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A milliós bankjegy hamisítóit 
kinyomozta a rendőrség

A hamis pénzek eáy alföldi városbél kerüllek
Szombaton délelőtt a főkapitány

ságot értesítette a Kereskedelmi 
Bank, hogy a milliós címletű állam
jegyek között három hamisítványt 
találtak. Szathmáru Róbert fel
ügyelő azonnal megvizsgálta a ha
mis bankjegyeket, bemutatta Laky 
Lajos dctektivfőnöknek és megálla
pították, hogy

a bankjegyek igen kezdetleges 
hamisítványok.

A milliósok Deútsch Ernő és Gá
bor. textiláru eég gróf Tisza István 
Uccai központjából került a bankba, 
a p&izkBteget pedig Simon Rozsé a 
tisztviselője vitte a bank pénztárá
hoz.

Az erélyes apparatflssal meg
indult nyóMozás megállapította, 
hogy

a pénz egyik, a déli határszélen 

Petrichevich 927 szótöbbséggel 
győzött Hatvanban

A választóknak alig fele szavazott le

fekvő alföldi városkából került 
a cég birtokába.

Vasárnap délelőtt a hamis cimlete- 
ket átvitték az államjegy nyom
dába. ahol a szakértők bevonásával 
megállapították, hogy

a hamisítók lefotografáiták a 
milliós bankjegyeket, a fotográ
fiáról klisét készítettek és igy 
sokszorosították a bankjegyet,

A hamisítvány azonban primitív, 
mert sem a papiros, sem a valódi 
milliós kellemos zöld színe nem ha
sonlatos az eredetihez.

A papiros durvább, a szín élénk 
és feltűnő zöld.

A legfontosabb azonban, hogy
a hamisítványon semmiféle szá

mozás nincs. 

tehát az első pillantásra megálla
pítható a liamisitáa.

Laka detektivfőnök intézkedésére 
a Szathrruírii csoport hár.om tagja 
el is utazott, mert a

rendőrség már ismer! a tettese
ket.

A vasárnapi nap folyamán újabb 
nyomok merültek fel, amelyek a 
rendőrséget megerősítették feltevé
sében. Megtíllapitötták, hogy Simon 
Rezsőnek kétségen kívül semmi 
köze az ügyhöz csupán véletlen sze
replője.

Ellenben egészen kétségtelen az, 
hogy egy

régebben ártalmatlanná tett ha- 
misitóbanda tagjai hozták for
galomba néhány darabot, amit 

el tudtak rejteni.
Annakidején ugyanis a rendőrség 

szétugtaszioífe a társaságot, amely 
a milliós bankjegy kliséiét elhéxzt- 
tette. Ezt is lefoglalták okkor és ti 
hamisítók

nem is tudták befejezni a mil
liósok hamisítását, mert éppen 
akkor csípték el őket, amikor 
számozógépet akartak besze

rezni. 4
ügylátszik a vróbaleirónaiokat béta, 
tök most forgalomba, „ amelyalj 
azonban egészen primitívek és a k3» 
zönségnek — ha elővigyázatos —. 
nincs oka megijedni. i

A milliós államsjegyek ugyanig 
Olyan komplikált eljárással készül*  
nek, hogy igen nagy apparátus kel-, 
lőne a jó hamisításhoz. Ez pedig 
olyan drága gépeket és berendezési 
igényelne, amihez rendkívül nagyi 
tőke kellene.

Bella Andor, r

Hatvan, augusztus 9.
i lietföi Napló kiküldött munkatársá

tól.) Vasárnap reggel nyolc órakor kéz- 
dödött a hatvani választókerületben a 
harc a mandátumért. A választási agi
táció szombaton délután ét este érte el 
tetőpontját, annak ellenére, hogy névess 
hatvani rendőrkapitány két nappal az
előtt kiadott rendeletébenkitoloncolás
sal fenyegette azokat, akik, agitálnak. 
Szombaton eeto Hatvanba érkezett Zsi
linszky Endre, aki nyomban «'''>•« 
Arkangyallal autóba fiit és a falvakba 
sietett.

A fajvédők minden reménye a Mjvafc- 
bán volt. Késő éjszakáig Járták a f“'™: 
kát. Bánit páter mindenhol az autó koré 
orjiljtötte híveit és arra hívta fel a. pa 
rasztaágot, hogy minden módon 
lyozzák meg azt, hogy a népjóléti állam
titkár hívei leszavazzanak.

Petrichevich-Horváth Emil báró Pa- 
tacsi Dénes, Nánássy Andor, Kurta P. 
András kíséretében járta be este< a üdé
ket és nagy nyugtalansággal néztek a

A tolvak hangulata inkább a 
jelöltje ellen nyilvánult meg a ennek 
tulajdonítható, hogy

kát párt tárgyalásokba ’»csí^“' 
ott szombat este — Bndaházy visz- 

fizalépéséröl.
A fajvédők szerint a Perichevieh^irt 

azt a, ajánlatot tette hogy BttdaMiy 
visszalépése Hetén 

kétmilliárd koronát és Bt mandátu
mot juttatnak a fajvédöpártnak az 
általános választásokon, továbbá sza

nálják a „Szózaf-ot.
Ezekkel a hírekkel szemben a Hor- 

váth-pártban azt mondották munkatár
sunknak, hogy

Bőnls páter Jött ezzel az ajánlattal 
a Horváth-párthoz.

'Az azonban kétségtelen, hogy ebben 
az irányban

tárgyalások folytak és elsősorban 
Gömbös Gyula miatt hiúsultak meg, 

aki emiatt élesen össze is veszett Bénié 
páterrel és Zsilinszky Endrével.

Vasárnap reggel csendesen ébredt 
Hatvan. A kópvisolők legnagyobb része 
kiment a faluba, hogy ellenőrizze a vá
lasztást éa hogy lelkesedést ontson 
híveikbe.

Gömbös Gyula Ecsóden, Lendvai Ist- 
ván Horton, Eckhardt Tibor Vámos- 
gyürkön és Atkáron. Zsirkay János 
Csíny községben, Zsilinszky Endre 
Bőnls páterrel Hatvanban dolgoztak.

Budaházy Miklós kora reggeltől több- 
ször járta be autón az egész kei illetet.

Az egynégespárt
Atkárra és Vámosgyörkre Bokoré- 
nátkal Szabd Istvánt, Csányba Künn 
p Andrást, Hortra NáníM£ ónJ”r,j 
Kesédre Bartoa János .nepvleeiet 

küldte ki. 

lóra után ki akarta tűzni a zárórái 
annak ellenére, hogy még sorban álltak 
a községháza előtt a szavazni akaró 
gazdák. Zsirkay János tiltakozott és így 
Csányban 3 órakor zárták le a szavai 
zást. Állítólag még igy is mintegy 30U 
Budaházy választót rekesztettek ki d 
szavazásból.

A többi faluban rendben folyt a ssa< 
vazás. Atkáron és Vámosgyörkön 2 őrá 
után, Egyeden 3 órakor zárták la a sza*  
vazást.

Három órakor, amikor a Horváth4 
párt kiadta jelentését, amely szerint 
Petrichevich-Horváth Emilre 2197, Bu
daházy Miklósra pedig 1370 szavazatot 
adtak le, addig teljesen elcsüggedtek a 
fajvédő-pártban. Bndaházy Miklós, Zsi
linszky Endrével fejvesztetten rohantak 
egyik szavazókéiységböl a másikba. Vi
téz Dánér Béla, aki szintén vasárnap 
érkezett Hatvanba, az utolsó pillanat
ban is befolyásolni próbálta a választó
kat.

Ring Gyula választási 
kiutasította vitéz Dánér 

lyiségböl.
Ugyancsak Ring Gyula 

nők utasította ki a " 
levő szavazóhelységből 
LtÁsztóf te.

Délután Vi5 óra után futottak be a 
községházára a választási elnökhöz a 
fontos jelentések a falvakban leadott 
szavazásokról, öt órakor tudta meg a 
vidéki eredményeket. Ezek szerint:

Horváth Emilre Csányban 170, Bör
tön 2M. Ecseden 93Ó, Atkáron 128, 
Vámosgyörkön 180, Bndaházy Mik
lósra pedig Csányban 315. Horton 
148, Ecseden 198. Atkáron 98, Vámos

györkön 93 szavazatot adtak le.
Ka az első hitelew eredmény percei 

alatt elterjedt Hatvan uccáln.

Hatvanba egyébként a délelőtt folya
mán több cgységcspárti képviselő érke
zett Petrichevich társaságában.

Délelőtt 9 órakor már izgatott volt a 
hangulat a kerület székhelyén. Az ur
nák elé hatalmas tömegben sorakoztak 
fel a választók, akiket ötösével enged
tek be a szavazóhelyiségbe.

Az első eredmény:
11 óra után teljesen bizonytalan volt 

a helyzet. A fajvédők oédulákat sz.rtak 
széjjel, amolyben azt állították, hogy 
Bndaházy 550 szavazattal vezet. Később 
Bonis arkanygynl aláírásával újabb 
röpcédulákat osztogattak, amely többek 
között ezeket tartalmazta:

Isten számon fogja kérni Tőletek 
sáfárkodástokat és azt az órát, ami- 
kor önző erőszakkal álltatok a saját 
fajotok boldoguló' ért küzdők elébe.
Délben 12 órakor a következő helyzet

adták ki:
Horváth Emil báró 475. Bndaházy 

Miklós 147 szavazatott kapott.
Délután autón bejártam a választó

kerület. valamennyi községét. Hort. köz- 
ségben Lendvai István elkeseredetten 
tárgyalt a szavazatszedő-bizottság elnö
kével, aki 12 óra után 10 perccel ki
húzta a félórát és igy a fajvédők sze
rint 500 választó esett el a szavazástól.

(hányban többségben voltak Buda- 
házy választói, 'A. bteotteég elnöke 12

olnök erro
Bélát a he-

választási el-
Polgári Körben

Budavári
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Badaházyék ekkor már nem mutat- 
koztak az uccákon, tudták, hogy el
vesztették a csatát, mert Hatvanban 
félóra alatt nem érhetik el Horváth 

szavazatait.
)t órakor zárták lo Hatvanban a 

rzavázáét és fél hat órakor már Ring 
Byula kihirdette a pontos eredményt.

K szerint
7331 választó közül leszavazott 
3801, ebből l’etrlchevleh-Horváth 
Emil báró 2864, Budaházy Miklós 
1437 szavazatot kapott. Hatvan nj

képvlsclője tehát a népjóléti állam, 
titkár lett 927 szótöbbséggel.

A választás eredményét Ring Gyula 
este 7 órakor hirdette ki. A község
házáról, ugyanakkor adta át a mandá
tumot Petrichevioh- Horváth Emilnek, 
aki meleg szavakkal mondott köszöno- 
tet.

Az üdvözlő beszédet néha-néha éljen 
kiáltások szakították meg, de nem egy
szer ez az éljen a lemaradt fajvédő je
löltnek szólt...

Nadányi Pál-

Embert öli, mert nem lűrhette 
a más jókedvét

Emberhalál a Frangepán utcában
A budapesti büntetőtörvényszék 

szünet! tanácsa előtt szokatlan eset 
történt a napokban. Az ügyész ha
lált okozó súlyos testi sértéssel vá
dolta Burnyovszky Ferenc cserepes- 
munkásí. A főtárgyai ásod azonban 
olyan adatok merültek fel, hogy az 
ügyész vádját súlyosbította s szán
dékos emberölés bűntettére minősí
tette át.

Burnyovszky Ferenc a múlt ev áp
rilisának egyik vasárnapján epy 
Potyák András nevű gyári munkás
sal mulatozott egyik Frangepán uc
cai korcsmában. Meglehetősen illu- 
minált állapotban hagyta el a két 
barát a korcsmát. Egyszerre szembe
jött velük egy ismeretlen fiatalem
ber. A vád szerint Burnyovszky 
belekötött az ismeretlenbe, kit hasba- 
szttri. A megszűrt ember, akit Bá
bákéi Mihálynak hívtak, belehalt se
beibe. Ezért Burnyocszkyt halált 
okozó súlyos testi sértés bűntettével 
vádolta meg az ügyészség*

A főtárgyaláson Burnyovszky az
zal védekezett, hogy Babakri ittasan 
belé.ió kötött s ö csak önvédelemből

szúrta le.
A tanuk azonban egészón másként 

adták elő az esetet. Eszerint a sze
rencsétlen Babait rí csakugyan nem 
lehetett józan, mert feltűnően jóked
vű volt és hangosan énekelve haladt 
a Frangepán uccun. Ez hozta dübe 
Burnyovszkyt, aki e szavakkal döfte 
belé a kést:

— Majd megtanítalak én az uceán 
énekelni!

Az orvosszakértők szerint a Baba- 
kri holttestén talált sebek irányából 
arra lehet következtetni, hogy Bur
nyovszky egyenesen meg akarta ölni 
Babakrit. t

Az ügyész vádbeszédében a tanuk 
és az orvosszakértő vallomása alap
ján

Burnyovszky Ferenccel széniben 
módosította a vádat és szándékos 
emberölés büntette elmén kérte 

szigorú megbüntetését.
A védő kérésére a bíróság erre a 

főtárgyalást elnapolta .<? elrendelte a 
vizsgálat kiegészítését az ni vád irá
nyában.

eja a Gajcsi? — az urifiú
ourslli dobogójáról autón pille haza fiát egy oezérigazgató felesége

bzinhely: a népies örömök tanyája, a 
vurstli. Forró vasárnap délután, A mu
tatványos bódék előtt perkálszoknyás 
cselédlányok, pubifrizű-ás kacér szoba
cicák és deli lovagjai! szájtútva bámul
ják a világ ezer csodáját, amit dirckt 
az ö kedvükért hoztak a tengerentúlról 
a ligetbe. Az egyik bódénál éppen a 
„párád" van. A bóhoc*  befejezte a vurstli 
kulturáltságát dokumentáló kupióit, elő
kerültek a látványosságok: a bilincstörő 
nő, a szuggerátor, a tüzevő fakir, Maud 
a csodanő, eléjük állott egy intelligens
képű kikáltó és belekezdett a sablónos 
mondókába*.

— Mai egész nap tartó díszelőadásun
kon látható...

Hirtelen ijedt arcon! elhallgatott, dül-

' Meinl-kávé
6, 10,18 ós 20 kg os postacsomagokat 

vidékre bórmontvo küldünk !

(kivéve rizs és cukor után)

i ledt szemekkel néz a közönségre és egy 
■ merész mozdulattal leugrott a pódium- 
i ról s el akart tűnni.

Ezalatt cgv fekete selyemruhás idő
sebb urinő áttörte a közönség sorfalát 

; megragadta a menekülő kikiáltó ka- 
. bátját és rákiáltott:

— Lajos! Hát megint idekertíltélf 
És erős felháborodásának egy hatal

mas pofonnal ad nyomatékosabb kife
jezés'. ...

Óriási riadalom támadt. Nagy ember- 
gyürü vette őket körül, mindenki látni 
akarta a várható további pofonokat. So
kan azt hitték, hogy ez is az attrakció
hoz tartozik és elragadtatással tapsoltak 
a nem mindennapos látványosságnak. 
A sóvárogva várt pofonok azonban el
maradtak, helyette parancsoló hangön 
megszólalt az anya:

— Indulj előre! Velem jössz!
A kikiáltó lehorgasztott fejjel megin

dult, mögötte a katonás nő. Százakra 
menő tömeg kisérte őket, mely gúnyos 
kacagással csúfolta az ifjút. AvoltSzik- 
szay-féle Kis Színkör helyén megálltak. 
Csukott autó várja itt őket. A soffőr ki
nyitotta az ajtót, a hölgy betuszkolta a 
szopegő fiatalembert, majd ő is. beszállt 
és a publikum hrthotája közben elrobog
tak.

A mutatványos bódénál aztán kiderült, 
hogy a passzionátUs kikiáltó egyik leg
nagyobb faipari vállalatunk igazgatójá
nak a fia.

— Ja, a Lajcsi — mondja az egyik ki- < 
kiáltó — úri fl.ii az. Sokszor megszökött . 
már hazulról, nem tetszett neki nz úri 1 
élet, visszavágyódik idő közénk. Több- ’ 
szőr visfzavittck már, de nem használ 1 
semmit, újból megszökik. Mi nagyon 1 
szeretjük, mert kitűnő „parádot" csinál.

— Éppen olyan, mint én. Télen nyom
dász vagyok, de ha a tavaszt érzem, nem 
bírok dolgozni. Vágyom ide ki a vurstli*  
ha- ősszel vissza megyek a nyomdába és i 
dolgozom jövő tavaszig. <

Pártaíakítás sikkasztással, 
rágalmazással, becsületsértéssel

Bűnügyi és polgári perek kusza szövedéke
Érdekes politikai hátterű rágalmazás! 

pert tárgyal hétfőn a budapesti bün
tető járásbíróságon Brenner járásbiró, 
A vádjott Erdélyi Lajos dr. budapesti 
Ügyvéd, a sértett ég főmagánvádló pe
dig Rupert Rezső dr. nemzetgyűlési 
képviselő.

Mintegy félévvel ezelőtt a hatodik 
kerületben Erdélyi Lajos dr. vezetésé
vel szervezkedni kezdett egy kis cso
port, amely a Kossuth-párt nevét vetto 
fel, anélkül, hogy az országos Kossuth- 
párt vezetőségével érintkezést keresett 
volna. A szervezkedő csoport hamaro
san szdzhU8gmillió koronáért megvette 
Erdélyi feleségének lakását s ott beren
dezkedett a „púríéletre". Ezt azzal kezd
ték, hogy alkalmazottakat vettek fel 
óvadékkal. Ezek az óvadékpén.ek azon
ban csakhamar eltűntek s eltűnésüket 
nyomon követték a büntető feljelentések 
a pártszervezet egyes vezetői ellen. A 
rendőrség megindította h nyomozást s 
a büntető eljárás aktái még a mai na
pig sincsenek lezárva.

A pénzecskéjüket féltő emberek eköz
ben rohantak az országos páTt elnöké
hez. Rupert Rezsőhöz is, aki most már 
kénytelen volt tudomást venni a dalnok- 
uccai szervezkedésről.

Rupert elsősorban a szervezkedés 
vezetője, Erdélyi Lajos dr. ellen fór- 
dúlt, aki mód nélkül megneheztelt 

ezért Rupertre
és először segédeket küldött hozzá 
Weinberger Ármin dr. és Bálint Pál dr. 
budapesti ügyvédek személyében, hogy 
lovagias elégtételt kérjenek a gyanúsí
tásért. Rupert Kollmann Dezső dr. és 
Balogh Béla dr. ügyvédeket nevezte 
meg, akik közölték Erdélyi megbizottai- 
val, hogy felük szerint ez az ügy bűn
vádi eljárás elé tartozik, nem pedig lo
vagias útra.

Erre Erdélyi haragja csak fokozódott, 
üton-utfélen sértésekkel halmozta el 
Rupertet, aki egy-két ilyen kirohanás
ról végül is tudomást szerzett. így áp
rilis vége táján Erdélyi többek előtt ezt . 
a 'kijelentést tette:
- Ez a Rupert engem egy levélben 
óvadékjjkkasztónak^ . nevez. Ezt -is - 
csak Rupert Rezső.' ez a politikai 
stréber, ez a gazember, bitang teszi. { 
Augusztus 20-án ugyancsak nagyobb, < 

jobbára ügyvédekből álló társaságban 
ezt mondta Erdélyi Barakonyi Jenő dr. 1 
budapesti ügyvédnek:

Kijelenteni, Iiojy Rupert mz 
ember, akit Léderer mellé kellen 

felakasztani.
1 Azt, hogy gazember, már hat emberrel 

megüzentem neki é« feljogosítom önt 
hogy ezt a kijelentésemet tudomására 
hozza.

Mikor Rupert ezekről értesült fel- 
jelentette Erdélyit hdromrendbeli 'durva 
becsületsértés miatt. Feljelentésében igy 
beszéli el az előzményeket Rupert:

— Szegény emberek ejpanaszolták 
hogy tőlük dr. Erdélyi Lajog több- 
milljó kauciót vett fel azzal, hogy 
Őket a VI. kér. pártszervezetben al
kalmazza. De ebből nem lett semmi, 
a kauciót nem fizeti vissza, az csak 
arra kellett neki, hogy py módon az 
ő megtévesztésükkel pénzhez jusson. 
Ez ellen nekem, mint az Országos 
Függetlenségi Párt ezidöszerinti elnö
kének, erélyesen közbe kellett lépnem. 
Meg kellett szüntetnem a Kossuth- 
párt nevével való visszaélést és hozzá 
kellett segítenem a károsult kisembe
reket, hogy pénzüket visszakapják, 
Innen származik Erdélyi Lajos dühe 
ellenem.
A becsületsértési per folyamán a fel

jelentést felolvasták, mire Erdélyi rá
galmazás címén viszonvádat emelt Ru
pert ellen.

Ezen a becsületsértési peren kívül 
azonban meg a perek egész légiója fo
lyik ezzel az üggyel i-mesolatban. 
Egyik ilyen polgári ügy tárgyalásán, 
amelyen Rupert jelen sem volt g amely
hez semmi köze sem volt egyébként, Er
délyi Lajos dr. m.nden apropos jajélkfil 
kijelentette:

— Rupert, az a kommunista-elnöki
Mikor Rupert ellenfele újabb táma

dásáról értesült, most már
rágalmazás vétsége elmén tett njabb 

feljelentést Erdélyi éllen.
Ezt az ügyet tárgyalja hétfőn Brenner 

járásbiró. Hír szerint Erdélyi bizonyí
tani akarja, hogy Rupert tényleg kom
munista, Rupert a nyitást míndeó 
valószínűség szerint vem fogja ellenezni 
»*  igy módjában lesz politikai ellenfelei
nek, hogy múltját kiteregették. Ezzel 
szemben az is valószínű, hogy Rupert 
ellenfelének politikai múltjáról is less 
szó, amiről pedig egy nemrégiben lezaj
lott politikai sajtóper alkalmával Kú
pért igen súlyos kijelentéseket tett.

A jövedelmező szemét
A lágymányosi tavat betömik az elégetett szemét salakjából 

Szemétégetőtelep épül Budapesten
A közelmúlt napokban tartották meg 

Essenben a középeurópai államok a 
szokásos köztisztasági kongresszust, 
amelyen a főváros képviseletében Édes 
Endre tanácsnok és Szondi Árpád fő
jegyző vettok részt. Édes Endre tanács
nok most tért vissza a kongresszusról és 
elmondotta tudósítónk előtt tapasztala
tait, úgyszintén azokat az ujitáspkat, 
amelyeket a köztisztaság terén, Közép- 
európa nagyvárosaiban. Becsben, Essen
ben, Kölnben, Amszterdamban és más 
városokban észlelt. Különösen az utak 
portalanítását, a szemét fuvar ozást. a 
szemétégetést tanulmányozták a főváros 
képviselői a külföldön és ezek a kérdé
sek alkották az esseni kongresszus leg
főbb problémáit is. Az utak portalaní
tása különösen Bécsben elsőrangú és 
messze fölülmúlja nemcsak Budapest, de 
rt többi városok e téren végzett munká
ját. A szemétfuvarozást különösen a 
német városokban végzik modern, higié
nikus eszközökkel. A néipet városokban 
nem létezik, hogy a szemét bűze, pora 
megfertőzze a levegőt, mert

a szemetet autómat ikusan xáródú ha
talmas tartályokban gyűjtik ax 

egyes házakban,
ahonnan a szemétszállító autók olymó
don szállítják el a szemetet, hogy

egyetlen porszem som hull ki az át
rakásnál.

Mindent automatikus eszközökkel vé
geznek és a szemétszállítás nemcsak 
gyorsabb, higienikusabb, hanem

sokkal olcsóbb is, mint nálunk.
Amszterdamban viszont a szemetet 

elégetik és a telepen 35 hatalmas ke
mencében végzdk a szemét elégetését. A 
városnak ez külön jövedelmi forrást 
nyújt, mert az égetés folytán kelotkczctt 

gőzerőt eladják az elektromos mü
veknek,

az égetésből visszamaradó salakból ps- 
dig útburkolásra szolgáló

köveket, téglákat préselnek. 
amelyeket jó pénzért adnak el.

Édes Endre tanácsnok már javasliilot 
is készített, amelyben Budapesten is ter
vezi egy ehhez hasonló szemétégető tele’1 
építését. A terv szerint

a telep a Lágymányoson épülne 
a salakkal a lágymányosi tavat töm 

nék be.
amelynek befedését már régeu tervezik. 

Itt említjük meg, hogy a főváros meg
hívására

1926 nyarán a középeurópai köttisz- 
tasági kongresszus Budapesten tartja 

üléseit.

MATTÉI NE poloskáit kiírtja
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Beniczky Ödön
szerdán kiszabadula fogházból

Zborau Miklós dr. és Vajda Ödön 
Hr., Beniczky Ödön védői, az elmúlt 
héten illetékes helyen benyújtották 
szt a kérésüket, hogy a törvényszék 
helyezze szabadlábra Beniczky 
Ödönt és óvadékul százmillió koro
nát ajánlottak fel.

Ebben az ügyijén megkérdeztük 
Seniczky Ödön védőjét

ZBOHAY MIKLÓS.

Akasztottak-e 
az angyalföldi tébolydában?

Dr. Nyéki Károly igazgatóhelyettea, 
nyilatkozik a Héfői Naplónak

Egyik délután megjelenő lap, va-1 megindítottam.
’  • íívzlrtaí í □□ inlnnf. A lncrrs-ról tta

volt országgyűlési képviselőt, aki 
Beniczky Ödönnek néppárti képvi
selőtársa volt Zboray Miklós kije
lentette a Hétfői Napló munkatár
sának, hogy

hivatalos formában mér nem 
kapott ugyan értesítést Beniczky 
Ödön szabadlábrahelyezéséről, 
bízik azonban a kérés elintézé

sében.

A legerélvesebbeu tiltakozom 
azonban az ellen, hogy

a cikkben közölt akasztás meg
felelne a valóságnak.

Ez a női beteg súlyos idegbajos, 
akin több Ízben töt ki a hisztérikus 
roham.

Tény az, hogy
egyik ilyen rohama alkalmával, 
amikor mellpakolást alkalmaz
tunk. a nyakához ért kötés a 

nyakát felhorzsolta.

sárnapi számában tudósítás jelent 
meg az angyalföldi állami téboly
dában történt botrányos esetekről. 

A cikk megvádolta a tébolyda ve
zetőségét. orvosait és ápolóit, hogy 
a betegekkel durván bántak, egyik 
beteget felakasztották, a másiknak 
lábát törték.

A tudostitás általános meglepe
tést keltett és éppen ezért felkeres
tük dr. Nyéki Károlyt, az angyal
földi állami tébolyda igazgatóhe
lyettes főorvosát, aki az állami té
bolydát, valamint a személyét ért 
támadásokról a következőkben nyi
latkozott: ,

— Soha nem szerepeltem a nyilvá
nosság előtt és csak a betegeimnek 
tőrödé Orvos voltam s vagyok es 
leszek is s ezért fájdalmas., hogy 
éppen engem ért ez a támadás. Itl- 
dom, hogy az adatokat a taniadó 
tikkhez ki szolgáltatta.

Dr. Oravetz György elmeorvos 
ur. aki míg a tébolyda rendes 
orvosa volt, sem átallott a az 
Igazgatóságot állandóan tá

madni.
i kollegiális szeretőiét megbontani 
t miután a tébolydában viselt tiszt- 
légéről lemondott, ügylatszik ok- 
télküli fenyegetődzését igy kivonja 
beváltani. Mindenesetre furcsalom, 
hogy egy orvos, akinek _a tébolydá
hoz már semmi köze nincs, orvosi 
izolgálatot ott nem teljesít, de a 
bentlakás előnyét még mindég el
veti. nem röstelli ilyen körülmé
nyek között ilyen eszközökkel te- 
madni volt kollegáit es tébolyda 
vezetőségét.

Az igazság az, hogy
a cikkben említett ápoló a meg
engedett szigorú elbánás hatá
rát túllépve Singer Mpottal 

szemben durván viselkedett.
Igaz viszont az is, hogy Siwer• Sí
pét egy rendkívül súlyos idegbeteg, 
akin pillanatok alatt ki tora ro- 
haml ha kérése akar 3°®°®,az’ akar 
néni, azonnal nem teljesítik.

Mikor László Sándor a Cigarettát 
nem akarta neki atadni. amit az 
tőle kért, rátámadt

Az ápoló védekezett majd ener
gikus módon megfékezte a bete 
get aki azonban nem törte ki a 

lábát.
Ezért nem is vittük át föntgen 
vizsgálatra, de ha eltörte Volna is a 
lábát az incidens .után rcszesitett 
első orvosi segély számolva ezen 
lehetőséggel a sérült testrészt sínbe 
^Tagadhatatlan. hogy az; ápoló vé
tett a tébolydái rendszabályok ellen 
s ezért ellene a vizsgalatot mát 

Más oldalról azt a teljesen megbíz
ható értesülést szereztük, hogy

Beniczky Ödön szerdán elhagyja 
a fogházat

A döntést ugyanis kedden hozzák 
meg és kedvező lesz, amennyiben 
a százmilliós kaució felajánlását el 
fogják fogadni és ebben az esetben 
Beniczky Ödön még szerdán szabad
lábra kerül.

ilyen vakolási eseteknél nyak hor
zsolások nem. egyszer fordulnak elő.

— Amikor egy ilyen súlyos ideg
betegen kitör a roham, ott szépszq- 
val nem lehet kedveskedni. Az 
ápoló személyzetnek ilyenkor óriási 
erőt kell kifejteni, hogy emberséges 
módon leszerelje a beteget s meg
óvja egyszersmint attól, hogy úgy 
a saját mint mások testi épségében 
kárt ne tegyen.

Ha az ápolószemélyzet részéről 
meg is történnek visszaélések, 
ezeket minden esetben megaka
dályozni nem tudjuk, de viszont 

minden esetben megtoroljuk.
Megtudtuk azt is, hogy Nyéki 

Károly dr. igazgatóhelyettes fő
orvos nem csupán László Sándor, 
ápoló ellen indított vizsgálatot, ha
nem felettes hatóságától a népjó
léti minisztériumtól maga ellen is 
fegyelmi vizsgálat megindítását 
kérte.

Abonyi Ernő.
De hogy itt akasztásról lett volna i 
szó tendenciózus valótlanság. Az I

Mennyit építettek öt év alatt
Budapesten ?

Beszéljenek a számok

Földszintes lakóház
I. emeletes „

II. emeletes „
III. emeletes ,,
IV. emeletes „
V. emeletes „ 

Egyéb uj építkezés 
összesen

Toldaléképités 
Ráépítés 
Egyéb alakítás 
Össszesen 
Uj építés 
összesen

1922 1923 1924
219 346 275

37 75 59
11 7 10

1 4 13
— 4
_ — 9
62 243 186

330 675 556

633 596 685
69 151 100

371 421. 476
1073 1168 1261

330 675 356
1403 1843 1817

Uj építések:

Átalakítások:

Példás büntetést
a titkos méregárusitóKra!

A tiszti főorvos félévi jelentése
Csordás Elemér dr. tiszti főorvos he

lyette. most készítette el a főorvosi hí- 
vatal jelentését az 1925 év első felének 
közegészségügyi állapotéról, melyet szep
temberben tárgyal a közlgazgataai bí- 
^A^Üsztifőorvos félévi jelentésében, 
moly be módunk volt betekinteni, meg- 
omliti, hogy a fertötlenitót.erek Olldrtdia 
és foroalombakozatala korül súlyos visz- 
szd.sdrrok mutatkoznak, f ra’J""^V 
vizsgálat szerint a fertotlcnitöszerok 
nagyrészt’ teljesen értéktelen és hasznú-

latuk eredmény teleu. Kívánatosnak 
tartja a főorvos, hogy

a fertőtlenítőszerek gyártását mi
előbb törvényileg szabályozzák, 

mert a heveny fertőző botegségek elleni 
küzdelem a rendezetlenség miatt nehéz
ségekkel jár.

A most divatos morfium- és kokain- 
mérgezéseknél megállapította a tiszti 
főorvosi hivatni, hogy a betogek a mér
get a legtöbbször meg nem engedett mó
don szerzik be. Ezért megkeresték a fő-

közegészségügyi hát
céljából a népjóléti 

utón rendszabályoras

kapitányságot és a közkórházak lgazga-*  
tóságát, hogy a lehetőség szerint igye
kezzenek megállapítani, hogy a betegek 
a szert melyik elárusítótól és milyen 
módon szerezték be. Amennyiben az az 
alapos gyanú bizonyossá lesz, hogy egyes 
gyógyszertárak éa drogériák szabályta
lanul jártak el,

a legszigorúbb megtorló eljárási ké- 
rik a polgármestertől.

A népjóléti miniszter felhívására és 
számos panasz alapján megvizsgálta a 
tiszti főorvosi hivatal a eebkötöző szere
ket gyártó üzemeket. Az eddigi vizsgá
latok után megállapítható, hogy a pa
naszok indokoltak voltak, amennyiben

a sebkötöző szerek sterilizálása a leg
több helyen vagy hiányos, vagg 

semmit sem ér.
Kívánatosnak tartja a főorvos, hogy 

az ebből származó.......................................
rányok elkerülése 
miniszter rendeleti 
meg a gyárakat.

A tej közegészségügyi szempontból 
való megfelelő ellenőrzése is foglalkozz, 
tatta a tiszti főorvosi hivatal vezetőjét. 
Az eddigi bakteriológiai vizsgálatok egy
részt megdöbbentő eredményre vezettek, 
másrészt pedig bebizonyították, hogy a 
tej ellenőrzésénél a bakterologiai vizs
gálatok nem mellőzhetők. Magától érte
tődik — állapítja meg a jelentés — hogy

a fővár ős lakosságának kifogástalan 
tejjel való ellátása csak úgy lesz le 
Kétséges, ha a tejnek elsősorban < 
termelő- és gyűjtőhelyeken való ke

zelése lesz megfelelő.
A készülő tejforgalmi szabályrende

letben ezirányban okvetlenül intézkedni 
kell.

A gyárak és ipartelepek egészségügyi 
állapota még messze van attól, hogy 
közegészségügyi szempontból megfelelő
nek legyen mondható.

A statisztikai adatokból kitűnik az 
örvendetes tény, hogy

ez év első felében a születések szá
ma jelentékenyen felülmúlta a halá

lozások számát.
1924 első felében 8377, idén 9246 szüle

tés fordult elő a fővárosban. A halottak 
száma 1924 első felében 8795, idén 6917 
volt. A fertőző betegségek száma azon
ban a tavalyival szemben növekedett 
Különösen a skarlát megbetegedések 
száma emelkedett, mert amig a múlt év 
első felében csak 1070. idén 2050 skarlát
eset fordult elő. Ez év első hat hónap
jában 8534 fertőzőbeteg volt a főváros
ban, akiknek 4.3 százaléka halt meg. A 
tüdővész rohamos pusztítása mintha 
megakadt volna ebben az évben. Ez nem 
jelenti azt, mintha a veszedelem csök
kent volna, de mindenesetre megkönnyo*  
bülést okoz, hogy

a tavalyi 2147 halottal szemben ez 
év első felében csak 1646 ember pusz

tult el tüdővészben.
Nagy azonban a tüdőbetegek száma. A 

kórházak 60.134 tüdővészes embert ke
zeltek az első 6 hónapban. De a betegek 
száma a 200.000-et ie felülmúlja.

Az elmebetegek elhelyezése is nagy 
gondot okoz a fővárosnak. A városi Jtpz- 
kórházak 286 ágyhelyén 387 elmebeteget 
helyeztek el, tehát 2 ágyra 3 őrült esett 
És ezenkívül az állami elmegyógyintéze
tek is tömve vannak betegekkel.

Még csak 2 napig kerül elő
adásra a Márkus Emília Park- 

mozgó szenzációs filmje

L’image
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Kossuth Lajos uccal

Nouolö'Otthon (II. st. I. om.) 
6 év körüli, de még iskolába nem iáró gyermekeket 
Is felvesx reggeltől estig tartó foglalkoztatásra, neve
lésre, sétára, élkexésre. Német társalgás. Szigort 
nevelői és orvosi felügyelet tíciratások már csak 

néhány napig 
w xl u n o no o t n vn a

Brilliánsokat,bAr'ilMI er*o*bbnn  SBMeely
Király ucca Sí. szám. Teréz-templomra*!  szemben 
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Ostendében 
a zöld asztal körül 

SiAz percentes valorizációt követelnek a főváros 
hitelezői az első jelentős szerint

A főváros megbízottai Büzáth Já- 
nös alpolgármester vezetésével a 
múlt héten kezdtek tárgyalni Osten
dében a külföldi hitelezőkkel. A tár
gyalásokról

szombaton érkezett első bizal
mas jelentés a demokratikus 

blokk egyik vezetőtagjához,
aki a következőkben ismertette a 
helyzetet a Hétfői Napló munkatársa 
előtt:

— Az ostendei tárgyalások — leg
alább is ezidőszerint — kevés ered
ménnyel kecsegtetnek. A külföldi 
hitelezők ugyanis teljesíthetetlenül 
nagy követelésekkel léptek föl:

a tartozások száz százalékos 
valorizációját követelik.

A bizottság tagjainak, Buzáth Já
nos alpolgármesternek. Csupor Jó
zsef pénzügyi tanácsnoknak, Bárczy] 
István Ebet Antal, Bedő Mór, Peidl 
Gyula, Ereky Károly és Wolff Ká-1 
roly bizottsági tagoknak, akik Os
tendében megjelentek, egyértelmű-1

lég az a véleményük, hogy 
legfeljebb 50—60 százalékos 

valorizációba lehet belemenni, 
menni.

Ostendében tartózkodik Vá
zsonyi Vilmos is,

aki azonban nem vonz részt a tár
gyalásokon. Vázsonyi pihen Os
tendében. ahol gégebajára keres 
orvoslást. Naponta találkozik azon
ban a bizottság tagjaival, akikkel 
hosszasan tárgyal a kölcsönügvről. 
Ki kellett volna mennie a Szabad
elvű Párt megbízottjának, Glück- 
sthal Samunak is, ő azonban elfog
laltsága miatt itthon maradt.
Az Ostendéből érkezett bizalmas 

jelentés végül azt , a következtetést 
vonja le a tárgyalások eddigi mene
téből, hogy azok aligha vezetnek 
eredményre. A differencia a két ál
láspont között olyan nagy, hogy a 
kölesönügyi bizottságnak a kurzus 
mulasztásai miatt előreláthatóan 
kudarccal kell hazajönnie.

édesanyám eszméletlenül az ágyra zu
hant. Ezután a nővéreimnek esett és ve
lük ifi hasonlóképon bánt el. Aztán új
ból kirohant . a konyhába és a baltát 
kezdte keresni. Én úgy menekültem 
meg, hogy ijedtemben az ágy alá búj
tam. Onnan néztem végig a rettenetes 
hadakozást, de meg sem mertem moc
can i, mert féltem, hogy megöl.

A ház lakói ápolás alá vették a sze
rencsétlen nőket és orvost hívtak, aki 
konstatálta, hogy Szegőné több súlyos 
koponyatörést szenvedett, míg a lányok 
részben a fejükön, részben a karjukon 
szenvedtek súlyos sérüléseket. A sebe-

sülteket bekötözték, te otthon vették 
ápolás alá, mert nem akartak kórházba 
menni.

A szomszédok elmondották, hoirv 
Szétfő István, aki jelenleg a Polikünika 
könyvtárosa, rabiátus természetű ember 
akitől a családja állandóan rettegett’ 
Nap renden voltak náluk a verekedések’ 
amelyek sokBzor durva bántalmazásig’ 
fajultak. Mint tragikus véletlen emli- 
tettek meg, hogy az egyik lánynak ma 
kellett volna megtartani esküvőjét

A vérengrö apát elíMllltottík á f«. 
kapitányságra.

Hat magyar szociálisfa képviselő 
vesz részt a li. Internacionale marseilesi 

világkongresszusán

Pénteken hirtelen meghalt Naglcr 
Sámuel, a Nagler Testvérek cég tu
lajdonosa. Nagler ezelőtt 20 évvel el
vált feleségétől, aki újból férjhez- 
ment és magával vitte első házassá
gából származó lányát is. Nagler 
Sámuel együtt lakott nővéreivel a 
tulajdonát képező Nagykorona ucca 
10 számú' házban.

Szombat délután megjelent a la
kásban Naglerné második férje Ur- 
bán Zsigmond, a Magyar Fiat-mü
vek igazgatója és az örökség után 
kezdett kutatni. Felfeszitette az üz
let padozatát, ahol több milliárd ér
tékű ékszer volt elrejtve és az ott 
talált tárgyakról leltárt vett fel.

Naglcr Sámuel nővérei tiltakoztak 
ez eljárás ellen és a rendőrséghez 
fordultak védelemért. A feljelentésre 
rendőri bizottság szállt ki, mely előtt 
Urbánék ügyvédje azt fejtegette, | 
hogy a leltározáshoz joguk van,

mert az elhunytnak 22 éves leánya 
az egyedüli jogos örökös. A rendőr
ség emberi azonban a Nasrler-nővé- 
rek íiítyvédjének érvelését fogadták 
el, amely szerint a végrendelet isme
rete nélkül nem lehet felosztani a 
vagyont. Urbánék kénytelenek vol
tak ebbe belenyugodni, a rendőrség 
pediglepecsétel tette a lakást a bent
levő értékekkel együtt.

Vasárnap aztán váratlan fordulat 
történt az ügyben. Tárnái nővérei 
megegyeztek Tárnái leányával, és 
ennek értelmében abban az esetben, 
ha végrendeletet nem találnak, a va
gyon Tárnái leányát, mint egyenes 
leszármazottját illeti. A rendőrséget 
hétfőn értesítik a megegyezésről, 
mely ennek alapján a több milliár
dos vagyont átadja az elöljáróság
nak a hagytéki eljárás lefolytatása 
céljából.

A szociáldemokratapárt II. inter- 
nacionálé.ia augusztus 22-én Mar- 
seillében világkongresszust tart, 
amelyen valamennyi nemzet szocia
listái megjelennek. A hatalmas mé
retű kongresszusról

BÜCHLER JÓZSEF,
a szocialdemokratapárt főtitkára a 
következő információkat adta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— A marseillei szocialista kon- 
greszusoii nemcsak Európa ösz- 
szes nemzeteinek szocialistái 
küldik el megbízottaikat, hanem 
Japán. Kina, Mexico, Brazília, 
sőt Ausztrália államai is. Ausz
triát kilencven megbízott fogja 
képviselni. A magyarországi 
szocialdeinokratapárt előrelát
hatóan hat megbízottal fogja

magát, képviseltetni, bár ez- 
irányban végleges döntés még 
nem történt csak annyi bizo
nyos, hogy

Peidl Gyula, Peyer Károly, 
Farkas István. Györki Imre. 
Kéthly Anna és Büchler Jó
zsef feltétlenül meg fognak 

jelenni a II. Internacionálé 
marseillei kongresszusán,

amelynek igen érdekes és válto
zatos programja van. A napi
renden szerepelnek a többek 
zött a következő kérdések:
A nemzetközi leszerelés. 
A nemzetközi béke. 
Állásfoglalás a nemzetközi 

akció ellen.
A nyolc órai munkaidő.

kö

Jaj apám, ne bánts!

Régi szép Budapest...

re-

• •

Leánya esküveje napján véresre verte egész családját 
egy rabiátus apa

Vasárnap hajnalban borzalmas slkon- 
gatás és kiabálás vm-te fel a Dohány 
uooa 78—75. számú ház éjszakai csendjét.

— Segítség! Megöl! Jaj papám, ne 
bánts!

A folyosók rövidesan megteltek háló- 
kcsztümös, álmosan hunyorgató embe
rekkel, akik a velőtrázó eikougatásra 
kiugrottak ágyaikból és izgatottan tu
dakolták mi történt. Egyszerre csak az 
egyik elsőemeleti lakásból hálóingben 
kirohant egy fiatal lány. Haja szétbom- 
lott, arca, keze, ingo osupa vér volt. 
Nagyot hördült ás ájultan vágódott el 
a kövezeten.

Ugyanakkor a lakásból újabb segély
kiáltás hallatszott ki. A lakók közül 
többen nokifokiidtok a lakás ajtajának 
te azt betö; ték. Szörnyiilködvo állottak 
meg egy pillanatra. Ott állt előttük a 
lakás tulajdonosa: Szegő István 51 éves 
nyugalmazott iskolaigazgató, habzó száj
jal, összekarmolt arccal, véres, szakadt 
ruhában ég kezében nagy baltával, mely
ről csöpögött a vér és jobbra-balra ha
dakozott. Mikor az idegeneket meglátta 
az ajtóban,! el kapta a baltát és rájuk tá. 
madt. Négyen gyorwan rávetették ma
gukat és erős, negyedórás küzdelem után 
sikerült kicsavarni kezéből a baltát és 
ártalmatlanná tenui a még akkor is 
haragtól la j tékazó igazgatót.

A szoboában borzalmas látvány támadt 
a szomszédok elé. Bútorok teldöntve, 
székek összetörve, a függöny letépve. 
Utazott, hogy nagy küzdelem szintére |

volt a hálószoba. Az egyik ágyon moz
dulatlanul hálóingben keresztben feküdt 
az igazgató felesége. Körötte az ágy
nemű csupa vér volt s a feje több seb
től vérzett. Néhány lépésnyire az ágytól 
feldöntött szék mellett, vértócsában, 
hasonló állapotban feküdt, egy fiatal, 
lány. Az egyik ágy alól remegő testtel 
előmászott az igazgató Margit nevű lá
nya, aki szaggatottén a következőképp 
mondotta cl a véres éjszaka történetét.

— Nagy társaság volt ma este nálunk 
és kitűnő hangulatban az éjféli órákig 
együttmaradtunk. Miután a vendégek 
eltávoztak, ml éppen lefeküdni készül
tünk, mikor az édesapám valami cse
kély ok miatt veszekedni kezdett velünk.

I Mi csittitani próbáltuk, de erre a külön
ben is szangvinikus természetű ember 
még jobban feldühösödött. Kirohant a 
konyhába, behozta a mángorlófát és 
megfenyegetett bennünket. Édesanyám 
kérlelni kezdte, mire ő neki támadt és a 
doronggal többször fejbevdgta, úgyhogy

Pusztuló mulatók — éhező artisták
Az egykor zajos 

Wés vidám budapesti 
> Wéjszakai élet hal- 
\j *1doklásával  sokat 

^foglalkozott már a 
i \ ’ sajtó. Színes, tar
ajk ka képeke már 

‘kaptunk a kacagva 
iró pesti éjszaká

ról, most azonban 
megszólaltatjuk azokat, akik hivatásuk
ból kifolyólag, mint az orvos a betegén, 
ott tartják a kezüket a vergődő, haldokló 
pesti éjszaka lüktető ütőerén. Az orfeum
igazgató, az artista, az impresszárió ál
lapítják meg a diagnózist:

TARJÁN VILMOS,

a Mulatók és Cirknszlgazgatók Szövet
ségének elnöke:

■— Hosszú lajstrom kellene ahoz, hogy 
felsorakoztassam a mulatók romlásának 
okait. Itt vannak először is nz adók. 
A belépőjegy árából 26 százalék vigalmi 
és forgalmi adó, az ételek és italok árá
ból 25 százalék luxusadó, a pezsgő árá
ból még további 20 százalék vigalmi adó. 
A rettenetes adóprés működésére jel
lemző példa, hogy a Royal Orfeum ta
valy kétmilliárd koronát fizetett külön
böző adók címén, ezt a horribilis össze
get pedig a legjobb üzletmenet esetén 
sem lehet megkeresni. A Royal Orfeum 
ui*v  védekezik a rossz konjunktúra el
len; hogy leszállították a helyárakat. 
Eddig százhúszezer korona volt a leg
drágább jegy, most kilencvenezer lesz. 
Annyit mondhatok, hogy ha a kormány 
nem könhyit a mulatók elviselhetetlen 
terhein, akkor jövőre nem lesz mulató
hely Budapesten. Ez pedig egy csomó 
p dóalany pusztulását és egy sereg mun
kanélküli embert jelent.

ROBOZ JENŐ,

dani. Első: a gombamódra szaporodó 
apró klubok „felszívják**  a mulatóhelyek 
közönségét. Kulturális szempontból ta
lán helyes is lehetne ez, ha a klub ma 
nem jelentene egyet a kártyával. Másod
szor: a rettenetes adópolitika, amire pél
dával is szolgálhatok. A mulatóhelyen 
fogyaszt a vendég egy vacsorát nyolc 
vanezer koronáért, egy üveg pezsgőt két
százezer koronáért és fizet a belépő
jegyért ötvenezer koronát, összesen te 
hát háromszázharmincezer koronát. Eb
ből különböző adók óimén’ százhúszon- 
háromezer koronát fizet a mulató fi 
kincstárnak. Viszont a klubokban ninw 
vigalmi adó. Még harminchárom okfi 
vau a mulatók pusztulásának, végered 
ményben a legfontosabb az, hogy nin
csen pénz.

RITTKA FERENC,
a Magyarországi Artista Egyesületek 
titkára:

— A varieték és mulatók pusztulásál 
legjobban az artisták érzik meg. Buda 
pesten ma négyszáz számottevő, komoly 
artista él szerződés nélkül, legnagyobt 
nélkülözésnek kitéve. Garmadával érkez
nek segélyt kérő beadványok az egyesü
lethez. Lehetőleg mindenkit támogatunk 
Egy-két millix? koronás kölcsönnel, né
hány százezer koronás segéllyel. Éppen 
ma utaltunk ki négvszázezer korona se
gélyt egy ismertnevü birkózóbajnoknuk 
hogy kifizethesse a lakását. Megteszünk 
mindent, de sokáig mi sem bírjuk. Srfn- 
dór József elnökünk fáradhatatlanul dől 
gozik az artisták érdekében, de, sajne- 
nem sok megértésre talál. Az éjszakai 
élet válsága pedig egy dolgos, munka? 
társadalom, az artisták pusztulására ve
zet.

Kézf ertötlenítésre nélkülözhetetlen s
a Caaiuo no Paris igazgatója.

— Számtalan fontos okot tudok mon-
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Halálos végű autószerencsétlenség
Szappanyos Gerö fővárosi Ügyvéd két órai szenvedés 

után a Rókus kórházban meghalt

Más egyszer
olyan 161 ízlik

Nyolc oldalon ezer 
koronáért. A Hétfői 
Napló ma uj formá
ban kerül az olvasó 
kezébe. Nyolc oldalon 
adjuk a vasárnap ese
ményeit, mindenre ki
terjeszkedve tömören 
és lelkiismeretesen 

Wezer koronáért. Ma, 
■amikor már értéke

van a pénznek, amikor a gazdasági 
konszolidáció, a korona stabilizáló
dása mindenkit takarékosságra kö
telez, úgy érezzük, hogy hivatást 
teljesítünk, amidőn alakban kissé 
összetömöritve ugyan (tiz helyett 
nyolc oldalon), de a régi kimerítő 
tartalommal öt ven százalékkal ol
csóbb áron mindenki számára hoz
záférhetővé tesszük a Hétfői Nap
lót, amely továbbra is a dolgozó 
polgárság és munkásság érdekeiért 
küzd önzetlenül, változott formá
ban. változatlan odaadással.

— Vasutasok nagygyűlése.
Országos ~

____ A 
Vasutasok Országos Gazdasági 
Egyesülete ma délelőtt a régi kép
viselőház zsúfolt termében gyűlést 
tartott, melyen Szabó József képvi
selő is megjelent. Dr. Grcntzcr Mi
hály elnöki megnyitója után a szó
nokok izgalmas közbekiáltások kö
zött ismertették a vasutasok súlyos 
gazdasági helyzetét., Szabó képvi
selő hozzászólása után elfogadták a 
határozati javaslatot, melynek ér
tél mében meniorandu mmal fordul- 
nak a kormányhoz, sőt ha kell a 
kormányzóhoz is. Visszautasították 
h. szocialista vasutasok támadását. 
Tobler János volt cseh képviselő 
hozzászólása után a gyűlés a Him
nusz eléneklésével ért véget.

— Véres összeütközés cseh pénzügy
őrökkel. Prágából táviratozzak: Nagy- 
kiár szepesi községben két paraszt do
hányt ültetett, bár kincstári engedélye 
nem volt. A pénzügyőrség közbelépett 
és minthogy az egész lakosság ellene 
szegült, belclőtt a tömegbe Két halott, 
öt súlyos és néhány könnyen sebesült 
maradt a véres összeütközéB színterén.

— Halálos vasúti szerencsétlenség.
A felsőpiálzi Weidenből közük, 
hogy múlt éjszaka 11 óra 30 perc 
felé közvetlenül Luhe állomás elolt 
a münchen-berlini D-vonat ráfutott 
egy menetközben lévő teher vonatra. 
A tehervonat öt kocsija teljesen 
öszezuzódott, a gyorsvonat, mozdo
nya felborult. Az utasok közül kei 
ember meghalt, keltő súlyosan, ti
zenegy könnyen megsebesült. A 
sebesülteket Weiden község kórha
zába vitték, ahonnan a könnyebben 
sebesülteket ma délelőtt elbocsátot
ták. A D-vonat öt órai késessel 
folytatta útját. Az anyagi kar je
lentékeny. ,,, rr— Autóbaleset. Ma délelőtt a Kerepesi 
utón halait Stanfcld Szilárd kenyér
gyári cég autója, amelyet maga a cég
tulajdonos vezetett. A sebesen haladó 
autó egy kanyarodénál nekiment egy 
oszlopnak és a kocsiban ülők kiröpültek 
az autóból. IgyTörek?/ József pénzügy
őri fővigyázó fején sérült meg. Vöröcsik 
Trén kiszolgálólány súlyos, mig Biró 
Gizella gépirólány, Singer Gyuláné ke
reskedő nejo, valamint Stanfcld Szilárd 
kisebb sérüléseket szenvedtek. A mentők 
az egész társaságot bevitték a Rókusba, 
ahol a sebesülteket bekötözték ós .®n’ 
Ijedték őket, csak Törekyt és t oroosiket 
vették kórházi ápolás ala.

— Elfogott váltóhamisitó. Meg
írtuk, hogy a balatonfüredi csend- 
őrség néhány nappal ezelőtt tavi 
ratban kérte a, budapesti re™1™’ 
sértői J.anler Sándor 19 «ve« ,hon- 
tossegéd letartóztatásai, aki hamm 
váltóval öt és félmillió erejéig ká- 
rosltolt meg egy balatonfüredi bán 
kot. Ma azután a rendőrségnek si
került Laglert elfogni. Azonnal éi- 
tesitették a balatonfüredi csendőr
séget. melynek két tagja ma Btida- 
nestre érkezett és a szélhámost ma
gukkal vitték Balatonfuredre.

— Dollár-, angol font- és svájci tart- 
jelzálogkdlesönt 10 évi >««»»'*""2.  *’! 
14 százalékos kamut mellett folyóslttat 
budapesti bérházakra és mezőgazdasági 
nagybirtokokra Bótll Bank Jdsálog- 
Osztúlya Budapesten, VI., Vilmos csi
szár ut 45. Alapítási éve: 190K.

Halálosvégű szerencsétlenség tör
tént vasárnap délelőtt a dunakeszi 
országúton, melynek egy ismert
nevű budapesti ügyvéd az áldozata.

Szappanyos Gerő dr. ügyvéd, aki
nek a Kölcsey Ucca, 4. számú ház
ban van ügyvédi irodája, vasárnap 
reggel nagyobb társasággal Duna
keszire indult motorkerékpáron. A 
kiránduló társaság öt motorkerék
páron és egy autón foglalt helyet. 
Délelőtt 10 órakor értek a faluba, 
ahonnan félórai tartózkodás után 
vissza indultak Budapest felé. A 
gépkocsik élén Szappanyos Gerő dr. 
haladt oldalkosár nélküli Northon- 
gépén. Alig értek Dunakeszi hatá
rába, mikor egy kanyaródónál egy 
parasztszekér került a gépkocsik elé, 
melyek hatalmas porfelhőt verve 
robogtak szembe a. kanyarodónál 
felbukkanó szekérrel.

Szappanyos dr. észrevette a sze
keret, de ez addigra már olyan kö
zel került hozzája, hogy fékezésre 
nem jutott idő. Hogy az összeütkö
zést elkerülje Szappanyos dr. me
rész kanyarodással ki akart térni a 
kocsi elől. Az országút bal oldalára 
kormányozta a gépet, azonban nem 
vette észre, hogy az országút szélén 
ezen a helyen egy kilométerkő áll.

Az éles ívben kormányozott 
gép teljes erővel nekirohant a 
kilométerkőnek. Az összeütközés

Százhar- 
mincnyolc- 

bú- 
bele 
ucca 

ijedt csendjébe a mentőautók sziré
nája az utolsó félesztendőben. Száz
harmincnyolc autóbalesethez vonul
tak ki a mentők. Százharmincnyolc 
ember sikoltottá végig a rémült 
kétségbeesés vérfagyasztó skáláját. 
Százharmincnyolc robogó pokolszc- 
kér, roncsolt össze emberi csontokat, 
részeg sofőrök, tudatlan amatőrök 
embertesten vezették át a szöges 
gumikerekeket. Százharmincnyolc- 
szor vágtak neki a mentők a pesti 
uccunak, hogy ha még lehel, jóvá- 
tegyék a szerencsétlenséget amit 
százharmincnyolc autó okozott 
Százharmincnyolc. Szürke szám a 
statisztika merev rubrikái között. 
Mennyi autónk lehet, ha százhar
mincnyolc jut az elgázolásokhoz? 
Arra talán senki sem gondol, hogy 
a mentőknek összesen hat autójuk 
van. Hat autóval kellett segiteni 
százharmincnyolc autó elgázoltjain. 
Hat. Százharmincnyolc. Milyen kü
lönbség van két szám között.

OLCSÓBB A KENYÉR, 
OLCSÓBB A HÉTFŐI NAPLÓ
— Életuntak. Huszár Erzsébet 22 éves 

telefonos kisasszony Kispesten éterrel 
megmérgezte magát. Rókus-kórházba 
vitték. — Hajlik Jolán 38 éves cseléd
leány Lövőház ucca 22 szóm alatti szol
gálati helyén nyitvahagyta a gázcsapot. 
Mire ráakadtak már halott volt. — 
Drcinob Géza 42 évo ügynök Budafoki ut 
53 szám alatti lakásán nyitvahagyta a 
gázcsapot. Eszméletlen állapotban a 
Rókus-kórházba vitték, Bucsás József 30 
éves újságárus Százados ut 57. szám 
alatti lakásán lugkőoldatot ivott. Mire 
ráakadtak, már halott volt.

— Poloskát lakásából végleg kiirtja 
jótállással ..Matteine" fércgirtóvállalat, 
Budapest, VI., Király uccu 16.

_  Husmérgczés. Német Feroncfié 38 
éves takarítónő Vörösmarty ucca 54. sz. 
alatti lakásán húst vacsorázott. Étkezés 
közben hirtelen rosszul lett. Az előhí
vott mentők a Bókws-korhuzba vitték, 
ahol nierillapltotllík. hogy Nómethné- 
nek hnamérgezése van. Azonnal gyo
mormosást alkalmaztak és kórházi ápo
lás alá vették. .

Közölje barátaival..
hogy a 8. oldalas Hétfői Napló a 
legolcsóbb hétfői' újság.

ereje laröpitette at ütésből 
Sxappany'ös Gerőt, aki bezú
zott koponyával terült el az 

or.szágüt porában.
motorkerékpár pedig darabokraa ____ _______ . ____ _ _____ ____

roncsolódott.
Az utána következő gépek azon

nal fékeztek, az utasok leugrottak 
és a vérben fetrengő ájult ember 
segítségére siettek. A társaság 
egyik tagja autóm visszasietett a. 
faluba, ahonnan telefonon értesí
tette a budapesti mentőket A men
tők új Stcyrr autójukon indultak ki 
a szerencsétlenség színhelyére. Há
romnegyed óra alatt érkezett meg a 
mentők robogó gépkocsija.

A mentők látták, hogy minden 
perc késés halált okozhat,

azonnal autóba emelték a sze
rencsétlenül járt ügyvédet és 
vissza indultak vele a főváros 
felé, életveszélyes sebét útköz

ben kötözték be.
Szappanyos Gerő di'.-t a Rókus 

kórházba vitték, ahol azonnal meg
operálták.

Segiteni azonban már nem le
hetett. A szerencsétlen ember 

két óra múlva kiszenvedett.
A dunakeszi-i rendőrség megindí

totta vizsgálatot, hogy kit terhel a 
felelősség a halálos szerencsétlen
ségért.

— Baleset áldozata a csepeli ren
dőrorvos. Megírták a lapok, hogy 
dr. Simányi Imre, a csepeli rendőr
kapitányság orvosa öngyilkos lett. 
Utánajártunk az esetnek és meg
tudtuk, hogy Simonyi dr. nem kö
vetett el öngyilkosságot, hanem re
volverét tisztogatta, mely közben 
leesett a földre. Az eséstől a revol
ver elsült, a golyó a doktor olda
lába fúródott s behatolt a tüdőbe. 
A rendőrorvost autón a Szent Ist
ván kórházba vitték, ahol ápolás 
alá vették.

— Túlszárnyalták a repülés világ
rekordját. Drouhin és Landry francia 
aviatikusok a repülés időtartama és 
egyhuzamos távolsága dolgában túlszár
nyalták a világrekordot, amennyiben 38 
óra 30 pero 3 másodperc alatt 4100 kilo
métert tettek meg. Repülésüket zárt kö
rökben ma 2 óra 42 perckor fejezték be, 
miután 4400 kilométernyi utat tettek 
meg 45 óra 11 perc 59 másodperc alatt.

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

— Letartóztattak egy szélhámost. 
Halbleib István kispesti pékmester 
feljelentést, tett, h rendőrségen Ró- 
kás Jenő 31 éves péksegéd ellen, 
aki nála régebben, mint penzbe- 
szedő volt alkalmazva. Rókás Halb
leib nevében többektől összesen 130 
miíliót inkasszált be, aztán meg
szökött. A rendőrségnek ma sike
rült Rókást elfogni. Előállították a 
főkapitányságra, ahol beismerte 
tettét. Letartóztatták.

— A Beketow Cirkusz igazgatója 
augusztusi nagy műsorává! bebizonyítja 
hogy jó műsorral, mégis lehet telt háza
kat elérni. Minden előadásion, csütörtök 
és vasárnap délután is, állandóan zsú
folt nézőtér mellett nemcsak tapsol, de 
tombol a szédületes, kizárólag elsőrangú 
legkiválóbb külföldi számokból összeál
lított nagy augusztusi műsornak. Az 
előadások naponta esto 8 órakor kezdőd
nek; csütörtök délután félhelyárakkal 4 
órakor, úgyszintén vasár- és ünnepnap 
délután 4 órakor gyermekek részére fél- 
helyárak mellett. Minden előadáson, dél
után és este, a teljes nagy augusztusi 
műsor. 

Szakorvos! “""L“
HHREBKDEHBKRBSn Rendelés egész nap.
Budapeit, VII., RAkóozi út 32.l.«m. l.(Rókuml nemben)

3-t«i Jfaoc'<6r“ Jaccuse“•"‘“Ma.r.iwTsEWmN MARS

az ön 
kávéja, 
ha ön 
a tiszta, 
Ízletes 
„Francit' 
kávépót- 
lékot 
használ

ja. Ügyeljen bevásárlásainál 
gyári védjegyünkre 
a „kávédarálóra"!

Éjszakai csendélet szurkolással. 
Mátyás 34 éves kőmives és Bíró 
39 éves napszámos vasárnap éj
hazafelé haladtak a Belső Jászbe- 
uton. Hirtelen ismeretlen ember

Sípos 
Lajos 
szaka 
rónyi 
támadt rájuk, akik Sípost három, Bírót
két helyen megszurkálták. Mindkettőjü
ket a Rókus-kórházba vitték. Az isme
retlen támadók ellen a rendőrség meg
indította a nyomozást.

Tizenhárom héten vá
ratott magára. Az első 
májusi vasárnapon né
zett fel az égre a vasár
napi kirándulásra ké
szülő masaméi}, avendé- 
déget váró zöldvendég
lős, a strandfürdő-bérlő, 
a vasárnapi kocaturista. 

De minden héten szétfoszlott a re
mény. Az idő mintha meg akarta 
volna tréfálni a nyári vasárnap 
szerelmeseit. Minden áldott vasár
nap borús felhők takarták az eget 
és záporeső verte pocsékká, az esz
ményi szalmakalapokat. Mára az
után bölcsebb belátásra jutott a 
Legfőbb Meteorológus. Nem verte 
eső a pesti aszfaltot, a Nap csillogó 
tallérja nyalábszámra ontotta alá 
az aranykrajcárra váltott sugara
kat. A nyár tizenharmadik vasár
napján végre engedettek voltak a 
kocaluristák. a „zöldtulajok**  és 
mindenki, akivel a virágos nyári 
vasárnap elfeledtette az egyszer 
mégis esgk eljövendő szén és téli
kabát gondokat.

— Baleset mnukaközbeii. Allűr József 
33 éves kőművesre a Karpfenstein uc- 
c.'.oa, egy épülőfélben levő háznál a csiga 
rázuhant. S.ulyoc állapodban a Dolog
kórházba vitték. — Deinstein István 35 
éves Beszkár-lakatos a Hungária körúti 
villamosremizben egy kocsi tetején dol
gozott. Munkaközben az áramvezető hu
zalhoz ért, mely a földre sújtotta. Esz
méletlen állapotban a Rókus-kórházba 
vitték, ahol megállapították, hogy a 
szerencsés véletlen folytán csak az esés
től származó kisebb sérüléseket szenve
dett

— Bárhol elzálogosított arany., pla
tina-, briliáns-éa ezüattár-vait kiváltja 
és azokra mindenkor három-, illetve 
hathavi váltóhitelt folyósít a Róth Bank 
Váltó-Osztálya, Budapest, VI., Vilmos 
császár ut 15. Alajitásl éve: 1966.

Mozgókép-Otthon I 
különleges műsora: 

RICHELIEU 
a Bíbor talár

10 felvonásos, kiállitásos dráma főszereplője

MADGE KENNEDY
a Három mérföld ... 

ö felvonásos dráma női főszereplője 
Mull é» leien pazar kiállítású lendületes 

filmjei.

Vsdolldk!
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KERESKEDŐ ÉS IPAROS ÚJSÁG
AZ UJ KAMARA

Strutzky Sándor
Nem tartozik a gazdasági élet 

„előkelő**  reprezentánsai közé, akik 
párnázott ajtók mögött szövik nagy- 
koncepciójtf terveiket, s akik előtt 
nyitva állanak a miniszterek párna- 
zottajtóju fogadószobái is. Strutzky 
Sándor a munka embere, a minden
napi hajnaltól-estélig tartó, hangya
szorgalommal végzett munkáé, s a 
kisemberek vezére, azoké a piaci 
árusoké. akik elsősorban szenvedték 
meg a közönséggel és a hatóságok
kal való közvetlen érintkezésük ré
vén az elmúlt évek drágulási folya
matának minden ódiumát. Ezeknek 
a keserveit értette meg és tette 
magáévá Strutzky Sándor, ki eszten
dőkön keresztül fanatikus kitartás
sal hirdette, hogy a piaci árusok 
csupán levélhordói annak a levélnek, 
mely kellemetlen hirt hoz és jogot 
tormáinak ahoz, Hogy minden tekin
tetben egyenrangú polgárai legye
nek ennek az országnak és ennek a 
fővárosnak. Strutzky Sándor nem 
járta végig a magasabb politika 
akadémiáját, hanem az élet iskolá
jában nőtt fel. Nem csoda azért, 
hogy hangos jelszavak és népszerű 
politikai áramlatok közepette né
melykor, mellékvágányra terelődött 
közéleti pályája. Bizonyos azonban, 
hogy mindig és mindenütt csak jót 
akart, elsősorban pályatársainak ja
vát, a Baross Szövetségben éppen 
irigy. mint a legutóbbi fórgalmiadó- 
sllenes mozgalomnál, mikor Sírnfzky 
Sándor nyíltan és gerincesen 
szembefordult a Baross Szövetség 
kegyhajhászó határozatával, tagja 
maradt az egyestiletközi szervező
bizottságnak. s hiveinek tömegével 
résztvett azon a nagygyűlésen, mely 
elsősorban a kisemberek érdekeiért 
szállott sikra. Munkájával méltán 
rászolgált a kamarai tagságra, s 
akik nevét eddig még nem ismerték, 
rövidesen nemcsak ismerni, hanem 
becsülni is fogják.

(fi.)

Posztó- és bélésárunagykereskedés Budapest, 
| V. kerUlet, Arany János ucca a a. ibíw

Nlncu többi gond a posta
csomagokkal, mert a

FRIEDRICH ÉS KORMOS 
postacsomagszállitási vállalat 
Szerecsen uoca 21. Tel. 33-26 

naponként a háztól szállítja 
ol a csomagokat súlyra való te
kintet nélkül drbonként 1000 koronáért

Erasmo M. Reda 
Biella

Textiliparén altér Art
Koprt,ontana von Toatllfabrlkon

Büohler Zsigmond és Társa, Budapest i
Gyors-, teher- és gyüjtőforgalmak

TELEPEK:
Wien, !., Biberstrasse 8 — Briin, Da 1 
vadéiul 6. — Warnsdorf, Cári Wagner- 

strasse

Az ügyészség ellenőrzi 
a részvénytársaságokat 

Szenzációs újítások a kereskedelmi törvény reformterve
zetében — A kisrészvényesek követelései 

Magyarországon is lesz G. m. b, H.
Hosszas vajúdás után elkészült 

az ötvenéves kereskedelmi törvény 
reformtervezete, melynek tartalmá
ról ellentétes hirek kerültek forga
lomba, mig végre Pesthy Pál igaz
ságügyminiszter tegnap főbb voná
saiban nyilvánosságra hozta a re
formtervezet tartalmát, mely egy
általában nem alkalmas arra, hogy 
megnyugvást keltsen.

Az igazságügyminiszter közlései
ből elsősorban az következtethető, 
hogy a magáncégekre vonatkozó 
jogszabályok általában érintetlenül 
maradnak s

a reform főleg a részvénytársa
ságokra vonatkozik.

Kétségtelen, hogy a részvénytársa
sági jog terén pótolni való van az 
elavult kereskedelmi törvényben, 
mely nem számolhatott a gazdasági 
viszonyok terén bekövetkezett elto
lódásokkal. Ezekkel azonban nem 
számol a reformtervezet sem és ahol 
mégis orvoslást akar nyújtani, ott 
nem' a helyes utat választja. Csu
pán az igazgatósági és felügyelő 
bizottsági tagok fokozottabb fele
lősségére vonatkozó intézkedések 
alkalmasak arra, hogy a reform 
bizonyos megnyugvást kelthessen. 
Ezzel szemben kétségtelenül

kinos meglepcstést fog kelteni a 
reformnak az az intézkedése, 
mely az ügyészségnek kereseti 
jogot ad a közjót veszélyeztető 

társaságok feloszlatására.
Az ügyészségnek ilyen szerepe 

alkalmas arra, hogy a politikai mo
mentumokat keverjen a gazdasági 
életbe. Kiszámithatatlan károkat 
okozhat az ügyészi beavatkozás 
nemcsak részvénytársaságnak és 
vezetőségének, hanem a részvénye
seknek is, mert az ügyészi indít
vány alapján feloszlatással fenye
getett társaság részvényei legalább 
átmenetileg értéküket veszítik , és 
külön probléma az, hogy az ügyész
ségi indítvány jogerős elbírálásáig 
kik irányíthassák a társaságot, s 
köthessenek annak nevében jogér
vényes ügyleteket!

Sokkal helyesebb lett volna, ha a 
reformtervezet az anyagi érdekelt
séggel nem biró ügyész helyett 
inkább a kisebbségi részvényeseket 
ruházta volna fel tágabb hatáskör
rel. Ezen a téren az egyetlen ujitás 
az, hogy

a kisebbségi részvényesek is he
lyet foglalhatnak a felügy elő- 

, bizottságban.
Arról azonban nem történik emlí
tés, hogy milyen feltételek mellett 
választhatók meg a kisebbségi 
részvényesek, s igy ez az intézkedés 
sem jelent nagy haladást Amint 
értesülünk,

Feleky László dr., a Rébe ügyész
főtitkára. legközelebb részletes 

javaslatot terjeszt
a Részvényesek 'Értékpapír és Biz

Képviseleteket villái koránt Pái napj« 
francia képviseleteket export-Import lUlla 
kÖZUOtlt ipari munkásokat elhelyez Irodája RH8 ClÍCtlV 61 

Vételi megbízásokat nagybani árban lebonyolít

WARENHAUS VIEH 
VI, HAR1 AHlbFERSTR AS SE 85-87 R L L H 

SOblDESTES, BlbblQSTES KAUFHAUSZ WIEN

tosítási kötvénytulajdonosok, Egye
sülete elé, mely rendszeresen össze
foglalja az érdekeltek kívánságait.

A javaslat elsősorban azt követeli 
hogy a közgyűlés összehívása na
gyobb publicitással legalább a meg
tartás előtt 15 nappal történjék, s 
törvényes eszközökkel akadályoz
tassák mthogy a közgyűléseken 
egves intézetek a letétjeikben levő 
idegen papírokat illetéktelenül fel
használhassák.

Lényeges kérdésekben (felosztás, 
fúzió-tőkeemelés. leszállítás stb.) a 
közgyűlés kvalifikált többségi hatá
rozatát kívánja a javaslat oly 
módon, . hogy ilyen hatá
rozatokhoz a forgalomban levő 
összes részvények felének szava
zata szükséges s amennyiben 
ez az első közgyűlésen bármely ok
ból el nem érhető, úgy a második

A magyar Ipar érdeke 
a cseh kereskedelmi szerződés 
NOVOl'NY JAROSLAV, a cseh textilgyárosok szövetsége 

igazgatójának nyilatkozata
Amint ismeretes a magyar-cseh keres

kedelmi szerződés megkötésének a liszt
vámok kérdése mellett a magyar textil
ipar ellenkezése is egyik akadálya.

Munkatársunknak alkalma volt erről 
a kérdésről Novotny Jaroslawal, a cseh 
textilipari érdekeltség igazgatójával, 
hosszabb megbeszélést folytatnia.

NOVOTNY JAROSLÁV
igazgató a következőket mondotta mun
katársunknak:

— Nem hivatalos minőségben vagyok 
itt. Azonban felhasználtam az időt, hogy 
meglátogatassam az újabb textilipari 
vállalatokat, melyek még nem léteztek, 
amikor én Magyarországon dolgoztam.

— Meglepő haladás, ami néhány év 
alatt itt a textilipari termelés terén el
érhető volt, érthető tehát,

hogy a magyar textilipar rossz- 
szemmel nézi azokat a tárgyaláso
kat, melyektől saját vámvédelmének 

leszállítását félti,

véleményem szerint azonban magyar 
szempontból sincsen ok arra, hogy me
reven elzárkózzanak a cseh textilipari 
érdekeltség igényeinek figyelembevétele 
elől.

— Olvastam ugyanis a magyar textil
gyárosok évi jolontését, akik örömmel 
újságolják, hogy a belső szükséglet több 
mint 50 százalékát tudják ellátni, tehát 
ők maguk is beismerik, hogy

az egész belső szükséglet ellátására 
nem képesek

és nem is lesznek, hiszen ehhoz olyan 
tőkeerőre és olyan beruházásokra volna 
szükség, melyekre az cgósz népszövetségi 
kölcsön fennmaradt része sem volna 
elegendő.

— Emellett a kész gyártmányokat elő- 

közgyűléscn n határozat érvényes 
ségéhez a képviselt szavazatok két 
harmadrésze kivántassék meg.

Fontos része a javaslatnak az, 
mely a kisebbségi részvényesek 
jogainak biztosítása érdekében az 
igazgatóság és felügy előbizottság 
tagjainak megválasztását arányig- 
gos választás alapján követeli, kü
lön intézkedésekkel garantálva, azt, 
hogy a kisebbségi jogokat a többség 
taktikai eszközökkel ne játszhassa 
ki. Állast foglal a javaslat a szindi
kátusi szerződések ürügye alatt 
űzött visszaélések ellen is.

Biztosítani kívánja végül a köz
gyűlés összehívására való jogát 
úgyszintén a válaszadási kötelezet* - 
seggel egybekapcsolt interpéllá- 
ciós jogot is. Itt említjük meg. hogv 
a kereskedelmi törvény reformj’a 
mellett a kereskedelmi miniszté
rium mát elkészítette

a korlátolt felelőssérü társasé*  
gok

létesítéséből szóló törvénytervezetet 
és befejezett ténynek tekinthető, 
hogy a külföldön már régóta rend
szeresített Gesel,schaft mit bé-
schrankte Haftüng intézményét 
gyarországon Is meg fogják hönö- 
sitani.

állító iparágak azért is reá vannak 
utalva a cseh piaccal való összekötte
tésre, mert itt szerzik be fonal szükségle
tüket. (A pamut- és gyapjú fonalbehoza
tal most is emelkedést mutat, jóllehet 
még nincs kereskedelmi szerződésünk.)

— Ha már most elismerjük, hogy az 
egész belföldi szükséglet belső ellátása 
még nem lehetséges, akkor vitán felül 
áll, hogy a különbözet csakis import ut
ján szerezhető be.

—• Nagyon fogunk örülni, ha meg lesz 
a Magyarországgal való kereskedelmi 
szerződés, azonban ez nem a mi, hanem 

mindkét fél közös érdeke.
Itt említjük meg, hogy sem a remrégi- 

ben aláirt kereskedelmi szerződések, igy 
elsősorban a magyar-olasz szerződés 
anyagáról, sem a rövid időn belül alá
írásra kerülő magyar-francia provizó
rikus szerződés anyagáról nem nyert 
még hiteles forrásból értesülést az érde
keltség és igy ismét bekövetkezhet az a 
helyzet, amely a behozatali korlátozások 
meglepetésszerü felfüggesztésekor állott 
elő.

A magyar kereskedelemnek kétségte
lenül joga van ahhoz, hogy kellő időben 
megismerje a szerződések anyagát, s igy 
elkészüljön az esetleges vámleszállitá- 
sokra. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban

az OKISz kérni fogja a kormányt, 
hogy hozza nyilvánosságra a meg
kötött ég tárgyalás alattt álló szer
ződének adatait s egyben biztosítsa 
az átmeneti időt a szerződések 

életbeléptetésére.
Remélhető, hogy a kormány ezt a jo

gos kívánságot teljesíteni fogja s nem 
lesz a legitim kereskedelemmel pzembefl 
az alkalmi konjunktúrát kereső speku< 
láció eszköze.

KLINGER IG.
gyapjúszövet-gyárainak:

Neustadt an dér Tafelflckte 
i. B. Jungbunzlau i. B. 

Kratzau i. B. Dalowitz 1. B.

vezérképviselete Magyarország számára 
Bécs, Zelinkagasse 4

Holczer Viktor. Budapest
tksnerésa, arany*  4s eaUatmíívas

Gyár é« raktár? IV, KAroty kBrút IQ (félem.) 
Villamos erőre berendezve. Készít mindenféle 
ékszer-, arany- és ezíletmunkát, alakítást és javi- 
4et. Állandó raktár mindennemű ékszer, arany-, 
iv.ilstárukban és órákban. Tclefótiszám? 118—24 
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Az OKISZ cnóflsyl Irotítíjn 
meskezdíe működését 
Milyen adók eaadékaaak 

augusztus 13.lg
,4?. 1!?25- évi általános kereseti 

adókivetésekkel az adókivetőblzott- 
ságok már elkészültek és a fizetési 
meghagyások kikézbesítése is már 
megkezdődött. Noha a múlt évi ki
vetések szélsőségeit a szakértők 
közreműködése nagymértékben eny
hítette, az idei kivetések mégsem 
kielégitőek, mert kategorizálás alap
ján történtek. Éppen ezért az OKISz 
adóügyi irodája ismét megkezdette 
működését s úgy felvilágosítások
kal, mint pedig felszólamlásokkal 
elkészítésével díjtalanul áll a ta
gok rendelkezésére. A felszólamlás 
határideje 15 nap, a fizetési meg
hagyás kézbesítésétől számítva.

A közeli napokban egyébként az 
adókivetések egész sorozata esedé
kes. Augusztus hó 15-ig kell meg
fizetni az általános kereseti adó 
harmadik negyedévi részletét, mely 
az 1924-ben megállapított általános 
kereseti adó negyedrésze. Amennyi
ben a kivetés még nem jogerős, a 
legutolsó fokú határozat mérvadó.

Ugyancsak augusztus hó 15-ig kö
telesed: a munkaadók az alkalma
zottjaik június havi járandóságai 
után az általános kereseti adó befi
zetésére.

Az 1925. évi jövedelem- és vagyon
adó harmadik részlete, mely az 
1924. évinek egy negyedrésze, szin
tén augusztus 15-ig fizetendő le.

Ugyanekkor és ugyanilyen ala
pon,fizetendő' a társulati adó.

Végül augusztus 15-ig kell meg
fizetni a július havi fényűzést adót 
is.

A sapkakésgflőipar 

újjászervezése

Újabb csntlakoaás az OXISZ-hoz
A sapkakészitőipar — mely a fö- 

váa.o^Jjgn ^pji, nagy számban van 
képviselné —, mér régebben egyesü
letben tömörült, moly eddig szép 
és eredményes működést fejtett ki, 
Ennek a működésnek további kifej
lesztése érdekében elhatározta az 
egyesület vezetősége, hogy autono- 
miá.iánnak fentartása mellett csatla
kozik uz Országos Kereskedő és Ipa
ros Szövetséghez, melybe az egyesü
let tagjai testületileg belépnek. A 
határozatot a ma délután fél 7 óra
kor az OKISz helyiségében megtar
tandó rendkívüli közgyűlésen fogja 
a vezetőség bejelenteni, s ezen a 
közgyűlésen már képviselteti ma.gát 
az OKISz elnöksége is.

Oeuísch Nór és Fiai
Vilmos császár út 6 85

Férfi-, fiú- és gyermekruhagyár. SzÖrme- 
árugyár. Posztó- és bélésáruk nagyban

Setarlz Mmfcj
Damutszövet- és bÉlésáranagykereskeűök

A Budapest -Warnsdorfi 
Pamutszövőgyár R.-Társ. 
egyedárusftói lerakala.
Budapest V, Zrínyi ucca 15 <s

Beck Vilmos és Fial
gyapjótrugyáral

Gkeaa -- Moserltsch
Bmerich Dité Humpolee

Iroda:
Bécs VI, Hirschengasze 25

72 ezer helyett miért 155 ezer korona 
nálunk 1 méter „olcsó" kabátszövet?

A drágaság oka

Budapest, 1926 
augusztus 10

1 méter 
belföldi 
eladási

ara
1 m. vámja, 
forg. adója 
fuvarkölt
sége és 

3% kamat-
76.200 

korona

1 méter 
klllföldl 

beszerzési

72J0D
korona

155.000
korona

Kereskedői haszon

A házasság és a vám
4’5°/o = 6.800 korona

® vísszaköítöxéit is megnehezíti a végrehajtási utasítás

Rinswald Henrik a Magyar Butorszállitók 
Országos Egyesülete elnökének 

nyilatkozata
Amint ismeretes nemrég küldötte meg 

a pénzügyminiszter az érdekképvisele
teknek a vámtörvény végrehajtási uta
lásáról szóló rendelet tervezetet, mely 
nemesük az egész vámeljárást szabá
lyozza egységesen, hanem intézkedéseket 
tartalmaz a kiházasítáai kelengyével, 
illetőleg a háztartási felszeretésekkel 
he- yagy visszavándorlók ingóságainak 
elvámolására és vámkötclezéttségére vo
natkozólag is.

Ezek az intézkedések — amennyiben*  
a végrehajtási utasítás iddevonatkozó 
részei módosításokat nem eszközölnek 
— teljes' Mi ért ék bőn' alkalínássak’ arra, 
hogy újabb nehézségeket gördítsenek a 
Magyarországra házasulók, illetőleg be- 
és visszavándorlók otthon alapítása elé. 
A végrehajtási utasításnak ebből a 
szempontból sérelmes intézkedéseire vo
natkozólag kérdést intéztünk Ringwald 
Henrik, a Magyar Bútorszállítók Orszá
gos Egyesülete elnökéhez.

Ringwald Henrik 
munkatársunknak a következőket mon
dotta:

— Több irányban is sérelmes a vám
törvény végrehajtási utasításának terve
zete. A végrehajtási utasítás általában 
mentesíti a vám alól a kiházasítási ke
lengyét, ami természetesen teljes mér
tékben indokolt. Annál kevésbbé logikus 
azonban, hogy kivételt statuál a kihá- 
zasitási kelengyéhez tartozó bútorokra 
vonatkozólag, melyek a tervezet szerint 
vámkötelesek lesznek. Ezzel az intézke
déssel a pénzügyminiszter valószínűleg 
a magyar bútoripart óhajtja védelembe 
részesíteni és támogatni. A gyakorlat
ban azonban éppen az ellenkező célt 
fogja elérni, mert a Magyarországra 
házasulok ugyan a magas vám miatt 
valóban képtelenek lesznek bútoraikat 
beszállítani, ez azonban még korántsem 
jelenti azt, hogy Magyarországon új 
bútort fognak vásárolni, hanem ennél 
sokkal valószínűbb, hogy a lakásvétellel 
együtt kéz alatt fogják bútorszükségm- 
tüket beszerezni. Ettől eltekintve egé
szen bizonyos, hogy a külföld megfelelő

MQGftSZAT-DENTIST 
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Lédermann Mór Rt. 
kalkulációja

retorziót fog alkalmazni, s miután sta
tisztikai adatokkal igazolható, hogy Ma
gyarországról a házasulók sokkal több 
bútort exportálnak, mint amennyit az 
import útján magyar területre kerül: a 
bútoripar csak károsodni fog a pénzügy
miniszter helytelenül alkalmazott vé
delmi politikája állal.

— Sérelmes, és a 'gyakorlati,, élet köve
telményeinek teljes elhanyagolására vall 
a végrehajtási utasításnak az az intéz
kedése is, mely a be- és visszavándorlók 
ingóságai között importált szőnyegekre j 
vonatkozik- Eszeriiit.ftz jjyen,szőnyegek: 
nek vámmentesítese a pénzügyminiszter 
engedélyétől függ, s annak elintézéséig 
a szőnyegeket vagy a vámhivatal raktá
rában kell tárolni, vagy pedig a vámra 
kellő .anyagi biztosítékot kell nyújtani. 
Méltánytalan ez az intézkedés azért, 
mert fenforog annak lehetősége, Hogy 
a be- vagy visszavándorló saját haszná
lati tárgyai után kénytelen lesz vámot 
fizetni, másrészt pedig azért, mert az 
ilyen kérvények elintézése — amint azt 
tapasztalatból tudjuk — hosszú hónapo
kat és sok utánjárást vesz igénybe. Ha 
a pénzügyminiszter a szőnyegcsempé- 
szés megakadályozására törekszik, úgy 
ezt elérheti, akár az angol rendszerrel, 
mely szerint a be- és visszavándorlók a 
magával hozott zongorára vonatko/.ólag 
nyilatkozatot állít ki arról, hogy azt 
legalább 12 hónapig saját tulajdonában 
fogja tartani, akár pedig a svájci rend
szer szerint, melynél a nyilatkozat szö
vege azt tartalmazza, hogy a szőnyeget 
a tulajdonosa vám lefizetése nélkül bir
tokából egyáltalában nem adhatja ki. 
s igazolja, hogy ismeri a vámtörvényt, s 
tudatában van annak, hogy a tovább
adás kihágást képez.

A Magyar Bútorszállítók Országos 
Egyesülete kiváló elnökének közérdekű 
megjegyzéseit az Orsiágos Kereskedő és 
Iparos Szövetség magáévá tette, s 
azokra a pénzügyül in iszterhez augusztus 
hó 15-én felterjesztendő memorandumá
ban nyomatékosan fel fogja hívni az il
letékes tényezők figyelmét.

Szereti a
gyermekét? Akkor csak

Tímár nyalókát
adjon neki. Ansol gyümölcdlzekbSl készül. Tápláló 
és Uilílö. Különlegességi csokoládé nyalóka
Vándor Cukorkagyár Budapest, VII, Huszár u. 6

LBIFZIQI 
PHNTAVÁSÁR 

19ZS. évi űssóí vásár aug. 
30-íól szeptember 5-ig

Műszaki vásár 
aug. 3O‘tót szept. 9-ig

Általános minlavásár, műszaki és építészeti vásárra 

A világ legnagyobb ás lég- 
rígibb nemzetközi vására! 
Bevásárlóknak és kiállítóknak egyaránt fontos. Lakás
bejelentések aug. 20-ig. Indulás fentartott kocsival 
aug. 28-án este 7 óra 40 p-kor a keleti p. u.-ról. — 
Prágából kfllön vonat. Vizummérséklés. Kedvezményes 
jegyekről gondoskodik a tiszteletbeli képviselő; 

GUMRAUER OTTÓ igazgató 
Budapest VI, Tsréz körút 46. Tel. 39-61 délelőtt 9-3-ig

LÁTOGJljSJl MEG Jé

9. BÉCSI
NEMZETKÖZI 

VASÁRT 
(ŐSZ! VÁSÁR)

1925. éu szeptember 6—12-tg 
műszaki vásár agy nappal tovább 

van nyitva
7000 kiállító

IS államból ajánlja t
legérdekesebb újdonságait 

versenymentes 
árakon I

125.000 látogató az összes európai 
ós tengerentúli Államokból!

Legnagyobb 
választék bécsi különleges*  

sédekben!
Jelentés menetdíj kedvezmény a magyar 
és osztrák vasutakon, valamint a Dunán. 
Határátlépés egy útlevélvúumbélyeg vál
tása ellenében 1.50 o. shillingért (0.25 
dollár). Felvilágosítások, vásári kimuta
tások és útlevólvízumbélyegek kaphatók 

Wiener Messe 8. G. Wien VII. 
valamint a tiszteUfbeli kEpulsBlBfsknÉl 1 

BUDAPES1EN:
Ausztriai Követség. V, Akadémia U. 17 

Ausztriai t’ökonzulátus, V, Akadémia u. 17 
Schenkcr <£• Co., Nádor u. 26 

László üy. A., Vilmos császár út 12 
MÁV. Hivatalos Menetjegyirod t ja. V, Vigadó 

Angol Magyar Bank Rt. iiőkia, I, Gellért tér I 
Angol Magyar Bank Rt. fiókja, VII, Erzsébet körút f»
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Springer - 
vándordíját 

az FTC nyerte
H*  FTC fteniApár- én mofof- 

vofsanya
Nagyszámú nézőközönség jelenlé

tében folyt le vasárnap az FTC 
motor,- és kerékpárversenye az UTE 
motorstadionjában. A verseny kere
tében dőlt el a Spriuger-vándordij 
sorsa, amelyet a rendező egyesület 
nyert meg.

Részletes eredmény:
Spri nger-vándórdii:

1. Plrlty (FTC). 2. Bartos (UTE). 
I. Velvárt (MTK). — Tandem-ven- 
seny: 1. Pirity—Eigner (FTC). 2. 
Homály—Kratoohwill (Vasas). 3. 
Mazák—Pfeiffcr (MTK). — 15 kilo
méteres párOs-vcrseny: 1. Bécs—Ba
ross. 2. Velvárt—Mazák. 3. Vittori— 
Hcrzer. — 10 kilométeres motorve.-- 
seny: 1. Deli. 2. Bauer.

SPORT

Jlz egpi úszók 
második garnitúrájukkal is 

megvédtek a Szent István díjat
X kaposvári uszókongresszus

BELLEVUE-ben

Csto 10-tffl bar Attila ucca 5a

A kaposvári uszókongresszus, és 
az azzal kapcsolatos versenyek a 
legteljesebb siker jegyében nyert 
vasárnap befejezést. Az egész or
szág területéről egybesereglett 
úszók pompás küzdelmeket vívtak. 
Megállapítjuk, hogy ellenére a ki
tűnő rendezésnek és a szép küzdel
meknek, a kaposvári közönség nem 
értékelte kellőképpen ezt a hatal
mas sporteseményt.

A Szent István vándordíjért, 
amely a magyar uszósport legérté
kesebb trófeája, hatalmas küzdelem 
folyt a dij védői: az egriek és a 
Szegedi Úszó Egyesület pompásan 
szerepelt úszói között. Eger világ
hírű uszósportjára vet kitűnő fényt, 
hogy a vándordijküzdelemből ki
zárt elsőosztály u egri úszók távol
létében

a MOVE Egri Sport Egylet 
második garnitúrája is elegendő 
volt arra, hogy megvédje a 

klasszikus vándordijat.
A kaposvári vidéki bajnoki ver

senyek egyik legörvendetesebb’ ese
ménye, hogy a már világhírt szer
zett egri uszógárda mellé szorosan 
felzárkóztak a Szegedi Úszó Egye
sület kitűnő úszói.

Wannie Rezső, . a SzUE fiatal 
versenyzője a hőse az idei baj
noki küzdelmeknek, aki két baj
nokságot is nyert szombaton. 

Az uszókongresszus
tárgyalásairól elsősorban azt említ
jük meg. hogy Béldy Alajos vezér
kari őrnagy, a vidéki uszósport 
megszervezője a, vidéki uszósport 
hatalmas fejlődéséről tett jelentést 

A kongresszus eseménye az. hogy 
sikerült tető alá hozni a Magyar 
Életmentő Társaságot amelyen 
most már csak az utolsó simítá

sokat végzik.
Á vasárnapi bajnoki eredmények 

a következők:
100 méteres országos vidéki 

hölgymelluszó-bajnokság.
— Bajnok: Kabdébo Hús (Bajai 

SE) 1 perc 42.8 mp. —
2. Benkő Margit (Soproni Pannó
nia Úszó Egyesület) 1:44.2 mp. 3. 
Pirkler Gabi (Soproni Pannónia 
Úszó Egyesület) 1:56 mp.

100 méteres melluszóbajnokság.
Bajnok: Bitskey Zoltán (MESE) 

1:42.8 mp.
2. Bitskey Árpád (MESE) 1:27 

mp. 3. Wagner Andor, (Szekszárdi 
T^urtilí) 1:27.8 mp.
1500 méteres országos bajnokság.

Bajnok: Szigrik Géza (MESE)
23 : 26.4 mp.

2. Pábók István (MTK) 23:31.4 
mp. 3. Fehér J. István (Jászapáti).

683®

MTK nyerte 
a 15*400 méteres 

stafétát
Gerö Fer*enc  1OO mStwun

HanmaMü lett

Az atlétikai szezón legkiemelke
dőbb eseménye az OTE rendezésé
ben évenként eldöntésre kerülő 
15X400 méteres staféta. A tömeg
sport céljait szolgáló nagy staféta.
— mint az előrelátható volt
— az MTK zsákmánya lett. Az 
MTK sok kitűnő futója könnyű 
győzelmet aratott az ugyancsak tö
megsporttal foglalkozó FTC és 
MTE fölött

Szenzációs meglepetés volt Gerő 
Ferenc veresége 100 méteren, akit 
nemcsak Nagy József (FTC), hanem 
másodiknak beérkezett klubtársa: 
Steinmetz is legyőzött.

Aí MTE kiváló allround-atléfája: 
Csúfat Sándor versenyröl-versenyre 
javulva, küzdi fel magát legjobb
jaink sorába. Vasárnap 175 cm-el 
győzött a magasugrásban. míg a 
hármasugrást 1358 om-el nyerte.

Részletes eredmény:
100 méteres sikfutás. X Nagy Jó

zsef (FTC) 11.1 mp. 2. Steinmetz 
(KAOE) Itt mp. 3. Gerő Ferenc 
(KAOE) 11.2 mp. — Magasugrás. 
I. Csőfal (MTE) 175 cm. 2. Székely 
(MTK) 165 cm. 3. Kovács (BBTE) 
155 cm. — 008 méteres II. o. sikfutás. 
L RuzBicska (KAOE) 2:6.8 mp. 2. 
Farkas (MTK) 2:7.6 mp. 8. Járó 
(MTE). — Helyből távolugrás. 1. 
Magyar (KAOE) 286 cin. 2. Ráoz 
(OTE) 285 cm. 3. Szabó (OTE). — 
'400 méteres II. osztályú sikfutás. 
1. Steinmetz (KAOE) 52.8 mp. . 2. 
Magyar (MTK) 55.2 mp. 3. Juhos 
(BBTE). — 110 méteres gátfutás. 1. 
Püspöky (MAC) 16.1 mp. 2. Muskát 
(MTK) 16.1 mp. — Hármasugrás. I. 
Cséfai (MTE) 1358 cm. 2. Magyar 
(KAOE) 1355 cm. 3. Rácz (OtE) 
1278 cm. — Gerelyvetés. 1. Gyurkó 
(FTC) 5250 cm. 2. Juhos (BBTE) 
5015 cm. 3. Kurucz (RÁC). — 200 mé
teres gátfutás, junior. 1. Gremsper- 
ger (MTE) 27.8 mp. 2. Krieger (FTC) 
27.8 mp. 3. Újhelyi (BBTE) 28.5 mp.

75X100 méteres staféta.
I. MTK 14 perc 14 mp. 2. FTC 

14:16 mp. 3. MTE 14:52.8 mp.
-e—O-

Franoia flrnnd Prix 1925 
|űlius26 győztes Banoist 

DELAGE 
auttval, második Wag
ner ugyancsak Delagaval

Vozérképvlsolet

REIMAN
V., Vörösmarty tér 3.

ím»«t»tt m nUdSAQOZIM"kgnnki«dóétny*ndi  r,-t. kMsrs<<4p«ln, RökkUlárd zsm *.

100 méteres vidéki hátuszóbajnok- 
ság.

Bajnok: Horváth István (MESE) 
1:22.6 mp.

2. Ullrictí Pál (Csabai AK) 1 :23.6 
mp. 3. Ullmann (Szegedi Úszó Egye
sület.)
100 méteres vidéki hőlgy-hátuszó- 

bajnokság.
Bajnok: Török Jutka (Szegedi Úszó 

Egyesület) 1:11.8 mp.
2. Molnár Ella (Bajai S E) 1:45.2 

mp. 3. Strausz Tora (Soproni Pan
nónia Úszó Egyesület) 1:48 mp.
Műugrás. Vida Henrik emlékver

seny.
. 1. Nagy Károly (FTC) 2. Weisen- 

beck (Soproni Pannónia Úszó Egye
sület.

A Szent. István-dijat 27 ponttal 
a MOVE Egri SE nyerte meg, a 
Szegedi Úszó Egyesület 20 és az 
Esztergomi MOVE SE 6 pontja 

ellen.
A bajnoki verseny sportszerű és 

sí-'- lebonyolítása Kéler Tibor dr. 
kir. tvszki biró és Béldy Alajos ve
zérkari százados, a MUSz két társ
elnökének érdeme.

erős küzdelem fejlődik ki. amelvhAi , • 
hosszal Oktondi kerül ki győztesként chortorto é, Gyi lovaní dött 
negyedik, Mutatós ötödik, Patt utoltó 
JtaT1* ',OteS erM,m6n« • tó.’

I. L üilena (Kovács l¥s). 2. RbIíkha m 3. Vésztő (pari). I*.  DÍungel 
Travíata II V= h._ nyakh. 10: M M

II. zirmati, (Sajóit 6). 2. Bubi (IW . 
Tiszagyongye (8), F. m.: Bootlegw, L. 
*ő*I”pose'ble* Várkert, Cowboy, RaS. 
diné Energy, Eoarto II, Sobri jóski 
Néniké. 1 h., 5. 10: 69, 27, 15 50

III. 1. Oktondi (Sajdik 8) i k—u.
J?5tB„®*.  3* Gyi 'ovam (3). F. m.. patt 
(4), Katnnca (2%), Mutatós (l’/.J Felh 
ötnegyedb. 10 : 56, 30, 24. 3K<
rJY*  <8ejbal nyolctlzedr). g.
Hilda (4). 3. Dombó (3), F. m.: Szépség 
rírcí'4’’ oVrka* Muri™o, Bordighetí 
Checky, Szószegö, Náthás. Hanton™' 
Vilrtolro, Blotto, Kirgiz, Kátáng. •/. h 
l'/s h. 10: 20. 20, 12, 14, II. **

V. Kergére (Szabó 4). 2. Pántlikái (2). 
3. Pomona (6). F. m.: Kikérik!. Győztes 
Ballada II, Peleas, Planéta. 'A h. nyakh.’ 
10: 45, 16, 15, 23.

VI. 1. Kürtös (Sejbal 2). 2. Violetta (3). 
1 Madame Móré (6). F. m.: Elopemmt, 
Kontar, Vámpír II, MMi II. 10: 25. 14

MOZI

Start és fix 
fogadások 

Legközelebbi lóversenynapok a budapesti pályán: 
augusztus 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23.

LÓSPORT
Budapesti 

lóversenyeit
Vasárnap kezdődött a Magyar Lovar- 

egylot augusztusi mitingje. A megnyitó
napot nagyszámú közönség nézte végig. 
A nap főszáma az Igazgatósági dij volt, 
amelyben legjobb rövidtávú lovaink áll
tak starthoz. A verseny favoritja Muta
tós volt, de ez csak rossz ötödik lett. 
Alig hisszük, hogy mai formájával a 
Szent István-dijat megnyerheti. Sacher- 
torte lett második, mai futásával komoly 
aspiránsa lett a Szent István-napi nagy 
versenynek. A futamot Oktondi nyerte, 
ezzel is bebizonyítván, hogy a leggyor 
sabb lovunk.

A verseny lefolyása a következő volt: 
Start után Sachertorte vezet Katrinca 

és Gyi lovam előtt, a távnál az egész 
mezőny együtt van, Patt kivételével. Itt

Travail - A munka 
sikere az Urániában 
és a Kertmozgóban
Zola leghíresebb megfilmesített regé

nye nap-nap után nagyobb é« nagyobh 
tömegeket vonz a mozgóazinlnizakta, 
8 S1, a Travailt most Játsszák. Az esz
mékben gazdag, képekben hatásos fllúi- 
regény mindenkinek hirdeti a nagy évii
mét, amely igy hangzik; et labor a. 
Lenyűgöző hatása van ennek a művészi
leg tökéletes filmnek, amely a társada
lom nagy problémájának, a munka 
együttes szervezésének kérdésével fog
lalkozik egy eleven és mozgalmas film-1 
cselekmény kapcsán. A két részes film 
rendezése tökéletes, technikailag bravú
ros. A főszereplők: León Mathot, Lun 
Froment ezerepében ée Huguette Duflos, 
Josin szerepében drámaiiag művészi já
tékot produkálnak. A Goldstein Leó cég, 
amely a nagy filmet forgalomba hozza, 
valóban hasznos és dicséretremél tó szol
gálatot tett o nagy filmjével a mozi kö
zönségének.

• A Frtderlkna Rév olöndásel a Ka- 
mariban vasárnap 4, «, 8 és 14 órakor 
kezdődnek.

• Kellemes estét tölthet a „Márkus 
Emília**  parkmozffóban.

ZOLA EMIL regénye
Ilimen

SENATOR 
oz uj dsunttopuplr és hauely 

Minősége és kiállítása utolérhetetlen!
Minden egyes papirkönyvecske és hüvelydoboz egy

Ingyen sorsjegy I 
100 milliósaVegyen

részt

mény 30 millió Áriákban
Huxás 1923 december 13

Gyűjtse a sorsjegyeket!

ANUNKA—TRAIM1L
URÁM1A

*/«7—*/:10  órakor
KERTMOZI

•—10 órakor

sseptemberl Ügyvédi vizs
gákra, Jogi azlgorlatokra, 
alap vizsgákra, all amszám 
vltafre áa ketlőakSnyva- 
lázra az előkészítési megkezdet' I 
dettülc. Jegyzetbérlet díjtalan fel
világosítást szóban és levélben , 

Szontagh-8ZBmlnárlum K:1
Kiadja:

A „Hóitól Napid**  lapHadóvállalat

Az OKISz közleményeit Szarka István dr. 
azorkuzti

OzemvBzet*: QiNeeeh QyErgw


