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Oszlásnak indult férfihullát 
találtak egy kívülről lelakatolt 

budai lakásban
Hlavacsek pincér titokzatos halála — A rendőrség a legerélyesebb nyomozási Indította mes 

Egész éjjel folynak a kihallgatások
Vasárnap est® fél nyolc órakor 

a iánchlcíuccai rendőrőrszoba érte
sítette a főkapitányságot, hogy a 
Logody axcoa 17- számú ház egyik 
lelakatolt lakásában egy oszlásnak 
indult férfi holttestet találtak.

Ritutics Lázár tanácsos, a köz
ponti ügyelet vezetőjének intézke
désére Szülte Jenő fogalmazó veze
tésével rendőri bizottság szállt, ki a 
helyszínre. A Logody ucca 17. szá- 
inni ház két részből álló épületének 
felső részén Hlavacek Vinee pincér 
egyszobás lakásában feküdt a holt- 
test.

Mikör a rendőri bizottság felnyi
totta az ajtót és beléptek a szobába, 
borzalmas látvány tái-ult szemük 
elé.

A szoba padlóján, lábbal az ajtó 
felé, egy teljesen oszlásnak in
dult, megfeketedett férflholttes- 
test feküdt, melyről a szomszé
dok megállapították, hogy a la
kás tulajdonosának Hlavacek 

Vince pincérnek a hullája. 
'A holttesten S*ak fehérnemű volt 
A holttest mellett egy felborított 
karosszék, a mellette lovo. mosdó
szekrényen egy félig tele sörösüveg 
és egy üres pohár, míg a padlón 
egy összetört pohár üvegcserepei 
hevertek. Az asztalon a Pesti Napló 
julius 7-iki számát és egy pár fe
kete keztyüt talált a rendőri bizott
ság, mely a helyszíni szemléről 
azonnal jelentést tett a főkapitány
ságon.

Néhány perc mü)lva a rendőrség 
autóján a helyszínre érkezett Prtwc 
Ottó rendőr fogalmazó és Szabó 
György detektivfelügyelo vezetése
vei több detektív, akik azonnal el
távolították az időközben a lakos es 
a ház előtt összecsődült tömeget. 
Majd a vizsgálatot vezető *°'
galmazó Utasítására hozzáfogtak a 
detektívek, hogy a titokzatos hxlla 
feltalálásának körülményeit ponto
san megállapítsák.

A ház egyik lakója, elmondotta, 
hogy néhány nap óta állandóan lát- 
te, hogy a lakásban ég e villany, de 
Hlavaceket nem látta a lakosban 
tartózkodni. A lakó ennek nem tu
lajdonított nagy fontosságot, mert 
— állításé szerint — Hlavacek, lm 
el akarta titkolni magút látogatói 
elől, ekkor több esetben is nwjptte, 
hogy a konyhaajtót lakattal le
zárta, és a lakás alacsony ablakán 
bemászottá szobába
bccs'^a omn flWtai «***«

gyanús volt előtte, hogy Hle- 
vacek lakásában már öt nap 

<>ta ég a villany.

Vasárnap délután elment Hlavacek 
nemrégen olhunyt felesége nővéré
nek Barcsayuccai lakására és fi
gyelmeztette az asszonyt Balázs 36- 
zeefné a férfi sógornője — aki elvált 
asszony — erre azonnal átsiete.tt 
sógora lakásához ós

a nála levő kulcsokkal kinyi
totta a lezárt lakást, melyben 
megtalálták Hlavacek Vince 

holttestét.

Privc fogalmazó és Szabó fel
ügyelő a házbeliek vallomása alap
ján most már Balázs Józsefnél hall- 
gatták ki. Balázsné elmondotta, 
hogy sógora gyakran szokott hozzá 
látogatóba menni,

utoljára julius 6-án, hétfőn láto
gatta meg, mikor is azt Ígérte, 
hogy másnap, kedden, újra el
jön. Kedden azonban már nem 

jelentkezett sógornőjénél.
A nála lévő kulcs másodpéldányok
ra vonatkozólag Balázsné ezt adta 
elő, hogy azok nővére halála után 
kerültek hozzá. Elmondotta még, 
hogy szerinte

Hiaveeek öngyilkosságot köve
tett el,

mert többször említette, hogy fele
sége halálát nem tudja túlélni.

Balázsné állítását látszik igazolni 
az a körülmény, hogy

a nyomozó detektívek a szek
rény fiókjában öt üres mediná- 

los fiolát találtak.
a rendőrorvos vizsgálata még nem 
tudta Hlavecek Vince halálának 
okát megállapítani.

mert az öt nap óta fekvő hulla 
már annyira oszlásnak indult, 
hogy a halál okát csak,a bonc- 
tani és vegytani intézet vizsgá

lata tudja megállapítani.
A rendőrorvosi vizsgálat külsóralmi 
nyomokat nem fedezett fel a hullán, 
de a rendőrség a legerelyesebb nyo
mozást indította meg ennek a felde- 
rtiésére, hogy

miként került a lelakatolt la
kásba a hottteat, űüwmh JúWil- 

meny az is, hogy mikor a detek
tívek Hlavacek saját kulcsát be
illesztették a lakatba, a zár nem 

működött.
Az éjszakai órákban a nyomozó 

detektívek autóján a főkapitány
sággá érkezett Balázs Józsefné és 
Hlavacek anyósa, akiket fíisztics 
tanácsos kihallgatott.

A bűnügyi nyilvántartóból ki

Csáky a Somogyi-Bacsó-iigyben 
nem ad utasítást letartóztatásra

A honvédelmi miniszter nyilatkozata 
a legújabb adatokról

Az utóbbi időben egyre több 
konkrét adat merült fel a Somogyj- 
Bacsó-gyilkosság ügyében, úgyhogy 
az uj katonai nyomozás eredmé
nyesnek kezd mutatkozni. A szo
ciáldemokrata párt vezetősége ré
széről, ahová ebben a tárgyban a 
legújabb adatokat illetően kérdést 
intéztünk, azt a választ kaptuk, 
hogy

az uj katonai nyomozást akkor 
fogják eredményesnek tekinteni, 
ha a tetteseket vagy gyanúsí

tottakat letartóztatják.
Minthogy a legutóbbi adatok a 

szocialisták felfogása szerint alkal
masak egyes gyanúsítottak óri- 
zetbcvételcré, megkérdeztük

Három emberéin
3700 korona miatt

Borzalmasságában páratlan szeren
csétlenség történt a múlt pénteken a 
cinkota—gödöllői helyiérdekű vasúton.

A Szentjakab nevű megállónál fel
szállt a vonatra Kundig Ilona és Manci, 
egy gödöllői földműves két fiatal lánya. 
Mind a kettőn Szentjakabon voltak, ahol 
földjüket kapálták és most vissza akar
tak térni Gödöllőre. A két holység kö
zött mindösszee egy állomás van s igy 
Kundig Ilona — akinek állandó utazási 
igazolványa van — nem váltott jegyet 
kis húgának, bár a jegy csupán 3700 ko

szállt a dektyloszkopus és a lakás- 
bán levő tárgyakon talált ujjlenyo
matokról felvételt készített. Hla/oe* 
cck holttestét beszállították a bonc- 
tani intézetbe.

A késő éjszakai órákban is folyó 
nyomozásról a rendőrség jelentési 
adott ki. mely szerint lehet, hogy 
méreggel elkövetett öngyilkossá^ 
esete forog fenn.

Csáky Károly gróf
honvédelmi minisztert a várható 
fejleményekről és arról, hogy nem 
tartja-e szükségesnek egyesek letar
tóztatása iránt intézkedni. A honvé
delmi miniszter a következőket 
mondotta a Hétfői Napló munka
társának:

— A lefjujabb adatok most van
nak kivizsgálás alatt, igy tehát 
érdemi nyilatkozatot nem tehe
tek. Különben is a nyomozásba 
nem avatkozom. Ufásítást vedit) 
nem adok semmilyen irányban 
sem. legkevésbé letartóztatásra. 
Az Ilim teljes egészében az illeté
kes hatósáy alá tartozik.

ronába került volna. Azt remélte, hogy 
a rövid távolságon nem jön a kalauz. 
Nagy-nevetve mesélte a dolgot Kundig 
Ilona a vonalhun lévő legényismorősé- 
nek. A fiatalember azonban tréfából rá
ijesztett. a leányra:

— ‘Rettenetes nagy baj lesz ebből —» 
mondta —, ha rájönnek a ..bliccelésre*! 
mind a kettőjüket le fogják csukni

Már Gödöllőnél járt a vonat, mikor 
egyszerre belépett a kalauz. A lányok 
nagyon megijedtek. A 13 óvoa Aiuuci a
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Vonatajtóhoz szaladt, líogy klugorjon. 
Nővére B kezét fogta és nőm engodte. 
Kundig Manci valahogy egy kézzel 
mégis kiszakította az ajtót és kihajolt 
Ahogy fejő előrenynlt a rohanó vonat
ból, nem vette észre a közelgő távíró
póznát.

Kundig Manci Irtózatos erővel ütötte 
fejét az oszlopba és velötrázá jajga
tással bukott egy fél lépést előre,

Nővéro annyira megijedt n kiállástól, 
hogy rémületében elengedte u kisleány 
kezét. Egy pillanat múlva

[ a kis Kundig Manci kizuhant a Szá
guldó vonatból, a kerekek alá kc- 

í rillt, melyek aztán felismerj) öleli en, 
j véres tömeggé vágták és lapították.

A pillanatnyi dermedtségbon elfelej
tették meghúzni a vészféket. Kundig 
Hona — mikor látta, hogy húga kiesett

utána akarta dobni magát, azon
ban a jelenlevők visszatartották.
Vár pillanat múlva megállt <* vonat. 

'Kundig Ilona őrült erőkifejtéssel

kitépte magát támogatói karjaiból 
és futva szaladt a pályán visszafelé

Mikor meglátta kis húga irtózatosan 
■zétszaggatott, véres hulláját: Ideg gör
csöket kapott, síkon g ét jajkláltásobban 
'tört ki, a földre vetette magát és cso
móstól kezdte tépdesni 
>O$an beszállították a

h ttját. Uama- 
f<5 városba, ahol

a borzalmas átélés 
elméje clborull

következtében

A gödöllői emberek csakhamar elvit* 
iték a szörnyű hirt a Kumlig családnak.

, J/ífror Kundigné meghallotta a rcf- 
' tcnetcs szerencsétlenséget, kést kerí

tett és felvágta ereit.

A megrendítő hármas szcrencsétlen- 
Bég szomorú szereplőjét, Kundig Ilonát 
felkerestük múlt vasárnap a Rókus kór- 

sulyosbrteg osztályán.
Kundig Ilona az ágyon ült. lmja ku

szán Jógot előre, kábán, mélán, ‘ me
redten bámult a semmibe. Aztán leha
nyatlott. nézése, hátradőlt a párnán. Az 
ápo lónő szerint már visszatért vala- 
jnennyiro lelki egyensúlya.

Reinhardt

CIPŐK

Kérdezgettük, eleinte nem felelt. Az
tán elsírta magát:

— Jaj, jaj, engedjenek a Mancihoz...
•Semmi mást nem beszélt, nőm tud, 

semmire nem emlékszik. Kundig Ilona 
elfelejtette, hogy miért van a kórágyon, 
hogy ml történt, csak azt tudja, hogy 
Mancit valami baj érte, Mancin kell se
gíteni. Halász Ferenc

Hétesztendö az idő
hogy eljár

Hogyan választották meg főpolgármesterré 
1018-ban Bárczy Istvánt

le.

Példátlanul botrányos incidensek kö
zött választották meg szombaton dél
után Jluda pest uj főpolgármesterét, 
Ripka Ferencet. Soha még ilyen hasonló 
jelenetek nem zavarták meg az ünnepé
lyes aktust, mint szombaton délután, 
amikor Wolflék demonstrációja és Si- 
pőcz Jenő tapintatlan üdvözlő beszéde 
percről-percre viharos botrányok szín
helyévé tette az ünnepélyes a-lkalomra 
ömegyttlekozott közgyűlést.

Érdekesnek tartjuk, ha nyolc óv után 
visszapillantást vetünk a legutolsó fő
polgármesterválasztás ünnepélyes kül
sőségeire amikor

1918 április 10-én Bárcz.v István fő
polgármesteri installációja folyt
Bódy Tivadar alpolgármester volt a 

1818. évi főpolgármester választó 
gyűlés elnöke, A jelöltek: Bárczy 
váll, akkori polgármester Springer 
reno, országgyűlési képviselő és liado- 
c.a János udvari tanácsos. A közgyűlé
sen 307 szavazatot adtuk le, amelyből 
Bárczyfa 283, Spingerre 17 és lladoczára 
7 szavazat jutóit.

Az uj iopolgármestor szűnni nem 
akaró, hosszas, lelkes taps és éljenzés 
között vonxilt be a terembe. tíódy Tiva
dar alpolgármester üdvözölto Bárczyt a 
többek között ezeket mondotta:

— Mólypn megindulva és* ffgész' szi
vemben meghatva üdvözlöm méltóságo
dat, immáron Budapest főpolgármeste
rét, üdvözlöm azzal a megnyugtató fel
emelő. tmiatfaí, hogy a tör '.-íjásúg1

köz- 
Ist- 
Fe-

élén állva továbbra ía azzal a lelkes 
odaadással fogja Budapest érdekelt szol
gálni és iatápolni, aminö fanatikus lel- 
kcsodésaol szolgálta a fővárost ezinto 
egy emberöltőn át (élénk tapsi, mint 
kezdő hivatalnok, mint tanácsnok, majd 
12 esztendőn át mint Budapest polgár
mestere. És most, amidőn a polgár 
mesteri székből távozik, úgy érzem kö
telességet teljesítek,

lia az egész közgyűlés nevében (ügy 
van!) Budapest egész polgársága 
nevében (így van!) hálás szeretet
től emlékezem meg arról az üdvös, 
lelkes és csodás munkáról, melyet 
mint polgármester egy évtizednél 

hosszabb Időn át kifejtett.
Az ön nevéhez egész sora fűződik 
nagyszabású alkotásoknak, a ___
és gazdasági intézményekuke, a kultu
rális és népjóléti berendezéseknek és a 
szókesfőváros fejlődését, a polgárok bol
dogulását célzó oly szervezeteknek, ame
lyek Budapestet feljogosítják arra, hogy 
a világ inetropólissL között méltó he
lyet foglaljon el. (ügy van!) Az ön 
nagyszabású és széles látókörű, zseniális 
várospolitikája szinte amerikai tempó
ban siéttottó ennek a városnak a fejlő
dését és 'lia a leiben, bénító vihara vé
gig nem száguld a világon, akkor hálál
ta'’3 SMMWW'nfúrikájának bizonyára 
még sokkal több gyümölcsét látta volna, 
(ügy van!) így is nagystílű alkotások
nak fényes betűivel Irta, be nevét mél
tóságod Budapest történőiébe «• amldöón

Vibrálva, szaggatottan sírta folyton: 
A Alánéihoz engedjenek... A Mancit 
akarom látni...

Azóta, úgy értesülünk, Kundig Ilonát 
már elbocsátották a kórházból. Húgát 
azonban nem láthatja többé, mert a kis 
Manci darabokra tépett testét a múlt 
hét egyik napján átadták az anyaföld
nek.

a
szociális

a polgármesteri szókot'inost egy 
díszesebb állással cseréli föl, 1066 

magával viszi az egész noleárss- 
háláját, elismerését, i<az ís 

sieretetét. (Éljenzés.)
Ijten áldása kísérje méltóságod inunk-, 
ját koronázza siker, nemes törekvésé!' 
Isten éltesse Bdrrzj István főpolgár 
mester urat (szűnni nőm akaró loit.í 
éljenzés és taps.) Iolkes

Bárciy István emolkedett oz.utáu szó 
lásra és többek között ezeket mondotta- 
. 7,.Iu£“1K"m°stőri programot adni 
‘“l.wdonkóppen nagyon nehéz, az es,k 
szakkörben mozoghat, amennyiben a fíb 
városi torvény meghatározza a főpolaár 
mester hatáskörét. A főváros Jövő kö, 
ségi politikájának mogáBapitúsa ezen 
túl mar nem az én feladatom lesz. 
törvényes hatáskörömben készséggel m 
gom támogatni azt a várospolitika; 
irányzatot, amelyet polgármesterré tör 
tant megválasztásom Idején magam elé 
tűztem és amelyet eddigi működésemben 
követtem. Akkor is

az önkormányzati függetlenség az 
erő, magyar nemzeti kultúra és a 
modern demokratikus haladás tet
tekre kész emberének vallottam 

magam.
nyugodt lclkiismorottol mondhatom, bogv 
az is voltam ós az maradok ezentúl is 
hz a mai örvendetes választás részemről 
í!£ra«Í'SniÍnd büos,ú “ PoUármestert 
állástól. Nem restellem bevallani, hogy

“ körülmény némileg megzavarja azt 
az örömöt, amit ina megtisztelő meg
választásom okoz. Polgármesteri műkő- 
dósom elbírálására nem vagyok hivatva 
Azt tudom, hogy nagyot. Jót és szépet 
es okosat akartam minden örömmel 
tudásommal egész telkemmel. Azt is tu
dom, hogy nem minden sikerült úgy 
ahogy szerettem volna. Méltóztassék el
hinni, legtöbb esetben nőm rajtam 
múlott. (Úgy van!)

Aat. azonban nem lehet elvitatni, 
hogy sikerült a városi közigazgatás 
lassan döcögő szekerét nekilendi- 
tenl, az önkormányzati életbe uj 
vert Önteni s az önök segítségével 
komoly, demokratikus és szociális 

várospolitikát kezdeni.
(Úgy van!) Polgármesteri állásomat, ha 
talmamat igyekeztem a város javára 
felhasználni. Magamnak nem kerestem 
soha semmit, sem kittint^éat, sem ci- 
Wt, sem egyebet. (Úgy van!) Az ón 
harcmat becsületesen megharcoltam, a 
Polgármesteri állás tekintélyét és tisztes
ségét híven megőriztem és most tisztán 
adom vissza önöknek ezt az értékes meg
bízást, melyet 12 évvel ezelőtt kaptam. 
(Óriási éljenzés, taps.) Megköszönöm 
ffiépen mindazt a jóságot, jóindulatot, 
bizalmat és támogatást, amelynek kö
szönhetem közéleti pályafutásomnak 
*®g*‘izd°lmesebb, de legszebb korszakát. 
Közhivatali működésem 30-ik évében, 
életem uj korszakának kapuja elé lépek 
Nem tudom mi vár rám azon túl. Csak 
azt tudom, hogy sok küzdés, fáradság 
után elértem annak a hegynek a. tetejé
be, amelynek neve: alkotó munka. Most 
azután nagyot lélékzek b elindulok, 
hogy tovább dolgozzak, tovább küzdjek 
uj állásomban a régi eszményekért: 
Budapest nagyságáért, a polgárság jövő 
érvényesüléséért és boldogulásáért (Nagy 
éljenzés, taps.) De ehez nagy, kemény, 
kitartó, céltudatos és tervszerű munkára 
Van szükség. Ha ehez a nagy munkához 
szükség lesz az én tapasztalataimra, tu
domásomra, segítő közreműködésemre, 
az én szülővárosom sokat ócsárolt népe 
Iránt érzett hűségemre és szorotetomre: 
azt ime, ünnepélyesen fölajánlom, ren
delkezzenek velem. (Peroekig tartó taps 
és éljenzés.)

íme ilyen Volt 1918-ban a íúpolgárme.s 
tér választás. Hogy milyen volt tegnap? 
Azt csak azok tudnák híven elmondani, 
akik tanul voltak az első borzalmas vi
harnak.

k



Budapest, hétfő, július 13. HÉTFŐI NAPLÓ 3

Aki lakást akart 
rekvirálni 

és a börtönben 
kapott szállást

Egy áldetektiv szélhámoskodása 
nerahofícr Vilma keroskedönőt 1921. 

írben árdrágításért elítélték 30 napi el- 
,írásra. Nagyon kétségbe volt esve, mi
kor egy szAp napon h0<iUitott hozzá egy 
úr és így szólt:
_ Mészáros detektivfeliigyelő vagyok 

i. el tudnám Intézni m ügyét...
k közelebbi megbeszélés eredménye 

természetesen az lett, hogy a „felügyelő 
áf pénzt kért. Kétezer koronát, ami 
nem volt kis pénz abban az időben. 
Berghoffer Vilmának nem volt pénzé, 
de megígérte, hogy másnapra szerez. A 
találkozáson azonban még mindig nem 
tudott pénzt szerezni, mire a detektív
felügyelő igy szólt:

— Legalább valamit brtyegkuttsegre... 
kz uszony elökapart a rotikiiljéböl

300 koronát, de most már gyanús lett 
neki ez a magasrangn rondőrtisztvisolO, 
aki ilyon kis pénzekre van szorulva. 
Ezért a harmadnapi találkozásra mar 

igazi detektív kíséretében jött, aki 
távolról ügyelte a tiirtóntendöket.

Az áldetektiv gyanútlanul tárgyalt 
újból az asszonnyal, aki azt mondta, 
lmgv most nála van a 2000 korona többi 
része is. Át is adott 1700 koronát, de

abban a pillanatban, mikor az is
meretlen átvette a pénzt, előlépett az 
elbújtatott rendőr s lefülelte a titok

zatos közbenjárót.
így került Sugár Bernát gépkocsike

reskedő SchirUla büntetőblró elé. De 
nem ismerte cl, hogy rossz szándékai 
lettek volna. , .

— Kérem — próbálta magyarázni —. 
ín a lapokban olvastam, hogy Berghaf- 
frr Vilmát árdrágításért elítélték. Azt 
ii tudtam, hogy elrekvirálják ezért a 
laknsát. Már most

a közelébe akartam csak 
hogy én legyek az. aki 

megkapja.
— És a kétozer korona! — kérdezte a

biró. , t .... .
— Nem kaptam én pénzt — tiltako

zott Sugár —, csak az asszony keresett 
valamit a retikiiljóben s a nagy csomó 
papírpénz akadályozta a k-------------
Megkért tehát, hogy tartsam 
egy pillanatra. Abban 
mikor átvettem a pénzt, 
lektiv ...

De liiába volt minden ... . ,
rázat. az asszony és a detektív Sugár 
ellen vallottak. Védője Lenárt Béla dr. 
azt fejtegette. hogy legfeljebb csalás 
kísérletéről lőhet szó. mert hiszen az 
asszony nem károsodott és nem hagyta 
magát megtéveszteni. A bíróság mégis 
csalás vétségében mondotta ki bűnös- 
uck Sugárt ós öthónapi fogházra, vala
mint fél millió korona pénzbüntetésre 
Ítélte.

férkőzni, 
a lakást

keresésben, 
í a pénzt 

a pillanatban, 
élőugrott a de-

ravasz magya-

IHBflHYHC 
MOl RllHftKELME- 
KŰLtlNLEGESSEGEK
A nagybani eladásból megmaradt orodoti 
angol selytmsierü poplino*, az 

leszállított árban 
kicsinyben (mig a készlet tart) ánmttatnak 

FALUS és FODOR-nál 
Budaneat (Belv.l. IV., Haji u. 1214. Tel.: 190 46

Csehszlovák fürdőhelyekre 
utazók

állandóan legelőnyösebben 
szőrözhetnek bo a

Magyar Cseh IparbanK Rt
V, Nádor ueea 8 *

Átutalások és hitellevelek

Beszélgetés a Somosvi gyilkosság 
volt katonai ügyészével a Kerepesi temetőben
Élni akarok újból csendesen, nyugodtan - Már a Frledrich-perben 
le akarták tartóztatni — Nyomorban él és összetört az egykor 

daliás férfi — Nem tud sehol elhelyezkedni
Tahy Pál dr. százados hadbiró, 

aki a katonai törvényszéken a So
mogyi és Bacsó-ügy első nyomozó 
ügyésze volt, az utóbbi időben 
gyakran szerepelt a parlamenti 
csatákban. A szocialisták vetették 
fel állásától s ítélték el, mert a 
kossáff ügyével kapcsolatban azt ál
lítván róla, hogy azért mentették 
fel állásából s ítélték el, mert a 
gyilkosokat kézre akarta keríteni.

Csáky Károly gróf honvédelmi 
miniszter a nemzetgyűlés nyílt ülé
sén rámutatott arra, hogy Taliy 
Pál hadbiró egy kémkedési ügy 
kapcsán Ítélték el és fosztották meg 
rangjától.

A kerepesi temető egyik eldugott 
részén találkoztam Tahy Pál dr. 
volt százados hadbíróval. Kicsiny, 
virágokkal di szíté tt egyszerű sir 
előtt állott némán kezeit összekul
csolva.

Szomorúan üdvözöltük egymást 
ps ő sírva fakadt.

— Ne vessen meg kedves bará
tom — mondotta.

A fabiztos nem mesv nyaralni
Július utolsó hetében jelenik meg a 14. jelentés

Smith .Jeremiás népszövetségi főbiz
tos egész nyáron Budapesten marad.

A főbiztos nem megy nyaralni,

hanem késő őszig a magyar pénzügyek
kel fog foglalkozni. Mint a legbeavatot- 
tabb helyről értesülünk, a főbiztos most 
megszakítás nélkül dolgozik 14. jelenté
sén, amely junius haváról szól. Ez a je
lentés legkésőbb julius utolsó hetében 
fog megjelenni. A legutóbbi, májusi je
lentés azért késett, mert a főbiztos Genf- 
ben volt.

Az utóbbi időben politikai körökben 
az a hir jelent meg, hogy

a főbiztos és a Takarékossági Bi
zottság között bizonyos ellentétek 

merültek föl.

Táncolni menteni 
a „T7C‘‘be

Jf Terézvárosi Torna Club nagy kártyatornáinak egy 
kis áldozata a bíróság előtt

Színhely a budapesti törvényszék. 
Fejős ogyoshiró tárgyalóterme. Szuro
nyon börtönór mellett áll a vádlott. 
K. L. ügynök, huszonnégyéves, gyorek- 
arcu fiatalember, azzal a bizonyos pesti 
eleganciával öltözve, amely tipikusan 

pesti karaktor uniformisa.
Biró: önt munkaadója, P. E. azzal 

vádolja, hogy tizenegy millióját, amit a 
vevőitől szedett össze, elsikkasztotta. 
Bűnösnek érzi magát!

A gyerek lehajtott fejjel vallani kezd.
— Bűnös vagyok. Szombat volt a zse

bemben volt ez a pénz, amit a heten a 
főnököm vevőitől összeszedtem. Haza
felé menet találkoztam a barátommal, 
aki hívott, hogy

menjek vele egy kabaréval egybe
kötött táncestélyre, amit egy előkelő 

terézvárosi klub rendez.
Szívesen vele mentem. Csakugyan volt 
ott kabaré és tánc is, de közben észre
vettem, hogy az emberek, különösen a 
fiatalok, egy kis mellékterem felé hu- 
Z^^&Utánuktf mentem — folytatta elbe

szélését a vádlott — s egy
nagy társaságot találtam, a terem

ben, amely kártyázott.
Egy darabig néztem a játékot, aztán 
tettem én is. Volt nálam saját pénzem 
is valami, ezzel játszottam kezdetben. 
De vesztettem. Újra tettem, vesztettem.

Észre se vettem a játék hevében, 
hogy már nem a magam pénzével 

játszom.

Mire feleszméltem, már néhány millió 
úszott el a főnököm pénzéből.

Biró: Mennyit vesztett összesen 1 
Vádlott: Három és fél milliót.
Biró: Hát akkor mért ment el oda 

újra, másnap is és harmadnap is, hogy 
az egész pénzt, ami a főnöké volt, el
vesz itsef

Vádlott (halkan): Nem volt más lehe
tőség rá, hogy elvesztett idegen pénzt 
jyótoljam.

I Birő: De volt rá mód, hogy ba már 
| megtévedt, férfiasán bevallja, bocsána-

Szótlanul mentünk egymás mel
lett. ö talán az elhagyott sírra gon
dolt, én a múltat idéztem fel; a da
liás Tahy Pál százados hadbírót lát
tam, aki robusztus termetével, nagy 
lépteivel rengette egykor a hadb:- 
róság folyosóit, akinek dörgő hang
ja nem egyszer ijesztgette még a 
kollégáit is. Az előkelő erdélyi fa
mília sarja ma már nem délceg. 
Aki mellettem megy, az egy szegé
nyes polgári ruhába öltözött össze
tört férfi. Sápadt arcú, remegő kezű 
szerencsétlen, aki talán már lemon
dott mindenről. ” 
lalt:

— Boldogult 
gattam meg. Ö 
Letartóztatásom------ ---------
indult eljárás izgalmait nem birta 
szegény. Itt fekszik... És én... De 
nem tart sokáig... Érzem... Nem 
bírom!... A feleségem beteg. Pénz 
nincs. Elhelyezkedni nem tudgjz. 
Nyomorba élünk... Mit várhatok 
még az élettől*?

Egyszerre megs.zó-

édesanyámat láto- 
is az én áldozatom, 
s az ellenem meg-

amennyiben a főbiztos több intézmény 
leépítését sürgeti, amire vonatkozóan a 
Takarékossági Bizottság — amely leg
utóbb befejezte és lezárta ezévi működé
sét nem tett javaslatot.

Szükségesnek tartottuk, hogy e tárgy
ban a népszövetségi főbiztoshoz közel
álló helyre forduljunk felvilágosításért. 
A következő információt kaptuk:

— A főbiztos és a Takarékossági Bi
zottság között nincs ellentét, mert nem 
is lehet annál az egyszerű oknál fogva, 
hogy

a főbiztos még csak nem is tárgyalt 
soha a Takarékossági Bizottsággal.
— Legutóbbi jelentésében foglalkozott 

ugyan a Takarékossági Bizottság műkö
désével, de csak az események és hatá
rozatok regisztrálására szorítkozott.

— Fényes László az Ön személyé
vel kapcsolatban nyilatkozott.

— Igen — feleli. Tudok róla. De 
ne haragudjon.

Olyant lelkiállapotban vagyok, 
hogy képtelen volnék erre vála
szolni. Idegeim érzem tcljgscn 
felmondották a szolgálatot. És 
nincs jogom erről nyilatkozni. 
Én esküt, fogadalmat tettem. 
Nincs jogom! Érti? Engem már 
a Friedrich pernél is le akar
tak tartóztatni. Én nem tehetek 
nyilatkozatokat. . nu’nf mások. 
És nem is tudok. Én élni akarok 
újból, csendesen, nyugodtan. De 
nem tudom hogyan lesz. Nincs 
munkám... Nélkülöznek... És 

ver az Isten, pedig...

Neki dőlt a temető egyik fájának’. 
Intett hagyjam magára. Elmenteni, 

És a fák dús lombjai eltakarták 
előlem Tahy Pál dr. volt százados 
hadbiró összetört alakját...

rA. E.

tót kérjen és ne fokozza a bűnt, amit el
követett

Vádlott: Annyian nyertek ott, u gon
doltam, hátha én is...

'A vége az lett, hogy mind a tizen
egy milliót elvesztettem.

A főnök és nagybácsi mogorván ki
jelenti, hogy visszavonja panaszát.

Biró (a vádlotthoz): Köszönje mog a 
gazdájának, hogy ezúttal megszabadul 
fl, büntetéstől. Az eljárást beszüntetem. 
És ne kártyázzon többé.

A tárgyalóteremben, az utolsó padban 
ott drukkol a tékozló flu apja. Elnyűtt 
arcú, borostás állu, görnyedt hátú em
ber. Olyan, aki egész életében dolgozott 
fi egy eszménye volt: a becsülete segy 
célja: a családja. Panaszosan mondja 
nekem:

— Tetszik tudni, hol történt a zseren- 
csétlenség: a Szegfű uccában, a Teréz
városi Torna Clubban. Egy volt minisz
ter az elnöke...

— Mi lesz a fiával! — kérdem. Vállai 
von, csüggedten.

— Most kifizetem, amit elkártyázott! 
amennyire tudtam, a felét. De ha mái 
sodszor is megesik, vége. Szegény em
ber vagyok, ezt is sokáig fogom nyögni* 
Amig ilyen klubbok vannak, minden 
apa reszkessen a fiúért...

Ha némelyik 
asszonytudná

hogy néha mennyire nem 
praktikusan vásárol, akkor sok 
pénzt megspórolhatna. — Ne 
hagyja magát félrevezetni s ne 
tartson más kávépótlékot épen 

k> _ olyan elö-

V

• olyan elő-
nyösnek, 

< ■ mint a
> „FRANCI**-ot

r Az igaziAz igazi 
olcsóság 
épen ab
ban az 
utólérhe- 

ktetlen!kia- 
dósságban rejlik, amely a ré
gen bevált „Franckkévé- 
pótl«k“-nak a kávédará- 
lóval mint VÚdjcgy speci
fikus tulajdonsága.
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Gróf Bethlen a nyár 
végére terveit nagy 
propaganda útját

Hz országos kövút célját az egységespárt vidéki 
szervezeteinek kiépítése — ősszel aktuális lesz 

a kormány rekonstrukciója

„Fegyverszünet" a Somogyi-ügyben

H. miniszterelnök vasárnap 
Gödöllőre utazott

— Mi 
táti azt

az uj 
fölélő

még várunk egy ideig, lia az- 
tapasztaluók, hogy

nyomozód sem produkál meg- 
eredményi; összchlvatjuk a 

Házat.

nyilvánosság előtt tegyük szóvá

A nemzetgyűlés pénteken három
hónapos nyári vakációt kapott: a leg
közelebbi ülés október 14-én lesz, ha 
ugyan Időközbon az ellenzéki pártok 
nem fogják u Házat összehivatni, amire 
nz uj házszabályok is módot adnak, 
amennyiben a parlamentet W kor
mányzói kézirattal, hanem Ház-határo
zattal napolták el, A politikában tehát 
nagyobb esemény — legalább egyelőre
— nem vérhűtő. A pártok vezetői és 
közkatonái egyaránt elutaztak Buda
pestről: egyik a kerületébe, másik kül
földre, vagy a vidékre nyaralni. A va
káció három hónapjából legalább kettő 
n pihenésé.

Politikamentes volt a vasárnap is, 
egyetlen gyűlés sem volt a főváros
ban, sőt « politikusok közül Is csak 
egy-kettő tartózkodik Budapesten.

A pártok közül egyedül a Demokra
tikus Szövetségből alakult Kispolgárok 
Országos Pártja készül a nyár folya
mán politikai akcióra. Szilágyi Lajos 
ugyanis kijelentette munkatársunknak, 
hogy pártjának képviselőtagjaival rö
videsen megkezdi az országos szervez
kedést. . : ,

Teljes csend honol a szociáldemokra
ták Erzsébetköruti párthelyiségeiben is. 
A legközelebbi heteket a szocialista 
képviselők is a pihenésnek szentelik. 
Esztergályos János például 'havai gya
log fogja körüljárni a Balatont.

A nyári hangulat az egész vonalon 
háborithatatlannak látszik, azok azon
ban, akik ismerik a politika szeszélyeit, 
azt jósolják, hogy

n pihenés három hónapja nem lesz 
zavartalan.

A henlzetgyíilés ugyanis Uífy oszlott 
szét, hogy megoldatlanul hagyott maga 
mögött két Igen fontos kérdést: a vá
lasztójogot és a Somogyi—Bacsó-ügyet. 
A választójogi törvényről minden olda
lon azt állítják, hogy papiros-intézmény 
marad, amelynek alapján Magyarorszá
gon soha választani nem fognak, mórt

az általános, egyenlő és titkos vá
lasztójog kiharcolásáért fenn lobog 

a zászló.

De a Somogyi—Bacsó-ügy még sok vi
hart és szenvedélyt fog fel korbácsolni. 

Általános feltűnést keltett ugyanis, 
hogy a szociáldemokraták a nyári szü
lét előtt ?M?m tartották szükségesnek 
még egyszer szjóvú tenni a Somogyi-ügy 
lejlwnényoit. Erro vonatkozóan

GYÖRKI IMRE,
1 szociáldemokrata párt egyik vezető 
ingja a következőket mondotta a Bét
ől Napló munkatársának:

— Téved, aki azt hiszi, hogy feladtuk 
l harcot a Somogyi— Bacsó-ügy kivizs
gálásáért.

Parlamenti csatánk csak szünetel. 
Fegyverszünet ez, amely pár hét 

múlva véget ér.

•s

HŐI KALAPOKAT 

az „OKISZ* tajyoK 
családtagjai részére 
20% Kedvezmény
űvel adunk. Férfi és 
női k*1ap|avitasokit 
és Átalakításokat 8 
nap alatt cszkflz- 
iünk nagyon szépen 

Kalapipari és 
Kereskedelmi Rt.

Buda,vi. O.De<47 
l.'agymezd ucca én 

Pvár ucca ItOzött

hogy a nyilvánosság előli tegyük szóvá 
sérelmeinket.

Bár a Ház Összehívására megvan a 
lehetőség, erre négy-öt héten belül 
egyik párt sem gondol.

Bebizonyítom, hogy ártatlan 
vágyót 

mondja Dolowschiák Ügyész
Látogatás a felfüggasztatt ügyész lakásán

Pesthy Pál igazságügyminiszter
— mint ismeretes — csütörtökön 
Dolowsvhiák Mihály ügyészségi al- 
elnök ellen fegyelmi vizsgálat meg
indítását rendelte el és annak be- 
fejeztéig állásától felfüggesztette. A 

‘felfüggesztéssel -'kapcsolatban min
denféle hTítelf ,xkápthk ''szárnyra', 
miért is munkatársunk felkereste 
Dolowschiák ügyészt, hogy tőle ez 
ügyben felvilágosítást nyerjen.

A Retek ucca egyik kis negyedik 
emeleti szerény berendezésű lakásá
ban lakik Dolowschiák Mihály. 
Kopogásunkra elősiet. Az egyéb
ként daliás termetű ügyész az 
utóbbi napokban teljesen összerop
pant. Arca sápadt, egész megjelené
sén valami nagy, fájdalmas szomo
rúság vonul végig. Hangja is re
meg. mikor beszél:

— Nem akarok nyilatkozni — 
mondja —, hátha ezért is fegyelmit 
kapok.

— Nem. nem, az istenért! — szól 
közbe ijedtarcu, kisirtszemü hölgy: 
a felesége.

A Valérla-kávéháx ünnepli 
és szeretetadományokkal 

látja el Márfflékat
Züchár táblabiró most hallgatja 

ki a halálraítélt Márffy és társai 
bejelentett allbitanuit A kis terem, 
ahol a kihallgatások folynak, alig 
bírja befogadni az érdeklődőket. 
Mindennap, amikor Zacliár csak 
tárgyal,

megjelenik Kitez-huszönöt Mai 
fiú, valamennyien húsz év alatt 
s az izzó teremben lankadatla
nul végigülik a kihallgatások 

öt-hat óráját.

lelkesen nézik vezérüket, 
Marosit, tízdsz

Közben lelkesen nézik vezérüket, 
Márffyt és társait, Marosit, Szász 
Józofet, Horváth-Halast és Várnát. 
akik a vádlottak padján, szuronyos 
őrök között ..szenvednek az ébredő 
eszméért".

.Mert, az a Valérta-faivéhdz törzs- 
közönsége, Márffy barátai és hívei,1

Beavatott kormánypárti körökben 
úgy tudják, hogy az egységespárt sem 
tervez semmiféle politikai akciót, a nyá
ron. A párt vezére, Bethlen István gróf 
miniszterelnök ugyanig legalább hat hé
tig tartózkodni fog mindéit nagyo 
szabású politikai tevékenységtől.

A miniszterelnök, aki

vasárnap reggel családjával Gödöl
lőre utazott, ahol négy napig a kor

mányzó vendége les

csütörtökön nőm tér vissza a fővárosba, 
hanem továbbutazik ínkc-pusztára, bir
tokára, ahol négy hétig fog tartózkod
ni. Búr a miniszterelnök további pro
gramja nincs megállapítva, az egyik 
vidéki kormánypárt', lap tudósi tusából 
politikai körökben arra következtetnek, 
hogy

Bethlen István gróf miniszterelnök 
augusztus második felében és szep
tember végén vidéki körutat tesz az 

országban.

Az utazás célja; propaganda az egysé
gespárt vidéki szervezeteinek kiépítésé
re. Ezzel az utazással máris messze
menő terveket, hoznak kapcsolatba; a 
kormánypárt kiszélesítését liberális és 
szabadelvű alapon, továbbá a kormány 
rekonstrukcióját. Mindezek azonban 
még a távol titkai. Tény egyelőre csak 
az, hogy a nyár hangulata ráült az 
egész politikára.

— Igazán nem is értem, hogy tör
tént — folytatja Dolowschiák 
ügyész —í hétrftn nem mentem be 
az irodába, mert megkezdtem sza
badságomat. Egyszeresek olvasom 
a lapokban, hogy felfüggesztettek 
állásomtól. Nem tudtam elhinni, 
mert éri scmtni értesítést erről nem 
kaptam, sőt mindmáig sem jött meg 
az értesítés, tehát nem is védekez
hetek, mert nem tudom mivel vá
dolnak.

— Egy tény, hogy azok az alap
talan híresztelések, mellyel velem 
és dr. Erdős Ferenccel kapcsolatban 
elterjedtek, megdőltek, mert maga 
az igazságügyminiszter jelentette 
ki. hogy ezek valótlanok.

— Deliktum tehát nincs és hogy 
mik azok az etikai okok, amelyek 
inkriminálhattak, nem tudom, te
hát nem is védekezhetem ellenük, 
de nem is akarok itt védekezni. 
Majd a fegyelmi biróság előtt fo
gom megvilágítani a helyzetet és 
bebizonyítani, hogy ártatlan va
gyok. 

— az iskola padjairól alig szaba
dult kisfiák, akiket-ez az exaltált és 
nagyzási hóbortban szenvedő bank
fiit! „beavatott a politikába", akikkel 
„nemzetvédelmi osztng“-ot csinált 
és vérbiróságot alapított. Ezek nőm 
ábrándultak ki belőle és még min
dig a vezért tisztelik benne.

Márffy pedig érzi, hogy ismét 
csapatai szeme előtt áll s minden 
szava, mozdulata noklk szól, a Va- 
lériu-kávéháznak. Kifogástalan 
szürke zakkójának szivarzsebéből 
magasan kandikál elő a hófehér 
zsebkendő, arca mindennap frissen 
borotvált, fehérneműje kifogó‘.ta
lmi. Kissé megsápadt talán a bör
tönben, de régi fölényét nem vesz
tetté el. udvariasan mosolyogva be
szél a bíróval, keményen kérdezi a 
tanukat, baráti és parancsnoki kéz
legyintéssel üdvözli a „fiukat". Mel-1

lelte — u kozben-közheu ülő őrüUi 
nem számítva — Szász József ül! 
keresztbe két lábát, - fe/iérhLl?11 
félcipő van rajtuk — ma is 
kivasalt, kínosan elegáns 
ahogy mindig ismerték a Valér?-1’ 
bán. Marosi sem változott „ 
meglátszik rajta a drogiistaS? 
de o is nagy gonddal öltözköa-i d’ 

kis Rado-gyerek, — ő egészenTid 
al“kul,t... “*• szürke daróevászonh! 
van öltözve, — de hát ő éti ’3 tartozott a Valériabeli jfe" 
hoz . Bezzeg Horváth-Halas ési,’ 
Ionosén Varga József már S 
top , — Vargán meg éppen líu eipo feszit , kis fekete ango" &' 
SZU oynn ápolt, mintha minden® 
babely járna be hozzá a cellái**

A szombati tárgyalás után a váli 
lottak egyenként szivárogtak ti 
^1tztr?í2?kkeI’ nz előszobába 
csak Murffy maradt benn és Védőié 
íick magyarazgatott sokáig. 
Be a dr főügyész utánuk sietett , 
buknak s

akkor ért az előszobába, amikor 
a Valéria-kávéház szeretetado 
mányait osztogatták ki a bom

ba vetők között.

persze - 
noha a derek barátok nagyon mél- 
tatlankodtak s követelték, hogy a 
főügyész vizsgálja csak át a csoma
gokat. nincs bennük bomba.

De há t a csomagküldésnek más a 
módja és vissza kellett szépen 
rakni a hatalmas kenyerekéi, olda
lasokat és süteményeket. De őzt 
nem tilthatták el a Valéria derék 
törzshadának, hogy lelkes üdvözlé
seket és biztatásokat ne intézzen a 
vezérhez:

— Ne féljetek! Már nem tart so
káig...

azonnal beleavatkozott,

Rákóczi-ut 74

Prágni Kemény

Dupla gallér
jó minőségű, legdivatosabb

12 ,900 K

Legnagyobb vAlasztéKú

Divat bőröv
21.000 K

Divatbot
28 .OOOK

Férfi

Fürdő-trikó
fehér széllel

39 OOO K

Rays-mellű

Feliér ing
2 gallérral

79-000 K

Mo,ó 

Bőrkeztyü 
.sárga é» fehér, garantált jó minőség'*

119 ooo K

Bérétvás Pasztilla legmakacsabb fejfójóst elmulasztja
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KőszőntjQk 
az „Ujság“-ot

Különös meghatódottsággal áll
tam mea reggel szokott újságáru
som kirakata előtt, amikor, a fővá
rosi lapok közt megláttam az „Uj- 
ság"-ot. Nem változott semmit, leg
alább első tekintetre nem, S talán 
csak az volt szokatlan, hogy régóta 
nem láttuk és valahogyan hiány
zott, És most, hogy újból látható, 
örvendtünk a viszontlátásnak Éu 
is, más is, mindenki.

Ahogyan ott álltam az Újságárus 
kirakata előtt, az emberek, akik a 
reggeli órákban korán kelnek és 
sietnek, most megálltak egy pilla
natra velem együtt és nézték, kö
szöntötték az „Ujság"-ot és megvet
ték. Mindenki megvette. Talán nem 
is kíváncsiságból, talán nem is 
azért, hogy elolvassa, hanem, hogy 
cltegye emlékül, mert amint ott fe
hérlett az „Újság" az újságárus ki
rakatában, úgy beszélt, mint egy 
eleven memento, amely bekiabálja 
a kérkedő, a hitet vesztett emberek 
leikébe: van feltámadás.

És jól esett hinnünk benne, ami
kor láttuk az „Ujság"-bt, És min
denre gondoltunk akkor, minden 
eszünkbe jutott, ami szép volt, vagy 
ami fájt. A múlt sok esztendeje és 
a legutóbi hat hét. Minden. És aho
gyan néztük, egyszerre csak elfeled
tünk mindent, ami fájt és köszön
töttük a régi szeretettel az „Újság"- 
ot és megvásároltuk.

És úgy éreztük, amikor kezünkbe 
vettük, mintha tegnap is olvastuk 
volna. Mintha nem lett volna az 
utolsó hat hét s mintha az „Újság" 
„Az Újság" lenne ma is. És talán 
nem is történt semmi. Talán csak 
egy csúnya álom volt, mert hiszen 
nini Kóbor Tamás szellemes „Ro
vásba ott díszeleg a lap élén és ha 
fordítunk. Vulpes bátyánk „apai in
telmei" kedvesen hívogatnak s az 
öreg „madár, bácsi" sem- feledkezett 
meg rólunk. r

Valóban mind itt vannak: A jó 
öreg Lloyd George, Herczeg Géza 
szellemes bécsi levelei, Szöllösi 
Zsiga Pesti kistükre. Pünkösdi An
dor szép krokijai, Bagyő finoman 
cizellált politikai karcolatai. Nádor 
és Lestyán szenzációs riportjai.

Na! Nem) Csak álom volt a hat 
hét. Rossz, 'csílnya álom. Hiszen a 
Sphinx se maradt el. Megdörzsöl- 
iük a szemünket, hogy tisztábban 
lássünk. És csak azt nem értjük, 
miért kérdi ma a Sphinx: Egy na
pos gyermek tud már kérdezni)

Hát mégsem csak egy csílnya 
álont volt az egész? Inkább csúnya 
valóság? „Újság"! „I. évfolyam, 1. 
szám". Ez tévedés. Hiszen a Gajár.1 
Ödön Az Újságjának sok évtizedes 
múltja volt. Vagy az „Újság" ‘nem 
.Az Újság? Formailag talán nem, 
de a toll, melyet, visszakapott az 
..Újság" csak „Az Újság" nemes 
tradícióiból táplálkozhat.

Am nem politizálunk. Videant 
consules. Nem ránk tartozik. Mi 
úgyis mint kartársak, úgyis mint 
olvasók, úgyis mint „Az Újság" 
szellemi neveltjei a változatlan régi 
szeretettel köszöntjük feltámadásá
ban az „Újság"-öt.

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

vidékre bérmentvo küldünk I 
(kivéve rizs és cukor után)

Vass ministerelnSkhelyeltes 
a rokkantkérdés megoldását 
legfőbb feladatának tekinti
A napokban jelenik meg a népjóléti mlnlster ren
deleté a rokkantjárulékok felemeléséről - Ősszel a 
Ház a rokkanttőrvénvt és a költségvetést tárgyalja

Vass mlnlster nyilatkozata
Bethlen István gróf íumiöztcreluök 

távollétébcu továbbra is a kormány
elnöki teendőket Pasa József népjóléti 
miniszter látja el, aki ilyen körülmé
nyek között legjobb esetben is csak 
augusztus második felében mehet sza
badságra.

Vass József miniszterelnök* 
helyettes,

akit legközelebbi terveiről megkérdez
tünk, a következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Egyelőre csak az adminisz
tratív teendők érdekelnek, ame
lyek igénybe veszik időmet. E/w/í/c 
legfőbb feladatomnak a rokkant

kérdés megoldását tartom.
— Bár a pénzügyminiszter ur 

már a Ház elé terjesztette a rok
kantadéról szóló törvényjavasla
tot, én addig is, amig ez a kérdés 
törvényhozási utón rendezhető 
lesz,
szükségesnek tartottam rende

leti utón intézkedni.

Legfeljebb tiz évi (egyházzal 
büntethetik meg Kosztka Istvánt 

Hétfőn lesz a Kosztka—Valérlán-ügy főtárgyalása 
Csütörtök előtt nem lesz ítélet

Múlt év tavasza óta nem felej- 
tette el Budapest azt a véres sze
relmi hátterű tragédiát, amely 
Kosztka István dr. királyi kincstári 
jogügyi tanácsos és Valérián Zsig- 
mond alezredes között lejátszódott. 
Régi jóbarátok voltak., a tragédia 
hősei — az alezredes évek óta járt 
lel Kosztkáékhoz és udvarolt az 
asszonynak, noha neki magának is 
szén, fiatal felséfje volt. Eleinte nem 
volt semmi baj, a Kosztka-pár sze
rette egymást, de aztán az évek el
vitték a szerelmet s az asszony 
egyre, inkább az alezredes felé haj
lott. Ez időtől kezdve Kosztkáéknál 
állandósultak a családi jelenetek, 
már-már válásra került a sor, de 
aztán újra kibékült a házaspár. Egy 
heves összeveszés után a férj tele
fonon felhívta a feleségét, meg- 
kapta az összeköttetést, de

— Az a rendelet em, amely a rok
kantkérdésnek egyelőre ideigle
nes megoldását célozza, már elké
szült, keresztül is ment a minisz
tertanácson, úgyhogy a napokban 
megjelenik a hivatalos lapban. 
Ez a rendelet lényegesen felemeli 
a rokkantjárulékokat, némely eset
ben több mint száz százalékkal.

— Tudom, hogy ez téves. Ezért 
készüli a rokkanttörvény, amely 
remélhetőleg tökéletes megnyug
vást fog eredményezni.
Arra a kérdésünkre, hogy a parlament 

őszi munkarendjéről történt-e már gon
doskodás — a helyettes miniszterelnök 
igyr felelt:

— Ősszel a nemzetgyűlés első 
feladata a rokkanttörvény meg
szavazása lesz. Ezt követi a már 
benyújtott költségvetési törvény
javaslat tárgyalása. Minthogy a 
költ?*—"<és vitája az ügy termé
szeténél fogva hosszú lesz, nagyon 
korai volna arról nyilatkozni, 
hogy milyen törvényjavaslatok 
követik majd egymást a Ház 
napirendjén.

a tragikus véletlen úgy akarta, 
hogy egy harmadik vonal is 
kapcsolva volt az asszony 
telefonjával. Kosztka István 
dennedten hallgatta a beszélge
tést — a barátja, Valérián al

ezredes beszélt az asszonnyal
s a szerencsétlen férj úgy értette a 
beszélgetést, hogy az alezredes éppen 
szökésre beszélte rá az ő asszonyát. 
IVJőrülten rohant Valérián Zsig- 
mond lakására. A Rokk Szilárd uc
cában találkozott ellenfelével, akit 
felesége csábítójának tartott és rö
vid szóváltás után

eldördült Koszi ka revolvere s 
az alezredes holtan maradt az 

aszfalton.
Ez volt az előzménye annak a fő- 

tárgyí láynak, amelyet hétfőn reg- 
ael kilenc órakor nyitnak mea a 

budapesti büntetőtörvényszék cs- 
küdtszéki termében, ugyanott, ahol 
az elmúlt héten elhangzott a hálá
ló* ítélet Lédererné felett. De ezút
tal nem olyan súlyos a vád. Ar, 
ügyészség csak a büntetőtörvény-* 
köryv 281. §-ába ütköző erős felin
dulásban elkövetett szándékos em
berölés biirleltével vádolja Kosztka 
István dr-t —

ennek a bűncselekménynek pe
dig maximális büntetése tiz 

évig terjedhető fegyház.
Ha azonban a bírság bebizonyi- 
tottnak találja, hogy a megölt 
Valérián ezredes részéről Kosztkát 
valóban súlyos sérelem érte, akkor 
az ügyészség által megjelölt parag
rafus értelmében legfeljebb öt évi 
börtönt kaphat a vádlott. Ez a bün
tetés is leszállítható enyhítő körül
mények esetén, sőt ha a bíróság a 
92. §-t alkalmazná ha nyomaté
kos vagy nagyon nagyszámú eny
hítő körülmények vannak, akkor 
fogházbüntetéssel is szabadulhat 
Kosztka. Ilyen módon

nincs kizárva, hogy a már több 
mint egy éve vizsgálati fogság
ban levő vádlottat, enyhe bünte
tés esetén, az ítélet kihirdetése 
után nyomban szabadlábra is 

helyezik.
Az ügyet különben maga Langcf 

Jenő dr. kúriai biró, a budapesti 
büntetőtörvényszék elnöke vette 
magához. Ö fogja vezetni a fő tár
gyalást, míg szavazóbirái Kilb La
jos dr. és Paulay Gyula dr. lesznek. 
A vádat Felföldy Elemér dr. ügyész 
fogja képviselni, mig a védelmet 
Désy Géza dr. ügyvéd látja el.

A főtárgyalás iráni természete-; 
se 11 óriási az érdeklődés. Erre való 
tekintettel Lángéi* Jenő dr. jegye
ket, adott ki s persze, csak ilyen, 
belépőjegyekkel lehet, bejül ni a fő
tárgyalási terembe. De a budapesti 
szépasszonyok minden tülekedése 
hiábavaló.

erre a főtárgyalásra sem kap
hatnak asszonyok jegyet.

Egyébként a tanács úgy tervezi* 
hogy körülbelül négy nap alatt le-, 
bonyolítja a főtárgyalást. Ezek sze
rint csütörtök előtt Ítéletre néni 
kerülhet sor.

Kézfertőtlenítésre nélkülözhetetlen a

Példátlan 
árlsszáMás 

nyári divatcikkeikben I 
Használja ki tehát ezen kedvező

alkalmat!
Divateponzsok, duplaszeles . . . 26.900
Csíkos marokénok.................... 36.900
Nyári jó mosókelmék................. 13.000
Foulard ruhaselymek, gyönyörű

mintákkal .................................. 139.000
Crepc de Chinék, jó minőségben . 139.000 
Nyers selymek, kitünően moshatók 79.000 
Crém nyári szövetek................. 98.500
Crém finom köppenykelme, 130 cm 175.000 
Divatoslpke, gallér és zsabó . . - 29.000 
Kalapszalagok, gyönyörű színekben 12.000 
Sífon, jó minőségű .................... 13 900
Frottiermintás fürdökelme, 150 cm 169.000 
Nyári flanelltakaró, gyönyörű

mintákkal..................................195.000

Óriási mennyiségű maradék 
feltűnő olcsó áron

KLEIN ANTAL
dlvatíruháxéban

Klrtly ucca 53 (Akácfn úcca sarok)

Púrtos. Grosz és Tsa
V, Erziébe t-tér 19. Nirvválaszték: Libéria, rendör- 
ségi, tfltoltó, kömAIIIÜSi, és kocsipösztokban
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Hl EK Éjszakai pofozkodás 
az Eötvös^utcábanNégy ember véres utcai 

túmadúsa
Leütötték éa össxerugdcsták 

áldozatukat
A Madách uccában, vasárnapra 

Mrradó éjjel a járókelők egy bor
zalmasan összevert embert találtak 
eszméletlen állapotban. Az előhívott 
rendői* mentőkért telefonált, akik 
azonban nem tudták eszméletre kel
teni az összevert embert, ellenben a 
zsebében talált iratok alapján meg
állapították. hogy Benedek Vince 
Ferencnek hívják, 21 éves volt ma
gántiszt viselő. jelenleg munkás. A 
Dologkórházba szállították, ahol az 
orvosi vizsgálat megállapította, 
hogy Benedek sérülései súlyosak sőt 
cici veszélyesek. A rendőrség vasár
nap három ízben kísérelte meg ki
hallgatását, ez azonban eddig nem 
sikerült, mert Benedek még mindig 
nem tért magához.

Vasárnap délután egy rendőri fel
ügyelet alatt álló nő jelentkezett a 
főkapitányságon és elmondotta, 
hogy látta, amint Bendeket négy 
ember megtámadta, akik bői okkal 
és hoxerekkel összeverték őt és ami
kor eszméletlenül esett a földre, 
iisszerugdosták és sarokkal rátipor
tak.

A rendőrség erélyes nyomozást 
indított a tettesek kiderítésére.

— Halálozás. Schollz Gusztáv a 
bánynkcriilel evang. c.gvház nyug- 
püspöke, a főrendiház tagja, folyo 
hó 12-én este lel 7 órakor rövid szen
vedés után 83 éves korában elhunyt. 
Temetése szerdán délután 3 órakor 
lesz a várbeli evangélikus templom
ból a farkasréti temetőbe. Halálát 
gyászolják a Sclioltz—T«>lh, ’
SzteQo - Markó stb. iániiHiák. ’

— Arad, C’sanád, Torontói egyesített 
vármegye bőségéről biztosítja a kor
mányzót. Makóról jel mtik: Az állandó f 
választHiánynak az » jaVíUjJntn,, ajuc- 
lyet Árud, Csanád és Torontói egyesí
tett váriűegyo I’urgly Emil főispán el
nöklete alatt, tartott törvényhatósági bi
zottsági rendkívüli közgyűlésén egy
hangú lelkesedéssel fogadtak el, ki
mondja, hogy a vármegye, közönsége a 
kormányzó iránti törhetetlen hűségé
nek. hódolatának és ragaszkodásának nd 
kifejezést s felháborodással kiséri azt, az 
eléggé el nem ítélhető próbálkizást, 
amely szontségtelen szóval és vakmorő 
tettel igyekezett, a •magyar erőnek meg
testesítőjét a politikai vitába bevonni. 
A közgyűlésen, amelyen a törvényható
sági bizottságok csaknem teljes szám
ban jelentek meg, Radoosay László tör
vényhatósági bizottsági tag tartott 
nagyhatású b szédet az állandó választ
mány javaslata mellett. A bizottsági ta
gok lelkes éljenzéssel és felállással tün
tettek a kormányzó mellett.

— Caillauxt szenátorrá válasz
tották. Párizsból jelentik. Cail
laux pénzügyminisztert a Sarthe 
megyében 641 szavazattal <870 sza
vazatból szenátorrá választották.

— Az (IMIKE gyermeknyaraltatása. 
Már hetedik esztendeje, hogy dr. Weil- 
ler Ernőnek, az, Orsz. Hagy. Izr. Közmű-- 
volődési Egyesület agilis iigyv. alelnö
kinek sikerült az OMIKE gyermek- 
nyaraltatúsát megszervezni és évente 
közel ezer .gyermeket vidéki családok
nál elhelyezni. A rendkívül nehéz gaz
dasági viszonyok ellenére az akció veze
tősége az idén is szép eredményeket 
tudott elérni. Már elindultak az első 
transportok. Ariul, Nagykőrös, Heves, 
Jászárokszúlíús, Moson-Magyaróvár, Kis
kőrös. Hódmezővásárhely, Dombóvár, 
Bonyhád, Aszód és Sárvár zsidó csa
ládjai az idén 500 gyenge fővárosi gyer
meket látnak vendégül. Különösen szép 
példái mutatott az elszakított Arad zsi
dósága, amely a szolidaritás érzéséből 
fakadt áldozatkészséggel dr. Vágvölgyi 
Lajos, főrabbi kezdeményezésére 86 
gyermeket hívott meg nyolc heti üdü
lésre. A gyermeknyaraltatási akció 
munkájában különösen Slrrn Samu, 
udv. tanácsos, dr. Bacher Vllinosnó és 
Kulincr Gyula, elnökök vesznek tevé
keny rószt.

— Bárhol elzálogosított arany-, pla
tina-, briliáns- és ezüsttárgyait kiváltja 
ég azokra mindenkor három-, Illetve 
kéthavi váltóhitelt folyósít a Róth Bank 
iVáltó-Osztilya, Budait, vL Vilmos 
MM* «♦ AitRitM Ara

kocsi állt. A 
jövő urnák sze- 
az esőt és nem

és odakiáltott

kocsi túlsó ol- 
beszállt a ko- 

egyikük durva hangon

Tragikomikus csattanóval vég
ződő botrány játszódott le a vasár
napra virradó éjszakán.

A késő éjszakai órákban kijött a 
Pátria-kávéházból egy ur és a zu
hogó esőben átfutott az Erzsébet 
körúton az Eötvös ucca és Király 
ucca sarkán levő bérkocsi-állom.ás 
felé, hogy kocsiba üljön. A standon 
csak egyetlenegy 
Pá tri a-kávéházból 
mébe verte a szél _  __ ___
vette észre, hogy a kocsi túlsó olda
lán már áll két férfi 
a kocsisnak:

— Halló, konflis!
Ebben a percben a 

dalán álló két férfi 
csiba és 
kiáltotta:

— Nem látja, hogy már foglalt, 
szemtelen fráter!

A Pátria-kávéház felől jövő ur 
most már közvetlen közelébe ért a 
kocsinak, odalépett a két férfihez és 
erélyes hangon kikérte, hogy sérte
gessék, mikor semmi rosszat sem 
követett el.

A kocsiban ülők erre kiugrottak 
és egyikük rátámadt áz ártatlan 
emberre:

— Szemtelen zsidó, takarodj in
nen, mert fölpofozlak.

A megtámadott ember erre szó 
nélkül hatalmas pofont mért le a 
zsidózó arcára, akinek társa is se-

— Meg akart halni, mert a fele
sége nem vált el tőle. A kőbányai 
alsó pályaudvar közelében Szolga 
József 28 éves szobafestő a robogó 
vonat elé vetette magát. A vonat
vezető az öngyilkos szándékú kisér- 
Jétet kellő.iddőbcn -. észrevette és
sikerült a vonatot megállítania még 
mielőtt szerencsétlenség történt 
volna., A vonatvezető az utasok se
gítségével a vonatra helyezték az 
öttffy i 1 kos jelöl fc'f, "‘akti ‘'Pestért átad
tak a rendőrségnek. Szolga a ki
hallgatása alkalmával elmondotta, 
hogy azért akart öngyilkos lenni, 
mert a felesége nem akart tőle el
válni. Saját érdekében őrizetbe 
vették.

— Helyreigazítás. Soltész István fő
hadnagy úrtól a következő levelet vet
tük: A Hétfői Napló tek. szerkesztő
ségének. Budapest. F. hó 5-én megjelent 
a lakásomon Halász nevű tudósítójuk 
h arra kért, hogy nyilatkozzam a So
mogyi--Bacsó ügyről, illetőleg azokról 
a hírlapi támadásokról, amelyekben az 
utóbbi időben a Népszava s általában a 
liberális sajtó részéről részem volt. Erro 
a tudósítójuknak — sógoraim jelenlété
ben — kijelentettem, hogy 3 okból nem 
nyilatkozom és pedig: 1. mert katonai 
kötelékbe tartozom s igy tiltva van hír
lap utján való nyilatkozat, 2. -nert egy 
folyamatban levő ügyről van szó s vé
gül 3., mert, amennyiben az előbb emlí
tett 2. ok fenn sem forogna, akkor sem 
bocsátkoznék vitába Fényessel, mert az 
ő részére nincsen szavam, legfeljebb a 
kutyakorbács. Ez n tény, a cikk többi 
része tudósítójuk agyában született, lég
iiül kapott valótlanság. Ezen soroknak, 
melynek közlésére a levél írója felkért 
bennünket, készséggel adunk helyet és 
eliez a cikk Írója csupán azt a megjegy
zést fűzi, hogy a cikkben foglaltakat, 
amelyek a főhadnagy urra egyáltalán 
semmiféle sértést nem tartalmaznak, 
amolyeket tehát tulajdonképpen helyre
igazítani nem is tart szükségesnek, tel
jes egészében fenntartja.

— Caillaux feleségét súlyos autó
baleset érte. Angersböl jelentik: Sú
lyos baleset érte Caillaux pénzügy
miniszter feleségét, aki autón Sarthe 
megyébe indult, hogy a választás 
eredményét megtudja. Kocsija neki
ment egy fának, ő maga pedig az 
útra zuhant. Az esés folytán jobb 
csípője kificamodott, medencecsont
törést szenvedett és orrán, állán. 
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gitségére sietett. Parázs botrány 
keletkezett volna, de a kocsis le
ugrott a bakról és a kiáltozás za
jára odasiető rendőrőrszem segítsé
gével szétválasztotta a dulakodókat.

Most már hiába zuhogott az eső, 
a három férfit bekísérte egy kapu
mélyedésbe a rendőr, előkerült a 
notesz és igazoltatta a verekedőket. 
Először a pofozkodó került sorra: 
Németh József 38 éves katolikus 
vallása, budapesti születésű keres
kedő. Utána a kocsiból kiszállt zsi- 
dozó jött sorra, aki tulajdonképpen 
a botrány okozója volt. Neve: ér
József, foglalkozása: magántiszt
viselő. születési helye: Budapest, 
születési éve: 1889 — hangzottak a 
feleletek a rendőr kérdésére. Azután 
még egy kérdés:

— Vallásai
Az éjszakai botrány megpofozott 

hőse egy pillanatig sem habozott, 
kivágta a feleletet:

— Izraelita.
A lezsidózott Németh 

ismét felemelte a kezét 
kező pillanatban újra . 
tant volna, a rendőr azonban meg
ragadta a karját és megakadályozta 
a további pofozkodást.

A jegyzőkönyv bejegyzése után a 
botrány szereplői eltávoztak az 
Eötvös ucca sarkáról, mely egy 
esős éjszakán tanúja volt annak, 
hogy a pesti zsidónak mégsem jó 
antiszemitának lenni.

József erre 
és a követ
pofon csat-

mellén megsérült. Kórházba vitték, 
ahol azonnal műtétet hajtottak 
végre rajta. Sérülései súlyosak 
ugyan, de nem életveszedelmesek.

— Véres verekedés a Hungária 
utón. Szombaton este Henrik Ede 

• és Dvcsányi EndVe Míiünkások a 
Hungária körúton összeszólalkoz- 
takk ami rövidesen verekedéssé fa
jult. A verekedés hevében Henriket. 
Ducsányi kéjével megszurta.'; Az ; 
elősiető 'rcirdű*‘,',vál«sírtotta szét? a' 
verekedőket, aki azonnal a men
tőkért is telofonáltatott. A mentők 
Henriket a Rókusba szállították, a 
hol haldoklik. Bucsányit a főkapi
tányságon őrizetbe vették.

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

— Elloptak 151 dollárt egy Kana
dába kivándorlótól. Vasárnap 
István gönci földmives, aki 
Kanadába akar kivándorolni, 
találkozott egy ismeretlen 
emberrel, aki megszólította 
kalauznak ajánlkozott. Az ismeret
len fiatalember a földmivest el is 
kalauzolta egy kocsmába, ahol le
itatta s közben ellopta a földmives 
151 dollárját. A rendőrség a káro
sult földmives feljelentésére megin
dította a nyomozást az ismeretlen 
fiatalember után.

— Sikkasztó áltőzsdés. A rend
őrségen feljelentést tettek Schwarz 
Samu állítólagos tőzsdés el
len, aki ügyfeleitől 270 millió koro
nát csalt ki s az összeget elsikkasz
totta. A feljelentés után Schwarz 
Samut a rendőrség őrizetbe vette s 
megindította a nyomozást, amely
nek során kiderült, hogy Schwarz 
nem is tőzsdés, igazolványa nincs, 
ellenben van egy fiatal barátnője s 
az elsikasztott összegeket arra köl
tötte. Miközben a rendőrségen ki
hallgatták Schwarz Samut, még 
többen is tettek feljelentést, többek 
közt Spiegel Bernát, az Erdélyi Bo
rozó tulajdonosa, akit Schwarz két 
és félmilliárddal károsított meg.

— Újabb expedíció a sarkvidékre. 
Newyorkból jelentik. Donald Mac 
Millan kapitány Hopedaleból (Lab
rador) elindult a sarki területekre.

Salak 
éppen 
össze- 
flatal- 
őt és

— Kiki a saját portája előtt. Az 
Esti Kurír glosszaíró belletristája 
lapja hétfői számában csodálkozva 
kérdezte, hol akadt szerkesztő, ki 
leadta, rotációs, mely lenyomta Sol
tész főhadnagy kirohanásait az 
újságírók ellen. Sőt csodálkozását 
túlmenően leckét is kaptunk fiatal 
kartarsunktól. Hát a csodálkozását 
fiatal kartársunknak megértjük, 
mert hiszen neki még sok mindent 
kell latnia, tapasztalnia és tanulnia, 
hogy az újságírás mesterségének 
sokféleségét elsajátítsa. A leckézte- 
test téves címzés miatt vissza szár
maztatjuk. Hogy mennyire igazunk 
volt és helyesen Ítéltük a cikk köz
readását. azt misem bizonyítja 
inkább, mint, az, hogy a Világ és a 
Népszava teljes egészében átvették. 
Megvagyunk győződve, hogy az 
újságírói kollegialitás ellen ke
vésbé vétettünk, mint bellefrista 
hajlamú kartársunk és a közreadás
nál a fölös óvatosságot se mellőztük 
annyira, mint az Esti Kurír a 
Kende-Krausz cikksorozatok közlé
sénél.

— Aláírták a francia-spanyol- 
marokkói egyezményt. Párizsból 
jelentik. Algír kormányzója, Vio- 
lette. a Petit Journal tudósítójának 
kijelentette, hogy Algírban teljes a 
nyugalom. A kormányzó nyomaté
kosan kiemelte a benszülöttek fel
tétlen loyalitását, mégis azon a né
zeten van, hogy energikus akcióra 
va nszükség a felkelő riffek ellen. A 
marokkói konferencia spanyol és 
francia, kiküldöttei aláírták azt az 
egyezményt, amelyhez a francia 
kormány tegnap távirati utón 
küldte el belegyezését.

— Pletyka elől a halálba. Schiess 
Anna 21 éves nyomdai munkásnő. 
aki egy menekült és időközben meg
halt megyei főjegyzőnek a leánya, 
Budaörsi ut 91 számú lakásáról ju
nius 21-én eltűnt. Junius 25-én leve
let irt hozzátartozóinak, amelyben 
azt írja, hogy a pletyka kergette a 
halálba. A rendőrség evélycs. fiy.Q- 
moeúA^ indított. a- leány áiíitólagÖs 
halálának okozói ellen, mert egy , 
tanú jelentkezett, aki azt mondotta, 
hogy a leány, akit ö ismer, a TTu- 

’nába ugrott. A -pletyka, amely a 
leány! állítólag a halálba kergette 
az volt, hogy egy menekült fiatal
ember. aki jelenleg mint főhadnagy 
szolgál a nemzeti hadseregben és is
meretségben volt Schiess Annával, 
nős ember. A főhadnagy aki érte
sült a pletykáról, vasárnap megje
lent a főkapitányságon és igazolta, 
hogy ezek a pletykák valótlanok. A 
rendőrség most már fokozottabb 
eréllyol indította meg a nyomozást 
a leány és a. pletykát terjesztő egyé
nek után.

— Nyilatkozat. A Hétfői Napló 
1924. november 10-iki számában 
„Gyanús körülmények között balt 
meg a Nemzeti Hitelintézet fiók- 
pénzárnokának fedesége" Rejtélyes 
családi dráma Jászárokszájlásőn. 
Megverés után arzénmérgezésben 
meghalt feleség” címen azt írtam, 
hogy Kaszab EmánueV a Nemzeti 
Hitel intézet Részvénytársaság jász
árokszállási fiókimtézet pénztárnoká
ról azt beszélték, hogy feleségét tett- 
leg súlyosan bántalmazta és hogy 
felesége nem természetes halállal, 
hanem arzénmérgezésben halt meg.

Kötelességemnek • tartom az igaz
ság érdekében a nyilvánosság előtt 
is kijelenteni, hogy a fenti említett 
közleményt téves információk alap
ján írtam, amelynek ellenkezőjéről 
később magam is meggyőződtem. A 
lefolytatott ügyészségi nyomozás a 
vádakat szintén alaptalannak ta
lálta és Kaszab ellen az eljárást 
jogerősen megszüntette, ennek foly- 
tán az ártatlanul meghurcolt Ka
szab Emánuel úrtól bocsánatot ke
rek. Szirmay István.

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

— Elütötte a villamos. Jerabek 
József 30 éves sütőmunkás 7 éves 
kisleányát a biciklijén maga elé 
ültetve, rohant az utón. Nem vette 
észre, hogy villamos közeledik a 
gépével nekiszaladt a villamos ko
csinak. Az összeütközés pillanatá
ban Jerabek és kislánya leestek a
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Mi történt
a színházak körül?

a
Az elcserélt primadonnák
"A Hétfői Napló múlt számában 

említettük, hogy Vaály Ilona, a Ki
rály Szinház primadonnája nem 
újítja meg szerződését a Király 
Színházzal, hanem a Városi Szín
házhoz szerződik, ahol először Nagy 
Imre és Lajthay Lajos „Schneider 
Főni" cimü operettjében lép fel, 
amely a szinház szezónnyitó újdon
sága lesz. Ennek a szerződésnek a 
Városi Szinház tájékán mindenki 
örül, mert Vaály Ilonát, a kulisszák 
világában mindenki szereti, szer
ződtetése azonban mégis nem várt 
bonyodalmat idézett elő. Molnár 
Vera ugyanis — miért, nem tudják
— ilyen körülmények között

nem hajlandó visszaszerződni a 
Városi Szinházhoz,

ahöl már nyíltan beszélik, hogy a 
Király és a Városi Szinház között 
primadonna csere lesz:

Vaály Ilona a Városi Színház
hoz, Molnár a Király Szinház

hoz szerződik.
Ámde Honthy Hanna sem marad a 
Király Szinház kötelékében, ő is 
átmegy a Városi Szinházhoz, a Ki
rály Szinház pedig

Lábass Jucit szerződteti
aki már számolt a mai nehéz hely
zettel és engedett az esti

hétmilliós fellépti dijból, 
amennyit a tavasszal kért Sebes
tyén Gézától, amikor úgy volt, hogy 
a Budai Színkörben ö játssza majd 
„A nóta vége" főszerepét.

Kátkay direktor
A Belvárosi Színház pályázói közölt 

Ott találjuk Rátkay Mártont is. A Hét
fői Napló munkatársa felkereste a mű
vészt1 ebben az ügyben. Rátkay a kö
vetkezőket mondotta:

— Shakespearetöl a. francia r bohózaton 
és a magyar történelmi drámán keresz
tül a klasszikus és modern operettekig 
minden színpadi műnek helyet akarok 
adni a Belvárosi Szinház színpadán, ha 
o színház bérletét megkapom.

— A már nem igen kedvelt 
en sülte előadásokat megszüntetem 

’ és helyébe megteremtem a régi 
békevllágban annyira bevált reper
toár-színházat, persze ugyanazok

kal a szereplőkkel.
— Az én véleményem szerint egy kis 

nézőterű színháznak csak elsőrangú erő
ket lehet szerződtetnie, akik minden 
darab minden szerepében megállják, he
lyüket, sőt, mi több,

ahová állítják őket, művészi mun
kát produkálnak.

— Ez a tervem és remélem valóra i« 
válik, ha a Belvárosi Szinház bérletét 
megkapom. Anyagiakkal rendelkezem, 
hosszú színészi múltam pedig, úgy ér
zem, elég biztositéka annak, hogy a Bel. 
városi Színházat megtartom azon a mű
vészi nívón, amelyet ma a színház kö
zönsége megkíván.

Ntmeth Mária 
aran yka lapácsa

A „Norma" első felvonásában a 
színpad baloldalán van egy kis fü
ves domb, amelyet a szinház díszí
tőinek ugyancsak jól fel kell épite- 
nlök, nehogy összedőljön a nem élt
yen pehelysúlyú operaénekesek 
alatt.

A Városi Szinház „Norma" pre
mierjén is vagy egy félórát tartott, 
amíg a domboldal szilárdan állt. 
Azután elhangzott az utolsó kala
pácsütés, a diszletezök kivonultak 
a Tisza Kálmán térre. Igen ám, de 
Németh Mária amielőtt színpadra 
lép, mindig végigvizsgálja a díszle
teket, rendben van-e minden. Most 
i» úgy tett. Pontosan végignézett 
mindent, nem is volt panasza, csak 
a domboldalt nem találta rendben- 
levőnek.

— Ez össze fog roskadni — mond
ta —, ha rálépek. Hozzanak szeget 
és a tartóálMnvba verjenek be 
még egyet.

Igvn dm, de M Somom szeget, a 
BMoMSA ndti Mmenlek tu luxára.

Faludi Jenő dr. az Unió vezér
igazgatója azon az értekezleten, ame
lyet a Szí uészszövétség helyiségei
ben tartottak és amelyen az Unió 
vezető tagjai is részvettek, garan
tálta, hogy a Király Szinház sorsát 
legkésőbb vasárnap dűlőre viszi, il
letve a szinház vezetését átadja a 
bérlőnek. Csütörtök délután óta va
lóban szakadatlanul tárgyalnak a 
Király Szinház igazgatói irodájában 
a bérlet átadásáról és miután mind 
Faludi Jenőben, mind Lázár Ödön 
ben megvan a legbékésebb hajlandó
ság az ügy elintézésére, bizton re
mélhető, hogy

a Király Színház bérleti szező- 
dósét a hétfői nap folyamán 
aláírják és a szinház vezetését 
még hétfőn átveszi Lázár Ödön,

a szinház eddigi igazgatója anélkül, 
hogy zsűrinek kellene döntenie a 
vitás kérdések fölött.

Vasárnap a késő éjszakáig tár
gyaltak a szerződő felek és a két 
jogtanácsos. A szerződés valamennyi 
pontja felett hosszas vita indult 
meg, hiszen a szerződést először úgy 
fogalmazták meg. hogy annak

nem bérleti szerződés, hanem 
valósággal hűbéri megállapodás 

;; jellege .volt.
így például Faludiék azt követel

ték. hogy a bérlő
minden szinéazszerződést mutas
son be nekik és a szerződés csak 
jóváhagyásuk után léphet ér
vénybe. Az előadásra kerülő 
darabok megválasztásába is 
beleszólhatnak, sőt a végleges 
szereposztás fölött is kritikát 
mondhatnak. Azt kérték to
vábbá, hogy a szinház vala
mennyi előadására egy díjtalan 
páholy jusson a részvénytár

saságnak.
Ezt a szerződést Lázár Ödön ter

mészetesen nem akarta aláírni, és 
miután sem az egyik, sem a másik 
szerződő fél nem engedett állás
pontjából, hetek kellettek, begy az 
ügyet dűlőre vigyék! A csütörtök 
délutáni együttes értekezlet után 
azonban megváltozott a helyzet.

Faludi Jenő szavát állta és a 
legtöbb kérdésben engedett La
tén a legnagyobb engedékenysé- 
zár Ödön igazgatónak, aki szin-

az előadás pedig igingyárt kezdő
dik, , _

Diamanl a főkellékes szaladt sze
géit, kalapácsért, a művésznő pedig 
neki gyürkőzött és vagy hét darab 
hatalmas vas szeget bevert a domb
oldalba.

Az előadás végén azután nem kis 
meglepetés érte. Amikor a dörgő 
tapsok után bement öltözőjébe, a kis 
asztalon ott találta a kalapácsot be
aranyozna. Mellette néhány sor.

„Németh Máriának, a diszletmes- 
ternek, a „Norma" premiérje emlé
kére. A Városi Szinház diszletmun- 
kdsai.

Zerkovitz, a szerző
„A nóta vége'* minden áldott este telt 

házak mellett megy a Budai Színkör
ben. Valaki megkérdi a boldog direk
tort, Sebestyén Gézát: *

SZÍNHÁZ
Ma veszi áf Lázár Ödön 

a Kiráíy=szinházat
Megkötötték a szerződést a „Régi jó Budapest" bécsi 
előadásaira — Szirmay Albert lesz a Király«színház 
művészi igazgatója — Kedden megkapják a hátralékos 

gázsit az Unió színészei
get tanúsította a megbeszélé

seken,
amelyeknek az lett a következmé
nye, hogy a szerződés ma délelőtt 
tető alá kerül és a% Unió a Király 
Szinház bérletét Hz esztendőre átru
házza Lázár Ödönre.

A Király Szinház tagjainak bécsi 
szerződését, amelyről a Hétfői Napló 
emlékezett meg először, nagy álta- 
1 ánosságba n szintén perfektuálták 
már. Az eddigi niegálapodás szerint 
a Király Szinház tagjai közül a

„Régi jó Budapest” szereplői a 
darab díszleteivel, kellékeivel 
együtt Bécsbe utaznak és julius 
25-étőI vagy augusztus elsejétől 
kezdődően megkezdik egyhóna
pos vendégszereplésüket a Carl- 
Theaterben. Az operettet bécsi 
miliőbe helyezik. „Ösbudavár 

szerepét a Práter veszi át.
A szereplők valamennyien elutaz

nak. Rátkay Márton is, aki eleinte 
vonakodott julius 15-e után is ját
szani. A színészek Becsben pesti gá
zsijuknak másfélszeresét fogják 
kapni.

Az Unió színházak színészei köré
ben a^ Király Színház bérleti szer
ződésének elintézése nagy örömet 
keltett, mert most már bizton hiszik, 
hogy a nyári gázsijukat hiánytala
nul megkapják. Információnk sze
rint

kedden már gázsifizetés lesz és 
minden színész megkapja azt az 
összeget, amellyel a vállalat 

adós maradt neki.
Az Unió válságának megoldása 

után rövidesen összeülnek majd a 
direktorok és akkor tető alá kerül az 
uj szerződések ügye is.

Vasárnap késő este, is tárgyalnak 
még Faludi Jenő vezérigazgató iro
dájában. Lázár Ödön igazgató né
hány percre kijön a tárgyalásról és 
a Hétfői Napló munkatársának a 
következőket mondja:

— Már csak néhány kérdés van 
hátra, amelyekkel rövidesen vég
zünk. Faludi Jenő vezérigazgató ur 
velem szemben a. legnagyobb előzé
kenységet tanúsítja és úgy remél
hető, hogy holnap, hétfőn délelőtt 
már véglegesen elintézzük a Király 
Szinház bérleti szerződésének Kér
dését.

— Honnan veszed ezt a nagy közön
séget?

— Mit tudom én? — feleli Sebestyén 
— azt is Zerkovitz szerzi.

A Hétfői Napló rejtvénye
Lapunk múlt számában közölt rejt

vény helyes megfejtése:

Nagyszert! műsor
Megfejtették ezcrhetvenhef.cn. A sors 

a megfejtési jutalmat, két jegyet a Ro- 
yal Orfeumban vendég szereplő Apolló 
Színpad egyik előadására: LEVER ER
ZSI kisasszonynak juttatta, aki azt la
punk szerkesztőségében szerdán délelőtt 
átveheti.

VI rejtvényünk
Féld Mátyás, a liget Féld Matyija töri 
fejét, hogy mi ez:

A Kert Moziban tomboló sikert aratott 
Laura la Planta: A VCIZEddmES tragikomédia 2 felvonásbnn
Mimi Palmes: „Az üldözött árnyék ' misztikus történet 7 felvonásban 

■ustar Kaataa: „A Keretem eunee verem" burlesk 1 felroniabaii 
■lőadúsok S *» 10 órafcar - TaWan M-O4.

Aki megfejti, küldje be lapunk szer
kesztőségébe, ahol mi sorsolást rende
zünk a helyes megfejtők között. A nyer
tes két. jegyet kap a „Meztelen Pest" 
egyik előadására.

RÖVID HÍREK
KOSÁRY EMMY

és Király Ernő a prágoi ven
dégszereplés után erdélyi tur
néra indulnak.

TAMÁS BENŐ
a jövő évtől kezdődően az Újpesti 
Blaha Lujza Szinház tagja lesz.

MARTON GÉZA
a Fővárosi Operettszinházkar
nagya négyhónapos amerikai 
szerződést irt alá.

AZ ELSŐ MAGYAR SZINÉSZÜGY- 
NÖKSÉG

amelynek Rétiig Pál a vezetője 
most ünnepli fennállásának negy
venéves jubileumát.

A „HIVATALNOK URAK
Földes Imre drámája került 
színre vasárnap délután a Bu
dai Színkörben hosszú pihenés 
után. A darab annakidején a 
Magyar Színházban aratott 
nagy sikert. A felújításon a 
két főszerepet a Magyar Szin
ház egykori szereplői, Rátkay 
Márton és Sebestyén Géza ját
szották. akiket valósággal ün
nepelt a Budai Színkör közön
sége.

* Az Apolló Szinház uj műsora s 
Royal Orfeumban óriási sikert aratott. 
A legjobb bohózatok, tréfák és magán
számok váltakoznak a szenzációs mű
soron, melynek minden száma után per
cekig zúgott a taps. A legdrágább jegy 
50.001) korona, a legolcsóbb 8000 korona.

* Mindenki ott akar lenni „A nóta 
vége" első jubileumánál a Budai Szín
körben. Pénteken, julius 17-én les/, ez U 
jubileum, ekkor érkezik cl a népszerű

'Zetkoviizy—Bús Fekete-operett 25-jk elő
adásához. ,.A nóta végc“ teljesen betölti 
a Budai Színkör esti műsorát, a főszere
pekben a bemutató pompás együttesé
vel: Honthy Hanna. Kiss Ferenc, Vigh 
Manci, Kabos Gyula, Simon Marosa, 
Hamvas Józsa, Szirmai Vilmos fellép
tével.

* A Városi Színház két utolsó előadása 
hétfőn: „Az iglói diákok*', — kedden: 
„Norma" Németh Máriával. A Városi 
Szinház kedden, julius 14-én fejezi be 
ezidei évadját. Az utolsó hét műsorán, 
hétfőn este Farkas Imre nagysikerű 
dalosjátéka, „Az iglói diákok", kedden, 
évadzáró előadásul pedig Németh Má
riával a „Norma" kerül szinre.

* A második nyári kabaré hete less 
a Vígszínház Jövő hete is. Minden este 
a páratlanul gazdag műsort adják le
szállított, nyári — 10.000—85.000 koronás 
— helyárakkal.

VESTA
A FINOM — 

FEHERNEMUEK JW

Szezon utúnl iraki
FérfifehérnemfikiilSnlege,gégék

Strand P^ama-modellek
Dávid <& John Anderson Glasgow anyagjaiból.

Tamila ü sirarflnask, hálóingek és nadrágok 
méret után, speciális szabászatunkban.

E héten kiárusítunk
200 vég 130 cm széles baHuflIfÓn 4 7 

méterenként........ .. ....... .......... ezer K
100 vég 152 cm azéles l-a minőség Kf 

lipiddfáuon ... -.............................• ezCT K
Fehérn-műkésiités hozott anyagból is. 

Vidékre szállítás utánvéttel r. Mintákat IsktkMnk

ezcrhetvenhef.cn
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Vajda László (V He)
nyerte

a műugróbajnokságot 
Mr OTE OMidgoi x>«*>rany«
Szakadó esőben bonyolította le az 

OTE országos uszőversenyét a Császár- 
fürdő férfluszodájában. A verseny kere
tében dőlt cl Magyarország mű ugró
bajnoksága, amelyet a védő Vajda 
László (VÁC) nyert meg.

A főbb eredményeket itt'adjuk:
Magyarország 1925. évi m üugróbajnőie

sé ga. Bajnok: Vajda László (VÁC), 2. 
Nagy Károly (FTC), 3. Lenhardt (OTE). 
— Mellúszás, 100 nictcr I. o. 1. Gáborffy 
(NSC) 1:3% mp., 2. Magyar (MTK). — 
Hölgy-gyorsuszás, 70 méter. 1. Tlllrich 
Húg (MUE) 57.2 mp., 2. Sípos Manci 
.NSC) 57% mp., 3. Kraszner Vilma 
(MUE) 58 mp. — Háhiszás, 100 méter.
I. osztályú. 1. Barin Károly (NSC) 1 : 20 
mp., 2. Wentzel (FTC) 1 :25 mp. — 
Vizipoló mérkőzés. MTR-OTE 3 : 3 
(8:1). Biró: Bartha István (111. TVE). 
Az MTE góljait Suszfrovits, Tunigold 
ás Max, az OTE góljait Geöczc lőtték.

Budapesti 
lóversenyek

A Tátrai handicapct 'Ascanio nyerte.
I. 1. Royaterer (Martinék 2%). 2. Fo

nóka (4). 3. Phyrne (2%). Frn: Sárgám, 
Székely vér, Győztes. Pomona. Tandi, 
Marilla, Nepomuk. % h., % h. 10 ’• 27, 
14, 18, 20.

IT. 1. Piczikém (Martinék 5). 2. Dsun- 
gel (1%). My Pét (8). Fni: Fácán, Mar
mura, Rozgonyl, Kontár, Cserkésző, 
Blockhead. Facetté, Gyöngyi, Slepper. 
Háromnegyed h., % h. 10 : 76, 17, 14, 22.

TII. 1. Ascanio (Takács 3). 2. Mólia
(10). 3. Koppány (5). Fm: Parádés, Ág
imul, Xiphiás, Bogey, Pimpó. Háromne
gyed h., ötnegyed b. 10 :58, 20, 24, 18.

IV. 1. Mileva (Schejbal 2). 2. Bocskay 
(2%). 3. Uzsok (2). Fm: Nandine, .Tulka, 
Tanácsos, Bordái, Hajrá, Barát. Kirgiz, 
Dombó. Fejh., 3% h. 10:27, 12, 12, 12.

V. 1. Helmont (Stenczcl pari). 2. Esz
mény (4). 3. Sadko (4). Fm: Blamairtcr, 
Eladóleány, Évi Verka, Felperes, Hor
kant, Bimbula, Chelky, Maki, Rikkancs, 
Vfttoire. 10:25, 12, 15, 13.

VI. 1. Frivol (Gulyás 2%). 2. Bergére 
(2%). 3. Embona (3). Fm: Pianisslmo, 
Ballada n., Planéta, Siléna.

REISZ

Kézi bőrönd
erős vízhatlan vitorlavászon, vul

kánsarokkal és betéttel
50 cm 55 cm 60 etn

144.600 fnrsffó 19Ó.ÓÖ0
65 cm 70 cm

H>.66o—aáft.ooO
Kereskedők résiére 

első besieriésl forrás
dlnmfl- ti jlttkáruhtz
VII, KIRÁLY UCCU 47

Csányi ucca sarok

MMIoBiM
1 IV., Kossuth Lajos u. 14. VIII., RSkö&si út 51

VJ., AndrAssy út 45, VI., Vitel üt 1

Start és fix fogadások
Legközelebbi lóversenyek 
ax út badapeitl ailyúa 
júlliiB 14, 16, ÍR és 19-én

Legnebb Legjobb Legolcsóbb

PflPus PAP, . ; PAP™
Kárpitosára, vas*, 
és rázbutorgyára

•,okrő<» ÖOpóny, 4By. <ts 
mztál térítők, gyermekkocsik, nyug^zékek, 
leiavMob*-, előjzob*- és kerti bútorok, ernyők és sítTsk mlRpen kivitelben kaphaMk 

SSI'ÍWJÁNpS 
Nagy ketslógnst <000 K ellenében posffcn küldök

SPORT
Svédország—Magyarország 

6:2 (4:0)
Biró: S. Hansen (Dánia) ~ 30.000 néző
BM gyenge védése miatt szenvedtünk súlyos vereséget a 

svédektől
Egy csöppet sem voltunk áthatva 

optimizmustól. Ilikor hosszú útjára bo 
csájtottuk válogatott csapatunkat. És 
amikor vasárnap este kézhez vettük a 
szomorú hirt jelentő táviratot, a kró
nikus hidegvérével ültünk irónszt-alunk- 
/)07., hogy azt továbbítsuk a sportra
jongó közönséghez, amely lélegzet visz- 
szafojtva várja kedvencének messze, ide
gen földön végzett teljesítményéről 
érkező híreket.

Most, amidőn csak a rossz hirt továb
bitó szűkszavú távirat fekszik előttünk, 
lelkiismeretlenség volna részünkről bűn
bakot keresni. Lehetetlen azonban né
hány szóban rá nem mutatni arra, hogy 
ezt a megdöbbentő eseményt is

annak az üzleti szellemnek rovására 
kell írnunk, amely labdarugóspor

tunkat teljesen megfertőzte.

A túlzásba vitt túrázások teljesen le
törték játékosainkat, kifacsarták azokat 
mint a citromot. Egyetlen cél lebeg 
egyesületeink vezetői előtt: kihasználni 
játékosaikat a végsőkig, külföldi valu
tára, csengő aranyra felváltani a kitűnő 
magyar futbalisták játéktudását. Ez a 
szellőm volt az, amely kiölte belőlük a 
a lelkesedést, ezért nem bír vonzóerővel 
a nemzeti címerrel ékesített dressz^ 
ezért kell szégyenkezve pirulnunk, 
amiatt, hogy a svédek, akiket a mi vé
rünkből származó trénerek tanítottak 
meg i'uttballt játszani, ily súlyos vere
séggel küldenek haza.

Ezeket tartottuk szükségesnek olőre- 
bocsátani, mielőtt továbbítanánk a szo
morú hirt a mi sportszerető közönsé
günkhöz.

A stockholmi stadion felé vezető utak 
már* a kora délutáni órákban benépesül
tek. Autók, magán fogat ok bérkocsik 
százai hajtottak a világhíres, szép sta

Tizenhat atlétikai
bajnokság közül 

tizenkettőt nyeri a M71C 
Jt BBTE 2, az MTK 1 és a KMOE 1 bajnokságot 

nyert
Somfai Elemér (MMC) egymaga 4 bajnokságot 
vitt el — Grosz István 5000 méteren, Somfai a 
200 méteres gátfutásban Javítottak országos 

rekordot
Budapest székesfőváros atlétikai 

bajnokságai
Akik a borongós esős délutánon ki

mentek az üllőiúti pályára, egy percig 
cem gondoltak arra, hogy atlétáink oly 
pompás eredményekkel örvendeztetik 
meg a legnemesebb sportnak: az atléti
kának rajongóit. A Magyar Atlétikai 
Szövetségnek az atlétika fellendítése ér. 
dekében megindított akciója máris érez
teti kedvező hatását. A legutóbbi finn
magyar atlétikai mérkőzés óta örömmel 
konstatáljuk azt, hogy az atlétika hívei 
megsokszorozódtak. Az esős idő ellenerő 
is hatalmas közönség gyönyörködött a 
szebbnél-szebb küzdelmekben.

Grosz Istvánnak, az MTK nagyszerű 
távfutójának szombati kitűnő teljesít
ménye után, a vasárnapi bajnoki küz
delmek újabb rekordteljesitinénnyel vég
ződtek.

Somfai Elemér, a magyar atlétika 
büszkesége, a tegnapi felázott tala
jon a 200-as gát döntőfutamát 25.5 
másodperc alatt abszolválva, rekor

dot javított.

Valóságos csodálatraméltó az angol 
bajnokságokra lelkiismeretes buzgalom
mal készülő kiváló atléta teljesítménye, 
ha átgondoljuk azt, hogy

nem kevesebb, mint uégy rekordot 
döntött meg a bajnoki mitlug két 

napján Somfai.
Elismerést érdemel kitűnő sprinte- 

dion felé, amely az 1912-iki Olimposz
nak volt a színhelye.

A magyar reprezentánsok a jól ismert 
magyar cimores ingben léptek pályára, 
akiket nyomon követett a kékkeresztes, 
sárgainges svéd csapat.

S. Hansen dán bíró sípjelére kezdődött 
kőzés, teljesen felázott síkos talajon.

A vereség már az első percekben elő- 
revetetto árnyékát, araikor

a rendkívül gyors svéd csatárláncz 
ellen a magyar csapat bizonytalanul 
mozogva, védekezésre kényszerült.

A svéd csatárok meg-raegujuló heves 
rohamait eleinte a Fogl-gát biztosan 
parírozta, de rögtön feltűnt

Biri feltűnően indiszponált védő
játéka.

Fedezetsorunk egyidoig még ellátta 
labdákkal a csatársort, az iniciative 
azonban a svédek kezében volt és rövid 
idő múlva

Johanson és Ridell góljai terhelik 
magyar hálót.

A svédek még az első félidőben két 
újabb gólt rúgnak és ezzel már eldön
tőinek tekinthető a mérkőzés sorsa.

Takácsnak a mérkőzés második részé
ben lőtt két góljára a svédek újabb két 
góllal felelnek és ezzel megpecsetélödött 
a magyar* válogatott tizenegy sorsa:

nyolcadik magyar-svéd mérkőzés n 
magyarok szégyenletesen súlyos ve. 

résé gével végződött.
Csapatunkban csak Jeny, Fogl II. és 
Kléher nyújtottak elfogadhatót, mig a 
svédeknél Johanson, Rydcll, Lindberg, 
Alfrcrison és Hcllgcsson voltak a leg
jobbak. '■ z* ' . í ..

A dán bíró kifogástalanul látta el 
tisztét.

rönknek: Gerő Ferencnek teljesítménye 
is, aki 10.8 alatt győzött 100 méteren, 
Rózsahegyi és Fluck előtt.

Barsy László tegnapi bajnoksága 
mellő megszerezte még a 400 méteres 
síkfutás győzelmét is.

A vasárnapi nap legszebb versen yo a 
sulydobás volt, maelyben hatalmas küz
delmet vívott Bcdö és Forbáth a fiatal 
Darányival, aki 1420-as dobásával ór- 
demelte ki a büszke bajnoki címet

Gáspár Jenő 180 cm-cs ugrásával leit 
ismét bajnok. Diszkoszban Egri Kálmán 
4288-as dobásával bizonyította be klub
jának, hogy méltó az angol bajnokságra 
leendő kiküldetésre.

Az 1500-as síkfutásban meglepetés volt 
Bejczy győzelme, aki Groszt és Bellonit 
győzte le ellenállhatatlan finisével.

A MAC-gárda dicsőségét hirdeti a 
kétnapos bajnoki viadal. És ebből 
a dicsőségből oroszlánrész illeti meg 
Vadas Ivánt, a kék-sárga atléták 

nagytudásu trénerét.

A vasárnapi második versenynap rést- 
letes eredménye a következő:

100 méteres síkfutás.
Bajnok: Gerő Ferenc (KAOE) 10.8 mp.
2. Rózsahegyi Gusztáv (MAC) 19.9 mp.

3. Fluck István (BBTE) 11 mp. Gerő iz
galmas finis után egy méternyi előnnyel 
győz. .

400 méteres síkfutás.
Bajnok: Barsy László (BBTE) 50.4 mR
2. Juhász György (MAC) 50.5 mp. , 

Gerő Mór (KAOE) 50.6 mp. 1 *

Sulybodás.
Bajnok: Darányi József (MAC) 14.20 m
2. Bedő Pál (BEAC) 1405 cm 3 ’

báth Sándor (FTC) w em. Bégen 14. 
tott Izgalmas verseny.

110 méteres gátfutás
Bajnok: Piispöky Tlb. (MAC) 16.8 mp 
2. Muskát László (MTK) 16.8 mp 3 

Magyar József (MTK). F
Magasugrás.

Bajnok: Gáspár Jenő (MAC) 18á cJn 
2 Magyar József (MTK) 175 cm, 3 

Vitloczy Tamás (MAC) 175 cm.
Hármasugrás.

Bajnok: Somfai Elemér 
m.

2. Molnár Fereno (MAC) 
Farkas Mátyás (MAC) 1345

Diszk ősz. vetés.
Bajnok: Egri Kálmán (MAC)
2. Szües Árpád (MAC) 4066

Csejthey Lajos dr. (BEAC) 3885
1500 méteres síkfutás.

Bajnok: Bcjczy Lajos (MAC) 4:1.11 
mp.

2. Grosz Tstván (MTK) 4:13.9 mp 3 
Belloni Gyula (MAC) 4:17.5 inp.

200 méteres gátfutás.
Bajnok: Somfai Elemér (MAC) 251 

mn. (Országos rekord!)
2. Pallaghy (BBTE) 27.4 

venszky (BBTE).
\ bajnoki mit ing i

I. MAC 12 bajnokság, 
harmadik hely.

II. BBTE 2 bajnokság, 
harmadik hely.

IIT. MTK 1 bajnokság, 
harmadik boly.

TV. KAOE 1 bajnokság.
V. FTC 2 második, 3 harmadik hcl.v\
VI. BEAC 2 második, 1 harmadik hclji
VII. MTE 1 második hely.

(MAC) 14.3Í

1363 cm. 3, 
cm.

4288 cin,
cm. a, 

cm.

mp. 3.

mérlege:
5 második, 7

márodik, j1

4 második, j

X Klubközi lioxmérkőzés. A hutám 
uccui pályán vasárnap a BTK éo a ITT, 
TVE klnbközi boxmérkőzést rendezet^ 
Amelynek eredményei a következők:

Légsúly: Sehmidt (BTK) győz Busri 
(BTK) ellen.

Bcntamsúly. Lcitner .BTK) győz Gub- 
riánszky (UT. kor.) ellen. — Szajkó 
(BTK) győz liapponsbcrgcr (IIL kér.) 
ellen.

Pehelysúly. Wciner 111. (BTK) győzi 
Slcz.úk (Ili. kor.) ellen. - - Trifonovlct 
(BTK) győz Grcko .111. kor.) ellen.

X Az FTC vlzlpólócsapafának nagj 
győzelme Párizsban. Az FTC nagy kül
földi túráján vasárnap egy párizsi csa
pat ellen játszott, amelyet 11 ; 0 arányt 
bau legyőzött.

X Budapestre vándorolt két holland 
bajnokság. A TTI. kér. TVE legutóbbi 
amszterdami szereplése két bajnokságot 
eredményezett a magyar uszósportnak. 
Egyiket a 4X50 méteres vegyes stafétá
ban hódították el a kiváló budai úszók, 
másikat pedig a harmadik kerületiek 
kitűnő ifjú sprintére: Hóiba, festőmű
vész hozta haza, aki 100 méteren 1 perfl 
06.8 mp alatt verte R. Wijss-t. Hollan
dia egyik legjobb úszóját. A fiatal ma
gyar sprintet őzzel a bajnoksággal 
méltó helyet küzdött ki magának a vi
lághíres magyar uszófonoméuek között.

Hsűri űtvatszenzűciű
Gerő...
VI, Király u. 22

(Lalidon ucca sarok)
Foulard selyem

ruhák ..........4S0.000 K-tól
Selyem Hberty- 

ruha................. 2*0.000 K
Mosó háziruhák 122.000 K 
Krém-kabalokl,100.000 K 
Impregu. kabá

tok .............._ 480.000 K-től
Krém pliséaljak 278.000 K-tól 
Kabátok, kooo«OmBka 
r IJak nagy válasatikban 

olcsón
SMRorvosl aS.sá

Rendelés égési nap,



Jg HÉTFŐI JVHPEÖ közgazdasága

Kereskedő és Iparos Újság
AZ UJ KAMARA

VII.

Székács Antal
Néhány nap előtt az uj Kamara 

IsJÜJÓt egy lépést tett előre a régi 
Kamara felé, amidőn Székács An
talt egyhangúlag a kereskedelmi 
osztály irányítására hivatott alel- 
nökkó választotta meg. Székács An
tal mögött tapasztalatokban gazdag 
kamarai múlt áll, s munkásságá
nak az a korszaka, melyet Lánczy 
Leó oldalán töltött a Kamarában, 
kellő biztosíték arra, hogy pozíció
ját megfelelő méltósággal és erély- 
lyel, de egyszersmind kellő tapin
tattal is fogja betölteni. A szenzá
ció erejével ható akciókat, gyors és 
erélyes reformokat, illetve azok 
kezdeményezését nem várhatja a, 
magyar kereskedelem és a magyar 
érdekképviseleti élet Székács An
taltól, s talán nem várhatja a mer
kantil politikának az agrártörekvé
sőkkel szemben való százszázalékos 
reprezentálását sem1. Székács An
tal’ a csendes, lépósről-lépésre ha
ladó munka, a békés megegyezés, s 
az adott helyzetekkel való megalku
vás embere, aki szívesen kerüli a 
harcot és a döntő küzdelmeket még 
engedmények árán is. Lehetne.vi
tatkozni arról, hogy a inai viszo
nyok között megfelel-o teljes mér
tékben a kereskedelem összessége 
érdekeinek ós felfogásának Székács 
•Antal programja, melyet ugyan 
nem ismerünk, de melynek legalább 
Is eszközeire Székács Antal egyéni
ségéből joggal következtethetünk. 
Kétségtelen azonban, hogy ez a kö
zéputas program módot fog nyúj
tani arra, hogy Székács Antal tel
jes harmóniában dolgozhassák 
együtt a Kamata elnökével, és a 
Kamara viszont biztosíthassa a 
maga számúra a kormány ós a ha
tóságok kegyes támogatását. Ez 
azonban nem lehet a Kamarának 
s a Kamara alclnökénok egye.düli 
,célja, amiről bizonyára Székács An
tal is megvan győződve* A Kamara 
eredményes működésének és életké
pességének feltétele az is, hogy 
munkájában minden tekintetben tá
maszkodhasson azokra a töme
gekre, melyeknek bizalmából & gaz
dasági élet érdekeinek képvisele
tére megbízást nyert. Hisszük, hogy 
Székács Antal nemcsak jó modorá
ból keletkező udvariasságból, ha
nem belső meggyőződésből is igye
kezni fog ezért arra, hogy a szabad 
érdekképviseletek utján a kereske
delem és ipar széles rétegeivel ál
landó összeköttetést tartson fel, s 
ezt az összeköttetést a Kamara 
szervezetének demokratikus bővíté
sével minél jobban kimélyítse és ál
landósítsa, szemelőtt tartva min
denkor azt az elvet, hogy az elnök
nek párt és kllkkérdekek felett kell 
állania.

Mi az oka a vidéki 
hiteldrágaságnak T 
Katona Lajos, a Pénzintézeti Központ 

Igazgatójának nyilatkozata
Budapesten az utóbbi időben a hi

teldrágaság enyhülése tapasztalható 
s az egymással versenyző pénzinté
zetek is egyre kedvezőbb feltételek 
mellett kínálják a pénzt a. megfelelő 
bonitással rendelkező cégeknek. Saj
nos azonban

a vidéki kereskedők és ivarosok 
nagy tömegei nem érzik a hitel
krízis enyhülését, miután a vi
déki intézeteknél még mindig jó
val drágább a hitel, mint Buda

pesten.
Ezt a diszparltást Katona Lajos- 

_ Pénzintézeti Központ igaz-a _____ ___ ____
gatója a következő nyilatkozattal 
indokolta munkatársunk előtt:

— Nem igazságos a vidéki intéze
tekkel széniben a kamatuzsora vád
ja. A vidéki intézetek az inflációs 
korszak értékrombolásai következ
tében

saját tőkéjük aranyérlékének 
85-90%-át, betétvagyonuknak 
helyenként több mint 90%-át el

veszítették,
viszont régi költségeiknek 70—75%-a 
megmaradt. Még a személyzeti költ-

ségek is átlagosan több mint 50%-át 
teszik ki a békebeli személyzeti költ
ségeknek.

Kihelyezéseik köre is jelentős 
mérvben szűkült. A szükséges anya
gi eszközök csak úgy fognak foko
zottabb mérvben rendelkezésükre 
állant ha újra, felélesztik a betét
gyűjtő kedvet és magukhoz vonz
zák a megtakaritások gyűjtésére al- 
alkahnas vidéki közönség betétjeit.

Természetesen ez csak ügy lehet
séges, ha magasabb betéti kamatot 
fizetnek, mint a budapesti nagyinté
zetek, ebből viszont az következik,

hogy elhelyezéseik után is kény
telenek magasabb kamatot szá
mítani, mint a budapesti intő-, 

zetek.

A vidéken a hítéldrágtuság lénye
gesebb enyhítésére csákókkor volna 
kilátás, ha lehetne a rezsi költsége
ket jelentős mérvben csökkenteni. 
Ezért igyekszik a Pénzintézeti Köz
pont minden rendelkezésre álló esz
közzel elősegíteni a kisintézetek íu- 
zionális törekvéseinek megvalósu
lását.

Nem lehet tartós tőzsdei hossz
tisztességes osztalékpolitika nélküli
Hiába szilárd az irányzat, ha a közönség tartózkodó — A hossz
híreket olcsó pénzszerzésre akarják felhasználni a vállalatok

(tl)

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Nenatadt an dér Tafolflokte 
i. B. Jímgbunzlau 1. B. 

Kratiau L B. Dalowlta 1. B.
vezérképviMien Magyaroriztg számira 
 Bto», Zellnkagaue 4

Holttér Viktor, Budapest
őkMovóda, araay- «a •■astm&ves

Gyár és raktár: IV, Kóroly karót IQ (félem.)
Villámot erőre berendelve. Készít mindenféle 
ik?Ieí‘t •™py- és «ifl»tmunkát, alakítást és javt- 
ást. Állandó raktár mindennemű ékszer, arany-, 
ezüstárukban és órákban. Telcfónszám: 116—24

Néhány nap óta ismét élénkség 
uralkodik a budapesti tőusdóu, ahol 
hosszas stagnálás után az árfolya
mok némi emelkedése következté
ben sokan egy erőteljes hossz-irány
zat megindulásában bíznak. A 
hossz-hirek terjesztéséhez hozzájá
rultak azok a bankok is, melyek 
körlevelekben értesítették feleiket, 
hogy elérkezettnek látják az idői 
az értékpapirvásárlás újbóli meg
kezdésére.

Szükségesnek tartottuk, hogy 
ebben a közönség széles rétegeit kö
zelről érdeklő kérdésben kikérjük a 
tőzsdei élet egyik* legtapasztaltabb 
ismerőjének véleményét, aki mun
katársunknak tartós tőzsdei hossz 
lehetőségéről a következőket mon
dotta:

—- Wunsch ist Vater Gcdankens. 
Egy tartós tőzsdei hossz forró, de 
kevésbé kilátásos reménysége úgy 
az értékpapírjaival keservesen pó
ruljárt közönségnek, mint pedig 
ezer és ezer exisztenciának, akik 
közközvetve vagy közvetlenül a 
tőzsdéből éltek.

Normális gazdasági viszonyok 
között azonban

ae értékpapírok árfolyama a jö
vedelmezőségtől függ.

Már pedig, sajnos, azt tapasztal
hattuk, hogy az osztalékok általá
ban a mai árfolyamok 5 százaléka 
körül mozognak, ugyanakkor, ami
dőn a takarékbetétek több mint 10 
százalékot jövedelmeznek. Amíg ez 
a viszonylat fennáll, nem lehot vá
sárlásra bírni az amúgy is joggal 
bizalmatlan közönséget, a tőkéjük 
elhelyezésére törekvő tömegek be
kapcsolódása nélkül pedig csak a

játék által előidézett átmeneti emel
kedésről lehet szó, amely viszont is
mét realizálásokra vezet.

Tartós tőzsdei hossz csak tisz
tességes osztalékpolitika mellett 

lehet.
Az a feltevés, hogy a feléri éke

lési rendelet lehetővé fogja tenni a 
vállalatok számára a magasabb osz
talékok fizetését, a gyakorlatban 
nem következett be, azért, mert szá
mos függő kérdés van, 
esetleges rendzése nem 
tölti el aggodalommal 
tokát.

A komoly felértékelés ____
záeió szempontjából ma is na

gyon veszedelmes lehet
különféle szempontokból s ezért 
reális osztalékpolitikára s ennek 
alapján az árfolyamok tartós fel
értékelődésére csak a valorizációs 
kérdések rendezése után lehet szá
mítani.

— A jelenlegi szilárdulás termé
szetes magyarázata egyrészt a sza
nálás aránylag kedvező perspek
tíváira, a kormány beruházási 
programjára, a jó terméskilátá
sokra, és bizonyos fokig a pénzbő
ségre, másrészt pedig a bécsi tőzsde 
szi lárd olására vezethető vissza, mi
után Béosben megszűnt az u vesze
delem, hogy az intervenciós bizott
ság papírállományát a piacra dobja 
s elhelyezést nyertek külföldi tőkés
csoportoknál az immobilizált Dóséi
nak azok a hatalmas részvény
plakettjei, melyek eddig szintén a 
bécsi tőzsdét fenyegették.

— ügy látszik, ezeket a momen-

amelynek 
ok nélkül 
a vállala-

a valorl-

I
i

8. addinqton & Co Ltd 
londoni pOBztőqyán 
cég vczirképvisclői POGASZAT-DENTiST
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tumokat akarják egyes nagy válla
latok felhasználni arra, hogy egy 
átmeneti hossz segélyével részvény
eladás és alaptökeemelés utján pénz- 
hez, még pedig olcsó pénzhez jus
sanak.

;— Hitelt ma már minden jól fun- 
dált vállalat szerezhet akár a kül
földön, akár a belföldön, mielőtt; 
azonban ezt megtenné, érthető külö
nösen a presztízsűknek legalább ma
radványait megőrzött

nagy vállalatoknak az a törek
vése, hogy évi 15 százalékos köl
csön helyett inkább a közönség 
pénzét szippantsák fel 5 százalé

kos osztalékfizetéssel.
— Mindezeknek az a konzekven

ciája. hogy a közeljövőben a tőzsde 
kereseti forrás lehet ugyan a spe
kuláció számára, de reális tökcel- 
lielyezési lehetőséget még nem 
nyújt.

A Hitelbank 
tőkeemelése

A Magyar Általúuos Hitelbank igaz
gatósága elhatározta, hogy részvénye' 

L scinck e hónán 27-érc egybehívott köz
gyűlésén az intézet 550 millió korona

• alaptőkéjének 350.000 uj részvény kibo- 
csájtása utján 690 millió koronára leen
dő felemelésé! fogja javaslatba hozni.

• Az uj kibocsátásból 343.750 részvény az 
alapszabályoknak, valamint az intézet 
régi tradícióinak megfelelően az eddigi 
részvényeseknek fog négy régi rész
vénynek egy uj részvényhez valá-frá
nyában, a közgyűlés által megállapí
tandó árfolyamon fölajáiiltafni, míg a 
(>250 részvényt tovő jelentéktelen töre
dék tekintetében, mely töl nem oszt-

. ható, az igazgatóság az alapszabályok 
1 értelmében a közgyűléstől fölatalma- 

zást fog kérni, hogy ez a töredék eta- 
bad kézből — azonban nem a napi ár
folyam alatt — órtékesilessék. A régi 
részvényesek állal elővételi joguk alap
ján esetleg át nem veendő uj részvé
nyek elhelyezését egy konzorcium biz
tosítja, amelyben a S. M. v. Rothschlld, 
bécsi bankház, az, Ocstcrrcichische Crc- 
dil-Anslalt filr Handel und Gewcrbe, 
Wien, valamint az intézethez közelálló 
Schneider et Cic—Unión Europécnne 
Induslrielle ei- Financiére—Rangúé de 
l'Union Pár Istenné francia csoport, to
vábbá Lazard Bros. londoni ás M. M. 
Warburg et Co. hamburgi bankházak 
vesznek részt. Gondoskodás történt ab
ban az irányban, hogy az e konzorcium 
által esetleg átveendő részvények évek 
során át piacra ne kerüljenek.

Ebből a közleményből azt látjuk, 
hogy a tervbevett tőkeemelés révón a 
Hitelbank saját tökéi körülbelül 115 
milliárd koronával fognak gyarapodni. 
Eredetileg arra gondolt a Hitelbank, 
hogy külföldi töke bekapcsolásával csi
nál egy nagyobb részvényemissziót. Et
től a szándékától az a megfontolás tar
totta vissza, hogy részvényeseinek érde
kei szempontjából ez a mostani megol
dás kedvezőbb. Ennél nagyobb emisszió 
ugyanis a belföldi piacot túlságosan 
megterhelte volna és u régi részvénye
seknek n niai viszonyok közt nehézsé
geket okozott volna, hogy az ilyen 
emisszióból teljes mértékben kivegyék 
a részükéi Úgy halljuk, hogy az uj 
részvények, kibocsátási árfolyama lé
nyegesen alatta lesz a beiért éküknek.

Erasmo M. Redu 
Biella

41 *
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Gyorsított 
kényszeregyességi eljárást 

követelnek a hitelezők
Evekig húzódik a likvidálás — Hosszú bírósági határ* 
idők ás tájékozatlan vagyonfelügyelők okozzák a 

késedelmet

Az OülSZ az igazságügyminisztertől kér 
orvoslást

A kényszeregyességi eljárás hiányainak 
kiküszöbölése céljából a kormány nem
rég módosító rendeletet adott ki, mely 
azonban csak részben orvosolta a hibá
kat, 8 egyben a kényszeregyességi ügyek 
elhúzására is lehetőséget adott.

A hitelezők szempontjából ugyanis 
nemcsak a 'minimális kvóta megállapí
tása bír fontossággal, amely a kény- 
szeregyességgol űzött visszaéléseket 
igyekszik megszüntetni, hanoin ugyan
ilyen fontossággal bír az is, hogy

a hitelezők minél előbb megkap
hassák követelésüknek azt a töre- 
vését, amely az egyességi ajánlat 

alapján őket megilleti,
A rendelet pedig éppen ebből a 

szempontból esik kifogás alá, mert az 
adósnak a teljesítésre 
halasztást enged, s a 
teljesítési határidők 
adott felhatalmazás 
úgy alakult, hogy a

Emellett adminisztratív intézkedések
kel, nevezetesen a kényszeregyességi 
ügyek tárgyalására beosztott bírák szá
mának a szaporításával is gondoskodni 
kell arról, hogy ezek a fontos ügyek, 
amelyekhez a szintén nehéz helyzetben 
levő hitelezőknek nagy érdekei fűződnek 
a bírósági adminisztráció útvesztőjében 
meg ne rekedjenek.

Egy másik hiánya a fennálló rendel-

közöseknek, amely a minimális kvóta 
megállapítása dacára is fepnáll, az, 
hogy a kényszeregyességi ajánlat meg
tétele igen egyszerű és könnyű, s na
gyon sokszor könnyelműen is igénybe
vett eszköz az adós számára, hogy tar
tozásai nagy részétől megszabaduljon. 
Az érdekeltség véleménye szerint a 
kényszeregyesség előtt

kőtelezővé kell tenni a magánegyes- 
ség megkísérlését és csak ennek 
eredménytelensége esetén legyen 

helye kény szer egy ességnek.
E hiányoknak kiküszöbölése és a hi

telezők sérelmére szolgáló intézkedések 
megváltoztatása céljából

az Országos Kereskedő 
szövetség felterjesztést 
igazságügy miniszterhez, 
kényszeregyességi eljárásnak a mai 
gazdasági viszonyokhoz szabott re

formját sürgeti.
A háború tartama alatt indokolt lehe

tett az adósvédelmi szempont előtérbe 
helyezése, a konszolidált gazdasági rend
hez való visszatérés azonban most meg
követeli, hogy a hitelezők érdekei is ki
elégítést nyerjenek.

és Iparos
intézett az 
amelyben a

évekig terjedhető 
bíróság részére a 

megái lapítására 
a gyakorlatban 

____ kényszeregyesség 
alatt álló adós a leghosszabb határidő
ket kapja.

Még ennél is nagyobb sérelem éri a 
hitelezőket azzal, hogy

a kényszeregyességi ajánlat meg
tétele után évek múlhatnak, amíg 
y bíróság az egy ességet jóváhagyja. 

aminek óka nagyrészt az. hogy a kény- 
szeregyesség érdemleges Hintésére csak 

............................... elhalasztása 
tárgyalási 
telnek el,

Sürgős a kereskedelmi szerződések 
megkötése a balkáni utódállamokkal 
Sátori Ernő, ■ Rimamurányi Ügyvezető-Igazgatójának 

nyilatkozata

a tárgyalások ismételt 
után kerül sor, s az egyes 
határnapok között hónapok 
sőt

a bíróság az alhalasztott 
folytatására 6 hónapra is 

határnapot.
A tárgyalásoknak ilyen ismételt el

halasztása főleg akkor történik, ha a 
kényszeregyesség alatt álló adós státusa 
a kereskedelmi könyvek hiányos veze
tése miatt, nehezen állapítható meg, 
vagy pedig ha a kirendelt vagyonfel
ügyelő szakértelem hiányában érdem
leges jelentését előterjeszteni nem tudja. 
Arról kellene tehát gondoskodni, hogy

a kényszeregyesség alatt álló üzlet 
vagyonfelügyelőjévé szakmabeli ke
reskedőt vagy iparost nevezzenek ki, 

aki megfelelő szakértelemmel a gyors 
likvidálásról gondoskodnék.

trfrpj/aMs 
tűzött ki

SZÖVET? ÉS
MUNKARUHÁK
Gutmannj^iu

® BUnAPEST.eÁKÓCTUjriÖ

Lapunk múlt számaiban közöltük 
a magyar ipar legismertebb vezér- 
férfiainak nyilatkozatait a kereske
delmi szerződések szükségességéről. 
Hogy különösen az utódállamokkal 
való kereskedelmi kapcsolatok 
szempontjából mennyire szükséges 
volna a szerződések mielőbbi meg
kötése. azt tanúsítja a Rimamu
rányi Rt. ügyvezető-igazgatójának 
Sátori Ernőnek —• ki egyébként a 
vasipari és vaskereskedelmi szövet
ségnek is elnöke —, alábbi nyilat
kozata:

Általában az üzleti pangás Ju
goszláviában és Ausztriában olyan
fokú. mint nálunk. A különbség 
csak az

hogy mindenütt szélesebbkörü 
beruházási programmal talál
kozunk és az a körülmény, hogy 
a kormányok ott állandóan köz
munkák előkészítésével foglal
koznak, kedvezőbben befolyá

solja a hangulatot.
Nagyon káros következményekkel 
jár, hogy nálunk az export meg
szervezésére irányuló törekvések 
szétforgácsolódnak. Belgrádban és 
Zágrábban 15—20 magyar gyárWák 
vau külön képviselője, holott angol 
példa szerint egy városban egy-egy 
képviselő is elláthatná a gyárak, 
illetve a termelés képviseletét, ami 
a rezsiköltség lényeges csökkenésé
vel járna.

Angliában 40 tekintélyes gyár lé
tesített egy exportügyekkel foglal
kozó közös szervezetet Association 
of Britisch Manufaktory címmel s 
ez áljit fel a Balkán különböző ál
lamaiban képviseleteket

Az angol versennyel nehezen tud 
a magyar gyáros boldogulni, ha 
nem is az áru olcsósága, de a hitel
nyújtás kedvező feltételei miatt. 
Jugoszlávia különben, szintén 
emelni akarja a vas- és acélipari 
termékek vámjait, a jugoszláv ke
reskedelmi körök azonban ellenzik 
ezt, mert tudják, hogy a vámok 
emelése az áruk megdrágulását 
fogja maga után vonni. A magas 
vámok a kereskedelmi szerződések 
megkötése esetén ugy sem lesznek 
fentarthatók. a jugoszláv kormány 
azonban ugy látszik az átmeneti 
időt akarja felhasználni arra, hogy 
a hazai vasgyárakat kifejlessze. 
Ugy a jugoszláv kereskedőnek, mint 
a magyar termelőnek közös érdeke 
tehát a kereskedelmi szerződések 
mielőbbi megkötése.

A jugoszláv kormány nagy beru
házásokra készül, tehát Jugoszlá
viának nagymennyiségű vasanyagra 
és vasárura lesz szüksége. A keres
kedelmi szerződéseket tehát mielőbb 
meg kell kötni, hogy azok már ér
vényben legyenek, amidőn ezen 
szükségletek kiírásra kerülnek. Köz
ben

a magyar ipari érdekeltségek
nek is angol mintára egységes 
exportlebonyolité szervezetet kell 
létesítenie, hogy egységesen ve
hesse fel a küzdelmet balkáni 

piaca megtartásáért.

Értesülésünk szerint Konstantiná
polyban már is létesült egy ilyen 
egységes eladási iroda, melyhez 
egy kivételével az összes magyar 
gépgyárak csatlakoztak.

Epstein és Pfeifer
textllirunagykereskedés, Budapest V, Sas u. 6

Beck Vilmos és Fial gyapjMr ügyirat
Oreaa — Meserltseh
Bmerieh Bité Bumpoleo

Iroda:
■Ács VI, Hlrschengasse 25 I

WEISZ SÁNDOR ÉS RÓNA
Posztó- és bélésárúnsgykér'skedés Budapest,V. BmrOlt, AranyJÁnoB tizem aa. uáw

A kormány a külföldi ipart és 
kereskedelmei szubvencionálja

Az ország kereskedői és iparosai a 
múlt héten hatalmas demonstratív jel
legű nagygyűlés keretében fejezték ki 
tiltakozásukat a forgalmi adózás mai 
rendszere ellen, s úgy az elfogadott 
határozati javaslatban, mint pedig az 
elhangzott felszólalásokban egyöntetűen 
az egyfázisú forgalmi adózás rendszere 
mellett foglaltak állást. Az elhangzott 
felszólalások közül különös érdeklő
désre tarthat igényt

Ledermann Mór
az OKISZ elnökének beszéde, mely éle
sen világított rá azokra az előnyökre,

molyeket a kormány a forgalmi adózás 
mai rendszerével a külföldi kereskede
lemnek és iparnak nyújt

A jolenlegi forgalmiadó-rendszer — 
mondotta Ledermann —- a gazdasági 
élet minden ágára kártékony, azonban 
a legnagyobb sérelmet és veszedelmet 
a magyar kereskedelemre jelenti. Ez a 
forgalmi-adórendszer ugyanis, a szó 
legszorosabb értelmében

szubvencionálja a külföldi keres
kedelmet a magyar kereskedelemmel 

szemben,

holott jól tudjuk, hogy ha már szub- 
venolóról van azó, akkor a mai vbzo- 
nyok között igazán csak a magyar ke
reskedő szorul rá erre. Mi ezt nem kér
jük óa nem is várjuk, de azt igazán 
elvárhatjuk, hogy mi, adózó polgárok, 
akik sok alkalmazottnak adunk kenve, 
rét, legalább is egyenlő elbírálásban 
részesüljünk a külföldi kereskedővel 
szemben, aki itt nem viseli a súlyos 
adóterheket és nem tart fenn költséges 
szervezetet. ”

Józan ésszel fel som lehet fogni, hogy 
ezt a szembeszökő sérelmét a magyar 
kcreskodelomnek eddig még nem orvo
solták és az illetékes tényezők ölhetett 
közökkel nézik saját adófizető polgá- 
raik anyagi pusztulását. Ha kívülállók 
olvassák és hallják panaszainkat, ame
lyek most már közel négy évo hangza
nak fel itt is, ott is, joggal mondhatják 
rólunk, hogy közhelyeket, mindenki ál
tal tudót dolgokat ismételgetünk. Joggal 
mosolyoghatnak rajtunk külföldi kollé
gáink, hogy a magyar érdekképviseletek, 
nek oly kevés súlyuk van a kormány, 
nál, hogy

közhellyé vált igazságokat nem tu
dunk saját kormányunknál keresz

tül vinni
és ma nekünk, dolgozó embereknek, 
akik nem szeretünk sokat beszélni, 
szinte szégyenkezve újra össze kellett 
gyűlni, hogy ezeket a sokszor hangoz
tatott sérelmeket újból elmondjuk.

Felvetődik tehát a kérdés, hogy kinek 
a kedvéért kell tönkremennie, . elpusz
tulnia annak a sok kereskedőnek és 
iparosnak. A kérdés megválaszolása na
gyon egyszerű. A mai rendszer

olyan speciális természetű nagyipari 
vállalatoknak kedvez, amelyek egy
magákban egyesítenek több terme- 

melési folyamatot,
amelyek egyébként külön-külön több 
ipari üzemben folynak le. Ezek a válla
latok irtóznak attól a gondolattól, hogy 
egyenlő helyzetbe kerüljenek a kisebb 
üzemekkel, amelyek külön-külön egy- 
egy részletes termelési folyamatot kép
viselnek és így nem élvezik azt a ked
vezményt, amelyet az a .néhány nagy
vállalkozó élvez, aki üzemében egyesíti 
azokat a termelési fázisokat és így a 
mostani rendszer mellett kedvezményei 
helyzetben vannak.

Vegyük dl a jól bevált osztrák fór- 
galmiadó-rendszert, v

mely számot vetett minden jogos kíván
sággal és teljesen kiküszöböli a keres
kedők megalázó zaklatásait és örökös 
nyugtalanítását. Hisszük és reméljük, 
hogy most már nem lesz pusztában el
hangzó szó a mi panaszunk. Sokszor 
mondották nekünk, hogy a mi pana
szaink alaptalanok, mert a kereskedők
nek nagyon jól megy a dolguk! Aa 
utolsó esztendő számtalan kereskedői 
tragédiája szomorú bizonyságot tett » 
mi panaszaink jogossága és alapossága 
mellett.

Ha a kormány nem is tud segíteni a 
gazdasági válságon, segítsen rajtunk 
ott ahol módjában van az igazságtalan 
és zaklató mostani forgalmiadó-rend
szer megszüntetésével.

Kiadja:
A „Hétfői Napló" lapkladóvállaUt

Az OKISz közleményeit Szarka István dr< 
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