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Szenzációs beszélgetés
Soltész főhadnagygyal

aki semmit sem akar tudni aSomogyi-gyilhosságról

társasággal fenn járt főhadnagy UTt 
Igaz, hogy ott kiment az erkélyre és ará 
mondta: „Jól ismerem ezt a környéket, 
sokat lestom itt Somogyi Bélát?**

— Hazugságl — kiáltja, most ta
lán századször — err.ől ott semmit 
nem beszéltem.

— Az eset idején miért ment főhad- 
nagy ur véres nadrágban Sátoraljaúj
helyre! Állítólag otthon utólag mutogat* 
ták sáros, piszkos, vérfoltos nadrágját és 
azt mondták: „Pista ebben ölte meg 
Somogyit".

— Hát képzeli, hogy véres nad
rágban mentem volna haza Uj- 
helyrét

Hihető, hogy nem volt időm át
öltözködni?

Kutyakorbáccsal és holtraveréssel fenyegeti meg az újságírókat. 
Kovarz főhadnagy Soltész szerint egyik vidéki ezrednél szolgál. 
Soltész Istvánt újabban kétszer hallgatták ki a Somogyi-Bacsó- 
ügyben — Annak Idején parancsra utazott Sátoraljaújhelyre

A kaszárnya szuronyos őre két
szer is megkérdez, mikor mondom, 
hogy Soltész István főhadnagyot 
Ír fi !’P Q Am

— Itt lakik — mondja — valame
lyik épületben. Tessék végigjárni a 
tiszti házakat, a házmester majd 
megmondja, melyikben lakik.

Házmestert sehol nem látunk, de 
t.iz pere múlva megtaláljuk Soltész 
István főhadnagy lakását. Ajtót 
nyitnak, bejelentenek, már előttünk 
is áll a Somogyi—Bacsó-ügy sokat 
emlegetett Soltész főhadnagya.

Vékony, sápadt, hihetetlenül ner- 
vózus, energikus vonásu egyén Sol
tész István. Mindjárt a beszelgetes 
elején kijelenti, hogy a Somogyi- 
Bacsó gyilkosságban semmiféle 
nyilatkozatot nem tesz.

— Nem nyilatkozom — mondja —, 
először mert katona vagyok és csak 
fölötte., hatóságomnak számolhatok 
be az ügyről, másodszor} — ezt már 
kiáltja —, mert

az újságíróknak csak korbács
csal fogok interjút adni. Azért 
a sok. piszkos, vakmerő vadért, 
bitang lelkiismeretlenségért
csak bikacsökkel és véresre- 

veréssel felelhetek.
_ Mégis — mondjuk — saját érdeke, 

hogy beszéljen: részes-o a gyilkosságban 
vagy nem!

Idegesen morzsolja cigarettáját.
— Hitvány csirkefogók, akik ez

zel vádolnak. Hej, csak ne lennék 
katona — mondja —, csak ne kellene 
fegyelmezni magam; mar. regen el
hallgattattam volna ezt a támadást. 
De majd... majd a végén, ha majd 
nem hiába szorul össze az oklom,

lesz még egyszer ezért elszá
molás... ,

— Valami oka mégis lehet annak, hogy
éppen főhadnagy nrat keverték ebbe az 
ügybe ... .

— Tudom, miért. Ismerem az oko
kat, de erről nem beszélhetek, csak 
a bíróság előtt. Különben - teszi 
hozzá — nekem nincs semmi nyilat
kozni valóm és nem beszélhetek 
semmit írjanak rólam amit akaX- 
"í Talán ogy pár kérdést megenged - 

mondjuk —, ami nem érinti 
ságl ügy lényegét. Mi igaz abból, hogy 
főhadnagy ur nőm jogosan hasznába a 
Boltész-nevot, hanem tulajdonképpen 
oagu Jttstaunak hívják!

— Senkinek semmi köze ehhez — 
mondja hangosan. — Ez éppen olyan 
hazugság, mint a többi, amit írtak: 
hogy nem is vagyok főhadnagy, 
hogy közlegényként léptem be a ka
tonasághoz magam ódományoztam 
magamnak a csillagokat. Aljas ha
zugság mnidez. 1911-ben vonultam 
be mint önkéntes, a háborúban kap
tam tiszti rangomat, és 1918 májusá
ban neveztek ki főhadnagynak.

— Ismeri főhadnagy ur Megayt, Ko- 
varezot és a többi vádlottakat? •

— Ismerem, mert ugyanabban a 
különítményben szolgáltak, amely
ben én. De már régen nem találkoz
tam velük, semmit nem tudok ró
luk. Különben — teszi hozzá — itt is 
kitűnik, hogy mennyi valótlanságot 
írnak a lapok ebben az ügyben. Az 
újságok közölték, hogy Kovarcz fő
hadnagy öngyilkos lett és meghalt.

Kovarcz pedig itt van és egyik 
vidéki ezrednél szolgál.

— Tohát mégis tud róla valamit. Tart 
fenn velő összeköttetést?

Hirtelen észreveszi, hogy elszólta 
magát.

— Nem nyilatkozom — hangsú
lyozza ismét — ne érdekeljen senkit 
ez az iigy.

— Do hisz éppen ez-az — mondjuk —, 
az ügy mindönkit izgatóan érdekel.

— Én majd a hatóságnál mindent 
elmondok és aztán: jaj annak a sok 
tintavitéznek...

— Kihallgatták már a főhadnagy uratt
— Inén Mostanában kétszer idéz

tek mén.
— Igaz, hogy szökni próbált?
— Hazugság — harsogja —, min

den. szó hazugság. Én. szökni aka
rok? Majd magammal viszem a 
családomat, a bútoraimat {elpako
lom! Hirtelen lehet igy elmenni! 
Különben ebből is latszik, 
mennyire lelkiismeretlenek a vá
daskodásban. Vastag hetükkel, szen
zációként írták, hogy Soltész Ist
ván lázasan csomagol budai laká
sán és szökni próbál. Soha nem is 
volt budai lakásom!.

Egymásután szívja cigarettáit, 
lüktető halántékán kidagadnak az 
erek. A szájába harap, élesen szem; 
benéz velünk. Típusa a nagy lelki 
izgalmakat átélő egyénnek.

— Hol szolgál most!
— Fontos az! , ,, , _
— Ninos a honvédelmi mnuEztéiium-

— Hát mondjuk ott vagyok. Ez is 
jelent valamit — kérdezi gyanak
vón, mert azt hiszi, megint valami
vel el szólta magát.

— Főhadnagy ur tud autót vezetni?
Hallgat.
—- A Eútoraljai autót ki vezette?
— Az nem, tartozik ide.
Oda azért mentem akkor, mert 

parancsot kaptam.
— Kitől?
— A bíróságon már megmond

tam.
— Kormos—Pirnyik Verát, ismerte?
— Ez az ügy megint légbőlkapott 

valótlanság. Nem én jelentettem fel 
annak idején a nyomorék Kormos
leányt kémkedésért. Amit monda
nak, hogy később mégis eljártam 
ügyében Báuóczynál; szintén nem 
igaz. Egyáltalán nem tettem sem
mit ebben az ügyben, mert a kémke
dést a legnagyobb bűnnek tartom.

— Do a kislány utóbb tisztázta ma
gát .. .

Nem felel semmit.
— Bánóczy miniszteri tanácsosnál nagy

Az ellenzék a mandátum
hosszabbítást politikai 

erkölcstelenségnek minősíti

tó utó

— Tulajdonképpen kié volt az az autó, 
amellyel leutazott?

Nem felel. Aztán
megismétli, hogy parancsot ka
pott annakidején, melynek értel
mében kellett Ujhelyre utaznia.
— Meguy és a többiek akkor önnel 

voltak?
Soltész István egyszerre rájön, 

hogjj sok mindent elmondott, aniit 
nem akart. Egy szót sem lehet ki
venni belőle többet.

— Nem nyilatkozom — hajtogatja 
—, mindenről csak a hatóságnak 
számolok be.

Megint visszatér kedvenc 
jára.

— A hatóság majd tisztáz en
gem. De akkor meg fogják em
legetni Fényes Lászlóét, hogy 
kivel kezdtek ki. Amit akarnak,

megkapják előbb-utőbb.
Energikusan ökölbeszo-ritja kezét, 

látszik, hogy rögtön ütne, ha le^ 
hetne.

— Nekem nem lesz elég a bíró
sági elégtétel, vigyázzon az a 
sok csirkefogó, hogy hulla ne 
legyen belőlük, összerugoin, vé- 
resrekorbácsolom őket sorra ...
Mikor menni készülök, még min* 

dig arról beszél, hogy minden bán- 
tóimat, minden vádemelést keserűen 
fog megtorolni. Egyszer...

A választójogi javaslat egyes szaka
szai között mutatkozó ellentmondások 
kiküszöbölésére) kedden délelőtt 9 óra
kor a 25-ös bizottság ülést tart amely
nek eredménye elé azonban ellenzéki 
körökben kevés reménnyel tekintenek. 
Ellenzéki körökben általában rendkívül 
nyomott a hangulat, aminek oka a vá
lasztójogi küzdelem sikcrtelonségeben és 
a kormánynak abban a rejtett elhatáro
zásában keresendő, hogy 3—4 évvel 
meghosszabbítja a mandátumokat. Az 
ellenzék felfogását ezekben a kérdések
ben!

SZILAGYI LAJOS
a következőkben fejtette ki a Hétfői 
Napló munkatársa előtt;

— Meg fogok jelenni a választójogi 
bizottság keddi ülésén, amelynek tanács
kozásán rajtam kívül az ellenzéknek 
azok a tagjai la résztvevők, akik nem

tagjai a bizottságnak. Minden rendel
kezésre álló eszközt felhasználunk, hogy 
a Szijj Bálint indítványának elfogadá
sával keletkezett ellentmondást kiküszö
böljük. Nyilvánvaló ugyanis, hogy nz a 
szakasz, amely a nyílt szavazást kötele
zőnek mondotta ki, éppen a belügy
miniszter urnák a bizottságban tett ki
jelentése alapján csak a megjelenésre 
vonatkozott. Ha pedig a miniszter en
nek törléséhez a Házban hozzájárult,

a megjelenés kötelezettsége a javas
latból kidobatott,

StijJ Bálint tehát egy már leszavazott 
szakaszt terjesztett be újra indítvány 
formájában. , ,

— Ha a bizottság a Ház határozata 
alapján dönt, kisebbségi véleményt ter
jesztünk bo, amit megokolunk.

— Á mandátumoknak a kormány áv
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fa] tervezett meghosBzabbl fását

törvényellenesnek tartom.

Erőszakolt belemagyarázás ez, ami poli
tikai morál Rzempontjából is súlyos ki
fogás alá esik.

A rfgl munkapárt mandátumainak 
meghosszabbításánál szerzett nagyon 
szomorú tapasztalatom után végze- 
lesen károsnak tartom ezt a tervet.

A háború, elvesztése után a legnagyobb 
baj az volt, hogy 1918 őszén egy

önmagát már kiélt óh a saját ural
mát önhatalmúlag meghosszabbított 

képviselőház

volt a törvényhozás pgyik faktora.
- A politikai helyzetre egyébként 

jellemző, hogy a nemzetgyűlés többségi 
partja megszavazta az uj választójogot, 
ezzel azonban

a választójog kérdése nem jutott 
nyugvópontra.

Lelárgyaltatott ugyan a választójogi 
javaslat, most pedig

kezdődik az uj liai'e az általános, 
egyenlő és titkos választójogért.

Hónapok vitája után ptt tartunk, ahol 
vpltunk: változatlanul lobog a zászló, 
amely magasan hirdeti u jelszót^ „Előre 
tíz áll alános, egyenlő és titkos választó
jogért.

Nyári tílvalszenzdclű
nél

VI, Király u, 22
(Laudon ucca sarok)

Foulard selyem
ruhák  450.000 K-tól

Selyem libcrty-
ruha................ 250.000 K

Mosó házi ruhák ,125.000 K 
Kréin-kabátokljIQQ'OQQ K ( 
Impregn. kabá

tok .............  450.000 K-töl
Krém pliséaljak 275.000 K-tól
Kabátok, koiitDmök, 
a llak n.g( 

olcsón
Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAP, PAP. PAP™
és

Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

Szőnyeg, pokróc, üggony, ágy- c_ 
Asztal tor ltok, gyermekkocsik, nyogszékek, 
lotmyssoba-, előszoba- és kertibutorok, ernyők 
ós síitrak minden kivitelben kaphatók 

GICHNER JÁNOS 
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust 4000K ellenében postán küldök

HŐI KALAPOKAT
az „OKISZ" taxoK 
családtagjai részére 
20°,o Kedvezmény
nyel adunk. Férfi és 
női kalapjavitisokat 
és átalakításokat 8 
nap alatt eszköz
lünk nagyon szépen 

Kalapipari és 
Kereskedelmi Rt.

Budapest VI. Ó ucca 47 
Nagymező ucca és 

Gvár ucca kőzöSí

Pasztőrözött

PALACKTEJ 
YOGHURT

és az összes tejtermékek friss 
állapotban egész napon át kaphatók a 

Budapesti KBiponli fis AllolánosIcjcsBmokDk 
fiókjaiban

Rlpka Mnyblztos kijelenti, hoíy a 
városi tizeinek mesvízssűlúsn „általában" 

kedvezi eredménnyel Járt 
„Egyik-másik Üzletágban nagyobb takarékosság és 
modernizálás szükséges*1 — készül az összefoglaló

Jelentés a kunusgazdélkodés mérlegéről
Politikai körökben nagy érdeklődéssel 

várják annak a vizsgálatnak az eredmé
nyét, amely a városi üzemek működését 
van hivatva ellenőrizni. Ennek a vizs
gálatnak az eredménye ugyanis, — ha 
megfelel a valóságnak, — a kurzus gaz
dálkodás mérlege., lesz. Alkalmunk volt 
erről a kérdésről '

RIPKA FERENC 
kormánybiztossal beszélni, aki a követ
kező nyilatkozatot tette a Hétfői Napló 
munkatársa előtt:

— Az üzemek felülvizsgálását 
27-tagu nagybizottság és 12 albi- 
zotság végezte. Ez a hatalmas 
munka sokáig tartott és igy ter
mészetesen liosszabb időt vesz i 
igénybe az elaboratumok megszö
vegezése.

Az elaboratumok alapján Né- 
methy Károly vezetése alatt 
összefoglaló jelentés készül,

amely a legnagyobb részletesség
gel fog foglalkozni az egyes üze

mekben szerzett tapasztalatokkal.

M kártyabarlang 
vette el az életemet 
öngyilkos lett, mert elvesztette utolsó pénzét — 

relhajtónök vitték a kártyabnvlangba n
— A Hétfői Napló tudósítójától. —

Alinak a végtelen tragédiiisoro- I rtíseiiiek, hogy ' nagyobb 
zataak, melynek a diihöiigö kártya- 

'Szenvedőit Witttetóje," ismét, egy | 
uj áldozata van. r

A rendőri krónika néhány szóval 
megemlítette, hogy Szeszler Róbert 
volt államvasuti tisztviselő gyógyít
hatatlan betegsége miatt agyonlőtte 
magát. A szürke rendőri hír mögött 
pedig egy szerencsétlen úricsaládból 
származó fiatalember tragédiája 
rejtőzik.

A harminc év körüli Szeszler Ró
bert ismert alakja volt a budapesti 
éjszakai életnek. Több^jónevü klub
nak volt tagja, ahol mindenki ked
velte a szerény, jómodoru úriem
bert. Szeszler Róbert azonban egy 
idő óta hirtelen megváltozott. Régi 
társaságától elmaradt és különböző 
kéteshirü klubokba és éjszakai mu
latóhelyekre kezdett járni. Két ba
rátja, Kálmán Jenő textilkereskedő 
és Roboz Jenő a Casino de Paris 
igazgatója megfigyelték Szeszlert és 
észrevették, hogy a klubokban ál
landóan nagy tétekben játszik. Óva
intették barátjukat, aki meg is 
ígérte, hogy abbahagyja. Néhány 
hétig nem is kártyázott, de ugy lát
szik nem •tudta legyőzni szenvedé
lyét, régi partnerei is folyton un
szolták, s Szeszler Róbert újra kár
tyázni kezdett. Barátai ismét figyel
meztették, de idegesem elutasította 
őket. Szeszler. Róbert ezután minden 
idejét a kártyaasztal mellett, töl
tötte. Két-három napos kártya par
tik hőse lett. Néha napokon át nem 
lehetett látni. Ilyenkor még partne
rei sem tudták merre jár. Szeszler 
Ilyenkor titokzatos mosollyal felelt 
a kérdezősködöknek.

Ismerősei gyakran látták öt két 
ál-artistanő társaságában, akik 
ugyancsak, állandó vendégek a 

zug-klubokban,

Á nemrég még jómódú fiatalember 
kezdett kisebb-nagyobb kölcsönöket 
kérni ismerőseitől, amit állandó 
kártya veszteségei miatt nem tudott 
visszafizetni. Rövid idő alatt óriási 
összegre emelkedett a kölcsön, úgy
hogy Szeszler a legnagyobb gondók
kal kezdett küzdeni. Néhány nap- MÚL KUZlIuvt KUZA1V5IL1. Amisein,y nap ujvívjh , • » L—
pal ezelőtt Rrömmal jjjsúgplta Isme- egy. titkos pesti kúrtyaoarlangbau.

. Ha az összefoglaló jelentés elké
szül, azt nyomdába adjuk és el

küldjük mindazoknak, akiket 
illet.
Munkatársunknak arra a kérdésére, 

hogy mi a véleménye a vizsgálat ered
ményéről, a főváros kormánybiztosa a 
következőket mondotta:

— A vizsgálat eredményének 
részleteiről .még nem nyilatkozha- 
tom, legfeljebb annyit, hogy

a városi üzemekben lefolyta
tott vizsgálat eredménye álta

lában kedvező.
Vannak ugyan észrevételek egyik
másik üzletág helyesebb gazdál
kodása tekintetében ez a tény 
azonban nem jelent egyebet, mint 
annak konstatálását, hogy a mai 
időkben a gazdasági életet min
den vonatkozásában modernizálni 
kell, hogy az összes üzletágakban 
nagyobb jövedelem legyen elér
hető, aminek eszköze a takarékos
ság.

...„.,..5 összeget 
örökölt. 3

Hitelezőit azonnal kifizette. ' 
Ezen a. napon találkozott két régi 
barátjával, lioboz Jenővel és Kál- 

' mán Jenővel, akiket kért, hogy ne 
haragudjanak rá, meg fog változni, 
abbahagyja a kártyázást.

— Szászmillió koronám maradt, 
még. — mondotta — ezzel uj életet 
kezdek.

Barátai boldogan hallották ezt az 
ígéretet. Másnap ezután megböb- 
benve tudták meg a hírt, hogy

Szeszler, Róbert mellbelőtte ma
gát.

Azonnal felkeresték a kórházban. 
Szeszler néhány percre visszanyerte 
eszméletét s elmesélte Robotnak és 
Kálmánnak egész tragédiáját El
mondotta, hogy egy mulatóhelyen 
megismerkedett két németül beszélő 
nővel, akik rábeszélték, hogy láto
gasson meg egy előkelő kártyabar
langot, ahol zavartalanul lehet ját
szani. Szeszler engedett, a rábeszé
lésnek, mind a két német nő elve
zette. őt a Népszínház üccába, egy 
artistanő lakására, ahol a pazar 
fénnyel berendezett szobában .gon
doskodott a háziasszony a kártyázás 
minden szükségletéről. Elsőrangú 
büffé állt a vendégek rendelkezésére, 
akik, akár háromnapos kártyapartit 
is vívhattak a gondosan lefüggö
nyözött ablakok mögött. A két né
met nő „hajtotta fel* az áldozatokat, 
akik természetesen nagy pinkapén
zeket fizettek a háziasszonynak.

— Azon az éjszakán mikor nektek 
megígértem, hogy nem fogok többé 
kártyázni — mondotta Szeszler —. 
felfedezett ri két nő, akik valaho
gyan megtudták, hogy pénz vau ná
lam. Újra bele vittek a kártyabaf.- 
langba,

ahol utolsó fillérig elvesztetted 
a százmillió koronát. Ez a kár
tyabarlang vette el ‘az életemet.

Ennyit mondott halálos ágyán e 
tragikus sorsú Szeszler Róbert, a 
nemrég ■ kifogástalan, ezolld fiatal
ember, kinek minden életcélja, am-1 
biciója és az élete is ott veszett-el 

Ezrével hevernek a javításba 
küldött s ki nem váltott 
cipők a susztereknél 
Tönkrement egilizlenclik 

egyszerűen elfelejtik kiváltani 
a cipőket - IgyöntetU vtdeke. 

zősre kősiU neke clp*,iiparo,ok 

A nehéz gazdasági helyzet, melv 
alapjaban tamadta meg igen «ol- 
embeii exisztencláját, páratlanul fo- 
nak helyzet ele állította a budapesti 
- pipeszmestereket. Máról-holnapra 
kitűnő nevű és bonitásu emberek 
szegényedtek e és régi, jó, „megbíz- 
ható megrendelők akik pontos fize
tők es kitűnő fogyasztók voltak 
abba a helyzetbe kerültek, hogy ’ 

javításba, küldött cipőjüket sem 
tudják elhozatni a suszterüktől.

, az ®,meberek a cseléddel le
kül dott cipőket egyszerűen „ott fe
lejtik s ebből csakhamar előállott, 
az a fonák helyzet hogy

Budapest egész területén ezré
vel hevernek jaavitásba kül
dött, de ki nem váltott cipők a 

susztereknél.
Pál nappal ezelőtt egy dohány uc

cui cipészmesterrel beszéltünk, a/rí- 
nek 150 pár kijavított, de el vem vitt 
cipője hever a szekrényében.

— Máról-holnapra — mondotta a 
mester — gyülemlett föl a rengeteg 
cipő. Talán két hét alatt, amikor be 
ütött a „krach**. Vannak famíliák 
akiknek 4—5 pár cipőjük hever már 
hónapok óta nálam, és senki sem 
jelentkezik értük.

■— Az első időben hazakiildettcm 
a cipőiket az inassal, a pénzt azon 

bán hiába .vártam ... Most már nem 
küldöm haza, csak odaüzenek, de 
sem küld senki a kijavított ci. 
pőkért.

Hasanlóan panaszkodott egy má
sik-belvárosi cipészmester is, akinél 
szinten rengeteg a javítóba felejtett 
új és ócska cipő.

— Vannak cipők’, melyek már há
romnegyedévé vannak nálam és 

^epklvisemv Jelentkezik éstük. Égi. 
yar embernek még a lakáscíméi 
sem tudom, mert mindig pontosat 
megjelent és elvitte a megrendelt 
vagy kijavított munkát.

— Mindez természetesen nekünk 
a legkellemetlenebb. Óriási pénzünk 
fekszik bent a megvásárolt anyag 
bán és nemcsak, hogy a befektetett 
anyag árát nem tudjuk megkeresni 
hanem még a munkadíjat sem.

Az általánosan jelentkező bajjal 
szemben a budapseti cipészmesterek 
újabban egyöntetű állásfoglalásra 
készülnék. A szomorú jelenséggel 
szemben, amely egyik icgeklatán- 
sabb bizonyítéka gazdasági leziilött- 
Bégünknek, ugy akadnak védekezni 
a pesti cipésziparosok, hogy egyön
tetű határozatot hoznak, amelynek 
értelmében mindaddig nem javitjál 
ki a cipőket, amíg a tulajdonos c 
javítást előre ki nem fizeti, 

iSziaet Színpad
moziban

Két Harold Lloyd tllmattrakció rcpriz. :

Dr. Jackés 
Aki mer az nyer 
12 felvonásban. Azonkívül a legmulutságosabb 
parasztkomédiában személyesen lépnek fel; 

Dajbukát Ilona és Bársony István 
Előadások kezdete fél 9-től folytatólag.

PESTI TŐZSDE
új száma 

csupa szenzáció I 
Szerkeszti: Kall*. Mnoa 

Kapható mindenütt 
Ggyps aztaa SOQO korona
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Hol az erő?
Őszintén szólva azt remélte Buda

pest polgársága, hogy az uj tör
vényhatósági választások uj lég
áramlást hoznak a főváros tespedt 
életébe. Azt hittük, hogy a demo
krácia és liberalizmus győzelme eb
ben a fővárosban azt fogja jelem 
leni, hogy ennek szellemében uj 
élet indul meg az egész vonalon 
azonnal, mert hiszen a választások 
már amúgy is a tizenkettedik órá
ban folytak le.

És csodálatos, hogy most, amikor 
uj törvényhatóságot választott a 
főváros polgársága, akkor még csak 
halvány jeleit sem látjuk annak, 
hogy a törvényhatóságnak más az 
arculatja, mint amilyenre Wfílffck ; 
kurzusa festette.

Teljes tisztelettel vagyunkba de
mokratikus blokk elhatározása 
iránt, mely az építő munkát és nem 
a bosszú hadjáratát irta zászlajára. 
Ám mi mégis azzal a régi közmon
dással tartunk: si vis pacem, para 
bellum. És különösen helyesnek 
tartjuk ezt az axiómát akkor, ami
kor azt látjuk, hogy a becsületes 
és önzetlen békekészség csak a de
mokratikus és liberálisok elhatáro
zása. Wolffék ellenben nyíltan es 
titokban fegyverkeznek és minden 
lelkiismeretfurdalás nélkül helyez
hetik el robbanóaknáikat a liberális 
tábor alatt.

Ma már nem kétséges, hogy 
Wolffék olyan terveket is hangoz
tatnak. hogy az uj törvényhatósá
got. fel kell oszlatni, mert munka
képtelen lesz, amiről ők gondoskod
nak. Nyílt titok az is, hogy a fő
polgármester megválasztásának el
intézését ők akarják clódázni, mert 
qui habét tempus, habét vitám. Es 
azt sem lehet tagadni, hogy a kor
mány közelebb áll Wolffékhoz, wint 
akár Vázsonyihoz vagy a szocialis
tákhoz. akár Bárczyhoz és, a mérsé
kelt liberalistákhoz és hiába vivta 
Ripka harcát Wolffék ellen, velük 
hamarabb kész a megegyezésre, 
mint Vázsonyival, vagy Barczy 
Istvánnal.

A qui habét tempus, habét vitám 
elv ma csak Wolffékra előnyös, de 
semmiesetre sem a1 liberalizmusra 
és a demokráciára.

Az uj törvényhatóságnak látnia 
és éreznie kell, hogy nincs ideje a 
tétlenségre, a huzavonára, a késle
kedésre. Cselekednie kell. Azzal, 
hogy a demokratikus blokk szám
arányához mérten a bizottságokban 
többségbe jutott, még nem győzött 
és különösen nem változtatta meg 
a főváros arculatát. Nem lehet es 
nem szabad mindent őszre halaszr 
tani. A főpolgármester megválasz
tása ha egyebet nem. annyit jelent, 
hogy a főváros éléről elkerül, a kor
mánybiztos s meglesz a főváros au
tonómiájának az a szilárd bázisa, 
hogy törvényes funkcionáriusai ve
zetik ügyeit. De ezen felül is sok 
kérdése van ennek a nagy főváros
nak, amelyek nem várhatnak őszig. 
Csalódnunk kellene, ha azt látnok, 
hogy az uj választások után még 
mindig Wolffék tartják kezükben a 
hatalmat a városházán, holott a pol- 
eársúg; bizalma azt masok kezebe 
juttatta, — csak azért, mert a libe
ralizmus és demokrácia, vezérei nem 
akarnak harcot és bosszúhadjára
tot. Ezt mi sem akarjuk a város
házán és a tisztviselők koreben de 
igen is akarjuk, hogy a partok kö
rében elintéztessék a hatalmi kér
dés s Wolffék intrlkaja ne fenye
gethesse a főváros autonóm 'e™'_ 
leiét azzal, hogy azt hatalmi szóval 
fel is lehet oszlatni.

Ehhez pedig nem kell más. mint 
hogy a liberális polgárság képvise
lői ne a kompromisszumos beket 
keressék, hanem erőt mutassanak, 
mert nem lehet kétséges, hoffj 
Wolffék kompromisszumot kötnek, 
amikor gyengének érzik magukat, 
de amint csak féllabra allhatnak, 
felrúgják a békés megegyezést.

Az uj törvényhatóságnak nem 
beteges békekészséget, hanem erőt 
kell mutatnia Wolffékkal szemben.

Deutsch Mór és Fial
VUmot ctáiiár út « M

Rakovszky belügymlnlster 
nyilatkozik a Hétfői naplónak 

legközelebbi munkappogpamfávól
Szó sem lehet a választójog lényegbeli módosításáról — R mandátumok 

meghosszabbításának kérdése csak két év múlva lesz aktuális — 
R belügyminiszter a héten dönt a fOpolgármesterválasztásról

Készül a törvényjavaslat a közigazgatás egyszerűsítéséről
Harminckétnapi vita után szombaton 

részleteiben] is megszavazták a választó
jogi törvényjavaslatot, anélkül, hogy a 
választójog kérdése nyugvópontra ju
tott volna. Az ellenzék a szünetig még 
hátralévő 3—4 nap alatt próbálja kor
rigáltatni a választójogi törvény ellent
mondásait és kísérletet tesz arra, hogy 
a kormányt a mandátumhosszabbitás 
kérdésében, színvallásra kényszerítse. 
Az akció sikerére kevés a remény.

RAKOVSZKY IVÁN
belügyminiszter ugyanis, akivel vasár
nap az aktuális politikai kérdésekről 
alkalmunk volt hosszasabban beszélni, 
a következő nyilatkozatot tetto a Hét
fői Napló munkatársa előtt:

A választójog tárgyalására an
nakidején kiküldött 25-ös bizott
ság kedden délelőtt a parlamenti 
ülés kezdetét megelőzően össze
egyezteti ugyan a részleteiben is 
megszavazott javaslat szakaszait, 
ettől a munkától azonban 
nem várható olyan eredmény, 
amire az ellenzék számít s ami
lyen célból Szilágyi Lajos a bi
zottság összehívását a szombati 
ülésen szorgalmazta. A bizottság 
összehívása csak azt a célt szol
gálja, hogy eliminálja azokat az 
esetleges ellentmondásokat, ame
lyek az egyes indítványok es a 
javaslat szövege között felmerül
hettek és igy üs^hangpt teremt
sen ái vertdÓtibfen elfogadott es 
módosított szakaszok között.

A bizottságnak semmiesetre 
sem lehet az a hivatása, hogy 
lényegben változtasson a ja

vaslaton.
A bizottság feladata a javaslat, 
szakaszainak harmonizálása, va
gyis

a javaslat előkészítése a har
madszori olvasásra

— Szilágyi Lajos tévedésben 
volt szombati felszólalásában, 
amidőn ellentmondást veit felfe
dezni a Szijj Bálint által benyúj
tott indítvány és az eredeti sza
kasz között, mert hiszen a javaslat 
bizottsági szövege ugyanazon az 
alapon készült, mint, amit a Szíj] 
Bálint-féle indlitvany céloz es így 
annak elfogadása következtében 
semmiféle ellentmondás nem al- 

SzóvAtet'tük a belügyminiszter előtt 
az ellenzéknek azt a kívánságát, hogy 
a kormány nyilatkozzék: miként értel
mezi a választójogi törvénynek 190- 
“át, amely szerint „mihelyt a megala
kuló felsőház működését megkezdi, a 
most cgyüttülö nemzetgyűlés °™za0' 
gyűlés képviselőházaként működik to
vább és ekként ujraalakul" - vonatko
zásban a 179. § sál, amely szerint viszont 
„az országgyűlési képviselői 
tartama « orsíáBSUUit 
számított öt éV. Erre 7®®^®®*“ “ 
belügyminiszter a következőket mon 

dotta^ eiieuzék a részletes vita
fal várnán erre vonatkozóan föl
vetette volna a kérdést, aa illeté
kes kormánynyilatkozat elhang- 

volna Farkas Tibor azonban, Si a W9 Ónál ért a kérdést tisz
tázni akarta, helytelenül jalasz- 
tóttá meg az alkalmat, mert a kei- 

vtsTÓlmutasrtoK''^ül»nb<mjs 
csak annyit mondhattam yolna 
hogy

a kormánynak eyidSszerlnt

Ez a kérdés csak a felsőház mű
ködésének megkezdésekor tesz ak- 
^^moUvesfik^leitta ' "'W tort süsd-

Szükségesnek tartottuk, hogy meg
kérdezzük Rakovszky Iván belügymi
nisztert a fővárosi politikai helyzet ala
kulásáról is. A következő választ kap
tuk:

— Mindazok a hiresztelések, 
amelyek a főpolgármesterválasz- 
tásrál elterjedtek, üres kombiná
ciók. Mindezideig nem mély^JÜieti- 
tem bele a várospolitikai kérdé
sekbe azért, mert a választójog 
hosszú vitája minden időmet le
foglalta.

Súlyos testi sértésért is sok 
volna annyit ülni, amennyit 
én a parlamentben ültem a 
választójog tárgyalása alatt.

Most azonban hozzálátok a függő 
kérdések megoldásához.

Még ezen a héten pártközi 
konferenciát hívok össze, 

amelynek egyetlen célja az lesz, 
hogy megkérdezzem a pártok ve
zetőit: megakor iák-e tartani a 
főpolgármesterválasztást a nyári 
szünet előtt, vagy csak ősszel. A 
válaszoktól függ további elhatá
rozásom.
Végül a belügyminiszter legközelebbi 

munkaprogramja iránt érdeklődtünk. 
Erről a kérdésről a következő nyilatko
zat hangzott el:

r— A vezetésem alatt álló minisz
térium. törvenyblőkégzitó* osztálya f 
már most foglalkozik azoknak al

316 milliárdos bevétel mellett 
nyolcmilliárd volt az Elektromos 

Müvek múlt évi nyeresége
A közüzemek egymással versenyeznek a nagyobb 
haszon kimutatásában — A nagy hasznot nem 
takarékoskodással, hanem az egységárak eme

lésével igyekeztek elérni
össze 3%-kal emelkedett, mig az el öze 
években voltak évek, amikor 40—50. 
sőt 100%-kal is emelkedett a fogyasztói 
száma.

És itt rá koll mutatnunk azokra a hi 
bakra, amelyek nemcsak az Elektromos 
Müvekre, hanem a többi fővárosi köz
üzemekre is vonatkoznak. Az üzemek, 
ogymással versenyeznek, hogy melyik 
tud nagyobb hasznot az év végén fel
mutatni. A nagy hasznot azonban nem 
azáltal igyekeznek elérni, hogy

kiadásaiknak a minimumra való 
szorításával készítsenek jó mérle
get, hanem azáltal, hogy az egység
árakat ég a dijakat mind magasabb

ra emelik.
Az Elektromos Müvek például 1924-ben 
300 milliárdot vett be, csupán az áram
szolgáltatásból, összes bevételeinek vég
összege pedig 316 milliárd volt. Ebből 
az óriási bevételből 307 milliárd volt a 
kiadás, a tiszta nyereség pedig kerek 8 
milliárd.

Az új közgyűlésnek lesz mindenesetre 
a kötelessége, hogy az üzemek vezetése 
tekintetében rendet teremtsen és pedig 
abból a szempontból, hogy a községi 
üzemek szolgáltatásának árát a nagy
közönségre nézvo oloeóbbá tegye.

Most ért véget a főváros különböző 
üzemeinek és vállalatainak felülvizsgá
lása, a revizió eredménye azonban ma 
még teljes részleteiben nem ismeretes. 
Tény azonban az, hogy a revíziós bi
zottság'1 azonkívül, hogy egy sereg ki
sebb üzem teljes megszüntetését fogja 
javasolni, tanácsolni fogja azt is, hogy 
a megmaradó üzemek, különösen a 
nagyüzemek, működését uj irányba te
reljék, mert

a mai üzempolitika nemcsak a fő
város, hanem a nagyközönség leg

életbevágóbb érdekeibe ütközik.
Ott van például az Elektromosüzem, 

amelynek az volna a hivatása, hogy a 
fővárost közvilágítással, az ipari üzeme
ket ipari árammal olcsón és jól lássa el. 
A villanyáram díja már majdnem el
érte az aranyparitást, noha a polgárság 
jövedelme a békoparitás 40 százaléka 
körül mozog. Az uccák világítása né
hány főútvonalat eltekintve, még a leg- 
redukáltabb igényeket sem elégíti ki.

S ma, hét évvel a háború után, az 
ipari áramfogyasztást még mindig kü
lönböző korlátozások tartják bilincsben. 
S ami a legmagyobb sérelem, a külön
böző ipari célokra az Elektromos Mü
vek sokkal drágábban szolgáltatják az 
áramot, mint a magánfogyasztás cél
jaira, megdrágítván így az ipari cikkek 
végtelen sorát.

A villanygyár a létszámcsökkentést 
sem hajtotta végre, sőt munkásait 113 
fővel szaporította, úgyhogy Körülbelül 
1000 munkás és 500 tisztviselő dolgozik az 
Eletktromos Müveknél. Az igazgatóság 
a magas létszámot azzal indokolja, hogy 
fogyasztóinak száma állandóan növek
szik, ezzel szemben áll, hogy 1924-ben az 

törvény javaslatoknak a megszül 
ycgezésével. amelyek

a közigazgatás egyszerűsíté
sével

vaunak szoros kapcsolatban. Ezek 
a kisebb javaslatok a nyáron el
készülnek, úgyhogy ősszel a nem
zetgyűlés elé terjeszthetők lesz
nek.

A közigazgatás egyszerűsíté
sével kapcsolatos javaslatok 
a takarékossági bizottság in
tencióinak figyelembevételével 

készülnek.
A Takarékossági Bizottság ülé
sein, ugyanis egy csomó egészsé
ges terv merült föl, amelyeket 
honorálni fogok a közigazgatás 
egyszerűsítésében. A javasjatol 
beható tanulmányok és feldolgo
zás után

rövidesen minisztertanácsba 
viszem.

— A Ház nyári szünetében 
egyik "nagy munkám lesz

a kerületi beosztásról szóló 
javaslat,

továbbá a gyámügyi novella. 
Egyébként már a Ház előtt fek
szik egy sürgős , javaslatom, 
amely a vidéki törvényhatóságok 
ujászervezéséről szól s amelynek 
letár^yálása ismét kitolódik — 
őszre.
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A közmunkatanács ajánlatára hagyta jóvá a 
belügyminiszter a telekvásárlást — Büchler 
József, Barczen tanácsnok és Kozma Jenő 

nyilatkoznak a Hétfői Naplónak
A lágymányosi Nádor-kertnek a fő- I szólni mindaddig, amig pozitív adutok 

város állal történt megvásárlása tartja nincsenek birtokában. Egyesek rossz vá
most izgalomban a városháza köruyó- lcménnycl kisérik ez ügyben három 
két. Ez a botránnyal egyenlő telolívá-' .......................
sárlási ügy napról-napra nagyobb hul
lámokat vet s bár most, hogy a bel
ügyminiszter jóváhagyása következté
ben az ügylet már perfektuálódott, a 
polgárság vezetői még sem engedik cl- 
intézettnek kijelenteni ezt a kérdést, 
hanem,

heto legrnéltányosahb. Én Platíhy 
Györgygyel én Petrovácz Gyulával 
együtt mint szakértő vettem részt a vé
teli tárgyalásokon s ‘mindhárman a 
legmelegebben, a legőszintébben ajánlot
tuk a terület megvásárlását. A bolügy- 
miniszter előtt én nem mint szakértő, 
hanem mint pártvekéi- jelentem meg, s 
a miniszter előtt is csak pártfogolni 
tudtam a vásárlás megkötését. Úgy va
gyok informálva, hogy a belügyminisz
ter döntését nem a pártvezérek vélemé-

hanem a közmunkatanács állás 
pontjához kötette. A bolügyminbX 
ugyaxGs a pártközi értekezlet útin M 
kérte u közniuukntónáes véleniénvét 
amely a legnagyobb elragadtató^' 
nyilatkozott a Nádor-kertről s a lcg) l4 
orozottabban javasolta nnnak 

telet. A iövurosnak az ez évi aranytól? 
segvotesben « telek megvásárlótól, , 
mar megvolt a kellő fedezete B iav í 
ÓMZéir előteremtése sem ütközött 
hézsógbe.

a lég vehemensebb támadásra és le
leplezésre Készülnek a telekvásár

lással kapcsolatban.
A napisajtó a lcgaprolékosabban be
számolt a közönségnek a vásárlást meg
előző alkudozásokról és tárgyalásokról. 
Ismeretes, hogy a közgyűlési pártok 
egyhangú tiltakozása következtében a 
belügyminiszter a múlt napokban ma
gához kérette a városi pártvezéreket, 
akiknél informálódott a telekügyben, s 
akik a belügyminiszter kérésére részle
tezték azokat az okokat és érveket, a 
melyeknél fogva a mai viszonyok kö
zött nem tartják célszerűnek a szóbau- 
forgó területrész megvételét. Ezen a 
pátrközi megbeszélésen nemcsak a de
mokratikus blokk képviselői, Vázsonyi 
Vilmos és Peyer Károly, nemcsak a 
szabadelvűek képviselője, Ugrón Gá
bor, hanem a Wolffrpárt két vozérb, 
Wolff Károly és Ernst Sándor is a leg
határozottabban

amellett foglaltak állást, hogy a fő
városnak nem nzabad megvennie a 

Nádor-kert területét,
először azért, mert a füvészkerl létesí
tése nem városi, hanem állami feladat, 
másodszor azért, mert a fővárosinak 
ezidőszerint nincsenek felesleges mil- 
liárdjái ilyen célra, s

ha lennének nélkülözhető összeget 
azt építkezésre, a lakásínség és a 
munkanélküliség eftjOrttéSPré* 

fordítania.
Egyedül Kozma Jenő, a Ripka-párt el
nöke nyilatkozott a mellett, hogy e te
lekvásárlás megkötése előnyöket jelent 
a fővárosra nézve. E magánvélemény- 
uyel szemben azonban a közgyűlés több 
mint kilenctizodrészénck képviselői épp 
a telekvásárlás megkötése ellen foglal
tak állást. Ennek következtében tehát, 
miután a belügyminiszter a vásárlás 
jóváhagyását, illetve elutasítását a ka
pott információkhoz kötötte, azt lehetett 
várni, s mindenki azt is várta, hogy a 
miniszter egyszerűen elutasítja a ta
nács tervét s megmenti a főváros kö
zönségét a többmilliárdos felesleges ki
adástól. Legnagyobb meglepetésre azon
ban nem ez történt, hanem, mint az 
események mutatták,

a belügyminiszter igenis jóváhagyta 
a mindenki által ellenzett és kifo
gásolt óriási összegű terülctvételt 
és beleegyezett abba, hogy a fővá- 
ros közönségének vagyonából 16 
milliárdot kihasítsanak a legfeles
legesebb célra, a polgárság leghatá

rozottabb tiltakozása dacára.
Hogy ez a telekvásárlási ügy ilyen 

elintézést nyert, az nem történt minden 
indok nélkül. A vásárlás előzményeiből 
és körülményeiből egyesek arra követ
keztetnek, hogy

bizonyos személyes érdekek, szemé
lyes előnyök játszottak közre a fő- 
'áros közönségének terhére a telek- 

vásárlásban
s most, hogy a vétel már vissza von ha
tatlanul perfektuálódott, igyekeznek a 
történtek kulisszái mögé tekinteni s a 
háttérben rejtett furcsaságokról Írván- 
tani a leplet, A városháza körül most 
titokzatos sugdolód zások folynak, de 
persze senki som akar még nyíltan be-

törvényh-itósásri bizottsági 'tag, nóvszo- 
rlnt Koznia Jenő, Petrovácz Gyula és 
Pbilthíj György szerepléséi, akik mind, 
hárman mint a főváros szakértői mű
ködtek közre a vásárlásnál s igen élén
ken ajánlották megvételre a telkeket. A 
dolgot komplikálja, hogy ugyanez a 
Kozma Jenő vúroaatyia, aki az egyik 
oldalon mint a főváros szakértője nyert 
beleszólást a vásárlásba, addig

» másik oldalon mint a Légrády 
testvérek, a telkek tulajdonosainak 

szakértője is szerepelt.
Mindenesetre a közeli napokban még 

fokozódni fognak azok a hullámok, me
lyeket a Nádor-kert megvétele u köz
véleményben felkavart. Nagyarányú le
leplezések készülnek, s mint ismeretes, 
nemcsak az egyes pártok foglalkoznak 
a maguk kebelén belül ezzel az üggyel, 
haacm Peyer Károly a nemzetgyűlésen, 
Büchler József pedig a közgyűlésen 
fog interpellálni a botránnyá dagadt 
telek vásárlás kérdésében.

Büchler József, akit a Hétfői Napló 
tudósítója felkeresett, ezeket mondotta: 

Erélyesen folytatom nyomozásai
mat a Nádor-kort dolgában s kijelent
hetem, hogy már eddig is szenzációs 
adatok birtokába jutottam. Itt van a 
noteszem, amelyben pontosan feljegyez
tem a nekem beszolgáltatott érdekes 
részleteket, de persze ma még nem árul
hatom el, hogy mik jutottak tudomá
somra. Interpellációin keretében, a 
molyét.:a közgyűlés legelső érdemleges 
ülésén fogok elmondani, felelősségre vo
nok mindenkit, Akinek szereplése ebben 
az ügyben tisztázásra szorul.

Felkerestük Barczen Gyula tauácsno- 
■k02klki C8UPÚn ezeket volt hajlandó 
.ayíIhtftoXöiUá ^r,^< .i*.,4

— Nem mondhatok mást, minthogy a 
főváros jól járt és előnyös üzletet kö
tött a lágymányosi telkek megvásár- 

Csak rosszindulat vádolhat

|

lása által, ______ ____
meg ebben az ügyben bárkit azzal" 
hogy a vásárlás megkötésénél nem a 
főváros érdeke, hanem személyes érde
kek vezették a feleket. Én teljesen meg 
vagyok elégedvo a vásárlással, mert a 
mai árért, négyszögméterenként 180.0(10 
koronáért talán sohasem juthattunk 
volna hozzá a telkekhez. Nem kidobott 
pénz ez a 16 milliárd, mert azért a fő
város effektiv, értékben csak emelked
hető, ellenértéket kapott. Mi csak azért 
siettünk a szerződés megkötésével, 
mert junius 30-án lejárt az opciónk s ha 
elmulasztottuk volna az opció előnyét 
felhasználni, csak a főváros szenvedett 
volna ebből károsodást.

Beszéltünk Kozma Jenővel Is, aki így 
nyilatkozott tudósítónknak:

— Akárki, akármit mond, én előnyös
nek és a fővárosra nézve kedvezőnek 
tartom a Nádor-kert megvételét, mert a 
mai ár, amelyen a vétel történt, a le-

97 Aczél és Társa bankháznál1 
Egy kis pesti bankház szélhámosságai 
a bíróság előtt — A főnök megszökött, 
az alkalmazottak a börtönbe kerülnek

— A Héttői Napló tudósítójának jelentése
Aczél Árpád Károly kis bankhivatal

nok volt b a konjunktúra idején gondolt 
nagyot és merészet s bankházat alapított 
„Aczél és Társa" címen. Ment Ls az üzlet, 
amig mindenkié ment s mikor aztán már 
sonkinek nem ment, akkor is ingéit a 
kis bankház élelmes gazdája a következő
képen :

Beállított 37,'„Édes és Decsy" i Tógépes 
céghez egy jól öltözött ur s bemutatko
zott:

— Karcagi sertéskeroskedö vagyok, 
egy Írógépre volna szükségem,

örömmel kiszolgálták. Mikor fizetésre 
került a sor, az ismeretlen hanyag moz
dulattal töltött ki egy csekket:

— Nagy folyószámlám van az Aczél és 
Társa cégnél, — vetette oda könnyödén. 
— Tessék érdeklődni . . .

Érdeklődtek. A válasz a legnagyobb 
mértékben megnyugtató volt. A fizetés 
már kevésbé. A cég feljelentést tett, de 
addigra már tucatjával érkeztek a fel
jelentések. A módszer mindig egyforma

• i a

volt; bevásárlások, fizetést ígéret, az 
Aczél és Társánál lévő depóból, meg- 
nyugtató információ s a végén, mint az 
ügyészi vádirat mondja: „se szén, só 
értékpapír, se szokol nem volt** . .

Most azután ott ültek a Kraysell-lanács 
előtt; Pusztavelvi Nagy Gergely és Zoa- 
gor László az előkelő bevásárlók, akik 
nagy folyószámlával rendelkeztek az 
Aczél és Társánál. Maga y/ezé/ Árpád 
károly nem várta be a felelősségre vo
nást, <— megszökött. Zongorról is kide
rült, hogy nem bűnös, csak áldozat: ő is 
hitt a „zseniális4* bankárnak. Az ügyész 
cl, is ejtette ellene a vádat. Pusztavelvi 
Nagy is avval védekezett, hogy ő csak 
alkalmazottja volt Aczélnak s utasításra 
cselekedett, de azt nem tudta megmagya
rázni, hogy lett belőle karcagi sertés
kereskedői Ezért az egy esetért, elitélték 
csalás vétsége címén héthónapi fogházra. 
ö sem fog többé eldicsekedni, hogy 
folyószámlája van az Aczél és Társá
nál . . .

Tíz és félmilliárd értékű kötvényért 
718.000 koronát fizet a főváros

A valorizáció rendezetlensége miatt tönkremennek a kis- 
exisztenciák

— rA Hétfői Napló tudósítójától. —

valorizáció megoldatlan kér- 
ezernyi sérelmet jelent nem- 
a gazdasági érdekeltségeknek.

A 
dése 
csak _______ _ ,____ ___ ______ _
hanem az ország minden egyes la
kójának is. A néhány évvel ezelőtt 
még tekintélyes összeget képviselő 
értékpapírok a valorizáció megol
datlansága miatt sokszor még any- 
nyit sem érnek, mint egy iv tiszta 
papiros. A főváros is megsejtette 
a valorizáció kérdésének megoldat
lanságát, b igykszik ezt az állapotot 
a m‘aga javára gyiimölcsöztetni.

A főváros az utóbbi időben gyors 
egymásutánban sorsolja ki köl- 
csönkötvényeit, még pedig a névér
téken s a párszáz békekorona név
értékű kisorsolt kötvényekért 
ugyanannyi mai paplrkoronát tizet. 
Mostanában minden hónapban tör
ténnek ilyen kötvénysorsolások. Ju-

Hibás DSDlanok Hibásé|kise|citezctt papnők 200.000 koro-
Wná(ó| Gyönyört virágos hibás paplanok 300.000 

■ I koronától feljebb árualttatnak, mig a készlet tart*

Sándor „Ideál*4 paplangyár IV, Kammermayer Károly ucca I (Központi városháza).

BÚTORSZÖVETEK
•Selycmripsgek Damaistok Függöny kelmék Szőnyegek 
Brokátok Uelourok Matracé tinó átok Futók

Atvetők, nz összes kúmltoskellékek nagyban és kicsinyben isk!íidü!ikCl'll'C 
Vágó és Társa (IV, Kammirmiyer Kft Ily U. 8. Központi városház

A’e.n kölcsönkötvényt sor. 
solt ki ily módon a főváros, mégpc< 
jVLaz ávi 158 millió koronás 
4.5%os kölcsönből.

'A 690 kisorsolt kötvén u közül 
30 darab 4800 K. 134 darab 2400 
K. 526 darab pedla 180 K névér
tékű volt s a főváros ezeket 
ütmanennul paplrkorona érték

ben sorsolta ki.

A 690 kötvény tulajdonosai tellát 
összesen 718.080 K-t kapnak a fővá* 
rostól, holott az 1914-ben befizetett 
718.080 K, ha csak a 14.500-as árfo
lyammal számítjuk, 10.412,160.000 pa- 
pirkoronát érne.

Mindenesetre elérkezettnek látjuk 
az idejét annak, hogy a valorizációi 
kérdését az állam rendezze minden 
viszonylatban, mert az niéff sem 
engedhető meir, hogy kisemberek 
mindenüket elveszítsék, amiért (ív
kor bíztak az állam erejében.

KAMARA
Dohány ucca 42. Telofón: József 6-56

Kizárólag a Kamarában
Zoro és Huru legsikerültebb alakítása

Szökjünk me$ tanár ur
főszerepeiben. — Vígjáték hat felvonásban

KÖNNY ÉS KACAJ
Filmr. 7 felv. - Főszereplő ESTELLE TAYLOR

Előadások liétk. 6,8 10, vasár.,’/sS, '/a7,610 óraker
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Lédererné is őrültséget
kezd szimulálni

Nuphomat sirdogál és jegyzeteket készít — Mit mondanak a fogházórők Lédé re rn érői 
Lehet-e halálos ítélet?

Pénteken vagy szombaton várható ítélet Lédererné ügyében
Mtcí , ahogyan a halálos 

bűnügy főhősnőjét baráti körök
ben nevezték, főtárgyalásának 
minden napjára szolgált szenzáció
val. A szombati napon csehnyelvii 
számolócédulával állt elő, amelyre 
ez a szó volt kivágott betűkből ra
gasztva: Schweiger

Lédererné szerint ezt a figyel
meztetést azok a titokzatos tisz
tek juttatták el hozzá, akik Kö

deikét meggyilkolták
és vedig egy börtönőr utján, aki 
már több ilyen levelet csúsztatott 
be hozzá az étel beadására szolgáló 
nyíláson. Az ügyész indítványára 
most nyomozni fognak az után az 
őr után, ha ugyan a valóságban is 
létezik s nem csak Lédererné fan
táziájában.

Munkatársunk beszélgetést folyta
tott a Markő-uccai fogház őrsze
mélyzetének egyik tagjával, hogy 
megtudja, mi igaz ezekből a vádak
ból. Hosszas megnyugtatásunkra, 
hogy hiszen nem hivatalos titkokról 
van szó, megnyílt az egyszerű, ka
tonaviselt ember szája s elmon
dotta, hogy mit észleltek Lédererné 
őrei az érdekes foglyon a főtár gya- 
lás folyamán.

— Mi azt hisszük — beszélte az 
őr. hogy Lédererné ezt az őrrel váló 
dolgot csak azért találta ki, hogy 
időt nyerjen.

Mindnyájan meg vagyunk győ
ződve, hogy valamire készül ez 

az asszony.
A főtárgyalás idejéig meglepő nyu
godtan viselkedett, akkor is, ha ki
hallgatásra ment a vizsgálóbíró úr
hoz. Nagyon ritkán láttuk sírni és 
olyankor se sokáig. Most, mióta a 
főtártpralás megkezdődött, egészen 
megváltozott.

Egész nap sirdogál a cellájában, 
alig eszik, pedig azelőtt nagyon 
rendes étvágya volt és mindent 

megevett, amit kapott.
— És miért viselkedik igy, mit 

gondolnak? — kérdeztük.
— Most elkezd félni! — felelte em

berünk. Egy kicsit csakugyan bo
lond asszony ez. Mostanáig nem 
hitte, hogy a nyaka is veszélyben 

Mikor az urát halálra Ítélték, 
Megijedt. Akkor is sirt, de aztán 
megnyugodott. Most a főtárgyalás 
megkezdése óta járja a bolondját!

— De miért?
— Azt mondják — folytatta Lé

dererné őre — hogy a férje tettetni 
kezdi, hogy megbolondult, igy akar, 
megszabadulni a kötéltől. Mi azt 
hisszük, ezt akarja utánozni az asz- 
szony is. Tessék csak megnézni a 
régi vallomásait.

Soha nem beszélt ez az asszony 
úgy össze-vissza, mint most a 

főtárgyaláson!
— És mi van a becsempészett cé

dulákkal? - faggattuk az embert

Nagyságos Asszonyom!

1 — Hát. felelt óvatosan — elö-
fordult már ilyesmi minden fogház-

• bán. Do mi nem hisszük, hogy most 
igaz. Nem is akarja Lédererné, 
hogy elhlgyjék neki,

t
csak a bolondját járatja min 
denkivel, hogy a végén becsuk

ják a bolondok házába!
Ezt beszélik egymás közt Léderer

né őrei és alacsony intelligenciájú, 
de raffinált asszonyról nagyon fel
tehető is mindez. Szemében férje, 
a főhadnagy ur, az előkelőség és 
okosság csúcsát jelentette mindig s

könnyen lehetséges, hogy most 
is utánozni akarja férjét, aki 
állítólag vallási tébolyt szimu

lál börtönében,
ha ugyan csak szimulál és nem bo
londult meg valósággal.

A Léderer-ügy másik elsikkadt 
heti szenzációja az a titokzatos de
tektív jelentés, amely a Somogyi— 
Bacsó-ügyről szól s állítólag téve
désből került a Léderer-ügy aktái 
közé. A törvényszéki folyosón azon
ban nem nyugszanak bele ebbe a 
szimpla magyarázatba. Rámutatnak 
arra, hogy Lévai Tibor dr., Léde
rerné védőjének a főtárgyaláson 
Gallusz detektivhéz intézett kér
dése szerint ez a detektivjelentés 
•igy kezdődik:-í ** • * - •• -

A Léderer-üggyel kapcsolatban 
jelentem". .

.<? azután a Somogyi—Bacsó-gyilkos- 
ság, „már ismert** részletei követ
keznek. Erre jelentette ki Gallusz 
detektív:

— Kérem, én azt a jelentést nem 
ehhez az ügyhöz adtam be.. Ezt az 
ügyet mindenesetre tisztázni akarja 
a törvényszék is,

A szombati tárgyalás előtt a be
avatottak legkésőbben szerdára je
lezték a Lederer—-Kodelka-áránia. 
csattanóját, a törvényszék második 
Ítéletét. Szombaton azonban kide
rült. hogy Denk tanácselnök sokkal 
lassúbb tempójú tárgyalásra hatá
rozta el magát, mint várni lehetett 
volna. Az eredeti terv szerint szom
baton kellett volna f»l olvasni mind
azokat az iratokat, amelyeknek is
mertetését elrendeli a bíróság. Ehe
lyett azonban az történt, hogy

a bíróság a bizonyítás kiegészí
tésére vonatkozó határozatát 

hétfőre halasztotta.
* A törvényszéki folyosó benfente- 

} sei szerint ez a váratlan fordulat 
Denk tanácselnök tárgyalási modo
rának természetes következménye. 
Denk egyike a legmegfontoltabb 
s legprecízebben dolgozó bíráknak, 
tőle hirtelen határozathozatal még 
a laikus előtt legtisztábban álló 
kérdésekben sem várható.

Már most miről van szó? Lévai 
Tibor dr.. Lédererné védője indít
ványt terjesztett be, hogy I 

vizsgálattal derítsék ki, mi igaz, 
Lédererné előadásából, amely 
szerint Prónay-tisztek ölték meg 

Ködeikét.
A vizsgálat lefolytatásáig a főtár
gyalás elnapolását kérte.

A beavatottak egyáltalában nem 
tartják bizonyosnak, hogy a bíró
ság el fogja utasítani Lédererné vé
dőjének indítványát. Bármenyire 
valószínűtlen is ennek a hisztérikus 
asszonynak minden állítása, bár
mennyire hiányzik is minden bizo
nyíték azoknak a Prónay-tiszteknek 
létezésére, nincs kizárva, hogy a bí
róság erről kétségtelen vizsgálat 
utján akar meggyőződni. Ilyen dön
tésnek a lehetőségét éppen azok 
állítják, akik Denk tanácselnök leg
jobb ismerői.

A valószínűbb eset persze az, 
hogy

a bíróság nem lesz kiváncsi a 
Prónay-tisztekre. akik nyilván 
csak a gyilkos asszony fantáziá

jában léteznek.
Ebben az esetben hétfőn a határo
zat kihirdetése után felolvassák a 
hadbíróság Ítéletét, Lédererné val
lomásait. amelyeket a rendőrségen 
és a vizsgálóbíró előtt tett, vala
mint 

A felgyógyul! mlniszterelnókfit 
bucsuérfekezlefen ünnepli pártja
Almásy László nyilatkozata — A kormány' 
párt a nyári szünetet pihenésnek szenteli. 

Külföldi utat sem terveznek
A' nemzetgyűlés hétfőn folytatja 

a beruházásokról, a tisztviselők fize
tésrendezéséről és az adók mérséklé
séről szóló javaslat vitáját, amely 
előreláthatóan a keddi napot is 
igénybe veszi. Minthogy a kormány 
még a vadászati novellát, a városok 
kölcsönéről szóló javaslatot és két 
nemzetközi egyezményt is le akar 
tárgyaltatni,

a nyári szünet csak pénteken 
kezdődhetik,

vagyis előreláthatóan csütörtökön 
lesz a Ház utolsó ülése. Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnök a nyári 
szünet előtt már nem jelenik meg a 
Házban. Betegsége .után első politi
kai ténykedése az lesz, hogy

megjelenik az egységeBpárt bu- 
csuértekezletén,

amely őt ünnepelni fogja.
ALMÁSY LÁSZLÓ,

az egységespárt ügyvezető alenöke 
| Ugyanis a következőket mondotta a

háztartási naplóját s férjével 
váltott egy-két levelét, amelyek 

felolvasását védője kérte.
Talán egy-két rövidesen előkerit/ 
hető tanút is kihallgat a bíróság.' 
Mindez igénybeveszi a hétfőt és a 
keddet Szerdán kerülhet a sor a 
perbeszédekre. Úgy az ügyész, mint 
különösen Lévai Tibor dr. igen 
hosszan fognak beszélni, szóval a 
perbeszédek legalább egy délelőttön 
át el fognak tartani. Valószínű 
azonban, hogy Denk tanácselnök 
már

szerdán délben határidőt tűz az 
ítélet kihirdetésére.

Mivel az ítélet, különösen az indo
kolása hatalmas munka lesz, fel
tehető. hogy a tanács egy-két napon 
át dolgozni fog rajta. Ezek szerint

péntekre vagy szombatra . vár
ható. hogy a bíróság kihirdeti 

az ítéletet.
Megkérdeztünk egy kiváló bünte

tőjogászt, hogy kaphat-c halálos 
ítéletet „a szén Mid**. Informáto
runk, akit érthető okokból nem ne
vezhetünk meg, ezt felelte:

— Különös módon bele van gyö
kerezve a közhitbe, hogy asszonyt 
halálra ítélni nem lehet, vagy leg
alább is nem szokás. Ez a hit tel
jesen téves. A büntetőtörvénykönyv
27. §-a, amely a gyilkosságról szólj 
nem tesz különbséget férfi és nő kö
zött.

A büntevőnek nő volta a tör
vény értelmében nem enyhítő 

körülmény.
Ha a bíróság Lédererné esetében 
megállapítja az előre megfontolt 
szándékot, akkor — miután enyhítő 
körülményekről nem lehet szó — 
büntetése csak egy lehet: a kötél ál
tali halál. _

Hétfői Napló munkatársának:
— A nyári szünet első napjai vala

melyikén búcsúértekezletet tart az egy- 
ségespárt azzal a kizárólagos céllal, 
hogy vezérét, Bethlen István gróf mi
niszterelnök urat ünnepelje felgyógyu
lása alkalmából. Hogy ez a búcsuérte- 
kezlet mikor lesz, arcról még nincs 
döntés, mert minden attól függ, hogy 
a miniszterelnök ur mikor jelenhetik 
meg a pártklubban. Ha ez csak később 
történhetnék meg, akkor a párt tagjai 
majd vidékről 1 fognak felutazni a 
búcsuérlekczletre.

— Az egységespárt a nyári szünet 
alatt

semmiféle politikai akciói nem ter
vez: még külföldi utazást sem.

Szeptemberre várjuk a bolgár képvise
lőket. A háromhómujos szünetet a jól 
megérdemelt pihentelek szánjuk.

Epstein és Pfeifer
textiláru nagykereskedés,BudapestV, Sas u.6

Kérem nézze meg a kristőftórl Szénásy Gyula cég nyárvégi olcsó kirakatát. 
Egymaga meggyőzőbben beszél, mint azok az unos-untalan hirdetett „olcsó" 

és „legolcsóbb" árak.
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Életveszélyben forog négy család 

egy Madách-utcai rozzant házban 
A beomlott tető maga alá temetett egy lakót — Miniszteri 
rendelet ellenére nem bontják le az életveszélyes épületet

A Madách ucca 7. számú háznak te
teje néhány nappal ezelőtt bediilt és 
maga alá temette az ott lakó Schaffer 
Lipót szabót, aki súlyos sebesülést szen
vedett. A lapok néhány szóban megem
lékeztek az esetről ós azután napirendre 
tértek az ügy felett. Érdeklődtünk a 
helyszínen, hogy a beomlás óta történt e 
valamely hatósági intézkedés a további 
veszedelem elhárítására és a legnagyobb 
meglepetéssel értesültünk arról, hogy az 
esel után is — hiúba jártak be a lakók 
azelőtt és azután minden instanciát — 
minden maradt „a régiben".

ALtt néhány száz lépésnyire a forgal
mas Népszínház uccától, a Madách ucca 
7. számú ház körül már három éve ját
szódik egy „építésrendészeti" szomorú
játék, mely ha még sokáig tart, ia^án 
emberáldozatot fog követelni.

A Madách ucea 7. számú földszintes 
húznak két épületrésze van. A telek 
belső részén egy tiz lakásos,, két szárny - 
ból álló épület áll. Ez az épület tűrhető 
állapotban van. A másik épületrész az 
uccára nyílik. Három egyszobás la
kásra ós egy uccára nyíló bollhclyiségre 
oszlik ez az épületrész, mely minden 
-pillanatban beomlással fenyegeti a benne 
lakókat.

A 19., 20. és 21. ajtószámmal ellátott 
lakásokban Csikesz Sándor nyomdai 
munkás, Hogenbuchel Jánosné, Cipszer 
Gézáné és' Piroska Sándor száz-százalékos 
íokant katona laknak, az üzlethelyiség
ben pedig Schaffer Lipót foltozó szabó 
dolgozik, ki e két lépés széles helyiséget 
négytagú családjával együtt lakásul is 
használja.

Hárőhi évvel ezelőtt beomlott a ház 
egyik fala. Ez hívta fel a lakók figyel2 
inét az épület rozzant‘voltára.’ • A'•llifká* 
sok mennyezete már esztendők óta repe
dezett vort, a mész és a vAkolat folyton 
lemállott róla, de a nyomortanyákhoz 
szokott lakók nem sokat, törődtek' velő-. 
Most azonban tüzetesebben megnézték és 
rémülten vették észre, hogy a repedezett, 
mállóit mennyezeten át kiütnek a tető
zet korhadt gerendái és eddig is csak

a szerencsés véletlenen múlott, hogy 
az egész épület nem szakadt a fe

jükre.

A megrémült emberek erre Csikesz Sán
dor vezetése alatt összeálltak és bejelen
tett ítk a dolgot a VIII. kerületi elöljáró
ságon, ahonnan kiszállt a kerületi mér
nök, megvizsgálta az épületet és megál
lapította, hogy az épület nagyarányú ta
tarozásra szorul. Az elöljáróság 1922 jú
nius 12-én 1544-os számú végzésében fel
hívta Szarvadi Mihály háztulajdonost, 
hogy a ház mennyezetét 30 napon belül 
helyezze jókarba. A lakók tudomást sző
röztek erről és várták n javítási mun
kálatok megkezdését. Ez azonban egyre 
késett. Szeptemberben a lakók a bel
ügyminisztériumhoz fordultak. Innen a 
Közmunkák Tanácsához utasították őket, 
tihol megindítót tág a vizsgálatot, mely
nek eredménye az lett, hogy Czabaláy 
Kálmán dr. osztálytanácsos a Fővárosi 
Közmunkák Tanácsa nevében F. 3946/922 
szám alatt határozatot hozott, melyben 
kimondotta, bőgj' a Madách ucca 7. sz. 
ház uégy lakásának mennyezete

« kdtránypapirrál fedett tetőzet 
tönkremenése folytán átázott, a ben
ne való tartózkodás életveszélyes és 
igy az épület azonnali lerombolását 

javasolja.

Az ügy iratai visszakerültek a minisz
tériumba, ahonnan a következő végzés 
érkezett a lakókhoz, a VIII. kerületi 
.'löljárósúgboz és a háztulajdonoshoz:

...4 Székesfőváros Vili, kerületi elöl
járósága 15141922 szám alatt hozott ha- 
hirozaláral felhívta Szarvad' Mihályt, 
hogy a 19., 20., 21. és 22. számú lakásré- 
s:c/.- 'tetőzd ét és mennyezetét 30 napon 
'miül jókarba helyezze. 4 Székesfővárosi 
Közmunkák Tanácsa 39461922 szám alatt 
kelt határozata értelmében ezt akként 
módosítom. hogy késedelem rélkül tar
tozik az épületet n lakók kihelyezése 
után lebontani."

Ez a határozat 1923 január 8-án kelt 
és lliószeghy miniszteri tanácsos irta 
alá Ennek már harmadik éve, de

a határozat még mindig csak írott 
inalaszt maradt»

A háztető egyre jobban diilodezik. a la
kók valóságos építészmérnöki munkát is 
megszégyenítő ügyességgel kénytelenek 
dolgozni, hogy megmeneküljenek a tetö- 
beoinlás elől.

ri<- 
te-

Deszk'al'apokkal, porolónyelekkel, 
dokkal támogatják alá a rozzant 
töt, de így sem tudják, hogy melyik 

napon szakad fejükre.
A lakók fííhöz-fához szaladgálnak, de 
a három hatósági határozat dacára 
sem tudják elérni, hogy a háztulaj

donos intézkedjen.

Valahányszon felkeresték a lakók, a 
háztulajdonos röviden csak ennyit mon
dott:

— Akinek nem tetszik, menjen az uc
cára lakni!

Cipszer Gézáné, az egyik lakó, aki nem 
bírta elviselni az örökös rettegést, végül 
is ácsot és kömívest hívott és úgy-ahogy 
ideiglenesen kijavíttatta lakása meny- 
nyezetét .Négyszázötvenezer koronát tett 
ki a javítás költsége. Cipszerné, aki 
470.000 korona házbért fizet egy negyed 
évre az 'egyszobás odúért, közölte a ház
tulajdonossal, hogy a javítási költséget 
levonja a házbérből. Ugyanígy akartakwwmmwwwwwwwwwwwwvammmmmmmmmm

Az elitéit spírtejyesOleteR Nínpfire 
a belügyminiszter elé kerül

A vesztegetési pörben vétkes egyének rágalomhad-
járatot indttottak a bíróság taglal keUc* a
síneteket elítélték, a nagyegyesületek bűnei megtör 

lattanok maradtak

osztály

X i fufljaílsparb nagy pőre 'két héten 
keresztül tartó, éjjeleken át folytatott 
izgalmas tárgyalások után véget ért 
Az ítélet elhangzott és a vesztegetési 
pörben vétkes egyesületek vezekelni fog
nak vezetőik bűneiért. Az ítélet a Kő
bányai Torna-Egyesületet kizárta a baj
nokságért küzdő egyesületek sorából, 
míg a Terézvárosi Torna Club, a Hus
iparosok Sportklubja és az Ékszerészek 
Sportklubja összes ’ bajnoki pontjait 
megsemmisítve, a harmadik 
mélységébe zúdította vissza.

Az elitéit egyesületek közül a TTC és 
a KTÉ megnyugodnak az Ítéletben, 
ellentétben a másik két egyesülettel; az 
Ékszerészekkel és a Ilusiparosokkal, 
akik a felsőbb fórumoktól remélik azt, 
hogy a súlyos ítéletet megsemmisítik.

Az első fórum a közgyűlés. Itt azon
ban nem sokat várhatnak. A közgyűlés 
tagjai ugyanazok az egyesületi képvi
selők, akik az országos taftács ülésén a 
súlyos Ítéletet meghozták. Ezekhez csat
lakoznak a vidéki egyesületek képvise
lői, akik sportpolitikai kérdésekben az 

Rfikúczi út 64. fii István út 10. számú 
üzleteimben túlhalmozott készlet 
miatt ilsűrangú saját kfiszftfiiú cipői- 
XiXI olcsó árban 
bocsájtom t. vevőim rondo’lwiésére

tenni a többi lakók is, de Szarvadi Mi
hály kijelentette, hogy aki nem fizet, 
azt kidobja a lakásból.

A lakók megszeppentek és elhallgat
lak. Közben .azonban szorgalmasan íizot- 
ték a házbért, mely negyedenként a kö
vetkező összeget teszi ki: Ccikesz János 
519.000, Hotrenbuchel Jánosné 440.000, 
Cipszer Gézáné 470.000 koronát, míg 
Schaffer Lipót 1,100.000 koronát fizd ne- 
gyenerként a két lépés széles, nyomorú
ságos, rozzant, levegőtlen, dohos odúért.

A lakók közül Schaffer Lipót a leg
szerencsétlenebb. Ha jta bizonyosodott be, 
hogy a házban való tartózkodás való
ban életveszélyes. Két nappal ezelőtt ép
pen varrógépénél ült és dolgozott az 
idősebb, beteges ember, mikor

a mennyezet hatalmas robajjal le
szakadt fölötte. 4 lezuhanó vakolat 
és kőtörmelék valósággal eltemette a 
szerencsétlen embert. Jajveszékelé
sére a szomszédok besiettek. a 
kasba 

la- 
ro-és kimentették Schtiffert a 

mok alól.

csakA tető 
egyedül

beomlásakor szerencsére 
tartózkodott a helyiségben, mórt 

különben könnyen végzetessé válhatott 
volna a. baleset.

Schaffer Lipót lakásában ma is bokáig 
ér a kőtörmelék, gerendadarabok hever
nek a padlón, « szabómester feleségével 
és három gyermekével egyik éjszakáról 
a másikra a szomszédoknál húzódik meg. 
A többi lakók pedig megadással várják, 
hogy mikor szakad rájuk az épület te
teje, melynek megtámasztásához vagy 
lebontásához három hatósági határozat 
sem bizonyult elég erősnek.

Sági Pál.

sem, aki 
hogy a 

fogja a

intranzigénsebb álláspont képviselői; Ma
rad tehát a végső fellebezési 
belügym in.iszter.

Nincs egyetlen sportember 
no * volna meggyőződve arról, 
belügyminiszter szankcionálni ___
magyar fuiballsport parlamentjének a 
sporterkölcs és a sporttisztesség érdeké
ben hozott határozatát. A miniszter 
döntésénél az Országos Testnevelési Ta
nács véleményére fog támaszkodni. Ez 
a vélemény pedig csak lesújtó lehet az 
elitéit egyesületekre nézve,

A vesztegetésekre és a lefekvésekre 
az MLSz-nek tárgyi bizonyítékai van
nak. Igaz ugyan, hogy a lefolytatott 
vizsgálat nőm volt egészen perrend- 
szerti, de ennek foganatosítására nem is 
volt módja a vizsgálatot végző fegyelmi 
bizottságnak. Nem volt módjában tanu
kat olővezettetés terhe mellett megidéz
ni, nem lehetett a tanukat eskü alatt ki
hallgatnia, ezzel szemben a vesztegetés 
tényét szavahihető tanuk igazolták.

A vétkes egyesületek arzenáljából 
azonban más fegyverek is kerültek elő:

fórum: a

a rágalmazás és t bíróság tagjainak 
befeketilése által igyekeznek a sportköz- 
vélemény rokonszenvét magukra vonni. 
A sportkávéhá'Aakban, a klubszobákban 
és sportemberek egyéb találkozóhelyein 
n pörben kompromittált egyénekpörben kompromittált egyének

uton-utfélcn rágalmakat terjeszte
nek a bíróság tagjairól.

Hitelre azonban nem találnak. Biró 
Dezsőről, a fegyelmi bizottság olnöké- 
ről és társairól a mérgezett nyilak 
visszapattannak.

Az MLSZ tehát végzett a vétkes egye- 
sületekkel. Azonban a sporttársadalom
ban igen sokan akadnak, akik némi ma. 
liciával kérdik azt, hogy miért pont 
most lepte meg az MLSz-t a purifikálás! 
kedv, amikor kisebb egyesületekről volt 
szó, holott ezek a vesztegetési és lofek- 
vési esetek évről-évre visszatérő jelen
ségek.

A futballlsporf annalesei telve van
nak vesztegetési és lefekvést botrá

nyokkal.

Evről-évre, raindon bajnoki finisben 
előfordultak ezek. Igaz, hogy csak a 
nagyegyesületeknél. És az MLSz szemet 
hunyt ezek felett és ennek volt szomorú 
következménye a közelmúlt napok bot
ránya. Ezek a kisebb egyesületek arra 
számítottak, hogy a MLSZ az egyenlő 
elbánás elvénél fogva majd az ő kisded 
játékuknál is behunyja a szemét.

Ha a Labdarugó-Szövetség vezető! 
a régi bűnöket megtorolta volna, 
úgy ezek nem juthattak volna erre 

a gondolatra.
Minden sportembernek él&nk emléke

zetében van' még a multévi bajnoki fi
nis, amikor is

az egyik „amatőr" Űrben álló egye
sületünk lefeküdt a kieséssel küzdő 
VAC-nak, amely ezzel- megmenekült 
az első osztályból való kiesés súlyos 

következményeitől.

Az összejátszás következménye az 
volt, hogy egyik legszebb múltú sport-

A VÁC rövidesou rev^n fúlhatta- a 
neki tett szívességet, amennyiben a 
most befejezett bajnoki évbeli viszont ő 
feküdt le a fentcmlitett „amaitőr" együt
tesnek. Az már azután más lapra tar
tozik, hogy a visszaajándékozott két 
pont már nem segíthetett azon és mind
ennek ellenére kiesett az első osztályból.

És a futballszövetség nem látta szük
ségét annak, hogy vizsgálatot indítson 
a kot egyesület ellen, dacára annak, 
hogy erről nemcsak suttogtak, de való
sággal ordítottak. És ez az oka annak, 
hogy a futballszövetség mostani purifl- 
káló törekvése nem tudott nagy lelkese
dést ki váltani

Valósággal visszataszító jelenség volt 
az MLSz tanácsülésén az, hogy Kiéin 
Elek, a VÁC elnöke a bűnös egyesüle
tek felmentése érdekében szólalt fel és 
azokat szavazatával is támogatta. Ha a 
fenti sorokat elolvassuk, úgy ez tolejsen 
érthotővé válik. Kleini ur nagyon jól 
tudta azt, hogy a marasztaló verdikt 
nemcsak ennek a négy egyesületnek er
kölcsi megbélyegzését jelenti..,

Lohetséges és mi hinni is akarnék 
azt, hogy a futballszövetség most meg
kezdett takarítási akciója nem lesz el
szigetelt jelenség. Ez az egyetlen módja 
annak, hogy a Labdarugó-Szövetség régi 
tekintélyét visszaszerezze. L. J.

Kertész Antal
clpőszenzáclőja!

Gyermekcipők
szandálok min- Cf| Mfl

(len színben ... 3U.IHRI K-t41

Női cipők
minden színben és f Cfi ÍMIÍI
minőségben — ... luUsUWJKtól

Férficipők 
minden színben ós Oílíl ÍIÍMI 
minőségben_ __ K-tól
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RejtvÉnypáiyázat

Esküvő helyett a temetőbe 
viszik Hirzer futbaííjátékost 
A rendőrség erélyes nyomozást indít — Látogatás Hirzer 

családjánál

A „Hétfői Napló" új rovattal 
godik. Rejtvényekkel kívánjuk olvasóin
kat szórakoztatni és hogy érdeklődésü
ket fokozzuk, értékes díjakat sorsolunk 
ki a megfejtők között.

A ‘ ................
zött 
uek

gazda-

fenti három rejtvény megfejtői kö- 
egy utalványt sorsolunk ki, amely
birtokosáról Diskay fényképész

díjtalanul hat képet
készít.

Aki csuk egyet fejt meg, egy, aki 
tőt, két, aki három rejtvényt fejt mog, 
három eséllyel vesz részt a sorsolásban.

A megfejtést 1925 julius 10-ig kérjük 
beküldeni. *»• sorsolásban csak az vesz 
részt, aki a megfejtéssel együtt a Hétfői 
Napló általa olvasott példányának lap
tejét is beküldi.

A megfejtést és a sorsolás eredményét 
1925 julius 20-án megjelenő számunkban 
közöljük.

ket-

Az elmúlt hét vasárnapján tragikus 
eset játszódott le az egyik futballpályán, 
amely — reméljük — végre felhívja az 
illetékesek Ügyeimét ennek az eldurvult 
sportjátéknak az erélyes megrendszabá- 
lyozására.

A cinkotai pályán a múlt vasárnap 
„barátságos'4 mérkőzés volt a Cinkotai 
TK és a VAC között. A VAC, amely 
nem a reprezentatív, hanem egy kom
binált csapatával szerepelt, nagyon dur
ván; játszott. Mindjárt a mérkőzés ötö
dik percében a VAC Stahl nevű játé
kosa a labda után ugrott, mikor szembe
került a cinkotaiak jobbszélsőjével: Hir
czer Károly 26 éves szerszámlakatossal 
és ugrás gőzben Hirczert hasbarugta. 
Hirczer kiállt és a játék tovább is ilyen 
durva tempóban folyt le, sőt ugyanez 
a Stahl nevű játékos még két cinkotait 
is „lerúgott". A közönség hangos kiálto
zással figyelmeztette a bírót a VAO 
durva játékára, azonban az nem tartotta 
szükségesnek a tempó fékezését.

A mérkőzés közben fel som tűnt, hogy 
Hirczert a társai ölben kivitték a pá
lyánál. Orvost kerestek, de nem találtak. 
Hirczer nagy fájdalmakról panaszko
dott, később azonban jobban érezte ma
gát és elhatározta, hogy hazamegy. Út
közben azonban; annyira rosszabbodott 
az állapota, hogy le kellett szállnia a 
villamosról és rettenetes kínok közepette 
vánszorgott el menyasszonyának Száza
dos úti lakására, ahol az ajtóban össze
rogyott. Természetesen rögtön ágyba- 
fektették és mindent megpróbáltak fáj
dalmai csillapítására, de Hirczer álla
pota folyton rosszabbodott, úgy. hogy 
hétfőn reggel hozzátartozói bevitték a 
Szent István kórházba, ahol Pólya, tanár

osztályára került. A kórházban konsta
tálták, hogy Hirczernek bélroncsoláaa 
van, a máj beszakadt, ami állandó nagy 
belső hasvérzéssel komplikájó'dott. Azon
nal megoperálták, de már nem lehetett 
segíteni rajta. A sérüléshez még genyes 
hashártyagyulladás is járult és Hirczer 
pénteken hajnalban borzalmas fájdal
mak között meghűlt.

Felkerestük a szeroncsétlen véget ért 
Hirczer családját. Foketeruhás, egysze
rű iparosasszony, az édesanyja fogad. 
Zokogva mondja:

— Agyonrugták a szegény fiamat ós 
most nagy aggodalomban vagyok, hogy 
mi lesz a Ferivel, aki külföldön játszik.

— Én nem tudom, hogy történt a do
log, de sokan jártak itt, akik azt mond
ják, hogy a rúgás szabályellenes volt, 
uem ahogy a mérkőzéseknél szokásos 
összeütközéseknél előfordul.

— Most a legnagyobb nyomorba ju
tottunk, mert több gyerekem van és ő 
volt a családfentartónk. A temetéséhez 
szükséges pénzt is a futballegyesületek 
adták Össze.

És zokogva teszi hozzá:
— Szerdán lett volna az esküvője és 

most temetése lesz helyette.
Információnk szerint az MLSz szigorú 

vizsgálatot indít az ügyben és erélyes 
rendszabályokra készül a durva játéko
sok ellen.

Különben a rendőrségen is nyomozás 
folyik annak megállapítására, hogy a 
halálos rúgás véletlenül történt-e, vagy 
som, és már eddig is több kihallgatás 
történt. Hirczer holttestét hétfőn bon
colják fel és szerdán a sportegyletek 
felvonulása mellett helyezik örök nyu
galomra a Kerepesi-temetőben.

„Franck

Ezt a szócskát mindig hozzá 
kell fűznie akkor, amikor ön 

a valódi
FRANCK 
kávépóf- 
ltkOt kí
vánja... 
Miért?... 
Hogy 
mást ne 

kapjon 1 Ügyeljen bevásárlá
sainál gyári védjegyünkre, a 
„kávédarálóra"

Ismét piszkos ivóvíz. Legutóbb, r . . ...... . „ — Ismét piszkos ivóvíz. negutoDo
— Az ogységespart jelöltje gyo-1 majd eíry hétig maradtak egyes

..un _ t.t.! vnsarnnn . " , . .. . ...

most vasárnap ugyanez ‘ismétlődött 

Nem tudjuk, minek köszönhetjük. A 
fővezeték örökös tisztogatásának, 
vagy a yárosi vízmüvek nagyfokú 
gondatlanságának? Mci*t lehetetlen 
és abszurd dolognak tartjuk, hogy 
százezrek maradjanak rendes ivóvíz 
nélkül. Egyszer már; kitisztíthatnak 
a fővezetéket, s ha máshol van a 
baj. tessék azt rendbehozni annál is. 
inkább, mert a mai ivóvíz szennyes 
képe semmi jót nem mutat. Különö
sen vigyáznunk kell az ivóvíz tisz
taságára a mostani kánikulában, 
mert bármennyire is bizonyítgas
sák a szennyes ivóvíz tisztaságát, 
mi ennek épp az ellenkezőiét lnsz- 
szük, s meg vagyunk győződve az 
ivóvíz fertőzöttségéről is. Mar pe
dig a meleg nyári napok beköszön
tésével nemcsak a város tisztior
vosi hivatalának a járványok elleni 
óvóinétzkedését vártuk, hanem 
tűk a járvány fellépését támogató 
szennyes ivóvíz megazünteteset is.

— Á marokkói szultán mozgósít a rlB- 
kabllok ellen. Fezből jelentik: leztól 
északkeletre aöbb tttrzs .akiket Abd el 
Krira propagandával ós hordárnak tw 
madásalval a maga oldalára akar kény
szeríteni. segítséget kért a nzulttatól, 
aki orré néhány katonai alakulatát 
mozgósította és a fenyegetett toiwk 
sogítsógóro küldte. Elsőlzbon értre* 
rezei olyan Jelentés, hogy a marokkói 
szultán is mozgósította ssapatalt m Abd 
el Krím vezetése alatt allo Tlttkabilok 
ellen.
- Razzia a Turul kaszinóban. 

A Túrul kasziuo Hogeilüs Sándor- 
ueeai helyiségében yuaárnapra vir
radó éjjel váratlanul razziát rende
zett Bak Sándor detektivfőfeJugre- 
lő oaoportía. A detektive 
múltak a kártyaszobába. elálltak a 
kijáratokat, az asztalon talált 
3JH5.000 koronát, valamint a Pinká
ban levő koronát - ~

bán fejeződött be. ____________J___________ _________________—------

■zött a tahi kerületben. Vasárnap vál.ogrészek tiszta ivóvíz nélkül’, 
volt a pótvalasztas a t-abi kerület- , vasárnap ugyanez ‘ismétlődön
ben. amelyen dr. Kaiméin Jeuo úgy- Nem t.udiuk megérteni, miérti
yéd, egységespárti es Tufchanyi -- .... . . . a

Egon fajvédő küzdöttek a mandá- i 
tűmért. Az esti órákban huszonegy 1 
kerület eredményét olvasták, össze, 
amely szerint Kálmán Jenő 4555, 1 
Turchányi Egon 4034 szavazatot ka
pott. A késő éjjeli órákban a vá
lasztókerületből nyert értesülésünk 
szerint dr. Kálmán Jenő egységes
párti jelentéktelen szavazattöbbség
gel győzött a fajvédő Turchányi- 
val szemben.

— A fascisták erélyes intézkedést sür
getnek a lirakontreminőrök ellen. Ró
mából jelentik: Schirole fascista kép
viselő a pénzügyminiszterhez intézett 
interpellációban erélyes intézkedéseket 
követelt olyan bankemberek és pénzváltó 
ügynökök ellen, akik a lirarontásban 
szerepet játszottak. A lapok örömmel 
iidvözlik a líra további emelkedését.
- Breuer Szilárd tűzoltóparancs

nok jubileuma. A budapesti tűzol
tóság vasárnap délelőtt ünnepelte 
Breuer Szilárd tüzoltófőpaíancs- 
nok negyvenéves szolgálati jubileu
mát. Az ünnepség a Kunuccai tűz
oltólaktanya udvarán folyt le, ahol 
felsorakozott a budapesti, valamint 
a gyári és a pestkörnyéki tűzoltóság 
mintegy kétezer tagja.. Az előkelő 
közönség sorában megjelent Mart- 
novich Jenő főkapitány. , Kozma 
István belügyminiszteri államtit
kár, Marinovich Imre államtitkár. 
Török János rendőrfőparancsnok, 
Barczen Gyula, Bérezel Jenő ta
nácsnokok, Körmöczy Emil, a men
tők igazgató-főorvosa, akik,beszed
jükben hangsúlyozták a jubiláns 
nagy érdemeit. Breuer. Szilárd az 
ünnepségért megható szavakkal 
mondott köszönetét. Az ünnepély a 
tüzoltócsapatok felvonulásával ért

—^Forduljunk mindennemű hitei* és 
finanolállg ügyben legnagyobb bisalom- 
«nal hutánk békebeli legteklntélyeaebb 
és legmegblxhatóbb bankeégéhei, a Béth 
Bankhog, Budapesten, Vilmos wásiar ut 
45. Alapítási éve: 1M6.

— A nóta vége. A pesterzsébeti 
temetőben ma délután egy ittas em
ber trágár dalokat kezdett énekelni. 
A temető megbotránkozott látogatói 
rendőrt hívtak, aki bekisérte a tó
szeg embert, ahol kiderült, hogy 
Szabó Benjámin a neve, rovott
múl tu napszámos, akit az ügyészség 
lopás miatt köröz. Szabót letartóz
tatták.

— Akire egy hárommázsás vashenger 
esett. Berzsenyi István 52 éves gyári 
munkásra a MÁV Gépgyárban munka- 
közbon egy hárommázsás vashenger 
esett. Berzsenyinek a hatalmas súly el- 
torte a hátgerincét. Életveszélyes sérü
lésével a Rókus-kórházba vitték.

— Makacs öngyilkos. Szöllofii Já
nos 20 éves hivatalnok a ferencvá
rosi pályaudvaron egy vonat elé 
vetette magát. A vonatot azonban 
sikerült megállítani mielőtt a sze
rencsétlenség megtörtént volna, de 
Szöllősit csak erőszakkal sikerült 
elhurcolni a pályatestről. Előállí
tották a főkapitányságra, ahol sa
ját érdekében őrizetbe vették.

— Bárhol elzálogosított arany-, pla
tina-, briliáns- és ezüsttárgyait kiváltja 
ég azokra mindenkor három-, Illetve 
hathavi váltóhitelt folyósít a Róth Bank 
Váltó-Osztálya, Budapest, VI., Vilmos 
császár ut 45. Alapítási éve: 1966.

— Kocsmai verekedés. Török Já
nos és Szabó József munkások egy 
ligeti kocsmában összeverekedtek 
és Török hasbaszurta Szabót. Török 
Jánost előállították a főkapitány
ságra, Szabót pedig életveszélyes 
állapotban a Rókus kórházba vitték.

— Szinésznap az Angolparkban. Folyó 
hó 9-én az Angolparkban lezajló színész
napnak sok attrakciója között egyik fő
érdekessége leaz a Szinéezsorsjáték fő
nyereményének egy gyönyörű autónak a 
kiálliátsa. A szinéfizeorejogyek ára 5000 
korona.

— Kabaré-hajókirándulást rendez a 
Magyarországi Artista Egyesület Otthona 
f. hó 19-én, vasárnap. Nagymarosra. Ki
váló fővárosi artisták közreműködésével. 
A hajón jazzband és táncmulatság. ’ In-

— A Magyarországi Tanítók Eöt- 
vös-alapjának 50 éves jubileumát 
hétfőn, julius 6-án egész napon át 
tartó ünnepély keretében tartják 
meg a Tanítók Házának palotájá
ban. Az ünnepélyen részt vesznek a 
kultuszminisztérium és a város ki
küldöttei, különböző tanártestületek 
és Magyarország egész tanítósága. 
Az ünnepély teggel 9 órakor Rákos 
István kir. tanácsos elnökségével 
tartandó ünnepélyes közgyűléssel 
kezdődik. A Magyarországi Tanítók 
Eötvös alapja ezen ünnepéllyel kap
csolatban hivatalos jubileumi érte
sítője mellé egy 64 oldatos könyvet 
mellékelt, amelyben részletesen köz
ük az Eötvös Alap ötvenéves tör
ténetét.

— Külföldiek és optálást elmulaartott 
volt magyar állampolgárok Magyar
országon tartózkodásáról kiadott, össze? 
eddigi rendeleteket részben hatályon kí
vül helyezte, részben módosította a bel
ügyminisztérium legújabb rendeleté. E 
tárgyban a minisztérium hozzájárulásá
val az országos rendőrszaktanfolyamok 
parancsnoksága magyar és német nyel
ven terjedelmes, teljes gondossággal és 
alapossággal szerkesztett füzetet adott 
ki. A füzet ára 25.000 korona. Ez összeg 
beküldése ellenében az Országos rendőr
szaktanfolyamok parancsnoksága (IX., 
Uilői ut 47—49. Mária Terézia laktanya) 
bérmentvo küldi meg füzetet, mely kü
lönben az összes rendőrszobákon i« meg
szerezhető.

— Dollár-, angol font- és svájci frank* 
jelzálogkölcsönt 10 évi Időtartamra *vf 
14 százalékos kamat mellett folyósittat 
budapesti bérházakra és mezőgazdasági 
nagybirtokokra Róth Bank Jelzálog- 
Osztálya Budapesten, VI., Vilmos csá
szár ut 45. Alapítási éve: 1906.

— Brland Amerikába megy az adós
ságok rendezésére. Párizsból jelentik: 
A Teraps az amerikai függetlenségi ün
nep alkalmából cikket írva, rátér en 
adósság kérdésére is és ebben sz öeszo- 
fiiggésben közli, hogy Briand külügy
miniszter tegnap egy kiküldött bizott
ságban kijelentette, hogy ő maga fog 
Amerikába utazni, ahol a helyszínen kí
vánja tanulmányozni az adósságrende
zés eszközeit.

— leugrott az emeletről egy tizenhat
éves leány. Gombos Hermin 16 éveg 
leány az Aróna ut 10. számú ház máso
dik emeletéről levetette magát. Élet
veszélyei sérülésekkel szállították a Ró- 
kus-kórházba. Tettét szerelmi bánat 
miatt követte el.

— Megszökött egy szélhámos. Neuspitz 
Sándor kereskedő többektől szállítandó 
árukra pénzt vett fel, mikor azonban 
szállítani kellett volna az árut, a 40 mil
lió korona előleggel megszökött. A ren- 
dőreég megindította a nyomozást kéwe- 
keri lésére.

— Elütötte az automobil. Vasár
nap délelőtt az István út és Stefá
nia ut sarkán etrs teherautó, el
ütötte Bund Pál 23 éves ápolót. Sú
lyos állapotban a Rókus kórházba 
vitték. __________________________

Alapítani eve: iw. — —--------- -—- ---- —------------------------------------ —--------------- -
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Egy asszony 
és a férfiak
következő liét első napjaiban a ma. 

gyár bíróság Ítéletet mond Léderer 
Gui ztávné, Schwartz Miéi felett is és 
tzií'l lezáródik egy csúnya bűnügy, 
tát mi lesz is az ítélet, az kétségtelen, 
hogy Schwartz Miéi alakja eltűnik az 
érdeklődés középpontjából. És ennek 
örvendünk már abból a szempontból is, 
mgrt Őszintén nem kívánatos, hogy az 
ilyen esetek izgassák, irritálják a köz
véleményt.

Mert Schwartz Miéi nem közönséges 
Mzonyl típus. nem is átlagasszony, 
áhogyan a bírósági tárgyaláson clibénk 
tárul ennek a nőnek élete, csaknem 
bizonyossá válik, hogy ez a nő szisztc- 
Ptalikus tervekkel, bámulatos, a férfi 
akaraterőt is megszégycjiitö szívósság
gal építi fel életét attól a perctől, hogy 
ás alig tizenhárom éves csenevész és 
nyomorúságot ízlelt gyermekleány el
szökik a szülei házból és lcódorog a nagy 
városok bűzös fertőjében, majd megál
lapodik pillanatra a vidéki kávéház 
Hétesértékü tükrös kasszájában, csak 
azért, hogy asszonyt ravaszságával, tes
tének valamelyes ápoltságával meg
szerezze magának a férfit, aki pozíciót 
teremt számára.

Neki nem Léderer Gusztáv volt a. fon
tos és a sokat emlegetett szerelemben a 
nő részéről nem hihetünk. Schwartz 
Miét nem szerethette Léderert, mint
hogy nem szerethette Ködeikét és nem 
tudott volna szeretni- egyetlen férfit. 
Neki szüksége volt Lédererre épugy, 
mint Kodclkára, vagy másokra s az ta
lán egészen a véletlenen múlott, hogy 
Léderer lett az eszköz Schwartz Miéi 
kezében Kodelka meggyilkolására snem 
Kodelka állította félre utjából Léderert, 
mert ennek a bűnös asszonynak, ki ser- 
diUetlen korától torkig lakott a szere
lemmel, nem szerelemre volt szüksége, 
hanem a jólétre, a pénzre éhezett s 
mindarra, ami a pénz árán megszerez
hető, 9 amiben neki, a túrsadalotlV'ki- 
tássitőttjdnak gyermekkorában *^Íém 
volt része.

} És e* az asszony, aki már fogantatá
sában bűnös volt, célt ért. És lehet 
tragédiája sorsának, hogy éppen a Cél
nál bukott el és csúszott vissza oda, 
ahonnan kiindult. És igy megérthető 
az is, hogy ez az asszony, a köröm
szakadtáig védi magát, menteni igyek
szik, amit keserves küzdelmek árán az 
élettől kicsikart s amint azért felál- ‘ 
dozta Kod cl kát s talán másokat is, nem 
habozik feláldozni az urát sem, aki ke
zében csak olyan eszköz volt, mint más 
férfiak.

— Washington-ünnepély a Városliget
ben. A székesfőváros tanácsa és a Ma
gyar-Amerikai Társaság vasárnap dél
előtt a Washington György szobra előtt 
az Amerikai Egyesült Államok függet- 
lonsége kinyilatkoztatásának emlékére 
ünnepélyt rendezett a Városligetben. 
Már a kora reggeli órákban zászlódíszt 
öltött a Városliget A Stefánia út, a 
Waaliington-szobor környéke fel volt lo
bogózva. Tíz órakor már hatalmas tö
meg állta körül a szobrot, ahová fél 
tizenegy órakor érkezett meg a Vajda- 
hunyadvúnbeli jaki templom előtt gyü
lekezett közéleti előkelőségek csoportja. 
Sorra érkeztek Apponyi Albort gróf, Si- 
pöoa Jenő polgármester, a fővárosi tör
vényhatóság képviselői, a pesti amerikai 
kolónia úgyszólván minden tagja. Ap
ponyi Albert gróf a magya-amorikai ro- 
konszenvről és barátságról szóló be
széde után Sipőcz Jenő, majd az ame- 
A lélekemelő ünnepség a déli órákban 
ért véget.

Kedvezmény lapunk olvasóinak
Hb ílothíí, művészi fényképet akar 
keresse fel három évtized óta fennálló 

s országosan előnyősön Ismert 

DISKAY
fényképmester műtermét Budapesten 
Rákóczi ut 74. (Ugyanott vau a régi Mona 
Lisa műterem Is.) A logmérsókcltehb 
Arakért művészi fényképet kap. Fiók 

Budin, III, Zsigmond ucca 36.
 Mona Lisa műterem

Szelvény 1362.
,!vfn> Wmul.Mj. . „api ,rhí| a
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Súlyos autószerencsétlenség "TJr%sss
Siófokon

fiz országúton felborult autó összes utasai élet
veszélyesen megsebesültek

A napirenden lévő autószerencsétlen
ségek száma vasárnap ismét egy újabb 
súlyos kimenetelű esettel szaporodott. A 
siófoki országúton egy automobil eddig 
ismeretlen okból felborult és utasait 
részben maga alá temette, részben mcsz- 
szo Ívben kidobta a mezőre.

Schönfelel Nándor szombathelyi nagy
vállalkozó vasárnap reggel autón elin
dult családjával Siófokra. Közvetlen' 
Siófok határában autója nekiment egy 
fának és felborult. Az összeütközés oly 
heves volt, hogy az autó kettős Ívben 
fordult föl és gurult le az árokba.

Az autón a nagyvállalkozón kivül fe
lesége ,leánya, ennek vőlegénye, Tratt- 
ler Tamás erdőmérnök ég egy Kádár 
nevű ur ültek. Az autót Tráttlcr vezet
te és mellette elől menyasszonya ült. 
Bent a kocsiban a többi utas helyeske-

dett el.
A felborult autó Trattlert és menyas

szonyát maga alá temette.
Trattler mindkét karját törte ég fe
jén súlyos zuzódásokat szenvedett, 
menyasszonya az arcán, vállán és 

hátán sebesült meg súlyosan.
Mindketten eszméletlenül terültek 
a földön. A három másik utas

kiröpült az autóból
és az árkon túl a gyepre estek és 
rencsés esésüknek köszönhették, hogy 
csak könnyebb sérülésekkel menekültek 
meg.

A helyszíneli csakhamar megjelent a 
siófoki csendőrség ée a városi orvos, aki 
a sebesülted t az első segélyben részesí
tette és beszállittatta őket a siófoki 
kórházba.

el

Az Aratás Mezőgazdasági Gépgyár Rt. 
ügynöke hogyan csapta beaz Alföld gazdáit

A múlt év őszén az egyik kis csanád- 
megyei faluban egy pesti ur kopogtatott 
be a portákon. Mikor a gazda előkerült, 
az elegáns pesti ur nagy szívélyességgel 
üdvözölte.

— Jónapot János bácsi! Do régen lát-, 
tani már! Hogyan van?

A gazda csuk bámult, de nem mert 
szólni, hogy nem ismeri az urat, hanem 
zavarodott ’arccal tessékelte a belső szo
bába. Előkorült a család többi tagja is, 
akikkel az előkelő ur szintén leparolázott, 
bor Is jutott az asztalra és megindult a 
diskurzus. Beszélgetés közben kiderült, 
hogy a barátságos pesti ur, aki nem 
szégyculi a parasztos, gazdasági gépek 
eladásával foglalkozik, természetesen na
gyon jutányos feltételek mellett. A gazda 
előbb szabadkozott, nem akart belemenni 
a vásárba, mert hát szűkén van a pénz, 
aztán nem is lehet tudni milyen lesz jö
vőre a termés, na meg ki tud ogyszerre 
annyi pénzt leszúrni. De a nagyságos ur 
nevetvo nyugtatja meg az aggodalmas
kodót:

— Ugyan János gázda, hát nem szé- 
gyenli kend magát! Mit gondol uzsorás 
vagyok én, aki a szegény ember bőrét 
nyúzza? Nézze csak; ráér maga fizetni 
hat éven belül is.

— Hat éven belül?
— Természetesen. Aztán nem is meg

határozott részletekben, hanem amikor 
a módja megengedi. És költséget sem 
számítok, meg kamatot se és a forgalmi 
adót is elengedem. Na, tetszik-e így?

Kerekre csodálkozik a János bácsi és 
a házanépe arca. Ugyancsak jó embere 
lehet ez a pesti ur, ha ilyen olcsón akar 
neki gépet adni. És mig a nagyságos ur 
az iratokat keresi elő, összebújik a háza- 
nópével és elhatározzák, hogy ezt a jó 
alkalmat nőm szabad elszalasztani, meg 
kojl venni azt a gépet. Közbon az ur 
szetteregeti a szerződéses iratokat.

— Ezt irja alá János bácsi — mondja, 
meg ezt itt — közben a gazda szabadko
zik, hogy nehezen megy az irás, nincs 
hozzászokva — na még ezt itt, igy ni, 
készen vagyunk. És már rakja is el az 
iratokat, a gazda pedig nem is tudja 
mit irt alá- Sőt már indul is a pesti ur, 
mert sok dolga van.

János gazdáiknál pedig nagy az öröm, 
mert ogy hét múlva megérkezik a szép 
uj gép. Annál jobban megnyúlik azon
ban az arca, mikor egy hónap múlva az 
Aratás Mezőgazdasági Gépkereskedelmi 
Rt. budapesti cégtől levelet kap, melynek 
hivatalos neve: irányelszámolás és ebben 
közük velő, hogy a szeptember 5-én vá
sárolt gép vételára november 15-én ki
fizetendő, amihez azonkívül még zzep- 
l ember 14-től november 15-ig 20% kamat, 
2% kezelési költség, 3% forgalmi adó, 
sőt a levél portódija is hozzászámítandó. 
Mellékelten mlngyárt prezentálnak is 
acki egy váltót, aminek aláírása után 
való visszaküldését kérik.

A gazda mog van döbbenve. Rögtön

válaszol és megírja, hogy Hermann igaz
gató ur (az előkelő pesti ur) őt félreve
zette, pénze nincs, tehát nem fizethet.

Erre az Aratás Rt.-tól választ kap, 
melyben figyelmeztetik, hogy ilyen va
lótlan állításoktól pedig tartózkodjék, 
mert ha a jövőben ilyen kifejezéseket fog 
használni, úgy erélyesebb rendszabályok
hoz leszünk kénytelenek nyúlni. Egybbn 
megjegyzik, amennyiben most ue-m lenne 
abban a helyzetben, hogy egész tartozá
sát kifizethesse, úgy ha egy nagyobb 
összeget beküld, hátralékos- tart|Q^á^4P?k 
rendezésére egész kivételesen fizetési ha
ladékot fogunk adni.

Az „Aratás** Hermann nevű ügynöke 
becsapta egész Ceongrád, Csanád és Bé
kéig megyét, a gazdák százai vásároltak 
tőle és most o megyék gazdaközönsége 
valóságos forrongásban van.

A gazdák Budapesten ügyvédet bíztak 
meg érdekeik képviseletével, akihez most 
10—20 aláírással ellátott levelek érkez
nek, melyek mind a fent ismertetett ese
tek analógját tartalmazzák. Sőt néhány 
nappal ezelőtt a miniszterelnökhöz bead
ványt intéztek,

Azonkívül — információnk szerint — 
többszáz gazda közös feljelentést is kí
ván tenni.

Érdeklődtünk az „Aratás Gépgyárnál**, 
ahol azonban minden felvilágosítást 
megtagadtak, amit sajnálattal veszünk 
tudomásul, mivel nem hisszük, hogy a 
cégnek tudomása lenne Kermahn nevű 
ügynökének akviráláei metódusáról.

________ H. V.

— Éjszakai botrány az Erzsébet kör- 
utón. H. Imre vidéki gazdálkodó né
hány napi tartózkodásra a fővárosba 
kérezett. Ma éjszaka betért egy körúti 
kávéháziba, ahol megismerkedett egy há
rom férfiből álló társasággal, akikkel 
együtt még több kávéházba is elment. 
A késő éjszakai órákban, mikor elvált 
társaitól, észrevette, hogy több millió 
koronát tartalmasé tárcája eltűnt. Lár
mát csapott, mire a körút járókelői ül
dözőbe vették társait, akiket el is fog
tak. A három férfi azonban igazolta ma
gát, a, pénzt nem találták meg náluk, 
úgy, hogy elbocsájtották Őket.

— Félmilliárdos betörés Balatonsze- 
mesen. A balatonszcmesi csendőrség ma 
értesítette a főkapitányságot, hogy az 
ottani fürdőigazgatóság épületébe isme
korona értékű ékszert és rnhánemtit el
raboltak. A tettesek valószínűleg Buda
pest felé menekültek. A rendőrség intéz
kedett hogy a menekülő betörőket kézre- 
kerithesse.

— A utó elgázol ások. Ma délután aa 
Üllői utón elgázolta egy autó Paponcz 
Mária 6 éves kislányt. Súlyos sérülé
sekkel szállitotúk a Szén Istváu kórház
ba. — Az István utón elgázolta ogy 
autó Bunda Pál 28 éves cipészt. Súlyos 
sérülésekkel szállították a Rókus-kór- 
házba. A gázoló sofőröket a rendőrség 
rétién tettesek betörtek és félmilliárd 
őrizetbe vette.

a fie W 

villamos sínekig
Gönczi Lajosné divatszalontnlajdono^ 
hogy a náia alkalmazott A’awtA 
22 éves maaamódleáay eltűnt lakája

A JócaaUdból származó leány S 
hozzátartozói Kaposváron laknkk ± 
évvel ezelőtt került Gönczinó szalon, lába, ahol tanulólányként alkalmaSk 
A rendkívül ügyes és intelligens leányt 
Goncziék annyira megkedvelték, hogy 
szinte családtagnak .tekintették. Lak.í.1 
és ellátást adtak Nagy Tetéznek, aki 
nagyon hálás volt Göncziéknek. Néhánv 
nappal ezelőtt megismerkedett Nagv 
Teréz egy fiatal magántisztviselóvd 
aki udvarolni kezdett a leánynak. A, 
eltűnés napján ez a fiatalember f.'lks 
resté Nagy Terézt lakásán és hosszabb 
Ideig olt tartózkodott. Göneziék anélkül 
hogy a fiatalember hallotta volna, meg.’ 
magyarázták Nagy Tetéznek, hogy 
fiatal leánynak nem illik idegen férfiak 
látogatását fogadni. A leány nem felelt 
erre semmit, hanem azzal az ürüggyel 
hogy bevásárolni megy, a fiatalember™! 
együtt eltávozott. Ezen az éjtxzMn mdí 
»™/<W haza. Göneziék elkerítették a 
fiatalembert, akt elmondotta, hogy aa 

I eltűnés estéjén együtt sétált Budán 9 
óráig a lánnyal. Este kilenc órakor vdl. 
lak cl a Várkert rakpartnál. A fiatal. 

1 ember villamospénzt ártott Nagy Teréz, 
nek. hogy menjen haza. Azóta nem látta 

■ a leányt. Gönczinó kétségbeesve kereste 
’ mindenütt Nagy Terézt, de sem ő, gém 

a rendőrség nem akadt nyomára.
Tegnap éjszaka azután értesítettek a 

mentők a főkapitányságot, hogy az 
illői utón a robogó villambs elé vetette 
magat egy ismeretlen fiatal leány, akit 
a mentők súlyos sérülésekkel a Szent 
István kórházba szállítottak. Az eltűnt 
leány személyleirása alapján megáll* 
pitotta a rendőrség, hogy a napokkal 
ezelőtt eltűnt Nagy Tetézzél azonos. 
Tettének okát nem akarja elmondani, 
arról sem beszél, hogy hol járt és ml 

vele három napon át. összegzői 
ritott .ajkakkal, könnyes szemmel fekx 
szik a kórházi ágyon Nagy Teréz 
huszonkétéves pesti masamódleány, aki 
egy forró nyári estén elindult a Vári 
kert rakpartról és meg sem állt aj 
ulIŐi-uti villamos sínekig.

7* autószerencsétlenség Kai
sebesülttel. Egy kőbányai kereskedő 
megbízta TUika Károly munkást, 
hogy Bp—21.928. számú autóját egy 
belvárosi garázsból hozza ki Kőbá< 
nyara. Tilika beültette a kocsiba 
két barátját, Kovács János kocsist, 
fíalazs András napszámost, ennek 
5 eves fiát és saját 12 éves fiát.. A!

, hajtott gépkocsi a1 
Külső Jászberényi utón nekimenti 
egy szembejövő kerékpárnak. me< 
lyen Losonci Gyula lakatos ült. Az 
összeütközés ereje olyan nagy volt, 
hogy Losonci kerékpárja magasra 
repült és ügy zuhant bele egy mély 
árokba. Az autó utasai pedig a 
hirtelen lefékezés erejétől kirepül* 
lek a kocsiból és elterültek a föl
dön. Losonci sebesülése életveszé
lyes, & többiek könnyebb természetű 
sérüléseket szenvedtek. A gépkocsi 
vezetőjét, Tilika Károlyt előálitot- 
ták a főkapitányságra, ahol őri
zetbe vették.

— öngyilkosságok. Kcllner Margit 22 
éves magánhivatalnok Molnár ucca 17. 
szám alatti lakásán, Csécsi Anna 18 éves 
háztartásbeli alkalmazott a Nádor téren 
és Mehmed Oszmánná háztartásbeli Ma
dách uccai lakásán hypermangánoldatot 
ittak. Mindnyájukat súlyos állapotban a 
Rókus-kórházba vitték.

INGANYAO ES
Hűl RUHAKEIiNE

A nagybani eladóiból megmaradt aradatl 
angol nljtniitri popllnot. az 

leszállított árban 
kicsinyben (mig a Mszlst tart) drusíltatnok 
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Mi történt

a színházak körül?
0

péchy Erzsi a KirAly-Sxin- 
háxliox, Petráss Sári és Vaály 
Ilona a Várost Színházhoz 
szerződik, Hegedűs Gyula nem 
szerződik egyik pesti színház

hoz sem
Bár a jövő évi szerződések terve

zete még nem került tető alá. mind 
a színészek, mind a direktorok már 
„rendesen szervezkednek és ha szer
ződéseket nem is írnak alá, beszélge
tés formájában kötik meg jövő esz
tendei szerződéseiket. Az eddig ki
szivárgott hírek szerint

Péchy Erzsi a jövő szezontól 
kezdődően a Király Színház 

tagija lesz.
bárki veszi is át a színház vezetését, 
ügy volt és a Hétfői Napló is jelen
tette, bogii Péchy Erzsi Párizsba 
költözik, ahol egy előkelő kabaré
ban sanzonokat fog énekelni. Péchy 
azonban nem szívesen válik meg a 
magyar színpadtól és ezért elhatá
rozta, hogy Párizsba ugyan elmegy 
egy hónapra, de azután hazajön 
Pestre és a. Király Színházhoz szer
ződik.

Hírét vesszük egy másik érdekes 
szlnisznönck is. Petráss Sáv, aki 
férjhezmenete'c i'ta visszavonult a 
színháztól, újra színpadra lép és a

Városi Színházhoz szegődik.
A Városi Színház tagja lesz a jövő 
szezontól kezdődően Vaály Ilona is, 
akinek a Király Színháztól való tá
vozásáról sokat beszélnek színházt 
körökben Vaály Ilona, mint isme
retes minta színpadon van. máshol 
még nem játszott, csak az Unió szín
házainak színpadán és egy alkalom
mal, mint vendég a Budai Színkor.- 
bcn,az.,Arvácská‘‘-ban. ,

Rendkívül érdekes annak a híre
is;.hogy ;“ •?' '

Hegedűs Gyula nem hajlandó 
többé éves szerződést kötni és 
iffy a .lövő szezontól kezdoflöen 
nem szerződik le egyetlen szín

házhoz sem.
Hegedűsben, ezt az elhatározását 

az az ismert igazgatói határozat 
érlelte meg. amely megtiltja a szí
nészeknek az idegen színpadokon 
való vendégszereplést. Emlékezhet
nek. hogy a télen Sebestyen Géza 
fényes szerződési ajánlattal kínálta 
meg Hegedűst arra az esetre, lm a 
Városi Színházban eljátssza a ..Ci
gányprímás" főszerepét. Hegedűs 
örömmel vállalkozott e szerep elját
szására, Roboz Imre igazgató azon
ban kereken kijelentette, hogy

Hegedűs vendégszereplését sem
mi körülmények között sem en

gedi meg.
Hegedűs akkor rendkívül feszült 

viszonyba került a Vígszínház veze- 
I őségé vei és színházi, körökben min
denki jól tudta, hogy

Hegedűs és a Vígszínház között 
minden kapcsolat megszűnt.

Akkor érlelődött mea Hegedűsben 
az a gondolat, hogy a Vigszinhdzfól 
megválik, de többé szerződést nem 
köt, hanem csak rendégül szerződik 
oda. ahová meghívják.

Hitler Irén apacstánca a há
borgó tengeren igazi apaccsal

Kedves esemény színhelye volt a mi
nap a. Cunard egyik lepiiapyobb óceán- 
táró hajójának szalonja. A hajó Trieszt
ből Indult lefelé és utasai között ott volt 
Hitler Irén Is a magyar primadonna. A 
hajó utasai a fedélzeten gyönyörködtek 
<: nruriri/c olasz égben, amikor egyszerre 
tekele felhők lomiiosullali a mennybollo- 
."Ion és néhány pillanat múlva már dil- 
’iöngcni kezdett az olasz tenger réme: a 
bóra. Az elsööszltllyu utasok lementek a 
szalónba és várták a vihar, esillapuldsál, 
untkor a kapitánynak eszébe Jutott, 
hogy kabarét fognak rendezni, hiszen 
itt van rn'1 kililnő magyar primadonna, 
ntller Irén hajlandó Is volt az utasokat 
uórakoztalnl és kijelentette. hogy éltein- 
■ólja a kabaré soriin Lehár ..A három 
yácMjd“-nalc híres apacstáncát, ha 
'wgfelelli partnert kap.

SZÍNHÁZ
Rátkay megválik az Uniótól
Bécsbe viszik „A régi jó Budapest jét — Rátkay Márton 

szerepét Csortos Gyula veszi át
Az egyik bécsi operettszinház 

nemrégiben Budapestre küldte egyik 
dramaturgját azzal a megbízatás
sal, hogy nézze meg a Király Szín
házban Radó József és Szilágyi 
László „A régi jó Budapest44 című 
manapság valósággal ritkaságszám-, 
ba menő sikert aratott operettjét és 
amennyiben a darab Bécs számára 
is megfelel, kezdjen tárgyalásokat 
a Király Szinház vezetőségével

az ensemble bécsi vendégszerep
lésére vonatkozóan.

A bécsi szinház dramaturgja tel
jes inkognitóban meg is nézte, az 
operettet, tárgyalásokat azonban 
nem kezdett, hanem hazautazott és 
otthon jelentette igazgatójának, 
hogy az öpe'rett ragyogó sikerű és 
egészen bizonyos, megnyerné a bé
csi közönség ízlését is. Á bécsi szin
ház igazgatója ekkor Budapestre 
küldte ügynökét azzal a megbíza
tással, hogy

kösse le harminc napos vendég
szereplésre a Király Szinház 
társulatát díszletekkel, kellékek
kel együtt julius 20—25-ikétől 

kezdődően.
A bécsi ügynök még fel sem szál

lott a vonatra, amikor „A régi jó 
Budapest** előadásának békéjét meg
zavarta az a körülmény, hogy Rát
kay Márton bejelentette,

julius 15-lkétől kezdődően nem 
hajlandó a darabban játszani, 
sőt úgy tervezi, hogy a Király 
Szinház kötelékéből is kiválik.

' *A színháziakat ‘ nagyon megdöb
bentette ez a hír, hiszen köztudo
mású, hogy Rátkay Márton , nefo 
szorosan hozzátartozik „A régi jó 
Budapest** sikeréhez. Rátkay ebben 
a darabban pályája egyik legszebb 
sikerét aratta és a. közönség tapsai
nak nagyrésze főként neki szól, aki 
diadalmas alakításával valósággal

művészi produkció persze őri
aratott. .4 közönség lelkesen 
tdncospdr pedig alig győzte 

híres apacsduettet.

— Hozok én mingyárl olyan partnert, 
amilyennel még nem táncolt a művésznő
— mondta a kapitány és a hajó szenes
pincéjéből valóban elökeritett egy Afri
kába készülő igazi párizsi apacsot, aki 
úgy szurtosan, feketén beállított a ra
gyogó szalonba és Hitler Irén partneréül 
szegődött.

A ritka 
ásl sikert 
tapsolt, a 
ujrázni a

Én már csak Pesten maradok, 
mondja Németh Mária

'A Városi Színházban, az „Álarcos
bál" előadásának szünetében beszel
netek Németh Máriával.

— Hiába csak — mondja — Pest 
az Pest, a pesti publikum ... Hiten 
nincs az egész világon.

— Amikor, a színpadra lépek, 
olyan elfogódottság , vesz erőt, raj
tam, hogy alig tudok szóhoz 
Érzem, hogy innen indultam el es

— itt az én helyein.
- Felléphetek a világ bármcluík 
színpadán, én már örökre csak 1 este 
maradok, azé a Pesté, ahol énekeim 
tanultam. ahol játszani kezdtem.

— És amikor a. nézőtérről doroa a 
taps felém - jól tudom - a közön- 
ség, a drága, ma gyúr közönség is 
csak azzal biztat:

— Maradj nálunk!
Blumcnthal és a magyar 

színésznők
Ben Blumenthal, aki most néhány na

pig Budapesten tartózkodott, beszélte, 
hogy Maricnbadban összetalálkozott két 
magyar művésznővel, akivel órdkhosszat . 
elbeszélgetett a magyar színházi hcly-\ 
zetröl. ............... * , , , 

* Kedd: Trubadúr: Németh Mária 
harmadik fellépése. A bécsi állami 
oporaház nagynevű, ünnepelt magyar 
művésznője kedden u Trubadúr Leonórá
jában lép fel, amelyben első nagy sike
reit aratta Budapesten.

* Németh Mária Normája a Városi 
Szinház hetének szenzációs eseménye. A 
bécsi állami Operaház kiváló művész
nője ebben a híres szerepben először régi

........... diadalai színhelyén, a Városi Színház 
magyar színházi hely-1 színpadán lép fel, s csak aztán, a jövő 

szezón során játssza ol Berlini hősnőjét 
_ Ég mit mondtak a művésznők! kér- la bécsi Operában. A pénteki reprlz többi 

dezték az elnököt.vmvn, u* I erőssége Kőszegi Teréz, Somló József.
— Bizony én magam sem tudom — I Pajor Ödön less.

uralkodik a darabon. így hát el
képzelhető, hogy Rátkay elhatáro
zása

könnyen a legsúlyosabb vál
ságba dönthette volna azt a da
rabot, amelynek sikere manap
ság nemcsak erkölcsi, hanem fő
ként anyagi támaszt nyújt a 
kényszeregyességi tárgyalás 
alatt álló szinliázvállalatok al

kalmazottainak.
Kérlelték is Rátkay! és persze 

rá akarták bírni elhatározása meg- 
másitására. A művész azonban hajt
hatatlan maradt. így tehát helyet
tesről kellett gondoskodni. Az igaz
gatói irodában felsorakoztatták 
mindazoknak a neveit, akik alkal
masak lennének a darab főszerepé
nek eljátszására, de nem igen talál
tak megfelelő sziliészt, mig azután 
mégis megállapodtak

Csortos Gyula személyében.
Csortost már tudatták a legújabb 

tervről, a művész azonban eddig 
még nem nyilatkozott, hogy elvál
lalja a szerep eljátszását.

Közben a bécsi ügynök is megér
kezett, aki megdöbbenéssel vette 
tudomásul, hogy az operettnek ép
pen a főerőssége válik ki a darab
ból, amikor azonban arról biztosí
tották, hogy Rátkay, szerepét Csor
tos Gyula jáísza, kijelentette, hogy

a bécsi vendégszereplésnek Rát
kay kiugrása nem lesz akadálya 
akkor, ha a szinház garantálni 
tudja Csortos Gyula vendég

játékát.
A bécsi ügynök hazautazott, ahol 

előterjeszti a magyar társulat kí
vánságait, amelyeket, ha a bécsi 
igazgató tclejpsithetőuíjk talál. „A 
régi jó Budapest’* Bécsbe költözik 
és magával viszi Csortos Gyulát is, 
akinek ez kétségkívül egyik legér
dekesebb szereplése lesz.

felelte az elnök. — Ök magyarul beszél
tek. én meg angolul.

Rejtvényeink :
A lloyal Orfeumban vendégeskedő 

Apolló Szinház tagjai az alábbi rejtvé
nyen törik a fejüket:

J7ci megfejti a rejtvényt, küldje be a 
megfejtést a Hétfői Napló szerkesztősé- 
gébé, ahol sorsolást rendezünk. A sze
rencsés nyerő 2 földszinti jegyet kap a 
lloyal Orfeumban szereplő Apolló Szín
ház egyik előadására. A sorsolás ered
ményét jövő heti számunkban hirdet
jük ki.

.4 múlt számunkban közölt rejtvény 
h elyes megfejtése:

Kiss Ferenc
Megfejtették ezernégyszdzheten. A sor

solás a megfejtési jutalmat, két jegyet a 
„Nóta vége." Budai Színkörben előadá
sára Fischer Lajosnak juttatta, aki azt 
lapunk szerkesztőségében csütörtiil ■ i> 1 I- 
előtt átveheti.

* A második Nyári Kabaré rendkívül 
gazdag műsora tölti be a Vígszínház 
jövő hetét. Minden este a nagyszerű 
műsor kerül színre. Mérsékelt nyári 
helyárak 10-töl 85.000 koronáig,

* A „Fiastyuk" a Royal Orfeum slá- 
gerkupléja! A legmulatsúgosabb librettó, 
gyönyörű amerikai zene, szenzációs 
ének- és táncszúmok, ragyogó kiállítás. 
Főszereplők: Szokolay Oly, a Fővárosi 
Operettszinház primadonnája, Tubay Nu
si, llozsnyai Ilona, Dénes Oszkár, Gór* 
donyi Lajos, Sándor József és Rótt Fe
renc. Helyárak: 8—50.000 K-ig.

* Tíz elővételben elkelt táblás ház 
avatta az év legnagyobb operett-sikerévé 
a „Nóta végét", amely túlszárnyalta inár 
népszerűségben hires elődjét, az „Árvács
kát" is. A közönség példátlan lelkesedés
sel ünnepli est érői-estére a szenzációd 
főszereplőit:ZZon//iy liánnál. Kiss Feren
cet. Vhigh Mancit, Kabós Gyulát, Simon 
Marosát, Hamvas Józsút, Szirmait s az 
előadás után már hangos a színház kör
nyéke a A nóta vége pompás slágereitől.

* Gllbert boltozatos operettje. A kis 
huncut, e héten egyszer szerepel a Vá
rosi Szinház műsorán: hétfőn, szerdán, 
csütörtökön, szombaton, mindenkor a 
népszerű Molnár Verával és Szikla y Jó
zseffel a főszerepekben.

* Budapest szenzációja, „A meztelen 
Pest!", 50, 40, 30, 20 és 10 ezer koronás 
helyúrakkal kerül színre ma és minden 
este fél 8-kor a Budapesti Színházban. 
Általános vélemény, hogy A meztelen 
Pest a legjobb külföldi revükkel is fel
veszi a versenyt és sikere is összehason
líthatatlanul nagyobb a Halló Amerikáé
nál. Külön meglepetés a darab gyö
nyörű. ragyogó kiállítása és meglepetés 
maga az előadás is. Ferenczy, Baross ód 
Kmochné mókáin halálra kacagják ma
gukat az emberek. Az Ópium-képben az 
Opera és Városi Színház teljes hallét
ka ru vosz részt.

* Vétkezik önmaga ellen az. akt meg 
nem nézi a Budapesti Színházban A 
Pcst-el, Európa legnagyszerűbb revü- 
operettjét. Minden este, niozihelyárakkal 
adják.
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Prágai Kemény

Dupla gallér
jó minőségű, legdivatosabb

12 .900 K

Legnagyobb vdlasztéKú

Divat bőröv
21 OOO K

Divatbot
28 .OOO K

Férfi

Fürdő-trikó
fehér széllel

39-000 K

Raye-mellü

Fehér ing
2 gallért ••

79.000 K

Moió

BőrKeztyü
sárga és fehér, garantált jó minőségű

119 OOO K

Szakorvosi
Rendelés egész nap.
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Budapest, hétfő, július 6.10 HÉTFŐI NAPÍ.Ő
munagjaanMuniEawJ ^gw^urrmaoPMaiai

Hz MTK siófokt 
sportünnepélye

Autószerencsétlenség történt 
a kerékpáros távversenyen
A MTK siófoki sportünnepélyét va

sárnap tartotta meg mérsékelt érdeklő
dés mellett. Inkább kirándulás és nép
ünnepély jellege volt ezeknek a verse 
nyéknek, amely az uszókoalició második 
nagyobbszabásu vállalkozása volt. Ke
rékpár, futball, boxverseny és ping-pong 
szerepelt a programon.

A főbb eredményeket itt adjuk:

FUTBALL
MTK—FTC—NSC komh.—Balatonvldckl 

válogatott 7:0 (4:0)
Biró: Vértes Imre.

KERÉKPÁR
A budapost—siófoki táwersonyt Koz- 

dony Gyula (Jóbarát KK.) nyorte 3 óra 
54 perc 13 mp. alatt 2 Havrenszky Ist
ván (TTC) 3 óra 54 perc 14 mp. 3. Schmidt 
Sebestyén (Világosság). 4. Bouschka Jó
zsef (JóbarátKK. 5. Rusovszky Mihály 
(MTK).

A versenyt egy antomobilszerencsétlen- 
ség zavarta meg. Székesfehérvár előtt

a Bp. 20—255. számú automobil ve
zetője nekihajtott Horváth Lajos 
versenyzőnek, aki nagy ívben az út
testre repült. Csak a véletlenen 
múlt, hogy a kerékpáros nem került 

az autó kerekei alá.
A versenyt Horváth kénytelen volt fel

adni.
ÚSZÁS

100 méter Hát. 1. Barta (NSC) 1:18.6 
mp.

100 méter sprint. 1. Bárány (Eger) 
1:3.8 mp.

3'AlOo méteres vegyes staféta. 1. Egri 
MOVE 4:4 mp.

2OOo méter. 1. Páhok (MTK) 59 mp.
2. Szigritz (Egri MOVE).

Pontverseny. 1. Egri MOVE 19 pont.
2. NSC 6 pont. 3. MTK 3 pont.

BEMUTATÓ BOXVERSENY
Indultak: Erdős—Wittinann (mind

kettő MTK), Scjilesinger (MTK—Königs- 
berg (NSC), Ostermanjl (III. kér. TVE)— 
Unteunccker (FTC), Fás (MTK)-Gelb 
(NSC). ............................

PING-PONG
Pécsi (MTK) győz Mechlovits (MTK) 

ellen 30:23:30:24 arányban.

X Az lLSz-bajnokságot a III. kér. 
TVE Ifjúsági csapata nyerte. Vasárnap 
játszották le az ILSZ-bajnokság döntő- 
mérkőzéseit a MÁV kőbányaiuti pályá
ján. A bajnokságot a III. TVE ifjúsági 
csapata nyerte meg veretlenül. A döntő-
mérkőzések eredményei: III. TVE—NSC 
í: 1 (1:). - KAC-VASAS 2 : 2 (1:1).

Csipke 
Szalag 
Selyem 
Bársony
Batiszt 

Marokén
legolcsóbban

Kiéin Antal
divatáruházában

Király ucca 53. szám
(Akácfa ucca sarok)

■■■■■■....

olcsón kapható a 
kiadóhivatalban

SPORT
7? Sport Borussla Berlin 
nyerte a Berlin-Bécs- 
Budapest városközi 

evezöversenyt
Tíz ufoncnyolcast a bécsi Donauhort nyerte — 
H Ktlrtfty Dezső emlékversenyben a MJIC nyolcra 

győzött a Hungária és a Műegyetem fölött
A nagy nemzetközi regatta második 

napján jóval szebb idő kedvezett az 
ovezőssp^rt híveinek, mint a szombati 
első nap. Díszes és előkelő közönség 
adott ünnepi keretet a nagy esemény
nek. A fellobogózott nézőtéren ott lát
tuk társadalmi életünk kitűnőségeit. A 
kormányzó ós a főhercegi család is 
megtisztelte látogatásával a versenyt.

A városok közötti küzdelem rendkívül 
heves volt. A győzelmet — sajnos a 
berliniek ragadták magukhoz és — te
gyük hozzá — megérdemelten.

Egy és egynegyed hajóhosszal győ
zött a Borussla hatalmas izomzatú 

legénysége.
A rendezés mintaszerű volt. A rend- 

fentartást pompásan fegyelmezett cser
készcsapatok látták el. Ugyancsak ők 
végezték a tábori telefónszolgálat aehéz 
é« fárasztó munkáját. A vizen a folyam
őrség legénysége motorcsónakokkal tar
totta fel a keresztülvonuló hajókat.

Kitünően működött a Bosnj/dfcoviís 
Károly rendőrfelügyelő parancsnoksága 
alatt beosztott rendőrlegénység.

A pompásan sikerült verseny részle
tes eredménye a következő:
Berlin—Budapest—Wien városok közötti 

nyolcevezős verseny kormányossal.
JÓI sikerült start után a berliniek ke

rülnek az élre. 500 méternél egynegyed 
hajóhosszal vezetnek a Pannónia előtt. 
Ugyancsak ennyi a differencia 1000 mé
ternél is. 1500-nál a különbséget három
negyed hosszra növelik a berliniek és 
végül is egy és egynegyed hajóhosszal 
győztesen siídanak át a ccélon.

Győztes; Sport Borussla Berlin. (Ros- 
ner, Regelsberger, Pickert, Schirmer, 
Adler, Schlatzmüller, Mandl, Wachter

fi vidék fialnak szép 
szereplése az ifjúsági 
atlétikai bajnokságban

Debrecen 3, Pápa f, az MTK 4, a MHC 4 
és az FTC 1 bajnokságot nyert 

Weiler (MTK), Kaim (MTK) és Körössy 
(MAC) 2 2 bajnokságot vittek el

Szombaton és vasárnap bonyolította 
le a Magyar Atlétikai Szövetség az or
szágos ifjúsági atlétikai hajnokság küz
delmeit. A versenyek szép küzdelmet 
ígértek és igy természetesen az érdek
lődés is kielőgitő volt

A bajnoki küzdelmek kiemelkedő 
eseménye volt a vidék fiainak szép 

szereplése.

Debrecen 3, Pápa pedig 1 bajnoksá
got vitt haza, de a helyezéseknél is 
szép számban volt képviselve a vidék.

Két ifjúsági rekord gazdagította a 
bajnoki -mitinget. Az egyik Haha Ká- 
rolynak, a legjobb magyar ifjúsági 
atlétának a 110 méteres gátfutásban 
17:6 mp-es idő alatt elért rekordja, a 
másik ifjúsági rekord fíévizy Frigyes 
(MAC) nevéhez fűződik, aki 332 eni-es 
ugrásával állított fel uj ifjúsági re
kordot.

Megemlítésre érdemes, hogy uj tehet
ség is tűnt fel a bajnoki verseny első 
napján:

Piros István, a kis ceglédi polgá- 
rlsta Weiler után a második helyre 
kvalifikálta magát 3000 méteren.

100 méteres síkfutás. (4 előfutam után 
a döntőben.) Bajnok: Füstös Miklós 

,(FTC) 11.4 mp. 2. Németh József (FTC) 
11.5 mp. 8. Balogh‘László (KAOE).

Súly dobás. Bajnok: Stolp Egon (Dob-

dr. vezérevezős, Snajdrowitz kormá
nyos.) Idő: 6:39.9 mp.

2. Pannónia Evezős Klub. (Mikuska, 
Wawra D., Bartók, Wawra T., Blum, 
Hautzinger, Wick, Török dr, vezéreve
zős, Koch K. kormányos.) Idő: 6:44.2 mp. 
7 hossz.

3. W ien,er Ruderverein Donauhort. 
(Matscholl, Sörgel, Freiwald, Sanitz, 
Fink, Müller, Dobé, Wermter vezóreve- 
zős, Kunért kormányos.)

Egyéb versenyek:
Négyevezős verseny kormányossal. 

(Vásárhelyi Béla-emlékvcrseny.) 1. Váci 
SE row ower.

Négyevezős verseny kormányossal, 
újoncok részére. 1. Donauhort Wien 
6:56.8 mp. '/a hajóhosszal. 2. Hungária.
3. Pannónia.

Egyes verseny. 1. Morich Ervin (Nep- 
tun) 8:10 mp. 3’/í hajóhosszal. 2. Marosi 
Tibor (MOVE Esztergomi HE). 3. Kő- 
rössy F. (Pannónia).

Négyevezős juniorverseny kormányos
sal. (Állami dij.) L FTC 7:32 mp. % ha
jóhosszal. 2. RÁC.

Egyes verseny. (Oppler Pál-emlékver- 
seny.) 1. Grosz Andor (Duna EE) 8:25 
mp. A Neptunt (ifcj- Szendey B.) kétsze
res kollizió miatt 350 méternél kizárták.,

Dubló kormányos nélkül. 1. Pannónia 
row ower.

Vendégek versenye. 1. Váci Sport Egy
let row ower.

Nyolcevezős kizár ásás verseny kortriá- 
nyossal. (Kürthy Dezső-omlékverseny.)
1. MAC 6:15 mp. •% hajóhosszal. 2. Hun
gária 6:17 négyötöd mp. 3. Műegyetem.

Négyevezős (non cex). verseny. (Buda
pest székesfőváros dija;) 1. Sport Borus- 
sia Berlin 6:48.8 mp.-l’/< hajjóhosszal. 2. 
Hungária.

1174 cm. 3. Király Sándor (Mezőtúr. 
1097 cm.

110 méteres gátfutás. Bajnok: Hahn 
Károly (MTK) 17.6 mp. Ifjúsági rekord!
2. Helmeczy István (KEAC) 18.8 mp.
3. Büchler László (MTK).

Magasugrás. Bajnok: Bihari István 
(MAC) 176 cm. 2. Hidas István (KISOSz) 
170 cm. 3. Altenstein György (MTK).

Diszkoszvetés. Bajnok: Stolp Egon 
(Debrecen) 3628 cm. 2. Hahn Károly 
(MTK) 3520 cm. 3, Mondvay Jenő 
(Győr) 3445 cm,

1500 méteres síkfutás. Bajnok: Weiler 
Frigyes (MTK) 4:26 mp. 2. Huszár Jó
zsef (MTK) 4:26.3 mp. 3. Marton József 
(MTK).

Távolugrás. Bajnok: Teszler .József 
(Debrecen) 616 cm. 2. Népessy József 
(MTK) 610 cm. 8. Németh László 
(Miskolc).

200 méteres síkfutás. Bajnok: Hahn 
Károly (MTK) 23.7 mp. 2. Károlyi Sán 
dór (MAC) 24.1 mp. 3. Niedermann 
Lajos (ESC). 4. Pintér László (MAG).

Rúdugrás. Bajnok: Hévízi Frigyes 
(MAC) 332 cm. Ifjúsági rekord! 2. Bu- 
zinkay György (BBTE) 320 cm. 3. 
Moudvay Győző (Győri AC) 310 cm. 4. 
Veszi ér József (Debreceni TE) 309 cm. 
(Kerületi rekord!)

800 méteres síkfutás. Bajnok: Körössy 
Dániel (MAC) 2:05.5 mp. 2. Spiteer La
jos (MTK) 2:07.5 mp. 3. Szász Gyula 
(KISOSz). 4. Lampcl Lajos (MTK)- 

rwteww-sií

(Pápai SE)- 4425 cm. 'Kefületi rnVn 
2. Pfoiffer György (KISOSí) 4251 4

••• - * .SJí
100 méteres síkfutás. Bajnok- irx 

rössy Dániel (MAC) 53 mp. 2. Goronk’ ^).(FTC> M W' ’• Wo18^

Budapesti 
lóversenyek 

Vasárnap kezdődött a Magyar Lova,. 
aKy LÍU!i^meetlnsd6- A *««>. bo- 
dog békeidőkben még Tátra-Lomnieőn 
voltak ezek a versenyek, amelvpknt 
később Alagra helyeztek át. A közön 
ség nagy számmal kereste fel a tegnap 
versenyeket, főleg a második ós a har
madik helyen voltak nagyon sokan. A? 
egyes futamokban még az idén nem 
látott nagy mezőnyök álltak a p'artor 
zászlaja elé. A nap főverscuyc a Lom 
niczi handicap és a Júliusi handicap 
volt. Mindkettő a Horfhi/.fefdRő zsák. 
mánya lett, az előbbit Dáwa, az utóbbit 

nyci’t’ék, igen könnyen. Az istálló 
különben is nagy formában van, mert 
lovai minden futamban elől voltak lát
hatók. A kétévesek versenyét Naplopó 
nyerte, azt hisszük, hogy a mén egyike 
legjobb kétéveseinknek.

A futamok részletes eredménye a kö
vetkező:

I. 1. Madi (Szabó L. II IX). 2. Daup- 
tine (3). 3. Mcmento (12). Futottak még; 
Damocles, Nepomuk, Vampyr II. 1U h 
1 h. 10: 17, 12, 15. '

H. 1. Bikfic (Sajdik 2). 2. Rossellno 
(2X). 3. Mélia (6). Futottak még: Osz
kár Anton, Vésztő, Donna Sok X h 
1 h. 10: 27, 16, 19. ’

III. 1. Dawa (Sajdik 6). 2. Tóalmás
(IX). 3. Milewa (4). Futottak még:
Serpentin, Bocskiay, Krikri P., Marika 
H, Facér, Freudenau, Lampasse, Blon- 
delli. Nyakh., fejh. 10: 87, 15, 26.

IV. 1. Naplopó (Gutái 2 reá). 2. Küzdő 
(6). 3. Cheeky (12). Futottak még: 
Blamierter, Ecarté II, Eladólány, Évi, 
Szentes, Sauvignon, Barát, Jenkó, 
ÍMptto, Xh.,.,4 h. 1: 17, 12, 16, 34..

V. 1. Kinomádel (Szabó L 6). 2. Ri- 
bizke (5). 3. Várkert (5). Futottak még: 
Felpénz, Szatmár, Sziréna, Náthás. 
Suba, Sári biró, Impossible, Hórkant, 

•Hódas, Priference, Sobri J., Antinea. 
ötnegyedh., fejh. 10 : 90, 33, 26, 22.

VI. 1. Sniffy (Schajbal IX). 2. Frivol 
(5). 8. Kikérik! (4). Futottak még: Bal
lada II, Pántlikás, Virradat, Delik, 
Silena, Útmutató, Szándék, Álmom.

5, 10, 15 ós 20 kg-os postacsomagokat 
vidékre bérmontve küldünk!
(kivéve rizs és cukor után)

Si'íníffmíffítísí; árai feltűnést keltenek
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sarokkal ................ — ... — ... — ... lOOezer

Tenlszclpffk legjobb gyártmányú, 1EE 
francia fazon, bivalybőrtalppal......... ezcr

Bffrclpff férfi és női'kitűnő minő- |gQczer

Szandálok legjobb külföldi gyártmány,garan
tált dupla talppal, rendkívül leszállított 

árban.
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Házlclpök mindenféle kivitelben és szinben BO, 
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Kereskedő és Iparos Újság
AZ UJ KAMARA

VI.

Fayer Sándor dr.
Merészen villogó monoklival, 

Bzinte fanatikus gesztusokkal járt
kelt, agitált, beszélt és érvelt Fa
yer Sándor dr. a maga gazdaság
politikai elvei és eszméi mellett a 
főváros elmúlt közgyűlésén, ahol 
nem egyszer a kitűnő aviatikus 
önbizalmával, szinte élvezte az ele
meknek azt a tombolását, melyet 
súlyos kritikájával és frappáns öt
leteivel az ellentábor akkor még 
hatalmas tömegéből váltott ki. 
Hasztalan igyekezett Fayer Sán
dor dr. barátságos és engesztelő 
szavakkal meggyőzni a keresztény 
községi párt bölcs városatyáit ar
ról, hogy ő nem pártpolitikus, sőt 
egyáltalában nem politikus, hogy 
a keresztény Budapest keresztény 
maradhat akkor is, ha központ
jává válik a tranzitókereskede- 
lemnek: a bölcs városatyák nem 
hittek neki ós nem bocsátottak 
meg, hogy mindenféle közérdekű 
kérdések csökönyös szönyegreho- 
zatalával zavarja őket jól megér
demelt emésztésükben, vagy dél
utáni álmukban. Sajnos azonban 
nem kapott támogatást Fayer 
Sándor dt. a baloldalról sem, mert 
ott meg elhitték neki, hogy nem 
pártpolitikus, s ezért nem igen 
siettek támogatására. Végre is Fa
yer Sándor dr. kénytelen volt az
zal bebizonyítani teljes pártatlan
ságát,Tiogy követte az egyszerű, 
önérzetes, de gazdag apának tü
zérönkéntes fiához intézett taná
csát: ágyút vett és önállositotta 
magát. így alkotta meg Fayer 
Sándor dr. is a maga kis pártját 
a főváros közgyűlési termében. 
Ennek a pártnak azonban egyet
len tagja sem került vissza a köz
gyűlésbe, ideértve a pártvezér 
egyébként értékes személyiségét 
is. A Fayer-féle gazdaságpolitikai 
indítványok pedig ott pihennek a 
tanácsnak e célra berendezett kü
lön temetőjén. De mégsem volt 
meddő az a munka, melyet Fayer 
Sándor dr. a főváros törvényható
ságában kifejtett, melyet most 
nem folytathat főleg azért, mert a 
Kamara mellőzte a törvényható
sági bizottságba kinevezendő tag
jainak előterjesztését a belügymi
niszterhez, noha egészen bizonyos, 
hogy ebben az előterjesztésben 
nem mellőzhette volna Fayer Sán
dort. A legutóbbi törvényhatósági 
választásokon ugyanis a küzdelem 
szinte az összes pártok részéről a 
gazdasági kérdéseknek elótérbehe- 
lyezése jegyében folyt lo és ér
deme Fayer Sándornak, hogy ezt 
a hasznos fordulatot nemcsak elő
re látta, de szinto csökönyösnek 
mondható prapagandájaval elő
idézésében is részes. Bizonyos az 
is, hogy Fayernek nem egy indít
ványát fogja valóra váltani az uj 
közgyűlés, mely Fayer Sándorban 
egyik legképzettebb és legjobb 
szándékú gazdaságpolitikusát, ve
szítette el ugyanakkor, amidőn a 
Kamara rendes tagjainak sorát az 
ő beválasztásával a legszerencsé
sebben egészítette ki.

Ma délután 4-6-ig üzletbezárással és 
nagygyűléssel tiltakozik az ország 
kereskedelme és ipara a forgalmi 

adórendszer ellen
R nagygyűlésre meghívták az összes nemzetgyűlési 

pártokat

g fázisrendszer az egyetlen helyes megoldás
pedig az állítólag mögötte álló tag
jait és egyéni akciót indított apró 
morzsák biztosításáért. Tárgyalá
sokba bocsátkozott, illetve tárgyalá
sokat kezdeményezett a pénzügymi
niszterrel, noha

a magyar kereskedelem és ipar
nak egyetlen elvi álláspontja 
lehet a forgalmi adó kérdésé
ben: a fázisrendszer sürgős be
vezetéséhez való törhetetlen ra

gaszkodás.
A Baross Szövetségnek ez a leg

szorosabb értelemben vett egyéni 
akciója, természetesen nagyobb je
lentőséggel nem bit, mert hiszen a 
Baross Szövetség fénykorában sem 
lefelé a tömegekre, hanem felfelé a 
kormány kegyeire támaszkodott. 
Egyébként a kamarai választások 
után a Baross Szövetség most már 
másodízben sérti.meg súlyosan azo
kat az erkölcsi elveket, melyeknek be
tartását minden szervezettől joggal 
elvárhatja a társadalom. A pénz
ügyminiszterrel folytatott tárgyalá
sok, amint az előrelátható volt, ércei
mén nyel nem jártak, de a kereske
delem és ipar általános felfogása 
szerint még az sem lett volna ered
mény, ha a pénzügyminiszter meg
ígéri az összes kívánságok teljesí
téséi, ....... . ... .

Több demokrata képviselőnek a 
pénzügyminiszterrel a legutóbbi na
pokban folytatott tárgyalása alkal
mával ugyanis kiderült az, hogy

a . pénzügyminiszter eg.v szoba
tudós jóhiszeműségével tesz Ígé
reteket, rendelkezéseit ugy a 
közvetlen ellenőrzése elől el
vont végrehajtószervek, de a 
mellette működő alantas köze* 
gek is — mint ebben az esetben 
egyik osztálytanácsosa — nem
csak hogy nem foganatosítják, 
hanem az engedelmességet főnö
kükkel szemtől-szembe megta

gadják.
s ezzel végleg destruálják azt a te
kintélyt, melynek tiszteletére a mai 
kormányzati rendszer olyan nagy 
súlyt helyez.

Ilyen körülmények között a ke
reskedelem és ipar kénytelen külső 
eszközökkel demonstrálni a maga 

j erejét a bürokráciával szemben, au- 
j nál is inkább, mert a .pénzügyi kor- 
I mányzat ós annak végrehajtó kö
zegei crélyt csupán a kereskedelem 
és ipar gyengébb rétegeivel szem
ben tudnak tanúsítani. de a for
galmi adózás reformjának kérdésé
ben behódoltak annak az alig fél
tucatnyi vállalatnak, melyek sjiját 
termelésű anyagokat dolgoznak fel 
és igy a mai adózási rendszer mel
lett lényeges megtakarításokat él
veznek kisebb versenytársaik rová
sára.

A vigadói nagygyűlés és az üz
leti élet kétórás szünetelése remél
hetőleg kellő bizonyságot fog tenni 
arról, hogy u kereskedelemnek és 
iparnak

az egyfázisú forgalmi adózás 
bevezetésére irányuló mozgalma ko
moly és céltudatos törekvés, melyet 
egyébként a vidéki városok egyide
jűleg tartandó demonstrációi ír tá
mogatni fognak.

SÁNDOR PÁL,

dgkképviseletek egyhangú kívánsá
gára elnökölni fog a mai nagygyű
lésen, az alábbi nyilatkozatot tette 
.munkatársunk előtt:

— Búd János pénzügyminiszter 
ur a fázUrendszert, amely Ausztriá
ban kitünően bevált, semmi szín 
alatt nem hajlandó életbeléptetni. 
Búd János ugy is. mint professzor, 
ugy is, mint politikus, nagyon jól 
tudja, hogy Ausztriában a fázis
rendszer mennyire jneghonosodott 
— közmegelégedésre, még sem haj
landó álláspontját revízió alá venni. 
Más forgalmin dó-rendszert szándé
kozik kidolgozni, de ezt is csak 
Ígéri már hosszú idő óta, pedig na
gyon jól ind ja. hogy a jelenlegi 
forgalmiadó-reudszer olyan nehéz
ségeket támaszt a kereskedőkkel és 
iparosokkal szemben, amelyek egye
nesen megdöbbentőek. A két száza
lékra leszállítóit forgalmi adó 
még mindig a legmagasabb az egész 
világon.

— A kereskedelem 
támadták meg.

Nagygyűlésünkön az 
kétségbeesés fog 
kozni olyan mértékben, 

még soha.
Talán ezt a nagy segélykiálfásf meg 
fogják hallani az égben is és hono
rálni próbálják, látva, hogy

az ország tömegei ellen Ilyen 
merényletet mégsem szabad el

követni.
kizárólag teoretikus és katheder 
érvek alapján.

A Eorgnlmiadó készpénzhen- 
fizetése ellen benyújtott 
leletezéseket Két héten 

belül elintézik

A magyar kereskedelem és ipar 
érdekképviseletei az elmúlt napok- 
bnu hossiu és lelkiismeretes tanács
kozásokat folytattak a pénzügyi 
kormány által tervezett forgalmi- 
adó-reformmal szemben való állás
foglalásuk taktikai eszközeiről, mi
után abban az összes érdekképvise
letek egyetértettek, hogy a mai 
rendszeren eszközölt módosítások 
részben nem kielégitőek, részben pe
dig újabb megterhelést jelentenek.

Ezeken a tanácskozásokon a Ka
mara részétől Szcghö Ernő dr., az 
OKISz képviseletében dr. Felek?/ 
László, a Kereskedelmi Csarnok 
megbízásából Gipsz Lipót dr., a Fő
városi Kereskedők Egyesülete ré
széről Krémen József dr., az OMKE 
képviseletében Horváth István dr. 
és Bodrogh?/ József dr.. a KÉKOSz 
megbízásából pedig Csíki Artúr dr. 
titkárok vettek részt az érdekképvi
seletek elnökségei mellett, majd 
a megalakult, végrehajtóbizottság 
kiegészítette magát az egyes szak
mák képviselőivel is, s igy az utolsó 
tanácskozás alkalmával az elnöklő 
Vértes ÍJdilíI által elrendelt szava
záskor

16 gazdasági érdekképviselet 
döntött teljes egyhangúsággal 
a nagygyűlés megrendezése és 
az üzlethelyiségek bezárása mel

lett.
Elhatározta a végrehajtóbizóttság 

azt is, hogy minden eszközt felhasz
nál a nagygyűlés méltóságteljes’ le
folyásának biztosítására és

a mozgalomból kikapcsol min
den pártpolitikai szempontot, 
aminek garantálására hivatalos 
szónokokul politikusokat egy

általában nem kér fel.
A nagygyűlésnek ehhez képest 

előreláthatólag csupán kereskedő és 
iparos szónokai lesznek és pedig 
Sándor Pál, az OMKE elnöke, Le- 
dermavn Mór, az OKISz elnöke, 
Latinak Jenő, a KÉKOSz elnöke, 
Vértes Emil, a Fővárosi Kereske
dők Egyesülete ügyvezető elnöke, 
Eppinger Károly, a Kereskedelmi 
Csarnok alelnöke, Dobsa László, az 
IPOSz igazgatója, Gonda Hugó, a 
Gyáripari képviselők alelnöke. Vér
tes Imre, a Szegedi Kereskedők 
Egyesülete elnöke, Szász Károly, a 
Vaskereskedők Egyesülete társel
nöke és Belopototzk?/ Kálmán, a 
Fűszerkereskedők Egyesülete társ
elnöke.

A kereskedőknek ós iparosoknak 
a hivatalos szónokok által különbö
ző szempontok szerint röviden elő
adandó sérelmeinek meghallgatása
ra azonban

a nagygyűlésre hivatalosak az 
összes nemzetgyűlési partok 
képviselői, akik közül mintegy 
nyolcvanat személy Heg Is meg
hívott a végrehajto-bizotog.
A gyűlés és a tüntetés lefolyása 

előreláthatólag példátlanul IpB’U; 
záns lesz, s igy kifejezésre fog jutni 
a kereskedő- és iparososztaly össze
sedének teljes szolidaritása, melyen 
nem üthet rést a Baross Szövetség 
minősíthetetlen eljárása sem.

A Baross Szövetség ugyanis az 
utolsó pillanatig helyeselte a nagy
gyűlés összehívását, végül azonban Erűden Indokolás nélkül ^ eseten; 
hagyta ugy i _______ ._______________________
-------------------Un*** *• Iparon SxöveUtg hivatoloa lapja

általános 
megnyllat- 

mint

forgalmi adót, 
pénzügyin hilsz-

l

A bélyegjegyekben lerótt 
forgalmiadét a felebbezés 

elutasítása esetén is beszámítják
Előző számunkban hirt adtunk arról, 

hogy a bejegyzett cégek részére leg
utóbb tömegesen kézbesítőt! végzések el
len. melyben az Adóügyi VImutató és 
Ellenőrző Hivatal a forgalmi adónak 
készpénzben! fizetését rendeli ej, ha- 
lasztó hutásu fellebbezésnek van helye, 
vagyis a készpénzfizetésre kötelezett ke
reskedők ón iparosok mindaddig bélyeg, 
jegyekben róhatják le a 
amíg fellebbezésüket a 
tórium el nem intézi.

Tekintettel arra, hogy 
zéseket junius hó végén 
a fellebbezői . 
táridő áll rendelkezésre, 
Zepéig az összes

ezeket a vég- 
kézbesítették, s 

benyújtására 15 napi ha* 
1.". ___ julius hó kö-

az összes fellebbezések vfij'ütt 
lesznek s ezeknek elintézése megkezdőd
hetik.

Illetékes helyen nyert értesülésünk 
szerint a. pénzügyminisztérium a frlleb- 
bezéseket sürgősen el fogja intézni, 
úgyhogy még julius hó folyumán a kór* 
dós teljesen rendezve legyen.

A bélyegjogyekben lerótt forgalmi 
adót, a fellebbezések elutasítása esetén 
vagy be fogják számítani, vagy pedig 
vissza fogják téríteni. ____________fegyvertárRftit, mint nemzetgyűlési képviselő, aki az ér-
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KÖZGAZDASÁGI HÍREK Külkereskedelmi szerződések 
nem segítenek a mai 

forgalmi adórendszer melleit 
Guttman Emil a Textilkikőszttttk Egyesülete ügyvezető 

elnökének nyilatkozata 
„Önként válunk az utódállamuk gyarmatává"

A Magyar-Német Bank múlt hó 30-án 
tartotta meg évi rendes közgyűlését, 
amely az igazgatóság előterjesztését 
jóváhagyta, a felmentvényt megadta és 
elhatározta, hogy részvéuyeukint 1000 
korona osztalékot űzetnek. Újra megvá
lasztották a régi igazgatóságot, ame
lyet két új taggal: báró Biedermann 
Imrével és csicseri Orosz Sándorral egé
szítettek ki. Értesülésünk szerint az in- 
' izet julius hó közepén fölemeli alap- 
InlráiZt jmin.lv t.r;in7.nkr*iAl>nfn KAró Rir-tőkéjét, amely tranzakcióban báró Bic- 
dermannék, a berlini Bleishröder-cso- 
port és a csicseri Orosz-csoport vesznek 
részt.

A Magyar Királyi Folyam, és Ten
gerhajózási Rt. 1915 junius 30-án tar
totta XXX. rendes évi közgyűlését Po- 
poüics Sándor belső titkos tanácsos el
nöklete alatt és báró Wimmersperg Fri
gyes dr. miniszteri biztos jelenlétében. 
A közgyűlés helyesléssel vette tudomá
sul az évi jelentést « az 5.537,030.555 ko
ronát kitevő nyereségből az 1924. évi 
osztalékot 8500 korona összegben állapí
totta meg. mely julius 1-től keiül kifi
zetésre. A közgyűlés továbbá megadta 
az igazgatóságnak ós a felügyelőbizott- 
ságnak a felmentvényt és megválasz
totta az igazgatóságba új tagokul Sir 
Fredorick W. Lewist, Ernáét Henry 
Murrant és Scitovszky Tibor dr.-t. Az 
igazgatóság a közgyűlést követő alakuló 
ülésen a társaság elnökévé Popovics 
Sándor belső titkos tanácsost, a társa
ság alelnökeivó pedig Horváth Elemér 
miniszteri tanácsost és Végh Károly ud
vari tanácsost választotta meg.

A Nemzetközi Kiviteli és Behozatali 
Részvénytársaság. (Interrexim) mai na
pon tartott rendes közgyűlésén részvé
nyenként 800 korona osztalék kifizetését 
határozta el. A közgyűlés dr. Scitovszky 
Tibor és báró ZZZbnann György urakat 
az igazgatóság tagjaivá választotta.

Az Angol-Magyar Banknak Krausz 
Simon elnöklésével tartott közgyűlése 
elhatározta, hogy az intézet a kimuta- 
lett 9.556,395.006 koronányi tiszta nyere
ségből az 1924. évi osztalékszelvényt 
•érvényenként 2000 koronával váltja be 
Julius hónap 1-től kezdve. Krausz Simon 
?Inök már előuetesen nyilvánosságra ho
lott lemondásának tudomásulvétele az 
ftgész közgyűlésnek egyhangú szeretet- 
racgnyilvánnláea közepette történt. A 
közgyűlés az igazgatóság új tagjaiul 
megválasztotta gróf Andrássy Géza va
lóságos belső titkos tanácsost, Fleissig 
Sándort a tőzsde alelnökét, gróf Károlyi 
Imrét, Lord Newtont és White Herbert 
Artúrt, az osztrák Marconi Társaság 
ligyvezetŐ-alelnökét. A közgyűlést kö
pető igazgatósági ülés gróf Károlyi Im
rét az igazgatóság elnökévé, White 
Herbert Artúrt társelnökévé, Lukács 
László nyugalmazott miniszterelnököt és 
Fleissig Sándort alelnökökké, utóbbit 
»gyszerem ind ügyvezető-alel nőkké vá
lasztotta meg.

A Szent Margitsziget Gyógyfürdő Rt. 
sözli, hogy junius hónap 30-án tartotta 
rendes évi közgyűlését báró Perényi 
Zsigmond elnöklete alatt a Margitszige
ten. melyen a zárszámadások elfogadása 
titán megválasztották az új igazgatósági 
M felügyelőbizottsági tagakat Az ezt 
Követő igazgatósági ülésen elnökké újó
lag báró Perényi Zsigmondot alelnö
kökké báró Vojnits Sándort és Somlyó 
Arnoldot választották meg. A felügyelő- 
bizotteág elnöke ismét dr. Joanovich 
Pál lett.

Pártos, Droiz is TsaVI. Király ucca & Nagy vál.azték; LlSS rendőr- 
ségi, tűzoltó, közszállítási és kocsiposztókban |

A Kereskedő és Iparos Újság kül
kereskedelmi ankétja kúposán Szúr- 
day Róbert, Kende Tódor, Kohner 
Adolf báró, Bacher Emil és Holzcr 
Sándor figyelemreméltó nyilatkoza
tai után az alábbiakban soron kiviil 
közöljük Guttmann Emil, a Textil
kikészítők Egyesülete ügyvezető-el
nökének nyilatkozatát, melynek kü
lönös időszerűséget biztosit a for
galmi adó rendszernek reformja te
kintetében küszöbön álló döntő for
dulat.

GUTTMANN EMIL 
munkatársunknak a következőket 
mondotta:

— Textilszakmánkban a pro
dukció a forgalmi adó mai rend
szere miatt teljesen megbénult és 
a szomszédos államokkal való 
csereforgalom nem képzelhető el 
az áruk burkolt és nyilt forgalmi 
adó terheléseivel.

— Dacára annak, hogy a tran- 
zitforgalomban a forgalmi adó
mentesség biztosítva van. hazai 
termelésünk a forgalmi adók 
miatt teljesen versenyképtelen. 
e — Ilyen körülmények között 
tranzitforgalom nem fog léte
sülni, mert az iparra és kereske
delemre háruló közterhek a tran
zitforgalomban szükségelt for

galmi tőkéket kivonták és a mai 
rendszer fenmaradása esetén is-

Holczer Viktor, Budapest
ékaaerAsK, arany, és •RUatmUvec

Üyái és raktár- IV. Kérolv kBrQt IQ (félem.)
Villamos erőre berendezve. Részit mindenféle 

ai?ry' Mű»hnunkát, alakítást és javi- 
Ia,nudó mindennemű ékszer, arany-,

ezüstárukban és órákban. Telefónszám* 116—24

Beck Vilmos és Fial
ayapJMruiytral

Holnap választja meg 
elnökségét 

a budapesti Kamara 
Belatlny elnök, Sxékkcs ös Bittner 

■lnlnökök
Amint ismeretes a fővárosi és a fő

város körzetéhez tartozó vidéki kama
rai választások között hosszabb időköz 
múlt el és ennek következményeképpen 
a budapesti Kamara mindezideig nem 
választhatta meg új elnökségét, úgy
szintén nem tarthatta meg alakuló 
ülését.

Ennek a viszás helyzetnek volt a kö
vetkezménye az is, hogy a belügymi
niszter szabályszerű jelölés hiányában 
saját Ízlése szerint nevezhette ki a fő
város törvényhatóságának kereskedő 
és iparos tagjait, közöttük például 
Kallay Tamás nemzetgyűlési képvise
lőt, akinek ugyan a burgonya, autó és 
antikvitás szakma terén kétségtelenül 
van — némi jóakarattal — üzleti jelle
gűnek ^evezhető jártassága, közérdekű 
működése azonban egy éppen annyira 
szimpatikus, mint tartalmatlan parla
menti felszólaláson kívül arra szorít
kozott, hogy a fővárosi törvényható
sági választások alkalmával a pénz
ügyminiszterrel együtt résztvett egy 
politikai vacsorán és a pénzügyminisz
ter távozása után annak nevében ígé
retet tett a kereskedő kollégák előtt, a 
fényűzést adó haladéktalan eltörlésére. 
Ez az ígéret természetesen olcsó vá
lasztási trükknek bizonyult, a belügy
miniszternél azonban mégig kellő mél
tánylásra talált.

A kamara interregnum ideje alkal
mas volt arra is, hogy az elnökségre 
vonatkozólag a legkülönbözőbb kombi
nációk merüljonek fel, melyek közül 
némelyik valóban alkulmas is lett 
volna arra, hogy a kamarai élet vér
keringését felfrissítse. |

Gr«M — Meierittóh
Bmerich ülte Hwmpolec

Iroda:
B*csVi,NlrKliMsasM25

az utódállamok 
Csehország gyar-

mételten ki fogják vonni.
— A magyar iparos és keres

kedő ezen súlyos tehertételeket 
bármilyen kedvező kereskedelmi 
szerződések mellett nem bírja. A 
forgalmi adó mai rendszerében 
igazságtalan, mert egyes cikke
ket. amelyek sajátosságuknál 
fogva sok kézen mennek keresz
tül. annyira sújtanak, hogy Ausz
triával. vagy Csehországgal 
szemben 30—-40%-kai drágábban 
állíthatók elő.

— Ilyen körülmények között 
iparunk és kereskedelmünk telje
sen szünőben van és önként vá
lunk ismételten 
Ausztria, illetve 
matává.

— A forgalmi 
volt és mivel ______
azon kell lennünk, hogy ______
beli normális állapotokat hozzuk 
vissza, a forgalmi adót, mint há
borús intézményt meg kell szün
tetni és azt, amennyiben erre fel
tétlenül szükség van, a vámnál 
akár nyilt, akár burkolt formá
ban kell beszedni.
Remélhető, hogy Guttmann Emil 

nyilatkozatának érdekes és figye
lemreméltó szempontjait a pénz
ügyi kormány kellő mérlegelés tár
gyává fogja tenni, mielőtt a for
galmi adó reformja tárgyában a 
döntő szót kimondja.

adó békében nem 
minden erőnkkel 

a béke-

ÚMMMMMMMMMMMM* MM
A kamarai tagok túlnyomó többsége 

azonban arra az álláspontra helyez
kedett, hogy a lehetőség szerint bizto
sítani kell a választások egyhangúsá
gát annál is inkább, különösen
BeUatvny-Brawn Artúr elnök személye 
a kamara összes tagjainak osztatlan bi
zalmát bírta és bírja. Ehhez képest a 
kamara keddi ülése ismét Bélatiny- 
Braun Artúrnak fogja felajánlani az 
elnöki tisztséget.

A kereskedelmi osztály alelnöke, 
Marton Alajos visszavonulása követ
keztében előreláthatóan Székács Antal 
lesz, aki ezt a tisztséget már a Lánczy- 
órában is nagy munkakedvvel töltötte 
be és akinek megválasztása ellen csu
pán azért merültek fel aggályok, mert 
hír szerint jelölése érdekében egy po
litikai párt is igyekezett befolyását 
kifejteni és ez a kamara autonómiáját 
érintő, illetéktelen helyről származó 
kísérlet inkább ártott, mint használt 
Székács Antal személyének, aki egyéb
ként minden tekintetben alkalmas arra, 
hogy Marton Lajos munkakörét át
vegye.

Az ipari osztály alelnöke előrelátha
tólag továbbra is Bittner János marad, 
miután Gund Károly nem vállalta a 
neki felajánlott jelöltséget.

Az elnökség megválasztása után az 
uj kamara végre megkezdheti műkö
dését, kiegészítheti magát levelező ta
gokkal és megalakíthatja azokat a 
szakcsoportokat, melyek a múltban is 
sok tekintetben támaszai voltak a ka
marai teljes ülés munkájának.

SZÖVET-ES 
MUNKARUHÁK 
Gutmannj^t«. 
BUaAPESr.DÁBÓCZMjrlÖ

Fogászat-dentist
■■■■■■■■■■■■■■■■■■mbmmmbmmmommmmmmmmmmbbbbmm

MARFAI ARTÚR

»

** OKISa eredmény,* lérgyel*,. 
ai ad6ralUgyal«c«nal

A folyó évi koreseti adó kivetésénél 
k®rmány azt az újítást lép. 

tette életbe, hogy a kereskedők és Inn
Hz érdekképviseletek által kiküldött szakmai szakértők be 

vonásával állapítják meg.
munkálatok az Utóbbi napokban megakadtak, mert a 

^nostár képviselője és a szakmai szak
értők kozott véleményeltérések támad 
tak arra nézve, vájjon a forgalmi adó 
M„"il\í““fíí'11“Pitolt évi bruttó bévé 
tolnék hány százalékát lehet tiszta ha- 
szonnak tekinteni.

A kincstárt képviselő adótel ügyelők 
‘aT,“y; kedvozd ö^e-tmTetet 

tartották szem előtt, a szakmai szak
értők viszont a jelenlegi gazdasági 
pangás figyelembevételét kivántók? 
diferonciák elintézését az Orszáaos Ke 
reskedö és Iparos Szövetség 
magára, melynek képviseletébon Le- 
dermann Szarka l8tván

^<>zponti Adófelügyolőséggot 
térgyaláBokat folytattak és ennek L 
zán egyes kereskedelmi és ipari szak- 
??. ,a“ alkalmazandó haszonkulcsok 
tekintetében teljes mértékben kielégítő 
megoldást sikerült találni. 8110

Eszerint az átlagos haszonkules a 
nagykereskedelemben 2, 3, !•/., a detaU- 
kereskedelemben pedig 6, 7 8% lesz 
ugyanilyen keretek között 'mozognak 
Mcsok^ta0^ mogáUapitott basron-

Kiadja:
A „Hétföl Napló" lapkladővAllal.*,

ka OKISz közleményeit Szarka István dr, 
szerkeszti

Büchler Zsigmond is Társa, Budapest
Syorj-, teher- és gyíljWforgalmak
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