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Válogatott vizipolócsapatunk 
legyőzte az olimpiai 
világbalnok-együttest

Magyarország—Franciaország 7:2 (1:0) Biró: Delahey (Belgium)

A Császárfürdő férfiuszodájának 
szűk méretei nem tették lehetővé 
azt. hogy Franciaország és Magyar
ország válogatott vizipolo csapatai
nak első budapesti találkozását a 
nagy eseményhez méltó keretek kö
zött bonyolítsák le.

A kötonség ínái>a kora délutáni 
órákban rohamot intézett a pénztár 
ellen és miután a verseny nézőterén 
alig 3000 főnyi közönséget lehetett 
elhelyezni.

botrányos jelenetek játszódtak 
le az uszoda előtti térségen. A 
francia kolónia tagjai sem tud
tak drága pénzen jegyet sze
rezni az ünnepélyes sportese

ményre.

lövését Padou fogja. Keserű II. 
tiszta helyzetből kapu mellé lő, 
Fibbe távolról irányított lövését 
Barta könnyen fogja. Zurfluck bra
vúrosan’ fogja Keserű I. éles lövé
sét. A biró előbb Padou, majd 
Ivády foul-ját kénytelen lefújni. 
Homonnay veszélyes lövését Zur
fluck kornerre menti. Francia kor-: 
nert hoz a következő percben Padou * 
lövése is. Keserű II. saroklövéséből j 
is korner lesz. Keserű II. arcán meg- • 
sérül és kiáll. A mérkőzés néhány 
percig szünetel. Kezdés után Wen- í 
két a biró eluszás miatt kiállítja. I 
Az 5. percben Homonnay éles lövés-1 
sel megszerzi a vezetést. (1:0).

A kitünően működő francia kapus 
Wenk két éles lövését teszi ártal
matlanná.

Szünet után az első perc mindjárt 
eredményt hoz. Homonnay lövését 
urfluck nem bírja fogni, a vissza
pattanó labdát a résen álló Keserű 
1.'bevágja. (2:0). Padou szenzációs, 
csavart lövését Barta teszi ártal
matlanná. Wenk a Homonnaytól ka
pott labdát közelről becsavarja. 
(3:0). Wenk szép lövése^ka.pu fölé 
megy. A 4. percben Homonnay le- 
uszása meghozza a 4. gólt. Patíöu 
csavart lövése Barta zsákmánya 
lesz. Mayaud lövése hajszálnyiját 
megy a kapu fölé. Wenk és Keserű

I. lövései sikertelenek. Fazekast 
főni miatt kiállítják. A megítélt 
büntetőrugást Padou góllá értéke* 
sip), (4 :1). Fibbe lövése kapufáról 
pattan vissza. Keserű II. kornerből 
keletkezett lövése gólt eredményes. 
(5:,1). Homonnayt föul miatt kiál
lítják a megítélt büntető-dobást 
Barta bravúrosan kifogta. A Keserű 
áltál a következő percben lőtt négy
méteres védhctetlen gól (6r:l). Pá
don foul miatt ki lesz állítva. A .vé
delem hibájából Gruaz lövése gólt 
hő? a franciák részére (6:2). Az 
utolsó percben Homonnay szép gólja 
(7 í: 2) fejezi be az izgalmas mérkő
zést.

A mérkőzés különben az első 
nerctől kezdve az utolsóig izgalmas 
volt. A magyar fiuk gyilkos és 
mindvégig heves küzdelem után 
erejük végső megfeszítésével győz
ték le az olimpiai világbajnokcsa
patot.

Kár, hogy a mérkőzés hevessége 
Itt-ott durvaságokba csapott át és 
énnek áldozata először Keserű II., 
majd a francia Padou lett. r, ,

A válogatott vizipolo mérkőzésről 
a következő részletes tudósítást 
adjuk:

Ünnep! hangulatban lépett a 
(francia válogatott csapat a part 
szélére, dresszükön a gall kakas 
diszlett. A franciákat a zöld-feher 
sapkás magyar csapat követle es a 
csapatkapitány egy nemzeti színű 
szalagos csokrot nyuitott át Paaou- 
nak. a francia csapatkapitanynak.

Majd felhangzottak a francia 
nemzeti himnusznak: a Marsén- 
laise-nek, utána pedig a magyar 
imádság akkordjai, amelyeket 
a közönség állva hallgatott 

végig.
Kölcsönös üdvözlés után a (‘saP®“ 

lók a következőképpen állottak tel: 
, Franciaország: Zurfluck 
lule) Peról (Club Nageurs de la 
Seine). Fibbe (Pupilla des Neptune 
de Turcoing) — Padou (Cl. de Nata- 
tion Turcoing) Gruaz (Sporting 
Club Universitaire des Francé), De- 
mettfte (Tur.coing). Mayaud (Libei- 
lule).

Keserű II. (FTC)-TPenfc (FTC). 
Keserű I. (III. TVE), Homonnaii Il
im. TVE). , .. , ... ,

Kezdés Vitán az első percben Wenk 
foul-ja akasztja meg a mérkőzést. 
ftrtMddebée, Keserű II. yeszelyea

Szilágyi Lajos öles kritikája 
Vass József miniszter szombati 

kijelentéseiről
flz ellenzék még egyszer megkísérli az új hézbérfizetési 
rendszernek a novemberi negyedre valú kitolésát — 
n népjóléti miniszter tájékozatlansága a hitelviszo

nyokról

A többszobás lakásoknál sem lasz késedelmi 
kamat

A 33-as bizottság szombati tanács
kozása. bár annak döntési jósra 
nincs, lényegesen enyhítette a ház
bérfizetés nehézségeit. Az ellenzők 
„sturm“-ja arra kényszeritetto Vass 
József népjóléti minisztert, hogy 
revízió alá vegye megváltoztatha- 
tattannak hirdetett elhatározását A 
miniszter kijelentette, hogy a ren- 
delet, amelyet a jövő heten kiad, al- 
talánősságban a negyedeli hazber- 
flzetést teszi kötelezőve, ez a rendel
kezés azonban csak azokra vonatko
zik, akik negyedévenként lakáspénzt 
kapnak. Vonatkozik tehát elsősor
ban a köztisztviselőkre, akiket vi
szont a népjólét minisztere azzal vi
gasztalt meg, hogy flzetesemelesük 
— őszre marad.

A magántisztviselők és
sok havi részletekben fizethetik 

a házbért.
Vass miniszter azonban — mint 
szombaton kijelentette ,

azokat, akik csak havonként. fi
zethetnek, eryszázalekos késedéi- 

mi kamattal kívánja büntetni.
A szombati döntés enyhítette 

ugyan a helyzetet, kétségtelen azon
ban, hogy

a népjóléti miniszter antiszociá
lis politikája 

elkeseredést keltett mindenfelé. 
Érezte ezt Vass József is, aki még 
az ülésen felvonultatta örffy Imrét, 
hogy az egyszoba-konyhás lakások 
bérlőit-mentesítsék az egyszázalékos 
késedelmi kamat fizetése alól, mire 
aztán Ígéretet is tett.

A 33-as bizottság szombati ülésé
nek eredményéről

SZILÁGYI LAJOS
a következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Az ellenzéket Vass József nép
jóléti miniszter, szombati kijelenté
sei nem nyugtatták meg. A rende
let kiadása előtt

még egyszer kísérletet teszünk 
arra, hogy az augusztusi liázbér- 
negyedbeu maradjon érvényben 

az eddigi részletfizetési rendszer 
és a miniszter Revideált rendelkezé
seit, amelyeket szombaton ismerte
tett, s amelyek szerint csak a ne
gyedévi lakáspénzben nem része
sülő bérlők élhetnek a részletfizetés 
kedvezményével — csdk a novem
beri negyedben léptesse életbe.

— Hibáztatjuk ugyanis, hogy a 
miniszter különbséget tesz lakó és 
lakó között, amit súlyosbít az a 
tény, hogy

a miniszter éppen a tisztviselő
ket sajtja.

— Az egyszázalékos késedelmi ka
mat ellen azért nem emelt az ellen
zék kifogást, mert ezek az összegek 
jelentéktelenek és nem akartuk a 
részletfizetés engedélyezését veszé
lyeztetni. Különben is

a népjóléti miniszter kijelentet
te, hogy a késedelmi kamat el

ejtésén gondolkozik.
— Remény van arra, hogy nem

csak az egyszobás lakásoknál, ha
nem

a többszobásoknál is elejti a mi
niszter a késedelmi kamat fű

tésének kötelezését.
— A miniszter ur megdöbbentő 

tájékozatlanságot árult cl a hitelvi
szonyok terén. Azt mondotta ugyan
is, hogy a hitelviszonyok a két utol
só évnegyedben lényegesen javul
tak, hogy a bankok betétek fölött 
rendelkeznek és gondot okoz, mi
ként helyezzék el pénzeiket. Hajme
resztő állítások. Hiszen a bankok 
éppen most mondták föl — úgy lát
szik felsőbb nyomásra —, a személyi 
hiteleket az egész vonalon.

Soha olyan türelmetlenek r b 
(elezvk nem voltak, mint ep? 

möct.
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Tizenöt kártyakaszinó 
a rendőrség feketelistáján 
Suhantok a tabló mellett — Megrendsza- 

bályozzák a pesti klubokat
Két esztendővel ezelőtt a tőzsdei 

hossz idején keletkezett Pesten a 
klub-láz, a szomorú emlékű bessz 
idején egy kissé alábbhagyott, de 
most, az általános gazdasági pangás 
idején .újra meglepetésszerűen e.rore 
kapott. . . -’iSoha ennyi ketos oxiszteneiat nem 
termelt korszak Budapesten, mint a 
klubok korszaka. A rendőrség VM- 
állapítása szerint az utóbbi években 
történt csalások, síkká s.ztásokés 
szélhámosságok elkövetői közül húsz 
százaléknyi a kártyaszobában hagy
ta a bűnös Hton szerzett pénzt.

Az áldozatra szánt játékosokon 
kívül egész sereg embert fonnak cl 
a klubok a tisztességes produktív 
munka elől, akik alkalmazottakként 
szándékoznak a játékszenvedélyből 
maguknak exisztenclát teremtem. 
Ezek kiválasztásánál azután tel
jes felületességgel járnak el a klub 
urai. Hogy a klubok alkalmazot
tai mennyire nincsenek megválo
gatva, arra jellemző,, hogy e^y 
terézvárosi klub krupiéié és egy já
tékosa ellen bűnvádi feljelentés fek
szik a. rendőrségen.

A krupié és a játékos össze
játszva, pr eperált kártyacsomag- 
gal, egy héten át minden este 

kifosztották az egész tablót,

A zug-klubok által kitermelt kétes 
exisztenciák között az élső helyet 
az úgynevezett „slepperek** foglaljak 
el. A slepperek százai a jó ismeret
séggel rendelkező lecsúszott, tönkre
ment kereskedők, lecsúszott tőzsde- 
sek közül kerülnek ki. A slepperek 
szállítják a játékosokat.

Olyan játékos Után, aki leül a 
tablóhoz. ötszázezer koronát, 
álló játékos után pedig százezer 
koronát kap a slepper, aki es
ténként hat-hétszázezer koronát, 

keres. ,
Bőgy a shpper vad idegen embere
ket hajt fel. ezzel nem sokat törőd
nek a zug-klubok. ♦

A. polgárias hangzásit tarsaskor, 
és kaszinó elnevezés alatt meghú
zódó kártyaharlangokban lehet a 
legtöbb példát látni erre, hogy ezek 
a zug-kljjbok minden eszközt fel
használnak Csakhogy . minél több 
áldozatuk legyen. Hetenként több
ször is táncestélyt rendeznek, me
lyen a tagok által meghívott vende
gek is megjelenhetnek. Egyik te
remben a jazz bánd fülsüketítő ze
néjére táncolnak a párok, a másik 
teremben pedig vígan áll a jutek.

rA kártyaterembe vezető ajtó 
tárva-nyitva áll, idegenek Özön
lenek a kártyaszobába. A tabló 
kör.iil tizenöt éves suhancok 

hemzsegnek,
akiknek' a kezükben tartott kártya
szabályokból tanulmányozzák a 
chemin de fér szabályait és az 
uzsonna pénzre kapott huszonöt és 
ötvenezer koronáikat hagyják ott a 
tablón.

A rendőrségnek ezen a terén 
preventív hivatása van. Erre az első 
lépést most teszi meg a rendőrség. 
Az illetékes ügyosztály hónapok 
óta dolgozik egy, a klubok meg- 
rendszabályozására készülő rende
lettervezeten, mely erélyes eszkö
zökkel fog rendet teremteni a klub- 
dzsungelben.

A rendelet leglényegesebb pontja 
az. mely a további klubalaki tások 
elé indokolt akadályokat gördít. An
nál inkább szükséges ez, mert az 
alig megindult fürdőszezón alatt 
csupán

a Balaton melletti fürdőhe
lyekre felállítandó klubok ala
kulási kérvénye közül huszon

hét fekszik a belügyminiszté
riumban. Egyedül Siófokon négy 

klubot akarnak felállítani.

Szigorú mogtórlást helyez kilá
tásba a rendelet olyan klubok el
len, melyek alapszabályaiktól el
térve. csak a kártyázás célját szol
gálják, tagjaik felvételénél nem

A 12 éves Schneider Frigyes 
két esztendeig vándorolt Német

országtól Budapestig 
Vasárnap hozta fel Budapestre kát kakastollas 

Csendőr
Különös ég furcsa utas érkezett vasár

nap délután a nyugati pályaudvarra.
A Diósgyőr felöl érkező vonat egyik 

szakaszából egy vézna termetű, kopottan 
öltözött kisfiú szállt ki. Két. csendőr kí
sérte a gyermeket, aki valósággal elve
szett a két szép szál kakastollas csendőr
legény között. A két csendőr komoly, hi
vatalos arccal kísértő az apró emberkét, 
aki bámészkodó, kiváncsi szemmel nézett 
körül a pályaudvaron. A közönség saj
nálkozva nézte a cscndőrkisércttel érke
ző kis gyermeket. Sajnálkozásukat azon
ban csakhamar csodálkozás váltotta fel: 
a két fegyveres csendőr táskájából sza
lonna és fehér cipó került elő.

— Egyél árva! — biztatták a kisfiút, 
aki széles mosollyal fogott hozzá az evés
hez. A két csendőr megelégedett arccal 
nézte a falatozó gyermeket, akit percek 
alatt egész tömeg vett körül.

A közönség kíváncsian érdeklődött, 
hgy miért kísérik a fiút, de a csendőrök 
nem adtak felvilágosítást. Villamosra ül- 

„Kijelentem a bíróság előtt, hogy 
elválok a férjemtől, ha bocsánatot 

kér ettől a nőtől..
Vihar egy pohár vízben — Amikor semmiféle 

biró nem tud békét seremteni
Mulatságos és egyben jellemző 

kis jelenet játszódott le a napokban 
a budapesti büntető járásbíróságon 
Csépay bíró előtt. Nagy társaság je
lent meg a tárgyalóteremben, egy 
egész ház népe, persze csak az asz- 
szonyok. Egyetlen férfi volt köztük, 
Bardócz József t.imársegéd — a vád
lott. A bíró ráförmedt:

— Maga sértette meg Mater a 'Er
zsébet női becsületét?

— Én nem — felelte a vádlott vál
lat vonva.

De előállt Mátéra Erzsébet, csi
nos, pergőnyelvü leányzó:

— Dehogyisnem — kiáltotta —, az 
egész ház a tanúm, hogy lepocskon
diázott. Különben is mindenféléket 
beszélnek rám Bardóczék. hogy én 
minden férfinek csak rövid időre 
küllők, a vőlegényem, is elrúgott.,,

— Mintha nem is volna igaz — 
morogja jó hangosan a vádlott.

Csak a „sértett** nem hallja, aki 
egylélekzetre mondja tovább:

•— Mindig beszélnek trám, azt Is 
mondták, hogy fogháztöltelék, meg 
hogy igazolványom is volt...

— Igaz! — tanúsítják a ház összes 
női.

—- No" látja — mondja a biró a 
vádlottnak —, jó lesz bocsánatot 
kérni, mert olyan büntetést kap, 
hogy megemlegeti

— Nem bocsátom meg a fegyház-

járnak el kellő óvatossággal és az 
újonnan .jelentkező tagokat azonnal 
a kártyaszobába bocsátják. Ezeket 
a klubokat tettenérés esetén minden 
további nélkül beszüntetik és fel
oszlatják.

A kártyarazziákkal rendszeresen 
foglalkozó detekti vcsoport eddig 
már tizenöt olyan zug-klubot 
tart nyilván, melyeket a rende
let megjelenése után rövidesen 

feloszlat a hatóság.
A rendelet kibocsátása már csak 

rövid idő kérdése és a közönség jó
zan része örömmel fogja fogadni 
ezt. az intézkedést, mely fekete pe
cséteket helyez néhány kártyabar
lang ajtajára.

tok u gyermekkel és bekísérték öt a du
nai kapitányságra. Itt azután kiderült a 
csendőrök jelentéséből, hogy a kisfiút 
Schneider Ferencnek hívják, tizenkét 
éves, német az anyanyelve, magyarul egy 
szót sem tud.

A rendőrtisztviselő kérdéseire elmon
dotta a fiú, hogy Németországban, Meist- 
mühlebon, született. Anyját nem ismeri, 
apja két évvel ezelőtt meghalt, a gyer
meknek senki sem fogta pártját. Napo
kon át koplalt, éhezett. Mikor azután 
nem bírta tovább az éhezést, vándorútra 
indult. Két éven át bolyongott, csavar- 
gott a gyermek. Németországon és Ausz
trián át jutott Magyarországra. Útköz
ben. könyöradomáuyokból tartotta fenn 
magát. Diófejenőn figyelmesek lettek rá 
a csendőrök és ma felhozták Budapestre.

A kalandos életit Schneider Frigyest 
ideiglenesen a dunai kapitányságon vet
ték gondozás alá'íg felkérték a német 
követséget, hogy a gyermek további sor
sáról gondoskodjon.

tölteléket! — sipítja közbe Maiéra 
Erzsi.

A bíró rászól:
— Jó lesz, ha hallgat! Biztosan 

maga se volt néma! Ha kiderül a 
tárgyaláson, hogy maga is sértege
tett. nem szabadul büntetés nélkül.

A férfi mág ingadozik, de a hát
térből előugrik egy asszony. Az arca 
lángol, a haja borzas.

— Nem fogsz bocsánatot kérni! — 
kiált rá erélyesen az emberre, ö a 
feleség, akinek nem csekély része 
van az egész házi háborúban.

— Azonnal hagyja el a tárgyaló
termet! — kiált rá a biró. — Magá
nak itt nincs szava, csak ha kérde
zem.

,Aa_nsszony erre csípőre teszi a ke
zét és odaáll a bíró asztala elé.

— Hát pedig én itt a bíróság előtt 
ünnepélyesen kijelentem, hogy el- 
válok a férjemtől, ha bocsánatot 
mén kérni ettől a nőtől!

És óriási derültség közben elhagy
ta a termet. Maga a szigorú biro is 
nevetett, de azután elővett egy jegy
zőkönyvi blankettát és közbe-közbe 
a vádlottra nézegetve írni kezdett:

— Maga ezennel ünnpélyesen bo
csánatot kér Matúra Erzsébettől és 
ő is magától —- mondotta fclnéze- 
getye.

A vádlott aXicán látszott, hogy 
óriási lelkitüsát vívj magában. De

békeszoretetén és a bíróság iránti 
tiszteletén felülkerekedett benne ai 
asszonytól való félelme és búsan ie- lentette ki: J

— Nem békülhetek.
8 hiába volt mindon fenyeget 

szép szó, a biró kénytelen volt letár
gyalni az ügyet. S azután a sértő és 
a sertett felet is elítélte 500—500.000 
korona pénzbünletés'fá,

— Hát most jobb? — kérdezte 
asszonytól.

Az nem felelt, de látszott rajta 
hogy meg van elégedve. Nem is bán
ta a félmilliót, csakhogy „annak a 
nőnek** is fizetnie kellett.

Szerencsötlensés 
oz ellsz vili ion 

Tűzvész Montpensler herceg 
kastélyában

Clermont-Ferrand, julius 25.
Montpensler herceg randaui kastélyá

ban, Vichy közelében tűzvész pusztítod 
amelynek rengeteg történelmi és mű
kínos esett áldozatul. A kastély híres 
csipkegyüjteményo teljesen1 elpusztult A 
leégett kastély a hatodik században 
épült, de 1822-ben teljesen átépítették.

Katasztrófa egy londoni tőzsdés házában
London, julius 25.

Borzalmas szerencsétlenség történt a 
London közelében fekvő Perth községben.

Egy londoni tőzsdetag háza kigyulladt 
és földig leégett. A tűzvésznek a tulaj
donos 4’/» éves fia és két nevelönő esett 
áldozatul. A tőzsdés oste 6 órakor érke
zett haza Londonból és holtan találta 
gyermekét. A szerencsétlenséget talán el
háríthatták volna, de a tűzoltóságot ké- 
sőn értesítették és elegendő víz sem volt.

•
öt fürdőző belefult a vízbe

Drezda, julius 25.
Sclireekenstoinban (Aussjg mellett) a 

község uszodájában öt fiatalember für
dőit. A partról még látták, amint Aussig 
felé úsznak, de hirtelen eltűntek a hul
lámok közt. Halászok csónakokon segít
ségükre siettek, de a fiatalembereket 
ner' vetette föl a .ylz.

Felrobbant egy benzolmotor
Berlin, julius 26.

Grevesmühlenböl jelentik, hogy egy, 
közeli faluban felrobbant egy elevátor 
benzolmotorja. Az égő benzol felgyújtot
ta a szalmafedelü és gabonával megra
kott csűrt, ahol két munkásasezony dol
gozott. A szerencsétlen asszonyok élő 
fáklyaként rohantak ki az égő pajtából 
és a kijárat előtt eszméletlenül össze
estek. Már csak megszenesedett holttes
tüket húzták ki a romok közül.

Előrehaladott 
idény folytán

salát áron 
alul

kerülnek eladásra:

kabátok 
kosztümök 
aljak 
ruhák 
blúzok

_____ _________________ | József 118-55 József 128-38 |___________________________ _
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Ilyen lassl
Remegő inakkal álltunk sorfalat 

és .vártuk végleges döntését. Végre 
tegnap megszólalt és kimondotta a 
boldogító igent.
'Tehát mégis. Vass miniszterelnök - 

helyettes jii* ráeszmélt arra, hogy 
ebben az agypnszanált országban 
mégsem lehet mindent a lakosság 
kívánsága és akarata ellen csele
kedni. Ráeszmélt arra, hogy en
nek a milliós városnak nyomorú
ságban tengődő népe és a vidéki 
városok polgársága nem az a foot- 
ball, amellyel kényre-kedvre gólt 
lehet rúgni a gond és kétségbeesés 
kapujába.

Mert Vass miniszterelnökhelyettes 
urnák is illik tudnia, amit ma min
denki a saját bőrén érez, hogy a 
polgárság túl van terhelve nem
csak azokkal az adókkal, amelyet 
közvetve, vagy közvetlenül kell az 
államnak fizetnie az államháztartás 
mérlegének rendbentartása céljából, 
hanem az élet egyéb nagy terhei 
alatt is nyög, amelyek kétségessé 
teszik a polgárnak, hogy akárcsak 
betevő falatot is tudjon naponta 
nyújtani családjának. Hol az a 
bank, vagy pénzintézet, melyről a 
jninisztérelnökhelyettes úr tud. de 
amelyet nem ismer a polgárság, s 
amely bank hajlandó készséggel köl
csönt adni a pesti polgárnak, hogy 
a házbérét egy összegben kifizet
hesse. A kereskedők és iparosok 
nem ismerik ezeket a bankokat, ösz- 
szeköttetéseik sincsenek hozzájuk, 
de hálásak volnának a helyettesmi- 
niszterelnök urnák, ha megmutatná 
helyüket s akárcsak csekélyke hitelt 
eszközölne ki részükre, melyből a 
házbért havi részletekben ki tudnák 
fizetni.

A miniszter ur már két hete meg
kezdte kisded játékát, amellyel 
újabbari minden bérnegyed előtt 
szórakoztatja a polgárságot. Mán 
két héttel ezelőtt megken dította a 
vészharangot, hogy ezúttal most 
ihár egyösszcgben kell megfizetni 
mindenkinek a házbért. És pedig 
egyszerűen azért, mert május óta, 
amikor ifgvancsak ö, ?agy unszo
lásra és hosszas tépelődés után a 
házbérrészletfizetés malasztjában ré
szesített bennünket, közönséges ha
landókat, nagyot fordulta világ es 
most már boldogságban, jólétben, 
bőségben úszván mindenki, elérke
zett az ideje annak, hogy a házber 
egy összegben kerüljön a gondok kö
zött tépclődő szegény háziúr zse
bébe.

Két hétig dörgött, zúgott parancs
szava. Két héten át a miniszter nös- 
possumufs-a tartotta izgalomban a 
városok polgárságát. Két hosszú he
tén keresztül hangoztatta a kormány 
helyettesfőnök ura. hogy a múlta
kon okulva, ezúttal nem enged ál
láspontjából. És ime, mára már 
apró kamat kérdéssé degradálódott 
az egész részletfizetési ügy. amely 
tegnap még mggváltozhatatlanul ál
líttatott az ország tengelyébe.

Közben, amig eljutott a , tegnapi 
döntéséhez, a miniszter úr. útját 
apró lapáliák tarkították. . ,

Hivatkozásai a viszonyok javulá
sára, bizonyítékainak felsorakozta
tása, amelyek között a Háztulajdo
nosok Szövetségének csúfolt aprócs
ka érdek társaság jelentése és egy
oldalú szakvéleménye elsőkent sze
repelt, későbbi elszólása, amely- 
lycl hívatlanul a kereskedők nemle- 
tező hitelképességét féltette a rész
letfizetés engedélyezésétől, végül az 
utolsó csattanó, amelyben a kamat
fizetési kötelezettség kitalálásával 
óhajtotta fedezni akaratlan vissza
vonulását, mind-mind kelletlen do
kumentumát szolgáltatták annak, 
hogy a miniszter UT vagy nem' tudja 
Vfl^y nem akarja, magát a polgár
ság .eszmevilágába beleélni.

Már pedig a sárvárt cipészmester 
fiától mégis egy kicsit nagyobb 
együttérzést, több szociális öntuda
tot, várhat el az a polgárság, aTíie*y‘ 
nek ő is egyik hatalmas, előkelő 
Polcra emelkedett gyermeke, (eh.)
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Éles konfliktus 
a minisztériumokban a sfátus- 

rEndezÉs körül
Miért kellett elválasztani a státusrendezést 
a fizetésemeléstől 1 - Hogyan lesz a tör
vényben megszavazott és utólag fizetett 

illetményből „előleg"
A tisztviselők fizetésemeléséről is nyi

latkozott szombaton a miniszterelnököt 
heyottesitő Vas József népjóléti minisz
ter. Kijelentette, hogy

nem tud eleget tenni a törvényadta 
meghatalmazásnak a tisztviselők fi

zetésemelése tekintetében

és beismerte, hogy a kormány hibát kö
vetett el, amidőn a fieztéscmelést össze* 
kapcsolta a státusrendczéssel. A kormány 
tagjai ugyanis azt hitték, hogy a számí
tási munkálatok gyorsan befejeződnek 
és augusztus elsejére sikerülni fog ezt a 
régóta húzódó kérdést megoldani. A leg
utóbbi minisztertanácson tehát a nehéz
ségek miatt úgy határoztak, hogy

a státusrendezést elválasztják a fizó- 
téscmeléstöl

és a két kérdést külön oldják meg — 
egymástól függetlenül. A fizetésemelési 
számítások azonban még igy is csak au
gusztus első felében fejeződhetnének be, 
úgyhogy

a tisztviselők augusztus elsején csak 
régi fizetésüket kapják

és az augusztusi, valamint a júliusi] 
15%-os különbözetet előleg elmén augusz
tus első napjaiban kapják meg. j

Pűlyl Ede
a bipósággal akarja törvény
telenségnek bélyegeztetni. a 
szocialista képviselők novem

beri kive zettetését
Szeptembepben ítélkezik a Tábla Páléinak a 
patotaörökkeí való dulakodása miatt keletkezett 
bűnügyében — TI védők btpói döntést akarnak 
provokálni a házszabály alkalmazás kérdésében 
Csak a törvény kötelezi a bíróságot, a nemzet

gyűlés egyszerű határozata nem
Még mindig nem simultak cl a poli

tikai életben annak a botránynak a hul
lámai, amely a múlt év november 28-iki 
ülést hosszú időre emlékezetessé teszi. 
Ekkor vetett véget a szocialista képvi
selők heves obstrukciójának Scitovszky 
Béla házelnök azzal az intézkedéssel, 
hogy először Esztergályos Jánost, az
után Györki Imrét és még több szocia
lista képviselőt palotaőrökkel távolitta- 
tott el a parlamentből. Tudvalevőleg en
nek lett a következménye az ellenzék 
hónapokig tartó passzivitása s ez a bot
rány vetetto újból felszínre a magyar 
parlamenti küzdelmekben a passzivitás 
fegyverét, amelynek alkalmazása azóta 
is állandóan kisértő gondolat a baloldali 
ellenzék között.

Ezen az emlékezetes ülésen Pályi Ede 
dr. hírlapírónak afférjo támadt a palota
őrökkel, amelynek azután a büntetőbí
róság előtt volt a folytatást. Az történt 
ugyanis, hogy

a temperamentumos újságíró nem 
tudta szó nélkül nézni, amint a ma- 
gyár nemzet képviselőit kivezetik és 
Esztergályos János, valamint Györki 
Imre kivezetését meg akarta akadá

lyozni.

A vád szerint Pályi Ede dr. megra
gadta az Esztergályos képviselőt karja- 
nál lógva vezető Tóth Sándor palota
őrt éa a ruhájánál fogva hulla hátra- 
felé. Mikor Esztergályost mégis csak ki
vezették a folyosóra, Pályi a pdlotaor 
nyakába ugrott és úgy próbálta meg

akadályozni az elnöki intézkedés végre
hajtását.

Mikor pedig Györki Imrét vitték ki
felé — igy szól a vád —, Pályi felugrott 
egy pád” a és kiáltozni kezdett:

— így bánnak egy nemzetgyűlési kép
viselővel!

Hatóság elleni erőszak miatt indult 
meg az eljárás a hírlapíró ellen. Pályi 
a törvényszéki tárgyaláson azzal véde
kezett, hogy neki — noha Scitovszky 
Béla házelnök parancsait törvény és 
házszabályokba ütközőknek tartotta —, 

mégsem volt eszeágáhan sem azok 
keresztülvitelét megakadályozni, mert 
hiszen Idős ember létére testi erején 

ben nem is bízhatott ennyire.
ö éppen ellenkezőleg, csillapítólag lé
pett közbe, rá akarta beszélni a képvi
selőket, hogy engedjenek az erőszaknak 
8 ne hagyják, magukat ilyen brutálisan 
kivezettetni. A biróság azonban nem fo
gadta el Pályi védekezését s elitélte őt 
egyhónapi fogházra.

Pályi természetesen felebbezett s
hir szerint az ügyet mindjárt a 
nyári szünet befejezése után, már 
szeptemberben tárgyalni fogja a 

Degré-tanács. '
Pályi védői, Rupert Rezső dr. és Hajós 
Zoltán dr., mint értesülünk,

alkotmányjogi döntést akarnak pro* 
vokálnl ezen a tárgyaláson,

Szerintük ugyanis, eltekintve attól, hogy

így lesz a törvényben megszavazott 
és mégis utólag űzetett járandóság, 

ból „előleg".
A fizetésemelésre és státusrendezésre vo
natkozó közös számítások, mint jól infor
mált helyről értesülünk, azért késnek, 
mert

a státusrendezés ügyében az egyes 
minisztériumok hatalmasai között 

éles konfliktusok támadtak.
Minden minisztériumban van egy-egy 
szükebb és zártkörű társaság, amelynek 
állásfoglalása a személyi kérdésekben 
döntő jelentőségű. Ezek a hatalmasok 
féltékenyen tárgyalják az egymást közö
sen érdeklő kérdéseket és igy a kormány 
kénytelen volt a státusrendezóst elvá
lasztani a fizetésemeléstől. Ezek szerint 

a tisztviselőknek Julius elsejére, majd 
augusztus elsejére beígért státus, és 
flzetésrendezése csak ősszel esedékes.

Ugyanaz a Vass József, aki a parlament
ben éles szócsatát folytatott Szilágyi La
jossal és az ellenzék más vezető tagjai
val, a genfi javaslat átengedéséről és aki 
az ellenzőik nyakába szerette volna 
varrni a tisztviselői fizetésrendezés el
húzódásának ódiumát, szombaton kény
telen volt beismerni, hogy a kormány 
tévedett és hibát követett el.

a biróság a vád szerinti tényállást fo
gadja-e el, vagy pedig hitelt ad Pályi 
védekezésének,

az elitéit szubjektlve bűnössége 
szempontjából ebben az esetben 
‘ onto Jelentősége van annak a kér- 
désnek, bog.v törvénysértés volt-e 
Scitovszky házelnök intézkedése, 

vagy sem.
Mert ha a bíróság megállapítaná, hogy 
egy törvényellenes intézkedést akart 
Palyi meghiúsítani, habár illetéktelenül 
is, akkor fel kellene öt menteni.

Az ügyet rendkívül komplikálja az, 
hogy

a nemzetgyűlés azóta határozatnag 
k mondotta, hogy a szocialista kép 
viselők kivezetése a házszabályok 

értelmében történt.
Ezzel szemben a védők jogi állásfwntja 
az, hogy

a nemzetgyűlés határozata egyálta
lában nem köti a bíróságot.

A bíróságot csak a törvény köti meg, 
már pedig a törvény több alkotmányos 
faktor együttes produktuma, nem egye
dül a nemzetgyűlésé.

Nagyon is lehetséges tehát, hogy a 
független biróság a házszabályok ér- 
telmezésében egészen inás álláspon
tot fogla el, mint a nemzetgyűlés, 
helyesebben annak uralkodó pártja.

Egészen más yolna a helyzet, ha tör
vénnyel mondották volna ki, hogy Sci
tovszky a nevezetes ülésen helyesen al
kalmazta a házszabályt, — ez azonban 
nem történt meg.

Úgy politikai, mint Jogászi körökben 
most érdeklődve várják ennek a nagy
jelentőségű alkotmányjogi kérdésnek az 
eldöntését, amely először vetődött fel a 
magyar közéletben.

Két ellenzéki jelöltje 
Is lesz o hatvani 

mandátumnak
Az egységespárt hivatalos' jelöltje 

Petrichevics Horváth Emil báró 
államtitkár a hatvani ker.ületbcu 
erős ellenjelöltet kapott. A baloldali 
ellenzéki pártok ugyanis Csontos 
Alajos nyugalmazott elemi iskolai 
igazgató-tanító személyében jelöltet 
állítanak, aki a Szilágyi Lajos veze
tése alatt álló kispolgárok ós föld
művesek pártszövetségének prog
ramjával lépett föl. Csontos Alajos 
támogatására Hatvanba utazott 
több ellenzéki képviselő, kötök Szi
lágyi Lajos, Hegymegi-Kiss Pál, 
Szakács Andor, Baross János, Létay 
Ernő és Nagy Ernő.

Jelöltet állítanak a fajvédők is. a 
személyben azonban még nem álla
podtak meg. Hír szerint PróucM/Pál 
lép föl a fajvédők programjával, 
legutóbb azonban a tahi kerületben 
kisebbségben maradt Turchányt 
Egon föllépését hiresztelik. Az éb
redő jelöltnek azonban a hatvani 
kerületben nincs talaja, mert ilt az 
EMÉ-nek csak a. vasutasok tagjai, 
akik összeütközésbe kerülhetnek fel
sőbb hatóságaikkal, ha nem a kor
mány hivatalos jelöltjét támogatják. 
Ezek szerint a. hatvani mandátu
mért. három' jelölt fog küzdeni, köz
tük két ellenzéki.

Petrichevich-Horváth Emil báró 
vasárnap tartott Hatvanban több
ezer; főnyi tömeg előtt programbc- 
szédet. A gyűlést Hedri Lőrinc nyi
totta meg, majd Vass József népjó
léti miniszter ajánlotta a választók 
figyelmébe Petrichevich-Horváth 
Emil bárót. Ezután nagy lelkesedés 
közepette emelkedett szólásra PefrT- 
chevicfi-Horváth báró és hosszabb 
beszédet tartptt. melyben népjóléti, 
közgazdasági és politikai progra
mot adott.

Kézfertőtlenítésre nélkülözhetetlen a
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Az élet rettenetes tragédiái
Zsaroló szerelmes, aki csókért akarja vissza
adni a szerelmes leveleket — Egg társaságbeli 
fiatal uriasszony meghurcoltatása — Ki irta a 

névtelen feljelentést ?
Néhány nappal ezelőtt névtelen felje- 

Iwité® érkezett a főkapitányságra, hogy 
S” Lajoené, előkelő állású miniszteri 
tisztviselő neje, a férje kívánságára til
tott műtétnek vetette alá magát Az úgy 
dr Mészáros István rendőrfogalmazóhoz 
került, aki kiadta a hasonló nyomozá
sokban járatos detektiveknek.

Az eljáró detektívek a nyomozás kez
deti stádiumában már megállapítottak, 
hogy az illető uriasszony — egy ügyész
nek a lánya. »

Közben a referens egyik kollegájától 
meghallotta, hogy Sz. Lajos miniszteri 
tisztviselő feljelentést tett egy volt 
tőzsdebizományos, jelenleg kuvéméres- 
tnlajdonos ellen, hogy feleségéhez zsaroló 
leveleket ír, amelyekben pénzt követel . 
amit ha nem kap meg, a férjnek „min
dent tudomására hoz**. Mészáros dr. ér
deklődött az ügy állása iránt és a detek
tív- jelentésekből kiderült a következő:

K. Piroska és K. Pál , a tőzsdéé, aki 
mellesleg miniszteri tanácsos fia — egy
koron szerették egymást, A házasságból 
azonban nem lett semmi, mert közben a 
fiatal ember tönkrement ós egy kávémé
rést vett át, amit annakidején azért vá
sárolt a tőzsde közelében, mert tőzsde
bizományos iwíáját itt akarta beren
dezni. K. Piroska pedig eljegyezte magat 
egy miniszteri tisztviselővel, akinek jö
vedelme nem függ a hossztól és bessztől.

K. Pál azonban nem nyugodott meg a 
leány döntésében és mindenáron meg 
akarta akadályozmi a házasságot. A leg
képtelenebb dolgokat eszelte ki, azonban 
hiába, mert a házasság még is létrejött, 
A fiatal ember most már azon mesterke
dett, hogy ha férj nem lehetett, legalább 
mint házibarát kapcsolódhassák az asz- 
szonyhoz. Sz. Lajos azonban rövid utón 
eltiltotta látogatásoktól. Ekko r

a fiatal ember randevúikat könyör- 
gött ki az asszonytól, — alti meghall

gatta, kérését.
Félévig találkozgattak már, mikor az 
asszony hirtelen elmaradt. K. Pál fárad* 
hatatlanul irta a sürgető és k'oúyorgő 
leveleket, ós mivel nem kapott választ, 
utolsó levelében a következőket irta:

„'Ha ma sem jöss cl és megtagadod 
kérésemet, mindent elmondok az urad
nak. Ra eljössz Te, ha nem jössz — fér
jed kapja kézhez, hozzám Írott levelei- 
deta • • •
A levél a férj kezébe került, aki 
parázs botrány kíséretében vonta 
kérdőre áldott állapotban levő fele

ségét.
Az asszony, hogy kimentse magát, azt 
mondta férjéinek, hogy

K. Pál pénzt követéi tőle.
Erre Sz. Lajos fel jelentést tett a rendőr
ségen a kávés ellen. A detektívek K. Pált 
előállították és házkutatást tartottak 
Nagymező-ucca 19. sz. alatti lakásán, 
ahol egy még el nem küldött levelet is 
találtak a következő tartalommal:

„Ha nem jössz el — ez az utolsó sza
vam — megírom a férjednek, hogy a 
gyermek az enyém** , , .
A referens beidézte az asszonyt., aki 

összetetté kezét, a rendőrtiszt előtt:
— Az Isten szerelmére fogalmazó ur, 

ne bántsák K. urat.
Nem igaz, hogy pénzt zsarolt, ezt 
'■sak azért mondtam, hogy a férjem 

előtt kimentsem magam , . .
De kérem, R. Pál eleinte minden 

felvilágosttdst megtagadott, majd azt 
vallotta, hogy 20 milliót akart öntől ki
zsarolni!

h.7, asszony görcsös zokogásban tört ki. 
Hosszú percekig tartott, amíg lecsilla
podott, aztán 
lőhfiz:

— Anya 
gyermekem 
hogy K.

— Hát akkor ez mit jelent!
Az asszony olvasta:
„Ha nem jössz el — ez az utolsó sza

vam — megírom a férjednek, hogy a 
gyermek az enyém“ . . .

Sz. Lajosnét kocsin vitték a lakására és 
másnap szanatóriumba kellett vinni, 
ldeggörcsei nem szűntek meg, csak az 
idegen ápolónőt tűrte meg maga mellett.

a hozzátartozóit tombolva kergette 
ki a szobából.

Mészáros dr. látta az aktákból, hogy 
K. Pált elbocsátották a rendőrségről. 
Beidézte. Amikor megjelent, felmutatta 
előtte a névtelenül irt levelet, mely Sz. 
Lajosnét tiltott műtéttel, férjét pedig /el
bújtassál vádolja.

— Maga irta ezt!

K. Pál elsápadt,
— Nem.
Mészáros fogalmazó iráspróbát vett K. 

Páltól.
— Még mindig tagadja!
— Igen. A levelet nem én Írtam. Hall

gasson meg fogalmazó ur! Mikor Piri 
megismerte a levél tartalmát, amit a 
rendőrség nálam lefoglalt, súlyos beteg 
lett. Nagyon jól tudom, hogy

orvosofc vették cl tőle gyermekét, 
mert annak igy kellett lennie . « .

— Ha tudta, miért irta azt, hogy til
tott műtét volt! Hiszen nagynevű orvos
tanár egyenes utasítására vették el a 
gyermekét egy ligeti szanatóriumban.

— Esküszöm, hogy nem ón írtam a 
levelet, hiszen Pirit az életnél jobban 
szeretem. El tudja hinni ön fogalmazó 
ur, aki titkos dolgainkat ismeri — hogy 
én ilyen levelet írhattam!

A fogalmazó nem felelt. Leült asztalá
hoz és irta a jegyzökönyet:

„K. Pál tagadja, hogy ő irta volna a 
névtelen levelet, mely Sz. Lajosnét azzal 
vádolja, hogy férje felbujtására . . .

Rettenetes tragédiái vannak az élet
nek ...

Bella Andor,

Strausz István:
„A kormánynak nincs előrelátó 

pénzügyi politikája"
Búd pénzügyminiszter csak a jövő héten hozza nyilvánosságra 

beruházási programját
Politikai ós gazdasági körökben 

egyaránt nagy érdeklődéssel várják 
a kormány beruházási programjá
nak nyilvánosságra hozását. Búd 
János pénzügyminiszter már e hétre 
tervezte a beruházási program meg
valósításának kezdő lépéseit.

a pénzügyminister azonban ezen 
a héten még nem készült el a 
tervek részletes kidolgozásával.

Most balatonalmádi-i nyaralójában 
dolgozik a terveken, amelyeket még 
a jövő hét első napjaiban be fog mu
latni Smith népszövetségi főbiztos
nak. Beavatott helyről szerzett érte
sülésünk szerint

a beruházási kölcsön felhaszná
lása már augusztus első napjai

ban megtörténik,
amennyiben az építkezéseket, a köz
munkákat már a jövő hónap elején 
a beruházási program keretein belül 
megkezdik.

Ellenzéki körökben megütközéssel 
tárgyalják, hogy a kormány nem 
kezdte meg az invesztíciókat mind
járt azután, ahogy a népszövetség 
harminc millió aranykoronát enge
délyezett erre a célra.

STRAUSZ ISTVÁN
az invesztíciók halogatásáról a kö
vetkezőket mondta munkatársunk-

nak:
— A kormánynak
nincs előrelátó pénzügyi politi

kája.
Különben mingyárt azután, hogy á 
30 millió aranykoronát felszabadí
totta a népszövetség,

meg kellett volna kezdeni a be
ruházásokat.

Kész programot kellett volna a kor
mánynak már (lenibe ki vinnie, ehe
lyett azonban kapkodást láttunk, 
aminek az az első . következménye, 
hogy az építő munka tovább késik. 
Még mindig nem tudjuk, hogy pél
dául mennyi esik a beruházási köl
csönből építkezési célokra.

A kormány még mindig nem 
tűzte ki az állami építkezésekre 

a versenytárgyalásokat.
Ilyen körülmények között az építke
zések, amelyeket már régen meg 
kellett volna kezdeni — csak a jövő 
tavasszal kezdődhetnek mea komo
lyan.

Teljes bizonytalanságban hagy
ja a kormány a beruházásokat 

illetően az országot,
szinte azt a látszatot kelti ezzel, 
hogy ki akarja vonni intézkedéseit 
a jogos kritika alól.

igy ffüólt a rcndőrtlsztvifie-

1 eszek és
egészségére . ......

Pál nem pénzt akart tő— 
lem — hanem csókot.

A rendőrtiszt viselő elébe tette a levc- 
amit K. Pál lakásán találtak és oda-let.

adta az asszonynak.
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születendő 
esküszöm,

Miül színész a jelenése előtt: még 
egyszer megnézem magam a tükörben. 
Kopott, rojtosszélű nadrágom térdén 

gyűrött, bi- 
zonyialanszínü apacsingem gallérja ki
hajlik a fehérnek csúfolt vászonkabá- 
tombol, cipőm orrán nagy lyuk tátong. 
Minden Tendben van, mehetünk.

Len.n az ucán, szembetalálkozom egy 
barátommal. Rámnéz, do nem ismer meg. 
Végigmegyek a körúton, a Váci-úton, 
egészen a Fertőtlenítő Intézetig. Itt be
megyek és jelentkezem az irodában. El
mondom, hogy állásnélküli borbélyse
géd vagyok, lakásom ninos és ezért ma 
éjjel a Hajléktalanok Menfrelyén szoret-

hatalmas, folt ékeskedik,

nék aludni. Ott azonban csak úgy vesz
nek fel, ha az Intézettől hozok iráet, 
hogy fertőtlenítették ruháimat. Kérése
met a legnagyobb előzékenységgel tel
jesítették. Leszurkolok 1700 koronát és 
már indulok is a fürdőbe. Bubáimat el
veszik, én pedig tornászom a bazenba, 
ahol már néhány társam élvezi az olcsó 
fürdés örömeit. Vagy egy óra hosszat 
lubickolok, mikor visszahozzák ruhái
mat és én egy cédulával a kezemben 
felavatottan távozom.

A délutánt agyoncsapom a vurstliban, 
népies élvezeteknek hódolva és este hat 
óra tájban megindulok az Angyalföldi 
úton levő Hajléktalanok Mcnhelyo fejé.

A’ menhely egyemeletes épülete előtt, 
gyepen már vagy 20-30 öreg férfi és 
heverfcs Várják a nyitást Közben foly 
tón újabbak érkeznek. ‘

Szemügyre veszem a társaságot Való 
ságos Lombrozo-ttpus mind. Ami i™ 
mór, szegénység, borzalom Pesten van 
az estére itt ad találkozót egymásnaIt’ 
Némelyek hátonfekve üveges szemekkel 
bámulnak a levegőbe, mások kenyérié! 
jat majszolnak és csak kevesen diskurál- 
nak' ?I?l??í!,1í0,n az esyik lobbképü bá- 
csit, érdeklődöm, van-e családja!

— Nincs neken? senkim — feleli.
— Minek a gyerek - szól közbe eEV 

öreg - gazemberek, kutyák azok _ 7. 
retteneteset káromkodik.

A másik súgvn magynrázza nekem 
bogy az öregnek két diplomás fia van 
de azok kidobtak apjukat és a teheti™ 
tenZtl élZ.^ kÖ^^nyokb6l

Általában annyi tragédia húzódik itt 
meg, hogy egy új Gorkij „Hajléktals 
nők Menhelyének" két tucat figurája ? 
kitellene belőle. Van itt egy csehbereki 
római katholikus pap, aki kilépett 
egyház kötelékéből és most mint nan- 
számos tengeti életét. Megismerkedtem 
egy B-listás bankhivatalnokkal is. Med. 
riczky Pálnak hívják, a Nemzeti Hitel, 
intézetnél volt alkalmazásban, de má
jusban B-listára került ég most nem tud 
álláshoz jutni. Mutatnak itt egy volt 
bácskai jegyzőt. Krebsz Dezsőnek hív
ják és most mint napszámos keresi meg 
a kenyerét. Mikor megkérdezem tőle, 
hogy jutott ide, dühösen ráförmed a ki. 
sérőmre:

— Mi köze hozzá! Minek követ el in
diszkréciót!

De a lezüllött egszisztenciálr egész 
sora található itt és bizon’V ma már 
senkise tudná Őket megkülönböztetni a 
koldusoktól, vagy napszámosoktól. Van 
itt két csendőrtiszthelyettes, egy cson
grádi tanár, egy nemesi családból szár
mazott százados, egy trieszti póstafő. 
nők és ezeknek nagyrésze nem tudná 
megmondani, hogy miből ét, Arról 
azonban, ami ide juttatta őket, mind
egyik összecsukott, dacos ajakkal hall
gat. Megszokták már, beletörődtek mai 
helyzetükbe és nem akarják feltépni a 
múltat.

Végre hét óra, kinyitják a kaput és 
sorban az asztal elé vonulnak.. A gond
nok egy könyvbe bejegyzi nevüket, ko- 
rukat, ők bemondják az ágyszámukat
— raetft mindegyik többéves
— és sietnek lefeküdni. Mikor 
a sor, félreállítanak.

— Majd csak akkor kap 
mondja a gondnok-—ha valaki nem jön.

Türelmesen várok. Most érkezik meg a 
legöregebb lakó, egy töpörödött, kicsi 
anyóka: Laurencsik Anna, 98 éves kol
dusasszony. Megható jelenetnek is ta
núja vagyok: egy kolduspár búcsúzik 
egymástól. Átölelik egymást, jóéjszakát 
kívánnak és mennek kétfelé aludni

A felvétel 7—9-ig tart. 30 nőt és 270 
férfit helyeznek el. Végre ágyat kapok 
fizetek érte 1500 koronát és felmehetek 
szobámba. A gondnok ép akkor jár kö
rül és nézi, hogy mindenki megmosak
szik-e lefekvés előtt. A szobában bámu
latos tisztaság uralkodik. 20 vaságy van 
benne. Az ágyak felett polc a ruhák szá
mára.

Egy munkás jön be, rajta hatalmas 
télikabát,

*- Nincs melege bácsi! — kérdem tőle.
— Hát hova tegyem! — válaszol. Itt 

nem hagyhatom, másutt meg nincs hova 
tenni.

Szép, magas, Krisztusarcú öreg ember 
a szomszédom. A többiek nagyon irigy- 
lik, mert, mint modell, szépen keres és 
ezért tekintélye is van közöttük. Egy 
ágy üres még. Végre ennek Is megjön a 
gazdája, ö a menhely arisztokratája 
G. báró, akit az alkohol züllesztett le- 
Most is kloslt pityókásan érkezik.

Tiz óra. Leoltják a villanyt Mindenki 
horkol. Bár az ablakok nyitva vannak, 
a teremben fülledt a levegő. Végül el
nyom az álom. í

Reggel öt órakor csöngetnek. Megélén
kül a ház. Legtöbben már öltözködnek. 
A gondnok vigyáz, hogy senkise távoz
zék mosdatlanul. Nehéz dolga van, mer» 
az öregek szeretnek bliccelni. Hét óra
kor eltávozik az utolsó vendég is.

Elmegyek én is, miután egy éjjelen át 
önkéntes lakója voltam a Hajléktalanok 
Menhelyének...

törzslakó 
rámkeriil

ágyat

Hajdu Rndre.

Beretvúj Pasztilla iBSmnkaaatb (ejfűjűit elmutatio
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l,SSHn/®Wak W vagyonából bírói ítélet 
nélkül hatósági segédlettel egy milliárdos 

tepszergyárost
«r9yáI fcomriKi.lmBl - H«ml« skrlbszek alapon Ácsi*,

hívott KOzgyQléc — A tulajdonolt kidoblak a sajét gyárából — Bírói végiét, melyet 
10 hónap után kézbesítenek

Rosenthol Izidor sárvári tápszerg/A- 
tos 1921-ben a túrion tápszergyár Váci 
út 26. számú telepén, hosszas alku után 
10.000 koronáért megvásárolt egy szárító 
berendelést és a vételárat azonnal kész, 
pénzben ki is fizette.

Mivel fíosenthal csak egy későbbi idő
pontban kívánta elszállíttatni a gépet, 
megállapodtak abban, hogy a berende
zés egyelőre a gyárban marad.

É tétel alkalmával Helvey Gyula, a 
Luflon tápMermfivek rt, igazgatója és 
ÖsMfÓMVény tulajdonosa ajánlatot tett 
RoMüthalnak, hogy a gyárat 3 millió 
koronáért (mai ingatlanértékben cirka 
másfél milliárd) hajlandó Rosenthalnak 
éladni, Helvey 20 napi opciót is adott a 
gyárosnak.

Később a sárvári gyáros megtudta, 
hogy Helvey az opció dacára másokkal 
Is folytat eladási tárgyalásokat, sőt 
készpénzben kifizetett gépét is többek- 
nck kínálja eladásra. Értesült Rosenthal 
arról is, hogy a gyártelepen lévő összes 
ingóság feletti rendelkezési jog már 
nem is Helvcyé, mivel egy régebbi ügy
letből kifolyólag Eidcletz Oszkár ter- 
ttiénykereflkdeő bírói ítélet alapján ki- 
llégftóst végrehajtást vezetett a gyár 
aktívái ra.

Ekkor Rosenthal összeköttetést kere
sett Elddclemel, akivel sikerült is^jly- 
Irtelmft megállapodást létesíteni, hogy

3,700.000 korona ellenében liidelesz 
Rosenthalra ruházza zálogjogát.

Ugyanekkor szerződésbe foglalták azt 
Is, hogy a 3,700.000 koronából Eidelcsz 
tartozik az összes hitelezőket kiegyenlí
teni, Valamint a gyártelepre a háztulaj
donostól bérleti szerződést szerezni.

KÉS35VÉNYTARSABAG, MELYNEK 
KÉT 'TULAJDONOSA VAN

1921 november 10-én fíosenthal lo Is fi- 
tetett 600.000 koronát készpénzben, 
1,900.000 koronát pedig az angol-magyar 
........................    "Tabankban letétbe helyezett, hogy ebből 
jelentkező hitelezőket kielégítsék.

December 1-én a. cégszerű igazgató
ság át ít adta Rosenthalnak a gyá

rat,
amelyet az „Viktória" tápszer művek né
ven vezetett tovább. Az üzem a szak* 
szerű vezetés alatt csakhamar fellen
dült, úgyhogy Roseuthal kis idő múlva 
100 munkással éjjel-nappal dolgozott.

Az új céget természetesen bejegyez
tette a hatóságnál. Rosonthal Ügyvédje 
azonban ismeretlen okból, nem töröl
tette a tulajdonképpen már megszűnt 
Lurlon tápstermílvek cégét.

Néhány héttel az tízem átvétele után 
Helvey külön követelésekkel lépett fel 
Rusenlhallal szemben, amire Rosanfáaí 
felszólította Biélclesz Oszkárt, hogy a 
szerződésnek megfelelő tiszta helyzetet 
teremtsen a gyár körűt

Roscnthal újabb 300.000 koronát adott 
át fíldelésznék és megállapodott vele ab
ban, hogy a passzív vállalat teljesen ér
téktelen összrészvény skrlbszét — mint
hogy n részvények kinyomva nem vol
tak — a legrövidebb időn belül Rosen- 
ilbal reudolkezéséro bocsátja. Eldelesz el 
is járt az ügyben Helveynél és megálla- 
'podásának eredményeként az alanti lo- 
K’det kupla:
I klntetc.1

Eldolesz Oszkár úrnak 
Budapest

Alulírott ezennel kijelentem, hogy 
Katona Gyula úrnál elhelyezett 1000 
egyezer darab Ltirion réizv.iuy az én 
kizárólagos tulajdonomat <’P0S!Í‘ .

Azon esetben, ha Ön 800.030. azaz há
romszázezer koronát lefizet a kunon- 

tói járó Mvóteléremből, úgy ezen egy* 
I ezer darab részvény az ö i egyedüli 

tulajdonába megy át.
Mai naptól fogva a rét*vé™ekk* 

járó Összes törvényes ét alapzzabdlil- 
Szerű, valamint minden néven névt

ár ndő jogokat hisárólag ön jogosult 

^RiJolentetH, hogy <?• írásban f?O™t 

i

X iX w Aw* »«?k dt- =’"« "**

ven nevezendő követelésem nincs. 
Budapest, 1922 febr. 9.

Tisztelettel 
Helvey Gyula.

FELJELENTÉSEK KOMOLY BŰN
CSELEKMÉNYEK MIATT

Roscnthal kézhez vette fentebbi okira
tot és azt hitte, most már nyugodtan 
folytathatja munkásságát.

Teltek-multak a hónapok. Egyezerre 
fíelvey és érdektársai pert indítot
tak Roscnthal ellen, hogy jogtalanul 
bitorolja a gyár feletti tulajdonjogot.

Roscnthal ekkor már kifizette a jelent
kezett Összes hitelezőket. Hogy a pol
gári perben aikeresebben operálhassa
nak, Helveyék a koholt bűnvádi felje
lentések egész sorozatát adták be Bősen- 
thal ellen.

AZ AL-KÖZGYÜLÉS
1922 december 15-én Holveyék hamis 

skribszok alapján közgyűlést hívtak Ösz- 
sze. Ezen a közgyűlésen különféle ak
ciókat határoztak el Rosenthal ellen és 
kimondották, hogy újabb részvényeket 
nyomatnak. A közgyűlésen Sós Sándort 
nevezték ki vezérigazgatóul.

A „vezérigazgató" kevéssel a „köz
gyűlés" után

felkereste Rosenthalt és kijelentette, 
hogy hajlandó öt kártalanítani.

Minthogy fíosenthal a valutdris eltoló
dásoknak megfelelően hajlandónak mu
tatkozott 9 millió korona elleniben a 
gyárból kivonulni.

Sós kijelentette, hogy 9 millió a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Banknál Rőten- 
thal rendelkezésére áll. Szerződést kötöt
tek tehát Rosenthallal, mely többek 
között azt is tartalmazta, hogy

fíosenthal jóhiszeműen ugyan, de a 
kéreskcdelm { törvényeknek nem m eg- 

fclclően vette meg a gyárat.
Ez azért kell — mondta Sós —, mert 
másképpon a házbérleti szerződés meg
szerzésével nem lehet biztosítani a jog
folytonosságot. Minthogy a gyárost ügy
védje, dr. Heumann “ ‘ **
llosenthal aláírta a

Roscnthal közben < 
reskedelml Banknál, 
laszt kapta, hogy

Sósnak ott nincs 9

Ödön is rábeszélte, 
szerződéit 
érdeklődött a Ke- 
ahonnét azt a vá-

-.................. millió koronája,
nevezett csupán 960 korona összegű be
téttel bír.

A szerződés így nem lépett életbe. En
nek dacéra azonban eddig ki nem derí
tett módon, Rosonthal ügyvédjétől ezt 
az írást Sós Sándor megszerezte.

AMIKOR NEM LÉTEZŐ VÁLLALATRA 
CSÖDÖT KÉRNEK

Rosenthal nem ismerte el a Sóssal kő-, 
tött szerződés érvényét és tovább dolgo
zott. A túrion rt. állítólagos igazgató
sága közben egyre-másra ismerte el az 
újabb fiktív adósságokat, majd egy me
rész lendülettel - arra hlvatkoeáeeal, 
hogy hitelezőiket nem tudják kielégíteni 

csődöt, kértek a vállalat ellen.
amely nem is volt a tulajdonuk.

Rosenthal erélyesen tiltakozott a csőd
nyitás ellen, majd mikor ezzel célt nem 
ért arra kérte a csődbíróságot, hogy 
állapítsa meg a lefoglalt berendezések 
tulajdonjogát. Ennek azonban a csődbí
róság nem adott helyet.

JÖN A KARHATALOM
Egy napon megjelent 

fában dr. Hont! Bezeő 
nők — aki Rosenthal fterínt az Ügyben 
súlyosan érdekelve van — és

hozzá akart kezdeni a gyár loooere- 
léséhez.

fíosenthal emberei dr. Hootit kikerget
ték a gyárépületből, *mire Hont! kar- 
hatalmat kért Mintán *»**“”fl*”' 
thal f»lvllágo»Itotta a« V. Wrttatl 
tényből.« Wtanysagoi ---—--
két visszahívták. Másnap Hont! dr. fel- 
korwte dr. Beck Károly, Ubltbird e*M- 
biztoet, akinek közbelflpBys Wgt 
Jutalmat adtak dr. Honw BMflw tnon-

/eZ.

intézett a 
Beck Ká-

bán szigorúan saját személyének bizton
ságára.

A karhatalom védelme alatt aztán 
dr. Hanti Roscnthalt kidobatta gyá
rából és minden bírót Ítélet nélkül 
elszállítlatta az ólt lévő összes érté
keket, többek között olyanokat is, 
amelyeket Roscnthal időközben sár

vári gyárából hozatott
A VÉG

fíosenthal ekkor beadványt 
törvényszékhez, melyben dr. ____ ____
roly táblabírót szabálytalanságokkal vá
dolta meg. A beadványt 24 órán belül 
azzal a megjegyzéssel adták viasza, hogy 
dr. Beck csődbiztost állásából felmen
tették.

Hogy Honti dr, éppúgy, mint Beck dr. 
szabálytalanul jártak el, azt igazolja a 
törvényszéknek 1923 december 12-én ho
zott végzése is. Ez a határozat dr. Hon- 
tit elmozdította állásától. Ez a végzés 
azonban különös módon csak 10 hónap 
múltán jutott Roscnthal birtokába, tehát • egyébként úgy S 
akkor, amikor a csődtömeg gondnok már Gyulát elitélték.
a gyár összes értékeit elidegenítette.

Hogyan lesz egy sorsolási 
porból rágalmazási pör

Miért hagyja éhezni és fázni Abbas Aly perzsa 
szőnyegkereskedő gyermekeit — Mikor a szom

szédok erőszakkal szereznek fát 
az apától a gyermekei szamára

be és megfenyegette Nsubauor üztetvsze^ 
tőt, hogy feltöri a pincét ha nem adja 
ki neki a pineeknloeot — adta elő föl
jelentésében.

A bíróság azonban hamarosan tisz
tázta a való tényállást és felmentette a 
vádak alól BÖhmöt. Erre most már ő je
lentette fel Abbas Alit hatóság előtti 
rágalmazásért.

Ezt az ügyet tárgyalta most Jakab 
Ernő dr. büntetőjárásbtró. A tanuk ki
hallgatása után azonban felmentette a 
hldegszivü keleti férfiút, azzal az indo
kolással, hogy nem lévén jól informálva 
a fakéréM jelenetről, jóhiszeműen jelen
tette fel elvált felesége és gyermekei szó
szólóját.

Abbas All tebrisi szőnyegkereekedö 
családi ügyei már nem egyszer foglal
koztatták a nyilvánosságot. Az erotikus 
nevű és foglalkozású férfiú már nős em
berként került Budapestre. Főúri per
zsa családból származó asszonyt .hozott 
magával, akitől több gyermeke is szü
letett Idővel azonban; Abbas Aly ráunt 
feleségére és hazája, törvényei szerint 
kurtán-furcsán elvált tőle. Az asszony 
futott ffihöz-fához, de válóperében bi
zony a perzsa törvények voltak Irány
adók 8 a magyar hatóságok és ügyvé
dek nem segíthettek rajta.

Abba Ali pedig nem törődött azzal, 
hogy környezete, szomszédai, a közvé
lemény nem helyesli az asszony és a 
gyermekek keleti egywzerüaéggel való 
elintézését s úgy viselkedett, mintha so
ha sem lettek volna gyermekei és fele
sége. Ám a szomszédok nem mindig tud
ták szó nélkül tűrni az asszony és a 
gyermekek nyomorúságát és küzdelmeit 
A mtilt év október 8-án, egy hűvös őszi 
napon, mikor az egész világ kályha mel
lett melegedett, Abbas Alisé kétségbe
esve ment a szomszédban lakó Böhm 
Artúr elektrotechnikai vállalkozóhoz.

— Megbetegszenek a gyermekeim, úgy 
dideregnek! — eirta. — S az az ember 
nem akar fát adni, pedig tele ven a pin
áé jo. Én feltöröm, ha nem ad a gyerme
keimnek.

Böhm Artúr jószívű ember, nem tudta 
hallgatni ae asszony siránkozását Be
sietett Abba# Alihoz az üzletbe. De nem 
találta ott, csak az üzletvezetőnek, Neu- 
bauer Ferencnek adhatta át az asszony 
üzenetét. Szerencsére jelen volt Abbas 
All ügyvédje is a az utasította az üdet- 
vezetőt, hogy adjon fát a kis perzsáknak.

De megérkezett Abbas Ali is és ret
tentően dühbe gurult Hogy mernek az 
ő családi életébe beleavatkozni. És fel
jelentette a jóezivü BÖhmöt magdalok- 
sértésért és Maróidéért.

— Böhm Artúr berontott az üzletem-

BÚTORSZÖVETEK
JWy<«srtoM<* Damasftoér FAggÖnykelmék Szőnyegek 
Hfokét ok Velourok Matracestnoatok Futók

MNNk, B Önzés kOrpltoskellOkek nonbn ti kicsinyben loí1dílnkld,JkrC 
Vágó Óé Társa (»W* Imwiw Wrty M* Központi városház

Honti eladta éa eladminisztrálta a 
gyár összeg aktíváit, a^uak tudatába* 
— omif beadványában él is ismert 
hogy Rosenthahak törvényes zálogjogai 
is vannak az ingóságokra, mely zálogjo
got Rosenthal annakidején Eidelesz Osz
kártól szerzett mog. A tápszergyáros, 
aki az események folytán a legnagyobb 
rfyomorba jutott, mlndezektttán bead
vánnyal fordult az igazságügyminiszter- 
hez ég kérte, hogy ügyét a legsürgőseb
ben vizsgálja meg. Az igazságügy- 
minisztérium 37.160/1923. I. M. IV. szám 
alatt utasította az ügyészséget, hogy a 
maga hatáskörében soronkivül intézked
jék a nagyszabású bűnügyben.

A királyi ügyészség 1923 augusztus 
i-án 97.116/1923. K. Ü. szám alatt el is ren
delte a nyomozást, anélkül azonban, 
hogy a mai napig komoly eredmény el
éretett volna.

Az ál-Lurlon tápszermíivok ellen elren
delt csődeljárás során Helvey Gyula és 
Sós Sándor a pénztári kiadások egy fik
tív tételének megvizsgálásakor kijelen
tették, hogy

a kérdéses összeget magasrangu ren
dőrtisztviselő jóindulatának megszer

zésére fordították.

Ez a rendőrtiszteknek tudomására ju
tott, akik rágalmazás cimén feljelentet
ték Helveyt ég Sóst. A tárgyaláson azu
tán bebizonyult, hogy az említett össpntán beblzonyult, hogy az említett össze* 
get valamelyik igazgató zsebelte be, MA 
i0y még érdektdrsait is meg akarta KBa 
rosittml.

A, rendőrtisztek megrágalmazásáért 
Sós Sándort, mint Helvey, 

.......„...........2,
Halán Ferenc.
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Húszezer koronától
kétszázezerig egy adag 

pornográfia
Pincérek, táncosnők, portások terjesztik a pornografikus 
alkotásokat — Pornografikus műterem a Dob uccában — 

Mi az a strandfotografus ?
Negyvennyolc óra sem múlt el még 

Azóta, hogy a vadúszuccai rendőrkapi
tányság első emeletének 9. számú szobá
jában elhangzott az ítélet, mely a ren- 
dőrmuzeumba utalta két elismert müvé- 
szüfik dijat nyert képeit Az ítélet indo
kolása kimondotta, hogy a rendőrség 
nem akar kritikát gyakorolni a képek 
felett, elismeri azok művészi értékét, de 
a képek nem a laikus közönség szeme 
elé valók, mert a laikusok csak a nudi- 
tást látják a képekben és ez abnormális 
érzéki ingert vált ki belőlük. A rendőr- 
birúi ítéletről pro és kontra vélemények 
hangzottak el, nyilatkozatok röpködnek, 
majompert emleget a közönség egyik ré
sze, míg a másik oldalon tapsolnak az 
ítéletnek. Valakinek igaza van, itt.

Az elkobzott képek ügyével kapcsolat
ban sokszor idézték a 40.033. sz. belügy
miniszteri rendeletét, melyet még Per- 
czel Dezső bocsájtott ki 1897-ben, mikor 
Budapesten először terjedtek cl a por
nografikus képek és szobrocskák. Azóta 
huszonnnyolo év pergett le. Most újra 
előkeresték ezt a régi rendeletet és rá
húzták Ivdnyi-Grüntivald és Prihoda ké
peire. Jogosan vagy nem, azt művészeti 
bírálóbizottság döntse el. •

Közben azonban Budapesten javában 
burjánzik a pornografikus képek ter

jesztése.

A pesti uccát, a pesti életet élénk 
szemmel figyelő ember könnyűszerrel 
megtalálhatja a pornografikus képek ter
jesztőit, csupán az eredeti forrásuk is
meretlen. Terjesztőik jórészt pincérek, 
lokálportások, parkettánoosok és- parkét- 
táncosnők, akik az éjszakai élet valódi 

áVvivörjoi között árusítják a képeket.

Az egyik körúti kávŐházban, ahol 
délutánonként artisták gyűlnek-üsszei 
több asztalnál valóságos pornográf

börze alakult.

Az elterjedtebb „miivek“ az úgyneve
zett francia fényképsorozatok, melyek
nek remjszcrigt fix áruk van. Százhúsz
ezer koronába kerül az úgynevezett 
„Chantecler“-sorozat, mely egy kakas
jelmezbe öltözött párizsi polgár karne
váli kirándulását mutatja be. A „Die 
tüchtige Berta" című sorozat egy szállo
dai szobalány viselt dolgait ábrázolja. 
Ez száznyolcvanezer koronába kerül, mig 
a legdrágább a tizenkét levelezőlapból 
álló „Von Abend bis zum Morgenrot" 
című sorozat. Számtalan ilyen képsoro
zat vau fogalomban, melynek terjesztői 
a logaljasabb érzéki ösztönökre való ha
tással igyekeznek hasznot huzni a kibi-1 
csaklott érzésű, enervált idegrendszerü 
emberekből. A legügyesebb trükkjük az, 
hogy egy-egy sorozatot ingyen odaadjak 
valamelyik lokálban egy parkettáncos- 
nőnek, aki persze sorra megmutogatja a 
lokálvendégeknok. Féló'ra múlva azután 
sorra jelentkeznek a vendégek képekért. 
Pedig ezek a képek meg sem közelítik 
Bayros márki müveit. Otromba, durva, 
minden művésziességet nélkülöző képek 
C2ek, melyek nem fűszeres pikantériával 
rendelkeznek, hanem ízléstelen, szemé- 
remsértő képek.

A pornográf „alkotások" egy másik 
műfaja az összehajtható „játszókép". 
Irka nagyságú papírlapok ezek, me
lyek látzólag teljesen ártatlan ember
csoportot, tájképet vagy arcképet ábrá
zolnak. Ha azonban a szincs vonalakkal 
megjelzett helyeken a megfelelő formá
ban összehajtjuk a papírlapot, különböző 
pornografikus képeket kapunk. A játszó
képek közül a legelterjedtebb a „Miért 
gyilkolt Léderernél" című, mely e szo
morú emlékű gyilkosságnak állít ízlés
telen omlókot. Húszezer koronáért, árul
ják ezeket a játszóképeket, melyekből 
rengeteg van forgalomban.

A levőiczőlapsorozatokon lévő német
nyelvű felírásból arra lehet következ
tetni. hogy ezek Németországból kerül
nek hozzánk, bár eredeti párizsi képek
nek mondják a terjesztők. A játszóképek 
azonban magyar felírással vaunak ellát
va, ezek tehát Budapesten készülnek. ’A 
rendőrség néhány ügyes detcktivjo rö
vid figyelés után lefülelhetné a képek ter* 
jesztőit 'és igy meg lehetne állapítani, 
hegy melyik nyomdában állítják élő eze
ket, PéfcU erre, hogy, néhány najgal 

előtt a főkapitányság egyik detektiveso- 
portja egy betörési üggyel kapcsolatban 
folytatott házkutatás alkalmával egy 
ílatal pincér dobuccai lakásán egész ha
lom pornografikus fényképlemezt talált, 
melyeket természetesen elkoboztak.

A nyomtatott pornografikus képeken 
kívül nagy keletnek örvendenek a kézi- 
festósü oxotikus albumok is. Fiatal fes
tők és rajzolók árusítják az erotikus al
bumokat, melynek birtokában lenni las
san már „sikk" lett az előkelő Lipótvá-

A Diósy—Kodály-afíér
Kodály Zoltán válaszol Diósi szokatlanul 

erős támadására
Május havában a Neues Pester 

Journalban dr. Diósy Béla, a Zene- 
akadémia opera- és énektörténet ta
nárának tollából éles támadó cikk 
jelent meg Kodály Zoltán, a kiváló 
zeneszerző ellen. Éhben a cikkben 
Diósi erősen kritizálta Kodály ta
nári működését és azt állította Ko
dályról, hogy megmérgezi az ifjúság 
lelkét. De Diósy még ezzel sem elé
gedett meg, hanem azt a szokatlan 
eszközt választotta, hogy névszer jut 
felsorolta Kodály növendékeit és 
megtette ellenük nem enyhe észre
vételeit.

1 A támadásra Kodály a Bud^nesti 
Hírlapban csöndes hangi! cikkben 
válaszolt. Mindvégig komoly tárgyi
lagossággal, minden szenvedelmes- 
'sé& fitflkfil -adta meg a feleletet 
Diósy kifogásaira.

A válasz után egy ideig elült a vi
har mig aztán néhány nappal ezelőtt 
Diósy a Neues Pester Journalban 
feltűnést keltő újabb cikkben tá
madta meg ismét Kodályt. *

Úgy állítja be a támadást, hogy 
egy megsöványödott Krisztus-arcú 
lelket visznek az úr elé. Az isteni 
törvényszék elnöke Szent Péter, sza-. 
vazóbírái Mozart és Schubert, a 
vádló Mcndelsohn és Schönberg a 
védő. A bíróság először elhatározta, 
hogy megmosdatják a lelket: Bach 
tehát kifőzi és ekkor leválik róla 
„valami mocskos, büdös lé“ a moder
nizmus és csak egy fehér vatta tö
meg marad vissza. A törvényszék 
mégis felmenti és ekkor tanakodjak 
hogy mire használhatnák fel. Schu
bert azt móíidja neki, hogy kompo
náljon egy ötszólamú Avc Mariát, 

EsOsfSilvarain-fllft* 
Rendelés egész naft 

Budapest, VII., MMozI út 32.1. em. I. (Rókuisal uembenj

Kedvezmény innunk olvnsíM
Ha élethű, művészi fényképet akar, 
keresse fel három évtized óta fennálló 

s országosan előnyösen Ismert

rostál egészen a sötét Józsefvárosig. ’A 
körúti kávéházakban és a kisebb klubok
ban ütik fel tanyájukat ezek a fiatal 
piktorok, akik a nyolc-tíz képből álló, 
művészileg teljesen értéktelen albumo
kért három-négyszázezer koronát kérnek 
— és kapnak is.

A fiirclőszezón alatt a pornográfia még 
egy válfaja jelentkezett. A dunai úgyne
vezett „proli-strandokon“ vasárnapon
ként megjelenik egy-egy zug-fotografus, 
aki a fürdőző fiatalemberek fülébe súgja:

— Tetszik egy jó strandfotografla? öt
venezer korona az egész.

Egyúttal mindjárt zsebébe nyúl és 
több „jól sikerült" fényképet vesz elő, 
amelyek azután egészen elkábitják a sze
gény áldozatot. A legtöbb esetben kötél
nek áll az illető, mire a legközelebbi bo
kor mögött megtörténik a felvétel, me
lyen — sajnos — nagyon sokszor nők is 
résztvesznek.

így készülnek 
grafikus képeket 
százhuszonötben, „ _ 
és Prihoda képeit — bár művészi becsü
ket meghagyva — elkobozzák.

Sági Pál.

ég terjesztik a pomo- 
Budapesten ezerkilenc- 
mig Iványi-Grünwald

amit a lélek meg is csinál. Mikor 
azonban Schubert a kompozíciót 
meglátja felkiált:

Hogy tehetségtelen vagy azt tud
tam, de hogy ennyire nem tudsz 
semmit, azt nem hittem volna.

És elhatározzák, hogy beosztják a 
Palestrina mellé köttaki hordónak.

A cikk keretén belül Diósy alkal
mat talált m,ég arra is, hogy közben 
Molnár Ferencet is megtámadja.

Ez a kirohanás zenei körökben 
élénk feltűnést keltett, mert a zene
kritika nem ismer precedenst arra, 
hogy ellenfelek ilyen minden tárgyi
lagosságot negligáló személykedő 
durvák angu módon támadjanak 
meg.

Szükségesnek tartottuk, hogy Ko
dály Zoltánhoz ez ügyben kérdést 
intézzünk, aki munkatársunknak a 
következőket mondotta:

—Tegnap az egyik tanítványom 
hozta el és mutatta meg a cikket, 
amelynek a hangján én magam is 
meg vagyok döbbenve. A támadások 
okáról többféle hir van elterjedve, 
amivel azonban nem akarok foglal
kozni, mert biztos értesülésem nincs, 
így mondták azt is, hogy Siklósi — 
Diósy sógora — érdekében folynak a 
támadások, aki velem parallel osz
tályban tanít, de Siklósi maga jelen
tette ki nekem, hogy a cikkel nem 
ért egyet, 'sőt. elitéli.
- A .........................

tartom 
gálást, 
nem is 
téztem.
illeti, .. ______  ______,__
Diósy nem ért a dologhoz, mert ép 

személyes támadásra nem 
magamhoz méltónak a reá- 
ilyesmi visszaadásához én 
értek, azt a részt tehát cjin- 
Ami az elvi kifogásokat 
itt bebizonyosodott, hogy

azok a tanítványaim vizsgáztak a 
legkitűnőbben, akiket ő a leggyön- 
gébbeltnek tartott, az elvi kifogá
sokra pedig már válaszoltam.

— Mivel hivatalos részről 
sem tette magáévá a támadásokat, 
ezért azzal tovább nem' is foglalko
zom. A magam részéről befejezett
nem tekintem a vitát és ilyen kijjo- 
hajiásokra nem vagyok hajlandó 
válaszolni.

NYILATKOZAT
Az ogyes lapokban megjelent azon hí
resztelésekkel szemben, hogy az izió- 
lámpák árai újólag emelkedtek, kije
lentjük,hogy a kitünően bevált és a tech
nika legújabb vívmányai szerint készült 

ORION
lámpánk árát 1925 február 3-a óta nem 
omeltttk. — Mindenkinek módjában áll 

tehát őszi szükségletét

LÁMPÁNKKAL
változatlan áron fedezni

Kapkató mindenütt! Kapható mindenütt' 
Minden típus raktáron!

MAGYAR WOLFRAM LÁMPAGYÁR
KREMENEZKY JÁNOS R. T.

Városi iroda: VI. Teréz körút 19. szám

Legjobb LegolcsóbbLegszebb

PAP™ PAP™ PAP™
Kárpitosáru, vas-, 
és rézbutorgyára

Szőnyeg, pokróc, Qggőny, Agy- és 
asztalterítők, gyermekkocsik, nyugszékek, 
leAnyszoba-, előszoba- és kertibutorok, ernyők 
éa sfctrak minden kivitelben kaphatók 

gichnerjAnos 
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET KÖRÚT 20.
Nagy katalógust 4000 K ellenében postán küldők

INGANYAG ÉS
HŰI RUHAKEbNE
KŰLŰHLEGESSÉGEK
A nagybani eladásból megmaradt nmdntí 
angol selytmszerí poplinok, a& 

leszállított árban 
kicsinyben(miga készlet tart) árusüthtndk 

FALUS és FODOR-nél 
Budapest (Belv.), IV., Hajó u. 12-14. Tel.: 100-46

fényképmester műtermét Budapeswju 
Rákóoziut74. (Ugyanott vau a régi Mont* 
Lisa műterem is.) A legmérsékaiiabb 
árakért művészi fényképet kap. Fiók:' 

Budán, III, Zsigmond ucca 36. 
Mona Lisa műterem

Szelvény IsIb.
Ezen szelvény felmutatója a napi Árból 25 
százalék enged ményt-kap Dlskay fénykép

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

Mona Lisa műterem.
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hírek
- A Ithurvtdék kiürítése. Miauból 

jelentik. Az eseeni helyörsóB elvonulásá
val megkezdődött a Buhrvidék kiüti- 
tótónok második fázisa, amely 0 hú vé- 
Kéig véget ér.

“7 Filmtekercseket loptak a békés
csabai mozgóban. A békéscsabai 
rendőrség értesítette a főkapitány
ságot, hogy az ottani Apolló jnozgó 
■gépházából ismeretlen tettesek el- 

3 filmtekercset, melyeknek 
hetven millió korona az összértékük. 
'A békéscsabai rendőrség szerint a 
tettesek Budapest felé szöktek. A 
főkapitányság megindította a nyo
mozást

— Sztrájkoló angol munkások tettleg 
ünzultáltak egy püspököt Londonból je
lentik. Durhamban a bányamunkások 
gyűlése után, amelyen MacDonald is be
szélt, a tömeg tettleg bántalmazta Well- 
don anglikán püspököt, mert egyik ko
rábbi nyilvánosan elhangzott beszédében 
a sztrájk ellen foglalt állást. A püspököt 
a tömeg egy folyónak szorította, de egy 
motorcsónak még idejében segítségére 
.jött ég menedéket nyújtott a püspöknek. 
Mint az Obserwer jelenti, a yorkshiri és 
lancasterl textiliparban támadt bérvi
szály rendezésére még nincs kilátás. E 
két kerületben mintegy 135.000 textil
munkás abba hagyta a munkái

— Eltűnt fiatal lányok. A főkapi
tányságon bejelentették. hogy Papp 
Manci 13 éves tanuló szüleinek Ha* 
tár ucca 17. szám alatti lakásáról. 
Győri Rózsi 15 éves tanuló pedig 
szüleinek Gyöngyösi ut 6 sz. alatti 
lakásáról eltűnt A rendőrség meg
indította a nyomozást.

— Öngyilkosság vagy balesett Vasár
nap este a Városház ucca 8 »Ann alatt 
levő lakásán eszméletlen állapotban ta
lálták IVeitzner Samu 74 éves magánzót. 
A lakásban levő gázcsap nyitva volt és 
a kiáradó gáz kábította el a 74 éves 
aggastyánt, akit súlyos állapotban szál
lítottak a Rókus kórházba. A rendőrség 
megindította a nyomozást annak meg
állapítására, hogy örgyilkossági kísér
let, vagy véletlen szerencsétlenség esete 
forog fennt Érdeklődtünk a hás lakói
nál, ahol azt az értesítést nyertük, hogy 
Weitzner rendezett viszonyok között élt 
és öngyilkosságát valószínűleg család
jának sorsa feletti bánatában követte 
el.

— Leesett az emeletrfíl és nem 
történt semmi baja. August Rezső 
30 éves kőmüyessogéd Béke ucca 7. 
S| ház elftő emeletéről félittas 

tban leesett A mentők a Ró- 
8zállitották, ahol megállapí

tották, hogy apró zuzódásoktól elte
kintve komoly sérülést nem szenve
dett Bekötözték, és azntán eltávo
zott a kórházból.

— Faacisták zavargása. Palermóból 
leintik: A Banca dl Oredito igazgatóját, 
Emilianot, aki Mioheli volt miniszter
nek volt a magántitkára, eddig ismeret
len tettesek megtámadták és megvonták. 
Sérülései könnyebb természetűek. Pia- ; 
canzában fasoisták és a fascista pártból 
kilépett egyének között verekedésre ke
rült a sor. 58 egyént letartóztattak. A 
faAoieta párt vezetősége elhárítja magá
ról a felelősséget a Palermóban történt 
eseményekért, ahol ellenzéki pártállású 
ügyvédek irodáját szétrombolták és fel
szólítja a palermói fascistákat, hogy a 
tetteseket nyomozzák ki és adják át a 
hatóságoknak.

Fejszével fejbeverte 
58 éves férjét egy asszony 

Véres családi dráma Sashalmon
Vasarnap reggel a sashalmi Ró

zsa uc.ca 8. számú ház lakói arfoa 
lettek figyelmesek, hogy a házban 
i ,, ,H^gyi József bádogosmester 
lakásából jajveszékelés hallatszik, 
ffiajd hirtelen halálos csönd támadt.

Az Udvaron tartózkodók a lakás
hoz siettek és be akartak menni, de 
az ajtót zárva találták. Percek alatt 
óriási tömeg gyűlt össze Hegyiék 
lakása előtt. Dörömbölni kezdtek 
es mikor senki sem válaszolt, betör
ték az ajtót. Borzalmas látvány tá
rult a belépők szeme elé.

A szobában minden fel volt dúl
va, a bútorok feldöntve és össze
törve, az ágyon pedig hatalmas 
vértócsában bezúzott koponyá
val hörögve feküdt az ötven

nyolcéves Hegyi József.
Az. ágy mellett megmerevedetten, 
kitágult szemmel, szótlanul állt He
gyi Jószefné. Kezében görcsösen 
szorongatott egy favágó fejszét, 
melynek fokáról még csöpögött a 
vér. A megrémült lakók kicsavarták 
Hegyi né kezéből a fejszét és értesí
tették a csendőröket, valamint a 
köszégi orvost, aki néhány perc 
alatt megérkezett és első segélyben 
részesítette Hegyi Józsefet.

Az orvos megállapította, hogy 
a bádogosmesteft életveszélyes 
sérüléseit két fejszecsapás okozta, 
melyek alvásközben érték az öt

vennyolcéves embert.

Hegyi Józsefet vicinálison beszál
lították Budapestre és a Rókus-kór- 
házban helyezték el.

Az időközben megérkezett csend
őrök bekísérték Hegyinét a osendőr- 
örste, ahol vallatóra fogták.

Az asszony azonban semmi fele
letet sem ad a hozzá intézett 

kérdésekre.

A községben, ahol mindenki is
meri Hegyiéket, nagy izgalmat kel
tett a veres esemény. A csendőrök 
kérdeztek mindenkit, aki a merény
let alkalmával az udvaron tartózko
dott de senki sem tud bővebb felvi
lágosítást adni, mert, a véres ese
mény zárt ajtó mögött, úgyszólván 
pillanatok alatt játszódQtt le és a 
merényletnek egyetlen szemtanúja 
sincs.

A késő esti órákig tartó kihallga
tások során még nem sikerült tisz
tázni a yéres családi dráma körül
ményeit.

14 tóin Mzottsíi utazik Ostenftlie 
u fővárosi kölcsöntMísokro 

Kik lesznek a főváros bizottságának tagjai l — Vegyes 
érzelmekkel tekintenek Illetékes körökben a tárgya

lások elé
Rohamosan közeledik augusztus 

8-a, amikor a főváros képviselői fel
veszik a tárgyalásokat a külföldi 
hitelezőkkel az adósságok végleges 
rendezésére. A pénzügyi ügyosztály 
a városházán két hét óta lázasan 
készíti elő az anyagot s már eddig 
is több kofferra való iratot halmoz
tak és állítottak Össze, amelyeket a 
tárgyalásokra magukkal visznek 
Osztendébe, hogy minden adat a hi
telezők és a bizottság rendelkezésére 
álljon. A kölesönügyi bizottság 
ezen a héten és a jövő hét folyamán 
még 4—5 ülést tart, amelyeken min
den részletében a legaprólékosabban 
letárgyalják és előkészítik a főváros 
követendő álláspontját. Hétfőn dél
után 5 órakor szintén ülést tart a 
külföldi kölesönügyi bizottság, azon
ban a tanácskozás a legszigorúbb 
titokban fog lefolyni.

'A legutóbbi ülésen elhatározta a 
bizottság, hogy a pártok kijelölik

személyekre vonatkjjxóan, akik az 
után szintén több, ülést fognak tar
tani. Előreláthatóan az osztendei 
tárgyalásokon a demokratikus blok
kot Bedő Mór és Peidl Gyula, a 
Ripka-pártot Ereky Károly, a sza
badelvűeket Glücksthal Samu, a 
Wolff-pártot pedig Joanovits Pál 
forrja képviselni. Peidlen kiviil már 
valamennyien részt vettek évekkel 
ezelőtt a külföldi hitelezőkkel való 
tanácskozásokon. Mint szakértők 
fognak a bizottsággal utazni Bárczy 
István, Téleszky János, Schóber 
Béla és Erney Károly. A fővárost 
viszont Sipőcz Jenő polgármester. 
Szabó Imre dr. tiszti főügyész. Csu
por József pénzügyi tanácsnok^ 
Sebő Béla adóhivatali igazgató és 
vagy Némethy Béla főjegyző vagy 
Niederkirchner Antal számtanácsos 
fogják képviselni.

A külföldi szakértők jelentéseit 
már napokkal ezelőtt sokszorosítot
ták és szétosztották a kölesönügyiazokat a kölesönügyi bizottsági ta- ták és szétosztották a kBksöntiiryt 

gokat, akik az osztendei tárgyalásra bizottsái? tagjai között, azonban 
elutaznak. Ez a pártközi értekezlet tartalmát a legnafryobh titokkal ke- 
még nem történt meg, azonban ezen zellk. Városházi körökben —vés 
a héten okvetlen határoznak ttgy a I érzelmekkel tekintenek az ausrusztus 
pártok, mint a főváros a kiküldendő 8-iki tárgyalások elé.

Figyeljen a 
minőségre

Előnyösen csak igy vásárol
hat! ... Használatban a leg
olcsóbbnak mindig csak a 

valódf 
„Franck 
kávépőt* 
lék * bi
zonyult 
és pedig 
kitűnő 
minősé

génél fogva! Ügyeljen bevá
sárlásainál gyári védjegyünkre 
a „kávÉdaráldra *!

— Halálozás. Szilágyi György köitta 
teleiben álló fővárosi kisiparost a na
pokban temették nagy részvét mellett, 
Szilágyi György, mint a demokratikus 
kisiparosság vezére, hosszú időn át tagja 
volt Budapest törvényhatósági bizottsá
gának, a kamarának s egészen haláláig 
egyik alelnöke az OKISZ-nek. Szorgal
mával, gerinces liberálizmusával s puri
tán életfelfogásává 1 megbecsülést és 
tiszteletet szerzett nevének nemcsak as 
iparosság körében, hanem az egész tár
sadalomban is. Temetésén az OKISZ 
Sárkány József elnöki tanácstag vezeté
sével küldő ttségileg vett részt.

— Forduljunk mindennemű hitelű te 
financiális ügyben legnagyobb bizalom
má! hazánk békebeli legtekintélyesebb 
és legmegbízhatóbb bankcégéhez, a Róth 
Bankhoz, Budapesten, Vilmos császár ut 
45. Alapítási éve: 1906.

— Sztrájk fenyeget a SaarvidHoea. 
Saarbrückenből jelentik. A Saarterfilet 
bányamunkás szövetségei elhatárolták, 
hogy július 27-én sztrájkba lépnek.

— Halálos szerencsétlenség egy ■vH- 
mobll versenyen. Vasárnap ™-i bán 
rendezett nemzetközi automobil varga 
nyen halálosvégü szerencsétlenség tör
tént. A versenyben résztvevő olaas 
Ascari gépo felborult és maga alá te
mette utasát, aki holtan maradt fekve 
az országúton. A gyorsan elősiető <ns 
vosok és rendezők már csak a beállott 
halált konstatálták. Az automobil vsr-< 
senyen gyorsasági nagydíját Delage- 
kocsival Benőit nyerte meg, aki 1000 
kilométert 8 óra 54 perc és 48.4 másod
perc alatt tett meg. Második lett Wagner 
Delage kocsival, harmadik Maaohi 
(Schunbeam), 4. Costantinl (Bugatti).

— Lokalizálták a nagy tűzvészt Német
országban. Berlinből jelentik: Mint a 
lapok jelentik, a lüneburgi pusztán 
pusztító tűzvész a megfeszített oltási 
munkálatok és a közbejött esőzés foly
tán megszűnt

— Bárhol elzálogosított arany-; pla
tina-, briliáns- és ezüsttárgyait kiváltja 
ég azokra mindenkor három-, illetve 
hathavi váltóhitelt folyósít a Róth Bank 
Váltó-OMtálya, Budapest, VI., V!lmo< 
császár ut 45. Alapítási éve: 1M6.

LÁSZLÓ ÉS FEKETE
az ország legnagyobb női- ás férfWIvatkelmeáruháza. Budapest, IV. kerület,Koronaherceg ucca 14-15. szám 

A folyamatban levő 

ék árusítás
i és 4 méteres nöl- és férfi gyapjú- és mosékelme

MARADÉK
árakon kerül átadásra

F
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efttlk. A írttttOitt 

ffátafcok Aláírták 
utol és francia 
róL valamint a francia ós spanyol 
hatóságok pfltyütffnüködésői’öl Móló 
BZiHtődést. A konferencia ezzel vó- 
Íröt Irt. A francia-spanyol értekez
el befejeztével kiadott hivatalos 

kdlltményből kitűnik, ho»”v a két 
álltttti kötelezte magát, hogy killön- 
bÓMt or.vik nem köt és biztosítják 
etfjrniásniik zónájukra vonatkozóan 
aá üldözés ós át repülés Jogát. Anti a 
határokat illeti, aa 1912. évi szorzó- 
iléa talapján mouus vivendiben álla- 
nodtak inog, amely mindkét fél 
rrdtkétt kírlégi ti. •

— Kerékpárslgázolás. Varga Béla 50 
ípvH mflvotrtőt a Váci úton elgázolta 
egy kerékpár* A mentők a Rókuf-kór- 
bálba átállították.

— Kis gyermek balesete. Újpesten, az 
Mtkeaé* átett álló Nap ucca 1. Számú 
hál állványáról egy gerenda rásuhant 
6/IHOn Erzsi 3 éves kislány fejére, aki 
az épület niollott játszadozott. A súlyo- 
bull Sebesült kislányt a Károlyi kór- 
hálbta szállították.

—■ A világhírű Meinl cég pompás ká 
Vájdból öt, tíz, tizenöt és húsz kgr.-os 
puttacsomagokut vidékre bérmcntVé küld.

— At Araus Rt. ugye. E hó 0-ikl és 
20411 számunkban foglalkoztunk az 
Aratta* Mezőgazdasági Gépkereskedelmi 
HL ügyeivel. A cikkek megjelenése után 
felkéréseit bennünket Hermann Ödön n 
részvénytársaság távol volt ügyvezető 
igazgatója és eredeti okiratokkal, ame
lyeknek hitelességét nincs okunk két- 
ségbevonní, igazolta azt, hogy sok ezer 
megrendelőjük közül alig néhány nyil
ván félrevezetett ember az, akinek az 
Aratás Rt. üzletviteli módja ellen kifo
gása vtan. Ezek 1* éppen, mint azok, akik 
mír egy fél éve használják a vállalat Ál
tal nekik leszállított kifogástalan gépe
ket, anélkül, hogy a vállalattal szemben 
vállalt szerződésbeli kötolozotteégeiknek 
r legkisebb mértékben Is eleget tettek 
volna. Héritttann igazgató úr adatokkal 
igazolta, hogy az Aratás Rt. elten han
goztatott panaszok félreértésen alapulnak 
és a részvény társaság vezetősége részé
ről megtörténtek az Intézkedések a vélt 
sérelmek orvoslására. Éppen ezért ezen 
helyen igazításnak készséggel adunk 
helyet

— Dollár-, angol font- és svájci frank
jeli álogkötesönt 10 «vi Időtartamra évi 
14 százatekos kamat mellett fölyóslttnt 
budapesti bérhátakra és mezőgazdasági 
nagybirtokokra Rőth Bank jeltálög- 
Oáttáiy* Budapesten, Ví., Vilmos csá
szár ut 45. Alapítást éve: 1996.

— Zürichből Budapesten köröznek 
egy cm!ót. A zürichi kerületi ren
dőréé# megkereste a budapesti fő
ikapitányságot, hogy Wiederke'lk? 
•Alfrédet feltalálás esetén tartóz
ta Ma le. Wlederkohr 35 éves, 168 cm 
önafas, borotvált barna sovány em
ber, aki 30.000 svájci frank erejéig 
követett, el csalást. A zürichi rend
őrség értesülése szerint AWra nevű 
féleaégével eryillt szökött Budapest 
félé.

— Poloskát lakásából végleg kiirtja 
jóiálláséál „Mnttelne" férsgírtóvállalat ( 
Budapest, VI., Király-ucca 16.

— Uccat támadás. Fodor János 28 < 
éves kosárfonót az Aréna úton két 1 
katonarnhés egyén mertámaha és / 
:i tyarmtten embert ggyba-fóbe vir- 1 
lék. Fodor kiáltozÁRÁra rendőr síé- • 
tett a helyszínre, aki elől a támadók i 
elmenekültek. Fodort súlyos sérti- / 
lésekkel szállították a Rókus kór- * 
liáaba. Támadóit keresi a rendőrség.

— Baleset mnnkakösben. A Gőnyi ut 
65. számé ház jtavítá«i munkálatai köz
ben agy húrom méter magas álvúnyról. 
lezuhant Breitigam Feretie 65 éves kő
műves. Súlyos MbcHiiléss*l szállították a 
Telapy necai kórházba.

éirték ■ (rsaeU-fcM.uj'el a>a- 
egyezményt Madridból je- 
" ' “ ' t és á spuyol dule- 

__________ a marokkói sps- 
és francia írdckióna halárai- 
alamint a francia és spanyol

SPORT Mz MTK ifjúsági
,< atlétikai versenye

Jtz öt nemzet küzdelmei
ből Németország került 

' ki győztesként
Csák minimális pontkülönbséggel, 69 ponttal 
győztek, a mi 6Sé» pontunkkal szemben — Har
madik .Csehország, negyedik Nuaztría, ötödik 

Jugoszlávia
Amikör ft magyar atlétika reprezen

tánsaitól a krleti pályaudvaron olbuesuz. 
tünk, egy pillanatig som reménykedtünk 
abban, hogy atlétáink maguk alá gyűrűk 
Németország életerőtől duzzadó, hatal
mas atlétikai sportját. Csák mikor szom
baton este ideérkeztek hozzánk atlétáink 
szenzációs bécsi szerepléséről szóló hírek, 
amikór megtudtuk, hogy svéd-stafétánk 
világrekord alatt győzött Bécshcn ós 
amikor megtudtuk, hogy a vidéki Bácsi/ 
58.82-Öt dobott gerellyel és olvastuk Mns- 
kát eredményét, csillant föl bennünk egy 
halvány reménysugár, hogy hátha 
mégis . . .

Ek lese védésre azonban nincs ok. Atlé
táink bámulatos teljesítményt végeztek 
a bécsi öt nemzet küzdelmén. Ha csak 
egy kis szerencsénk lett volna, a magyar 
atlétika magát vallhatta volna büszkén 
győztesnek.

Gerti 'Ferenc 100 méteren szombaton 
beállította a magyar országos rekordot 
10,8 mp.-el. Vasárnap pedig Büvhner né
met 10.7 mp. alatt futott a döntőben és 
Gerőt még a másik német: Sohüller is 
megelőzte a célban, míg Rózsahegyi ne
gyedik tett.

500 méteren a német Walpcrt győzött, 
15 perc 4.3 mp. alatt, Braun osztrák előtt.

Diszkoszvetésben a oeeli színekben vor- 
ssnyző magyar Görög győzött 4140 om-el, 
megelőzve a mi büszkeségünket: Somfai 
Elemért, aki 4035-öt dobott. Egri negye
dik lett.

Titkos remények fűződtek a 400 méte
res sikfutásboz, ahol két német és egy 
cseh győzte le Barsi Lászlót. A németek 
legkiválóbbjá: Peltaor dr. győzött 48.8 
lup.-el, második az ugyancsak német 
Gcrtz lőtt, a cseh Vykopil előtt, inig ha
todiknak Juhász futott be.

Száfiznyolcvanhat Centiméterrel győzött 
Gáspár Jenő a magaHttgráeban, Orbán 
előtt, aki 180-at ugrott.

A távolugrás győztese — mint az előre
látható volt — Sámfái Elemér 707 centi
méterről, míg a második helyet Bakó 
Kálmán foglalja el, 698 cin éi.

Az olimpiai stafétát Németország csa
pata nyerte 3 perc 18 mp. alatt Magyar
ország előtt. Harmadik Csehszlovák la, 
negyedik Ausztria és Ötödik Jugoszlávia.

Trossbach (Németország) nyerte a 110' 
méteres gátfutást 15 másodperces német 
rekord alatt. Hundere cseh és Muskát 
magyar előtt.

A 1500 méteres síkfutásban a magyar 
Belloni csak negyedik tudott lenni.

Kevés számú közönség előtt rendezte 
1“‘* ^ü*1**1 versenyét az
tlloi úti FriC pályán. Az eredménye
ket, melyek mind közepesek, itt adjuk: 
J00 méteres sikfutás: 1. Polgárdy (MTK) 
11.8 mp. — 400 méteres síkfutás előver- 
seny: 1. Lampel .MTK) 10 m. e. 58.8 mp. 
1000 méteres sikfutás: 1. Weiler (MTK) 
2.41.7 mp. 110 méteres gátfutás: 1. Büoh- 
ler (MTK) 19.4 mp. 4-sxer 100 méteres 
staféta: 1. MAC csapata. 45.4 mp. 2. FTC 
csapata. 46.3 mp. Diszkosavetés: 1. pfgi. 
fer (KISOSZ) 3420 cm, Magasugrás’ 1 
Takács (FTC) 170 cm. Súlydobás előny', 
verseny: 1. Padi (KISOSZ) 20 cm. előny 
10.76 cm. Hármasugrás: 1. Fekete (Do 

j Somogyirog) 13.27 cm. Gerelyvetés: 
(MTK) 46.90 cm.

X Botrányba fulladtak a 
sprintbajnokság vasárnapi 
Az újpesti Stadionban vasárnap bonyo
lították lo az 1000 méteres sprintbajnok- 
ság küzdelmeit. Az első futamban Eig- 
nert (FTC) akadályozta Sághy, akit erre 
kizártak a döntőből. Uharettky szolida
ritást vállalt Sághyval és nem indult a 
következő futamban. A bajnokságot így 
Eigner nyerte meg Barlos olőtt.

kerékpáros 
küzdelmei.

LÓSPORT

ha délután vagy este felkeresi n

GtLlERI-SlALLÖ kiméi
Délután és ette táncsenc

Bárány István országos 
vefiovdot Javított a 

1OO méteres gyorsuszás 
bajnokságban

N hőlgyuszők nem tudták kiúszni a bajnoki 
standard-időt

A francia-magyar válogatott vizipóló- 
mérkőzéit mellett rendkívül nagy érdek
lődés kísérte az országos bajnokság küz
delmeit is,

A bajnoki mitlng második napjának 
legnagyobb eseménye

Bárány Istvánnak a 100 méteres 
ryorsttssásban felállított 1:1.4 mp*M 

nj rekordja.
Két bajnokság <azdátlau maradt. Sem 

Molegh Ilonka, sem pedig Molnár Ella 
nem voltak képesek a bajnoki standard, 
idő alatt győzni és igy győzelmüket nem 
Övezik a bajnoki cím babérai.

A közönséget egyébként még mindig a 
szombati események tartják lázas izga
lomban. Mint ismeretes, a szombati 
BXláü méteres vegyes stafétq-bajnokság 
leuszása után a másodiknak beérkezett 
Egri MOVE stafétáját Bitskey I. sza
bálytalan mellúszása miatt diszkvalifi- 
hálták, Aa Egri MOVE megóvta a ver
senyt és a vezetőség

azzal fenyegetőzött, hogy amennyi
ben ás óvást nem Intézik el rájuk 
nézve kedvezően, úgy az egyesület 
válogatottjai nem Indulnak a mag- 
deburgi német-magyar versenyben.
Az agyoubecézett é* agyonreklámozott 

egriek fenyegetőzése ö legnagyobb fel
háborodást váltotta ki a közönség köré
ben. Fokozta az elkeseredést az egyik 
fajvédő lap hasábjain vasárnap megje
lent nagy cikk is, amely politikát kever 
ebbe a tisztára sportügybo és megrágal- 
mazaa a MUSs elnökségét,

Bgyhanfu az • vélemény, hogy 
amennyiben az egriek beváltják h&ye- 
gotéaüktat, tigy a taBÖvetaégftok oeak egy 
feladata lehet: i

ti egriek versenyzési jogát egy évre 
fel kell haladéktalanul függeszteni. *

1:1,4

A bajnoki uszóverseny számai:
100 métere* hátuszáe

(Klau8z Imre emlékverseny.)
Bajnok! Bartha Károly NSC 1:1SA mp 
2. Bltskey Aladár (MESE) 1:16.2 mp.

3. Klausz (MTK) 1:20,4 mp.

100 méteres hölfy-melluszás
1. Molnár Ella (Bajai SE) 1:9? mp.
2. Vermes Edith (E*2torgom) 1:89 mp.

3. Stíeber Lotty (MAO). Molnár Ella nem 
tudta a bajnoki standardot megúszni.

100 méteres gyorsuszás
(Las Torres-cmlókvorseniD

Bajnok: Bárány István (MESE)
mp. Országos rekord!

2. Gáborfl Antal (NSO) 1:2.4 mp. 3. 
Szlgrití Géza (MESE). 4. Magyar Gusz
táv (MTK).

100 méteres mellúszás 
(Dómján Oszkár emlékverseny)

Bajnok: Jung Frigyos (NSC) 1:20.4 mp.
2. Btartha István (IIITVE) í:28.4 mp.

3. Hegedűs István (BEAO) 1:27.4 mp.
100 métere* hölgy-mellúszás

1. Mélegh Ilonka (KISO8») 1:39 mp.
2. Sípos Manói BN(O) 1:48.2. Meldffh 

Ilonka a standardot nem érte el é« így 
nem bajnok.

Egyéb versenyek
66 métorrs II. osztályú gyorsúszás. 1. 

Kenyery László (MAFC) 41.4 mp. 2. 
Bőnk László (IIITVE) 42.4 mp. 3. Hollós 
(IIITVE). — Mo méteres. gyorsuszás. 1. 
Pa hók Istvtan (MTE) 5:43 mp. 2. Fehér 
latrán (Jászapáti) MT.4 mp. I. Szabó 
litván (VÁC). — Műugrás. Budapest zzó- 
kesfőváros nagydíjáért. 1. Remy AVeil 
(ON. Strassboufg) 77.9 pont. 9. Nagy Ká-

Káposztásmegyevl 
versenyek

Öt első favorit nyert
WtWf közönség előtt folytak te a me

gyeri versenyek. A fogadón: nem bánták 
meg a kirándulást, mert öt első és egy 
második favorit nyert. A nap megnyitó 
versenye egy gátverseny volt, itt fíéma- 
zűri vezet, a favorit Nosza negyedik he
lyen van, az egyonesben Bem azúrÍ verve 
van, Nosza korül az élre és könnyen 
nyer. My Pét, a második futamban az 
ezeregy százas hundicapban már biztóa 
nyerő volt, amikor a Kovács által mes
terien lovagolt Útmutató pont a célban 
megverte. Violetta r starttól a célig igen 
könnyén nyerte a háromévesek gátver- 
sonyét. A 900 méteres handicaphan Fel
kelő hosszakkal vezet a távnál, a kis 
Szenti ügyesen előre dobja Marillát 6* 
küzdelem után nyakhosszal nyor. Az 
akadályversenyt Kertes nyerte könnyen, 
m1tf a nap utolsóverrsenyében a Welter- 
handicapban a már régen esedékes Pivn- 
gél győzött. A nap részletes eredménye a 
következő:

I. 1. Nosza (Osató 2 tea). 2. Jenő (4). 3. 
Remazuri (2). F. m. Forgószél, Raritaá.

h. % h. lOs 14, 12, 1 P.
II. 1. Útmutató (Kovács pari). 2. My 

Pét (25i). 8. Damooles (6). F. m, Nepthlsz, 
Párkány. Wood. Fejh. 1 h. 10: 20, 12. 14.

III. 1. Violetta (Csató 7/10 reá). 2. Bod- 
ros (8). 8. Mit szól hozzál (2). F. Itt. 
Rugó*, Fortély. 3, h. nyakh. 10: 17, 14.34.

IV. 1. Marilla (Szente 3). 2. Felkelő (2). 
3. Szívtelen (16). F. m. Emboua, Álmom, 
Mancika, Boglyas, Cserkésző. Nyakh. % 
h. 10: 48, 19, 16. 84.

V. 1. Xerxes (Gimpl 8/10 r.). 2. Paul (p) 
8. Peti te (5) 1 h. 10 h. 10: 15.

VI. 1. Dsungcl (Singer pari). 2. Fodros 
(2%). 3. Blodian (3). F. in. Elopement, 
Marmara, Blockhead, Fenegyerek II. 1 h. 
fejh. 10: 22, 12, 18, 12.

üzlet eladás vagy

vétel végett, úgyszintén 
lakás ügyekben 
sürgősen keressék fel irodámat:

„FREUD“
Budapest, Miksa ucca 13. Tel. J. 72-63

Brllliánsokat,
berkinél drágábban vasai Székely Imii 
Király ucoa Sl« szám, Teréz-templommal szemben

MATTÉI NE poloskáit kiírtja Király ucca 16
Telefonszám 161-38
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Kereskedő ét Iparos Újság
AZ UJ KAMARA

IX. 

Madarassy- 
Beck Gyula báró
A kevesek közül való, akiknek 

alakját a pénz rideg világában ro
mantika veszi körül. Markáns egyé
nisége egy idő óta nem szerepel a 
főváros nagyvilági életében, s a 
Kereskedelmi Csarnok bárója, aki 
mint a budapesti nagykereskedők 
testületének elnöke lett tagja az új 
kamarának pénzügyi tranzakciók le
bonyolítására Amerikába hajózott, 
még mielőtt átlépte volna a Kamara 
küszöbét. Mondják Coriolánus gya
nánt; hagyta el munkásságának fel
legvárát, a Magyar Jelzáloghitelban
kot, melynek vezetését ugyan örök
ség gyanánt vette át anélkül azon
ban, hogy élvezhette volna a Her- 
bertek jelentéktelen de kényelmes 
sorsát, mert nem volt hajlandó ne
vének árnyékában szerényen meg 
húzódni k a ma is fiatal báró fiatal 
korától kezdve kereste és áhította 
azt a hatalmat, amely hite szerint 
nem a sors kedvezéséből, hanem ké
pességeinek jutalma gyanánt illette 
meg. évtizedekkel ezelőtt, mint 
országgyűlési képviselő egy parla
mentben foglalt helyet Széli Kál
mánnal. bankjának kormányzójával. 
A fiatal bankvezér és képviselő mái
nkkor is nem egyszer került éles 
ellentétbe az emberi hiúságoktól 
egyáltalán nem mentes kormányzó
val. aki pedig Magyarország egyik 
legnagyobb súlyú politikusa és pénz
ügyi kapacitása volt Érthető tehát, 
hogy Madarassy-Beck Gyula báró 
nem fogadta kitörő örömmel a l’ran- 
bia grófot, aki ináról holnapra a hi
telezők megbízásából mintegy Széli 
Kálmán örökére pályázott és dik
tálni kezdett abban’ a bankban, me
lyet Madarassy-Beck Gyula báró 
6zinte magántulajdonának tekintett. 
Azzal az alőkelő és fölényes mozdu
lattal, mely személyiségének egyéb
ként is bizonyos népszerűtlenséggel 
Vegyes tiszteletet szerzett, búcsút 
mondott tehát Madarassy-Beck 
Gyula báró n banknak, s azoknak a 
intézményeknek, melyekben vezető 
szerepet vitt Sőt ugy mondják, 
hogy még csak búcsút sem mondott 
s noha Amerikába utazott távozása 
mégis angolos volt Ezért keveset 
tudni arról, hogy báró Madarassy- 
Beck Gyulának milyen tervei van
nak a jövőbe. Annyi bizonyos, hogy 
programjának elkészítésénél nem a 
kamarai tagsággal együtt járó kö- 

‘írnességek ellátása a legfőbb gondja 
Lehetséges azonban, hogy amilyen 
hirtelen távozott, ugyanolyan várat
lanul, h sikerekkel gazdagon fog 
visszatérni, hogy ismét fogadja 
azoknak hódolatát, akik kárörvendő 
mosollyal könyvelték el bukását. S 
okkor bizonnyára szerepe lesz a 
Kamaránál is._______ (FD

Erasmo M. Reda 
Biella

“Taxtilwartn altér Art
Rvprwntan* von Ttxtllfabrlkon

71 df/áEipar áldoiato^tpa 
is kész a kereskedelmi 
szerződések megkötése 

érdekében
Biró Pál

a Gyosz. alelnSkének nyilatkozata
Azoknak a nyilatkozatoknak so-1 valóan kiindulási bázisul fognak 

rában, melyeket a „Kereskedő és [szolgálni a tárgyalásoknak. Ezek a 
Iparos Ujság“ gazdasági életünk 
legkiválóbb reprezentánsaitól kö
zölt,, különös figyelemre és jelentő
ségre tarthat számot Biró Pálé, aki 
mint a GyOSz elölnöke s kiszemelt 
elnöke,, mint nemzetgyűlési képvi
selő. s mint a legnagyobb vasipari 
érdekeltség irányi tója, olvi állás
pontjának a szerződések megkötése
kor kétségtelenül gyakorlatilag is 
érvényt fog szerezni.

bíró pál

a G.yOSz alelnöke a kereskedelmi 
szerződésekről munkatársunknak a 
következőket mondotta:

— A kereskedelmi szerződések 
ügye a. magyar gyáripar legfonto
sabb érdekeit érintik. Ezért ezzel a 
kérdéssel állandóan, komolyan és 
behatóan kell foglalkozni. A keres
kedelmi szerződések megkötése te
kintetében az utóbbi időben bizo
nyos haladást észlelhetünk, s külö
nösen magyar részről megvan a jó
szándék ahhoz, hogy ezeknek a szer
ződéseknek megkötését minél előbb 
lehetővé tegyük.

— Amint ismeretes, elsőrendű je
lentősége van a csehszlovák szer
ződés megkötésének. mert ettől 
függ bizonyos mértékig, a többi 
szerződések sorsa is. Sajnos éppen 
Cseh szlovák iával hónapok óta foly
nak a tárgyalások anélkül, hogy a 
megegyezési, sikerült, volna létre
hozni. Ennek azonban nem Magyar
ország az oka. A cseh agrárpolitika 
ezideig nem volt tisztában önmagá; 
val. Most végre megtörtént a döntő 
fordulat. Megállapították a gabona- 
és lisztvámokat, melyek íiyilván-

Augusztus T-tttl 2 százalék 
a forgalmi adó kulcsa

A fásisrendszer kísérleti bevezetéséi elhalasztották — 
Mentesség az előlegfizetés alól — Évi 36/o-os „adó- 

pótlék1*

Megszűnik az Adóügyi Útmutató 
és Ellenőrző hivatal

Néhány nappal a forgalmi adó kul
csának leszállítására beígért határidő 
előtt megjelent aa erre vonatkozó ren
delkezés, amely szerint

augusztus hó 1-től kezdve az, általá
nos forgalmi adó és az állatforgalmi 

adó kulcsa 2% lesz.

Az átmeneti rendelkezések közül a leg
fontosabb az, mely szerint az augusztus 
elseje után befolyó bovételek, amennyi
ben augusztus hó elseje előtt szállított 
áruk ellenértékéként folynak be, to
vábbra is 3% forgalmi adó alá esnek, 
tehát aszerint kell 2, vagy 3% adót fi
zetni, hogy az árut a vevőnek augusztus 
hó elseje előtt, vagy után adták-o át.

E reformmal kapcsolatban az új tör
vény adómentességet ad a saját háztar
tásában elfogyasztott árukra, továbbá 
az alkalmazottaknak flzetéskép adott 
árucikkekre is.

A külföldi kereskedők előnyösebb 
helyzetének megszüntetés© iránt a tör
vény még nem intézkedik s ezt a kér
dést még ankéten fogja a kormány az. 
érdekképviseletekkel megtárgyalni.

Augusztus hó elsején lenno esedékes

vámtételek nem felelnek meg kíván
ságainknak, de ennek ellenére meg 
kell állapítanunk, hogy

i komoly alap teremtődött a ma
gyar-csehszlovák kereskedelmi 
szerződés megkötésére vonat
kozólag. s ha megegyezünk az 
ősz folyamán előreláthatólag 

létre fog jönni.
— Ebből a megegyezésből ki fog 

derülni, hogy a magyar ipar milyen 
nagy áldozatokat hajlandó hozni a 
mezőgazdasági kivilel biztosítása 
érdekében. Sajnos, a másik oldalon 
nem találkozunk ugyanilyen kész
séggel és megértéssel, de remélhető, 
hogy a közeledés itt is meg fog tör
ténni.

— Az olasz tárgyalások — amint 
ismeretes kedvező eredménnyel 
végződtek. s ugyanez mondható 
Ausztriáról is.

— Figyelemreméltó piaca lesz a 
magyar gyáriparnak, különösen a 
gépipar és villamossági ipar termé
keire vonatkozólag Spanyolország 
is, s ezért a kereskedelmi szerződés 
becikkelyezése örvendetes jelenség
nek mondható.

— Mindenesetre az egész vonalon
kötelessége a termelő rétegek
nek, tehát a mezőgazdaságnak 
és nagyiparnak, hogy a tárgya
lásoknál a kormány helyzetét 

megkönnyítsék 
nemcsak szaktanácsokkal, fiaiiem a, 
túlzott, igények méltányos lecsök
kentésével is. Követendő példát 
szolgáltatnak írre vonatkozólag a 
francia-német kereskedelempolitikai 
tárgyalások.

i

az egyfázisú adólerovás kísérletképp 
való bevezetése

is, ez azonban egyelőre elmaradt, mert 
Vargha Imre pénzügyminiszteri állam
titkár iávollétében erről nem akarnak 
dönteni, de meg azért is, mert a kísér
let. köribe bevonandó cikkek körének 
klbővítéso iránt a tárgyalások még 
nem fejeződtek be.

Az Országos Kereskedő és Iparos Szö
vetség ugyanis előterjesztést intézett a 
pénzügyminiszterhez s egyúttal érintke
zésbe lépett a budapesti Kereskedelmi 
Kamarával, valamint a Textilgy árosok 
Országos Egyesületével is abból a cél
ból, hogy a kísérletek körébo a textil
cikkeket is vonják be.

A pénzügyminiszter álláspontja sze
rint ezt a kísérletet csak oly árucik
kekre lehet kterjeszteni. amelyeket vala- 
moly Üzletben kizárólagosan árusítanak, 
s az OKISZ előterjesztése éppen arra 
mutat rá, hogy a textilcikkek forga- 
lonibaliozatalával speciális üzletek fog
lalkoznak, a kísérletnek textilárukra 
való kiterjesztését tehát ez a szempont 
sem akadályozhatja.

De bo kell vonni a tcxtiloikkeket azért 

Donálh Jenő és Társa
Budapost. IV. kerület, leerb ucca 8 

8. addinglon A Co Ltd 
londoni posztógyárí 

cég vezérképviselői

r IS, mert a kísérletnek gazdasági hatásai 
csakis akkor Ítélhetők meg, ha nemcsak 
néhány mezőgazdasági cikkről van szó, 

’ hanem olyan iparcikkekről is, amelyek
nek egyrészét import útján, más részét 
pedig a hazai termelésből fedezzük. Ez 

i esetben a kísérlet arra a kérdésre is fe
leletet fog adni, hogy a hazai ipar mi
lyen arányú adóvisszatérítósro tarthat 
számot azon cikkek exportálása esetén, 
amelyeket megadózott mellékanyagok 
felhasználásával állított elő.

A készpénzfizotésro kötelezett cégek 
előleg fizetési kötelezettségére vonatkozó, 
tag a pénzügyminiszter teljesítette az 
érdekképviseleteknek azt a kívánságát, 
hogy azok az adózók, akik nem negyed
évenként, hanem havonként akarják a 
forgalmi adót lefizetni, mentesíttessenek 
a havi előlegek befizetése alól. A felek
nek azonban ezt 20.000 korona okmány
bélyeggel ellátott kérvénnyel külön kell 
az Adóügyi Útmutató és Ellenőrző Hi
vataltól kérniök, amely a pénzügymi
niszter utasítása folytán a kérvényeket 
kedvozőcn fogja elintézni.

Miközben a pénzügyminiszter szelíd, 
óhajtó mondatokban arra kéri a banko
kat, hogy csillapítsák éhségüket és mér
sékeljék a kamatuzsorát, a legnagyobb 
lelki nyugalommal írja alá azt a ren
deletet, amely szerint az adó késedelmes 
befizetése esőiére havi 3%, vagyis

évi 36% a késedelmi kamat, 
lóhát olyan súlyos kamatterhet állapit 
meg, aminőt ma már a legeldugottabb 
vidéki, bankok sem mernek felszámítani.

Mitsem változtat, a dolgon az. hogy a 
pénzügyminiszter nem késedelmi kamat
nak, hanem adópótléknak nevezi ezt a 
megterhelést, mert hiszen lényegileg itt 
késedelmi kamatról lehet csak szó.

A mai gazdasági viszonyok között 
ilyen magas kamat teljesen jogosulat
lan s az állam nem járhat elől rossz pél
dával sem a kamatuzsora fokozása te
rén, sem pedig abban a tekintetben, 
hogy miként kell a kamatterhet más el
nevezésbe burkolva fokozni.

Eppeu ezért az Országos Kereskedő .é.s 
Iparos Szövetség felterjesztéssel fordult 
a pénzügyminiszterhez, amelyben a kOD- 
WfJidácjós programból annyira kirívó 
36% os kamatlábnak mérséklését kérte,

A pénzügyminiszter már régebben be
jelentette, hogy az adóügyi adminisztrá
ciónak a népszövetségi főbiztos részéről 
és a parlamenti pártok által is követelt 
egyszerűsítése érdekében

az Adóügyi Útmutató és Ellenőrző 
Hivatal mint önálló szerv megszű

nik.
Az erről szóló rendelkezés a közadók 
kezelésére vonatkozó utasítás keretében 
a hivatalos lap egyik legutóbbi számá
ban jelent meg s bár a rendelet az Adó
ügyi Útmutató Hivatal megszüntetésé
ről kifejezetten nem intézkedik, abból a 
körülményből, hogy a közadók kezelése 
terén ennek a hivatalnak a jövőben már 
szerepo nem lesz, önként következik, 
hogy a hivatal önállósága is meg
szűnik.

Egyes hírlapi közlemények a buda
pesti adófelügyelőségek megszűnéséről 
is hírt adnak azon az alapon, hogy az 
új utasításban ezek a hivatalok sincse
nek megemlítve. Ez téves következtetés, 
mert az utasítás a pénzügyigazgatósá
gokat továbbra is fentartja, már pedig 
Budapesten a pénzügyigazgatóságok 
alatt adófelügyelőhelyetteseket' kell ér
teni, akiknek hatásköre továbbra is 
megmarad. Bizonyos reformokról, neve
zetesen az adóbizottságokkal való szo
rosabb kapcsolatról itt is szó van ugyan, 
de ez a reform még nagyon kezdetleges 
tervezeti stádiumban van.

Magyar Áltaános Hitelbank. A Ma
gyar Általános Hitelbank igazgatósága 
a részvényesek folyó hó 27-én tartandó 
rendkívüli közgyűlésén javasolni fogja, 
hogy a részvényeseknek 4 :1 arányban 
átvételro felajánlandó uj részvények ki
bocsátási ára darabonkint 335.000 koro
nában telquel állapíttassák mgo. az elő
vételi jog pedig f. évi julius 27-től au
gusztus 5-lg bezárólag legyen gyakorol-
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Nem gondoskodik a vámtör- Vasárnap éjjel dolgoztak 
vény végrehajtási utasítása 
a tranzitóhreskedeiemről

a sütőműhelyekben
zf i

A múlt héten jelent meg hosszas ké
sedelem után az új vámtörvény végre
hajtási utasítása, melytől az érdekelt
ség a vámkezelés bürokratikus intéz
kedéseinek enyhítése mellett főképpen 
a tranzitókereskcdelem fejlődési lehető
ségeinek biztosítását remélte. Sajnos, ez 
a reménység nem vált be és az Orszá
gos Kereskedő és Iparos Szövetség leg
utóbb Lédermann Mór elnöklésével tar
tott ülésén elhatározta, hogy a tranzitó- 
kereskedelein biztosítása érdekében a 
végrehajtási utasítás megfelelő módo
sítását fogja kérni.

Az ülés előadója Deményl Aladár dr. 
volt, aki kifejtette, hogy közgazdasági
lag a tranzitóraktárak igazi hivatásuk
nak csak akkor felelnek meg, ha a tran- 
zitóraktárba betárolt árut cserélni le
het ugyanolyan vámtarifatételű de bel
földi gyártmányú árukkal

Az Országos Kereskedő és Iparos Szö
vetség elhatározta, hogy ebben az érte
lemben előterjesztéssel fordul a pénz
ügyminiszterhez.

Reiman Gpila 
és a magyar automobi
lizmus negyedszázados 

jubileuma
Egy negyed évszázaddal ezelőtt 

alapította meg cégét, s vetette meg 
ezzel egyidejűleg a magyar autó
kereskedelemnek s a Magyar Auto
mobil Clubnak alapjait is Reiman 
Gyula, aki már igazgatója volt a 
Belvárosi Takarékpénztárnak, ami
kor éles szemmel és kitűnő előrelá
tással felismerte az automobilizmus 
jövőjét s kiváló képességeivel s 
nagy szaktudásával annak szolgála
tába szegődött. Reiman Gyula kez: 
c|eményezésévcl egy egészen új 
szakma kereskedelmi megszervezé
sét indította meg, s természetes, hogy 
ennek a szakmának ma is vezetője 
és egyesületi elnöke. De egyik köz
tiszteletben álló vezére az egész ma
gyar kereskedelemnek is, mely ke
vés olyan komoly képzettségű, 
alapos műveltségű egyéniséggel di
csekedhet, mint Reiman Gyula.

Reiman Gyulát jubileuma alkal
mával egyébként számosán keresték 
fel üdvözletükkel, igy többek közt 
az OKISz elnöksége is. Az Automo
bilkereskedők Egyesülete pedig 
szeptember havában diszközgyülés 
keretében fogja ünnepelni Reiman 
Gyula s vele együtt a magyar auto
mobilizmus jubileumát.

Mint ismeretes, a pékmesterek és 
pékmunkások között még mindég 
nem jött létre a megegyezés a vasári 
napi munkaszünetre vonatkozólag 
és hetek óta állandóan nyílt kérdés, 
hogy hétfőn reggel kap-e friss sü
teményt a főváros közönsége. A 
munkaadók felfogása nem egységen

napi éjszakára felfüggeszti és igy 
azt egy héttel kitolja.

Ennek következtében ma éjjel 
dolgoztak a pékműhelyek és

hétfőn rcaael lesz mén friss pék
sütemény.

a vasárnapi munkaszünet kérdésé-:A továbbiakra vonatkozólag a ké
ben, s nagyrészük hajlandó ebben reskedelmi miniszter által csütör- 
az ügyben méltányos megállapodást ' tökre egybehívott ankét fog .végle- 
létesíteni. Éppen erre való tekintet- gesen határozni, a pékmunkásság- 
iel elhatározta a sütőmunkások : nak ott elfoglalandó álláspontja fe- 
szervozőbizottsága, hogy már régeb- ' iől pedig a szervezőbizottságnak ma 
ben meghozott határozatát a vasár- I délutánra összehívott ülése dönt

Hogyan játszotta ki a főváros 
a szorzószám íeszálíitását

Hétmillióba kerül a kereskedőknek a tagsági kötelékbe való 
felvétel — A luxusautók, magánfogatok kedvezőbb elbánás* 

bán részesülnek, mint a taxik és bérkocsik

» sri

tebb egységár is legalább 95%-a a való
ságos aranyparitásnak.

A községi kötelékbe való felvétel dija 
1,700.000 K, illetőségi bizonyítvány 340.000 
K, külföldi honos részére a községi köte
lékbe való felvétel kilátásba helyezése 
2,380.000 K, örökbefogadás utáni honosí
tás dija 3,060.000 K, szakképzettséget 
nem igénylő vállalkozással, áruk vételé
vel, eladásával, közvetítésével foglalko
zók (kereskedők, ügynökök) részére a 
községi kötelékbe való felvétel kilátásba 
helyezése 6,800.000 K, azoknál a külföldi
eknél, akik az ország területén születtek 
s állandóan itt laknak 2,040.000 K, vissza - 
honositást kérők részére a községi köte
lékbe való felvétel kilátásba helyezése 
1,370.000 K,

A közlekedési adó egyfogatu bérkocsi
nál havi 119.000, kétfogatu bérkocsinál 
187.000 K. Bérautók lóerőnkint és éven- 
kint 595.000 K. közlekedési adót tartoz
nak fizetni. Hogy ezek a súlyos adók 
mennyire megdrágítják a közlekedési 
eszközök tarifáját, azt maga a polgár
ság tudja a legjobban. Érdekes azonban, 
hogy azok, akik luxusból tartanak foga
tot, autót, azok kiváltságos elbánásban 
részesülnek a fővárosnál, mert sokkal 
kevesebb adót kell fizetniük, mint a sze
gény, kipusztulóban levő fiakerosoknak, 
konflisoknak, vagy a konkurenciától 
sínylődő bérautósoknak. Akinek pél
dául egy gumirádlis egy fogatú ja van 
úri kedvtelésére, az csak 102.000 korona 
adót fizet havonta. Aki pedig magán- 
fiakorén naponta végigrobog a Stefá
nián, csak 170.000 K-t Még jobb dolguk 
van az autótulajdonosoknak, akiket isten 
tudja, mi okból, rendkívül méltányos el
bánásban részesít a főváros. Mert az uj 
közlekedési adótaiila szerint a 10 lóerős 
magánautó évenkint és lóerőnkint 255.000, 
a 20 lóerős 340.000, a 30 lóerős 425.000, a 
30 lóerőn felüli autó pedig 510.000 korona 
adót fizet évenkint és lóerőnkint. Ám

Előállott tehát az a helyzet, hogy egyes I miért kell egy kis autótaxinak kétszer 
árak és illetékek jelenlog az aranypari- annj/if fizetni, mint a kis luxusautó mii- 
tás 120%-án vannak, de a legmérsékel- | liárdos tulajdonosának?

A főváros antiszociális, polgárellenes 
cselekedeteire legjellemzőbb az az intéz
kedés, amelyet most, a szorzószám leszál
lításával kapcsolatban hajtottak végre a 
városházán. Az egész ország lakossága 
hónapok óta elkeseredetten harcol és 
követeli, hogy szállítsák le a teljesen 
igazságtalan és súlyos terheket jelentő 
szorzószámot a viszonyoknak és a tény
leges értéknek megfelelően. A minden 
oldalról jövő nyomás következtében vé
gül a kormány elhatározta, hogy julius 
1-től 14.500-ra szállítja le a szorzószámot, 
de mire ez az elhatározás életbelépett, a 
tényleges aranyérték megint néhány 
száz koronával alábbszállt. Ez azonban 
már nem jelentett volna nagy veszedel
met, hiszen a polgárok úgy vélték, hogy 
ezentúl minden aranykoronánál 2500 pa- 
piiíkoronát fognak: megtakarítani. De a 
főváros is résen volt és a Nádorkert 
ügyéből ismeretes gyorsasággal gondos
kodott arról, hogy polgárai ne soká ör
vendezhessenek eme hiedelmüknek. Elő
ször arra gondoltak a város urai, hogy

a jelenleg az aranyparitás 75%-án 
álló egységárakat és Illetékeket fel
emelik a 100%-os arany paritásra ** 
akkor veszteség nélkül számíthatják 
át az árakat a 14.500-as szorzószám

mal paplrkoronára.

Kiderült azonban, hogy a legtöbb illeték, 
adó és vám már eddig is elérte a 100%-os 
aranyparitást, ezek emelése tehát nem 
lehetséges, viszont ha új szorzószámmal 
számítják majd át papirkoronára ezeket 
a tételeket, kevesebb lesz a bevétel. Erre 
a főváros „lemondott" az árak arany
paritásra való emeléséről, ehelyett azon
ban

az egész vonalon megszüntette az 
aranyban való számítást és a 17.000- 
szeres szorzószám alapján papirkoro
nában flxirozta az összes egységára
kat, adókat, illetékeket, vámokat, stb.

A Budapest— Warnsdorfi 
Pamutszövőgyár R.-Társ. 
egyedárusítói lerakala. 
Budapest V, Zrínyi ucca 15 48

Dl rendszer i posta
csomagok feioMnái
A leepités mai korszakában, ami

dőn a kereskedelmi vállalatok csak 
annyi alkalmazottat tartanak 
““ennyi ,a , vevők' kiszolgálására 
nelkulozlietetlenul szükséges. Bok
szon okoz gondot és bosszúságot a 
vállalatoknak a postacsomagok fel
adásánál tapasztalható torlódás’ 
amely miatt egy-egy alkalmazott 
egesz delelottöket kénytelen a posta
hivatalokban való ácsorgással eltöl
teni.

Az ebből eredő felesleges gazdasá
gi károsodás elkerülése céljából a 
postaigazgatóság megengedte a 
Friedrich és Kormos postacsomag- 
szállitási vállalatoknak, hogy Szere
ssen iitcoa 21. szám alatti telepén 
gyűjtőhelyet létesíthessen. A cég a 
vállalatok által megjelölt, vagy te- 
lefónön kitűzött időben pontosan el
viteti a vállalatok telepéből a posta
csomagokat, s ezé£t darabonként' 
súlyra való tekintet nélkül 1000 ko
ronát számit fel.

Kiadja:
Á „Hétfdi Napló** lapkladővállalat

láz OKISz közleményeit Szarka István dr. 
szerkeszti

Nincs többé gond a posta
csomagokkal, mert a

FRIEDRICH ÉS KORMOS 
postaesomagszállltóst vállalat 
Szereesen ucca 21. Tel. 33-26 

naponkint ahditiliidUttla 
el a csomagokat súlyra való te
kintet nélkül (irtonként 1000 koronáért

Beck Vilmos és Fiai
flyapJ«Arugy*ral

Bécs VI,

Gr«M — Meserlteeh 
Bmerieh Bitó Hnmpoles

Holczer Viktor, Budapest
4ksseri**, arany- 4* csUstmOvM

Gyár éo raktár? IV, Karoly kBrút IQ (félem.)
Villamos erőre berendezve. Készít mindenféle 
ékszer-, arany- és ezürtmunkát, alakítást és javi- 
ást Állandó raktár mindennemű ékszer, arany-, 
ezüstárukban és órákban. Telefónszám: 116—24

Pártos. Grosz és Tsa
V,Erzsébet-tér 19. Nagy választék: Libéria, rendőr
ségi tűzoltó, kOzszallitási és kocsiposztokban

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Neustadt an dér Tafolfickte
1. B. Jungbuuzlau 1. B. 

Kratzau L B. Dalowitz L B.
vezérképviselete Magyarország számira

Béos, Zelinkagassó 4

SZÖVET-ÉS „ 
MUNKARUHÁK 1 
GuTMANNJ^Tsa® 
BUDAPEST. ifÁlU)C7 I -ÚT 16

Fogaszat-dentist 
!
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MARFAI ARTÚR

weisz sAndor és róna
Posztó- és bélésárunagykereokedés Budapest, 
V. MerUlat, Arany János utca a a. saécn

Büohler Zaigmond és Társa, Budapest
Oyors-, teher- és gyüjtőforgalmak

TELEPEK:
Wien, I., Biborstrasse 8 — Brün, Da- 
vádolni 6. — Wamsdorf, CarlWagner- 

strasse

GROSZ ADOLFWARENHAUS |Q£||
Deutsch Mér és Fiai m, hariahii>ferstrrsse 85-B7

Vilmos császár ut 6 85Vilmos császár ut 6 85

Férfi-, fiú- és gyermekruhagyár. Szörmc- 
irugyár. Posztó- és bélcsáruk nagyban • SDIilOESTES, RllililGSTES KAUFHAUSZ WIEN

Posztó és közműire 
nagykereskedése 
Budapest, V, kerület 
Vilmos császár út 12

Telefonnám 110—40.
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