fűzné az elszakított 
lekkel való összeköttetést.

A nőiszabó-ipar ízlés és 
ség tekintetében bátran ____
hetné a versenyt a külfölddel, 
ha ezt a lehetetlen gazdasági 

helyzet nem akadályozná.
— Január óta a feldolgozandó 

anyagok vámja, olyan, mértékben 
emelkedett, hogy ez az emelkedés 
nemcsak a kereskedelemre hatott 
bénítólag, de a feldolgozó iparra is. 
Egy méter gyapjúszövetre 50— 
70.000, egy méter selyemre 60— 

180.000 korona vám esik, noha gyá
raink ezekben a cikkekben nem fe
dezik a szükségletet. Ennek követ
kezménye az lett, hogy a fogyasztó
közönség a külföldön igyekszik vá-

terüle-

1111110- 
felve-

8
dasági viszonyokra, 
háztulajdonosoknak a szabadforgalomra 

_________ _ ____ _____ _ irányuló követeléseit, s egyben kifejti 
súrolni. Éppen ezért a nőiszabó- azokat az okokat .amelyek miatt a for-

FOCftSZAT-DENTIST 
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iparnak a külkereskedelmi szerző
dések megkötése kapcsán az az ér
deke és kivánságo, hogy

a nyersanyagok vámtételei lé
nyegesen szállíttassanak le, míg 
a kész árura vonatkozólag a 

vámvédelem fentartandó,
mert a már kifejtett szempontokon 
kívül ez a szakma elegendő képzett 
murkaerővel rendelkezik ahoz, hogy

A kereskedők és iparosak 
erélyesen visszautasiloíták a 
háztulajdonosok támadásait 

Az OKISZ memorandummal fordult a népjóléti 
miniszterhez

Vázsonyi teljes támogatásáról biztosította 
az OKISZ elnökét

kiadott
55. §-a

vagy

Amint ismeretes a Háztulajdonosok 
múlt vasárnapi nagygyűlése határozati 
javaslatot fogadott el amely az üzlet és 
műhely céljaira szolgáló helyiségek 
forgalmának azonnali felszabadítását kö
vetelte, s ezt azzal indokolta, hogy a 
kereskedők egyes árucikkekért az arany- 
paritást meghaladó árakat számítanak.

A háztulajdonosoknak újabb moz
galma nagy elkeseredést keltett a ke
reskedők ós iparosok körében és ezért 
az Országos Kereskedő és Iparos Szö
vetség elnöki tanácsa rendkívüli ülést 
tartott, melynek egyetlen tárgya a ház
tulajdonosok jogtalan követelésének 
visszautasítása volt.

Többek felszólalása után kimondotta 
az OKISz elnöki tanácsa, hogy a ház
tulajdonosoknak a helyiségek azonnali 
felszabadítására irányuló követelése 
támadás a fennálló törvényes rend ellen. 
Mert az 1924. évi IV. te. A) mellékleté
ben foglalt intézkedések alapján 
3333. számú kormányrendelet 
szerint, ■!

a szabad felmondás az ipari, 
kereskedelmi célokra szolgáló helyi
ségek bérletére vonatkozólag 1926. 
év’ május hó első napjában éP^nft- 

tatott meg,

s így amennyiben ez a határidő meg
hosszabbítást nem nyerne, ebben az idő
pontban válik szabaddá nem a forgalom, 
hanem a felmondás, az erre legillctéke- 
sebb népjóléti miniszter értelmezése sze- 
vint is.

Leszögezte a tanácsülés, hogy az egyes 
kereskedelmi cikkek árainak aranypari
tás fölé való emelkedése és az üzlet és 
műhelybérek között csak a tudatlanság 
kereshet összefüggést, mert ezeknek a 
cikkeknek forgalmi ára a termelési és 
beszerzési áraktól függ, s a Kereskedő
nek és az iparosnak csupán néhány 

[százalékos haszon jut, míg ezzel szem 
ben a házbér használati díj, melynek 
élvezete mellett a háztulajdonos váltó 
zatlanul megmarad tökevagyonának bír 
tokában. Egyébként is a kereskedők és 
iparosok .üzleti forgalma általában a 
békebelinek negyed részére csökkent, s 
így még a jelenlegi bérfizetés terheit 
sem képes elviselni.

Végül elhatározta a tanácsülés, hogy 
memorandummal fordul a népjóléti mi
niszterhez, s egyben felkéri Ledelmann 
Mórt, az OKISz elnökét, hogy a kereske
dők és iparosok jogos érdekeinek meg
védése céljából tegyen lépéseket a szé
kesfőváros törvényhatóságánál is. A 
határozat értelmében

az OKISz szombaton nyújtotta be 
memorandumét a népjóléti minisz

terhez

ebben részletesen utal a nehéz gaz- 
vissqautasítja a

■IHlllimiimilHil
—. All. vizsgázott fooAsz 

I IV. KÁUOLY KÖRÚT

» magyar fogyasztás igényeit 
kielégítse, mint pedig — ]la ,, 
mód és alkalom kínálkozik — a kiil° 
földre exportálhasson. A kormány 
tói függ tehát, egyéb szakinak méh 
lett a noisztbó-ipar reneszánszának 
biztosítása is. s a. kormánynak kö- 
relessége. hogy a, keresKodeimí szer- 
zodesek mielőbbi megkötésével 
azok keretében ezt a reneszánszot 
minden eszközzel lehetővé tegye

galom további megkötöttségén kívül a 
részletfizetési kedvezmény fentartását, 
illetve véglegesítését, úgysziutón az 
aranykorona átszámítási kulcsának le
szállítását követeli.

A további teendők megbeszélése végett 
Ledermann Mór, az OKISz elnöke 
felkereste Vázsonyi Vilmost, aki- 
vei hosszabb megbeszélést folytatott,

Az OKISz elnöke részletesen tájékoztatta 
\ ázsonyit, mint a fővárosi demokratikus 
szövetség vezérét a kereskedelem ós ipar 
nehéz helyzetéről, és támogatását kérte 
arra az esetre, ha a kormány eddigi ál
láspontjának meg változta tusával haj
landó1 volna a háztulajdonosok követe
lései előtt meghajolni.

Vázsonyi az OKISz elnöke útján 
legteljesebb támogatósáról biztosi, 
tóttá a főváros kereskedő és iparos 

osztályát,

az OKISz folytatólag megtartott ér-8 ............. . ..............
tekezlete megnyugvással vette tudomá
sul Ledermann Mór elnöknek erre vo
natkozó bejelentését.

Ezekutón remélhető, hogy a háztulaj
donosok kísérlete holtpontra jutott an
nál is inkább, medt a szorzószám leszál
lítására vonatkozólag a kormány már 
véglegesen döntött, a háztulajdonosok 
egész offenzivúja perig minden valószí
nűség szerint elsősorban odairányult, 
hogy a túlzott követelések elejtése ré
vén az indokolatlanul magas szorzószám 
további fentartását biztosíthassa.

Kiadja:
A „Hétfői Napló“ lapkiadóvállalat.

Az OKISz közleményeit Szarka István dr. 
szorkeszti

riolczer Viktor, Budapest 
ékexerésx, arany- és exüstmüves 

iyár és raktár- IV, Kérőlv körút IQ ítélem.)
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