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Egy rendőr verekedő katonák közül 
az egyiket véres küzdelem után tejbelötte 
Katonák garázdálkodása egy ferencvárosi korcsmában — Megtámadták a vendégeket, 
megszúrták a vendéglőst és bajonettel hajítottak a rendőrre - A halálosan sebesült 

A többieket a katonai járőr letartóztattakatonát beszállították az I. honvédkórházba
különösen két ferencvárosi kislány 
figyel élénken.

— Kérem én nem is tudom, hogy 
hogyan kezdjem. Elhiheti uram, 
hogy ha bajonettel valakit nyakon 
szúrnak és olyan rémülete# dolgo
kon ment keresztül az nem igen tud 
összefüggően elmondani valamit.

— Úgy történt, hogy négy katona 
jött be cMte 9 után. Kicsit cpiccesek 
voltak, daloltak, majd olyan lármát 
csaptak, hogy az rettenetes volt. 
A negyedik katona később elment. 
Éjfél felé már többször kértem őket, 
högy csendbe legyenek, de hiába 
volt minden kérésem és

belkötöttek egy társaságba, 
amelyben egy öregebb és két 

fiatalember ült.
j Ezek felkeltek és kimentek. A sarok 

Szombaton éjfél után a Tűzoltó asztalnál az ajtónál két pár ült. Két 
— ■ .. .... legény, leány. A katonák később

ezekbe kötöttek bele. Az egyik le
gény erre valami megjegyzést tett. 

Erre az őrvezető, aki folyton hec
cel te a másik kettőt,

kihúzta a bajonettjét és neki
ment a fiatalembernek.

Mikor ezt láttam oda mentem és 
szét akartam választani őket, mert 
féltem, hogy baj lesz.

Mikor a verekedők közé léptem a 
másik két katona is felugrott, ne
kem estek és megütöttek a nyaka- 
mon. Valami forrót éreztem oda
kaptam. ahol az ütést éreztem, a ke 
zem tiszta egy vér lett.

Megszűrtek.
rA nők sikítottak, a katonák és a 

civilek ordítottak.
Ebben a pillanatban lepett be. a 

rendőr, akit egy Gál nevű ember, 
hozott, az én kérésemre, miután a 
Mária Terézia laktanyában azt 
mondták,

hogy nem hozzájuk tartozik az 
ügy.

Mikör a katonák a rendőrt, meglát
ták egyszerre neki estek es szidal
mazni kezdték. A rendőr látta, hogy 
a katonák bo vannak rúgva s azért 
csendesen szólt nekik.

— Ne gor'ömbásködjanak emberek 
legyenek csendesen és menjenek 
szépen haza. , ,. .

— A katonák azonban nekiestek a 
rendőrnek és mind a hárman a ki
vont 'bajonettel szurkától kezdték, 

a rendőr kirántotta a kanUát 
és hátra ugorva a katonák köze 
sújtott, mire az egyik katona 
hátra szaladt és marokra fogva 
a bajonettjét teljes erejével a 

rendőr felé hajította.

Vasárnapra virradó éjszaka nagy 
harci zaj és fegyverdirgés verte 
fel az alvó Ferencvárost. A Viola 
ucca és Tűzoltó ucca sarkán levő 
Szeidler Miksa-féle kocsmában

három beborozott katona bele
kötött a vendégekbe, nyokonszur- 

ták a vendéglőst, az őket rendre 
Intő rendőri, agyba-főbeverték, 
karján és mellén megszűrték, 
mire a rendőr fegyverét hasz
nálta és Görög Lajos 21 éves 

honvédet fejbelőtte,
Mintegy 30 rendőr is eqy katonai 

őrjárat vetett vénet a karénak, a 
mit nagy tömeg nézett végig.,

Á nagyszabású és halálos sérülés
sel végződő verekedésről a rendőr
ség hivatalosan a következőket je
lenti:

és Viola ucca sarkán levő Szeid- 
ler Miksa-féle kocsmában ittas 
állapotban betért 3 katona. A 
kocsmába tartózkodó közönségbe 
minden ok nélkül belekötöttek és 
kivont oldalfegyverrel duhajkod
tak. A kocsmáros a Mária Terézia 
laktanyába készültségért és egy
úttal rndőrért küldött. A rendőr 
rövidesen megjelnt és amik or a 
katonák meglátták, még mielőtt 
csendre inthette volna okét, oldal
fegyverükkel meg támadták és
jobb alsó karján megszűrtök. A 
rendőr kardot rántott, de mivel a 
három fegyveres ember támadd- 
sónak elhárítására ez kevésnek 
bizonyult, kénytelen volt végszük
ségében lőfegyverét használni és 
egy lövést leadott. A lövés G. 
Lajos 29 éves közhonvédot arcul 
érte, akit életveszélyes állapotban 
az 1-es honvédkórházba szállítot
tak a mentők. B. János honvéd 
alsó balkarián szúrt sebet, K. Jó
zsef örvezető jobb hónalján szen
vedett könnyebb sérülést. Köz
ben a Mária Terézia laktanyából 
őrjárat érkezett, amelyik a két 
katonát bekötözés után bevitte a 
laktanyába. A verekedés sebesült
jei közölt van Szeidler Miksa 
kocsmáros is. akit bekötözés után 
a lakásán hagytak. A vizsgálat 

megindult.
A véres verekedés részleteiről tu

dósítónk az alábbiakban számol be.
A Tűzoltó ucca 33. szám alatt van 

Szeidler Miksa kocsmája. A sarok- 
ról nyíló bejárás a 
amelyben hosszú pult mögö.t egy a^onpólyázott fejű, ingwjas, ala- 
emy. erős ember tótóig éti az asz
tal pléhlapját. A söntéstől üveg
fallal elválasztva nyílik a belső 
helyiség. Kék teritŐs 
y»‘k« fetóncvárosisSTdto Miksa A rendfa l^pta afo» fs mikor »
* rfadeteit Mte ^^tktók<S:|iőd.iüra?í íyUOdön kaució ellc-1

ha érkezett egy szakaszvezető is, 
akit a közben megérkezett rendőrök 
arra kértek, hogy tartóztassa le a 
garázdálkodó katonákat, de a sza
kaszvezető ezt nem tette meg, sőt 
még az is a katonák pártját fogta.

— A katonák folyton azt kiabál- 
| ták. hogy nem parancsol nekik
rendőr, és

újra rátámadtak a rendőrre, aki 
erre elsütötte a revolverét. A 
golyó egyik fiatal katonát a fe
jén találta, aki hangos jajszó
val, vérző féjjel dőlt a falnak.

A lövés zajára nagy csend lett egy 
pillanatra, de a katonák rögtön me
gint kiabálni kezdtek. Ekkor meg
érkezett a katonai járőr, amely le
fogta a katonákat és beszállította 
a Mária Terézia laktanyába. Meg
érkeztek rövidesen a mentők is. akik 
bekötöztek mindenkit. A katonát, 
akit a rendőr lövése a fején talált, 
bevitték a kórházba.

— Hogy kezdődött a verekedés!
— Hát kérem a katonák minden

kibe belekötöttek. A rendőrök 
alább nyolc tanút írtak fel.

— Az ön sérülése súlyos!
— Látleletet vétettem. Nyolc 

pon túl gyógyul.
A beszélgetés alatt keinénymarku 

ferencvárosi legények gyűlnek össze 
a kocsmában és tárgyalják a tör
ténteket még a késő délután is.

Az Igazságügyminiszter 
Beniezky Ödön 

szabadlábrahelyezéséröl

leg-

na-

Beniezky Odón barátainajf telke- 
résére Vajda Ödön dr., Beniezky vé
dője. valamint Györki Imre dr. nem
zetgyűlési képviselő már hetekkel 
ezelőtt érintkezést kerestek Pesthy 
Pál igazságügyminiszterrel, hogy 
Beniezky Ödöii kaució ellenében 
kieszközlendő szabadlábrahelyezésé- 
nek lehetősége iránt érdeklődjenek. 

I Ezzel kapcsolatban politikai körök- 
1 ben az a hir terjedt el, hogy 
’ Pállá v lei ni György őrgróf kez

deményezésére nagyobb pénz- 
1 összeget adtak össze a legiti

misták, ni isták,
iiog.v a szabadlábr«.uelyezés eselé- 

, ben a kaució rendelkezésre álljon.
| Minthogy az akció megindítása 
óta több mint két hét terjedt el, 

| szükségesnek tartottuk, hogy Pesthy TI/. 1 1 4,, I mtnrtKi 1 orílí'k-

A 93-as őrszobán a Ferenc körút 
IX. kerületi kapitányság1 épületé
ben az őirszobaparancsnok nem tud 
a verekedésről bővebbet. De meg
mondja. hogy a rendőr, aki „intéz- 
kedett“, a Telepi ucca 27. szám alatt 
lakik. A külső Ferencváros végén, 
a városi baraknál van a Telepi uccu 
A 27. számú házban földszint 5. alatt 
lakik Kuli János rendőr. Kis egy- 
szoba-konyhás lakás, három pici 
gyerek kuporog félmeztelenül és va
csorázik bögréből. Az asztalnál egy 
fiatul asszony. Kuli felesége.

— Az uram nincs itthon. Valami 
iratokat, vagy mit kellett elvinni©. 
Nekem csak úgy mondta, hogy vere
kedés volt katonákkal és megszuiv 
ták.

— Bizony, hajnalban, mikor haza
jött. rögtön lefeküdt, mert fájlalta 
nagyon az egész karját, a vállát és 
nyakát. Én elmentem a gyerekekkel 
délután a ligetbe és mikor vissza
jöttem, már nem volt itthon. Délután 
már nagyon nyögött szegény, ugyj 
hogy nagyon nehezen mentem el 
Mit mondjak neki, ki kereste!

Az éjjeli órákbab érdeklődtünk aa 
I-es honvédkórházban a fején meg- 
lőtt katona állapotáról. Azt a felvi
lágosítást kaptuk, hogy állapota vál
tozatlanul súlyos és életveszélyes.

Ügy az államrendőrség, mint a ka
tonai ügyészség a véres kocsmai ve
rekedés ügyében a legszigorúbb nyo
mozást indította meg.

i

nében leendő szabadlábrahelyezése 
iránt.

Pesthy Pál igazságügy miniszter, 
aki szombaton délben a Verebély- 
klinikán fekvő leányának megláto
gatása után uzdi birtokára utazott, 
elutazása előtt ebben az ügyben a 
következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Beniezky Ödön szabadlábra
helyezése ügyében — úgy tu
dom — még nincs döntés. Sőt 
arról sincs tudomásom, hogy Be- 
nlczky Ödön védői egyáltalán 
kérték-e hivatalos utón Bér
niczky szabadié brahelyezését

kaució ellenében.
— Addig tehát, amíg az érde

kéitek hivatalos felterjesztést eb
ben az ügyben nem tesznek, korai 
volna bármilyen irányban érdem
legesen nyilatkozni.
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Elmaradt Lukács György 
kormányzói audienciája 
a numerus dauiut ügyében 

Beavatott indokolás a* audiencia etaMradSsSnak 
okairól - A kormány hivatalos választ ad, ha a 

varsói határozatról átiratot kap 
Lukács György egy hátig várt, aztán elutazott

rÁ Népszövetségi Unió varsói kon
ferenciájának határozata, amely 
„sajnálattal állapította meg, hogy 
Magyarországon a főiskolát tansza 
badság törvényes korlátokba ütkö
zik" — mindenfele érthető feltűnést 
keltett. Amikor a magyar delegáció 
tagjai Varsóból hazaérkeztek, a leg
határozottabb formában terjedt el 
jz a hir, hogy

1 'Lűkáés György képviselőt. a de- 
: legáció nevetőiét a kormányzó 

kihallgatáson fogja fogadni.
takács György kormányzói ailden- 
tiája azonban elmarad annak elle
nére, hogy azt valóban tervbevet- 
téli Lukács György mlngyárt haza
érkezése után’ elutazni szándéko
zott és csak azért halasztotta utazá
sát, mert kormánykörökből értesí
tették, hogy audeheiára kap meghí
vást. Iűikács György várt egy hé
tig, legutóbb azonban megtudta, 
hogy a kormányzói audencia elma
rad. tehát

szombaton este hosszabb tartóz
kodásra csehszlovákiai birto

kára Utazott.

Az aüdencia elmaradásának okairól 
teljesen beavatott helyen a követke
zőket. mondották a Hétfői Napló 
munkatársának:

-— rAz aűdencia elmaradásának 
oka az, hogy a kormány még nem 
foglalkozott a varsói határozattal, 
sőt most már nem is valószínű, 
hogy ez a kérdés illetékes helyen 
szóba kerüljön. A magyar kor
mány a nilmerus clausúst belügy- 
nek tekinti és külföldi beavatko
zást nem tűr. Ha majd eljön, az 
ideje,, a kormány fogja meghatá
rozni a' numerus clausüs revízió
jának indokoltságát Miniszterta
nácson pedig csak akkor foglal
kozik a kormány a varsói határo
zattal, ha a konferencia vezető
sége részéről átiratot kap.

Ziz átiratra a kormány hivata
los indokolt választ fog adni.

Ellenzéki körökben erősen kifogá
solják, högy a kormányt, amely 
gazdasági és kölcsön-ügyekben tö
rődik a külföld véleményével, a 
varsói határozat vént érdekli.

A lól'ogatu bérkocsik sorsa már 
Végérvényesen megvan pecsételve 
Budapesten is. Egsve fogy a stan
don álló konflisok és flak,erok száipa 
» ha ez a folyamat ebben. *’ téfhpá- 
aan halad tovább, egy-ket esztendő 
aiulva valóban nem lesz több ló- 
fogatu bérkoosi látható Budapest 
gccáin.
r Ma már csupán 2* ftakeros ma- 
F radt meg büszke pályáján eb- 
I ben a nagy városban.
S konflisok még valahogy tengőd
jek. de ezek közül is nap-nap után 
seregestől szüntetik meg iparukat, s 
térnek át más, jövedelmezőbb, na
gyobb jövőjű pályára. Csak a leg
utóbbi 2 hónapban több mint 200 
konflis szűnt meg, úgyhogy

ma alig 10M eryfogatu bérkocsi 
t cirkál Budapesten.
fezek is olyan rosszul mennek, hogy

Már csak 20 fiakker van Budapesten
A pesti fiákkor és konflis utolsó napjai

rr-i.u íj ' ...
az adót sem képesek fizetni es egy 
teljes éve tartoznak a közlekedési 
adóval. Kérelmükre a főváros most 
1524 augusztus 1-ig visszamenőleg 
jelentékenyen leszállította a közle. 
kedési adót, amelyet az egylovas 
kocsinál havi 7, a kétlovasnál pedig 
havi 11 aranykoronában állapított 
meg.

Annál jobban megy azonban a 
bérautósoknak s rövid idő alatt 25 
százalékkal szaporodott a pesti bér
autók száma. Az autótaxi vállalat 
jelenleg 200 nagy és 150 kisautót 
tart forgalomban, mig a bérautósok 
és bérkocsisok legutóbb 60 autót 
helyeztek üzembe. így tehát

41* bérautó szaladgál már Buda
pest uccáin,

amelynek száma egyre szaporodni 
fog. Apestifiaker- és konflisrpman- 
itlka felett tehát végérvényesen 
inegkondult a lélekharang.

ííAz Aratás rt. „aratása
Hermann ur, aki egész megyék kisgazdáit becsapta 

gépeladásaival
■' Egyik előző számunkban megír
tuk. hogy az „Az aratás" mezőgaz
dasági gépkereskedelmi rt, Her
mann nevii ügynöke miként csapta 
bo Csongrád-, Csanád- és Békésme
gye kisgazdáit, akiknek azzal az 
ígérettel adta el a cég gépeit, hogy 
u .vételárat,kamat- és költségmente
sen hat éy alatt tetszés szerinti rész
letekben fizethetők meg. A jóhi
szemű vevők, akikkel különböző 
nyomtatványokat, iratot alá, csak
hamar rájöttek, hogy

csalásnak estek áldozatul.
mert Hermann. ur, távozása után, 
jövfd idő múlva órtealtéat kaptak a 
részvénytársaságtól, hogy haladék
talanul tegyenek eleget, fizetési kö
telezettségüknek. mert különben 
erélyesebb rendszabályokhoz jpsz- 
nek kénytelenek nyalni. A félreve
zetett kisgazdák természetesen

azonnal ügyvédhez fordultak, 
állt újabban 10—20 aláírással el

látott levelekben tömegesen bíztak 
iw érdekeik védelmével, sőt két 
héttel ezelőtt a miniszterelnökhöz 
beadványt intéztek ezen ügyben.

Cikiinkre, amelyben még azt is 
megírtuk, hogy az ^Aratás Rt", 
ahová információért fordultunk, 
megtagadott minden felvilágosítást, 
utólagosan a részvénytársaságtól 
levelet kaptunk, amelyben helyre-

a j.q sr-

Előrehaladott Idény folytán az összes osztályokban nyári •<<■■!• eladás 

feltűnően mélyen leszúllítoft 
álakkal. — SMuterrénbenóUdAara karülnek:

igazító nyilatkozat beiktatását 
kérte.

A cég ezen kérelmének természe
teden annál kevésbé tettünk eleget, 
merj; a nyilatkozat a cég üzletkötési 
szokámit teregette ki alapos részle
tességgel, ellenben a cikk lényegét 
azzal hárította el magétól, hogy 
neju le ő róluk van szó, meri Her
máim nevű ügynöke a cégnek egy
általán nincsen.

Hallgatólag félrtettük. tehát az 
Aratás nyilatkozatát és ezzel az 
egész ügyet és azzal a jóleső érzés
sel, hogy a ■cikkünk nyomán o-vál- 
talán nem jelentkező Hermann urat 
majd csak előkaparintjti valahön- 
,uan a bíróság, vagy esetleg ha kell 
a rendőrség is.

Annál nagyobb' mértékben megle
pett bennünket az a levél, amelyet 
a mai postával tajosmizséről vet
tünk, és amelynek a nyilvánosság 
elé kívánkozó - részét i'detkfatjuk:

Lajősmizse, 1925. julius 16. 
„Hétfői Napló" tekintetes kladóhi- 

tatának
Budapest.

B. lapjuk f. évi június 6-ikt 
számában megjelent .Az Aratás 
Mezőgazdasági gépgyár rt. ügy
nöke hogyan csapta be az Alföld 
gazdáit" cimil cikkfe vonatkozó
lag közlöm, hogy a megjelölt cég 
manipulációit itt is a lapban le-

közölt módón végezte egész Dél- 
pestmegyébon s a kecskeméti 
rendőrség a helyt lapokban fel
hívást is közölt, hogy a kdiödtU 
gazdák jelentkezzenek a felidms- 
tés megtételére. A b. cikkükbe* 
kitüntetett .Hermán" nevüügy. 
nők azonban nem ügynök, ha. 
nem tényleg Igazgatója a bég. 
nek, amiről egyik perben meg. 
győződéit szemeztem, s magom 
személyesen is eljártam a cég-

■ nél reklamációk végett, amikor, 
az egyik tisztviselője közölte ve- 
lem, Kögy etz az ügynököt, aki 
ennyire visszaélt a cég nevével, 
máp elküldték. De természetesen 
azért ma is igazgatója a cég
nek.

Kiváló Usztéléitel 
zlldillis, ügyvéd

A levél írója közli még, hogy 

a károsultak őt bízták meg a fel. 
jelentések megtételével.

, á ÍSI?1 te^át telje? világossággal 
felderíti a titkot, hüígy ki intézte 
Aratásék bőséges aratását és az a 
bizonyos Hermann ur. aki igazgatói 
rangjavai összeegyeztetőnek tartja 
hogy a kisgazdákat kellemes parti
lázas közben alaposan félrevezess* 
meg fogja kapni rövidesen a métti 
választ nagyon is kétes — sőt má> 
nem is kétes üzletkötéseire.

Éjféli háború 
a Szondy uccuban

Egy verekedő cseléd, amelyet egy örszoba alig tmdott 
megfékezni — A mulatság vége a bíróság előtt

sehogy sem tudta őket szétválása, 
tani. A két asszony is beavatkozód 
- ..^^heitesbe s végre is a rend 
orok kénytelenek voltak segítségei 
kérni a közeli orszobáról.

JBfszoba Sfctolttilt. t 
. 3 egyesült erővel nagy nehezen si. 

a harcias 
asszonyokat és g nekibőszüli 

családfőt.
A bitó előtt már nagyon szelídek 

voltak.
— Nem röstellik nő létükre ilyen 

dologban idekerülni! — Tcérdezte 
tőlük a biró.
, ~ Nagyon fel voltam Indulva, nett 
tudtam mit csinálok, — szégyenke
zett Komán1 Anna.
.. Wagnerné, azzal védekezett, hogy 
o csak a férjét akarta megtoltál 
Dla™1 » kibont karddal támadó 
rendőrok eloL Dénárt Béla dr. vé
delme után a bíróság végül te Wag
ner Istvánt három hónapi, Román 
Annát Wthőnapí, Wagnebnét pedig 
linapi fogházra Ítélte. Mindhárman 
felebbeztek.

Schirilla Arth'ur dr., a bűdapest! 
büntető jársábiróság bírája ele ér
dekes társaság került szombaton 
délelőtt. Wagner István rajzbíó és 
a felesége, továbbá az asszony nő- 

, erőszak, kösmyül testi sértés és ma
gánlaksértés vétségéivé! vádolva 
álltak a bíró előtt. Az ügy ^lpanxé- 
nyaUpedK a következők:

Múlt év novemberében Wagner 
István és családja születésnapot 
ünnepelt és jókedvvel mulattot! 
Szondy ucca 51 szám alatti lakásá
ban. Egyszerre csak az asszonyok 
vére. Román Anna hatóság elleni 
összevesztek valamin s a két testvér 
vad csatakiáltásai hamarosan fel
verték a házat.

A lakók egy darabig hallgatták a 
csatazajt, de azután felszólították 
Windekfcer Sándor házfeügyelőt, 
hogy vessen véget a családi hábo
rúnak. Wlndekker nagy félve be
nyitott Wagnerékhoz s csendre in
tette a verekedőket. Több se kellett 
a dühös famíliának egyszeribe bé
két kötöttek s egyesült erővel tá
madtak neki a szerencsétlen’ házfel
ügyelőnek. Az ész nélkül menekült, 
de

Wagner utánaeredt, bement a 
lakásába, ott rávetette magát 
Windekkerre s fojtogatni kezdte.

A házfelügyelő felesége sikoltázva 
ugrott ki az ágyból, kiszaladt az 
udvarra, segítségért kiáltozott s vé
gül ájulton összeesett.

Ezalatt az ütközet zajára a • ház 
előtt már nagy tömeg gyűlt össze. 
Csakhamar érkezett két rendőr is, 
Tischler József és egy szolgálatban 
nem lévő rendőr, aki éppen erre 
járt. Ezek nagynehezen bejutottak 
a házba. Tischler, és Windekker ja
vában küzdöttek még s a két réndőí

o. v o <r a v s e a -e

Letartóztattak 
egy pincebérlőt 
Elsikkasztotta a krupiék 

ét pincénk ivadékát
A' inait héten azzal tette nevét 

ismertté Kiéin Jenő Stefánia .üti 
építész, hogy a mentőket nem en
gedte be életunt feleségéhez. Vasár
nap már őt magát keresték — a 
rendőrök és letartóztatták.

Klóin Jenő egyéb komoly munka 
hiányában pinkabérlettel foglalko
zott, nem is egy, hanem több kártya
klubban egyezerre. Ilyen; célra azon
ban nem volt elegepdő tőkéje és 
ezért az általa alkalmazott krupiék
tól, pincérektől, óvadékokat szedett 
fel. A többek közt a Terézvárosi 
Társaskör alkalmazottaitól is. akik
től 126 millió kauciót csikart ki. 
Kiéin Jenőnek' fizetnie kellett volna 
és mert a krupié és a többiek nem 
tudták njfgkapni a pénzüket, följe
lentették a rendőrségen. Följelen
tette őt az arenattti Polgárt Demo
krata Kör és más is óvadéksikkasz
tás miatt Kiéin Jenőt bevitték a fő
kapitányságra, ahol vasérc’o dél
előtt őrizetbe helyezték.
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Pénzt... pénzt!
Ez a felkiáltás, amely napjaink

ban mindenki ajkáról, felsír, nem 
romantika, hanem a legfájóbb való
ság- Hetek, hónapok, évek óta hord
ja az ország népe az igát, mely a 
pénzünk leromlásából, vagy pusztu
lásából ránk nehezedik. De mindig 
reméltünk, mert mindig hallottunk 
biztató szót, amely úgy csengett, 
mint az igazság aranyszava. Hal
lattunk szavakat, Ígéreteket a sza
nálásról és minden egyébről, ami
nek az lett volna a hivatása, hogy 
lerongyolódott gazdasági helyze
tünket megjavítsa. Hallottunk sza
vakat, melyek biztattak, ígértek, de 
soha nem láttiink tetteket, amelyek 
az ígéretek és biztatások aranyosen- 
géseit apró pénzre váltották volna.

A körmány hónapokon át azzal 
biztatott, h<*ry ha megkapjuk a kül
földi kölcsönt, azonnal megválto
zik minden és uj élet fakad az ál
lam és magángazdaságban egy
aránt. Olyan ragyogóan biztató ter
vek kerültek napfényre, hogy elhit- 
tiik, hogy a külföldi kölcsön egész
séges vérkeringést hoz gazdasági 
életünkbe. A külföldi kölcsönt fo
lyósították, sőt azóta a kormány ön
érzettel állapította meg, hogy ál
lamháztartásunk egyensúlyát nem
csak helyreállította, de olyan meg- 
fajpiritásai vannak, amelyekkel be
ruházásokat eszközölhet s megin
díthatja a közmunkákat.

Ezeket a biztatásokat hallottuk, 
'de itt van a nyár közepe, a legszor
gosabb munkaidő és a jpunkanél- 
küliek száma nap-nap mellett nő, 
a magángazdaság pusztul, a keres
kedelem és ipar soha nem sejtett 
válságos napokat él és nincs semmi 
Remény se arra, hogy a kétségbe
esett helyzet megmenthető legyen, 
mert amikor tettekre kerülne a sor, 
sztoreotypszerüeu halljuk a kor
mány ajkáról a választ: nincs pénz.

Dehát hol a pénz. Hol a külföldi 
kölcsön, amely az egészséges vér
keringést kellett volna hogy meg
hozza úgy az állam- mint a magán
gazdaságban. Hol vannak a megta
karított milliárdok. amiket a kor
mány bejelentett. Kinek, vagy kik
nek az érdeke, hogy a pénzt tezau- 
rálják a Nemzeti Bank, vagy a 
nagybankok trezorjaiban, hogy a 
természetes vérkeringés utján soha 
ne jussanak a vénákba és artériák
ba, a dolgozókhoz, a munkásokhoz, 
az iparhoz és a kereskedelemhez.

Kinek és kiknek az érdeke az, 
hogy a pénz megállóit körforgásá
ban és nem kapcsolódhat bele az ál
lam- és magángazdaság életébe. 
Mert pénz van, pénznek lennie kell, 
de az nem fluktuál, nem lehet pro
duktívvá. mert akár a Nemzeti 
Bank, akár á nagybankok ráülnek 
a pénzre s nem látják, nem akarják 
meglátni, hogy közben a nemzet 
ereje gyengül, az ország pusztul és 
a polgárság a meddő, fáradtságos 
munkában már fuldokllk és nincs 
senki, aki segítségére sietne.

Ne azzal kérkedjék a Nemzeti 
Bank, hogy bankjegy-forgalmunk 
ezen vagy azon a héten ennyi meg 
ennyi mllllárddal ősökként, ne foly
tassa ezt az áldatlan politikát, amely 
a pénz szerencsétlen és indokolatlan 
elvonásában látja hivatása teljesü
lését.

A híres előre beharangozott épí
tési akció megszavazott nagy össze
gei holl rejtőznek Ismeretlen he
lyen. Miért nem indul meg az épí
tés most a nyár derekán, hogy pénz, 
élteető, kenyeret adó pénz kerüljön 
a forgalomba.

. A kereskedelem, ipar és mezőgaz
daság a folyton hangoztatott felse- 
gélyezés helyett miért áll itt teljes 
pénztelenségben. Miért kell rettegni 
minden ultimékor, miért kell két
ségbeesnie arra a gondolatra, hogy 
téli bevásárlásait és beruházásait 
kellene eszközölnie. És nincs pénz, 
nincs pénz!

Kinek áll érdekében, kinek a zse
bét duzzasztja az a szomorú, de erő
szakkal fentartott valóság, hogy 
nincs pénze senkineki!

A kritikus huszonnegyedik órá
ban hívjuk fel a gazdasági, élet vál
ságára a kormány figyelmet es kef- 
Üik értse meg százezrek és milliók 
kétségbeesett fuldokló kiáltását: 
Pénzt... pénzt a magángazdaság- 
ukl

« kormány nem tárgyal 
a házbér részletfizetésről 

Bi dlanxók SMMhlvatta a 33-as bizottságot - Augusztus 15-lg kapnak 
moratóriumot a lakók a hózbérfizetósre 
Vázionyl válaszol Sándor Pálnak

A háziurak tehát győztek. Nekik sike
rült meggyőzniök a kormányt, hogy a 
teremtésben csak ők a vesztesek. És a 
kormány nem látja, vagy nem akarja 
látni, hogy soha nem történt a lakások
ban annyi szerencsétlenség, mint mióta a 
háziurak panaszkodnak, de nem tataroz
nak. Néhány hónappal előbb nagy tata
rozást akoióról hallottunk. A háziurak 
a legelőnyösebb kölcsönt kapták az ál
lamtól. És mi történt! Van egynéhány 
ház Budapesten, amelyet átmeszeltek, és 
ezzel az akció befejeződött. Szomorúan 
kiabáló belvárosi házak tesznek bizony
ságot arról, hogy a háziuraknak mi a 
módszerük Budapesten.

A demokraták és a szocialisták össze
hívták a 33-as drágasági bizottságot s 
éles harcra készülnek a. kormány dön
tése ellen, őszintén szólva ismerve a< 
parlamenti bizottság összetételét és 
mentalitását, nem nagyon bizunk az 
eredményben. Egy olyan kormányzati 
rendszerben, amely a legkényesebb kér
déseket többségi szavazattal és hatalmi 
szóval intézi el, nem bízhatunk" abban, 
hogy a meggyőzés, az igazság erősebb 
lehet, mint a hatalmi érdek. Már pedig 
a vagyonos házinrak a kormányt támo
gatják s a szegények nyomorgó ezrei, 
akik nem tudnak fizetni, ellenzékiek. 
Nyilvánvaló tehát, hogy nem a méltá. 
nyosságnak jut a szó, hanem az érdek
nek.

Illetékes helyen
még nem döntöttek a 33-as bizottság 

összehívásáról, x
mert a nemzetgyűlés elnökségének tag
jai nem tartózkodnak Budapesten. A bi
zottság összehívására csak a hét vége 
félé kerülhet sor.

A kormányhoz közelálló helyen a kér
dés érdemi részét illetően közölték a 
Hétfői Napló munkatársával, hogy 

a részletfizetés megszüntetésének 
megváltoztatásáról szó sem lehet.

Az ügyről ugyanis minisztertanácsi ha
tározat van.

Az érdekeltségek abban az esetben, ha 
a részletfizetést már nem lehet kieszkö
zölni, arra fogják kérni a népjóléti mi
nisztert, hogy a házbérflzetés végső ter
minusát augusztus 15-ében állapítsa 
meg. Hir szerint a kormány e kérés elöl 
nem fog elzárkózni.

Munkatársunk kérdést intézett ez 
ügyben

SÁNDOR PÁL 
nemzetgyűlési képviselőhöz, az OMKE 
elnökéhez, aki ezeket mondotta:

— Nem hfijveslem a 33-as bizott
ság összehívását, mert ott gazda
sági kérdésekből politikumot csi
nálnak Politikai pártok maguk
nak arrogáljék gazdasági kérdé
sek egyoldalú elintézését és ,be- 
ayatkoanak gazdasági kérdések 
megoldásába. Álláspontjukat úgy 
árulják, mint mészárosok a húst. 
Vass miniszter nagy hibát kö
vetett el, amikor a legelső alka
lommal az OMKE-vei gyütt fo
gadta a demokraták küldött

ségét.
Sándor Pál nyilatkozatára

VÁZSONYI VILMOS 
ezeket mondta a Hétfői Napló munka
társának:

- Sándor Pál leadott egy nyi
latkozatot a Pesti Naplóban, hogy 
ő már nem tartja jogosultnak az 
augusztusi házbérnek részletekben 
való fizetését; ő már, megérettnek 
tartja a gazdasági helyzetet, hogy 
egyszerre, egy összegben fizessek 
meg a házbért Ezekután azt kö
veteli tölünk, hogy bízzuk kizáró
lag őreá, annak a kihaícoíasat, 
hogy augusztus 1-én a házbért 
mégis részletekben lehessen fi- 

'“Mélyen lesújtó, hogy, roesz 
néven veszi tőlünk, hogy mint po
litikai párt gazdasági_ kérdhettél 
foglalkozónk, mélyen lesújtó, hogy 
qgp biawiWk 

egybehivásáf, habár, ez a bizottság 
és a drAgasági bizottság előzőleg 
már több ízben tárgyalta a házbé
rek kérdését.

— A demokrata párt kezde
ményezte a háború alatt a lakás
védelmet, a demokrata párt 
azelőtt és azóta is szakadatlanul 
foglalkozott a lakáskérdéssel és 

az adókérdéssel
— Én nem háborgatom az érdek

képviseleteket abban, hogy most 
tesznek vagy nejn tesznek. Hogy 
az ipar, kereskedelem és az egész 
lakosság érdekeivel foglalkoz
zunk, az pedig a mi kötelessé
günk. t

— A' minta falvak képviselői 
nem kérnek az OMGE-től enge
délyt arra, hogy védjék a maguk 
lakosságát, ami Sándor, Pál en
gedélye nákül is 
*****A*A*AA***----~—----“**** --i-i-t-i-tvuwvuuTnAnjVinrift

A hét vésőn kiviszik Léderer Gusztávot 
Lédarer védője elmondja, hogy készül a gyilkos 

főhadnagy a halálra
Az Ogyvód nem tud röla, hogy Láderer elmeorvosi meg
figyelés alatt áll — Szerinte Ködeiké gyilkosa valóban 

órait ós egy percig sem szimulált - Érthetetlen a 
kegyelmi kárvény elintézésének késedelme

A napilapok már hetek óta a legkü
lönbözőbb és a legfantasztikusabb híre
ket közlik a halálraítélt és kivégzését 
váró Léderer Gusztávról. Egyszer azt le
het olvasni róla, hogy dühöng, máskor, 
hogy csendes és apatikus, néha azt, hogy 
szimulál, néha azt, hogy egészséges és 
már nem is próbálkozik az őrültség tet
tetésével. Munkatársunk felkereste Ku- 
gel János dr.-t, a gyilkos főhadnagy vé
dőjét és felvilágosítást kért tőle a Hétfői 
Napló számára az igazságról.

Utolsó látogatás
— A napokban voltam bent nála — 

kezdte az ügyvéd. — Közölni akartam 
vele a felesége halálos Ítéletét.

— Mit szólt a hírre! — kérdeztük.
— Nem olyan állapotban van az az 

ember — felelte a védő —, hogy bármire 
is értelmesen reagálhasson.

Nem szólt az egy árva szót sem.
— Mégis, az arcán, a viselkedésén 

csak lehetett látni valamit!
— Semmit a világon — volt a válasz. 

— Tunyán és értelmetlen arckifejezéssel 
bámult maga elé.

Mintha meg se hallotta volna, amit 
mondtam.

— Hát nem igaz, hogy dühöng!
— Szó sincs róla. Nemcsak hogy nem 

dühöng, hanem úgyszólván meg se moz
dul egész nap.

Keiében a bibliával várja a halált.
— Csakugyan meg akar halni!
Az ügyvéd vállat vont.
— Nem is értem, miért Írták a lapok 

róla, hogy szimulál 1
Eszébe sincs ennek az embernek ki

bújni a halálbüntetés alól.
Nem póz volt nála, hogy nem kért ke
gyelmet. Miért szimulálna! A szimulá
lásnak csak akkor volna értelme, ha élni 
akarna.

De mióta elítélték, már nem is gon
dol az életre, csak a halálra.

„Bolond •■bor az'* . .
— Szóval nem őrült! — kérdezzük ezek 

után.
—Dehogy is nem — legyint az ügy

véd —, bolond ember az! Csak rá kell 
nézni, csak beszélni kell vele, egy értel
mes szó nem jön ki a száján.

Nem lehet vele már úgy beszélni, 
mint egy értelmesen gondolkozó, lo

gikusan beszélő emberrel.
Ha nagyritkán megszólal, értelmetlen,

mindig megvédjflk az általunk 
képviselt lakosság gazdasági 

érdekeit.
Ezt az a lakosság, amely nagy tö
megeiben Sándor Pállal szemben 
a községi választásoknál mive- 

lünk szavazott, tőlünk joggal el is 
várhatja.

—■ L4 támadás egyébként olyan 
kicsinyes, gyerekes, annyira gyű
lölködő, hogy önmagában hor
dozza legméltóbb kritikáját.

A magunk részéről « megdöbbentő
nek találjuk Sándor Pál állásfoglalását 
b azt hisszük, hogy tulloyális kormány
támogatásával nem a lakósság és pol
gárság nagy érdekeit szolgálja. Annak 
a polgárságnak, amely a mai rettenetes 
gazdasági viszonyok mellett teljes bi
zonytalansággal és aggódó félelemmel 
tekint az augusztusi bérnogyed elé.

mondatokat dadog. Többnyire valami 
zagyva, vallási tartalommal.

A bibliát bújja egész nap ég ennek 
á töredékes mondatai kavarognak 

egyre bomlott agyában.
— Hogy van az, hogy az elmeorvosi 
vizsgálat még sem állapítja meg róla, 

hogy örült! Hiszen őrült embert nem le
het, kivégezni!

— Én csak az újságokban olvastam, 
hogy Léderer Gusztávot elmeorvosi meg. 
figyelés alá vették — feleli Kugel dr. 
finom mosollyal.

Én, a védője, egyáltalában nem tu
dok semmiféle elmeorvosi megfigye
lésről az Ítélet kihirdetése óta, en- 

gém Ilyesmiről nem értesítettek.
— Honnan származott akkor a hir!
— Nem tudom.

E hót végón
Végül megkérdezzük még az ügyvédet, 

hogy mikorra várja a kegyelmi kérvény 
elintézését!

— Őszintén szólva — feleli — 
előttem teljesen érthetetlen, hogy a 
kegyelmi kérvény elintézése mosta-

náfg lg késett.
Ilyesmit természetesen megsürgetni n,ein 
lehet, bár ón a védemcem érdekében a 
mielőbbi elintézésé^ óhajtom.

— Talán kedvező elintézést remél!
— Akár kedvező, akár kedvezőtlen -* 

hangzik az óvatos felelet —
egy halálraítélt ember számára » 
halál Is Jobb a bizonytalanságnál.

Én Lédererné elítéléséig a késedelmet 
azzal magyaráztam, hogy az asszony 
bünperében szükség lehet a férj vallo
mására s erre vannak tekintettel a ka
tonai hatóságok, De már annak is pár 
hete.

— Mégis, mikorra várható a döntés!
— Meg vagyok róla győződve, hogy 
ezen a héten és pedig a hét elején 

megérkezik a legfelsőbb döntés.
— És akkor!
— Ha a döntés kedvezőtlen, akkor a 
rákövetkező reggelen kivlgzlk Léde

rer Gusztávot —
fejezi be a beszélgetést az ügyvéd.

Szóval néhány nap és a gyilkos 
Lederor örökre eltűnik az érdeklődés köz
pontjából, ahol oly hosszú i’Mg állott 
véres alakja. S az életből, a.-urtrrt wbm 
becsűit meg, amint azt tettei • eártaf 
VPJái
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Szeptemberig tolla ki a 
Beszkár a tarifaleszállltást
15 százalékkal drágább az aranyparitásnál 

még a leszállított villamosjegy Is — 
Kik lesznek a villamosvasút uj Igazgatói
Két hónappal ezelőtt, a polgárok élet

lehetőségei megkönnyítésének jelszavá
val indult a választási küzdelembe a 
demokra'tikus blokk és nyolc hét után 
már meg i» kezdte életkönnyitő prog
ramjának megvalósítását.

Mint ismeretes, a fokozatos Arleépl- 
(ést, az uj közgyűlés többségi pártja a 
villamosvasút tarifájánál kezdték meg 
ég a pénteken tartott közlekedésügyi bi
zottsági ülésen már határozatot is hoz
tak az átszálló jegyek árának leszállítá
sára és egyéb tarifamódositásokra vo
natkozóan. A legfontosabb változtatás 
az, hogy az átszállójegy ára 3500 korona 
helyett 8000 korona lesz és kétszeri át
szállásra érvényes, mig a szakaszjegy 
marad 2000 korona, azonban ölolkoző 
szakaszok beállításával az utazást lé
nyegesen megkönnyítik.

Még igy Is elég drága marad a villa- 
moautazás, hiszon az átszállójegy leszál
lított ára és a szakaszjegy érvényben 
maradó ára jóval túl van az aranypari
táson. A háború előtt egy átszállójegy, 
tetszés szerinti átszállásra 20 fillér volt, 
Rml ma 14.500-szoros szorzószám mellett 
fsak 2900 koronát tenne ki, tehát még a 
leszállított ár ás 100 koronával több a 
lelje# aranyparitásnál. Egy szakaszjogy 
viszont a háború előtti hosszú szaka 
szókra 12 fillér volt, ami ma csak 1740 
koronát tenne ki, tehát a szakaszjegy 
ára 260 koronával, 15%-kal marad ma
gasabb az aranyparitásnál. És hol van 
t polgárság jövedelme az aranyparitás
tól? Tény azonban, hogy a mai viszo
nyok között nem lehet a jegyárakat job
ban leszállítani, mert ez a tervezett mér
sékelés is sok milliárdos bevételi csök- 
kenéot jelent a villamosnak, amit csak 
nagyfokú takarékoskodással lehet majd 
sllensulyozní A nagyközönség térmé- 
izetszerii érdeklődéssel várja, mikor lép
tetik életbe az uj, mérsékelt jegyárakat. 

legkésőbb augusztus 1-ére 
várta az uj tarifa életbeléptetését, ami 
?lég idő ahoz, hogy a vtnamosvásut elő
készítse az uj vi'teldijak bevezetését. Il
letékes helyen azonban ugy informáltak 
bennünket, hogy

szeptember első felénél előbb nem le
het számítani olcsóbb villamosjegyre.

A Hétfői Napló tudósítójának, Sztrókay 
Kálmán villamosvasúti vezérigazgató
helyettes a következőket mondotta ez 
ügyben:

— Még nagyon korai arról leszólni, 
hogy mikor lépnek életbe az uj viteldi- 
jak,

hiszen tulajdonképpen még nincs is 
elhatározva, hogy hogyan és mikép
pen hajtjuk végre a tarifareformot.

A közlekedésügyi bizottság minapi ja
vaslatait csak most fogja a tanács ta
nulmány tárgyává tenni s ha a tanul
mányozással elkészült, átküldi a villa
mosvasút igazgatóságához, amely a bi
zottság által követett szempontok alap
ján fogja a maga javaslatait a tanács 
elé terjeszteni. A tanács azokat kiadja 
a közlekedésügyi bizottságnak, ha annak 
megfelel, a tanács azt jóváhagyja s ek
kor végső jóváhagyás végett a kereske
delmi minisztérium elé kerül az uj ta
rifa kérdése.

— Ha a tervezetet a minisztérium is 
Jóváhagyja, akkor megkezdjük az uj 
jegyek nyomtatását, ami legalább hat 
hetet vesz igénybe. Előbb nem készíthet
jük el a jegyeket, mert ha esetleg vala
melyik fórum bármilyen változtatást 
tesz a tervezeten, eldobhatnánk a kész
letet Mint látható, nem olyan egyszerű 
az uj tarifa életbeléptetésének kérdése, 
mert az leghamarabb a miniszteri jóvá
hagyástól számított hat hét után követ- 
kezhetik be. Ez pedig szerény vélemé
nyem szerint csak szeptember első felé
ben érkezhefik cl. Ami a tarifareform
mal kapcsolatban a villamosvasút re
konstrukciós munkálatait illeti, kijelent
hetem, hogy azokat megszakitái nem 
érheti, mert a tarifamódositást olymó
don fogjuk végrehajtani, hogy

az előre tervbevett és program- 
szerűen folytatott beruházási és ja
vítási munkálatok zavartalanul be- 

fejezhetök legyenek.
A villamosvasútnál különben 

Igw rövid Wő múlva teljoson új álla-1

potok fognak bekövetkezni más vonat
kozásban. Tudvalevő, hogy a demokra
tikus blokk akciót indított annak érde
kében, hogy a villamosvasút Igazgató
ságát a változott viszonyoknak megfele
lően alakítsák újjá s a közlekedésügyi 
bizottság ülésén követelték, hogy ennek 
céljából

a legsürgősebben hívják össze a vál
lalat közgyűlését.

Hír szerint a pártok között máris meg
beszélések (olynak, hogy a közlokedés-

Titkos hazárdjáték 
a lágymányosi bokrokban

Játékkaszinó a lágymányosi félsziget csúcsán 
Ismert kártyások milliós bank/ai 

Mikor a gibic a rendőrőrszemet glbiceli 
Elegáns motorosokon úsztatnak le a szenvedélyes kártyások
A könnyű meggazdagodás utáni haj

sza — ugy látszik— nem szűnt meg a 
tőzsdei hossz bukásával, hanem meghat- 
ványozottan fokozódik. Az általános 
nyomor és a nagy munkanélküliség csak 
hozzájáruljak ehez s manapság, ha egy 
letört tőzsdés vagy kereskedő pénzhez 
jut, első dolga megpróbálkozni a kártya
asztal mellett. Vannak, akik bútoraikat 
eladják, hogy leülhessenek a bakkasztal- 
hoz a ennek az áldatlan szorencsepróbál- 
kozásnak vég© rendszerint vagy a teljes 
letörés, vagy a még ennél is rosszabb, az 
öngyilkosság.

Éppen-ezért kettőzött erővel igyekszik 
a rendőrség a hazárd játékosok munkáját 
a gyors egymásután! kaszinórazziákkal 
megakadályozni, sőt újabban a magán
lakásokban megbúvó kártyások bank
jaira In ráteszi a kezét.

A szenvedélyes kártyás azonban kifi
zeti a büntetést és újból játszik. Legfel
jebb nagyobb óvatossággal, mint azt a 
lágymányosi félszigeten alkalmunk volt 
látni.

A félsziget csúcsán, ahol a bokrok 
magasra nőttek s ahol a strandoló- 
kát ellenőrző rendőrőrszem csak rit
kán jelenik meg, egész kártyabar
langot rendeztek be maguknak egyes 

ismert kártyások.
Elegáns motorosokon úsztatnak lo a 

felső Dunáuól a félsziget csúcsára, ahol 
a hakkaeztalt helyettesitő puha strand
homokon a koporsó éppen ugy szedi a 
maga áldozatait, mint a kaszinók fül
ledt termeiben. Érdekes volt megfigyel
nünk.

Nem zsetonokkal, hanem pénzzel ját- 

Mayer János
a ferméslöbbkt értékesítéséről
fl földmivelósügyi miniszter kijelenti, hegy októberre 
kész megállapodásaink lesznek a szomszéd államokkal 
A csehek védővámokat omolnak a magyar búza silón 

A MAV-nak kevés a szállltókoostja
Szükségesnek tartottuk, hogy ebben az 

ügyben
MAYER JÁNOS 

földmlvelésügyl miniszter 
véleménye iránt érdeklődjünk, A minisz
ter a következőket -mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának;

— felel meg a valóságnak ae a 
beállítás, minthogyha a kereskedelmi 
tárgyalások megszakadtak volna. A 
terméskivitelre és általában

a gazdasági megegyezésre vonat
kozó tanácskozások kedvezően foly

nak tovább
és Így aggodalomra nincs ok. Sajnos, 
az utóbbi időkben olyan körülmények 
jöttek közbe, amelyeknek következté
ben! a tárgyalások ©húzódtak. Ausz
triában például nriatén nagy gyü-

Gazdasági ég pénzügyi körökben az el
múlt héten nagy aggodalommal tárgyal
ták azokat a nehézségeket, amelyek a 
terméstöbblct értékesítését akadályozzák. 
A kormány illetékes tagjai több értekez
letet is tartottak ebben az ügyben, döntő 
határozatot azonban nem hozhattak, 
mórt

várják az osztrák és cseh tárgyalá
sok eredményét.

A termékexportot főként az a tény ne
hezíti meg, hogy a szomszédos államok
kal nincs koreakedelmj szerződésünk. 
Az aggodalmakat csak növeli az a Mr, 
amely vasárnap terjedt el a fővárosban 
■s amely szerint

rá osztrákokkal csehekkel folytá
éit tárgyalások eredmény nélkül 

megszakadtak.

ügyi bizottság tagjai közül kiket küld
jenek be a villamosvafút igazgatósá
gába. Wolflék természetesen egyetlen új 
tagot sem állíthatnak miután a 7 be
töltött Igazgatósági helyét egy kivéte
lével ők foglalják el. Eddig ugyanis a 
14 Igazgatósági helyből 7 van betöltve 
éspedig Sipőcz Jenő, Folkfisházy Lajos, 
Platthy György, Erney Károly, Till 
Antal, Kandó Kálmán és Buday Dezső 
által. Ezek az igazgatók továbbra is 
megmaradnának, inig a pártok új tago
kul, mint szakértőt Vázsonyi Jenőt, 
igazgatókul pedig Bedö Mórt, Büchler 
Józsefet, Steinherz Simont, Ereky Ká
rolyt, Becsey Antalt és Ugrón Gábort 
kívánják beküldeni. Értesülésünk sze
rint kibővítésre kerül ilyenformán a 
felügyelőbizottság is, amelyben szintén 
Wolffék emberei, Joanovits Pál, Ács 
Ferenc, Mettelka Frigyes, OberschaU 
Viktor és Szigeti János ülnek. Az új 
igazgatósági tagok személye felett a 
pártok a közeli napokban véglegesen 
határoznak.

aiott.k. A bankár osztott, a
körben ülök pedig a bokrok hiis ár. 
nyékában élveitek a már betegséggé 

fajult kártyszenvedély Izgalmait.
A kibio természetesen innen aem hiány
zott, csupán annyiban változott meg, 
hogy nyúlánk, elegáns alakjával most 
nőm a játékos mögött drukkolt, hanem 
a bokrok elé állva, éber flgyolemmel ki- 
bicéit© a rendőrőrszemet vagy a gyanú- 
sabb alakokat, akikben detektívet sejtett.

A rendőrőrszem mozgási helye a lágy
mányosi vasúti hídtól a félsziget csú
csáig terjed. Ezen a kavicsos, süppedős 
helyen több mint négy kilométert kell 
megtenuie az őrszemnek, hogy a félszi
get elejétől a csúcsig eljuthasson. A 
strandoló közönség elegendő munkát ad. 
neki, ugy hogy alapjában véve n^m.is, 
juthat fel a” félsziget csúcsára, ahol köz
ben egészen alkonyaiig pompás gyorsa
sággal folyik a hazárdjáték és ahol

nem is olyan ritkaság a tízmilliós 
bank a a tízmilliós tét.

A kaszinókból nem ismert fiatalemberek 
is vígan ütik a tétet, de hogy kicsodák 
ezek e hogy honnan van annyi pénzük, 
erre csak a rendőrségen adhatnának fel
világosítást. Mindenesetre üdvös volna 
a strandol ók ezen uj fajtáját szigorúb
ban ellenőrizni s a folyamőrség moto
rosa privát szorgalomból is el-oilátogat
hatna a dunai szabadfürdők egy-két ilyen 
részére, ahol nem egyszer hallatszik még 
a villanylámpától megvilágított bokrok 
között is:

— Mindenki tett... Nincs tovább.^
Abonyj Ernő. 

mölca- ós zöldségtermék vau , 
hát gyümölcsöt és zöldséget nem 2. 
portálhatunk. Csehországban vlMlmt í 
uagyagrártusok akcióba léptek . „ " 
gyár búza ellen és a

cseh kormány most védővámokat 
akar emelni,

hogy Így a magyar búzát távoltart 
hassa Ilyen és ehez hasonló körűimé, 
nyék kitolták a tárgyalások befele.* 
sét annál Is inkább, mert a mm 
megbízottak, akik Béo«bon és pS 
bán tárgyalnak, kénytelenek termi 
szetazerülog ellenkövetelésekkel r«i 
lépni. Ha ugyanis a külföldi államok 
megnehezítik a magyar buzit export. 
3^h a textiláruk és me.
cikkek importjára fonunk mannái Vámokat araimi. EU7nSX! 
azonban — és orro minden reményűn! 
megvan - kiküszöbölhetők Ic,z,mk „ 
erre vonatkozó, do uz említett okik 
miatt elhúzódó tárgyalásokén. '

Októberre lesznek kész megán.,,.. 
Hasaink a szomszédos államokkal 

és igy kijelenthetem, hogv « 
/tó’nY,<W,<! nem ^°a üt.

Kormánypárti képviselő 
a MÁV vagőnhiányrél

Beszéltünk a terméstöbblet értékelté, 
sónek nehézségeiről a kormánypárti ag. 
rárkópviselők egyik vezetőjével,

SZABÓ SÁNDOR
kormúuyfőtanácyossul is, aki a követke. 
zőket fejtett© ki a Hétfői Napló munka- 
társa előtt;

Minden baj onnan származik 
hogy nincsenek kereskedelmi szerző
déseink. Most azután odajutottunk. 
h°gy annyi munka után nem tudjuk 
értékesitvni termésünket, vagy leg
alább l8 ugy látszik, hogy az exporl 
nehézségekbe ütközik.

—■ Vissza kell szereznünk el veszített 
piacainkat, sőt újakat is kell keres
nünk, ahol szívesen fogadják a ma
gyar búzát. De baj az is, hogy nőm- 
csak külföldre nehéz terméstöbblettt®. 
két kiszállítani, hunom idehaza is ne- 
hézségekbo ütközik a termés szállítása;

a MAV-nak nincs elég szállító- 
kocsija..

Pontiustól Pilátusig kell szaladgálni 
kposikéjt és ha azután megvan az utal
vány; nincs elég vagon.

Meinl-kávé
ö, 10, 15 és 20 kgos postacsomagokat 

vidékre bórmontve küldünk!
(kivéve rizs és cukor után)

E$y Schöberláty és e$y 
asztal 300.000 Koronáért 
■OrgSaAn eladó. I, Táltos-ucca 

7—0 I. emelet, 40. ajtósxóm

Legszebb Legjobb Legolcsóbb

PAP,.. PAP PAPw.
Kárpitosára, vas-, 
ás rezbutorgyára 

lafinyeg, pokróc, Uggóny, ágy- 
Hitel terítok, gyermekkocsik, nyugszékek, 
leónyszob*-, előszoba- és kertlbntorok, ernyők 
és sátrak minden kivikéiben kaphatók 

gichnerjAnos 
BUDAPEST, VII., EHZ8ÉBET KORÚT 10. 
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A Márffy-pörhEn vádaskodó pincér! 
hamis tanulásért feljelentették

Szirmay István hírlapíró és Szőke Sándor dr ügyvéd elmondják 
Ismeretségüket Német József pincérrel

A Márffy-féle bombapör feljebbviteli 
tárgyalásán Német József pincér meg
lepő vallomást tett. Elmondotta, hogy a 
fogházban — ahol kabátlopás gyanújá
vá! terhelten ült —, mint házimunkás 
Márffyék mellé volt rendelve. A fog
lyok között levelezést közvetített — ezt 
beismerte a tárgyaláson is, do közzé
tette, hogy a fogházból való kiszabadu
lása után Szirmay István hírlapíró 
Szőke Sándor dr. ügyvéd kíséretében el
vitte őt Schweinitzer József rendőrka
pitányhoz, aki a bomba merényletek 
ügyében nyomozott és

megvesztegették öt, hogy Márffyék 
ellen terhelő vallomást tegyen.

Azt állítja Német József, hogy Schwei
nitzer kapitánytól is kapott pénzt, sőt 
Hfftényi főkapitány helyettesnél is volt, 
a pénzért, aki azonban ezzel küldte cl:

— Most nincs pénzem!
Az érthetően nagy feltűnést keltő val

lomás elhangzása, után felkerestük 
Szőke Sándor ügyvédet és Szirmay Ist
vánt. az Újság munkatársát, akik el
mondották Német Józseffel való isme
retségük történetét.

Szirmay István a következőket mon
dotta:

— A Stáhly uccában levő Kocake- 
méthy-féle vendéglőben van egy asztal, 
melyet újságírók, muzsikusok, festők, 
tanárok, látogatnak. Ennél az asztalnál 
mindennapos vendég voltam. A társa
ságot, egy Józsi nevű fiatal pincérgye
rek szolgálta ki, ez volt Német József. 
Abban az időben, mikor Márffyék a 
fogházban ültek, Német József váratla
nul eltűnt a vendéglőből. Kollégái me
gélték, hogy egy kabátlopási ügyből ki
folyólag becsukták a szegény Józsit. 
Három hónap múlva azután nagy
bátyja Kecskeméthy vendéglős óvadékot 
tett le és ennek ellenében szabadlábra 
helyezték Németet, aki újra szolgálatba 
állt Emlékezetes, hogy Kiss Ferenc a 
bombamerénylet egyik szereplője, aki 
Márffyék bosszúja elől külföldre mene
kült, egyszer váratlanul haza érkezett.

— Újságíró vagyok — folytatja Szír- 
mog — riportot akartam írni és egy kol
legám kíséretében felmentem Vajda 
Ödön dr. ügyvéd, Kiss védőjének lakú
iéi* és ott hosszabban elbeszélgettem 
Kiss Ferenccel, aki tudvalévőén rendkí
vül terhelő adatokat mondott el Már- 
ffyékról. Kies azt állította, hogy

Márffyék állandóan levelezlek a 
fogházban és ott beszélték meg. 
hogy a bíróságon azt fogják vallani, 
hogy beismerő vallomásukat ve
réssel csikarták ki a renáőrségen,

Kiss Ferenc kijelentette, hogy hajlandó 
►1 vezetni a levelek közvetítői éez.

— Kocsiba ültem Kissel, aki legna
gyobb meglepetésemre a Kecskeméthy 
vendéglőbe vezetett és ott rámutatott 
Németre:

— Ez az!
— Német SőzAcl akkor elmondotta, 

sogy fogházbeli tartózkodása alatt ő 
szolgálta ki Márffyékot és valóban ő 
íöavetitette levelezésüket. Közel öt ven 
évéi tartalmát mondotta el nekem. Töb- 

öok között elmondotta azt is, hogy

hosszabb levelezést folytattak arról, 
hogy a bécsi gyorsvonatot fel kel
lene robbantani. Megállapodtak már 
n dátumban is, csupán azon múlt a 
dolog, hogy nem volt annyi pénzük, 
amennyi a terv kiviteléhez kellett 

volna.
Az összes leveleket elolvasta és 

számtalanszor elmesélte, hogy mi
ként állapodtak meg Márffyék abban 
a hatug vallomásban, hogy a rend

őrségen kínozták őket.

A fogházból való kiszabadulás után 
mesélte nekem Német

Állandóan felkeresték exponált ébre
dők és figyelmeztették, hagy el ne 

árulja Márffyék levelezését.
A fiatal flu csaknem sírva panaozio- 

iott, hogy fél az ébredőktől és valló

mást tenno a rendőrségen, de oda nem 
mer menni, mert a kabátlopás ügyb^J 
kifolyólag állítólag megvették a detek
tívek és a nem nagy ésszol dicsekvő fin 
azóta félt a rendőrségre menni.

— Tudta, hogy rendőri riporter vagyok 
és igy ismerős a rendőrségen, hát meg
kért, hogy kisérjem el a főkapitány
ságra, ahol vallomást fog tenni.

— Másnap elvezettem Schweitzer ka
pitány szobájába. A fiú azt akarta, hogy 
én is ott legyek a vallomásnál, de én 
megnyugtattam őt, hogy ne féljen nem 
fogja senki bántani. Német ott maradt 
a kapitány szobájában, én pedig dol
gom után néztem. A főkapitányság épü
letében találkoztam Szőke Sándor dr. 
ügyvéd barátommal és ekkor eszombo 
jutott, hogy már régebben megígértem 
a kabátlopásban ártatlan pincérnek —, 
aki állandóan arról panaszkodott, hogy 
Facse/t Ernő nem tesz semmit ügyében 
—, hogy ügyét egy ismerős megbízható 
ügyvédnek adom át. Meg is kértem 
Szőkét, aki szívesen elvállalta, mert 
amúgy is rendkívül sok olyan ügye van, 
melyeket szegény sorsú emberektől 
ingyen vállal el.

— Beszélgetés közben hozzánk lépett 
Németh, aki már befejezte vallomását. 
Az ügyvéd közölte vele, hogy elvállalja 
ügyét, keresse fel irodájában, ahol alá
írhatja a meghatalmazást. Ez meg is 
történt. Én később már nem is törődtem 
az egész dologgal Németh azonban egy
szer munkanélkül maradt és ekkor több 
ízben felkeresett engem és én mint régi 
pincéremnek több ízben könyöradományt 
adtam. Ez azonban mindig tíz és hu
szonötezer korona mögött mozgott.

Egyszer azután azzal a meglepő 
kéréssel jött, hogy intézzem el a 
rendőrségen, hogy Márffyék leleple
zéséért adjanak neki hatmillió ko

ronát.
Hiába magyaráztam neki, hogy egy- 
ügyii dolgot beszél, Németh megmaradt 
amellett, hogy a rendőrségen kér pénzt,

Goldberger Mór
magyar állampolgár 

elindul a száműzetésbe..
utf románok kiutasították, a csehek nőm fogadták be, hálájá
ban internálták és kitoloncolják — Katona- és hadifogság- 
uiselt ember — Kétszer akart öngyilkos lenni, de nem sikerült 
— J1 toloncházban várja, hogy az osztrák határra szállítsák

Harminchárom esztendővel ezelőtt egy 
Goldberger nevtt szatmári tanító fele
sége Ügocsa megyébe Tiszabökénybe 
utazott rokonaihoz. Két hétig tartózko
dott az asszony Tiszabökényen és ez idő 
alatt egy kisfiúnak adott élétet.

Goldberger Móri — ez volt az újszü
lött neve — hazavitték Szalmáira és né
hány évig itt. a szülői házban nevelke
dett. A kis Móric ekkor még reménnyel 
nézett a jövő elébe: — nem tudta, hogy 
tragédiáé élete mennyi hányattatás felé 
fogja sodorni, azért mert születési he
lyét nem jól választotta meg.

Egészen fiatalon 1905-ben került Gold
berger Mór Budapestre. Itt a kereskedői 
pályára lépett, szorgalmasan dolgozott, 
nyugodtan éldegélt, mig ki nem tört a 
háború. Ekkor ő is elment katonának. 
Előbb a 85-ik gyalogezredhez került, 
majd az 5-ik ezredben szolgált. Később 
fogságba került. Fiatalságának leg
szebb esztendeit fogságban töltötte Gold
berger Mór. Nélkülözésteli és szén védé
séé napokon sem felejtette el magyarsá
gát és nagyot dobbant a szíve, mikor 
hazakerülhetett végre. Goldberger Pestre 
jött, minthogy minden ide kötötte, a 
kommtin után azonban visszament Szal

mert —• mint ő állította
sok ébredő kap ottan 

hogy árulják el
Megmagyaráztam neki, 
igaz és nem foglalkoztam tovább a do
loggal. Tegnap azután megtette a vallo
mását, mely után nem tehettek mást, 
mint hamis tanuzás 
teszek ellene.

Szőke Sándor az 
mondja:

— A főkapitányság 
koztam Szirmay Istvánnal, aki elmon
dotta, hogy egy szegény fiatal pincért 
ártatlanul kabátlopással gyanúsítottak, 
három hónapot ült a fogházban és mi
kor óvadék ellenében szabadon bocsúj- 
tották, elfogták a lopás tettesét, de a 
ílu máig sem tudta az óvadékul letett 
összeget visszakapni. Szirmay és más 
újságíró barátaim több Ízben is megkér
tek, hogy szegénysorsu emberek ügyét 
ingyen vigyem, úgy hogy ilyen ügyeim 
garmadával vannak, hát elvállaltam 
Német ügyét is. Felkeresett irodámban 
ahol előadta a dolgot. A fiatalember 
állandóan szinte rettegve beszélt és éb
retekről, különösen Márffytól félt s mi
kor megkérdeztem miért fél tőlük, el
mondotta, hogy ö közvetítette Márffyék 
levelezését, erről vallomást tett a rend
őrségen és most Mdrffy bosszújától ret
teg. Sőt arról is beszélt, a rendkívül 
nyugtalan, kevés intelligenciájú flu, 
hogy

megbánta a vallomást, meri Már
ffyék most bosszúból megakadályoz
zák, hogy a kabdtlopdsi ügyben bün

tetlenül szabadduljon
és nem fogja visszakapni az óvadékot. 
Német József annyire rotteget, hogy alig 
tudtam neki megmagyarázni, hogy a 
bíróság elérhetetlen magasságban áll 
Márffyék felett. Német számtalanszor 
említette, hogy ébredők veszik fel, akile 
kitartásra buzdítják őt. Vallomása után 
természetesen lemondok védelméről.

pénzt, azért, 
társaikat.
hogy ex nem

miatt feljelentést

ügyvéd özeket

épületében talál-

marra. Csak néhány napig lehetett 
Szatmáron, mikor a románok, mint 
megbízhatatlan magyart kiutasították 
és „feketén dobták át" a határon, azaz 
a magyar vonalig kísérték és ott elbo
csátották. Goldberger! a határon elfog
ták, két napig Debrecenben lecsukták, 
majd tovább engedték. Pesten jelentke
zett a rendőrségen és előadta, hogy a 
románok kiutasítása miatt útlevél nél
kül lépte át a határt. A hatóságok 
megbízhatatlannak találták itthon is és 
internálták.

1924 májusában végre kiszabadult az 
internáló táborból, de továbbra is rend
őri felügyelet alatt maradt. Nap-nap 
után jelentkezett a rendőrségen, idézé
seket kapott, detektívek jártak lakására 
egyszerre aztán kijelentették, hogy 
Goldberger magyar állampolgárságát 
nem ismerik el. Goldberger csodálkozás
áéi fogadta ezt a kijelentést, erre meg
magyarázták neki, hogy mivel Tisza- 
kökényen, a mai Csehszlovákia terüle
tén született, tehát csehszlovák állam
polgár. Hiába hivatkozott Goldberger 
arra, hogy Pesten vonult be katonának, 
életének legnagyobb részét a főváros
ban töltötte, a hatóság álláspontján vál

toztatnia milsem sikerült.
A csehek természetesen nem ismerték 

cl Goldberger csehszlovák állampolgár
ságát, minthogy Goldberger apja szat
mári illetőségű volt, Szat már pedig 
most Romániához tartozik. Eszerint ro
mánnak kellett volna lennie. Minthogy 
azonban Goldberger apja még békeidő
ben, tehát Nagy-Magyarország területed 
halt meg és anyja időközben újból férj- 
hez ment, a román konzulátus ismételted 
visszautasította az utlevélkiadást.

így került abba a hihetetlen helyW 
zetbe Goldberger, hogy sem Magyar-1 
ország, sem az utódállamok nem ismer
ték el állampolgárukul.

A folytonos rendőrségi behívások és 
dctektivlátogatások mérhetetlen!! meg
viselték az egyébként is beteges ember 
idegzetét, típ.y hogy Goldberger Mór jú
nius elején felvágta ereit. Súlyos sérü
lésével a Rókus kórházba vitték. Mikor 
innen kijött, hazament albérleti laká
sára. Egy napig sem volt otthon, máris 
detektívek keresték. Amikor erről érte
sült, éjjel feltépte karján a kötéseket. 
Jajgatására felébredtek lakótársai, akik 
vértócsában találták a kereskedőt, aki 
akkor már csak fuldokló elhaló hangon 
tudott egy-két szót suttogni. Sürgősen 
a mentőket hívták, akik ismét kórházba 
vitték Goldbergert. Csak néhány napig 
bírta a kórházi életet, hisz minden, 
pillanatban eszébe jutott feleségének 4jl 
két gyermekének borzalmas nyomora'.

— Ha életben maradtam — gondolta 
segítenem kell a családomon.

Kiment a kórházból. Rövid ideig volt 
csak otthon, mikor ismét felkeresték a 
rendőrségi emberek és a még mindig 
súlyos beteg összetöri, lerongyolt em
bert bevitték a tolone házba.

Három hete, hogy Goldberger Klór a 
toloncház lakója. Megsérült kezét feh 
kötve hordja. Rz a kötés azonban 
ugyanaz, amellyel vitték a toloncházba. 
összevagdalt kezén, megmerevedett két 
ujján a háromheti toloncházi tartózko
dás alatt egyszer sem cserélték ki a kö
tést, amely már egészen piszkos, elha
nyagolt rongydarabokból áll. Goldber
ger feleségéhez küldött üzenetében vasé* 
lint kért a keze gyógyításához és —* 
ennivalót. Mert nagyon éhes.

Már úgy látszott végleg a toloncház
ban felejtik a sokat szenvedett embert. 
Most végül változás történt. Goldberger 
Mórnak megmondták, hogy magyar út
levelet kap, amellyel kiviszik az osztrák 
határig, onnan mehet amerre akar. Á 
csak vissza nem.

Goldberger a patikuson fogadta ezt a 
legutóbbi intézkedést is. A beteg meg
kínzott ember szabadulni akar. Hogy 
sérült kezével, lerongyolt ruhájában ki. 
éhezetten kap-e munkát az idegenben 
tud-e kenyeret szerezni családjának, le- 
telepedbet-e a földönfutó: ki lörődili 
ezzelf A magyar határ mindörökre be. 
zárul Goldberger Mór mögött.

Nincs kizárva, hogy mire e sorok meg 
jelennek Goldberger Mór már a vona
ton ül két detektív kíséretében, hogy új 
határok hányatott életének új állomása 
felé induljon. A robogó vonat ablakából 
talán kinéz még egyszer a szürke fővá< 
rosra — ahol életének annyi szenvedés* 
teli esztendejét töltötte el, — az elsuhapé 
kalászos termőföldekre, kis falusi há- 
zakra, zöldelő mezőkre: Magyarországrd 
— ahová visszatérni Goldberger Mól 
magyar állampolgárnak soha többi
nem szabad . .. Miért? Mert egykoron 
Tiszabökényben született? Ki tudná 

j megmondani....
Halász Ferenc
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Morfium'büntanyán 
erőszakkal fogoatartottak egy 

úrileányt
A testvér harca kalandornők hálójába került 

fivéréért
A. kábítószerek éa a kártya egyre job

ban terjodő szenvedélye, mely úgyszól
ván napról-napra követel áldozatokat 
és jobb sorsra érdemes családokat dönt 
erkölcsi ég anyagi romlásba, ismét egy 
szomorú fejezettel gazdagította a pesti 
botránykrónikát A ponyvaregényt is 
megszégyenítő epizódok között lejátszó
dott törtóflet szenvedő hősnője egy hu- 
szonötévee peeti urllány, a háború előtti 
években telekspekulációk révén meggaz
dagodott W. K. építési vállalkozó gyer
meke.

W. K. 1920-ban maghalt. Több fővá
rosi ingatlanból éa nagyösazegü kész
pénzből álló vagyonát Kálmán fia és 
Margit lánya örökölték. Az alig húsz
éves lágy — kinek édesanyja sem ólt — 
a ráeső vagyonrész kezelésével fivérét 
bizta meg. A tőzsdei hossz idején W. 
Kálmán spekulációkba bocsátkozott, a 
bessz azután elvitte a vagyon jelenté
keny részét s mikor a két testvér elszá
molt, W. Kálmán a legnagyobb nyuga
lommal kijelentette húgának, hogy az 
eltőzsdézett pénz nagyrésze a lány va
gyonrészéből került ki. Az elszámolás
ból kiderült, hogy
. a lánynak egyetlen fillérje sincs, sőt 

állítólag adósságai maradtak,
"A fivér — aki csodálatosképpen alig 

VMitett valamit a tőzsdén — csupa szá
nalomból kifizette as állMólagOs adós
ságokat, sőt olyan jórrivti rótt. hegy az 
aaelőtt közös tulajdonukat kiöeaő Pod- 
tnaniczky uccai bánban, melyjpefc mást 
már egy ed öli tulajdonosa latt, ogy kát- 
laobás, berendezett lakáat bocsátott 
hugu rendalkeeésére. Azonkívül havi 
1JÍOO.OOO korona apanázst adott a lány, 
hah.

W. Margit tehetetlenül nézte fivére el
járását. A havi másfélmillió korona nem 
volt elég a megélhetésre, tehát kenyér
kereset után néuett Az egykor elkényez
tetett arilány zongoraleckéket vállalt. 
Reggeltől késő estig járt idegen házak
hoz zongoraórákra, hogy megkeresse a 
mindennapi kenyerét. Fivére tavaly 
gazdagon megnősült. W. Margit ott volt 
*■ esküvőjén, de a testvérek azután 
ísak nagyon ritkán érintkeztek egymás- 
lal. Sógornője azonban nagyon megsze
rette a jómódom-fiatal urilányt és férje 
tudta nélkül ii többször felkereste őt.

Három hónappal eaelőtt

az áldott állapotban lévő fiatal asz- 
wony atrva panaszolta el sógornőjé
nek, hogy néhány hónap óta feltűnő 
változásokat vesz észre férjén. Ide
ges, türelmetlen, betegeskedik, es
téit nőm tölti otthon és csak hajnal

ban vetődik haza.

Elmondotta a fiatal asszony azt is, hogy 
térje irodáját gyakran különös látoga
tók keresik fel, kikkel zárt ajtók mögött 
érákon át tanácskozik és már egyre na
gyobb anyagi zavarok közé kerültek.

Egy napon pedig egy kC. orvosi mű
szert hozott W. Margithoz a sógornője.

— Nézd, ezt Kálmán zsobében talál
tam. Mi ezt

A kis műszer pravazfecskendő volt. 
Az intelligens lány most már minden- 

tiel tisztában volt.
Fivére morfinisták közé került.

Sógornőjével együtt hadi tervet dolgoz
tak ki. Meg akarták tudni, hova megy 
éjszakánként a férfi. Az önfeláldozó 
lány magára vállalta, hogy kinyomozza 
ezt, mert nem akart a családi ügybe 
idegent beavatni.

Este tizenegy órakor, mikor a fivére 
el szokott menni otthonról, egy csukott 
bérkocsiban a ház elé állt és várt. W. 
Kálmán kilépett a ház kapuján, kocsiba 
ült ég elindult. A lány mindenütt utána. 
A József körút egyik mellékuccájában 
állt meg a bérkocsi. W. Kálmán becsen
getett a házba és eltűnt a kapu alatt. 
A lány is kiszállt a kocsiból. Kifizette 
és elküldte a kocsist, hogy feltűnést no 
keltsen, boment egy közeli zugkúvéház- 
ba, melynek ablakai arra a házra néz
tek, ahol fivérét eltűnni látta.

A jónevelésü, intelligens nrilány ki- 
festett arca örömlányok és gavallér
jaik között töltötte el az éjszakát. 
Az éjszaka folyamán még néhány bér

kocsi állt meg a ház előtt. Mindegyik
ből egy férfi és egy nő szálltak ki és bc- 
wentek o házba. Hajnal felé, mikor már 
teljesen csendes és kihalt volt a szűk 
SS?* JSPÍl* » kapn’ osolédkWzésü 

jötf M « WtoMl. a kMi Sasi

állomásra sietett ós kocsit hozott. Egy 
perc múlva megjelent a kapuban az éj
szakai látogatók közül az egyik férfi. Sá
padtan, gyűrötten, tántorogva jött, a 
cselédlány karjába kapaszkodva. Beült 
a kocsiba és elhajtatott. Ezután megis
métlődött az előbbi jelenet. Uj kocsi, uj 
férfi, öt látogató hagyta el ilymódon az 
épületet.

A hatodik férfi a lány fivére volt

A dologban az volt a legmeglepőbb, 
hogy öt látogató hölgyekkel együtt ér
kezett, mégis mindnyájan egyedül tá
voztak.

W. Margit most már tudta, hogy 
fivére

bünbarlangot fentartó kalandornők 
hálójába került.

Még két éjszakán állt lesben. A har
madik napon azután bement a házba és 
érdeklődni kezdett a házmesternél, aki 
először pom akart beszélni. A lány azon
ban kezébe csúsztatott egy félmilliós 
bankjegyet. Erre azután megoldódott a 
házmester nyelve és szűkszavúan ugyan, 
de elmondotta, hogy,

a ház második emeletének egyik la* 
kását egy artistanő bérli, akinek két 
artistanő albérlője van. Ezekhez 
gyakran járnak férfi látogatók, de 
hogy mi történik a lakásban, arról 

nem tud semmit.

A lánynak azonban ez is elég volt. 
Egy ismerőse révén az artistaegyesülét
ben érdeklődni kezdett a házmester ál
tal megnevezett artistanők után. Kide
rült azonban, hogy

magyarországi artisták között Ilyen 
iiévl hők ttom léteznek.

— Ezek valami ál-artistanők, demi- 
mondok — hangzott a felvilágosítás.

W. Margit, tisztázni akarta a dolgot. 
A 'következő estén ismét észrevétlenül 
követte fivérét. Mikor az eltűnt a kapu 
alatt, ő is becsengetett. A házmesterné 
nyitotta ki a kaput. Megkérdezte a 
lányt, hová megy. W. Margit megnevez
te az artistanőt. A házmesterné, kissé 
gyanúsan nézte, de egy ötvenezerkoro- 
nás eloszlatta kétségeit és beengedte a 
lányt, aki éppen akkor ért fel a máso
dik emeletre, mikor fivére becsengetett 
egy aj ten.

A fiatal lányon erőt vett az izgalom, 
nem tudta türtőztetni magát. Odarohant 
fivéréhez és elkapta a karját.

— Kálmán, az Istenért, mit csinálsz 
itten?

A férfi moghökkenve látta maga mel
lett húgát. Ebben a pillanatban már ki
nyílt az ajtó és a férfi — nehogy bot
rány keletkezzék — betuszkolta a lányt 
az előszobába, ahol a szobalány megle
pődve nézett az ismeretlen hölgyláto
gatóra.

W. Kálmán gyorsan egy sötét szobá
ba tuszkolta húgát. Bezárta maguk után 
az ajtót és felgyújtotta a villanyt. Pom
pás butorzatu, káprázatos eleganciával 
berendezett terem tárult a lány elé. A 
sötétvörös szőnyegekkel borított terem 
oldalain hat süppedő selyempárnákkal 
ellátott körevet. Középen apró asztalkák 
hideg büfféteritéssel. A tapétás falon 
köröskörül pornografikus képek, az asz
talkákon kártyacsomagok.

A legrafflnáltabban berendezett bűn- 
barlang közepén állt.

W. Kálmán izgatottan faggatni kezdte 
bugát, hogy miként került ide. A lány 
őszintén elmondott mindent és sírva 
kérlelte fivérét, hogy

hagyjon fel ezzel a szörnyű élet
móddal.

A férfi azonban lerázta magáról a síró 
lányt és szó nélkül kiment a teremből. 
Félórái izgatott várakozás után ismét 
kinyílt az ajtó és belépett W. Kálmán 
egy selyempongyolába öltözött nő tár
saságában. A nő a háziasszony volt, aki
hez W. Kálmán —- ugylátwik — előre 
mogbeszélt terv szerint Így szólt:

— Nézze, nagyságos asszony, ez az 
a beteges húgom, aki most magánál 

fog maradni néhány napig.
A sdyompongyolás nö helyeslőén bó

lintott, barátságosan közeledett ^V. Mar

githoz, karonfogta az ámuló lányt és az 
előszobán át elvezette a saját hálófülké
jébe.

— Csillapodjék le, aludjon el, most 
már késő éjszaka van, úgy sem mehet 
haza. Majd reggel megmagyarázok min- 
deöt — mondotta. Azután kiment a szo
bából.

W. Margit a fantasztikus környezet
ben kiáltott izgalmak következtében

félig ájultan ledőlt az ágyra és a 
kimerültségtől elaludt.

Mikor felébredt, észrevette, hogy a 
szoba ablakát bezárt fatábla fedi, mely
nek résein már látszott, hogy világos 
van. Ki akart jönni a szobából, de

az ajtó zárva volt. Kopogott, döröm
bölt, de senki sem jött. A lakás üres 

volt,

W. Margit először megrémült, de azu
tán megnyugodott egy kissé, mert tudta, 
hogy a fivére még sem törhet az éleiére. 
Ha lármát csap, akkor segítségére jöt
tek volga a szomszédok, de W. Margit 
nem akart botrányt rendezni, meri arra 
számított, hogy sógornőjének életébe ke
rülhet a súlyos izgalom.

Kínzó türelmetlenséggel várta, hogy 
ml fog történni vele. Estefelé azután lé
péseket hallott az előszobában. Kinyi
tották a szoba ajtaját, melyben? ő tar
tózkodott. Fivére és a háziasszony lép
tek be egy ur társaságában, akinek kis 
orvosi műszeres táska volt a kezében. 
A meglepődve nézett rájuk. Az or
vos barátságosan köszöntötte W. Mar 
gitot, majd fivéréhez fordulva, azt kér
dezte:

— Állt már kezelés alatt a kisasszony/
A háziasszony hadarva, gyorsan fe

lelte:
— Még nem és éppen ezért szeretnénk,

Megkezdődött a választói 
jegyzékek felülvizsgálása 

Ötezer „ismeretlen** pesti polgár jelentkezett 
szombaton a városházán — Augusztus 1-ig dönt 

a központi választmány Wolffék jogfosztása ügyében
Az .újjáalakított központi választ

mány a napokban tartott első ülé
sén nagyjelentőségű határozatot ho
zott, amelynek következtében kilá
tás van arra, hogy azok a polgárik, 
akiket Wplffék legutóbb megfosz
tottak polgári jogaiktól, ismét visz- 
szanyeiűk elkobzott jogaikat 25.000 
választót hagytok ki Wolffék az ál
tatok elkészített 1926 évi képviselő
választói névjegyzékből. A főváros 
területén évtizedek óta lakó polgá- 
Eókat, mint ismeretleneket könyvel
tek el Wolffék s

egyedül a Terézvárosban 15.000 
választói hagytak ki nagyrészt 

ilyen elmen.
Azonban a jogfosztott választók 

ezúttal nem hagyták elvenni jogai
kat, hanem tömegesen nyújtották 
be feleb bezéseiket és sokan a biz
tonság okából nemcsak maguk, ha
nem pártjuk Utján is felszólamlást 
jelentettek be a kihagyás ellep. így 
történt, hogy több mint 29.000 feleb- 
bezés érkezett be a kihagyások ellen, 
de emellett még mindig vpltak,akik 
elmulasztották határidőre a felszó
lamlás benyújtását.

Ezek a polgárok sem vesztik el 
azonban választójogukat, mert a 
központi választmány döntése sze
rint

mindazok a kihagyottak, akikét 
ismeretlenség vagy egyéb f.af- 
finált indok alapján hagytak ki 
Wolffék a névjegyzékből, felszó
laltnak tekintendők, még akkor 
is, ha nem adtak be felebbezést. 
Ezeknek az ügyét hivatalból kel

lett felülvizsgálni és minden isme
retlenség címén kihagyottat be kel
lett idézni a városházára, ügyének 
revíziója érdekében. Több mint 
12.0Q0 volt az ilyen: Cimen kihagyöt- 
takszámasa főváros a kerületi elöl
járóságok utján az elmúlt héten 
minőén „ismeretlenének kikézbesl- 
tette az idézést, hogy okmányokkal 
jelenjen meg a városházán és iga
zolja, hogy létezik.

Szombaton kezdődött meg a vá
rosházán a beidézettek jelentkezése 
s csodálatai módon, már

az első Nap 5000 „wöm Tétezff* 
volgfa, Hismczetlerf egyén adott 

ha a doktor ur kiállítaná a bizonyig, 
ványt.

W. Margit rémülten látta, hogy mit 
akar a fivére. Egy jóhiszemű orvos fel- 
használásával

bolonddá akarták nyilvánítani a be
zárt lányt.

Az intelligens lány megérezte, hogy 
ba most jeleneteket rendez és sírni kezd 
— amire fivére és a háziasszony 
tottak —, azzal saját maga fogja félre
vezetni az orvost, összeszedte minden 
lelki erejét és az orvos szeme közé néz
ve, nyugodtan Így szólt:

— Doktor ur, önt félrevezetik, ne
kem nincsen semmi bajom. Vizsgál
jon meg és meg fog győződni róla.
A valóban félrevezetett orvos megle

pődve nézett W. Margitra, aki most már 
fivére tiltakozása ellenére néhány szó
val elmondotta, hogy akarata ellenére 
tartják fogva. Az orvos erre felaján
lotta W. Margitnak, hor-” elkíséri a la
kásból és

mikor W. Kálmán meg akarta aka
dályozni a lányt távozásában, az or

vos rendőrrel fenyegette meg, 
Erre azután engedett a férfi és W. Mar
git az orvos kitérőiében elhagyta rövid, 
de izgalmas fogsága osinholyét Az wri- 
lány az izgalmak következtében súlyos 
ideggörcsök közölt fekszik lakásán.

Az ügynek egyébként a bíróság ttőtt 
is leez folytatása, mert W. Margit «« 
aki most már végképpen tisztázni akar- 
ja a dolgot —

személyes siabadsá*- megsértése 0- 
mén följelentést teoz fivére és az fl- 

artistanő ellen.
A tárgyaláson azután minden ki fog 

derülni a józsefvárosi bünbarlangrŐl.
Sági pi

mag&tál éiétjélt és bizonyította 
okmányokkal, hogy él.

A városháza II. emelete egész dél
előtt zsúfolásig tele volt az „isme- 
retlfin“ polgárokkal, akik siettek, 
személyes jelentkezéssel visszasze
rezni választójogukat. 20 tisztviselő 
alig győzte a jelentkezők adatait 
felvenni. Pakots József képviselő 
szintén megjelent, hogy életjelt ad
jon magáról, mert Wolffék őt is ki
hagyták, mint ismeretlent. Hétfőn 
és kedden délelőtt folyik még a be
idézettek jelentkezése. Azután kö
vetkezik az adatok feldolgozása s 
valószínű még a közeli napokban 
dönteni fog a központi választmány 
a felszólamlások ügyében. Augusz
tus 1-én már közszemlére teszik a 
helyesbített névjegyzéket, amelyben 
bizonyára minden fővárosi választó 
neve helyet fog foglalni.

DohúnyzúX
rossz szájízót oltltuteti a

Fodormenta LYSOFOPM 
öblögetós

ParIStlenlt Olc-A

árai feltűnést keltának
Nffl vOeponcipfik legújabb fazon- 100 

bán, létező legjobb gyártmány......... eier

Tanlex -Torna-HAalclpff vörös 
gumitalppal, extra minőség fehér, fe- OK 
kete, szürke és barna színekben ....... ’u erer

sarokkal .............. —................ lOOenr

Tennisscipff ^közvetlen Mán- 1QR.1RK chesterböl érkezett .........— ... •0® ezer

Tanlaaclpffk extra príma, rémén 1QR.... 
varott, valódi bivalybörtalppal.............. czer

■.annál egye, párok .................... 50 ezer

VAsaoncipGk 35—36 nagyságban 1OO ezer

■ OrcIpO férfi és női ... — 1OQ éter

Férfi t<mnl»«nsMlrlp ... —... 110 eser
■cMfaa^eágnál. OObrentel-tér 4. K - Vidám 
utánvéttel. — Szürke, barna, fekete vészondpök, 
úgyszintén ebelasztlncipők óriási választékban.
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A fenti három rejtvény megfejtői kö
ltött egy utalványt sorsolunk ki, amely
nek birtokosáról Diskay fényképész

díjtalanul hat képet
készít.

Aki csak egyet fejt meg, egy, aki ket
tőt, két, aki három rejtvényt fejt meg, 
három eséllyel vosz részt a sorsolásban.

A megfejtést 1925 julius 21-ig kérjük 
beküldeni. A sorsolásban, csak az vesz 
részt, aki a megfejtéssel együtt a Hétfői 
Napló általa olvasott példányának lap
fejét is beküldi.

A megfejtést és a sorsolás eredményét 
1925 augusztus 3-án megjelenő számunk
ban közöljük.

Julius hó 6-án közölt rejtvényeink 
megfejtése:

1. Rúna P. András közbeszól.
2. Egyetlenem.
3. Egyedül
A pályadijat Geréb Károly siófoki la

kos nyerte meg, aki a nyereményül ki
tűzött fényképiutalványt kiadóhivata
lunkban bármikor átveheti.

■— A helyettes főkapitány nyilat
kozata Schweinitzer kapitány bécsi 
útjáról. Szeszlér Hugó helyettes fő
kapitány a következő nyilatkozatot 
tette munkatársunk előtt: A „Mai( 
Nap“ cimü déli újság julius 18-iki 
számában „Schweinitzer kapitány 
olyan ügyesen nyomozott Bécsben, 
Hogy az ottani rendőrség sem tu
dott róla'* cim alatt megjelent 
pikkre vonatkozólag kijelentem; 
valótlan, hogy Schweinitzer kapi
tány a Vági István és társai bűn
ügyéből kifolyólag az útlevél-vizs
gáló , kirendeltséghez beosztást 
nyert és valótlan az is, hogy neve
tett kapitány Bécsben nyomozott 
vfrlna.

— Borzalmas áradások Koreában. 
Tokiéból jelentik, hogy Söulban, Korea 
fővárosában és Tobto szigetén borzalmas 
áradás pusztít. Söul teljesen el van 
vágva a világtól, minek következtében 
éhínség fenyegeti lakósságát. Hir sze
rint eddig 3000 emberélet pusztult el. A 
kormány kihirdette az ostromállapotot 

segélycsapatokat küldött az elöntött 
vidékekre.

— Megsebesítette saját leányát 
egy elmebajos nő. Dóbovszky Gé- 
záné, _ magántisztviselő felesége, 
Horthy Miklós ut 24 szám alatti 
lakásán elmebaj tört ki. Egy rozs
dás, régi borotvával fel akarta met
szeni ütőereit Klára nevű lánya, 
mikor észrevette, rémülten, sikol
toznia odarohant hozzá és ki akarta 
csavarni kezéből a borotvát Do- 
bovszkyné a, borotvával való hado
nászás közben sajátmagát és leá
nyát is több helyen sulyósan meg
sebesítette. A dulakodás zajára ösz- 
szccsődült lakók lefogták a dühöngő 
nőt és értesítették a mentőket, akik 
mindké sebesültet bekötözték. Do- 
bovszky Klárát lakásán hagyták, 
Dobövszkynét beszállították a főka
pitányságra, ahol a rendőrorvos 
megállapította, hogy elmebaj tört ki 
rajta. A szerencsétlen asszonyt át
adták az angyalföldi elmegyógyin
tézetnek.

— Ügynök, aki elsikkasztja a minta, 
kolekeiót. A Diana Kereskedelmi Rt. fel
jelentést tett Schlesinger Emil utazó 
ügynöke ellen, aki a rábízott 9 millió 
értékű mintakollekciót és 12 millió ko
rona készpénzt elsikkasztotta. Schlesin- 
gert előállították a rendőrségre és elő
zetes letartóztatásba helyezték.

— Dollár-, angol font- és svájci frank
jelzálogkölcsönt II évi Időtartamra évi 
14 százalékos kamat mellett folyósittat 
budapesti bérhásakra és mezőgazdasági 
nagybirtokokra Róth Bank Jelzálog- 
Osztálya Budapesten, VI„ Vilmos esá- 
•tar at 45. AiapKásj évet 19H,

Radlcs meghódolt a szerb 
dinasztia előtt

M tömeg a király és Radlcs éltetésével vette tudomásul 
a horvátok és szerbek megegyezését

Az összes

Belgrád, július 19.
Radics István szombaton, mihelyt sza

badlábra helyezték, táviratot intézett a 
királyhoz, amelyben

hódolatát fejezi ki az uralkodó bárnu- 
latraméltó tisztánlátása és nemes jel- 

leme előtt,
amelyek összhangban állnak a Kara- 
gyorgyevics-ház szabadelvű és alkotmá
nyos hagyományaival.

„Felséged sietett biztosítani annak a 
nemzeti egyezségnek megkötését — mond
ja —, amely a munkásságnak és a pa
rasztságnak az alkotmányosság, a törvé
nyesség, az egyenlőség és szabadság te
rén tanúsított derekassága alapján a ki
békülés nagy teljesítményét jelenti. Ez a 
megegyezés az emberiség legnemesebb 
ideáljainak megvalósítását jelenti, még 
pedig a békének és a méltányosságnak.

Egy tucat elkobzott zsebkendő, amely 
megkerült, de közben elveszett a gazdája 

Egy bűn nőikül! história a büntető járásbíróság előtt
Maczkó László rokkant katona állt a 

Muzoum körút és a Kecskeméti ucca 
sarkán és a járókelőket szemlélte. Ha 
valamelyiket arravaló embernek nézte, 
odalépett hozzá s a fülébe súgta:

— Olcsó zsebkendőim volnának, nagy
ságos ur!

Nem könnyű kereset ez s amellett 
kockázatos is, mert bizony tilos az uccán 
zsebkendőket árulni. Maczkó László is 
megjárta egyszer. Március 4-én délben 
hirtelen odalépett hozzá egy katona, 
ezüstgalléros tiszt helyettes ur s kemé
nyen rászólt:

— Azonnal jöjjön velem a rendőrhöz!
— Van eszemben! — felelte a rokkant 

és igyekezett odébbállni.
De a katona gyorsabb volt, kikapta 

Maczkó hóna alól a tucat zsebkendőt s 
gúnyosan mondta neki:

— No, ezt most odaviszem a rendőr
höz. Jöjjön maga is velem, ha mer!

De szegény Maczkó László nem mert. 
A tiszthelyettes pedig odalépett a Kál
vin téren álló rendőrhöz és mondott 
neki valamit. Nyilván azt kérdezte, 
hogy most mit csináljon ezekkel az el
kobzott zsebkendőkkel. Azután felszállt 
a villamosra s indulni akart minden 
valószínűség szerint oda, ahová a ren
dőr utasította.

Csakhogy ekkor közbelépett egy har
madik személy. Kósa József magánhiva
talnok végignézte a jelenetet a rokkant
tal és megesett aszive a póruljárt üz
letemberen. Utánaeredt hát a szigorú

— Kifosztották e«y nyakkendős- 
bolt kirakatát Tegnap éjszaka is- 
me rétién tettesek fel feszítettek es ki- 
fosztották az Apponyi Albert tereli 
levő László Andor-féle divatáru üz
let kirakatát A betörők hárommil
lió korona értékű nyakkendőt vit
tek magukkal.

— Éjszakai támadás a Kan uccában. 
Ma éjszaka a Kun ucoíban ismeretien 
tettes megtámadta Vajda Benő 23 éves 
cipészt és zsebkéssel több szúrást ejtett 
rajta. A súlyosan sérült fiatalembert a 
Kunnceal kórházba szállították. A ren
dőrség keresi a támadót.

— Autóelgázolások. Az Aréna utón 
egy autó elgázolta Bonfert András 
14 éves tanulót, akit életveszély 
állapotban szállítottak a Rókus-kon- 
házba. - Kiár féld Ilona takarító
nőt az Orczy utón elgázolta egy 
autó. Súlyos Bérüléssel a Rókus kór
házba vitték. A gázoló sofforoket a 
rendőrségen őrizetbe vettek.

BÚTORSZÖVETEK
J.IwbHduc* Dauuuttoh FÜMánykolmák Mns/fk 
Brokátok Uotourok Matraecitnvatok Futók

Atvetők, az összes kárpltoskellékek nagyban te kicsinyben
Vágó ó» Társa (1», ft—wwunr Mraly i.». Kózpoati vároaház

Az Isten áldja meg Felségedet és egész 
királyi családunkat."

Radics táviratot intézett ezenkívül 
Paaios miniszterelnökhöz is, akinek sze
rencsét kívánt, amiért mély éleslátásá
val megengedte, hogy a rend és a sza
badság alapján a parasztság mintaálla
mát építsék fel.

Sándor király visszatért Bledbe. A la
pok szerint Radlcs István és unoka
öccse még ma személyesen fejezik ki 
hódolatukat és köszönetüket.

Radicsnak a börtönből való kiszaba
dulását a tömeg Radics és a király él
tetésével vette tudomásul. Rádiós a 
sajtó előtt nyilatkozatod, tott, amelyben 
megállapítja, hogy a koalíciónak első 
feladata négy szóban foglalható össze, 
a közigazgatás, a pénzügyek, az agrár
reform és a tengerészeti kérdésok ren
dezésében.

katonának és nagyon meg volt lepve, 
amikor ez a rendőrtől, ahelyett hogy 
jelentette volna neki a zsebkendő-esetet, 
mindössze ennyit kérdezett:

— Hol van a villamosmegálló a Kelen
föld felél

Ezt Kósa gyanúsnak találta s utána
ment a tiszthelyettesnek. Kérdőre vonta 
hogy mit akar a zsebkendőkkel. Szó 
szót követett, végül is rendőr vetett vé
get a vitának, aki mindkettőjükkel be
ment a legközelebbi őrszobára. Megin
dult az eljárás, amelynek során kide
rült, hogy a tiszthelyettes nem akart 
semmi rosszat és a zsebkendőket való
ban az illetékes hatóságnál akarta le
adni. így Jakab Ernő ,dr. büntetőjárás- 
birónak, aki elé az ügy most került, va
lóban nem volt semmi dolga már, osak 
egy: megállapítani, mi történjék a tucat 
zsebkendővel.

— A zsebkendők — mondotta végül 
Jakab dr. — Maczkó László rokkant jo
gos tulajdona s neki visszaadandók.

Az ám. de hol van azóta Maczkó 
László? A jószivü beavatkozó tudni 
vélte:

— Az eset után pár nappal kórházba 
került, — mondotta.

— De melyik kórházba!
Azt már nem tudta senki. A biró el

rendelte, hogy ki kell nyomozni a rok
kant tartózkodó-helyét. Jelentkezhetik 
bátran, nem büntetik meg s ha kenyér
rel nem is, de zsebkendőkkel hosszú 
időre el lesz látva.

— Francia siker a marokkói harc
téren. Párizsból jelentik. Az Uergh a 
folyó balpartján újból heves táma
dás kezdődött. A francia csapatok 
itt újabb előnyökre tettek szert. A 
Fez-El Ball—Ain Aicha közötti utat 
teljesen szabaddá tették.

— A Dunába fűlt egy ismeretlen 
férfi. Ma délután a lágymányosi 
holt Dunaágban fürdés közben hir
telen elmerült egy ismeretlen, küz- 
ködő férfi. A parton hagyott ruháit 
bevitték a főkapitányságra, de zse
beiben semmi olyan okmányt nem 
találtak, melyről személyazonossá
gát megállapíthatták volna.

— Forduljunk mindennemű hitel* és 
financiális ügyben legnagyobb bizalom
mal hazánk békebeli legtekintélyesebb 
ég legmegbízhatóbb bankoégéhez, a Róth 
Bankhoz, Budapesten, Vilmos császár ut
45. Alapítási éve*. 1MS.

praktikus háziasszonyoknak
a valódi 
Franek- 
hoz való 
hajlan
dósága 
abban 
leli ma
gyará

zatát, hogy a valódi „Franck‘‘
a kávédarálóval mint védjegy
a legjobb, legizletesebb és a 
legtartalmasabb kávépótlék I

— Megmérgezte magát és meghalt 
egy mérnök. A Berlini téri Mórán- 
szállóba három nappal ezelőtt meg
szállt egy ur, aki a bejelentő lapon 
Friedtnann Alfréd 32 éves mérnök
nek jelentette be magát. A három 
nap alatt alig mozdult ki szobájá
ból, látogatót nem fogadott, csupán 
egy festőművész barátja kereste fel 
egy ízben. Vasárnap este 9 órákon 
ismét felkereste a festőművész, aki 
azonban hosszas kopogtatás után 
sem tudott bejutni a szobába. Gya
núsnak találta a dolgot és bejelen
tette Wolff Jenőnél^ a szálloda igaz
gatójának. aki lakatossal kinyit
tatta a szoba ajtaját. Mikor beléptek 
az első emeleten levő 14. számit szo
bába, megdöbbenve látták, hogy a 
padlón, összezsugorodott testtel, hol
tan fekszik Friedmann Alfréd, 
Azonnal értesítették a mentőket, 
akik megállapították, hogy a mér
nök veronál la 1 megmérgezte ma
gát, Holttestét a törvényszéki Or
vostani intézetbe szállították

— Bárhol elzálogosított arany-, pia* 
tina-, briliáns- és ezüsttárgyait kiváltja 
és azokra mindenkor három-, illetvy 
hathavi váltóhitelt folyósít a Róth Bank 
Váltó-Osztálya, Budapest, VI., Vilmoí 
császár ut 45. Alapítási éve: 1906.

— Fellázadt egy erőd és egy eir« 
káló legénysége. Lisszabonból jelen
tik: A Sao Júlia erődből megszö
kött katonai osztagok ma tisztjeik 
vezetésével és a Vasco da Gama 
cirkáló legénységének támogatásá
val fellázadtak. A kormány azonnal 
megtette a szükséges óvóintézkedé- 
seket. Délelőtt 10 órára mán a láza
dók Öt vezére megadta magát A’ 
mozgalom már is szünőfélben van. 
Arra számítanak, hogy a Vasco da 
Gama cirkálót átadják.

—'Baleset vagy öngyilkosság? Egy na
pilap vasárnap reggeli számában meg- 
irta, hogy Sebes Árpád rokkant katona* 
tiszt, a Sebes-bankház egyik tulajdonosé 
az Országház tér 4. szám alatt lévő bank
iroda helyiségében revolverrel mellbe* 
lőtte magát. A golyó átfúrta a szeren
csétlen fiatalember tüdejét és életveszé
lyes állapotban szállították a Rókus- 
kórházba. Sebes Árpádot az első emelel 
30-a« számú kórtermében holyezték eh 
hol egészen vasárnap estig eszméletlenül 
feküdt. A késő esti ódákban eszméletre 
tért és a rendőrség ekkor azonnal intéz
kedett, hogy a kórházba rendőri bizott
ság szálljon ki. A bizottság előtt elmon
dotta Sebes Árpád .hogy nem akart ön
gyilkos lenni, hanem a fegyver tisztoga
tás közben véletlenül elsült és a golyó 
a mellébe fúródott. A rendőrség jegyző
könyvet vett fel a kihallgatásról és en
nek alapján megszüntette a további 
vizsgálatot.

— Botrány a Westend kávéház 
előtt. Vasárnap este 10 órakor parázs 
botrány játszódott le a Teréz kör
úti Westend kávéház előtt. Mangőld 
Tibor és Demeter László banktiszt
viselők, akik egy régebbi lovaglás 
ügyből kifolyólag haragos viszony
ban voltak, összeszólalkoztak a ká
véház előtt. A veszekedés hevében 
egymásra támadtak és kölcsönösen 
InzultáltAk egymást A verekedőket 
Grün Béla ügyvéd választotta szét. 
Mielőtt rendőr érkezett volna a helv- 
wftsi’e, # verekedők eltAroBtaK*
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Bárány István 
Peüovdot lavitott a 
900 méteres gyors- 

úszásban
• 4 X 3OO-a« stafétaba/nok- 
PBgof a J1J TVE nyonto pom- 

pás idő alatt
, Kitűnő rendezésben bonyolította 

U aaombaton éa vasárnap a HIT VE 
tartzágos uszóversenyét, a CflászÁr- 
fttrdő uszodájában. Az uszókoali- 
dó égisze alatt rendezett verseny 
Mknpáa küzdelmeket eredményezett 

Örvendetes eseménye volt a va
sárnapi versenynek a párizsi Grand 
Prix győztesének, a világhírű, fiatal 
egri uazónak:

Bárány Istvának a 1W méte
res gyorsuszásban végzett tel
jesítménye. A nagy tehetségű
egri fin a mp-es gyors
íj szó-rekordot 37 másodperccel 

javította meg.
Gábort! Antal 2hosszt még együtt 

nszóttBáránnyal, itt azonban ntóbbi 
elhagyta és pompás rekordidő alatt 
tyőzőtt

A verseny keretében uszták le a 
IXW méteres stafétabajnokságot, 
A bajnoki cím megérdemelten ju
tott a Tll. kerületiek birtokába.

Egy bajnoki vízi pólómérkőzés is 
volL Az FTC és a MAC vívtak 
ádáz küzdelmet az I. osztályú baj
nokságért. A zöld-fehérek fölényes 
játék után 4:2 arányban győztek.

Bészlotes erdniény:
1Y200 méteres »tafét(ibajnök»dg. 
Bajnok: a MESE csapata.

(Bitakey II„ BitskeyL, Szigrifz, Bá
rány). 10 perc 02.6 mp. Lefffobb or- 
sztfaos eredmény! 2. IIJTVE (Ho- 
monnay II.. Keserű, Czelle, Hóiba) 
10:32 mp. 3. MTK.

100 méteren I. oszt, hölay-háluazűti. 
1. Melegh Ilonka (III. ker?) 10:40.6 
mp. 2. Kereáztury Kamilla (FTC). 
3. Szőke Kató (MUE).

ÍOO méteren J. oftzl. hátús2dn. 1. 
Barta Károly (NSC). Rekord beál
lítva. I; mp. 2. Klausz (MTK).

3X60 méteres. I.oszt. hölgy-vegyes 
staféta. 1. IIITVE 3:12.4 mp. 2. 
MTTE. 3. NSC.

Bemutató miiugrás. Nagy (FTC) 
és Leuher Ernő (OTE).

TOŰ méteres l. oizt. gyorsuszás. 
í. Bárány Tstván (MESE) 1:01.6 
mp. Országos rekord! 2. Gábort! 
Antal (NSC) 1:04 mp. 3.“ Magyar 
(MTK) 1:06.2 mp.

VizipólómérkŐzéeek.
VTC-MAC 1:0 

nifddy Béla.
Erős mérkőzés, 

tóhaft Vértessg, 
Keterü lőtték.

A TIITVE--VAC szövetségi dij- 
mérkőzés elmaradt, miután azt a 
VÁC lemondta.

(t:0). Biró: Ko-

A győztes FTC 
Tilrv, Wenk és

X Labori Károly dr.-t meghívták a 
németek a Rajnán leúszandó 192 kilo
méteres versenyre. Laborl Károly dr.-t, 
t legjobb hosszntávuszót, aki a közel
múltban Visegrádiéi leúszott Budapes
tig a Dunán, a németek a jövó vaeár- 
ispra meghívták a Malnz—Cohlenz kö- 
?öttí Rajnaszakaszon 102 kilométeres tá
ron leúszandó versenyre, A Magyar 
CTstó Szövetség a Labor! kiküldetésére 
ízükeéges négymilliót társadalmi ada
kozás utján kívánja előteremteni. Bí
zunk benne, hogy a magyar aporttársa- 
dalom készséggel siet az uszószövetség 
legiteégére, hogy a kitűnő magyar 
iportember külföldi startjával öregbit- 
liM»e a magyar sport hírnevét.

X A MÁV Gépgyár! Sportkör atlétikai 
versenye. Kevésszámú érdeklődő jelen
létében fólyt Is a köbányaiuti pályán. 
A verseny hWb eredményei a követke
zők:

1W mtterc.8 sikfutás. II. otztály. 1. 
Balázs (KAOE) 11.4 mp. Sulydabát. 1. 
Pápay (MAC) 1387 em. — W méter. 1. 
László (MAC) 2:5.2 mp. — 300 méter. 1 
Bokor (MTK) 9:44 mp. — méteres 
£Üt/utdn Aep. 1. Káldor (NAFC) 23.2 inp. 
- Távclugrás hcp. 1. Püspöky (MAC) 
6«8 OD1. — 1500 méter Junior. 1 .Somo
gyi (MTK) 4:25 mp. - 3000 méteres gya
loglás. 1. Hajdú (MÁV) 15:4 mp. - DU’- 
kwoetés. 1. Fedák (MAC) 8501 cm. - 

Méla. II. o. 1 FTC 2:11.2 mp. - 
4X1500 méteres staféta. 1. q, i MAC 
17:56.2 mp. X MIK. 3. FTC.

SPORT
Magyarország— 

Lengyelország 2:0 
(0:0) BiróiBpaun (Bécs)

A n agyar válogatott csapat sorozatos 
külföldi kudarca kevés reménnyel ke 
csegtetto a futballsport rajongóit a va
sárnapi lengyel-magyar válogatott mér
kőzés kilátásait Illetően. A tömeghnngu- 
lat mntt vasárnapi kitörése azt a látsza
tot keltette, mintha közönségünk meg
undorodott volna a futballsporttól. Hogy 
a futball szeret© mennyire befészkelte 
magát a tömeg szivébe, annak bizonyí
tékát láttuk vasárnap este, midőn

a közönség Ismét megostroniolta 
lapok kirakatait.

a

Csaknem tizenegy óráig várta türel
mesen a aportközönség a Krakkóból ér
kező híreket. Jóra senki sem volt elké
szülve, de a megszokott lelkesedést sem 
tapasztaltuk. A nagyrészt fiatalságból 
rekrutálódott közönség megnyugodva 
vette tudomásai a krakkói győzelmet.

A megáradt Visztula szennyes hullá
mai által “elborított Cracovia-pálya he

Pannónia megvédte 
bajnokságait

bár kevés, azonban annál 
közönség gyönyörködött az 

I evezősbajnokság vasárnapi küzdelmei- 
; i ben. A verseny kitűnő rendezésben, zok- 
1 kenők nélkül folyt le, ami a kipróbált 

rendezőgárdáuak volt köszönhető.
Meglopetést nem hoztak az idei baj- 

’ nokság küzdelmei. A Pannónia megvédte 
bajnokságait és a skiff, valamint a 

. dubló bajnokságai sem hoztak meglepe- 
' tést.

Részletes eredmény:
Négyevezős verseny kormányossal 

Magyarország bajnokságáért. Védő: a 
Pannónia Evezős Club.

Bajnok: Pannónia E. C. (Wick Lajos,; 
Hautzinger Sándor, Blum Béla, dr. Tö
rök Z. v. ev., Koch Károly korm.) 6 perc 
50 mp. 2. Hungária Evezős Egylet. A 
Pannónia végig két és fél hosszal bizto
san nyer.

Egyes verseny (skiff) Magyarország 
bajnokságáért. Védő: Neptun Evezős 
Egylet.

Bajnok: Ifjú Szendey Béla. (Neptun) 
7 perc 40 mp. 2. Marosi Tibor (MOVE 
Esztergomi Hajós Egylet). Kemény küz
delem után Szendey egy hosszal győz. 
Grosz (Duna) és Morich Ervin (Neptun) 
ezer méter után feladták.

Kettős párevezős verseny kormányos
sal („Vadak** versenye).

L Sohön-flvérek. Sachse korín. 2. Em
ber János és Tóth Ferenc-pár. Egy és 
fél hosszal nyerve. Nyolc induló.

Négyevezős verseny kormányossal. Pa
lánkon hajók.

1. Szegedi Regatta Egylet. (Sehwartz 
István, Stein Sándor, Plesch István, 
Gergely György v. ev., Máthé Gyula 
korm.) 7 perc 3/5 mp. 2. Magy. Ált. 
Hitelbank Evezős osztálya. Erős küzde
lem után negyed hosszal győz. A Hitel
bank kétezer méterig egy és egynegyed 
hosszal vezet, de a szegediek vízébe be
evezve időt vészit

Evezős verseny a folyamőrség legény
sége részére.

1. A Budapesti árvédelmi század (Or
vos Nagy Lőrinc, Péter Gyula és Kiss 
Antal hajtó ov.). 2. Folyamőrségparancs
nokság hajózási osztálya. Hat hosszal 
fölényesen győz, öt induló, a négyes ki
kizárva.

Kettős párevezős verseny (double 
scull). Védő: Neptun Evezős Egylet.

Bajnok: Neptun: (Ifj. Szendey Béla, 
Morich Ervin) 6 perc 49 2/5 mp. 2. 
MOVE II. E. Kezdésnél a fél távon ke
resztül öt hosszat, majd a célig növelve 
hét hOfisMl győa

Nyolcévesé* vsrssay kormányossal 
Magyaroroaág bajnokságáért Védő: 
Pannónia E. C.

Bajnok: Pannonig Evezős Club (Mi- 
kuska, Wawra D., Bartók, Wawra T., 
Blum, Hautzinger, Wick, dr. Török v. e-, 
Kooh korm.) 6 p. 29 mp. 2. MAC ovezős- 
oMtálya fiyolc hosszal. ÖUzáz motoráéi

Előkelő, 
lelkesebb

lyett a Visla sporttelepén folyt le a mér
kőzés.

Az olső félidő nyomasztó magyar fö
lénnyel telik el. Számtalan gólhelyzet 
adódik részünkre, amelyeket részint a 
balszerencse, részben pedig a kitűnő len
gyel védelem hárítanak el.

Az első félidőben a javunkra meg
ítélt tizenegyest Jenuy a lengyel ka

pus kezébe lövi.
Szünet után a magyar támadások fo

kozódnak, ezek azonban most már ef
fektiv eredményt hoznak.

A 17. percben Wiukler lövése a len
gyelek hálójában akad meg.

régen esedékes eredmény lelkes tá-A ... .... .... . ....
inadásra ösztönzi csapatunkat és

a 33. percben Holzbauer váratlan, 
éle© lövése biztosítja részünkre a 

győzelmet.
A mérkőzés magyar támadásokkal ért 

végek

%, ezer méternél ’zí. ezorötszáz méternél 
l'/í hosszal VQzet a MAC előtt. Innen 
kezdve a MAC kimerül ós csak a távol
ból kiséri megszakításokkal a győztes 
Pannóniát

Abray Zoltán dr. atelnőktől a verseny 
után kértünk nyilatkozatot. Teljesen 
meg van elógodve az eredményekkel. 
Szerint© már az előtréningeken is kiala
kult a verseny várható eredménye, 
amely a papírforma szerint bo is vált. 
A skiffversenyben a bajnokságot Szén-, 
deytől ma senki sem veheti el és szépen 
fejlődik Marosi is. A négyes bajnokság
ban1 a Pannónia győzelmo nem lehet vi
tás, mert sokat fojlődött a MAC emléke
zetes versenye óta. A Hungáriának mun
kabírása nagyobb, de strokejának viz- 
fogása erőtlen, amit már a németek is 
megállapítottak. A még eddig nem nyert 
négyesek vorsenye meglepő eredményt 
mutatott. A szegediek együttese jól küz
dött, amelyen meglátszott a pesti tréne
rük. Helyesnek dicséretes munkája. Kár, 
hogy a Hitelbank kormányosának rossz 
taktikája hátráltatta másodpercekkel 
kitűnő csapatát. A nyolcas verseny bon 
a Pannóniának nem volt egyenrangú el
lenfele a fiatal és fejlődésképes MAC. 
hátért még a Vadak versenyére, amelyet 
szintén a 2400 méteres távon bonyolítot
tak le, hogy a küzdelem nivósabb legyen. 
A szövetség különben a jövő évben kü
lön versenynapot fog kiírni a vadak ré
szére. Búcsúzáéképpen pedig megemlíti, 
hogy az esztergomi versenyre már erő
sen fognak felkészülni. (B. A.)

X Válogatott boxolólnk kikaptak 
Béceben. A vasárnap délelőtt lebonyolí
tott magyar-osztrák válogatott boxmér- 
kőzée a magyar színek 6:8 arányú vere
ségével végződött.

Az egyes mérkőzések a következők 
voltak: Spunner (osztrák) — Szobo- 
levszky (magyar) mindketten 53 és fél 
kilósak, biró Spitz. Spunu?r győzött 
pontozással. Nctocny (osztrák) Fás (m.) 
56 fél kilósak. Ne(ocny győzött ponto
zással. Gutfreund (osztrák) 60 kilo — 
Balázs (m) 59 fél kilo ellen. Bíró Schus- 
ter. Győztes Balázs. Fried (o) 62 kg. — 
Schreiber (ni) 64 kg. Biró Chrlstian. 
Győztes Schreiber. Vybiral (o) 70 kilo 
— Bokody (m) 71 fél kg. Bíró Spltz. 
Eldöntetlen. Sehrammel (o) 74 kg.
Zsemba (m) 73 kg. Biró Christiait. Győz
tes Schrammol. Pospisil (o) 51 kilo — 
Madler (m) 50 kg. Biró Erdős. Eldön
tetlen. .

X Ma délután triált tart ac Usxóezö. 
vétség. A Magyar tfezószövetség ma, 
hétfőn délután 6 órakor a Csonka-féle 
újlaki uszodában próbaversenyt rendez. 
Ezen a próhavorsenyen fogja kijelölni 
a szövetség azt az úszót, aki az augusz
tus 2-án tartandó német-magyar orszá
gok közötti úszó viadalon a magyar szí
neket lesz hivatva képviselni az 50 mé
teres hátuwUban, X. -a. '

Pompás fiüx. 
de írnek a mun
kás atlétikai 
bajnokságokon 

Csifaf hat bajnokságot nyant 
. l«S“«yol>b síkor jegyében bonyoli- 
tottak lo vasarnap dólelőtt és délután a 
munkás atlétikai bajnokságokat. A ver 
seny valúsö'j'jal propagandája volt a tS. 
megsportnak, A közönség azonban nem 
viseltetett nagy érdeklődéssel a verseny 
Iránt, pedig a szép küzdelmek megérde
meltek volna a legnagyobb érdeklődést

Magasugrás. Bajnok: Cséfay Sándor 
szerelő 160 cm. 2. Zsiska Jenő éttermi 
alk. 15 cm. 3. Rózsa Ármin műszerész 15n 
cm. bulpdobás. Bnjuok: Cséfuy Sándor 
szerelő 1073 cm. 2. Hosz Ede sütő 961 em. 
3. Gromsporger István műszerész. Távol
ugrás. Bajnok: Cséfay Sándor műszerész 
605 cm. 2. Német Pál éttermi alk. 565 cm. 
3. Zsiska Jenő éttermi alk. 533 cm. SOM 
tucleres sikfutás. Bajnok: Király Pál ét
termi alk. 16:14.8 mp. 2. Kádár Béla, ét, 
termi alk. 17:08.6 mp. 3. Mujzik Foreno 
éttermi alk. Diszkoszvelcs. Bajnok: Ceé- 
fay Sándor szerelő 31W cin. 2. Dénes 
Imro éttermi alk. 2980 cm. 3. Ucsz Eda 
sütő 2785 cm. Húrmatuori.. Bajnok- C»é< 
fay Sándor szerelő 1319 cm. 2. Hornul, 
baum József sapkás 1164 cm. 3. Bahr Itt 
dór szabó. 1S00 méteres gyaloglás. Raj 
nők: Bihari János magántisztviselő* 7:23.3 
mp. 2. Pintér János éttermi alk. 7-241 
mp. 3. Kremmer József keroek. alk 7-3J 
mp. Gerely vetés. Bajnok: Csélay Sándoi 
szerelő 4455 cm. 2. Müllor Jakab órái 
3546 cm. 3. Hosz Kdo sütő. 100 méterei 
sikfutás. Bajnok: Német Pál éttermi alk, 
12 mp. 2. .llózsa Ármin műszerész 121 
mp. 3. Himinei- Rezső vasas. 4. Grema, 
pergor műszerész, 800 méteres stkfiMn 
Bajnok: Itózsa Armtn műszerész 2:3.3 
mp. 2. Partos Ernő magántisztviselő 2:1 
mp. 3. Steinor Pál pénzlnt, tisztviselő 
20(i méteres gátfutás. Bajnok: Gremspca 
gór József műszerész 28.6 mp. 2. Brauí 
Józsof éttermi alk. 2S.9 mp. 3. Bálán 
László éttermi alk. SOOO méteres ifjumun. 
kasbamokság. Bajnok: Huszár Józs2 
vonalozó 9:48.2 mp. 2. Takács Imre ól 
tormi alk. 19:3.6 mp. 3. Liptai fMmfca 
keresk. alk. 10:8.8 mp. 4. Matúra Emi 
hentes 10:8.9 mp. 100 méteres elkfuMi 
llaJnok; Bózsu Ármin műszerész 54.2 mn
2. Partos Ernő magántisztviselő 54.3 mp
3. Német Pál éttermi alk. 1500 méterei 
síkfutás. Bajnok: Steiner Pál pénzinl 
tisztv. 4:26.2 mp. 2. Járó József szabó 
4:26.8 mp. 3. Sofcsik József éttermi aH

LÓSPORT
Budapesti 

űgetöversenyek
I. 1. Példás (Bernwieder 4 reá), | 

Aranka .4) 3. Jani (5), f. m. Siess, Atalá 
Dovil, 10 j 11, 13, 19. n. 1. Oood Hop] 
(Casolini 4), 2. Banya (2Já), 3. Papra- 
morgó (12), f. m. Wcrndorf, Izgató, 
Jovan, Jupiter, TJsefnl, Piczikém, Ar- 
done. 10 : 44, 12, 19, 95. III. 1. Alt Wien 
(Novak 2 reá), 2. Kavio (1%), 3. Didi 
(6), f. in. Jeles, Hellez. 10:15, 10, 10. 
IV. 1. Filcmont (Novak 5 reá), 2. Kerülő, 
3. Isti .12), f. m. Gacsina 10 :10. V. A 
Leleményes (Wachtlor 1%), 2. Pitykí 
(2 reá), 3. Eszermann (3), f. un. Jobban, 
Rendetlen, Kaloda, 10 : 34, 15, 13. VI. L 
Elfl (Fityo 2%), 2. Patyolat (1%), & 
Zora (1)4) Fám, Resell, Lidércz, Gyön- 
gyflla, 10:32, 15, 13. VII. 1. Violetta 
(Vesely (5), 2. Gyöngyvirág. 3. Mínka .12) 
■ m. Waisenkind, Vitéz. 10 : 68,29,18.t.

Budapesti 
lővepsenyeü

I. 1. Mutató. (Schojbal 2 reá), 2. 
Vak Bottyán 3. Ámít (3J4), f. »■ 
Elopenicnt 1 t, 4 h. 10:13 II. 1. Freutfc- 
nan (Hofbauer 10), 2. Bootlogger (1%), 
3. ISúthás (3), L. ni. Holmont, Cowboy. 
Ecarte II, Robi, Btmbnln, Blondelli, Évi 
Sobrf Jóska 1% t. 254 h. 10:107, ». 
13, 15. III. l.Rrim várj lOnlylU part) 2. 
Bedoino 8/10 r.) 3. Impomdble (25), fejh> 
3. h. 10 :18. IV. 1. Rajna (Sajdtk «). 2. 
Tóalmás IP) 3. Kapatos (1K), f. m. Krdö- 
kincs 5/4 h. IX t. 10 : 41. V. 1.
(Szabó 2), 2. Mwoento (4). 3. M. Mórt 
(2), f. in. Paraszt, Bimbolo. 2 k 8. a 
10:25, 15, 17. VI. 1. ídesbabám (Takács 
L. 20.), 2. Emboua (10) 8. KikeriW «•)• 
í. in. Sárgám, Győztes, Phryna, Prinoe* 
Xénia, Pántlikáé, Planéta, Felkelő, 
léna, ■ Útmutató, Ravlgote, Marinára- 
Párkány, nyakli. 5/5, t, 10;88, 210* 6X A
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Vili.

Holzer Sándor

A fajvédők Is követelik a llxkamatozásu 
papírok valarisáelijáf

Eckhardt Tibor, Buday Dezső, Zsilinszky Endre, Tormay 
Cecil, Nékám Lajos és Rausch Aladár a szervezkedő 

kötvénytulajdonosok vezetőiÁrbiter elegánciárum a szó leg
szorosabb értelmében. Nemcsak üz
letében, nemcsak hivatásánál fog
va, hanem a közéletben és magán
életben egyaránt. Mint a nagy- 
umltú. és virágzó jelenti Holzer 
cég főnöke évtizedeken keresztül 
töltött be jelentős pozíciót szakmá
jában, az érdekképviseleti mozgal
makban a Belváros társadalmának 
irányításában. Aránylag fiatalon 
tagja lett a főváros törvényható
sági bizottságának, rendes tagja a 
Kamarának és elnöke a nőiszabók 
ipartestületének. Emellett megszer. 
yezte a női ruhakészítők szabad
szervezetét is, mely különösen mint 
munkaadótestület fejtett ki ener
gikus és céltudatos tevékenységet 
A belvárosi patriciHsPölgáí minden 
jó tulajdonságát megtaláljuk Hol- 
aer Sándorban, kiegészítve a mér
sékelt liberalizmus, a haladás 
iránti vágy és a minden szép meg
becsülésének erényeivel. V ezeto 
szerepét a főváros életében méltá
nyolta a kommunizmus is, s Hol
zer Sándor azok közzé tartozott a 
kommunizmus alatt, akik mint 
polgári túszok szenvedtek meg 
azért, mert becsületesen, önzetle
nül és önérzetesen mertek dolgozni 
a polgárság érdekeiért. Természe
tesen ennek ellenére Holzer Sán
dor személyét sem kímélték meg 
a kurzus szennyes hullámai és a 
kicsinyes felekezeti szempontok 
előtérbenyomulása. Ezért vonult 
vissza egy időben az ipartestület
től, s engedte át rendes tagsági 
helyét a Kamarában egy nálánál 
Jóval fiatalabb és kevéssé érdemes 
kollegának. Valóban átengedésről 
volt szó az egyhangú választás 
biztosítása érdekében, mert ha 
Holzer Sándor kívánta volna, úgy 
az öszes gazdasági érdekképviselő- , 
tek kitartottak volna jelöltsége 
mellett. Holzer Sándornak eg'ész ■ 
egyénisége tiltakozott azonban az i 
ellen, hogy az ő személye bárhol ; 
iá Karcot provokáljon. Bölcs előre
látással vonult vissza mindenütt, 
ahol jó' ízlése ezt helyesnek tartatta l 
s az időki változása teljes mérték- ; 
ben igazolta Holzer Sándor poli- . 
tikiját. A' legutóbbi újév alkalmá
val, elnökével az élén ünnepelte 
Holzer Sándort szakmájának egész f 
ipartestülete, a törvényhatósági I 
választásokon Gaá.r .Vilmos kúriai i 
biró és Siegescu József pápai pre- j 
látus mellett Holzer Sándort bizta , 
meg képviseletével a Belváros ré
gi, előkelő polgársága, a Kamará
ban pedig néhány évi levelező tag
ság után most ismét visszanyerte 
az őt joggal megillető rendes tag
sági helyet Mindaz a dísz és elis
merés, ami így Holzer Sándor 
személyét érte, vigasztaló bizonyí
téka annak, hogy hangos demagó
gia nélkül és keztyüs kézzel is le
het eredményeket elérni a közélet 
terén, de bizonyítéka annak is, 
hogy útban van a konszolidáció, 
s a közvélemény kezdi felismerni, 
s méltó helyre állítani azokat a 
komoly értékeket, akik közé Hol-

Vasárnap délelőtt az érdekeltek 
élénk részvétele mellett újabb moz
galom indult meg a régi képviselő
ház

a

üléstermében
fixkamatozásu értékpapírok 

valorizációja ügyében,
melyet a Bébe már több mint egy 
esztendeje napirendre tűzött. Ennek 
az újabb mozgalomnak kétségtele
nül nagy jelentőséget biztosit az, 
hogy a keresztény gazdasági párt 
és a fajvédők több képviselő tagja 
elvállalta a károsultak által alakí
tott tanács tagsági helyeit, sőt az 
egész elnöki tanács megalakítása 
ennek a politikának a jegyében tör
tént.

Eckhardt Tibor, Buda]/ Dezső, 
Zsilinszky Endre, Tortnay Cecil, 
Nékám Lajos és Raüsck Aladáfifog-

Fontos MHkerKlieíelmi UrWsoli folynak 
Olnszorszósgal, LenWElOKzíígal és Ausztriával 
Wlmmariparg báró államtitkár kadvazfi aradményekkal jött mag 

Rómából — Stalnar Antal dr a Magyar-Lengyel Kamara főtitkára 
Lembargbe utazott

Az osztrák kormány túlzott követelései miatt nem jött 
létre a főzelék és gyümölcsexportra vonatkozó 

ideiglenes egyezmény
Wimmersbcrg Frigyes báró államtit

kár, aki az olasz kormánnyal a magyar 
kormány megbízásúból a kereskedelmi 
szerződéses tárgyalásokat közel két hó
napon keresztül folytatta, a napokban 
érkezett vissza Rómából, s inért a szer
ződést még nem írták alá, az a hír ter
jedt el, hogy az olasz-magyar kereske
delmi szerződés meghiúsult

Illetékes helyen szerzett értesülés 
alapján jelenthetjük, hogy a hír nem 
felel meg a valóságnak, mert egész sor 
mezőgazdasági és iparcikk vámmérsék- 
léso tekintetében teljes megegyezés jött 
létre, a mindössze néhány iparcikkre 
vonatkozólag maradt függőben a tár
gyalás, a differenciák azonban itt sem 
olyan lényesek, hogy a megegyezés meg
hiúsulásától kellene tartani. Ezen a 
néhány cikken semmiesetre sem fog 
múlni a szerződés megkötése, s a tár
gyalások félbeszakításának tisztán tech
nikai okai vannak s így a szerződést 
előreláthatólag már a legközelebbi na
pokban aláírják.

Gyakorlati szempontból nagyjelentő
ségű fordulat előtt áll a magyar-lengyel 
gazdasági kapcsolat kimélyítése is. Len
gyelországgal tudvalevőleg már szer
ződéses viszonyban állunk.

Tegnap délután Steiner Antal dr, a 
Magyar-Lengyel Kamara főtitkára Len
gyelországba utazott, 9 elsősorban több 
magyar gazdasági érdekeltségnek a 
szeptember 5-én megnyíló lembergi vá
sáron való részvételiről fog tárgyaláso
kat folytatni, egyszersmind pedig elő
készíti azt a nagyobbszabású tanulmá- 
ny| kirándulást, melyet ugyancsak szep

W ARENH AUS |H E R 
VI, MARIAHIbFBRSTRASSE 85-87 R L L H 
SDL1DESTES, BlliLIGSTES KAIIFHAUSZ WIEN

-DENTIST
ARTÖr"^®*®"mI

latnak többek között helyet az el
nöki, tanácsban, amelynek élén, mint 
országos elnök, Stransz István nem
zetgyűlési képviselő, a Károlyi-kor
mány, számvevőszékének volt el
nöke áll.

Az,egyes előadók által előterjesz
tett javaslatok egyébként természe
tesen élénk visszhangra találtak a 
megjelent közönség körében, mely 
viharosan tüntetett a fixkamatozásu 
kötvények és értékpapírok mielőbbi 
valorizációja mellett.

Az ülés végén Slczák Lajos elnök 
köszönetét fejezte ki a sajtónak hat
hatós támogatásáért.

Remélhető, hogy a kötvénytulaj
donosoknak ez az újabb, s immár 
kétségtelenül tiszta nemzeti alapon 
álló, szervezkedése végre cselekvésre 
fogja bírni a kormányt is.

temberre, a vásárral kapcsolatosan vett 
tervbe a magyar érdekeltség. Ez a 
barátságos közeledés bizonyára alkalmas 
lesz arra, hogy ápolja a két állam kői 
zötti jóviszonyt, s kellő gazdasági ered
ményeket is produkáljon.

Ezzel szemben az Ausztriával folyta
tott tárgyalások — sajnos — kedvezőtlen 
fordulatot vettek.

Az osztrák kormány — amint Ismere
tes — elutasító álláspontra helyezkedett 
azzal a tervvel szemben, amely a végle
ges kereskedelmi szerződés megköté
séig egy ideiglenes egyezmény létreho
zását javasolta. Ez az ideiglenes egyez
mény hivatva lett volna arra, hogy

a legközelebbi hónapok tartamára 
szabályozza a magyar főzelék és 

gyümölcs exportot,

egyúttal pedig koncessiókat tartalmazott 
volna az ugyancsak súlyos helyzetben 
levő osztrák export-ipar számára is.

Az osztrák kormány elutasító maga
tartása folytán azonban ez az ideiglenes 
megoldás -tárgytalanná lett, s a magyar 
kormány kénytelen volt egy 10 évre 
szóló kereskedelmi szerződés tárgyalá
saiba belemenni.

De az osztrák kormány itt is olyan 
követelésekkel állott elő,

hogy a végleges szerződés megkötésére 
sem lehet reményünk.

Ausztriában ugyanis jelenleg sem a 
gabonára, sem a lisztre nincs vám 
megállapítva, az osztrák kormány 
azonban fenn akarja magának tartani 
azt a jogot* hogy a külföldi lisztre há

rom aranykoronát, vámot állapíthasson 
meg.

A három aranykoronás Usztvám 
periig a magyar malomipar exportlehe
tőségeit teljesen megszüntetné.

Az osztrák-magyar kereskedelmi szer
ződés kilátásai tehát nem a legjobbak, s 
a sikerre csak úgy lehat remény, ha az 
osztrák kormány a lisztvámok tekinteté
ben mérsékeltebb álláspontra helyezke
dik.

A magyar kormánynak nem volna 
észrevétele az ellou, ha Ausztria gabo- 
navámokat és lisztvámokat léptetne 
életbe, azonban a gabonavám és lisztvám 
között csak olyan differencia lehet, 
amely mellett még úgy gabonát, mint 
lisztet exportálhatunk. Ez a differencia 
a magyar malomipar szakvéleménye 
szerint legfeljebb 30% lehet, vagyis egy- 
egy aranykoronás gabonavám és egy 1 
kor. 30 filléres lisztvám esetén exportle
hetőségeink még volnának.

A tárgyalások jelenleg is folynak és 
a közeli napokban döntést kell hozniok.

Annyi már most is bizonyos, hogy az 
osztrák kormány fojtogató politikája 
nemcsak főzelék- és gyümölcsfeleslegeink 
értékesítését teszi lehetetlenné, hanem

kiéhezteti saját fogyasztóközönsé
gét is,

amely bizonyára nem fogja megköszönni 
és talán szótlanul sem nézni, hogy az 
olcsó magyar főzeléket és gyümölcsöt el
zárták előle.

Egyébként a magyar kormány e 
vasúti tarifák leszállításával már gon
doskodott arról, hogy a termés felesleg 
áthelyezését megkönnyítse.

A Sllnnes-koncern 
leépíti Magyarországi 

írdekaltsígíl?
Berlini jelentés szerint a Stinn.es- 

koncern tagjai komoly tárgyaláso
kat folytatnak abban az irányban, 
hogy a különböző vilamösságl és 
vasipari Vállalatoknál lévő érdekelt
ségüktől tehermentesítsék magukat, 
ö igy működési körüket kizárólago
san a szénterme lésre szorítsák.

Ezzel kapcsolatban
leépítené a Stinnes-konszenn ' 
Ausztriában! és Magyarországon 
lévő vasipari érdekeltségét is, 

úgyszintén öröszörszági iparválla
latait. A hir — melynek valódisága 
egyet jelentene a Stinnes-könszerjJ 
európai hegemóniájának teljes meg
szűnésével — még megerősítésre 
szorul.

Deutsch Mér és Fial
Vilmái c,á,*ár út 6 85

Férfi-, fiú- és gyermekruhagyár. Szérme- 
árugyér. Poszté- és bélésáruk nagyban

Erasmo M. Reda
Biella

*

Textilivaren allét Art
Ripruintans 7extUfabriken *

Donáth Jenő ts Társa BwtfaiMS*. IV. k«rtttet* Bírarto ucca • 
S. addwgian A Co Lld 
londoni posztógyár* 
cég vezírKépvisclői

GROSZ ADOLF
Posztó és kézmflárn 

„ nagykereskedése
Budapest, V, kerület 
VDmos császár út 18

Tel«f oisiiai 110—40.
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KBdvHményBk 
a pozsonyi Dunavásár 

látogatói számára
Vlsum helyett díjmentes 

Igazolvány

Augusztus 23-án nyílik meg

élénk érdeklődés mutat-

látogatói számára a ren- 
kö vetkező kedveziuénye-

Augusztus 23-an nyílik meg a 
Nemzetközi Dunavásár,. mely iránt 
már most ' ........... *
kozik.

A vásár 
dezoseg a 
két biztosította: 18 éven felüli férfi
ég nőlátogatók a csehszlovák 
vasúti vonalakon 33 százalékos me
net díjmérséklést kapnak. Az> uta
zási igazolvány ára darabonként 25 
esehkorona, a lebélyegzés dija az 
I„ II., Hintve III. osztályra 2, il
letve fél esehkorona. Az igazolvá
nyok luxus- és expressvonatok ki
vételével minden vonatra, gyors
vonatra is érvényesek. A Magyar 
Folyam- és Tengerhajózási Rt. a 
személyéi jszabásnál 50 százalék ked
vezményt ad. mig a kiállított áruk
ból el nem adott mennyiséget 
visszafelé díjmentesen szállítja. Ha
sonló kedvezményeket , nyújt a 
Dunagőzhajózási Társság is. A 
Nemzetközi Vásárral kapcsolatos 
Mry árpa- és vetőmagkiállitás is, 
mélyet a pozsonyi gabonatőzsde 
rendez, továbbá ugyanekkor , tart
ják az egészségügyi, vadászati, 
kert művészeti kiállítást és a bőr
kongresszust is. A kiállítóknak 
Kncchtl J.-nél, a vásár budapesti 
képviselőjénél kell jelentkezniük 
r/X„ Mester ucca 3. szánt, I. cm. 7.) 
l-től 3 óráig. Az utazási igazolvá
nyok a menetjegyirodában (a Vi
tád ó épületében), valamint ennek 
budapesti és nagyobb vidéki váró
tokban levő fiókjaiban is julius hó 
l-től kezdve kaphatók. Vizűm he
lyett a csehszlovák konzulátus bé
lyegzője szükséges, melyet az uta
lási igazolványokra a menetjegy- 
^rodá szerez meg dijukéntésé^. Szo
bák ára 5. 10 és 15 esehkorona.

KLINGEA IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

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

Kratzau i. B. Dalowitz 1. B.
vezérképviselete Magyarország számára 

Béos, Zelinkagasse 4

iPúrtos, Grosz és Tsa nagykereskedés
i V.ErzsAbct-tér J9. Nagy választék: Libéria, rendőr- 

ségl tűzoltó, kőzszállitási és kocsiposztokban

A textiláruknál is
egyfázisú forgalmiadózást 

kíván az OKISZ
Amint ismeretes a pénzügymi

niszter elvileg hozzájárult ahhoz, 
hogy egyes közszükségleti cikkekre 
kísérletképpen az egyfázisú for
galmiadózás rendszere nyerjen al
kalmazást.

Ehhez képest, tárgyalások indul
tak meg a különböző érdekeltségek 
között, mélyeknek alapján befeje
zett ténynek tekinthető, hogy több 
fontos cikk — igy a hús és liszt — 
rövid időn belül már az uj rendszer 
szerint fog adózni.

Nagy visszatetszést keltett azon
ban egyes szakmák — igy elsősor
ban a textilszakma — körében, hogy 
a reform alá vont cikkek megvá
lasztása meglehetős egyoldaluság-

meokőlése érdeke az ulódállomoknak is 
Szana Zsigmond, a Bánáti GyOSz elnökének nyilatkozata

Az egyes ipari szakmák reprezen- I — Ugyancsak jó piac a Ma gyáror- 
tánsainak nyiltkozatai után az alábbiak- | szág « román ásványolajtermékeknek 
1 0------ rr_: oz^

a román érdekeltség örömmel ve
szi tudomásul, hogy a magyar kor
mány a petróleumra vonatkozólag 
nem léptette életbe a maximális 
vámtételeket, s a petróleumvámot 
tovdbra is 6.2—6.8 aranykoronás szín

vonalon tartja.
Erre a kedvezményre azonban Románia 
rá is szotgált, mert noha Romániában 
szintén erősen érvényesülnék váúipo-’ 
litikában a protekcionista tendenciák, 
mégis

sikerült Romániában a magyar tex
tiliparnak piacot hódítania,

noha a Bánátnak is szépen fejlődő 
textilipara van részben éppen magyar 
tőkeérdekeltséggel.

— De állandó felvevője Románia a 
magyar gép- és villamossági iparter
mékeknek is, melyeknek még igen tág 
terjeszkedési lehetőségük van Romá
niában annál is inkább, mert a kereske
delmi és fogyasztói érdekeltség itt íb 
egységesen a nyitott kapu politikája 
mellett vannak.

Magyar Szempontból sürgős volna a

bán közöljük Szara Zsigmondnak, a 
Bánáti GyOSz elnökének — aki egyéb
ként mint angol főkonzul, s mint az 
Angol Magyar Bank igazgatóságának 
tagja is élénk szerepet visz a gazdasági 
életben — érdekes nyilatkozatát, mely 
elsősorban Románia külkereskedelmi 
helyzetével foglalkozik, annak igazolá
sára, hogy az utódállamoknak is sürgős 
érdeke a kereskedelmi szerződések mi
előbbi megkötése. Munkatársunknak

I ír,', r.'.-i' J'
Szana Zsigmond

a következőket mondotta:
— Románia külkereskedelmi mérlege, 

hála az ország bőséges természeti kin
csének, jelenleg aktív. Ez olyan ered
mény, mellyel Csehszlovák ián kívül az 
utódállamok egyike sem dicsekedhet. 
A folyó évben ugyan a gyengébbnek 
mutatkozó terméseredmény ok következ
tében csökkeni fog a gabona, illetve 
lisztkivitel, ellenben továbbra is nagy
arányú ásványolaj, fa-, só- és állatki
vitelre lehet számítani.

— A román fa egyik fő piaca Ma
gyarország, s csaknem az összes ismert 
magyar favállalatok telepei Erdélyben 
vannak.

gal történt.
így teljes egészében mellőzték a 

ruházati szakmát, melynél pedig 
úgy szociális, mint pedig technikai 
okok is kívánatossá teszik az adó
zás egyszerűsítését.

Éppen ezért elhatározta az Orszá- 
nos Kereskedő és Iparos Szövetség
ben tömörült textilkereskedelem, 
hogy az egyfázisú forgalmiadózás
nak a textilárura való kiterjedését 
kéri a pénzügyminisztertől, s ennek 
érdekében tárgyalásokat kezdemé
nyez a Textilgyárosok egyesületé
vel is.

Az OKISz holnap nyífjtja át me
morandumát a pénzügyminiszté
riumban. 

kereskedelmi szerződés megkötése 
azért, mert most hirdet vagónszük- 

ségletére pályázatot a C. R. F.

,s a magyar gyárak mindenesetre ked- 
vezőbb helyzotben volnának ha ezen a 
pályázaton a külkoreskedelmi viszony
latok rendezettségének előnyeit élvezve 
vehetnének részt.

— Mindkét félnek érdeke tehát egy
aránt, hogy a minél intenzívebb áru
csere lehetősége biztosítva legyen, g

a Bánáti GyOSz nem követ egyol
dalú vámvédelmi politikát,

mert a határváltozások következtében a 
bánáti ipartelepek piaca is öszezsugoro- 
dott, s ezért szükség van arra, hogy 
számukra megfelelő kereskedelmi szer
ződések nyissanak teret az érvényesü
lésre.
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Kiadja:
A „Hétfői Napló" lapkiadóvállalat

Az OKISz közleményeit Szarka István dr. 
szerkeszti

Kedvezmény lopunk olvasóínok
Ha élethű, művészi fényképet akar, 
keresse fel három évtized óta fennálló 

s országosan előnyösen Ismert

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

Budán, III, Zsigmond ucca 86. 
Mona Lisa műterem

Szelvény 1362.
Ezen szelvény felmutatója a napi árból 25 
százalék engedményt kap Dlsfcay fénykép

mesternél Budapesten Rákóczi ut 74. 
Fiók: Budán 111. Zsigmond ucca 36. 

Mona Lisa műterem.

Azonnal beköltözhető
Hiflttnhűz
kom/ha aImiM Budapest, III, ktr. 
Wttal vlWHIe ZöUmáliitsr.a.

Autólakk Itézltóska
sxlnex bórbéléssel, bőrhttú tü
körrel ■ legfinomabb kivitelben
nagyság 18 20

korona 110 210 220 230 ,„
22 24 cm

Beck Vilmos ás Fial
gyapJMr ügyéről

Kereskedők résiére első beszerzési forrás 
Szétküldés vidékre utánvéttel

G;«M -* Meieritaoh 
■merich Pite Humpolec

BaIm dlsxmfl- tx láttkáruháx
IlwluM Király ucca 47. Csányi ucca sarok

Irodát
Bécs VI, MrachongaM* 35

Holcser Viktor, Budapest
ékivorésB, arany- és eaUatmOva*

Oyár é» raktár: IV, Kéroly kérflt IQ ffélem.)
Villamos erőre berendelve. Készít mindenféle 
ékszer-, arany- és ezüstmunkit, alakítást és javi- 
ást. Állandó raktár mindennemű ékszer, arany-, 
ezüstárukban és órákban. Telefőnszám: llő—24

Mura is Birscitei
____-i—*—a a. uxix-xisamszora- » bwk«iiijj*Wwwih

A Budapest—Wamsdorfi 
Pamutaxorfigyir R.-Tárt. 
egyedáruiTtói lerakat!. 
Budapest V, Zrínyi ucca 15 <a

SZÖVET/E5 | 
MUNKARUHÁK! 
íGuTMANNJ^bo" 
luun*PEfT.n*KŐCTMÍTl6‘

BQoliler Ziigmond fa Társa, Budapsst
Győri-, teher- éa oy»Jt«ferial«ak

TBLBPBK:
Wien, L, Blbersteasae 8 — Brttn, D»- 
vedelni 6. — Warnodorí, Cári Wagner- 

straeee 


